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TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

ul. Che³m¿yñska 1 tel./fax 022 610 01 80
(róg Marsa)
ul. Patriotów 208 tel. 022 615-78-13

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 22220000

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

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

Warszawa za
dwupasmówk¹

Hurra, hurra, wreszcie budowa
Stadionu Narodowego zaczyna
obrastaæ w realne kszta³ty wiklinowe-
go koszyka. Nie wiem czy bêdzie to
³adne, ju¿ cieszê siê, ¿e bêdzie. I ju¿
widzê oczami wyobraŸni konferencje
prasowe obecnych w³adz miasta
przed... nastêpnymi wyborami samo-
rz¹dowymi: Stadion Narodowy - go-
towy, Stadion Legii - gotowy, dwa no-
we mosty - gotowe, trasy komunika-
cyjne w tym ³¹cz¹ca Pragê Po³udnie
z Prag¹ Pó³noc przez Rondo Wia-
traczna - gotowa, druga linia metra -
niemal gotowa. Opozycja musi byæ
gryŸæ palce, bo gdy to wszystko siê
uda - mo¿e zapomnieæ o powrocie
do w³adzy.

Chyba, ¿e... obecni szefowie mia-
sta, zach³yœniêci wielkimi, monumen-
talnymi budowami zapomn¹ o war-
szawiakach. O wci¹¿ nieskanalizo-
wanych uliczkach dalekiego Grocho-
wa, o nieutwardzonych drogach,
o mieszkaniach komunalnych sypi¹-
cych siê i byle jak remontowanych.
Te sprawy to domena dzielnic, ale
bud¿et, niestety, dzielony jest na
szczeblu sto³ecznym. Jedni maj¹
wiêksz¹ si³ê przebicia w ubieganiu
siê o te œrodki, inni mniejsz¹. Praga
Po³udnie nie mo¿e narzekaæ na brak
inwestycyjnych gigantów (bo prze-
cie¿ mistrzostwa Europy bêd¹ siê tu
u nas odbywaæ!!!) natomiast du¿o
gorzej wygl¹da jej pozycja w ubiega-
niu siê o „ludzkie” pieni¹dze.

Mnie siê to nie podoba, ale jêczeæ
nie mam zamiaru. Zawsze tak jest,
¿e ktoœ potrafi za³atwiæ peron we
W³oszczowej, a inny nie umie lotni-
ska w Modlinie... Prawdziwy gospo-
darz potrafi wybrn¹æ z tego k³opotu,
budowaæ, remontowaæ i modernizo-
waæ pomimo braku bud¿etowych pie-
niêdzy. Tu za³apaæ siê na jakiœ fun-
dusz, tam zainspirowaæ lokalny bi-
znes itp. itd. Czekam na takie inicja-
tywy tu u nas na Pradze. Dzielnica to
przecie¿ nie tylko Stadion Narodowy
i dwupasmowe arterie.

Tomasz Szymański
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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
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� D¹b pod...
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�Biuro z pomoc¹
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�Niech pan pomo¿e,

Panie Burmistrzu
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� Udanych zakupów
w „Spo³em” WSS

ssssttttrrrr.... 8888––––9999

� MIESZKAÑCY
Krzysztof
Kieliszkiewicz

ssssttttrrrr.... 11110000
� Najazd Prusaków

ssssttttrrrr.... 11112222
� Co z t¹ wod¹?

ssssttttrrrr.... 11118888Mieszkañcami Grochowa
wstrz¹snê³a w minionym ty-
godniu wiadomoœæ o znale-
zieniu niewybuchu przy ul.
Zaliwskiego. „Zardzewia³¹
œmieræ” wykopano tu¿ przy
niedawno zmodernizowanym
skwerze na Placu 1831 r.

Na niewybuch trafili robotnicy stawia-
j¹cy na trawniku niewielki p³otek. Po-
cisk, z czasów II wojny œwiatowej, ukry-
ty by³ bardzo p³ytko. – Dwadzieœcia pa-
rê centymetrów pod ziemi¹ ... – dziwi³a
siê roztrzêsiona jedna z okolicznych
mieszkanek – Eksplozjê móg³ wywo³aæ
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UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

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

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� KALENDARZE 2008
�� upominki na MIKO£AJKI
�� karnety œwi¹teczne
�� obrazy

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Straszliwy pech 
starszej pani

Dwa miesi¹ce temu mieszkanka
Saskiej Kêpy prze¿y³a prawdziwy
koszmar - na w³asne ¿yczenie - do-
dajmy. Najpierw... postanowi³a
otworzyæ domowy sejf i przeliczyæ
zdeponowan¹ tam gotówkê, ok.
100 tys. z³otych. Jednak po chwili
postanowi³a od³o¿yæ tê czynnoœæ
do czasu a¿ wróci ze spaceru
z psem. Pieniêdzy nie schowa³a
z powrotem. Na spacerze spotka³a
nieznajomego mê¿czyznê, który
podaj¹c siê za cudzoziemca  popro-
si³ j¹ o pomoc: o objaœnienie jak
wygl¹daj¹ polskie banknoty 100
i 200 z³otowe, bo ba³ siê oszustwa.
Kobieta nie mia³a przy sobie takich
banknotów, ale... zaprosi³a mê¿-
czynê do siebie. 

A tam na stole le¿a³a gotówka.
Mê¿czyzna tak zabajtlowa³ kobie-
tê m.in. symuluj¹c nag³y i gwa³-
towny ból g³owy, ¿e ta zostawi³a
go na chwilê samego z pieniêdz-
mi. Z kuchni us³ysza³a tylko trza-
œniêcie drzwi wejœciowych... 

Policjanci wszczêli dochodze-
nie, typowanie okaza³o siê trafne
- sprawc¹ okaza³ siê 31-letni Pa-
we³ J. Na razie nie wiadomo, co
zrobi³ ze skradzion¹ gotówk¹ - do-
robkiem ca³ego ¿ycia starszej pani.

Mi³oœnicy s³odyczy i... no¿a
Kolejni dwaj z³odzieje wpadli

w Rembertowie. 19-letni Rado-
s³aw Z. i 23-letni Jaros³aw M.
upatrzyli sobie jeden z supermar-
ketów i okradali go ze s³odyczy.
Za pierwszym razem zdarzenie
dostrzeg³ kierownik sklepu, wy-
bieg³ nawet za z³odziejami z pla-
cówki, ale gdy siê do nich zbli-
¿y³, jeden z napastników wyj¹³
nó¿ i zagrozi³ u¿yciem go... 

Nastêpnym razem jednak to
kierownik sklepu by³ gór¹. Znów
dostrzeg³ kradzie¿, tym razem jed-
nak powiadomi³ ochronê sklepu
i wezwa³ policjantów. Wspólna

akcja doprowadzi³a do zatrzyma-
nia obu z³odziei tu¿ za lini¹ kas.  

Alfa pe³na rozbójników 
Id¹cy ulic¹ Boremlowsk¹ mê¿-

czyzna zosta³ nagle zaatakowany
przez trzech napastników - wci¹-
gnêli go do samochodu alfa ro-
meo, tam siê nad nim znêcali,
a po przejechaniu kilku kilome-
trów wyrzucili na ulicê na jed-
nym ze skrzy¿owañ, gro¿¹c ze-
mst¹ w przypadku powiadomie-
nia policji. Poszkodowany po do-
tarciu do domu opowiedzia³ ca³¹
historiê bratu, a ten zdecydowa³
siê natychmiast wezwaæ mundu-
rowych. 

Poszkodowany wraz z poli-
cjantami ruszyli na poszukiwanie
napastników i... szybko ich odna-
leŸli. Siedz¹cy nadal w samocho-
dzie Mariusz K. i Jan A. mieli
mieli po 2 promile alkoholu we
krwi, ale szefem rozbojników by³
kierowca alfy Robert K. Wszyscy
zostali zatrzymani.  

Przeszkadza³ mu autobus 
Pijany 21-latek postanowi³ wy-

¿yæ siê na ... zaparkowanym au-
tobusie. Szarpa³ za klamkê, kopa³
w drzwi. W³aœciciel pojazdu we-
zwa³ remebertowskich policjan-
tów, a ci zatrzymali krewkiego
mê¿czyznê. Mia³ we krwi 2 pro-
mile alkoholu, nie bardzo wie-
dzia³ co siê dzieje... Zosta³
odwieziony do izby wytrzeŸwieñ,
narobi³ strat za ok. 700 z³otych.

Sukces monitoringu 
na Kickiego

Operator kamery monitoringu
miejskiego dotrzeg³ m³odego
mê¿czyznê kradn¹cego na ulicy
Kickiego lusterko z zaparkowane-
go renaulta. Powiadomi³ patrol,
który  po chwili zatrzyma³ 18-let-
niego £ukasza G. M³odzieniec by³
pijany, nie potrafi³ wyt³umaczyæ
swego zachowania. toms

Z nami gwiazdka będzie 
bogata w prezenty!!!

Po¿yczka Ekspresowa
nasze raty s¹ naprawdê niskie

· rata 25,- z³ miesiêcznie 
przy po¿yczce 1.000,-

· na dowolny cel
· do 100.000,- z³otych
· sp³ata do 5 lat
· bez porêczycieli

PrzyjdŸ do naszych placówek
ul. Omulewska 27 tel. (022) 517-39-16/20, 0697-771-436
ul. P³owiecka 1 tel. (022) 517-39-44/57 0607-365-318
ul. Abrahama 12 tel. (022) 673-30-90/93 0601-520-404
ul. Zamoyskiego 47a tel. (022) 670-09-79 0601-520-404
ul. Patriotów 309 tel. (022) 615-80-94/95 0607-069-752
ul. Chruœciela 39 tel. (022) 673-55-08/09 0601-520-404
ul. Bys³awska 104 tel. (022) 872-19-48 0601-520-404

PRACOWNIK SKLEPU
Weso³a

Od kandydatów oczekujemy:

� zaanga¿owania, gotowoœci do aktywnej wspó³pracy

� dyspozycyjnoœci

� mo¿liwoœci podjêcia pracy w niepe³nym wymiarze
godzin

� mile widziane doœwiadczenie w handlu w bran¿y
spo¿ywczej

Oferujemy:

� stabiln¹, interesuj¹c¹ i odpowiedzialn¹ pracê

� atrakcyjne wynagrodzenie

� podnoszenie kwalifikacji przez szkolenia

Jeœli wzbudziliœmy Pañstwa zainteresowanie prosimy

o przes³anie CV z dopiskiem: „Weso³a”

na adres: bs.strykow@lidl.pl

lub kontakt tel.: 500 072 456

W aplikacji prosimy zawrzeæ sformu³owanie:
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ o ochronie 
danych osobowych z 29.08.1997r Dz. U. Nr 133, poz. 883)”

�� Tipsy - ¿el, akryl – 60 z³. 
�� Manicure – 15 z³, 

pedicure – 30 z³.
�� Strzy¿enie – od 10 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 40 z³.
�� Modelowanie + strzy¿enie

od 25 z³.

US£UGI FRYZJERSKIE
w godz. 1030-1800

Renciœci, emeryci 
pi¹tki, soboty specjalna cena!
al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73

Centrum FryzurCentrum Fryzur
i Paznokcii Paznokci

Aleja Chwa³y prowadz¹ca od
ul. Che³m¿yñskiej do mogi³y po-
wstañczej kilka lat temu zyska³a
odpowiedni¹ nawierzchniê. Zbu-
dowano chodnik i oœwietlenie.
Ale s¹siedztwo g³azów, pomni-
ków poœwiêconych narodowym
bohaterom i ka³u¿ b³ota i œmieci
razi okropnie. – Bêdzie spotkanie

w sprawie zagospodarowania
Alei – mówi Stefan Melak ze
Stowarzyszenia Olszynka Gro-
chowska i Krêgu Pamiêci Naro-
dowej – rozmawia³em na ten te-
mat z samorz¹dowcami Rember-
towa i Pragi Po³udnie. ¯ywo
opowiada o planowanym w tym
miejscu kopcu: - Ma mieæ 50

metrów wysokoœci. Ze szczytu
bêdzie siê rozci¹ga³a panorama
na ca³¹ Warszawê. Kopiec ma
skrywaæ kaplicê na 300 osób,
w której m.in. bêdzie mo¿na
organizowaæ tematyczne wysta-
wy i ekspozycje.

Tegoroczne uroczystoœci, ob-
chody 177 rocznicy wybuchu
Powstania Listopadowego, ró¿-
ni³y siê od poprzednich tym, ¿e
obok tradycyjnego ods³oniêcia
kolejnego w Alei g³azu (tym ra-
zem poœwiêconego gen. dyw.
Janowi Skrzyneckiemu) po raz
pierwszy zasadzono pod
Olszynk¹ symboliczny d¹b -
„D¹b Niepodleg³oœci im. ksiê-
dza Jerzego”. – W drodze do
niepodleg³oœci ksi¹dz Jerzy Po-
pie³uszko zap³aci³ najwy¿sz¹ ce-
nê – mówi¹ cz³onkowie Stowa-
rzyszenia Olszynka Grochow-
ska – W pe³ni zas³uguje, aby tu-
taj oddaæ mu ho³d. Poœwiêcenia
i pierwszego podlania dêbu do-
kona³ m.in. gdañski pra³at
ksi¹dz Henryk Jankowski. Aleja
Chwa³y ma byæ w zieleni, jed-
nak zasadzenie drzewa nie
oznacza rezygnacji z dalszego
honorowania bohaterów pa-
mi¹tkowymi g³azami. 

Uwagê przykuwa³ przygoto-
wany ju¿ do przysz³orocznych
uroczystoœci olbrzymich roz-
miarów kamieñ, którego wagê

wyliczono na 30 ton! – Na pew-
no go roz³upi¹ na mniejsze g³a-
zy – prorokowa³a jedna z mie-
szkanek Rembertowa, ale orga-
nizatorzy obchodów zapewnia-
j¹, ¿e olbrzym nie zostanie
podzielony. 

Marsz Alej¹ Chwa³y nastraja³
do wspomnieñ i zwierzeñ. 
– A wie pani, ¿e mój przodek tak-
¿e walczy³ w Powstaniu Listopa-
dowym – do Ligii Krajewskiej
wiceprzewodnicz¹cej rady War-
szawy mówi³ Jaromir Soko³ow-
ski dyrektor Gabinetu Marsza³ka
Sejmu. Ponoæ po walkach przo-
dek dyrektora napisa³ wierszem
Konstytucjê Pokoju, jak narody
powinny ze sob¹ wspó³istnieæ. 
– To w³aœciwie by³a... druga kon-
stytucja w Europie! – dodaje dy-
rektor Soko³owski.

Po tradycyjnych punktach
uroczystoœci, po Polowej Mszy
Œwiêtej, Komunikacie Kapitu³y
Orderu Gwiazdy Wytrwa³oœci,
z³o¿eniu w powstañczej mogile
ziemi z pól bitewnych, Apelu
Poleg³ych i wi¹zance pieœni po-
wstañczych w wykonaniu Orkie-
stry Wojska Polskiego, na wszy-
stkich uczestników czeka³a gor¹-
ca i pachn¹ca wojskowa gro-
chówka. Wspó³organizatorami
obchodów by³y zarz¹dy i rady
dzielnic Praga Po³udnie i Rem-
bertów. Adam Rosiński

Dąb pod... Olszynką
Mali ch³opcy maszerowali razem z ¿o³nie-
rzami, a m³ode dziewczêta w pocztach
sztandarowych sta³y obok weteranów walk
o niepodleg³oœæ. Listopadowe uroczysto-
œci pod Olszynk¹ Grochowsk¹ ³¹czy³y
przesz³oœæ dalek¹ i blisk¹ z teraŸniejszo-
œci¹. Jak bêdzie przysz³oœæ tego miejsca?

nawet grzebi¹cy w ziemi pies... O nieco-
dziennym znalezisku zostali powiado-
mieni policjanci z Komendy przy ul. Gre-
nadierów, którzy natychmiast zabezpie-
czyli teren. Dwa radiowozy zablokowa³y

ulicê, a czworo funkcjonariuszy nie po-
zwala³o zbli¿yæ siê do niewybuchu. –
Ustaliliœmy, ¿e to pocisk moŸdzierzowy –
mówi³ jeden z policjantów. 

Oko³o godziny 13.00 do swojego mie-
szkania przy ul. Zaliwskiego 18 wraca³a
kobieta z kilkoma siatkami w d³oniach.

Widz¹c policyjn¹, zabezpieczaj¹c¹ taœmê
zapyta³a co siê sta³o. Gdy dowiedzia³a
siê, ¿e pod jej oknami przez przesz³o
szeœædziesi¹t lat czai³a siê œmieræ zamar-
³a z przera¿enia. Policjanci wpuœcili j¹ do
budynku. – Dopóki pocisk nie jest rusza-
ny, to nie ma niebezpieczeñstwa wybuchu
– wyjaœni³ policjant. Po kilku godzinach
pocisk zosta³ zabrany przez specjali-
styczn¹ jednostkê, a mieszkañcy ode-
tchnêli z ulg¹. ar

Grochów uniknął eksplozji
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Wi¹zankê sk³ada delegacja Zarz¹du Pragi Po³udnie
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Dla kogo ten WYCZES? Dla m³o-
dych duchem – bo odnajd¹ tu no-
woczesne podejœcie do pielêgnacji,
strzy¿enia, kosmetyki, dla m³odych
wiekiem – bo odkryj¹ œwie¿e trendy,
dowiedz¹ siê, co jest na topie, dla
srebrnow³osych, bo umiej¹ tu z wiel-
ka trosk¹ i delikatnoœci¹ zrobiæ trwa-
³¹, twarzowo ostrzyc, zadbaæ o uro-
dê twarzy i cia³a.

Na fotelach fryzjerskich zasiadaj¹
panie (dzieci mile widziane), ale
i panowie, którzy œmia³o zagl¹daj¹
te¿ do czêœci kosmetycznej. WY-
CZES jest na to przygotowany, ma-
j¹ tu ca³¹ paletê zabiegów dla dba-
j¹cych o wygl¹d panów w ka¿dym
wieku.

Fryzjerzy pracuj¹ na doskona³ych
kosmetykach l’Oréal, perfekcyjnie
strzyg¹, pielêgnuj¹, ale te¿ znako-
micie robi¹ bezpieczn¹ trwa³¹, œwie-
tliste baleja¿e, koloryzacje, lœni¹ce
refleksy i wiele innych zabiegów.
Mo¿na liczyæ na profesjonaln¹ pora-
dê czy sugestie i naprawdê warto
ich wys³uchaæ, bo ambicj¹ persone-
lu jest profesjonalizm najwy¿szej
próby. S¹ œwietnie zorientowani
w najnowszych kolekcjach fryzjer-
skich wiosna-lato-jesieñ-zima, zna-
j¹ œwiatowe nowinki, dysponuj¹
sprawdzonymi kosmetykami dobrej
marki.

W³aœciciel, pan Artur, dba ogro-
mnie o szkolenia swoich pracowni-

ków wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e cza-
sy fryzjerstwa „byle jak, byle czym,
byle szybko” powinniœmy ju¿ dawno
mieæ za sob¹! Wbrew pozorom, ta-
kie podejœcie nie musi poci¹gaæ za
sob¹ wysokich cen, przeciwnie.
WYCZES to ceny zdecydowanie
konkurencyjne w porównaniu z in-
nymi salonami.

Podobnie jest w czêœci kosme-
tycznej (pani Monika szkoli³a siê na-
wet w Pary¿u!). AGYPTOS, okreœla-
ny jako rewolucyjny sposób b³yska-
wicznego odchudzania (od pod-
bródka po stopy) tu kosztuje o wie-
le, wiele taniej, ni¿ „na mieœcie”. To
metoda mineralno – roœlinna,
w 100% naturalna, klientki (i klien-
tów!) mierzy siê przed zabiegiem
i po nim, a œrednia (wcale nie rekor-
dowa!) utrata w obwodach cia³a
podczas pierwszego zabiegu to a¿
25-50 cm! Przy okazji organizm od-
truwa siê z toksyn, a celulit ulega re-
dukcji; zaœ piersi i poœladki wygl¹da-
j¹, jak po liftingu.

Interesuj¹ce s¹ zabiegi oczy-
szczaj¹ce skórê, np. do cery t³ustej
– PURET-SKIN, albo CLARENA –
specjalne, nieinwazyjne kosmetyki
dla m³odzie¿y, niezwykle skuteczne
tak¿e przy tr¹dziku, zdrowsze nie
tylko dla m³odej cery ale i dla… po-
rtfela! 

Ta pora roku zachêca do korzy-
stania z OPTIONS HYDRATION
ELASTIC SHEETS – to przyjemne

i skuteczne nawil¿anie kolagenowe
z p³atem kolagenowym w atrakcyj-
nej cenie. PRIVILEGE PEARL THE-
RAPY to specjalne ok³ady z pere³.
Czarne per³y na twarz, bia³e – na
ca³e cia³o. Efekt – zdumiewaj¹cy!
Przed sezonem œwi¹teczno-sylwe-
strowym warto zawczasu zadbaæ
o znakomity wygl¹d, zaaplikowaæ
sobie zabiegi pielêgnacyjne, mode-
luj¹ce, wyszczuplaj¹ce, zw³aszcza
podczas korzystnych promocji…

Niezwyk³ym, unikalnym prze¿y-
ciem jest profesjonalny masa¿ cia-
³a prawdziwymi, szlifowanymi mu-
szlami. To masa¿ uciskowy, pobu-
dza uk³ad limfatyczny, daje cu-
downe, pachn¹ce cynamonem od-
prê¿enie.

WYCZES – bogaty wachlarz pro-
pozycji fryzjerskich i kosmetycznych
dla dzieci, m³odzie¿y a zw³aszcza
pañ i panów, bez wzglêdu na wiek!
Niedrogo! AS 2007

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

Kto bywa na eleganckim piêtrze Galerii bazaru Szembeka ten wie, o co chodzi:
o WYCZES, naj³adniejszy lokal, w pasa¿u od strony ul. Gdeckiej, blisko windy.
To nowy, komfortowy salon fryzjerski i kosmetyczny, o przepiêknym, nowocze-
snym wnêtrzu i niezwyk³ej ofercie. 70 metrów kwadratowych wykwintnie zaaran-
¿owanej powierzchni, nowoczesne wyposa¿enie i œwietna, stale szkolona kadra. 

UWAGA! MIKOŁAJKOWY TYDZIEŃ 
PREZENTÓW W SALONIE!
TYLKO OD 6 DO 13 GRUDNIA!
� Gdy Mama korzysta z us³ug fryzjerskich – dziecko (do lat 12)

strzy¿emy GRATIS!
� PRIVILEGE PEARL THERAPY – jeœli i na twarz i na cia³o 

– a¿ 30 zł TANIEJ!
� CLARENA –  specjalnie dla m³odzie¿y m³odszej i starszej 

– a¿ o 15% TANIEJ!
Skorzystaj z promocji, zaoszczędzisz! Zrób sobie prezent!

Fryzjerstwo i Kosmetyka, www.wyczes.com.pl,  
CH Szembeka, ul. Zamieniecka 90, piętro I, 
pawilon 110;        tel. 22 333 21 10; 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9−20; w soboty 9−16; 
dla klientów parking w podziemiach. 

Ul. Guderskiego 7
PYSZNY
KURCZAK
SKLEP FIRMOWY

� codzienne dostawy
świeżego drobiu, 

� kurczaka, indyka,
� elementów drobiowych, 
� świeżego mięsa wieprzowego

i innych artykułów
spożywczych

NAJTAŃSZY KURCZAK!

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

Ubezpieczenia
WIELKA 

PROMOCJA
LATO 2008

Czekamy na Pañstwa
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl
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� 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

OSIEROCONA STOLICA, czyli CO RADNY UPICHCI
S³owo sta³o siê cia³em, a Jerzy Miller wojewod¹. Ma³opolskim. By³y zastêpca Pani Prezydent

wymieniany w ostatnich tygodniach jako najpowa¿niejszy kandydat na ró¿ne ministerialne fo-
tele w koñcu dosta³ sto³ek wojewody w Krakowie. Nominacja to i zaskakuj¹ca i smutna. Mille-
ra szkoda, ¿e musi siê zastanawiaæ, dlaczego siê na ni¹ zdecydowa³... Rada Warszawy odwo³a-
³a równie¿ – na jego proœbê – sekretarza Miasta Adama Laszkiewicza. Ten m³ody dziennikarz
z Krakowa nazywany w urzêdzie „darem Ma³opolski” jeszcze tego samego dnia powo³any zo-
sta³ przez Premiera na zastêpcê szefa kancelarii. 

O ile vacat na stanowisku sekretarza nikogo nie wzrusza, o tyle nominacja Millera otworzy-
³a pasmo spekulacji o nazwisko jego nastêpcy. I choæ gazety wymieniaj¹ zgodnie dwójkê kan-
dydatów: burmistrza Mokotowa Roberta Soszyñskiego i nasz¹ ulubion¹ szefow¹ od zdrowia dr
El¿bietê Wierzchowsk¹ to na 100 procent ¿adne z nich gabinetu na Miodowej nie zajmie. Przyj-
dzie ktoœ trzeci. I oby przyszed³ szybko, bo pozbawiony Millera i sekretarza Miasta urz¹d za-
czyna kuleæ. 

Natomiast Rada Warszawy pracuje normalnie wzmocniona dwójk¹ nowych rajców. Wœród
nich hrabi¹ Wojciechem Rzewuskim, który – po przymusowej, zarz¹dzonej przez wyborców ba-
nicji – wraca na samorz¹dowe salony. 

Ostatnia w listopadzie sesja Rady by³a wyj¹tkowo sprawna i merytoryczna. Mo¿na powiedzieæ,
i¿ radnym udzieli³ siê nastrój premierowskiego expose i pracowali w duchu „rz¹dów mi³oœci”. Naj-
pierw zgodnie podjêli stanowisko w sprawie wyst¹pienia do rz¹du o nie pobieranie od Warszawy
tzw. „janosikowego”, bo kasa jest potrzebna na przygotowanie Euro 2012, a potem jeszcze zgo-
dniej kilkanaœcie innych uchwa³ niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania Miasta. 

Stanowisko w sprawie „janosikowego” jest inicjatyw¹ tyle potrzebn¹, co interesuj¹c¹. Wy-
sz³a bowiem od klubu PiS, a wiêc reprezentuj¹cego to ugrupowanie, które w ostatnim czasie na
szczeblu rz¹dowym podobne wnioski Warszawy, Wroc³awia czy Gdañska odrzuca³o jako „zbyt
kosztowne dla bud¿etu pañstwa”. Po raz kolejny okazuje siê, ¿e punkt widzenia zale¿y od
punktu siedzenia.

Rada przyjê³a tak¿e program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. To dokument,
który pozwala na udzielanie dotacji Caritasom, PCKom i innym towarzystwom mi³oœników ka-
narków. W ramach konkursów, oczywiœcie. Tyle, ¿e do tej pory standardem by³o, i¿ konkursy
te og³aszano na pocz¹tku roku, a wiêc dotacje organizacje dostawa³y najwczeœniej ko³o marca.
W tym roku jest szansa, by sta³o siê to w styczniu!

Nie uda³o siê natomiast powo³aæ przewodnicz¹cego Komisji Edukacji i Rodziny. Poprzedni –
Wojciech Starzyñski z PiS zosta³ przez Radê odwo³any kilka tygodni temu. Radni stwierdzili
wówczas, i¿ nie tylko Ÿle kieruje komisj¹, ale tak¿e równoczeœnie szefuj¹c Spo³ecznemu Towa-
rzystwu Oœwiatowemu mo¿e powodowaæ konflikt interesów. Na nastêpcê Starzyñskiego zg³o-
szono tylko jednego kandydata: klub PiS zaproponowa³… Wojciecha Starzyñskiego. Zreszt¹
nieobecnego na sali, bowiem swoim zwyczajem pokrzycza³ na pocz¹tku i wyszed³. Kandydatu-
ra przepad³a. Przy okazji okaza³o siê, i¿ Pani Prezydent kontroluj¹c udzielane w przesz³oœci do-
tacje (w komisji by³ Starzyñski) ma w¹tpliwoœci, co do tych udzielonych STO, a radny Pawe³ Cze-
kalski ujawni³, i¿ sprawdzane jest czy Starzyñski w ogóle jest radnym, bo „istnieje podejrzenie,
i¿ nie wykaza³ w oœwiadczeniu maj¹tkowym zarz¹dzania dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ na maj¹t-
ku gminy”. Gdyby okaza³o siê to prawd¹ mo¿e byæ niez³a zabawa. Na szczêœcie nieznacz¹ca
dla warszawiaków. 

Nastêpna sesja w Miko³ajki. Nic wiêc dziwnego (?), ¿e tego dnia, a nie 20 grudnia (wówczas
te¿ zaplanowano sesjê) radni dzieliæ siê bêd¹ op³atkiem przy suto zastawionych za pieni¹dze po-
datnika sto³ach. Dziêki radnej PO Katarzynie Munio odpracuj¹ to jednak. W ka¿dym razie nie-
którzy. Otó¿ Pani Kasia wysz³a z inicjatyw¹, by przy okazji zaplanowanego na 8 grudnia uro-
czystego zapalenia choinki na placu Zamkowym ka¿dy z radnych upichci³ coœ dla mieszkañców.
Inicjatywa spotka³a siê z ¿yczliwoœci¹ radnych p³ci obojga i – podobno – ju¿ szykowane s¹ cia-
sta, œledzie i inne karpie. S³owem – z Kasi¹ ci siê upiecze! Smacznego! PODPATRYWACZ 

REKLAMA REKLAMA

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
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* 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

Wkwietniu 1993 roku redakcja „Mieszkañca” zaproponowa³a cyk-
liczn¹ organizacjê konkursu pod umown¹ nazw¹ „Superwitryna”.
Zamys³em naszym by³o pokazywanie ciesz¹cych siê zaufaniem

placówek handlowych i us³ugowych, dbaj¹cych zarówno o klienta, jak i o
wygl¹d zewnêtrzny i wewnêtrzny lokali. Inicjatywa nasza spotka³a siê z
przychylnym stanowiskiem Zarz¹du Dzielnicy Praga Po³udnie m.st.
Warszawy oraz Zarz¹du „Spo³em” WSS Praga Po³udnie.

Do tegorocznej edycji konkursu czytelnicy „Mieszkañca” zg³osili ³¹cznie
44 placówki handlowe i us³ugowe, z których organizatorzy dokonali 12
nominacji. Tradycyjnie spoœród nich Czytelnicy wybior¹ trzech laureatów
„Superwitryny 2007”.

Dla uczestników konkursu organizatorzy przewidzieli atrakcyjne
nagrody – upominki.

- Panie dyrektorze, nadci¹ga
zima, to ciê¿ki czas dla bez-
domnych...

- Zgodnie z ustaw¹ musimy
bezdomnym zapewniæ schronie-
nie i przynajmniej jeden posi³ek
dziennie. W zimie, to problem
numer jeden.

- Warszawa przyci¹ga bez-
domnych. Ilu ich jest i jak wy-
gl¹da to wywi¹zywanie siê
z ustawowego obowi¹zku?

- Stolica ma byæ przyjazna i go-
œcinna i taka jest, a to m.in. wi¹¿e
siê z du¿¹ liczb¹ bezdomnych szu-
kaj¹cych tutaj swojej szansy. Sza-
cujemy, ¿e zim¹ jest ich oko³o 10
tysiêcy. Staramy siê zapewniæ opie-
kê wszystkim potrzebuj¹cym.
Prócz schronienia i wy¿ywienia za-
pewniamy tak¿e pomoc w wyjœciu
z bezdomnoœci. W noclegowniach
pracuj¹ wyszkoleni pracownicy
opieki spo³ecznej, którzy do ka¿de-
go przypadku podchodz¹ indywi-
dualnie. Coraz czêœciej wœród bez-
domnych zdarzaj¹ siê stosunkowo
m³odzi ludzie, którzy trafiaj¹ na uli-
cê wskutek ró¿nych zdarzeñ losu.
Jeœli wykazuj¹ zainteresowanie
podjêciem pracy, to staramy siê im
w tym pomóc. Na pocz¹tku w noc-
legowniach przebywaj¹ w salach
wieloosobowych, potem maj¹
szansê na lokum mniej zaludnione,
a nawet na czteroosobowe mie-
szkanie chronione. Na przyk³ad na
Woli jest 15 takich mieszkañ.

- A w „naszych” dzielnicach,
czyli w Rembertowie, Weso³ej,
Wawrze i na Pradze Po³udnie?

- Tu jest znacznie gorzej – ta-
kich mieszkañ nie ma.

- Czy w zwi¹zku z tym, ¿e
Warszawa, jako stolica i aglo-
meracja, przyci¹ga znacznie
wiêcej bezdomnych otrzymuje-
my dodatkowe wsparcie finan-
sowe od rz¹du? Ile pieniêdzy
przeznaczamy na pomoc bez-
domnym?

- To ponad 5 mln z³ rocznie.
Pomoc finansowana jest z bud¿e-
tu Warszawy i nie dostajemy na
ni¹ dodatkowych finansów, gdy¿
jest zadaniem w³asnym gminy. 

- A jak naprawdê jest z alko-
holem w noclegowniach?

- Oczywiœcie zarówno spo¿y-
wanie alkoholu, jak i przebywa-

nie w noclegowniach pod jego
wp³ywem jest zabronione, ale...
w czasie zimy czasami przymyka
siê oko na bezdomnych  bêd¹-
cych pod wp³ywem alkoholu. Po
prostu wybiera siê mniejsze z³o.

- Rozumiem. Biuro Polityki
Spo³ecznej to tak¿e sprawy
osób niepe³nosprawnych. Kilka
dni temu odby³a siê w stolicy
„Wielka Gala Integracji”. Co
to za œwiêto i czemu s³u¿y?

- To wielkie spotkanie osób
niepe³nosprawnych, pracowni-
ków pomocy spo³ecznej, instytu-
cji i organizacji zajmuj¹cych siê
t¹ problematyk¹. Okazja do
omówienia tego, co siê uda³o zro-
biæ, a co jest jeszcze do zrobienia.

- Na tegoroczne obchody
w Pa³acu Kultury i Nauki przy-
by³ nawet premier Donald
Tusk...

- Tak, bo rozwi¹zywanie pro-
blemów normalnego funkcjono-
wania osób niepe³nosprawnych
jest niezmiernie wa¿n¹ rzecz¹.
Imprezê patronatem objê³a pre-
zydent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. W czasie uroczy-
stoœci nast¹pi³o rozstrzygniêcie
konkursu „Warszawa bez barier
2007”. Jednym z szeœciu laurea-
tów, budynków najlepiej przysto-
sowanych do potrzeb osób poru-
szaj¹cych siê na wózkach, zosta-

³a wawerska Biblioteka Publicz-
na przy ul. Trawiastej.

- S³ysza³em, ¿e na pocz¹tku
przysz³ego roku powstanie
Centrum Obs³ugi Niepe³no-
sprawnych...

- Tak, niedaleko kina „Mura-
nów”. To wielka sprawa. Zaini-
cjowana przez nasze biuro, moc-
no wsparta przez miejsk¹ Komi-
sjê Polityki Spo³ecznej i jej prze-
wodnicz¹cego. Ju¿ uda³o siê po-
zyskaæ lokal i trwa jego adapta-
cja. Do tej pory osoby niepe³no-
sprawne musia³y swoje sprawy
za³atwiaæ w trzech ró¿nych miej-
scach, a po otwarciu centrum bê-
d¹ to robi³y w jednym. To wielkie
udogodnienie. 

- A propos udogodnieñ – czy
Biuro Polityki Spo³ecznej ma
jakieœ prze³o¿enie na Zarz¹d
Dróg Miejskich? Bodaj¿e od

dwóch lat staramy siê, aby
ZDM dorobi³ podjazdy dla
osób z wózkami przy jednej
z wyremontowanych k³adek
w alei Stanów Zjednoczo-
nych...

- Niejednokrotnie nasze wspar-
cie w tego typu sprawach skutku-
je. Jeœli mieszkañcy opisz¹ nam
problem, to postaramy siê nim
zaj¹æ.

- Centrum Obs³ugi Niepe³no-
sprawnych, o którym Pan
wspomnia³ bêdzie du¿ym suk-
cesem, a z czego jeszcze, w mi-
jaj¹cym roku, jest Pan najbar-
dziej zadowolony?

- Uda³o siê uzyskaæ zgodê na
zawieranie trzyletnich umów
z organizacjami prowadz¹cymi
Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Takie umowy, zamiast rocznych,
powoduj¹, ¿e organizacje pozy-
skuj¹ lepsz¹ kadrê, a Warszawa
staje siê coraz bardziej przyjazna
seniorom. Mamy ju¿ 12 takich
uniwersytetów.

- Ale w niektórych dzielni-
cach, nawet bardzo du¿ych, nie
ma takiego uniwersytetu...

- Ma pan na myœli Pragê Po³u-
dnie? Fakt, nie ma. Tu jest trochê
winy w³adz dzielnicy. Gdyby
w³adze znalaz³y odpowiednie lo-
kum, to chêtni do poprowadzenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
s¹. W ten sposób za³atwiono
sprawê w Rembertowie i Weso-
³ej. Uniwersytety s¹ bardzo wa¿-
ne. Stwarzaj¹ dodatkow¹ mo¿li-
woœæ wyjœcia z domu. Dodatko-
wego zajêcia, samokszta³cenia.
W konsekwencji nasi seniorzy
rzadziej bêd¹ chodzili do leka-
rza...

- Mówi¹c o lekarzu dla osób
starszych sam Pan dyrektor
wywo³uje wilka z lasu – w cza-
sie ostatniej sesji w³adze dziel-
nicy rozpoczê³y starania
o utworzenie przez Miasto
przychodni geriatrycznej na
Pradze Po³udnie. Mo¿emy li-
czyæ na poparcie sprawy przez
Biuro Polityki Spo³ecznej?

- W³adne w tej kwestii Biuro
Polityki Zdrowotnej jest naszym
s¹siadem. Wspó³pracujemy ze
sob¹ w wielu sprawach...

BIURO Z POMOCĄ
Z Bogdanem Jasko³dem, dyrektorem sto³ecz-
nego Biura Polityki Spo³ecznej rozmawia Adam
Rosiñski.
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Wiêkszoœæ z nas mieszka
w pobli¿u jakiegoœ bazaru. Ja
mam najbli¿ej na Szembeka.
Kupujê tam owoce i warzywa,
miêso, czasami chleb, choæ ten
akurat mam lepszy ko³o domu.

Zakupy na bazarze to zwykle
niewygodne, ciê¿kie siaty. Nie-
którzy bior¹ wózek – pod³u¿n¹
torbê na kó³kach, by ³atwiej do-
taszczyæ wszystko do domu. In-
ni podje¿d¿aj¹ samochodem.
Kilogramy kartofli, jab³ek, po-
midorów i czegoœ tam jeszcze
l¹duj¹ w baga¿niku, nie trzeba
ich nieœæ. To udrêka, musieæ
wszystko taszczyæ wprost z ba-
zaru, wiêc jeœli podczas zaku-
pów widzê kogoœ znajomego,
proponujê, ¿e podwiozê. 

Niektórzy chêtnie korzystaj¹
i nawet siê ciesz¹, ¿e trafi³a im
siê okazja. Inni odmawiaj¹, al-
bo ze skrêpowania, by  nikomu
nie robiæ k³opotu, albo dlatego

¿e siatki to dla nich nie pro-
blem. Zdarza siê, ¿e ktoœ mi od-
powiada „Dziêkujê, ale jestem
te¿ samochodem”.

Na Szembeku obserwujê czê-
sto ciekawe zjawisko. S¹siad
widzi s¹siada. Wiem, ¿e siê zna-
j¹, ale to nie u³atwia im kontak-
tu: jeden zerka, czy drugi do

spostrzeg³, a jeœli nie, to odwra-
ca wzrok, udaj¹c ¿ywe zaintere-
sowanie wy³o¿onymi na straga-
nie kartoflami. Tymczasem dru-
gi go spostrzega, moment za-
wahania: „powiedzieæ g³oœno
dzieñ dobry, czy nie?”, po czym
przemyka boczkiem, ocieraj¹c
siê niemal plecami o znajome-

go. Ale kiedy za pó³ godziny
spotkaj¹ siê pod klatk¹ schodo-
w¹ ich bloku, bez problemu wy-
mieni¹ uprzejme powitanie, ba!
nawet siê zdziwi¹, ¿e „s¹siad
te¿ z bazaru wraca?”.

Zastanawiam siê, sk¹d to ty-
powe zachowanie mieszkañ-
ców wielkich miast. W ma³ych
spo³ecznoœciach jest inaczej: na
wsiach i w miasteczkach ludzie
chêtnie podwo¿¹ siê nawzajem
do koœcio³a, z targu lub na targ,
albo z pola po robocie.

Czy¿by spo³ecznoœci wiejskie
by³y bardziej rozwiniête ni¿
my? Co hamuje nasz¹ otwar-
toœæ? Mo¿e atawizmy z czasów
jaskiniowych, gdy myœliwy wra-
caj¹c z polowania nie dopu-
szcza³ innych do zdobyczy, póki
nie zawlók³ jej sam do osady?
Mo¿e wygodnictwo? A mo¿e
nasze poczucie odosobnienia,
nieœmia³oœæ, niechêæ do „wkra-
czania w cudze sprawy”?

Warto nad tym popracowaæ.
Im mniej siê znamy, im bardziej
chowamy siê w swoich norach,
tym trudniej dostrzec wspólne
problemy, przeciwdzia³aæ pato-
logii, czy po prostu poczuæ bli-
skoœæ ludzi… żu

Mo¿e
podwieŸæ?!

Kobiecym okiem
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- Dla mnie to najgorszy okres - odpowiedzia³ pan Eustachy
Mordziak, na tradycyjne „co s³ychaæ” ze strony swojego kolegi,
Kazimierza G³ówki.

- Coœ pan panie Eustachy? Œwiêta za pasem, ludzie ca³y rok
czekaj¹ na te kilka dni. 

- Ja tak ze wzglêdu na przymus kupowania prezentów, a nie w
ogóle. Co roku pytanie „co kupiæ” wprawia mnie w dr¿enie ³ydek,
g³osu i serca. Im bli¿ej gwiazdki, tym silniej.

- Bez przesady, panie Eustachy. Wokó³ towaru skolko ugodno,
braæ-wybieraæ. Jaki k³opot?

- K³opot z wyborem, panie Kaziu. Moja Krysia wszystko ju¿ ma:
garnki, patelnie, ¿e o biustonoszach nie wspomnê. 

- To mo¿e coœ powa¿niejszego, coœ co wyj¹tkowo podkreœli
pañskie uczucia? 

- Co pan radzi?
- Mo¿e futro. 
- A sk¹d ja wezmê na futro? Poza tym, na szczêœcie futra wysz³y

z mody.
- No to mo¿e ksi¹¿kê? Znasz pan pani¹ Frykowsk¹?
- Nie mia³em przyjemnoœci.
- Mo¿liwe, choæ to nie by³o takie trudne. Wielu do dziœ j¹ dobrze

wspomina. Wystarczy³o pó³ litra, fajki i niezobowi¹zuj¹cy sto-
sunek do ¿ycia. £adna kobita by³a, oj ³adna. M¹¿ – znaczy Wojtek
Frykowski – postaæ bardzo znana i popularna, próbowa³ j¹
nauczyæ manier godnych damy i matki. Nawet nos jej z³ama³, ale

mia³a charakter, nie da³a siê. Pi³a i puszcza³a siê w £odzi, w
Warszawie, Krakowie, Katowicach, Monachium… ale najchêtniej
w £odzi, z kumplami ze s³ynnej szko³y filmowej. Frykowski da³
sobie w koñcu spokój, zostawi³ j¹. Zreszt¹ te¿ dawa³ w czajnik i
panienki zalicza³ na pêczki. Przystojny by³ jak cholera, taki wiesz
pan, œródziemnomorski typ. Potem tego Wojtka zamordowali w
Kalifornii razem z kilkoma balangowiczami i jego now¹ ¿on¹.
G³oœna sprawa to by³a. Ona nadal bada³a ¿ycie… A w ¿yciu jak
to w ¿yciu – czêsto decyduje przypadek. Kiedyœ podczas samo-
chodowej przeja¿d¿ki w okolicach Cannes do pani Frykowskiej
dosiad³ siê na tylne siedzenie mi³y, bogaty pan. I tak zosta³o. Ona
mu wszystko powiedzia³a, on to zaakceptowa³. No to urodzi³a mu
dziecko i s¹ szczêœliwi. Teraz nazywa siê Ewa Morelle i pisze
wspomnienia, a jej znajomi dr¿¹ na sam¹ myœl, co jeszcze mo¿e
napisaæ o tym „S³odkim ¿yciu”. Taki tytu³ da³a swojej ksi¹¿ce.
Jêzyk ma ciêty, oczka bystre, wiêc na swoich bohaterach, a
zw³aszcza bohaterkach nie zostawia suchej nitki. Kobity przecie¿
najlepiej wiedz¹ do czego dla kariery s¹ zdolne. Ta ksi¹¿ka to,
panie Eustachy, relacja z podró¿y szlakiem przeœcierade³ dooko³a
œwiata filmu i stolika z gorza³¹… Panie Eustachy! Jesteœ pan?
…Eustachy sta³ jak wryty. Potrz¹sany powoli wraca³ do siebie.

- Ale pan piêknie opowiada. Jakbym to ja z ni¹ gazowa³…
Krysia uwielbia takie historie o aktorkach i re¿yserach. 

- A sobie co pan kupi?
- Ja? Ja ju¿ prezent mam. Jak w tym dowcipie: przez trzy dni

pod biuro przepustek Kancelarii Premiera przychodzi³ staruszek i
mówi³, ¿e koniecznie musi siê zobaczyæ z panem premierem
Kaczyñskim. Przez trzy dni wartownik t³umaczy³ mu cierpliwie, ¿e
pan Kaczyñski nie jest ju¿ premierem. – Ja wiem, powiedzia³ w
koñcu staruszek, ale tak mi³o pos³uchaæ.

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Prezenty
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Druga edycja „Warszawskiego Festiwalu ‘Niewinni Czarodzieje’ – Warszawa
56/07” zainspirowanego filmem Andrzeja Wajdy pod tym samym tytu³em, odbi³a
siê szerokim echem. Jednym z jej duchowych patronów by³ Leopold Tyrmand (1920-
85), postaæ kultowa, niezmiernie barwna – pisarz i publicysta. Najwa¿niejsz¹ im-
prez¹ festiwalu by³a premiera spektaklu „¯ycie towarzyskie i uczuciowe” 15 listo-
pada w Teatrze Nowym Praga – Fabryka Trzciny na Otwockiej. Spektakl oparty by³
na ksi¹¿ce Tyrmanda o tym samym tytule, która – obok „Z³ego” – sta³a siê podsta-
w¹ jego ogólnopolskiej s³awy. 

By³ zdecydowanym antykomunist¹, ale nie ba³ siê tego okazywaæ. By³ te¿ pomy-
s³owy. W 1948 roku, Jerzy Borejsza, przedwojenny komunista, ale o niezwyk³ym,
„zachodnim” rozmachu, zorganizowa³ Kongres Intelektualistów we Wroc³awiu, na
który przyjecha³y „umys³y pierwszej gildii” – Pablo Picasso, Jorge Amado, Frederic
Joliot-Curie – i inni. Tyrmand i ja pracowaliœmy wówczas w Agencji Prasowo-Infor-
macyjnej – API – i obaj zostaliœmy wys³ani na ten kongres jako sprawozdawcy.
A tam by³o wszystko – kawiory, ³ososie, egzotyczne owoce, wyrafinowane trunki
i lody. Wszystko za darmo – wystarczy³o tylko podpisaæ karteczkê od kelnera. Po-
ldek (tak go nazywa³em, choæ inni mówili do niego „Lolo”) zamawia³ wszystko jak
leci i tylko podpisywa³ te kartki. Raz mówiê do niego: „Przecie¿ to s¹ rachunki. One
bêd¹ pewnego dnia gdzieœ zgromadzone i sprawdzone. Mog¹ ciê wzi¹æ za d...”.
A on na to: „Wykluczone! Ja wszystkie te kartki podpisujê jako Jerzy Borejsza”. 

Tyrmand afiszowa³ siê swoim antykomunizmem w sposób szczególny. Jego przy-
jaciel, a mój dawny kolega „po fachu”, Jerzy Suszko, w swej ksi¹¿ce „Donosy na Ki-
siela” (PIW, Warszawa, 2006), cytuje Jana Józefa Szczepañskiego, który napisa³, ¿e
„Tyrmand walczy³ z komunizmem bardziej sposobem bycia, ni¿ piórem”. To praw-
da. Szpanowa³ na przyk³ad skarpetkami – „czerwonymi albo lepiej zielonymi
w granatowe paski”...”By³ – ci¹gnie Suszko - antykomunist¹ domytym, samozwañ-
czym wys³annikiem zachodniej mody, komandosem Diora zrzuconym na ty³y nie-
przyjaciela”. 

Tyrmand otrzyma³ po raz pierwszy paszport w 1965 roku na wyjazd do Hiszpa-
nii i ju¿ do Polski nie wróci³. Wyjecha³ najpierw do Pary¿a, póŸniej do USA. Tam
przyby³ na krótko do Waszyngtonu i do mnie zadzwoni³. Tu pewne wyjaœnienie. Pi-
sa³em niedawno w „Mieszkañcu” o dr Andrzeju Wernerze, który zgin¹³ tragicznie
bardzo niedawno – 29 paŸdziernika b.r. Wyjaœnienie to potrzebne jest do zrozumie-
nia opisu, który zawar³em w mojej ksi¹¿ce „Bia³y Dom i jego prezydenci” (Wydaw-
nictwo BGW, Warszawa, 1992). „Tyrmand – pisa³em - mia³ do mnie jako do re¿y-
mowca (by³em korespondentem ‘Trybuny Ludu’ przy Bia³ym Domu) stosunek iro-
niczno-sceptyczny, ale doœæ lubiliœmy siê. Na Nowy Rok spad³ straszny œnieg,
przedzieraliœmy siê wiêc przez zwa³y tego œniegu na piechotê do mieszkania Alicji
i Andrzeja Wernerów (Alicja to pierwsza ¿ona Andrzeja), pracuj¹cych w ambasadzie.
Alicja nale¿a³a do najdowcipniejszych kobiet w ‘kolonii polskiej’ (a mo¿e w ogóle
w Waszyngtonie) i prawdopodobnie dlatego podkochiwa³em siê w niej. Pañstwo We-
rnerowie przyjêli nas sutym œniadaniem (Tyrmand spêdzi³ noc u mnie). Wtedy to on
brylowa³”. 

A dowcip pani Alicji? To ju¿ by³o gdzie indziej, nie w jego obecnoœci. „Pewnego ra-
zu – ci¹gn¹³em w ksi¹¿ce - na przyjêciu w ambasadzie, Alicja i Andrzej podeszli do
mnie, zaœ Andrzej zapyta³: ‘Dlaczego ostatnio nie przychodzisz do nas?’. Ja: ‘Bo
myœlê, ¿e mnie nie lubisz’. On: ‘Ach, ty rybi chu...’. Chcia³em byæ dowcipny, odpo-
wiedzia³em wiêc: ‘Tylko bez przymiotników!’. Na to Alicja: ‘To z rzeczownikiem ju¿
siê pan oswoi³?’”. 

...Leopold Tyrmand zmar³ w USA. Mia³ wówczas trzeci¹ ¿onê i dwójkê dzieci. Atak
serca nast¹pi³ na spacerze, gdy pcha³ wózek z bliŸniakami. Kona³ na ich oczach. 

Wspomina siê Go z sympati¹. Zygmunt Broniarek

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo

tel. 022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

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 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD 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
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Tel. 022 619-27-59, 022 818-83-81

Oœrodek NAMYS£OWSKA
WOW „Wis³a” 

Warszawa ul. Namys³owska 8 
O f e r u j e :

BASEN! SI£OWNIÊ! SAUNÊ! SALKÊ GIMNASTYCZN¥!
Uwaga! Nowoœæ!!!

Fitness! Rekreacja ruchowa! Rehabilitacja (dla seniorów)!
Ju¿ wkrótce Pilates dla Pañ 40-50 +!

Na ¿yczenie klientek mo¿liwoœæ stworzenia kolejnych grup! Czekamy na zapisy!
Uwaga, dzieci!!!

Z okazji „Miko³ajek” zapraszamy dzieci do lat 15 na bezp³atne p³ywanie: 
8 grudnia w godz. 900-1200 oraz 9 grudnia w godz. 1200-1500.

Przewidziane niespodzianki!
Wszystkich naszych klientów do 10 lat zapraszamy na zawody p³ywackie 

16 grudnia (niedziela). Zapisy u instruktorów! 

Uwaga!!! Zmiana godzin otwarcia Oœrodka w GRUDNIU!!!
Zapraszamy na „Promocjê grudniow¹” – p³ywanie za 5 z³!

Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:

FFFFUUUUTTTTRRRRAAAA KKKKOOOO¯̄̄̄UUUUCCCCHHHHYYYY
OODDZZIIEE¯̄  SSKKÓÓRRZZAANNAA
Universam Grochów I piêtro

ul. Grochowska 207

pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00
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- Panie burmistrzu, kiedyœ
po³udniowopraski Wydzia³
Obs³ugi Mieszkañców ucho-
dzi³ w Warszawie za modelo-
wy, zdaje siê, ¿e nawet jakieœ
wyró¿nienia dostawa³. A teraz,
co siê porobi³o? Wielogodzinne
kolejki, doœwiadczy³am tego
dwukrotnie, raz przy wyrabia-
niu dowodu rejestracyjnego
samochodu, drugi raz przy
wymianie dowodu osobistego.
Na Mokotowie, gdzie mam ro-
dzinê, jest lepiej, wszystko
odbywa siê sprawniej...

- Nasz Wydzia³ Obs³ugi Mie-
szkañców jest ju¿ za ma³y w sto-
sunku do potrzeb dzielnicy. To
wiemy i mamy plan, jak popra-
wiæ obs³ugê. Najlepiej rokuje
pomys³ zwi¹zany z wykorzysta-
niem pomieszczeñ po Dzielnico-
wym Centrum Promocji Kultury,
która to instytucja - jak wiadomo
- ma mieæ now¹ siedzibê. Tam
byœmy mogli przenieœæ WOM
i rozbudowaæ go. Bo to nie jest
tak, ¿e wystarczy zatrudniæ no-
wych urzêdników: ka¿dy z nich
pracuje wed³ug okreœlonych pro-

cedur. Komputery, które obs³u-
guj¹, s¹ po³¹czone m.in. z Mini-
sterstwem Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, Pañstwow¹ Wy-
twórni¹ Papierów Wartoœcio-
wych itp. S¹ pocz¹tkiem pewne-
go ci¹gu proceduralnego. Samo
powiêkszenie liczby obs³uguj¹-
cych sprzêt urzêdników nic nie
da. Potrzebne jest powiêkszenie
ca³ego WOM-u. 

Wnioskujemy tak¿e do w³adz
miasta, by ewentualnie wprowa-
dziæ pracê na dwie zmiany, tak
by wydzia³ by³ otwarty ka¿dego
dnia od 8.00 do 20.00. Kompute-
ry by³yby d³u¿ej wykorzystywa-
ne. Ze swej strony robimy wszy-
stko, by zapewniæ wiêkszy kom-
fort pracy i obs³ugi w pomie-
szczeniach WOM-u. Poprawimy
np. klimatyzacjê, bo gdy na
dworze robi siê s³onecznie i go-
r¹co, to rzeczywiœcie trudno tam
wytrzymaæ. Najbli¿sze tygo-
dnie bêd¹ jednak - nie oszukuj-
my siê - trudne. Nadal ponad 10
tysiêcy mieszkañców naszej
dzielnicy nie z³o¿y³o wniosków
o wymianê dowodów osobistych
na nowe, a przesz³o 4 tysi¹ce nie
odebra³o ju¿ gotowych doku-
mentów. Grudzieñ jest ostatnim
miesi¹cem na za³atwienie tej
sprawy, potem osoby, które nie
bêd¹ mia³y nowego dokumentu
to¿samoœci, bêd¹ rzeczywiœcie
mia³y problemy w wielu ¿ycio-
wych sprawach, np. w bankach
i urzêdach. Kto wiêc mo¿e,
niech zrobi to jak najszybciej i...
uzbroi siê w cierpliwoœæ, bo po-
mimo starañ, by wszystko jak
najlepiej zorganizowaæ, kolejki
na pewno bêd¹.

- Czy to dy¿ur burmistrza?
Ja w sprawie Szpitala Gro-
chowskiego. W ostatnich la-
tach poprawiono tu elewacjê
zewnêtrzn¹ i bardzo dobrze,
ale proszê zobaczyæ jak wygl¹-
da chirurgia na pierwszym
i drugim piêtrze, to¿ to jeden
wstyd! Czy jest szansa, ¿e coœ
siê zmieni?

- Zmieni siê. Szpitale wkrótce
bêd¹ musia³y pracowaæ wed³ug
procedur narzucanych przez
Uniê Europejsk¹. Jedna z nich
przyk³adowo okreœla, ¿e do ka¿-
dego ³ó¿ka chorego musi byæ za-
pewniony dostêp z trzech stron -
a to w praktyce oznacza, ¿e
w szpitalu zmniejszy siê liczba
³ó¿ek, ¿e konieczne bêd¹ remon-
ty i modernizacje. W³adze naszej
dzielnicy s¹ przekonane, ¿e Szpi-
tal Grochowski powinien istnieæ,
jednak wci¹¿ nie jesteœmy usaty-
sfakcjonowani modelem funk-
cjonowania tej placówki. Jestem
przekonany, ¿e musi ona wypra-
cowaæ sobie racjonaln¹ i sensow-
n¹ formu³ê odnalezienia siê na
rynku us³ug medycznych. 

- Pewne grupy m³odzie¿y za-
gro¿one s¹ narkomani¹, wpa-
d³y mi w rêkê dane, ¿e na Pra-
dze Po³udnie najgorsza sytua-
cja jest na Grochowie... Czy
jest jakiœ program przeciw-
dzia³ania temu zjawisku w na-
szej dzielnicy?

- Jest, nazywa siê „Bezpieczny
Grochów” i traktowany jest przez
w³adze miasta jako pilota¿owy,
czyli jak odniesie sukces - to bê-
dzie wprowadzany w ca³ym mie-
œcie. Moim zdaniem wszystko na
to wskazuje, ¿e tak siê stanie, bo
za³o¿enia s¹ bardzo ciekawe. Ca-
³oœæ akcji koordynuje Centrum
Odwykowe, wspierane przez
w³adze dzielnicy. „Wysuniêtymi”
patrolami s¹ tak zwani street wor-
kerzy, którzy pozostaj¹ w sta³ym

kontakcie z narkomanami, pozy-
skuj¹ ich zaufanie, odbieraj¹ od
nich zu¿yte strzykawki, by nie
poniewiera³y siê na ulicach
i w pobli¿u œmietników, stwarza-
j¹c zagro¿enie np. dla dzieci, ale
najwa¿niejsze - utwierdzaj¹ nar-
komanów w decyzjach zerwania
z na³ogiem, wskazuj¹ drogi wyj-
œcia, kontaktuj¹ z fachowcami,
u³atwiaj¹ rozpoczêcie specjali-
stycznego leczenia. To nie jest ak-
cja zza biurek, ale bezpoœrednio
w œrodowisku uzale¿nionych od
narkotyków, dlatego oceniam j¹
tak wysoko.

- Wiele przychodni s³u¿by
zdrowia jest zaniedbanych,
w dawno nie remontowanych
budynkach. Czy dzielnica mo-
¿e w tym pomóc?

- Na ile mo¿emy, to pomaga-
my. Za stan przychodni odpo-
wiada Samodzielny Publiczny
ZOZ, ale oczywiœcie jak jeste-
œmy proszeni o pomoc, to
w miarê mo¿liwoœci pomagamy.
Teraz na przyk³ad rozwa¿amy
wsparcie dla modernizacji przy-
chodni przy ulicy Paca. Pomo-
¿emy w pozyskaniu lokalu o ni-
skim czynszu na Saskiej Kêpie,
gdzie ma powstaæ pierwsza
w Warszawie specjalistyczna
przychodnia geriatryczna. Na
Jugos³owiañskiej chcemy wy-
budowaæ centrum pomocy ro-
dzinie, w sk³ad którego wcho-
dziæ bêdzie m.in. ¿³obek, przed-
szkole, œwietlica dziennego po-
bytu itp.

- Ja jestem emerytk¹, ale nie
chcê siê „zasiedzieæ”. Czy w³a-
dze dzielnicy organizuj¹ jakieœ
zajêcia ruchowe dla osób star-
szych?

- Oczywiœcie! Bierze w nich
udzia³ ju¿ ponad 1000 osób rocz-
nie. Oferujemy m.in. zajêcia ae-
robiku w wodzie na basenie,
a tak¿e gimnastyczne w halach
sportowych przy ulicy Siennic-
kiej i Angorskiej. Serdecznie za-
chêcam do wziêcia udzia³u!

- By³am ostatnio za granic¹
i widzia³am, ¿e przedszkolaki
poruszaj¹ siê tam wy³¹cznie
w kamizelkach odblaskowych.
To bardzo poprawia bezpie-
czeñstwo na drogach. Czy
i u nas bêdzie coœ takiego?

- Ju¿ to robimy, choæ na razie
skromnie, trzy przedszkola na
ponad 40 zosta³y w takie kami-
zelki wyposa¿one. Ale chcemy,
by do koñca przysz³ego roku
ka¿da placówka dysponowa³a
zestawem odblaskowych „ubra-
nek”! Wyjœcia tak ubranych
dzieci poza teren przedszkola
staj¹ siê du¿o bezpieczniejsze,
trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e dzieci
chêtnie wychodz¹ na spacery
ubrane w te kamizelki. 

- Telefonujê z ulicy Kiprów.
Tyle razy nam obiecywaliœcie,
¿e bêdzie tu u nas twarda na-
wierzchnia, teraz po listopado-
wych deszczach mamy jedno
wielkie bajoro. Mo¿e pan bur-
mistrz przyjedzie i zobaczy?

- Znam ulicê Kiprów i wiem,
co tam siê dzieje. W ubieg³ym
miesi¹cu wizytowa³ to miejsce
pan burmistrz Kucharski. Ja
wprawdzie nie zajmujê siê inwe-
stycjami, ale z tego, co wiem, to
przebudowa waszej ulicy jest
wpisana do Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego na
lata 2008-2012. Nie znam jed-
nak wszystkich szczegó³ów, po-
proszê o podanie namiarów do
siebie, to przeœlemy wi¹¿¹c¹ in-
formacjê na piœmie na ten temat.

Notował: toms
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Niech pan pomoże, Panie Burmistrzu...
Tym razem do naszego redakcyjnego telefo-
nu zaprosiliœmy wiceburmistrza Pragi Po³u-
dnie, Konstantego Bartonia, odpowiadaj¹ce-
go za politykê spo³eczn¹, ochronê zdrowia
i obs³ugê mieszkañców. Pytañ – jak zawsze
by³o wiele...
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Z dniem 29 listopada 2007 r.
premier RP powo³a³ na stano-
wisko Wojewody Mazowiec-
kiego Jacka Koz³owskiego. Ja-
cek Koz³owski ukoñczy³ stu-
dia wy¿sze w Instytucie Geo-
grafii Uniwersytetu Gdañskie-
go, w latach 1990 – 1993
w Urzêdzie Rady Ministrów
pracowa³ jako dyrektor gene-

ralny, dyrektor Biura Prasowe-
go Rz¹du i zastêpca rzecznika
prasowego. Nastêpnie pe³ni³
funkcjê dyrektora generalnego
Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej, a póŸniej - dyrektora
biura Public Relations w Ban-
ku Pekao SA. W ostatnim cza-
sie pe³ni³ funkcjê wicemarsza³-
ka województwa mazowiec-
kiego. Jacek Koz³owski ma 50
lat, jest ¿onaty, ma jedno
dziecko. Jego hobby to tury-
styka, narciarstwo i biegi na
orientacjê.

� � �
W 2007 roku mija 210 rocz-

nica powstania „Mazurka D¹-
browskiego” polskiego hymnu
narodowego. Z tej okazji XXIII
LO im. Marii Sk³odowskiej-
-Curie og³osi³o konkurs histo-
ryczny dla szkó³ dzielnicy Pra-
gi Po³udnie i nie tylko, którego
celem jest przypomnienie histo-
rii powstawania pieœni patrio-
tycznych i roli jak¹ odegra³y
one w dziejach Polski.

29 listopada w budynku
szko³y przy ul. Naddnieprzañ-
skiej odby³o siê przes³uchanie
solistów, zespo³ów i chórów.

Wy³onieni przez jury zwyciêz-
cy wyst¹pi¹ 13 grudnia br.
w rocznicê og³oszenia stanu
wojennego. Podczas uroczysto-
œci zakoñczenia konkursu zwy-
ciêzcom zostan¹ wrêczone na-
grody.

� � �
3 grudnia w po³udniowopra-

skim Centrum Promocji Kultu-
ry odby³a siê œwi¹teczna aukcja
prac wykonanych przez osoby
niepe³nosprawne. Wœród wy-
stawionych dzie³ by³y m.in. ce-
ramiczne anio³ki i misy oraz
ró¿nego rodzaju obrazy i obraz-
ki. W najbardziej zaciek³ej licy-
tacji zwyciê¿y³ przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Marcin Kluœ. 

Dochód z aukcji zosta³ prze-
znaczony na potrzeby Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy
i Oœrodka Oparcia oraz Dusz-

pasterstwa Osób Specjalnej
Troski. Czêœæ aukcyjnych
przedmiotów bêdzie mo¿na je-
szcze nabyæ 17 grudnia o godz.
18.00 po wernisa¿u w Domu
Kultury „Goc³aw” przy ul.
Abrahama 10. 

� � �
W galerii „Stara Kordegar-

da” w £azienkach Królew-
skich ogl¹daæ mo¿na do 28
grudnia br. wystawê „Piêkno
Mazowsza” zorganizowan¹
przez Mazowieckie Towarzy-
stwo Kultury i Muzeum £a-
zienki Królewskie. –„Piêkno
Mazowsza” to wystawa zbio-
rowa 33 autorów i jak zwykle

przy wystawie zbiorowej wy-
stêpuje du¿a ró¿norodnoœæ
prac, jest ich w sumie ponad
50.  Reprezentuj¹ ró¿ne style,
formy i techniki. Podstawo-
wym zbiorem tej wystawy s¹

prace olejne. S¹ tak¿e prace
akwarelowe, prace wykonane
w technice gwasz, dwie prace
to tkanina artystyczna - opo-
wiada³ podczas wernisa¿u ko-
misarz wystawy Daniel Tru-
szkowski. Wystawê mo¿na
zwiedzaæ w godz. 9.00 – 15.30
z wyj¹tkiem poniedzia³ków.

� � �
177 rocznica Powstania Li-

stopadowego: w Podchor¹¿ów-
ce gra³a Orkiestra Reprezenta-
cyjna WP i Orkiestra Komendy
Sto³. Policji, goœci (m.in. w³a-
dze Policji, Wojska Polskiego
i Ratusza) witali „podchor¹¿o-
wie” sprzed stu lat, a praski te-
atr Parabuch wystawi³ spektakl
„Chory na polskoœæ” (re¿. R.
Jakubisiak) zakoñczony owacj¹
na stoj¹co. 

Honorowy patronat obj¹³ J.E.
ks. bp. polowy WP gen. dyw. 
T. P³oski, dyr. Muzeum £azien-
ki Królewskie M. Kwiatkow-
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Sygn. akt III K 495/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 paŸdziernika 2007 r.

S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi Po³udnie Wydzia³ III Karny
w sk³adzie: Przewodnicz¹cy: ASR Jerzy O¿d¿eñski
Protokolant: Anna Pieczurczyk
Bez udzia³u Prokuratora,
Po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 paŸdziernika 2007 r. sprawy z oskar¿enia publicznego przeci-
wko Marcinowi Dolinie, synowi Tadeusza i Jadwigi z d. Zawistowska, ur. 02.11.1989 r. w Warszawie,
oskar¿onemu o to, ¿e:
w dniu 06.03.2007 roku w Warszawie, umyœlnie naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym,
okreœlone w art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 606 z póŸniejszymi zmianami), w ten sposób, ¿e znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸwoœci, maj¹c 
0,87 mg/l – I badanie, 0,83 mg/l – II badanie, 0,86 mg/l – III badanie alkoholu w wydychanym powietrzu,
prowadzi³ samochód marki Opel Astra nr rej. WW 9560A, tj. o przestêpstwo z art. 178a § 1 KK

1. oskar¿onego Marcina Dolinê uznaje za winnego pope³nienia zarzuconego mu czynu, 
wyczerpuj¹cego znamiona wystêpku z art. 178a§ 1 KK i za to na podstawie art. 178a§ 1 KK
w zw. z art. 34§ 1 KK wymierza mu karê 8 (oœmiu) miesiêcy ograniczenia wolnoœci;

2. Na podstawie art. 35 § 1 KK obliguje oskar¿onego do wykonywania nieodp³atnej kon-
trolowanej pracy na cele spo³eczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku
miesiêcznym;

3. na podstawie art. 42§ 2 KK w zw. z art. 43 § 1 KK orzeka wobec oskar¿onego œrodek karny
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 5 (piê-
ciu lat);

4. na podstawie art. 50 KK orzeka podanie niniejszego wyroku do publicznej wiadomoœci,
poprzez og³oszenie jego treœci w gazecie codziennej o zasiêgu lokalnym;

5. na podstawie art. 627 KPK zas¹dza od oskar¿onego na rzecz Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe
w wysokoœci 270 (dwustu siedemdziesiêciu) z³otych, w tym op³atê w wysokoœci 180 (stu
osiemdziesiêciu) z³otych.

Zaproszenia dla mieszkańców
�� Dom Parafialny Koœcio³a p.w. Najczystszego Serca Maryi, Plac Szembeka 2 – 17.12.2007 r.
godz. 19.00 – spotkanie z pos³em RP dr Arturem Górskim nt. „Dla Polski, Warszawy i Pragi
Po³udnie - oczekiwania Mieszkañców wobec pracy poselskiej  w Sejmie VI kadencji”. 
��Centrum Handlowe „Szembeka” ul. Zamieniecka 90, I piêtro – 06.12. godz. 14.00-17.00 - Miko-
³ajki. Wyst¹pi¹ – studio piosenki, studio tañca. Wspólne œpiewanie kolêd i niespodzianki od Miko³aja.  
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska 274 – 9.12. godz. 16.00 - koncert
regionalnego, m³odzie¿owego zespo³u „Juzyna” oraz kiermasz œwi¹tecznych ozdób góralskich;
17.12 godz. 18.00 - promocja Almanachu uczestników klubu „Praska Przystañ S³owa”;18.12. godz.
18.30-20.00 – Katolickie Nauki Spo³eczne – „Rozumienie praw cz³owieka we wspó³czesnym œwie-
cie” – wyk³ad ks.dr Witolda Kaweckiego.
�� Plac Szembeka 4A, klub Dziwny Œwiat Edwarda M., 13.12. godz. 18.30 - Z punktu widzenia
kamery otworkowej - goœæ: Katarzyna Sowula i Ma³gorzata Sa³yga.Wstêp wolny.
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul.  Abrahama 10 - 08.12. godz. 10.00 - 15.00 - Warsztaty szkolenio-
we dla podharcmistrzów – ZHP -  Hufiec Praga Po³udnie; 12.12. godz. 18.00 – Prezentacja zdjêæ
i slajdów ko³a ekologiczno – turystycznego„Op³otek” – poznanie, doznanie, prze¿ycie czyli relaks
i turystyka;12.12. godz.19.30 – Uroczystoœæ wigilijna Klubu Sportowego „Kamion Dance”; 
�� Urz¹d Dzielnicy Rembertów, Sala Kolumnowa (I piêtro) – 10.12. godz. 17.00 – uroczyste
otwarcie wystawy pt. „Bli¿ej Wilna”. Prezentacja twórczoœci malarzy litewskich i polskich. Wysta-
wa bêdzie czynna do 03.01.2008 r.  
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - 06.12. o godz. 18.00 Spotkanie z Miko³ajem.
W programie: kolêdy, pastora³ki, opowieœci œwi¹teczne i noworoczne, konkursy i zabawy; 11.12.
godz. 19.00 Spektakl  teatralny pt. „Miesi¹c miodowy, czyli wszystko gra” wg Anny Burzyñskiej
w wykonaniu Teatru „FOYER” DK „Rembertów” w re¿yserii S³awomira Kosyla (sala widowisko-
wa Klubu Akademii Obrony Narodowej blok nr 56 Al. gen. A. Chruœciela 103); 12.12. godz. 18.30
„Szlachetne zdrowie...”z cyklu prelekcji promuj¹cych zdrowy tryb ¿ycia – wyk³ad S³awomira An-
drzeja Kowalczyka - specjalisty medycyny naturalnej i doradztwa psychotronicznego nt.  „Medycy-
na naturalna - wp³yw œrodowiska na nasze zdrowie”;13.12. godz. 18.30 „Patriotyzm Jutra” prelekcja
dr Macieja Wojtyñskiego, wyk³adowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego i dzienni-
karza TVP1 nt.„13 grudnia 1981 roku” w po³¹czeniu z projekcj¹  filmu pt. „Prosta historia”.
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 11.12. godz. 18.00 „Œwi¹teczny Koncert Melo-
dyjek” w programie m. in. pokaz przedpremierowy fragmentów bajki „Po¿arcie królewny Bluetki”
w re¿yserii Ireny Rogowskiej; 12.12. godz. 15.00 „Pod choinkê” warsztat plastyczny dla Uniwersy-
tetu Z³otego Wieku prowadzenie: Aleksandra Sarnowska; 14.12. godz. 18.00 „Ba³wanki dopiero id¹”
koncert najm³odszych uczestników zespo³u „Melodyjki”
��Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 – 6.12. godz. 11.00 – „Igraszki z Miko³ajem” – wido-
wisko muzyczne dla dzieci; 08.12. godz. 12.00-16.00 „Miko³ajki 2007” – Dzielnicowa zabawa miko-
³ajkowa dla dzieci i m³odzie¿y, która odbêdzie siê w Hali Sportowej przy ul. Króla Maciusia 5; 14.12.
godz. 18.00 – koncert kolêd „Wœród nocnej ciszy” w wykonaniu artystów scen warszawskich; 17.12.
godz. 16.00 – Wigilijne spotkanie w Klubie Seniora – wspólne kolêdowanie; godz. 17.12. godz. 16.00-
18.00 – „Magia œwi¹t” – rodzinny konkurs na najpiêkniejsz¹ ozdobê œwi¹teczn¹. Ubieranie choinki. 
�� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2 – 6.12. godz. 18.00 „Praskie wieczory jazzo-
we”Janusz Strobel Trio; 10.12. godz.17.00 „Imprezy krasnoludkowe” Impreza miko³ajkowa; 11.12.
godz. 18.00 „Praskie spotkania z Gwiazd¹” Stefania Grodzieñska, gospodarz wieczoru – Jerzy Wo-
Ÿniak; 12.12. godz. 18.00 „Promocja m³odych talentów” Koncert uczniów Szko³y Muzycznej II st.
w ZPSM nr 4 w Warszawie ZPSM nr I im. przy ul. Miodowej w Warszawie Od 13 grudnia do 10
stycznia 2008 r. „Wystawa Jubileuszowa – podró¿e z anio³em”- malarstwo, rzeŸba ceramiczna, col-
lage Eugeniusz Molski; 17.12. godz. 17.30 „Imprezy krasnoludkowe” Pastora³ki dla dzieci;
�� Rynek Mariensztacki -15.12. godz. 11.00-18.00; 16 grudnia, godz.10.00-15.00 Jarmark Bo¿o-
narodzeniowy - kiermasz twórców ludowych z regionu Mazowsza, warsztaty edukacji regionalnej,
pokazy mistrzów kulinarnych z degustacj¹, wystêpy gwiazd estrady, koncert œwi¹teczny.
�� Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 -  9.12. godz. 16.00 „Moje Miko³aje”. Otwarte zajêcia
rodzinne: ozdoby choinkowe, elementy œwi¹tecznej dekoracji kurpiowskiej, pierniki, œwi¹teczne
kartki i woskowe œwiece, upominki dla najbli¿szych. Wstêp wolny.

Szanowni Mieszkañcy!!!
Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie przypominaj¹, ¿e 

w dniu 31 grudnia 2007r. mija ustawowy termin wymiany
ksi¹¿eczkowych dowodów osobistych, 

który nie zostanie przed³u¿ony.
Po tym terminie ksi¹¿eczkowe dowody osobiste trac¹ wa¿noœæ.

W zwi¹zku z powy¿szym informujemy, ¿e wnioski o wymianê
dowodów osobistych nale¿y sk³adaæ osobiœcie w Delegaturze Biura

Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Praga Po³udnie 
przy ul. Grochowskiej 274:

– w poniedzia³ki, wtorki, œrody i czwartki w godzinach 8.00–18.00
– w pi¹tki w godzinach 8.00–16.00

Delegatura bêdzie równie¿ czynna w sobotê 8 grudnia 2007r. 
w godzinach 9.00–13.00.

Przypominamy tak¿e o koniecznoœci odbioru wyprodukowanych ju¿
dowodów osobistych.

W celu unikniêcia kolejek prosimy o nieodk³adanie 
na „ostatni¹ chwilê” obowi¹zku wymiany dowodów osobistych

oraz ich odbioru.

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie

ski, wspar³ szef Sztabu Gene-
ralnego WP i Komendant
G³ówny Policji, nadinsp. T. Bu-
dzik.

To œmia³a, znakomita insce-
nizacja, oparta na tekstach St.
Wyspiañskiego; pytania o pol-
skoœæ, wolnoœæ, patriotyzm. Na
scenie: Parabuch i aktorzy tea-
tru Scena 07, (w tym pra¿anie

K. Krakowiak i J. Goliñski)
a nad ca³oœci¹ czuwa³ Grzegorz
Jach. By³ patos, i ¿art, i zadu-
ma. Muza, Panna M³oda, Cze-
piec, Konrad to niektóre przy-
k³ady aktorstwa wysokiej pró-
by.

� � �
W sobotê 8 grudnia odbêdzie

siê Rajd Barbórka, który cieszy

siê ogromnym zainteresowa-
niem pasjonatów motoryzacji.
Kierowc¹ reprezentuj¹cym Fir-
mê Nivette bêdzie, tak jak w la-
tach poprzednich Filip Nivette,
pilotem Marcin Jastrzêbski. Sa-
mochód, którym pojad¹ to:
Mitsubishi Lancer Evolution
VIII, w specyfikacji A grupo-
wej.    (mano) (ab) (KaJa) (ar)

Fot. Piotr Niemiec
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CENTRUM HANDLOWE
J. Roszkowski

Warszawa Wawer ul. Trakt Lubelski 1/3

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

życzy swoim Szanownym Klientom
rodzinnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego 2008 Roku 
i zaprasza na świąteczne zakupy!

„„BBaaśśnniioowwyy  DDwwoorreekk””
ZZAAPPRRAASSZZAA DDZZIIEECCII  

ww  wwiieekkuu  oodd  11,,55  ddoo  33  llaatt

Wiêcej informacji o nas na stronie:
wwwwww..bbaassnniioowwyyddwwoorreekk..ppll

Zapisy przyjmujemy 
pod nr tel. (022) 611-89-91

lub 0603 637 250
Profesjonalna opieka domowa

- Od jak dawna mieszka
Pan po prawej stronie Wis³y?

- Po prawej stronie Wis³y
mieszkam od roku 1975. Za-
wsze by³y to okolice obecnie
bardzo artystycznej czêœci
Warszawy, czyli Pragi. Naj-
pierw ul. Ratuszowa, potem
Dwernickiego, a od roku 1980
wybór pad³ na jedno z gro-
chowskich osiedli przy ul.
Majdañskiej i to tu wchodzi-
³em w doros³e ¿ycie... 

- Dlaczego wybór pad³
w³aœnie na tê okolicê?

- Dotychczas by³y to wybo-
ry raczej moich rodziców,
którzy jako m³odzi ludzie
przyjechali do Warszawy
z powodów zawodowych i na
te lokalizacje ze zrozumia³ych
powodów nie mia³em wiêk-
szego wp³ywu. Sytuacja
zmieni³a siê rok temu, kiedy
to wspólnie z moj¹ dziewczy-
n¹ kupiliœmy w Sulejówku
dworek, który remontujemy,
a ju¿ pod koniec roku mamy
nadziejê siê do niego wpro-
wadziæ. Chcieliœmy uciec za
miasto i te okolice wydaj¹ siê
bardzo przyjazne, wokó³ jest
sporo terenów leœnych. Je-
szcze tylko walka o lepsz¹
drogê i myœlê, ¿e bêdziemy
siê tu dobrze czuæ. 

- Czy Pana zdaniem, mie-
szkanie tutaj ma wiêcej plu-
sów czy minusów? Jak radzi
sobie Pan z korkami na dro-
gach?

- Uwa¿am, ¿e te plusy czy
minusy s¹ spraw¹ indywidu-
aln¹ ka¿dego cz³owieka.

Przede wszystkim ka¿dy
powinien odpowiedzieæ so-
bie na najprostsze pytanie:
czy lubiê ¿ycie w mieœcie

czy nieco spokojniejsze na
jego obrze¿ach, co oczywi-
œcie nieuchronnie ³¹czy siê
z pewnymi trudnoœciami
szczególnie komunikacyjny-
mi. Moja praca nie zmusza
mnie do codziennych wy-
praw do miasta w godzinach
szczytu, wiêc z korkami

mam na szczêœcie trochê
mniej do czynienia, co wcale
nie oznacza, ¿e nie mam
z tym zjawiskiem ¿adnego
kontaktu, otó¿ mam i nieste-
ty s³abo sobie z nimi radzê,
bo bardzo siê denerwujê. 

- Jest Pan gitarzyst¹ baso-
wym, ale umie Pan tak¿e
graæ na klarnecie i saksofo-
nie - który z tych instrumen-
tów jest Panu najbli¿szy?

- Umiem graæ to powie-
dziane trochê na wyrost.
Dawno temu chcia³em bardzo
umieæ graæ na saksofonie, ale

w szkole muzycznej pierw-
szego stopnia do której uczê-
szcza³em nie by³o klasy sa-
ksofonu, zdecydowa³em siê
wiêc na naukê gry na klarne-
cie, bowiem ten instrument
jest najbli¿szy saksofonowi.
Na klarnecie gra³em 3 lata
potem rok na ukochanym
wtedy saksofonie, ale w miê-
dzyczasie zapozna³em siê
z bardzo rock’n’rollowym in-
strumentem, jakim jest gitara
basowa i jej poœwiêci³em
i poœwiêcam do dnia dzisiej-
szego ca³¹ swoj¹ muzyczn¹
uwagê.

- Czy ³atwo, wykonuj¹c
specyficzny zawód artysty,
oddzieliæ sprawy s³u¿bowe
od prywatnych?

- Nie³atwo, ale te¿ nie wi-
dzê powodu, aby je za
wszelk¹ cenê oddzielaæ.
Moja dziewczyna tak¿e pra-
cuje w bran¿y artystycznej

jest managerem LADY
PANK i innych polskich
wykonawców, mamy wiêc
wiele tematów do dyskusji
w d³ugie jesienne wie-
czory… 

- Jak wspó³pracuje siê
z tak specyficznymi osobo-
woœciami jak Janusz Pana-
sewicz czy Jan Borysewicz?
Czy dochodzi miêdzy Wami
do spiêæ? Czy jest to raczej
wspó³praca na stopie przy-
jacielskiej?

- Zespó³ w tym roku obcho-
dzi swoje 25-lecie. Mnie
i mojemu koledze Kubie Ja-
b³oñskiemu (perkusiœcie) na
to lecie przypada trzynastka
(mam nadziejê, ¿e nie pecho-
wa) to s¹ setki koncertów, ty-
si¹ce przebytych razem kilo-
metrów i kilka nagranych
p³yt. Teraz ka¿dy wie, czego
mo¿e siê po sobie spodzie-
waæ. 

- Który z utworów zespo³u
jest Panu najbli¿szy i dla-
czego?

- Jednym z utworów, które-
go wykonanie ostatnio spra-
wia mi ogromn¹ radoœæ jest
„Strach siê baæ”… To z naszej
ostatniej p³yty.

- Przy jakiej muzyce Pan
siê relaksuje prywatnie i ja-
k¹ najbardziej ceni Pan for-
mê wypoczynku?

- W swojej bibliotece posia-
dam bardzo du¿o muzyki
w ró¿nych gatunkach, ale mu-
szê przyznaæ, ¿e w ostatnim
czasie kiedy chcê siê zrela-
ksowaæ siêgam po ostatni¹
p³ytê Davida Gilmoura „On
An Island”. Najbardziej ceniê
sobie wypoczynek czynny -
Egipt, Morze Czerwone i nur-
kowanie. Staram siê, aby raz
do roku znaleŸæ czas na taki
wyjazd. 

- Ostatnio mo¿na by³o
ogl¹daæ Panów w „Szansie
na sukces”. Czy Pana zda-
niem, ³atwo dzisiaj w Polsce
zaistnieæ w bran¿y muzycz-
nej?

- W dzisiejszych czasach
mamy kilka kana³ów telewi-
zyjnych. Pokazanie siê w nich
to jest jakiœ sposób dla m³o-
dych zdolnych i zdetermino-
wanych przysz³ych artystów,
którzy chc¹ pokazaæ œwiatu,
co potrafi¹. Pojawi³y siê tak¿e
tematyczne rozg³oœnie radio-
we, w ca³ym kraju jest masa
klubów, w których m³odzi ar-
tyœci czy m³ode zespo³y mog¹
siê pochwaliæ swoj¹ twórczo-
œci¹. Nadzieja jest tak¿e
w ma³ych niezale¿nych wy-
twórniach, które rz¹dz¹ siê
trochê innymi zasadami ni¿
wielkie firmy p³ytowe. Mam
te¿ marzenie, aby w przysz³o-
œci za³o¿yæ tak¹ wytwórniê. 

- Przed zespo³em koncert
w Chicago, Berlinie. Kiedy
i gdzie fani bêd¹ mogli zoba-
czyæ Lady Pank w Polsce?
Jakie najbli¿sze plany zawo-
dowe?

- Ca³y czas trwaj¹ obchody
25-lecia istnienia zespo³u,
mieliœmy bardzo pracowite
lato, bardzo du¿o koncertów
i promocja p³yty, teraz lecimy
do naszych rodaków zamie-
szka³ych w Chicago, Nowym
Jorku potem Berlin, a nastêp-
nie koncerty w naszym kraju,
ale o tym na www.lady-
pank.com.pl 

W Warszawie nasi fani bêd¹
mieli okazjê, aby  zobaczyæ
zespó³ w noc sylwestrow¹ na
placu Defilad. Dziêkujê i po-
zdrawiam wszystkich Czytel-
ników „Mieszkañca”.

- Dziêkujê za rozmowê.
Magdalena Kamińska

„Mieszkaniec” rozmawia z Krzysztofem Kieliszkiewiczem,
gitarzyst¹ zespo³u Lady Pank.

Krzysztof KIELISZKIEWICZ
MIESZKAÑCY

SSkklleepp  JJuubbiilleerrsskkii
Z£OTO �� SREBRO
Najwiêkszy wybór 
i najni¿sze ceny oferuje
sklep w Centrum Handlowym 
Szembeka I piêtro, paw. 138

�� Szeroki wybór z³otych obr¹czek
�� Cena ju¿ od 70 z³/1 g
�� Przygotowaliœmy równie¿ wyroby

z³ote i srebrne w promocji - 50%

Zapraszamy 

ul. Zamieniecka 90
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MODNY 
SALONIK

zaprasza
� Bi¿uteria srebrna w³asnej produkcji
� Markowa odzie¿ zachodnia

ul. Majdañska 11
pon.-pt. 12.00-19.00

sob. 9.00-13.00

SSaalloonn  UUrrooddyy
tel. 022 870−44−51
www.salonfuturo.pl

KARNAWAŁ 
TUŻ, TUŻ…

CZY 
POMYŚLAŁAŚ 

O TYM?
www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

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.

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie

REALIZUJEMY: KARTY KLIENTA SPO£EM z 3% RABATEM,
KARTY P£ATNICZE  oraz BONY SODEXHO

Zapraszamy do DH Universam
ul. Grochowska 207 

(Rondo Wiatraczna)

Zapraszamy 7 dni w tygodniu po udane zakupy œwi¹teczne!

Polecamy szeroki asortyment:

�� Art. spo¿ywczych
�� Chemii gospodarczej, 

kosmetyków
�� Zabawek 

i art. papierniczych
�� Odzie¿y 

i bielizny osobistej
�� Art. pasmanteryjnych, 

firan, tkanin
�� Obuwia 

i galanterii skórzanej
�� AGD

W 20 numerze „Mieszkañ-
ca” z 18 paŸdziernika 2007 r.
opublikowaliœmy artyku³ „Je-
ziorski w bajorze”. Tekst zilu-
strowany by³ zdjêciem radnego
dzielnicy Bogdana Jeziorskiego
stoj¹cego w olbrzy-
miej ka³u¿y, która
tworzy³a siê przy
wejœciu do Parku
Skaryszewskiego.
Radny zaintereso-
wa³ spraw¹ Zarz¹d
Dzielnicy i zobo-
wi¹za³ siê dopilno-
waæ likwidacji bajo-
ra. Szczerze pisz¹c
pow¹tpiewaliœmy
w sukces starañ
Bogdana Jeziorskie-
go, który znany jest
z tego, ¿e g³êboko
patrzy kobietom
w oczy i zasypuje je
dziesi¹tkami kom-
plementów. Takie
zachowanie rzadko
idzie w parze z rze-
czywistym dzia³aniem, a tu –
niespodzianka! Radnemu uda³o
siê „pchn¹æ” sprawê.

Na pocz¹tku grudnia radny
zaprosi³ nas do Parku, aby po-
kazaæ efekt swojej interwencji.
Niczym Wielki Brat z pierw-
szych edycji Big Brothera – by-
liœmy pod wra¿eniem! Spodzie-
waliœmy siê, ¿e przy wejœciu do
parku dolano troszeczkê asfaltu
lub dziury, w których zbiera³a

siê woda, zasypano t³uczniem.
A tu, estetyczna i równo po³o¿o-
na, dwukolorowa kostka bruko-
wa. – I co istotne, zosta³a zro-
biona studzienka odp³ywowa –
zaznacza radny (na zdjêciu)

i widaæ, ¿e siê cieszy z dobrze
wykonanej pracy. Ale zas³ugi
w modernizacji wejœcia do par-
ku nie przypisuje jedynie sobie:
- Razem z Zarz¹dem Dzielnicy,
szczególnie z burmistrzem To-
maszem Kucharskim i jego za-
stêpc¹ Markiem Karpowiczem
wykazaliœmy siê wielk¹ determi-
nacj¹ . Bardzo szybko te¿ zarea-
gowa³ Zarz¹d Oczyszczania
Miasta, któremu podlega teren

Parku Skaryszewskiego. Swój
udzia³ mia³ te¿ „Mieszkaniec”.
Uda³o siê! Ale to nie koniec in-
westycji na tym terenie. W la-
tach 2009 – 2010 bêdziemy bu-
dowali ulicê Miêdzynarodow¹,
a ju¿ w przysz³ym roku prawdo-
podobnie zostanie zrobiona
alejka prowadz¹ca od wejœcia
do parku do Muszli Koncerto-
wej i KS Drukarz.

I dobrze, bo choæ plac przy
wejœciu zosta³ zrobiony ³adnie,
to wymienione przez radnego
miejsca s¹ w stanie wo³aj¹cym
o pomstê do nieba. I tylko proœ-
ba do odwiedzaj¹cych Park
Skaryszewski – nie parkujcie
Mili Mieszkañcy swoich samo-
chodów na nowo-po³o¿onej ko-
stce. Dostrze¿cie ró¿nicê miê-
dzy parkiem, a parkingiem...

ar  

To już 90 lat!
Jubileusz dziewiêædziesiêciole-
cia obchodzi³ 30 listopada br.
Zespó³ Szkó³ Nr 33 przy ul. Tar-
gowej 86 – popularne technikum
samochodowe. Korzenie szko³y
siêgaj¹ pierwszej praskiej szko-
³y technicznej, powsta³ej w 1917
roku pod nazw¹ Królewsko –
Polskiej Rzemieœlniczej Szko³y
na Pradze. 

Przez lata praskie technikum by³o szko³¹
elitarn¹ i najlepsz¹ szko³¹ samochodow¹
w Warszawie. Obecnie szko³a prowadzi naukê
w Technikum nr 6 o specjalnoœci „obs³uga i na-
prawa pojazdów samochodowych” oraz w Za-
sadniczej Szkole Zawodowej nr 7 - klasy o tej
specjalnoœci. Nawi¹zuj¹c do chlubnej tradycji
szko³y, Samorz¹d dzielnicy Pragi Pó³noc, pla-
nuje otworzyæ kolejne klasy o kierunkach ksz-
ta³cenia – technik mechanik samochodowy. Za-
potrzebowanie rynku pracy na specjalistów œre-
dniego stopnia – techników mechaników i tech-
ników budowlanych jest obecnie bardzo du¿e.
Ju¿ dziœ uczniowie tej szko³y maj¹ zapewnione
zatrudnienie w zak³adach, w których odbywaj¹

siê zajêcia praktyczne i praktyki - w Zak³adach
Volkswagen - Sobies³aw Zasada, TOYOTA,
a dla najlepszych uczniów praktyka ta prowa-
dzona jest w zak³adach BMW na terenie Unii
Europejskiej.

W pi¹tek, 30 listopada odby³a siê w szkole
uroczystoœæ rocznicowa, w której udzia³ wziê³y
w³adze oœwiatowe i samorz¹dowe, uczniowie
i liczne grono pedagogiczne – obecni i byli na-
uczyciele szko³y, zaœ uroczystoœæ uœwietni³
koncert big bandu m³odzie¿owego z Zespo³u
Volta pod dyrekcj¹ Wojciecha Kulczyckiego.
Dyrektorowi Markowi Tomasiewiczowi oraz
nauczycielom i uczniom Zespo³u Szkó³ Nr 33
gratulujemy. (bbj)

40 lat minê³o, jak jeden dzieñ...
W czwartek 22 listopada Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 90 przy ul. Kor-

deckiego obchodzi³ swoje 40. urodziny. Z tej okazji dzieciaki przygoto-
wa³y specjalne wystêpy, a dyrektor Irena Markuszewska, która tê funk-
cjê pe³ni ju¿ od 1986 roku, wyst¹pi³a z przemówieniem. 

– Szko³a by³aby niczym, gdyby nie œmiech, zadowolenie i radoœæ dzieci – mówi³a wzruszona. Na-
mawia³a do tego, aby wszelkie trudnoœci staraæ siê pokonywaæ razem, ale te¿ razem spe³niaæ marze-
nia. Warto wspomnieæ, ¿e Irena Markuszewska zosta³a w 2002 roku uhonorowana Orderem Uœmie-
chu. To nie jedyne wa¿ne odznaczenie, gdy¿ w 2005 roku ZSS uzyska³ presti¿owy tytu³ „Szko³a z kla-
s¹”. Rok póŸniej cztery nauczycielki, kontynuuj¹c akcjê „Szko³a z klas¹” otrzyma³y tytu³ „Nauczy-
ciela z klas¹”.

Podczas prezentacji multimedialnej pokazano, jak bardzo zmieni³ siê budynek szko³y przy ul. Kor-
deckiego (jest siedzib¹ ZSS nr 90 od roku szkolnego 1982/83), jak go udoskonalano i powiêkszano.
W tej chwili najwiêkszym celem jest budowa windy zewnêtrznej, która u³atwi³aby dostanie siê do bu-
dynku uczniom, a tak¿e tym dzieciom, które przychodz¹ do Poradni mieszcz¹cej siê w szkole. Trzy-
mamy kciuki! Agata Ballaun

Jeziorski rewitalizuje
„SKARYSZAKA”

Wreszcie poprawiono nawierzchniê wejœcia
do Parku Skaryszewskiego od strony ul. Miê-
dzynarodowej! Ostatni raz o bajorze u wrót
parku pisaliœmy pó³tora miesi¹ca temu.

Miñsk Mazowiecki
ul. Warszawska 114

(D.H. Arka k. Stra¿y
Po¿arnej)

tel. (0 25) 758 12 24
0 602 317 669

Halinów
ul. Jana Paw³a II 18
tel. (0 22) 760 40 16

Sulejówek
ul. Kombatantów 59

Tel. (0 22) 783 10 30

Warszawa, ul. Zakole 2
(rondo Wiatraczna)

tel. (0 22) 610 46 32

SUPER CENY!!!

DEMONTAŻ OKIEN GRATIS!!! 

MAR PLAST

przed po

Promocyjne Pakiety
i zestawy! Monta¿ anten!

Zamów:
ul. Fieldorfa 10 paw. 329,

tel. 516-56-20-20
ul. Pu³awska 26 A, tel. 516-56-20-21

www.krasphone.pl
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...a dyrekcja szko³y ow¹
plagê wita³a z otwartymi ramio-
nami. Bo oczywiœcie mowa
o Prusakach – uczniach i absol-
wentach XXXV LO im. Bole-
s³awa Prusa. Tego dnia w ogól-
niaku odbywa³ siê zjazd absol-
wentów po³¹czony z obchoda-
mi 85-lecia istnienia szko³y. 
– Spodziewaliœmy siê oko³o piê-
ciuset absolwentów, a przyby³o
ponad oœmiuset! – z dum¹ po-
wiedzia³a „Mieszkañcowi” dy-
rektor Ewa Buta. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e Prusacy wykonali
dwieœcie procent planu. T³ocz-
no by³o nie tylko w sali gimna-
stycznej, ale tak¿e w koryta-
rzach i klasach. Co przyci¹ga
do szko³y takie t³umy? Tê kwe-
stiê wyjaœnia m³oda blondynka,
która ze swoim koleg¹ przeci-
ska siê miêdzy absolwentami: 
– To chemia.., czyli mi³oœæ!
A skoro sprawc¹ tej plagi Pru-
saków jest chemia ³¹cz¹ca ich
ze szko³¹, to „Mieszkaniec”
zbada³ sprawê u Ÿróde³, czyli
w... pracowni chemicznej. – Tu
s¹ zdjêcia waszej klasy – che-
miczka Anna Dworzycka-Ja-

siñska pokazuje albumy foto-
graficzne kolejnym odwiedza-
j¹cym pracowniê rocznikom.
Wyg³odniali, ¿¹dni wspomnieñ
absolwenci rzucaj¹ siê wrêcz na
zdjêcia. Spod pochylonych nad
albumami cia³ unosz¹ siê wes-
tchnienia. 

Wchodzi kolejny rocznik.
Wita siê serdecznie i natych-
miast pochyla siê nad albuma-
mi. I choæ wiele doœwiadczeñ
zosta³o przeprowadzonych
w tej sali chemicznej, to te za-
pamiêtaj¹ do koñca ¿ycia – do-
œwiadczenie przyjaŸni pomiê-
dzy belfrem i uczniami oraz
magii cofniêcia siê w czasie. 
– Ale my zawsze pozostaniemy
pani pierwsz¹ klas¹? – pyta
uczennica z klasy, w której
swoje pierwsze wychowaw-
stwo mia³a æwieræ wieku temu
Anna Dworzycka-Jasiñska. In-
ny z wychowanków, Pawe³
Pañkowski, po cichu wspomi-
na, jak na chemii bawi³ siê
fiolk¹ z kwasem mas³owym: –
Smród zrobi³ siê tak wielki, ¿e
przez tydzieñ nie mieliœmy tu
lekcji! Na szkolnych koryta-

rzach t³umy zajadaj¹ siê przy-
gotowanym poczêstunkiem. 
– Gdzieœ mi mignê³a twarz ko-
le¿anki nie z mojej klasy –
mówi Hanka M³ynarska (rocz-
nik ’85) – wejdê na stó³ ¿eby j¹
zobaczyæ. Przymierza siê do
wejœcia, ale... chyba stwier-
dza, ¿e dojrza³ej kobiecie ju¿
pewnych rzeczy robiæ nie wy-
pada. Wœród absolwentów
Prusa nie brak te¿ postaci,
które czasami goszcz¹ na na-
szych ³amach. Przy schodach
dysputy ze znajomymi prowa-
dzi Magda Czerwosz radna
Warszawy, a m³ody rajca Pragi
Po³udnie Jakub Jagodziñski,
jak kilka lat temu, bajeruje
przed sal¹ gimnastyczn¹ trzy
³adne kole¿anki. 

Widaæ zadowolonego ze zja-
zdu Paw³a Wypycha, który je-
szcze nie wie, ¿e dwa dni
póŸniej premier Donald Tusk
odwo³a go z funkcji prezesa
ZUS. Przed szko³¹ chodzi wku-
rzony Karol Strasburger. Ktoœ
mu zastawi³ samochód. – I to
gdzie!? – niedowierzaj¹c po-
wtarza niby sam do siebie –

Przed moim Prusem! W inter-
necie absolwenci Prusa zbieraj¹
szkolne anegdoty. Marek Ko-
rolkiewicz (rocznik ’79) wspo-
mina, ¿e po maturze w 1976 r.
odszed³ przewodnicz¹cy szkol-
nego samorz¹du i trzeba by³o
wybraæ nowego. Nikt siê nie
kwapi³. – Nagle wsta³ Piotrek

Palut i powiedzia³: jak nikt nie
chce, to ja mogê zostaæ! I zo-
sta³. Na trzy lata. „Mieszka-
niec” dotar³ do wspominanego
przewodnicz¹cego. Na zjeŸdzie
nie by³, gdy¿ musia³ opiekowaæ
siê synem. Ci¹gnê³o wilka do
lasu, ale zwyciê¿y³y obowi¹zki
rodzicielskie. Có¿, Prus uczy

tak¿e dokonywania w³aœciwych
wyborów... 

„Mieszkaniec”, oprócz trady-
cyjnych stu lat ¿yczy Prusowi
tego, co jest szkole najbardziej
potrzebne – nowej sali gimna-
stycznej. I kolejnych roczników
tak udanych uczniów, jak do-
tychczas. Magda K.

Najazd Prusaków
W sobotê 24 listopada szko³ê przy ul. Zwyciêzców opanowa³a prawdzi-
wa plaga. Prusaków by³o w bród! Nie reagowa³ ani Sanepid, ani nie
protestowa³y œrodowiska antygermañskie...

Nie pij za jego zdrowie!
W po³owie listopada w Urzêdzie Dzielnicy
Weso³a odby³a siê konferencja prasowa po-
œwiêcona kampanii „Ci¹¿a bez alkoholu” zor-
ganizowanej przez Pañstwow¹ Agencjê Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Na konferencji pokazano prezentacjê multimedialn¹ dotycz¹c¹
kampanii, której g³ówne has³o brzmi „Nie pijê za jego zdrowie!”.
Przedstawiono wstrz¹saj¹ce fakty uœwiadamiaj¹ce, jak wielkim
problemem w Polsce jest alkoholizm m³odych matek. Badania
przeprowadzone na potrzeby kampanii pokazuj¹, ¿e prawie co trze-
cia ciê¿arna Polka siêga po kieliszek. Powody takiej nierozwagi s¹
ró¿ne. Od najbardziej prozaicznego: nieœwiadomoœæ, ¿e jest siê
w ci¹¿y, a¿ po mit spo³eczny, ¿e lampka czerwonego wina nie za-
szkodzi, a nawet poprawi zdrowie. 

Podczas konferencji obalono takie g³êboko zakorzenione mity
jak w³aœnie te dotycz¹ce korzystnego wp³ywu na zdrowie wina czy
lampki koniaku. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, któr¹ mo¿na
spo¿yæ bêd¹c w ci¹¿y. Nawet najmniejsza mo¿e spowodowaæ gro-
Ÿn¹ chorobê dziecka – P³odowy Zespó³ Alkoholowy (FAS), skutku-
j¹cy zniekszta³ceniem twarzy i trwa³ym uszkodzeniem mózgu. FAS
to choroba, któr¹ mo¿na wykluczyæ w 100% nie spo¿ywaj¹c alko-
holu podczas 9 miesiêcy ci¹¿y. W³aœnie dlatego, aby uœwiadomiæ
ten fakt m³odym mamom, takie kampanie s¹ bardzo potrzebne.

Agata Ballaun

Miś
w Wawrze

Choæ zima za pasem
i niedŸwiadki szyku-
j¹ siê do snu, to
wœród wawerskich
misiów zapanowa³o
wielkie poruszenie.
Od 23 listopada
wszystkie dzielnico-
we misie maj¹ swoje
miejsce do zabawy,
nauki i odpoczynku.

Tym miejscem jest Przed-
szkole Nr 264 przy ul. Korko-
wej, które w³aœnie przyjê³o na-
zwê Pluszowego Misia. Z tej
okazji w przedszkolu by³o wy-
j¹tkowo weso³o i uroczyœcie. 

By³o te¿ goœcinnie. Przed-
szkolaków odwiedzili m.in.
przewodnicz¹cy rady dzielnicy
Andrzej Wojda, burmistrz
Wawra Jacek Duchnowski i ma-
zowiecki wicekurator oœwiaty
Jerzy Berta. W oficjalnej czêœci

uroczystoœci dzieci odœpiewa³y
przed placówk¹ przedszkolny
hymn, a na maszt zosta³a wci¹-
gniêta misiowa bandera.  Do-
stojni goœcie ods³onili tablicê
z nazw¹ przedszkola, a o ducho-
w¹ oprawê zadba³ ksi¹dz pro-
boszcz Bernard Czerwiñski. 

W przedszkolu wszystko tego
dnia by³o misiowe. NiedŸwiadki
pluszowe, malowane i na foto-
gramach zwisa³y nawet z sufi-
tów. W tej scenerii dzieci i kadra
placówki przedstawi³y specjalnie
przygotowany na tê uroczystoœæ
program artystyczny. By³a te¿
wystawa prac plastycznych i lite-
rackich. Placówka zaskoczy³a
prezentacj¹ multimedialn¹ przed-
stawiaj¹c¹ sceny z ¿ycia przed-
szkolaków. – Z okazji naszego
œwiêta otrzymaliœmy dziesi¹tki
¿yczeñ i gratulacji – mówi dyrek-
tor placówki Hanna Wróblewska
– w tym tak¿e, listownie, od pani
prezydent Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Widaæ by³o,
¿e prawdziwe s¹ s³owa przed-
szkolnego hymnu mówi¹ce, ¿e
u Pluszowego Misia  „co dzieñ
zabawa jest udana / to rzecz wia-
doma nie od dzisiaj / ¿e dobry hu-
mor masz od rana”. rosa
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„RYBY U MARTY”
ul. Brazylijska1 róg Saskiej

tel. (022) 353-69-55
�� Ryby: mro¿one, solone,

œwie¿e, wêdzone
�� Owoce morza: mro¿one,

œwie¿e (na zamówienie)
�� Garma¿eria rybna
�� Wyroby garma¿eryjne
�� Kuchnie œwiata: art.

spo¿ywcze delikatesowe 
Zapraszamy: 

pon.-pt. 900-1900;soboty 900-1400

Przyjmujemy zamówienia 
z dostawą do domu, firmy. 
Wystawiamy faktury VAT
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Universam Grochów
I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

Ozłoć sobie święta!
Spraw sobie i swoim najbliższym

niepowtarzalny prezent 
GWIAZDKOWY!

Najnowsza kolekcja złota 2007
DDuużżyy  wwyybbóórr  eekksskklluuzzyywwnnyycchh  wwyyrroobbóóww

zzee  zzłłoottaa  ––5500%%  !!!!!!
DDuużżee  rroozzmmiiaarryy  ppiieerrśścciioonnkkóóww  zzee  zzłłoottaa!!
❤❤ NNOOWWAA  KKOOLLEEKKCCJJAA  OOBBRRĄĄCCZZEEKK  ❤❤

NNAAJJNNOOWWSSZZEE  WWZZOORRYY!!
U NAS TANIO, A W GRUDNIU NAJTANIEJ!

PP

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

WWWWSSSSZZZZYYYYSSSSCCCCYYYY CCCCZZZZEEEEKKKKAAAAMMMMYYYY NNNNAAAA ŚŚŚŚWWWW....     MMMMIIIIKKKKOOOOŁŁŁŁAAAAJJJJAAAA!!!!
W latach osiemdziesi¹tych ub. wieku na pierw-
szych stronach rumuñskich gazet ukaza³ siê
artyku³ o œmierci Dziadka Mroza. W krajach de-
mokracji ludowej panowa³ kryzys, a dzieci cze-
ka³y jak na zbawienie na noworoczne prezenty.
Re¿im Ceausescu wpad³ na pomys³ co zrobiæ,
by dzieci nie domaga³y siê prezentów?
Uœmierci³ Dziadka Mroza. Nie wiem, czy napi-
sano na co zmar³. Czemu Dziadek Mróz?

Nie wszêdzie na œwiecie prezenty przynosi œwiêty Miko³aj, a tam
gdzie odwiedza grzeczne dzieci nie zawsze przybywa o tej samej po-
rze roku. W Polsce odwiedza nas 6 grudnia, w Holandii zasuwa po do-
mach grzecznych dzieci ju¿ w listopadzie, w Belgii przychodzi dwa
razy. Najpierw 4 grudnia ocenia, czy wszyscy s¹ grzeczni, by 6 grud-
nia tym, którzy zdali pozytywnie test grzecznoœci coœ podarowaæ. 

Tradycja wziê³a siê st¹d, ¿e Œwiêty Miko³aj biskup Miry (Tur-
cja), który ¿y³ w IV wieku i zas³yn¹³ jako cudotwórca, (uratowa³
np. miasto od g³odu) po bogatych rodzicach otrzyma³ w spadku
znaczny maj¹tek, którym chêtnie dzieli³ siê z ubogimi. Najbardziej
znana jest opowieœæ o trzech ubogich pannach wydanych za m¹¿
dziêki posagom, które Œwiêty dyskretnie im dostarczy³. To dlatego
baœniowy œwiêty roznosi prezenty. 

BAZYLI, MIKO£AJ I GWIAZDOR
Postaæ Dziada z brod¹ rozwo¿¹cego prezenty wywodzi siê z kul-

tury brytyjskiej i amerykañskiej. W tradycji bizantyjskiej jego od-
powiednikiem jest Œwiêty Bazyli, który obdarowuje dzieci 1 stycz-
nia. W Zwi¹zku Radzieckim, Bu³garii i Rumunii w czasach komu-
nistycznych zamieniony na Dziadka Mroza. Wszystko ze wzglêdu

na podobieñstwo do bajkowej postaci nazywanej „Moroz Krasnyj
Nos”. W Wielkopolsce i na Kaszubach prezenty tradycyjnie przy-
nosi³ Gwiazdor. 

Pocz¹tkowo œw. Miko³aj przybywa³ z po³udnia. W œredniowiecz-
nym Amsterdamie Sinter Klaas przyp³ywa³ ¿aglowcem z dalekich
ciep³ych mórz. Jego wielki wór z prezentami niós³ ciemnoskóry
s³uga zwany Czarnym Piotrusiem. Jednak cz³owiek z ciep³ych kra-
jów nie bardzo pasowa³ do zaœnie¿onego zimowego pejza¿u. W ro-
ku 1822 Clemens Clarke Moore napisa³ poemat, w którym œw. Mi-
ko³aj przybywa saniami zaprzê¿onymi w renifery z bieguna pó³-
nocnego. Ta wizja przyjê³a siê w powszechnej tradycji. 

W niektórych krajach prezenty przynosi dzieci¹tko Jezus.  Tylko
w niektórych krajach œw. Miko³aj zosta³ bo¿onarodzeniowym
dziadkiem: Pére Noël we Francji, Julemand w Norwegii, Babo Na-
tale we W³oszech.

REKLAMA COCA-COLI I BARANICA
Wizerunek - czerwony p³aszcz z bia³ym futerkiem i podobna

czapka z pomponem - zosta³y opracowane na zlecenie koncernu
Coca-Cola przez amerykañskiego artystê, Freda Mizena w 1930 ro-
ku. Jednak pierwsze wizerunki Miko³aja w tym stroju pojawi³y siê
ju¿ w latach 20. Dopiero reklama Coca-coli sprawi³a, ¿e ten ko-
stium œwiêtego utrwali³ siê w powszechnej œwiadomoœci. W Chi-
nach postaæ w stroju œwiêtego Miko³aja nazywana jest Bo¿onaro-
dzeniowym staruszkiem i towarzyszy koñcz¹cym rok promocjom
handlowym. 

Znany w Wielkopolsce czy na Kaszubach Gwiazdor ubrany by³
zupe³nie inaczej. By³a to postaæ w baranicy i futrzanej czapie,
z twarz¹ ukryt¹ pod mask¹ lub umazan¹ sadz¹. Gwiazdor nosi³ ze

sob¹ wór z podarkami i rózgê. Odpytywa³ dzieci z pacierza, zna³
dobre i z³e uczynki i w zale¿noœci od wyniku wrêcza³ prezent lub
bi³ rózg¹. 

SPÓ�NIALSKA BABA!
We W³oszech prezenty roznosi nie tylko Babo Natale w Bo¿e

Narodzenie, ale w noc z 5 na 6 stycznia szaleje La Bekana. To
wró¿ka o wygl¹dzie wiedŸmy, dosyæ z³oœliwa. Dzieci oczekuj¹ pre-
zentów od Befany w Œwiêto Trzech Króli. Pochodzenie jej imienia
ma zwi¹zek z epifani¹, czyli aktem objawienia Boga w Chrystusie.
Przecie¿ dopiero Trzej Królowie og³aszaj¹ boskoœæ narodzonego
dzieci¹tka. Befana jest staruszk¹ z d³ugim, zakrzywionym nosem,
ubran¹ w postrzêpione i brudne rzeczy. G³owê ma przewi¹zan¹ sza-
lem lub chustk¹. Lata na miotle, wchodzi do domów przez komin
i zostawia w skarpecie prezenty. 

Dzieci, które chc¹ siê jej przypodobaæ powinny zostawiæ na sto-
le przed snem mandarynkê, pomarañczê lub… kieliszek wina.
Dzieciom mówi siê, ¿e je¿eli nie bêd¹ grzeczne, to wiedŸma Befa-
na w³o¿y im do œwi¹tecznej skarpety wêgiel, popió³, cebulê lub
czosnek. Sk¹d siê wziê³a Befana? Legenda g³osi, ¿e Trzej Królowie
powiedzieli Befanie o narodzeniu Jezusa, ale wiedŸma zgubi³a siê
i nie zd¹¿y³a na jego powitanie. Od tego czasu Befana, lataj¹c na

miotle, zostawia prezenty w ka¿dym domu, w którym mieszka
dziecko. Tak na wszelki wypadek. A nu¿ mieszka w nim Jezus? 

Bo¿e Narodzenie wi¹¿e siê z prezentami. Niewa¿ne, czy do-
stajemy je 6 czy 24 grudnia czy w Nowy Rok czy dopiero na
Trzech Króli. Niewa¿ne te¿ kto nam je przynosi. Wa¿ne, ¿e s¹.
Bo prezent to symbol, ¿e ktoœ o nas pamiêta.

Małgorzata K. Piekarska

Dla tych co wierz¹ w œwiêtego Miko³aja…

Wioska œwiêtego Miko³aja le¿y w Laponii w Finlandii. Dok³a-
dnie 8 kilometrów od Rovaniemi. Tu, do urzêdu pocztowego
stworzonego w 1985 roku, trafiaj¹ listy pisane do œwiêtego Mi-
ko³aja (jego adres to po prostu FIN-96930 Napapiiri). Czemu
siedzib¹ Œwiêtego Miko³aja jest Laponia? OdpowiedŸ jest pro-
sta. Œwiêty odwiedza nas zim¹, bo przez ca³y rok produkuje za-
bawki, musi wiêc mieszkaæ w krainie w której w lecie nie zacho-
dzi s³oñce a zim¹ le¿y du¿o œniegu. 

Œwiêty Miko³aj ma te¿ drugi „nie mniej zimny” adres: 
W Drobak w po³udniowej Norwegii: Julenissen’s Postkontor,

Torget 4, 1440 Drobak, Norway.

� 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”

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

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

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

REKLAMA REKLAMA
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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

REKLAMA REKLAMA

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! 

WARSZAWA

CENTRUM MEDYCZNE
FUNDACJI ZDROWIE
vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka

Al. Dzieci Polskich 17

Zaprasza 8.XII.2007 r. w godz. 900 – 1400

na bezpłatne badania laboratoryjne
(cholesterol, cukier, morfologia)

oraz PORADY lekarzy specjalistów
dla dzieci i dorosłych

Dodatkowych informacji udziela RECEPCJA Lecznicy: 
tel. 022 812 51 50, 022 815 25 90

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

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO 

GGGGAAAABBBBIIIINNNNEEEETTTTUUUU    SSSSTTTTOOOOMMMMAAAATTTTOOOOLLLLOOOOGGGGIIIICCCCZZZZNNNNEEEEGGGGOOOO
Zakres us³ug:

� stomatologia zachowawcza � stomatologia dzieciêca
� protetyka � chirurgia stomatologiczna

Gwarantujemy wysokiej klasy us³ugi
w promocyjnych cenach oraz nowoczesny sprzêt!

Warszawa Miêdzylesie ul. Mrówcza 193A
tel. 022 853-82-43 lub 0501-792-075

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

specjaliœci:
�� psycholog (opinie) �� reedukator 

�� logopeda �� couch

GABINET POMOCY „MIKROL”
PSYCHOLOGICZNO−PEDAGOGICZNEJ 

Zapisy telefonicznie (022) 610−31−35
ul. Jarocińska 17 www.gppp.republika.pl

zaprasza na FERIE ZIMOWE 2008
7-dniowe turnusy lecznicze od soboty do soboty w cenie 595 z³ od osoby! 

oferta aktualna od 12.01.2008 do 16.03.2008.
W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program
kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna.Istnieje mo¿liwoœæ korzystania odp³atnie z zabie-
gów balneologicznych.W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!

Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

Miasto dla zdrowia
27 listopada w warszawskim Ratuszu odby³a
siê konferencja prasowa dotycz¹ca realizacji
bud¿etu Biura Polityki Zdrowotnej w roku 2007
oraz planów finansowych na kolejne lata. 

Podczas spotkania przypo-
mniano, ¿e w roku bie¿¹cym bu-
d¿et zwi¹zany z budownictwem
i inwestycjami zosta³ zwiêkszo-
ny do sumy ponad 146,6 mln z³.
Placówki, dla których Miasto
jest organem za³o¿ycielskim
otrzyma³y dotacje na poprawê
warunków, remonty, moderniza-
cje i zakup sprzêtu. I tak np.
szpital bielañski otrzyma³ 21,2
mln z³, szpital czerniakowski -
12 mln z³, a szpital praski - 10
mln z³. 

- Od 2008 r. bêdzie rozbudo-
wywany oddzia³ dzieciêcy
w szpitalu bielañskim. Podjêli-
œmy decyzjê o budowaniu
skrzyd³a pediatrycznego przy szpitalu ginekologiczno-po³o¿ni-
czym przy ul. Madaliñskiego. Postanowiliœmy tak¿e o oddaniu
³ó¿ek oddzia³u neurologiczno-pediatrycznego ze szpitala przy ul.
Kopernika do placówki w Dziekanowie Leœnym– poinformowa³a
El¿bieta Wierzchowska, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej (na
zdjêciu). 

Podczas konferencji przedstawiono m.in. cele i zadania „Miej-
skiego Systemu Opieki Geriatrycznej”, który ma zapewniæ star-
szym mieszkañcom miasta, powy¿ej 60. roku ¿ycia, pe³n¹ opiekê
medyczn¹ oraz warunki do kontynuacji aktywnego stylu ¿ycia.
Program ma byæ wprowadzony w przysz³ym roku. Jako pilota¿ bê-
dzie on realizowany w trzech dzielnicach, w których zamieszkuje
najwiêcej osób starszych. 

Na ¯oliborzu program bêdzie prowadziæ przychodnia przy ul. El-
bl¹skiej 35, na Woli przy ul. Leszno 17 i na Pradze Pó³noc przy ul.
Jagielloñskiej 34. mabro

Pogotowie Ratunkowe
w Warszawie powsta³o w 1897
roku. Obecnie to jeden z naj-
wiêkszych w Polsce publicz-
nych zak³adów opieki zdrowot-
nej, œwiadcz¹cy us³ugi z zakre-
su pomocy doraŸnej; zatrudnia
ponad 1000 pracowników, dys-
ponuje 43 zespo³ami wyjazdo-
wymi. 

Podczas jubileuszowej gali
w Teatrze Polskim w Warsza-
wie kilkudziesiêciu lekarzy,
pielêgniarek, ratowników me-
dycznych, dyspozytorów, kie-
rowców i sanitariuszy odebra³o
odznaczenia m.in. „Zas³u¿ony
dla Warszawy”, przyznawane
przez radê miejsk¹. Ponadto
wojewódzkiej stacji pogotowia
przyznano certyfikat jakoœci
ISO. 

- Dzisiaj zostali uhonorowani
zas³u¿eni pracownicy. Dostali-
œmy nowy sztandar, poniewa¿
w zesz³ym roku nast¹pi³o po³¹-
czenie dwóch firm, w wyniku
czego powsta³a trzecia pod
wzglêdem wielkoœci firma
w Polsce - powiedzia³ PAP Ar-
tur Kamecki, dyrektor Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego i Transportu Sani-
tarnego „Meditrans” w Warsza-
wie. 

Pogotowie Ratunkowe
w Warszawie powsta³o z inicja-

tywy doktora Józefa Zawadz-
kiego. Organizacjê i dzia³alnoœæ
pogotowia ratunkowego po-
zna³, pracuj¹c w latach 1890-
1893 w stacji pogotowia
w Wiedniu. Towarzystwo Po-
mocy DoraŸnej-Pogotowie Ra-
tunkowe utrzymywa³o siê ze

sk³adek spo³ecznych, dobro-
wolnych datków, op³at ubezpie-
czalni spo³ecznej za transport
chorych i pomoc w domu oso-
bom niesprawnym i ob³o¿nie
chorym oraz z dotacji miej-
skich. 

Do 1909 r. w warszawskim
pogotowiu u¿ywano wy³¹cznie
trakcji konnej. Wyjazd taki

trwa³ ok. 1,5 godziny wraz
z powrotem, samochodem
mo¿na by³o „obs³u¿yæ” w tym
czasie 3 wezwania. Od roku
1910 koni u¿ywano tylko do
przewozu chorych, do wypad-
ków wyje¿d¿a³y wy³¹cznie sa-
mochody. Podczas II Wojny

Œwiatowej warszawskie pogo-
towie ratunkowe by³o pod przy-
musowym zarz¹dem okupanta
niemieckiego. W tym czasie
w Warszawie czynne by³y 2
stacje: przy ul. Ho¿ej i ul. Le-
szno. 

W 1945 r. po zniszczeniu obu
budynków podczas Powstania
Warszawskiego oraz wywiezie-

niu przez w³adze niemieckie sa-
mochodów rozpoczêto prace
nad ponownym uruchomieniem
pogotowia. Z inicjatywy dokto-
ra Aleksandra Mula, pierwsze-
go dyrektora pogotowia war-
szawskiego, w listopadzie 1945
roku uruchomiono pierwsz¹ po
wojnie stacjê pogotowia ratun-
kowego. Mieœci³a siê przy ul.
Z¹bkowskiej. Trzy lata póŸniej
uruchomiona zosta³a druga sta-
cja dla mieszkañców lewo-
brze¿nej Warszawy przy ul.
Ho¿ej 41. 

W 1969 r. rozpoczê³a funk-
cjonowanie pierwsza karetka
reanimacyjna w centrali pogo-
towia przy ul. Ho¿ej 56. Rok
póŸniej uruchomiono tam salê
reanimacyjn¹ w oddziale szpi-
talnym, a w 1984 r. Specjali-
styczny Oddzia³ Kardiologicz-
ny dla mieszkañców Warszawy
znajduj¹cych siê w stanie za-
gro¿enia ¿ycia. 

Obecnie Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego, która
zatrudnia ponad 1000 pracow-
ników, dysponuje 43 zespo³ami
wyjazdowymi (27 reanimacyj-
nych, 15 wypadkowych oraz je-
den reanimacyjny noworodko-
wy) w 15 punktach miasta.
Miejsca wyjazdu s¹ usytuowa-
ne tak, by mimo zatorów komu-
nikacyjnych czas dojazdów do
wezwañ pilnych nie przekra-
cza³y 8 minut. Do zadañ Stacji
nale¿y m.in. udzielanie pomocy
doraŸnej w razie wypadku, ura-
zu, porodu, nag³ego zachoro-
wania lub nag³ego pogorszenia
stanu zdrowia, powoduj¹cych
zagro¿enie ¿ycia. MKP

110 lat pogotowia
Kilkudziesiêciu pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie zosta³o w pi¹-
tek  30 listopada wyró¿nionych z okazji 110-lecia istnienia tej instytucji. 

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

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA
GRĘ ZIMĄ POD BALONEM!
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

INDYWIDUALNY SPRZÊT ORTOPEDYCZNY

- GORSETY ORTOPEDYCZNE WSZYSTKIE TYPY

- SZNURÓWKI ORTOPEDYCZNE

- WK£ADKI ORTOPEDYCZNE

- OBUWIE ORTOPEDYCZNE

- APARATY ORTOPEDYCZNE KOÑCZYN DOLNYCH

- PROTEZY KOÑCZYN DOLNYCH, MODU£OWE Z ELEMENTÓW POLSKICH

I IMPORTOWANYCH

SPRZÊT REHABILITACYJNY

- WÓZKI INWALIDZKIE: POKOJOWE, LE¯AKOWE, TOALETOWE,

WÓZKI Z NAPÊDEM RÊCZNYM I ELEKTRYCZNYM

- CHODZIKI, BALKONIKI, KULE, LASKI I INNY SPRZÊT REHABILITACYJNY

ZAOPATRUJEMY PACJENTÓW
W RAMACH UMÓW Z REGIONALNYMI ODDZIA£AMI

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ZAK£AD TECHNIKI ORTOPEDYCZNEJ Sp. z o.o.

REHABILITACJA * ORTOPEDIA

Siedziba: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa

Filia: ul. Kajki 28, 04-634 Warszawa
tel. 022 812 09 24, fax. 022 618 67 49

zto@wp.pl

Zak³ad czynny od godziny 8.00 do 16.00

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
 wybielanie zêbów  profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA
 mosty, korony porcelanowe

 protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

 aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

 trudne ekstrakcje („ósemki”) 
 usuniêcie torbieli (resekcje)  hemisekcje

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów 

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y

INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

„Gdy tracimy wzrok, tra-
cimy kontakt z rzeczami. Tra-
c¹c s³uch, tracimy kontakt
z ludŸmi". Autork¹ tej jak¿e
trafnej i daj¹cej do myœlenia
sentencji jest Helen Keller
(1880-1968) - amerykañska
g³uchoniema i niewidoma pi-
sarka, która utraci³a wzrok
i s³uch jako niespe³na dwulet-
nie dziecko. Kiedy niedowi-
dzimy z pomoc¹ id¹ nam oku-
lary. A co pocz¹æ kiedy wyda-
je nam siê, ¿e zaczynamy go-
rzej s³yszeæ?

Niektóre osoby rodz¹ siê
z uszkodzonym s³uchem, pod-
czas gdy u innych przyczyn¹
mo¿e byæ choroba ucha lub
ha³aœliwe otoczenie w pracy.
Jednak wiêkszoœæ ubytków
s³uchu u doros³ych wynika
z naturalnego procesu starze-
nia siê – przez lata fragmenty
delikatnych mechanizmów
mog¹ siê uszkodziæ lub po
prostu zu¿yæ.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ i s¹ indywidual-

ne u ka¿dej osoby. Wiêkszoœæ
z nich mo¿e zostaæ skorygo-
wana dziêki noszeniu apara-
tów s³uchowych. Lepsze s³y-
szenie oznacza poprawê jako-
œci ¿ycia zarówno samego za-
interesowanego jak i jego naj-
bli¿szych. Typowym przyk³a-
dem jest g³oœne ogl¹danie te-
lewizji przez osoby niedos³y-

sz¹ce, które powoduje mniej-
szy komfort s³yszenia przez
innych. Wybór konkretnego
typu aparatu w znacznej mie-
rze zale¿y od rodzaju ubytku
s³uchu, ale tak¿e od osobi-
stych preferencji pacjenta i je-

go trybu ¿ycia. W ka¿dym
przypadku specjalista zapro-
ponuje najlepsze rozwi¹zanie
i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

- W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintere-
sowanie pacjentów naszymi
us³ugami. Noszenie nowocze-
snego, miniaturowego apara-
tu s³uchowego nie jest ju¿ krê-
puj¹ce jak 10 czy 20 lat temu,
a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazu-
j¹ trudnoœci w komunikowa-
niu siê z rodzin¹ i znajomymi.
Nowoczesne technologie nie
ominê³y aparatów s³ucho-
wych, które wyposa¿one s¹
w bardzo szybkie procesory

potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda – mówi pani
Izabela Marczyk, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy
FONIKON, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹
promocj¹ pracownicy gabi-
netów audioprotetycznych
firmy Fonikon zapraszaj¹
wszystkich zainteresowa-
nych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê au-
dioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania
z refundacji NFZ i œrodków
PFRON. W zwi¹zku z du-
¿ym zainteresowaniem na-
szymi us³ugami prosimy
o telefoniczne umawianie
wizyt. AS 2007

Perspektywa lepszego słyszenia
Przez lata polegamy na naszych zmy-
s³ach. Dziêki wzrokowi i s³uchowi mo-
¿emy cieszyæ siê ¿yciem wraz ze znajo-
mymi, wspó³pracownikami oraz – co
najwa¿niejsze – z tymi, których kocha-
my. Na co dzieñ nie zastanawiamy siê
nad tym dlaczego widzimy i s³yszymy.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 514 922 227 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Warszawa ul. Kawêczyñska 16 pon.–pt. 800-1600

tel. 022 619-94-25

Warszawa, ul. Schillera 10 w godz. 900-1300

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

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”)
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 24

POZIOMO:1- A przyrz¹d do po³owu ryb. 1-J dzia³eczka
przy domu. 2-E œlad w drzewie po przejœciu pi³y. 3-A
m¹twa. 3-G gatunek literatury ludowej. 4-E ma³¿eñstwo.
4-L stan w Malezji, na Borneo. 5-G wyspa w Szwecji. 
6-A zabobon. 6-K wzorzec, prototyp. 7-B dawny student.
7-G likier kminkowy. 8-D rzeka w p³n. Chile. 8-J pogrze-
bacz do wygarniania wêgla z pieca chlebowego. 9-F
czêœæ twarzy. 10-A szybkie posuwanie siê naprzód. 10-H
stolica Szwecji. 11-A auto Clio z Francji. 12-H zwierzêta
³owne w lesie. 13-A miejsce, w którym ryby odbywaj¹
tar³o. 14-J taneczny orszak.15-E daw. gniew, z³oœæ,
uraza. 16-A tropikalne pn¹cza. 16-J pierwiastek chem. la
51.
PIONOWO: A-1 publiczny popis. A-10 gwóŸdŸ z du¿ym
³ebkiem. B-6 odg³os ze stajni. C-1 telegram, C-10 moc,
si³a. D-6 sielanka, idylla. E-1 druh Portosa. E-11 widma,
strzygi. F-8 brat Kaina.G-1 pocieszenia – dla ostatniego.

H-2 afrykañskie pañstwo z Kinszas¹. H-7 pañstwo w p³d.-
wsch. Azji. H-12 batalion szturmowy AK 1943-1944 r. I-3
lina usztywniaj¹ca maszt. I-9 niezwyk³a, zdumiewaj¹ca
rzecz. J-1 uzbrojenie, narzêdzie walki. J-7 œl¹ska gra w
karty. J-12 bywa przyczyn¹ po¿aru. K-5 daw. nazwa
wyspy Hokkaido. L-1 poszarpane wybrze¿e morskie. L-8
potocznie tchórz. £-4 werset Koranu. £-12 polska jednos-
tka monetarna. M-1 ptactwo domowe. N-8 statek z gon-
dol¹. O-1 konkubina. O-12 najd³u¿szy dop³yw Leny
(Rosja). A. Kemski

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 22/07: „Z³oœæ nie jest si³¹”.
Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a: p. Krystyna Bucz-
ma z ul. Witoliñskiej. Po nagrodê zapraszamy do re-
dakcji. Wa¿ne do 14.12.br.

� �
���
��

� 
�

�
��
�
�

H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Staraj siê rozs¹dnie dzieliæ czas miêdzy obowi¹z-
ki i rozrywkê. Jednak niczego nie zaniedbuj i pa-
miêtaj, ¿e nieraz lepiej zrobiæ mniej, ale do koñ-
ca. Konsekwencja w tym przypadku siê op³aci.
Nie bierz sobie te¿ za wiele na swoj¹ spracowa-
n¹ g³owê, poniewa¿ w grudniu pracowitoœæ nie
bêdzie Twoj¹ najmocniejsz¹ stron¹. Skoncentruj
siê na wykorzystaniu atutów, którymi obdarzaj¹
Ciê planety. 

�� BYK 22.04-21.05
Niewykluczone, ¿e pomyœlisz o wypadzie na jak¹œ
zagraniczn¹ wycieczkê, albo o sfinalizowaniu
transakcji biznesowej. Mo¿e potrzebne bêdzie Ci
ubezpieczenie, teraz jest dobry moment na sko-
rzystanie z oferty prawnej. Zadbaj te¿ o swoje
zdrowie i przyjmij do wiadomoœci, ¿e nie jest to do-
bry czas na rozpoczynanie diety cud. Jeœli ograni-
czysz ³akocie – do Sylwestra odzyskasz formê. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Przed Tob¹ trudny miesi¹c obfituj¹cy w mnóstwo
zdarzeñ i niespodzianek. Twoja sytuacja finanso-
wa jest coraz lepsza, ale nie licz na wiêksze ko-
kosy w najbli¿szym czasie. Dlatego odwiedzaj¹c
sklepy skup siê g³ównie na kupowaniu prezentów
bardziej oryginalnych ni¿ drogich. Podczas
przedœwi¹tecznej bieganiny po sklepach uwa¿aj
na swój portfel i pilnuj dokumentów, wtedy Bo¿e
Narodzenie powitasz w radosnym nastroju. 

�� RAK 22.06-22.07
W najbli¿szym czasie grozi Ci huœtawka nastro-
jów, dlatego unikaj denerwuj¹cych sytuacji. Na-
wet w gronie najbli¿szych mo¿e dochodziæ do
spiêæ, które zaburz¹ Twoje ¿ycie rodzinne. Nie
wdawaj siê w niepotrzebne dyskusje, a na dro-
biazgi machnij rêk¹. Skup siê na przyjemniejszej
stronie ¿ycia, w pracy czeka Ciê sporo zajêæ,
które zostan¹ docenione. W mi³oœci dobry mo-
ment na poprawienie relacji z blisk¹ osob¹. 

�� LEW 23.07-23.08
W tym miesi¹cu warto wzi¹æ siê z ¿yciem za bary
i pokonaæ wszelkie przeszkody. Twoja energia
i silna wola bêd¹ w tym bardzo pomocne,. Z dru-
giej strony Twój organizm nie jest ze stali, wiêc nie
zapominaj o jego potrzebach i nie zarywaj nocy
i pamiêtaj o sta³ych posi³kach. Warto te¿ czasem
wypuœciæ ster z rêki i zdaæ siê na drug¹ osobê… 

�� PANNA 24.08-23.09
Bêdziesz w doskona³ym nastroju, zdrowie bêdzie
Ci dopisywaæ. Teraz jest te¿ dobry czas na odno-
wienie starych zwi¹zków i odkrywanie na nowo
uroków wspólnie spêdzanych chwil. W grudniu
gwiazdy sprzyjaj¹ Twoim planom, w zwi¹zkach
uczuciowych jak w pracy zawodowej. Wykorzy-
staj po¿ytecznie ten okres na drobne przyjemno-
œci i nie daj siê ludziom, którzy nie szanuj¹ Two-
jego czasu i co chwila odrywaj¹ od tego, co mu-
sisz zrobiæ. 

�� WAGA 24.09-23.10
Bêdziesz siê cieszyæ du¿ym powodzeniem, a lu-
dzie, których spotkasz na swojej drodze oka¿¹
siê godni zaufania. W tych kwestiach zaufaj loso-
wi – i pozostaw rzeczy swojemu biegowi. W pra-
cy czekaj¹ na Ciebie dodatkowe dochody w po-
staci premii lub nagrody, która bardzo siê przyda
na œwi¹teczne zakupy. Poza tym postaraj siê so-
bie trochê podogadzaæ, mog¹ to byæ zakupy, wy-
pad do kina lub restauracji z ulubion¹ osob¹. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Przed Tob¹ czas planowania i nawi¹zywania no-
wych kontaktów zawodowych. Przybêdzie Ci wiê-
cej obowi¹zków, ale jednoczeœnie mog¹ siê
przed Tob¹ otworzyæ nowe mo¿liwoœci kariery.
Aby z nich skorzystaæ bêdziesz musia³ wiêcej
z siebie daæ. W mi³oœci nie warto byæ skrytym,
mo¿e powinieneœ szczerze porozmawiaæ ze swo-
im partnerem o tym, co czujesz i jakie masz ocze-
kiwania wobec waszego zwi¹zku?

�� STRZELEC 24.11-22.12
To Twoja dekada drogi Strzelcu, bêdziesz wiêc
pe³en energii i wigoru. Wszystko bêdzie Ci siê
udawa³o i nic nie zdo³a Ciê zawróciæ z obranej
drogi. B¹dŸ cierpliwy, bo nied³ugo pojawi¹ siê ko-
lejne mo¿liwoœci i szanse na odniesienie sukce-
su. W sta³ych zwi¹zkach warto zawalczyæ o pod-
grzanie temperatury uczuæ – porozmawiaæ ze so-
b¹ szczerze i cieszyæ siê drobiazgami. Nie wolno
daæ siê codziennoœci i rutynie. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Pomimo codziennych zajêæ i obowi¹zków Twoje
¿ycie mo¿e okazaæ siê ciekawsze ni¿ myœla³eœ.
Nie bêd¹ to zmiany rewolucyjne, ale mog¹ w mi-
³y sposób zaburzyæ Twoj¹ codziennoœæ. Zamiast
siedzieæ w domu, wybierz siê w towarzystwie ko-
goœ mi³ego, aby pojeŸdziæ z nim na rowerze lub
wybraæ siê na d³ugi spacer. Nawet przedœwi¹-
teczne porz¹dki oka¿¹ siê mi³ym urozmaiceniem,
jeœli robi siê je wspólnie. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Koniec roku bêdzie dobrym momentem na rozwi-
niêcie nowej firmy lub w³asnego biznesu. Bez
obawy mo¿esz zmieniæ pracê lub stan¹æ w szran-
ki o lepsze zarobki. Bêd¹ Ci przychodzi³y do g³o-
wy nowe szalone pomys³y, które spo¿ytkuj¹ nieo-
graniczone pok³ady Twoje energii i zapa³u. Cze-
go siê dotkniesz na pewno siê uda, dlatego ko-
rzystaj z tych wspania³ych chwil. 

�� RYBY 20.02-20.03
W grudniu mocno trzymaj siê za portfel, bo pie-
ni¹dze bêd¹ mia³y chêæ do odp³ywania. Czekaj¹
Ciê wydatki na przedœwi¹teczne zakupy i prezen-
ty dla najbli¿szych. Mo¿esz te¿ byæ lekko roztar-
gniony, dlatego pilnuj swoich spraw i miej porz¹-
dek w papierach. Postaraj siê te¿ uatrakcyjniæ
swoje relacje z partnerem, abyœcie nie popadli
w rutynê. Merlin

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 

wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

GGddyy  zzuuppaa  bbyyłłaa  zzaa  ssłłoonnaa……
nnaasszzee  pprraabbaabbkkii  wwiieeddzziiaałłyy,,  żżee
uurraattuujjee  jjąą  kkiillkkaa  wwrrzzuuccoonnyycchh
zziieemmnniiaakkóóww,,  ppookkrroojjoonnyycchh,,  kkttóórree
wwcchhłłoonnąą  nnaaddmmiiaarr  ssoollii..  PPootteemm
mmoożżnnaa  jjee  wwyyjjąąćć  ii wwyyrrzzuucciićć..

JJaakk  iinnaacczzeejj  ppoommyyssłłoowwoo  wwyy−−
kkoorrzzyyssttaaćć  zziieemmnniiaakkii??

�
SSttaalloowwee  sszzttuuććccee odzyska−
ją blask i dobry wygląd, je−
śli włożymy je na kilkana−

ście minut do wody, w której
gotowały się ziemniaki. Na−
stępnie należy opłukać sztućce
w zimnej wodzie i wysuszyć. 

�
PPrrzzyy  ooddmmrroożżeenniiaacchh  cczzyy
oowwrrzzooddzzeenniiaacchh ulgę przy−
noszą okłady z tartych,

surowych ziemniaków wymie−
szanych z oliwą z oliwek.

�
TTaarrttee,,  ssuurroowwee  zziieemmnniiaakkii

zalać wodą, wymieszać,
a po 3−4 godzinach zlać

płyn – podobno doskonale pie−
rze ciemne tkaniny z prawdzi−
wego jedwabiu, dobrze zacho−
wując ich kolory. 

�
CCoośś  ddllaa  uurrooddyy: ziemnia−
czane maseczki! Ziemniak
surowy, utarty, położony

na 20 minut grubą warstwą
na twarz lub dłonie – świetnie
regeneruje. Gotowany (ale bez
soli!), rozgnieciony na gorąco
z 2 łyżkami mleka, znakomicie
wpływa na skórę dłoni (nakła−
dać ciepły, trzymać 15 minut).

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
�� AAddwweenntt  to cztery niedziele przez Bożym Narodzeniem – czas,
który należy wykorzystać na przygotowanie się do zakończenia
waśni, do wybaczania a także – do pokuty (każdy ma za co!).
Obchodzono go rozmaicie. W V wieku zalecano od Świętego Mar−
cina (11 listopada) do 24 grudnia post przez 3 dni w każdym ty−

godniu, to znowu obowiązek codziennego uczestniczenia we mszy świętej codzien−
nie aż do Trzech Króli (6 stycznia). Dopiero Papież Grzegorz Wielki ujednolicił prze−
pisy, on też wprowadził fioletowy kolor adwentowych szat liturgicznych.
�� WWiieenniieecc  aaddwweennttoowwyy, z czterema świecami na każdą niedzielę, wymyślił w 1839 r.
ksiądz Johann Wichern z Hamburga, by uczynić przytulną świetlicę prowadzonego
przez siebie przytułku. Co niedzielę wraz z dziećmi zapalali kolejną świecę, by przy
niej rozważać i modlić się.
�� NNaa  MMaazzuurraacchh wyplata się wianek z choiny i czerwonych wstążek, dodając co nie−
dzielę każdą czterech świec. W Danii świece są białe, plus dekoracja szyszkami, owo−
cami (jabłka, orzechy itp.).  Podobnie w Bawarii. Anglicy robią dwa wieńce – jeden
(bez świeczek) mocowany na zewnątrz, na drzwiach domu, drugi – tradycyjnie w ja−
dalni pod sufitem. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Sezon na jab³ka trwa! Pamiêtacie smak jab³ek,
skrobanych ³y¿eczk¹?

✓✓ Szarlotka sypana: wymieszaj po jednej szklance m¹ki,
manny, cukru z dwiema ³y¿eczkami proszku do pieczenia. Tor-
townicê nasmaruj mas³em, posyp bu³k¹ lub mann¹, wsyp po³o-
wê mieszanki, na to kilogram poszatkowanych lub utartych an-
tonówek (do innych jab³ek dodaj sok cytrynowy), oprósz cyna-
monem i wysyp resztê proszku. Na wierzchu u³ó¿ cienkie pla-
sterki 1 kostki mas³a tak, by zakryæ ca³¹ powierzchniê ciasta. Piecz oko³o 45-60 minut
w temp. max 200°C. Po upieczeniu wierzch ma byæ rumiany i chrupki!

✓✓ Jab³kowe „cukierki”: Mus jab³kowy z obranych, pokrojonych na kawa³ki jab³ek
sma¿yæ w szerokim naczyniu (by lepiej odparowa³) d³ugo i powoli. Gdy jest napraw-
dê bardzo gêsty, wy³o¿yæ go warstw¹ 2-3 cm na blachê, delikatnie posmarowan¹ ma-
s³em lub oliw¹ albo wy³o¿on¹ foli¹ do pieczenia miêsa (nie papierem do pieczenia!).
W oko³o 100°C suszyæ w piekarniku powoli, a¿ stwardnieje. Póki ciep³y, kroiæ w kost-
kê wielkoœci krówek. Smakuje wybornie, nie ma dodatku cukru, kolorantów, konser-
wantów, a gdy wystygnie, znakomicie zast¹pi s³odycze i cukierki dzieciom i doros³ym.
W ch³odnym miejscu dobrze siê przechowuje!

✓✓ Jab³ka do miês: nadaj¹ siê zw³aszcza do drobiu i wieprzowiny. Najlepsze na go-
r¹co, tak¿e na zimno. Dwa-trzy spore jab³ka pokrój ze skórk¹ wzd³u¿ na ósemki, wy-
krój gniazdo nasienne! Skrop cytryn¹ i oliw¹, sma¿ na odkrytej patelni przez oko³o 3
– 4 minuty tak, by bok siê rumieni³. Przewróæ na drugi bok, bardzo lekko posól, dodaj
nieco czosnku i sporo majeranku, przykryj. S¹ gotowe, gdy zmiêkn¹ – czas zale¿y od
odmiany jab³ek. Powinny byæ rumiane po obu stronach. Pycha!

✓✓ Jab³ka w cieœcie: plastry jab³ek grube na 0,5 cm zanurzaj starannie w gêstym
cieœcie naleœnikowym, sma¿ bez poœpiechu po obu stronach. Gor¹ce, posyp cukrem
pudrem lub polej roztopion¹ czekolad¹.

✓✓ Czekoladowe naleœniki: na usma¿one p³aty naleœników nak³adaj masê, przygoto-
wan¹ z obranych, uduszonych jab³ek, do których gdy siê ju¿ rozpadn¹, dodaj po 4-5 ³y-
¿ek dobrego, ciemnego kakao (np. Deco Moreno) na ka¿de jab³ko. Wymieszaj, duœ wol-
no, odparowuj¹c, jeszcze 3 – 5 minut. Wówczas dodaj cukru lub cytryny do smaku. Na-
leœniki zwijaj w rulon, na wierzch – kwaœna, gêsta œmietana. Boskie! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

10-O 8-F 13-O 16-J 4-L 4-A 12-L 2-G 10-J 3-H 7-O 13-C 1-£

6-I 15-H 10-B 4-J 8-O 7-H

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
W sklepie z damską odzieżą klientka pyta

sprzedawczynię: 
− Przepraszam panią, czy mogę przymierzyć

tę sukienkę na wystawie?
Na co sprzedawczyni, z wahaniem:
− Nooo… W zasadzie tak, ale wie pani, mamy też przy−

mierzalnię!
☺ ☺ ☺

Ognisko. Gazda w milczeniu siedzi obok turystów i pyka
fajeczkę.

− Gazdo, tak tu siedzimy, opowiedzielibyście nam coś, ja−
kąś gadkę góralską...

Na to gazda:
− Ech, panie! To bym godoł, to bym godoł! Ino ni mom ło cym...

☺ ☺ ☺
− Wiesz, Halinko, mój mąż stał się smakoszem cygar. Za−

wsze pali jedno po dobrym, domowym obiedzie…
− No, cóż… jedno czy dwa cygara na rok pewnie jeszcze

nikomu nie zaszkodziły… WWeessoołłyy  RRoommeekk
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Pojawienie siê kaszlu
u psa to zawsze po-
wa¿ny sygna³, ¿e
dzieje siê coœ z³ego.
Nie mówimy tutaj
o incydentalnym ka-
szlniêciu typu „k³a-
czek” z filmu „Sh-
rek”, lecz o kaszlu
utrzymuj¹cym siê co
najmniej dobê.

Przyczyn kaszlu
u psów mo¿e byæ bardzo

wiele, od niezakaŸnych do zakaŸnych. Tak wiêc nie
zawsze kaszel musi byæ wynikiem przeziêbienia. Naj-
lepszym tego przyk³adem jest tzw. „kaszel sercowy”,
wystêpuj¹cy u psów cierpi¹cych na niewydolnoœæ kr¹-
¿enia. Jest to suchy, uporczywy kaszel wystêpuj¹cy
w ci¹gu ca³ego dnia, jednak z tendencj¹ do nasilania
siê podczas nocy i nad ranem. Objaw uporczywego
kaszlu mo¿e wystêpowaæ tak¿e u psów cierpi¹cych na
nowotwory p³uc. Szczególnie predysponowane s¹ do
tego suki z wystêpuj¹cymi nowo-
tworami gruczo³u mlekowego,
które daj¹ przerzuty w³aœnie do
p³uc. Równie¿ bardzo czêsto kaszel
pojawia siê w przebiegu zwê¿enia,
czy zapadniêcia tchawicy. Pojawie-
nie siê kaszlu mo¿e byæ powodo-
wane sta³ym, permanentnym, me-
chanicznym dra¿nieniem krtani na
skutek nieustannego ci¹gniêcia psa
wyprowadzanego na spacery
w obro¿y i na smyczy. Kaszel mo-
¿e towarzyszyæ podg³oœniowemu
zapaleniu krtani na skutek ci¹g³ego ujadania psa. Ka-
szel pojawia siê te¿ na skutek wdychania dra¿ni¹cych
substancji np. podczas remontu mieszkania, u¿ywania
w domu olejków eterycznych, odœwie¿aczy powietrza
itp. Kurz i dym tytoniowy równie¿ sprzyja pojawieniu
siê odruchu kaszlu. Do wyst¹pienia kaszlu predyspo-
nuje niska wilgotnoœæ panuj¹ca w pomieszczeniu,
nadwaga zwierzêcia, a nawet stres.

Spoœród zakaŸnych przyczyn kaszlu trzeba wspo-
mnieæ, ¿e wystêpuje on w przebiegu bardzo groŸnej
choroby dla psów, jak¹ jest nosówka. Inn¹ chorob¹ za-
kaŸn¹ psów przebiegaj¹c¹ z du¿o mniejsz¹ œmiertel-
noœci¹ mo¿e byæ „kaszel kenelowy”. Jeszcze inn¹ bar-
dzo niebezpieczn¹ zarówno dla psa jak i jego w³aœci-
ciela – gruŸlica.

Podobnie rzecz wygl¹da z katarem. Choæ, owszem
spotykany jest podczas psiego przeziêbienia, to jednak

nie ka¿dy wyciek z otworów nosowych musi byæ aku-
rat jego wynikiem. Spotykamy go w przebiegu zapa-
lenia zatok obocznych nosa, w przebiegu martwicy
przegrody nosowej, w przebiegu procesów nowotwo-
rowych, w przebiegu zapalenia zatok szczêkowych
np. na skutek zaawansowanych chorób zêbów, w no-
sówce, w kaszlu kenelowym, itd.

W zasadzie nie ma „domowych metod” pozwalaj¹-
cych na jednoznaczne okreœlenie, czy przyczyn¹ ka-
szlu i kichania jest zwyk³e przeziêbienie, czy te¿ jest
to coœ powa¿niejszego. No mo¿e z jednym wyj¹tkiem,
kiedy to rzeczywiœcie wiemy, ¿e pies przemarz³, prze-
mók³, by³ wystawiony na silne dzia³anie zimnego wia-
tru. Zaœ wszelkie niepokoj¹ce objawy mog¹ce wska-
zywaæ na przeziêbienie ujawni³y siê nastêpnego dnia.

G³ówne objawy przeziêbienia: temperatura powy-
¿ej 39,0 st.C, kaszel, kichanie, zaczerwienienie spo-
jówek, wyciek z worka spojówkowego, wyciek z no-
sa, zaczerwienienie i powiêkszenie migda³ków, po-
wiêkszenie wêz³ów ch³onnych zagard³owych, dre-
szcze, brak apetytu, wymioty zaraz po zjedzeniu, apa-
tia i osowia³oœæ.

Pragnê przypomnieæ, ¿e pomiaru
temperatury psa dokonujemy per
rectum tzn. w odbytnicy. Pomiar
powinien byæ dokonany za pomoc¹
tzw. termometru minutowego (tra-
pezowego) przez 60 sekund. Mo¿-
na do tego celu u¿yæ tak¿e termo-
metru elektronicznego, gdzie za-
koñczenie pomiaru temperatury sy-
gnalizowane jest dŸwiêkiem. 

Chc¹c obejrzeæ gard³o psa
chwytamy jedn¹ rêk¹ od góry za
szczêkê w ten sposób, aby jego

górne fafle znalaz³y siê pomiêdzy palcami naszej rêki,
a jego zêbami. Nastêpnie palcem wskazuj¹cym dru-
giej rêki naciskamy na jêzyk jednoczeœnie lekko wy-
ci¹gaj¹c go z pyszczka. Dysponuj¹c dobrym oœwietle-
niem mo¿emy obejrzeæ dok³adnie gard³o zwierzêcia.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Gdy pies kaszle

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: 14.30-19.00 

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00

Ojciec mojego 10-letniego syna zgin¹³ w wypadku. Nigdy nie byliœmy ma³¿eñ-
stwem, ale ojciec uzna³ syna. 4 lata temu ojciec mojego dziecka o¿eni³ siê i z te-
go zwi¹zku ma dwójkê dzieci. Czy mój syn ma prawo do dziedziczenia? A jeœli
tak, to w jakiej czêœci? Helena W.

Pani syn oczywiœcie ma prawo do dziedziczenia i nie ma w tym przypadku znacze-
nia to, ¿e jest dzieckiem pozama³¿eñskim. O ile spadkodawca nie pozostawi³ testa-
mentu, obowi¹zuj¹ zasady dziedziczenia ustawowego. Na mocy art. 931 kodeksu cy-
wilnego w pierwszej kolejnoœci powo³ane s¹ z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy
oraz jego ma³¿onek. Dziedzicz¹ oni w czêœciach równych. A zatem w tym przypadku,
Pani synowi przys³uguje prawo do 1/4 spadku. 

Rozwodzê siê z ¿on¹. Nie mamy dzieci, jednak ¿ona chce uzyskaæ ode mnie ali-
menty. Czy s¹d mo¿e zobowi¹zaæ mnie do ich p³acenia? Adam K.

Tak, istnieje taka mo¿liwoœæ. Pana ¿ona ma prawo staraæ siê o alimenty dla siebie 
w okreœlonych przez prawo przypadkach. Zgodnie z art. 60 § 1 k.r.o., ma³¿onek roz-
wiedziony, który nie zosta³ uznany za wy³¹cznie winnego rozk³adu po¿ycia i który znaj-
duje siê w niedostatku, mo¿e ¿¹daæ dostarczania œrodków utrzymania w zakresie od-
powiadaj¹cym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz mo¿liwoœciom maj¹tkowym
i zarobkowym drugiego ma³¿onka. Je¿eli jednak s¹d uzna Pana za wy³¹cznie winne-
go rozk³adu po¿ycia, a rozwód bêdzie wi¹za³ siê z istotnym pogorszeniem sytuacji ma-
terialnej Pana ¿ony, wówczas s¹d mo¿e orzec, ¿e jest Pan obowi¹zany przyczyniaæ
siê w odpowiednim zakresie do zaspokajania jej usprawiedliwionych potrzeb, chocia¿-
by nie znajdowa³a siê ona w niedostatku. 

Jestem matk¹ 4-letniego dziecka. Pracujê dopiero od 3 tygodni. Czy to prawda,
¿e przys³uguje mi prawo do zwolnienia od pracy z racji tego, ¿e wychowujê
dziecko? Jeœli tak, to w jakim wymiarze i czy zachowujê prawo do wynagrodze-
nia? Czy sta¿ pracy ma jakieœ znaczenie? Anna M.

Zwolnienie na opiekê nad dzieckiem oczywiœcie Pani przys³uguje. Zgodnie z dyspo-
zycj¹ zawart¹ w art. 188 kodeksu pracy, pracownikowi wychowuj¹cemu co najmniej
jedno dziecko w wieku do 14 lat, przys³uguje w ci¹gu roku kalendarzowego zwolnienie
od pracy na 2 dni. Mo¿e Pani wykorzystaæ te 2 dni ³¹cznie lub rozdzielnie po jednym
dniu. Zachowuje Pani równoczeœnie prawo do wynagrodzenia. Co wa¿ne, w myœl art.
189[1] kodeksu pracy, je¿eli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka s¹ zatrudnieni,
z tego uprawnienia mo¿e korzystaæ tylko jedno z nich. Zwolnienie na opiekê nad dziec-
kiem nie jest uzale¿nione od sta¿u pracy i pracodawca nie mo¿e odmówiæ Pani takie-
go zwolnienia z powodu zbyt krótkiego okresu zatrudnienia. K.K-B

Kancelaria Doradztwa Prawnego 
Kalina Kisiel− Bartoszewicz, 

Warszawa, ul. Radzymińska 34 lok. 6 
(przedłużenie ul. Ząbkowskiej), tel. 500−020−048

§ PRAWNIK RADZI §

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!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     JJJJEEEESSSS IIII EEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 12 i 19.XII
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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

www.krasphone.pl
�� 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

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

Szukasz
niebanalnego
prezentu
świątecznego?
Wykonaj go sama!
To proste!

Pracownia
decoupage’u
i innych twórczych hobby!

„Decora”
Trakt Lubelski 273 lok. 1

Szczegó³y:
www.decora.waw.pl
i 0601 802 113

1. Nie wierzê, ¿e jedno urz¹dzenie mo¿e leczyæ tyle ró¿nych chorób.
- Rzeczywiœcie, efektywnoœæ Vitafonu w leczeniu ponad 30 ró¿nych cho-

rób mo¿e wzbudziæ w¹tpliwoœæ. Jeœli jednak przyjrzeæ siê temu dok³a-
dniej, to wszystko staje siê zrozumia³e. Vitafon oddzia³uje na kapilary
poprzez mikrowibracje o zmiennej czêstotliwoœci, wielokrotnie zwiêk-
szaj¹c w chorych obszarach przep³yw krwi i limfy. Leczy Pañstwa
w³asna krew.

2. Od jak dawna Vitafon stosowany jest w medycynie?
- Vitafon stosowany jest w praktyce medycznej od ponad 14 lat.

Metodyka leczenia zosta³a opracowana w najwiêkszych klinikach i centrach medycznych w Ro-
sji i na £otwie.

3. Czemu cena jest tak wysoka?
- Wysoka cena urz¹dzenia zwi¹zana jest z wieloma czynnikami. Nale¿y jednak wiedzieæ, ¿e

koszt zakupu Vitafonu zwraca siê bardzo szybko. Zmniejszenie iloœci przyjmowanych lekarstw
(kosztownych), mo¿liwoœæ przeprowadzania zabiegów w warunkach domowych(a nie w drogich
gabinetach), poprawa samopoczucia – wszystko to szybko rekompensuje wydatki na urz¹dze-
nie. Nie bez powodu Vitafon otrzyma³ nazwê „domowy lekarz”.

Vitafon: Pytania i odpowiedzi

UWAGA! Tylko w grudniu SPECJALNA ŒWI¥TECZNA CENA!!!
Urz¹dzenie mo¿na nabyæ pod adresem: 00-034 Warszawa, ul. Warecka 5/7

tel. (022) 828 05 30 Informacje: www.vitafon.pl

SCHUDNIJ 
SZYBKO I ZDROWO!!!

AGYPTOS
– REWOLUCYJNA METODA ODCHUDZANIA
Ju¿ po 1 zabiegu œrednia utrata w obwodach cia³a (mierzo-

ny w 18 punktach) wynosi 15-50 cm. Zazwyczaj jest on znacz-
nie wiêkszy i wynosi œrednio 25 - 50 cm. Rekordowe zmniejsze-
nie obwodów cia³a to 108 cm po 1 zabiegu!!! Zabieg ten stosu-
jemy na ca³e cia³o. Likwiduje nadmiar na poœladkach, udach,
brzuchu, ramionach, podwójnym podbródku, szyi. Wspomaga
leczenie wielu chorób: alergie, reumatyzm, bezsennoœæ, dolegli-
woœci stawów i pleców, redukuje obrzêki cia³a, ³agodzi dolegli-
woœci miesi¹czkowe i klimakterium.

EFEKTY GWARANTOWANE!
Zacznij ju¿ dziœ, by byæ wyj¹tkow¹ w noc Sylwestrow¹!

Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na naszej stronie www.medicalstudio.com.pl
lub bezpoœrednio w gabinecie przy ul. Obarowskiej 21 (wjazd od Serockiej) tel. (022) 610 29 10; 0509 981 132

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Wêgiel �� Cement ��Wapno �� Ceg³y �� Atlas
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 
�� Ceresit �� Gipsy �� Kostka brukowa

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy
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Mimo stosowania coraz to nowszych technologii do
smaku i zapachu „kranówy” zawsze s¹ zastrze¿enia. Miej-
skie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji wodê po-
biera spod dna Wis³y przy pomocy drenów u³o¿onych na
g³êbokoœci od 5 do 7 m pod dnem. Nastêpnie wodê siê
uzdatnia, poddaje procesom napowietrzania, filtracji po-
spiesznej oraz dezynfekcji. Ze zbiorników magazynuj¹-
cych, poprzez sieæ wodoci¹gow¹, woda trafia do naszych
mieszkañ. Nad jej jakoœci¹ czuwa Sanepid i wodoci¹gowy
Zak³ad Laboratoriów Badawczych. Rocznie „kranówka”
kontrolowana jest przesz³o æwieræ miliona razy! Jej jakoœæ
musi spe³niaæ normy polskie i unijne. Powa¿nym proble-
mem jest w³aœnie wspomniana we wstêpie sieæ wodoci¹go-
wa. By³a budowana przez 120 lat ró¿nymi technologiami.
Materia³y, z których tworzono przys³owiowe rury ulegaj¹
korozji biologicznej lub elektrochemicznej. Powoduje to
powstanie tzw. zanieczyszczenia wtórnego. P³yn¹ca rurami
woda po prostu siê brudzi. I w du¿ej mierze to jest przyczy-
n¹, ¿e nam brzydko pachnie lub nie jest a¿ tak przezroczy-
sta jakbyœmy chcieli. Walka z zanieczyszczeniem wtórnym
to tak¿e zadanie dla zarz¹dców, administratorów i w³aœci-
cieli nieruchomoœci. Bo to zjawisko równie¿ wystêpuje
w wewnêtrznych osiedlowych sieciach i instalacjach, na
które MPWiK nie ma wp³ywu. Do 2015 roku „wodoci¹gi”
planuj¹ zmodernizowaæ blisko 10 procent swojej sieci. Po-
wstanie tak¿e kolejne 260 km po³¹czeñ. 

Prócz dostarczania nam wody rol¹ MPWiK jest tak¿e
odprowadzanie œcieków. W³aœnie zakoñczy³a siê budowa
i trwa rozruch Przepompowni Saska Kêpa II. Budowa

przy zbiegu ul. Miêdzynarodowej i al. Waszyngtona trwa-
³a 29 miesiêcy i poch³onê³a 36 mln z³otych. Na Pradze
Po³udnie powsta³ jeden z najnowoczeœniejszych obiek-
tów tego typu w Polsce. Na powierzchni widaæ jedynie
budynki, ale pod ziemi¹ ukryte jest prawdziwe miastecz-
ko rur i urz¹dzeñ. W przepompowni dzia³a 6 pomp œcie-
kowych i 6 pomp burzowych. Najwa¿niejszym celem Sa-
skiej Kêpy II by³o stworzenie jednolitego systemu odpro-
wadzaj¹cego œcieki i deszczówkê ze skanalizowanych ju¿
terenów prawobrze¿nej Warszawy oraz tych, które s¹

przewidziane do skanalizowania (Goc³aw, Wawer, Rem-
bertów). Do przepompowni trafi¹ te¿ œcieki z kanalizacji
Starej Mi³osny i Weso³ej. Budowa przepompowni w otu-
linie Parku Skaryszewskiego wywo³ywa³a liczne protesty
mieszkañców i samorz¹dów Saskiej Kêpy i Kamionka. 
– Zbudowaliœmy ten obiekt zachowuj¹c pe³n¹ ochronê
œrodowiska naturalnego – zapewnia Henryk Brzuchacz
z zarz¹du MPWiK. rosa

Z PRZYMRU¯ENIEM OKA:
� Œcieki w kanale t³ocznym p³yn¹ z prêdkoœci¹ 1 m/s. 

Spacerowiczu w Parku Skaryszewskim 
– nie tylko Tobie ¿ycie p³ynie leniwie!

� Œcieki z Saskiej Kêpy II do oczyszczalni Czajka p³y-
n¹ 5 godzin.

Stoj¹cy w korku kierowco – g³owa do góry 
– niektóre rzeczy w Warszawie poruszaj¹ siê 

wolniej od Twojego auta! 

� Od spuszczenia wody w toalecie mieszkania w We-
so³ej do wp³yniêcia œcieków do oczyszczalni Czajka mi-
ja 9 godzin.

Matko z Weso³ej – jeœli Twoje dziecko po³knê³o
drobn¹, cenn¹ rzecz – zd¹¿ysz j¹ odzyskaæ!

Gdyby wyprostowaæ warszawsk¹ sieæ
wodoci¹gow¹ i skierowaæ j¹ na po³u-
dniowy zachód to nasza woda wyp³y-
wa³aby w... Afryce. Przesz³o 3000 km
rur to z jednej strony godny wynik,
z drugiej zaœ spory ci¹g problemów.

Młodość i starość 
w ratuszu

Partyjne wyjœcia i przejœcia na du¿ej scenie
politycznej prze³o¿y³y siê na dzielnicowy sa-
morz¹d. 29 listopada w czasie sesji rady Pra-
gi Po³udnie przewodnicz¹cy Marcin Kluœ
oznajmi³ o zmianach w klubach radnych.

Z PiS-u odszed³ Artur Gruntman, który do rady dosta³ siê
z pierwszego miejsca na liœcie, a klub Lewica i Demokraci opuœci-
³a Marta Sybilska. – Marta, wst¹p do nas! – radn¹ Sybilsk¹ nama-
wia³ radny Gruntman, który od razu przyst¹pi³ do klubu PO. – Nie,
chodŸ do nas! Masz bli¿ej... – zachêca³ Krzysztof Wysocki z PiS,
który w czasie sesji siedzi blisko radnej. Na razie radna Sybilska
prezentuje modny spo³ecznie, ale nie samorz¹dowo, typ kobiety
niezale¿nej. W czasie obrad debatowano m.in. nad bud¿etem dziel-
nicy i programem rewitalizacji. Podjêto Stanowisko mówi¹ce o ko-
niecznoœci modernizacji obiektu KS Drukarz Warszawa i przygoto-
wania go, jako zaplecze treningowe dla Euro 2012. 

Radni zobowi¹zali Zarz¹d Dzielnicy do dzia³añ maj¹cych skut-
kowaæ powo³aniem przez w³adze Warszawy przychodni geriatrycz-
nej. – To koniecznoœæ – powiedzia³ „Mieszkañcowi” Ryszard Kal-
khoff (PO) – Na Pradze Po³udnie nie ma takiej placówki, a ponad
20% naszych mieszkañców to ludzie w podesz³ym wieku. Prócz te-
matu podesz³ego wieku na sali obrad zagoœci³a te¿ m³odoœæ w po-
staci kilkudziesiêciu uczniów podstawówek z ul. Zbaraskiej (SP Nr
60) i Kamionkowskiej (SP Nr 255). 

Jak zapowiadaliœmy w poprzednim „Mieszkañcu” w ratuszu na-
st¹pi³o uroczyste wrêczenie nagród uczestnikom konkursu pla-
stycznego „Kolorowa Praga”, a z prac uczniów urz¹d dzielnicy
utworzy³ prawdziw¹ wystawê. Sala obrad przesta³a byæ szara i nud-
na. Na koniec sesji radny Adam Jaworski (PiS) wniós³ o zwo³anie
uroczystej, wspólnej sesji rad Pragi Po³udnie i Rembertowa w spra-
wie budowy kopca przy mogile powstañczej w Olszynce Grochow-
skiej. ar

CO Z TĄ WODĄ?
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ANTYKI

� Kupiê – monety, znaczki, po-
cztówki, obrazy, meble, zegary
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�� Monety, banknoty, papiery
wartoœciowe.  Wycena, kupno,
aukcje. Dom Aukcyjny. 
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125

AUTO−MOTO

� Kupiê Fabiê, Punto lub
podobny. Tel. 0506-871-924

BIZNES

� Atrakcyjne po¿yczki gotów-
kowe:25.000 z³ - rata 291 z³,
50.000 z³ -582; 100.000 – 1165,
rrsp 7,08% rocznie, bez za-
œwiadczeñ, Warszawa. 

Tel. 022 592-94-60; 
022 592-94-61; 022 438-91-12;

022 438-91-14 
� Za³ó¿ konto – portfel
skórzany w prezencie.

Tel. 0603-809-552, 
oferta wa¿na do 31.12.2007 

KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz in-
ne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿-
ki, pocztówki, monety. 
Tel. 022 677-71-36, 0502-011-257
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
� Szable, bagnety, przedwojen-
ne meble, mog¹ byæ zniszczone,
obrazy, zegary, niekompletne
sztuæce i inne stare przedmioty.
Tel. 022 610-39-15; 0601-335-634
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822 

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
� Terapia psychologiczna i lo-
gopedyczna – pe³en zakres
us³ug. Tel. 022 612-16-60; 

0605-765-646

NAUKA

�� AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel.  Tel. 0601-20-93-41
� Gra na pianinie, dojazd. 

Tel. 0604-155-167
� Fizyka/Matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Francuski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicz-
nych, aktów cywilnych, œlubów.
Poœrednictwo biur wykluczone. 

Tel. 022 815-44-91; 
0601-35-18-64

� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Kursy przygotowawcze do
matury. Tel. 022 879-87-66; 

0602-23-28-79
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95

� Matematyka, chemia – do-
jazd. Tel. 0500-865-729
�Matematyka – 30 z³/60 minut.
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567
� Niemiecki – tanio! 

Tel. 022 617-27-96
� Szkolenia z zakresu BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ ul. Filomatów. 
Tel. 0504-955-566

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub
niezabudowany – pod budow-
nictwo wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

�� Bezpoœrednio mieszkanie 65
m kw., gara¿, piwnica – 2001
r. Wa³ Miedzeszyñski/Trakt
Lubelski. Tel. 0607-297-063
� Gara¿ przy ulicy Karczew-
skiej 7, 20 m kw. Pod³¹czone
oœwietlenie. Tel. 0602-618-394
�Miêdzynarodowa – 37 m kw.,
2 pokoje. Tel. 0504-273-949

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

�Mieszkanie kwaterunkowe 40
m. kw. okolice Placu Szembeka
na wiêksze, najchêtniej spó³-
dzielcze na Pradze P³d. 

Tel. 0601-35-84-82

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób
i Mienia „Kobuz” sp. j. przyjmie
do pracy mê¿czyzn od 40 r. ¿y-
cia w górê, kobiety – do 35 r. ¿y-
cia – od zaraz. 

Tel. kierownik 0696-518-491;
022 826-23-15

� Atena Security na korzyst-
nych warunkach zatrudni do
ochrony obiektów na terenie
Pragi Po³udnie. 

Tel. 022 853-05-05 
lub 0695-411-181

� Do pracowni cukierniczej –
kobietê, doœwiadczenie nieko-
nieczne - od zaraz, 8 z³/godz.
Marysin Wawerski. 

Tel. 022 815-64-23
� Do sprzeda¿y bezpoœredniej
kosmetyków marki GIORGIOS.
Klientami s¹ osoby indywidual-
ne. Prowadzimy szkolenia. Co-
dziennie wyp³aty! 

Tel. 022 868-09-69
� Ekspedientki/ów, kasjerki/ów
zatrudni sklep przy Tarnowieckiej.
Informacje tel. 022 740-01-90
� Ekspedientki/ów z doœwiad-
czeniem w dziale miêsnym za-
trudni sklep przy Tarnowieckiej. 
Informacje tel. 022 740-01-90
� Firma GM Records poszuku-
je osób do przyuczenia na stano-
wisko: OPERATOR T£OCZNI.
Miejsce pracy: Warszawa Wa-
wer (ul. Heliotropów 45/53).
Prosimy przes³aæ CV na adres:
aplikacje@gmrecords.pl lub fa-
ksem 22 872 27 06. 

Tel.: 22 872 27 22 wew.144.
� Firma GM Records poszuku-
je osób do przyuczenia na
stanowisko: PRACOWNIK
DRUKARNI. Miejsce pracy:
Warszawa Wawer (ul. Heliotro-
pów 45/53). Prosimy przes³aæ
CV na adres: hr@gmrecords.pl
lub faksem 22 872 27 06. 

Tel.: 22 872 27 22 wew.207.
�Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê. 

Tel. 022 815-30-62
� T³ocznia p³yt kompaktowych
GM Records poszukuje osób na
stanowisko: SERWISANT.
Miejsce pracy: Warszawa Wa-
wer (ul. Heliotropów 45/53).
Prosimy przes³aæ CV na adres:
hr@gmrecords.pl lub faksem
22 872 27 06. 

Tel.: 22 872 27 22 wew.207.

PRAWNE

RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Grochowska 306/308 lok. 29.
Tel. 022 879-92-29; 0502-27-
51-94; www.pietruk.eu 
� Kancelaria Prawna, ul. Gro-
chowska 207 (Universam, nad
bankiem), szeroki zakres
us³ug. Kancelaria czynna we

wtorki, w godzinach 12.00-
17.00. Tel. 022 810-00-61

wew. 252. 
W pozosta³e dni prosimy o kon-
takt tel. 509-959 444
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
–obs³uga. Porady. Miêdzylesie
ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
ubezpieczenia - komunikacyj-
ne. NATIONALE NEDER-
LANDEN. W-wa, ul. Miñska
69, lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
RAMKA
Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600-
236-046
� Skup z³omu kolorowego, sta-
li, makulatury – ul. Komorska
48 (obok Bazaru Szembeka).
Mo¿liwoœæ odbioru w³asnym
transportem. Tel. 0697-104-304
�� SZYLDY, REKLAMY
ŒWIETLNE, BANERY,
OKLEJANIE WITRYN UL.
PATRIOTÓW 237. 

Tel. 022 615-34-28
� Tanie ogrzewanie – domy,
magazyny. Zasyp pieca raz na
tydzieñ. Tel. 066 567-85-29

RÓŻNE/GASTRONOMICZNE

� Zapraszamy na smaczne obia-
dy domowe na miejscu i na wy-
nos - zestaw 13 z³. 

Tel. 0505-95-14-98

TOWARZYSKIE

� Kawaler 54 lata z W-wy -
spokojny, solidny, wykszta³ce-
nie zawodowe, sta³a praca, zmo-
toryzowany – szuka pani 40 - 50
lat, mo¿e byæ puszysta. 
Tel. 022 810-67-36 (wieczorem) 

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577

� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
� Administrowanie i zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami – licencje
zawodowe. Tel. 022 823-27-40
e-mail:elinvest@elinvest.com.pl
�� ALKO PRZEPROWADZ-
KI i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940

�� Alternatory, rozruszniki –
naprawa, spawanie ul. Kawcza
40. Tel. 022 610-53-43
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
��ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 149 i 35 z³/m-c, satelity bez
op³at 700 programów w tym 17
polskich (Polonia, TRWAM),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja! „Lemag”W-wa, ul. Br. Cze-
cha 29. Tel. 022 815-47-25; 

0501-123-566; 
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklina, lakier. 

Tel. 0501-952-567
�DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
� Elektryk (UPR). 
Tel. 022 870-27-39; 0502-20-88-13
�� Elektryczne. 

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

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 810-29-77
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
Ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
� Futra, przeróbki, zamówienia
- ul. Dokerów 11. 

Tel. 022 611-96-59
�� G&G Elektronik serwis
RTV ul. Bora-Komorowskiego
8. Naprawy sprzêtu: telewizo-
ry, odtwarzacze, wie¿e, ma-
gnetowidy, piloty – sprzeda¿ –
osprzêt – anteny, instalacje.

Tel. 022 671-33-22
�� Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazo-
we. Tel. 022 610-72-31; 

0662-065-292
��Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura – remonty. 
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945
� Glazurnik – 20 lat doœwiad-
czenia. Tel. 022 612-59-98
� Glazura. Tel. 0694-809-402
� Fotograf - Piotr Haczyñski.
Œluby, wesela, reporta¿e. 
Tel. 0502-444-916; 022 872-03-71
�� Hydrauliczne. 

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

� Hydrauliczne, gazowe – oso-
biœcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, Piece. 
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
� Hydrauliczne – czyszczenie
kanalizacji, bia³y monta¿, kopa-
nie szamb. Drobny monta¿ i itp. 

Tel. 022 371-85-33
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
0601- 361-830; 0604-910-643
� 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 – remon-
ty. Tel. (022) 424-32-07; 

0692-881-945

� Malowanie, tapetowanie,
szpachlowanie – mistrz. 

Tel. 022 810-90-22
�� NADRUKI NA ODZIE¯Y.
PRACOWNIA SITODRUKU
- UL. PATRIOTÓW 237. 

TEL. 022 615-34-28
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50
� Naprawa pralek i lodówek –
tanio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� Pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki – profesjonalnie, do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

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

�� Przeprowadzki – kontener
z wind¹. Tel. 0505-900-180
RAMKA
�� Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611
�� REMONTY, przeprowadz-
ki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
� Remonty. Tel. 0694-809-402
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne.

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowa-
nie – osobiœcie. 

Tel. 022 810-70-88; 
0609-542-545

� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZDROWIE

�� NADZIEJA – OPIEKA,
PIELÊGNIARSTWO, REHA-
BILITACJA. Wszystko w do-
mu pacjenta. 

Tel. 022 815-30-66 (9-16);
kom. (24 h) 0501-744-905

KOMUNIKAT

� Poszukujemy œwiadków koli-
zji drogowej z 05.11.2006 roku
ok. godz. 17.40 u zbiegu ulic
Tarnowieckiej i Pustelnickiej.
Kontakt tel. 0513-600-250

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 022 499-20-62 

Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Grochowska 306/308 lok. 29. 

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

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe
ceny! Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI



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

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

�� NEFROLOG – choroby nerek �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� DERMATOLOG

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T

�� echo serca �� holtery – EKG i ciœnieniowy �� próby wysi³kowe �� doppler naczyniowy
�� badania cytologiczne �� kolposkopia  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) 
PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży 
� rak szyjki macicy etap podstawowy (cytologia) i pogłębiony (kolposkopia) 

� wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II
Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE

OKULISTYCZNEJ �� LECZENIA JASKRY �� GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ �� LECZENIA NIEP£ODNOŒCI �� PATOLOGII CI¥¯Y
�� KARDIOLOGICZNEJ �� NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO �� ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)

�� STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52 �� REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
�� LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ �� FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

REKLAMA REKLAMA

PRZEDSZKOLE PRYWATNE
Nauka i zabawa 
dla Twojego maluszka!
Oferujemy zajêcia 
codzienne(pobyt sta³y)
lub spotkania parogodzinne w wybrane dni

Zapraszamy
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 7.00-18.00
Grochów/Wawer ul. Korkowa 13

tel. 0506-090-826; 0501-733-327
www.Akademiapod13.pl

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

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

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

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT


