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Bo¿a Mi³oœæ
zst¹pi³a na
œwiat...

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
wprowadzaj¹ nas nie tylko
w nowy Okres Liturgiczny,
ale przynosz¹ nam tak¿e czas
wielkiej radoœci, jaka p³ynie
ze spotkania z Tym, na Które-
go czeka³y pokolenia i ka¿dy
z nas. Ró¿ne adwentowe po-
stanowienia to nasz dar, jaki
przynosimy wraz z pasterza-
mi i mêdrcami do stajenki be-
tlejemskiej i sk³adamy u stóp
Bo¿ej Dzieciny. Myœlê, ¿e na-
wet jeœli s¹ to skromne dary,
to s¹ na miarê naszych si³ i ze
szczerego serca. 

Wiemy doskonale, ¿e Œwiê-
ta to nie tylko zastawiony
stó³, ale przede wszystkim
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TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
� akcesoria, zamocowania

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80

RA
BA

TY

W NUMERZE:
� Jak min¹³ rok

ssssttttrrrr....     3333
� Wawer ma

w³adze ssssttttrrrr....     4444
� Dni sesji ssssttttrrrr....     5555
� Ratunku! Œwiêta

id¹! ssssttttrrrr.... 8888
� Klony z Aldony

ssssttttrrrr.... 9999
� Wró¿by, kulig 

i bale ssssttttrrrr.... 11112222
� Rehabilitacja

XXI wieku
ssssttttrrrr.... 11113333

� Spo³em na
gwiazdkê ssssttttrrrr.... 11114444

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

Pustaki � Cegła � Gipsy � Siatka � Styropian 
Wełna � Tynki maszynowe � Płyty g−k

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

ul. Che³m¿yñska 1 tel. 022 612-32-71
ul. Zdziarska 64 tel. 022 747-01-60 

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

SSSSzzzzcccczzzzeeeeggggóóóółłłł yyyy     sssstttt rrrr....     3333

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

REKLAMA REKLAMA
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spotkanie z Tym, na którego
oczekiwaliœmy, to dla Niego s¹
nasze otwarte serca. Jesteœmy
jednak dalej ludŸmi Adwentu,
ludŸmi oczekiwania i przygoto-
wania, na to ostateczne spo-
tkanie z Panem i przejœcie do
Domu Ojca. Œwiêta
pe³ne radosnych kolêd
pomagaj¹ nam w tym
wêdrowaniu po œcie¿-
kach ¿ycia, przypomi-
naj¹, ¿e Bo¿a Mi³oœæ
jest nieskoñczona, na-
wet wtedy, gdy musi za-
mieszkaæ w stajence, bo
nie ma miejsca w go-
spodzie. 

W ksi¹¿ce nosz¹cej
tytu³ „Mistyka gór”
autor opisuje takie wy-
darzenie:„Najpierw
poczu³em dym ogni-
ska, wspania³y górski
dym z palonych ¿y-
wicznych ga³êzi œwier-
ków i kosówki. Potem
zobaczy³em sza³as
i koszar pe³en owiec.
Wchodz¹c pochwali-
³em Boga rozgl¹daj¹c
siê po sza³asie. Przy
watrze siedzia³ tylko
stary pasterz. Odpo-
wiedzia³ na moje po-
zdrowienie nie podno-
sz¹c oczu. By³ jakiœ
smutny i przygnêbiony.
Gdy podniós³ na mnie
oczy wyp³owia³e
w s³oñcu i deszczach,
zobaczy³em w nich
sam smutek i samo
przygnêbienie. Ca³y
smutek œwiata. A, bo
widzicie powiedzia³
przyciszonym g³osem,
gdzieœ zginê³a. By³a
najmniejsza w stadzie,
chorowita, utyka³a na
nogê. Ale j¹ najbardziej lubi-
³em. Mo¿e dlatego, ¿e by³a ta-
ka s³abowita. A mo¿e dlatego,
¿e chodzi³a za mn¹ jak pies.
I przedwczoraj zginê³a. Szu-
kaliœmy jej z juhasem. Jeszcze
szuka. I jej nie ma. Spaæ nie
mogê; bo wydaje mi siê, ¿e
s³yszê jej ¿a³osne beczenie.
A gdy popatrzy³em znowu na

twarz pasterza, zobaczy³em
dwie wielkie ³zy, które b³y-
szcz¹c w œwietle watry, jak
diamenty sp³ywa³y po policz-
kach pooranych zmarszczka-
mi jak spêkane pole”. Czyta-
j¹c ten fragment, stoi mi
przed oczyma przypowieœæ
Jezusa o Dobrym Pasterzu.

Mówi tam: „Jam jest Pasterz
dobry, znam owce moje i one
mnie znaj¹”. Mówi te¿ o za-
gubionej owcy, któr¹ szuka
i bierze na swoje ramiona. T¹
zagubion¹ owc¹ z przypowie-
œci Jezusa i z opowiadania je-
steœ ty i ja. Dlatego Bóg,
który s³owa dochowuje na
wieki, Syna swego da³, aby

ka¿dy kto w Niego wierzy nie
zgin¹³. To dlatego „pos³any
zosta³ anio³ do Miasta w Ga-
lilei zwanego Nazaret do
Dziewicy poœlubionej mê¿owi
imieniem Józef, z rodu Dawi-
da, a Dziewicy by³o na imiê
Maryja”. Anio³ rzek³: „Oto
poczniesz i porodzisz Syna,

któremu nadasz imiê Jezus.
Bêdzie On wielki i zostanie
nazwany Synem Najwy¿sze-
go”. A potem spis ludnoœci,
wêdrówka do Betlejem i Bo¿e
Narodzenie. Niech Bóg bêdzie
uwielbiony. Jak dobrze, gdy
mo¿na przyklêkn¹æ przy ¿³ób-
ku, gdzie le¿y Bo¿y Syn i sko-
³atan¹ g³owê wesprzeæ na sto-

pach Pana. Tu jest Ÿród³o na-
szej si³y i pomoc w naszych
dolegliwoœciach i s³aboœciach
duszy i cia³a. 

Kochany Ksi¹dz Jan Twar-
dowski napisa³: „Bo¿e Naro-
dzenie jest najwiêkszym œwiê-
tem Cz³owieka. Bóg chcia³ byæ
tak bardzo cz³owiekiem, ¿e na-

wet sta³ siê niemowlê-
ciem, które przez dzie-
wiêæ miesiêcy przebywa-
³o w ³onie matki. Bóg
jest tak wielki, ¿e nie
ogarnie Go ca³y wszech-
œwiat, i tak wielki, ¿e
mo¿e byæ bezbronny jak
dziecko za panowania
Heroda”. Dlatego id¹c
przez ¿ycie nie bój siê,
nie lêkaj siê, Pan jest
z nami, w Betlejem, Na-
zarecie, na Kalwarii,
w Warszawie, na Ma-
zowszu i w OjczyŸnie ca-
³ej. Jak mówi¹ Dzieje
Apostolskie: „Bo w Nim
¿yjemy, poruszamy siê
i jesteœmy” i jak mówi
Psalmista: „tu spodoba-
³o Mu siê mieszkaæ i tu
bêdzie mieszka³ na za-
wsze”. To w³aœnie miej-
sce ukocha³, tu szuka
cz³owieka nawet wtedy,
gdy jak mawia³ Prymas
Tysi¹clecia „cz³owiek
stoi do Niego plecami”.
Tu mo¿na Go spotkaæ. 

¯yczê wszystkim i so-
bie: niech te Œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia bêd¹
dla ka¿dego z nas cza-
sem spotkania z Nim,
a On s³ysz¹c ca³e nasze
¿ycie, niech obdarza nas
wyzwoleniem i ³ask¹. 

„Podnieœ rêkê Bo¿e
Dzieciê, b³ogos³aw Oj-
czyznê mi³¹, w dobrych
radach, w dobrym bycie,
wspieraj jej si³ê sw¹ si-

³¹, dom nasz i majêtnoœæ ca³¹
i wszystkie wioski z miastami,
a S³owo Cia³em siê sta³o i mie-
szka³o miêdzy nami”. Bo¿a Mi-
³oœæ zst¹pi³a na œwiat. 

Z pozdrowieniami i modlitw¹ 
Ksi¹dz Krzysztof Jackowski

Proboszcz u Matki Bo¿ej 
Królowej Polskich Mêczenników 
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Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

Nim jednak do tego doj-
dzie, policjanci przypominaj¹
o „z³otych zasadach” zacho-
wañ w okresie przedœwi¹tecz-
nym. Chodzi o to, by nie pro-
wokowaæ przestêpców. Port-
fel nosimy w wewnêtrznych
kieszeniach kurtki, marynar-
ki. Jeœli mamy portfel w to-
rebce, to trzymamy j¹ przed
sob¹, nigdy swobodnie buja-
j¹c¹ siê na ramieniu. 

Pamiêtajmy o kluczykach
do samochodu: czêsto wrzu-
camy je do szerokiej kieszeni
kurtki. Gdy wychodzimy
z centrum handlowego - na-
szego samochodu ju¿ nie
ma... Kluczyki tak¿e trzeba
wk³adaæ do wewnêtrznej kie-
szeni. Wyje¿d¿aj¹c na œwiêta,
pamiêtajmy o dok³adnym za-
mkniêciu drzwi wejœciowych
do naszego mieszkania (idea-
³em jest posiadanie zamków,
których otwarcie zajmie w³a-
mywaczowi, co najmniej 3
minuty) i poprosimy zaufane-
go s¹siada o dogl¹danie loka-
lu, podlewanie kwiatków,
czêste zapalanie œwiat³a.

* * *
Po³udniowoprascy poli-

cjanci w okresie przedœwi¹-
tecznym nie tylko prowadz¹
prewencyjne dzia³ania, ale
tak¿e œcigaj¹ przestêpców.
Chwile grozy prze¿y³a mie-
szkanka naszej dzielnicy, gdy
wje¿d¿a³a na teren swojej po-
sesji. W œlad za ni¹ wjecha³
opel omega, z kilkoma osi³-
kami, którzy wybili szybê
w aucie kobiety i kazali jej
natychmiast wysiadaæ. Jed-
nak coœ sp³oszy³o sprawców,
bo nagle „zapakowali” siê do

swojego samochodu i b³yska-
wicznie odjechali. Kobieta
zawiadomi³a policjantów, po
kilku godzinach auto napast-
ników zatrzymano w okoli-
cach Miñska Mazowieckiego.
Kierowa³ nim obywatel Bia-
³orusi Ihar S. Funkcjonariu-
sze wyjaœniaj¹, kto towarzy-
szy³ mu w próbie napadu na
kobietê.

* * *
W jednym z mieszkañ przy

Al. Stanów Zjednoczonych
policjanci zatrzymali dwóch
mê¿czyzn i odnaleŸli ponad 2
kg marihuany. Trwaj¹ czyn-
noœci œledcze, maj¹ce ustaliæ
sk¹d mê¿czyŸni otrzymali tak
powa¿n¹ iloœæ narkotyku i co
zamierzali z ni¹ zrobiæ.

toms

i Straży Miejskiej

W poniedzia³ek 11 grudnia
policjanci przebywaj¹cy
w mieszkaniu dilera przy ul.
Wspólna Droga poprosili
o pomoc funkcjonariuszy
z ekopatrolu Warszawskiej
Stra¿y Miejskiej. Mundurowi
znaleŸli czêœæ narkotyków
w sejfie, ale pozosta³e dzia³ki
schowane by³y w akwarium
pod muszlami. Problem pole-
ga³ na tym, ¿e dostêpu do nich
broni³ œmiertelnie jadowity
skorpion. Z zachowaniem ma-
ksymalnych œrodków ostro¿-
noœci stra¿nicy od³owili sko-
rupiaka z akwarium i prze-
wieŸli do warszawskiego
ZOO. Diler zosta³ zatrzymany
przez policjê. 
Zespół Prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Policjanci bêd¹ mieli nowe mundury! Trwa-
j¹ jeszcze konsultacje, jak ostatecznie maj¹
one wygl¹daæ. Wydaje siê, ¿e bêd¹ ciemno-
granatowe, w kolorze obecnych policyjnych
krawatów. W zaprojektowanie mundurów
zaanga¿owa³ siê znany projektant, Hanaoka.
Przemundurowanie policji powinno rozpo-
cz¹æ siê pod koniec 2007 roku.

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
Warszawa, ul. Grochowska 242

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

KREDYTY
�� ju¿ od 390 z³ dochodu
�� bez zgody wspó³ma³¿onka
�� szybka decyzja
�� okres sp³at do 60  miesiêcy
�� kredyty bankowe

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

tel. 022 612-38-21, 0501 303 236

REKLAMA REKLAMA

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup � sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

„KRAS-PHONE”
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834

ZAK£AD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

CENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.

05-075 Warszawa Weso³a, ul. Niemcewicza 8 A, 
tel./fax (0-22) 773 48 14, www.lapinscy.pl

Naszym klientom ¿yczymy 
mi³ych, zdrowych i spokojnych 

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
oraz pomyœlnoœci w Nowym 2007 Roku

POLECAMY:
� choinki jod³y i œwierki 

w najlepszym wyborze
� choinki w doniczkach
� ozdoby œwi¹teczne 

w du¿ym wyborze
� upominki
� kwiaty œwi¹teczne

NOWO OTWARTA
KAWIARNIA
zaprasza codziennie w godz. 10.00-21.00 na:
� pyszn¹ kawê (w 30 smakach), herbatê, czekoladê na gor¹co,
� ciastka, torciki,
� wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów do wyboru 

w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO – 6 z³.
� naleœniki, tosty � œwie¿e sa³aty � ma³e œniadania

Klimatyczna muzyka w tle, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!!
Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)

www.kawiarniavanilia.pl

Cukiernia NOVA Teledziñscy
(1924 r.)

80 lat s³odkiej tradycji 
zaprasza w godzinach 7.00-19.00
� wyroby w³asne, 
� œwie¿e ciasta, ciastka, torty, 
� pieczywo

Przyjmujemy zamówienia 
na œwi¹teczne wypieki

Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 
www.cukiernianova.pl

Bo¿a Mi³oœæ zst¹pi³a na œwiat...
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....    1111
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REKLAMA REKLAMA

Salon firmowy 
KOMANDOR

ul. Fieldorfa 10 paw. 311
tel./fax 022 613−83−15
www.komandorks.pl

IDĄ ŚWIĘTA – SPRAW SOBIE PREZENT ! ! !

TANIE UBEZPIECZENIE OC / AC / NW 
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Po¿yczka Ekspresowa
Nasze raty s¹ naprawdê niskie

· do 100.000,- z³otych
· rata 74,- z³ miesiêcznie 

przy po¿yczce 3.000,-
· sp³ata do 5 lat
· na dowolny cel
· bez porêczycieli

PrzyjdŸ do naszych placówek
ul. Omulewska 27 tel. (022) 517-39-16, 20
ul. P³owiecka 1 tel. (022) 517-39-44, 48
ul. Abrahama 12 tel. (022) 673-30-90, 93
ul. Zamoyskiego 47a tel. (022) 670-03-45
ul. Patriotów 309 tel. (022) 615-80-94, 95
ul. Chruœciela 39 tel. (022) 673-55-08, 09
ul. Bys³awska 104 tel. (022) 872-19-48

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� kalendarze 2007
�� upominki
�� literatura piêkna
�� artyku³y papiernicze
�� obrazy olejne

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

ul. £ukowska 17 b 
ul. Mickiewicza 18 a

tel. 022 498 91 10
WYROBY W£ASNE! 

ZAJĘCIA DLA DZIECI 
OD 2 DO 12 LAT

�� Jêzyk angielski
�� Integracja Sensoryczna
�� Zajêcia Miniprzedszkolne
�� Gimnastyka Korekcyjna

ul. Lucerny 117, 
022 812 76 62

www.radosnemaluchy.pl

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 870-14-44

Zdrowych, pogodnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz 
szczêœliwego Nowego Roku 2007
wszystkim Klientom

¿yczy

Tomasz Koziñski, 
wojewoda mazowiecki

Dla mnie
by³ to rok
pe³en zmian.
Odszed³em
ze stanowi-
ska burmi-
strza Pragi
P o ³ u d n i e ,
z o s t a ³ e m

wojewod¹ mazowieckim.
Z wielk¹ frajd¹ i satysfakcj¹
obserwujê, jak zapocz¹tkowa-
ne jeszcze przeze mnie dzia³a-
nia owocuj¹ teraz na Pradze
Po³udnie ju¿ konkretnymi in-
westycjami. 

Powsta³ piêkny park przy
ulicy Grochowskiej, rozpo-
czyna siê budowa nowej sie-
dziby dzielnicowego Centrum
Promocji Kultury, koñczy siê
budowa kolejnego krytego
basenu. Jako wojewoda doœæ
szybko musia³em nauczyæ siê
jak sprostaæ nowym wyzwa-
niom. 

Myœlê, ¿e uda³o mi siê
w miarê dobrze wejœæ w now¹
rolê, zadañ nie brakowa³o. 

Z najwa¿niejszych przed-
siêwziêæ, które ju¿ koordyno-
wa³em, tak by szybko dopro-
wadziæ zadania do szczêœli-
wego fina³u, trzeba wymieniæ
budowê Mazowieckich Cen-
trów Zdrowia w Radomiu
i Ostro³êce. Ich powstanie
znacznie poprawia szanse ra-
tunku dla pacjentów potrze-
buj¹cych szybkiej pomocy
medycznej.

No i jeszcze jedna bardzo
wa¿na zmiana w moim ¿yciu.
26 listopada, a wiêc ca³kiem

nie tak dawno urodzi³ mi siê
syn, Jan Pawe³. Mo¿e jeszcze
tak bardzo tego nie odczu-
wam, ale czujê, ¿e ten m³ody
cz³owiek dok³adnie „przeme-
bluje” moje dotychczasowe
przyzwyczajenia...

Pawe³ Lech,
radny Rady Warszawy

Dla mnie
- korzystnie.
S t a r t o w a -
³em w ostat-
nich wybo-
rach samo-
rz¹dowych
z listy Plat-
formy Oby-

watelskiej, wybrany zosta³em
do Rady Warszawy. Jednak na
p³aszczyŸnie ogólnopolskiej
by³ to rok pe³en sprzecznoœci.
Zamiast niezbêdnych reform
pozwalaj¹cych zmieniaæ rze-
czywistoœæ tak, „aby ¿y³o siê
lepiej”, Polacy zmuszeni zo-
stali do œledzenia ci¹g³ych
wojenek, afer obyczajowych
i komunikatów z frontu walki
s³u¿b specjalnych. W Warsza-
wie te wszystkie problemy
tak¿e znalaz³y swoje odbicie. 

Kolejne nieudane przetargi
na Most Pó³nocny, Stadion
Narodowy, wlok¹ca siê budo-
wa Trasy Siekierkowskiej, to
tylko najdobitniejsze przyk³a-
dy niemo¿noœci i braku odwa-
gi niezbêdnej do realizacji
planów rozwoju stolicy.

Na szczêœcie szybko rozwi-
jaj¹ca siê gospodarka i nap³y-
waj¹ce coraz wiêkszym stru-
mieniem fundusze unijne, da-
j¹ szansê na przyspieszony

rozwój Polski i Warszawy.
I tej szansy nie mo¿na zmar-
nowaæ. Dlatego mam nadzie-
jê, ¿e nie ogl¹daj¹c siê na co-
raz to nowe afery i „wojenki
na górze”, nowe w³adze War-
szawy w sposób widoczny bê-
d¹ zmienia³y oblicze naszej
stolicy, w tym Pragi Po³udnie,
czego serdecznie w nadcho-
dz¹cym nowym 2007 roku
Pañstwu i sobie ¿yczê.

Bogus³aw Ró¿ycki, 
prezes Zarz¹du „Spo³em”
WSS Praga Po³udnie

Mi³o mi
powiedzieæ,
¿e to by³ na-
prawdê do-
bry rok dla
naszej spó³-
dzielni. Po
raz kolejny
udowodnili-

œmy, ¿e korzystaj¹c z w³a-
snych, wypracowanych œrod-
ków, mo¿na prowadziæ inwe-
stycje i rozwijaæ siê. W mi-
nionych miesi¹cach miêdzy
innymi otworzyliœmy dwa no-
we sklepy klasy LUX – jeden
na Goc³awiu, drugi w Miê-
dzylesiu w pobli¿u Centrum
Zdrowia Dziecka. Generalne-
mu remontowi poddany zosta³
sklep przy ulicy Szaserów. 

Zakres przeprowadzonych
prac w tej placówce by³
znaczny, a najlepiej o tym
œwiadczy to, ¿e w koñcowym
efekcie uzyskaliœmy sklep
o drugiej pod wzglêdem wiel-
koœci powierzchni sprzeda¿o-
wej – po grochowskim Uni-
versamie.

Te inwestycje spowodowa-
³y, ¿e wzros³o u nas zatrudnie-
nie, nie jest to du¿y przyrost,
bo tylko o 20 osób, ale to ju¿
zawsze coœ... O 5 proc. wzros³y
obroty. Tak¿e inne dane makro
i mikroekonomiczne s¹ dobre.
Na dodatek dzia³ania w³adz,
zmierzaj¹ce do uporz¹dkowa-
nia dzikiego handlu w okoli-
cach Ronda Wiatraczna przy-
nios³y wreszcie pewne efekty.
Oby tylko siê on nie odrodzi³...

Ryszard Szurkowski, 
legenda polskiego kolarstwa,
„Zacny Mieszkaniec”

Jaki by³
ten rok? Ja-
kiœ taki...
krótki. Po
prostu bar-
dzo szybko
mi min¹³.
A poza tym
w ³ a œ c i w i e

niczym innym siê nie ró¿ni³
od pozosta³ych. 

Zajmowa³em siê pomoc¹ pol-
skim m³odym kolarzom,
których kariera bez wsparcia
sponsorów nie ma szans w³aœci-
wie siê rozwin¹æ. Czy to ³atwe
zadanie? Bardzo, bardzo trudne.
Sponsorzy s¹ tam, gdzie trans-
misje telewizyjne. A przecie¿
wszyscy wiemy, ¿e relacjono-
wanie imprez kolarskich nie jest
proste i nie jest tanie. Znacznie
³atwiej jest relacjonowaæ sporty
halowe - i te dyscypliny zdomi-
nowa³y programy sportowe
w naszych telewizjach.

Jestem jednak dobrej myœli.
Otó¿ podejmowane przeze
mnie wysi³ki - mam nadziejê -
zaowocuj¹ przyci¹gniêciem
sponsorów do kolarstwa ju¿
w najbli¿szym roku. 

Bardzo mi na tym zale¿y.
Pozdrawiam Czytelników
„Mieszkañca” i ¿yczê im

wszystkiego najlepszego na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
i w nadchodz¹cym 2007 roku.

Ks. Krzysztof Ukleja
To by³ dla

mnie bardzo
szczególny
rok. Przy-
niós³ w mo-
im ¿yciu du-
¿o zmian.
Mogê œmia-
³o powie-

dzieæ, ¿e by³ prze³omowy, bo
przecie¿ w po³owie mijaj¹cego
roku obj¹³em probostwo para-
fii p.w. Najczystszego Serca
Maryi, s³ynnej parafii przy pla-
cu Szembeka. Jednoczeœnie
pozosta³em dyrektorem Caritas
Diecezji Warszawsko – Pra-
skiej, dla której miniony czas
by³ bardzo pracowity. Powsta³o
Centrum Integracji Spo³ecznej
w Legionowie, tam te¿ ruszy³
projekt mieszkañ kontrakto-
wych... ale i du¿o siê dzia³o
tak¿e na Pradze Po³udnie. 

Bardzo rozwinê³a siê nasza
placówka przy ul. Garwoliñ-
skiej, otworzyliœmy Saskie
Centrum Rodziny przy ul.
Francuskiej, rozwin¹³ siê nasz
Klub Pracy przy Dworcu
Wschodnim... Wdziêczny je-
stem te¿ Panu Bogu, ¿e Praga
Po³udnie przyjê³a mnie jako
proboszcza. I uda³o siê wspa-
niale podœwietliæ nasz¹ œwi¹-
tyniê, ten wspania³y pomnik.
Ile radoœci w ludzkich sercach
przynios³a ta iluminacja, to tak
naprawdê dopiero teraz siê do-
wiadujê chodz¹c po kolêdzie. 

Dziêkujê za ni¹ Panu Bogu
i w³adzom samorz¹dowym,
bez udzia³u których podœwie-
tlenie koœcio³a nie by³oby
mo¿liwe. I mam nadziejê, ¿e
nasza wspó³praca dalej bêdzie
siê dobrze uk³ada³a. 

Jerzy Woszczyk,
prezes Zarz¹du WSH Fala

Œ w i ê t o -
waliœmy 60.
lecie istnie-
nia naszej
spó³dzielni.
By³y oczy-
wiœcie im-
prezy oko-
licznoœcio-

we, sporo tak¿e rozmawiali-
œmy o planach na przysz³oœæ,
bo tylko przesz³oœci¹ ¿yæ nie
mo¿na. Mijaj¹cy rok by³ cza-
sem sporego wysi³ku inwe-
stycyjnego z naszej strony.
Modernizowaliœmy placów-
ki, realizowaliœmy strategiê
poszerzenia swego udzia³u
w bran¿y budowlanej. Efekty
tych naszych wysi³ków najle-
piej chyba widaæ przy ulicy
Lucerny, gdzie ca³oœciowo
zmodernizowaliœmy bazê
materia³ów budowlanych,
otworzyliœmy tam te¿ nowy
sklep. 

Inwestowaliœmy tak¿e w lu-
dzi, kompleksowo ich doszka-
laj¹c. Jestem przekonany, ¿e
opinia klientów o naszych
pracownikach, ¿e s¹ to fa-
chowcy naprawdê wysokiej
klasy teraz znajduje swe do-
datkowe potwierdzenie.

Pamiêtamy tak¿e o miej-
scu, w którym jesteœmy osa-
dzeni. Nadal dofinansowywa-
liœmy lokalne organizacje
charytatywne, wspomagali-
œmy oœwiatê i sport, pomaga-
liœmy m³odzie¿y.

W nadchodz¹cym roku
prawdopodobnie rozpocznie-
my budowê nowego pawilo-
nu handlowego w Falenicy.
To kolejne wyzwanie, ale je-
stem przekonany, ¿e tak jak
z poprzednimi i z tym sobie
poradzimy.

(t) (ar)
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Zdrowych, weso³ych i pogodnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i szczêœliwych dni w Nowym 2007 Roku
wraz z ¿yczeniami udanych zakupów 

w sklepach „Spo³em” WSS

sk³ada swoim Klientom 
i Pracownikom

Rada Nadzorcza i Zarz¹d „Spo³em”

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

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

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

REKLAMA REKLAMA

UBEZPIECZENIA
�� auta – AC, NW i najni¿sze OC
�� domy, mieszkania, emerytalne IKE
�� na ¿ycie, „pod kredyt”
�� zdrowotne

F I R M Y  K O M P L E K S O W O
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13

tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814

KATAR, KASZEL, NIEKOŃCZĄCE SIĘ INFEKCJE
MOŻEMY CI POMÓC!

Regularne wizyty w jaskini wspomagaj¹ leczenie schorzeñ uk³adu 
oddechowego od zwyk³ego kataru poprzez ostre i przewlek³e infekcje
nosa, uszu, zatok, krtani i oskrzeli po stres i nadciœnienie. Solankowy
mikroklimat pobudza do pracy system immunologiczny, oraz wp³ywa
korzystnie na ca³y organizm.
Lekarze polecaj¹ jaskinie solno-jodowe leczniczo i profilaktycznie.
Czynna 7 dni w tygodniu, wizyty po wczeœniejszej telefonicznej 
rezerwacji od pon. do pt. 1200-1800,  sob. niedz. od 1100 do 1400

Jaskinia solno-jodowa GALOS tel. 022 673-48-93 ul. Czerwonych Beretów 14 

Wspólnie 
dla dzielnicy
Pierwszy wywiad, jakiego Mieczys³aw Golónka
udzieli³ „Mieszkañcowi” zaraz po zakoñczeniu
bardzo d³ugiej sesji rady dzielnicy i wyborze na
burmistrza dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 

- Miêdzy innymi nad wybo-
rem pana na burmistrza radni
debatowali ponad piêæ godzin...
Chyba na kolejn¹ sesjê bêdê mu-
sia³ przynieœæ ze sob¹ kanapki... 

- No tak to jest - te pierwsze
sesje s¹ trudne, ale myœlê, ¿e na-
stêpne bêd¹ bardziej sprawnie
przebiega³y.

- To pierwszy wywiad po tak
wa¿nym dla pana i dzielnicy wy-
borze. Serdecznie gratulujemy!

- Dziêkujê bardzo i zapraszam
na kolejne sesje i do Remberto-
wa. Zawsze jesteœcie pañstwo
u nas mile widziani.

- Panie burmistrzu, na gor¹-
co i krótko, jakie s¹ najwa¿niejsze zadania dla Rembertowa na
tê kadencjê?

- Przede wszystkim infrastruktura wodno-kanalizacyjna i infra-
struktura drogowa. To s¹ podstawowe i najwa¿niejsze na dzieñ dzi-
siejszy problemy dla dzielnicy...

- ...o których wielokrotnie mieszkañcy mówili i których siê
domagali...

- Dok³adnie. Tak to jest, ¿e samorz¹d lokalny ma siê zajmowaæ
sprawami lokalnymi. I to zadanie bêdziemy realizowaæ.

- Nie obawia siê pan, ¿e porozumienie, miêdzy innymi rad-
nych z PO, PiS i Naszego Miasta, dziêki któremu zosta³ pan
burmistrzem, mo¿e w którymœ momencie pêkn¹æ?

- Zawsze jest taka mo¿liwoœæ, ale wierzê, ¿e lokalne sprawy bar-
dziej nas bêd¹ ³¹czyæ, a nie dzieliæ. Jeœli nie bêdzie wielkiej polity-
ki to myœlê, ¿e nasza wspó³praca raczej bêdzie siê cementowaæ.

- Czy z tego powodu, ¿e we w³adzach dzielnicy zasiadaj¹ tak-
¿e ludzie zwi¹zani z PiS, nie obawia siê pan braku wspó³pracy
z w³adzami miasta?

- Nie, poniewa¿ pani prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz za-
powiedzia³a, ¿e bêdzie w³adzê decentralizowaæ i wierzê, ¿e tak siê
stanie. A jeœli tak, to bêdzie nam jeszcze ³atwiej pracowaæ ni¿ w po-
przedniej kadencji.

- Dziêkuj¹c radnym i gratuluj¹c panu wyboru odchodz¹cy
burmistrz Józef Melak powiedzia³, ¿e to jest w pewnym sensie
tak¿e jego sukces. Czy te¿ pan tak uwa¿a?

- Myœlê, ¿e tak, poniewa¿ przez wiele lat wspólnie pracowaliœmy
nad tym, ¿eby ta dzielnica wygl¹da³a coraz lepiej. I tak, jak kiedyœ
powiedzia³em, samorz¹d w Rembertowie od 1994 roku rozwija siê
i myœlê, ¿e ka¿da kadencja bêdzie coraz lepsza. S¹ ku temu odpo-
wiednie mo¿liwoœci, œrodki i odpowiednio przygotowani ludzie.
Mam na myœli pracowników urzêdu.

- Co by chcia³ pan powiedzieæ dzisiaj mieszkañcom Rembertowa?
- Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ za wybór na radnego, bo

taka by³a w moim przypadku kolej rzeczy. Najpierw zosta³em radnym,
aby potem zostaæ burmistrzem. Dziêkujê tym mieszkañcom, którzy g³o-
sowali na mnie, ale chcia³em te¿ podziêkowaæ wszystkim mieszkañ-
com. I w tym szczególnym okresie, ¿yczyæ przede wszystkim zdro-
wych, spokojnych i weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. I niech nad-
chodz¹cy rok bêdzie dla nas jeszcze lepszy.

Rozmawiał Adam Rosiński

W ostatnim numerze „Mie-
szkañca” prezydent Hanna
Gronkiewicz–Waltz mówi³a,
jak wa¿ne jest w Wawrze odbu-
dowanie zaufania do Platformy.
Czêœæ dzia³aczy
wziê³a sobie do ser-
ca s³owa pani pre-
zydent. Dowodem
na to by³y sesyjne
przes ³uchiwania
kandydatów na bur-
mistrzów Wawra.
Pierwszy na pyta-
nia radnych odpo-
wiada³ dotychcza-
sowy burmistrz
dzielnicy Andrzej
Bittel. Radni zada-
wali mu nawet po
kilka pytañ. Musia³
tak¿e odpowiadaæ
mieszkañcom i, co
ciekawe, osobom,
które „maj¹ zamiar
osiedliæ siê w tej
dzielnicy”. Nie by-
³o ograniczeñ. Kie-
dy przysz³a kolej
na przepytywanie Jacka Duch-
nowskiego do g³osu dopu-
szczono tylko dwóch radnych,
po czym... Przemys³aw Zabo-

klicki (PO) zg³osi³ wniosek
o zamkniêcie dyskusji. Zupe³-
nie niepotrzebnie. Chocia¿by
dlatego, ¿e Jacek Duchnowski
radzi³ sobie z odpowiedziami.

By³y one rzeczowe, a styl w ja-
kim ich udziela³ mo¿e œwiad-
czyæ o tym, ¿e prezentuje nale-
¿yt¹ klasê. 

Zdegustowany wnioskiem
Zaboklickiego poczu³ siê m.in.
inny radny Platformy, Marek
Kociñski, który nie wzi¹³
udzia³u w g³osowaniu nad za-
koñczeniem dyskusji. Ale
przejdŸmy do wyników wybo-
rów. Burmistrzem Wawra zo-
sta³ Jacek Duchnowski, na
którego g³osowali radni PO
i lokalnych komitetów. W 23-
osobowej radzie dzielnicy An-

drzej Bittel uzyska³ poparcie je-
dynie 9 radnych z PiS. Zastêp-
cami Jacka Duchnowskiego zo-
stali: Zdzis³aw Gójski (Wawer-

ska Inicjatywa Samorz¹dowa),
dotychczasowy wiceburmistrz
Wawra oraz wspomniany Ma-
rek Kociñski, który w ostatnich
wyborach otrzyma³ 1113 g³o-
sów uzyskuj¹c najlepszy wynik
spoœród radnych tej dzielnicy. 

Wiceburmistrzowie Wawra s¹
osobami dobrze znanymi
mieszkañcom. Nowy burmistrz
ma 38 lat, mieszka we W³o-
chach, ale ju¿ w pierwszych

swoich s³owach mó-
wi³ o Wawrze „nasza
dzielnica”. Jest absol-
wentem Uniwersytetu
Warszawskiego, na
którym skoñczy³ poli-
tologiê. Obecnie pisze
doktorat z zakresu
funduszy struktural-
nych. W swojej karie-
rze by³ m.in. Wojewo-
d¹ Ostro³êckim i rad-
nym Sejmiku Mazo-
wieckiego. Pracowa³
te¿ w kancelarii pre-
miera Jerzego Buzka.
Przed wyborem zarz¹-
du rajcy uzupe³nili
tak¿e prezydium rady.
Od tej sesji przy wy-
branym wczeœniej
przewodnicz¹cym An-
drzeju Wojdzie (PO)
bêd¹ zasiadaæ jego za-

stêpcy Adam Godus³awski (Fo-
rum Wawra) i W³odzimierz Za-
lewski (PiS).

Ada M.

„Jeœli ktokolwiek, kiedykol-
wiek bêdzie mówi³, ¿e nie
istniejê – nie wierzcie mu”.
Tymi s³owami obwieœci³
swoje przybycie na imprezê
Miko³ajkow¹, jaka mia³a
miejsce 9 grudnia w Zespo-
le Szkó³ nr 76 w Remberto-
wie, sam œw. Miko³aj.

To ju¿ po raz trzeci Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej dzielnicy Rembertów oraz 

Urz¹d m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Rembertów zorganizowali zabawê Miko-
³ajkow¹. Na imprezê zaproszono 260
dzieci z rodzin niezamo¿nych oraz niepe³-
nosprawne. O ¿adnym z nich œw. Miko³aj
w tym roku nie zapomnia³. 

W œwi¹tecznej atmosferze dzieciaki
mog³y korzystaæ z przygotowanych dla
nich atrakcji. Tych nie brakowa³o.  Dzie-
ci bra³y udzia³ w konkursach sprawno-
œciowych – judo, zapasy gladiatorów.
Odwa¿niejsi wchodzili na œciankê wspi-
naczkow¹, a tak¿e próbowali jak najd³u-

¿ej utrzymaæ siê na byku z rodeo. Poœród
licznych konkursów i zabaw by³y dobrze
wszystkim znane „pi³karzyki” i bardziej
wyszukane jak aerobikowy show. Nad
przygotowaniem imprezy oraz bezpie-
czeñstwem dzieci czuwa³o Przedsiêbior-
stwo Organizacji Turystyki Rekreacji
i Sportu. 

Uwieñczeniem zabawy by³o przybycie
œw. Miko³aja. Jak dobrze wiemy ten nig-
dy nie przychodzi z pustymi rêkoma. Tak
te¿ by³o i tym razem. Wszystkie dzieci
dosta³y paczki pe³ne s³odyczy i owoców
cytrusowych. Nawet, jeœli ktoœ twierdzi,
¿e Miko³aj nie istnieje, to nie mo¿e za-
przeczyæ, ¿e 9 grudnia w sali gimnastycz-
nej Zespo³u Szkó³ nr 72 zapanowa³a bo-
¿onarodzeniowa atmosfera zabawy, rado-
œci i bliskoœci. 

Ewa Wrzosek

NOWE WŁADZE W WAWRZE
W miniony czwartek w Wawrze wybrano no-
we dzielnicowe w³adze. Jak do tej pory tylko
w tej „Mieszkañcowej” dzielnicy zg³oszono
dwóch kandydatów do burmistrzowskiego
fotela. Potyczkê stoczyli ze sob¹ Andrzej
Bittel (PiS) i Jacek Duchnowski (PO).

Mikołajkowe szaleństwo 
w REMBERTOWIE

Burmistrz Jacek Duchnowski w czasie swojego expose. Za sto³em prezydialnym rady dziel-
nicy Wawer siedz¹ (od lewej) W³odzimierz Zalewski, Andrzej Wojda i Adam Godus³awski.
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Zawsze
radosne!
Du¿e czy ma³e – œwi¹teczne zaku-
py zawsze mog¹ byæ radosne! Je-
dni biegn¹ do hipermarketów, by
wype³niaæ wózki kolorowymi opa-
kowaniami o obco brzmi¹cych
napisach. Inni wol¹ inaczej: na
Szembeku. Tu tak¿e s¹ wózki, ju¿
nie trzeba dŸwigaæ ciê¿kich siat. 

Dlaczego na Szembeku? Bo tylko
tu opas³e, dêbowe beczki z kiszon¹
kapust¹ pachn¹ rzeœko i smakowicie,
mo¿na skosztowaæ! Tu s¹ orzechy,
sypki, suchy mak, doskona³y miód
i ziarna pszenicy, sypi¹ce siê z³oto po-
miêdzy palcami – to na kutiê. W wielu
domach bez niej nie mo¿e byæ Wigilii!

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

i rarytas, którego pró¿no szukaæ w in-
nych miejscach: olej lniany! Czysty,
z³oci siê w staroœwieckich, æwieræ
i pó³litrowych butelkach z korkiem. Jak
u babuni!

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

ny barszcz, a dla zainteresowanych
Wigili¹ „po nowemu” – wybór soczy-
stych miês i wêdlin. 

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

CENTRUM CENTRUM 
HANDLOWE HANDLOWE 
ZAPRASZAZAPRASZA
NA ŚWIĄNA ŚWIĄTECZNE ZAKUPYTECZNE ZAKUPY

� Podziemny parking � Wózki towarowe � Winda � Ruchome chodniki

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

¿ycz¹ Kupcy z Szembeka

A w Nowy Rok – tylko z nami!

U nas kupisz 
nie tylko najlepsze:

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

ale również:
➧ meble,  

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

➧ upominki itp.

Targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
Centrum Handlowe pon.−pt. 10.00−19.00, sobota 9.00−16.00
Warszawa, ul. Zamieniecka 90 � (0−22) 333 20 00
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Familijnie w Wesołej
Wsi spokojna, wsi weso³a... –  s³owa poety wiernie
oddaj¹ obraz obradom rady dzielnicy Weso³a. Maria-
nie.., Marcinie..., Ireno... – radni ró¿nych opcji w cza-
sie sesji zwracali siê do siebie po imieniu, co tworzy-
³o prawdziwie sielski nastrój.

A taki nastrój ³agodzi obyczaje. Dlatego 8 grudnia na bardzo
wa¿nej sesji Weso³ej oby³o siê bez emocji. Przynajmniej nie by-
³o ich widaæ. Rajcy wybierali zarz¹d dzielnicy. I szczerze
mówi¹c w tej dzielnicy te obrady posz³y najsprawniej, co nie
znaczy, ¿e nie mog³o byæ jeszcze lepiej. Mog³o. Na przyk³ad za-
miast do ka¿dego g³osowania wybieraæ komisjê skrutacyjn¹
mo¿na powo³aæ jedn¹ do wszystkich g³osowañ, co przyspieszy
obrady. No i z góry ustaliæ bardziej czytelny sposób g³osowania,
w którym radni maj¹ mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê „za”, „prze-
ciw” lub siê „wstrzymaæ”, a przy wyborze burmistrza dzielnicy
radni mogli zag³osowaæ jedynie popieraj¹c lub nie popieraj¹c
zg³oszonej kandydatury. 

Prawnie taki sposób g³osowania jest dopuszczalny, tym bardziej,
¿e przy wyborze burmistrza g³osy przeciwne i wstrzymuj¹ce siê tak
naprawdê sumuj¹ siê, ale dla przejrzystoœci g³osowania i psychicz-
nego komfortu g³osuj¹cych ten sposób nie jest dobry. 

Zwróci³a na to uwagê wiceprzewodnicz¹ca rady Irena Kuk (We-
so³a Razem), która zasiada w prezydium rady wspólnie z przewo-

dnicz¹cym Marcinem Jêdrzejewskim (Stowarzyszenie S¹siedzkie
Stara Mi³osna) i drugim wiceprzewodnicz¹cym Stefanem S³owi-
kowskim (Weso³a 2006). Na szczêœcie przed wyborem wiceburmi-
strzów sposób g³osowania zosta³ zmieniony. Ale przejdŸmy do wy-
ników g³osowañ. Do obsadzenia funkcji burmistrza Weso³ej radni
zorganizowali konkurs. 

Komisji konkursowej zg³oszono jedn¹ kandydaturê – Edwarda
K³osa (PO), dotychczasowego wiceburmistrza dzielnicy. I ta kan-
dydatura bez problemu zyska³a akceptacjê rady. Po wyborze
Edward K³os podziêkowa³ radnym za zaufanie i podziêkowa³ tak¿e
wieloletniemu burmistrzowi Weso³ej, Jackowi Wojciechowiczowi
(PO), który nie stan¹³ w szranki walki o fotel burmistrza, gdy¿ zo-

sta³ powo³any przez prezydent Hannê Gronkiewicz – Waltz na sta-
nowisko wiceprezydenta Warszawy. Wiceburmistrzami zostali Ma-
rian Mahor (PO) i Krzysztof Kacprzak zwi¹zany ze Stowarzysze-
niem S¹siedzkim Stara Mi³osna.

Najdłuższa sesja
nowoczesnego Rembertowa
Bardzo gor¹co by³o na sesji rady Rembertowa, któr¹ ob-
serwowa³a du¿a grupa mieszkañców dzielnicy.
Przedmiotem obrad by³ wybór w³adz dzielnicy. Sesja
trwa³a ponad 5 godzin.

Rembertowscy radni zastrzegaj¹, aby nie u¿ywaæ w stosunku do
tej rady dzielnicy s³owa „koalicja”, bo do formalnej koalicji w tej
dzielnicy nie dosz³o. Niemniej uda³o siê wypracowaæ kompromis
i zarysy wspó³pracy pomiêdzy radnymi z ró¿nych komitetów.
G³ównie g³osami „Naszego Miasta”, PO i PiS uda³o siê 8 grudnia

wybraæ pe³ne prezydium rady i zarz¹d dzielnicy. Wy³onionego ju¿
wczeœniej przewodnicz¹cego rady, Waldemara Sobczyka, bêd¹
wspieraæ wiceprzewodnicz¹cy: Miros³aw Sierzpowski (PiS), Mi-
cha³ Kaczyñski (PO) i Leszek Korneluk (Nasze Miasto), który pe³-
ni³ tê funkcjê w radzie poprzedniej kadencji. Wybór Leszka Korne-
luka nagrodzony zosta³ rzêsistymi brawami zarówno ze strony rad-
nych, jak i wyj¹tkowo licznie zgromadzonej publicznoœci. 

Obradom przygl¹da³o siê kilkudziesiêciu mieszkañców Rember-
towa i tak du¿e zainteresowanie warto podkreœliæ. Mo¿e bêdzie
przyczynkiem do zmiany postaw mieszkañców, którzy uaktywnia-
j¹ siê w okresie wyborczym, a po wyborach ma³o interesuj¹ siê pra-
c¹ samorz¹dowców. 

Du¿a iloœæ s³uchaczy spowodowa³a jednak, ¿e czêœæ radnych
chcia³a siê trochê popisaæ zg³aszaj¹c ró¿ne wnioski i poprawki, co
znacznie wyd³u¿y³o obrady. Sesja, któr¹ mo¿na by³o zakoñczyæ po
dwóch godzinach trwa³a przesz³o piêæ godzin. Obrady, co jakiœ
czas by³y przerywane konsultacjami prawnika, który na zdecydo-
wanej wiêkszoœci obecnych nie zrobi³ najlepszego wra¿enia. Krót-
ko mówi¹c – projekty uchwa³ nie by³y najlepiej przygotowane
i trzeba by³o w trakcie sesji je poprawiaæ. W wy³apywaniu uchy-
bieñ prym wiód³ Micha³ Zyga (Lepszy Rembertów). Sesja trwa³a-
by jeszcze d³u¿ej, gdyby przewodnicz¹cy Sobczyk zgodzi³ siê na
wniosek Arkadiusza Piotrowskiego (Lepszy Rembertów), który
proponowa³, aby mieszkañcy mogli zadawaæ pytania kandydatowi
na burmistrza. Propozycja ta by³a iœcie kuriozalna, gdy¿ iloœæ
zgromadzonych mieszkañców znacznie przewy¿sza³a iloœæ rad-
nych, a poza tym, w koñcu to radni s¹ przedstawicielami mie-
szkañców. 

Prawo zadawania pytañ mia³ przecie¿ radny Piotrowski i jeœli na-
prawdê chcia³, to móg³ przed sesj¹ lub w czasie którejœ z wielu prze-
rw te pytania spisaæ i zadaæ w imieniu mieszkañców. S³owne prze-
pychanki trwa³y bardzo d³ugo, co dziwi chocia¿by z tego powodu,
¿e na burmistrza Rembertowa zg³oszono tylko jednego kandydata.
By³ nim Mieczys³aw Golónka zarekomendowany przez Jakuba Me-
laka (obaj z Naszego Miasta). Mieczys³aw Golónka w poprzedniej
kadencji by³ wiceburmistrzem dzielnicy. Kandydat nie przypad³ ra-
czej do gustu radnym z Lepszego Rembertowa. Ró¿nymi pytaniami
starali siê go „zbiæ z tropu”, co w którymœ momencie spotka³o siê
z jego ostr¹ reakcj¹. – Panie Piotrowski – Mieczys³aw Golónko sta-
nowczym tonem zwróci³ siê do zadaj¹cego pytania radnego, który
pierwszy raz znalaz³ siê w samorz¹dzie  – ró¿nica pomiêdzy nami
jest wielka. Ja na swój mandat zas³u¿y³em poprzednimi kadencjami,
a pan swój mandat dosta³ na kredyt. Porozmawiamy za cztery lata.

Mieczys³aw Golónka otrzyma³ zdecydowan¹ wiêkszoœæ g³osów
i zosta³ burmistrzem Rembertowa, a na jego zastêpców radni wy-
brali Mariê Bogdana Hanaka (PO) i bezpartyjnego Stanis³awa
Choiñskiego.

Praga Południe ratuje 
bibliotekę

Wbrew wczeœniejszym zapowiedziom na ostatniej se-
sji rady Pragi Po³udnie dzielnicowi rajcy nie wybiera-
li nowego zarz¹du dzielnicy. Uzupe³niono za to sk³ad
prezydium rady.

Do przewodnicz¹cego rady Pragi Po³udnie Adama Grzegrzó³ki
(PO) do³¹czy³o dwóch wiceprzewodnicz¹cych – Wies³aw Janusz
Lewandowski (PiS) i Bart³omiej Wichniarz (Lewica i Demokraci).
Wybór nowego zarz¹du dzielnicy odbêdzie siê prawdopodobnie 19
grudnia. W trakcie sesji radni zdecydowali o przeprowadzeniu wy-
borów do Rady Osiedla Przyczó³ek Grochowski. W czasie tego-
rocznych wyborów do rad osiedli, które odby³y siê na prze³omie
wiosny i lata, okaza³o siê, ¿e na Przyczó³ku Grochowskim nie ma
wystarczaj¹cej iloœci osób chêtnych do spo³eczno-samorz¹dowej
pracy i na tym osiedlu wyborów nie przeprowadzono. 

W³adze dzielnicy licz¹, ¿e tym razem znajd¹ siê chêtni do kandy-
dowania do lokalnego samorz¹du. Jeœli nie, to trzeba bêdzie za-
mkn¹æ bibliotekê dzia³aj¹c¹ na Przyczó³ku Grochowskim, gdy¿ ta
placówka funkcjonuje w³aœnie dziêki zaanga¿owaniu cz³onków lo-
kalnego samorz¹du. 

Wybory do Rady Osiedla zarz¹dzono na 11 lutego 2007 r. Uczest-
nicz¹ca w sesji rady dzielnicy Jolanta Kwiatkowska, przewodnicz¹ca
samorz¹du, któremu ju¿ skoñczy³a siê kadencja, zapewni³a, ¿e znaj-
dzie siê grupa mieszkañców chêtnych do spo³ecznej pracy. rosa

Dni sesji
Ostatnie dni by³y prawdziwym marato-
nem obrad nowo wybranych rad dzielnic,
które g³ównie zajmowa³y siê wyborem
swoich w³adz i zarz¹dów dzielnic.
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I  
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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SALON
PIELĘGNACJI PSÓW
� Strzy¿enie psów wszystkich ras
� Trymowanie � K¹piele
� Kosmetyki firmy Bio-Groom
� Karmy � Akcesoria

Saska Kêpa
ul. Indyjska 25, róg Argetyñskiej

wjazd od Saskiej lub Lotaryñskiej
tel. 022 616-16-30; 0604-264-543

www.pieknypies.pl

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV


 Żaluzje

 Roletki

materiałowe

 Moskitiery

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

Pamiêtajmy
o tym, ¿e
œwietnie s³y-
sz¹cy cz³o-
wiek ma za-
kres s³yszal-
noœci do 20
kHz, zaœ pies
do 40 kHz,
kot jeszcze
wiêcej do

oko³o 45 kHz. Tote¿ wielkim
b³êdem nie bêdzie zaryzyko-
wanie twierdzenia, ¿e pies
odbiera dwa razy wiêksz¹ iloœæ
bodŸców dŸwiêkowych z oto-
czenia ni¿ cz³owiek.

Za obracanie ma³¿owiny usznej
w kierunku Ÿród³a dŸwiêku u psa od-
powiedzialne s¹ miêœnie, które ota-
czaj¹ zewnêtrzny otwór s³uchowy.
Miêœni tych jest doœæ du¿o, poza tym
w stosunku do ludzkich uszu s¹ do-
brze rozwiniête. Mo¿na podzieliæ je
na kilka grup. W grupie pierwszej
znajduj¹ siê miêœnie le¿¹ce z przodu
ma³¿owiny usznej. Znajduj¹ siê tu
miêœnie odpowiedzialne za przymo-
cowanie ma³¿owiny usznej oraz od-
ci¹gania jej w odpowiedni¹ stronê.
Druga grupa to miêœnie przywodzi-
ciele, które obracaj¹ ma³¿owinê uszn¹
do przodu. Trzecia grupa to miêœnie
unosiciele ma³¿owiny usznej. Czwar-
ta grupa, to grupa miêœni odwodzicie-
li, które skrêcaj¹ ma³¿owinê uszn¹ na
bok. Pi¹ta i szósta grupa to miêœnie
odpowiedzialne za opuszczanie
i obracanie ma³¿owiny usznej. Reasu-
muj¹c miêœni odpowiedzialnych za
ruchliwoœæ ma³¿owiny usznej u psa

jest kilkanaœcie, nie licz¹c wielu drob-
niejszych, które znajduj¹ siê w samej
ma³¿owinie usznej.

To, co dla nas ludzi ma brzmienie
idealne – np. brzmienie muzyki zapi-
sanej metod¹ cyfrow¹ najprawdopo-
dobniej dla psa jest „kakofoni¹”. Dla
kota zaœ prawdziw¹ „koci¹ muzyk¹”.
Pomimo tego na skutek sta³ego obco-
wania z ludŸmi zwierzêta przyzwy-
czai³y siê do tych codziennych od-
g³osów. Ale nie co dzieñ przecie¿
ka¿dy z nas urz¹dza pirotechniczne
kanonady.

Dla cz³owieka np. pisk skrêcaj¹ce-
go na torach tramwaju bêdzie mocno
nieprzyjemny, pies odbieraæ bêdzie
ten bodziec jak zgie³k grzej¹cego siê
do startu super odrzutowca. Jeœli dla
cz³owieka odg³os niespodziewanego
huku jest nieprzyjemny i wywo³uje

chwilowe dreszcze, to wyobraŸmy so-
bie, co w takiej sytuacji odczuwa pies
– nie mówi¹c ju¿ o kocie. Zreszt¹
przyjrzyjmy siê w takich sytuacjach
obydwu zwierzêtom. Pies podkula
ogon i ucieka gdzie „pieprz roœnie”,
kot natomiast pêdzi jak ra¿ony pioru-
nem nie bacz¹c zupe³nie na nic.

Reasumuj¹c, huk wystrza³ów nie
jest zjawiskiem spotykanym ka¿dego
dnia. Tego nienaturalnego odg³osu
boj¹ siê zarówno ludzie, jak i wszyst-
kie zwierzêta – nie tylko psy i koty.
Fakt, ¿e niektóre psy nie reaguj¹ zbyt-
nio na takie bodŸce mo¿e wynikaæ
z odpowiedniej tresury, ale tak¿e mo-
¿e byæ nastêpstwem czêœciowej utraty
s³uchu u tych zwierz¹t.

Chc¹c jednak unikn¹æ przykrych
sytuacji w dni poprzedzaj¹ce Sylwe-
ster i nawet kilka dni po nim wypro-
wadzajmy swoje psiaki na spacery
wy³¹cznie na smyczy. Dziêki temu
nie tylko bêdziemy w zgodzie z wy-
maganymi przepisami, ale równie¿
pozwoli nam to unikn¹æ przykrych
sytuacji zwi¹zanych z ucieczk¹ i za-
gubieniem siê zwierzêcia.

Tym samym sk³adam najserdecz-
niejsze ¿yczenia wszelakiej pomyœl-
noœci w Nowym 2007 Roku wszyst-
kim Czytelnikom „Mieszkañca” i ich
czworono¿nym podopiecznym.

Lekarz weterynarii 
Artur Dobrzyński

M I E S Z K A Ñ C U  p o m ó ¿ !
Prze¿yæ Sylwestra

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 

sobota: 9.00-14.00, 
niedziela: umówione wizyty

W ci¹gu ostatnich czterdziestu lat „Szybkoœæ
bezpieczna” sta³a siê ksi¹¿k¹ kultow¹. Niemal
przez pó³ wieku z zawartej w niej wiedzy korzy-
staj¹ zarówno ci, którzy dopiero ucz¹ siê je¿-
d¿enia samochodem, jak i ci, którzy umiejêt-
noœæ tê chc¹ doskonaliæ.

Ksi¹¿ka ta, ju¿
po pierwszym
wydaniu, sta³a siê
prawie obowi¹z-
kowym podrêcz-
nikiem kierow-
ców w Polsce.
I tak jest do dziœ.
Zdumiewaj¹ce,
ale wszystkie
„Rady Sobies³a-
wa Zasady” (ty-
tu³ programu te-
lewizyjnego z lat
70.) pozostaj¹
wci¹¿ aktualne.
Podobnie jak
w p r o w a d z e n i e
w latach szeœæ-
dziesi¹tych ¿y-
czenia dla kie-
rowców „Szerokiej drogi”, którego jest autorem.

Obecne, szóste ju¿ wydanie zosta³o dostosowane do ak-
tualnego zaawansowania technicznego pojazdów i ruchu
drogowego. Z tej ksi¹¿ki wynika, ¿e najwa¿niejsze s¹
umiejêtnoœci kierowcy, ¿e prêdkoœæ jest pojêciem fizycz-
nym, ¿e kieruj¹cy powinien  panowaæ nad samochodem,
w ka¿dych warunkach, ¿e mo¿na jeŸdziæ szybko i bez-
piecznie, ale te¿ wolno i niebezpiecznie. 

Autor jednak ostrzega, ¿e nadmierna szybkoœæ jest za-
wsze bardzo groŸna i czêsto prowadzi do wielu tragicz-
nych wypadków. Uwa¿na lektura, analiza podanych treœci
oraz æwiczenia pokazane w „Szybkoœci bezpiecznej” po-
mog¹ Czytelnikom w opanowaniu trudnej sztuki jazdy sa-
mochodem. Szerokiej drogi…

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
		 szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

� Fryzjerstwo
damsko-mêskie

� Stylizacja paznokci
� Tipsy ¿el od 80 z³
� Tipsy akryl od 80 z³
PROMOCYJNE CENY!!!

ul. Miêdzyborska 108
tel. 022 497-81-82 (800-2000)

STUDIO URODY

1962 r.

Warszawa, 
ul. Międzynarodowa 65

tel. 617 61 46

BAR RESTAURACYJNY 

Zapraszamy Państwa
po szeroki asortyment

potraw wigilijnych 
i świątecznych

codziennie 
w godz. 8.00−21.00,

w Wigilię 
do godz. 17.00,
w II dzień świąt 
od godz. 10.00.

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t i Nowego Roku

¿yczymy wszystkim Pacjentom du¿o zdrowia i radoœci.
W okresie œwi¹tecznym 24 h dy¿ur pe³ni lecznica na Goc³awiu ul. Tatarkiewicza 10B
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Cztery anio³ki po z³otówce,
takie malutkie. Zestaw do pako-
wania prezentów za 7 z³ (pa-
pier, kokardy, wst¹¿ka). Karne-
ciki do dedykowania prezentów
– po piêædziesi¹t groszy.

Prezenty zapakujê w papier,
przewi¹¿ê wst¹¿k¹, wêze³ek za-
kryjê naklejan¹ kokard¹. Do jed-
nego koñca wst¹¿ki przywi¹¿ê
maciupkiego, pogodnego anio³-
ka, a do drugiego – karnecik
z imieniem obdarowanego i mi-
³ym s³ówkiem dla niego. Przed
rokiem ka¿dy mia³ przy kokardce
malutk¹, b³yszcz¹c¹ bombkê,
dwa lata temu – choinkow¹ ga-
³¹zkê, trzy – figurki w³asnorêcz-
nie upieczone z piernika i staran-
nie, kolorowo lukrowane.

Popatrzcie tylko na koœció³
na Placu Szembeka. Zawsze by³
piêkny, ale ile¿ uroku dodaje
mu finezyjne „opakowanie”,
gdy lœni rzêsiœcie oœwietlony na
tle wieczornego nieba... Znany,

a ca³kiem niezwyk³y, jak z bajki,
jak z marzeñ, jak z modlitwy.
Pomyœl o tym, pakuj¹c prezenty
pod choinkê.

W³aœnie, czy zastanawialiœcie
siê dlaczego mamy prezenty
pod choink¹? Wiem, przynosi je
Miko³aj, ale tak naprawdê, ob-
darowywanie siê to odwieczny
zwyczaj, znacznie starszy, ni¿

samo chrzeœcijañstwo. Gdy
w domu (zasobnym czy bie-
dniutkim) zdarza³o siê coœ ra-
dosnego, wyj¹tkowego, przygo-
towywano lepszy ni¿ zwykle po-
si³ek, a przynajmniej bardziej
go celebrowano oraz obdaro-
wywano siê prezentami. Jeœli
w domostwie by³a s³u¿ba, na-
wet najskromniejszy niewolnik

dostawa³ wówczas coœ specjal-
nego. Chodzi³o o to, by radosny
nastrój ogarn¹³ wszystkich. To
mia³o domowi i jego mieszkañ-
com zapewniæ przychylnoœæ
i dalsze ³aski.

Przez tysi¹clecia œwiat szed³
naprzód, lecz do dziœ w uroczy-
sty sposób celebrujemy nie tyl-
ko w³asne urodziny i œluby.
W grudniu odœwiêtnie przygo-
towujemy ca³y dom na przyby-
cie Najwy¿szego. Piêknie na-
krywamy stó³. Obdarowujemy
siebie nawzajem – prezenty dla
najbli¿szych i drobiazgi (a mo-
¿e nie tylko?) równie¿ dla tych,
którym nie ma kto przygotowaæ
prezentu czy choæby powiedzieæ
im, ¿e ich kocha.

Na Ostrobramskiej kilka dni
temu zauwa¿y³am coœ zabawne-
go: szary, niewielki domek wy-
gl¹da³ tak, jakby ktoœ chcia³
œlicznie zapakowaæ i zawi¹zaæ
kokardk¹... mieszkanko na
ostatnim piêtrze, by móc je
ofiarowaæ w prezencie komuœ
kochanemu. Domek – starawy,
ale to „opakowanie”! 

To tak tylko, pod rozwagê...
Bo wszystko mo¿na i warto
œlicznie zapakowaæ. Do zoba-
czenia pod choink¹! żu

Cztery anio³ki
i pierniczek

Kobiecym okiem

OOOOdddd     AAAAzzzz jjjj iiii     iiii     PPPPaaaa cccc yyyy ffff iiii kkkkuuuu
ddddoooo     ssssaaaa tttt yyyy rrrr yyyy     

zzzz     GGGGrrrr oooo cccc hhhhoooowwwwsssskkkk iiii eeee jjjj

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

3 grudnia 2006 roku odby³a siê wielka feta w Muzeum Azji i Pacyfiku z okazji
75-lecia Andrzeja Wawrzyniaka, dyrektora tego¿ muzeum przy ulicy Solec.
Wawrzyniak, który urodzi³ siê 3 grudnia 1931 roku, by³ w ¿yciu najpierw mary-
narzem, a póŸniej dyplomat¹ i kolekcjonerem sztuki azjatyckiej, afrykañskiej i tej
z Oceanii, bo i tam dotar³. W 1973 roku przekaza³ on swoje zbiory pañstwu, w
wyniku czego powsta³o wspomniane muzeum, a on zosta³ mianowany jego
do¿ywotnim kustoszem i dyrektorem. Swoje urodziny powi¹za³ z okresem
œwi¹tecznym i noworocznym, co czyni je szczególnie aktualnymi.

Ale wszystko to nie t³umaczy, jaki zwi¹zek mo¿e mieæ muzeum na Solcu z Prag¹.
Poza tym, ¿e graniczy ono z ni¹ „przez Wis³ê”. I rzeczywiœcie by³oby to powi¹zanie
zbyt b³ahe, gdyby nie fakt, ¿e wœród obecnych spotykam przyjaciela Wawrzyniaka
- i swojego – a mianowicie Janusza Mireckiego, satyryka z Grochowskiej.

Rozmawiamy nie tylko o Jubilacie, ale i o politycznych seks-skandalach, bo ju¿
zaczyna o nich huczeæ, a tu ci Janusz, z listopada 2006 ma gotowy wiersz,
wprawdzie odnosz¹cy siê nie bezpoœrednio do polityków zamieszanych w owe skan-
dale, ale – jak gdyby radz¹cy im – by trochê sfolgowali. Wiersz ten g³osi, co
nastêpuje:

TRZY ÆWIERCI
Zacni Panowie, piêkne Damy,
trzy æwierci to ¿yciowa miara,
nie s¹ to jakieœ cne omamy,
co udowodniæ siê postaram.

Gdy minie Ci trzy æwierci wieku
I wzrok ju¿ straci na ostroœci,
To uczyñ chuciom swym na przekór
I sfolguj nieco w zalotnoœci.

Przed œwi¹tkiem nie uginasz kolan,
bo ju¿ reumatyzm w gnatach goœci,
a Ty gawêdziarz – erotoman,
ci¹gle wychwalasz swe jurnoœci.

Libido w starych lêdŸwiach wierci,
Podaj szanowny gospodarzu,
Cnej okowity ze trzy æwierci,
To ³ykniem nieco, dla kura¿u.

A gdy ju¿ nam zaszumi w czubie
i pamiêæ nam siê ciut odœwie¿y,
bêdziemy o swej mêskiej chlubie,
pieprzyæ bajeczki dla m³odzie¿y.

Bardzo mi siê ten wiersz podoba, bo sam ju¿ przekroczy³em osiemdziesi¹tkê i wi-
dzê, ¿e pasuje on do mojego wieku jak ula³. Ale mam do niego jedno zastrze¿enie.
On przecie¿ adresowany jest w pe³ni do p³ci mêskiej, bo inaczej dlaczego by³by
w nim gawêdziarz-erotoman, a nie gawêdziarka-erotomanka, czy mêska, a nie
¿eñska chluba? Z drugiej strony, ciê¿ko by³oby siê odcinaæ od s³ów w pierwszej linij-
ce pierwszej zwrotki, a wiêc od „piêknych Dam”, bo obaj je kochamy, uwielbiamy
i czcimy. Potraktujmy wiêc wiersz jako samokrytykê, któr¹ na rêce Piêknych Dam
w okresie œwi¹teczno-noworocznym uroczyœcie sk³adamy. 

Zygmunt Broniarek

REKLAMA REKLAMA

�� Strzy¿enie – 10 z³. 
��Modelowanie + strzy¿enie

od 20 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 30 z³.
�� Manicure – 10 z³, 

tipsy – 40 z³.
Niedziela od godz. 11.00
	 Tipsy – 30 z³, 
	 Manicure – 5 z³, 
	 Strzy¿enie

+ modelowanie – 15 z³
Atrakcyjne ceny na inne us³ugi!

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73;

0605−610−202

Centrum TCentrum Technikechnik
FryzjerskichFryzjerskich

Stroiki, bombki, zimne ognie… Stroiki, bombki, zimne ognie… 
- Krysia, skarbie, zmieñ repertuar, bo ¿em ci przytacha³ lampki

na choinkie. Tegoroczny przebój. Wszystkie razem i ka¿da od-
dzielnie migajom, mrugaj¹, ma³o, ¿e nie tañcz¹…

- Oj ch³opie, ch³opie. Kiedy ty wreszcie zm¹drzejesz, rozumu
nabierzesz. Przecie¿ wszyscy tem twojem przebojem handluj¹.
Tylko popatrz dooko³a.

Pan Eustachy Mordziak zmarkotnia³. Chcia³ jak najlepiej,
a wysz³o mu jak zwykle. Faktycznie cwany hurtownik wcisn¹³ mu
towar, który na ka¿dym straganie siê znajdowa³. ¯aden cymes.

- Przejde siê, powiedzia³ do swej wybranki, bo nie mia³ ochoty
s³uchaæ, jakim to jest frajerem. 

£atwo powiedzieæ „przejdê siê”. Gdzie siê nie obrócisz, to ju¿
nie t³ok, a wir jakiœ szalony. Narodu tyle, ¿e œwiat nie widzia³… 

- Sk¹d ludzie tyle forsy maj¹, zastanawia³ siê pan Mordziak po-
patruj¹c to w tê, to w tamt¹ stronê.

- Witam, witam… Pan Kazimierz G³ówka, jak zwykle elegancki,
uchyla³ kraciastego kaszkietu w stronê kolegi. – Coœ pan nie w so-
sie, panie Eustachy. Œwiêta, ludzie siê ciesz¹, a pan masz minê ka-
rawaniarza za przeproszeniem.

- Z czego tu siê cieszyæ, westchn¹³ zagadniêty. A poniewa¿
przed kim jak przed kim, ale przed panem Kaziem tajemnic nie
mia³, opowiedzia³, jak go pani Krystyna z tropu zbi³a.

Pan Kazio z ³atwoœci¹ znalaz³ s³owa pocieszenia. Bo có¿ nam
na chandrê pomaga bardziej, ni¿ wiadomoœæ, ¿e bliŸni ma jeszcze
gorzej? 

- Wracam w³aœnie od mojego szwagra, Longina Sztamajzy,
zacz¹³ opowieœæ pan Kazimierz. - W ca³ej rodzinie œwiêto, bo
jego syn, a mój siostrzeniec, od pó³tora miesi¹ca ma robotê.
Ho, ho, panie Eustachy - ochroniarzem zosta³. Teraz w ochro-
niarstwie robota jest umys³owa raczej. Ci¹gle pan myœlisz, co
mog¹ zrobiæ z³oczyñcy i w myœlach obmyœlasz pan kontrpla-
ny. 

- Znaczy g³owa cz³owieka boli i to jest ich choroba zawodowa?
zapyta³ Eustachy ni w piêæ ni w dziewiêæ. 

- Otó¿ jest pan w mylnym b³êdzie, panie kolego. Chorob¹ zawo-
dow¹ ochroniarzy i inszych cieciów s¹ mianowicie ¿ylaki od sta-
nia i hemoroidy o siedzenia. Taki ochroniarz, panie Eustachy, ca-
³ymi dniami siedzi. Jak nie „na recepcji”, to na korytarzu, jak nie
na korytarzu, to „na dy¿urce”… 

- Siedzê wujek, mówi mi siostrzeniec, na lewym pó³dupku,
potem na prawym i potem znów na lewym.  A potem ju¿ na ¿ad-
nym nie mogê usiedzieæ. Gehenna. No i nogi drêtwiej¹… Wierz
mi pan, panie Eustachy, ch³op m³ody, a ju¿ schorowany. 
Rencista, po prostu. A tu œwiêta, Nowy Rok – siedzenia a sie-
dzenia. 

- To mo¿e by siê zawodu nauczy³. Na przyk³ad, panie Kaziu, ta-
kie glazurnictwo pop³atne bardzo jest.

- Te¿ mu to powiedzia³em.
- No i?
- No i on mi na to, ¿e jakby siê nauczy³ p³ytki k³aœæ, to musia³-

by do Irlandii jechaæ, jak inni, a on patriota jest…
- A propos. S³ysza³ pan ostatni kawa³ o babie?
- Nie.
- Przychodzi baba do lekarza, a lekarz… w Irlandii! Weso³ych

Œwi¹t, panie Kaziu. I wszystkim Pañstwu.
Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Wir œwi¹teczny

* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
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04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

Od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 10–13 SUPER CENA! 

20 z³ za godzinê kortu w balonie!

A N T E N Y
� Autoryzacja CYFRA+, Polsat, N
� Promocja dekoder Polsatu za 99 z³ 

i 9,9 z³/m-c
� Satelity bez op³at 650 programów

w tym 15 polskich (Polonia, TRWAM)
� Anteny TV – naziemne

Sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, gwarancja!

„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00



Szanowni Pañstwo!
Serdecznie dziêkujê Mieszkañcom

mojej ukochanej Saskiej Kêpy za oddane na
mnie g³osy w wyborach samorz¹dowych.

Dziêki Pañstwa poparciu bêdê mog³a
s³u¿yæ w czasie drugiej ju¿ kadencji Mie-
szkañcom naszej dzielnicy.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ dy¿ury bêdê pe³-
ni³a: w ka¿dy wtorek w godz. 13.00-14.00 w Urzêdzie
Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 (pok. 314), zaœ
w pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00 w siedzi-
bie Rady Osiedla Saska Kêpa ul. Styki 25.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 

sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia 
b³ogos³awieñstwa Bo¿ej Dzieciny 

w ka¿dej chwili Waszego ¿ycia.

Radna 
Miros³awa Terlecka
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)

tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2007

wed³ug „starego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska
� Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê

w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 
i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

REKLAMA REKLAMA

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

Szanowni Pañstwo!
Serdecznie dziêkujê mieszkañcom Pragi Po³udnie
za zaufanie i g³osy oddane na mnie
w wyborach samorz¹dowych.

Dziêki Pañstwu zosta³am wybrana 
do Rady Warszawy
i bêdê mog³a pracowaæ dla dobra
naszego miasta i dzielnicy.

¯yczê Pañstwu ciep³ych i radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
oraz szczêœliwego
Nowego Roku.

Dorota Lutomirska
e-mail:dlutomirska@warszawa.um.gov.pl

KURZO£APY –
czyli duronostojki,
niechciane i niepo-
trzebne prezenty,
zwykle kupione
byle gdzie, byle
by³y. Pomyœl, za-
nim dasz byle co!
Pomys³ jest naj-
wa¿niejszy! Nie-
wielka taca, na

której u³o¿ono rozmaite egzotyczne owoce: bana-
ny, kilka mandarynek, ale te¿ kumkwaty, kiwi,
physalisy, ¿e o kiœci soczystych winogron ku
ozdobie nie wspomnê. Owoce zjedzone, taca zo-
staje. Nastolatek z ambicjami malarskimi, za-
miast kolejnej „maskotki” dosta³ na klasowe Mi-
ko³ajki prawdziw¹ piecz¹tkê treœci „Jan Iksiñski,
artysta malarz”. Ktoœ sprawi³ mu wielk¹ radoœæ,
zestaw do piecz¹tek kosztuje niewiele. Zdjêcie
z wakacji, portret psa czy inna fotografia, opra-
wiona w ³adn¹ ramkê. Koszt sporej odbitki to kil-
ka z³otych, koszt ramki do kilkunastu (s¹ i dro¿-
sze!). Wyka¿ trochê inwencji! 

MI£OŒÆ BLI�-
NIEGO - mi³osier-
dzie, to takie pate-
tyczne s³owa...
Czy jest na nie
miejsce w zabiega-
nym ¿yciu ka¿de-
go z nas? ¯yjemy
w czasach „spo-
nsorów”, którzy

w zamian za wsparcie finansowe wymagaj¹ kon-
kretnych korzyœci. Ciszej jest o filantropach,
czyli dobroczyñcach - tych, którzy daj¹, nie
oczekuj¹c niczego w zamian. A to takie proste...
robi¹c zakupy dla siebie, w³ó¿ w drug¹ torbê to,
na co ciê staæ; kaszê, cukier, makaron, albo cze-

koladê, miód, cokolwiek, a potem zawieŸ torbê
na przyk³ad na ul. Królowej Aldony 13, do Fun-
dacji Maltañskiej, od lat sprawuj¹cej rozbudowa-
n¹ opiekê nad dzieæmi z rodzin wielodzietnych
w potrzebie.

PORZ¥DKI – mo¿esz
je zrobiæ gruntownie,
rozk³adaj¹c pracê na
dwa tygodnie. Ale, sko-
ro dotychczas ich nie
ruszy³aœ, wyznacz za-
dania najpilniejsze.
Tak, by by³o w domu
³adnie i pachn¹co.
Umyj, odkurz, zapastuj,
to zajmie ze trzy-cztery

godziny. W miarê wolnego czasu, dodatkowo po-
rz¹dkuj szafy i szuflady, ale pamiêtaj, skoro za-
brak³o czasu, dla mi³ej atmosfery wa¿niejsza jest
œwie¿a firanka i czysta pod³oga, ni¿ równiutko
ustawione ksi¹¿ki na pó³ce. Dasz radê!

POŒPIECH –
sk³ania do nie-
p r z e m y œ l a n y c h
dzia³añ. Lepiej
pójdŸ do fryzjera,
a ciasto czy karpia
zamów ju¿ goto-
we. Dla piêknych

œwi¹t wa¿niejszy jest wygl¹d Twój ni¿ karpia!
Nie irytuj siê! Rodzina woli mieæ trochê mniej
i nieco brzydziej, ale pogodnie i serdecznie, bez
kwasów i wybuchów paniki! Masz sporo pre-
zentów do kupienia? Unikaj galerii handlowych,
stracisz mnóstwo czasu! Jeœli odwiedzisz Empik
w Promenadzie to oprócz ksi¹¿ek, kalendarzy,
kompletów kart, p³yt, perfum, zobaczysz te¿
niezamierzony „k¹cik œmiechu” – stó³ do w³a-
snorêcznego pakowania prezentów, piêkny pa-

pier i no¿yczki... na grubym (!) ³añcuchu, jak
³y¿ki w barze mlecznym z filmu „Miœ”!!! 

WIGILIA – dom
musi piêknie pach-
nieæ (wywietrz
przed kolacj¹!).
Choinkê mo¿esz
ubraæ wczeœniej,
jak tylko posprz¹-
tasz pod³ogê, to
czynnoœæ ma³o
mêcz¹ca, ale trwa
doœæ d³ugo. Jeœli

nie masz nawet choinki, zajrzyj do punktu, gdzie
sprzedaj¹ drzewka i kup kilka œwie¿ych ga³¹zek.
Przystrojone, odmieni¹ œwi¹tecznie dom. Jeœli nie
masz czasu na prasowanie, wybierz te ubrania,
które tego nie wymagaj¹. Pamiêtaj koniecznie
o makija¿u i perfumach! Zdejmij fartuch kuchen-
ny i zmieñ kapcie na eleganckie pantofle! Kolacja
mo¿e siê zacz¹æ znacznie póŸniej, wa¿ne, by by-
³a udana. Pamiêtaj o op³atku (w razie czego s¹sie-
dzi siê z Tob¹ podziel¹, w taki dzieñ...).

¯YCZENIA – pomyœl
o nich wczeœniej. Nie
warto „odklepywaæ” co
roku tego samego, i dla
dziadka i dla wnuczka.
Masz na to czas jad¹c do
pracy, przygotowuj¹c
kolacjê w kuchni, k¹pi¹c
siê. O czym marz¹ Twoi
bliscy? Co im siê w mi-
nionym roku powiod³o,
na czym i na kim im za-
le¿y? Co ich cieszy?

O czym myœl¹ przed zaœniêciem? Czego siê oba-
wiaj¹? Niech Twoje tegoroczne ¿yczenia otul¹
ich serce Twoj¹ mi³oœci¹. Wigilia to czas wyba-
czania, pojednania. To bardzo wa¿ne, by pomy-
œleæ i o tym, „wysprz¹taæ” swoje wnêtrze ze sta-
rych œmieci, podartych zdjêæ, wyschniêtych ³ez,
gorzkich rozczarowañ. By „im” wybaczyæ. A tak-
¿e samemu sobie... eGo

Ratunku! Święta idą!
Tylko siê nie stresuj! Œwiêta id¹? Cudownie! Jeszcze siê
nie przygotowa³eœ? Nie szkodzi! Sprz¹tanie te¿ nie 
zaczête? I z tym dasz sobie radê! „Mieszkaniec” pomo¿e!

GWIAZDY
na Gwiazdkę

Zaraz po œwiêtach w dwóch po-
³udniowopraskich koœcio³ach
wyst¹pi¹ gwiazdy muzyki roz-
rywkowej: Eleni i Krzysztof
Krawczyk. Oczywiœcie klimaty
bêd¹ œwi¹teczne. 

W œrodê, 27 grudnia, o godz. 18.00 w koœcie-
le Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenni-
ków (Al. Stanów Zjednoczonych 55) z koncer-
tem kolêd wyst¹pi razem ze swoim zespo³em
Eleni. Recital Krzysztofa Krawczyka pt.
„W œwi¹tecznych klimatach” odbêdzie siê dzieñ
póŸniej – w czwartek, 28 grudnia, o godz. 19.00
w koœciele Najczystszego Serca Maryi przy pl.
Szembeka (ul. Ch³opickiego 2). 

Oba muzyczne spotkania, na które wstêp oczy-
wiœcie jest darmowy, przygotowa³ mieszkañcom
Wydzia³ Kultury Pragi Po³udnie wraz z dzielnico-
wym Centrum Promocji Kultury. A „Mieszka-
niec” zachêca: PójdŸmy razem...                        ar

Radosnych, ciepłych 
i pełnych optymizmu 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz

powodzenia 
i wielu sukcesów 
w Nowym Roku

życzą Mieszkańcom
Rada i Zarząd 

Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy



Jak on to zrobi³?! 

TTAADDEEUUSSZZ  DDRROOZZDDAA  
mmaaeessttrroo  

ggoollffoowweejj  ppiiłłeecczzkkii  
Takiej passy sportowych sukcesów nasz kraj dawno nie mia³.

Najpierw - do tej pory potykaj¹cy siê o w³asne nogi - pi³karze
wygrali z Portugali¹. Kraj zastyg³ w podziwie z otwartymi usta-
mi. Potem nasi siatkarze podbili Japoniê. Nieprawdopodobna
wola walki, duch zespo³owego dzia³ania, fantastyczne umiejêt-
noœci poszczególnych graczy - to nam da³o srebro. 

Usta narodu wci¹¿ pozosta³y otwarte. Pojechali p³ywacy na
Mistrzostwa Europy do Finlandii. Co start - to medal. Euforia
trwa³a. No i wreszcie per³a w koronie: z egipskiego Sharm el

Sheikh nadesz³a wiadomoœæ, która zelektryzowa³a wszystkich
i o wyjœciu z podziwu nie ma ju¿ mowy. Otó¿ Tadeusz Drozda,
nasz Zacny Mieszkaniec pojecha³ tam i jak – gdyby - nigdy - nic,
pokona³ miêdzynarodowe towarzystwo w turnieju golfowym. 

Wraca 19 grudnia, na nasz¹ tradycyjn¹ imprezê Bo¿onarodze-
niow¹. Oczywiœcie, o ile zd¹¿y na czas przedrzeæ siê przez t³um
rozentuzjazmowanych kibiców, którzy wybieraj¹ siê witaæ Mi-
strza na nowym Okêciu, które w³aœnie z tego powodu zyska³o
nowy image. (t)

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 5 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

OKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

ul. Zakole 2 (Rondo Wiatraczna)
tel. 022 610−46−32

Sulejówek ul. Kombatantów 59 
tel./fax 022 760−40−16

RATY
0%

REKLAMA REKLAMA

BOGATY ASORTYMENT   
TOWARÓW

PO ATRAKCYJNYCH   
CENACH!!!

Universam czynny 
w okresie

przedœwi¹tecznym
23.12.2006 r. (sobota) 
– czêœæ spo¿ywcza 800-2000

– czêœæ przemys³owa 900-2000

24.12.2006 r. 
(niedziela-Wigilia) 
– czêœæ spo¿ywcza – 800-1400

– czêœæ przemys³owa – 900-1400

Sklep ca³odobowy
24.12.2006 r. (niedziela – Wigilia) 

– czynny do godz. 1500

Zapraszamy 7 dni w tygodniu 
po udane zakupy œwi¹teczne

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

Niech zbli¿aj¹ce siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia
up³ywaj¹ Pañstwu w atmosferze radoœci, beztroski

ale i m¹drej zadumy nad tym co w ¿yciu wa¿ne.
Aby nadchodz¹cy rok 2007 by³ rokiem dobrych

decyzji – wymagaj¹cych namys³u w rzeczach
wa¿nych i lekkoœci w sprawach b³ahych. 

Aby znaczy³y go wydarzenia wiekopomne, ale nade
wszystko pozytywne dla Miasta i jego mieszkañców 
¯eby by³ rokiem szczêœliwym w ka¿dym wymiarze

Pañstwa ¿ycia: 
osobistym, rodzinnym, zawodowym.

Rada i Zarz¹d 
Dzielnicy Rembertów 

m.st. Warszawy

Przed szpalerem 19 sa-
sko-kêpskich klonów, ni-
czym wyrocznia stoi znak za-
kazu postoju poparty dodat-
kowym napisem „koniec”(na
zdjêciu). W chwili, gdy obe-
cny numer „Mieszkañca” tra-
fia do r¹k Szanownych Czy-
telników znak stoi nadal. Nie
ma ju¿ natomiast czêœci klo-
nów. Drzewa zosta³y wyciête
w zwi¹zku z zagro¿eniem ja-
kie stwarza³y. Wycinka by³a
przyczynkiem burzy, jaka siê
rozpêta³a - artyku³y w prasie,
dyskusje w internecie, pe³ne
oburzenia listy i maile do na-
szej redakcji, interwencja
prezydenta Warszawy... Jak
siê dowiedzieliœmy w po³u-
dniowopraskim urzêdzie
dzielnicy klony zostaj¹ usu-
wane zgodnie z prawem i po
wyra¿eniu zgody przez kon-
serwatora zabytków, który
ma pod swoj¹ opiek¹ Sask¹
Kêpê. W ich miejsce na wio-
snê bêdzie posadzonych 28
nowych drzewek, g³ównie
klonów polnych. 

W odpowiedzi na inter-
wencje mieszkañców prezy-
dent Hanna Gronkiewicz-
Waltz poleci³a wstrzymanie
rozpoczêtych ju¿ prac. Dziel-
nica ma zrobiæ dodatkowe
badania dendrologiczne. Los
klonów ostatecznie rozstrzy-
gnie siê jeszcze przed œwiê-

tami Bo¿ego Narodzenia. 
– Oburza nas fakt braku kon-
sultacji z mieszkañcami –
wycinkê komentuje w liœcie
do redakcji Piotr Go³aszew-
ski. Ale okazuje siê, ¿e kon-
sultacje by³y, gdy¿ o potrze-

bie usuniêcia klonów zosta³
poinformowany Samorz¹d
Saskiej Kêpy. – W oglêdzi-
nach drzew uczestniczy³o
czterech przedstawicieli sa-
morz¹du – mówi¹ pracowni-
cy po³udniowopraskiego wy-
dzia³u ochrony œrodowiska –
a jedna z osób bior¹cych
udzia³ w wizji jest tak¿e
cz³onkiem Stowarzyszenia
Przyjació³ Saskiej Kêpy. Nikt
nie zg³asza³ ¿adnych zastrze-
¿eñ. ¯adne protesty nie wp³y-
nê³y te¿ do urzêdu po og³o-
szeniu na stronie interneto-
wej zamiaru i zgody na wy-
cinkê, choæ og³oszenie to
„wisi” tam od koñca listopa-
da. 

Pewnie, ¿e szkoda czter-
dziestoletnich klonów, które
jak s³usznie zauwa¿a jeden
z Czytelników stanowi¹
o klimacie Saskiej Kêpy,
ale... Ale po ubieg³orocznej
nawa³nicy bardziej ostro¿nie
staramy siê patrzeæ na kwe-
stiê wycinania drzew. Przed
pamiêtn¹ letni¹ burz¹ wyci-
nane by³y piêkne i roz³o¿yste
klony stoj¹ce wzd³u¿ ul. Te-
respolskiej. 

W artykule „Sta³y rzêdem
przed urzêdem” wytykaliœmy
w³adzom dzielnicy ich likwi-
dacjê, a urzêdnicy t³umaczyli
usuwanie klonów tym, ¿e s¹
to drzewa bardzo kruche
i stwarzaj¹ zagro¿enie. Po
nawa³nicy, w czasie której
zawali³y siê pozosta³e, nie
wyciête klony, jesteœmy bar-
dziej ostro¿ni w ferowaniu
wyroków, czy dane drzewo
nale¿y usun¹æ, czy nie. Ma-
j¹c przed oczami, i na zrobio-
nych wtedy zdjêciach, zni-
szczenia, jakie dokona³y pa-
daj¹ce potê¿ne drzewa spra-
wê wycinki pozostawiamy
specjalistom.                    ar

KLONY Z ALDONY
W czasie burzy czasami padaj¹ drzewa.
Wycinka drzew tak¿e czasami wywo³uje
burzê. Tak te¿ siê sta³o w zwi¹zku z usu-
waniem kilkunastu klonów srebrzystych
z ul. Królowej Aldony na Saskiej Kêpie.
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 25

POZIOMO: 1-A do wycierania o³ówka. 1-J belka w wi¹zaniu
dachowym. 2-E indyk lub struœ. 3-A pompa z nieba. 3-G miej-
scowoœæ we wschodniej Kubie. 4-E dwuko³owy pojazd u¿y-
wany w staro¿ytnoœci. 4-L wa³ pod torami kolejowymi. 5-G
dŸwiêk a podwy¿szony o pó³ton. 6-A gramofon elektryczny. 
6-K najwiêksza wyspa na jeziorze Bajka³. 7-B XIV w. p.n.e.
w³adca egipski z XVII dynastii. 7-G cêtkowany jeleñ. 8-D g³os
jelenia. 8-J wplatany w warkocz. 9-F alkohol, przyczyna wie-
lu nieszczêœæ.10-A barwa skóry.10-H zmniejszony obraz. 
11-A pismo pochy³e, kursywa.12-H umowa pañstwa z Waty-
kanem.13-A ³obuz, szubrawiec. 14-J ska³a osadowa, i³.
15-E krzew kwiatowy o pachn¹cych bia³ych kwiatach.
16-A s³ynny Grek. 16-J sztuczne przerwanie ci¹¿y. 
PIONOWO: A-1 pañstwo w Azji na Kaukazie. A-10 skrzêtnie
gromadzi – zw³aszcza pieni¹dze. B-6 akt prawny z mocy usta-
wy. C-1 rydz, smaczny grzyb. C-10 amerykañski rolnik. D-6
cienkie p³ótno bawe³niane. E-1 tlenowy w Erce. E-11 nic nie
ma, a widaæ. F-8 œwiñski g³os. G-1 ciê¿ki powóz podró¿ny. 
H-2 owoc lub ptak. H-7 pierwiastek chemiczny metal C. d. H-

12 pasza dla zwierz¹t. I-3 kazus, przypadek, traf. I-9 dawny
iluzjon.J-1 zwi¹zek rodowy w Szkocji. J-7 groŸny car. J-12
czarownica z opery  M.Gliniki „Rus³an i Ludmi³a”. K-5
zwierzchnik, szef. L-1 tylna czêœæ cia³a krêgowców. L-8 ¿ona
króla Metapontosa. £-4 rzeka we Francji. £-12 rejon, okrêg.
M-1 cukierek lub kwiat. N-8 okularnik indyjski. O-1 aœæka –
zwrot staropolski. O-12 bajeczny ³uk na niebie. opr. A. Kemski  

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 15/06: „M¹dre s³owa s¹ ozdob¹ ust”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Czes³awa Jurkiewicz
z ul. Zambrowskiej. Wa¿ne do 28 grudnia br.

6-D 16-B 8-K 1-C 3-A 10-£ 1-£ 12-A 12-£ 13-H 9-H 3-L 15-G

3-O 4-J 7-G 5-I 11-B 13-O 2-E 13-E 16-N 9-L
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�� BARAN 21.03-21.04
Jeœli marzysz o zmianach w waszym zwi¹zku wy-
starczy porozmawiaæ z ukochanym. Ciep³a i szcze-
ra rozmowa rozwi¹¿e ka¿dy problem. Przyp³yw go-
tówki wprawi ciê w œwietny nastrój - nareszcie pój-
dziesz na tak d³ugo oczekiwane zakupy. Pamiêtaj
o zbli¿aj¹cych siê œwiêtach, musisz zacz¹æ ju¿ my-
œleæ, co podaæ na stó³. Zdob¹dŸ siê na oryginalnoœæ
w pomys³ach na dekoracjê sto³u. 

�� BYK 22.04-21.05
Coraz bli¿ej zimy, a ty nadal nie masz pomys³u, do-
k¹d wyjechaæ. Nie zamartwiaj siê, twoi najbli¿si ma-
j¹ ich du¿o. Gwiazdy ostrzegaj¹ przed chorob¹,
wiêc musisz zacz¹æ o siebie dbaæ. Od dziœ szalik
i czapka to najwa¿niejsze czêœci twojej garderoby.
W pracy ani chwili spokoju. Nadchodz¹ œwiêta, trze-
ba iœæ na zakupy po prezenty dla najbli¿szych. Za to
w Sylwestra mo¿esz dostaæ prezent… ¿ywy i œwiet-
nie tañcz¹cy.

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W nadchodz¹cych dniach czeka ciê du¿o radoœci,
spowoduje j¹ ktoœ, komu od dawna siê podobasz.
W pracy na razie spokój, choæ mo¿e pojawiæ siê no-
we wyzwanie. Do jego realizacji musisz siê dobrze
przygotowaæ. Sprzyja ci szczêœcie, wiêc czas zain-
westowaæ pieni¹dze. O radê poproœ kogoœ, kto siê
na tym zna.

�� RAK 22.06-22.07
Ju¿ na pocz¹tku roku czeka ciê spory przyp³yw go-
tówki. Umo¿liwi ci to realizacjê marzeñ. WeŸ sobie
parê dni wolnego, bo musisz nabraæ si³, gdy¿ czeka
ciê sporo pracy i nerwów. Jesteœ impulsywny, dlate-
go musisz panowaæ nad sob¹, szczególnie w kon-
taktach z szefem. Twoje problemy rozwi¹¿¹ siê
szybciej ni¿ myœlisz, dziêki pomocy znajomej z pra-
cy. Zacznij szukaæ choinki na œwiêta, nie zostawiaj
tego na póŸniej.

�� LEW 23.07-23.08
Wiêkszoœæ spraw zawodowych, rozwi¹¿esz na
swoj¹ korzyœæ. Niech to nie uœpi twojej czujnoœci,
bo wszystko siê mo¿e zdarzyæ! Uwa¿aj na
nadmierne picie kawy, mo¿e to doprowadziæ do
z³ego samopoczucia. Nie potrafisz przestaæ my-
œleæ o pewnej osobie? – nie marnuj okazji, za-
dzwoñ! Zaproponuj Wigiliê u siebie, a czeka ciê
mi³a niespodzianka.

�� PANNA 24.08-23.09
W relacjach z innymi, coraz lepiej zaczynasz ra-
dziæ sobie z huœtawkami uczuæ, co doprowadzi
do harmonii miêdzy wami. Dobre wieœci dla Pa-
nien urodzonych w pierwszej dekadzie – nie mu-
sicie martwiæ siê o zdrowie i kondycjê, pozosta³e
musz¹ uwa¿aæ. Nadchodz¹ce œwiêta bêd¹ naj-
bardziej przyjemnymi w twoim dotychczasowym
¿yciu.

�� WAGA 24.09-23.10
Nie odk³adaj wa¿nych decyzji na póŸniej, mo¿esz
tego ¿a³owaæ. Wszystko rób powoli i rozs¹dnie. Po-
za³atwiaj wiêkszoœæ wa¿nych rzeczy, bo gwiazdy ci
sprzyjaj¹. Twoje ¿ycie prywatne staje siê monoton-
ne - daj siê ponieœæ uczuciom, a stanie siê wielk¹
przygod¹. Nie bagatelizuj najmniejszych objawów
przeziêbienia, szybko zg³oœ siê do lekarza. Koniecz-
nie zrób porz¹dki w domu, bêdzie o jeden k³opot
mniej. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Czeka ciê du¿o spotkañ rodzinnych i towarzyskich,
na których bêdziesz znakomicie siê bawiæ. Poznasz
wiele wspania³ych osób, w tym mo¿e swoj¹ drug¹
po³ówkê. Nie podchodŸ do wszystkiego z takim dy-
stansem, pomoc i dobra rada bliskich oka¿e siê traf-
na. Zawsze polegaj na swojej intuicji, od niej zale¿y
jak potocz¹ siê twoje dalsze losy.

�� STRZELEC 24.11-22.12
W karierze zawodowej wszystko bêdzie sz³o po
twojej myœli. Szef bêdzie zadowolony, a ty usaty-
sfakcjonowany z wykonanych zadañ. W nagrodê
spraw sobie trochê przyjemnoœci. W zwi¹zku za-
czn¹ siê burzliwe k³ótnie, musisz opanowaæ sytua-
cjê i porozmawiaæ z ukochan¹ osob¹. Zabierz j¹ na
romantyczn¹ kolacjê, a wszystko wróci do normy.
Zrób listê œwi¹tecznych zakupów, bo mo¿esz potem
o czymœ zapomnieæ.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jest szansa na pomyœlny kontrakt. Wystarczy, ¿e
wykorzystasz swoje mocne strony. B¹dŸ stanowczy
i konkretny. Jeœli w twojej rodzinie wyst¹pi³ konflikt,
to œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ najlepszym okre-
sem, aby pogodziæ siê z najbli¿szymi. Od¿ywiaj siê
zdrowo, jedz du¿o warzyw i owoców. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Koniec roku zapowiada siê nerwowo. Optymizm
i pracowitoœæ pomog¹ ci w uporaniu siê z k³opotami,
a szybko wykonana praca doprowadzi do upragnio-
nego odpoczynku. Nie odk³adaj wa¿nych spraw na
ostatni¹ chwilê, bo mo¿e przysporzyæ ci to niepo-
trzebnych k³opotów. Œwiêta tu¿, tu¿, a ty ci¹gle sto-
isz w miejscu. Musisz siê zaj¹æ wszystkim: prezen-
ty, potrawy, stroiki i oczywiœcie choinka. A mo¿e
w koñcu rozdziel obowi¹zki miêdzy rodzinê?

�� RYBY 20.02-20.03
Przedœwi¹teczne dni przynios¹ wiele znaków zapy-
tania. Musisz dobrze zastanowiæ siê, czego pra-
gniesz. Przy³ó¿ siê do swoich obowi¹zków, a zoba-
czysz jak potrafi¹ usatysfakcjonowaæ cz³owieka.
Pamiêtaj tak¿e, ¿e aby coœ osi¹gn¹æ, musisz w³o-
¿yæ w to trochê wysi³ku. W pracy m¹drze wykorzy-
staj swoje pomys³y, mog¹ ci pomóc osi¹gn¹æ suk-
ces. Koniecznie pij wiêcej soków, to poprawia wy-
gl¹d i samopoczucie. Anabel

Jarz¹ siê feeri¹ œwiate³ choinki w wielkich supermarke-
tach, nazywanych galeriami, wystawione du¿o wcze-
œniej ni¿ dawniej. Od paru lat, w atmosferê Bo¿ego Na-

rodzenia wchodzimy ju¿ w listopadzie. 
Wtedy bowiem pojawiaj¹ siê w centrach handlowych œwi¹-

teczne drzewka, Miko³aje i tym podobne atrybuty zimowych
œwi¹t. Tymczasem aura jest w tym roku wcale nie zimowa, ra-
czej rzec by mo¿na wiosenna. Niespotykane w grudniu – s³oñ-
ce, plusowa temperatura i zielona trawa na trawnikach. Zimy
ani na lekarstwo, a tu wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê najwa¿niej-
sze œwiêta w roku – Bo¿e Narodzenie. Ca³y kraj ogarnê³a ju¿
gor¹czka zakupów. K³êbi¹ siê t³umy w sklepach, bo ka¿dy na
miarê w³asnych mo¿liwoœci czyni przygotowania, aby godnie

œwiêtowaæ. S¹ ju¿ nawet ¿ywe choinki, mam pewne w¹tpliwo-
œci, czy dotrwaj¹ choæby do Wigilii, a co dopiero do Nowego
Roku, no, ale to ju¿ wy³¹czne ryzyko handlowców... 

Zdecydowana zmiana klimatu, ocieplenie, wp³ywa na
samopoczucie zw³aszcza starszego pokolenia, które czuje siê
nieswojo. Przecie¿ jeszcze parê lat temu zima by³a zim¹ i na
œwiêta Bo¿ego Narodzenia solidnie zawsze napada³o œniegu,
który mróz utrzymywa³ na bezlistnych ga³êziach drzew, da-
chach i chodnikach. Bywa³y nawet k³opoty z odgarnianiem
nadmiaru œniegu, a z dachów zwisa³y malownicze sople, po-
³yskuj¹ce w grudniowych promieniach s³oñca, nierzadko za-
gra¿aj¹ce przechodniom. Takie obrazki zwolna musimy chy-
ba schowaæ do lamusa historii, poniewa¿ ka¿dego roku zimy
s¹ coraz l¿ejsze i cieplejsze. Tote¿ ju¿ tylko dziadkowie bê-
d¹ mogli opowiadaæ swoim wnukom, o tym, jakie to zimy
bywa³y za ich czasów i jak wygl¹da³y przygotowania do
„Gwiazdki”. 

Ja zaœ, zafascynowany za m³odych swych lat XIX wiekiem,
odkry³em w jednej z szuflad starego sekretarzyka wiersz, jaki
napisa³em przed laty w manierze uwielbianego przez siebie fin
de siecle’u, odnosz¹cy siê do przygotowañ do œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia, a oto on, zatytu³owany „Zakup prezentów w dawnej
Warszawie”:

Pêdz¹ œrodkiem jezdni rozpêdzone sanie,
czasem któryœ stangret po drodze przystaje.
Dama ze s³u¿¹c¹ z nich zwolna wysiada
i w czeluœciach wytwornego magazynu przepada.
Tam gn¹ subiekci siê w uk³onach,
czekaj¹c a¿ wybierze towar – ona.
Podaj¹ i pakuj¹, ona w koñcu p³aci
i oddaje paczki do trzymania swojej Pelasi.
Wreszcie s³u¿¹ca z magazynu wychodzi objuczona,
a za ni¹ solo, wolnym krokiem idzie – ona,
Pani wynios³a, zachowuj¹ca siê chimerycznie,
która w ko³paku i futrze wygl¹da przeœlicznie.
Idzie nie spiesz¹c siê, wokó³ siê rozgl¹da,
oddaje uk³ony znajomym, na ludzi spogl¹da.
Za ni¹ drepcze biedna Pelasia – s³u¿¹ca,
o bezpieczeñstwo niesionych paczek dr¿¹ca.
Pani, co rusz przy wystawach sklepów przystaje
i coraz to nowe pakunki s³u¿¹cej oddaje.
Biedny ten m¹¿, biedna ta Pelasia,
gdy przybywa ciê¿arów, a topnieje kasa.
Wreszcie ³aduj¹ siê obie do swych sañ,
podobno Ÿle stan¹³ stangret: wiadomo, nicpoñ i drañ!
Có¿ robiæ, czas wracaæ ju¿ do domu,
ma siê rozumieæ - z prezentami – po kryjomu...
Okryte ju¿ burk¹ przez woŸnicê,
obie pospiesznie paczki licz¹.
Czy broñ Bo¿e, którejœ nie zgubi³y,
lub nie donios³y do sañ z braku si³y.
Stangret zacina batem zmarzniête konie,
a pani w mufce pospiesznie kryje urêkawicznione d³onie,
aby ich sobie nie odmrozi³a,
bo ogromnie mroŸna jest tegoroczna zima.
Tak oto warszawianki robi¹ sprawunki,
za które przy choince zbior¹ poca³unki;
od dzieci, mê¿a i zgromadzonej rodziny,
przyby³ej z okazji Bo¿ego Narodzenia w odwiedziny.
Takie przygotowania do œwi¹t s¹ ju¿ anachronizmem, pozo-

staj¹ w pamiêtnikach naszych dziadków i mo¿na je jeszcze
obejrzeæ na starych pocztówkach. Póki co, s³yszymy sprzecz-
ne ze sob¹ komunikaty meteorologiczne, ¿e w œwiêta bêdzie
temperatura ponad +13 stopni Celsjusza, oraz o... zbli¿aj¹cym
siê ni¿u, nios¹cym ze sob¹ obfite opady œniegu. Zobaczymy,
która z tych prognoz siê sprawdzi – wszystkim Czytelnikom
¿yczê zdrowych i weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a do
¿yczeñ do³¹czam pocztówki dawnej Warszawy w zimowej
szacie. Tadeusz Władysław Świątek

Świąteczne 
klimaty dawnej

Warszawy 

ZAU£KI HISTORII

Warszawa – ul. Marsza³kowska. 
Karta pocztowa – reprodukcja akwareli T. Cieœlewskiego (1926).

Warszawa – Plac Zamkowy. 
Karta pocztowa – reprodukcja akwareli T. Cieœlewskiego (1920).



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11111111

KUPIĘ

�� AAAA monety, znaczki, po-
cztówki, obrazy, zegary, inne
przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
�� ANTYKI, meble, obrazy, ze-
gary, pocztówki, znaczki, mone-
ty i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia. Tel.
022 671-15-79, 022 613-98-37
� Jaskinia Solna - masa¿e. 

Tel. 022 673-48-93
�Medyczna pielêgnacja stóp - rów-
nie¿ diabetycy. Tel. 022 870-14-44
� Rzuæ palenie! 

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� Angielski. Tel. 0691-98-50-34
� Fortepian, organy – dojazd,
mgr. Tel. 0501-162-175
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� LO dla Doros³ych. 
Tel. 022 498-65-95
� Matematyka – 25 z³/60 min.
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567 
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Gara¿ – Saska Kêpa. 
Tel. 0502-208-813

� Budynek na dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ – Marysin Wawerski, 150
m kw. Tel. 0 606 248 242
� Podnajmê gabinet lekarzowi,
psychologowi, fizjoterapeucie –
ul. Lucerny. Tel. 0602-673-311

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Lub wynajmê gara¿ ul. Dar³ow-
ska 5. Tel. 0607-230-104

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób i Mienia
„Kobuz” sp. j. przyjmie do pracy
mê¿czyzn od 40 r. ¿ycia w górê, ko-
biety – do 35 r. ¿ycia – od zaraz.
Kierownik Tel. 0696-518-491
� ALDIS – ochrona przyjmie
mê¿czyzn, 4-5 z³ netto. 
Tel. 022 720-47-34; 0515-088-711 
� Firma z bran¿y uzdatniania wo-
dy poszukuje kandydata na stano-
wisko: technik-serwisant. Wyma-
gania: wykszta³cenie techniczne,
dyspozycyjnoœæ, gotowoœæ do pra-
cy w terenie, ³atwoœæ nawi¹zywa-
nia kontaktów, prawo jazdy kat.B.
Aplikacje prosimy przesy³aæ fa-
ksem na nr tel. 022 872 46 00
� Kucharza i kelnerów zatrudni
restauracja „U Siwka”. 
Tel. 022 357 50 06, 022 813 27 95; 
e-mail: restauracja@usiwka.com.pl 
� Niani - do 10-miesiêcznego
ch³opczyka, niepal¹cej, pogodnej.
Praca na 1/2 etatu tj. dwa tygodnie
w miesi¹cu, w systemie tydzieñ
pracy, tydzieñ wolny lub innym.
Praca w godz. 8.00-16.00. Wyna-
grodzenie 600 z³, Wawer. 

Tel. 0605-231-777
� Opiekunkom, siostrom PCK do
osób starszych (Wawer, Weso³a). 

Tel. 0 22 815-30-62
� Panie – monta¿ atomizerów –
Falenica. Tel. 0501-295-814

� Panie do pomocy przy produk-
cji na wtryskarkach – Falenica. 

Tel. 0501-295-814
� Poszukujê fryzjerki mêskiej. 

Tel. 022 617-59-98
� Prywatna firma poszukuje oso-
by do sprz¹tania biura na Saskiej
Kêpie, 2-3 razy tygodniowo. 

Tel. 022 617-46-41
� Sprz¹tanie, gotowanie, praso-
wanie do 3 doros³ych osób - 4 go-
dziny dziennie. 

Tel. 022 815-67-86 po 19.00 
� Zatrudniê fryzjerkê. 

Tel. 022 673-02-45

PRAWNE

�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we, porady. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
� KANCELARIA – niedrogie po-
rady prawne – sprawy rodzinne,
spadkowe, lokalowe, nieruchomo-
œci, obs³uga firm – „Universam”
Grochów (nad bankiem). 

Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;
0693-444-108

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
�Domy z bali. Tel. 0888-708-650
� Konsultacje dotycz¹ce zwrotu,
zasiedzenia, reprywatyzacji nieru-
chomoœci dekretowych - siedziba
UPR ul. Nowy Œwiat 41, pon.
i czwartki 15.00-17.00. 
Tel. 022 826-74-77; 0606-90-40-67
�� KREDYTY - gotówkowe, hi-
poteczne i samochodowe, lea-
sing. Sprzeda¿ domów z bali. 

W-wa, ul. Miñska 69, lok. 41.
Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
� Profesjonalny kurs kelnera: do-
godne p³atnoœci, wykwalifikowana
kadra, zadzwoñ: 022 862-29-60,

napisz:
warszawa@akademia-zdrowia.pl

RAMKA

Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046
�� T£UMACZENIA zwyk³e
i przysiêg³e - 30 jêzyków. 

Tel. 022 333-20-33

�� Zbli¿a siê termin losowania
do OFE; Wybierz sam, nie daj
siê wylosowaæ. Otwarty Fun-
dusz Emerytalny Commercial
Union. Tel. 0602-755-270

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot mie-
szkaniowych. Tel. 022 870-47-89
� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
�Alarmy, kamery, sieci kompute-
rowe. Tel. 0501-123-967
RAMKA
Alko - przeprowadzki, transport -
90 gr./km., meblowozy. Tel. 0694-
977-485
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�� ANTENY – RTV - SAT. 

Tel. 022 815-47-25; 
www.lemag-TVSAT.waw.pl

� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 
Tel. 0602-396-976

� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Auto-szyby, tanio. Wymiana,
naprawa. Tel. 0508-299-526
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
�� Dachbud – oferuje sprzeda¿
i monta¿ pokryæ dachowych naj-
lepszych firm. Warszawa-Rem-
bertów, al. gen. Chruœciela 8. 

Tel./fax. 022 673-44-24; 
0601-215-778

� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
Tel. 022 642-96-16

��Elektryczne. Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88

� Elektryczne. Tel. 022 870-27-39;
0502-208-813

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 810-29-77

� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 
Tel. 022 613-62-96; 0603-40-90-20
� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana
us³ugi na miarê, przeróbki, wszel-
kie naprawy ul. Zamieniecka 63.

Tel. 022 610-23-05
� Futra – szycie, przeróbki ul.
Dokerów 11. Tel. 022 611-96-59
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24 h.
Naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia. Uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-72-31; 0662-065-292 

�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma G³o-
wacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, g³adŸ, panele, monta¿
mebli. Tel. 022 424-32-07; 

0692-881-945
� Glazura, doœwiadczenie, rzetel-
noœæ. Tel. 022 612-59-98
� Glazura, terakota - uk³adanie. 

Tel. 0605-78-39-68 
� G³adŸ, malowanie, panele. 

Tel. 0606-464-453
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Hydraulik. Tel. 022 815-66-60, 

0502-031-257
� Hydrauliczne, gazowe – osobi-
œcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydraulika, glazura, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.-Gaz.,
C.O. Tel. 022 613-82-96; 

0696-321-228
� Hydrauliczne - 24 h – awarie,
udro¿nienia. Tel. 022 610-72-31
� Kolorowa odzie¿ robocza – pro-
ducent. Obuwie, rêkawice, fartuchy,
odzie¿ dla gastronomii, odzie¿ dla
agencji ochrony. P.P.H.U. Pirat, ul.
Che³m¿yñska 158; 04 - 464 W-wa. 

Tel./fax. 022 610-20-15, 
www.pirat.waw.pl 

� Krawieckie – szycie miarowe,
mêskie – ciê¿kie, damskie, figury
nietypowe, poprawki. Pe³en za-
kres us³ug. Ul. Tatarkiewicza 10
m 46, pon.-pt-10.00-18.00; sob.
9.00-15.00. Tel. 0502-814-807

e-mail:gilczuk@o2.pl

� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 022 610-05-

30; 0604-910-643
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95
�� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Malowanie, panele, g³adŸ. 

Tel. 0606-464-453
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja.
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek – ta-
nio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek, emeryci –
50% taniej. Tel. 022 672-95-50
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek) z³om
w ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. Tel. 022 499-
20-62 
�� Poprawki krawieckie – tanio.
ul. Fieldorfa 10/324
� PRANIE DYWANÓW, wyk³a-
dzin, tapicerki bez przemaczania.
Schniêcie 4 godz. Dojazd gratis.

Tel. 022 619-40-13; 
0502-928-147 

� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów, ma-
giel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska
22. Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501-190-127

�� REMONTY, przeprowadzki. 
Tel. 0502-088-052

� Remonty mieszkañ. 
Tel. 0691-040-034

� Remonty – fachowo, solidnie. 
Tel. 0694-809-402

�� Sprz¹tanie i pielêgnacja ogro-
du i dzia³ki. Zak³adanie i kosze-
nie trawników. Ró¿ne. 

Tel. 0605-890-294
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywat-
nych. Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
0507-080-611
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
�� ¯aluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery – producent – monta¿,
serwis. Rabat dla emerytów i ren-
cistów. ul. Komorska 42 godz. 900-
1700; Tel./fax. 022 870-36-37;
022 497-98-80; www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psycholo-
dzy. Pracownia Psychologiczna. 

Tel. 022 612-16-60

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37

Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! 
Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046

Alko - przeprowadzki, transport
- 90 gr/km., meblowozy. 

Tel. 0694-977-485
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.

Tel. 022 499-20-62 

Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywat-
nych. Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko.  

Tel. 0507-080-611

REKLAMA REKLAMA

Uchwa³a Nr 5/II/2006
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy

z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie zarz¹dzenia wyborów do rady jednostki ni¿szego rzêdu istniej¹cej na terenie Dziel-
nicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym z póŸn. zm.
oraz art. 6,  art. 11 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy z póŸn.
zm. – Rada Dzielnicy Praga Po³udnie postanawia, co nastêpuje.

§ 1
Zarz¹dza siê na dzieñ 11 lutego 2007 roku wybory do Rady Osiedla Przyczó³ek Grochowski. 

§ 2
W wyborach, o których mowa w § 1,  wybiera siê 15 cz³onków Rady Osiedla. 

§ 3 
Tworzy siê w Osiedlu  Przyczó³ek Grochowski  jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzib¹
okreœlon¹ w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y. 

§ 4
Zg³oszenia kandydatów na cz³onków rady jednostki przyjmowane s¹ od 5.01.2007 r. do
11.01.2007 r. w siedzibie samorz¹du osiedla przy ulicy Brac³awskiej 10.

§ 5
1. Powo³uje siê Dzielnicow¹ Komisjê Wyborcz¹ w sk³adzie:

· Iwona Adamska
· Jakub Jagodziñski
· Adam Jaworski        

2. Na przewodnicz¹cego komisji wybiera siê Iwonê Adamsk¹.
3. Na wiceprzewodnicz¹cego komisji wybiera siê Jakuba Jagodziñskiego.

§ 6
Ustala siê zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w brzmieniu jak w za³¹czniku
Nr 2 do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cym jednoczeœnie za³¹cznik do statutu osiedla.

§ 7
Ustala siê kalendarz czynnoœci wyborczych w brzmieniu za³¹cznika Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 8
Ustala siê regulamin pracy osiedlowej komisji wyborczej w brzmieniu za³¹cznika Nr 4 do niniejszej
uchwa³y. 

§ 9
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w urzêdzie dzielnicy oraz
opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy
/-/ Adam Grzegrzó³ka
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii

lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka

Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24
(wejœcie od Londyñskiej)

03-924 Warszawa
tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

SPRZÊT REHABILITACYJNO-MEDYCZNY
MATERACE ORTOPEDYCZNE

REFUNDACJA NFZ
SYSTEM RATALNY

pon.-pt.: 1000-1800

sob.:      1000-1400

WARSZAWA TEL. 818-77-68
UL. JAGIELLOÑSKA 34 499-33-40

www.rehactiv.com

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Stomatologia 
zachowawcza

� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe 

i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek“, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

Apteka „Apteka „WILGAWILGA””
ul. Rechniewskiego 6ul. Rechniewskiego 6

uczestnicz¹ca w programie „TANIE LEKI” oferuje:
� pe³ny asortyment leków 
� leki gotowe, recepturowe,

homeopatyczne 
� insuliny, paski diagnostyczne 
� wszystkie typy glukometrów 
� inhalatory indywidualne

(wypo¿yczenie, sprzeda¿)

� leki wysokospecjalistyczne  
� ciœnieniomierze 
� kosmetyki (codziennie rabat: 

Vichy – 15%, La Roche Posay – 10%)
� realizacjê wniosków na

pieluchomajtki 
� dietê Cambridge

Sta³e rabaty do 17%! Okresowe bonifikaty specjalne!
Karty rabatowe dla sta³ych pacjentów

oraz liczne konkursy! 
Spotkania z dermokonsultantami 

oraz sta³y kontakt z konsultantem diety Cambridge!

Zapraszamy!
pon.-pt. 800-2000, sobota 900-1500, niedziela 900-1400

Telefoniczna rezerwacja leków: 022 613-66-99; 740-50-28

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

REKLAMA REKLAMA

Zdrowych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślnego Nowego 2007 Roku
wszystkim Klientom

życzy
Hurtownia Pieluch 

dla Dzieci i Dorosłych
Warszawa Wesoła

ul. Trakt Brzeski 55

AKADEMIA ZDROWIA
organizuje ZAWODOWE KURSY:

MASA¯U KLASYCZNEGO I LECZNICZEGO
�� INSTRUKTORA AEROBIKU

FRYZJERSKI �� KOSMETYCZNY
STYLIZACJI PAZNOKCI �� BUKIECIARSTWA
Mo¿liwoœæ op³aty w bardzo niskich ratach (od 50 z³)

ZADZWOŃ!
Warszawa, ul. Leszno 21 

tel. 022 862 29 60 
e-mail: warszawa@akademia-zdrowia.pl

www.akademia-zdrowia.pl

WRÓ¯BY
I WINSZOWANIE

W dawnej Polsce te¿ ba-
wiono siê, ale... Sylwestra
nie spêdzano tak hucznie.
Witano Nowy Rok w domu
i skromnie. Wszystko dlate-
go, ¿e post obowi¹zywa³ a¿
do Trzech Króli. To wtedy
w œwiêto epifanii, czyli ob-
jawienia Boga w Chrystusie
rozpoczyna³ siê Karnawa³.
Dlatego w Sylwestra jedynie
spe³niano noworoczny toast
i bynajmniej nie szampa-
nem, a... wêgrzynem, czyli
tokajem. Sylwestrowy wie-
czór spêdzano na wró¿bach.
Wierzono, ¿e dziewica,
która doczeka pó³nocy wpa-
truj¹c siê w blasku œwiec
w lustro ujrzy w nim twarz
przysz³ego ma³¿onka. Wiêk-
szoœæ wró¿b przeniesiono
potem na Katarzynki i An-
drzejki. Lano te¿ o³ów i z je-
go kszta³tu wró¿ono, co
przyniesie nadchodz¹cy rok.
Du¿¹ rolê przywi¹zywano
do Nowego Roku uwa¿aj¹c,
¿e „jaki Nowy Rok taki ca³y
rok.” Dlatego tego dnia ka¿-
dy stara³ siê wstaæ wczeœnie
rano, dobrze zjeœæ i spêdziæ
dzieñ mi³o, nie k³óc¹c siê
z innymi. Wa¿ny by³ zwy-
czaj winszowania, czyli
sk³adania ¿yczeñ w postaci
wiersza lub piosenki. 

Ch³opcy i dziewczêta cho-
dzili wczesnym rankiem po
domach i sk³adali takie ¿ycze-
nia gospodarzom domu. Przy
okazji sypali owies na próg

domu. Mia³o to zapewniæ uro-
dzajny i dobry rok. Wa¿ne by-
³o, aby pierwsz¹ osob¹ jaka
odwiedzi dom by³ ch³opiec,
a nie dziewczynka. Mia³o to
zapewniæ szczêœcie w nad-

chodz¹cym Nowym Roku.
Winszuj¹cy za sk³adanie ¿y-
czeñ dostawali z wdziêczno-
œci za dobre s³owa od gospo-
darzy poczêstunek. Czêsto
z okazji Nowego Roku wrê-
czano sobie podarunki. ¯y-

czenia noworoczne sk³adano
sobie a¿ do Trzech Króli. Do-
piero potem rozpoczyna³ siê
Karnawa³. 

KULIG 

W dawnej Polsce najwiêk-
sz¹ rozrywk¹ karnawa³ow¹
by³y kuligi. Nie wiadomo,
kiedy wesz³y w zwyczaj, ale
by³y pierwotnie rozrywk¹ je-
dynie szlacheck¹. Do kuligu
trzeba by³o siê przygotowaæ,
bo by³y to po prostu odwie-
dziny s¹siadów w ca³ej okoli-
cy, dlatego ustalano, w jakiej

kolejnoœci s¹siadów siê
odwiedza. Ich domy musia³y
byæ gotowe na przyjêcie
zwiêkszaj¹cej siê liczby go-
œci, a szczególnie bogato zao-
patrzona musia³a byæ piw-
niczka. 

Podstawow¹ potraw¹ kuli-
gu by³ bigos. Przygotowy-
wano jednak tak¿e miêsiwa
i ciasta. Do bigosu podawa-
no piwo, a toasty wznoszono
winem, które pojawia³o siê
na sto³ach po zaspokojeniu
pierwszego g³odu. Ka¿dy to-
ast spe³nia³o siê innym kieli-
chem. Ostatni toast przed
podró¿¹ do nastêpnego miej-
sca postoju kuligu brzmia³
„kochajmy siê”. Wychylano
go w progu i wsiadano na
konie. 

MASKARADA, 
czyli REDUTA

W XVI wieku najpewniej
wraz z Królow¹ Bon¹ dotar³
do Polski z W³och zwyczaj
maskarad. Ten zwyczaj polu-
bi³a i szlachta i mieszczañ-
stwo. Miasta roi³y siê od ko-
lorowych pochodów przebra-
nej w maski ludnoœci. Zaba-
wy owe zwa³y siê redutami.
W Warszawie organizowane
by³y najpierw na Nowym
Mieœcie. Ich pierwszym
organizatorem by³ W³och
Salwador. PóŸniej zaczê³y
powstawaæ mniejsze salony
redutowe. W cenie biletu
wstêpu by³y tylko „œwiat³o
i kapela” za resztê – nawet
szklankê zwyk³ej wody –
trzeba by³o p³aciæ, wiêc nie
ka¿dego staæ by³o na udzia³
w takiej zabawie. 

W z³ym tonie by³o oczeki-
waæ na reducie piwa. Po ta-
kim ¿¹daniu poznawa³o siê
wieœniaka, a przecie¿ ka¿dy
bywa³y na reducie chcia³ byæ
brany za œwiatowca. G³oœne
by³y te¿ bale gdañskie,
szczególnie te na Dworze
Artusa. Jednak nic nie rów-
na³o siê balom warszaw-
skim. Od¿y³y w dwudzie-
stoleciu miêdzywojennym
i hucznie odbywaj¹ siê do
dziœ. 

oprac. MKP

WRÓŻBY, KULIG I BALE,
czyli... karnawał staropolski

Nowy rok jest œwiêtowany na ca³ym œwie-
cie. Ludzie spotykaj¹ siê na skromnych
prywatkach lub wielkich balach, aby ba-
wiæ siê przez ca³¹ noc. O pó³nocy strzela-
j¹ korki szampana, a w niektórych mia-
stach mieszkañcy wychodz¹ na zewn¹trz,
aby obejrzeæ pokazy sztucznych ogni.
Czy tak bywa³o zawsze?

KACZOREK
OD PREMIERA

P³ywacki czepek z³otej „Motylki”, rajdowa ko-
szulka „Ho³ka”, pi³ka wielokrotnie obita „z pla-
skacza” przez naszych srebrnych siatkarzy –
to tylko kilka z unikalnych przedmiotów,
których nabywc¹ mo¿na by³o zostaæ odwie-
dzaj¹c w ostatni czwartek po³udniowopraskie
Centrum Promocji Kultury.

W pomieszczeniach CPK przy ul. Grochowskiej 274 fundacja
Fabryka Przysz³oœci zorganizowa³a „Wigilijn¹ Aukcjê Pomys³ów”.
Wœród licytowanych przedmiotów znalaz³y siê pere³ki podarowane
fundacji przez osobistoœci œwiata artystycznego, sportowego i poli-
tycznego. Od tych ostatnich warto wymieniæ fotografiê Rynku Sta-
rego Miasta (podarowan¹ przez Kazimierza Marcinkiewicza), al-
bum o Warszawie (darczyñca – Hanna Gronkiewicz – Waltz), figur-
kê szklanego, niebieskiego „kaczorka” (ofiarowan¹ przez Jaros³a-
wa Kaczyñskiego). O „kaczorka” dzielnie walczy³ „Mieszkaniec”,
ale jako czasopismo bezp³atne musieliœmy ulec radnemu Józefowi
Karczmarkowi. Ulegliœmy œwiadomie maj¹c na uwadze jedn¹ z je-
go wczeœniejszych licytacji (ksi¹¿ki „Ca³e zdanie nieboszczyka”
z dedykacj¹ autorki, Joanny Chmielewskiej), w czasie której radny
a¿ trzykrotnie przelicytowa³... sam siebie. 

Zwa¿ywszy, ¿e radny jest z PiS, a „kaczorek” zosta³ podarowany
przez premiera z tej samej partii, woleliœmy siê zbytnio nie zapê-
dzaæ w licytacji. Wystawione na aukcji przedmioty osi¹ga³y przy-
stêpne ceny. Jakby z góry wiedzia³y, ¿e i tak nie siêgn¹ pi³ki wysta-
wionej przez naszych siatkarzy. Pokryta autografami srebrnych za-
wodników reprezentacji Polski pi³ka poszybowa³a bardzo wysoko.
Siêgnê³a a¿ trzech tysiêcy z³otych! Los owalnego przedmiotu po¿¹-
dania z ¿alem œledzi³ wiceburmistrz Pragi Po³udnie Antoni Stra-
domski (by³y siatkarz i zapalony kibic), który CPK opuœci³ bogat-
szy o p³ytê Justyny Steczkowskiej i monety podarowane przez An-
drzeja Olechowskiego. 

Z urzêdników i samorz¹dowców „Mieszkañcowych” dzielnic
odnotowaliœmy jeszcze zakup zestawu kosmetyków wyselekcjono-
wanych przez Irenê Eris, którego dokona³ naczelnik wawerskiej lo-
kalówki Arkadiusz Kurakowski. Oczywiœcie nie dla siebie, ale dla
¿ony. – Tylko dlaczego na tej aukcji jest tak ma³o radnych? – pyta³
retorycznie Józef Karczmarek. OdpowiedŸ jest prosta - to ich
pierwszy miesi¹c urzêdowania i... jeszcze nie pobrali diet. Fundu-
sze zebrane w czasie „Wigilijnej Aukcji Pomys³ów” wespr¹ ideê
wolontariatu europejskiego. Adam Rosiński
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.

W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

zaprasza na 14 dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
oraz ferie zimowe 2007

cena za nocleg i wy¿ywienie ju¿ od 70 z³!!!
cena za nocleg i wy¿ywienie oraz zabiegi – tylko 80 z³!!!

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

ZAKŁAD OPTYCZNY
Jacek i Piotr Cembrowscy
ul. Igañska 26 tel. 424-71-06

ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63
poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30

sobota 10.00-13.30

LLLL EEEE KKKK AAAA RRRR ZZZZ     OOOO KKKK UUUU LLLL IIII SSSS TTTTAAAA

DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30

ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci 

i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG,

przepływy
· badania słuchu
· EEG dla noworodków, dzieci,

dorosłych
· EEG Biofeedback terapia dla dzieci

(problemy z nauką, zachowaniem) 
i dorosłych (nerwice, depresje)

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego 
– refundacja NFZ
tel. 497−75−55

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353 42 50

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353 06 20
Warszawa – Mokotów, ul. J. D¹browskiego 16, tel. 022 498 75 40

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862 99 90

PERSPEKTYWA
LEPSZEGO SŁYSZENIA

Przez lata polegamy na naszych zmys³ach.
Dziêki wzrokowi i s³uchowi mo¿emy cieszyæ
siê ¿yciem wraz ze znajomymi, wspó³pracow-
nikami oraz – co najwa¿niejsze – z tymi,
których kochamy. Na co dzieñ nie zastanawia-
my siê nad tym dlaczego widzimy i s³yszymy. 

„Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Trac¹c s³uch,
tracimy kontakt z ludŸmi". Autork¹ tej jak¿e trafnej i daj¹cej do my-
œlenia sentencji jest Helen Keller (1880-1968) - amerykañska g³u-
choniema i niewidoma pisarka, która utraci³a wzrok i s³uch jako
niespe³na dwuletnie dziecko. Kiedy niedowidzimy z pomoc¹ id¹
nam okulary. A co pocz¹æ, kiedy wydaje nam siê, ¿e zaczynamy go-
rzej s³yszeæ?

Niektóre osoby rodz¹ siê z uszkodzonym s³uchem, podczas gdy
u innych przyczyn¹ mo¿e byæ choroba ucha lub ha³aœliwe otocze-
nie w pracy. Jednak wiêkszoœæ ubytków s³uchu u doros³ych wyni-
ka z naturalnego procesu starzenia siê – przez lata fragmenty deli-
katnych mechanizmów mog¹ siê uszkodziæ lub po prostu zu¿yæ.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ i s¹ indywidualne u ka¿dej
osoby. Wiêkszoœæ z nich mo¿e zostaæ skorygowana dziêki noszeniu
aparatów s³uchowych. Lepsze s³yszenie oznacza poprawê jakoœci
¿ycia zarówno samego zainteresowanego jak i jego najbli¿szych.
Typowym przyk³adem jest g³oœne ogl¹danie telewizji przez osoby
niedos³ysz¹ce, które powoduje mniejszy komfort s³yszenia przez
innych. Wybór konkretnego typu aparatu w znacznej mierze zale¿y
od rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e od osobistych preferencji pa-
cjenta i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przypadku specjalista zapropo-
nuje najlepsze rozwi¹zanie i pomo¿e dokonaæ najlepszego wyboru.

– W ostatnich latach obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. Noszenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat
temu, a jako najczêstsze przyczyny dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê z rodzin¹ i znajomymi. Nowoczesne
technologie nie ominê³y aparatów s³uchowych, które wyposa¿one
s¹ w bardzo szybkie procesory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem praw-
dziwe cuda – mówi pan Jacek Kozio³, dyplomowany audioprotetyk
z firmy FONIKON, która specjalizuje siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audio-
protetycznego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Gabinet mieœci siê przy ulicy Br. Czecha 39
(w pobli¿u stacji Warszawa-Wawer), tel. 353-42-50. Godziny
otwarcia: codziennie od 10.00 do 17.30. AS 2006

Najpiêkniejszy jest basen: przejrzyœcie
przeszklony, ze œwie¿¹ zieleni¹ i pejza¿o-
wymi mozaikami na œcianach. Szeœæ stano-
wisk do hydromasa¿u (woda o temperatu-
rze 31oC), dwie solidne dysze nad wod¹

i cztery podwodne; tor do nauki chodzenia
w wodzie, czyli w odci¹¿eniu; niepe³no-
sprawni mog¹ korzystaæ z dŸwigu-mini-
windy, który opuszcza ich w miêkkim sie-
dzisku wprost do wody (sterowany pilotem
przez rehabilitanta), a gdy znajd¹ siê w ba-
senie, s¹ odpinani, by mogli zyskaæ swobo-
dê ruchów. 

Przed wejœciem do basenu lub po zabie-
gach (np. ok³adach borowinowych) niepe³-
nosprawni mog¹ skorzystaæ z nowoczesnej
³azienki, zaprojektowanej (podobnie jak
winda dla wózków inwalidzkich i wiele in-
nych udogodnieñ) specjalnie dla ich po-
trzeb. Jest tu przestronnie, a prysznic bierze
siê siedz¹c na specjalnym, solidnym siedzi-
sku. 

Jest kilka nowoczesnych gabinetów le-
karskich, zapewniaj¹cych pacjentowi sza-
cunek dla jego intymnoœci, sala gimna-
styczna i sala fizykoterapii. Ka¿dy boks ma
osobne wejœcie z korytarza, a wewn¹trz 

³¹czy je rodzaj korytarza, by rehabilitant
mia³ natychmiastowy dostêp do ka¿dego
z pacjentów. 

W Reh-Medice s¹ wy³¹cznie najnowsze
urz¹dzenia rehabilitacyjne, od pola magne-

tycznego przez apa-
raty do elektroterapii
czy krioterapii miej-
scowej, po specjalne
przyrz¹dy do rehabi-
litacji rêki wed³ug
autorskiego progra-
mu Reh-Medicy,
a w dziale hydrotera-
pii – urz¹dzenia do
podwodnych masa¿y
wirowych dwuko-
morowych, dla koñ-
czyn dolnych i gór-
nych.

Z wielk¹ trosk¹
o pacjentów w toaletach i przy stanowi-
skach rehabilitacji zainstalowano sygnali-
zatory: gdy pacjent potrzebuje pomocy, po-
ci¹ga za sznureczek, który w³¹cza sygnali-
zacjê w sali, w recepcji i na korytarzu, na-
tychmiast sprowadzaj¹c pomoc.

Wiele zabiegów wymaga, by pacjent po
nich spokojnie odpocz¹³. Tym celom s³u¿y
salon relaksacyjny, przeszklony, z wyj-
œciem na olbrzymi taras. Utrzymany w cie-
p³ych barwach, z telewizorem i fotelami,
które mo¿na siedz¹c w nich ustawiæ tak, by
sta³y siê wygodn¹ le¿ank¹, a do kompletu
ka¿dy fotel ma swój wyœcie³any podnó¿ek.

Diagnoza i terapia wad postawy u dzieci,
unikalny program rehabilitacji kobiet po
mastektomii (personel szkolony w Instytu-
cie Onkologii), pakiet us³ug komercyjnych
(bardziej dla urody, ni¿ dla zdrowia), ponad
dwudziestoosobowy personel – Reh-Medi-
ca zaprasza od nowego roku!

To prawdziwa placówka rehabilitacji
XXI wieku, spe³niaj¹ca najsurowsze wy-
magania medycyny i nowoczesnej rehabili-
tacji, zarówno, jeœli chodzi o sprzêt, jak
i znakomit¹ kadrê.

Placówka na ul. Ml¹dzkiej 27 rusza
z pocz¹tkiem roku (z wyj¹tkiem nie-
dziel), lecz ju¿ od 18 grudnia zapisy
przyjmowane s¹ w g³ównej siedzibie
Reh-Medicy, na ul. Bohaterewicza,
tel. 022 673 27 53. AS 2006

REHABILITACJA XXI WIEKU
To brzmi, jak bajka: zapisy bez problemu, nie na nastêpny rok.
Ultranowoczesna przychodnia rehabilitacyjna, bezp³atna dla
ubezpieczonych w NFZ, jeœli chodzi o zabiegi, zlecone przez le-
karzy – specjalistów. Dla wszystkich (od 6 r.¿.); planuj¹ tu na-
wet usprawniaj¹c¹ rehabilitacjê dla osób po 65 roku ¿ycia!
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Radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyœlnoœci 
w Nowym 2007 Roku

¿yczy obecnym i przysz³ym 
u¿ytkownikom samochodów marki NISSAN

Jacek Ballaun
z pracownikami

Praga, ul. Bia³owieska 6, tel. (022) 810-49-45
£omianki, ul. Brukowa 42/44, tel. (022) 751-84-51

życzy swoim Szanownym Klientom
pięknych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,

szczęśliwego Nowego Roku
i zaprasza na świąteczne zakupy po niepowtarzalne

gwiazdkowe prezenty
W Centrum znajdziecie Państwo:
�� Ogólno-spo¿ywczy sklep samoobs³ugowy
�� Artyku³y hydrauliczno-sanitarne
��Wyroby z drewna
�� Pralniê
�� Pocztê
�� Bank Pekao S.A.

�� Agencja nieruchomoœci
�� Media Plastyk – us³ugi reklamowe
�� Aptekê
�� Totolotek
�� Salon oœwietleniowy
�� Zak³ad fryzjerski
�� Solarium

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

CENTRUM HANDLOWE J. Roszkowski
Warszawa Wawer ul. Trakt Lubelski 1/3

SASKA KĘPA 
– 90 lat w Warszawie!

Kto by pamiêta³, ¿e mija 90 lat, od kiedy Sask¹
Kêpê w³¹czono do Warszawy, gdyby nie
uczniowie XXXV Liceum im. Boles³awa Prusa 
z ul. Zwyciêzców, którzy wraz ze swoimi nau-
czycielami we wtorek 12 grudnia przygotowali
znakomity program obchodów, ³¹cz¹c go z 85-
leciem swojej szko³y. Nie zabrak³o wyj¹tkowych
goœci, z uwag¹ œledz¹cych niezwyk³¹ sesjê po-
pularnonaukow¹, poœwiêcon¹ Saskiej Kêpie. 

Przygotowania trwa³y od dawna, a efekty prac przesz³y najœmiel-
sze oczekiwania! Znakomite, profesjonalne prezentacje rozmaitych
aspektów historii Saskiej Kêpy, to praca wielu grup m³odzie¿y (blisko
pó³ setki uczniów oraz Joanny Wolfram, znakomitej polonistki), a tak-
¿e ich nauczycieli; istna kopalnia rzetelnej wiedzy i ciekawostek. 

Ma³o kto wie, ¿e nazwy ulic saskokêpskich powsta³y w okresie
miêdzywojennym i st¹d, na fali nastrojów patriotycznych i zach³y-
œniêcia wolnoœci¹, Walecznych, Obroñców, Zwyciêzców, st¹d te¿ po-
nad 50 nazw „miêdzynarodowych”! Nazwy powojenne, to g³ównie
obszar na wschód od Ateñskiej.

Wiemy wszyscy, ¿e Saska Kêpa to ulubione miejsce artystów 
(m. in. Agnieszka Osiecka, Stanis³aw Sojka, Witold Lutos³awski,
Grzegorz Fitelberg, Rena Rolska); wielu z nich wybra³o to miejsce na
swój dojrza³y, doros³y dom. 

Podczas, gdy na dole trwa³a sesja, na trzecim piêtrze szala³ Jarmark
Saskokêpski – obszerny korytarz szko³y podzielono na stoiska z ró¿-
nych okresów historii dzielnicy. Swoje miejsce znalaz³a te¿ wystawa
prac laureatów konkursu fotograficznego.

Jarmark prezentowa³ siê œwietnie, stoiska by³y szalenie ciekawe,
a kawiarenka zachêca³a, by przysi¹œæ i pogadaæ przy tradycyjnym
serniczku i kawie z mlekiem. Jednak najwiêcej radoœci by³o przy
œpiewaniu karaoke: elegant w bia³ym fraku i czarnym cylindrze, ra-
miê w ramiê z puchatym króliczkiem i warszawskim cwaniakiem
w kaszkiecie ile si³ w p³ucach œpiewa³ za Ryszardem Rynkowskim
„Nic nie robiæ, nie mieæ zmartwieñ...”, a ¿ywio³owa publicznoœæ
(panny z warkoczami, w groszkowych bluzeczkach, damy w kapelu-
szach i wiele innych, równie malowniczych postaci wprost z dziejów
Saskiej Kêpy) œpiewa³a z nimi, ile si³ w p³ucach. Niech ¿a³uje te¿
Muniek Staszczyk, ¿e nie s³ysza³ jak w „Prusie” œpiewaj¹ jego pio-
senkê z Grochowem w tle!

To wa¿ne, ¿e tutejsi nauczyciele tak znakomicie rozumiej¹ m³o-
dzie¿, ¿e wspólnie uda³o im siê przygotowaæ naprawdê wyj¹tkowe
wydarzenie, mieszcz¹ce w sobie mnóstwo solidnej wiedzy i ¿ywio³o-
wy happening. 

A kto ma ochotê na jubileuszowy spacer po Saskiej Kêpie, niech pa-
miêta: koniecznie cukiernia Irena, kawiarenki na Francuskiej, oraz „kon-
krety” - ca³a Warszawa wie, ¿e jeœli kebab to tylko na Francuskiej! No,
mo¿e jeszcze ten na Rondzie Waszyngtona... eGo

Piêkny prezent na
œwiêta przygotowa-
³o mieszkañcom
Wawra po³udniowo-
praskie „Spo³em”.
W pi¹tek 15 gru-
dnia prezes Za-
rz¹du Bogus³aw
Ró¿ycki w towarzy-
stwie przewodni-
cz¹cego Rady Nad-
zorczej Zbigniewa
Dejtrowskiego oraz
cz³onków Zarz¹du
uroczyœcie otwo-
rzy³ now¹, dwuna-
st¹ ju¿ placówkê ty-
pu „LUX” w Miê-
dzylesiu przy Al.
Dzieci Polskich 17.

Na ponad 200 m kw. mo¿-
na zaopatrzyæ siê w artyku³y
spo¿ywcze i przemys³owe. 

Nowo wybudowany, piêk-
nie zaprojektowany pawilon,
du¿y, wygodny parking oraz

usytuowanie obok przystan-
ku autobusowego pozwol¹
na robienie zakupów zarów-
no przez okolicznych mie-
szkañców jak i przyjezdnych
klientów. (ab)

A cel jest szczytny. Zebra-
ne pieni¹dze jeszcze przed
œwiêtami zostan¹ przekazane
Hospicjum Domowemu z ul.
Tykociñskiej. – Pani dyrektor!
Pani dyrektor! – wo³a jedna
z dziewczynek. – Pani kupi od
nas jedn¹ kartkê! Maszeruj¹ca
szkolnym holem Dorota Bin-
da odpowiada: – Kupiê, ale
ostatni¹. Dziewczynka ostrze-
ga, ¿e naj³adniejsze kartki
sprzedaj¹ siê na pocz¹tku. –
Ale tym sprzedawanym na
koñcu bêdzie smutno i wtedy
ja przyjdê z pomoc¹ – t³uma-
czy dyrektor. Widaæ, ¿e

uczniowie zarówno w wyko-
nanie kartek, jak i w ich sprze-
da¿ wk³adaj¹ ca³e swoje ma³e,
choæ wielkie serduszka. 

A los im wynagradza to, ¿e
potrafi¹ dostrzec ból i cierpie-
nie innych. Choæ przywykli-
œmy, ¿e przed œwiêtami wyna-

gradza Œwiêty Miko³aj, to tym
razem sprawc¹ najwiêkszego
prezentu, jaki otrzyma³y dzie-
ci z podstawówki na Paca
jest... urz¹d dzielnicy. Ten
prezent to nowoczesne przy-
szkolne boisko i plac zabaw. –
Cieszymy siê, ¿e jeszcze za na-
szej kadencji uda³o siê dokoñ-
czyæ kolejne dwie takie inwe-
stycje – mówi¹ odchodz¹cy
wiceburmistrzowie Pragi Po-
³udnie Antoni Stradomski
i Krzysztof Wieczorek. – No-
woczesne boiska otrzyma ta
szko³a i Zespó³ Szkó³ Sporto-
wych przy ul. Siennickiej. Na
oficjalne otwarcie boiska
szkolnego przy SP Nr 72 zo-
sta³ zaproszony wojewoda
mazowiecki Tomasz Koziñ-
ski. To za jego „burmistrzo-
wania” Prag¹ Po³udnie rozpo-
czê³a siê seria budowy przy-
szkolnych obiektów sporto-
wych. rosa

„Społem” na gwiazdkę

BOISKO ZA SERCE
Ponad sto piêknych kartek œwi¹tecznych wy-
kona³y dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 72
przy ul. Paca. Teraz uczniowie podstawówki
im. Przyjació³ Grochowa namawiaj¹ swoich
rodziców i nauczycieli, aby te kartki zakupili.

Otwarcie boiska i placu zabaw w SP nr 72
REKLAMA REKLAMA
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Pojawi³y siê k³opoty przy bu-
dowie kolejnego etapu Trasy
Siekierkowskiej. Zamkniê-
to pó³nocn¹ jezdniê P³o-
wieckiej w stronê cen-
trum. Kierowcy mo-
g¹ liczyæ na poprawê
warunków jazdy naj-
wczeœniej w marcu. 

Dobra pogoda sprzyja
zarówno ekipom mostowym
jak i drogowcom. Uda³o siê
przyspieszyæ wiêkszoœæ prac.
Nowa - poszerzona jezdnia P³o-
wieckiej umo¿liwi zjazd
i wjazd z Trasy Siekierkowskiej
na powstaj¹ce estakady. Prace
konstrukcyjne na najd³u¿szym
ponad 700 metrowym obiekcie
przekroczy³y pó³metek. Pierw-
sze dwie - z czterech - estakad
maj¹ byæ otwarte dwa miesi¹ce
przed terminem, czyli - w mar-
cu 2007 roku. To roz³aduje kor-
ki od strony Starej Mi³osnej.
Ca³y wêze³ drogowy ma byæ
oddany - w maju. 

� � �
30 listopada w Galerii Mazo-

wieckiej Urzêdu Wojewódzkie-
go przy Placu Bankowym uro-
czyœcie zakoñczono konkurs
Local Press Photo 2006 – na
najlepsze fotografie prasowe,
opublikowane w mazowieckiej
prasie lokalnej w 2005 roku.
Konkurs adresowany by³ do fo-
toreporterów z mazowieckiej
prasy lokalnej i parafialnej lub
osób z ni¹ wspó³pracuj¹cych.

Do konkursu zg³oszono blisko
200 zdjêæ (w tym 10 fotorepor-
ta¿y). Konkurs zorganizowany
zosta³ w ramach II edycji Ma-
zowieckiego Festiwalu Prasy
Lokalnej przez Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki. Part-
nerem MCKiS w tym projekcie
jest Zwi¹zek Polskich Artystów
Fotografików, zaœ patronat me-
dialny objê³a Polska Agencja

Prasowa. Projekt realizowany
by³ w ramach Programu Opera-
cyjnego Rozwój Inicjatyw Lo-
kalnych, og³oszonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. 

� � �
W 25. rocznicê og³oszenia

stanu wojennego w Polsce
przed domem gen. Wojciecha
Jaruzelskiego we wtorek wie-
czorem 12 grudnia zebra³o siê
ok. kilkuset osób - zwolenni-
ków i przeciwników tej decy-
zji. Na chodniku przed domem
zap³onê³y dziesi¹tki zniczy.
Ok. godz. 1 w nocy manifesta-
cje dobieg³y koñca. Ich ucze-
stnicy rozeszli siê. Wed³ug in-
formacji policji, w demonstra-
cjach bra³o udzia³ ok. 400
przeciwników Jaruzelskiego
i oko³o 50 zwolenników gene-
ra³a. 

Manifestantów odgradza³
szpaler policjantów. Obie de-
monstracje przebieg³y spokoj-
nie. Przy ul. Pu³awskiej nieda-
leko domu genera³a ustawiono
koksownik - taki sam jak te,
przy których ogrzewali siê mili-
cjanci i ¿o³nierze po 13 grudnia
1981. W pobli¿u koksownika
pojawili siê wolontariusze
w mundurach ZOMO. 

� � �
W 25. rocznicê wprowadze-

nia stanu wojennego w Polsce,
nawi¹zuj¹c do historycznych
wydarzeñ w stolicy w Kinie Si-
lverscreen odby³y siê pokazy
filmu „Czas Apokalipsy”. Mul-
tipleks stoi na miejscu dawnego
kina „Moskwa”, gdzie 13 gru-
dnia 1981 roku odbyæ siê mia³
pokaz filmu Coppoli. 

W zwi¹zku z wprowadze-
niem stanu wojennego, pokaz
ten odwo³ano, a przed kinem
Moskwa pojawi³ siê transpor-
ter opancerzony. Zdarzenie to
uwieczni³ na legendarnej foto-
grafii Anglik Chris Nieden-
thal. Na zdjêciu Niedenthala,
przedstawiaj¹cym pierwszy
dzieñ stanu wojennego w Pol-
sce, transporter stoi przed bu-

dynkiem „Moskwy”, ozdobio-
nym wielkim plakatem rekla-
muj¹cym wojenny film Cop-
poli - z napisem „Czas Apoka-
lipsy”. 

Fotografiê tê uznano wów-
czas na ca³ym œwiecie za sym-
bol stanu wojennego oraz ca-
³ych ówczesnych dziejów Pol-
ski. Zdjêcie jako pierwszy opu-
blikowa³ amerykañski tygodnik
„Newsweek”, nastêpnie obie-
g³o ono ca³y œwiat. 

� � �
W niedzielê 3 grudnia w Klu-

bie Kultury „Zastów” wrêczono
nagrody laureatom konkursów
plastycznych: „Pocztówka do
Œwiêtego Miko³aja” i „Ozdoba

Choinkowa”. Do pierwszego
konkursu nades³ano a¿ 1679
prac ( m.in. z Poznania, P³ocka,
Radomia), z czego jury nagro-
dzi³o 108 uczestników. 24 oso-
by zosta³y nagrodzone w dru-
gim konkursie, wybranych spo-
œród 245 prac.

Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ lau-
reatów impreza by³a podzielona
na dwie czêœci: o godz. 12.00
zorganizowana by³a dla naj-
m³odszych uczestników, od
godz. 14.00 dla starszych.

Ca³¹ ceremoniê uœwietnia³y
wystêpy zespo³ów „Rokendrol-
ki” i „Incognito”.

� � �
W œrodê 20 grudnia o godz.

14.00 w Szkole Podstawowej
Nr 76 przy ul. Poezji  spotkaj¹
siê przy op³atku Wawerskie
Œrodowiska Oœwiatowe. Go-
spodyni¹ wigilijnego spotkania

bêdzie dyrektor szko³y Zofia
Jakubowska.

� � �
11 grudnia br. Prezy-
dent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-
Waltz powo³a³a Zbi-
gniewa Leszczyñskie-

go na stanowisko pe³-
ni¹cego obowi¹zki Ko-

mendanta Stra¿y Miejskiej.
Zbigniew Leszczyñski jest ab-
solwentem kierunku Admini-
stracji w Zakresie Bezpieczeñ-
stwa Pañstwa w Wy¿szej Szko-
le Policyjnej w Szczytnie.
W czerwcu 2006 r. z wzorow¹
opini¹ zakoñczy³ s³u¿bê w Biu-
rze Ochrony Rz¹du, gdzie pra-
cowa³ od 1987 r. Zbigniew Le-
szczyñski wspó³tworzy³ pro-
gram Hanny Gronkiewicz-
Waltz dotycz¹cy bezpieczeñ-
stwa dla Warszawy. Zapytany
o zadania na najbli¿szy czas,
Zbigniew Leszczyñski wskazu-
je szybk¹ decentralizacjê od-
dzia³ów Stra¿y Miejskiej. Chce
te¿ poprawiæ wizerunek jedno-
stki. Ma 47 lat, jest ¿onaty, ma
dwójkê dzieci. Jest fanem spo-
rtów zimowych i sztuk walki. 

� � �
W³adze Spó³dzielni Mieszka-

niowej „Waszyngtona” spotka³y
siê 13 grudnia na tradycyjnym
„op³atku”. W tym roku wigilia
by³a jeszcze bardziej refleksyj-
na, a to dlatego, ¿e kilka dni
wczeœniej zmar³ wiceprzewo-
dnicz¹cy Rady Nadzorczej spó³-
dzielni, Tadeusz Janiszewski. 

By³a to postaæ znana nie tyl-
ko wœród spó³dzielców. W la-
tach 80. by³ przewodnicz¹cym
Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarnoœæ” Pragi Po³udnie,
a w latach 90. pe³ni³ m.in. funk-
cjê wiceburmistrza Pragi Po³u-
dnie. W czasie spotkania,
wœród wspomnieñ, znalaz³ siê
tak¿e czas na kolêdy i ¿yczenia.

� � �
Po remoncie oddano do u¿yt-

ku pasa¿ Wiecha. Do tej pory to
miejsce do chlubnych wizy-
tówek stolicy nie nale¿a³o. czy
jest szansa, ¿e wypiêknieje ca³a
okolica. Wykonawca zapewnia,
¿e tak. 

Awangardowe latarnie, ideal-
nie g³adki granitowy chodnik,
odnowione budynki, przebudo-
wane wnêtrza sklepów - Pasa¿
Wiecha przeszed³ gruntown¹
rewitalizacjê. Pochodz¹cy z lat
60-tych Pasa¿ Wiecha - jeszcze
pó³ roku temu by³ ma³¹, brudn¹
uliczk¹. Teraz wygl¹da inaczej.
Zadbano o estetykê pasa¿u, na

œcianach pojawi³a siê zieleñ, na
razie sztuczna, stopniowo bê-
dzie wymieniania na ¿yw¹ z au-
tomatycznym systemem nawa-
dniania i nawo¿enia. Z pewno-
œci¹ z dawnego Pasa¿u Wiecha
uda³o siê wydobyæ przestrzeñ,
która zmieni³a charakter tego
miejsca. Czy zmianê zaakcep-
tuj¹ mieszkañcy?

� � �
Istniej¹cy od 10 lat przy Cen-

trum Kszta³cenia Ustawicznego
ul. Miñska 1/5 Uczniowski
Klub Sportowy „Kamionek”
przyjmuje zawodników do sek-
cji pi³ki no¿nej. Treningi odby-
waj¹ siê w Gimnazjum przy ul.
Boremlowskiej 6/12: rocznik
1990, 1991 - œrody i pi¹tki
godz. 17.30, trener p. Aneta
Gójska, tel. 880 891 971; rocz-
nik 1992 i m³odsi - wtorki
i czwartki godz. 17.30 - trener
p. Krzysztof Salach, tel. 501
224 565. 

� � �
Droga do otwarcia tego cen-

trum rehabilitacji czasami
przypomina³a drogê przez mê-
kê, ale efekt wart by³ wysi³ku –
w czasie uroczystego otwarcia
15 grudnia Centrum Rehabilita-
cji REH-Medica przy ul.
Ml¹dzkiej 27 powiedzia³a
„Mieszkañcowi” w³aœcicielka
Centrum El¿bieta Nowacka.

W ocenie fachowców, to jeden
z najlepiej wyposa¿onych
oœrodków w tej bran¿y. Nic tyl-
ko daæ siê masowaæ, potrakto-

waæ laserem, wyk¹paæ w boro-
winie, a nawet w prawdziwym
basenie.

� � �
W Szkole Podstawowej z Od-

dzia³ami Integracyjnymi nr 216
Klonowego Liœcia przy ul.
Wolnej mo¿na obejrzeæ wysta-
wê Centrum Nauki Kopernik.
Bêdzie mo¿na poœcigaæ siê
z ludzkim sercem, zostaæ po-
gromc¹ piorunów, a lubi¹cy
mocne wra¿enia zobacz¹ zjawi-
ska od których „w³osy staj¹ dê-
ba”. Te ciekawostki odwiedza-
j¹cy znajd¹ na wystawie w sie-
dzibie szko³y od 20 do 22 gru-
dnia br. w godz. 17–19 (wstêp
wolny).            (ab) (mkp) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Gro-
chowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – 19.12.
godz.18.00 - Koncert kolêd - z cyklu „Opera, operetka…”
w wykonaniu artystów Operetki Mazowieckiego Teatru Mu-
zycznego.
�� Biblioteka Publiczna, Wypo¿yczalnia Nr 61, ul. Nie-
dzia³kowskiego 25/5 – 20.12. godz. 15.30 – Przedstawienie
pt.: „Stajenka”, 
�� Klub Kultury „Falenica”- 19.12. godz. 17.00 „Pomy³ki
Œwiêtego Miko³aja”, w programie m.in.: kolêdy, pieœni lirycz-
ne i ballady polskie, ukraiñskie i rosyjskie w wykonaniu ze-
spo³u „Muzyka z Drogi” spektakl w wykonaniu zespo³u „Me-
lodyjki”; 20.12. godz. 17.30 „Tradycje Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia” wyk³ad Doroty Jareckiej z Muzeum Etnograficznego; 
�� Koœció³ Œw. Feliksa ul. Koœciuszkowców - 26.12. godz.
18.30 Koncert kolêd w wykonaniu chóru „Epifania”; 
�� Koœció³ Matki Bo¿ej Królowej Polski w Aninie - 27.12.
godz. 10.00 uroczysta Msza Œw. poœwiêcona 67. rocznicy tzw.
egzekucji ludnoœci cywilnej w Wawrze. Po Mszy Œw. zostan¹
z³o¿one wieñce i wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem 27 Gru-
dnia w Wawrze; 
�� Urz¹d Dzielnicy Rembertów, Al. gen. A. Chruœciela
„Montera” 28,  pok. 214 – wystawa „Cud warszawskiej ka-
pliczki”. Fotografie przedstawiaj¹ najpiêkniejsze warszaw-
skie kapliczki znajduj¹ce siê na podwórkach starych kamienic
oraz ulicach Warszawy. Autorkami wystawy s¹ Zuzanna
Olczyk-Drosio i Ma³gorzata Dygas-Konopacka. Wystawa po-
trwa do koñca stycznia 2007 r.

REKLAMA REKLAMA

SKLEP

� meble polskich 
i niemieckich producentów
� sprzêt AGD
� szafy Neves, STANplus+
� garderoby
GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa) 
tel. 673-28-91; 0602-353-624

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

���� BBBBaaaaggggaaaażżżżnnnniiiikkkkiiii     ���� BBBBooooxxxxyyyy    
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tttteeeellll ....     000022222222    888811115555−−−−88883333−−−−33333333;;;;     

kkkkoooommmm....     0000666600001111−−−−22222222−−−−44448888−−−−66668888
wwwwwwwwwwww....sssswwwwiiiiaaaattttbbbbaaaaggggaaaazzzznnnniiiikkkkoooowwww....ppppllll
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NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

Metal−Market



REKLAMA REKLAMA

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG ��

LARYNGOLOG �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� SPECJALISTA REHABILITACJI 

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych) �� DERMATOLOG

USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA
Zapraszamy do PORADNI GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ

OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
�� Nadzór konsultacyjno-merytoryczny prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch−Gajzlerskiej
�� badania cytologiczne �� kolposkopiê  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94 KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA: KONSULTACJA LEKARSKA – BEZP£ATNIE

Zapraszamy na badanie profilaktyczne szyjki macicy – CYTOLOGIÊ i KOLPOSKOPIÊ.
Badanie okulistyczne w kierunku JASKRY.

Ju¿ DZIŒ ZAPISY na styczeñ 2007 r.

Klub Sportowy „Orze³” 
im. Józefa Pi³sudskiego

po³o¿ony przy ul. Podskarbiñskiej 14

ma zaszczyt poinformowaæ 
wszystkich mieszkañców naszej Dzielnicy, 

¿e NAJNOWOCZEŒNIEJSZY 
STADION LEKKOATLETYCZNY

wraz z urz¹dzeniami jest ogólnodostêpny.

� Prowadzimy równie¿ zapisy do sekcji
lekkiej atletyki w sekretariacie klubu w œro-
dy w godzinach 15.00-17.00 oraz do sek-
cji tenisa ziemnego w poniedzia³ki
i czwartki w godzinach 14.00-18.00 w pa-
wilonie kortowym.

� Jednoczeœnie informujemy, ¿e korty
ziemne (balon) s¹ otwarte codziennie
w godzinach 7.00-22.00.

Wszystkich chêtnych gor¹co zapraszamy!

Prezes KS „Orze³”
Andrzej Szyszko

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

✓✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓✓ Krótkie terminy realizacji
✓✓ Upusty przy zakupie mebli

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 

�� Rolety �� ¯aluzje
�� Verticale

MONTA¯ GRATIS!
ul. Patriotów 237 

tel. (022) 615−40−40 
www.oknamaro.pl
R AT Y  0 % !


