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rEKlAMA rEKlAMA  

l  Obiady domowe już  
od 12 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i ZBIERAJ PUNKTY!

l  KINDERBALE z atrakcjami
l  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

l  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Klubokawiarnie
Gdy łażę po Rzymie, po Bar-

celonie, po Paryżu, po Berlinie, 
uderza mnie jak… miejskie są to 
miasta. Ulice jak pan Bóg przy-
kazał, co kilka przecznic placyk 
a  na nim kilka knajpek, na ro-
gach bistra i  kawiarenki. U nas 
tak wyglądają najstarsze grody: 
Kraków, Gdańsk, Toruń, starów-
ki Warszawy i Wrocławia.

W  innych dzielnicach upior-
ne „ciągi pieszo-jezdne”, na 
których nie ma miejsca ani dla 
samochodów ani dla pieszych. 
A jeszcze teraz wciskamy w nie 
ścieżki rowerowe. Wiatr hula, 
a  ludzie nie mają gdzie posie-
dzieć, pogadać. Czy się dziwić, 
że po zmroku te ciągi pustosze-
ją, czasami tylko ktoś z psem na 
nie wyjdzie?

Ja wiem, że u nas wojna zde-
molowała miasta, a socjalistycz-
na myśl architektoniczna nie 
przewidywała czegoś takiego, 
że lud miast i wsi, będzie chciał 
wieczorem posiedzieć w  miej-
scu innym niż klubokawiarnia 
w  szczerym polu. No dobrze, 
ale minęło od tego czasu dwa-
dzieścia lat, powstają nowe 
osiedla, owszem prowadzą do 
nich dwupasmowe arterie, ale 
ulic, normalnych zwyczajnych 
ulic, nie ma. Zostały wygumko-
wane z umysłów projektantów. 

Nie mamy więc tego, co mają 
inni i  tego, co nam się tak bar-
dzo podoba, gdy się szwen-
damy po obcych stolicach. 
Ulic, chodników, wystaw skle-
powych, kawiarni. U  nas życie 
pozasłużbowe przeniosło się 
do centrów handlowych. Czy-
li znów klubokawiarni w  szcze-
rym polu, tyle, że w  gigantycz-
nej bryle. Nie podoba mi się to.

Tomasz Szymański
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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

„CEPEK” JUż PEłNOLETNI!

Losy jeziorka Gocławskiego intere-
sują bardzo wielu mieszkańców. Na 
spotkanie w  tej sprawie przyszło 
więcej osób niż mogła pomieścić 
sala gimnastyczna podstawówki 
przy ul. Cyrklowej.

dokończenie na str. 2

Burzliwe jeziorko Gocławskie 
 czytaj na str. 12–13

Kompleksowe zarządzanie         
i administrowanie 
nieruchomościami.

ZAPEWNIAMY OBSŁUGĘ: 
l administracyjną,
l finansowo-księgową,
l techniczną i prawną.

Ponad 10 lat 
doświadczenia!!!

STAWIAMY NA:
 profesjonalne postępowanie,
  gwarancję terminowości  

i bezpieczeństwa 
mieszkańców,

  wysokie kompetencje 
poparte licencją zawodową, 

  działanie w sposób otwarty  
i uczciwy.

 CZAS NA ZMIANĘ!!! 
SPRAWDŹ NAS

ul. Kamionkowska 45,
03-812 Warszawa

tel. (22) 101-20-66, 
609-033-919 

www.profess.waw.pl

LEKARZE SPECJALIŚCI
ul. Bora-Komorowskiego 21 

Gocław 
lokal 307 w pasażu handlowym

Szczegóły strona 14
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 Kro ni Ka po li cyj na
Z narkotykami zamiast biletu

Do pełniących służbę na terenie Saskiej Kępy 
policjantów zwrócił się o pomoc kontroler biletów. 
Okazało się, że jeden z mężczyzn podróżujących 
autobusem nie miał biletu i nie posiadał żadnego 
dokumentu tożsamości. Funkcjonariusze podjęli 
interwencję, ustalili i potwierdzili dane personal-
ne pasażera. W trakcie wykonywania czynności 
mundurowi znaleźli w kieszeni kurtki 32-letnie-
go Bartosza M. woreczek z białym proszkiem. Po 
przeprowadzeniu stosownego testu i zważeniu za-
bezpieczonej substancji okazało się, że Bartosz M. 
miał 3,6 grama amfetaminy. Mężczyzna został za-
trzymany i osadzony w policyjnej celi.

To było za syna
Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 

55-letniego Witolda N. Mężczyzna pobił dwóch 
17-latków, ponieważ ci wcześniej naśmiewali się 
i uderzyli jego chorego syna. 55-latek usłyszał 
dwa zarzuty uszkodzenia ciała dwóch osób. Do-
browolnie poddał się karze w wymiarze roku po-
zbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, pro-
kurator zarządził również obowiązek zapłacenia 
nawiązek na rzecz pokrzywdzonych.

Pijany i bez „prawka”
Tuż po 20.00 dzielnicowi pełniący służbę na te-

renie Pragi Południe zwrócili uwagę na przejeż-
dżającego obok radiowozu fiata. Kierowca spra-
wiał wrażenie nie do końca panującego nad sa-
mochodem, a do tego na przednim siedzeniu pa-
sażera siedziało dziecko. Funkcjonariusze pod-
jęli decyzję o natychmiastowej interwencji. Za-
trzymali auto do kontroli. Za kierownicą siedział 
38-letni Norbert K., od którego dzielnicowi od ra-
zu wyczuli silną woń alkoholu. Badanie wykaza-
ło ponad 2 promile alkoholu we krwi. Po spraw-
dzeniu danych kierowcy w policyjnej bazie, wy-
szło również na jaw, że mężczyzna ma sądownie 
orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów aktywny 
do kwietnia 2014 roku.

Zatrzymany amator spodni i… 
rajstop

Policjanci zatrzymali 55-letniego Leszka W. 
podejrzewanego o dokonanie kradzieży skle-
powej. Mężczyzna wybrał dla siebie trzy pary 
spodni o łącznej wartości prawie 390 złotych, 

a do tego wziął jeszcze damskie rajstopy, któ-
re kosztowały 25 złotych. Od samego początku 
55-latek nie planował płacić za swoje zakupy… 
Został zatrzymany przy wyjściu.

Policjantka po służbie  
podjęła interwencję

Policjantka, na co dzień pełniąca służbę w Ko-
mendzie Rejonowej Policji Warszawa II, po służ-
bie, będąc na spacerze z mężem i psem bez zawa-
hania podjęła interwencję wobec grupy osób de-
wastujących wiatę przystankową. Jeden z męż-
czyzn zaatakował funkcjonariuszkę i jej małżonka. 
26-letni Sylwester L. został zatrzymany i usłyszał 
dwa zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej.

Atakowali na skuterze
Do Komendy przy Grenadierów wpłynęły za-

wiadomienia o kilku kradzieżach i jednym rozboju. 
Według pokrzywdzonych sprawca, a czasem dwóch 
sprawców, podjeżdżało skuterem i wyrywało ko-
bietom torebki. Ich celem stała się między innymi 
kobieta pracująca w kiosku, którą pobili przy uży-
ciu niebezpiecznego przedmiotu i ukradli utarg oraz 
papierosy. Sprawą zajęli się kryminalni i policjanci 
z dochodzeniówki. Ustalili listę mężczyzn mogą-
cych mieć związek z popełnionymi przestępstwami. 
Jeden z nich miał już na koncie kradzież łańcuszka 
swojej konkubiny. Drugi był jego kolegą.  Trafili do 
policyjnego aresztu. Norbertowi S. przedstawiono 
cztery zarzuty popełnienia kradzieży i jednego roz-
boju, natomiast Markowi W. zarzut popełnienia kra-
dzieży i współudziału w rozboju.

Walka „morsów”  
z przechodniem

Pruszkowscy kryminalni, którzy pomagając 
południowopraskim policjantom, pełnili służbę 
patrolową na terenie naszej dzielnicy, przejeż-
dżając w okolicach Ronda Waszyngtona zwrócili 
uwagę na trzech bijących się mężczyzn. Dwóch 
z nich wyróżniało się w sposób szczególny, po-
nieważ o godz. 6.30 rano na początku listopada 
nie mieli na sobie nawet koszulek. I to oni właśnie 
zaatakowali przypadkowego przechodnia, naj-
pierw go wyzywali, potem zaczęli bez żadnego 
powodu bić. Na widok policjantów jeden uciekł, 
a 24-letni Wojciech O. został zatrzymany. Miał 
ponad 2 promile alkoholu we krwi.     toms

rEKlAMA rEKlAMA  

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami burmistrz Pragi-
-Południe, Tomasz Kucharski 
(na zdjęciu), zorganizował spo-
tkanie dotyczące planów inwe-
stycyjnych spółki Dom Deve-
lopment na terenach przyległych 
do jeziorka Gocławskiego. 13 li-
stopada sala gimnastyczna SP 
Nr 279 wypełniła się po brzegi 

mieszkańcami okolicznych osie-
dli. Mieszkańcami zaskoczony-
mi tym, że na terenach rekrea- 
cyjnych ma w niedługim czasie 
zostać wybudowanych kilka bu-
dynków mieszkalnych. Miesz-
kańcami zaskoczonymi tym, 
że inwestor już dawno uzyskał 
praktycznie wszelkie pozwolenia 
na realizację swoich planów...

 I tu właśnie dochodzimy do 
sedna całego problemu – bra-
ku odpowiedniej komunikacji 
z mieszkańcami. O ile, wiado-
mo, deweloper działa w swo-
im interesie i nie musi okolicz-
nych mieszkańców informować 

o swoich planach, o tyle wła-
dze Miasta, w których gestii le-
ży m.in. wydawanie wszelkiego 
rodzaju zgód i zezwoleń, winny 
liczyć się ze zdaniem i dobrem 
tych, których swoim sąsiedz-
twem będzie „uszczęśliwiał” ja-
kikolwiek inwestor. Krótko pi-
sząc, nie tylko przyzwoitością, 
ale wręcz obowiązkiem władz 
Miasta winno być przekazywanie 
mieszkańcom informacji (choć-

by za pośrednictwem internetu, 
czy mediów lokalnych) o inwe-
stycjach mogących mieć wpływ 
na codzienne życie tychże miesz-
kańców. I to na takim etapie, aby 
mieszkańcy mogli skutecznie się 
odnieść do planów inwestorów, 
a nie, gdy już przysłowiowe mle-
ko zostało wylane…

A tak właśnie jest w przypad-
ku planowanej budowy przy je-
ziorku Gocławskim. Chociaż na 
spotkaniu padały różne propo-
zycje łącznie z żądaniem wyku-
pu przez samorząd całego tere-
nu pod planowaną inwestycję, 
to trzeba przyznać, że więk-

szość mieszkańców zrozumia-
ła, że oto znajdujemy się w tej 
sprawie trochę za daleko…

Oto najważniejsze deklara-
cje, które ze strony inwestora 
i władz Pragi-Południe padły na 
i po spotkaniu. Jeziorko będzie 
dostępne dla wszystkich miesz-
kańców (grodzenie terenu, po-
za czasem zbliżającej się bu-
dowy, będzie dotyczyło tylko 
najbliższego sąsiedztwa przy 

mających powstać budynkach). 
Zostanie zlikwidowana brama 
wjazdowa na teren budowy od 
strony ul. Kwarcianej. Dojazd 
dla ciężkich pojazdów będzie 
się znajdował od ul. Jana No-
waka-Jeziorańskiego, a samo-
rząd będzie stale monitorował, 
czy ciężarówki nie przekraczają 
dopuszczalnego tonażu. 

Ciekawostką jest zaś infor-
macja, że od długiego już cza-
su władze dzielnicy prowadzą 
rozmowy z właścicielem dział-
ki z jeziorkiem Gocławskim na 
temat ewentualnego wykupu te-
go terenu... ar

ul. Makowska 139/141 (róg Nasielskiej)
pon.-pt. 9.00-19.00; sob. 9.00-15.00;

tel. 22 612-13-40; 22 424-64-35; 515-178-030
www.komissezam.pl;  

e-mail:biuro@komissezam.pl

SEZAM już na Makowskiej!
Komis SEZAM już po przeprowadz-

ce! Jako, że poza działalnością komi-
sową firma zajmuje się od lat przepro-
wadzkami, siebie przeprowadzili szybko 
i sprawnie. 

Nowe miejsce znajduje się na ul. Ma-
kowskiej 139/141, przy Nasielskiej (od-
chodzi od Grochowskiej przy stacji ben-
zynowej, pierwsza równoległa do Wspól-
nej Drogi). To kilka kroków od autobu-
sów zatrzymujących się na ul. Szaserów 
czy od stacji Olszynka Grochowska, a na 
miejscu jest ogrodzony parking (wjazd od 
Makowskiej).

Wszystko – bibeloty, lampy, obrazy, wyposażenie i meble do biur i do domów, od 
salonów przez sypialnie, gabinety, tarasy i balkony, po kuchnię, łazienkę a nawet 
przedpokój, cały ten przebogaty asortyment czeka na klientów w wysokiej hali, z oknami 
aż po sufit i to wzdłuż po obu stronach! 

Jest jasno, wygodnie, a zmiana sposobu ekspozycji pozwala na o wiele wygod-
niejsze buszowanie po skarbach i odkrywanie coraz to nowszych okazji cenowych, bo 
warto pamiętać, że są tu meble, sprzęty i dodatki komisowe, na każdy gust i upodoba-
nia, od przepięknych, staroświeckich lub ziemiańskich, po rustykalne albo w stylu nostal-
gicznych lat dwudziestych i trzydziestych a wśród nich na przykład zachwycająca komo-
da pięknie intarsjowana jasnym fornirem, z okuciami; są i sprzęty nowoczesne – te 
sprzed paru lat czy już z XXI wieku, gdy ktoś się wyprowadza lub likwiduje biuro.  

Uwagę zwraca srebrzony, stylowy, fotel ludwikowski, a obok niego – „Ludwiczek”, 
identyczny fotelik dziecięcy w kolorze złotym obijany atłasem; razem tworzą niezwykłą 
parę, znakomite do pokoju kominkowego czy biblioteki.

Właśnie dlatego można tu znaleźć świetne okazje, także dla firm: wyposażenie recep-
cji, przeogromny wybór biurek olbrzymich i niewielkich, do tego ergonomiczne fo-
tele i krzesła, szafy, szafki (sporo zamykanych przed ciekawskim wzrokiem), ścian-
ki, regały, oszklone witryny, regały i wyposażenie sklepów, wieszaki, stojaki do ulo-
tek…

Są okazyjnie tanie lodówki, zmywarki, umywalki, ale też zastawa, książki, płyty, ob-
razy, wśród których nierzadko można upolować prawdziwy skarb za grosze lub odnaleźć 
sentymentalną pamiątkę sprzed lat.

Nowe miejsce zachwyca klientów, którzy lubią zakupy w SEZAMIE, bo jakość świetna  
i  ceny bardzo atrakcyjne, także na grupę mebli fabrycznie nowych, w stanie idealnym, 
sprowadzanych bezpośrednio od producenta – jeśli czegoś brak, można natych-
miast zamówić wybrany model z katalogu. SEZAM jest otwarty na uwagi klientów oraz, 
co ciekawe, w nowym miejscu jest jeszcze bardziej otwarty na negocjacje rabatowe!

Burzliwe jeziorko Gocławskie 
dokończenie ze str. 1
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- Pani dyrektor, kieruje Pa-
ni, chyba nie przesadzę, jeśli 
użyję tego zwrotu – najpo-
pularniejszym przedszkolem 
w dzielnicy?

- Myślę, że tę popularność 
dała nam super nośna nazwa…

- Sądzę, że raczej bardzo 
dobre wykorzystanie tej na-
zwy...?

- No właśnie do tego zmie-
rzam. Jak w 2004 roku przyję-
liśmy nazwę „Misia Czarodzie-

ja”, to od razu „poszliśmy w mi-
sia” nie tylko, jako w zabawkę, 
ale w coś, co po prostu odmieni 
nasz klimat. Momentalnie po-
wstał taki program „Miś – ba-
wi, uczy, wychowuje”, w któ-
rym ten miś jest z dziećmi 
w przedszkolu od pierwszego 
przyjścia do opuszczenia przed-
szkola. Miś jest obecny w róż-
nych formach - a to poduszecz-
ka z misiem, a to zwykła ma-
skotka, a to misie różnego ro-

dzaju, misie używane do zabaw 
i zajęć dydaktycznych. To spo-
wodowało, że już nikt nie mó-
wił, że idzie do Przedszkola nr 
51, ale że do „Misia Czarodzie-
ja”. Właściwie numer placówki 
zniknął zarówno w wypowie-
dziach dzieci, jak i rodziców. 

- 22 listopada przedszko-
le obchodzi jubileusz 50-le-
cia, ale ostatnia dekada to co-
roczne organizowanie Świato-
wego Dnia Pluszowego Misia. 

Byliście w Polsce prekursora-
mi tego bardzo medialnego 
i przyjaznego święta…

- Tak, to bardzo ważna sprawa. 
Od pierwszej edycji medialnie 
towarzyszył nam w tym zresztą 
„Mieszkaniec”, za co serdecznie 
dziękujemy. Święto rozrosło się 
na Pragę-Południe, potem na całą 
Warszawę i chyba mogę tak po-
wiedzieć – na całą Polskę.

- Organizowanie nawet naj-
bardziej miłego święta wiąże 

się z olbrzymią pracą organi-
zatorów. Od kilku edycji żar-
tobliwie odgrażała się Pani, że 
to już ostatnie święto, że akcja 
się tak rozrosła, że wykracza 
poza możliwości przytulnego, 
grochowskiego przedszkola…

- Założyłam koniec akcji jak 
Pluszowy Miś skończy 110 lat. 
Ten czas nadszedł i proszę sobie 
wyobrazić, że jak w tym roku 
nie robiliśmy święta, to otrzy-
mywałam dziesiątki telefonów 

z pytaniem, wręcz pretensjami 
„dlaczego? To nie będzie świę-
ta?!” Faktycznie, święto się 
bardzo rozrosło i żeby sprostać 
temu organizacyjnie, to zamiast 
wynajmować salę w Centrum 
Promocji Kultury musiałabym 
wynająć chyba Salę Kongreso-
wą w Pałacu Kultury… Ale tak 
naprawdę to się nie skończyło. 
Teraz w każdym przedszkolu 
organizują to święto i robią bar-
dzo fajne rzeczy. Myślę też, że 

tę popularność dało nam także 
wskazanie, że miś ma działa-
nie terapeutyczne i to nie tylko 
wśród dzieci, ale także dobrze 
oddziałuje na dorosłych.

- Do tego przedszkola 
przylgnęła pozytywna łatka 
przedszkola wiodącego – wy-
jaśni Pani dlaczego?

- To prawda, w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku, 
staraniem ówczesnej dyrek-
tor Ewy Misiurkiewicz, został 
utworzony w naszym przed-
szkolu gabinet doradcy meto-
dycznego wychowania przed-
szkolnego m. st. Warszawy. 
Przedszkole było wiodące, 
gdyż, jak był tutaj doradca me-
todyczny, to on na naszych na-
uczycielkach próbował wpro-
wadzać różnego rodzaju inno-
wacje, nowe trendy, nowe me-
tody, żeby potem mogły się 
uczyć inne nauczycielki nie 
tylko na Pradze-Południe, ale 
we wszystkich warszawskich 
przedszkolach. To była pani 
Krystyna Aniszewska i ona by-
ła u nas do 2010 roku.

- Przejdźmy z historii do 
przyszłości – spełnienia, ja-
kich jubileuszowych życzeń 
chciałby „Miś Czarodziej”?

- Potrzeb jest wiele. Ale ja 
uważam, jak jest brak finansów, 
to budzi się kreatywność. I ja-
koś sobie radzimy, a we wszyst-
kim bardzo nam pomagają ro-
dzice. Mam bardzo dobrą Ra-
dę Rodziców – nie są to rodzice 
„roszczeniowi”, ale naprawdę 
zainteresowani naszym przed-
szkolem. Mam super kadrę pe-
dagogiczną, świetny personel, 
wspaniałych partnerów, z któ-
rymi współpracujemy, ale oczy-
wiście, są rzeczy, których nam 
brakuje. Bardzo by się przyda-
ła chociaż jedna nowoczesna 
tablica interaktywna, czy odre-
staurowany ogródek…

Rozmawiał Adam Rosiński 

Pół wieku „Misia Czarodzieja” Patriotycznie w Jasińskim
Już po raz dziewiąty w liceum „Jasińskiego” 
odbył się Praski Konkurs Patriotyczny. W tej 
edycji padł prawdziwy rekord frekwencji.

15 listopada w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Ja-
kuba Jasińskiego odbyła się gala IX edycji Praskiego Konkursu 
Patriotycznego. Tym razem, na szkolnej, teatralnej scenie zapre-
zentowało się ponad 100 „podmiotów” (uczniów i grup ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). – Poziom był wysoki i wie-
rzę, że w kolejnej edycji konkursu weźmie udział jeszcze większa 
ilość młodych ludzi – podsumował aktor i reżyser dubbingu To-
masz Marzecki, przewodniczący jury, który w płomiennym wręcz 
finałowym przemówieniu apelował do zgromadzonej w „Jasiń-
skim” młodzieży o pielęgnowanie polskiej mowy.

W konkursie przyznano wiele wyróżnień i nagród, które wrę-
czali wiceburmistrz Pragi-Południe Jarosław Karcz i dyrektor 
szkoły Bożena Kozak. W kategorii pieśni patriotycznej przy-
znano dwa pierwsze miejsca. Na najwyższym podium stanął ze-
spół wokalny Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów oraz An-
na Mazurek z XCIX LO im. Zbigniewa Herberta. Wśród mło-
dych plastyków najwyżej oceniono pracę Karola Krzewskiego z 
Gimnazjum ZS Nr 12 im. Olimpijczyków Polskich. W kategorii 
recytacji, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwycięży-
ła Gabriela Dzięgielewska (XCIX LO), a wśród gimnazjalistów 
za najlepszą uznano Julię Powierżę z Gimnazjum nr 28 im. gen. 
Bryg. Franciszka Sznajdego. – Proszę zwrócić uwagę na Nata-
lię Drewnik – szeptem zwracał uwagę „Mieszkańcowi” głów-
ny animator konkursu Ryszard Jakubisiak. – Ta dziewczyna bie-
rze udział w konkursach i naprawdę widać, jak rozwija się ar-
tystycznie. Tym razem Natalia (Gimnazjum nr 28) zajęła drugie 
miejsce w kategorii pieśni patriotycznej oraz została wyróżnio-
na w recytacji. rosa

Rozmowa z Krystyną Smolińską, dyrektorką Przedszkola Nr 51 „Misia Czarodzieja”
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rEKlAMA rEKlAMA  

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:

l  soczewki z antyrefleksem
l soczewki do pracy biurowej
l  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Bielizna dla Ciebie

RABAT AŻ 40% 
na wybrane kolekcje bielizny dziennej  m.in. 

Triumph, Felina, Samanta, Freya,  
Alles, Gorteks i inne…

Rabaty nie łączą się!
PROMOCJA w dniach 24–30 listopada 2013 r.

Warszawa, ul. Fieldorfa 10A lok. 203, tel. 22 403-10-60
Czynne pn.-pt. 10.00-20.00; sob. 9.00-15.00

W yprzedaż 

SAlon zaprasza

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

Spraw sobie i swoim najbliższym
NIEPOWTARZALNY PREZENT 

MIKOŁAJKOWY!
NOWA KOLEKCJA  

złotej i srebrnej biżuterii
Duży wybór BRYLANTÓW  
po promocyjnych cenach

W ciągłej sprzedaży nowe wzory 
EKSKLUZYWNYCH WYROBÓW  

ze złota oraz brylantów – cena –50%
ZAPRASZAMY NA DUŻE PROMOCJE!

Ceny konkurencyjne. 
Niepowtarzalne wzornictwo.

ZAPrAsZAmy!
Universam Grochów 

I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

K&L HAIR DESIGN GROUP
Salon Expert CH Atrium Promenada

Warszawa, ul. Ostrobramska 75c lok. 0.38 (obok pralni) 
Tel. (22) 611 37 77, 668 029 578    www.hairdesigngroup.pl
Salon czynny: pn.–sob.10.00-21.00, niedziele 10.00-20.00

 Strzyżenie damskie 89 zł 
 teraz 62 zł 
 Strzyżenie męskie 45–65 zł 
 teraz 32–46 zł
Kupon ważny do 31.12.2013 r.

Rabaty nie łączą się!

JEDNORAZOWY KUPON RABATOWY – 30%
na wszystkie usługi fryzjerskie i kosmetyki L’OREAL Professionnel i Kerastase.

Widać było, że dyrektor li-
ceum Małgorzata Karpezo, na-
uczyciele i uczniowie bardzo 
przyłożyli się do przygotowa-
nia uroczystego apelu w sali 
gimnastycznej. 

W celebrowaniu uroczystej 
chwili uczestniczyli zaprosze-
ni goście, między innymi wi-

ceburmistrz dzielnicy Praga–
Południe Jarosław Karcz (na 
zdjęciu), przedstawicielki Wy-
działu Oświaty i Wychowania 
z urzędu dzielnicy, prezes od-
działu ZNP Zofia Idzikowska, 
Elżbieta Wolffgram z Towarzy-
stwa Przyjaciół Warszawy od-
dział Powiśle, z którym szkoła 
współpracuje i za co otrzyma-
ła specjalne wyróżnienie. Na 
sali zasiedli także absolwenci 

szkoły oraz jej uczniowie – to 
do nich kierował swoje słowa 
wiceburmistrz Karcz w swoim 
krótkim przemówieniu – pod-
kreślał, że ważne jest, by mło-
dzi znali znaczenie słowa oj-
czyzna i by szanowali wybit-
nych Polaków, takich jak Maria 
Skłodowska–Curie, która jak 

wiemy kochała Polskę całym 
sercem. 

Po części oficjalnej, która 
zakończyła się ogłoszeniem 
wyników szkolnych konkur-
sów i rozdaniem nagród, za-
prezentowano bogatą i peł-
ną niespodzianek część arty-
styczną. Z racji dwóch oka-
zji, najpierw uczniowie przy 
akompaniamencie grającego 
na gitarze nauczyciela odśpie-

wali piękne pieśni związane 
z historią i tradycją, a póź-
niej odbyło się przedstawienie 
przygotowane przez uczniów 
jednej z klas – należy pod-
kreślić, że scenariusz napisa-
ła specjalnie na to wydarzenie 
jedna z nauczycielek, i choć 
wychowankowie klas z ty-
łu sali krzyczeli dziwne sło-
wo „suchar”, chcąc chyba wy-
razić ochotę na posiłek, nam 
bardzo się podobało. Młodzi 
aktorzy cofnęli się w czasie, 
odwiedzając Marię Skłodow-
ską-Curie i jej męża w ich la-
boratorium w Paryżu. Z no-
blistką rozmawiali o miłości 
i jej związkach z chemią (wie-
my, że częste bywają i znane 
są silne zatrucia oparami tok-
sycznych relacji).

Po przedstawieniu teatral-
nym odbyły się pokaz „go-
rących” tańców w wykona-
niu pary uczniów z liceum, 
a także godny podziwu wy-
stęp bardzo zwinnych za-
wodniczek klubu „Legion”, 
które zaprezentowały układy 
gimnastyki artystycznej. Po 
tych występach wiemy już, 
że młodzież nasza jest zwin-
na i pełna entuzjazmu – oby 
tak dalej! Nic więcej nie trze-
ba dodawać. Na zakończenie 
życzymy XXIII Liceum wie-
le radości i dumy z uczniów.

Sandra Borowiecka

W oparach chemii i…  
miłości do Ojczyzny 

Mówi się, że każda okazja jest dobra by świętować, ale tym razem 
powody były naprawdę szczególne. XXIII Liceum z siedzibą przy uli-
cy Naddnieprzańskiej 2/4, jednego dnia obchodziło święto swojej 
wybitnej patronki Marii Skłodowskiej-Curie i dziewięćdziesiątą piątą 
rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Jest środa, 13 listopada, do-

chodzi godzina jedenasta. Na 
szkolnych korytarzach dzwo-
ni dzwonek, zaczynają się lek-
cje, uczniowie wzdychają, sły-
chać śmiechy i szelest kartek 
z zeszytów. Dzień jak co dzień, 
choć nie do końca. W auli, za 
kotarą, blisko sceny oświetlo-
nej reflektorami, stoi aktor Ro-
bert Więckiewicz i czeka. Na 
co? No przecież nie na Oska-
ra, ale na spotkanie z młodzie-
żą, uczniami klas artystycz-
nych Zespołu Szkół nr 37 imie-
nia Agnieszki Osieckiej. Do sa-
li wchodzą tłumy, gasną świa-
tła, wszystkie miejsca tuż przy 
scenie zajęte, oczywiście przez 
dziewczyny, o wzroku mętnym 
i rozmarzonym, jak efemerydy 
w wierszu Pawlikowskiej – Ja-
snorzewskiej. Spotkanie rozpo-
czyna jeden z nauczycieli, wi-
dać że lubiany przez uczniów. 
Prowadzi zajęcia w szkolnym 
kole teatralnym, i to on zapro-
sił znanego aktora na spotkanie. 

Gdy Więckiewicz wycho-
dzi na scenę, widownia sza-
leje. Ogromne brawa, krzyki, 
szum i szepty, wstrzymane od-
dechy w pierwszych rzędach – 
tak zaczyna się spotkanie. Ak-
tor, znany z filmów „W ciem-
ności”, „Baby są jakieś inne”, 
„Vinci”, a także „Wałęsa. Czło-
wiek z nadziei”, gdzie zagrał 
główną rolę, zasiada na spe-
cjalnie zaaranżowanym tronie 
królewskim. Jest wyluzowa-
ny, uśmiechnięty, zaintereso-
wany tym, po co tu przyszedł. 
To rzadkość wśród gwiazd, ale 

może norma wśród wybitnych 
i mądrych ludzi. 

O czym więc mówi Robert 
Więckiewicz? O Oskarowej ga-
li w Los Angeles, o promocji 
filmu „W ciemności”. O tym 
jak ciężki jest zawód aktora, 
i ile wymaga poświęceń. Gdy 
opowiada, na sali panuje cisza. 
To rzadkość, by młodzież by-
ła czymś naprawdę zaintereso-
wana, by siedziała z otwartymi 
ustami i chłonęła słowa wypo-
wiadane przez kogoś dorosłe-
go. A jednak. Im więcej Więc-
kiewicz opowiadał, tym więk-
sze było zainteresowanie. Za-
częło się od opowieści o pracy 
przy filmach, a skończyło na 
rozmowie na temat sensu życia, 
szukaniu celu i umiejętności 
wyłapywania tego, co w życiu 
ważne. Więckiewicz tłumaczył 
młodym, że nie sztuką jest cią-
gle czekać na szczęście, na oka-
zję, ale by stale być gotowym 
i ciągle pracować. – Bo sukces 
to lata ciężkiej pracy. Jak po-
wiedział: – Ja na swój sukces 
pracowałem ponad dwadzie-
ścia lat od skończenia szkoły 
aktorskiej. Najpierw przy ma-
łych rolach, w teatrze, później 
przeniosłem się do Warszawy. 
Było bardzo trudno. Ale wie-
działem czego chcę i jak bardzo 
mi na tym zależy. Doszedłem do 
chwili, gdy mogę decydować 
o tym jakie role i w czyich fil-
mach chcę grać. To dla aktora 
duży komfort, na który pracuje 
się latami. 

Uczniowie słuchali. Przez 
ponad godzinę bez marudzenia. 

Później przyszedł czas na ich 
pytania. Zazwyczaj na takich 
spotkaniach zapytają o coś jed-
na, dwie osoby. Tym razem py-
tań zadano  kilkanaście, i to nie 
o byle co, ale o sprawy związa-
ne z życiem, patrzeniem na za-
wód aktora, dążeniem do sławy 
i jej właściwym pojmowaniem. 
Młodzi odnaleźli w Więckiewi-
czu nie tylko autorytet znane-
go człowieka, ale także życio-
we doświadczenie, które nagle 
zaczęły ich interesować dużo 
bardziej niż na co dzień. Może 
gdyby uczniom szkół, nie tylko 
tym z klas artystycznych, ser-
wować więcej takich spotkań, 
z ludźmi pokroju Więckiewi-
cza, którzy mówią i myślą nie 
rozdzielając tych dwóch czyn-
ności na osobne nie mające 
związku, okazałoby się, że mło-
dzież ma z kogo czerpać wzór, 
i sama staje się wzorem. 

Po spotkaniu, które trwało 
prawie dwie godziny, Robert 
Więckiewicz odebrał kwiaty 
i dyplom. Zapozował wspól-
nie z uczniami do kilkudziesię-
ciu zdjęć, i obiecał, że Zespół 
Szkół jeszcze kiedyś odwiedzi. 
Oby, bo młodzież potrzebuje ta-
kich ludzi jak on. 

Sabo

Rozmowy o życiu 
z Robertem Więckiewiczem 

Aktor, który otarł się o Oskara, znany ze świet-
nych ról i dobrych filmów pojawia się w jednej 
ze szkół na Saskiej Kępie. Ot tak, całkiem 
zwyczajnie, opowiada o swoim życiu i o  tym 
czym dla niego jest sukces. 
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Na Mazowszu przygotowa-
no dla bezdomnych ponad 3,4 
tysiąca miejsc w schroni-
skach i noclegowniach, 
25 jadłodajni oraz uru-
chomiono specjal-
ną infolinię 987. Wo-
jewoda mazowiecki 
przekazał 607 tysięcy 
zł dofinansowania organi-
zacjom pozarządowym, któ-
re wspierają osoby bezdom-
ne. Podczas najbliższej zimy 
na Mazowszu bezdomni będą 
mieli do dyspozycji 71 placó-
wek (w tym 26 w Warszawie), 
które posiadają łącznie 3493 

miejsca (w tym 1498 w War-
szawie). Są to zarówno nocle-
gownie i schroniska oferujące 
czasowy pobyt i pełne wyży-
wienie, jak też hostele zapew-
niające stałe lub czasowe za-
mieszkanie, wyżywienie oraz 
kompleksową opiekę wspo-
magającą. Pełna lista obiektów 
znajduje się na stronie:www. 
mazowieckie.pl, w zakładce 
Pomoc Społeczna – pomoc dla 
bezdomnych. Na Mazowszu 
działa również 25 jadłodajni 
i punktów żywienia (10 w sto-
licy), wydających dziennie po-
nad 5 tys. posiłków. 

z�z�z
Sprzęt komputerowy to na-

groda dla Domu Dziecka, któ-
rego wychowanek zwycięży 
w VI edycji konkursu na kart-

kę świąteczną wojewody mazo-
wieckiego. Kartki należy prze-
syłać do 10 grudnia br. Konkurs 
skierowany jest do wychowan-
ków zarejestrowanych cało-
dobowych placówek opiekuń-
czo–wychowawczych, w tym 
również rodzinnych domów 
dziecka. Prace można wyko-
nywać dowolną techniką gra-
ficzną lub plastyczną, uwzględ-
niającą techniczne możliwości 
ich zeskanowania. Kartki moż-
na składać osobiście (w kan-
celarii urzędu przy placu Ban-
kowym 3/5, wejście B, pok. 
39,) lub przesyłać pocztą z do-
piskiem „Kartka Świątecz-
na – VI edycja” (decyduje da-
ta wpływu). Regulamin kon-
kursu oraz karta zgłoszenio-
wa dostępne są pod linkiem:  
//mazowieckie.pl/pl/aktualno-
sci/aktualnosci/13907,Rusza-
konkurs-na-kartke-swiateczna-
wojewody.html

z�z�z
W najbliższym czasie 

w Warszawie przybędzie ko-
lejnych 480 drzew – najwięcej 
na Pradze Południe. Ucznio-
wie warszawskich szkół wzbo-
gacili tereny Lasu Sobieskiego 
o 2,2 tys. nowych drzew. Kolej-
ne 2,3 tys. sadzonek trafiło na 
Wydmę Żerańską w przeded-
niu inauguracji szczytu kli-
matycznego. W ostatniej turze 

sadzenia drzew, 12 listopada 
uczestniczyli delegaci COP19 
i organizacje pozarządowe – 
dzięki ich pomocy, na terenie 
Nadleśnictwa Celestynów wy-
rośnie 4,5 tys. nowych drze-
wek (na zdjęciu). Młode drze-
wa w niemal każdej dzielnicy 
posadzi Zarząd Oczyszczania 

Miasta. Wśród nich najwięcej 
będzie klonów – 115, lip – 62 
i dębów – 59. Przy warszaw-
skich ulicach pojawią się także 
platany, kasztanowce, grusze 
czy wiśnie. Są to drzewa, któ-
re poradzą sobie z zanieczysz-
czeniem powietrza przez pył 
i spaliny oraz występującym 
czasowo okresem suszy. 

z�z�z
Władze m.st. Warszawy 

wycofały żądanie dotyczące 
zmiany składu orzekającego 
Krajowej Izby Odwoławczej 
w sprawie przetargu śmiecio-
wego. Pod koniec październi-
ka br. skierowany został wnio-

sek do premiera o wyłączenie 
całego składu KIO, od orze-
kania w sprawie przetargu 

śmieciowego. Zdaniem 
władz Miasta orzekają-
cy w sprawie rozstrzy-
gnięcia warszawskie-
go przetargu nie byli 

bezstronni. Po złożeniu 
wniosku rozprawę odroczo-

no bezterminowo. 
z�z�z

W niedzielę 24 listopada 
o godz. 13.45 (po mszy św.) 
w kościele Miłosierdzia Bo-
żego przy ul. Ateńskiej roz-
pocznie się koncert organowy 
w wykonaniu Agnieszki Ry-
bak. W programie m.in. Savie-
ro Mercadante: Rondo Russo 
z Koncertu e-moll Op. 57 cz. 
III; Louis James Alfred Lefe-
bure-Wely: Bolero de Concert 
Op. 166. Na zakończenie kon-
certu będzie można wysłuchać 
Ballady Listopadowej 1918 
wspominającej melodie Legio-
nów Polskich. 

z�z�z
W poniedziałek 2 grudnia br. 

o godz. 18.00 w Szkole Podsta-
wowej Nr 279 przy ul. Cyrklo-
wej 1 odbędzie się Otwarta De-
bata dla mieszkańców „O bez-
pieczeństwie Przyczółka Gro-
chowskiego”. W debacie udział 
wezmą przedstawiciele policji, 
straży miejskiej i Urzędu Dziel-
nicy Praga-Południe.   

z�z�z
We wtorek 3 grudnia br. 

w sali konferencyjnej Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej przy ul. Gocławskiej 4 od-
będzie się spotkanie z Mariolą 

Pryzwan, autorką książek o An-
nie German. Spotkanie pod ha-
słem „Życie, jak scenariusz fil-
mowy” rozpocznie się o godzi-
nie 17.00.

z�z�z
W niedzielę 24 listopada 

o godzinie 11.00 można udać 
się na spacer po Cmentarzu 
Powązkowskim. Będzie moż-
na posłuchać opowieści o na-
grobkach i historii ich twór-
ców. O tym, czyja kariera rzeź-
biarska znalazła swój począ-
tek na cmentarzu. Skąd wzię-
ło się działo na grobie i czy 
rzeczywiście strzela raz do 
roku? I które dzieła uważane 
są za najbardziej przerażają-
ce, a które za najpiękniejsze? 
Zbiórka i spotkanie z przewod-
nikiem przy Bramie św. Hono-
raty. (ab) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 23.11. godz.19.00 – Młoda kultura w CPK, wstęp 5 
zł. Koncert zespołów: DeCements, Destruent, Animal Bar; 24.11 
godz.17.00 – „Polscy archeolodzy w sanktuarium Inków”. przed-
stawi podróżnik, archeolog Marek Łasisz, wstęp wolny; 27.11. 
godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Ma-
lowanie ciała – to też sztuka”, wstęp wolny; 28.11. godz. 19.00 
– Kabaret „Filip Z Konopi Filipa Borowskiego i Jego Goście” 
program pt. „Dzień dziękczynienia w Kabarecie”, wstęp 10 zł; 
29.11. godz. 19.00 – Andrzejki w CPK: zabawa taneczna i kon-
cert argentyńskiego zespołu TANGHETTO, wstęp 80 zł; 30.11. 
godz. 12.00 – 18.00 – Weekend japoński w CPK, wstęp wolny; 
Wystawy – Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-18.00;
 Klub Kultury „Saska Kępa” ul. Brukselska 23 – 21.11 godz. 
18.00 – Kino Kępa: PREMIERA „Pussy Riot. Modlitwa punka” 
reż. Mike Lerner, Maksym Pozdorowkin Rosja/Wielka Brytania, 
2012, 86 min., wstęp 10 zł; godz. 19.00 – Historia Jazzu: Jam ses-
sion – Warsztaty jazzowe; 22.11. godz. 20.00 – Kasia Rodowicz: 
promocja albumu „Piosenki Polskie”, wstęp 10 zł; 23.11. godz. 
11.00 – Smyki na Kępie. Zajęcia muzyczne dla dzieci i rodzi-
ców odkrywające świat dźwięków. Bilet dla rodziny 10 zł. Godz. 
11.00 – Spotkanie otwarte Związku Szlachty Polskiej, wstęp wol-
ny; godz. 12.00 – Słowem granie na dywanie. Poznawanie słu-
chowiska i tworzenie portretów bohaterów – kredkami i gestami; 
godz. 19.00 – Śladami mistrzów… Wielkie postacie na Saskiej 
Kępie „Słowik z ulicy Dąbrówki 3. Maestra Ewa Bandrowska-
-Turska”, wstęp wolny; 24.11. godz. 13.00 – Mały Teatr „Pino-
kio”, wstęp 10 zł; godz. 17.00 – Niedziela z muzyk klasyczną, 
wstęp 5 zł; 25.11. godz. 19.30 – 77. urodziny Agnieszki Osiec-
kiej na Saskiej Kępie. W programie: znani artyści czytają wiersze 
Poetki, Agata Passent – rozmowa z Karoliną Felberg o „Dzien-
nikach”. Wstęp wolny; 26.11. godz. 19.00 – „Walka postu z kar-
nawałem” piosenki Jacka Kaczmarskiego, wstęp wolny; 28.11. 
godz. 19.00 – Kino Kępa „Kucharze historii”, wstęp 10 zł; 29.11. 
godz. 19.00 – Teatr Twojej Wyobraźni – Słuchowisko Polskie-
go Radia „Wszystko płynie”; 30.11. godz. 19.00 – Koncert „An-
drzejkowy blues”. Zespół Blues Time, wstęp 5 zł;            
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 21.11. godz. 
12.00 – Za lwowską rogatką. Od Hołoska i Brzuchowic do Kuli-
kowa i Dublan. Spotkanie w ramach cyklu „Kresy dalekie i bli-
skie”, wstęp wolny; 22.11. godz. 10.00 – 12.00 – Piątek z grami 
planszowymi i kartami. Wstęp wolny; 25.11. godz. 18.00 – Sa-
lon Kulturalny. Marian Opania. Polski aktor teatralny i filmowy, 
artysta kabaretowy. Wstęp 10 zł (przedsprzedaż biletów); 26.11. 
godz. 12.00 – „Podróże w nieznane – Australia” – prowadzenie 
podróżnik Marcin Robak. Wstęp wolny; godz. 16.00 – Trening 
pamięci. Uczestnicy zapoznają się w praktyce z różnymi mne-
motechnikami, czyli sposobami ułatwiającymi zapamiętywanie. 
Wstęp wolny; 28.11. godz. 17.00 – 21.00 – Andrzejki w KKS. Dj 
Marcel. Wstęp 10 zł; 29.11 godz. 10.00–12.00 – Piątek z grami 
planszowymi i kartami. Wstęp wolny;
 Klub Kultury „Gocław” Filia CPK ul. Abrahama 10 – 25.11. 
godz. 19.00 – Bilet do Paryża – Francja. Interaktywne spotkanie 
z cyklu Pomysł na podróż prowadzone przez Ewę Charzewską - 
podróżnika i socjologa międzykulturowego. Wstęp wolny; 30.11. 
godz. 15.00 – 17.00 - Andrzejki z KKG. Muzyczno-taneczna za-
bawa dla dzieci, w wieku 3-12 lat. Wstęp 5 zł; Przedsprzedaż 
od 25.11.13. Liczba miejsc ograniczona!; 02.12. godz. 19.00 – 
ŚWIT. Koncert autorskich utworów i ballad o tematyce jazzowo-
-lirycznej w wykonaniu Justyny Balickiej, absolwentki UM im. F. 
Chopina. Wstęp wolny;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów”, Al. 
Stanów Zjednoczonych 40 – 28.11 godz. 18.00 – Plac zabaw 
na Osiedlu Majdańska przy ul. Grenadierów – spotkanie orga-
nizacyjne „Kto, co, kiedy, gdzie i po co?” w sprawie sąsiedzkiej 
gwiazdki podwórkowej, planowanej w połowie grudnia; 29.11. 
godz. 17.00 – Andrzejkowy Wieczorek Taneczny. Andrzejom 
wstęp wolny, wszyscy inni – wstęp 20 zł; 
 Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 22.11. godz. 
18.00 – Terminal kultury. Piątek literacki – a w nim poezja Marka 
Klamczyńskiego. Wstęp wolny; 27.11. godz. 15.00 – Andrzejko-
we wróżby w Klubie Seniora; 29.11. godz. 17.00 – Terminal kul-
tury. „Czary - mary” – familijna zabawa andrzejkowa dla dzieci. 
Przebrania mile widziane;
 Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Wisławy Szym-
borskiej, Wał Miedzeszyński 141c – 23.11. godz. 15.00-18.00 – 
Piknik Sportowo-Mikołajkowy. Zajęcia dla dzieci 5, 6-7-letnich 
z rodzicami, zamieszkałych w Wawrze i okolicach. Wstęp wolny.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAń CóW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MARYSIN WAWERSKI”  
w Warszawie ul. Begonii 9

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  
na sprzedaż lokali mieszkalnych z odzysku o statusie:  
wyodrębniona własność, na podstawie zbierania ofert.

 ul. Kościuszkowców 101 m 21
Powierzchnia użytkowa  –  37,50 m2 (2 pokoje, c. kuchnia, łazienka z w.c.,
p/pok., III piętro).  Wartość rynkowa  lokalu – 194.550 zł. 

 ul. Korkowa 135A m 53
Powierzchnia użytkowa – 37,50 m2 (2 pokoje, c. kuchnia, łazienka z w.c.,
p/pok., III piętro).  Wartość rynkowa lokalu – 202.378 zł.

Druki do przetargu do pobrania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Begonii 9.

Oferty należy składać do 4 grudnia 2013 r. do godz. 14.30  
w sekretariacie – pok. nr 4.

Przetarg odbędzie się 5 grudnia br. o godz. 12.00  
w siedzibie SM „Marysin Wawerski”. 

Bliższe informacje pod nr tel. (22) 812-02-78 w. 25.

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Często robię zakupy, ale nie wiem, jakie są moje prawa, gdy np. kupuję zimowy płaszcz. Cza-
sami słyszę, że zakupiona przeze mnie rzecz jest przeceniona lub pochodzi z wyprzedaży i nie 
przysługuje mi prawo do reklamacji towaru. Czy tak jest i jakie są moje prawa z tym związane? 
Czy podobne zasady stosuje się przy zakupach przez internet?

– Uprawnienia konsumenta w tym zakresie wynikają z Ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Zgodnie 
z w/w Ustawą, nie można dokonywać reklamacji, jeżeli wada zakupionego towaru była znana 
konsumentowi podczas zakupu. Należy bowiem przyjąć, że skoro nabywca wiedział o wadzie 
produktu, to niejako zgodził się na nabycie niepełnowartościowego towaru. Konsument może jed-
nak żądać reklamacji zakupionego towaru, jeżeli sprzedawca nie poinformował go o ukrytych wa-
dach produktu lub gdy towar jest niezgodny z umową, niezależnie od tego czy został nabyty po 
promocyjnej cenie lub podczas wyprzedaży. Zatem zakup towaru podczas sezonowej wyprzedaży, 
który jest niezgodny z umową, nie wyklucza możliwości dochodzenia praw przez nabywcę wyni-
kających z w/w Ustawy, a wszelkie ogłoszenia w sklepach typu „towar przeceniony nie podlega 
reklamacji” są nieważne. 

Niezgodność z umową to przykładowo rozerwana podszewka w płaszczu, zepsuty suwak.    
W razie niezgodności towaru z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodne-
go z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Co istotne, nieodpłatność, o któ-
rej mowa powyżej, nie ogranicza się tylko do naprawy i wymiany rzeczy. Obejmuje ona również 
zwrot kosztów poniesionych przez kupującego, przykładowo kosztów dostarczenia płaszcza do 
sklepu celem wymiany na nowy. Sprzedawca może odmówić takiego sposobu rozpatrzenia re-
klamacji, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeże-
li sprzedawca nie ustosunkował się do żądania zgłoszonego przez kupującego w terminie 14 dni, 
uważa się, że uznał je za uzasadnione, czyli że uwzględnił to żądanie. 

W sytuacji, gdy kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany, bo jest to niemożliwe, bądź 
wymaga nadmiernych kosztów albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żąda-
niu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne 
niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. 
Z tym, że kupujący nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego 
z umową jest nieistotna. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypad-
ku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten 
biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Konsument ma natomiast dwa miesiące na zawiado-
mienie sprzedawcy o wadzie produktu od momentu jej stwierdzenia. Zdecydowanie krótsze są 
terminy zawiadomienia sprzedawcy dla towarów żywnościowych, ze względu na trwałość tych 
towarów. 

Powyższych uprawnień nie należy mylić z prawami kupującego wynikającymi z gwarancji ja-
kości, jeżeli została ona udzielona przez sprzedawcę lub producenta. Kupujący ma prawo wyboru, 
czy korzysta z gwarancji, czy z praw przyznanych w/w Ustawą.  

Inną kwestią są zakupy dokonywane przez Internet. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecz-
ny z dnia 2 marca 2000 r., kupujący dokonując zakupów na odległość ma prawo do zwrotu towaru 

bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od wydania rzeczy – zatem może zwrócić tak-
że towar w pełni zgodny z umową, nie mający żadnych wad. Ogłoszenia sprzedaw-
cy wyłączające to uprawnienie także są nieważne. Zatem jeśli kupimy przez Internet 
płaszcz, który okaże się za mały, to możemy go zwrócić. 

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

§§

rEKlAMA rEKlAMA 



mIesZKaNIeC 7

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

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin i transport
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

rEKlAMA rEKlAMA  

- Daliśmy popis, nie ma co… 
- A daliśmy, daliśmy… Przytaknął Eustachy Mordziak swemu 

koledze Kazimierzowi Główce. Na bazarze, jak w całym mieście, 
wszyscy tylko o tym mówili. No, bo faktycznie - kupcy do absty-
nentów nie należą, ale - ile by bud na targowisku nie było - to żad-
nej najmniejszy choćby kawałek dachu nigdy się nie spalił, a co 
dopiero, żeby która cała z dymem poszła.

- Bo powiem panu, panie Eustachy, wszystko stąd, że ludzie sza-
nować się nawzajem nie potrafią.

- Żebyś pan wiedział. U nas, jak każdy się narobi, skrzynek na-
targa, po hurtowniach najeździ, to jeden drugiego rozumie i żeby 
sobie, jaką krzywdę zrobić, to mowy nie ma. Czasem się pokłócą, 
normalnie, jak to między ludźmi, ale żeby tak na zabój, to nigdy.

- No, bo na bazarze nie ma polityki, tylko samo życie, panie 
Eustachy. A jak polityka się pojawia, to i najdziksze harce, że tak 
powiem. 

- Ja się na polityce, panie Kaziu, nie znam i znać się nie chcę. Jak 
najdalszy jestem od tego, ale było nie było, zamiast święta narodo-
wego mordobicie było. Fakt jest jednak faktem, że byle żul teraz po-
lityką się zasłania. Jeden taki kozaczek z Radomska, czy skądś, opo-
wiadał w telewizji, że oni uwagę chcą na siebie zwrócić.

- Powiem panu - niech on się cieszy, że w dzisiejszych czasach 
żyje. Bo przed wojną, to tę jego organizację dziadek Piłsudski 
normalnie by rozwiązał, a aktywistów, że tak powiem, do obozu 
powsadzał. Dziadek się nie cackał. 

- Ale skąd to się bierze, panie Kaziu? Żeby aż taka agresja?
- Chłopaki młode, a roboty nie ma. A jak nie ma roboty, to życie 

pełne nie jest. W wojsku pan był, panie Eustachy? 

- No jasne - zbiórki, maszerowanie, strzelanie od czasu do cza-
su.

- Właśnie. A jak nie to, to wojsko broń pucuje, korytarze na 
kompanii, kible… Dlaczego? Bo wojsko nie może się nudzić! Nie 
może nic nie robić, bo żołnierzom głupoty do głowy przycho-
dzą. I w cywilu jest podobnie - jak się młodzi mężczyźni nudzą, 
to też im głupoty do głowy przychodzą. Są wściekli, źli na cały 
świat, gotowi o byle głupstwo za łby się brać. No i szukają so-
bie wroga.

- Wie pan, że w domu też tak może być. Krysia to mi nieraz z by-
le powodu, taki raban zrobi, że nic tylko pakuj się i uciekaj, gdzie 
pieprz rośnie. 

- I o to chodzi, żeby nawet w nerwach miarkować się. Jak ten 
rabin, powiem panu.

- Jaki znów rabin, panie Kaziu?
Ten z dowcipu. Rabin, bardzo poważany i bardzo uczony, po-

czuł się przemęczony i postanowił wyjechać gdzieś do wód. Jego 
uczniowie dołożyli starań, żeby wypoczynek był godny. Rzeczywi-
ście apartament był wspaniały - wielkie okna, taras z widokiem, 
obszerna łazienka… Rabin wszedł do sypialni, a z łóżka uśmie-
chała się do niego cud dziewczyna, całkiem roznegliżowana.

- Co ty tu robisz?
- Ja? Twoi uczniowie, rebe, poprosili mnie, bym umiliła ci po-

byt tutaj.
- Rabin, aż się zatrząsł ze złości, chwycił telefon i dalejże krzy-

czeć do słuchawki: jak śmiecie, co wy sobie myślicie, jakim pra-
wem, to obraza boska, bluźnierstwo, to brak szacunku… Panien-
ka słuchała tego coraz bardziej przestraszona, w końcu owinąw-
szy się w prześcieradło, zaczęła się przesuwać na palcach w stro-
nę drzwi.

- A ty, dokąd? - zapytał rabin. - Przecież ja nie na ciebie się 
złoszczę…

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Panienka

Czy jeszcze  
pohandlujemy 
na „Różycu”?

30 października ponad 100-letnia histo-
ria Bazaru Różyckiego miała kolejną od-
słonę. W ratuszu przy ul. Kłopotowskiego 
kupcy i włodarze dzielnicy Praga Północ 
spotkali się, aby rozmawiać o przyszłości 

targowiska. Szybko okazało się jednak, że do uzgodnienia wspólnych 
planów daleka droga, bo na przeszkodzie stoi skomplikowana historia 
tego miejsca.

Otóż okazuje się, że prawa do terenu, na którym funkcjonuje bazar, 
roszczą sobie zarówno działające obecnie i przed laty organizacje kup-
ców, jak i Miasto. Od 2008 r. wiadomo również, że zwrotem części 
gruntu są zainteresowani spadkobiercy założyciela bazaru – Juliana 
Różyckiego. Każdy ma swoje racje, a przed sądami obu instancji toczą 
się sprawy, które mają rozstrzygnąć, kto na bazarze „rządzi”.

Przyzwyczailiśmy się już, że gospodarzem terenu między Targową 
a Brzeską jest Stowarzyszenie Kupców Warszawskich Bazaru Różyc-
kiego. Przyjęło też ono rolę kustosza historii i tradycji bazaru, mimo, 
że od 2004 r. administruje terenem bezprawnie. Wtedy właśnie wyga-
sła umowa między kupcami, a miastem na dzierżawę bazaru. Powo-
dem jest zadłużenie sprzedawców wobec miejskich instytucji. Decyzję 
władz stolicy podtrzymuje w 2008 r. sąd pierwszej instancji, a pod ko-
niec 2012 r. wyrok uprawomocnia się. Od tej chwili miasto ma pełne 
prawo do odebrania stowarzyszeniu terenu i ustanowienia tam swoich 
zasad zarządzania. I tu pojawia się niemały kłopot, głównie dla urzęd-
ników. Kupcy wcale nie są skorzy do podpisania nowych umów z wy-
delegowanym do tego Zarządem Praskich Terenów Publicznych, bo 
wytykają mu brak odpowiedniego umocowania w księgach wieczy-
stych! Jest tam bowiem wpisana, ku zaskoczeniu wszystkich stron, ta-
jemnicza Spółdzielnia Kupców Bazaru Różyckiego. Uważni obserwa-
torzy wydarzeń na Pradze pamiętają ją z końca lat 90., kiedy to miała 
na podstawie umowy z Gminą Centrum dzierżawić teren bazaru przez 
30 lat i poczynić inwestycje poprawiające urodę i funkcjonalność baza-
ru. Niestety zamiast inwestycji doszło do zadłużenia względem miasta 
i w 2001 r. umowę rozwiązano. Mimo to w 2009 r.(!) spółdzielnia po-
jawia się w księdze wieczystej bazaru i, jak sprawdziłem ostatnio, wid-
nieje tam do dziś.  Z tego tytułu rości sobie prawo do odszkodowań nie 
tylko od pojedynczych kupców, ich stowarzyszenia, ale również od sa-
mego m. st. Warszawy.  

Czy kupcy zdołają porozumieć się z miastem i obronić przed zakusa-
mi tajemniczej spółdzielni – nie wiem. Wiem za to, że ważną rolę w tej 
historii będą mieli do odegrania spadkobiercy założyciela bazaru – ro-
dzina Różyckich. Przysługuje im bowiem prawie 2/3 działki, na której 
znajduje się targowisko. Czy będą chcieli kontynuować handlową tra-
dycję tej części Pragi? Czy pamiętają, że bazar Różyckiego był koleb-
ką drobnej wytwórczości i rzemiosła, z którego przed wojną słynęła 
ta część Warszawy? Czy będą chcieli się zaangażować w odtworzenie 
unikalnego charakteru otaczających targowisko ulic i kwartałów? Na 
razie na straży bazaru stoi stołeczny konserwator zabytków i mieszkań-
cy, mając pod bokiem duże centrum handlowe od lat wybierają na zaku-
py to miejsce. Miejsce pełne wspomnień i czaru dawnej Pragi.

Pytań dużo, a odpowiedzi mało. A może potrzebna jest odpowiedź 
nietypowa. Może miasto powinno po prostu wykupić ten teren od wła-
ścicieli, a jeśli się nie zgodzą, to zastosować art. 21 konstytucji, który 
pozwala wywłaszczyć właścicieli, wypłacając im słuszne odszkodowa-
nie. Warunkiem jest przeznaczenie wywłaszczonego terenu na cel pu-
bliczny. A czyż odtworzenie bazaru Różyckiego nie jest takim celem? 
Nie tylko prażanie, ale wszyscy warszawiacy oczekują, że ratusz nie 
tylko podejmie działania, ale że będą to działania skuteczne.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

ki osiągnięto, to że zapamię-
tałam: Vectra to telewizja 
kablowa. Niestety, przez ich 
obsesyjną natarczywość wo-
lałabym nie mieć żadnej ka-
blówki, niż zdecydować się 
na tę właśnie. Brrr.

Natrętna nachalność ostat-
nio przybrała nową formę: 
tytuł ulotki brzmi: „Sprawdź 
ile możesz zaoszczędzić z Vec-

trą?” Przeczyta-
łam te banalne 
bla bla bla i za-
uważyłam, że na 
odwrocie świst-
ka, podpisane-
go przez Jaku-
ba K. (to akwi-
zytor zapewne), 
jest ciąg dalszy. 
Jednak nie by-
ło mi dane go 
zobaczyć, albo-
wiem pomysłowy 
wandal plamą 
jakiegoś klajstru 
wielkości dłoni 
przykleił toto do 
ściany. Do mo-
jej ściany! A ści-
ślej – do ściany 

na każdej z trzynastu kondy-
gnacji dziesięcioklatkowego 
budynku, w którym mieszkam. 
Myślę, że takich budynków 
jest dużo, dużo więcej! 

Lekko licząc, tylko tu jest po-
nad półtora tysiąca (!!!) uszko-
dzonych ścian, bo klajster trzy-
ma mocarnie i nie chce ustąpić, 
a ulotka przy zdejmowaniu jej 
zostawia na ścianie spory ka-

wał kolorowego papieru, a opis 
pakietów zawarty na odwrocie 
w połowie pozostał wraz z kle-
jem na ścianie. Dzięki takim 
działaniom Vectry, niewątpli-
wie z pogranicza wandalizmu, 
bo dewastowanie cudzego mie-
nia jest wandalizmem, zamiast 
z błyskiem w oku podchwycić 
tytuł ulotki i wziąć się za spraw-
dzanie, „ile mogę zaoszczędzić 
z Vectrą”, zaczęłam się zasta-
nawiać, ile z nią, a raczej przez 
nią stracę!

Kto usunie w domu, w któ-
rym mieszkam, półtora tysią-
ca ohydnych plam? Kto spró-
buje usunąć bure plamy? Nie 
da się zrobić to tak, by nowa 
farba, choć w zbliżonym odcie-
niu, nie odcinała się także pla-
mą na starej. 

Będę więc musiała, wraz 
z setkami sąsiadów, patrzeć 
na te bure ślady pazerności 
i głupoty. Usuwanie ich po-
chłonie też sporo pieniędzy, 
a to znaczy, że i ja, i każdy 
z moich sąsiadów, zrobi zrzut-
kę na swawole pana Jakuba 
K. i Vectry. Więc nie zaoszczę-
dzę, tylko stracę. Wy też.  żu

Upychanie ulotek do granic 
wytrzymałości skrzynek pocz-
towych już nie wystarcza, po-
dobnie jak obsypywanie nimi 
klatek schodowych bez wzglę-
du na to, czy ktoś sobie tego 
życzy, czy nie. 

Niewątpliwym liderem 
w tych konkurencjach jest 
Vectra. Nie umiem zrozu-
mieć, jaki cel chciano osią-
gnąć wrzucaniem do mojej 
skrzynki pocztowej codzien-
nie (tak, codziennie!!!) przy-
najmniej 5–6 ulotek Vectry, 
każda ostemplowana przez 
innego ich akwizytora. Naj-
wyraźniej, nie wie lewica, co 
czyni prawica, a działania 
akwizytorów to przez nikogo 
nie koordynowana, żywioło-
wa partyzantka, bo taki wie-
lomiesięczny atak budzi złość 
i niechęć. Jedyny skutek, ja-

Straciæ  
z Vectr¹

telefOny  
     kOmórkOwe

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

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
GUILLERMO TAVERES
Absolwent Paramedycznego I  Technicznego TRINIVILLE 
CENTRAL COLLEGE, INC. w Trinidad na Filipinach. Pochodzi 
z długowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-
dzi z pokolenia na pokolenie i mimo młodego wieku jest 
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. 

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele 
człowieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne organizmu, udrażnia i oczysz-
cza kanały energetyczne. Działa na wszystkich poziomach energii duchowej likwidując całe spectrum 
choroby. Poświęca choremu około pół godziny, ale zależy to od stanu chorego. Od tego też uzależ-
nia wybór techniki. Raz są to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne 
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiński uzdrowiciel robi na ciele ete-
rycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętnością bezbłędnego dotarcia do źródła choroby oraz tym, że 
często, już po pierwszej wizycie u niego ustępują wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w  leczeniu wielu chorób. Między innymi: nowotworowych, cho-
robach organów wewnętrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach 
i zmianach reumatycznych, chorobach układu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkin-
sona, paraliżu, problemach z krążeniem, chorobach kobiecych, bólach kręgosłupa, drętwienie rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie na Za ci szu: 21–23, 25–30 XI i 1–5 XII br.
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 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

SBM „Grenadierów” informuje, że posiada 
wolne lokale użytkowe w  budynkach wielo-
kondygnacyjnych na terenie naszej Spół-
dzielni pod wynajem na cele prowadzenia 
działalności gospodarczej. W przypadku za-
interesowania Państwa naszą ofertą prosi-
my o  kontakt telefoniczny (22) 514-04-70  
lub listowny na adres Spółdzielni. 

Cena najmu do negocjacji.

Wykaz wolnych lokali użytkowych:
1. ul. Igańska 20 – 127,55 m2,
2. ul. Igańska 28 – 20,71 m2,
3. ul. Igańska 30 – 92,33 m2,
4. ul. Igańska 34 – 12,60 m2,
5. ul. Majdańska 9 – 16,40 m2,
6. ul. Majdańska 11 – 11,69 m2,
7. ul. Majdańska 4 – 23,00 m2 – suterena,
8.  ul. Ostrobramska 128 – 60,40 m2  

– suterena,
9.  ul. Fundamentowa 45/47 – 54,37 m2  

– suterena
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Nawet sobie nie zdajemy 
sprawy z tego, jak bogatym 
w wydarzenia miesiącem jest 
listopad. Niemal każdy jego 
dzień jest wypełniony ważki-
mi dla nas Polaków datami. 

Są wśród nich podwójne rocz-
nice - jak choćby 11 listopa-
da 1918 roku - z jednej strony 
dzień zakończenia wielkiej woj-
ny światowej (nie nazywanej 
pierwszą, bo nie było wiadomo, 
że będzie następna), z drugiej 
Święto Odzyskania Niepodle-
głości, Nim jednak do tego do-
szło, nasi pradziadowie musieli 
po wielekroć zmagać się z licz-
nymi wrogami, najpierw w woj-
nach napoleońskich, licząc na 
uwolnienie ojczyzny, którą na 
krótko zastąpiło nam utworzo-
ne z części terytorium Księstwo 
Warszawskie, potem w dwóch 
krwawych powstaniach, wcale 
nie zwycięskich.

W odległym 1830 roku, 
w słotny, chłodny i mglisty 
wieczór - z 29 na 30 listopa-
da - o godzinie 18.00 wybu-
chło pierwsze ze wspomnia-
nych powstań, nazywane listo-
padowym. Sygnałem miał być 
pożar potężnego młyna na Sol-
cu, na skutek padającego desz-
czu niezbyt wyraźnie się pa-
lącego, tak, iż dym nie był wi-
doczny we wszystkich punktach 
Warszawy, bo ogień sam zgasł. 
Widzieli go jedynie podchorą-
żowie oczekujący na komen-
dę w Parku Łazienkowskim na 
mostku w Agrykoli. Powsta-
nie rozpoczął atak na Belweder, 
ówczesną siedzibę carskiego 
brata w. ks. Konstantego (1779-
1831). Zamach na rosyjskiego 
satrapę się nie powiódł. Wiel-
ki książę w przebraniu niewie-

ścim, jak głosi przekaz, w towa-
rzystwie żony - Polki, Joanny 
Grudzińskiej (1791-1831), no-
szącej tytuł Księżnej Łowickiej 
i niewielkiej eskorty oddanych 
sobie żołnierzy wymknął się 
zamachowcom. Przemknąw-
szy w zamkniętym pudle karety 
przez podwarszawski wówczas 
Mokotów dotarł do karczmy 
w Wierzbnie (dziś część Mo-
kotowa), gdzie z uwagi na roz-
wijającą się chorobę małżon-
ki zatrzymał się na noc i cze-
kał na dalszy bieg wypadków. 
W tym czasie powstanie obję-
ło już całą Warszawę. Z pomo-
cą uzbrojonej własnym sump-
tem ludności stolicy zdobyty 
został Arsenał, pod którym za-
raz zaczęły toczyć się walki roz-
przestrzeniając się na inne re-
jony miasta m.in. ulice: Długą, 
Miodową, Krakowskie Przed-
mieście, Bielańską, Tłomackie, 
Leszno aż po Wolę i Powązki. 
Otworzyły się wszystkie kosza-
ry, w których stacjonowali pol-
scy żołnierze, a do nich spon-
tanicznie przyłączały się coraz 
potężniejsze rzesze mieszkań-

ców stolicy. Wyglądało na to, 
że szczęście sprzyja powstań-
com. Dnia 4 grudnia utworzo-
no Rząd Tymczasowy z księ-
ciem Adamem Jerzym Czarto-
ryskim (1770-1861), na czele, 
a następnego dnia dyktatorem 
powstania został wybitny stra-
teg i dowódca gen. Józef Chło-
picki (1771-1854), dysponują-
cy około 57 tys. polskich żoł-
nierzy. 25 stycznia 1831 ro-
ku Sejm uchwalił detronizację 
znienawidzonego cara Aleksan-
dra I. Wtedy Rosjanie rzucili 
na krnąbrnych Polaków 80-ty-
sięczną armię dowodzoną przez 
feldmarszałka Iwana Dybicza 
Zabałkańskiego (1785-1831), 
która 5 lutego 1831 roku prze-
kroczyła granicę Królestwa Pol-
skiego. Jedenaście dni później 
doszło do pierwszej regularnej 
bitwy pod Stoczkiem, w któ-
rej zwycięstwo odniosła strona 
polska – powstańcza, pod roz-
kazami gen. Józefa Dwernic-
kiego (1779-1857). Inny pol-
ski oddział, kierowany przez 
gen. Jana Zygmunta Skrzynec-
kiego (1787-1831) - 17 lutego 
starł się z wojskami rosyjskimi 
pod Dobrem. Arena walk prze-
suwała się szybko w kierunku 
Warszawy. Już 19 lutego wal-
ki toczyły się pod Wawrem, by 
w tym samym dniu przejść pod 
Olszynkę Grochowską. Dnia 
24 lutego polscy żołnierze bi-
li się pod Białołęką, a następ-
nego dnia - 25 lutego – znowu 
pod Olszynką Grochowską, tym 
razem w cieniu praskich fortyfi-
kacji. Wypadki biegły tak szyb-
ko, że trudno za nimi nadążyć – 
wymieniając miejsca bezustan-
nych, niestety krwawych poty-
czek. 26 lutego powstaje Rząd 

Narodowy z gen. Skrzyneckim, 
jako prezesem, są też nowe zwy-
cięstwa – 31 marca – pod Waw-
rem i Dębem Wielkim. Kolejne 
10 kwietnia pod Iganiami – by-
ło sukcesem gen. Ignacego Prą-
dzyńskiego (1792-1850). Nie-
spodziewanie 25 maja przycho-
dzi klęska pod Ostrołęką, roz-
poczynająca złą passę. Nowy 
rosyjski dowódca feldmarszałek 
Iwan Paskiewicz (1782-1856), 
w lipcu pod Osiekiem przepra-
wia potężną armię przez Wisłę 

i rusza na Warszawę. Rząd Na-
rodowy ogłasza pospolite ru-
szenie, jednak nie na wiele to 
się zda, bo 6 września Paskie-
wicz zdobywa ostatecznie Wo-
lę i wkracza do Warszawy. To 
zaledwie garść nazwisk „akto-
rów” tamtego czasu, nie sposób 
wymienić wszystkich, opowie-
dzieć o sporach politycznych, 
a i niestety o zdradach, które za-
ważyły na losach patriotyczne-
go zrywu mającego szanse na 

pozytywny finał, nawet spekta-
kularne zwycięstwo.(…)

Corocznie na terenie samej 
tylko Warszawy odbywa się, 
co najmniej kilka insceniza-
cji historycznych bitew, w tym 
tej w Olszynce Grochowskiej, 
do której mam osobistą esty-
mę. Historyczna Olszynka, jak 
zapamiętałem to po odległej 
już w latach wizycie, dawno 
już przestała być laskiem ol-
chowym, a raczej została zdo-
minowana przez nasadzone 

tam brzozy. Pewnie ładniejsze 
i trwalsze, bardziej malowni-
cze, silniejsze, odporne na ro-
bactwo, ale nie bardzo nawią-
zujące do nazwy tego miejsca 
i wielkiej historii.

Kończąc wspomnienia o Po-
wstaniu Listopadowym, które 
w sumie trwało do 21 paździer-
nika 1831 roku, w tym dniu bo-
wiem skapitulowała twierdza 
Zamość, nie sposób nie przypo-
mnieć, iż podczas gdy w Króle-

stwie trwało Powstanie Listo-
padowe, w Paryżu – były ofi-
cer armii napoleońskiej, nie-
gdyś stacjonujący w Warsza-
wie – Casimir François Delavi-
gne (1793-1843), napisał słyn-
ną „Warszawiankę” do melodii 
skomponowanej przez wybitne-
go polskiego kompozytora Ka-
rola Kurpińskiego (1785-1857). 
Francuski tytuł tej pieśni brzmi 
„La Varsovienné”, przekładu 
na język polski dokonał poeta 
i historyk Karol Sienkiewicz 

(1793-1860), współtwórca Bi-
blioteki Polskiej w Paryżu. Pra-
wykonanie jej miało miejsce  
5 kwietnia 1831 roku w Teatrze 
Narodowym w Warszawie. Tra-
fiająca do serc i umysłów ty-
sięcy Polaków piękną melodią 
i głębokimi słowami pieśń, sta-
ła się symbolem zwycięstwa, 
którego wówczas – w Powsta-
niu Listopadowym ostatecznie 
nie odnieśliśmy.

Tadeusz Wł. Świątek

zau£ki historii

Powstanie Listopadowe

W. ks. Konstanty. Karta pocztowa 
ze zbiorów autora (1910 r.).

Bitwa pod Olszynką Grochowską. Karta pocztowa (ok. 1925 r.).
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11 listopada w Falenicy od-
była się Wawerska Parada 
Niepodległości, w tym roku 
nazwana „Skrzydlatą Para-
dą”. Mogło być nudno, sztam-
powo, smutno i zimno, ale nie 
było. Dlaczego? Bo ludzie, 
którzy przyszli, chcieli uczcić 
ten dzień. Bo organizatorzy 
czyli Falenickie Towarzystwo 
Kulturalne, włożyli w przy-
gotowanie imprezy dużo ser-
ca i pracy. A w końcu, bo 
wszystkim chodziło o to, by 
było jak najlepiej. Z tego po-
wodu tuż przed 16.00 sprzed 
kościoła Najświętszego Serca 

Pana Jezusa wyruszyli tłum-
nie mieszkańcy Wawra w ra-
dosnym pochodzie. Na cze-
le prezentowało się pięknie 
dwóch husarzy w pełnym 
uzbrojeniu, na swych zacnych 
rumakach. Za nimi oficie-
le z burmistrzem Łukaszem 
Jeziorskim, z chorągiewka-
mi powiewającymi jak sztan-
dary wolnej Polski. Później 
tłumy rodziców z dziećmi, 
w garniturach i sportowych 
bluzach – wszyscy z uśmie-
chami, w radosnym marszu 
pamięci. Atrakcją, i wielkim 
urozmaiceniem był przejazd 

w pochodzie kilkudziesię-
ciu motyckli. Wielkie, pięk-
ne maszyny i ich właścicie-

le ubrani w skórzane stroje 
bardzo się podobali wszyst-
kim, ale szczególnie dzie-

ciom i w wielu przypadkach 
ich mamom. Parada w asy-
ście policjantów przeszła uli-
cami Bartoszycką, Narcyzo-
wą i Walcowniczą, aż do pla-
cu przy ulicy Bystrzyckiej, 
gdzie odbyła się druga część 
wydarzenia.

W pochodzie przeszło kil-
kuset mieszkańców. Co za-
skakujące większość, jeśli 
nie wszyscy z nich przyszli 
na plac, gdzie miał odbyć się 
koncert pieśni patriotycznych 
zaśpiewanych przez chór wy-
chowanków harcmistrza Wła-
dysława Skoraczewskiego. 
Trzeba przyznać, że w wyko-
naniu silnych głosów, pieśni 
takie jak „Czerwone maki na 
Monte Cassino” czy „Bywaj 
dziewczę zdrowe” niosły się 
hen, aż do nieba, wyżej i dalej 
niż kolorowe fajerwerki od-
palone na zakończenie impre-
zy. Kto chciał śpiewać wspól-

nie z chórem, mógł. Tym ra-
zem nie było mowy o wykrę-
caniu się nieznajomością słów 
pieśni, bo zwrotki każdej wy-
świetlano na specjalnie udo-
stępnionym telebimie wiszą-
cym na ścianie sąsiadujące-
go z placem budynku – trze-
ba przyznać, że to miły gest 
ze strony właścicieli budynku 
i organizatorów. Poza śpiewa-
niem, było też rozstrzygnię-
cie konkursu „Moja flaga Pol-
ski”, a na pokrzepienie ciała 
radujących się dusz także gro-
chówka i pyszniutkie marciń-
skie rogale.

Obeszło się bez incyden-
tów. Bez awantur. Bez żad-
nych wpadek ze strony orga-
nizatorów. Trzeba podkreślić, 
że przygotowanie imprezy dla 
kilkuset mieszkańców to duże 
wyzwanie. Organizatorzy te-
mu wyzwaniu sprostali. 

Sandra Borowiecka

Skrzydlate Święto Niepodległości
Niedawne burdy w stolicy skłaniają nas do refleksji jak obchodzić Święto  
Niepodległości? Warto pokazać, że są ludzie, którzy potrafią ten wielki dzień 
celebrować z radością i szacunkiem.

Na to, aby w kamienicy za-
działało centralne ogrzewanie 
i popłynęła ciepła woda miesz-
kańcy czekali bardzo długo. – 
Od dwóch sezonów na ścianach 
mamy grzejniki, ale nie mamy 
ciepła… – mówi pani Dorota, 
najemca jednego z lokali użyt-
kowych w budynku. – Loka-
torzy są już naprawdę bardzo 
zniecierpliwieni oczekiwaniem 
na ciepło…

W połowie listopada „Miesz-
kaniec” sprawdził na jakim eta-
pie są prace przyłączeniowe.  
– Wczoraj zrobiliśmy wcinkę 
do sieci i do węzła… –  bran-
żowym żargonem tłumaczył 
jeden z robotników porządku-
jących podwórko kamienicy. 

Oznacza to, że w zasadzie już 
nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby instalacją popłynęła ciepła 
woda. Usiłowaliśmy dowie-

dzieć się w spółce Dalkia War-
szawa (dawny STOEN), kie-
dy dokładnie nastąpi „urucho-
mienie centralnego ogrzewa-

nia i centralnej ciepłej wody”. 
Niestety, przez trzy dni telefon 
osoby odpowiedzialnej za kon-
takt z mediami milczał jak za-
klęty. Mamy jednak nadzieję, 
że nie jest to oznaka kolejnych 
kłopotów i w końcu spełni się 
marzenie mieszkańców.

Optymistą jest także wice-
burmistrz Pragi-Południe, Ro-
bert Kempa: – Myślę, że in-
stalacja zostanie uruchomio-
na w ciągu najbliższych dni. 
Być może nawet przed publi-
kacją tego artykułu... Pierwot-
nie wskazanym terminem był 
9 grudnia. Dowiedzieliśmy się 
także, że przyczyną tak długiej 
zwłoki z uruchomieniem in-
stalacji były błędy projektowe 
w pierwotnie wykonanej doku-
mentacji PGNiG.

rosa 

Mińska 7 – nie będą marznąć?
Dobra wiadomość dla mieszkańców i najemców kamienicy 
przy ul. Mińskiej 7 – wreszcie będzie ciepło w tym budynku!

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
l Maty bambusowe l ¯aluzje l 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%   

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!

* 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
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 22h o r o s k o P
 BA RAN 21.03-21.04

W najbliższym czasie pomyśl jak usprawnić swo-
ją pracę. Może warto zainwestować w nowocze-
śniejszy sprzęt. Obecnie Twoja sytuacja jest sta-
bilna, ale chwilowo fortuna może nie do końca Ci 
sprzyjać, więc uzbrój się w cierpliwość. W Two-
im przypadku może to być trudne. Warto pod-
dać się okresowym badaniom, przyda się wizyta 
u stomatologa. Unikaj stresu i staraj się czynnie 
wypoczywać na świeżym powietrzu. 

 BYK 22.04-21.05
Jeśli posprzeczałeś się z bliską Ci osobą, to pamię-
taj, że warto się pogodzić, bo w uczuciach o wie-
le gorsza jest obojętność. Twoje zachowanie może 
wzbudzać zazdrość lub irytację partnera, dlatego 
skłaniaj się ku konfrontacji. W pracy narzuć sobie 
większą dyscyplinę, możesz spodziewać się rywali-
zacji, a nawet nieczystej gry, gdyż stawką okażą się 
większe pieniądze. Dbaj o siebie, reaguj, gdy poja-
wią się jakieś dolegliwości zdrowotne. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Nie bujaj w obłokach i weź się do roboty. Poświęć 
trochę więcej uwagi rodzinie i przyjaciołom. Nie 
tłum w sobie uczuć i powiedz kochanej osobie, 
co tak naprawdę czujesz. Spotkasz się ze zrozu-
mieniem i aprobatą. Może powinieneś zrobić coś 
sympatycznego i szalonego, aby olśnić bliskiego 
Ci człowieka. Zasługuje na to. Może kolacja albo 
wypad do kina?

 RAK 22.06-22.07
Może być tak, że tej jesieni Twoim przeznacze-
niem będzie miłość. Ci, co rozstali się z partne-
rem, mogą to bardzo przeżywać, wolni będą 
szukać wielkiej miłości, a  w  stałych związkach 
uczucie odżyje na nowo. Ambicje zawodowe od-
suną się na razie na dalszy plan, a Ty będziesz 
błyszczeć w  towarzystwie. Duże powodzenie 
u płci przeciwnej spowoduje, że możesz stracić 
instynkt samozachowawczy, dlatego wskazany 
jest umiar w Twoim działaniu i rozwaga.

 LEW 23.07-23.08
Zmiany pogody dosyć przygnębiająco wpłynęły 
na Twoje samopoczucie. Musisz się przełamać 
i nastawić pozytywnie do otaczającej Cię rzeczy-
wistości. Pomyśl, że zbliżają się święta, i  może 
warto z wyprzedzeniem zacząć kupować prezen-
ty. Nie zapominaj o sobie, rozmawiaj z bliskimi – 
zobaczysz, że Twoje samopoczucie ulegnie dia-
metralnej poprawie.

 PAN NA 24.08-23.09
Staraj się skoncentrować przede wszystkim na 
uporządkowaniu bieżących spraw. Przejrzyj szu-
flady i  notes, sprawdź, czy w  ostatnich tygo-
dniach czegoś ważnego nie przeoczyłeś. Warto 
pokusić się o parę chwil refleksji. Pamiętaj, że je-
śli pozwolisz problemom narastać, w Twoim ży-
ciu powstanie bałagan i  zamieszanie, a  wtedy 
możesz nie uwolnić się od poczucia zagubienia 

i wrażenia, że kręcisz się w kółko. W razie potrze-
by zasięgaj fachowej porady. 

 WA GA 24.09-23.10
W najbliższym czasie możesz trzymać się za kie-
szeń. Uzbierało się parę pilnych wydatków, których 
nie powinieneś już odkładać. W pracy będzie Cię 
otaczać dobra atmosfera. Nareszcie przekonasz 
się, że możesz spokojnie współpracować z  oso-
bami, z którymi wydawało Ci się to wcześniej nie-
możliwe. Weekendy mogą okazać się wyjątkowo 
aktywne. Warto znaleźć spokojną chwilę, by poroz-
mawiać z partnerem o waszych relacjach. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Od swojego partnera będziesz wymagać zrozu-
mienia i uznania dla Twoich poczynań i ambicji. 
A ponieważ jesteś „czarusiem” i umiesz używać 
wszelkich argumentów, by zrealizować pragnie-
nia, nic nie powinno stanąć Ci na przeszkodzie. 
Jesień nie zmniejsza Twojej wrażliwości na uro-
ki partnera i może sprawić, że Twoje nadmierne 
pragnienia niekoniecznie spotkają się z jego zro-
zumieniem. W tym wypadku konieczna jest dys-
cyplina i wewnętrzne opanowanie.

 STRZE LEC 24.11-22.12
W ciągu kilku najbliższych dni spotka Cię wiele nie-
spodzianek. W pracy poczujesz się doceniany, na 
brak finansów nie będziesz narzekać i ogólna apro-
bata otoczenia dopełnia całości. Ale, uważaj na to, 
co mówisz - pewne sądy zachowaj tylko dla siebie. 
Mogą z tego wyniknąć niepotrzebne komplikacje. 
W sprawach osobistych masz dobre układy z part-
nerem i postaraj się je utrzymać jak najdłużej. 

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Dużo mówisz, ale niewiele robisz w tym kierunku, 
aby pewne sprawy przybrały inny obrót. Wykaż się 
większą odwagą cywilną i konsekwencją w działa-
niu. Jeżeli to zrobisz – sukces finansowy murowany, 
nie mówiąc o towarzyskim. Twój urok osobisty ode-
gra tu niemałą rolę. Zadbaj o swój organizm, który 
jesienią potrzebuje odpowiedniej dawki energii.  

 WO DNIK 21.01-19.02
Nie martw się rzeczami, które w  końcu same 
znajdą rozwiązanie. Troszeczkę powinieneś od-
począć. Wybierz się z  najbliższymi na ciekawą 
wycieczkę. Pod koniec miesiąca niespodziewa-
ny przypływ gotówki. Dlatego już teraz pomyśl 
o zakupie świątecznych prezentów, unikniesz nie 
tylko kolejek, zaoszczędzisz na czasie, a i zawar-
tość portfela będzie pod większą kontrolą.     

 RY BY 20.02-20.03
Staraj się zawsze ze zrozumieniem słuchać swe-
go rozmówcy, nawet, gdy nie podzielasz jego po-
glądów. W pracy doskonałe dni na szukanie wyj-
ścia z trudnych sytuacji oraz na burzę mózgów. 
Jeżeli nadarzy się okazja, wybierz się w  krótką 
podróż – może okazać się owocna. Nie dąż jed-
nak zbyt szybko do celu, bo możesz się potknąć 
o mały kamyk. Merlin

Kilka kobiecych sposobów na 
różne sytuacje.

Masz ważne spotkanie 
i bardzo pocą ci się dłonie? 
Spróbuj rozprowadzić na nich 
trochę dezodorantu typu per-
spirant, wielu osobom to po-
maga!

Zdarzało ci się zdejmując 
przez głowę bluzkę, ubrudzić 
ją niechcący makijażem? Po-
może cienka, najlepiej jedwab-
na chusta, którą należy za-
wiązać na szyi jak pelerynkę, 
lecz rozcięciem do tyłu - pod-
czas zdejmowania bluzka pod-
nosi „pelerynkę” jak osłonę na 
twarz i ześlizguje się po czy-
stym jedwabiu, bez kontaktu 
z kosmetykami.

Masz słabość do szuflad? 
By te stare, drewniane (ale nie 
tylko) chodziły bez oporów, co 
jakiś czas przesmaruj brze-
gi od spodu świecą. W szufla-
dach z bielizną lub sentymen-
talnymi pamiątkami, ale też 
w szafach, przyjemnie jest 
mieć miły zapach. Dlatego 
nie wyrzucaj pustych butele-
czek po perfumach. Usuń ko-
rek lub atomizer i pozwól, by 
zapach delikatnie się ulatniał. 
Nieprzyjemne zapachy usunie 
mielona kawa, lecz pozostawi 
swój aromat. Ja – lubię!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Na chłodne wieczory nie ma to, jak ciepła kolacja. 
Najlepiej – niekłopotliwa w przygotowaniu. 

✓Patelnię wysmaruj oliwą. Podsmażaj na niej bez pośpie-
chu, co jakiś czas mieszając i odwracając, surowe ziemniaki 
obrane i w plastrach – np. po dwa na osobę. Po około 15 mi-
nutach lekko posól i dosyp drobniutko krojonych wędlin, naj-
lepiej – wędzonych, ale niekoniecznie, a po kolejnych 10 minutach dodaj kubek – 
półtora (zależnie od wielkości patelni) z gęstym kefirem (może być śmietana, ale 
wtedy jest tłuste) wymieszanym z 1-2 jajami, szczypiorkiem (dużo!), solą, świeżo 
mielonym pieprzem i serem. Może być zwykły, żółty, tarty, ale ja wolę gorgonzolę. 
Wylej zawartość na ziemniaki, nie mieszaj lecz przykryj i trzymaj na małym gazie 
(a najlepiej – na płytce) aż się zetnie, następnie odrobinę zwiększ gaz i odkryj, by 
odparować płyn. Pycha! Można urozmaicać kawałkami cukinii, suszonymi pomi-
dorami oraz oliwkami czarnymi i zielonymi. Wielkie pole dla wyobraźni!

✓Inna wersja: patelnię przygotuj jak powyżej, na rozgrzaną wysyp pokrojoną 
w małą kostkę kiełbasę lub szynkę czy bekon, a gdy się lekko zrumieni, dodaj 
ziemniaki w plasterkach plus 1 siekaną cebulę. Smaż mieszając, po 10 minutach 
zmniejsz gaz, posyp solą, świeżo mielonym pieprzem i  przyprawami, przykryj 
i duś jeszcze około 5-10 minut, do miękkości. Podawaj gorące, z maślanką lub 
kefirem.

✓Rozgrzej lekko patelnię wysmarowaną masłem, a następnie wylej na nią 2-4 
jajka (zależnie od wielkości patelni i ilości osób) bardzo mocno ubite z solą i pie-
przem. Gdy spód się ścina, podważaj go łopatką, by płynna masa spływała na 
dno. Kiedy wierzch będzie półpłynny, lecz lśniący, wykładamy na jedną połowę 
gorący szpinak przedtem podduszony do odparowania soku z solą, gałką musz-
katołową i czosnkiem, po czym szeroką łopatką „zawijamy” pustą połowę przy-
krywając nią szpinak (można przedtem posypać tartym serem). Patelnię przykry-
wamy, a po 2-3 minutach wyłączamy gaz. Po chwili delikatnie zsuwamy potrawę 
na ogrzany talerz. Tu farsze mogą być różne: od duszonych grzybów czy pasków 
chudej szynki przez podsmażoną mieszankę oliwkowo-pomidorowo-cukiniową 
czy domowe, dobre powidła. Wówczas wierzch można polać czekoladą.
 PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Wczorajsze „niezawodne” leki, dziś skompromitowane. A co z dzi-
siejszej apteki uznają za trujące za kilka lat?

Rtęć – dziś wiemy, że to groźna trucizna (także jej opary), uszka-
dza nerki, układ nerwowy, płuca. Ale pięćset lat temu uważano ją za 
niezawodny środek przeciw syfilisowi przypisując przerwy między 

stadiami, w jakich zwykle przebiega choroba, poprawie dzięki lekowi! Tytoń – znał go 
niemal cały świat. Zachęcano do palenia, by leczyć przeziębienia, migreny i nie tylko. Do-
dawano go też do środków czyszczących zęby, bardzo długo, bo do XIX wieku, stosowano 
w pewnych schorzeniach… lewatywę z dymu tytoniowego, wprowadzaną do organizmu 
niezbyt przyjemną drogą specjalnym, niewielkim na szczęście, miechem. Odchudzanie ta-
siemcem? Zarażano się nim już w połowie XX wieku, nie mając świadomości, że powodu-
je anemię oraz, że wędrując po organizmie larwa może umiejscowić się nawet w mózgu, 
a to już poważny problem. Dziś znowu (zwłaszcza przez Internet) niektórzy oferują ten 
odrażający sposób, z którego korzystać nie wolno!     Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Szosa, kierowca (praworządny gość) jedzie 

dość szybko. Raptem widzi napis: „Maksimum 
50 km”, więc posłusznie zwalnia. Po jakimś 
czasie widzi: „Maksimum 20 km”. Znowu zwal-
nia, choć inni go wyprzedzają. Wreszcie: „Mak-

simum 10 km”. Wściekły, zwalnia – wyprzedzają go nawet 
rowerzyści. Nagle dostrzega napis: „Witamy w Maksimum!”

��
Akademik, ranek po imprezie. – Krzysiek, wstawaj! 
- Cooo…?
- Budzik dzwoni.
- Dobra, odbierz i powiedz mu, że oddzwonię...

��
Sklep. Klientka podchodzi do sprzedawczyni i pyta: – Prze-

praszam, czy mogę przymierzyć tę sukienkę na wystawie? 
- Cóż, tak – odpowiada ekspedientka. – Ale mamy też przy-
mierzalnie!

��
- Stary, dlaczego się rozwodzisz?
- Bo ona całymi wieczorami łazi po knajpach!
- …pije…
- Nie! Śledzi mnie! 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 uka-
zania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 20/2013: „Jak kto robi tak ma”. Ze-
staw upominków wylosowała p. Karolina Zalewska z ul. Kondratowicza. Po odbiór 
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 29 listopada br.
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO

l Skup aut, kasacja. Płatne 
gotówką.  Tel. 511-571-917

FINANSE

l Doświadczona księgowa – 
doradca podatkowy poprowa-
dzi księgowość małych i śred-
nich firm - od 100 zł. 
Tel. 606-763-006; 601-237-563 
 www.podatkizglowy.pl
l Pożyczki pozabankowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18.  Tel. 22 831-36-48
l Stare pocztówki, zdjęcia, 
monety, banknoty, odznacze-
nia, srebro.  Tel. 792-077-648

SPRZEDAM

l Drewno opałowe pocięte 
z rozbiórki, worek 12 zł. Trans-
port gratis.  Tel. 721-002-710. 
l Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
l Sprzedam używane z Nie-
miec: pralki, lodówki, zamra-
żarki, telewizory i inne. Kon-
takt 502-188-233
l Tapczan jednoosobowy, 
stan b. dobry, nowy. 
 Tel. 22 870-29-98 

INNE

l Dekupaż - Sklep i Pra-
cownia Craftroom zaprasza 
od 8.00 do 19.00, W-wa ul. 
Chrzanowskiego 8 B wejście 
od Przeworskiej. 
 www.craftroom.pl  
 Tel. 22 870-57-15

MEDYCZNE

l Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
l Psycholog Magdalena Wei- 
rauch.  Tel. 664-815-173

NAUKA

l AA Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41  
l CHEMIA. 
 TEL. 503-410-723
l J. polski.  Tel. 691-923-889
l Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefo-
nu. Osoby starsze – promocja!  
Student.  Tel. 533-404-404
l Reedukacja (terapia peda-
gogiczna – j. polski, matema-
tyka).  Tel. 691-923-889

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Kawalerka, Wawer. 
 Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Bezpośrednio 28 m kw.  
ul. Międzynarodowa. 
 Tel. 691-746-475
l Budynek warsztatowy ca` 
320 m kw. w Falenicy ul. 
Oliwkowa 10. Tanio! Pilne! 
 Tel. 606-260-514
l Segment Gocław 2000 r. 
171/350 m kw. 990 tys. 
 Tel. 604-225-245 

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

l Zamienię działkę blisko 
Warszawy na mieszkanie. 
 Tel. 609-797-597

DAM PRACĘ

l Elektryk Samochodowy. 
Miejsce pracy: Łysakowska 
17.  Tel. 0-510-169-620
l Firma Słodkie Upomin-
ki zatrudni na zlecenie osoby 
bardzo sprawne manualnie do 
konfekcjonowania słodyczy 
i pakowania zestawów świą-
tecznych. Wymagana aktual-
na książeczka badań Sanepid. 
Kontakt: dorota.o@slodkie- 
upominki.pl  Tel. 605 417 351

SZUKAM PRACY

l Kierowca kat. B dyspozy-
cyjny, emeryt z Wawra z nie-
zawodnym Volvo S80. 
 Tel. 791-719-965

l Solidna, uczciwa zaopieku-
je się starszą osobą lub pomo-
że przy dziecku od O. 
 Tel. 503-465-045
l Sprzątanie + okna. 
 Tel. 511-210-315

PRAWNE

l BIEGŁY RZECZO-
ZNAWCA MAJĄTKOWY. 
WYCENA NIERUCHO-
MOŚCI.  TEL. 600-438-844
l Doradca Podatkowy – po-
rady, kłopoty z urzędem skar-
bowym, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody. War-
szawa Gocław. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobuso-
wej)  www.kancelariaosica.pl; 

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

l Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer - 
Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

l Warunki zabudowy w la-
sach.  Tel. 784-595-351

TŁUMACZENIA

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 609 105 940
l Anteny satelitarne naziem-
ne; nc+, Trwam, Polsat, tvn24, 
oraz dekodery telewizji na-
ziemnej.  Sprzedaż, montaż, 
naprawa.  Lemag-tvsat.waw.pl  

Tel. 22 815-47-25; 
501-123-566 

l ANTENY, TELEWIZORY 
– NAPRAWA. 
 TEL. 602-216-943
l Anteny, Telewizja, montaż, 
serwis.  Tel. 534-102-010 
l Anteny indywidualne, 
zbiorcze, monitoring, napra-
wa RTV. Najwyższa jakość 
usług, ulica Igańska 32. 
Tel. 604-506-278; 22 813-60-33
l A-z Meble na wymiar. Na-
prawy.  Tel. 602-126-214
l Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów – Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545 

l Cyklinowanie, lakierowa-
nie.  Tel. 510-727-201
l Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja – skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
l Futra – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie napra-
wy. Ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05

l Glazura, gładź, panele. 
 Tel. 609-982-675
l Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, prze-
glądy gazowe, kominiarskie. 
Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
l HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
l Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-658-523
l Hydraulika, ślusarstwo – 
pogotowie.  Tel. 22 416-64-49; 
 889-518-246

l Lodówki, pralki, telewizo-
ry – naprawa. 
 Tel. 694-825-760
l LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464 
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l Malowanie, tapetowa-
nie, gipsowanie, sztukateria. 
Mistrz.  Tel. 22 810-90-22
l Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163

l MEBLE NA WYMIAR. 
PRODUKCJA, PRZERÓB-
KI, NAPRAWY. 

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

l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
l Pralki, lodówki – naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
l Spawanie, kwasówka, alu-
minium.  Tel. 519-582-922
l Sprzątanie kompleksowo – 
mieszkania, biura. 
 Tel. 609-982-675
l STOLARZ – KUCHNIE, 
SZAFY, PAWLACZE, ZA-
BUDOWY ORAZ NAPRA-
WY.  TEL. 602-126-214
l Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88

l Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery - naprawy, pranie 
verticali.  Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe 
i naprawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l ELEKTRYCZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Gładź, malowanie i panele. 
 Tel. 609-982-675
l Hydrauliczne, gazowe. 
 Tel. 505-356-425
l HYDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Malowanie, wykładziny, 
drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13

l PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888 
l TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.    TEL. 504-618-888  

USŁUGI/komputerowe

l AAA Tani Serwis Kompu-
terowy 18 zł/h 24 h. Dojazd 0 
zł.  Tel. 506-480-505
l Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

l Cyklinowanie bezpyłowe, 
lakierowanie, układanie. 
 Tel. 503-630-035
l Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380
l Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 22 612-21-74; 501-028-073
l Naprawy witryn, lad skle-
powych, komór. 
 Tel. 609-840-514

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gru-
zu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi itp. Sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
Tanio!  Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24 h/7. 
Wywóz i utylizacja starych 
mebli, agd, rtv. 
 Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI.
 TEL. 722-990-444
l Transport – przepro-
wadzki – sam. o wymiarach 
– 4,2dł./2,2 wys. – kontener. 
Kraj, zagranica, konkuren-
cyjne ceny. Tel. 502-904-708
l Wywóz gruzu, mebli, 
sprzątanie piwnic, transport 
mat. budowlanych. 
 Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

l Sklep Zielarski – Międzyle-
sie ul. Pożaryskiego 24b. Su-
plementy, kosmetyki, oleje, 
soki, zioła.  Tel. 602-124-453
l Ziółko – Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

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

Domowy hydraulik – 24 h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy.  

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt agd, złom, maku-
laturę, stłuczkę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli.      Tel. 22 499-20-62

Gaz, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazowe. 

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

rEKlAMA  rEKlAMA

USŁUGI POGRZEBOWE
„SeLeNe”

CAŁODOBOWY 
DYŻUR TELEFONICZNY
516-084-130 

WARSZAWA RAdOść 
ul. PANNY WOdNEJ 46/48

Miejskie Przedsiębiorstwo
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;
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

USŁUGI Pogrzebowe

rEKlAMA rEKlAMA  

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

DrEWNo
– opałowe – kominkowe
– klocki dębowe
– BRYKIET PACZKOWANY
   od 530 zł/tona
Atrakcyjne ceny – transport
Nadma, ul. Jaworówka 44
Tel. 514-202-038; 882-840-184

Francuski, rosyjski  
– tłumaczenia. 

Tel. 22 815-44-91; 
601-35-18-64

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwaran-
cja.  Tel. 502-904-708

mIesZKaNIeC 11

Złota Rączka. 
Tel. 515-400-656

Meble kuchenne, szafy wnę-
kowe na wymiar. Projekt, 
wycena, montaż – gratis. 

Tel. 792-093-410 

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Kłopotowskiego 23/25 
(wejście od ul. Floriańskiej)
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY
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rEKlAMA rEKlAMA  

Poradnia Rodzinna i m³odzie¿owa Stowarzyszenia Wspólne Podwórko,  
w ramach projektu „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Po³udnie” 

wspó³finansowanego za œrodków Miasta Sto³ecznego Warszawy, prowadzi: 
bezp³atne konsultacje psychologiczne, wychowawcze oraz terapiê indywidualn¹. 

Doœwiadczeni specjaliœci wykszta³ceni  
w ró¿nych teoretycznych podejœciach terapeutycznych,  

ale maj¹cy wspólny cel – pomoc dziecku i rodzinie  
– oczekuj¹ na wszystkich potrzebuj¹cych rozmowy i wsparcia.

ZeSPÓ£ PSYcHOLOGÓW i teRaPeUtÓW ZaPRaSZa na:

– KOnSULtacJe PSYcHOLOGicZne i PSYcHOteRaPÊ dLa dZieci 
i m£OdZie¯Y

– KOnSULtacJe WYcHOWaWcZe dLa icH ROdZicÓW

Osoby zainteresowane mog¹ zg³osiæ siê do Poradni Rodzinnej i M³odzie¿owej
Stowarzyszenia Wspólne Podwórko telefonicznie:  

(22) 100 69 85 lub 792 22 26 26,
oraz osobiœcie: ul. chrzanowskiego 13 lok. U3, 04-392 Warszawa

ZacHÊcamY taK¯e dO W£¥cZenia SiÊ dO naSZYcH dZia£aÑ na 
ZaSadZie WOLOntaRiatU

Poszukujemy Wolontariuszy, osób, które dysponuj¹ czasem wolnym,  
czuj¹ powo³anie do dzia³añ

spo³ecznych i chcia³yby wspomóc nasze dzia³ania  
poprzez pomoc dzieciom i m³odzie¿y w odrabianiu lekcji.

Zg³oszenia nale¿y kierowaæ do Fundacji „Wspólna droga” United Way
Polska, ul. Kinowa 19/U-1, Warszawa, ( 22) 621 28 09

DOBRE JEDZENIE 
NA POKłAD!

Tradycyjnie w podstawówce przy ul. Kamion-
kowskiej został zorganizowany Dzielnicowy 
Dzień Dobrego Jedzenia. Tym razem pano-
wały morskie klimaty…

Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida już po 
raz szósty była organizatorem Dzielnicowego Dnia Dobrego Jedze-
nia. Impreza ma promować i propagować wśród młodzieży zdrowe 
sposoby odżywiania i zdrowy styl życia. Tym razem, 15 listopada, 
ogólnowarszawskim hasłem było „Z warzywami żyję w zgodzie - 
jem je co dzień”, zaś jako motto lokalne organizatorzy wybrali ha-
sło „Na morzu dobrego smaku”. Tak więc szkolny Kabaret „Szpila” 
(na zdjęciu) popłynął ze swoim programem w kierunku szant i pie-
śni marynarskich, a na suto zastawionych dobrym jedzeniem stołach, 
prócz warzyw i owoców, królowały krewetki, paluszki surimi, śledzi-
ki, a nawet prawdziwy, w całości przyrządzony łosoś. Dyrekcja i ka-
dra pedagogiczna goszczącej podstawówki przebrana była za pira-
tów, zaś w szkolnym korytarzu stanęła wielka rufa statku „Norwid”. 

Zresztą pokład „Norwida” natychmiast został zaanektowany 
przez radnych biorących udział w uroczystości – wiceprzewodni-
czącą dzielnicowej rady Katarzynę Olszewską i przewodniczące-
go komisji kultury Ryszarda Kalkhoffa. Kierujący południowopra-
skim samorządem Marcin Kluś wyszukiwał w tym czasie smako-
łyki wśród przebogatego stołu. – To wszystko zasługa naszych ro-
dziców – zaznaczała dyrektor Małgorzata Wiaderna. Faktycznie, co 
roku przy okazji tej imprezy, w szkole nie tylko znajdują się wspa-
niałe potrawy, ale także zaskakujące i pracochłonne dekoracje.

W tegorocznym święcie wzięło udział 14 placówek. Uczniowie 
przygotowywali (często z warzyw i owoców) tarcze swoich szkół. 
Oczywiście, nagrodzeni zostali wszyscy, bo akurat to święto, ma 
wybitnie edukacyjny charakter. Ada M.

DOZWOLONE OD
Szczególnej, gdyż rola, jaką CPK od-

grywa w naszej dzielnicy jest olbrzymia 
i szczególna. Kultura, sztuka, taniec, muzy-
ka, sport i rekreacja, działania społeczne… 
- nie ma chyba dziedziny, w której, na różne 
sposoby, nie uczestniczyłoby dzielnicowe 
Centrum… Stąd też „osiemnastka” zgro-
madziła przedstawicieli wielu środowisk, 
a sala widowiskowa CPK wypełniona by-
ła po brzegi.

Święto stało się okazją do wspominek, 
a także ukazania cząsteczki dorobku CPK 
kierowanego od lat przez dyrektor Barbarę 
Gebler-Wasiak. Na scenie wystąpiły m.in. 
grupy działające przy CPK – dziecięca ba-
letowa (na zdjęciu) i hip-hopowa z Klubu 
Kultury Gocław, teatralna „Ręce i nogi”, 
Chór Amici Canentes oraz grupa gospel So-
ul Connection. Wspomnieniami dzielili się 
wszyscy, a najwięcej Ryszard Kalkhoff, naj-
starszy południowopraski radny, którego ra-
zem z nieżyjącą już Marzenką Koraszewską 
uznaje się za „rodziców CPK”.

Z okazji jubileuszu Pani Dyrektor otrzy-
mała wiele kwiatów i ciepłych życzeń, a tak-
że kilka prezentów, o których musimy wspo-

mnieć, gdyż widać było, że wywołały one 
spontaniczną radość. 

Burmistrz Tomasz Kucharski wspólnie 
z przewodniczącym Rady Dzielnicy Pragi-
-Południe Marcinem Klusiem, w imieniu rad-
nych i zarządu wręczył Pani Dyrektor wiel-
kiego pluszowego misia, tablicę tramwaju li-
nii „18” oraz oprawione zdjęcie pani dyrektor 

na tle wojskowego Hummera. W imieniu ze-
społu „Mieszkańca”, redaktor naczelny Wie-
sław Nowosielski, wręczył zaś jej karykaturę 
autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Jacka 
Frankowskiego. 

Warto wspomnieć, że scena CPK stała się 
także okazją do innych bardzo przyjemnych, 
choć oficjalnych zdarzeń. Oto burmistrz To-
masz Kucharski, w imieniu ministra kultury, 
wręczył głównej instruktorce zajęć plastycz-
nych CPK, Lidii Zdzieszyńskiej, odznakę 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Zaś To-
warzystwo Przyjaciół Warszawy uhonoro-
wało dyrektor Wasiak i burmistrza Kuchar-
skiego, niezwykle rzadko przyznawanym, 
medalem prezydenta Stefana Starzyńskiego.  
– Jesteśmy zaskoczeni i bardzo wzruszeni – 
zgodnie mówili uhonorowani. – To olbrzy-
mie zobowiązanie do dalszej pracy…

Oficjalne obchody jubileuszu zakończy-
ło dzielenie wspaniałego tortu przygoto-
wanego przez CH Promenada i symbolicz-
na lampka szampana. A potem już były tyl-
ko sympatyczne rozmówki w kuluarach 
i spontaniczne tańce przy muzyce kapeli 
Staśka Wielanka…  (ar) 

W piątek, 15 listopada, Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe, świętowa-
ło swoje osiemnastolecie. „Mieszkaniec” także był na tej szczególnej „osiemnastce”…
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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

rEKlAMA rEKlAMA  

TADEx  
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

bIUro reKLamY „mIesZKańCa”
04−062 warszawa, ul. grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl

F.U.H. „MIKROL”                                              
Warszawa, ul. Jarocińska 17

Tel. 602-190-368
l  Konstrukcje z aluminium  

(witryny sklepowe, przegrody, drzwi, itp.)
l Okna, drzwi – PCV         
l Szafy wnękowe, garderoby, itp. zabudowy                                                                     
l Usługi remontowo – wykończeniowe

www.mikrol.waw.pl

LAT OSIEMNASTU...

- Pani dyrektor, zawsze 
stara się Pani być w drugim 
rzędzie i nie błyszczeć na 
czołówkach mediów.  Ale są 
chwile, właśnie takie jak ta, 
jak jubileusz 18-lecia „Cepe-
ku”, że trzeba stanąć w bla-
sku reflektorów. Porozma-
wiajmy w konwencji swo-
bodnych skojarzeń związa-
nych z sentencjami polskich 
przebojów. W końcu to też 
kultura, więc… - „Kiedy pa-
trzę hen za siebie…”?

- „…na te lata, co minę-
ły”, to przede wszystkim my-
ślę, że z pozycji wyjściowej, 

kiedy nasz budżet wyno-
sił, w przeliczeniu na obecne 
pieniądze, około sześć tysię-
cy złotych i nie było na Pra-
dze-Południe żadnego Domu 
Kultury, to bardzo zmieniła 
się nasza dzielnica. Pomijając 
wszystkie obiekty CPK prze-
cież mamy tu znakomity Te-
atr Powszechny, znakomicie 
działającą Bibliotekę Publicz-
ną, Bibliotekę Pedagogiczną, 
Orkiestrę Sinfonia Varsovia… 
Ta Praga-Południe, o której 
jeszcze niedawno mówiło się, 
że jest pustynią kulturalną, 
całkowicie się odmieniła.

- „Tu na razie jest klepi-
sko”… Jakie są Pani sko-
jarzenia z powstawaniem 
głównej siedziby CPK przy 
ul. Podskarbińskiej?

- Wtedy powierzchnia bu-
dynku wydawała mi się bar-
dzo duża… Bo i była ogromna 
w porównaniu do dotychcza-
sowej siedziby przy Urzędzie 
Dzielnicy. Tam już było nam 
bardzo ciasno. Mieliśmy już 
pewien dorobek, ale jednak 
nie mieliśmy aż tylu różnych 
form zajęć. Troszkę się mar-
twiłam, jak my tę nową prze-
strzeń, w sposób efektywny 

i z korzyścią dla mieszkańców 
zagospodarujemy… Teraz 
zdumiewają mnie sytuacje, ta-
kie, jak kilka dni temu – w sa-
li widowiskowej był koncert 
z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości, we wszyst-
kich salach coś się działo 
i mieliśmy jeszcze spotkanie 
zespołu redakcyjnego publi-
kacji, którą przygotowujemy 
o Pradze, i nagle się okazało, 
że nie ma wolnego miejsca na 
to spotkanie. Oczywiście, od-
dałam swój pokój. Przyznam, 
że nie myślałam, że to tak bar-
dzo się rozrośnie. Przecież my 
na Podskarbińskiej jesteśmy 
dopiero piąty rok i już braku-
je nam powierzchni… Myślę, 
że przez te lata wykonaliśmy, 
jako Centrum, wszyscy pra-
cownicy, wielką, pozytyw-
ną, a wręcz pozytywistyczną  
pracę.

- „Przyjaciół nikt nie bę-
dzie mi wybierał…” – tym-
czasem, jako dyrektor CPK, 
nie ma Pani zbytniego wpły-
wu na to, z kim przyjdzie 
Pani współpracować w mie-
ście i dzielnicy. A jednak, co 
często Pani podkreśla, udaje 
się trafiać na tych przyjaź-
nie nastawionych…

- Przypominam sobie różne 
wydarzenia z tego okresu mi-
nionych osiemnastu lat i jest 
coś nad czym trochę ubole-
wam… Kiedyś, tak wiele osób, 
z różnych stron sceny poli-
tycznej, potrafiło się wspólnie 
bawić, uczestniczyć wspól-
nie w tych samych imprezach 
i czerpać z tego radość, a dzi-

siaj ci ludzie są bardzo odlegli 
od siebie. Z tego powodu jest 
mi niezmiernie przykro. Ale 
faktycznie, na przestrzeni tych 
lat przychodziło mi współpra-
cować z wspierającymi CPK 
samorządowcami. Tak sobie 
myślę, że wielkim szczęściem 
jest także to, że w dzielnicy 
jest dość stabilna kadra. To też 
bardzo dużo daje. Przez to, że 
współpracujemy od wielu lat, 
to w wielu sprawach porozu-
miewamy się praktycznie bez 
słów. To byłoby niemożliwe 
gdyby następowały duże rota-
cje kadry.

- „Po prostu kocham cię 
życie…” – działania Cen-
trum Promocji Kultury nio-
są radość życia wielu lu-
dziom. Gdybym poprosił 
o wymienienie jednego pro-
jektu z osiemnastoletniej hi-
storii…

- To byłby to plenerowy 
spektakl „Romeo i Julia” przy 
ul. Romea i Julii. To było bar-
dzo trudne doświadczenie – 
spektakl teatralny wymaga 
specyficznej atmosfery, a tu 
robiliśmy to na podwórku, 
pomiędzy blokami. Przyszli-
śmy z prawdziwym teatrem 
do osób, z których wiele, być 
może nigdy wcześniej nie by-
ło w teatrze. Już przed spek-
taklem zabrakło miejsc na wi-
downi, a ludzie przychodzili 
z własnymi krzesełkami i ko-
cykami do siedzenia. Wyszło 
wspaniale. Mieszkańcy długo 
nie mogli rozstać się z akto-
rami, a nam ze wzruszeniem 
opowiadali o tym doświad-

czeniu… Moim marzeniem 
jest żebyśmy kiedyś mieli ta-
kie środki, aby móc przyjść do 
każdego osiedla Pragi-Połu-
dnie właśnie z takim teatrem, 
ze spotkaniami z muzyką, li-
teraturą… Żeby wyjść do lu-
dzi, na ich podwórka.

- „Dozwolone od lat osiem-
nastu…” - co po osiągnięciu 
pełnoletności?

- Żebym poczuła się speł-
niona, to chciałabym żeby zo-
stała zadaszona Muszla Kon-
certowa w Parku Skaryszew-
skim. Żeby ten obiekt mógł 
żyć przez cały rok, a nie tylko 
w sezonie. Zaś druga rzecz, to 
nasza Doświadczalna Pracow-
nia Litografii przy ul. Obroń-
ców. To jest perła w koronie. 
Pod nią znajdują się puste po-
mieszczenia po pracowniach 
rzeźbiarzy. Marzę, żeby oby-
dwa poziomy stały się jednym 
rodzajem obiektu – pracownia 
na parterze, a w poziomie piw-
nicznym coś na kształt mu-
zeum tej pracowni połączone-
go z klubem środowiskowym.

Rozmawiał  
Adam Rosiński 

Rozmowa z Barbarą Gebler-Wasiak, dyrektor Centrum Promocji 
Kultury Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
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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. 22 813−22−38

od po n. do pt . 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 po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

WARSZAWA

rEKlAMA rEKlAMA  

Pomysł pojawił się w roku 
2009, podczas ustalania planu 
strategicznego rozwoju szpi-
tala. Zarząd postanowił, że 
jednym z priorytetów jest roz-
budowa szpitala – nowy bu-
dynek ma przejąć Szpitalny 
Oddział Ratunkowy, Oddział 
Intensywnej Terapii, Oddział 
Pooperacyjny i sale operacyj-
ne, a zwolnione w ten sposób 
sale w dotychczasowych bu-
dynkach przeznaczone zosta-
ną na rozszerzenie bazy łóżek 
dla pacjentów. 

Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego zaakceptował 
plan. Inwestycja została zre-
alizowana dzięki dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego. 
Budowa ruszyła we wrześniu 
2011 i postępowała, mimo 
pewnych perturbacji, bardzo 
sprawnie – ukończono ją już 
w październiku 2013!

To cztery kondygnacje nad 
powierzchnią ziemi i jedna, 
przeznaczona na magazyny, 
podziemna. Parter to Szpital-
ny Oddział Ratunkowy dla 

dzieci, I piętro – większy niż 
dotychczas Oddział Intensyw-
nej Terapii z nowoczesnym 
wyposażeniem, systemem po-
wiadamiania i wszechstron-
nymi zabezpieczeniami: wy-
żej – połączone ze sobą trze-
cie i czwarte piętro: pięć sal 
operacyjnych odpowiednio 
do oddziałów zabiegowych – 
chirurgii, laryngologii, okuli-
styki, neurochirurgii i ortope-
dii z traumatologią. Dla każ-
dego z tych oddziałów osobna 
sala operacyjna, wyposażona 
w nowoczesny, specjalistycz-
ny sprzęt. Poniżej – skomu-
nikowane z nimi sale oddzia-
łu pooperacyjnego, z pełnym 
nadzorem. Ważne, że blok 
jest w bezpośredniej bliskości 
struktur diagnostycznych, na 
przykład radiologii. 

W nowym budynku zadba-
no o najwyższe standardy, 
także światowe – na przykład 
ściany sal operacyjnych są 
pokryte stalą kwasoodporną, 
powlekaną srebrem aktyw-
nym, które redukuje bakterie 
w pomieszczeniu, a specjal-
ny nawiew dodatkowo wyja-
ławia powietrze. Tak wyposa-
ża się najnowocześniejsze sa-
le o najwyższych w świecie 

wymaganiach bezpieczeństwa 
dla pacjentów. 

Warto dodać, że każda z sal 
jest pomalowana na inny, mi-
ły i kojący kolor (mały pa-
cjent wjeżdża na salę opera-
cyjną przytomny), a wyposa-
żenie, adekwatne do specja-
lizacji, podwieszono na spe-
cjalnych „mostach” pod sufi-

tem z automatyką pozwalają-
cą na płynne nimi sterowanie, 
by nie zajmować sprzętami 
i okablowaniem podłogi, na 
której znajduje się tylko stół 
operacyjny i personel. 

W trosce o dzieci i najwyż-
szą jakość świadczeń zaku-
piono nawet specjalne mi-
kroskopy, przydatne zwłasz-

cza w okulistyce, laryngologii 
i mikrochirurgii, pozwalające 
na nieosiągalne dotychczas na 
sali operacyjnej powiększe-
nia obszarów, którymi ma się 
zająć lekarz – pamiętajmy, że 
pacjentami bywają także zu-
pełnie maleńkie niemowlaki, 
których serduszko jest wiel-
kości ich piąstki, nie wspomi-
nając o naczyniach krwiono-
śnych!

Jest specjalny tomograf 
komputerowy, który można 
swobodnie i z wygodą dla pa-
cjentów przemieszczać po-
między salami operacyjnymi, 
są tzw. ramiona C – przenośny 
aparat rentgenowski, który 
pozwala na robienie zdjęć pod 
różnymi kątami, bez koniecz-
ności przekładania pacjenta. 
Można go też wykorzystywać 
podczas operacji ortopedycz-
nych, na bieżąco monitoru-
jąc działania lekarza. Zadbano 
o aparaty do neuronawigacji 
– jedyne w Warszawie i pew-
nie na Mazowszu urządze-
nia pomocne neurochirurgom 
na przykład podczas operacji 
mózgu, z dokładnością sięga-
jącą tysiącznych części mili-
metra!

To niemałe przedsięwzię-
cie zrealizowano z rozma-
chem, lecz biorąc pod uwa-
gę to, co powstało w ramach 
przyznanych środków trze-
ba przyznać, że wykorzysta-
no je znakomicie i rozważnie.  
Ciesząc się z nowej inwesty-
cji, powstałej z wielką troską 
o zdrowie i życie dzieci, po-
zostaje życzyć wszystkim nie-
zawodnego zdrowia! ab

Szpital Dziecięcy na Niekłańskiej rozwija się! Od grudnia mali pacjen-
ci będą leczeni w nowym, spełniającym bardzo wyśrubowane wyma-
gania budynku, wkomponowanym pomiędzy istniejącą zabudowę. 
Opowiada o  tym „Mieszkańcowi” Małgorzata Stachurska-Turos, 
dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza.

Podziękowanie
Dziękuję za troskliwą i profesjonal-
ną opiekę medyczną i życzliwość całego  
Zespołu Intensywnej Kardiologii i Od-
działowi Klinicznej Kardiologii Szpitala 
Grochowskiego, w szczególności ordy-
natorom Panu dr Piotrowi Kokowiczowi  
i Pani dr Jadwidze Kłoś.

Świadomość, że dobry lekarz i dobry czło-
wiek w jednej osobie czuwa nad naszym 
zdrowiem, pomaga w leczeniu i szybkim 
powrocie do zdrowia.

Eugeniusz Grzebieliszewski

l eLe gANc kie Lekkie OkU LA Ry
l SO czeW ki kON TAk TO We
l Le kARz OkU Li STA, bA dA Nie WzRO kU
l dU¯y WybóR OPRAW

 672−77−77 

Al. wa szyng to na 44
    przy mię dzy na ro do wej   

rabaty!
O P T y k
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L e c A :
●  pe³en asortyment szkie³  

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

Niekłańska – inwestycja zakończona!
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Andrzeja Durjasza – byłego Mistrza Polski w wio-
ślarstwie, trenera w  Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym nr 2 i  nauczyciela w  Gimnazjum  
nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej.

- Chodziliśmy do tej samej podstawówki na Przyczółku Gro-
chowskim i mieliśmy tego samego nauczyciela wychowania fi-
zycznego, „zakręconego” na wioślarstwo Michała Kamińskiego, 
przypuszczam, że Twoja pasja do wiosła narodziła się właśnie w tej 
podstawówce...?

- Tak, nie da się ukryć, byliśmy w klasach sportowych i zawsze była gru-
pa uczniów ukierunkowanych przez trenera Kamińskiego na wioślarstwo. 
Chodziliśmy na treningi, potem wyjazdy na zawody, pierwsze sukcesy, 
spodobało się i tak jakoś zostało… A potem szkoła średnia i warszawski 
AZS, wiosłowałem też przez całe studia na AWF. Dwa razy zdobyłem tytuł 
Mistrza Polski, dwa razy wicemistrzostwo, a potem dorosłe życie, praca 
z młodzieżą w szkole i w klubie sportowym. Kurcze, to już ponad 20 lat…

- Na początku października spotkaliśmy się na pikniku organizo-
wanym przez SBM „Ateńska” i gimnazjum przy ul. Afrykańskiej. 

Odniosłem wtedy wrażenie, że teraz Ty „wyłapujesz” młodzież do 
trenowania wioślarstwa…

- To była trochę nietypowa sytuacja – po prostu jedna z dziewczynek, 
która nie chodzi do klasy sportowej chciała spróbować tego sportu. Ale 
rzeczywiście, staram się aby przyciągnąć sprawne osoby do wioślar-

stwa. Nie jest łatwo wyłowić młodzież, która będzie miała i predyspo-
zycje i chęci do trenowania. Spotykamy się z wieloma trudnościami, 
ale ta praca daje mi satysfakcję i daje też konkretne efekty. Przecież 
z  MOS-u i ze szkoły na Afrykańskiej, wywodzą się medaliści olim-
pijscy w wioślarstwie – choćby Robert Sycz, czy Kajetan Broniew-
ski. Mało kto wie, że w klasie wioślarskiej, którą prowadziłem była na 
przykład Kamila Skolimowska, która później, jak się okazało bardzo 
słusznie, obrała inną drogę kariery sportowej i zdobyła olimpijskie zło-
to w rzucie młotem. Nasi uczniowie i absolwenci to często medaliści 
Mistrzostw Polski  i członkowie kadry narodowej.

- Polskie wioślarstwo przez cały czas utrzymuje się na bardzo 
wysokim poziomie. Jakie cechy predysponują młodzież do tego 
żeby z nadzieją na dobre rezultaty spróbować wioślarstwa?

- Faktycznie, polscy wioślarze  przywożą do kraju medale olim-
pijskie, medale mistrzostw świata  i ten poziom jest rzeczywiście 
bardzo dobry. Warszawskie kluby też wypadają całkiem nieźle, gdyż 
nasi zawodnicy jak wspomniałem wcześniej, wiosłują w osadach re-
prezentacji Polski. Wioślarstwo nie jest to sport często pokazywany 
w mediach, nie jest więc tak popularny  i tak naprawdę cieszymy się 
z każdej młodej osoby, która przyjdzie do nas trenować. Jest to dyscy-
plina, w której nie rządzi przypadek. Tutaj sukces trzeba wypracować. 
Wymaga to czasu, cierpliwości, pracowitości. Bardzo ważne, oprócz 
warunków fizycznych są wytrzymałość, technika i… inteligencja, bo 
wbrew pozorom wiosłowanie nie jest takie proste.

Rozmawiał Adam Rosiński

Arsenal, Southampton, 
czy… Dolcan Ząbki?!

Dużą sensacją w światku polskiej piłki nożnej było powołanie 
na zgrupowanie reprezentacji bramkarza Dolcanu Ząbki – Rafała 
Leszczyńskiego. To już drugi, po Wojtku Szczęsnym, bramkarz ka-
dry z rejonu Czytelników „Mieszkańca”…

Oczywiście, żadna w tym nasza zasługa, ale zastanawiamy się, czy 
mający już ugruntowaną pozycję w kadrze, etatowy goal-keeper Arse-
nalu Londyn, przyjmie bramkarza Dolcanu, jak swojego „ziomala”…

Ulubieńcem trenera Fornalika był Artur Boruc (Southampton), wcze-
śniej Smuda stawiał na Szczęsnego (Arsenal Londyn) i Tytonia (PSV 
Eindhoven). Nowy selekcjoner, Adam Nawałka, w gronie narodowych 
bramkarzy widzi Rafała Leszczyńskiego z podwarszawskiego Dolcanu 
Ząbki. Decyzja o jego powołaniu na zgrupowanie przed towarzyskimi 
meczami ze Słowacją i Irlandią wywołała sporą sensację w środowi-
skach piłkarskich. – To było dla nas zaskoczenie, ale i wielkie wyróżnie-
nie, że ktoś docenia pracę sztabu szkoleniowego, pracę całej drużyny 
– mówi „Mieszkańcowi” Jerzy Szczęsny (zbieżność nazwisk przypad-
kowa) prezes SSA „Dolcan Sport” Ząbki. – To dowód na to, że jak się 
gra na dobrym poziomie, to można być dostrzeżonym nawet w mniej-
szym klubie. To także sygnał dla wszystkich piłkarzy, że czujne oczy 
skautów (łowców sportowych talentów) nigdy się nie zamykają…  ar

Jeśli ktoś nie rozumie fe-
nomenu piłki nożnej, to po-
winien się wybrać na któryś 
z turniejów najmłodszych pił-
karzy. Czysty sport, a emocje 
bezcenne…

To dla naszych małych pił-
karskich orzełków (rocznik 
2006), w rembertowskim Aka-
demickim Ośrodku Sporto-
wym Akademii Obrony Na-
rodowej, został zorganizowa-
ny 11 listopada Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej. W zawodach 
wzięły udział młode drużyny 
AON-u, Huraganu Wołomin, 
Dolcanu Ząbki, Legionovii Le-
gionów i UKS-u Marki. – Na 
turniej w Rembertowie przyje-
chałam, aby kibicować chrze-

śniakowi – mówi „Mieszkań-
cowi” Magda z Pragi-Połu-
dnie. – Nie jestem wielkim fa-
nem piłki nożnej, ale to, czego 
tu doświadczyłam jest fanta-
stycznym uczuciem. Kapitalna 
atmosfera, super doping, gra 
fair play… To świetna impre-
za! Dodatkowym bonusem dla 
świeżej kibicki piłkarskiej by-
ło to, że jej chrześniak, Krzyś 
Piórko z drużyny UKS AON 
(na zdjęciu) już w pierwszym 
swoim turnieju zdobył pierw-
szą bramkę. Zadowolona mi-
na trenera, Marka Kiepuszew-
skiego, oraz radość młodych 
piłkarzy, to są kadry warte 
zachowania w formie zdjęć, 
a także wspomnień… Osta-

tecznie turniej wygrała druży-
na Dolcanu Ząbki. Pod koniec 
listopada i w grudniu AON or-

ganizuje jeszcze analogiczne 
turnieje dla roczników 2001, 
2002, 2004 i seniorów. rosa

Orzełki grają na AON-ie

rEKlAMA rEKlAMA  

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

ZAPRASZAMY SENIORÓW
NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

• PROFESJONALNA I MIŁA OBSŁUGA
• DIAGNOSTYKA SŁUCHU
• URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE
• NAPRAWA APARATÓW SŁUCHOWYCH
• INDYWIDUALNE WKŁADKI USZNE
• WIZYTY DOMOWE
• SPRZEDAŻ RATALNA
• BATERIE, FILTRY I INNE AKCESORIA DO APARATÓW SŁUCHOWYCH

ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498 74 80
ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353 42 50
ul. Szaserów 128, tel. 22 245 59 93; 882 190 636 – Wojskowy Inst. Med., II piętro, 
gab. L 254 (wejście z kl. schodowej) 

ZAPISZ SIĘ 

JUŻ DZIŚ

GABINET LEKARSKI
Warszawa ul. Widok 10

LECZENIEBÓLU

Zapisy i informacje tel. 730-266-030
leczeniebolu.waw.pl

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 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

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !


