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Bo¿e
Narodzenie

Czas, kiedy pos³any jest
anio³ Gabriel od Boga do
miasta galilejskiego, które
zwano Nazaret, do Panny
poœlubionej mê¿owi, które-
mu na imiê Józef, z domu
Dawidowego, a imiê Pan-
ny Maryja. I wszed³szy do
niej anio³ rzek³: B¹dŸ po-
zdrowiona, ³aski pe³na,
Pan z Tob¹, b³ogos³awiona
jesteœ miêdzy niewiastami.
Nie bój siê, Maryjo, znala-
z³aœ bowiem ³askê u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz
imiê Jezus. A dalej by³o
tak: Wysz³o rozporz¹dze-
nie Cezara Augusta, ¿eby
przeprowadziæ spis ludno-
œci w ca³ym pañstwie. Wy-
bierali siê wiêc wszyscy,
aby siê daæ zapisaæ, ka¿dy
do swego miasta. Uda³ siê
tak¿e Józef z Galilei,
z miasta Nazaret, do Ju-
dei, do miasta Dawidowe-
go, zwanego Betlejem, po-
niewa¿ pochodzi³ z domu
i rodu Dawida, ¿eby siê
daæ zapisaæ z poœlubion¹
sobie Maryj¹, która by³a
brzemienna. Kiedy tam
przebywali, nadszed³ dla
Maryi czas rozwi¹zania.
Porodzi³a swego pierwo-
rodnego Syna, owinê³a Go
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Chcia³ zrobiæ z siebie ofiarê
28-letni Jaros³aw S. pod jedn¹ ze szkó³ zaczepi³ dwóch

uczniów, od jednego za¿¹da³ papierosa, a od drugiego telefonu
komórkowego. Ch³opcy postawili siê twardo, mê¿czyzna posu-
n¹³ siê do rêkoczynów, uderzy³ w twarz jednego ch³opca, wy-
wi¹za³a siê szamotanina, mê¿czyzna chwyci³ deskê i gro¿¹c ni¹
zacz¹³ goniæ swoje ofiary. Po chwili jednak odrzuci³ kawa³
drewna i rozwœcieczony wróci³ do szko³y, gdzie zacz¹³ siê
awanturowaæ, twierdzi³, ¿e... zosta³ napadniêty przez uczniów
tej placówki. Za¿¹da³ wezwania policjantów. Gdy przyjecha³
wóz patrolowy, okaza³o siê, ¿e Jaros³aw S. ma oko³o 1 promila
alkoholu we krwi. W komendzie przy ulicy Grenadierów przy-
jête zosta³y zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa. Zgro-
madzony przez dochodzeniowców materia³ dowodowy sprawi³,
¿e 28-latek us³ysza³ a¿ trzy zarzuty: naruszenia nietykalnoœci
cielesnej, uszkodzenia cia³a i usi³owania dokonania rozboju na
uczniach. Grozi mu do 12 lat wiêzienia.

Pedofil zatrzymany
Kilka tygodni temu policjanci z komendy przy ulicy Grena-

dierów zaczêli otrzymywaæ sygna³y na temat mê¿czyzny, który
pojawia siê w szko³ach i zaczepia tam uczniów. Funkcjonariu-
sze przyjêli tak¿e od jednego z rodziców zawiadomienie o usi-
³owaniu uprowadzenia dziecka. Zosta³ sporz¹dzony portret pa-
miêciowy mê¿czyzny, który policjanci okazywali w szko³ach na
terenie dzielnicy. Jednoczeœnie kryminalni wykonali ca³y szereg
czynnoœci i sprawdzeñ operacyjnych w celu ustalenia, kim jest
mê¿czyzna wskazywany przez œwiadków. Do zatrzymania 
32-letniego £ukasza B. dosz³o wieczorem niedaleko szko³y, tej
samej, z której to wczeœniej mê¿czyzna próbowa³ uprowadziæ
dziecko. Dyrektor placówki wracaj¹c do domu rozpozna³a go na
przystanku autobusowym i zawiadomi³a policjantów, którzy 
zatrzymali mê¿czyznê. W trakcie przeszukania mieszkania 
£ukasza B. funkcjonariusze zabezpieczyli p³yty z nagranymi
treœciami pornograficznymi z udzia³em dzieci.

„To nie narkotyki, to sterydy”
Policjanci zatrzymali 25-letniego Jaros³awa K. w momencie, kie-

dy siedz¹c w samochodzie wstrzykiwa³ sobie narkotyk. Funkcjona-
riusze zabezpieczyli strzykawkê z ciecz¹ oraz s³oik, w którym by-
³a ta sama substancja. Po przeprowadzeniu testów okaza³o siê, ¿e
mê¿czyzna mia³ przy sobie 35 ml amfetaminy. Próbowa³ wmówiæ
mundurowym, ¿e za¿ywa³ sterydy, a nie narkotyki.

Trzy uderzenia w wy³udzaczy kredytów
Policjanci z wydzia³u do zwalczania przestêpczoœci gospo-

darczej a¿ trzykrotnie w ostatnim czasie zapobiegli wy³udze-
niu pieniêdzy z banku. Zatrzymali  m.in. trzech mê¿czyzn,
z których jeden w³aœnie mia³ podpisaæ umowê i otrzymaæ pie-
ni¹dze oraz dwóch organizatorów przedsiêwziêcia 30-letniego
Marcina D. i 50-letniego Zbigniewa F., który by³ poszukiwany
listem goñczym. Marcin D. i Zbigniew F. og³aszali siê w gaze-
cie jako doradcy kredytowi, obiecywali poœrednictwo i pomoc
w uzyskaniu kredytów.

Nastêpnym razem wpad³a 28-letnia obywatelka Kuby. Kie-
dy kobieta pojawi³a siê w banku razem ze swoim wspólni-
kiem, stró¿e prawa ju¿ na nich czekali. Obywatelka Kuby i 57-
letni Marek S. zostali zatrzymani. 

29-letnia Monika P., 25-letni Mateusz M. i 24-letni Piotr G.
pos³uguj¹c siê fa³szywymi dokumentami, chcieli z kolei wy³u-
dziæ z banku 50 tysiêcy z³otych. Tu¿ przed wyp³at¹ pieniêdzy
zostali zatrzymani. toms
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w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³o-
bie, gdy¿ nie by³o dla nich
miejsca w gospodzie. Wó³
i osio³, byli pierwszymi,
którym dane by³o witaæ ma-
³e Dzieciê, Pana nieba i zie-
mi i ogrzewaæ swym odde-
chem. Wkrótce przybyli Pa-
sterze i Mêdrcy. 

Wspó³czesny cz³owiek,
który znalaz³ siê w XXI wie-
ku staje jak pasterze i mêdr-
cy przed ¿³óbkiem z ma³¹
Dziecin¹, reprezentuje dzi-
siejszy, zgarbiony œwiat. Có¿
Ci powiemy Panie. My wszy-
scy ochrzczeni, którzy wie-
rzymy w Ciebie, Chryste Je-
zu, i którzy kochaj¹c Ciebie
i próbuj¹c Ciebie naœla-
dowaæ jesteœmy Twoimi
uczniami, my wszyscy jeste-
œmy Twoimi wargami: prze-
mawiasz przez nas, uczysz
przez nas, pocieszasz przez
nas i budzisz nadziejê przez
nas. A przede wszystkim,

wszystkim i wszystkiemu
mówisz przez nas, ¿e wszy-
stkich i wszystko kochasz!
„Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci
od tej gdy ktoœ ¿ycie swoje
oddaje za przyjació³ swoich”. 

Jeœli bêdziemy o tym pa-
miêtaæ i ¿yæ jak prawdziwi
uczniowie mo¿e i nasz œwiat
zacznie siê prostowaæ. Dla-
tego warto poprosiæ Matkê
z Betlejem i Nazaretu: Daj
mi Jezusa Matko kochana,
na krótki ¿ycia ziemskiego
dzieñ. Bo dusza moja Tobie
oddana, wci¹¿ pragnie si³y,
co sp³ywa Zeñ. O daj mi daj,
Jezusa daj. Daj mi o Matko,
Jezusa duszê, daj serce Je-
go i œwiêt¹ Krew. On jest
mym ¿yciem, ja Go mieæ
muszê, us³ysz mej proœby
b³agalny zew. U stóp 
Mu œwiêtych me serce z³o-
¿ê, wszystkie pragnienia
i wszelki ból. Kochaæ Go bê-
dê w cichej pokorze, bo On
mój Jezus, mój Bóg i Król.
A gdy o Matko, ¿ycie przemi-

nie i dusza przejdzie wiecz-
noœci próg, daj mi Jezusa
w niebios krainie i ma³y k¹-
cik u Jego stóp. O daj mi daj,
Jezusa daj. 

Sympatycznej Redakcji
i wszystkim Czytelnikom
„Mieszkañca” ¿yczê na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
aby narodzony Jezus Chry-

stus nape³nia³ serca ³ask¹
wiary, nadziei i mi³oœci i by
udziela³ swojego b³ogos³a-
wieñstwa, pokoju i wszelkiej
pomyœlnoœci. Dobrych, ro-
dzinnych Œwi¹t i szczêœliwe-
go Nowego Roku. 

Ksiądz Krzysztof Jackowski 

Proboszcz u Matki Bożej 

Królowej Polskich Męczenników
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Och Misiu!...
Dzieñ Misia to dzieñ szale-
nie przytulny. Wszystko za
spraw¹ obchodzonego od
2002 roku Œwiatowego Dnia
Pluszowego Misia – najlep-
szego przyjaciela dzieci.

Z okazji misiowego œwiêta
mia³o miejsce spotkanie
w Centrum Promocji Kultury,
nad którym patronat obj¹³ bur-
mistrz dzielnicy Praga-Po³u-
dnie Tomasz Kucharski. 

Obchody poprzedzi³a akcja
pod has³em „Miœ bawi, uczy,
wychowuje”, maj¹ca na celu
wspieranie twórczej aktywno-
œci dzieci. Mo¿na by³o obejrzeæ
prace plastyczne wykonane
przez najm³odszych artystów. 

Organizatorem misiowej uro-
czystoœci by³o Przedszkole nr
51 „Misia Czarodzieja”. 

Spotkanie prowadzi³a dyrektor placówki
Krystyna Smoliñska, a jej wychowanko-
wie tañcem i piosenk¹ umilali goœciom
czas.

Sala widowiskowa pêka³a w szwach.
Wœród przyby³ych by³y przedszkolaki

wraz z rodzicami i wychowawcami, a tak-
¿e dyrektorzy przedszkoli, przedstawiciele
oœwiaty oraz rady dzielnicy. W œwiêtowa-
niu wziêli te¿ m.in. udzia³: zastêpca prezy-
denta m.st. Warszawy W³odzimierz Pa-
szyñski i zastêpca burmistrza dzielnicy
Praga-Po³udnie Jaros³aw Karcz (na zdjê-
ciu). Obaj panowie z uœmiechem dzielili
siê swoimi opowieœciami o misiach, zdra-
dzaj¹c sekrety zwi¹zane ze swoimi pluszo-
wymi ulubieñcami.

Wielce szacowne grono stanowi³a tak¿e
liczna pluszowa dru¿yna, która bacznie
przygl¹da³a siê goœciom ze sceny. Dzie-
si¹tki par misiowych oczu zerka³y na swo-
ich nowych w³aœcicieli. Owa milusiñska
gromadka powêdrowa³a bowiem pod ko-

niec spotkania do dzieci zgromadzonych
na sali. Przedszkola, które wziê³y udzia³
w akcji „Miœ bawi, uczy, wychowuje”
otrzyma³y dodatkowo pami¹tkowe dyplo-
my.

Nie zabrak³o te¿ misiowych przyjació³
dla nieco starszych „dzieci”. Jak¿e rado-
snym widokiem by³o ogl¹danie pluszaków
w ramionach b³ogo uœmiechniêtych przed-
stawicieli samorz¹du. Rzec by siê chcia³o
– sama s³odycz!

Uwieñczeniem s³odkiej uro-
czystoœci by³a równie s³odka
niespodzianka – misiowy tort,
który niezmiernie szybko skon-
sumowa³o misiolubne towarzy-
stwo. Bo s³odkoœci to jest to, co
misie lubi¹ najbardziej!

Uszatek, Puchatek, Yogi czy
Kolargol – kto z nas ich nie zna
i nie uwielbia?! Misie znane i te
zapomniane, ka¿dy z nich to hi-
storia dziecka i jego ma³ych ta-
jemnic. Misie to jednak nie tyl-
ko domena dzieci. Wszak¿e
czêsto s³ychaæ jak niejedna
dziewczyna szepcze do ucha

swego ukochanego pieszczotliwe – „mi-
siaczku”.

Jest wiêc misio wielce wa¿ny. Niech wiêc
¿yj¹ wszystkie misie – istoty do kochania,
przytulania i s³odkiego szeptania na misio-
we uszko. Sto lat Misiaczku! enigma

Z okazji œwi¹t Narodzenia Pañskiego 
i zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku 

¿yczê doœwiadczenia obecnoœci Boga 
w ka¿dym dniu. 

Niech przes³anie radoœci i pokoju,
jakie p³ynie z narodzin Chrystusa daje si³ê 
do przezwyciê¿enia uprzedzeñ i wrogoœci 

oraz do budowania œwiata opartego 
na mi³osierdziu i solidarnoœci.

Adam Kwiatkowski
Pose³ na Sejm RP
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- Konkurs „Kolorowa Praga”
zakoñczony. W dzielnicy przyby-
³o kolorów? 

- Praga siê zmienia, a kolorów
przybywa. Sukcesywnie. Celem
konkursu, którego pomys³odawc¹
i inicjatorem jest Burmistrz To-
masz Kucharski by³o kszta³towa-
nie wspó³odpowiedzialnoœci mie-
szkañców za estetykê i wizerunek
dzielnicy. Z jednej strony chcieli-
œmy aktywizowaæ lokaln¹ spo-
³ecznoœæ do dzia³ania, z drugiej
konkurs by³ te¿ odpowiedzi¹ na
inicjatywê wielu wspólnot, które
podejmuj¹ w³asne dzia³ania re-
montowe.  

- Czy pomys³ spotka³ siê z du-
¿ym zainteresowaniem? 

- Na Pradze-Po³udnie remontuje
siê wiele budynków mieszkalnych.
Na pewno nie wszystkie spe³nia³y
kryteria konkursowe. W „Koloro-
wej Pradze” mog³y uczestniczyæ
wspólnoty, które remontuj¹ budyn-
ki zasiedlone przed 1961 rokiem
i z udzia³em Miasta st. Warszawy
nie wiêkszym ni¿ 90%. Warun-
kiem by³o równie¿ rozpoczêcie re-
montu w roku 2010 lub 2011
i ukoñczenie go przed dniem og³o-
szenia konkursu. Otrzymaliœmy 42

zg³oszenia. Po I etapie oceny for-
malnej z³o¿onych wniosków, pozo-
sta³o 38 wspólnot.  

- Jak przebiega³y prace komi-
sji? 

- Pracowaliœmy zgodnie z regu-
laminem Konkursu. Ocena wnio-
sków odbywa³a siê etapami. Po
czêœci formalnej, oceniane by³y
prace remontowe; w tym remont
elewacji, wymiana lub renowacja
stolarki okiennej, termoizolacja,
remont dachu, wykonanie instala-
cji centralnej ciep³ej wody oraz
przy³¹czenie budynku do miejskiej
sieci ciep³owniczej.

- Kryterium koloru nie by³o za-
tem najwa¿niejsze?

- Oczywiœcie, ¿e nie. „Kolorowa
Praga” to nazwa, zawieraj¹ca pew-
n¹ ideê naszego pomys³u. Chcieli-
œmy, aby dzielnica nabiera³a bla-
sku, kolorów, aby dzia³ania podej-
mowane za spraw¹ tego przedsiê-
wziêcia wi¹za³y siê z szeroko rozu-
mian¹ popraw¹ warunków lokalo-
wych mieszkañców. Dlatego kolor
elewacji i estetyka budynku by³y
tylko jednym z kryteriów, równie
wa¿nym z innymi.

- Cz³onkowie komisji obejrzeli
wszystkie zg³oszone budynki?

- Wizja lokalna dotyczy³a 28 bu-
dynków, które zakwalifikowa³y siê
do III etapu. To w³aœnie w ostatnim
etapie, poza ocen¹ techniczn¹ re-
montów, brane by³y pod uwagê
walory estetyczne wykonanych
prac. Cz³onkowie komisji rozma-
wiali m.in. z mieszkañcami remon-
towanych obiektów, z przecho-
dniami, pytaj¹c o ich subiektywn¹
ocenê elewacji. 

- By³y trudnoœci z wyborem
zwyciêzców?

- Nie szukaliœmy wœród konkur-
sowych zg³oszeñ „per³y architektu-
ry”. To nie by³ konkurs na najpiêk-
niejszy projekt czy odnowiony pra-
ski zabytek. To odpowiedŸ na co-
dzienn¹ pracê i wysi³ek mieszkañ-
ców, którzy podjêli siê naprawy
i remontu swoich domów. Ocenia-
liœmy kompleksowo zakres prac,
wielk¹ zmianê jakoœci infrastruktu-
ry wewnêtrznej budynków. Mo¿e-
my byæ naprawdê zadowoleni, ¿e
wspólnoty tak rzetelnie przeprowa-
dzaj¹ remonty. To by³y bardzo do-
bre oferty, mocna stawka.  Ale ko-
misja by³a zgodna w ocenie i z pe³-
nym przeœwiadczeniem o s³uszno-
œci wyborów podpisaliœmy koñco-
wy protokó³ naszych prac.

- Nagrody pieniê¿ne trafi¹ na
konta zwyciêzców?

- Zgodnie z regulaminem kon-
kursu, zasil¹ fundusz remontowy
wspólnoty. Na podstawie tego, co
ju¿ widzieliœmy, mo¿emy byæ pew-
ni, ¿e i te œrodki zostan¹ wykorzy-
stane jak najlepiej. 

- Czy cel, jaki postawili sobie
organizatorzy konkursu, zosta³
spe³niony?

- Jestem przekonany, ¿e tak. Po-
za bezpoœrednim sukcesem nagro-
dzonych wspólnot, widoczn¹ po-
praw¹ estetyki budynków i warun-
ków ¿yciowych mieszkañców,
wa¿ne s¹ równie¿ doœwiadczenia
wyniesione z tych prac. Wiadomo,
¿e remont wi¹¿e siê z za³atwianiem
ró¿nego rodzaju formalnoœci, uzy-
skaniem kredytów bankowych,
zorganizowaniem placu budowy.
Chcia³bym, aby wspólnoty, które
s¹ zainteresowane przeprowadze-
niem tak wielowymiarowych prac
remontowych swoich nieruchomo-
œci, mog³y skorzystaæ z doœwiad-
czeñ tych, którzy taki remont prze-
prowadzili. 

- Czy bêdzie nastêpna edycja
„Kolorowej Pragi”?

- Wszystko zale¿y od œrodków,
którymi bêdzie dysponowa³a
Dzielnica. Chcielibyœmy, aby po-

wsta³y kolejne edycje konkursu
,,Kolorowa Praga’’, aby wspólnoty
podejmowa³y dzia³ania, dziêki
którym poprawi siê nie tylko este-
tyka elewacji, ale przede wszyst-
kim stan techniczny budynków. Je-
szcze raz gratulujê wszystkim

uczestnikom, którzy stanêli do
konkursowej rywalizacji w „Kolo-
rowej Pradze”. To by³a wspólna
promocja naszej dzielnicy i zaan-
ga¿owania jej mieszkañców. 

- Dziêkujê za rozmowê.
AS (eb)

PRAGA−POŁUDNIE W KOLORZE
Rozmowa z Konstantym Bartoniem, zastêpc¹ Burmistrza
Dzielnicy Praga-Po³udnie, przewodnicz¹cym komisji 
konkursowej konkursu „Kolorowa Praga”.

Laureaci II nagrody konkursu „Kolorowa Praga” i organizatorzy.

I miejsce – ul. Paca 39 Wyró¿nienie – ul. Elsterska 8

Wyró¿nienie – ul. Grochowska 243/245

Wyró¿nienie – al. Waszyngtona 104

II miejsce – ul. Podskarbiñska 8

III miejsce – ul. Sygietyñskiego 4A
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- Mija rok od objêcia
przez Pana stanowiska
Burmistrza Dzielnicy Pra-
ga-Po³udnie na drug¹ ka-
dencjê. Jak ocenia Pan te
minione 12 miesiêcy? 

- To czas kontynuacji.
Mieszkañcy docenili pracê
Rady i Zarz¹du Dzielnicy
w poprzedniej kadencji.
Oddaj¹c na nas g³os w wy-
borach samorz¹dowych
w 2010 r. pozytywnie oce-
nili to, co uda³o siê nam na
Pradze-Po³udnie, dla dziel-
nicy i jej mieszkañców, zro-
biæ. Obdarzyli nas zaufa-
niem na kolejne lata. Ten
g³os jest dla mnie i dla mo-
ich wspó³pracowników bar-
dzo wa¿n¹ motywacj¹ do
dalszego dzia³ania. Teraz
mamy mo¿liwoœæ kontynu-
owaæ projekty ju¿ rozpo-
czête i planowaæ nowe in-
westycje i przedsiêwziêcia.

- Co by³o tegorocznym
sukcesem?

- Z du¿ych inwestycji,
których realizacjê rozpo-
czêliœmy jeszcze w poprze-
dniej kadencji, w 2011 roku
oddaliœmy do u¿ytku Filiê
Centrum Promocji Kultury
na Saskiej Kêpie oraz Cen-
trum Edukacyjno-Opiekuñ-
cze na Goc³awiu. To dwa
bardzo wa¿ne obiekty. Mie-
szkañcy Saskiej Kêpy na
powrót Domu Kultury
z profesjonalnym zaple-
czem, powierzchni¹ ekspo-
zycyjn¹ i sal¹ widowiskow¹
czekali wiele lat. Dziêki tej
inwestycji dzielnica wzbo-
gaci³a siê o piêkny, nowo-
czesny obiekt, który daje
mo¿liwoœæ prezentacji ta-
lentów zarówno twórców
rodzimych, praskich, jak
i zapraszanych goœci.

- Centrum Edukacyjno-
Opiekuñcze to obiekt
szczególny, nie tylko
w dzielnicy.

- Tak, to pierwszy w ca³ej
Warszawie projekt, który
od pocz¹tku zak³ada³
wspó³istnienie trzech insty-
tucji w jednym budynku;
¿³obka, przedszkola i klubu
seniora. Za³o¿yliœmy, ¿e za-
pewnienie kontaktu lu-
dziom starszym z dzieæmi
i odwrotnie, najm³odszym
z seniorami, mo¿e byæ nie-
zwykle twórcze dla obu
stron. Lokalizacja te¿ by³a
nieprzypadkowa. Goc³aw
to osiedle, które doczeka³o
siê ju¿ swoich seniorów, ale
na którym przybywa rów-
nie¿ nowych inwestycji
mieszkaniowych, a w œlad
za tym, m³odych rodzin
z dzieæmi. Tu ka¿de dodat-
kowe miejsce w przedszko-
lu i ¿³obku jest bardzo po-
trzebne. 

- Czy to jedyna realiza-
cja z myœl¹ o najm³od-
szych mieszkañcach Pra-
gi-Po³udnie? 

- Oczywiœcie, ¿e by³o ich
wiêcej. M.in. przeprowa-
dziliœmy adaptacjê pomie-
szczeñ w Gimnazjum nr 24
przy ul. Kobielskiej 5 prze-

znaczonych na potrzeby
przedszkola specjalnego.
To równie¿ niezwykle po-
trzebna inwestycja, bo tego
typu miejsc przedszkolnych
brakuje w ca³ej Warszawie.
Równie¿ przy ul. Procho-
wej, pomieszczenia po
Oœrodku Pomocy Spo³ecz-
nej zosta³y wyremontowane
i przekazane na potrzeby
¿³obka. Zyskaliœmy dla na-
szych najm³odszych mie-
szkañców dodatkowe 60
miejsc. Myœlimy równie¿
o rekreacji dzieci, o ich ak-
tywnym wypoczynku. Za-
koñczyliœmy budowê placu
zabaw dla podopiecznych
¿³obka przy ul. Prochowej,
a tak¿e zmodernizowaliœmy
ogród przy Przedszkolu nr
179 przy ul. Jarociñskiej
12/14. W ramach rz¹dowe-
go programu „Radosna
Szko³a” zbudowany zosta³
plac zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 143 w Alei
Stanów Zjednoczonych.

- Aktywnoœæ dzieci, to
nie tylko place zabaw.
W minionej kadencji
przyby³o kilkanaœcie
przyszkolnych obiektów
sportowych. A wyniki te-
goroczne?

- W poprzednich latach
zrealizowaliœmy bardzo wie-
le inwestycji w zakresie po-
prawy warunków do upra-
wiania sportów w dzielnicy.
Równie¿ w tym roku przy-
by³y nowe obiekty. Nowo-
czesn¹ hal¹ sportow¹ mo¿e
pochwaliæ siê Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. B. Prusa na
Saskiej Kêpie. Nowy zespó³
boisk zbudowaliœmy przy
Gimnazjum przy ul. Afry-
kañskiej. W minionym roku
przeprowadzona zosta³a rów-
nie¿ modernizacja dachu nad
p³ywalni¹ „Szuwarek”.

- Czy wci¹¿ aktualne po-
zostaje has³o, ¿e „Praga-
Po³udnie to dzielnica spo-
rtu, kultury i zieleni”.

- Jak najbardziej. O inwe-
stycjach sportowych ju¿
wspomina³em. Jesteœmy te¿
dumni z naszych terenów
parkowych. Mo¿emy chwa-
liæ siê oddanym rok temu
do u¿ytku, zaprojektowa-
nym od podstaw i zbudo-
wanym wraz z infrastruktu-
r¹ sportow¹ i zapleczem ga-
stronomicznym parkiem
nad Balatonem. W tym ro-
ku nad Balatonem ustawio-
ny zosta³ pomnik Kota Nie-
zale¿nego, na pewno jedy-
ny taki w Warszawie. Ma-
my ju¿ projekt rewitalizacji
Parku Poliñskiego. To ko-
lejny obszar zieleni, który
czeka na modernizacjê. Pra-
ce powinny ruszyæ za rok,
dwa lata. 

- A sprawy kultury? 
- S¹ inwestycje, obiekty

i przede wszystkim ludzie,
którzy tê kulturê tworz¹,
animuj¹ ¿ycie artystyczne
w dzielnicy. Mamy Sinfo-
niê Varsoviê, która coraz
czêœciej organizuje koncer-
ty w swojej siedzibie przy

ul. Grochowskiej, tu odby-
waj¹ siê te¿ próby. Orkie-
stra, obiekt dawnego Insty-
tutu Weterynarii udostêpnia
równie¿ na inne wydarze-
nia; np. wystawy plasty-
ków. Te dzia³ania przyci¹-
gaj¹ mieszkañców. Konty-
nuujemy „Artystyczn¹ Ska-
ryszewsk¹”, projekt adreso-
wany do artystów, którym
na preferencyjnych warun-
kach wynajmujemy pra-
cownie w rejonie ulic Ska-
ryszewskiej, Miñskiej i Lu-
belskiej. Jest Saska Kêpa,
dzielnica z artystycznym
duchem. Chcia³bym tu
przypomnieæ, ¿e dziêki sta-
raniu mieszkañców osiedla,
artystów, mi³oœników sztu-
ki i tych wszystkich, dla
których wa¿ne jest archi-
tektoniczne piêkno zabudo-
wy Saskiej Kêpy, uda³o siê
odrestaurowaæ i wpisaæ do
rejestru zabytków p³asko-
rzeŸbê Plon, zdobi¹c¹ ka-
mienicê przy ul. Katowic-
kiej. Wspieraliœmy tê lokal-
n¹ inicjatywê organizacji
pozarz¹dowych i mie-
szkañców.

- Czy w przysz³ym roku
Saska Kêpa znów bêdzie
obchodzi³a swoje œwiêto?

- Rozpoczêliœmy ju¿
wstêpne przygotowania.
Trwaj¹ rozmowy i przy-
miarki. Chcemy, aby to wy-
darzenie, ju¿ wpisane w ka-
lendarium warszawskich
imprez, odby³o siê, zgodnie
z tradycj¹, w maju. 

- W przeddzieñ wielkich
wydarzeñ sportowych?
Czy Praga-Po³udnie jest
przygotowana na przy-
jazd kibiców? 

- O tym, ¿e Polska, a tym
samym Warszawa bêdzie
gospodarzem UEFA EURO
2012 wiemy nie od dzisiaj.
Przed naszym Urzêdem
Dzielnicy stoi zegar (znany
chyba nie tylko w Warsza-
wie, dziêki licznym rela-
cjom dziennikarskim), któ-
ry odmierza czas do rozpo-
czêcia Mistrzostw. Œciœle
wspó³pracujemy z Sekreta-
riatem ds. EURO 2012.
Prowadzimy ju¿ nabór do
wolontariatu, wspó³pracu-
jemy z organizacjami zrze-

szonymi w Komisji Dialo-
gu Spo³ecznego, które rów-
nie¿ bêd¹ realizowa³y zada-
nia zwi¹zane z obs³ug¹ go-
œci i kibiców. Od lutego
2012 rozpoczniemy spotka-
nia informacyjne z mie-
szkañcami na temat organi-
zacji Mistrzostw. 

- A inwestycyjnie? Czy
Praga-Po³udnie zyska czy
ju¿ zyska³a na tym wyda-
rzeniu?

- Wiele dzia³añ i inwesty-
cji, zarówno w dzielnicy,
jak i ogólnomiejskich jest
zwi¹zanych z tym wydarze-
niem. S¹dzê, ¿e bardzo
wa¿nym krokiem naprzód
dzielnicy by³a likwidacja
bazaru i uporz¹dkowanie
terenu wokó³ budowy Sta-
dionu Narodowego i stacji
Warszawa - Stadion. Jestem
przekonany, ¿e zyskali na
tym równie¿ handluj¹cy tu
kiedyœ, w bardzo z³ych wa-
runkach, kupcy. Przysz³oœæ
tego terenu i jego zabudo-
wa, pozostaj¹ na razie
otwarte, choæ powsta³y
koncepcje jego zagospoda-
rowania. Jestem pewien, ze
wraz z rozwojem infra-
struktury, budow¹ metra
i ta czêœæ Pragi bêdzie siê
rozwijaæ. W dzielnicy trwa-
j¹ te¿ liczne remonty bu-
dynków.

- To w³aœnie konkurs
„Kolorowa Praga” mia³
mobilizowaæ do malowa-
nia kamienic?

- Poprawa estetyki dzielni-
cy to tylko jeden, wizualny
element programu „Koloro-
wa Praga”. Przeprowadzone
kompleksowe remonty, ma-
j¹ s³u¿yæ poprawie komfor-
tu ¿ycia mieszkañców.
W konkursie wziê³o udzia³
wiele wspólnot, a nale¿¹ce
do nich budynki nie zawsze
znajduj¹ siê przy g³ównych
ci¹gach komunikacyjnych,
którymi przejad¹ kibice.
Odmalowane elewacje po-
prawi¹ estetykê naszych
ulic nie tylko na czas pi³kar-
skich rozgrywek, ale na na-
stêpne lata. Cieszê siê, ¿e
kilkadziesi¹t wspólnot mie-
szkaniowych uczestniczy³o
w tym konkursie, ¿e anga-
¿uj¹ siê w poprawê jakoœci

¿ycia swoich mieszkañców
i otoczenia. Takimi dzia³a-
niami, jak konkurs „Kolo-
rowa Praga” chcemy te ini-
cjatywy wspieraæ. Chcieli-
byœmy równie¿ konkurs
kontynuowaæ, ale uzale¿-
nione jest to od posiada-
nych œrodków.

- Dialog z mieszkañcami
jest potrzebny?

- Jest niezbêdny. Prowa-
dzimy konsultacje w wielu
sprawach; takie rozmowy
poprzedza³y wiele dzielni-
cowych inwestycji - np. bu-
dowê Parku nad Balatonem
i Placu Szembeka. Konsul-
towaliœmy kwestie zwi¹za-
ne z dostêpem do us³ug, re-
montami ulic i chodników.
Nawet, je¿eli nie maj¹ one
charakteru zorganizowanej
akcji, mieszkañcy zawsze
mog¹ zg³aszaæ do nas swo-
je pomys³y, uwagi, tak¿e
zastrze¿enia. Pochwalê siê,
ale nasza praktyka w pro-
wadzeniu konsultacji spo-
³ecznych zosta³a zauwa¿ona
i doceniona. W marcu br. na
ogólnopolskiej konferencji
samorz¹dowców przedsta-
wiciele Pragi-Po³udnie dzie-
lili siê naszymi doœwiadcze-
niami z konsultacji. 

- Wspomnia³ Pan o Pla-
cu Szembeka. Ten remont
jest oczekiwany ju¿ od
dawna.

- Prace s¹ bardzo zaawan-
sowane. Powinny zakoñ-
czyæ siê w 2012 roku. Wy-
remontowany plac da nam
now¹ przestrzeñ miejsk¹,
która z czasem zacznie pre-
tendowaæ do roli historycz-
nego centrum dzielnicy. 

- Historia jest wa¿na dla
Pana?

- Zawsze staram siê o niej
pamiêtaæ. Nie zaniedbywaæ
naszego zwi¹zku z histori¹,
z miejscami, które s¹ wa¿ne
dla mnie i dla mieszkañców
dzielnicy. Pielêgnujemy pa-
miêæ o wydarzeniach histo-
rycznych, dbamy o ludzi,
którzy tê historiê tworzyli.
Wspó³pracujê z praskimi
kombatantami. W naszych
szko³ach odbywaj¹ siê licz-
ne konkursy zwi¹zane z hi-
stori¹ dzielnicy, którym za-
wsze z przyjemnoœci¹ pa-

tronujê. Realizowaliœmy
ju¿ kilkakrotnie rekonstruk-
cje bitew, które rozgrywa³y
siê na tych terenach – ostat-
ni raz takie widowisko mie-
szkañcy mogli podziwiaæ
w lutym br. w 180. rocznicê
Bitwy pod Olszynk¹ Gro-
chowsk¹.

- A przysz³oœæ dzielnicy?
- Tak jak i w poprzedniej

kadencji, tak i teraz moim
celem jest zmiana wizerun-
ku i postrzegania Pragi. Za-
chowuj¹c to, co stanowi jej
kulturowe dziedzictwo,
charakter, powinniœmy d¹-
¿yæ do likwidowania wielo-
letnich zaniedbañ, jakich
doœwiadczy³a ta czêœæ mia-
sta w minionych dekadach.
St¹d prowadzone od 2006
roku na szerok¹ skalê re-
monty ulic – m.in. budowa
ulicy Makowskiej, a wraz
z t¹ inwestycj¹ remont wie-
lu s¹siednich ulic w rejonie
Goc³awka oraz towarzysz¹-
ce prace zwi¹zane z pod³¹-
czeniem osiedla do miej-
skiej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacji. Remonty ulic
s¹ kontynuowane. W tym
roku w budowie by³y ulice
Czapelska, Wiarusów i Be-
skidzka. Przebudowana zo-
sta³a ul. Jana Nowaka Je-
ziorañskiego. Ulice Ru-
muñska i Rybna zyska³y
nowe oœwietlenie, tê drug¹
zdobi¹ zabytkowe pastora³y
przeniesione po konserwa-
cji z ul. Podskarbiñskiej. To
piêkna uliczka, z zachowa-
n¹ przedwojenn¹ zabudo-
w¹. Z pastora³ami oddaje
klimat dawnego Kamionka.

- Dziêki pomocy Urzêdu
Dzielnicy nowe oœwietle-
nie zyska³a równie¿ kon-
katedra na Kamionku.

- Tak, zrealizowaliœmy
ten projekt. Koœció³ przy
ul. Grochowskiej jest wa¿-
nym dla mieszkañców Pra-
gi miejscem kultu religijne-
go, ale równie¿ obiektem
o historycznym znaczeniu
i zabytkiem dzielnicy.
Oœwietlony staje siê dobrze
widocznym i charaktery-
stycznym elementem archi-
tektury Pragi-Po³udnie. Ta-
kim ogl¹daæ go bêd¹ mie-
szkañcy, ale te¿  nasi go-
œcie, turyœci.

- ¯yczenia dla Pragi-Po-
³udnie na 2012 rok?

- Na pewno w nowym ro-
ku najwa¿niejsze bêd¹ wy-
darzenia sportowe. Chcia³-
bym, abyœmy dobrze wyko-
rzystali ten moment, gdy
œwiat³a kamer bêd¹ skiero-
wane, choæby tylko poœre-
dnio poprzez stadion, na na-
sz¹ dzielnicê. Bêdziemy
starali siê zaprezentowaæ
z jak najlepszej strony. Je-
stem przekonany, ¿e tym,
którzy odwiedz¹ Pragê-Po-
³udnie dzielnica poka¿e
swoje ró¿norodne, nie tylko
pi³karskie, oblicze. A poza
sportem, chcia³bym konty-
nuacji naszych projektów
i realizacji inwestycji,
których wiele wci¹¿ jeszcze
naszej dzielnicy potrzeba.
A mieszkañcom Pragi-Po-
³udnie ¿yczê radoœci, sukce-
sów i zadowolenia, bo prze-
cie¿ „tu warto byæ, tu warto
¿yæ”.

- Dziêkujê za rozmowê.
AS (ach) 

CZAS KONTYNUACJI 
Rozmowa z Tomaszem Kucharskim,
Burmistrzem Dzielnicy Praga-Po³udnie.
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Decyzj¹ prezesa Rady Mini-
strów Donalda Tuska, Jacek Ko-
z³owski pozosta³ wojewod¹
mazowieckim. - Decyzja
Pana Premiera jest dla
mnie zobowi¹zaniem,
by jeszcze lepiej repre-
zentowaæ rz¹d w woje-
wództwie, s³u¿¹c w ten
sposób mieszkañcom naszego
regionu – powiedzia³ Jacek Ko-
z³owski. Wojewoda sprawuje
funkcjê przedstawiciela Rady
Ministrów w województwie
oraz zwierzchnika zespolonej
administracji rz¹dowej. 

� � �
Radio Warszawa - 106,2 -

FM nadawanie sygna³u radio-
wego rozpoczê³o w 1991 r.

z masztu stoj¹cego przy ko-
œciele Matki Bo¿ej Dobrej Ra-
dy w Warszawie-Miedzeszy-
nie. Stacj¹ diecezjaln¹ sta³o siê
po ustanowieniu Diecezji War-
szawsko-Praskiej. W 1996 ro-
ku przeniesiono siedzibê roz-
g³oœni na ul. Floriañsk¹ 3.
Przez 20 lat dzia³alnoœci radio
przechodzi³o wiele zmian.
Twórc¹ i pierwszym dyrekto-
rem rozg³oœni by³ ks. kan. Ta-
deusz £akomiec, ówczesny
proboszcz parafii w Miedze-
szynie. Od marca 2009 roku
funkcjê dyrektora naczelnego
pe³ni ks. Grzegorz Walkiewicz.
Aktualnie Radio Warszawa jest
jedn¹ z ponad 30 stacji nadaj¹-
cych w Warszawie, nie licz¹c
rozg³oœni internetowych.

� � �
14 grudnia br. w Klubie Kul-

tury Saska Kêpa przy ul. Bru-

kselskiej og³oszono wyniki
i wrêczono nagrody laureatom
konkursu „Kolorowa Praga”.
Ide¹ konkursu jest wspieranie
wspólnot mieszkaniowych,
które w latach 2010 i 2011
przeprowadzi³y i zakoñczy³y
remonty budynków wraz z od-
now¹ elewacji. Nagrody – cze-
ki (do wykorzystania na dalsze
remonty) i pami¹tkowe statuet-
ki – wrêczali zastêpcy burmi-
strza Pragi-Po³udnie: Konstan-
ty Bartoñ, Adam Grzegrzó³ka
i Jaros³aw Karcz. 1. miejsce –
nagrodê 100 tys. z³ – otrzyma³a
Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Paca 39, 2. miejsce – 75 tys. z³
– Wspólnota z ul. Podskarbiñ-
skiej 8, 3. miejsce – 50 tys. z³ –
Wspólnota z ul. Sygietyñskiego

4A, oraz trzy wyró¿nienia – po
20 tys. z³ - dla Wspólnot Mie-
szkaniowych przy ul. Elster-
skiej 8, ul. Waszyngtona 104
i Grochowskiej 243/245.

� � �
19 grudnia br. przywrócone

zosta³o kursowanie na podsta-
wowej trasie linii autobusów
215, 401 oraz 520, funkcjonuj¹-
ce przed rozpoczêciem remontu

pêtli Marysin. Przywrócone zo-
sta³y przystanki MARYSIN 03
i 04 oraz zlikwidowane PO-
TOCKICH 54, BYCHOWSKA
52 i £YSAKOWSKA 53 i 54.
Jednoczeœnie, w zwi¹zku
z wnioskami pasa¿erów na tra-
sie linii 401 oraz 520 zosta³
uruchomiony przystanek SE-
ZAM, 02 jako „na ¿¹danie”.

� � �
W niedzielê, 8 stycznia 2012

roku odbêdzie siê szósty Bieg
„Policz siê z cukrzyc¹” organi-
zowany w ramach Fina³u Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy. W dniu jubileuszowego,
XX Fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, ulicami
Warszawy kolejny raz pobiegn¹
tysi¹ce osób. Nazwa biegu na-
wi¹zuje do programu „Policz siê
z cukrzyc¹” prowadzonego
przez Fundacjê WOŒP, popula-
ryzuj¹cego wiedzê na temat cu-
krzycy – choroby, dotykaj¹cej
coraz wiêksz¹ liczbê osób. Zg³o-
szenia do startu w biegu przyj-

mowane s¹ za poœrednictwem
formularza dostêpnego na 
oficjalnej stronie www.bieg.
wosp.org.pl. Dla pierwszych
2000 osób organizator gwaran-

tuje pakiety startowe zawieraj¹-
ce koszulkê, medal oraz numer

startowy. W biegu mo¿e
wzi¹æ udzia³ wiêksza

iloœæ osób. Oficjalne
otwarcie imprezy za-
planowane jest na go-

dzinê 13.30, start - 15
minut póŸniej. Piêciokilo-

metrowa trasa prowadziæ bê-
dzie centralnymi ulicami War-
szawy, m.in. Mazowieck¹,
Królewsk¹, Krakowskim Przed-
mieœciem i Z³ot¹. Wiêcej infor-
macji oraz program i regulamin
imprezy znaleŸæ mo¿na pod ad-
resem: www.bieg.wosp.org.pl

� � �
W konkursie wojewody ma-

zowieckiego na kartkê œwi¹-
teczn¹, wygra³a praca zapro-
jektowana przez 15-letni¹
Ewelinê. - Zwyciêska kartka
po zeskanowaniu bêdzie udo-
stêpniona do rozsy³ania wszy-

stkim wydzia³om i pracowni-
kom, jako oficjalna kartka
urzêdu i wojewody. Jury
czwartej edycji konkursu wy-
ró¿ni³o te¿ dziewiêæ innych
prac, które wraz z ¿yczeniami
bêd¹ wys³ane do najwa¿niej-
szych osób w pañstwie – po-
wiedzia³ Jacek Koz³owski,
wojewoda mazowiecki. Zwy-
ciêska kartka wys³ana drog¹
elektroniczn¹, pozwoli na zao-
szczêdzenie œrodków, które
zostan¹ przeznaczone na na-
grody. S¹ nimi odtwarzacz
multimedialny dla zwyciê¿-
czyni oraz sprzêt komputero-
wy i programy edukacyjne dla
Powiatowego Zespo³u Pla-
cówek Pomocy Dziecku i Ro-
dzinie w Siennie (powiat lip-
ski), w którym mieszka dziew-
czynka. 

� � �
15 tysiêcy z³otych - tyle ze-

brano na rzecz dzieci Fundacji
Œw. Jana Jerozolimskiego
podczas œwi¹tecznego spotka-
nia mieszkañców Saskiej Kê-
py w otwartym we wrzeœniu
br. Klubie Kultury Saska Kê-
pa przy ul. Brukselskiej 23
(filia Centrum Promocji Kul-
tury). Organizatorzy: Funda-
cja Œw. Jana Jerozolimskiego
(fundacjaswjana.home.pl)

oraz Dorota Wardyñska, Mini-
sterstwo Gwiazd i kilka poko-
leñ mieszkañców Saskiej Kê-
py znakomicie wype³ni³o ró¿-
norodny program otwartego
spotkania od po³udnia do
póŸnego wieczora. By³a lote-
ria, kiermasz œwietnych deko-
racji œwi¹tecznych prezentów,
degustacja i sprzeda¿ s³odyczy.
Przyby³ Œwiêty Miko³aj z pre-
zentami oraz Joanna Szczep-
kowska ze swoj¹ now¹ ksi¹¿-
k¹. Odby³ siê koncert w wyko-
naniu m³odych artystów oraz
aukcja cudownoœci, prowadzo-
na przez Beatê Sadowsk¹!

15 tysiêcy z³otych - to du¿o,
czy ma³o? Du¿o, jeœli chodzi
o fundacyjny bud¿et, wspierany
1% odpisów od podatku na nu-
mer KRS, który dzieci „funda-
cyjne” deklamuj¹ bezb³êdnie:
cztery zera osiemnaœcie czwór-
ka czwórka dziewiêtnaœcie.

� � �
W grudniu br. przypada

okr¹g³a rocznica 150 lat 
od chwili rozpoczêcia pierw-
szych oficjalnych wykopalisk
w Egipcie firmowanych przez
Polaka, hr. Micha³a Tyszkiewi-
cza. Wykopaliska, na które
uzyska³ pozwolenie od samego
szefa pañstwa egipskiego, Mo-
hameda Saida-Baszy, by³y pro-
wadzone na terenie Karnaku,
Teb Zachodnich, w okolicy
Esna, Uadi es-Sebua (tereny
Nubii) i w Sakkarze. Hrabia
Tyszkiewicz by³ w owym cza-
sie jedynym obcokrajowcem,
któremu zezwolono na prowa-
dzenie badañ archeologicz-
nych w Egipcie, gdy¿ by³y one
wówczas objête monopolem
pañstwowym. Przeprowadzi³
krótkie, ale, jak na owe czasy,
nieŸle zadokumentowane ba-
dania i osi¹gn¹³ zaskakuj¹ce
wyniki, a jego licz¹ca oko³o
800 zabytków kolekcja czê-
œciowo wzbogaci³a zbiory
Luwru i stanowi³a zal¹¿ek
egipskich zbiorów kilku muze-
ów na terenie Litwy, a jej czêœæ
znajduje siê obecnie tak¿e
w Muzeum Narodowym

w Warszawie. Wystawê „ Pa-
pirusy, mumie, z³oto. Micha³
Tyszkiewicz i 150-lecie pierw-
szych polskich i litewskich wy-
kopalisk w Egipcie” zwiedzaæ
mo¿na do 31 maja 2012 r.
w Pañstwowym Muzeum Ar-
cheologicznym przy ul. D³u-
giej. Wystawa dostêpna jest
dla osób niepe³nosprawnych.

� � �
Ju¿ po raz dziewi¹ty w SDH

Universam „Grochów” mo¿na
ogl¹daæ na parterze dzia³u 
spo¿ywczego wystawê prac

uczniów klas IV-VI Szko³y
Podstawowej nr 141 z ul. 
Szaserów 117 zatytu³owan¹
„Ozdoby œwi¹teczne i choinko-
we”. Wystawa bêdzie czynna
do 9 stycznia 2012 roku.

(ab) (eGo) (KaWa)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA � Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 – 20.12. godz. 18.00 –„Odbicia w zwierciadle
– o przesz³oœci w filmie dokumentalnym. Mistrzowie doku-
mentalnego kina niemego”. Wyk³ad i projekcje przedstawi
Rafa³ Grzenia, wstêp wolny; 21.12. godz. 17.00 – W cyklu
„Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad pt. „Bauhaus. Funkcjonalnoœæ”
przedstawi Katarzyna Rokosz, wstêp wolny; godz. 18.30 –
Klub Mola Ksi¹¿kowego, wstêp wolny; 31.12. godz. 21.00 –
Sylwester w Centrum Promocji Kultury. Bilety w cenie 30 z³
dostêpne w sekretariacie CPK. Cena obejmuje: lampkê szam-
pana o pó³nocy, zabawê przy muzyce DJ-a Marcela. Œwietna
zabawa gwarantowana!
�Klub Kultury Saska Kêpa ul. Brukselska 23 - 22.12. godz.
19.00 - Seans filmowy „Dzikoœæ serca” re¿. David Lynch, kry-
mina³, romans, bilety w cenie 5 z³ w sprzeda¿y 2 godz. przed
seansem; 29.12. godz. 18.00 - Seans filmowy „Przeminê³o
z wiatrem”, re¿. Victor Fleming, bilety w cenie 5 z³ w sprzeda-
¿y od godz. 16.00; 31.12. godz. 22.00 - Wieczór Sylwestrowy
z Koncertem i Filmem, w programie: Orkiestra Salonów War-
szawy – dwuczêœciowy koncert pt. „Z piosenk¹ przez œwiat”
oraz „Najs³ynniejsze melodie filmowe”, pomiêdzy - pokaz ilu-
zji i ¿onglerki, toast Noworoczny, a na koniec seans filmowy –
komedia „A Good Women” w re¿. Michael Barker, zaproszenia
w cenie 75 z³ do nabycia w Klubie przy Brukselskiej 23 pon.,
œr., pt. 15.00-17.00 oraz wt., czw. 17.00-19.00;
� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy –
5.01. godz. 20.00 – Wieczór Trzech Króli. Koncert w wyko-
naniu grupy wokalnej Niebieskie Migda³y; 7.01. godz. 12.00
– Warsztaty Leonarda. „Jak to jest zrobione”. Co ³¹czy podko-
wê i z³oty œwiecznik? Mo¿na poznaæ dawne techniki rzemie-
œlnicze i gin¹ce zawody. Zastanowiæ siê nad wp³ywem rze-
mios³a na wygl¹d i rozwój miast. Zajêcia edukacyjno-arty-
styczne dla dzieci w wieku 6-12 lat. Iloœæ miejsc ograniczona,
zapisy pod nr tel. 22 773 61 88 - do 3 stycznia 2012 r.; godz.
17.00 – Wietnam. Pokaz slajdów i opowieœci z podró¿y To-
masza Paku³y. Bogaty zbiór wspomnieñ i zdjêæ z dwóch
podró¿y do Wietnamu. Garœæ interesuj¹cych faktów z wiet-
namskiej historii i podobieñstwa miêdzy Polsk¹ i Wietna-
mem. Kuchnia wietnamska, jakiej nie znamy i jej miejsce
w kulturze Wietnamczyków. Jêzyk wietnamski – prostszy ni¿
siê wydaje. Wietnam, jako kraj wolnoœci gospodarczej; 8.01.
godz.16.00 – Smok Wawelski. Przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu Artura Gotza. To jedna z najstarszych krakow-
skich legend. W przedstawieniu, jeden aktor wciela siê w po-
staæ ksiêcia Kraka, szewca Dratewki, oraz - przy pomocy la-
lek – w postaæ m³odej królewny i umiarkowanie dzielnego ry-
cerza. Pomys³owe aktorstwo i bogata ekspresja, zilustrowane
pomys³owymi efektami dŸwiêkowymi, piosenk¹ oraz cieka-
w¹ scenografi¹;
� Filia Oœrodka Kultury w Dzielnicy Weso³a Oœrodka
Dzia³añ Twórczych „Pogodna” – 7.01. godz. 19.00 - Kon-
cert instrumentalny w wykonaniu Piotra Zawadzkiego (klar-
net) i Kariny Górki (fortepian) - utwory Schumanna, Franca-
ix, Berga, Denisova; 11.01. godz. 19.00. Prezentacje. Werni-
sa¿ prac uczestników sekcji rysunku i malarstwa, ceramiki
i decoupage oraz koncert w wykonaniu uczniów Studia Pio-
senki oraz Kabaretów „ALE” i „ŒCIEMA”; 12.01. godz.
19.00 - „Osaczenie”. Spektakl kryminalny z cyklu Teatr Sen-
sacji w wykonaniu Teatru Hybryd;
� Od 24 do 26 grudnia br. Muzeum Kolejnictwa w War-
szawie oraz Oddzia³ Muzeum - Muzeum Kolei W¹skotorowej
w Sochaczewie s¹ NIECZYNNE (przerwa œwi¹teczna). Mu-
zea zapraszaj¹ ju¿ od 27 grudnia;
� Przed Domem Polonii ul. Krakowskie Przedmieœcie 64
- Ekspozycja pt. „Przyjaciele Solidarnoœci. Amerykañskie
œrodowiska polonijne na rzecz opozycji demokratycznej
w Polsce stanu wojennego”. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do
koñca roku.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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- Pan Kaziu! Nareszcie! Eustachy Mordziak na widok Kazi-
mierza G³ówki roz³o¿y³ szeroko ramiona. Wszelako pan Kazi-
mierz od razu zauwa¿y³, ¿e Eustachy bez w¹tpienia jest w „sta-
nie wskazuj¹cym”. 

- Dziœ, kochany panie Kaziu, na ca³ym bazarze œledzik. Œle-
dzik! Dla tego jednego obyczaju warto tu przez ca³y rok mar-
zn¹æ, mokn¹æ i nadskakiwaæ klientom. To s¹ panie Kaziu nie-
zapomniane chwile. Krysia, to mi je potem przez ca³y rok wy-
pomina. A ja, przeciwnie – od razu zapominam. Bo, po co dwie
osoby na raz maj¹ pamiêtaæ o tym samym? …My tu gadu, ga-
du, a wódka stygnie, jak to mówi¹. 

Pan Kazimierz nie móg³ powstrzymaæ siê od uœmiechu. 
- Jak tak na pana patrzê, panie Eustachy, to mi siê dowcip

przypomina: Jeœli masz przepiêkn¹ ¿onê, odlotow¹ kochankê,
super brykê, nie masz k³opotów z urzêdem podatkowym i pro-
kuratorem, a gdy wychodzisz na ulicê œwieci s³oñce i wszyscy
siê do ciebie uœmiechaj¹ - narkotykom powiedz NIE! 

- Jakim narkotykom, jakim narkotykom, panie Kaziu. Nor-
malna lufka, dla tradycji. To co – po maluchu?

- Ale gdzie, tak poœrodku?
- Nie bój pan nic. Pójdziemy do kolegi z kartoflami. Na wor-

kach mo¿na przysi¹œæ, od wiatru brezent os³ania, malina!
- No, dobrze, ale po jednym.
- Lokal „pod kartoflem” nie by³ bynajmniej pusty. Kilku bie-

siadników przywita³o pana Kazimierza ¿yczliwie, bo znali go
z opowiadañ Eustachego. 

- Oby nam siê, Eustachy nie zasypia³ gruszek w popiele.

- Na zdrowie!
- A pamiêtacie, jak to kiedyœ by³o? - odezwa³ siê jeden

z trunkowych.
- Jak by³o? Œnieg by³, a teraz… 
- Œnieg by³, ale niewiele wiêcej. 
- Nie powiesz mi pan, ¿e na „Szembeku” czegoœ brakowa³o. 
- Powiem wiêcej - ¿eby nie bazary, to kicha z wod¹, a nie

œwiêta. Ministerstwo handlu by³o, tylko handlu nie by³o.
Owszem rzucali chabaninê, ale wystaæ siê trzeba by³o, ¿eby
dostaæ. Z chlebem to samo, z karpiami, ze wszystkim… 

- Ale te¿ nie by³o tak Ÿle, jak teraz maluj¹. Gdzie pan nie po-
szed³eœ, to na sto³ach skolko ugodno, wszystkiego o – pot¹d.
Goœæ przeci¹gn¹³ palcem nad g³ow¹. 

- Nawet pomarañcze by³y, dorzuci³ z boku Eustachy, ale
w tej samej sekundzie znów przysn¹³ kapkê. Nie s³ysza³ wiêc,
jak któryœ z kolegów wspomina³: - Pamiêtacie panowie te ko-
munikaty radiowe: statek z cytrusami wp³yn¹³ ju¿ do Gdyni.

- No, ja pamiêtam. Na ostatni¹ chwilê, ale zawsze jakoœ zd¹-
¿yli. Nie by³o wtedy takiego m¹drego, który powiedzia³by, ¿e
w Polsce ca³y rok bêd¹ pomarañcze na stosach le¿a³y. I figi,
daktyle, czego dusza zapragnie.

- Chcia³oby siê tylko panowie, pan Kazio, jak to on, by³ re-
fleksyjny, ¿eby dziœ takie, dajmy na to, komunikaty przez radio
nadawali: statek z fors¹ wp³yn¹³ do Gdyni. Rozwozi siê j¹ do
magazynów. Od jutra pieni¹dze bêd¹ rozdawane w ca³ym kra-
ju… 

To by dopiero by³y œwiêta! Bo, co by nie mówiæ, to dziœ wszy-
stko jest, tylko nie dla wszystkich. Ale precz ze smutkami – ra-
dowaæ siê trzeba. Oby nam siê!

- Na zdrowie, odpowiedzieli panu Kazimierzowi koledzy Eu-
stachego. On sam nie bardzo mia³ si³ê. Jak to po œledziku. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Wspominki spod choinki

z tego poœpiechu i zabiegania
nerwy ma jak postronki. Takie
napiête. Nic dziwnego, ¿e do
bia³oœci doprowadzaj¹ s³ysza-
ne zewsz¹d rozmowy. Komór-
kowe, a jak¿e. Bez skrêpowa-
nia. W sklepie - pó³ biedy, je-

œli jest to precy-
zowanie listy za-
kupów: „Jakie
bu³eczki? Pszen-
ne? Wszystkie s¹
pszenne. Pod³u¿-
ne? Jest piêæ ro-
dzajów pod³u¿-
nych. Ty to chy-
ba jakaœ g³upia
jesteœ. Mam ro-
biæ im zdjêcie,
tym bu³kom,
i wys³aæ ci MM-
Sem a ty mi po-
wiesz, o które ci
chodzi???” 

Przy kasie:
„Co? Stojê. Ko-
lejka jest. Nie
wiem, bo przede
mn¹ jakiœ chyba
hurtownik i trzy
grube baby. Mu-

szê koñczyæ, bo siê zaczê³y na
mnie gapiæ.” 

W autobusie: „Œledzik, tak,
by³. No dobra, niech ci bêdzie,
¿e spotkanie op³atkowe. Ale
siê rudy nar¹ba³, nie?! Ja?
W ¿yciu! Wróci³em o czwartej

w nocy. Moja stara? No coœ
ty! Spa³a! A jak, dzisiaj robi-
my poprawiny. Wpadniesz?”
Doprawdy, trudno o œwi¹tecz-
ny nastrój, choæ mowa
o przedœwi¹tecznym czasie
w³aœnie… Tylko wspó³czuæ je-
go biednej ¿onie.

Nie inaczej w œwiêta. Przy
stole wigilijnym wielu z nas
nie bêdzie oszczêdzone mimo-
wolne pods³uchiwanie cu-
dzych rozmów. „No czeœæ. No,
to ja. A gdzie mam byæ? Wigi-
lia. Prezenty? Szkoda ga-
daæ… No nie chcê teraz,
wszyscy siedz¹ przy stole. Nie,
no beznadzieja. To znaczy
chcia³em powiedzieæ, rodzin-
na atmosfera. U ciebie te¿?
No to sam rozumiesz. Co? Nie
s³yszê, bo mi tu machaj¹
i krzycz¹, ¿eby przestaæ roz-
mawiaæ.” 

Dlatego proszê, dzielmy siê
przedœwi¹tecznie i wigilijnie
op³atkiem, a nie - w³asnymi
rozmowami prywatno-pu-
blicznymi. Bo kiedyœ, panie, to
by³y œwiêta… Bez komórek!

żu

Kobiecym okiem

Zaczyna siê Wigili¹ i Œwiê-
tami Bo¿ego Narodzenia ten
czas biesiad, a nastêpnie syl-
westrowych i karnawa³owych
tañców, hulanek, swawoli.
Potem bêdzie Wielki Post,
Wielkanoc i znowu wakacje!

Ale tymczasem wygl¹damy
a¿ dzieñ siê nam wyd³u¿y,
a godzina szesnasta to bêdzie
pocz¹tek mi³ego popo³udnia,
sk³aniaj¹cego do spacerów,
a nie mokry, zimny mrok, gdy
chce siê siedzieæ w cieple do-
mu lub kawiarni (niektórzy
wol¹ relaks w hipermarkecie)
i nawet jeden czy dwa przy-
stanki wolimy podjechaæ au-
tobusem lub tramwajem, ni¿
przejœæ na piechotê, dla zdro-
wia, ale i dla przyjemnoœci. 

Dzisiaj jednak przygotowa-
nia jeszcze w toku, a ka¿dy

Nawet nie czujesz,
¿e pods³uchujesz!

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Tak, to opowieœæ o Danucie Wa³êsie,  28 lat temu, 10 grudnia 1983 roku, bo choæ
odbiera³a ona Pokojowego Nobla dla swojego mê¿a w atmosferze wrêcz entuzja-
stycznej, to jednak ONA SAMA musia³a sprostaæ odpowiedzialnoœci, która na niej
wówczas spoczywa³a. Warto o tym wspomnieæ dziœ, w okresie Bo¿ego Narodzenia,
zw³aszcza ¿e mamy na to jako œwiadectwo jej w³asne s³owa w ksi¹¿ce „Danuta Wa-
³êsa – Marzenia i tajemnice (Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2011). A oto wyj¹t-
ki z jej relacji: 

„Najwa¿niejsze dla mnie, a zarazem najtrudniejsze, wydawa³o siê odczytanie
mowy z podziêkowaniem za Nobla. Samo wrêczenie nagrody to kilka sekund. Ale
potem, w obecnoœci kilkuset wa¿nych goœci w towarzystwie telewizyjnych kamer na-
le¿y zabraæ g³os. Nie ukrywam, ¿e by³am tym przejêta. Nigdy wczeœniej w podob-
nych okolicznoœciach nie wystêpowa³am. Dlatego w przeddzieñ uroczystoœci wieczo-
rem æwiczy³am. Magda (Wójcik, przewodniczka pani Danuty w Oslo – ZB), pouczy-
³a mnie jak nale¿y siê zachowaæ w czasie audiencji u króla. Razem æwiczy³yœmy dyg,
który zgodnie z dworskim protoko³em nale¿y wykonaæ, witaj¹c siê z Jego Królew-
sk¹ Moœci¹. 

„Pamiêtam, ¿e 10 grudnia w Oslo by³o doœæ zimno. Ale mimo ch³odu atmosfera
w Norwegii by³a wspania³a i gor¹ca. Najpierw pojecha³yœmy do pa³acu królewskie-
go. Nim wesz³yœmy do pomieszczenia, w którym mia³am siê spotkaæ z Olafem V, 
adiutant z królewskiego dworu dyskretnie ale stanowczo, przypomnia³ nam o prze-
pisowym dygu. Zosta³yœmy poinstruowane, ¿e po wejœciu do gabinetu mamy pode-
jœæ do króla i wykonaæ uk³on. Drzwi otwarto. Wesz³yœmy. Widz¹c nas w drzwiach
Olaf V nie czeka³ i sam podszed³ do nas. 

Nie pomyli³am siê i odpowiednio dygnê³am. A król Olaf V okaza³ siê bezpoœre-
dnim i sympatycznym cz³owiekiem. Choæ by³ królem, bi³o od niego ciep³o i ¿yczli-
woœæ. Pomyœla³am sobie: ‘Bêdzie dobrze’. 

„Podbudowana tym serdecznym spotkaniem z Olafem V, wchodz¹c na salê,
w której wrêczano nagrodê, jednak mia³am tremê. Gdy sz³am œrodkiem sali po-
miêdzy rzêdami, widz¹c tych wszystkich wa¿nych ludzi, dostojnych goœci, a chc¹c
jako Polka i kobieta wypaœæ jak najlepiej, poczu³am s³aboœæ. Matko jedyna! Te
œwiat³a, panowie we frakach, panie w sukniach i ja tu, zwyk³a kobieta z Polski.
Nogi, niczym z waty, zaczê³y siê pode mn¹ uginaæ. Przemknê³o mi w myœlach:
‘O Jezu, ja chyba nie dam rady’. Wtedy powtarza³am sobie: ’Musisz wytrzymaæ!
Dasz sobie radê!’. Tak powtarzaj¹c te s³owa zaczê³am siê koncentrowaæ, opano-
wa³am siê’. 

„Podesz³am do mównicy i rozpoczê³am odczytywanie podziêkowania. Wczeœniej
z t³umaczk¹ Natasz¹ P. Sandbu podzieli³yœmy tekst przemówienia na fragmenty. Ja
czyta³am fragment, a ona nastêpnie go t³umaczy³a. 

„Przed wyjazdem z Polski mówiono, ¿e Norwegowie s¹ takim ch³odnym, obojêt-
nym narodem. W przeciwieñstwie do nas trudno ich wzruszyæ. Gdy ona t³umaczy³a,
podnios³am wzrok i spojrza³am na salê. Ludzie byli bardzo wzruszeni. Jak zobaczy-
³am wzruszonych ludzi, niektórych p³acz¹cych, poczu³am w sobie si³ê. Ten widok
uœwiadomi³ mi, ¿e jednak dam sobie radê. 

„Oni s³uchali tego, co mam do powiedzenia! Zawsze patrzê ludziom w oczy i za-
wsze z nich coœ wyczytam. To co wyczyta³am z oczu zgromadzonych da³o mi taki bo-
dziec, tak du¿¹ si³ê... 

„W moim ¿yciu ju¿ nigdy nie by³o takiego dnia ani nawet takiego momentu,
który mog³abym porównaæ do wyst¹pienia przed audytorium w Oslo. Od wizyty
w Oslo nigdy ju¿ czegoœ podobnego nie prze¿y³am, nie dozna³am takiego dowarto-
œciowania w³asnej osoby i, jeœli mo¿na tak powiedzieæ, mojego ja”. 

To w³asne „ja” zda³o egzamin z ocen¹ najwy¿sz¹.
Zygmunt Broniarek
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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
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Szanowni Mieszkañcy,
Muzeum Warszawskiej Pragi, oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy znajduje siê obecnie

na etapie organizacji. Od lipca 2010 r. trwaj¹ prace budowlane, maj¹ce na celu przygotowanie zabytko-
wego kompleksu kamienic przy ul. Targowej 50/52 do u¿ytkowania przez zwiedzaj¹cych. Otwarcie Mu-
zeum przewidziane jest na prze³omie 2012 i 2013 roku. W nowym Muzeum znajdowaæ siê bêd¹ m.in.
ekspozycje (w tym: ekspozycja dawnej ¿ydowskiej modlitewni), galeria, sala historii mówionej, sala gi-
n¹cych zawodów i edukacji interaktywnej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y, sala konferen-
cyjna, magazyny zbiorów, pracownie naukowe, skomputeryzowana czytelnia i biblioteka, kawiarenka
z praskimi specja³ami, sklepik z wydawnictwami i pami¹tkami. Muzeum Warszawskiej Pragi bêdzie
miejscem przyjaznym dla pra¿an, warszawiaków i turystów odkrywaj¹cych stolicê.

Wspó³praca z Muzeum Warszawskiej Pragi to mo¿liwoœæ udzia³u w tworzeniu jednej z najnowo-
czeœniejszych placówek muzealnych i kulturalnych w Warszawie. Powstaje ono dziêki zaanga¿owaniu,
a zw³aszcza hojnoœci w dzieleniu siê pami¹tkami i wspomnieniami. Dlatego zapraszam do wspó³pracy
w tworzeniu przysz³ej ekspozycji i przekazywanie pami¹tek, które pozwol¹ zaprezentowaæ historiê na-
szej dzielnicy, poka¿¹ piêkno i niepowtarzalnoœæ Saskiej Kêpy, Grochowa, Kamionka, Goc³awia... Jako
dary lub depozyty przekazywaæ mo¿na: dokumenty, zdjêcia, sprzêty, elementy wyposa¿enia wnêtrz,
przedmioty, które wysz³y z u¿ycia, przedmioty pochodz¹ce z praskich wytwórni, fabryk i zak³a-
dów rzemieœlniczych oraz podzieliæ siê wspomnieniami w ramach Archiwum Historii Mówionej. 

Szczegó³owych informacji nt. mo¿liwoœci przekazywania pami¹tek udzieli Pañstwu pracownik
Wydzia³u Organizacyjnego dla Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. Warszawy Pani Magdalena Mroczek
tel. 22 338 03 84, mmroczek@pragapld.waw.pl

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. Warszawy

SZAFYSZAFY,,
GARDEROBYGARDEROBY,,
MEBLEMEBLE
KUCHENNEKUCHENNE
Zabudowa wnêki z drzwiami przesuwnymi
o wymiarach wys. 270, szer. 130, g³. 70.

Wnêtrze kolor, wype³nienie drzwi:
1 x lustro, 1 x p³yta.

Koszt z monta¿em  w ramach 
stalowych 1300 z³ i aluminiowych 1450 z³

Tel. 511−120−920

Pomoc w Nauce Uczniom Romskim 
w Dzielnicy Praga Po³udnie

projekt realizowany w 2011 roku 
przez Stowarzyszenie Creo dziêki dotacji MSWiA

w ramach Programu na rzecz spo³ecznoœci romskiej

www.creo.org.pl 
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(22) 517 88 88   512 024 054   www.ostojarembertow.pl

REKLAMA REKLAMA

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

ul. Zamieniecka 76
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

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

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

� MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

� MIESZALNIA FARB
� Doradztwo i TRANSPORT
� Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

Œwiat bajek przenosi doros³ych w lata dzie-
cinne. Kto nie lubi³ s³uchaæ opowieœci o bazyli-
szku, z³otej kaczce czy smoku wawelskim?
Odwieczna walka dobra ze z³em zawsze koñczy
siê szczêœliwie. 

Chocia¿ tym razem smok okaza³ siê wcale nie
byæ z³¹ postaci¹. Wrêcz przeciwnie - wzbudzi³
wielkie zainteresowanie i radoœæ ze strony dzieci,
które wcale siê nie przestraszy³y jego pazurów
i wielkich k³ów.  

To w³aœnie w „S³onecznym przedszkolu” przy
ul. Chrzanowskiego, 9 grudnia br. odby³a siê pre-
miera „Bajki o smoku Obiboku”, przygotowanej
przez Teatr Rodziców. W g³ówne postacie – króla,

ksiê¿niczkê, szewczyka i smoka – wcielili siê ro-
dzice. 

Smok w przeciwieñstwie do  typowego przed-
stawiciela swojego gatunku, by³ mi³y. Jego ulubio-
nym zajêciem by³o hodowanie warzyw w przydo-
mowym ogródku. Musia³o jednak, jak to w baj-
kach bywa dojœæ do walki; nie na miecze, a na s³o-
wa.  Dzielny szewczyk rozwi¹za³ z pomoc¹ ma³ej
publicznoœci zagadki i uzyska³ zgodê króla na po-
œlubienie ksiê¿niczki. Dzieci ogl¹da³y przedsta-
wienie z wielkim przejêciem, a kiedy tylko smok
zadawa³ zagadkê, od razu pomaga³y podpowie-
dziami. Najwiêksz¹ nagrod¹ dla aktorów by³a re-
akcja przedszkolaków, które by³y rozeœmiane,
szczêœliwe i mówi³y ¿e bajka im siê bardzo podo-
ba³a. Na zakoñczenie aktorzy i goœcie zaproszeni
zostali na s³odki poczêstunek -  tort w kszta³cie
smoka, który pokroi³ sam bajkowy smok Obibok.
Goœæmi specjalnymi byli: Dariusz Dziekanowski –
Prezes Polskiego Stowarzyszenia By³ych Pi³karzy,
oraz Lilla Osmycka z Urzêdu Praga-Po³udnie.

Dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu rodziców,
którzy mimo pracy przychodzili na codzienne pró-
by powsta³ wspania³y spektakl. Re¿yser – M. D¹-
browska, zadba³a tak¿e o muzyczn¹ oprawê przed-
siêwziêcia: by³y piosenki œpiewane przez aktorów
przy akompaniamencie gitary. Przedstawienie na
szóstkê. Dobry humor i uœmiech na twarzach dzie-
ci by³y tego najlepszym dowodem.

Katarzyna Wasiak 

„Skrzydła” dla
wolontariusza 

W pierwszym tygodniu grudnia, dzieñ przed
Miko³ajkami - 5 grudnia – obchodzimy od 1986 r.
(25 lat!) miêdzynarodowy dzieñ wolontariusza. To
szczególny dzieñ - na ca³ym œwiecie odbywa siê
wiele spotkañ i imprez - dedykowanych osobom,
które na co dzieñ pomagaj¹c innym, spe³niaj¹ siê,
czuj¹c zadowolenie i satysfakcjê z tego co robi¹. 

W tym roku Caritas Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej zorganizowa³ w Centrum Promocji Kultury
przy ul. Podskarbiñskiej uroczyst¹ galê pt. „Wolon-
tariat ³¹czy pokolenia”. Goœæ specjalny ks. Arcybi-
skup Henryk Hoser mówi³ do wolontariuszy, ¿e
„(…) wa¿na jest osoba wolontariusza, nie to co ro-
bi, ale kim jest. Wolontariat jest tak¿e lekarstwem na
w³asn¹ samotnoœæ. Boga mo¿emy spotkaæ w ka¿dym
cz³owieku, taki jest sens pos³ugi”.

Przyby³ych goœci i wolontariuszy powita³ ks. Zbi-
gniew Sobolewski – sekretarz Caritas Polska, s³o-
wami Ojca Œwiêtego Benedykta XVI „wolontariu-
sze to znak Chrystusowej mi³oœci w œwiecie”. Pod-
kreœli³ jak wa¿ny jest wolontariat, który pomaga
w integracji spo³ecznej, ³¹cz¹c pokolenia, umo¿li-
wiaj¹c seniorom na emeryturze ci¹g³¹ aktywnoœæ
poprzez pomoc innym. W Polsce zaanga¿owanych
w wolontariat jest 102 tysi¹ce osób, 59 tysiêcy
wœród nich to szkolne, akademickie i przedszkolne
ko³a Caritas. „W samej diecezji praskiej jest tysi¹c
wolontariuszy” – doda³ ks. Sobolewski. 

Urozmaiceniem uroczystoœci sta³ siê wystêp ze-
spo³u hip-hopowego „Full Power Spirit” z Bia³ej-
Podlaskiej. Mimo, i¿ wœród publicznoœci byli za-
równo m³odsi, jak i starsi, to wszyscy jednakowo
dobrze bawili siê przy ich muzyce. Po wystêpie wrê-
czone zosta³y statuetki - „Skrzyd³a Anio³a”  oraz
wyró¿nienia dla poszczególnych wolontariuszy. Na-
grody wrêczy³ abp. Henryk Hoser i kapitu³a w sk³a-
dzie: Renata Staruch – dyrektor OPS w Wawrze, ks.
pra³. Wojciech Lipka - kuria warszawsko-praska, ks.
Grzegorz Walkiewicz - dyrektor Radia Warszawa,
ks. Dariusz Marczak – dyrektor diecezji warszaw-
sko-praskiej Caritas. Statuetki i wyró¿nienia wrê-
czano w kategoriach: Parafialny Zespó³ Caritas,
Szkolne Ko³o Caritas i wolontariat indywidualny
w placówkach Caritas. Na zakoñczenie uroczystoœci
wyst¹pi³ chór kameralny „Cantus Nobilis” pod dy-
rygentur¹ B. Jasiñskiej-Sroki. (KaWa)

Od dziesiêcioleci udowa-
dniaj¹, ¿e uœmiech dziecka
sprawia, ¿e œwiat staje siê lep-
szy. „Uczyæ bawi¹c, bawi¹c
uczyæ” tak mo¿na w skrócie
okreœliæ motto placówki, która
ju¿ na dobre wpisa³a siê w kra-
jobraz Pragi Po³udnie. 30 li-
stopada swoje 45 urodziny ob-
chodzi³ Zespó³ Szkó³ Specjal-
nych nr 90 przy ulicy Kordec-
kiego 54. 

Wszystko zaczê³o siê w 1966
roku. Pierwsz¹ siedzibê, przy uli-
cy Grochowskiej 365 szko³a
dzieli³a z przedszkolem specjal-
nym i z siostrami zakonnymi.
Budynek ogrzewany piecami

wêglowymi, dzieci zamiast na
sali gimnastycznej æwiczy³y na
korytarzu. Jednak w nied³ugim
czasie liczba uczniów zwiêkszy-
³a siê dwukrotnie. Szko³a prze-
nios³a siê na ulicê Kordeckiego
gdzie mieœci siê do dzisiaj. Ucz¹
siê w niej dzieci i m³odzie¿ z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
w stopniu umiarkowanym
i znacznym. W tym roku w pla-
cówce zosta³ tak¿e utworzony
specjalny oddzia³  rewalidacyjno
– wychowawczy dla dzieci z g³ê-
bok¹ niepe³nosprawnoœci¹

Placówka przesz³a gruntowny
remont. Zlikwidowano proble-
my z ogrzewaniem, wybudowa-

ny zosta³ podjazd dla uczniów
poruszaj¹cych siê na wózkach.
Sam budynek zosta³ ocieplony,
a elewacja odnowiona. Ucznio-
wie do dyspozycji maj¹ nowo-
czeœnie urz¹dzone i wyposa¿one
sale lekcyjne. Podczas pobytu
w szkole, mog¹ korzystaæ z sze-
rokiej oferty zajêæ specjalistycz-
nych oraz kó³ zainteresowañ. –
Marzenia s¹ po to, by je spe³niaæ
– mówi Danuta Wodyk – Wy-
czó³kowska, dyrektor ZSS Nr
90. Dla uczniów tej szko³y
otwarte s¹ najwiêksze i najwa¿-
niejsze sceny muzyczne kraju.
Dwa lata z rzêdu wystêpowali
w warszawskiej Sali Kongreso-

wej, goœcili w Pa³acu Prezydenc-
kim, a nawet byli „na p¹czkach”
u pani Prezydentowej. Odnosz¹
tak¿e sukcesy sportowe oraz
zdobywaj¹ nagrody na licznych

przegl¹dach i konkursach pla-
stycznych.

– Pragniemy stworzyæ jeszcze
lepsze warunki do pracy, zabawy
i rehabilitacji. Planujemy w pe³-

ni wykorzystaæ zaplecze wokó³
szko³y, stworzyæ bezpieczny i no-
woczesny plac zabaw na ³onie
przyrody”(…). Bêdziemy d¹¿yæ
do likwidacji wszelkiego rodzaju
barier architektonicznych. Ma-
rzymy o budowie windy, która
umo¿liwi³aby uczniom porusza-
j¹cym siê na wózkach inwalidz-
kich korzystanie z pracowni znaj-
duj¹cych siê na piêtrze – opo-
wiada dyrektor. 

Na uroczystoœci zwi¹zanej
z jubileuszem szko³y zjawili siê:
przedstawiciele w³adz oœwiato-
wych, w³adz samorz¹dowych,
parlamentarzyœci oraz przyja-
ciele od lat wspieraj¹cy dzia³a-
nia placówki. Obchody 45-lecia
uœwietni³y wystêpy wychowan-
ków.

Olga Kamionek

Smok Obibok w przedszkolu

UCZ¥ BAWI¥C, BAWI¥C UCZ¥

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33    e-mail: redom@redom.pl
WYKONUJE:

		 renowacjê stolarki mebli nowoczesnych 
i stylowych

		 renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych
i stylowych

		 nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany,
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 
		 zabudowy z p³yt meblowych

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport
ZZ aa pp rr aa ss zz aa mm yy ::   ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

� Kameralny budynek

� 5 minut do Centrum

� Promocja 
Zimowa 
– garaż gratis

� Taras zielony 
na dachu

Praga Południe 
– Fundamentowa



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

REKLAMA REKLAMA

* 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

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

w³asny 
parking
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Metal−Market

Wielu £ask Bo¿ych z okazji 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz pomyœlnoœci w nadchodz¹cym Nowym 2012 Roku

¿ycz¹ Mieszkañcom 
Radni i Komitet Prawa i Sprawiedliwoœci

Pragi Po³udnie

NNaa  zzbblliiżżaajjąąccee  ssiięę  ŚŚwwiięęttaa  
pprraaggnniieemmyy  zzłłoożżyyćć  PPaańńssttwwuu  żżyycczzeenniiaa  

pprrzzeeżżyywwaanniiaa  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  ww zzddrroowwiiuu,,
rraaddoośśccii  ii cciieeppłłeejj  rrooddzziinnnneejj  aattmmoossffeerrzzee..  

NNiieecchh  tteenn  śśwwiiąątteecczznnyy  cczzaass  pprrzzyynniieessiiee  rraaddoośśćć,,
wwyyttcchhnniieenniiee  ii ssppookkóójj..

WW NNoowwyymm  22001122  RRookkuu  żżyycczzyymmyy  WWsszzyyssttkkiimm  
ppoommyyśśllnnoośśccii  oorraazz  ssppeełłnniieenniiaa  mmaarrzzeeńń  ii ppllaannóóww..

ZZaarrzząądd  DDzziieellnniiccyy  WWaawweerr RRaaddaa  DDzziieellnniiccyy  WWaawweerr
mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy                                  mm..sstt..  WWaarrsszzaawwyy

Z okazji nadchodz¹cych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego 2012 Roku
wszystkim Mieszkañcom Rembertowa 

¿yczymy
zdrowia, spokoju, radoœci,

wszelkiej pomyœlnoœci 
w ¿yciu osobistym, 

sukcesów w pracy zawodowej
oraz spe³nienia 

wszystkich marzeñ.

Rada i Zarz¹d 
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

Bo to przecie¿ i choinka,
i pasta do pod³ogi oraz inne, in-
tensywnie u¿ywane œrodki czy-
stoœci, i œwi¹teczne aromaty
przygotowywanych w kuchni
potraw… Œwi¹teczne porz¹dki,
rodzice i babcia maj¹ dla mnie
mniej czasu, czy to mo¿liwe?
A potem zdumiewaj¹ce migota-
nie œwiate³ek na ogromnej cho-
ince, to moja nowa zabawka? 

Kiedy mamy kilka lat i wy-
t³umaczono nam nawet to, ¿e
trzeba byæ grzecznym ¿eby do-
staæ prezenty (ile dzieci by³o
specjalnie niegrzecznych z cie-
kawoœci czy to dzia³a?!). Miko-
³aj? Trochê strach zbli¿aæ siê do
tego olbrzyma… Ale jak cz³o-
wiek chce byæ grzeczny, to mu-
si! Urodzi³ siê Jezusek, le¿y
w pieluszce, jak niedawno - ja.
No i niezmierzona radoœæ, ¿e
wszyscy s¹ stale w domu, ¿e
mo¿na rano wgramoliæ siê do
ciep³ego ³ó¿ka i przytuliæ do
mamy. Ka¿¹ nam próbowaæ ty-
lu dziwacznych potraw… No,
ale warto, by Miko³aj nie roz-
myœli³ siê z tymi prezentami!

Potem przychodzi wiek cyni-
zmu: rodzice nie wydaj¹ siê ju¿
tak idealni, Miko³aj to bzdura,
a zamiast prezentów daliby mi
kasê… W dodatku w ca³ym do-
mu chaos, ci¹gle siê czepiaj¹
i czegoœ chc¹ ode mnie! Wszy-
scy w domu obijaj¹ siê o siebie,
jak dzieñ d³ugi. No i to ca³owa-
nie ciotek na powitanie! Brrr.
Dobrze, ¿e jest internet.

Wreszcie czujemy pierwsze
powiewy w³asnej doros³oœci

i najchêtniej zostawilibyœmy
ca³y ten rodzinno-œwi¹teczny
cyrk wybieraj¹c siê ze znajo-
mymi poza miasto, bo wolne…
No, ale wiadomo - tradycja,
babcia. Po co póŸniej d¹sy
przez ca³y rok? Zostajemy.

Raptem okazuje siê, ¿e by³o na-
prawdê mi³o, wzruszaj¹co, ja-
koœ tak… blisko serca.

Nieoczekiwanie przychodzi
czas, gdy to nie - nam, ale - my
przygotowujemy Œwiêta. Co za
m³yn! Przecie¿ to niemo¿liwe,
¿eby ze wszystkim zd¹¿yæ na
czas, ¿eby ogarn¹æ sprz¹tanie,
gotowanie, prezenty! Nie dam
siê, bêdzie jeszcze piêkniej ni¿
u rodziców. A tu jeszcze zadbaj
o siebie, miej pogodn¹ minê
i œwi¹teczny nastrój! Lekko nie
jest, ale przynajmniej mo¿na
siê wyspaæ. Szkoda… szkoda
tylko, ¿e te mi³e dni minê³y tak
szybko!

A potem? Potem okazuje
siê, ¿e przy wigilijnym stole

siedzimy ju¿ nie tylko we
dwoje z maleñstwem, ale tak-
¿e ca³kiem doros³e nasze dzie-
ci, wnuki… Ciep³o w sercu,
bo gdy spotyka siê ca³a rodzi-
na, to wielka rzadkoœæ! Zaraz,
zaraz… Ziêæ lubi karpia, po-
stawiê pó³misek tak, ¿eby
mia³ blisko. Wnuki - kluski
z makiem, a m¹¿ tylko œledzi-
ki! Mi³o pamiêtaæ o wszyst-
kich, a choinka tak pachnie…
Prawdziwe szczêœcie, taka ro-
dzina.

Czasami te¿ przychodz¹ takie
œwiêta, ¿e nie chce siê nawet
ubieraæ choinki. Ani niczego
tam przygotowywaæ. Bo ciê¿ko

jest ³amaæ siê op³atkiem tylko
ze sob¹. Dom pusty, zimny,
zw³aszcza w ten szczególny
wieczór. Tylko ta fotografia
w szarej ramce. Ech, Œwiêta…

Ale tak byæ nie musi. Puste
miejsce przy wigilijnym stole
to nie tradycja ani pusty sym-
bol. To znak, ¿e czekamy na
kogoœ, kto jest tu¿ obok, mo¿e
piêtro ni¿ej? 

Nie pozwólmy nikomu na
Œwiêta samotne i puste. Ogar-
nijmy potrzebuj¹cych ciep³em
naszego domu, dobrym sercem,
trosk¹. Jeœli tego nie robimy -
nie warto stawiaæ przy stole pu-
stego talerza. Bo dla kogo?
Chyba tylko dla w³asnej pró¿-
noœci.                                      eGo

Świątecznie…
Wigilia i Œwiêta Bo¿ego Narodzenia? Ka¿dy
prze¿ywa je inaczej. Dla niemowlaka to 
pojawiaj¹cy siê w uporz¹dkowanym 
dotychczas œwiecie chaos nieznanych, 
nowych zapachów, dŸwiêków, zachowañ. 

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i nadchodz¹cego Nowego 2012 Roku

sk³adamy mieszkañcom Weso³ej
najlepsze ¿yczenia zdrowia, pogody ducha, 
wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu zawodowym, 

szczêœcia w ¿yciu osobistym oraz spe³nienia marzeñ.
Marcin Jêdrzejewski                                Edward K³os

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Weso³a      Burmistrz Dzielnicy Weso³a
m.st. Warszawy                                  m.st. Warszawy



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Nadchodz¹cy rok przyniesie wiele zmian i wa¿nych
wiadomoœci. W pracy czekaj¹ Ciê same sukcesy,
mo¿liwa podwy¿ka. Pisane s¹ Ci podró¿e i zawiera-
nie nowych znajomoœci, które oka¿¹ siê przyjaŸnia-
mi na d³ugie lata. W wolnych chwilach pamiêtaj o od-
poczynku i wyciszeniu siê, co pozwoli na³adowaæ
„akumulatory” do dalszego dzia³ania. Tegoroczn¹
noc sylwestrow¹ zapamiêtasz na d³ugo. W mi³oœci
wszystko u³o¿y siê po Twojej myœli, poczujesz siê
szczêœliwy i spe³niony. 

�� BYK 22.04-21.05
Sprawy zawodowe bêd¹ uk³adaæ siê po Twojej
myœli. Wykorzystasz okazje do zarobienia dodatko-
wych pieniêdzy. Wraz z nadchodz¹cym rokiem
szczêœcie bêdzie Ci ci¹gle towarzyszyæ, powoduj¹c
i¿ wszystko, czego siê dotkniesz u³o¿y siê. Spe³ni siê
tak¿e jedno z Twoich skrytych marzeñ. Osoby sa-
motne powinny przyjrzeæ siê znajomoœciom, które
zawr¹ na pocz¹tku roku, gdy¿ jedna z nich mo¿e
okazaæ siê d³ugo oczekiwan¹ mi³oœci¹. 

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Rok 2012 bêdzie dla Ciebie pomyœlny pod ka¿dym
wzglêdem. Wysi³ki i starania, które podejmowa³eœ
zaprocentuj¹, przynosz¹c niebywa³e rezultaty. Za-
planowane na Nowy Rok przedsiêwziêcia bêd¹ to-
czyæ siê g³adko i bez jakichkolwiek trudnoœci. W pra-
cy wyka¿ siê kreatywnoœci¹ i rozwag¹, a osi¹gniesz
spory sukces. W styczniu niespodziewany przyp³yw
gotówki. Sprawy rodzinne i uczuciowe bêd¹ uk³adaæ
siê wyœmienicie. 

�� RAK 22.06-22.07
Zapowiada siê dobry i atrakcyjny rok. Towarzyszyæ
Ci bêdzie szczêœcie i powodzenie, zarówno w sferze
zawodowej, jak i osobistej. Ju¿ na pocz¹tku stycznia
bêdzie siê wiele dzia³o w Twoim ¿yciu. Znajdziesz
siê w centrum uwagi, spodziewaj siê wielu zapro-
szeñ na spotkania towarzyskie i rodzinne. W ca³ym
tym zamieszaniu nie zapomnij o pilnych sprawach
zawodowych. Œwie¿o zakochane Raki bêd¹ siê cie-
szyæ szczêœciem, którego nic nie zak³óci. 

�� LEW 23.07-23.08
W Nowym Roku gwiazdy bêd¹ Ciê wspieraæ. Poczu-
jesz siê tak, jakby ktoœ doda³ Ci skrzyde³. Sprawy,
które utknê³y w miejscu, wraz ze styczniem rusz¹
z kopyta. Pamiêtaj, ¿e bez pokonywania przeszkód
nie ma rozwoju. Odrobina fantazji nie zaszkodzi,
a wrêcz przeciwnie mo¿e sprawiæ przyjemnoœæ naj-
bli¿szym. W Twoim ¿yciu pojawi siê ktoœ, kto prze-
wróci je do góry nogami. Szykuj¹ siê romantyczne
wieczory spêdzone przy rozmowach do œwitu.  

�� PANNA 24.08-23.09
W przysz³ym roku nie zabraknie Ci odwagi i pomy-
s³owoœci. Jeœli u³o¿ysz plan dzia³ania, wszystko pój-
dzie po Twojej myœli. Warto wiêc podnosiæ sobie wy-
¿ej poprzeczkê. Wszystko, co zrobisz dla siebie
w Nowym Roku, przyniesie szybko niebywa³e rezul-
taty. Dolegliwoœci, które Ciê trapi³y znikn¹ jak za do-
tkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki. Z pesymistki, za-
mienisz siê w radosn¹ optymistkê. Wielu adoratorów
bêdzie zabiegaæ o Twoje wzglêdy. 

�� WAGA 24.09-23.10
Nale¿y Ci siê odpoczynek od wiecznego zabiegania,
codzienne boje z rzeczywistoœci¹ stan¹ siê wspo-
mnieniem. Drobne sukcesy i zwyciêstwa sprawi¹, ¿e
nabierzesz pewnoœci siebie i odkryjesz w sobie nie-
wykorzystane pok³ady twórczej energii. W Twojej
g³owie bêd¹ pojawiaæ siê ciekawe pomys³y. Pomyœl
o ich realizacji. Najbli¿si przyjaciele zrobi¹ Ci spor¹
niespodziankê w Sylwestra, bêdziesz ni¹ mile za-
skoczona. Przed Tob¹ wiele wspania³ych chwil spê-
dzonych z ukochan¹ osob¹. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Pod koniec roku pojawi siê szansa, na któr¹ d³ugo
czeka³eœ. Sytuacja, w której siê znajdziesz, zmieni
Twoje po³o¿enie. Dziêki temu zaczniesz z powrotem
doceniaæ ma³e rzeczy i bêdziesz siê z nich cieszyæ.
Sprawy zawodowe nabior¹ tempa wraz z Nowym
Rokiem. Nie s³uchaj rad tych, którzy bêd¹ Ciê znie-
chêcaæ do realizacji nowych projektów. Nowo po-
znana osoba podczas imprezy sylwestrowej zmieni
Twoje ¿ycie. Po³¹czy Was uczucie o jakim marzy³eœ. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
W styczniu mo¿e spaœæ na Ciebie lawina zamówieñ,
zleceñ i propozycji. Aby wywi¹zaæ siê z wszystkiego
bêdziesz musia³ mocno siê zdyscyplinowaæ. Zrób to,
a przekonasz siê, ¿e Twoja praca zosta³a zauwa¿o-
na i doceniona. W najmniej spodziewanym momen-
cie znajdziesz œrodki finansowe, których bêdziesz
potrzebowaæ. Sylwester zapowiada siê bardzo cie-
kawie. Osoby samotne ju¿ nied³ugo spotkaj¹ kogoœ,
kto jest im pisany. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Dostaniesz od losu to czego pragniesz, jednak po-
staraj siê z tego m¹drze i dobrze skorzystaæ. W No-
wym Roku szykuj¹ siê zmiany, które zburz¹ stary
porz¹dek, ale wnios¹ w Twoje ¿ycie wiele dobrego.
Nie broñ siê przed nimi. W sprawie na której Ci za-
le¿y odniesiesz zwyciêstwo. Jeœli szukasz swojej
drugiej po³ówki, zwróæ uwagê na osoby spod znaku
Byka lub Skorpiona, któraœ z nich szczególnie przy-
padnie Ci do serca. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Nadchodz¹cy rok przyniesie wraz ze sob¹ nieocze-
kiwane wydarzenia, ale nie przejmuj siê gdy¿ wszy-
stko u³o¿y siê pomyœlnie. Postanowisz zmieniæ swój
tryb ¿ycia i zapragniesz nowych prze¿yæ. Optymizm
i wiara w sukces pomog¹ Ci przezwyciê¿yæ trudno-
œci, które mog¹ pojawiæ siê na Twojej drodze ¿ycio-
wej po Nowym Roku. Osoby samotne poznaj¹ wielu
ciekawych ludzi, ale na powa¿niejszy zwi¹zek trze-
ba bêdzie jeszcze zaczekaæ.

�� RYBY 20.02-20.03
Na Twojej drodze pojawi siê ktoœ ¿yczliwy i skory do
pomocy. Pozwól sobie pomóc, a dziêki temu odzy-
skasz ufnoœæ do ludzi. Postaraj siê poœwiêciæ wiêcej
czasu i uwagi sprawom rodzinnym i domowym. Po
Nowym Roku mo¿liwa podwy¿ka w pracy lub zmia-
na stanowiska na bardziej zadowalaj¹ce. Noc Syl-
westrowa bêdzie szalona, poznasz kogoœ do kogo
poczujesz coœ wiêcej, ni¿ tylko przyjaŸñ.

Rosalie

EEcchh,,  ŚŚwwiięęttaa!!  SSmmaakkoołłyykkii!!  AA ppoo−−
tteemm  −−  ddoolleegglliiwwoośśccii  ggaassttrryycczznnee..
SSkkąądd  ssiięę  bbiioorrąą  wwzzddęęcciiaa  ii ddllaa−−
cczzeeggoo  ttaakk  cczzęęssttoo  mmiieewwaammyy  jjee
ppoo  rrooddzziinnnnyycchh  oobbiiaaddaacchh,,
aa zzwwłłaasszzcczzaa  −−  ww śśwwiięęttaa??

Wzdęcia są objawem
nadmiaru gazów w jelitach.
Ten nadmiar łatwo powoduje−
my jedząc pokarmy wzdymają−
ce (kapusty rozmaite, grochy
i fasole, chleb razowy itp.)  lub
pijąc na przykład napoje gazo−
wane, a w niektórych przypad−
kach − zwykłe mleko. 

Wspólne, rodzinne biesiado−
wanie szczególnie temu sprzy−
ja, ponieważ rozmawiając pod−
czas jedzenia (oczywiście, nikt
przecież nie mówi z pełnymi
ustami!) zdarza się, że bardzo
szybko przełykamy kęsy, by
udzielić odpowiedzi na zadane
nam pytanie czy włączyć się
natychmiast do rozmowy.
Szybkie przełykanie sprzyja ły−
kaniu powietrza…

Jak zaradzić tej przykrej
przypadłości, czy to pocho−
dzącej z burzliwej fermentacji
w jelitach czy z nadmiaru po−
łkniętego powietrza? Przede
wszystkim, odpowiednio przy−
prawiając dania: majeranek,
koper, kminek, bazylia, cząber,
kardamon, goździki, imbir. Do
tego − w herbatkach zwła−
szcza mięta i rumianek.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Desery lekkie i leciutkie. W sam raz na œwi¹tecz-
no - karnawa³owy stó³. 

✓✓ Sa³atka owocowa 1: Brzoskwinie i ananasa z puszki os¹-
czamy, kroimy w kostkê. Dodajemy zielone, chrupkie winogro-
na, kostki obranego, wydr¹¿onego melona. Dla doros³ych - za-
laæ owoce bia³ym winem, pó³s³odkim lub s³odkim, macerowaæ
oko³o 30 minut, os¹czyæ, podawaæ w pucharkach leciutko
oprószone cukrem pudrem. W wersji dla dzieci nie dodajemy
wina, tylko sch³adzamy wymieszane owoce, które nastêpnie ozdabiamy serkiem wa-
niliowym.

✓✓ Sa³atka owocowa 2: grejpfruta przekroiæ na pó³, mi¹¿sz od³o¿yæ do miseczki.
Po³ówki wype³niæ pokrojonymi w kostkê pomarañczami, mandarynkami (cz¹stki kroi-
my w poprzek). Dodajemy ca³e winogrona, kiwi krojone w kostkê, kaki czyli szarony,
wy³uskane z szarej os³onki miechunki czyli physalisy, posypujemy rozdzielonymi ku-
leczkami granatu. Skrapiamy lekko sokiem z grejpfrutów. Mo¿na dos³odziæ. W sa³at-
ce nie musz¹ byæ obecne wszystkie wymienione owoce, ale te w³aœnie najlepiej siê
komponuj¹. Pod warunkiem, ¿e przed podaniem zostan¹ sch³odzone, ju¿ w grejpfru-
towych miseczkach.

✓✓ Jab³ka aromatyczne - jednakowej wielkoœci jab³ka umyæ. Wyci¹æ ogonek ze spo-
rym zapasem, tak, by utworzy³ siê sto¿ek, który za chwilê pos³u¿y nam jako korek. £y-
¿eczk¹ (ma³¹) ostro¿nie wybraæ gniazdo nasienne. Wsypaæ ulubione przyprawy (cyna-
mon, imbir, mielone goŸdziki, waniliê) albo - ciekawostka - gotow¹ przyprawê do grzañ-
ca - polecam szczególnie malinow¹. Na to wlaæ 2  ³y¿eczki p³ynnego miodu, „zakorko-
waæ” koreczkami z ogonków z otoczk¹ jab³kow¹. Nie wciskaæ! Jab³ka ustawiæ w garn-
ku o grubym dnie, nalaæ tam oko³o 2-3 cm wody, do której nale¿y wsypaæ te same przy-
prawy i lekko dos³odziæ lub „domiodziæ”. Przykryæ szczelnie i gotowaæ doœæ energicz-
nie przez oko³o 5-7 minut, zale¿nie od jab³ek. Wy³¹czyæ gaz. Nie odkrywaæ! Podawaæ
po oko³o 10-15 minutach. Mo¿na skropiæ likierem pomarañczowym.

✓✓ Na szybko: ma³e bezy parami smarowaæ cienko od spodu ogrzanym mas³em
orzechowym, na to odrobina konfitury ¿urawinowej lub z rokitnika. Skleiæ bezy spoda-
mi, uk³adaæ na pó³misku. Mocno oziêbiæ (mo¿na mroziæ), podawaæ bardzo zimne.    

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
OO cczzyymm  NNIIEE  rroozzmmaawwiiaammyy  pprrzzyy  śśwwiiąątteecczznnyymm  ssttoollee??  JJeeśśllii  mmaa

bbyyćć  mmiiłłoo,,  wwłłąącczzmmyy  zzddrroowwyy  rroozzssąąddeekk..
Choć to święta, unikajmy tematów religijnych. Nie chodzi

o sprawy wyznaniowe, ale o te bardziej drażliwe, łatwo prowa−
dzące do przepychanek, na przykład kto jest lepszym katolikiem

i o co chodzi z tym Toruniem. Wiara jest sprawą tak osobistą, że nie staniemy się
świętsi, jeśli będziemy machać nią każdemu przed nosem. Bo nie temu ona służy.

Drugi niebezpieczny temat, zazwyczaj gwarantujący wybuch rodzinnej wojny, to
polityka. Wiem, wszyscy jesteśmy ekspertami, ale w tych obszarach aż nadto łatwo
o gorące emocje i skrajności, a przecież Boże Narodzenie ma jednoczyć ludzi prowa−
dząc do wybaczania, a nie dzielić czy nawet antagonizować.

Przechwalanie się sukcesami lub przeciwnie − totalne narzekanie na wszystko też
nie wygląda dobrze w świątecznym klimacie. Jeśli już musisz, lepiej omówić te spra−
wy przy poświątecznej herbacie.

Wreszcie − zdrowie. Nietaktownie opowiadać o czyrakach, rwącym kaszlu i grzy−
bicy przy odświętnym stole pełnym pysznych dań. Reumatyzm i migreny też tu się
nie komponują! CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 23/2011: „Babski rozum”. Nagrodê – bilet do ki-

na dla 2 osób – wylosowa³a p. Krystyna Buczma z ul. Witoliñskiej. Po
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym
i egz. Mieszkañca Nr 25/2011) do 29 grudnia br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów. 

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Zawiany gość „po śledziku” wsiada do

taksówki: 
− Jedź pan! Do domu poproszę.
Na to taksówkarz, cierpliwie mówi:

− Oczywiście, do domu. Ale tak konkretniej, to gdzie?
Na to gość:
− Do dużego pokoju!
* * *
Dzwoni telefon. Mąż szybko mówi do żony:
− Kochanie, jeśli to do mnie, to koniecznie powiedz, że

nie ma mnie w domu!
Żona podnosi słuchawkę po chwili mówi:
− Halo?  Słucham? Mąż jest w domu...
Mąż syczy ze złością:
− Przecież prosiłem! Prosiłem! No i czemu tak powiedzia−

łaś?!
− Ha! Bo to był telefon do mnie! − odpowiada żona.

WWeessoołłyy  RRoommeekk

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl
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ADMINISTROWANIE

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 692-614-577

AUTO−MOTO

� Auto-Skup. Tel. 795-297-763

FINANSE

� CHCESZ DOROBIÆ MI-
NIMUM 1500 Z£. NIC PRO-
STSZEGO. ZOSTAÑ PRO-
FESJONALNYM DORADC¥
PROFI CREDIT. ZADZWOÑ
JU¯ TERAZ 664-741-716

RAMKA
Ksiêgowoœæ. Tel. 530-82-83-99
� Ksiêgowoœæ, KPiR, VAT, p³a-
ce, ZUS, licencja MF. 

Tel. 507-026-743

KUPIĘ

� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 516-400-434
� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 601-235-118
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Maszyny do szycia u¿ytku
domowego na metalowych czê-
œciach, walizkowe z gwaran-
cj¹. Cena od 200 z³. Ul. Czapel-
ska 32. Tel. 22 870-71-72
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822; 

www.odkurzaczewodne.eu

INNE

� Kompleksowe instalacje tele-
wizji cyfrowej i analogowej. 

Tel. 515-688-129

MEDYCZNE

� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
� NADZIEJA - Opieka: godzi-
ny lub z zamieszkaniem. 

Tel. 22 815-30-66
� Psycholog, psychoterapeuta,
psychiatra, dietetyk. 

Tel. 606-994-447

MEDYCYNA NATURALNA

� Leczenie pijawk¹ lekarsk¹ –
Hirudoterapeuta skutecznie le-
czy: trudno goj¹ce siê rany, ¿ylaki,
zapalenie ¿y³, mia¿d¿yce, krwiaki,
zakrzepy, bóle stawów, nadciœnie-
nie, alergie oraz wszelkiego rodza-
ju stany zapalne i bóle. Dyplomo-
wany Hirudoterapeuta. 

www.leczenie-pijawkami.com
Tel. 515-509-109 

NAUKA

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

� Angielski profesjonalnie. 
Tel. 600-170-317

� Fizyka, matematyka. Matury,
studenci. Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 606-154-798
� Fizyka, matematyka – dojazd.
Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
� Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879
� Matematyka. 

Tel. 607-163-744
� Matematyka, gimnazjum, li-
ceum. Doje¿d¿am. 

Tel. 607-059-326 
� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. 
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
� Szkolenia BHP. 

Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ ul. Saska. 
Tel. 22 672-36-60 (po 16.00)
� Kawalerka przy P³owieckiej. 

Tel. 660-281-236

� Lokal biurowy do wynajêcia
35 m kw., Miêdzylesie. 

Tel. 606-994-447

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Lub zamieniê 38 m kw. (2 po-
koje) Przyczó³ek Grochowski -
na w³asnoœciowe do 26 m kw. 

Tel. 22 408-10-52

DAM PRACĘ

� Praca na sta³e lub dorywcza
w sklepach spo¿ywczych, w lo-
kalizacjach Trakt Brzeski, Trakt
Lubelski, Abrahama oraz w in-
nych dzielnicach Warszawy.
Kontakt: 22 547-05-42

SZUKAM PRACY

� Kobieta uczciwa, bez na³o-
gów - zaopiekuje siê starsz¹
osob¹. Tel. 721-799-899
� Sprz¹tam w domach + okna. 

Tel. 503-836-166
� Szwaczka podejmie pracê -
teren Wawra. Tel. 509-650-673
� Zaopiekujê siê dzieckiem lub
posprz¹tam mieszkanie. 

Tel. 515-943-649

PRAWNE

� DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem
skarbowym, wszystkie podatki,
spadki, darowizny, aukcje. War-
szawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
� Kancelaria Prawna, szeroki
zakres us³ug. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, antre-
sola od strony pêtli autobuso-
wej) www.kancelariaosica.pl;  

Tel. 509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 22 613-04-30; 

603-807-481
� WYCENA NIERUCHO-
MOŒCI Tel. 600 43 88 44

TŁUMACZENIA

� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia przysiêg³e, in¿ynieryjne,
finansowe. Tel. 601-35-18-64; 

22 815-44-91

USŁUGI

� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
� ALKO, PRZEPROWADZ-
KI, utylizacja mebli, sprz¹tanie
piwnic. Tel. 512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez op³at,
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2
i TVN), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa,
gwarancja! 

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
� ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 22 818-07-17
� Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. ul.
Igañska 32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
� AAA GAZ, HYDRAULIKA
24 H! awaria pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przeróbki,
naprawy. Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744 
� Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
� Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 
� Cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
�DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
� Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 

Tel. 601-936-805; 
22 612-92-70

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
� Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 22 813-77-82;
502-443-826

� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy. ul.
Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05
RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 22 610-18-53; 662-065-
292
� GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106

� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. 

Tel. 22 611-89-95; 
795-449-407

� Hydraulika, wod. kan.-
gaz., piece, remonty, przegl¹-
dy gazowe, kominiarskie. 

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

TEL. 694-825-760 
� LODÓWEK NAPRAWA. 

TEL. 22 842-97-06; 
602-272-464

� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521 
� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 510-711-163; 517-334-070
� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 602-216-943
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62 

� Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� PRALKI, LODÓWKI - na-
prawa. Tel. 502-562-444; 

603-047-616
� Pralki – naprawa. Emeryci
50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
� Pralki. Tel. 601-361-830; Lo-
dówki. Tel. 22 671-80-49; 

604-910-643
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, szafy,
kuchnie, pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 
602-126-214

� Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. Tel. 663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

� Glazura, hydraulika, elektry-
ka. Tel. 694-809-402
� G£AD�, MALOWANIE
OD ZARAZ. 

TEL. 609-982-675
� Klimatyzacja, wentylacja,
monta¿, serwis, projektowanie,
niskie ceny. Tel. 502-904-708

USŁUGI/elektryczne

� Pomiary ochrony przeciwpo-
ra¿eniowej (do 20 kV), instala-
cji elektrycznej i odgromowej. 

Tel. 668-222-331

USŁUGI/komputerowe

� Komputery, sieci, doradztwo,
instalacja, naprawa, konserwa-
cja, kopie zapasowe, oprogra-
mowanie. Kompleksowa obs³u-
ga firm (faktury VAT) i osób
prywatnych. 27 lat doœwiadcze-
nia. Tel. 505-274-274
� Naprawa komputerów, in-
stalacje, serwis, usuwanie wi-
rusów. Tel. 603-650-090
� Serwis komputerowy. 

Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

RAMKA
Odœnie¿anie. Tel. 608-41-59-59

USŁUGI/remontowe

� Glazura. D³ugi sta¿. 
Tel. 518-562-380

� Glazura – remonty komple-
ksowo. Fachowe porady. 
Tel. 692-885-279; 22 424-32-07,

www.inteltrend.pl
� Glazura, hydraulika, g³adŸ,
malowanie. Tel. 606-181-588
� GLAZURA, hydraulika, elek-
tryka. Tel. 694-809-402
� Hydraulika, ogrzewanie,
Wodkan. Tel. 507-288-688
� Klimatyzacja, wentylacja,
monta¿, serwis, projektowanie,
produkcja kana³ów. 

Tel. 502-904-708
�Malowanie, tapetowanie – re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
� Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 602-641-032
� Remonty kompleksowo. 

Tel. 505-543-594 
www.inteltrend.pl

� Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 507-288-688

USŁUGI/transportowe

� Autokary – przewozy oko-
licznoœciowe, wesela, pogrzeby,
dzieci do kina, teatru, na basen. 

Tel. 602-26-96-07
� AAA Wywóz gruzu, ga³êzi,
mebli, œmieci itp. Sprz¹tanie
piwnic, strychów, wycinanie
drzew, ma³e rozbiórki. 

Tel. 721-002-710
� Transport – wywóz gruzu,
mebli i z³omu, ga³êzi – sprz¹ta-
nie piwnic. Tel. 600-359-594
� WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 
Tel. 22 224-22-63; 888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602−398−417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 604−216−738
www.genita .p l

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
� ul. Grochowska 156

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
22 836-69-16; 608-054-093

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

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Ksiêgowoœæ. 
Tel. 530-82-83-99 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

Odœnie¿anie. 
Tel. 608-41-59-59

ALEKSANDRÓW, RADOŚĆ działki od 1295 m2

z pozwoleniem na budowę domów 
jedno lub dwulokalowych.

P I L N I E  S P R Z E D A M :

tel. 500 161 107 (22) 615 80 05
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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 Przedsiêbiorcy i Zarz¹d CH 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 � (22) 333 20 00

REKLAMA REKLAMA

Marek Borowski 
– praski senator RP 

R o k
2011 by³
dla ka¿de-
go polity-
ka znacz¹-
cy, bo wy-
b o r c z y .
Dla mnie
by³ szcze-
g ó l n i e

udany. Na zakoñczenie cztero-
letniej kadencji znalaz³em siê
w dziesi¹tce najlepszych po-
s³ów, w rankingu przeprowa-
dzonym przez tygodnik „Polity-
ka” wœród 30 dziennikarzy sej-
mowych. Wygra³em wybory do
Senatu z mocnymi rywalami
i w ten  sposób powróci³em na
Pragê, do miejsca mojego uro-
dzenia, z czego  siê bardzo cie-
szê. Przede mn¹ du¿o pracy,
która - jak wiadomo - uszlachet-
nia. Prywatnie te¿ dzia³y siê rze-
czy wa¿ne: moje wnuki-bliŸnia-
cy posz³y do pierwszej klasy
(starszy jest w klasie trzeciej)

i ju¿ zaczê³y siê nowe proble-
my. Na lekcjach gadaj¹, m¹drz¹
siê, a co drugie zdanie zaczyna-
j¹ od s³ów: „A nasz dziadek
to...”. I tu te¿ czeka mnie wiele
pracy, niew¹tpliwie równie
uszlachetniaj¹cej. Pozdrawiam
Czytelników „Mieszkañca”.

Leszek Jastrzêbski 
– pose³ Sejmu RP

Koñcz¹-
cy siê rok
by³ dla
mnie bar-
dzo szczê-
œliwy, naj-
lepszy od
kilku lat.
Cele, które
sobie po-

stawi³em na pocz¹tku roku,
uda³o siê zrealizowaæ. Zosta³em
pos³em na kolejn¹ kadencjê Sej-
mu, a wynik wyborów, wygrana
Platformy Obywatelskiej, gwa-
rantuje, stabilne, dobre rz¹dy
dla Polski. W ¿yciu prywatnym
rok 2011 tak¿e mogê zaliczyæ

do udanych. Pierwszy raz od kil-
ku lat spêdziliœmy d³u¿sze, ro-
dzinne wakacje. Liczê na to, ¿e
rok 2012 bêdzie jeszcze lepszy,
czego sobie i Pañstwu ¿yczê.

Jolanta Koczorowska 
– burmistrz Wawra

To by³
b a r d z o
trudny, ale
pozytywny
rok. Ze
w z g l ê d u
na  ograni-
czenia fi-
nansowe,
t r z e b a

oszczêdzaæ i racjonalizowaæ
wydatki, a przecie¿ nikt nie lubi
ograniczeñ. Przez ten rok znacz-
nie lepiej pozna³am specyfikê
Wawra jako warszawskiej dziel-
nicy. To zupe³nie inna dzielnica
ni¿ Praga Pó³noc, w której  by-
³am burmistrzem w poprzedniej
kadencji. Pod wzglêdem ludz-
kim i spo³ecznym Wawer jest mi
bardzo bliski, mam tu rodzinê

i wielu znajomych. Bardzo zale-
¿y mi na tym, aby w dzielnicy
nastêpowa³y pozytywne dla
mieszkañców zmiany. Dobrze
oceniam ten rok tak¿e pod
wzglêdem politycznym, gdy¿
spe³ni³y siê moje oczekiwania
jeœli chodzi o wyniki wyborów.
To tak¿e bardzo dobry rok w ¿y-
ciu prywatnym, gdy¿ moje wnu-
ki œwietnie siê rozwijaj¹. To fan-
tastyczne dzieci.

Adam Kwiatkowski 
– pose³ Sejmu RP

To by³
szczególny
i bardzo
dla mnie
szczêœliwy
r o k .
W sierpniu
przyszed³
na œwiat
mój drugi

synek, Stefanek. Teraz Szymo-
nek ma m³odszego brata. Rodzi-
na, dzieci, to najwiêksza radoœæ
w moim ¿yciu. Jesieni¹ zosta-
³em wybrany do Sejmu. Wydaje
mi siê, ¿e jestem… pierwszym
w historii pos³em z Pragi Po³u-
dnie. Niestety mam takie prze-
konanie, ¿e w minionym roku
nasza dzielnica po raz kolejny

zmarnowa³a wiele mo¿liwoœci
rozwojowych zwi¹zanych ze
zbli¿aj¹cymi siê coraz wiêkszy-
mi krokami mistrzostwami EU-
RO 2012. Szczególnie mie-
szkañcy Saskiej Kêpy i Kamion-
ka czuj¹ siê niedoinformowani
i zagro¿eni problemami komu-
nikacyjnymi i parkingowymi
w szeroko rozumianym otocze-
niu Stadionu Narodowego,
w trakcie maj¹cych siê tam
odbywaæ imprez masowych.
Z pozytywnych zaœ rzeczy, pod-
kreœliæ chcê, ¿e dziêki przychyl-
noœci Zarz¹du Dzielnicy Praga
Po³udnie, uda mi siê po trwaj¹-
cym w³aœnie remoncie, w stycz-
niu otworzyæ Biuro Poselskie
w alei Waszyngtona 30/36. 

insp. Dariusz Pergo³ 
– komendant VII KR Policji

Jak mi-
n¹³ rok?
Dobrze -
taki mogê
z ³ o ¿ y æ
skrócony
meldunek
mieszkañ-
com na-
s z y c h

dzielnic. Oczywiœcie, walka
z przestêpczoœci¹ bêdzie nie-

koñcz¹cym siê procesem, ale
wyniki, jakie osi¹gnêliœmy
w ci¹gu minionych 12 miesiê-
cy s¹ satysfakcjonuj¹ce. Gene-
ralnie poprawi³y siê statystycz-
ne dane, choæ s¹ dziedziny -
np. kradzie¿e aut, w których
obserwujemy regres. Ale pod-
jêliœmy wysi³ki, by i tu siê to
zmieni³o. Bardzo sobie ceniê
wspó³pracê z mieszkañcami
i w³adzami naszych dzielnic na
terenie których dzia³amy.
Uk³ada³a siê ona dobrze, a jed-
nym z przyk³adów niech bê-
dzie kolejny remont Komendy
przy ulicy Grenadierów - tym
razem zmodernizowaliœmy
centrum przyjêcia interesan-
tów. Po po³owie koszty sfinan-
sowa³y Komenda Sto³eczna
Policji i Dzielnica Praga Po³u-
dnie - za tê pomoc panu burmi-
strzowi Tomaszowi Kuchar-
skiemu serdecznie dziêkujê.
Ale i z burmistrzami innych
dzielnic wspó³pracuje nam siê
naprawdê dobrze. Korzystaj¹c
z okazji ¿yczê wszystkim mie-
szkañcom Pragi Po³udnia,
Wawra, Rembertowa i Weso³ej
zdrowych i spokojnych œwi¹t.
Pomo¿emy, by naprawdê by³y
bezpieczne.

(ar) (t)
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Co nas ró¿ni od innych spo³eczeñstw? Pierwsze co siê rzuca
w oczy, to ponure miny, brak uœmiechu na twarzy, z³oœæ w oczach.
Niestety. Gdy zapytaæ Amerykanina, co s³ychaæ, to choæby by³o Ÿle
i tak odpowie – „dobrze”, „OK.”. Gdy o to samo zapytaæ Polaka,
nawet gdy jest dobrze, zawsze us³yszymy: „stara bida”. Mamy pod
rêk¹ przyk³ad ma³y, ale jak¿e charakterystyczny. Oto, jak z banal-
nej sprawy, któr¹ mo¿na rozwi¹zaæ z ¿yczliwym uœmiechem, robi
siê SPRAWA powa¿na. Poczytajcie Pañstwo sami. Zatem ad rem –
pisze do nas pani Joanna:

(…) Jestem cz³onkiem wspólnoty mieszkaniowej Paca w Warszawie
i nie mogê uzyskaæ kodu dostêpu do domofonu. Zarz¹d wspólnoty ka-
tegorycznie odmówi³. (…) Nie interesuj¹ go argumenty, ¿e ka¿dy mie-
szkaniec ma prawo do korzystania ze wszystkich technicznych mo¿li-
woœci urz¹dzenia, za które zap³aci³ i nikt nie ma prawa go w tym ogra-
niczaæ, jak równie¿ ma prawo powierzyæ klucz, chip, kod innej osobie
np. rodzinie. Zarz¹d tutejszej wspólnoty ograniczy³ sposób korzysta-
nia z domofonu jedynie za pomoc¹ breloków z chipami. Argumentuje
to „bezpieczeñstwem”. Jakim prawem przys³owiowy Kowalski (…)
ma decydowaæ, w jaki sposób mam dostaæ siê do w³asnego mieszka-
nia, jak jest mi najwygodniej i najbezpieczniej? (…) Zarz¹d tutejszej
wspólnoty z góry zak³ada, ¿e jestem nieodpowiedzialna i ma mnie za
potencjalnego przestêpcê udostêpniaj¹cego kod osobom niepowo³a-
nym (…) Jest to swego rodzaju ubezw³asnowolnienie, ale te¿ lekcewa-
¿enie, pogarda i pokazanie, ¿e zarz¹d ma w³adzê. 

Co mo¿na zrobiæ w takiej sytuacji? Za³o¿yæ sprawê w s¹dzie?
Wydaje siê to kuriozalne, gdy¿ s¹dy powinny zajmowaæ siê sprawa-
mi powa¿nymi, a nie bzdurnymi decyzjami zarz¹du wspólnoty (…)
Zarz¹d za poœrednictwem administratora kaza³ mi napisaæ specjal-
ne oœwiadczenie-proœbê, aby móg³ mi wydaæ kod. Czy¿ nie jest to po
prostu upodlenie cz³owieka? (…)

Mamy wra¿enie, ¿e tych nerwów, rozgoryczenia i zapiek³ego
trwania przy swoim, mog³oby nie byæ, gdyby „TAK” królowa³o
nad „NIE” …I jak tu na pytanie „co s³ychaæ”, odpowiadaæ „wspa-
niale”, zamiast „stara bida”? 

Naszym zdaniem, niezale¿nie od argumentów Wspólnoty, pani
Joanna ma racjê - mamy tu w jakimœ sensie przypadek ogranicza-
nia wolnoœci. Tak, tak – odmawianie korzystania z czegoœ, co siê
nale¿y, jest ograniczeniem wolnoœci. Z kolei po drugiej stronie
dzielnicy, mamy do czynienia z wolnoœci¹ niczym nie ograniczon¹.
Ale wolnoœæ niczym nieograniczona, te¿ mo¿e pozbawiaæ kogoœ ja-
kichœ praw. Na przyk³ad prawa do spokoju. 

Na skrzy¿owaniu Miêdzynarodowej i Walecznych, a dok³adniej
od kana³ku do Dzielnicowego Centrum Pomocy Spo³ecznej, a wiêc
na odcinku ok. 150 m s¹ czynne dwa sklepy sprzedaj¹ce alkohol
przez ca³y dzieñ i dodatkowo nocny kiosk: ALKOHOLE 24H. Na
tym samym skrzy¿owaniu po przek¹tnej otwarto kolejny sklepik
ALKOHOLE 24H (…) Po nocnych ha³asach cz³owiek rano wstaje
do pracy i potyka siê o stosy butelek,”ma³pek”, szk³a pot³uczonego.

Zieleniejemy ze z³oœci i z bezsilnoœci! Gromadki pijaczków w nocy
i w dzieñ, gdzie tylko skrawek ³aweczki, tam nocne g³oœne œpiewy
i ha³asy szczególnie w ciep³e noce. (…) Ju¿ nie mo¿na przejœæ uli-
c¹, aby nie s³yszeæ wulgaryzmów i to nawet w wykonaniu dziewcz¹t
w wieku szkolnym.

No i co? Wolnoœæ? A wolnoœæ od myœlenia, to te¿ wolnoœæ? Za-
stanawiam siê, co takiego w nas jest, ¿e nawet jak ju¿ coœ zrobimy,
to albo nie tak, albo nie do koñca. 

Zakoñczono remont ul. Nowaka-Jeziorañskiego, wykonano
rondo i ulicê zakoñczono piêknym mostkiem nad kana³kiem. Co
siê poprawi³o dla mieszkañców? - Nic. Za to siê pogorszy³o. Do
tej pory przez stary mostek by³o przejœcie dla mieszkañców
osiedla „Orlik” do ulicy Kwarcianej. By³ nawet chodnik
i schodki. Wszystko to w ramach remontu zniszczy³y koparki
i spychacz. Teraz jest piêkny chodnik z kostki, którym z „Orli-
ka” mo¿na dojœæ do mostka. S¹ nawet schodki i pochylnia dla
wózków umo¿liwiaj¹ce przekroczenie ul. Nowaka-Jeziorañskie-
go. Tylko co dalej? Metrowa przepaœæ brak chodnika, udeptana
ziemia, która w czasie deszczu i przy roztopach zamieni siê
w b³oto. O zimie lepiej nie wspominaæ - pisze pan Andrzej 
z Pragi Po³udnie. 

A pan Maciej Sz. dorzuca przyk³ad ulicy Korkowej, gdzie jest
wielka dziura, zagra¿aj¹ca kierowcom. Oznakowano j¹, a jak¿e,
pionowym, w bia³o-czerwone pasy, s³upkiem. I tak od lutego…
W dziesiêæ miesiêcy mo¿na wyremontowaæ ca³¹ Korkow¹ na
glanc, albo urodziæ i ju¿ troszkê odchowaæ malucha. Tylko dziury
nie mo¿na za³ataæ… Co s³ychaæ? Stara bida!                                  

Redaktor 

� Ludzie listy pisz¹... a               czyta�
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Nagrodzono 10 najbardziej ak-
tywnych gmin w Polsce spoœród
283 uczestnicz¹cych w kampanii
„Pozory myl¹, dowód nie”. 

Tegoroczna edycja realizo-
wanej od trzech lat przez Zwi¹-
zek Pracodawców Przemys³u
Piwowarskiego w Polsce oraz
Komendê G³ówn¹ Policji kam-
panii „Pozory myl¹, dowód
nie” ukierunkowana by³a na ak-

tywizacjê œrodowisk lokalnych
w ca³ym kraju, dlatego g³ów-
nym partnerem i adresatem
dzia³añ bran¿y by³y gminy.

Akces do kampanii zg³osi³y
283 gminy. Dziesiêæ z nich,
które za³o¿enia programu zrea-
lizowa³y najpe³niej i najskutecz-
niej, wykazuj¹c wiele dodatko-
wych, w³asnych inicjatyw, uho-
norowano tytu³em „Odpowie-
dzialna Gmina 2011”. Wœród
laureatów znalaz³y siê Baranów,
Chorzów, Gorlice, Inowroc³aw,

Kielce, Kostrzyn nad Odr¹,
Odolanów, Rembertów, Wado-
wice oraz ¯migród.

Celem akcji by³o zbudowa-
nie szerokiego spo³ecznego
frontu sprzeciwu wobec sprze-
da¿y alkoholu osobom niepe³-
noletnim i koalicji na rzecz
ograniczenia dostêpnoœci napo-
jów alkoholowych w tej kate-
gorii wiekowej. 

Do sprzedawców apelowano
o sprawdzanie dowodów osobi-
stych osób wygl¹daj¹cych na nie-
pe³noletnie w sytuacji zakupu al-
koholu, do œwiadków takich prób
o interwencjê, a do rodziców
o podjêcie z dzieæmi rozmów na
temat niebezpieczeñstwa wcze-
snego siêgania po alkohol.

Rembertów otrzyma³ to ogól-
nopolskie wyró¿nienie za: wzo-
row¹ realizacjê za³o¿eñ kampa-
nii popart¹ bogat¹ dokumenta-
cj¹, efektywnoœæ - spadek sprze-

da¿y alkoholu osobom niepe³no-
letnim z 84 do 35% w badanych
punktach sprzeda¿y.

Dziêkujemy wszystkim zaan-
ga¿owanym s³u¿bom i instytu-
cjom: funkcjonariuszom Komi-
sariatu Policji, Dzielnicowemu
Zespo³owi Realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych,
pracownikom szkó³. Na szcze-

gólne podziêkowania zas³uguj¹
w³aœciciele i sprzedawcy skle-
pów z napojami alkoholowymi.
To dziêki Pañstwa zaanga¿owa-
niu, odpowiedzialnoœci takie
zmiany by³y mo¿liwe. Jednak
pamiêtajmy - tytu³ zobowi¹zuje.
Zróbmy wszystko, aby w ¿ad-
nym rembertowskim sklepie
cz³owiek niepe³noletni nie móg³
kupiæ alkoholu. Reagujmy! Nie
pozostawajmy obojêtni wobec
sprzeda¿y alkoholu osobom
nieletnim! WSZ

Zapraszamy na pierwsze uliczne 
Jase³ka w Dzielnicy Rembertów
W wyj¹tkowo radosnej, œwi¹tecznej atmosferze 26 grudnia
o godz. 19.00 (po Mszy Œw. o godz. 18.00) przed Koœcio³em 
pw. Matki Boskiej Zwyciêskiej przy ul. Grzybowej w Rembertowie
odbêd¹ siê Jase³ka Bo¿onarodzeniowe.

Uliczne jase³ka to niezwyk³ej urody plastycznej widowisko plenerowe z du¿y-
mi piêciometrowymi marionetkami. Historia Bo¿ego Narodzenia, opowiedzia-
na jak¿e inaczej, bo za pomoc¹ du¿ych lalek animowanych przez aktorów,
szczudlarzy, piêknych kolêd i pastora³ek wzruszy du¿ych i ma³ych widzów.

Serdecznie zapraszamy zatem wszystkich mieszkañców Rembertowa
oraz goœci do udzia³u w tym barwnym i niecodziennym widowisku. Jase³ka
uliczne to œwi¹teczny prezent od Urzêdu Dzielnicy Rembertów 
m.st. Warszawy. AS

DZIELNICA REMBERTÓW uhonorowana 
tytu³em „Odpowiedzialna Gmina 2011”

Przedstawiciele Rady i Zarz¹du oraz Urzêdu Dzielnicy Rembertów wœród laureatów kampanii
„Odpowiedzialna Gmina 2011”. Fot. M. Ozon

Blisko cztery tysi¹ce prac z ca³ej Polski
wp³ynê³o na dwa konkursy plastyczne, og³o-
szone przez Klub Kultury Zastów. Fina³owa
gala odby³a siê 11 grudnia w sali widowiskowej
Centrum Zdrowia Dziecka w Miêdzylesiu.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od wystêpu dwóch
zespo³ów. Dzieciêcy Teatr Muzyczny „Rewia”
z Bia³orusi zaprezentowa³ dynamiczne widowi-
sko muzyczne, z³o¿one z piosenek i efektownych
uk³adów choreograficznych. Nastêpnie grupa

dzieciêca Zespo³u Pieœni i Tañca Uniwersytetu
Warszawskiego, przy akompaniamencie wystê-
puj¹cych na ¿ywo muzyków, przedstawi³a bar-
dziej stonowany, nawi¹zuj¹cy do bo¿onarodze-
niowej tradycji, zestaw piosenek i tañców. Czêœæ
artystyczna wprowadzi³a publicznoœæ, która do
ostatniego miejsca wype³ni³a salê widowiskow¹
CZD, w atmosferê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Kolejnym punktem programu by³o og³oszenie
wyników konkursów.

Konkurs „Pocztówka do Œwiêtego Miko³aja”
odby³ siê po raz trzynasty, a konkurs „Ozdoba
choinkowa” po raz dziewi¹ty. Jurorzy – Anna
Smolak i Dariusz Krysiak – mieli w tym roku
mnóstwo pracy. Na pierwszy z konkursów nade-
s³ano bowiem blisko 3,3 tys. prac ze 140 szkó³,

66 przedszkoli, 36 oœrodków kultury, a tak¿e od
39 indywidualnych zg³oszeniodawców. Na drugi
konkurs wp³ynê³o ponad 600 prac. 

- Jury pracowa³o nawet noc¹ i mia³o bardzo
trudny wybór – podkreœli³a Liliana Owies, dyrek-
torka KK Zastów. Nic wiêc dziwnego, ¿e jurorzy
w swym werdykcie starali siê uhonorowaæ jak
najwiêksz¹ liczbê uczestników konkursowej ry-
walizacji. W niektórych kategoriach wiekowych
przyznano, oprócz nagród, po kilkanaœcie wyró¿-

nieñ. - Tak naprawdê byæ wyró¿nionym w tym
konkursie, to tak jak w innych zdobyæ pierwsze
miejsce – doda³a Liliana Owies. 

Uczestnikom konkursu pogratulowa³ Przemy-
s³aw Zaboklicki, wiceburmistrz Wawra. Zwróci³
uwagê na szczególny charakter tegorocznego fi-
na³u, który zorganizowano w Centrum Zdrowia
Dziecka. - Dziêki temu wasze prace mog¹ daæ
trochê radoœci chorym dzieciom z ca³ej Polski.
Dziêkujê wszystkim i zapraszam za rok – powie-
dzia³. 

Po og³oszeniu wyników otwarto wystawê prac
konkursowych. Pe³n¹ listê nagrodzonych i wy-
ró¿nionych w obu konkursach mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej KK Zastów, pod adresem
www.kkzastow.com. pb

REKLAMA REKLAMA

Zespó³ Pieœni i Tañca Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzi³ zebranych w nastrój Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.

Świąteczne konkursy rozstrzygnięte
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Wybielanie 
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 14.00-16.00

REKLAMA REKLAMA

Mieszkaniec: - Panie Dokto-
rze, czym Oticon Intiga ró¿ni
siê od innych dostêpnych apa-
ratów s³uchowych?

Dr Ryszard Miko³ajewski: -
Lista zalet i innowacji jest d³uga,
wymieniê zatem dwie najistot-
niejsze. Po pierwsze, jest to naj-
mniejszy na œwiecie aparat s³u-
chowy z ³¹cznoœci¹ bezprzewo-
dow¹, a wiêc poza wspieraniem
normalnego s³yszenia pozwala
na bezprzewodowe ³¹czenie siê
z telefonami komórkowymi oraz

innymi urz¹dzeniami audio, jak
np. telewizor czy telefon stacjo-
narny. Po drugie, w przypadku
noszenia dwóch aparatów s³u-
chowych przy ubytkach obuu-
sznych, dwa aparaty Oticon Inti-
ga dzia³aj¹ jak jedno urz¹dzenie
i wspó³pracuj¹ ze sob¹, co  do-
tychczas by³o niemo¿liwe w tak
zminiaturyzowanych aparatach
s³uchowych.

- Czemu s³u¿y „wspó³praca
aparatów s³uchowych miêdzy
sob¹”?

RM: - Pozwala na lepsze s³y-
szenie i rozumienie mowy
w trudnych warunkach aku-
stycznych (np. w gwarnej re-
stauracji lub na ruchliwej ulicy)
oraz umo¿liwia lepsz¹ lokaliza-
cjê Ÿród³a dŸwiêku dziêki prze-
strzennemu s³yszeniu. 

- Czy w zwi¹zku z tym zaleca
siê noszenie dwóch aparatów
s³uchowych przez osoby maj¹-
ce niedos³uch w obu uszach?

RM: - Z ca³¹ pewnoœci¹ takie
rozwi¹zanie jest dla nich bardzo
korzystne. Ka¿dy mój pacjent,
któremu zaleci³em noszenie
dwóch aparatów, potwierdzi
moje s³owa.

- Czym ró¿ni siê s³yszenie
w jednym od s³yszenia
w dwóch aparatach s³ucho-
wych?

RM: - Ha³as otoczenia utru-
dnia rozumienie mowy. Dla osób
z ubytkiem s³uchu wyodrêbnie-
nie poszczególnych g³osów jest
trudne. Mózg potrzebuje infor-
macji z obu uszu, aby skutecznie
rozró¿niaæ dŸwiêki w trudnych
sytuacjach s³uchowych, takich
jak rozmowa w zat³oczonej ka-
wiarni lub w pomieszczeniu, do
którego dobiegaj¹ ha³asy prze-
je¿d¿aj¹cych ulic¹ pojazdów.
Dwa aparaty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdolnoœæ
mózgu do t³umienia ha³asów do-
chodz¹cych z t³a, dziêki czemu
mowa staje siê bardziej wyraŸna.

- Komu zatem zaleci³by Pan
noszenie aparatów Oticon Inti-
ga?

RM: - Te aparaty s³uchowe
przeznaczone s¹ dla osób ze

œredniego stopnia ubytkiem
s³uchu oczekuj¹cych dyskret-
nego rozwi¹zania, które spraw-
dzi siê w ka¿dej sytuacji. Szcze-
gólnie zalecam wypróbowanie
dwóch aparatów s³uchowych,
by odnieœæ pe³n¹ korzyœæ
z funkcji bezprzewodowej ³¹cz-
noœci u³atwiaj¹cej naturalne
s³yszenie. Aparaty Oticon Intiga
s¹ œwietnym rozwi¹zaniem za-
równo dla pierwszorazowych
u¿ytkowników jak i pacjentów,
którzy korzystali ju¿ wczeœniej
z aparatów.

AS 2011 

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Wstydzisz się wielkiego aparatu słuchowego? Już nie musisz!
Doktor Ryszard Miko³ajewski, laryngolog
od blisko 20 lat pracuj¹cy z osobami nie-
dos³ysz¹cymi, wyjaœnia jakie korzyœci
przynosi jego pacjentom noszenie ma-
³ych, prawie niewidocznych i bardzo dys-
kretnych aparatów s³uchowych Oticon
Intiga, dostêpnych w ofercie sieci gabi-
netów protetyki s³uchu Fonikon.

Œwi¹teczna promocja firmy Fonikon
Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ w grudniu

dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów
w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 31 grudnia.

Zapraszamy wszystkie zaintere-
sowane osoby na bezp³atne bada-
nie s³uchu i konsultacjê protetyka
s³uchu. Osobom niepe³nospraw-
nym proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00

Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY

NA SEZON ZIMOWY!

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

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

7 grudnia, w Wedlowskiej
Pracowni Rarytasów, odby³y
siê czekoladowe warsztaty dla
ma³ych pacjentów jednego
z dzieciêcych szpitali. W war-
sztatach bra³a udzia³ aktorka,
Ma³gorzata Socha.

Wspólnie z mark¹ E. Wedel
warsztaty organizowa³a Fundacja
Dr Clown, której wolontariusze
rozpoznawalni s¹ dziêki charak-
terystycznym clownowskim
przebraniom oraz czerwonemu,
wielkiemu nosowi. Taki w³aœnie
nos w Wedlu upiêkszy³ popularn¹

aktorkê Ma³gorzatê Sochê. Fun-
dacja Dr Clown pomaga dzie-
ciom zarówno w czasie choroby,
jak i rekonwalescencji, za pomo-
c¹ terapii œmiechem. Dzieci,
w Wedlowskiej Pracowni Raryta-
sów, w³asnorêcznie wykonywa³y

czekoladowego clowna. Mia³y
te¿ okazjê wys³uchaæ wielu infor-
macji o pracy w tutejszych zak³a-
dach, a wczeœniej obejrzeæ film
o zbiorach kakao, historii i pro-
dukcji czekolady. 

Dodatkow¹ gratk¹ dla podo-
piecznych sto³ecznego Dzieciê-

cego Szpitala Klinicznego by³o
spotkanie z Ma³gorzat¹ Soch¹
oraz Katarzyn¹ Butowtt,  ikon¹
polskiej mody. Gwiazdy tak¿e
tworzy³y czekoladowych clow-
nów. Nad wszystkim czuwa³ mis-
trz Wedlowskiej Pracowni Rary-
tasów, Janusz Profus. Dzieci mia-
³y niemi³osiern¹ frajdê, zaœ clown
Ma³gorzaty Sochy zosta³ wysta-
wiony na licytacjê, z której do-
chód wspomo¿e terapiê najm³od-
szych.  

W nale¿¹cych obecnie do azja-
tyckiej Grupy Lotte zak³adach
Wedla tworzy siê wiele s³odkich
cacuszek. Pocz¹wszy od œwiê-
tych Miko³ajów, na replice pu-
charu UEFA EURO 2012 koñ-
cz¹c (nota bene, ta czekoladowa
replika znajduje siê w Wedlu). –
Jesteœcie narodowym sponsorem
EURO 2012, zak³ady s¹ tu¿ przy
Stadionie Narodowym, Wedel ob-
chodzi jubileusz 160.lecia – dla-
czego w witrynach zak³adów, od
ul. Zamoyskiego, nie ma na przy-
k³ad czekoladowych postaci Ka-
rola, Emila i Jana Wedla? To by
mog³y byæ atrakcje na miarê Mu-
zeum Figur Woskowych… - pyta³
Janusza Profusa reporter „Mie-
szkañca”. Maestro, spod którego
d³oni codziennie wychodz¹ cze-
koladowe cacuszka, tym razem
roz³o¿y³ bezradnie rêce… ar

7 grudnia w Szpitalu Dzieciê-
cym przy ul. Niek³añskiej wo-
lontariusze oddali do u¿ytku
jedn¹ z sal na oddziale pediatrii.
Wyremontowano tylko czêœæ,
a nie ca³y oddzia³, mimo to by³o
uroczyste przeciêcie wstêgi,
szampan i podziêkowania dla
sprawców ca³ego zamieszania. 

Wszystko za spraw¹ Marty Cie-
ciery, która wpad³a na pomys³, ¿e-
by pomóc szpitalowi w remoncie.
Jej dwuletnia córeczka, Emilka, by-
³a chora i kilka dni spêdzi³a na od-
dziale pediatrii przy Niek³añskiej.
– Spotkaliœmy siê tu z ¿yczliwym
przyjêciem personelu i otrzymali-
œmy pomoc, której potrzebowali-
œmy. Chcieliœmy siê za to odwdziê-
czyæ – mówi Marta Cieciera.

Remont odby³ siê przy wspar-
ciu firmy, w której pracuje mama
Emilki. Jest tam specjalny pro-
gram „Wolontariusz po radosnej
stronie ¿ycia” w ramach którego,
pracownicy mog¹ zg³aszaæ pro-
jekty, które pomog¹ rozwi¹zaæ
problemy lokalnej spo³ecznoœci.
Pani Marta przedstawi³a program
pomocy szpitalowi na Saskiej
Kêpie. Pomys³ zosta³ zaakcepto-
wany. Firma pokry³a koszty re-
montu, jednak prace musia³a wy-

konaæ sama z pomoc¹ ¿yczli-
wych ludzi.

W odnowieniu sali pomóg³
m.in. m¹¿ pani Marty, który przy
wsparciu kilku osób malowa³
œciany, k³ad³ glazurê i skrêca³ me-
ble. – Nie jesteœmy specjalistami
w tych dziedzinach, ale bardzo
nam zale¿a³o, ¿eby remont dobrze
wypad³. Teraz mogê powiedzieæ -
zrobiliœmy jak zawodowcy! – cie-
szy siê Marcin Cieciera.

Do pracy w³¹czy³a siê równie¿
Anna Sko³o¿yñska, która na co
dzieñ zajmuje siê aran¿acj¹
wnêtrz. Wed³ug jej projektu sala
zosta³a specjalnie przygotowana
na potrzeby szpitala. – Chcieliœmy

stworzyæ klimat domowy, ¿eby
dzieci nie czu³y siê jak w szpitalu –
mówi pani Anna.

Na remont czeka jeszcze ca³y
oddzia³ pediatrii. Prace prawdopo-
dobnie rusz¹ za dwa lub trzy lata,
dlatego wszelka pomoc, która po-
lepszy warunki ma³ym pacjentom
ju¿ teraz jest szczególnie cenna.
Ka¿de najmniejsze wsparcie jest
potrzebne. Akcja pani Marty ucie-
szy³a szczególnie lekarzy. – Wolon-
tariusze, którzy wyremontowali sa-
lê, dali nie tylko pieni¹dze, ale po-
œwiêcili swój w³asny czas. Bardzo
mnie to ujê³o za serce – mówi
Aneta Górska-Kot, ordynator od-
dzia³u pediatrii. MaG

Clowni i Socha w Wedlu Wolontariusze pomagaj¹ ma³ym pacjentom
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Czy mo¿liwe jest organizo-
wanie biegów górskich
w Warszawie? Mo¿liwe.
W³aœnie takie biegi odbywa-
j¹ siê w wawerskiej Faleni-
cy…

I to w piêknych okoliczno-
œciach przyrody, bo na obsza-
rze Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. – To tereny
idealnie nadaj¹ce siê do bie-
gania, jazdy na rowerze, do
realizowania zdrowego trybu
¿ycia. Bardzo czêsto tam bie-
gam, o ile nie mam ¿adnej
kontuzji – mówi „Mieszkañco-
wi” Pawe³ Lech, przewodni-
cz¹cy sto³ecznej komisji spo-
rtu. 

W cyklu IX Biegi Górskie
Falenica 2012 zaplanowano
szeœæ biegów (praktycznie po
dwa w miesi¹cu). Impreza wy-
startowa³a w miniony wee-

kend, a zakoñczy siê 17 mar-
ca. Wtedy, po ostatnim biegu,
zostanie podliczona oficjalna
punktacja i uroczyœcie wrê-
czone puchary i medale. Im-
prezê wspó³organizuj¹ dwa
Uczniowskie Kluby Sportowe
– Falenica i Biegaczek Bemo-
wo. Biegi odbywaj¹ siê na
trzech dystansach: 3333 m,
6666 m oraz 10000 m. Ale
w kategorii biegów górskich
wa¿ne s¹ tzw. przewy¿szenia,
czyli ró¿nice w wysokoœciach
na trasie.

– Jest specjalna klasyfika-
cja biegów górskich. Trasa
w Falenicy to pêtla, któr¹ po-
konuje siê kilkakrotnie. Na
ka¿dej pêtli jest siedem
podbiegów i choæ przewy¿sze-
nia nie s¹ tu zbyt du¿e, to su-
muj¹c to wszystko te biegi kla-
syfikuj¹ siê, jako biegi górskie

– wyjaœnia specjalista, wspó³-
organizator wielu biegowych
imprez, Andrzej Krochmal
z HKT „Trep” PTTK Oddzia-
³u Warszawa Praga Po³udnie.
– Wymyœliliœmy te biegi, gdy¿
tak od po³owy grudnia nale¿y
podnosiæ u zawodników wy-
trzyma³oœæ.

Udzia³ w IX Biegach Gór-
skich Falenica 2012 mo¿e wzi¹æ
praktycznie ka¿dy. Wystarczy
zg³osiæ taki akces, w dniu zawo-
dów, w Szkole Podstawowej Nr
124 przy ul. Bartoszyckiej.
A kategorii wiekowych jest tak
du¿o, ¿e nawet trudno je wymie-
niæ. Organizatorzy zapowiadaj¹,
¿e imprezami towarzysz¹cymi
bêd¹ biegi na orientacjê. Szcze-
gó³owe informacje o biegach
mo¿na znaleŸæ na stronie:
www.trepklub.pl oraz www.ma-
ratonczyk.pl. rosa

W Falenicy biegną pod górkę…

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Radosława Paczuskiego – boksera PKS
Radość

- Mieszkasz w Radoœci i tam trenujesz boks, ale
wczeœniej gra³eœ w pi³kê no¿n¹ – jak to siê sta³o, ¿e
zmieni³eœ dyscyplinê ?

- W m³odzie¿owej dru¿ynie Legii Warszawa gra³em
siedem lat. Dobrze mi sz³o. Wystêpowa³em nawet w re-
prezentacji Mazowsza. Trzy lata temu tak¿e spróbowa-
³em boksu. Pierwszy rok by³ ciê¿ki - rano treningi pi³kar-
skie, wieczorem bokserskie. Zdecydowa³em siê na boks.
Tutaj wszystko zale¿y wy³¹cznie ode mnie. Nie ma kole-
gów, nie ma zmian. Jest jeden na jednego. Trenujê pod
okiem Mieczys³awa Kowalczyka, w Parafialnym Klubie
Sportowym, za³o¿onym przez ksiêdza Miros³awa Mikul-
skiego.

- Jesteœ uczniem sportowej klasy maturalnej w po³u-
dniowopraskim liceum im. Olimpijczyków Polskich.
Wi¹¿e siê to z Twoimi wynikami w boksie?

- Bardzo pomaga. Wiadomo przecie¿, ¿e boks, to nie
tylko boksowanie w worki itd. Trzeba siê te¿ rozwijaæ
ogólnie. Na lekcjach wychowania fizycznego gramy czê-
sto w koszykówkê, czy pi³kê no¿n¹. To jest dobre uzupe³-
nienie moich codziennych treningów.

- Pod koniec listopada zdoby³eœ srebrny medal w Pu-
charze Polski Juniorów w Ostro³êce. Ciê¿ko by³o go
wywalczyæ?

- Mia³em tam trzy walki w kategorii do 81 kg. W pierw-
szej trafi³em na br¹zowego medalistê z tegorocznych Mi-
strzostw Polski i wygra³em na punkty. Drug¹ wygra³em
przed czasem. No i potem, niestety, trafi³em na Mateusza
Szmyda. To dobry i mocno bij¹cy piêœciarz. Reprezento-
wa³ ju¿ Polskê na Mistrzostwach Œwiata.  �le taktycznie
podszed³em do tej walki. Trzeba by³o na nim ca³y czas
wywieraæ presjê. Kiedyœ ju¿ walczyliœmy i mnie znokau-
towa³. Tym razem przegra³em z nim z³oto, ale kiedyœ go
pokonam… Rozmawiał Adam RosińskiRadek przed LO im. Olimpijczyków Polskich.

REKLAMA REKLAMA

Na pierwszym wa¿nym turnieju w kajak polo
œwietnie wypad³y m³ode dru¿yny „Drukarza”.
Maj¹c „pod rêk¹” jeziorko Kamionkowskie i Wi-
s³ê, warto zainwestowaæ w tê, widowiskow¹ dzie-
dzinê sportu.

Mo¿e siê wydawaæ, ¿e sto³eczna Praga Po³udnie
ma niewiele wspólnego z uprawianiem sportów nie-
kojarz¹cych (na pierwszy rzut oka) siê z du¿ym mia-
stem. Dotyczy to m.in. sportów wodnych. Ale prze-
cie¿, na przyk³ad, Mateusz Kusznierewicz wyrós³
z naszego Yacht Clubu przy Wale Miedzeszyñskim… 

Sport wodny odrodzi³ siê kilka lat temu tak¿e w KS
Drukarz Warszawa. Reaktywowana zosta³a sekcja ka-
jakowa, a przy niej sekcja „Smoczych £odzi” . Potem
utworzono sekcjê kajak polo. Uproszczaj¹c, to coœ po-
miêdzy kajakarstwem, a koszykówk¹. Na tym polu
(wodzie ?) „Drukarz” ju¿ odnosi sukcesy. W tym roku
jedna z seniorek zajê³a drugie miejsce na Mistrzo-
stwach Polski, a dwie zawodniczki, na Mistrzostwach
Europy w Hiszpanii, uplasowa³y siê na szóstej lokacie.

Kajak polo na „Drukarzu” trenuje te¿ m³odzie¿. Ty-
dzieñ temu ch³opiêca dru¿yna m³odzików i dziewczê-
ca juniorek m³odszych wziê³y udzia³ w pierwszych
powa¿nych zawodach – Zimowym Turnieju w Kajak
Polo organizowanym w Proszówkach ko³o Bochni

w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Sportów Wod-
nych. Poniewa¿ turniej jest zimowy, to odbywa³ siê na
basenie. Ch³opcy zajêli siódme miejsce, a dziewczêta
wywalczy³y lokatow¹, trzeci¹ pozycjê. – To znakomi-
te wyniki – mówi „Mieszkañcowi” Krystyna Nowacka
zawodniczka i trenerka „Drukarza”. – Tym bardziej, ¿e
te dzieci æwicz¹ u nas dopiero kilka miesiêcy. Jeœli bê-
d¹ trenowa³y tak dalej, to mog¹ jeszcze wiele osi¹-
gn¹æ. A dzieci trenuj¹ bardzo chêtnie, bo ten sport ³¹-
czy w sobie radoœæ zabawy i rywalizacji. Zreszt¹, co
podkreœla trenerka, w sekcji panuje bardzo mi³a atmo-
sfera, grupa jest zgrana i zdyscyplinowana, a praca
z takimi dzieæmi, to czysta przyjemnoœæ.  ar

Kajakarski sukces w… basenie




