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Syn został 
nam dany!

Podczas liturgicznego 
Adwentu, jak i przez całe 
nasze życie, które jest wiel-
kim adwentowym przygo-
towaniem na spotkanie z 
Panem, prowadzi nas Ona 
– Matka Jezusa i nasza Mat-
ka. Pomagają nam Prorocy 
Starego Testamentu. Zapo-
wiada prorok: „A ty, Betle-
jem Efrata, najmniejsze je-
steś wśród plemion judz-
kich. Z ciebie wyjdzie Ten, 
który będzie władał w Izra-
elu, a pochodzenie Jego 
od początku, od dni wiecz-
ności. Jego władza rozcią-
gnie się aż do krańców zie-
mi. A On będzie pokojem”. 
Zapowiada prorok Izajasz: 
„Dziecię nam się narodzi-
ło, Syn został nam dany, 
na Jego barkach spoczęła 
władza. Nazwano Go imie-
niem: Przedziwny Dorad-
ca, Bóg Mocny, Odwiecz-
ny Ojciec, Książę Pokoju”. 

Przyszedł czas, kie-
dy wyszło rozporządze-
nie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis lud-
ności w całym państwie. 
Józef z Galilei, z miasta 
Nazaret, udał się do mia-
sta Dawidowego zwane-
go Betlejem, ponieważ po-
chodził z domu i rodu Da-
wida, żeby się dać zapisać 
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  Catering: 
WIGILIA w naszym lokalu 
lub w Państwa firmie. 
Zapraszamy do składania 
zamówień na potrawy 
świąteczne.

  SYLWESTER 2012 
Ceny do uzgodnienia,  
menu dostosowane 
indywidualnie  
do potrzeb klienta

  Smaczne obiady domowe 
– zestawy już od 12 zł

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73
tel. (22) 613 50 33, 

(22) 870 27 17
e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

Promocja zimowa

RABAT do 42%*
 * przy 100% wpłacie

NAJLEPSZA  NAJKORZYSTNIEJSZA
Opieka Lekarzy Wszystkich Specjalności

także dla osób starszych 
i z potrzebami zdrowotnymi

SZYBKO, TANIO, WYGODNIE
Umów się na wizytę do lekarza
Tel. 790-60-60-40; www.medif.pl
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 Kro ni Ka po li cyj na
Zatrzymani za pobicie i kradzież

Do mieszkania przyszłej ofiary przyszli są-
siedzi, którzy zaproponowali, by się z nimi na-
pił. Gdy ten odmówił, dwóch mężczyzn go po-
biło. A potem wspólnie z towarzyszącą im ko-
bietą, ukradli mu sprzęt elektroniczny. Policjan-
ci przyjęli zgłoszenie od ofiary, na miejsce zo-
stał wysłany patrol. W mieszkaniu napastników 
zastali całą trójkę i… skradziony sprzęt elektro-
niczny. Po wylegitymowaniu mężczyźni okazali 
się być obywatelami Rumunii, kobieta jest Po-
lką. Zatrzymani mężczyźni mieli w organizmie 
ponad 2 promile alkoholu, a towarzysząca im 
kobieta ponad 1,5 promila. Sprawcy pobicia i 
kradzieży zostali osadzeni w policyjnej celi.

Znieważył policjanta
Policjanci z komendy przy ulicy Grenadie-

rów przyjęli zgłoszenie o awanturze domowej, 
podczas której agresywnie zachowujący się 
mężczyzna niszczył przedmioty znajdujące się 
w domu. Policjanci starali się uspokoić 41-lat-
ka, ale mężczyzna nie stosował się do wyda-
wanych mu poleceń. Funkcjonariusze podjęli 
decyzję o zatrzymaniu go. Piotr M. jednak za 
wszelką cenę chciał tego uniknąć, znieważył 
i naruszył nietykalność cielesną funkcjonariu-
sza. Rozjuszony „lokator” mieszkania w koń-
cu trafił do policyjnej celi. Dochodzeniowcy 
przedstawili mu m.in. zarzut znieważenia i na-
ruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariu-
sza publicznego.

Zatrzymani w pościgu 
Policjanci z Pragi Północ podjęli pościg za 

kierującym mercedesem, który nie zatrzymał się 
do kontroli. Udało im się zatrzymać pojazd przy 
ul. Otwockiej, wewnątrz  znajdował się Sławo-
mir F. oraz jego pasażer Dariusz S., którzy by-
li agresywni, wyzywali funkcjonariuszy, unie-
możliwiając im  przeprowadzenie czynności 
służbowych. Interweniujący mundurowi wspól-
nie z innym patrolem obezwładnili agresyw-
nych mężczyzn. Okazało się, że kierujący Sła-
womir F. był pod wpływem alkoholu. Badanie 
alkomatem wykazało u niego ponad promil al-
koholu w organizmie. Obaj zostali zatrzymani.

Wpadł na oszustwie
Policjanci z Pragi Południe zajmujący się 

zwalczaniem przestępczości gospodarczej i 
korupcji uzyskali informację o osobie, któ-
ra na podstawie sfałszowanego zaświadcze-
nia o zatrudnieniu próbowała uzyskać kre-
dyt gotówkowy w kwocie 18 tysięcy zło-
tych. Funkcjonariusze potwierdzili, że po-
dejrzewany mężczyzna faktycznie nie jest 
pracownikiem firmy. Przygotowali zasadz-
kę w banku, 33-letni mężczyzna został za-
trzymany.

Szukali go, a on w szpitalu
Południowoprascy kryminalni otrzymali list 

gończy za poszukiwanym mężczyzną. Szuka-
no go wszędzie, okazało się, że jest w… szpi-
talu.  Po wyjściu z niego został zatrzymany. 
55-latek nie stawiał oporu i został doprowadzo-
ny przez policjantów do aresztu.

Młodociany rozbójnik
Funkcjonariusze wydziału zajmującego się 

sprawami nieletnich uzyskali informację o nie-
letnim, który dopuścił się co najmniej kilku 
rozbojów. Policjanci ustalili, że nastolatek ma 
na swoim sumieniu nie tylko próby dokonania 
rozbojów. Podczas zatrzymania posiadał przy 
sobie np. telefon pochodzący z kradzieży. Po 
zatrzymaniu 16-latek trafił do policyjnej izby 
dziecka, a sąd zadecydował o jego umieszcze-
niu w ośrodku wychowawczym.

 toms
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z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Pi-
sze Święty Łukasz Ewan-
gelista: „Kiedy tam prze-
bywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła 
swego pierworodnego Sy-
na, owinęła Go w pielusz-
ki i położyła w żłobie, gdyż 
nie było dla nich miejsca w 
gospodzie”. To Dziecię to 
nasz Bóg, Jezus, Pan Wiel-
kiego Majestatu. Maryjo, 
Matko do Syna swego nas 
prowadź. Proszę Cię przy-
pominaj nam Polakom sta-
rą prawdę: „Bez Boga, ani 
do proga”. Potrzeba nam 
uczyć się żyć tą prawdą, bo 
przepadniemy. 

Niech w radosne Świę-
ta Bożego Narodzenia pły-
nie śpiew kolędy dla Jezusa 
i dla bliskich nie tylko z płyty, 
ale i z serca. Poprośmy Bo-

że Dziecię tak prosto, jak po-
trafimy: „Podnieś rękę Boże 
Dziecię, błogosław Ojczyznę 
miłą. Dom nasz i majętność 
całą i wszystkie wioski z mia-
stami”. Niech Twoje błogo-
sławieństwo spocznie na 
świętych i na grzesznikach, 
na młodych i starszych, na 
mędrcach i nierozsądnych. 
Pokój nam daj.  

Na Święta Bożego Naro-
dzenia i cały Nowy Rok sym-
patycznej Redakcji i wszyst-
kim Szanownym Czytelni-
kom zacnego czasopisma 
„Mieszkaniec” składam ser-
deczne życzenia: Niech Bóg 
błogosławi, ochrania i pro-
wadzi. Wszystkim Szczęść 
Boże. 
Ksiądz Krzysztof Jackowski 

Proboszcz u Matki Bożej 
Królowej Polskich  

Męczenników 

dokończenie ze str. 1
Syn został nam dany!

Po raz kolejny harcerze  
z ZHR zorganizowali przy 
kościele na Kamionku „wi-
gilię dla potrzebujących”.

I dla wszystkich osób, któ-
rym „pod górkę”. Tym ra-
zem, 16 grudnia, w garkuchni 
rozstawionej na przykościel-
nym terenie parafii pw. Boże-
go Ciała, warzył się krupnik. 
Młodym kucharzom w mun-
durkach tradycyjnie pomaga-
li rodzice. Dzięki uprzejmości 
nowego proboszcza, księdza 
Mateusza Matuszewskiego, 
jedna z przykościelnych sal 
zamieniła się w prawdziwy 
blok kuchenny. Gorącą zupę 
wydawano na tyłach Sanktu-
arium. 

– Nasz ciepły posiłek roz-
grzał ponad setkę osób – mó-
wili pod wieczór harcerze, 
którzy przez kilka godzin 

służyli bezdomnym i potrze-
bującym. Ta wigilijna wie-
czerza, jak zwykle połączona 
była ze Świętem Barw Szcze-
pu, które 22. Szczep „Watra” 
im. Kazimierza Skorupki or-

ganizuje w połowie grud-
nia. Za trzy lata harcerze bę-
dą obchodzili jubileusz setnej 
rocznicy założenia Warszaw-
skiej Drużyny Harcerskiej.
 (ar)

Harcerze dla bezdomnych

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515



mIesZKaNIeC 3

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

Spraw sobie i swoim 
najbliższym niepowtarzalny 

PREZENT GWIAZDKOWY!
DUŻY WYBÓR:

« tanich brylantów
«  wyrobów ze złota rabaty do – 50%
«  biżuterii srebrnej rabaty – 10%
«  nowe wzory obrączek ze złota  

– próba 585 (na zamówienie)  
– próba 333 dostępna od ręki

«  obrączki ze srebra  
– próba 925 dostępna od ręki

« wysokie ceny skupu złomu złota
ZAPrAsZAmy!

Universam Grochów 
I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

Wszystkim Klientom, 
Współpracownikom i Przyjaciołom  

oraz Czytelnikom „Mieszkańca”  
życzę 

radosnych i pogodnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

i sukcesów w nadchodzącym  
Nowym 2013 Roku.

Janusz Olędzki
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer

W finale biznesowych 
rozmów 48-letni prezes Ceza-
ry S. zadał kilka ciosów nożem 
46-letniemu wiceprezesowi 
Krzysztofowi Zalewskiemu, 

który w wyniku doznanych 
obrażeń zmarł. Chwilę wcze-
śniej prezes Cezary S. zdeto-
nował niewielki ładunek wy-
buchowy, w wyniku, którego 
sam doznał obrażeń brzucha 
i rąk, ranni zostali także dwaj 
pozostali członkowie zarządu, 
w tym Krzysztof Zalewski.

Wydawnictwo Magnum - X 
wydaje magazyny poświęco-
ne tematyce wojskowej, m.in.  
„Nową technikę wojskową”, 
„Lotnictwo”, „Morze Statki 

Okręty”. Krzysztof Zalewski, 
wiceprezes tego wydawnic-
twa specjalizował się w tema-
tyce lotniczej. Z Cezarym S. - 
jak wstępnie ustalili śledczy - 

od dłuższego czasu prowadził 
spory odnośnie rozliczeń fi-
nansowych i kierunku rozwo-
ju firmy. Do tego dochodziły 
odmienne wizje personalne. 
Krzysztof Zalewski miał po-
noć czynić prezesowi wyrzu-
ty, że nie informując o tym za-
rządu, założył spółki działają-
ce na rynku wschodnim. 

Jak podało radio RMF po-
licja dysponuje magnetofono-
wym zapisem spotkania za-
rządu poprzedzającym feral-

ny finał. Wynika z niego, że 
posiedzenie było burzliwe. W 
jego trakcie prezes zdetono-
wał ładunek wybuchowy, któ-
ry poranił wszystkich trzech 
uczestników zebrania. Po tym 
wybuchu wszyscy członkowie 
zarządu wybiegli z pokoju do 
korytarza i tam rozegrała się 
druga część dramatu. Prezes 
Cezary S. zadał wiceprezeso-

wi Krzysztofowi 
Zalewskiemu kil-
ka ciosów nożem 
w klatkę piersiową, 
brzuch i plecy. Wi-
ceprezes zmarł w 
wyniku odniesio-
nych ran. Zabójca 
i trzeci uczestnik 
posiedzenia zarzą-
du trafili do szpita-
la z ranami powy-
buchowymi.

Podczas czynno-
ści śledczych po-
licjanci znaleźli w 
siedzibie wydaw-
nictwa broń, amu-
nicję, materiały wy-
buchowe. Złożone 
w szafie należały 

do innego pracownika wydaw-
nictwa, w jego domu znalezio-
no dodatkowo jeszcze wyrzut-
nie RPG, broń krótką i amuni-
cję. Pracownik został zatrzy-
many pod zarzutem nielegal-
nego posiadania broni.

Policja próbuje obecnie 
ustalić pełne tło zdarzenia. W 
pierwszych dniach po tragedii 
niemożliwym było przesłu-
chanie sprawcy - rany powy-
buchowe okazały się poważ-
ne. toms

Tragedia podczas posiedzenia 
zarządu Magnum - X

10 grudnia br. we wczesnych godzinach popo-
łudniowych w budynku wydawnictwa Magnum 
- X przy ulicy Grochowskiej u zbiegu z ulicą 
Gocławską rozpoczęło się spotkanie trzyoso-
bowego zarządu tego wydawnictwa. 

Jednym z takich chary-
tatywnych wydarzeń, które 
wpisało się w wawerską tra-
dycję, jest Świąteczny Pik-
nik Charytatywny, organi-
zowany na terenie Prywat-
nej Szkoły Podstawowej nr 
92, oraz Prywatnego Gim-
nazjum nr 1  przy ul. Patrio-
tów 347. 

Tegoroczny Piknik od-
był się w sobotę 8 grudnia 
i po raz kolejny przyciągnął 
szerokie grono gości, pra-
gnących wesprzeć wzniosły 
cel. Tym razem dochód z 
akcji zostanie przeznaczony 
na rzecz sześciorga konkret-
nych dzieci, podopiecznych 
fundacji Zdążyć z pomocą.

- Co roku na przedświą-
tecznym spotkaniu w szko-
le zbiera się nasza szkolna 
społeczność. To wspaniała 
okazja do wspólnych spo-
tkań, rozmów, ale też okazja 
do tego aby pomóc innym 
potrzebującym. Im właśnie 
pragniemy pomóc organizu-
jąc jedenasty już świąteczny 
piknik charytatywny. (…)- 
mówiła w swoim powita-
niu dyrektor szkoły Graży-
na Seroka. - Przez wszystkie 
lata działalności szkolnej 
podejmowaliśmy szereg ini-
cjatyw o charakterze chary-
tatywnym. Wspomagaliśmy 
materialnie domy dziecka, 
rodziny wielodzietne, bez-
domnych, dzieci chore na  
porażenie mózgowe i muko-

wiscydozę, warszawskie ho-
spicja dla dzieci, Centrum 
Zdrowia Dziecka, budowę 
kliniki Budzik, wielokrot-
nie uczestniczyliśmy w dzia-
łaniach Polskiej Akcji Hu-
manitarnej i Caritasu, oraz 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomoc - podkreśliła 
pani dyrektor.

„Wszyscy jesteśmy sobie 
potrzebni. Razem łatwiej, 
radośniej, mądrzej i bez-
pieczniej”- pod takim ha-
słem widniejącym na sce-
nie, odbyła się część arty-
styczna. Nad jej przebiegiem 
czuwała Agnieszka Borode-
juk. Uczniowie przygotowa-
li występy nawiązujące do 
życia i twórczości Janusza 
Korczaka, który swoje życie 
poświęcił dzieciom. 

Podczas pikniku szkoła 
zmieniła się nie do pozna-
nia. Atmosfera nadchodzą-
cych świąt była widoczna i 
wyczuwalna wszędzie. Ko-
rytarze wypełniły się sto-
iskami, na których moż-
na było nabyć prace pla-
styczne wykonane przez 
uczniów. Poza ucztą ducho-

wą i przyjemnością oglą-
dania, można było posma-
kować świątecznych łako-
ci. Najważniejszy był jed-
nak cel – pomoc potrzebu-
jącym dzieciom. Warto pa-
miętać, że gdzieś obok nas 
żyją osoby niekiedy okrut-
nie doświadczone przez los, 
a naszym obowiązkiem jest 
dostrzec i pomóc – nie tyl-
ko od święta, zawsze...

enigma

Zdążyć z pomocą
Boże Narodzenie to czas rodzinny, wspólny, spędzany zwykle w gro-
nie najbliższych. Jest to także czas w którym ludzkie serca otwierają 
się na innych. Wiele instytucji organizuje różnego rodzaju zbiórki  
i spotkania dedykowane dla najbardziej potrzebujących. 
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Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefiniować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafiące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafiące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z firmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2012

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z ro- 
zumieniem mowy? A może ktoś z blis- 
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

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

Przychodnia specjalistyczna

zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na bezp³atne 
ba da nie s³uchu i konsultacjê 
protetyka s³uchu. Osobom nie-
pe³ no spraw nym proponujemy 
wizyty domowe. z uwagi na 
du¿e zainteresowanie naszymi 
us³ugami, prosimy o telefoni-
czne umawianie wizyt.

Zdrowych, weso³ych i pogodnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i szczêœliwych dni w Nowym 2013 Roku
  wraz z ¿yczeniami udanych zakupów 
  w sklepach „Spo³em” WSS

sk³ada swoim Klientom 
i Pracownikom

Rada Nadzorcza i Zarz¹d „Spo³em”

Alicja Dąbrowska – posłanka na Sejm RP
Kolejna kadencja Sejmu, kolejne wyzwa-

nia - tak bym podsumowała ten rok. Pochła-
nia mnie praca w sejmowej komisji zdrowia 
i w komisji obrony. Jestem przewodniczą-
cą poselskiego zespołu do spraw stwardnie-
nia rozsianego, właśnie przygotowuję się do 
ważnej konferencji w tej sprawie, ważnej dla 
populacji Polaków cierpiących na tę chorobę.

Cieszę się, że udaje mi się wciąż znajdo-
wać czas na pracę lekarską. Raz w tygodniu, 

a czasami nawet dwa razy w tygodniu przyjmuję pacjentów w 
przychodni przy ulicy Dąbrowszczaków. Bardzo to sobie cenię, 
nie chcę bowiem tracić kontaktu z zawodem. Nawiązałam współ-
pracę z panem senatorem Markiem Borowskim, wspólnie prowa-
dzimy dwa biura poselsko-senatorskie w prawobrzeżnej części 
Warszawy: jedno przy ulicy Targowej 81, a drugie przy ulicy Gro-
chowskiej 302. Korzystając z możliwości chciałabym serdecznie 
podziękować moim wyborcom i mieszkańcom za życzliwy kon-
takt, zapewnić ich, że staram się stale dbać w Sejmie o ich spra-
wy i życzyć zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i po-
myślności w 2013 roku.

Agnieszka Kądeja – burmistrz dzielnicy  
Rembertów

Mijający rok uważam za udany, choć zetknę-
łam się w nim z wieloma trudnościami związa-
nymi z ograniczeniami finansowymi i brakiem 
bezpośredniego wpływu władz dzielnicy na 
rozwiązanie jej podstawowych problemów. Na 
przykład w sprawie braku bezkolizyjnego po-
łączenia Starego i Nowego Rembertowa, któ-
rego realizacja należy do PKP.

Zarządzany przeze mnie Rembertów jest 
prekursorem w tworzeniu strategicznego dokumentu - Programu 
Rozwoju Dzielnicy do 2020 r. Aktywnie uczestniczymy w pracach 
nad zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go. Na nasz wniosek ZDM przygotował dokumentację dotyczącą 
przedłużenia przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików, czy skrzy-
żowania ulic Chełmżyńska–Strażacka, na którym dość często do-
chodzi do kolizji i „korków”. Trwają także prace związane z prze-
dłużeniem ul. Cyrulików przy stacji PKP do ul. Żołnierskiej. Zre-
alizowaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje, w tym budowę 
pierwszego od wielu lat domu komunalnego przy al. Chruściela.

Cieszy mnie, że w tym roku uzyskaliśmy najwyższą ocenę wśród 
warszawskich urzędów w badaniu TNS OBOP „Tajemniczy Klient” 
oraz zajęliśmy drugie miejsce w konkursie na najlepszy stołecz-
ny Wydział Obsługi Mieszkańców. To nasze małe sukcesy, które 
potwierdzają, że rembertowski urząd jest coraz bardziej przyjazny 
mieszkańcom. I niech ta tendencja trwa nadal. Tego życzę miesz-
kańcom w zbliżającym się Nowym Roku.

Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki
2012 to w Polsce rok Kraszewskiego, Kor-

czaka i ks. Skargi. Ja powiedziałbym, że 
przede wszystkim był to rok EURO. Nowy 
wizerunek zyskała Polska, Warszawa, ale tak-
że Praga, na której odbywały się mecze. Kra-
jobraz praski to po rozgrywkach nie tylko 
Stadion Narodowy, ale też m.in. wyremonto-
wany Dworzec Wschodni. Zmieniło się obli-
cze całej Warszawy – jeździmy rozbudowa-
nymi trasami ekspresowymi, wyremontowa-

nymi torami tramwajowymi. EURO to także zaangażowanie tysię-
cy wolontariuszy, ale i policjantów, strażników miejskich, żołnie-
rzy, urzędników oraz wielu innych służb, odpowiedzialnych za na-
sze zbiorowe bezpieczeństwo. Wysiłki władz Warszawy i Mazow-
sza docenił Michael Platini, szef UEFA, który na moje ręce skie-
rował podziękowanie za „perfekcyjną organizację meczów, które 
zostały rozegrane w Warszawie”. 

W okresie świątecznym warto skupić się też na mniej widocz-
nych efektach rozgrywek.Sądzę, że zostało po nich coś, co moż-
na by nazwać „dobrym duchem EURO”. To czas, w którym byli-
śmy razem. Ostatnio w dyskursie publicznym coraz częściej mó-
wi się o podziałach.  EURO wykazało, że potencjał do wspólnego 
działania jest w Polsce bardzo duży. To przykład, że jako społeczeń-
stwo potrafimy zjednoczyć się wokół jednego celu i osiągnąć suk-
ces. Z okazji Świąt i w Nowym Roku życzę nam wszystkim, żeby-
śmy z tej inspiracji czerpali przez cały przyszły rok i jeszcze dłużej.   

Tomasz Kucharski – burmistrz dzielnicy  
Praga-Południe

To był bardzo sportowy rok - na pewno 
pod znakiem Euro 2012. Piłkarskie Mistrzo-
stwa stanowiły impuls dla wielu inwestycji na 
Pradze-Południe. Stadion Narodowy, wyre-
montowany Dworzec Wschodni i przystanek 
Warszawa-Stadion, nowy dworzec autobuso-
wy, a przede wszystkim likwidacja bazaru Eu-
ropa zmieniły wizerunkowo dzielnicę. Praga 
nabrała kolorów. Sportowego ducha dzielnicy 

widać w inwestycjach. W 2012 roku ruszyła budowa dwóch hal gim-
nastycznych: przy SP nr 141 i przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-
-Curie. Nowe zespoły boisk otrzymały Gimnazjum nr 20 im. Boha-
terów Olszynki Grochowskiej oraz XCIC LO im. Herberta. Jak za-
wsze, było sporo wydarzeń kulturalnych. W przeddzień piłkarskiego 
Euro zrobiło się bardzo „Międzynarodowo na Francuskiej” w ra-
mach Święta Saskiej Kępy. Po raz pierwszy samodzielnymi organi-
zatorami jego VII edycji były Urząd Dzielnicy i Centrum Promocji 
Kultury. Miniony rok to także trudne, ale konieczne decyzje zwią-
zane z reorganizacją i nawet likwidacją szkół z powodów demogra-
ficznych. Nie ominęły nas problemy budżetowe, niemniej rok koń-
czymy na plusie. I nie poddajemy się i nie narzekamy. Chciałbym, 

abyśmy 2013 rok rozpoczęli z pozytywnym nastawieniem, z wo-
lą działania i wzajemną życzliwością. Tego sobie i Państwu życzę.

Adam Kwiatkowski – poseł na Sejm RP
Mijający rok był dla Warszawy szcze-

gólnie trudny. Narastający kryzys gospo-
darczy i coraz gorsze zarządzanie naszym 
miastem ma niestety coraz bardziej nega-
tywny wpływ na codzienne życie tysięcy 
mieszkańców Warszawy. Szczególnie bole-
śnie odczuwają to mieszkańcy prawobrzeż-
nej Warszawy. To właśnie my szczególnie 
cierpimy na brak inwestycji komunikacyj-
nych i to na nas szczególnie skupiają się cię-

cia w miejskich wydatkach na oświatę i pomoc społeczną. Wła-
dze miasta od dawna traktują naszą część miasta po macosze-
mu, traktując nas niemalże jako warszawiaków drugiej kategorii. 
W swojej poselskiej pracy spotykam się z tymi problemami co-
dziennie. Wiem jaką złość i rozgoryczenie powoduje sytuacja w 
Warszawie wśród bardzo wielu mieszkańców naszego miasta. Sam 
interweniuję w różnych ważnych sprawach dla prawobrzeżnej War-
szawy i jej mieszkańców i wiem z jaką obojętnością bardzo często 
spotykają się takie prośby i interwencje.

Nadchodzący rok nie zapowiada się niestety wcale lepiej, tym 
bardziej że kryzys gospodarczy, a co za tym idzie kryzys finansów 
stolicy będzie narastać. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że zarówno 
Warszawa jak i każdy z jej mieszkańców te trudne czasy przetrwają.

Bogusław Różycki – prezes WSS Społem  
Praga Południe

Tak się mówiło o tym, że do Polski musi 
nadejść kryzys, przetaczający się przez Euro-
pę, że w końcu wykrakaliśmy… Miniony rok 
był więc dla nas naprawdę trudny, widzieli-
śmy to po obrotach w naszych sklepach, któ-
re nieznacznie, bo nieznacznie, ale jednak się 
zmniejszyły. Tym bardziej więc musimy zaka-
sać rękawy do jeszcze skuteczniejszej pracy. 

Bardzo się cieszę, że dobre efekty zaczy-
na przynosić program lojalnościowy wdrożony na razie we w peł-
ni skomputeryzowanych naszych placówkach. Przystąpiło do nie-
go już około 6 tysięcy klientów, a perspektywy na dalszy rozwój 
są dobre.

Wprowadzamy coraz intensywniej sprzedaże promocyjne, w tym 
tzw. sprzedaż paletową. Dzięki temu ceny mamy naprawdę dobre, 
porównywalne z dyskontami, a sprzedajemy towar renomowany a 
nie „pod własną marką”.

Spore nadzieje wiążę także z przeprowadzonymi inwestycjami, 
które powinny zwiększyć nasze obroty. Przy ulicy Kajki w paź-
dzierniku oddaliśmy dwupoziomowy nowoczesny pawilon, który 
zastąpił niemal trzykrotnie mniejszy sklep, stojący w tym samym 
miejscu. Liczę na to, że z każdym miesiącem będzie on generował 
coraz wyższe obroty.

Wszystkim naszym klientom i czytelnikom „Mieszkańca” chciał-
bym życzyć spokojnych i radosnych świąt i szczęśliwego Nowego 
Roku. Zapraszam do nas - jesteśmy blisko i towar mamy pierwszo-
rzędny. (ar) (t)

JAK MINĄŁ ROK?
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Wigilia – szczegól-
ny dzień, pełen od-
wiecznych zwycza-
jów, zakazów, naka-
zów. Do dziś prze-
strzega się ich w wie-
lu rodzinach, zwłasz-
cza kultywujących 
stare tradycje.

Jeśli pierwszym gościem 
w dniu Wigilii jest męż-
czyzna (osobiście lub te-
lefonicznie!) - to dobry 

znak, a im młodszy pan 
tym lepiej. Przynosi szczę-
ście i przychylność fortu-
ny. W Wigilię nie wolno 
było szyć, haftować, ale 
też prząść. Dla odmiany 

wierzono, że to sprowadzi 
nieszczęście. 

W Wigilię dbamy, by mieć 
pogodny nastrój, z nikim się 
nie kłócić, pomagać sobie 
wzajemnie i wspierać się do-
brym słowem - to ponoć do-
bry prognostyk dla naszych 
relacji i nastrojów przez rok, 
do kolejnej Wigilii. Choć  
z drugiej strony, inne po-
rzekadło mówi „jaki Nowy 
Rok, taki cały rok” sugeru-
jąc, że ten czas szczególnie 
pilnie przestrzeganej życz-

liwości powinien przypadać 
na 1 stycznia. Ale życzliwo-
ści nigdy za wiele!

Gdy siedzimy przy wigilij-
nym stole - 12 potraw - nale-
ży spróbować, choć odrobi-

ny każdej z nich. To zapew-
ni nam dostatek, zaś obec-
ność gotówki gwarantuje łu-
ska karpia spożytego w Wi-
gilię, umieszczona głęboko 
w portfelu. Co prawda inne 
przesądy obiecują dostatek, 
gdy będzie nieparzysta ilość 
potraw… Z tego wniosek, że 
dostatek tak czy owak nas 
nie ominie.

24 grudnia podczas przy-
gotowań, trzeba uważnie ob-
chodzić się z nożem i ostry-
mi przedmiotami: skalecze-
nie wróży choroby. Ale ki-
chanie wróży zdrowie! 

Tego dnia nie pożyczamy 
nikomu nawet przysłowio-
wej szklanki cukru, by… 
ochronić przed niedostat-
kiem osobę, która chce od 
nas pożyczyć!

Pod obrus można włożyć 
sianko - kto chce, wycią-
ga źdźbło, przepowiadające 
nowy rok: im dorodniejsze, 
tym lepszy.  

„Bez jemioły cały rok go-
ły” więc wieszajmy u sufitu 
jemiołę, zwłaszcza, że pod 
nią można (a nawet trze-
ba) bezkarnie się całować! 
Czy wiara w przesądy jest 
wśród nas obecna i dziś? 
Może trochę, ale z drugiej 
strony… Kto znajduje tego 
dnia czas na haftowanie, za-
miast skupić się na innych 
pracach? Albo: z nikim się 
nie kłócić? Tak, ten trening 
dobrego nastroju i humoru 
przyda się zawsze!  A pró-
bowanie wszystkich potraw, 
znajdujących się na stole?  
To wyraz szacunku dla tru-
du, jaki pani domu włoży-
ła w ich przygotowanie. Nie 
tylko podczas wigilijnej ko-
lacji! 

Zresztą… mniejsza o inne 
obyczaje, te wspomniane tu 
i te pominięte. Jeszcze tyl-
ko słowo o całowaniu…  Bo 
Wigilia, to przecież najlep-
szy czas by wymieniać ca-
łusy, buziaki, cmoknięcia, 
uściski a poza tym przytulać 
się i koniecznie ogrzewać 
serce - sercem.             

Katarzyna Jasiek

Jakie będą nadchodzące święta? 
Nie do wiary, jak wiele zależy od 
nas samych. Mniejsza o liczeb-
ność rodziny i relacje między jej 
członkami, mniejsza o ilość dań 
na stole, zasobność prezentów, 
ogrom pracy włożonej w przygo-
towania lub przeciwnie: „nie mam 
się dla kogo starać”. Zimne, cie-
płe, radosne czy zamglone łzami: 
są przed nami. 

Jak popsuć święta sobie i innym? Prosto 
i skutecznie? Jest parę sposobów. Po pierw-
sze, zostawiamy wszelkie przygotowania na 
ostatnią chwilę. Jakoś to będzie, a jeśli nie, 
śmiało zwalamy winę na wszystkich, poza 
sobą, na zasadzie „bo wy to zawsze…” oraz 
„bo wy to nigdy”. 

Po drugie, zamiast stać godzinami przy ga-
rach, na stół przygotowujemy wyłącznie po-
trawy z proszku (barszcz, sosy) lub hiper-
marketowej garmażerii (zapiekane ziemnia-
ki, ryba po grecku itp.). Im więcej glutami-
nianu sodu, tym lepiej, choć niekoniecznie 
zdrowiej. Co można, podajemy w sklepo-
wych opakowaniach: śledzie w plastiku, ma-
jonez w słoiku itp. Prosto, szybko, bez babra-
nia się. No i mniej zmywania!

Po trzecie, prezenty. Oczywiście, zaopatru-
jemy się wyłącznie na przecenach lub w ostat-
niej chwili na podrzędnych stacjach benzyno-
wych. Prezentów w żadnym wypadku nie pa-
kujemy w cokolwiek, rzucamy pod choinkę 
owinięte w pognieciony, byle jak zaklejony 
papier z zeszłego roku lub w plastikowej siat-
ce. Uwaga! Cokolwiek otrzymamy, krytyku-
jemy i narzekamy! Za małe, za duże, za tanie, 
nie takie, słowem - beznadziejne.

Po czwarte, piąte i wiele następnych: cze-
piamy się o wszystko, nieustannie mamy pre-

tensje i głośno je wyrażamy starając się do-
tknąć każdego, kto pod ręką. Podczas domo-
wego kolędowania nie śpiewamy, lecz wy-
śmiewamy się z innych, że fałszują. Bliskich 
ostro musztrujemy, zwłaszcza przy gościach 
lub podczas uroczystej kolacji a składając 
życzenia przy łamaniu się opłatkiem mówi-
my: „A czego ci mam życzyć? I tak masz 
więcej (lepiej, ładniej, bogaciej) niż ja.” 

Jak sprawić, by ten czas był skrzący ra-
dością i miłością, zapadł głęboko w ser-
ce? Nic trudnego. Przede wszystkim - dbać 
o nastrój. Sam się nie zrobi. Choinka czy 
stroik, barwne dekoracje w kilku miejscach 
domu, do tego nieodzownie świąteczny 
uśmiech: pamiętamy, że to czas puszczania 
urazów w niepamięć, czas dobrego myśle-
nia o wszystkich i wszechogarniającej mi-
łości. Nie dajmy się sprowokować malkon-
tentom! Im również należy się od nas porcja 
wybaczania.

Nawet, gdy brak czasu na przygotowanie 
wystawnego stołu, warto postawić na nim 
przynajmniej jedno danie, zrobione w domu 
specjalnie na tę okazję. Choćby łatwego śle-
dzia czy kluski z makiem, a najlepiej - coś, 
co gościło na twoim wigilijnym stole od za-
wsze, od dzieciństwa. 

Prezenty, choćby najskromniejsze, paku-
jemy starannie, pomysłowo, pięknie. Nie 
żałujmy na to czasu. Święta to nie tylko 
czas biesiadowania, lecz również (a może - 
zwłaszcza) okazja do wspólnych zabaw (od 
saneczkowania po warcaby), spacerów, oglą-
dania albumów rodzinnych fotografii, wspo-
minania i snucia planów na przyszłość. 

Poznawajmy siebie, pozwólmy najbliż-
szym poznać nas. Zazwyczaj brak na to cza-
su. Rozmawiajmy, dzielmy się miłością i ra-
dością. Także z sąsiadami, znajomymi oraz 
tymi, którym w Wigilię towarzyszy tylko ich 
własne odbicie w lustrze…                                eGo

Święta na tak, święta na nie

RAZ W ROKU

Życzę radosnych i pełnych rodzinnego 
ciepła świąt Narodzenia Pańskiego!

Niech pokój i radość stanie się 
udziałem wszystkich ludzi dobrej woli, 

a moc orędzia miłości  
przyniesie gorliwość w czynieniu dobra.

Szczęśliwych i pełnych łaski  
świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiego dobra i pomyślności 
w Nowym Roku!

Adam Kwiatkowski 
Poseł na Sejm RP

ZAMIESZKAJ JUŻ DZIŚ
OSTATNIE MIESZKANIE  

– 101 m² 

Biuro Sprzedaży: 
ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218 

03-982 Warszawa 
tel.: 22 671-95-28, 22 671-69-38 

www.edinvest.pl

WILGA VII zad. 6
GOCŁAW – ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7 

SPRAWDŹ  
NASZĄ PROMOCJĘ!
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Zak£ad Us£Ug 
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

Z A p r A s Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

Dzieci z praskich szkół, chór 
z Bielan, a choinka z grani-
cy polsko-czeskiej. Przed na-
szym Stadionem Narodo-
wym stanęła choinka 
wysoka na pięć pię-
ter. Ozdobiona lamp-
kami rozbłysła 6 grud-
nia. Samo naciśnięcie 
przycisku powierzono Jo-
annie Musze, minister sportu i 
turystyki. Oczywiście były mi-
nisterialne życzenia i wspól-

ne kolędowanie. W spotka-
niu wzięli udział m.in. Michał 
Prymas pełniący funkcję szefa 
Narodowego Centrum Spor-
tu, Andrzej Bogucki wicepre-
zes spółki PL.2012 i wicepre-
zydent Warszawy Jacek Woj-
ciechowicz. Pragę Południe re-
prezentował burmistrz Tomasz 
Kucharski. Po wspólnym kolę-
dowaniu i rozdaniu prezentów 
dzieci miały okazję zwiedzić 
Stadion Narodowy.

��
Radni województwa mazo-

wieckiego przyjęli budżet Ma-
zowsza na 2013 r. Wyniesie on 
2,9 mld zł, z czego blisko 1/3 
zostanie przeznaczona na in-
westycje drogowe, w służbie 
zdrowia czy kulturze. Na ten 
cel przeznaczonych zostanie 
ponad 806 mln zł, czyli aż o 
200 mln zł więcej niż w roku 
bieżącym. Do podległych sa-
morządowi województwa ma-
zowieckiego szpitali trafi po-
nad 75 mln zł. Najwięcej, bo 
około 46 mln zł otrzyma szpital 
dziecięcy przy ul. Niekłańskiej. 
Środki te zostaną przeznaczone 
na budowę nowego obiektu, 
w którym znajdą się blok ope-
racyjny, oddział pooperacyj-
ny, oddział intensywnej terapii 
oraz szpitalny oddział ratun-
kowy. Do Szpitala Bródnow-
skiego trafią pieniądze na ter-
momodernizację i na budowę 
lądowiska. W sumie będzie to 
2,4 mln złotych. Inwestycje nie 
ominą też regionu.

��
Od kilku dni można podzi-

wiać na ulicach Warszawy ilu-
minacje. Po raz kolejny stoli-
ca bierze udział w plebiscy-
cie na najpiękniejszą ilumina-
cję świąteczną w Polsce.  Do 
26 grudnia br. internauci mo-
gą wybrać 16 finalistów z każ-
dego województwa, a od 28 
grudnia do 6 stycznia 2013 r. 
odbędzie się etap ogólnopol-
ski. Ogłoszenie zwycięzcy IV 
edycji konkursu „Świeć się” 

nastąpi 11 stycznia 2013 r. 
Głosować można na stronie: 
www.swiecsie.pl i https://fa-
cebook.com/swiecsie 

��
5 grudnia br., z okazji Mię-

dzynarodowego Dnia Wolon-
tariatu, w Centrum Promocji 
Kultury przy ul. Podskarbiń-
skiej odbyła się  Gala Caritas 
DWP „Wolontariat łączy po-
kolenia”.  Wręczono podczas 
niej statuetki „Skrzydła anioła” 
oraz wyróżnienia dla najlep-

szych wolontariuszy działają-
cych w praskiej Caritas. Wśród 
gości honorowych obecni byli 
m.in. ks. bp. Marek Solarczyk 
i członkowie Kapituły Konkur-
sowej. Po części oficjalnej dla 
przybyłych gości zagrał zespół 
„Klezmersi”.  

��
10 grudnia br. ukonstytu-

owała się Rada Osiedla Ra-
dość dzielnicy Wawer. Rada 
liczy dziewięć osób, jej prze-
wodniczącym został wybrany 
Andrzej Cholewiński. W no-
wo uruchomionym Oficjalnym 
Serwisie Internetowym Ra-
dy Osiedla Radość na stronie: 
www.radosc.waw.pl mieszkań-
cy mogą zgłaszać swoje uwagi, 
pomysły, wnioski i zapytania.    

��
6 grudnia dobiegły końca 

prace montażowe bramy Ogro-
du Krasińskich. Nowe ogro-
dzenie, nawiązujące do orygi-
nału z 1819 roku, zostało za-

montowane na zachowanej 
podmurówce. Brakuje jedynie 
zrekonstruowanej bramy z od-
tworzonym herbem Ślepowron. 
Brama wybudowana została w 
XVIII wieku podczas realiza-
cji pierwotnego założenia par-

kowego dla Jana Dobrogosta 
Krasińskiego. Jej projektan-
tem był Tylman z Gameren, a 
za dekorację odpowiadał An-
dreas Schluter, autor dekoracji 
tympanonów pałacu. Metalo-
we elementy bramy oraz ogro-
dzenia zniszczone zostały po 
1945 r. Na zdjęciu przedwojen-
ne wejście do Ogrodu Krasiń-
skich od strony Nalewek.

��
Ostatnie w tym roku spo-

tkanie z cyklu „Obrazy 
Czwartkowe”, towarzyszące 
wystawie „Bacciarelli i Inni. 
Królewska kolekcja obrazów 
Stanisława Augusta” odbę-
dzie się w Pałacu na Wyspie, 
20 grudnia o godz. 17.00 i 
17.30. „Obrazy Czwartkowe” 
to cykl twórczych spotkań, 
podczas których prezentowa-
ne są wybrane dzieła Mar-
cello Bacciarellego, nadwor-
nego malarza Stanisława Au-
gusta oraz inne obrazy z kró-

lewskiej kolekcji. Zimowy 
czas refleksji uświetnią dzie-
ła Rafaela: włoska „Madonna 
z Dzieciątkiem” oraz „Kąpiel 
Dzieciątka”. Wstęp jest bez-
płatny. Liczba miejsc ograni-
czona. Odbiór wejściówek w 
kasie Muzeum.

��
W Wigilię, 24 grudnia oraz 

w Sylwestra, 31 grudnia br. 
Urząd m.st. Warszawy, dzielni-
cowe Wydziały Obsługi Miesz-
kańców oraz Urząd Stanu Cy-
wilnego będą pracowały w 
godz. 8.00 -16.00. 

��
Nadwiślański szlak rekre-

acyjny zimą przemieni się w 
narciarską trasę biegową. Wi-
ślana Biegowa Trasa Narciar-
ska ma ponad 8 km długości. 
Biegnie śladem trasy spacero-
wej, od mostu Łazienkowskie-
go, kładką nad Kanałem Pra-
skim, aż do mostu Grota-Ro-

weckiego, przecinając prawo-
brzeżny las łęgowy. W okoli-
cy mostu Świętokrzyskiego 

działać będzie wypoży-
czalnia sprzętu. W se-
zonie zimowym na 
trasie będą organi-
zowane zajęcia z wy-

kwalifikowanymi in-
struktorami oraz wydarze-

nia popularyzujące narciar-
stwo biegowe, szczególnie 
wśród dzieci. Już 20 stycznia 
2013 r. planowany jest Świato-
wy Dzień Śniegu Międzynaro-
dowej Federacji Narciarskiej. 
Informacje będą podawane na 
stronie internetowej: http://
biegowkinadwisla.pl. 

��
13 stycznia 2013 r. po raz 7. 

wystartuje Bieg WOŚP „Po-
licz się z cukrzycą”, do które-
go zgłosiło się już ponad 3500 
osób. W tym biegu nie ma 
zwycięzców i przegranych, 
a 5-kilometrową trasę mogą 
pokonać wspólnie całe rodzi-

ny.  Chodzi o to, aby promo-
wać zdrowy styl życia i zwró-
cić uwagę na problemy ludzi 
borykających się z cukrzycą. 
Na mecie każdy otrzyma pa-
miątkowy medal. Wcześniej, 
w biurze zawodów wolonta-
riusze rozdadzą numery starto-
we oraz tradycyjne, pomarań-
czowe koszulki imprezy. Aby 
wystartować wystarczy zare-
jestrować się na stronie: www.
bieg.wosp.org.pl

��
Urząd Skarbowy Warsza-

wa Praga w Wigilię 24 grudnia 
i 31 grudnia będzie czynny w 
godzinach 8.00-15.00. Z uwa-
gi na to, że dni te przypadają w 
poniedziałek, który jest wydłu-
żonym dniem pracy dla urzę-
du, w dniach 27 grudnia br. i 3 
stycznia 2013 r. Urząd Skarbo-
wy czynny będzie w godzinach 
8.00-18.00.

��
24 i 31 grudnia br. będą 

czynne Punkty Obsługi Pasa-
żerów ZTM, zlokalizowane na 
stacjach metra Centrum I, Ra-
tusz Arsenał i Młociny oraz 
przy ul. Żelaznej 61 i na Lotni-
sku Chopina. W święta i Nowy 
Rok POP-y będą nieczynne. 27 
i 28 grudnia wszystkie POP-y 
będą czynne w godzinach 7.00-
20.00, a 29 grudnia będą otwar-
te na stacjach metra Centrum I, 
Ratusz Arsenał i Młociny oraz 
na Lotnisku Chopina. 

(ab) (ar)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 19.12. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką – wy-
kład pt. „Ikonografia Bożego Narodzenia” przedstawi Bożena 
Pysiewicz, wstęp wolny; Wystawy: Galeria CPK jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 18.00, wstęp wolny; 
godz. 19.00 – Wernisaż wystawy „A góry nad nami jak niebo” 
- wystawa fotografii Mirosławy i Jacka Patrzykontów. Wystawa 
czynna do 31.12.br.: 2, 9, 16, 23 stycznia godz. 18.00 – 20.00 – 
Integracyjne Warsztaty Teatralne Klubu Myszki Norki. Warsz-
taty są bezpłatne! Ilość miejsc ograniczona (15 miejsc). Zaję-
cia dla dzieci w wieku 7-14 lat. Zgłoszenia należy przesyłać na 
adres: e.letyta@dzieciom.pl lub tel. 22 890-20-77 podając imię, 
nazwisko, wiek i ewentualną niepełnosprawność dziecka oraz te-
lefon i mail kontaktowy; 2.01. godz. 17.00 – Spotkania ze sztu-
ką – wykład pt. „Od Nefretete do Marka Aureliusza – portret 
w starożytności” przedstawi Edyta Rubka, wstęp wolny; 17.00 
– 19.00 – Konsultacje literackie z krytykiem i redaktorem Ja-
nem Zdzisławem Brudnickim – dla wszystkich piszących, wstęp 
wolny; 4.01. godz. 19.00 – „Życie jest diabła warte… jeżeli?” 
– spektakl oparty na wierszach i prozie pamiętnikarskiej Wła-
dysława Broniewskiego. Występują: Halina Rowicka, Dagma-
ra Bąk, Krzysztof Kalczyński, Jacek Zienkiewicz, wstęp 5 zł; 
6.01. godz.18.00 – Koncert najpiękniejszych kolęd w wykona-
niu uczestników warsztatów wokalnych Aliny Krzemińskiej. W 
programie występ gościnny: Krystyna Szyszko – sopran i Mi-
rosław Wójcik – tenor. Przy fortepianie Lucyna Affeltowicz, 
wstęp wolny; 7.01. godz. 17.30 – „Tańcz na boso” – występ w 
wykonaniu działającego przy CPK zespołu tanecznego „Na Bo-
so”, wstęp wolny; 8.01. godz. 18.00 – Wykład pt. „4 pory roku 
we wnętrzach”, wstęp wolny; 9.01. godz. 17.00 – Spotkania ze 
sztuką” – wykład pt. „Malarze w pracowni. Pracownie malarzy”, 
wstęp wolny; godz. 18.30 – Klub Mola Książkowego – Moty-
wem przewodnim styczniowego spotkania będzie „Idiota” Fio-
dora Dostojewskiego, wstęp wolny;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 – 19.12. godz. 
19.00 - Koncert pt. „Święta z kolędą”. Wykonanie: Justyna Recze-
niedi (sopran), Krystian Adam Krzeszowiak (tenor), Alina Mlecz-
ko (saksofon), zespół Con Passione oraz chór Ars Chori. Wstęp 
wolny; 20.12. godz. 19.00 – Seans filmowy – „Noc Świętego 
Mikołaja” Janusza Kondratiuka. Bilety 5 zł; 28.12. godz. 19.00 
– Koncert kolęd w wykonaniu chóru Endorfina. Wstęp wolny; 
31.12.  godz. 22.15 – Musicalowy koncert Sylwestrowy w wyko-
naniu solistów Opery Kameralnej w Warszawie. Wykonanie: Gra-
żyna Mądroch (sopran koloraturowy), Wiesław Bednarek (bary-
ton), Ryszard Wróblewski (tenor), Adam Sychowski (akompania-
ment). Bilety: ulgowy (seniorzy) 25 zł, normalny 50 zł; 
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 20.12. godz. 
17.00 - Wigilia - rodzinne kolędowanie z artystką Danutą Bła-
żejczyk i jej córką. Bezpłatne zaproszenia do odbioru od 3.12.br.  
w KKS; 21.12. godz. 15.00 - Kwiaty ozdobne. „Rozmnażanie 
i odmładzanie roślin.” Wstęp wolny; Zajęcia - Język angielski 
wtorek i czwartek godz. 11.15-12.00 5 zł/1 h; Aerobik dla se-
niorów środa: 12.00 - 5 zł/1 h; Tai chi poniedziałek godz. 16.00-
18.00 - 10 zł/2 h; Taniec dla seniorów; poniedziałek godz. 10.00 - 
5 zł/1 h; Fizjoterapia: środa godz. 17.00 oraz piątek godz. 16.00 -  
5 zł/1 h; Kurs dziergania na drutach - wtorek, godz. 10.00-12.00 
- 10 zł/2 h; Kurs szydełkowania - wtorek godz. 15.00-17.00 - 
10 zł/2 h; Podstawy rysunku i malarstwa - wtorek godz. 12.00-
15.00;
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 
– 26.12. godz. 18.50 – Koncert kolęd w wykonaniu Antoniny 
Krzysztoń. Miejsce: Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
ul. Borkowska 1. 
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 - 19.12. godz. 18.00 
- „Opowieści z Kresów” – Miasto mojej matki. Opowieść o Ja-
worowie. Opowieść o dawnym mieście powiatowym w woje-
wództwie lwowskim, przypominająca życie codzienne i świą-
teczne niewielkiego miasteczka, w którym prężnie działały dzie-
siątki organizacji społecznych; Do 31.03.2013 r. - Świat Sławne-
go. Warszawa, Polska, Europa lat pięćdziesiątych na zdjęciach 
Władysława Sławnego. Wystawa zdjęć Władysława Sławnego 
(1907–1991) legendarnego szefa działu fotograficznego tygodni-
ka „Świat”, ukazująca życie codzienne i oficjalne w latach 50.; 
22–23, 29–30.12. w godz. 11.00–16.00 „Nakręcona historia!” 
– Filmoteka DSH przedstawia filmy fabularne, dokumentalne i 
kroniki związane z historią Warszawy i aktualnymi wystawami. 

ZA PRO SZE NIA DlA MIE SZKAń CóW

rEKlAMA rEKlAMA  

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

CodZIeNNIe promoCJa towarów
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

66 lat tradycji

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

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

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

kUPUj w dOmU handlOwym „Fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

oKNa drewNIaNe 
I 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 
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- Pan Kazimierz! Jak tam zdrówko, że zapytam tradycyj-
nie?

Tym razem Eustachy Mordziak spotkał Kazimierza Głów-
kę w „Lubaszce”, akurat w momencie, gdy panie sprzedaw-
czynie namawiały go: a może ciasteczko, albo pączusia? 

- Pan Eustachy! Miło pana spotkać. 
Na bazarze, tradycyjnie, jako to przed świętami, ruch był 

tak gęsty, że aż oczy kupców zachodziły łzami szczęścia. 
- Znakiem tego dociągnęliśmy do kolejnego grudnia.
- Masz pan na myśli, panie Eustachy, naszą wolność ko-

chaną, bo mówią, że to w grudniu jak raz było. 
- E, tam zaraz wolność. Tradycję mam na myśli, która 

jest istotą tego miesiąca i w żadne nowomodne procedury 
zamknąć jej nie można. Każdy wie, że śledzik lubi pływać i 
kiedy najbardziej. 

- Powiem panu, że dla tej tradycji człowiek naprawdę po-
trafi zrobić wiele. Jeden mój znajomy, tradycjonalista wła-
śnie, zaprosił kolegów już tak koło dziesiątego grudnia, że-
by potem nie robić niczego na łapu capu. Po kilku dniach 
widzę go na ulicy. Gębę ma jakąś taką… 

- Normalnie, jak to po śledziku, panie Kaziu. 
- Tak mi się początkowo wydawało, ale on osobliwie oko-

lice ust miał podrapane, ponacinane jakieś. Okazało się, 
że dla uczczenia tradycji przygotował dla kolegów „Fin-
landię”. Tę większą, żeby dwa razy nie chodzić. I jak niósł 
do stołu, to mu ta flaszka z ręki wypadła i stłukła się na ich 
zrozpaczonych oczach.

- No, i co?
- O to samo go zapytałem. Powiedział: „Panie Kaziu, do 

tej pory nie wiedziałem, jak koty mogą językiem mleko pić. 
Teraz wiem”.

- Faktycznie, z kieliszków jest jednak wygodniej. Po kusz-
tyczku, po kusztyczku i do szczęśliwego finału.

- Po kusztyczku? To bardzo polskie. Widzę, że i pod tym 
względem tradycja nie jest panu obca.

- Tak się mówi…
- Kusztyk, to w dawnej Polsce był specjalny kielich bez 

nóżki. Jakbyś pan nie postawił, wywracał się. Trzeba by-
ło wypić do dna – za każdym razem. Po kusztyczku, panie 
Eustachy, znaczy po prawdzie, do spodu, czyli na umór. 

- A kto dzisiaj wie, co znaczy na umór. Tylko praw-
dziwi hobbyści, że tak powiem. Znam takiego jedne-
go. Kiedyś poszedł spełnić ten patriotyczny, grudniowy 
obowiązek do znajomego, na Kamionek. Zimno było, bo 
wtedy wszystko było prawdziwe, nawet zima była zim-
na. Sistra kupiła mu modny wówczas bardzo, afgański 
kożuch, długi do ziemi. No i on w tym kożuchu zawitał 
do kumpla i już od progu strzelili po jednym, dla roz-
grzewki. 

– „W końcu powiedziałem”, tak mi opowiada, „starczy”! 
A ja jak coś powiem, to powiem, żeby nie wiem co. Kolega 
mnie znał, to nie sprzeciwiał się. Założyłem kożuch i wysze-
dłem. Dopiero na ulicy z niejakim zdziwieniem zauważy-
łem, że tylko ja jeden w kożuchu jestem. Wszyscy inni cho-
dzili już w koszulkach z krótkim rękawem.

- O, faktycznie, panie Eustachy, żeby tak uczcić śledzika, 
to naprawdę bardzo trzeba kochać tradycję. Znakiem tego - 
oby nam się! Tradycyjnie. 

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Tradycja

Kobiecym okiem

tych, którzy ją tylko zachwasz-
czają: cwaniaka, który podbiegł 
i sprzątnął sprzed nosa ostatnią 
taksówkę na postoju, czy tego, 
który po prostu MUSIAŁ we-
pchnąć się tuż przed ciebie do 
kolejki w hipermarkecie, choć 
ty masz tylko kilka produktów a 
on - wózek wypchany po brze-
gi. Czy ustawiając się w kolejce 
do komunii podczas niedzielnej 

mszy, też walczą, by „zdobyć” 
miejsce bliżej początku kolejki? 
Cóż, bywa i tak…

Ale to nie jest dobry sposób 
na życie. Natomiast świetny - 
by mieć serce pełne zawiści, 
by produkować w sobie coraz 
to nowe kompleksy, bo każda 
przegrana to nowa rana.

Niech każdy żyje sobie tak 
jak uważa, że to najlepiej. 

Jednak warto w ten świątecz-
ny czas popatrzeć na świat 
inaczej. Bo egocentryzm nie 
jest dobrym sposobem na ży-
cie. Kaleczy i ciebie i tych, 
którzy są wokół. Nie daje się 
usprawiedliwić niczym. Przy-
nosi poczucie pustki, samot-
ności, niezrozumienia przez 
innych. Oddala od serdecz-
ności, spontaniczności, życz-
liwych spojrzeń i gestów. Nie 
warto…

Lepiej się dzielić! Dzielić 
chlebem nawet, gdy go jest 
mało. Dzielić świątecznością 
wszelaką: opłatkiem, kar-
piem, ciastem z potrzebują-
cym sąsiadem; dodatkowymi 
zakupami - olej, herbata, mą-
ka - zbieranymi na szlachet-
ne cele przez wolontariuszy w 
sklepie.

Nie zawsze jest to łatwe. 
Ale zawsze po ludzku porząd-
ne. Potrzebne. Ważne dla nas 
i dla innych. By święta były 
prawdziwie świąteczne, wy-
jątkowe!  żu

Dzielić się można wszyst-
kim: kanapką, dobrym humo-
rem, nowinami czy miejscem 
na ławce. Mądrzy ludzie się 
dzielą, bo wiedzą, jak jest to 
ważne. Ważne i miłe.

W trudnych czasach kart-
kowej żywności jedni z posęp-
nym chichotem (odprowadza-
ni zawistnym lub zrozpaczo-
nym wzrokiem kolejki) umy-
kali unosząc ze sklepu ostat-
ni kawalątek szynki, bo im się 
należy. Inni z ciężkim sercem 
i niewesołą miną wzdychali 
do ekspedientki: „No trudno, 
skoro ta pani ma małe dziec-
ko, to niech pani podzieli ten 
mój kawałek na pół, dla niej 
ta ładniejsza część…”

Szlachetne gesty pamięta się 
latami, a tak szlachetne oso-
by nosi we wdzięcznej pamięci. 
Ale warto z pamięci pozbyć się 

Dzielmy siê! 

rEKlAMA rEKlAMA  

Obchodziliśmy niedawno 90-tą rocz-
nicę utworzenia Senatu. Dwa dni póź-
niej brałem udział w uroczystościach 
90-lecia Liceum im. B. Prusa przy ul. 
Zwycięzców. Prawie w tym samym 
dniu, 90 lat temu, na ul. Wiejskiej zbie-
rał się odrodzony Senat, a kilkaset me-
trów dalej, na ul. Żurawiej, powstawa-
ło gimnazjum, nazwane później imie-
niem wielkiego pisarza. Rok 1922 – jak-
że trudne to były czasy, świeżo po woj-
nie bolszewickiej, szalejąca inflacja, po-

wszechna bieda – i jednocześnie entuzjazm i upór w budowaniu 
wytęsknionej Polski. Ten stan ducha mało kto dziś rozumie, może 
tylko ci, którzy pamiętają odbudowę Warszawy po wojnie.

Przeglądając materiały historyczne, przygotowane przez Kance-
larię Senatu z okazji jubileuszu, natrafiłem na przemówienie, wy-
głoszone w 1932 r. w Senacie przez ówczesnego premiera, Alek-
sandra Prystora. Rok 1932 to szczytowy rok wielkiego kryzysu go-
spodarczego, zapoczątkowanego w USA i po pewnym czasie prze-
niesionego do Europy. Zupełnie jak teraz. Czytałem ten tekst z ro-
snącym  rozbawieniem. Miałem niezwykle silne poczucie że już to 
gdzieś słyszałem! Cytuję:

 „Wkraczamy wraz z całym światem w czwarty rok kryzysu. We 
wszystkich państwach pogorszeniu ulegają dochody obywateli, 
spada produkcja i obroty gospodarcze. Te skutki kryzysu popsuły 
stosunki nie tylko wewnątrz poszczególnych krajów, ale i potarga-
ły więzy, łączące te kraje. Jak dotychczas, wszelkie próby przeciw-
działania skutkom kryzysu nie wydały rezultatów. Gotowość po-
niesienia koniecznych ofiar przez wszystkich dla wyjścia z trudnej 
sytuacji – bardzo powoli i opornie toruje sobie drogę. Liczne konfe-
rencje międzynarodowe nie doprowadziły do ustalenia solidarnego 
planu działania. Okazało się, że na terenie międzynarodowym nie 
jest łatwo znaleźć wspólny język i drogę wyjścia wobec sprzecz-
nych interesów ekonomicznych i politycznych. Panowie Senatoro-
wie rozumiecie, że skoro w krajach wysoko postawionych na szcze-
blu rozwoju gospodarki mamy do czynienia z potężnemi wstrząsa-
mi – Polska nie może być oazą dobrobytu. Nie okazaliśmy się jed-
nak bezradni. W porównaniu z innymi krajami szanse nasze są lep-
sze. Pomimo ujemnego oddziaływania wydarzeń zagranicznych na 
nasze wewnętrzne położenie, zdołaliśmy uchronić nasz aparat eko-
nomiczny przed dezorganizacją i zapewnić sobie możność dalszej 
pracy nad poprawą sytuacji. Rząd od trzech lat z całą bezwzględno-
ścią broni naszej waluty i budżetu, co pozwala wszystkim pracować 
w atmosferze pewności.”

Tak jest! Toż to dokładny opis obecnej sytuacji w Unii Europej-
skiej i Polski na jej tle. Wystarczy uwspółcześnić trochę język i już 
nie będzie wiadomo, kto to mówił: 80 lat temu Prystor, czy dziś Jan 
Vincent Rostowski?

Lata mijają, ale w kryzysie rządzący zachowują się tak samo: 
ONI nabroili, NAS to dotknęło, ale MY damy sobie radę, bo jeste-
śmy lepszymi gospodarzami. No cóż, optymizm Prystora okazał się 
nadmierny, Polska nie wyszła z ówczesnego kryzysu jeszcze przez 
wiele lat. A dziś? Pewności nie ma, ale jest szansa, że tym razem 
będzie inaczej.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

P.S. Z okazji jubileuszu Liceum tamtejsi uczniowie i absolwenci 
przedstawili zebranym spektakl słowno-wokalno-taneczny na po-
ziomie, którego nie powstydziliby się zawodowcy. Gratulacje!

Z perspektywy Izby Wyższej

tADex  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Prawie 100 lat temu...

CARIDENT
Gabinet�

stomatologiczny
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
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300
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Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10.00−20.00

 sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00 - 19.00
 gi ne ko log
           od poniedzia³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 Usg prenatalne 3d 4d
      pon., œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Rejestracja pacjentów:  telefoniczna lub osobista w godz. 8.00-13.00, tel. 22 810-90-11
Warszawa, ul. Grenadierów 51/59

Zapraszamy do współpracy przychodnie i lekarzy specjalistów
TMS Diagnostyka Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wiertnicza 84, tel. 22 858 28 20

tms@tms.com.pl;  www.tmsdiagnostyka.pl

PRACOWNIA TK w SZPITAlU GROCHOWSKIM
JUŻ OTWARTA!

BEZPŁATNE BADANIA NFZ
BEZ KOlEJEK

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

 konsultacje
 diagnostyka
 terapia
 ćwiczenia

DZIECI I DOROŚLI
 nowoczesne metody logopedyczne
 wysoka skuteczność
 cierpliwość i profesjonalizm

ul. Meissnera 7
tel. 22 673-35-00;  
www.vita-med.pl

LOGOPEDA
mgr Karolina Napierała

Kim jest Aleksandra Suli-
ga? to drobna kobieta o nie-
spożytej energii i sile, dobry 
duch i realizatorka wspa-
niałej, sąsiedzkiej inicjaty-
wy w SBM „Grenadierów”.  
A przy okazji - szefowa jed-
nego z najlepszych spółdziel-
czych klubów. Bo tu umieją 
dbać o mieszkańców!

Władze SBM „Grenadie-
rów” postawiły na integrację 
i włączyły się z wielkim za-
angażowaniem w warszawski 
Q Ruch Sąsiedzki, który sku-
pia aktywnych mieszkańców 
Warszawy i pobudza działa-
nia sąsiadów z tej samej ulicy 
czy osiedla. W tym roku do-
łączyła do nich (jako pierw-
sza po tej stronie Wisły!) po-
łudniowopraska spółdzielnia, 
dając świetny przykład inte-
growania lokalnej społeczno-
ści, a tym samym budowania 
dobrych, ciepłych więzi mię-
dzyludzkich.

Najpierw spółdzielnia ku-
piła olbrzymią, kilkumetrową 
choinkę. Potem wywiercono 
głęboką dziurę w zasypanej 
śniegiem piaskownicy na pla-
cu zabaw przy ul. Majdańskiej 
i umocowano w niej drzewko, 
by stało stabilnie i bezpiecz-
nie. Spółdzielnia zadbała też o 
podciągnięcie prądu, bo prze-
cież nie ma choinki bez barw-
nych światełek a miło będzie ją 
wspólnie stroić podśpiewując 
świąteczne piosenki i kolędy!

Potem ogłoszono, że w nie-
dzielę 16 grudnia o godzinie 
14.30 spotykamy się cały-
mi rodzinami - z dzieciaka-
mi, babcią i dziadkiem, a na-
wet zapracowaną mamą i ta-
tą - na placu zabaw przy NA-
SZEJ choince, by wspólnie 

przygotować ozdoby świą-
teczne i dekorować drzewko. 
Można przynieść gotowe łań-
cuchy, bombki czy domowe 
ciasto (brawa dla makowca!), 
a Spółdzielnia zapewniła ter-

mosy z herbatą (także malino-
wą), pierniki i pojemniki na 
jednorazowe odpadki. 

Było barwnie, radośnie, 
tłumnie! Kto chciał, mógł 
ubierać choinkę (dzieciaki aż 
piszczały z uciechy!), albo 
przygotowywać pomysłowe 
ozdoby: srebrne kule z gaze-
ty owiniętej w folię aluminio-
wą i zgrabnie przewiązanej 
wstążką, lampiony z udeko-
rowanych sreberkiem, złotem, 
kokardami pustych słoików, 
wewnątrz których umiesz-
czano świeczki: ustawione na 
murku wokół choinki przy-
woływały magiczną atmosfe-
rę świąt. Świetnie bawili się 
przy tym starsi i dzieciaki. 

- To wspaniały pomysł dla 
dzieci, ale i dla dorosłych, by 
lepiej się znać i zwykłe „dzień 
dobry” mówić sobie z uśmie-
chem! - mówią panie Danusia 
i Krystyna. Nie będą widzia-

ły choinki ze swoich okien, 
ale przyszły, by włączyć się  
w nurt sąsiedzkich, wspól-
nych działań. 

Brawa dla SBM „Grena-
dierów”, bo pomysł - znako-
mity! Wieczorem każdy od-
chodził może nieco zziębnię-
ty, ale uśmiechnięty i z wielką 
serdecznością w sercu, a goto-
wa choinka wygląda pięknie, 
barwnie, skrząco. Czy w przy-
szłym roku powstanie jeszcze 
ładniejsza?! „Mieszkaniec”, 
który od ponad 20 lat stara się 
integrować naszych miesz-
kańców jest przekonany, że 
w przyszłym roku takich cho-
inek będzie znacznie więcej…

Katarzyna Jasiek

Plac Szembeka ożył przed 
świętami! Na zrewitalizowa-
nym placu władze Pragi Połu-
dnie zorganizowały wigilijne 
spotkanie z mieszkańcami.

– Oficjalne oddanie placu 
będzie na wiosnę, ale już teraz 
chcemy go przywrócić miesz-
kańcom – mówił burmistrz 
Tomasz Kucharski na przed-
świątecznym spotkaniu przed 
grochowskim kościołem pw. 
Najczystszego Serca Maryi. 
Spotkanie to miało wymiar 
szczególny dla ludzi mieszka-
jących w pobliżu przebudo-
wywanego placu Szembeka. 
Wreszcie, wieczorową porą, 
można oglądać efekty tej re-
nowacji. Nowy wystrój placu 
Szembeka większości się po-
doba, choć oczywiście słychać 
głosy, że jest zbyt nowoczesny. 
Najważniejsze jednak, aby plac 
Szembeka stał się placem miej-
skim, czyli takim, który żyje, na 
którym coś się dzieje.

A że plac może żyć, to poka-
zało przedświąteczne spotkanie 
zorganizowane 12 grudnia. Od-

powiednia iluminacja i pięknie 
udekorowana choinka, chór 
śpiewający kolędy, rozgrze-
wający posiłek… To wszystko 
przyciągnęło na plac Szembe-
ka liczną grupę mieszkańców. 
Życzenia przybyłym złożył 
burmistrz Kucharski i przewod-
nicząca lokalnego samorządu 
Renata Zatorska oraz dyrektor 
Zarządu Dróg Miejskich Gra-
żyna Lendzion. Przedświątecz-
ne spotkanie przyciągnęło także 
wielu samorządowców i działa-
czy. Widać, że plac Szembeka 

jest ważnym miejscem na ma-
pie Pragi Południe. – Panie Ka-
rolu, do roboty! – tymi słowami 
Roman Majchrzak z Samorzą-
du Grochów-Kinowa, ponaglał 
radnego Karola Kowalczyka do 
odczytania poematu, który pan 
Roman napisał na tę okazję. Po 
oficjalnej części uroczystości 
i rozświetleniu choinki miesz-
kańcy, wraz z samorządowcami 
i chórem pod dyrekcją Artura 
Backiela, wspólnie śpiewali 
kolędy i posilali się znakomitą 
grochówką. rosa

Przedszkolaki 
w Ratuszu

Władze Pragi Południe zaprosiły przedszkola-
ków na wigilijne spotkanie w dzielnicowym Ratu-
szu. tego dnia urząd należał do dzieci.

Choinka i prezenty – tego oczekują najmłod-
si mieszkańcy. Naprzeciw oczekiwaniom wyszedł 
Urząd Dzielnicy Praga Południe, który 6 grudnia 
zaprosił do siebie przedszkolaków z grochowskiego 
„Misia Czarodzieja”. W czasie wigilijnego spotkania 
burmistrz przywdział czerwoną czapkę Świętego Mi-
kołaja i czytał dzieciom książkę o Pradze Południe. To 
samo zrobili radni z trzech działających w dzielnicy 
klubów – PO, PiS i SLD. Przedszkolakom czytali 
m.in. przewodniczący rady Marcin Kluś, jego zastęp-
czyni Katarzyna Olszewska i radny Dariusz Lasocki. 
W zamian za życzenia przedszkolaki obdarowały sa-
morządowców pluszowymi misiami. Ada M.

Choinko, zostań wśród nas…

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

Wigilia na Grochowie

Opłatki na Policji
Boże Narodzenie świętowały również służby mundurowe. 

Opłatkowe spotkania Policji odbyły się w VI i VII KRP.
Świąteczna i bezpośrednia atmosfera zapanowała w Komendach 

Rejonowych Policji na Pradze Południe i Północ. – Ten mijający 
rok i największa impreza sportowa w Polsce, EURO 2012, były 
dla nas szczególnie trudnym zadaniem – podkreślał składający ży-
czenia Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Mirosław Schossler 
– Ale dziękuję Wam także za codzienną dbałość o bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

W opłatkowym spotkaniu na Pradze Północ (KRP VI) uczestni-
czyli m.in. ks. abp. Henryk Hoser, senator RP Marek Borowski, 
szefowa Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Julita Turyk i od- 
powiadająca za miejskie bezpieczeństwo dyr. BBiZK Ewa Gawor 
oraz reprezentujący Zarząd Dzielnicy burmistrz Piotr Zalewski. 
Na spotkanie świąteczno-noworoczne do KRP VII na Pradze Po-
łudnie przybyli m.in. prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pra-
gi Południe Konrad Gradek, prokurator rejonowa Pragi Południe 
Joanna Garus-Ryba, burmistrz Rembertowa Agnieszka Kądeja  
i wiceburmistrz Pragi Południe Jarosław Karcz. Honory gospo-
darzy obu spotkań pełnili komendanci insp. Sławomir Sosnowski  
i insp. Dariusz Pergoł. ar Wigilijne spotkanie w VI KRP. Opłatek w VII KRP.
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Na południowopraskim 
Kamionku profesor osiadł w 
1993 r. Nie kryje, że chodziło 
o poprawę komfortu miesz-
kania. We wcześniejszym, 
przysłowiowym „M”, przy 
ul. Prostej, siedmioosobowej 
rodzinie było po prostu za 
ciasno. Okazało się, że choć 
już wtedy zajmował bardzo 
wysokie stanowisko, to miał 
jedne z najgorszych warun-
ków mieszkaniowych w mi-
nisterstwie: - Po pobycie w 
Izbie Lordów, na zaproszenie 
grupy sędziów, spodziewając 
się ich rewizyty, zapytałem 
sędziego brytyjskiego polskie-
go pochodzenia, który u mnie 
wcześniej bywał, jakby zare-
agowali gdybym zaprosił ich 
do domu. Odpowiedział, że 
pomyśleliby, że przyjąłem ich 
w korytarzu…

Przed miesiącem prezy-
dent Bronisław Komorowski 
odznaczył prof. Strzembosza 
najwyższym i najstarszym 
polskim odznaczeniem – Or-
derem Orła Białego. – Od kil-
ku lat jestem już poza służbą 
publiczną, tak więc byłem tym 
trochę zaskoczony – przyznaje 
profesor, do którego wybra-
łem się na herbatę i rozmo-
wę. Pewnego zaskoczenia 
faktem takiego uhonorowania 
profesora Strzembosza nie 
kryły też niektóre media. Nie 
poddawano jednak w wątpli-

wość jego zasług, a podstawą 
zdziwienia mediów było to, 
że profesor jest „trochę nie  
z bajki prezydenta”. – Nie je-
stem z niczyjej bajki - prostuje 
profesor – Ani prezydenckiej, 
ani nieprezydenckiej, gdyż nie 
angażuję się politycznie. Cho-
ciaż, oczywiście, mam okre-
ślone poglądy. Właściwie nie 
można było się spodziewać 
innej odpowiedzi od sędziego 
i byłego prezesa Sądu Naj-
wyższego.

Choć działalność okołopo-
lityczna nie była profesoro-
wi obca. W połowie lat ’90 
kandydował na urząd Prezy-
denta RP, a półtorej dekady 

wcześniej budował struktury 
„Solidarności” w Minister-
stwie Sprawiedliwości. Był 
przewodniczącym tamtejszej 
Komisji Zakładowej NSZZ, 
członkiem Zarządu Regionu 
„Mazowsze” i delegatem na 
pierwszy zjazd „Solidarności” 
w hali gdańskiej „Oliwii”. Zo-
stał też wybrany do Krajowej 
Komisji Rewizyjnej Związku. 
– A, to co innego... – kwituje 
profesor i wspomina – Praco-
wałem wtedy w Instytucie Ba-
dania Prawa Sądowego, który 
bezpośrednio podlegał mini-
strowi. W listopadzie 1980 r. 
zrobiliśmy taką małą rewolu-
cję i powstała pierwsza „So-

lidarność” w ministerstwie. 
Związek w sądach był bardzo 
silny. Liczył prawie tysiąc sę-
dziów, asesorów, notariuszy, 
komorników i kilka tysięcy 
urzędników. Wszedłem do 
prezydium Komisji Koordyna-
cyjnej Pracowników Wymia-
ru Sprawiedliwości. Kiedy 
wybuchł stan wojenny został 
odwołany ze stanowiska sę-
dziego Sądu Wojewódzkiego 
i usunięty z Instytutu. Zaczął 
pracę na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim.

Ówczesny docent Strzem-
bosz, współtworzył i kiero-
wał sekcją prawa świeckiego 
KUL. Został nawet powołany 
na profesora nadzwyczaj-
nego, ale władze (Minister-
stwo Szkolnictwa Wyższego 
i Urząd ds. Wyznań)  tego 
nie zaakceptowały. Na po-
czątku 1989 r., na wniosek 
Jana Olszewskiego, został 
współprzewodniczącym (po 
stronie opozycyjno-solidar-
nościowej) okrągłostołowego 
„podstolika” do spraw prawa 
i sądów. Przed rokowania-
mi Okrągłego Stołu zatwier-
dzono jego docenturę, a trzy 
miesiące później także profe-
surę. - Śmiałem się, że to był 
chyba najszybszy tryb awansu 
naukowego w PRL, choć fak-
tycznie trwało to wiele lat… - 
mówi profesor.

W pierwszym wolnym 
rządzie premiera Tadeusza 
Mazowieckiego Adamowi 
Strzemboszowi powierzono 
tekę wiceministra sprawie-
dliwości. Jednak dość szyb-
ko („w proteście przeciwko 
niedostatecznym zmianom 
kadrowym”) zrezygnował 
ze stanowiska. Wtedy Sejm 
powołał go na Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego, 

gdzie, praktycznie od nowa, 
budował struktury tego sądu. 
Jako Pierwszy Prezes wnosił 
wiele rewizji nadzwyczaj-
nych, które obnażały poli-
tyczność wyroków w PRL i 
przywracały honor ofiarom 
tamtego systemu. Jednocze-
śnie był również Przewod-
niczącym Trybunału Stanu. 
Funkcje te pełnił przez ko-
lejne osiem lat, aż do 1998 r. 
Potem wrócił na KUL, a po 
osiągnięciu wieku emerytal-
nego przeszedł do Akademii 
Polonijnej w Częstochowie.

Profesor bardzo uważnie 
napełnia filiżankę herbatą. 
Od kilku lat pogarsza się stan 
jego wzroku. – Dlatego też 
musiałem zrezygnować z pra-
cy naukowej i od 2003 roku 
jestem sobie panem emery-
tem – tłumaczy, ale w głosie 
słychać pozytywną energię 
- Mam wielu przyjaciół na-
prawdę ciężko chorych, wie-
lu też jest już tam, na górze, 
a ja się jeszcze pałętam na 
tym świecie i nie narzekam… 
Narzeka jednak na to, że nie 
może spełnić wszystkich 
swoich zainteresowań i obo-
wiązków towarzyskich. No i 
rowerowe przejażdżki z mał-
żonką za Grochów i Gocław 
zastąpiły krótsze spacery w 
Parku Skaryszewskim. – Pa-
nie profesorze, - pytam po-
nownie naruszając sferę pry-
watności – całe Pana zawo-
dowe życie praktycznie zwią-
zane było ze stresem, który z 
reguły przekłada się na życie 
rodzinne, a tymczasem bar-
dzo często widzę Pana razem 
z małżonką, a pod sufitem 
widzę jemiołę… Miłość kwit-
nie? Profesor uśmiecha się. 
– A czemu by nie? Jest nam 
ze sobą bardzo dobrze, a tę 

jemiołę dawno temu powie-
siły nasze córki… W życiu 
Państwa Strzemboszów ro-
dzina zajmuje bardzo ważne 
miejsce. – Żona właśnie bawi 
wnuki w Józefowie, a moją 
rolą jest opowiadanie wnu-
kom bajek – wyjaśnia pro-
fesor i dodaje – Wymyślam 
przygody Indian z plemienia 
Delewarów. Zaczynam za-
zdrościć profesorowi. Mimo 
różnicy dwóch pokoleń naszą 
wyobraźnię musiały rozpalać 
te same książki i, choć wnu-
ków jeszcze nie mam, to moje 
dzieci nie są w stanie odróż-
nić wojownika Irokezów od 
squaw Komanczów…  

Ale rozmawiamy nie tylko 
o przeszłości. Także o będącej 
teraz „na tapecie” reformie 
ministra Gowina, o przewle-
kłości postępowań w dużych 
miastach, plusach i minusach 
amerykańskiego systemu są-
downiczego… W pewnym 
momencie pytam: - Ma Pan 
świadomość, że jest Pan po-
stacią historyczną? Profesor 
dopowiada, że absolutnie 
takiej świadomości nie ma. 
Że i owszem, uhonorowano 
go ostatnio Orderem Orła 
Białego, wcześniej Polonią 
Restituta. Czuje się „abso-
lutnie doceniony, może na-
wet przewartościowany”, ale 
„wartość człowieka nie zale-
ży od tego, czym go obwie-
szą”. Najbardziej zaskoczyło 
go przyznanie przez Papieża 
Benedykta XVI Krzyża Wiel-
kiego Orderu Świętego Grze-
gorza Wielkiego. Wyższe 
odznaczenia mogą otrzymać 
od Watykanu jedynie głowy 
państw. - A ja głową państwa 
nie jestem – mówi profesor - 
Jestem tylko głową rodziny…

Adam Rosiński

Prof. Adam STRZEMBOSZ
MIESZKAŃCY

Wśród naszych mieszkańców mamy również postacie historyczne. 
Gdy tak nazywam profesora Adama Strzembosza, ten lekko się 
obrusza, ale liczę, że w głębi duszy wie, że nie mówię tego bez racji…
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Wielu£askBo¿ychzokazji
Œwi¹tBo¿egoNarodzenia

orazpomyœlnoœciwnadchodz¹cymNowym2013Roku

¿ycz¹Mieszkañcom
RadniiKomitetPrawaiSprawiedliwoœci

PragiPo³udnie

1962 r.

ul. Międzynarodowa 65
tel. 617 61 46

Bar restauracyjny 

Wesołych Świąt 
Bożego narodzenia  

i pomyślnego 
nowego roku życzy 
załoga FreGaty!

Przyjmujemy zamówienia 
na potrawy świąteczne!

czynne 
pon.−pt. 9−22, sob.−niedz. 10−22

w Wigilię do godz. 17
w II dzień świąt

od godz. 12  

Najserdeczniejsze życzenia 
pięknych, niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia, 

które przyniosą radość i wzruszenie 
oraz wzajemną życzliwość i optymizm w nadchodzącym 

Nowym Roku

Marcin Jędrzejewski                                          Edward Kłos
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła        Burmistrz Dzielnicy Wesoła

      m.st. Warszawy                                             m.st. Warszawy

Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia 

i nowego 2013 roku 
Mieszkańcom Rembertowa  

i wszystkim Czytelnikom  
życzymy zdrowia, spokoju, radości, 

wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym, 

sukcesów w pracy zawodowej 
oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Rada i Zarząd 
Dzielnicy rembertów m.st. Warszawy

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia
wielu radosnych przeżyć 

i czasu spędzonego 
w rodzinnym gronie

a także zdrowia 
i wszelkiej pomyślności

w Nowym 2013 Roku
życzą

         Norbert Szczepański                                 Jolanta Koczorowska
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer       Burmistrz Dzielnicy Wawer

     m.st. Warszawy                                            m.st. Warszawy

Towarzyszyli im goście 
oficjalni: od burmistrza Pragi 
Południe Tomasza Kucharskie-
go (na zdjęciu) i radnego Bog-
dana Jeziorskiego po przedsta-
wicieli oświaty i mediów. Przy-
był także wicedyrektor Caritas 
Diecezji Warszawsko-Praskiej 
ks. Andrzej Kowalski.

13 grudnia to nie tylko waż-
na data historyczna. Tego dnia 
na Skaryszewskiej w pięk-
nie udekorowanej sali, wokół 
harcerskiego kominka zaim-
prowizowanego na podłodze 
z wymyślnego pniaka i mnó-
stwa świeczek, skrzyło od 
wzruszeń i radości. Namiest-
nik NS hm. Adam Sikoń (Ka-
waler Orderu Uśmiechu!) pro-
wadził ten bogaty w wydarze-
nia wieczór.

Była kameralna część ofi-
cjalna, podczas której m.in. 
nowa przewodnicząca Rady 
Dzieci Specjalnej Troski prof. 
Anna Dobrzańska nie kryjąc 
wzruszenia powiedziała: - To 
dla mnie wielkie wzruszenie i 
radość, a moje myśli biegną 
zwłaszcza do dzieci zdrowych 
i tych chorych, które z trudem 
znajdują swoje miejsce. Brak 
tolerancji i wrażliwości na 
innych w dzisiejszym świecie 
dodaje mi sił, i w mojej pracy 
lekarza w Centrum Zdrowia 
Dziecka i tu. Skłamałabym, 
gdybym nie przyznała, że ro-
bię to także dla siebie, bo gdy 
dajesz drugiemu człowiekowi 
- dajesz sobie…

- Jest nas naprawdę dużo - 
powiedział Tadeusz Piotrow-
ski, od 40 lat instruktor Na-
miestnictwa Nieprzetartego 
Szlaku. - Działaniem obej-
mujemy Warszawę i okoli-
ce. Nie jest łatwo, tu potrze-

ba kadry zaangażowanej  
ale bardzo doświadczonej  
i z umiejętnościami peda-
gogicznymi. W jakim wieku 
są „nasze dzieci”? W róż-
nym! Powiedzmy - od zera do 
czterdziestu paru lat, bo ma-
my też podopiecznych w do-
mach pomocy społecznej.

Wspólnie rozpalono har-
cerskie ognisko, łamano się 
opłatkiem i długo składa-
no sobie wigilijne życzenia: 
serdeczności, dobrych słów 
żarliwych uczuć było mnó-
stwo!

Szkolna młodzież przygo-
towała spektakl „Bożydar” 
inspirowany wątkami baśnio-
wymi, które zgrabnie splecio-
no z niełatwymi sytuacjami z 
codziennego życia. Świetnie 
poprowadzona przez reżyser 

Magdalenę Mecha grupa mło-
dych aktorów i realizatorów 
(a był to naprawdę liczny ze-
spół!) stanęła na wysokości 
niełatwego zadania i została 
nagrodzona niemilknącą owa-
cją na stojąco!

Każdy gość wieczoru zo-
stał obdarowany pięknie  za-
pakowanym prezentem: nasza 
redakcja otrzymała ceramicz-
ną szkatułkę wykonaną przez 
Piotra Brandenburę podczas 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, dziękujemy wszystkim, 
przytulamy do serc! eGo

Wigilijne wzruszenia
Spotkanie wigilijne Namiestnictwa Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca 
ZHP Praga Południe w gościnnych progach Zespołu Szkół Specjalnych  
nr 86 przy ul. Skaryszewskiej zgromadziło około stu instruktorów, człon-
ków Rady Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, wspólnych 
przyjaciół, którym nieobojętny jest los dzieci nie mających pełni szans. 
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Zachować „Różyca”
Powoli odchodzi w przeszłość dawny duch 
Bazaru Różyckiego. Tego prawdziwego, kulto-
wego dla Pragi i całej Warszawy. Czy można 
zachować jego klimat?

Okazuje się, że można. Tego zadania podjęli się uczniowie 
praskich liceów, którzy wzięli udział w konkursie działającej 
przy Instytucie Dziennikarstwa UW Fundacji Laboratorium Re-
portażu. „Język polski w relacjach o dziejach Bazaru Różyckie-
go” – konkurs pod tym tytułem został ogłoszony 27 listopada. 
Finał odbył się w sali teatralnej LXXII LO im. gen. Jakuba Ja-
sińskiego przy ul. Grochowskiej.

Okazuje się, że prace uczniów, ich wywiady i rozmowy z oso-
bami, które, co trzeba podkreślić, w różny sposób były związane 
z tym najważniejszym bazarem prawobrzeżnej Warszawy, po-
służą do stworzenia jednego dzieła – polifonicznej powieści do-
kumentalnej. – Bazar Różyckiego, to miejsce magiczne – dzien-
nikarz Marek Miller, przewodniczący Jury, cytował fragment 
jednej z uczniowskich prac. Dobrze, że tę magię widzą również 
młodzi ludzie. W składzie Jury zasiedli też pisarz Piotr Wojcie-
chowski i fotograf Andrzej Marat.

Prace Kamila Zwierzchowskiego i Oliwii Kalinowskiej  
z XCIX liceum im. Zbigniewa Herberta (ul. Fundamentowa) 
oraz Karoliny Ćwiek z LXXXVII LO im. Leopolda Okulic-
kiego (ul. Saska) zostały ocenione najwyżej. Nagrodami były 
tablet, notebook i aparat fotograficzny. Nagrodzono także naj-
bardziej zaangażowanych nauczycieli – Halinę Kwiatkowską  
z „Herberta” i Joannę Łagód-Krzak z „Jasińskiego”. Cały projekt 
był dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach 
programu  „Promocja języka polskiego”, który towarzyszy kam-
panii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. 

Dzięki takim właśnie projektom udaje się choć w części za-
chować historię, która mija „na naszych oczach”. Fundacja La-
boratorium Reportażu zapowiada kontynuowanie projektu. ar

Wykładu  pt. „Świat na 
zakręcie. Wyzwania wobec 
Polski i Europy” wysłuchał 
szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego prof. dr hab. 
Stanisław Koziej, szef Pol-
skiej Komisji Akredytacyj-
nej dr hab. Marek Rocki, 

biskup polowy Wojska Pol-
skiego ks. bp dr Józef Guz-
dek, burmistrz Rembertowa 
Agnieszka Kądeja, oraz wła-
dze, kadra naukowo-dydak-
tyczna oraz studenci AON. 

Aleksander Kwaśniewski 
podczas ponad godzinnego 
spotkania próbował określić 

główne czynniki zmian, któ-
re przeżywamy współcze-
śnie. Zaliczył do nich: zmia-
ny technologiczne, demogra-
fię, gospodarkę oraz polity-
kę i geostrategię. Odniósł się 
do roli gospodarki globalnej, 
polityki międzynarodowej, w 

tym szczególnie roli Unii Eu-
ropejskiej. Podkreślił rów-
nież, jak bardzo potrzebne 
jest umacnianie Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego. 

Za główne wyzwania sto-
jące przed Polską Aleksan-
der Kwaśniewski uznał si-
łę konkurencyjności, któ-

ra potrzebna jest w sferze 
gospodarki, nauki, kapitału 
społecznego oraz siłę inno-
wacyjności. Za zagrożenia 
dla naszego kraju natomiast 
uznał konflikty związane z 
brakiem surowców natural-
nych, żywności i wody, kon-

flikty regionalne oraz cyber-
terroryzm. Niewątpliwie ży-
jemy w niezwykle interesu-
jących czasach – stwierdził 
na zakończenie wystąpienia 
Aleksander Kwaśniewski. 
wykład zakończyła otwar-
ta dyskusja gościa z audy-
torium. Studentów intere-

sowało przede wszystkim 
zdanie prezydenta na temat 
wielokulturowości w Eu-
ropie. Zdaniem Aleksandra 
Kwaśniewskiego multikul-
turowości będzie sprzyjała 
przede wszystkim demogra-
fia.

Na zakończenie spotkania 
Aleksander Kwaśniewski 
z rąk rektora-komendanta 
gen. dyw. dr. hab. Bogusła-
wa Packa odebrał okoliczno-
ściowy ryngraf „Człowieko-
wi Wielkiej Wiedzy, Honoru 
i Wspaniałego Serca”. Ko-
rzystając z okazji, prezydent 
Kwaśniewski złożył również 
wszystkim życzenia podczas 
wigilii akademickiej, którą 
zorganizowała społeczność 
Akademii. 

Wszechnica Bezpieczeń-
stwa Akademii Obrony Na-
rodowej to forum myśli i po-
glądów na temat bezpieczeń-
stwa Polski, Europy i świa-
ta, wygłaszanych przez oso-
by, które kształtowały lub 
kształtują podstawy świato-
wego bezpieczeństwa. Ideą 
jest udział w debacie pre-
zydentów, premierów, mini-
strów zarówno byłych, jak 
i obecnie piastujących naj-
wyższe stanowiska w Polsce 
i w innych państwach oraz 
przedstawienie szerokiej pu-
bliczności swoich poglądów 
i doświadczeń. Działalność 
Wszechnicy zainaugurował 
7 listopada 2012 roku wy-
kład Lecha Wałęsy, w pla-
nach są kolejni goście ze 
świata wielkiej polityki kra-
jowej i międzynarodowej.

Ewa Kostka,  
Marcin Rzymski

– Dzisiaj jest więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego nie wyobra-
żam sobie studiowania w lepszych czasach – tymi słowami zwró-
cił się do studentów Akademii Obrony Narodowej były prezydent 
Aleksander Kwaśniewski, który 13 grudnia był gościem Wszech-
nicy Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej.

Kwaśniewski w Rembertowie
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 24/25h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Przed Tobą sprzyjający czas na załatwienie spraw, 
z którymi ociągałeś się za długo. Powinieneś też 
zdecydować się wreszcie, jak spędzisz nadchodzą-
ce święta. Pomimo oporów zajmij się przedświą-
tecznymi remanentami. Nie zostawiaj wszystkiego 
na ostatnią chwilę. Może Cię spotkać kilka miłych 
niespodzianek - warto więc uzbroić się w cierpli-
wość i poczekać na gwiazdkowe prezenty. 

 BYK 22.04-21.05
W natłoku spraw i zajęć nie zapominaj o sobie. Możesz 
mieć trochę kłopotów ze swoim partnerem, postaraj się 
porozmawiać z nim spokojnie i przedstaw swoje racje. 
Nie pozwól ponieść się emocjom, bądź też szczególnie 
rozważny i powściągliwy w okazywaniu uczuć. Pomimo 
tylu zawirowań, masz szansę spędzić spokojne, rodzin-
ne święta i spotkać hojnego Mikołaja.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Druga połowa miesiąca będzie obfitowała w parę 
wydarzeń, które będą miały wpływ na Twoje dalsze 
postępowanie. Partnerskiemu związkowi pisana bę-
dzie harmonia, obopólne zrozumienie i szansa, że 
okres świąteczny i karnawału staną się dla Ciebie 
i Twoich bliskich czasem wzmacniającym uczucia. 
W nawale przedświątecznych zajęć pamiętaj, że 
nie najważniejszy jest wysprzątany dom, ale miłość 
okazana swoim bliskim.

 RAK 22.06-22.07
W pracy postaraj się uważać na to, co mówisz, bo 
możesz pogorszyć tylko swoje stosunki z szefem i 
po co? Pomyśl, czy nie warto zastosować innej tak-
tyki? Możesz przeżyć kilka nerwowych chwil, ale 
wszystko powoli się ułoży. Nie wpadaj w skrajne na-
stroje, dobrym sposobem na ich wyrównanie będzie 
umycie kilku okien lub wypastowanie podłogi, wte-
dy możesz poczuć prawdziwą atmosferę świąt. Dla 
Ciebie powinien to być wspaniały czas radości, wy-
poczynku i refleksji kończących ten rok.

 LEW 23.07-23.08
Twoja umiejętność przekonywania ludzi i wpływa-
nia w znaczący sposób na podejmowane przez nich 
decyzje może Ci pozwolić na osiągnięcie pewnych 
korzyści w pracy. Ale uważaj! nie wykorzystuj tego 
do końca. Spróbuj zmniejszyć tempo w pracy, zajmij 
się przyjemniejszą stroną - kupowaniem prezentów 
pod choinkę lub pomocą w świątecznych zakupach 
i przygotowaniach. Zobaczysz jaka zapanuje w do-
mu cudowna atmosfera, a ten sympatyczny nastrój 
odczujesz jeszcze w karnawałowe dni.

 PAN NA 24.08-23.09
Pod koniec grudnia nie powinieneś narzekać na fi-
nanse, pomimo nadmiaru wydatków. Jednak z zain-
westowaniem gotówki wstrzymaj się do Nowego Ro-
ku – bo teraz pośpiech może nie być Twoim sprzy-
mierzeńcem. Postaraj się bardziej realnie patrzeć na 
świat i sprawy dnia codziennego.  Jeśli będziesz mieć 
wątpliwości, porozmawiaj o tym z rodziną, na pewno 
pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie i sprawią, 
że te najtrudniejsze sprawy okażą się do pokonania. 

 WA GA 24.09-23.10
Jeśli ktoś złoży Ci zaskakującą propozycję – prze-
myśl dwa razy i... odmów. W sferze prywatnej przy-

dałaby się mała odmiana, która wniosłaby trochę 
„świeżego powietrza” w Twoje życie. Zadbaj też o 
siebie, poświęć więcej uwagi swojemu wyglądowi, 
a będziesz mieć szansę zabłyśnięcia na sylwestro-
wym balu. Świąteczne porządki mogą poczekać lub 
poświęć im tylko tyle czasu, aby nie stały się uciąż-
liwym obowiązkiem. Za to za kierownicą wskazana 
rozwaga i uwaga.

 SKOR PION 24.10-23.11
Przedświąteczna gorączka zakupów udzieli Ci się 
całkowicie. Chciałbyś swoim bliskim sprawić jak naj-
więcej radości, więc mogą oczekiwać wspaniałych 
prezentów. Ale nie szalej zbytnio. Dla nich najwięk-
szym podarunkiem będzie Twoja obecność w świę-
ta i wspólna rozmowa. Radosny nastrój koniecznie 
zamów na Sylwestrową noc, którą powinieneś spę-
dzić wyjazdowo lub odjazdowo - uważaj tylko na 
drogach, które mogą być bardzo śliskie.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Przed Tobą korowód wydarzeń, w pracy sporo za-
jęć, chwilami nie będziesz wiedział „w co ręce wło-
żyć”, ale uporasz się ze wszystkim i owoce swoich 
wysiłków będziesz zbierał przez najbliższe miesiące. 
Spróbuj zadbać o swoją kondycję fizyczną, dobrym 
treningiem będzie „sucha zaprawa” pod postacią 
sprzątania lub wynoszenia dywanów do czyszczenia. 
Nagrodą zaś mogą być pochwały ze strony bliskich, 
a także gości, których możesz oczekiwać w święta.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Jeśli miałeś jakieś wątpliwości, nadchodzące tygo-
dnie rozwieją Twoje obawy. Postaraj się uporząd-
kować swoje sprawy, nie zostawiaj niczego „na po-
tem”. Zyskasz wiele cennego czasu, który przyda Ci 
się w naprawianiu dawno zerwanych więzi – sąsiedz-
kich czy też uczuciowych. Dużą przyjemność sprawi 
Ci kupowanie prezentów, a potem widok radości na 
twarzach obdarowanych. Drobne trudności, których 
możesz doświadczać przy świątecznych przygoto-
waniach zrekompensuje Ci uznanie bliskich…

 WO DNIK 21.01-19.02
Od jakiegoś czasu gwiazdy pilnują, abyś miał ko-
rzystną sytuację finansową i zawodową. Jest na-
dzieja, że sprawy, które zakłócają Twój spokój, znaj-
dą szczęśliwe rozwiązanie. Postaraj się być bardziej 
otwartym w stosunku do ludzi, zobaczysz, że nie 
jest to takie trudne. W ciągu najbliższych tygodni 
może Cię zaskoczyć zachowanie poznanej osoby, 
która uważana jest za opanowaną i rozsądną. Za-
stój, jaki panował w Twoich uczuciach od jakiegoś 
czasu może zamienić się w ciekawe przeżycie lub 
interesującą znajomość.

 RY BY 20.02-20.03
Pomimo zmienności aury i pogodowych „skoków”, 
Twój nastrój powinien być optymistyczny. Postaraj 
się jednak, aby Twoje codzienne obowiązki zanadto 
nie ucierpiały z powodu przedświątecznego rozgar-
diaszu. W pracy wykaż więcej taktu i staraj się słu-
chać tego, co mówią inni. W sprawach uczuć zda-
jesz się jak zwykle na żywioł, a czasami wskazany 
jest takt i dyplomacja. Jeśli będziesz liczył się ze 
swoją wątrobą, święta będą zdrowe i radosne.

Merlin

Kilka przedświątecznych po- 
rad, przydatnych jak rok długi. 
Oby był to dobry rok!

Czasem trafi się taka cebu-
la, którą trudno obrać: mocno 
przylegająca łupina kruszy się, 
zamiast odchodzić płatami. 
Wystarczy taką cebulę włożyć 
na kilka minut do zimnej wody i 
od razu się podda!

Płaczesz przy krojeniu cebu-
li? Rób więc to w pobliżu włą-
czonego „na max” okapu ku-
chennego i obędzie się bez łez! 

Smażona cebulka jest 
świetna w jajecznicach, so-
sach, zupach. Jeszcze lep-
sza, gdy do smażenia od razu 
dodasz pół łyżeczki cukru czy 
trochę miodu! Poprawia i wy-
gląd, i smak.

Masz w tym roku mało grzy-
bów suszonych? Dodawanie 
nawet małej ilości mielonych 
suszonych grzybów do potraw 
daje bardzo intensywny smak i 
aromat. Zmielone czy nie, su-
szone grzyby zawsze przecho-
wuj w zamrażarce. Utrzymu-
je fantastycznie intensywny, 
mocny zapach!

Drewniana deska do mięsa 
(także impregnowana) będzie 
służyć długo, bez pęknięć i wy-
paczeń, jeśli myjąc ją zawsze 
zmoczysz wodą po obu stro-
nach. 

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
O śledziach i karpiach wiemy wszystko. No to mo-
że łosoś, w nowych odsłonach.

✓Sałatka z łososiem: gorący, ugotowany al dente maka-
ron (rurki, kokardki) skropić lekko oliwą (wówczas smaki nie 
będą się tak łatwo przenikały!), dodać lekko obgotowane, ma-
łe różyczki brokułów (ważne, by nie straciły koloru i nie były 
zbyt miękkie), 2 łyżki kaparów (lub korniszonów w małą kostkę) i łososia wędzonego 
krojonego w wąskie, krótkie paseczki. Posypać koperkiem. Wymieszać, ewentualnie 
osolić lub dodać nieco białego pieprzu.

✓Łosoś zapiekany: filet z łososia ułożyć skórą do dołu w wysmarowanej formie 
do zapiekania. Skropić sokiem cytrynowym lub octem jabłkowym, posolić. Dodać 
ciut estragonu i sporo świeżego kopru. Przykryć, odstawić. Tymczasem ugotować 
kilka ziemniaków, poddusić na maśle jedną małą siekaną cebulkę i ząbek czosnku. 
Zmiksować z gotowymi ziemniakami, dodając szczyptę gałki. Jeśli masa zbyt gęsta, 
można dodać kilka łyżek świeżego mleka, ale bez przesady. Gdy purée nieco prze-
stygnie, naczynie z łososiem przykrywamy wraz z sosem, który mógł się wytworzyć, 
pierzynką z purée. Na wierzch kładziemy kilka maślanych wiórków lub smarujemy 
oliwą. Zapiekamy, aż ziemniaki będą zrumienione, ale nie krócej niż około 25 minut. 
Podając, przykrywamy naczynie półmiskiem i odwracamy tak, by danie wylądowało 
na nim „łososiem do góry”. Świetne z mizerią.

✓Zupa łososiowa: w ceramicznej patelni zrumień bez tłuszczu siekaną grubo ce-
bulę. Gdy gotowa, dodaj krojoną włoszczyznę bez kapusty (około 1/4 tradycyjnej 
porcji), lekko zrumień mieszając. Przełóż do garnka, w którym gotujesz kilka ziem-
niaków krojonych na kawałki; 2 większe lub 3-4 mniejsze; natychmiast dodaj kawa-
łek filetu z łososia. Posól. Gdy warzywa są miękkie, wyjmij łososia, podziel na kawałki 
(bez skóry!), a do zupy dodaj 2 kromki dobrego chleba na zakwasie (ale nie razow-
ca!), nieco imbiru. Zmiksuj całość, dodaj kawałki łososia, posyp koprem i natką. Jeśli 
lubisz, możesz zaprawić zupę śmietaną lub gęstym jogurtem. Gdy chleb okazał się 
zbyt kwaśny, dodaj ciut mleka skondensowanego, niesłodzonego.

✓Deser z łososiem: wspominając czule pysznego, dopiero co zjedzonego łoso-
sia, delektujemy się czymś słodkim i wybornie relaksującym.
               PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Choinka na Boże Narodzenie w domach gości od XVI wieku, 

ale już w średniowieczu w wigilijnych misteriach o Adamie i 
Ewie „udawała” rajską jabłoń.

Ustrojone, pachnące żywicznie świerki i jodły na Boże Na-
rodzenie propagował Marcin Luter, a niemieccy protestanci naj-

dawniej przygotowywali papierowe zdobienia i czerwone jabłuszka na nitce. Piękny 
zwyczaj szybko zdobył Europę Środkową i Północną, a od początków XIX wieku jest 
najbardziej rozpoznawalnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Podobnie nowy 
zwyczaj przygotowywania szopek z rzeźbionymi, gipsowymi lub porcelanowymi fi-
gurkami i małym żłóbkiem z Dzieciątkiem Jezus zakorzenił się zwłaszcza w trady-
cji polskiej i włoskiej. Choinkę do Polski na przełomie XVIII i XIX wieku przynieśli 
niemieccy osadnicy (początkowo tylko w miastach), był to okres zaborów. Stopniowo 
zwyczaj ten przeniósł się na wieś, szybko wypierając tradycyjnie polskie: podłaźnicz-
kę (wierzchołek iglaka dekorowany, wieszany u sufitu czubkiem w dół) i przybrany 
ozdobami snop zboża, bo tak kiedyś dekorowano polskie domy.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
- Kochanie - mówi żona do męża. - Nigdy 

nie myślisz o prezentach. Może w tym roku 
kupiłbyś coś pod choinkę…
Mąż z kwaśną miną wyszedł z domu. Po 

jakimś czasie wraca.
- No brawo! Widzę, że coś jednak kupiłeś!!! - mówi żona 

widząc na stole paczkę.
- Taaak. Stojak.

��
Noc wigilijna. Furmanką zaprzęgniętą w konia powo-

li jedzie chłop. Obok biegnie pies. Chłop pogania ko-
nia batem. Raptem koń odzywa się ludzkim głosem:  
- Ty! Jeszcze raz mnie uderzysz batem, to dalej pójdziesz piechotą!  
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - zdumiewa się chłop.  
- Ja też! - dziwi się pies.

��
- Synku, przesadzasz! Dlaczego chcesz, aby św. Mi-

kołaj przyniósł ci aż dwa komplety kolejki elektrycznej?  
- Bo, mamusiu, też chciałbym móc się bawić, kiedy tatuś 
jest w domu. WesołyRomek

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukaza-
nia się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 22/2012: „Nic o nas bez nas”. Kalendarz 
„Mieszkańca” wylosowała p. Agnieszka Zajkowska z ul. Łukowskiej.  Po odbiór za-
praszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) po 2 stycznia 2013 r.  
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ADMINISTROWANIE

FINANSE

 Księgowość. 
 Tel. 608-475-870
 USŁUGI KSIĘGOWe. 
KOMPLeKSOWA OBSŁU-
GA FIRM W ZAKReSIe 
KSIĘGOWOŚCI, KADR I 
PŁAC. RZeteLNIe I teR-
MINOWO! 
 teL. 600-908-940 

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  tel. 516-400-434

 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 
18.  Tel. 22 831-36-48
 Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.  tel. 22 610-33-84; 
 601-235-118

SPRZEDAM

 Drewno opałowe pocięte z 
rozbiórki, worek 12 zł. Trans-
port gratis.  Tel. 721-002-710
 Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
 Regał + fotele, maszynę do pi-
sania, wędki.  Tel. 781-496-613

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, esperal. 
tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
 Bańki ogniowe stawiam. 
 Tel. 603-760-362
 Masaże - lecznicze, odchu-
dzające/gabinet/dojazd. 
 tel. 501-050-044

NAUKA

 AA Angielski, niemiecki, na-
uczyciel.  Tel. 601-20-93-41
 Angielski solidnie. 
 tel. 504-169-252
 Amerykanin. 
 Tel. 606-133-881
 Liceum dla dorosłych. 
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879 
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Opiekunka dziecięca – szko-
ła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernant-
ka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Kawalerka na Płowieckiej. 
 Tel. 660-281-236
 Pokój z kuchnią. 
 Tel. 506-476-678

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Garaż własnościowy (księga 
wieczysta) ul. Saska 4 a. 
 Tel. 692-750-319
 Miejsce postojowe Żegańska 
30.  Tel. 504-55-86-50
 Miejsce postojowe Pl. Przy-
mierza.  Tel. 504-55-86-50
 Mieszkanie 78 m kw. ul. Że-
gańska 30.  Tel. 504-55-86-50 
 Pokój z kuchnią. 
 Tel. 781-496-613

 Pół domu 1939 r., hala 100 
mkw., garaż 38 m kw. Wygoda. 
 Tel. 608-68-68-00
 Wiatraczna, 72 m kw., 3 pok., 
hipoteka, 450 tys. zł. 
 Tel. 692-936-993 

DAM PRACĘ

 Emerytka sprawna zatrudni 
emerytkę dyspozycyjną, samot-
ną, tylko z Pragi Południe do 
lekkiej pracy domowej za do-
brym wynagrodzeniem. 
 Tel. 22 617-00-84
 Do opieki – pani 85 lat. 
Tel. 601-936-797 (po godz. 18.00)
 Sprzątanie, prasowanie 1 x 
tyg.  Tel. 609-106-540

PRAWNE

 DORADCA PODAtKO-
Wy – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, au-
kcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Gocław. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
 Pomoc w pisaniu podań i 
pism urzędowych. Grochów. 
 Tel. 501-544-122
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) 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. 
Ukośna.  tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481

TŁUMACZENIA

 Francuski, rosyjski – tłu-
maczenia.  tel. 601-35-18-64; 
 22 815-44-91
 Przysięgłe, każdy język. 
 tel. 516-409-680

 Samochodowe. Akcyza. 
 tel. 22 392-01-69

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 24 
h.  Tel. 602-396-976
 ANteNy - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez opłat, 
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2 i 
TVN), anteny, dekodery do TV 
cyfrowej, naziemnej. Sprzedaż, 
montaż, naprawa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
 ANteNy, teLeWIZORy 
– naprawa.  tel. 22 818-07-17

 Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 
tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – 
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 
 CZySZCZeNIe KAR-
CHeReM dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. 
 tel. 694-825-760
 DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. Tel. 601-936-805
 Dywany, wykładziny, tapi-
cerka. Pranie standardowe lub 
dla alergików. Solidnie i tanio. 
 tel. 535-110-535 
 FUtRA – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 22 610-23-05 

 GeODeZJA. 
 teL. 609-240-602
 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, przeglą-
dy gazowe, kominiarskie. 
 tel. 696-321-228
 HyDRAULIK. 
 teL. 502-031-257
 Lodówki. Tel. 604-910-643; 
Pralki. Tel. 601-361-830 

 LODÓWKI, PRALKI, te-
LeWIZORy – NAPRAWA. 
 tel. 694-825-760
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 NAPRAWA teLeWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 tel. 602-216-943

 PRALKI, LODÓWKI - na-
prawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ.
TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 StOLARZ wykona solidnie 
– szafy, kuchnie, pawlacze, za-
budowy.  teL. 602-126-214

 Ślusarstwo, wyroby nie-
rdzewne.  tel. 796-457-190; 
 792-508-305
 tapicerskie. tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Ślusarstwo, balustrady, zam-
ki, kraty, drzwi, ogrodzenia. 
 Tel. 608-331-200

USŁUGI/komputerowe

 AAAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h, 24 H. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Odbiór i wywóz śniegu. 
 tel. 696-008-728

USŁUGI/remontowe

 Cyklinowanie. 
 Tel. 721-649-745 
 Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380 
 Gładź, malowanie, panele. 
 Tel. 609-982-675
 MALOWANIe ścian. 
 teL. 602-126-214
 Malowanie, wykładziny, 
drobne remonty. 
 Tel. 601-203-313

USŁUGI/transportowe

 AAA WyWÓZ MeBLI, 
gruzu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 Mały transport. 
 Tel. 608-331-200
 Wywóz gruzu, mebli, śmie-
ci gałęzi itp. Sprzątanie piwnic, 
wycinanie drzew, małe rozbiór-
ki z załadunkiem. 
 Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZePROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RtV. 
 tel. 607-66-33-30
 transport – przeprowadz-
ki – sam. o wymiarach – 
4,2dł./2,2 wys. – kontener, 
kraj, zagranica, konkurencyj-
ne ceny.  tel. 502-904-708
 Sprzedaż z dowozem – sól 
i mieszanka piaskowo-solna, 
worki 25 kg. Wywożenie śnie-
gu.  Tel. 697-104-304 

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady. 
 Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

 Utylizacja zwierząt. 
 Tel. 535-719-881

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 22 613-24-42
Całodobowo 602−398−417

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

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156 

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

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

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUGi POgrzebOwe

zakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
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
rEKlAMA                                                                                                                                                                                      rEKlAMA 

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

GAZ, HyDRAULIKA – 
24 h, naprawa pieca, termy, 
kuchni, podłączenia, upraw-
nienia, gazowe. 
Tel. 610-18-53; 662-065-292 

Usługi zduńskie. 
Tel. 606-387-517

rEKlAMA                      rEKlAMA  

AAA Gaz, hydraulika 24 h!, 
awaria pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy.
Tel. 22 610-88-27;  604-798-744

StOLARStWO MeBLOWe 
PeŁeN ZAKReS. 

teL. 22 773-15-13; 504-824-568 

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli.  tel. 22 499-20-62 

Zarządzie/Zarządco Wspól-
noty Mieszkaniowej zdobądź 
certyfikat rzetelności! Kance-
laria prawno-zarządcza prze-
prowadza audyty finansowe 
Wspólnot Mieszkaniowych, 
dając ocenę prawidłowości 
gospodarki nieruchomością 
wspólną. 

Kontakt tel. 694-222-733 
arcanum.kancelaria@gmail.com

Kupię polskie przedwojenne 
płyty gramofonowe. 

Tel. 694-222-722

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 

Tel. 502- 904-708
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ZAPRASZAMY NA SYLWESTRA!!!

Warszawa Anin ul. Krawiecka 1 (ul. Kajki/Br. Czecha)
tel. 22 497-12-22; 502-505-785

www.sielankakarczmawarszawska.com.pl www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl 

i wSzyStkie inne meble  
oraz naPrawa i renOwacja  

mebli drewnianych
ul. krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

wyŁĄcznie lite drewnO

ŁóŻeczka  ŁóŻka

- Zasadniczo Święty Mi-
kołaj działa w okresie przed-
świątecznym, a Pan przez 
cały rok...?

- Bo przez cały rok przycho-
dzą do mnie listy od rodzin 
ubogich i biednych. Dorośli 
oczekują pomocy, a dzieci po-
darunków.

- Jak są adresowane?
- Piszą „Święty Mikołaju” 

lub „Mikołaju warszawski”. 
A z adresem jest różnie. Dużo 
listów przychodzi na Targo-
wą 12. Miałem tam siedzibę 
wynajętą dzięki wsparciu wi-
ceburmistrza Adama Grze-
grzółki. W ogóle, to dziękuję 
władzom Pragi Południe za 
dotychczasową pomoc. Bur-
mistrz Tomasz Kucharski 
cieszył się, że „Mikołaj war-
szawski” działa w tej dzielni-
cy. Przy Targowej wydawa-
liśmy też „Homo Mizerus”, 
pismo dla bezdomnych. Wy-
najem się skończył, ale listy 
przychodzą ciągle i listonosz, 
który mnie zna, po prostu zo-
stawia je w tym pomieszcze-
niu. Wpadam co jakiś czas i je 
odbieram.

- No dobrze, dostaje Pan 
taki list i co dalej? Wciąż 
prowadzi Pan akcję „Duża 
Paka dla Głodnego Dziecia-
ka”?

- Działam i żyję zgodnie 
ze słowami kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego: „Je-
steśmy sobie ku pomocy”. 
Czytam listy i notuję sobie 
dane na kopertach. O pro-
szę, choćby na tej. To list od 
dziewięcioosobowej rodzi-

ny. Wypisałem na kopercie 
wiek dzieci, rozmiary bu-
tów, wzrost… Mam szyb-
ki dostęp do tych danych i 
wiem, czego im potrzeba. 
Rzeczy, które mogą im się 
przydać dostaję od innych 
ludzi, a czasami sam kupu-
ję. Do paczki często trafia-
ją produkty żywnościowe i 
zabawki. I taką paczkę albo 
wysyłam, albo zawożę.

- Ludzie chętnie przeka-
zują Panu rzeczy i dary? 
Chętnie się dzielą?

- Jest taka kategoria ludzi, 
którzy chcą pomagać, ale nie 
mają zaufania do instytucji. 
Wolą przekazać rzeczy mi i 
mieć pewność, że nikt na tym 
dodatkowo nie zarobił, a dary 
trafiły do naprawdę potrzebu-
jących. A te potrzebujące ro-
dziny także uczą się dzielić z 

jeszcze biedniejszymi. Bywa, 
że jak otrzymują paczkę i w 
niej znajduje się na przykład 
za duże ubranko dla dziecka, 
to oddają je drugiej rodzinie. 
To bardzo dobra cecha.

- Musi Pan mieć duże ma-
gazyny na prezenty?

- Mam problem ze skła-
dowaniem darów. Wpadłem 
więc na pomysł akcji, którą 
nazwałem „Rodzina pomaga 
Rodzinie”. Jakaś rodzina robi 
porządki w domu, przegląd 
rzeczy już jej niepotrzebnych, 

ale takich, które mogą przy-
dać się innym, które można 
podarować. A ja mam całą li-
stę potrzebujących. Te rzeczy 
nie muszą być przekazywane 
przeze mnie. Ja tylko dam ad-
res ubogiej rodziny i można 
im samemu wysłać paczkę.

- Bardzo dobry pomysł. Ma 
Pan jakiś adres dla mnie?

- A naprawdę by Pan chciał? 
Oczywiście, że adres się znaj-
dzie.

- Boję się tylko, że jesteśmy 
za bardzo leniwym społe-

czeństwem. Stać nas, aby wy-
brać rzeczy do darów, ale już 
za mało czasu będzie żeby-
śmy poszli i nadali paczkę…

- A jednak ludzie chodzą na 
pocztę. Wiem, bo niektórzy się 
powołują na mnie w listach 
do tych biednych rodzin, a ja 
potem dostaję taką informację 
lub podziękowania za pomoc.

- Od ponad 12 lat orga-
nizuje Pan pomoc innym. 
Czasy się zmieniają, sta-
wiają nowe wymagania, 
choćby formalne. Nie my-
ślał Pan o założeniu wła-
snej fundacji, albo stowa-
rzyszenia?

- Właśnie rejestrujemy fun-
dację, ale to będzie fundacja 
społeczna, bez etatów, oparta 
na wolontariacie. Fundacja 
Mikołaj warszawski.

- W życiu przeszedł Pan nie-
mało. Dzięki doświadczeniom 
człowiek staje silniejszy, ale 
też oswaja z cierpieniem i bie-
dą. Nadal są takie listy, które 
chwytają Pana za serce?

- Tak, nie raz byłem głodny 
i wiem co to znaczy. Oczywi-
ście są listy, przy których się 
kręci łza w oku. Kiedyś chło-
piec prosił o bochenek chleba. 
Nie o zabawki, ubranie, książ-
ki, ale o chleb. Albo ten list. 
Dziewczynka pisze „Ma Pan 
w sobie tyle dobroci, że chy-
ba musi Pan być ulubionym 
dzieckiem Boga”…

- Jest Pan „ulubionym 
dzieckiem Boga”?

- Po prostu dobrze się czu-
ję z tym, że mogę pomagać  
i nieść komuś radość.
Rozmawiał Adam Rosiński

Osobom, które chcą wspomóc 
„Mikołaja warszawskiego”  
w jego działalności podajemy 
numer tel. 514-320-866 (wie-
czorem).

ULUBIONE DZIECKO BOGA
Rozmowa z „Mikołajem warszawskim” – człowiekiem, 
który choć nie ma wiele, to wiele robi dla innych…

centrUm handlOwe 
j. roszkowski

warszawa wawer ul. trakt lubelski 1/3

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

                        życzy swoim Szanownym Klientom 
rodzinnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęśliwego Nowego 2013 roku 
i zaprasza na świąteczne zakupy!

dys po nu ją ca wie lo let nim do świad cze niem i ka drą spe cja li stów
ofe ru je Wspól no tom Mie szka nio wym

usłu gi w za kre sie za rządza nia i ad mi ni stro wa nia nie ru cho mo ścia mi.
Za in te re so wa nych pro si my o kon takt pod tel. (22) 673-08-01  

lub wi zy tę w na szej sie dzi bie przy ul. Ko biel skiej 1.

  Okna  rOlety
oKNa pCv – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale

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

MOnta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   
P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

NARZĘdZiA, art. MetAloWe 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
metal−market
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, 
czy li trzy 
py ta nia do…
Joanny Muchy – Minister sportu i 
Turystyki.

- Pani Minister, w kontekście zmian doty-
czących zarządzaniem i administrowanym 
Stadionem Narodowym, jak to będzie teraz 
wyglądało, czy Narodowe Centrum Sportu od-
chodzi do lamusa?

- Nie, nie. NCS zajmuje się wszystkim, co wy-
maga dokończenia. W szczególności są to czyn-

ności prawne – rozliczenia, sprawy z generalnym 
wykonawcą i podwykonawcami, będzie docho-
dził wszystkich gwarancji, które dotyczą wyko-
nanych już na Stadionie Narodowym prac i usług. 
Czyli typowe zakończenie inwestycji. Natomiast 
cała praca operatorska będzie po stronie „peelki” 
(spółki PL.2012 – przyp. ar.).

- Czyli od początku przyszłego roku wszelkie 
wydarzenia na Stadionie Narodowym będą za-
leżały od spółki PL.2012, jak Pani ocenia ilość 
wydarzeń, które do tej pory odbyły się na na-
szej, narodowej arenie?

- Było ich więcej niż można się spodziewać w 
pierwszym roku. Ale tu właściwie nie chodzi o 
ilość, ale o jakość tych wydarzeń i o dobre uło-
żenie harmonogramu. Weźmy choćby kwestię 
kładzenia i zbierania murawy… Chodzi o to, 
aby kilka eventów mogło się odbyć przy rozło-

żonej murawie, a potem kilka bez niej. Do tego 
jest także potrzebny odpowiedni marketing. Moja 
dotychczasowa ocena jest pozytywna, ale mam 
wiele zastrzeżeń.

- Pani Minister dość często bywa na Pradze 
Południe, na Stadionie Narodowym, ale ja pa-
trzę na Panią także jako na osobę promującą 
rekreację. Mamy tutaj taką dużą imprezę, jak 
„Bieg Wedla” w sąsiadującym ze stadionem 
Parku Skaryszewskim. Brali w nim już udział 
ministrowie, czy wojewoda mazowiecki. Nie 
pobiegłaby Pani w tak pięknych okoliczno-
ściach przyrody?

- Coraz częściej teraz biegam. Ostatnio przebie-
głam 10 km w lubelskim biegu „Druga Dycha do 
Maratonu”, więc nie wykluczam udziału w tym 
biegu, ale nie jest łatwo zgrać terminy. Zobaczymy.

Rozmawiał Adam Rosiński

Na początku grudnia w 
Wesołej odbył się II Mikołaj-
kowy turniej Korfballa.  W 
imprezie wzięło udział blisko 
200 zawodników.

Czymże jest korfball? – To 
dyscyplina koedukacyjna, uczy, 
wymaga mądrego i logiczne-
go myślenia, angażuje równo-
miernie całe ciało – wyjaśnia 
Jolanta Ilewicz, nauczycielka 

w tutejszej podstawówce nr 
174. W hali tej właśnie szkoły 
oraz Gimnazjum nr 118  odby-
wały się turniejowe rozgrywki, 
w których walczyły drużyny z 
Wesołej, Bielan, Sulejówka, 
Konstancina, Słupi i Józefowa.

Korfball jest dyscypliną 
wywodzącą się z tradycyjnej 
koszykówki. Podstawowa za-
sada mówi o składzie drużyny. 

Klasyczny zespół składa się z 
czterech dziewcząt i czterech 
chłopców. Wygrywa drużyna, 
która zdobędzie więcej punk-
tów poprzez wrzucenie piłki do 
kosza umocowanego na 3,5 me-
trowym słupie. W przeciwień-
stwie do koszykówki, korfball 
wyklucza kozłowanie, prze-
mieszczanie się z piłką i poda-
wanie jej z rąk do rąk bez fazy 
lotu. Ciekawostką jest fakt, że 
nie wolno grać bezpośrednio 
przeciwko osobie przeciwnej 
płci.

Mikołajkowy Turniej prze-
prowadzono w 4 kategoriach 
wiekowych. Wszyscy zawod-
nicy, uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych, 
otrzymali pamiątkowe medale 
i czekoladowe Mikołaje. Zwy-
cięskie drużyny, prócz złotych 
„krążków” dostały piłki kor-
fballowe. Turniej, który patro-
natem objął Edward Kłos, bur-
mistrz Wesołej, udało się zorga-
nizować dzięki zaangażowaniu 
wielu pasjonatów tego sportu i 
współpracy z Polskim Związ-
kiem Korfballu. enigma 
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Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

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!

teleFOny  
     kOmórkOwe

�� skup  sprzeda¿
�� sim-locki
�� akcesoria
�� naprawy
   www.krasphone.pl
 ch szembeka

ul. zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

e−mail: sklep@krasphone.pl

Mikołajkowy korfball
Młodzież Gimnazjum nr 20 

im. Bohaterów Olszynki Gro-
chowskiej (ul. Afrykańska 11) 
spotkała się naszym dwukrot-
nym złotym medalistą olim-
pijskim –  kulomiotem, toma-
szem Majewskim.

- To już nasze drugie spotka-
nie z cyklu „Spotkania z Mi-
strzem” – powiedział „Miesz-
kańcowi” Paweł Jaworski, dy-
rektor gimnazjum – Wcześniej 
gościliśmy Anitę Włodarczyk. 

Na powitanie Mistrza ucznio-
wie odegrali scenę zapalania 
olimpijskiego ognia. Sala gim-
nastyczna była pełna. Wszyscy 
obejrzeli multimedialną prezen-
tację o sukcesach Tomasza Ma-
jewskiego. Potem nastąpiła długa 
seria pytań. O dochodzenie do 
zdrowia po ostatniej operacji ręki, 
o początki kariery, o treningi i jak 
smakuje zwycięstwo. Oczywiście 
nie zabrakło też „szkolnych” py-
tań typu „jakim był uczniem?”.

Godzinne spotkanie stało się 
kompendium wiedzy o naszym 

Mistrzu Olimpijskim z Londy-
nu i Pekinu. Tomasz Majewski 
wspominał też zmarłą przed-
wcześnie Kamilę Skolimowską, 
Mistrzynię Olimpijską w rzucie 
młotem. Przy okazji „Mieszka-

niec” dowiedział się, jaki był 
dalszy los zestawu replik sze-
ściu medali zdobytych przez na-
szych siatkarzy, który kulomiot 
wylicytował w czasie ostatniego 
Memoriału im. Kamili Skoli-

mowskiej (pisaliśmy o tym w 
numerze 15 z 2012 r.). Medale 
te otrzymała żona Tomasza Ma-
jewskiego, gdyż „jest fanką siat-
kówki”.  – Takie spotkania są 
bardzo cenne i na pewno wiele 
dają dzieciakom. Powinno się 
je organizować, jak najczęściej 
– powiedział Mistrz naszej re-

dakcji. Tego dnia (12 grudnia) 
kulomiot odwiedził jeszcze 
uczniów dwóch południowo-
praskich podstawówek – nr 163 
przy ul. Osieckiej i nr 312 przy 
ul. Umińskiego. rosa

Spotkanie z Mistrzem
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Kardiologia w Grochowskim leczy i uczy
Listopad przyniósł dwa 

ważne wydarzenia w Klinice 
Kardiologii Centrum Medycz-
nego Kształcenia Podyplomo-
wego w Szpitalu Grochowskim. 
Pierwsze z nich to przeniesienie 
części kliniki (m.in. pododdziału 
intensywnej terapii kardiologicz-
nej, pracowni diagnostycznych, 
pomieszczeń dydaktycznych i 
administracyjnych) do – wybu-
dowanego od podstaw – nowo-
czesnego pawilonu VIII Szpita-
la Grochowskiego. Uruchomio-
no również system teletransmisji 
z pracowni diagnostycznych kli-
niki do sali wykładowej umożli-
wiający transmisję „na żywo” za-
biegów elektrofizjologicznych i 
hemodynamicznych oraz badań 
echokardiograficznych.

 – Cieszymy się z możliwości 
diagnozowania i leczenia cho-
rych, jak i prowadzenia zajęć 
dydaktycznych dla lekarzy w 
nowym pawilonie Szpitala Gro-
chowskiego – mówi prof. An-
drzej Budaj, kierownik kliniki.  
– Jednocześnie oczekujemy na 
pilną poprawę warunków w sta-
rej części szpitala – podkreśla.

 W stronę  
nowoczesnej  kliniki

Kardiologia w Szpitalu Gro-
chowskim działa od 38 lat, gdy 
w 1974 roku powstał Ośrodek 
Naukowo-Dydaktyczny Aka-
demii Medycznej w Warszawie. 
Ówcześni docenci: Leszek  Ce-
remużyński  i Jerzy Kuch, zo-
stali kierownikami ośrodka, od-
działów A i B.

Po kilku latach prof. Jerzy 
Kuch objął kierownictwo Kli-
niki Kardiologii AM i przeniósł 
się wraz z Zespołem do Szpitala 
Bródnowskiego, a prof. Leszek 
Ceremużyński kontynuował 
rozwój ośrodka kardiologiczne-
go – Kliniki Kardiologii Cen-
trum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Szpitalu 
Grochowskim (od 1980 roku). 

Z małego oddziału interni-
stycznego z jednym aparatem 
EKG, ośrodek przekształcał się 
stopniowo w nowoczesną Kli-
nikę Kardiologii. Ośrodek na 
Grenadierów stawał się cieka-
wym miejscem pracy dla mło-
dych lekarzy. Budził też zainte-

resowanie studentów. Prof. Le-
szek Ceremużyński wprowadził 
wysokie wymagania klinicz-
ne i entuzjazm do pracy nauko-
wej. Zespół Oddziału B Ośrod-
ka (m.in. dr Teresa Zaleska, dr 
Mirosław Dłużniewski, dr Bog-
dan Michorowski, dr Wojciech 
Łada, dr Halina Pietrzykowska, 
dr Andrzej Zalewski, dr Barbara 
Dzikiewicz, dr Urszula Grocho-
wicz) był nastawiony na rozwój 
własny jak i na rozwój ośrodka. 
Do Studenckiego Koła Nauko-
wego zgłaszało się wielu stu-
dentów, spośród których rekru-
towali się przyszli lekarze klini-
ki (m.in. B. Bednarz, A. Budaj, 

J. Gębalska, J. Grzybowski, A. 
Jakubowski, T. Jaxa-Chamiec, 
P. Kułakowski, S. Wesołowski). 
Rozwój Kliniki Kardiologii był 
możliwy dzięki twórczej inicja-
tywie i pracy prof. Leszka Cere-
mużyńskiego i zespołu. Dzięki 
opiece medycznej nad pracow-
nikami zakładów przemysło-
wych i instytucji, działalności 
Fundacji Proclinica, uzyskiwano 
środki na zakup sprzętu medycz-
nego, informatycznego oraz re-
monty i wyposażenie oddziału, 
a także krajowe i międzynarodo-
we szkolenie lekarzy i pielęgnia-

rek. Zorganizowano Salę Inten-
sywnej Opieki Kardiologicznej 
(pierwszym kierownikiem był 
dr Jerzy Korewicki). Ufundowa-
no Pracownię Hemodynamiki i 
Pracownię Elekrofizjologii In-
wazyjnej. Podjęto prowadzenie 
dyżuru leczenia inwazyjnego 
zawału serca oraz diagnostykę 
i leczenie inwazyjne zaburzeń 
rytmu serca. 

Znana w kraju  
i za granicą

Dzięki prowadzonym pod kie-
runkiem prof. Leszka Ceremu-
żyńskiego, wybitnego twórczego 
badacza i lekarza, oryginalnym 
pracom naukowym oraz udziało-
wi w klinicznych badaniach wie-
loośrodkowych Klinika Kardiolo-
gii w Szpitalu Grochowskim stała 
się znana w kraju i za granicą. 

Od 2002 roku Kliniką Kardio-
logii CMKP kieruje prof. An-
drzej Budaj – uczeń prof. Leszka 
Ceremużyńskiego, europejski 
ekspert w kardiologii, doświad-
czony lekarz i nauczyciel aka-
demicki. Kierownik Kliniki jest 
jednocześnie Ordynatorem Od-
działu Klinicznego Kardiologii. 
Jego zastępcami są: prof. Piotr 
Kułakowski i dr med. Jadwiga 
Kłoś. W Klinice nadal pracu-
je bardzo zaangażowany zespół 
lekarzy, pielęgniarek i pracow-
ników technicznych.  – Cały ze-
spół kliniki stara się traktować 

pacjentów jak swoich bliskich – 
podkreśla prof. Budaj.

W skład zespołu lekarskiego 
wchodzi 2 profesorów, 2 dokto-
rów habilitowanych medycyny, 
15 doktorów medycyny. Pod 
względem specjalizacji w klini-
ce/oddziale pracuje 19 kardio-
logów, w tym 3 samodzielnych 
hemodynamistów, 4 samodziel-
nych inwazyjnych elektrofizjo-
logów klinicznych, 5 echokar-
diografistów. W zespole pielę-
gniarskim jest 20 osób z wyż-
szym wykształceniem pielę-
gniarskim i 13 osób z ukończo-
ną specjalizacją kardiologicz-
ną. Klinika uzyskała najwyższy 
IIIB stopień referencyjności. 
Dysponuje pełnym zakresem 
diagnostyki i terapii kardiolo-
gicznej, w tym między innymi 
angioplastyką wieńcową, za-

biegami elektrofizjologicznymi 
(ablacje, wszczepianie stymu-
latorów-defibrylatorów, resyn-
chronizacja komór).

Pomoc  
przez całą dobę

Od 11 lat klinika prowadzi 
stały 24-godzinny dyżur inwa-
zyjnego leczenia ostrych ze-
społów wieńcowych (OZW) w 
Pracowni Hemodynamicznej i 
w Pododdziale Intensywnej Te-
rapii Kardiologicznej. W tym 
okresie ponad 4800 chorych z 
zawałem serca było w klinice le-

czonych inwazyjnie. W Pracow-
ni Elektrofizjologii ponad 3800 
chorych miało wszczepiony sty-
mulator lub wykonaną ablację. 
Klinika przyjmuje także chorych 
w trybie identycznym jak pozo-
stałe oddziały szpitala, głównie 
chorych kardiologicznych.

Obecnie klinika dysponuje 94 
łóżkami, w tym 14 łóżkami in-
tensywnej terapii kardiologicz-
nej. W ostatnim roku hospitalizo-
wano około 4000 chorych, wy-
konano ponad 2700 zabiegów 
koronarografii i angioplastyki, 
ponad 500 zabiegów elekrofi-
zjologicznych, ponad 750 testów 
wysiłkowych, i ponad 3700 ba-
dań echokardiograficznych. Kli-
nika prowadzi też nadzór mery-
toryczny nad specjalistyczną Po-
radnią Kardiologiczną, w której 
przyjęto w ostatnim roku prawie 

4200 pacjentów. Świadczy też 
konsultacje kardiologiczne dla 
Szpitala Grochowskiego oraz in-
nych szpitali i poradni warszaw-
skich. Klinika realizuje korzyst-
ny kontrakt z NFZ, przynosząc 
szpitalowi rocznie ponad 3 mln 
PLN dochodu netto. 

Działalność naukowo-
-dydaktyczna

Klinika specjalizuje się m.in. 
w ostrych zespołach wieńco-
wych, stabilnej chorobie wień-
cowej, elektrofizjologii klinicz-
nej, zaburzeniach rytmu serca, 

niewydolności serca, echokar-
diografii i innych dziedzinach. 
Realizowanych jest 5 grantów 
naukowych CMKP. W przygo-
towaniu są 3 prace habilitacyj-
ne i 6 prac doktorskich. Klini-
ka bierze także udział w kilku 
wieloośrodkowych badaniach 
klinicznych. Prowadzona jest 
współpraca naukowa z ośrod-
kami krajowymi i zagraniczny-
mi. W 2011 roku uzyskano wy-
soki (ponad 210) Impact Factor 
publikacji. Pracownicy Kliniki 
(prof. A. Budaj, prof. P. Kuła-
kowski, doc. B. Bednarz, doc. 
T. Jaxa-Chamiec, dr J. Kłoś, 
dr P. Kokowicz, dr P. Macie-
jewski, dr B. Zaborska, dr E. 
Makowska, dr A. Czepiel, dr 
M. Ambroziak, dr S. Stec, dr 
P. Lewandowski) pełnią funk-
cje z wyboru w krajowych i 
międzynarodowych organiza-
cjach naukowych i komitetach 
naukowych czasopism, są za-
praszani do wygłaszania wy-
kładów i prowadzenia sesji na 
kongresach i konferencjach, są 
współautorami podręczników  
i wytycznych. Klinika Kar-
diologii CMKP prowadzi me-
dyczne szkolenie podyplomo-
we, kształci lekarzy internistów  
i kardiologów. W 2011 roku kli-
nika przeprowadziła 17 kursów 
specjalizacyjnych w ramach 
programu finansowanego przez 
Unię Europejską „Kapitał ludz-
ki” oraz 15 kursów doskonalą-
cych. W sumie w czasie tych 
kursów zostało przeszkolonych 
805 osób, w tym lekarze pra-
cujący w warszawskich ośrod-
kach medycznych. 

Działa Studenckie Koło Na-
ukowe (dr K. Smarż), które na-
dal stanowi zaplecze nowych 
kadr lekarskich kliniki. Dzięki 
uruchomieniu nowoczesnego 
systemu teletransmisji przepro-
wadzono w klinice Otwarte Se-
sje Kardiologiczne – warsztaty 
echokardiograficzne, elektrofi-
zjologiczne i hemodynamiczne, 
finansowane z programu „Kapi-
tał Ludzki” Unii Europejskiej. 
Te nowatorskie zajęcia dydak-
tyczne cieszyły się dużym za-
interesowaniem i zostały bar-
dzo pozytywnie ocenione przez 
uczestników. Klinika Kardiolo-
gii CMKP kontynuuje chlubną 
tradycję Warszawskiej Akade-
mickiej Szkoły Kardiologicznej 
profesora Zdzisława Askanasa.

Marta Maruna

Przez prawie 40 lat z ubogiego, małego 
oddziału internistycznego z jednym aparatem 
EKG, ośrodek przy Grenadierów przekształcił 
się w nowoczesną Klinikę Kardiologii.

dr Maria Mickiewicz-
-laskowska
 endokrynolog
 Medycyna pracy
 prawo jazdy

med-eXPeRT ul. £ukowska 27
Przyjêcia w poniedzia³ki od godz. 16

tel. 22 423-44-58; 
22 423-44-59

NOWOCZESNY GABINET OKULISTYCZNY 
oferuje badanie dzieci, dorosłych, kierowców  

oraz badania okulistyczne do medycyny pracy. 

Zapewniamy profesjonalny dobór szkieł okularowych, diagnostykę i opiekę dla pacjentów z zaćmą, 
jaskrą, zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, cukrzycą oraz innymi chorobami siatkówki. 

Wykonujemy USG gałki ocznej i pole widzenia.
Pracujemy od poniedziałku do piątku. 

Wizyty po uprzedniej rejestracji telefonicznej tel. 661-888-444 
Warszawa ul. Łukowska 1 lok. 12

 stomatologia – implanty od 1490 z³

 POz – lekarze rodzinni
 Po ra dnie spe cja li stycz ne
 centrum dia gno sty czne 

ul. k³o po tow skie go 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38
www.vi ta-me di ca.pl 

Zespół Kliniki Kardiologii.


