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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

BBBBIIIIUUUURRRROOOO    PPPPOOOODDDDRRRRÓÓÓÓŻŻŻŻYYYY

UUUUllll ....     ZZZZWWWWYYYYCCCCIIII ĘĘĘĘZZZZCCCCÓÓÓÓWWWW 44442222
TTTTeeee llll ....     666677772222 −−−− 55556666 −−−− 55558888 ,,,,     666677772222 −−−− 55556666 −−−− 66660000
e−mail: saskakepa@neckermann.pl

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

NOWE INWESTYCJE!!!

KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

�� ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
�� SOCZEWKI KONTAKTOWE
��LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
��DU¯Y WYBÓR OPRAW

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

Mia³o byæ dobrze, a wysz³o jak za-
wsze – tak najkrócej mo¿na opisaæ
to, co dzieje siê z remontem ulicy
Stra¿ackiej.

KŁOPOTY 
ZE STRAŻACKĄ
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Metro z wizj¹
Bêdzie druga linia metra -

i brzmi to dumnie. Prawda jed-
nak jest taka, ¿e na razie pro-
jekt ogranicza siê do po³¹cze-
nia najbli¿szych Wiœle regio-
nów Pragi i Œródmieœcia. Czyli
mamy do czynienia z rozwi¹-
zaniem kad³ubowym, albo
optymistyczniej - wyjœciowym.

Najbardziej metra ³akn¹ bo-
wiem ci, co mieszkaj¹ na
obrze¿ach i dojazd do prze-
ciwleg³ych regionów miasta -
gdzie czêsto maj¹ pracê - zaj-
muje im i pó³torej godziny. Da-
leki Targówek, Tarchomin a¿
piszcz¹ w œcisku zat³oczonych
do maksimum arterii. My tu na
Pradze Po³udnie mamy alter-
natywê w postaci kolejowych
linii: otwockiej i miñskiej. I jeœli
chcemy, by wiarygodnie nas
traktowano przy naprawdê
niezbêdnych inwestycjach ko-
munikacyjnych (jak choæby
trasa przez Rondo Wiatracz-
na) udzielmy wsparcia tym,
którzy maj¹ zadzierzgniête ko-
munikacyjne gard³o.

Cieszmy siê z podpisanych
umów na rozpoczêcie metro-
wej inwestycji, ale powtarzaj-
my do znudzenia - budujemy
œrodkowy odcinek, który do-
piero po przed³u¿eniu linii na
obrze¿a, spe³ni swoje zada-
nia. I niech wzorem bêdzie np.
Londyn, gdzie tylko starsze
i centralne linie kolejki budo-
wane by³y najdro¿sz¹ metod¹
dr¹¿enia tuneli. Na obrze-
¿ach, tam gdzie zabudowa
jest luŸniejsza, metro jeŸdzi
nad ziemi¹! Taniej, szybciej,
wcale nie gorzej.

Chcia³bym us³yszeæ o takich
planach. Kompleksowych, mi-
syjnych, z wizj¹. A nie wydzie-
raniu œrodków na inwestycje,
bez których po prostu nie da siê
¿yæ. Tomasz Szymański
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REKLAMA REKLAMA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
(istnieje od 1991 roku)

Gocław ul. Samolotowa 2 (obok Poczty)
Tel. 022 672−12−71; 022 673−20−13

Czynna codziennie 8.00-20.30; niedziela 9.00-13.00
� Promujemy profesjonalne czyszczenie zêbów

(skaling, piaskowanie)
� Pe³ny zakres leczenia (m.in. zaawansowana chirurgia,

implanty, sta³e i ruchome aparaty ortodontyczne, 
kamera wewn¹trzustna, RTG).

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

W NUMERZE:
� Wiêcej ni¿ 

myœlenie 
po polsku ssssttttrrrr....     2222

� Kawiarniane
wspomnienia

ssssttttrrrr.... 4444
�Euro-Passy 

w CKP ssssttttrrrr.... 7777
� Prze³om 

w budownictwie
ssssttttrrrr.... 8888

�Katyñskie dêby 
w Aninie ssssttttrrrr.... 9999
� 35 lat kardiologii

w „Grochowskim”
ssssttttrrrr.... 11112222

� Saska Kêpa
uzdatniona

ssssttttrrrr.... 11114444
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Okrada³ w³asn¹ siostrê
Krzysztof C. systematycznie

krad³ swej siostrze pieni¹dze,
bi¿uteriê oraz wszystko co
mo¿na by³o sprzedaæ - na przy-
k³ad aparat fotograficzny. Kie-
dy kobieta zorientowa³a siê, co
brat robi i zwróci³a mu uwagê
zagrozi³, ¿e jeœli powiadomi
policjê spali mieszkanie. Ko-
bieta nie przestraszy³a siê. Poli-
cjanci zatrzymali Krzysztofa
C., mê¿czyzna przyzna³ siê do
kradzie¿y i dobrowolnie podda³
karze roku pozbawienia wolno-
œci w zawieszeniu na 3 lata.

Wpadli poszukiwani 
Ireneusz K. zosta³ zatrzyma-

ny przez wywiadowców z Pragi
Po³udnie w taksówce. By³
podejrzewany o dokonanie we
wrzeœniu br. kradzie¿y z w³a-
maniem do domu na terenie
Niemiec. Ukry³ siê w Polsce.
Bêdzie zapewne deportowany.
Z kolei przy nazwisku innego
poszukiwanego 24-letniego
Piotra przez 3 miesi¹ce by³y za-
mieszczone specjalne ostrze¿e-
nia: „Mo¿e posiadaæ broñ, mo-
¿e posiadaæ niebezpieczne na-
rzêdzia, mo¿e próbowaæ
ucieczki, mo¿e zachowywaæ siê
agresywnie.” Piotr C. poszuki-
wany by³ dwoma listami goñ-
czymi m.in. za wymuszenie
rozbójnicze. Szeroko zakrojone
dzia³ania operacyjne na terenie
naszej dzielnicy doprowadzi³y
do ustalenia miejsca pobytu po-
szukiwanego. Poniewa¿ uznany

zosta³ za szczególnie niebez-
piecznego, po³udniowoprascy
policjanci zatrzymali go wspól-
nie z funkcjonariuszami wy-
dzia³u realizacyjnego komendy
sto³ecznej. 

Po s³u¿bie zatrzyma³
podejrzewanego

Policjant z po³udniowopra-
skiej komendy, który w lipcu
zajmowa³ siê spraw¹ przyw³a-
szczenia bmw, bêd¹c po s³u¿bie
na Dworcu Wschodnim, zau-
wa¿y³ mê¿czyznê, którego
podejrzewa³ o dokonanie tego
czynu. Zatrzyma³ go. Sprawa
mia³a nastêpuj¹cy przebieg: pe-
wien kierowca odda³ swój sa-
mochód rano do myjni z proœb¹
o wypranie tapicerki i umycie
auta z zewn¹trz. Umówi³ siê
z pracownikiem, ¿e odbierze
bmw za oko³o 4 godziny. Przy-
jecha³ punktualnie, ale jego sa-
mochodu nie by³o, nie by³o tak-
¿e pracownika, który rano
przyjmowa³ samochód. Poli-
cjanci ustalili, ¿e to Jaros³aw
C., który zapad³ siê pod zie-
miê... By³ tak¿e poszukiwany
listem goñczym w celu dopro-
wadzenia do zak³adu karnego
oraz kilkoma zarz¹dzeniami
w celu ustalenia miejsca poby-
tu. Po zatrzymaniu na Dworcu
Wschodnim funkcjonariusze
ustalili tak¿e, ¿e jest on spraw-
c¹ rozboju z maja 2008 roku.
Wówczas 33-latek gro¿¹c i u¿y-
waj¹c przemocy ukrad³ audi.

toms

BIURO PODRÓ¯Y

ul. Walcownicza 14 lokal 1
04-921 Warszawa Falenica
tel./fax 022 872-96-97

e-mail: biuro@arkadiatravel.pl
www.arkadiatravel.pl

REKLAMA REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
Ksiêgi, KPiR, kadry, VAT,

ZUS, licencja MF
Odbiór dokumentów od Klienta

Solidnie i tanio 
– zapraszamy do wspó³pracy

Kontakt: 0 728 146 106,
0 505 434 152

biuro@maxsource.com.pl 
www.maxsource.com.pl

U NAS NAJTANIEJ!
❤ DUŻY WYBÓR NAJNOWSZYCH

WZORÓW OBRĄCZEK 
NA ZAMÓWIENIE ❤

GRAWER GRATIS!
NAJNOWSZE WZORY ŁAŃCUSZKÓW!

Nowa kolekcja wyrobów ze złota 
– próby 333 – po niskich cenach!
NOWA KOLEKCJA wyrobów ze SREBRA!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

Biuro nieruchomoœci
i doradztwa finansowego 

rozszerza swoj¹ dzia³alnoœæ 
o kolejne dzielnice Warszawy

Zapraszamy osoby prywatne i firmy, które
chc¹ sprzedaæ/wynaj¹æ swoj¹ nierucho-
moœæ – do koñca roku tylko 1% prowizji.

Zapraszamy deweloperów do wspó³pracy.
Ju¿ na prze³omie 2009/2010 po prawej
stronie Wis³y powstanie salon nieru-
chomoœci rynku pierwotnego i wtórnego 
– do koñca roku prowizja ju¿ od 1,5%.

U nas równie¿:
� kredyty hipoteczne
� kredyty gotówkowe (na dowolny cel)
� kredyty refinansowe
� po¿yczki hipoteczne

tel. 0694 686 683  
biuro@notusmediator.pl 
www.notusmediator.pl

Zmiany w VII Komendzie Rejonowej Policji
Nowym komendantem KRP Warszawa VII zosta³
m³. insp. mgr Dariusz Pergo³ (na zdjêciu). Zwi¹-
zany zawodowo z terenem Warszawy, gdzie by³
m.in. komendantem komisariatu na Targówku 
i Naczelnikiem VI Wydzia³u Kryminalnego Ko-
mendy Sto³ecznej Policji. Ostatnio Komendant
Powiatowy Policji w Miñsku Mazowieckim.

Miko³aj ma 9 lat. Mieszka
we Lwowie. Tu siê urodzi³. Tak
jak jego tata, dziadek, pradzia-
dek i prapradziadek, który wal-
czy³ w okopach I wojny œwiato-
wej. W Polsce by³ tylko raz. Ja-
wi siê mu, jako wielka i piêkna.
We Lwowie mo¿e nie tylko
myœleæ po polsku, ale i mówiæ
po polsku, a w polskiej szkole
uczyæ siê polskiego. Na proœbê
doros³ych, by powiedzia³ jakiœ
wierszyk bez namys³u recytuje:

- Kto ty jesteœ?
- Polak ma³y.
- Jaki znak twój?
- Orze³ bia³y.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Miêdzy swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czem ta ziemia?
- M¹ Ojczyzn¹.
- Czem zdobyta?
- Krwi¹ i blizn¹.
- Czy j¹ kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskê wierzê!
Dla Miko³aja jasne jest, ¿e

w Polsce ten wierszyk znaj¹
wszystkie dzieci, a zw³aszcza te
starsze. 

Roland ma 16 lat. Mieszka 
w Warszawie. Gdy s³yszy, ¿e
kiedyœ rówieœnik jego prapra-
dziadka fotografowa³ siê
w stroju krakowskim i na tle
p³achty z rosochatymi wierzba-
mi, wybucha œmiechem. Wiel-
kie mi co. Rosochate wierzby
i mazowiecki krajobraz jak
z ¯elazowej Woli. Czapka kra-

kowska? Gad¿et przyczepiony
do o³ówka pami¹tki z grodu
Kraka i smoka wawelskiego.
Dla niego nie jest to ¿aden sym-
bol polskoœci. Informacja, ¿e

jego prapradziadek – je¿eli
umia³ czytaæ i pisaæ i je¿eli na
dodatek pisa³ po polsku, to ra-
czej z b³êdami, bo chodzi³ do
szko³y pod zaborem. Tam obo-
wi¹zywa³ jêzyk rosyjski albo
niemiecki. Jaki dok³adnie? Te-
go Roland nie wie, bo nie wie
ani kim by³ pradziadek ani jak
mia³ na imiê. Nie wie te¿, czy
jego przodkowie ¿yli w War-
szawie, czy mo¿e sk¹dœ do sto-

licy przyszli. Roland nie jest je-
dyny. Œwiadomoœæ, ¿e niepod-
leg³oœæ to coœ wiêcej ni¿ puste
s³owo maj¹ nieliczni. Tylko ci,
którzy potrafi¹ sobie wyobra-
ziæ, ¿e 91 lat temu walka sz³a
o polski jêzyk w szko³ach,
o polskie „Ojcze nasz” i polskie
pieœni w koœcio³ach. Dla reszty
to kolejna nudna, patriotyczna
uroczystoœæ, podczas której ja-
kiœ facet przebrany za innego
faceta (podobno on siê Pi³sud-

ski nazywa), obowi¹zkowo
w czapce i z sumiastymi w¹sa-
mi coœ tam mówi. Ale jaki to
ma sens i czym to coœ jest – do-
k³adnie niewielu siê ws³uchuje. 

Dlatego gdy Roland s³yszy,
¿e podczas I wojny œwiatowej
do walki naprzeciw siebie sta-
nêli Polacy, ale ka¿dy w mun-
durze obcej armii najpierw wy-
trzeszcza oczy, a po chwili za-
stanowienia dopiero mówi, ¿e...

faktycznie. Jak tak zaczyna lo-
gicznie myœleæ, to tak musia³o
byæ. Gdy potem s³yszy, ¿e na
polu walki brat strzela³ do bra-
ta, a przekonywa³ siê o tym do-
piero wtedy, gdy ten œmiertel-
nie ranny padaj¹c krzycza³ po
polsku: „Jezus Maria!” lub
„O matko!” - znaczenie tej hi-
storii dociera do niego dopiero
po chwili. 

Nad tym, czy to fajnie, ¿e dziœ
Roland mo¿e po polsku nie tyl-

ko myœleæ, ale i czytaæ, pisaæ,
mówiæ oraz uczyæ siê - jeszcze
siê nie zastanawia³. Obiecuje, ¿e
to zrobi. Tylko póŸniej, ale nie
potrafi powiedzieæ kiedy. 

Myœlenie po polsku to coœ, co
by³o mo¿liwe zawsze, gorzej
z tym mówieniem, pisaniem,
czytaniem... Ale coœ, co mamy
na wyci¹gniecie rêki nigdy nie
jest doceniane a¿ siê chce napi-
saæ: Niestety... MKP

Więcej niż myślenie po polsku... 
Gdy 91 lat temu Polska odzyska³a nie-
podleg³oœæ gazety grzmia³y, ¿e pi¹te po-
kolenie doczeka³o. Dziœ do g³osu dosz³o
czwarte pokolenie tych, którzy wówczas
walczyli o Polskê. Czy doceniaj¹ to, co
zrobili ich prapradziadowie? 

ul. Wiatraczna 15 lok. 131 p. V
tel. 22 490-95-60; 

kom. 0501-192-078
od pon.-pt. w godz. 9.00-17.00

e-mail:
agencja.golebiewski@allianz.pl

Zapraszamy chêtnych do wspó³pracy
(minimum œrednie wykszta³cenie)

�� Ubezpieczenia od A do Z
�� Ubezpieczenia maj¹tkowe 

i komunikacyjne
�� Polisy emerytalne 

i ochronne
�� Zdrowotne
�� OFE; TFI

UWAGA! ZNI¯KA DO 20%
w ubezpieczeniach maj¹tkowych

AGENCJA ALLIANZ

Komenda Naczelna P.O.W. podczas æwiczeñ w 1917 roku.
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03−977 Warszawa, ul. Arabska 9

og³asza przetarg nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego 
w nowej inwestycji realizowanej przy ul. Saskiej 16:

� Lokal użytkowy nr U3a na parterze o powierzchni 11,04 m2

– planowany termin oddania IV kwartał 2009 r.
Specyfikacja warunków sprzeda¿y oraz stosowne regulaminy i uchwa³y dostêpne s¹ w siedzibie
Spó³dzielni pok. Nr 10 oraz na stronie internetowej Spó³dzielni: www.sbm-atenska.pl w zak³adce
„Inwestycja Saska 16”.

Cena wywoławcza 9.500,00 zł/m2 w tym VAT 22%
Po wp³acie wadium w wysokoœci 5.250,00 z³ brutto, oferty na zakup lokalu u¿ytkowego 
nale¿y sk³adaæ zgodnie ze specyfikacj¹ warunków sprzeda¿y w siedzibie SBM „Ateñska” do dnia 
26.11.2009 r. do godz. 12.00 w pok. Nr 9.

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26.11.2009 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spó³dzielni w pok. Nr 8.

Przetarg mo¿e byæ uniewa¿niony przez Zarz¹d Spó³dzielni bez podania przyczyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni:
– w sprawach organizacyjnych zwi¹zanych z przetargiem pok. Nr 10 lub pod numerem telefonu 

22 672-03-24 wew. 129 (Pani Joanna D¹browska),
– w sprawach realizacji inwestycji, warunków technicznych wykonania pok. Nr 9 lub pod numerem telefonu

22 672-03-24 wew. 111 (Pan Bogdan Piasta).

Specyfikacjê oraz komplet dokumentów do przetargu mo¿na nabyæ w siedzibie Spó³dzielni pok. Nr 10 
od dnia 12.11.2009 r. za cenê 30,00 z³.

SZANOWNI PAÑSTWO!
Informujê, ¿e od paŸdziernika tego roku
wesz³am w sk³ad Rady Warszawy.
Mo¿na siê ze mn¹ kontaktowaæ pod numerem
784-950-386.
Liczê na wspó³pracê.

Z wyrazami szacunku
Wanda Krajewska-Hofman

Publikacja wzbudzi³a spore
zainteresowanie. Po pierwsze
dlatego, ¿e nieprawid³owoœci
przy przeprowadzaniu przegl¹-
dów kominowych i wentylacyj-
nych s¹ relatywnie czêste, a po
drugie dlatego, ¿e rzadko przez
prokuraturê kierowany jest do
s¹du akt oskar¿enia przeciwko
administratorowi nieruchomo-
œci. Zarz¹dcy i administratorzy

budynków mieszkalnych musz¹
powa¿nie traktowaæ wype³nia-
nie swoich podstawowych obo-
wi¹zków. Coroczne przegl¹dy
kominowe nakazuje prawo bu-
dowlane. Niestety wielu wynaj-
muj¹cych bagatelizuje ten na-
kaz. Szczególnie w prywatnych
zasobach mieszkaniowych.
W „komunalce” i zasobach
spó³dzielczych zmor¹ s¹ nieucz-
ciwi kominiarze i brak nale¿yte-
go nadzoru nad ich pracami.

Aktualnie prokuratura prowa-
dzi sprawê zwi¹zan¹ z przegl¹-
dami kominowymi zg³oszon¹
przez po³udniowopraski Zak³ad
Gospodarowania Nieruchomo-
œciami. – W czasie kontroli doku-
mentacji w ADM Nr 7 przy ul.
Hetmañskiej zwróciliœmy uwagê
na du¿¹ iloœæ ra¿¹co podobnych
do siebie podpisów lokatorów

potwierdzaj¹cych przeprowadze-
nie kontroli kominowych – mówi
Janusz Sêkowski dyrektor ZGN
Praga Po³udnie. – Okaza³o siê
równie¿, ¿e badane by³y nieist-
niej¹ce kominy i lokale, albo ¿e
wydano pozytywn¹ opiniê, a ko-
min by³ niedro¿ny. Pytani lokato-
rzy mówili, ¿e na potwierdze-
niach przegl¹dów nie widniej¹
ich podpisy, a kominiarzy nie wi-

dzieli od kilku lat. W czerwcu
2008 r. ZGN skierowa³ do pra-
skiej prokuratury zawiadomienie
o pope³nieniu przestêpstwa (fa³-
szerstwo i oszustwo). – Potem
rozszerzyliœmy nasze doniesienie
o podejrzenie sprowadzenia za-
gro¿enia dla ¿ycia ludzi – dodaje
dyrektor Sêkowski. – Bo jeœli
mieszkanie jest opalane piecem
lub posiada instalacjê gazow¹,
a przewody s¹ niedro¿ne, to wia-
domo, ¿e ludzie siê zatruj¹.
W trybie dyscyplinarnym (za
brak nale¿ytego nadzoru) ZGN
zwolni³ dwie osoby, w tym kie-
rowniczkê administracji przy 
ul. Hetmañskiej.

W toku postêpowania policja
przes³ucha³a zarówno kominia-
rzy, których ZGN podejrzewa
o przestêpstwa, jak i liczn¹ grupê
mieszkañców budynków przy ul.

Kordeckiego i Boremlowskiej.
Zeznania wiêkszoœci lokatorów
potwierdzaj¹ podejrzenia i za-
rzuty ZGN. Od kominiarzy po-
brano próbki pisma do analizy. 
– Od 12 lutego postêpowanie
jest zawieszone, gdy¿ zosta³a zle-
cona bieg³emu analiza grafolo-
giczna dokumentów – wyjaœnia
Renata Mazur rzecznik praskiej
prokuratury. – Do zbadania jest
bardzo du¿o dokumentów z lat
2006 i 2007, dlatego bieg³y okre-
œli³ termin sporz¹dzenia opinii
na pó³tora roku. Ale prokurator
pisze pisma z proœb¹ o przyspie-
szenie wykonania opinii.

Tymczasem firma kominiar-
ska podejrzewana przez ZGN
o przestêpstwa ca³y czas dzia³a
na rynku. A nawet sprawdza
przewody kominowe w... sto-
³ecznych budynkach komunal-
nych! „Mieszkaniec” dotar³ do
dokumentów, z których wynika,
¿e ten sam mistrz kominiarski
pó³ roku po z³o¿onym przez
ZGN doniesieniu wygra³ jeden
z przetargów og³oszonych
przez... ZGN Praga Po³udnie!
Przetarg warty blisko 100 tysiê-
cy z³.! W bie¿¹cym roku ta sama
firma wygra³a przetarg w ZGN
Wawer. Jest to mo¿liwe, gdy¿
jedynym kryterium branym pod
uwagê w tych przetargach jest
proponowana cena. Odpowie-
dnio nisko wyceniæ mo¿na
wszystko. Prócz ludzkiego zdro-
wia i ¿ycia... Adam Rosiński

„„„„MMMMaaaarrrr ttttwwwweeee    dddduuuusssszzzzeeee””””    wwww    kkkkoooommmmiiiinnnnaaaacccchhhh
W przedostatnim numerze „Mieszkañca” in-
formowaliœmy, ¿e w zwi¹zku z zaczadzeniem
dziewczynki w kamienicy przy ul. Grochow-
skiej dwóm kominiarzom i kierowniczce ad-
ministracji grozi 10 lat wiêzienia.

Kawiarniane
wspomnienia

Ponad dwadzieœcia lat temu powsta-
wa³y lokalne Komitety Obywatelskie
„Solidarnoœæ”, które odegra³y zna-
cz¹c¹ rolê w wyborach samorz¹do-
wych. Z okazji rocznicy wspomina-
no dawne dzieje...
5 listopada sala widowiskowa Centrum Pro-

mocji Kultury Pragi Po³udnie przekszta³ci³a siê
w kawiarenkê. Zreszt¹ impreza, która zosta³a
zorganizowana z okazji 20-lecia powstania sa-
morz¹du na „du¿ej” Pradze Po³udnie nazwana
zosta³a „Prask¹ Kawiarni¹ Obywatelsk¹”. Przy
kawiarnianych stolikach zasiedli ludzie, którzy
przed dwoma dekadami tworzyli nasz¹ samo-
rz¹dnoœæ. Pierwsi burmistrzowie Edward Ma³ec-
ki i Józef Wernik opowiadali o pocz¹tkach samo-
rz¹du. Radna Marzenna Koraszewska wspomi-
na³a, jak cha³upniczo tworzy³a wyborcze trans-
parenty, które zawis³y na jednej z naszych roga-
tek. Transparenty zosta³y zreszt¹ szybko spalone
przez „nieustalonych sprawców”. Kilka anegdot
z tamtych czasów dorzuci³ ówczesny radny Ka-
zimierz Ha³at. O sytuacji na Wybrze¿u opowia-
da³ obecny wojewoda mazowiecki Jacek Ko-
z³owski. Spor¹ czêœæ spotkania poœwiêcono wy-
dawanemu przez KO „Solidarnoœæ” pismu
„Olszynka”, którego skserowane egzemplarze
le¿a³y na kawiarnianych stolikach. Wspominano
tych, którzy odeszli. 

Moderatorem spotkania by³ Tomasz Suski kie-
ruj¹cy „Stowarzyszeniem Promocji Grochowa”.
Przedstawi³ on multimedialn¹ prezentacjê obra-

zuj¹c¹, jak na przestrzeni minionych dwudziestu
lat zmieni³a siê Praga Po³udnie. O aktualnej sytu-
acji samorz¹du opowiada³ burmistrz Tomasz Ku-
charski, jego zastêpca Marek Karpowicz i radny
Ryszard Kalkhoff. Poniewa¿ rocznice tego typu
zawsze s¹ okazj¹ do pewnych refleksji i podsu-
mowañ, „Mieszkaniec” sprawdzi³, kto z radnych
„du¿ej” Gminy Praga Po³udnie, którzy w 1990 r.
uzyskali mandaty ci¹gle jest aktywny w dzia³al-
noœci politycznej i samorz¹dowej. 

Ci¹gle radn¹, choæ aktualnie miejsk¹, jest Mag-
dalena Czerwosz z Saskiej Kêpy. Mandat z Okrê-
gu Rembertowa w 1990 r. zdoby³ wspomniany
ju¿ Marek Karpowicz, który obecnie jest w Za-
rz¹dzie Pragi Po³udnie, a by³ tak¿e pierwszym
burmistrzem Rembertowa. W tamtych wyborach
radnym z Grochowa Po³udnie zosta³ Pawe³ Wy-
pych piastuj¹cy teraz ministerialne stanowisko
przy prezydencie Lechu Kaczyñskim. Aktywni s¹
jeszcze Stanis³aw Szostakiewicz i Józef Ro-
szkowski. Pierwszy dzia³a w lokalnym samorz¹-
dzie Goc³awia, a drugi jest radnym Wawra. Szo-
stakiewicz wtedy startowa³ z listy SdRP, a Ro-
szkowski z KO Os. Rolniczych Pasa Nadwiœlañ-
skiego. Ada M.

We wtorek 3 listopada
w Sali Konferencyjnej Urzêdu
Warszawa Praga Pó³noc zago-
œci³a wystawa prac Zbigniewa
Twardowskiego, pt.: „Che³-
moñski 150 lat póŸniej”.

Tytu³ wernisa¿u nie jest przy-
padkowy. Zbigniew Twardow-
ski jest prawnukiem Józefa
Che³moñskiego. Autor wysta-
wy z dum¹ podkreœla równie¿
swoje spokrewnienie z ks. Ja-
nem Twardowskim, który by³
stryjem malarza.

W czasie swojej wieloletniej
twórczoœci Twardowski mia³
wystawy w kraju i zagranic¹.
W Urzêdzie Pragi Pó³noc mo-
¿emy podziwiaæ kolekcje pej-
za¿y i portretów, a tak¿e obrazy
samego Che³moñskiego prze-
tworzone w wyobraŸni prawnu-
ka. Pytany o najbardziej cha-
rakterystyczne cechy swego
stylu Twardowski odpowiada. 
- Ju¿ na studiach zrozumia³em

wartoœæ „koloru” w malar-
stwie. Nigdy nie malujê w jed-
nej palecie barw. Mieszam far-
by uzyskuj¹c coraz to nowe

efekty. Co dziwne, jestem dalto-
nist¹. Widzê inaczej, ale czy ar-
tysta powinien byæ taki sam jak
wszyscy?

Podczas uroczystoœci odby³a
siê prezentacja i poœwiêcenie
portretu b³ogos³awionego Igna-
cego K³opotowskiego. Obraz
pozostanie ju¿ w sali konferen-
cyjnej na sta³e, jako pami¹tka
wydarzenia. Obrazy w sali kon-

ferencyjnej przy K³opotowskie-
go 15 mo¿na ogl¹daæ do koñca
listopada. 

Olga Kamionek

Daltonista od kolorówPrzejête lokatorki kamienicy, w której 
w styczniu br. zaczadzia³a nastolatka.

Fot. archiwum
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Albo, jakie poci¹gi i autobusy
je¿d¿¹ do miejscowoœci, do
której siê wybieram. Lub te¿, by
obejrzeæ, jak na panoramicz-
nym filmie, miejscowoœæ do
której przeprowadzi³y siê dzieci
– czy to bêdzie wieœ w Polsce,
Irlandii czy Ameryce Po³udnio-
wej – wszystko mo¿na „wygu-
glowaæ” sobie jak na d³oni:
mapkê, rzeŸbê terenu, zdjêcia
z lotu ptaka.

Podobnie, ka¿dy powinien
umieæ obs³ugiwaæ komórkê. Nie
ka¿dy musi j¹ mieæ, lecz w razie
nag³ego wypadku to najszybszy
sposób wo³ania o pomoc. 

Nie ka¿dy potrafi prowadziæ
samochód lecz trudno nie zgo-
dziæ siê z tym, ¿e ka¿dy – zw³a-
szcza, jeœli ¿yje w mieœcie –
musi wiedzieæ o nim kilka rze-
czy, choæby mieæ pojêcie o na-
prawdê d³ugiej drodze hamo-

wania, bo tona ¿elastwa roz-
pêdzonego na mokrym asfal-
cie nie zatrzyma siê na odcin-
ku piêciu metrów tylko dlate-
go, ¿e wkraczam na jezdniê.

Niedawno, bêd¹c na Wy-
dziale Matematyki UW, zoba-
czy³am przylepion¹ do œciany
karteczkê: „Coœ Ci siê nie
podoba? Zmieñ to!”. 

£atwo powiedzieæ: zmieñ!
Lecz nie zmienisz niczego
w toku studiów, Twoje dzia³a-
nia nie bêd¹ skuteczne lub na-
wet nara¿¹ Ciê na œmie-
sznoœæ, jeœli nie znasz obowi¹-
zuj¹cego regulaminu studiów.
To samo dotyczy innych ob-
szarów ¿ycia: spó³dzielni mie-
szkaniowych, zak³adów pracy,
czy w³asnej rodziny. Gdziekol-
wiek chcesz zmieniaæ, popra-
wiaæ, modernizowaæ, rozpo-
znaj obszar, poka¿, ¿e rozu-
miesz i ludzi, i regu³y, którymi
siê kieruj¹. Walcz o zmiany, s¹
one naprawdê potrzebne.
Lecz jeœli chcesz byæ wys³u-
chany, traktowany serio i – co
najwa¿niejsze - skuteczny, rób
to m¹drze… żu

Kobiecym okiem

- Czerwona wygrywa, czarna przegrywa! Graæ i wygrywaæ
panie i panowie! I uwaga: raz, dwa trzy – gdzie jest czerwo-
na? Tak jest, pan w kaszkiecie wygra³ w tem momencie okr¹-
g³¹ stówe. No i graæ, wygrywaæ – gdzie jest czerwona? I zno-
wu pan w kaszkiecie jest grubszy o moj¹ nastêpn¹ stówê. Pa-
nie, pan jesteœ za dobry, idŸ pan swoj¹ drog¹.

- Jakie idŸ, jakie idŸ… Goœæ w kurtce US Army by³ wyraŸnie
skory do draki. - Tak siê nie robi, gramy do koñca, Albo masz
pan uczciwy interes, albo - sam pan wiesz, a ja rozumiem. Sta-
wiam piêæ stów – przegram, to pañskie, ale jak wygram, to te
piêæ stów pan mi wisisz. Rzucaj pan. 

- Graæ i wygrywaæ, czerwona gór¹, czarna pod chmur¹… 
Rêce pana Eustachego Mordziaka w zawrotnym tempie za-

wirowa³y nad stolikiem zrobionym z kartonu po bananach.
Raz, dwa, trzy – zgadujesz ty. 

Goœæ w kurtce pewnym ruchem wskaza³ jedn¹ z trzech kart:
- Tu, forsa moja. 

Eustachy podniós³ kartê i oczom zdumionych widzów za-
miast czerwiennego asa ukaza³ siê as winny… 

- I tak to wygl¹da³o. Klient nie mia³ prawa wygraæ. Dziœ jest tak sa-
mo, z tym, ¿e cwaniaki nie robi¹ ludzi w konia na trzech kartach tyl-
ko na jednorêkich bandytach. Tak zwany postêp naukowo-techniczny.
Z maszyn¹ cz³owieku nie wygrasz. Mimo, ¿e od czasu do czasu ktoœ
trafi parê groszy, to per saldo wygrany jest tylko jej w³aœciciel. Teraz
automaty s¹ na prawie ka¿dej ulicy. Sami siê przekonajcie.

Dopiero teraz pan Kazimierz G³ówka, niemy œwiadek tej ba-
zarowej scenki, zorientowa³ siê, ¿e jego kole¿ka Eustachy zor-
ganizowa³ dla kilku ¿¹dnych wiedzy kupców pogl¹dow¹ lekcjê
hazardu. Faktycznie ostatnio o niczym innym siê tu nie mówi,
tylko, ¿e Donaldinio skaza³ „jednorêkich bandytów” na
œmieræ. Opinie, jak w ca³ym spo³eczeñstwie, tak i na bazarze
by³y podzielone. 

- Gorza³ê te¿ chcieli skasowaæ. I co? Ludzie i tak pili, tylko
mafia na tej prohibicji zrobi³a z³oty interes. A z Ameryki do
dziœ siê ludzie œmiej¹. 

- Co szukaæ w Ameryce; pamiêtasz pan, jak u nas mo¿na by-
³o grzaæ dopiero od trzynastej? 

Jegomoœæ, od którego z daleka czu³o siê, ¿e temat mu nad
wyraz le¿a³, przerwa³ panu Eustachemu. 

- Na mecie zawsze gorza³a by³a, na okr¹g³o. By³ taki adres
– Osada Ojców. Ju¿ nie ¿yje nasza dobrodziejka, pocieszyciel-
ka spragnionych. To by³a kobita – dy¿ur mia³a œwi¹tek, pi¹tek,
dzieñ i noc, za Bieruta, za Gomu³ki i za Gierka. Wystarczy³o
w szybe zapukaæ… Natomiast pijaczki z lepszych sfer, na przy-
k³ad urzêdnicy z central handlu zagranicznego, albo z mini-
sterstw radzili sobie inaczej. Owó¿ zakaz picia przed trzynast¹
nie obowi¹zywa³, gdy siê podejmowa³o zagranicznych goœci.
Ch³opaki zawsze mieli wiêc pod rêk¹ paru zagranicznych ko-
legów z placówek handlowych, albo dyplomatycznych. Dawa-
li w beret od œniadania. Istna miêdzynarodówka kiziorów. 

- Ka¿den jeden zakaz mo¿na obejœæ, jak siê chce, zamkn¹³
pokaz i dyskusjê Eustachy. Koñcowa opinia kupców sprowa-
dzi³a siê wiêc do tego, ¿e rz¹d najpewniej tylko tak dla picu
wzi¹³ siê za tych „bandytów”. Raczej dla oka, ¿e niby coœ ro-
bi. Znaczy siê jak mawia³ klasyk, nie chcia³, ale musia³, bo wy-
bory za pasem. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Œlepa babka w karty nie gra
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Ambasador Tunezji w Polsce, pan Bechir Chebaane (wymawiaj „be-SZIR sze-BAN)
wyda³ w swej rezydencji na Saskiej Kêpie przyjêcie z okazji Œwiêta Narodowego,
znanego pod nazw¹ „Zmiana”. W roku bie¿¹cym tak siê z³o¿y³o, ¿e œwiêto to przy-
pad³o w dwa tygodnie po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Obchodzone
jest ono 7 listopada, poniewa¿ to tego dnia, w 1987 roku czyli 22 lata temu, ów-
czesny wicepremier i minister spraw wewnêtrznych, Zine El Abidine Ben Ali, zwany
powszechnie Ben Alim, przej¹³ pokojowo i zgodnie z konstytucj¹ tunezyjsk¹ w³adzê
po ojcu niepodleg³oœci Tunezji, Habibie Burgibie, który zapad³ na uwi¹d starczy. Wy-
bory zaœ, o których wspomnia³em, odby³y siê 25 paŸdziernika, przebieg³y spokoj-
nie i zakoñczy³y siê wysokim zwyciêstwem Ben Aliego jako prezydenta i – w wybo-
rach parlamentarnych – równie wysokim zwyciêstwem jego partii – Zgromadzenia
Konstytucyjno-Demokratycznego. By³y to pi¹te wybory od „Zmiany” i by³y to wy-
bory PLURALISTYCZNE, takie, w których brali udzia³ kontrkandydaci na stanowisko
prezydenta i cztery partie opozycyjne w wyborach parlamentarnych. 

Przejêcie w³adzy przez Ben Aliego, mimo, ¿e dokonane w sposób pokojowy,
odby³o siê w okolicznoœciach dramatycznych. W latach 1980-84, Ben Ali by³ amba-
sadorem Tunezji w Polsce, a wiêc prze¿y³ tu ca³y okres stanu wojennego (13 gru-
dnia 1981 - 22 lipca 1983). Musia³ to byæ dla niego okres szczególnie interesuj¹cy,
poniewa¿ by³ on – i jest - wybitnym specjalist¹ od spraw bezpieczeñstwa narodowe-
go. Po powrocie do Tunezji zosta³ sekretarzem stanu do spraw bezpieczeñstwa na-
rodowego i obserwowa³, jak postêpuje uwi¹d starczy u Burgiby. Na przyk³ad, kiedy
Burgiba podejmowa³ obiadem wówczas wiceprezydenta USA, George’a Busha z pa-
ni¹ Bushow¹, to wyjada³ jej potrawy z talerza. Identycznie zachowa³ siê wobec cór-
ki genera³a Jaruzelskiego, Moniki, kiedy wraz z ojcem te¿ by³a podejmowana obia-
dem przez niego. Kiedy by³ w Bia³ym Domu u Ronalda Reagana, to przerywa³ mu
przemówienie, a w pewnym momencie powiedzia³ na g³os do t³umaczki: „Gdyby pa-
ni mia³a piêtnaœcie lat wiêcej, a ja piêtnaœcie lat mniej, to by miêdzy nami dzia³y siê
piêkne rzeczy”. By³a to gafa dyplomatyczna wielkiej wagi, choæ prywatnie mog³a
byæ nawet dowcipna.  

Ale najpowa¿niejsze by³o to, ¿e Burgiba dopuœci³ do rozpanoszenia siê w kraju
fundamentalistów muzu³mañskich. W sierpniu 1987 roku pod³o¿yli oni bomby
w czterech, obliczonych na turystów, luksusowych hotelach w Sousse i w Monasty-
rze, niszcz¹c je. A na 8 listopada 1987 roku przygotowywali zbrojny zamach stanu.
A wiêc 7 listopada, o 6.30, Ben Ali wyda³ przez radio i telewizjê proklamacjê, ¿e
przejmuje w³adzê. 

Rz¹dzi m¹drze. Œwiadectwem tego jest sytuacja nastêpuj¹ca. Wszystkie dotychcza-
sowe wybory wygrywa ogromn¹ wiêkszoœci¹ g³osów – oscyluj¹c¹ zawsze wokó³ 90
procent. Ale nikt go nie oskar¿a, ani w kraju ani zagranic¹, ¿e s¹ to „wybory a la
Bre¿niew”, ani, ¿e s¹ sfa³szowane. Bo nie s¹. Nie ma takiej potrzeby. Ben Ali ma ju¿
tak¹ pozycjê wewn¹trz kraju – i w œwiecie - ¿e poparcie dla niego jest autentycznie
powszechne. Jego ma³¿onka, pani Leila Ben Ali, jest te¿ w kraju bardzo popularna. 

To powszechne poparcie wynika z tego, ¿e Ben Ali zapewni³ spokój i stabilnoœæ kra-
ju i uniemo¿liwi³ dzia³alnoœæ si³om skrajnym, a zw³aszcza terrorystycznym. Cieszy siê
te¿ silnym poparciem Najwy¿szej Rady Islamu, która w Tunezji kieruje siê „duchem
otwarcia, poszukiwaniem rozwi¹zañ z³otego œrodka i umiarkowaniem,  odrzucaj¹-
cym wszelkie skrajnoœci”. M³odzie¿ porwa³ tym, ¿e jest entuzjastycznym „fanem” in-
ternetu i dyplomowanym elektronikiem. A ju¿ kobiety tunezyjskie stoj¹ za nim mu-
rem, poniewa¿ ich stopieñ emancypacji jest absolutnie bezprecedensowy nie tylko
w porównaniu z innymi krajami arabskimi, ale i wieloma innymi, zw³aszcza w Trze-
cim Œwiecie. To dlatego ogromn¹ wiêkszoœæ swych przemówieñ Ben Ali zaczyna od
s³ów „PANIE i panowie” lub TUNEZYJKI i Tunezyjczycy”, a rzadko odwrotnie. 

Zygmunt Broniarek

Ka¿dy z nas powinien dbaæ
o swój rozwój, by nie pozosta-
waæ w tyle, poza innymi, poza
teraŸniejszoœci¹. 

Nie o to chodzi, ¿eby goniæ za
nowinkami. Nie ka¿dy musi
mieæ w domu telewizor, nie ka¿-
dy musi jeŸdziæ samochodem –
mo¿e woleæ rower. Ale dzisiaj
warto rozumieæ, czym jest kom-
puter, czym jest Internet i warto
umieæ z nich korzystaæ. ¯eby
ogarn¹æ, o czym rozmawiaj¹
ludzie dooko³a. ¯eby poj¹æ, na
czym ma polegaæ reforma sy-
stemu opieki zdrowotnej. ¯eby
wreszcie, w razie potrzeby,
mieæ œmia³oœæ wejœæ do kawia-
renki internetowej i móc szybko
zebraæ informacje, nie robi¹c
nikomu k³opotu. Na przyk³ad
o tym, jaka dieta jest zalecana
przy chorobach trzustki i o co
w³aœciwie z t¹ trzustk¹ chodzi.
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Coœ ci siê 
nie podoba?!

* 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
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

dr Artur Górski 
Pose³ na Sejm RP oraz

Komitet Prawa i Sprawiedliwoœci Praga Po³udnie
zapraszaj¹ na spotkanie z Pani¹ 

Gabriel¹ Mas³owsk¹
Pos³em na Sejm RP

nt.: 
„Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych
– szanse i zagro¿enia dla spó³dzielców”

Spotkanie odbêdzie siê 
w dniu 17.11. (wtorek) 2009 r. o godz. 18.00

w Szkole Podstawowej nr 185, 
ul. Bora-Komorowskiego 31 (sala gimnastyczna)

dr Artur Górski 
Pose³ na Sejm RP

zaprasza na 
DY¯UR POSELSKI

w dniu 16.11 (poniedzia³ek) w godz. 18.00-19.30
do Filii Biura Poselskiego na Pradze Po³udnie 

ul. Jarociñska 17
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REKLAMA REKLAMA

L O K A L E
do wynajęcia

I piêtro, biurowe:
25 m2 i 32 m2

wysoka suterena:
80 m2

zg³oszenia tel. 606−591−047
FF    AA    LL    EE    NN    II    CC    AA

SZAFYSZAFY,,
GARDEROBYGARDEROBY,,
MEBLEMEBLE
KUCHENNEKUCHENNE

Przyk³adowa zabudowa wnêki
z drzwiami przesuwnymi o wymiarach

wys. 270, szer. 160, g³. 70.
Wnêtrze kolor, wype³nienie drzwi:

1 x lustro, 1 x p³yta.
Koszt z monta¿em 1220 z³
Tel. 0504−925−811

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

ul. Błękitna 95 (Wawer)
ul. Trakt Brzeski 59 (Stara Miłosna)
ul. Niemcewicza 2 (Wesoła)
tel. 0509 661 103

Us³ugi Informatyczne
dla Twojego biura

Sieci Komputerowe
Instalacja/utrzymanie

Awarie - szybkie
usuwanie

Sprzêt komputerowy
0 602 721 222

info@itelements.pl

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 022 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 18, 25.11 i 2, 16,12
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
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�� regeneracyjno-od¿ywcza
sauna do w³osów

�� zabiegi przeciw wypadaniu
w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36

Wszystko wskazuje na to, ¿e sprawa prywatyzacji Sto³ecznego Przedsiê-
biorstwa Energetyki Cieplnej czyli poczciwego SPECu, który wszystkim nam
ciepe³ko do domów dostarcza, bêdzie dla Ratusza tym, czym budowa auto-
strad dla rz¹du. S³owem – k³opotem, o którym wci¹¿ siê mówi, a którego
nikt nie umie rozwi¹zaæ. 

Rzecz zaczê³a siê – jak pamiêtamy – w styczniu, gdy jeden z zastêpców
Pani Prezydent zaapelowa³ do radnych o okazanie mu zaufania i zgodê na
prywatyzacjê SPECu bez wczeœniejszej wyceny, strategii, badania op³acalno-
œci. Ot, taka randka w ciemno za pieni¹dze podatnika. Radni zaufania
odmówili – uchwa³a przepad³a. 

Po szeregu kuluarowych ustaleñ, propozycji i negocjacji, wróci³a w po³o-
wie roku. Ale ju¿ nie jako zgoda na prywatyzacjê, ale zgoda na wydanie
z miejskiej kasy 10 milionów z³otych na zrobienie tego, czego w styczniu za-
brak³o: wyceny SPECu, opracowania strategii prywatyzacji oraz – gdyby po
zapoznaniu siê z tym dokumentami – Rada zdecydowa³a siê SPEC prywaty-
zowaæ, doradztwo prywatyzacyjne. W stosownej uchwale zaznaczono, i¿ na
pierwsze dzia³anie przeznacza siê 3 miliony, a na drugie – po ewentualnej
decyzji Rady o prywatyzacji – 7 milionów. Uchwa³a jako rozs¹dna przesz³a. 

Gdy jednak og³oszono przetarg na realizacjê owych dokumentów, wybu-
ch³a bomba – okaza³o siê bowiem, i¿ zamówienie tak sformu³owano, i¿ wy-
grywaj¹ca zlecenie za 3 miliony z³ firma nie ma interesu w dzia³aniu obiek-
tywnym i bezstronnym. Jeœli bowiem przed³o¿one przez ni¹ analizy prze-
konaj¹ radnych do prywatyzacji „w drodze zaproszenia do negocjacji”
wówczas ma zagwarantowane zlecenie za kolejne 7 baniek. Konia z rzê-
dem temu, kto w takiej sytuacji zachowa obiektywizm. Sprawa wzburzy³a
radnych. Nawet tych z Platformy. I co? Ano, póki co, nic. Mo¿e poza tym,
i¿ wiceprezydent oœwiadczy³, ¿e „decyzja o sposobie prywatyzacji ju¿ w Ra-
tuszu zapad³a”. Po co w takim razie marnowaæ 3 miliony na obiektywne
analizy?

Pani Prezydent mia³a urodziny. Jak co roku osiemnaste. I jak co roku –
mimo wyraŸnego zakazu ze strony Jubilatki – pod drzwiami gabinetu na
Bankowym ustawi³a siê kolejka. Od Panów Oficerów (formacji wszelkich)
poprzez samorz¹dowców, po media. Wœród tych ostatnich szczególne zain-
teresowanie budzi³ prezes POLSATu z bukietem wielkim jak kasa, któr¹ Mia-
sto na realizowanego przez tê prywatn¹ telewizjê Sylwestra przeznaczy³o.
A¿ mi³o by³o popatrzeæ. NieŸle prezentowali siê równie¿ szefowie firm prze-
wozowych – zw³aszcza autobusiarze a¿ palili siê do sk³adania ¿yczeñ. Jak
nie przymierzaj¹c ich pojazdy w trasie. 

Na urodziny od Biura Komunikacji Spo³ecznej Pani Prezydent dosta³a
konferencjê prasow¹ i wydawnictwo poœwiêcone sto³ecznej opiece nad nowo-
rodkiem. Zamys³ s³uszny, ale w publikacji b³¹d na b³êdzie i b³êdem pogania.
Ale za to kolorowo jest i na dobrym papierze. 

To pewnie nie jedyne kolorowe wydawnictwo Ratusza w tym miesi¹cu.
Tradycyjnie ju¿ bowiem (od czasów Lecha K.) rocznica wyborów prezydenc-
kich wi¹¿e siê ze stosownym folderkiem. Te przygotowywane przez ekipê
Hanny Gronkiewicz-Waltz s¹ i tak doœæ skromne w formie. Ciekawi jesteœmy,
co te¿ Pani Prezydent uzna za najwiêkszy sukces trzeciego roku prezyden-
tury? Mo¿e SPEC?

PODPATRYWACZ

SPEC(e) NA URODZINACH

ZAK£AD US£UG 
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
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MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
Proponujemy Pañstwu kompleksow¹ us³ugê 

w zakresie zarz¹dzania i administrowania Nieruchomoœciami.
Posiadamy Licencjê Zarz¹dcy Nieruchomoœci.

� Oferujemy obs³ugê techniczn¹ w zakresie bie¿¹cych napraw 
oraz d³ugofalowych projektów modernizacyjnych i remontowych.
� Oferujemy obs³ugê ksiêgow¹ zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisami prawa.
� Organizujemy zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.
� Przygotowujemy projekty uchwa³.

Zapraszamy do wspó³pracy: 
tel. 22 465−68−20, 724−752−033 lub e−mail: info@abako.pl

04−041 Warszawa ul. Ostrobramska 101.

Zosta³o wiêc jeszcze upomi-
nanie siê o to, by wzorem innych
miejsc i na tym bus-pasie wyzna-
czyæ godziny, w których jest on
dostêpny wy³¹cznie dla komuni-
kacji miejskiej. Wszêdzie jest to
czas miêdzy 7.00 a 9.00 i miêdzy
14.00 a 18.00. „Mieszkaniec”
proponowa³, ¿eby ze wzglêdu na
specyfikê Trasy „£”, czas wy-
³¹cznoœci dla autobusów wyd³u-
¿yæ: 7.00–10.00 i 14.00–19.00.
Doœwiadczenie podpowiada, ¿e
to jest niezbêdne. 

Kilka dni temu wydarzy³y siê
dwie kolizje, na dwóch prze-
ciwleg³ych pasach ruchu. Mi-
mo, ¿e by³ œrodek dnia, a nie go-
dziny szczytu, trasa na ca³ej d³u-

goœci momentalnie siê zakorko-
wa³a. Gdyby w tym czasie kie-
rowcy mogli korzystaæ z trze-
ciego pasa, sytuacja te¿ by³aby
trudna, ale nie beznadziejna.
Tymczasem œciœniêci na dwóch
pasach musieli cz³apaæ ko³o za
ko³em, bezradnie popatruj¹c na
usuwanie skutków kolizji. 

Na razie jednak nasze suge-
stie pozostaj¹ bez echa, ale nie
tracimy nadziei – ponoæ kropla

dr¹¿y ska³ê. W koñcu od chwili
uruchomienia bus-pasów nie
mieliœmy ani jednego sygna³u,
¿e Czytelnicy nie zgadzaj¹ siê
z naszymi uwagami na ten te-
mat. Przeciwnie – z listów i te-
lefonów wynika, ¿e bardzo pil-
nie obserwuj¹ sytuacjê. Ostat-
nio na przyk³ad podpowiadaj¹
nam, ¿ebyœmy zwrócili uwagê
na kierowców autobusów. Oni
coraz bardziej czuj¹ siê uprzy-
wilejowani, co przejawia siê
miêdzy innymi coraz szybsz¹
jazd¹ po bus-pasie. Straciwszy
czas na bocznych, zakorkowa-
nych ulicach, na bus-pasach do-
ganiaj¹ rozk³ad jazdy. Nie-
którzy tak brawurowo, ¿e trze-
ba siê w œrodku dobrze trzy-
maæ, ¿eby nie fikn¹æ koz³a… 

Poniewa¿ ZTM jest odporny na
krytykê, to mo¿e spraw¹ zajmie
siê Stra¿ Miejska i Policja.
W koñcu, gdy o kierowców sa-
mochodów osobowych chodzi³o,
to s³u¿by porz¹dkowe potrafi³y
godzinami polowaæ na nich z fo-
toradarem. Ci z autobusów, to te¿
kierowcy, ich te¿ przepisy obo-
wi¹zuj¹. Marcin Pietrzak

Bój−pas (cd.)
A jednak siê zmienia! Od pierwszego grudnia
na bus-pasy na Trasie £azienkowskiej bêd¹
mog³y wje¿d¿aæ taksówki. Pamiêtaj¹ Pañ-
stwo – podobno nic nie mo¿na by³o zrobiæ.
Zarz¹d Transportu Miejskiego t³umaczy³, ¿e
taksówek na bus-pas wpuœciæ nie mo¿e, bo
s¹ niewidoczne dla kierowców autobusów…

W tym roku Centrum Kszta³-
cenia Praktycznego przy ul.
Miñskiej obchodzi dziesiê-
ciolecie istnienia. „Mieszka-
niec” by³ na Jubileuszu.

Rola jak¹ we wspó³czesnym kszta³ce-
niu zawodowym odgrywaj¹ Centra Kszta³-
cenia Praktycznego jest ogromna. A to
znajduj¹ce siê na Pradze Po³udnie jest pla-
cówk¹ bardzo licz¹c¹ siê na edukacyjnym
rynku. Kiedyœ m³odzie¿ ucz¹ca siê zawodu
mia³a mo¿liwoœæ warsztatów. Obecnie jest
z tym du¿y problem. I w³aœnie tê lukê wy-
pe³nia CKP. 

To w tutejszych pracowniach uczniowie
maj¹ mo¿liwoœæ sprawdzenia w praktyce te-
go, czego nauczyli siê w teorii. I maj¹ mo¿-
liwoœæ praktycznych æwiczeñ. A wachlarz
bran¿ jakim pomaga CKP jest ogromny.
Przy Miñskiej znajduj¹ siê m.in. pracownie:
informatyczna, elektroniczna, instalacji sani-
tarnych, lotnicza, uk³adów sterowania, bu-
dowlana, spawalnicza, obrabiarek, stolarska. 

Jubileusz, który odby³ siê 23 paŸdziernika
by³ okazj¹ do zwiedzenia budynku i wszyst-
kich pracowni. Ale tak naprawdê g³ównym
punktem obchodów by³o wrêczenie „Euro-
Passów” du¿ej grupie m³odzie¿y, która 
dziêki temu, ¿e CKP bierze udzia³ w euro-

pejskim programie
Leonardo da Vinci,
wróci³a z miesiêcz-
nych praktyk w Niem-
czech.

„Euro-Passy” ma-
j¹ wspomóc m³odzie¿
w znalezieniu lepszej
pracy w doros³ym ¿y-
ciu i s¹ dokumentem
potwierdzaj¹cym nie-
mieckie praktyki.
Koordynuj¹ca ze
strony niemieckiej

unijny program dr Maria Peter z „Europa
Hause Leipzig” zwróci³a uwagê, ¿e na prak-
tykach m³odzie¿ nie tylko pog³êbi³a wiedzê
i umiejêtnoœci, ale tak¿e nauczy³a siê samo-
dzielnoœci, sta³a siê bardziej kreatywna i mo-
bilna. – I przekona³a siê, ¿e w Niemczech ¿y-
je siê tak samo, jak w Polsce – podkreœla³a dr
Peter. Dziêki wspó³pracy zawodowych szkó³
z CKP i programowi Leonardo da Vinci ko-
lejne grupy m³odzie¿y wyje¿d¿aj¹ do Lipska.
– Jedna grupa zajmowa³a siê wykoñczeniów-
k¹ domów, a my wykonywaliœmy prace bu-
dowlano-monta¿owe przygotowuj¹c Zentral-
stadion w Lipsku do meczu Niemcy – Liech-
tenstein – wspominaj¹ „Mieszkañcowi” Mar-
cin Szleszyñski i Karol Ob³ój, czwartoklasi-
œci z Technikum Budowlanego. 

Na Jubileusz 10-lecia Stanis³aw Karolkie-
wicz dyrektor CKP zaprosi³ m.in. swoich
poprzedników, w³adze samorz¹dowe, urzê-
dowe i zwi¹zkowe, dyrektorów szkó³ wspó³-
pracuj¹cych z CKP, uczniów, ksiêdza Zyg-
munta Podstawkê nowego proboszcza para-
fii, na której znajduje siê Centrum. Z Nie-
miec przyjecha³y te¿ osoby, które umo¿li-
wiaj¹ m³odzie¿y zakwaterowanie pañstwo
Burga Melke i Kai-Uwe Döhler. Burga na-
wet w pracowni lotniczej zasiad³a w kabinie
prawdziwego szybowca (na zdjêciu) i korzy-
sta³a z symulatora lotów. – Kolejny lot na
trasie Warszawa – Lipsk? – zapyta³ ¿artobli-
wie „Mieszkaniec”. Zapewne tê trasê, choæ
nie szybowcem, pokona jeszcze wiele grup
wspó³pracuj¹cych z CKP... ar

Euro−Passy w CKP
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PO UBIORY NA ZIMÊ!
Na I piêtrze stoiska z bogat¹ ofert¹
markowych polskich produktów!

Wnêtrze Domu Handlowego po zmianach aran¿acyjnych.
Zapraszamy i polecamy:

� obuwie jesienno-
-zimowe oraz
zimowe w szerokim 
asortymencie

Nowa kolekcja obuwia
zimowego firmy Rieker

� du¿y wybór bielizny dziennej i nocnej
– damskiej – firmy Hanka, Atlantic, Eldar
– mêskiej (podkoszulki, pi¿amy, rajtuzy) – firmy

Hanka, Atlantic, Henderson, Hanna Style
– dziecinnej – firmy Tester, Italian Fashion, Top bis,

Bawena

� damskie i mêskie swetry, kamizelki, koszule i dresy

Na I piêtrze DH „Universam” oferowane
s¹ równie¿ wierzchnie okrycia zimowe

� damskie i mêskie p³aszcze, kurtki

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

Zapraszamy do 
DH „UNIVERSAM”
ul. Grochowska 207 
(Rondo Wiatraczna)

Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

REKLAMA REKLAMA

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

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

Pod koniec paŸdziernika
w pobli¿u ul. Bora-Komorow-
skiego dokonano pierwszych
wykopów rozpoczynaj¹cych
najwiêksz¹ inwestycjê w histo-
rii Dom Development. Jedno-
czeœnie z budow¹ ruszy³a
sprzeda¿ mieszkañ, które po-
wstan¹ na nowym osiedlu. In-
westycja zajmuje bardzo du¿y
obszar – praktycznie od ul. Bo-
ra-Komorowskiego do zacho-
dniego brzegu jeziorka Go-
c³awskiego. Na tym terenie,
w trzech etapach powstanie
osiedle sk³adaj¹ce siê z blisko
1600 mieszkañ. Wartoœæ inwe-
stycji przekroczy 700 milionów
z³otych. – W pierwszym etapie
powstan¹ cztery budynki – wy-
jaœnia³ Jaros³aw Szanajca pre-
zes Dom Development. – Znaj-
dzie siê w nich 470 mieszkañ.
Mieszkañcy bêd¹ mogli siê
wprowadziæ ju¿ w 2011 roku. 

Projekt Osiedla Saska Kêpa
przedstawia siê bardzo cieka-
wie. Zawiera kilka interesuj¹-

cych i unikatowych rozwi¹zañ.
Tak¹ pere³k¹ ma byæ fragment
sosnowego lasu, który powsta-
nie pomiêdzy budynkami. Ju¿
na wstêpie znajd¹ siê tam
oœmiometrowe sosny i praw-
dziwe leœne poszycie. W Pol-
sce jest to pomys³ nowatorski,
choæ na œwiecie kilka razy ju¿ zo-
sta³ wykorzystany (np. w kom-
pleksie paryskiej Biblioteki
Narodowej). 

Dom Development zapowia-
da te¿ oczyszczenie i rekrea-
cyjne zagospodarowanie je-
ziorka Goc³awskiego. To bar-
dzo cenna inicjatywa nie tylko
dla przysz³ych mieszkañców
nowego osiedla, ale równie¿
dla wszystkich z innych oko-
licznych osiedli. Obecnie stan
wokó³ jeziorka jest tragiczny
i „Mieszkaniec” otrzymuje
wiele czytelniczych sygna³ów
z proœb¹ o interwencjê. Zre-
szt¹, wielokrotnie ten temat
by³ poruszany na naszych ³a-
mach. Dobrze, ¿e deweloper

chce wydobyæ potencja³ rekre-
acyjny tego akwenu. 

Spor¹ czêœæ osiedla stanowiæ
bêd¹ tereny zielone zaaran¿o-
wane w formie parkowej. W tej
czêœci tradycyjny chodnik zo-
stanie zast¹piony drewnian¹
„leœn¹ k³adk¹”. Z ciekawostek
warto odnotowaæ osiedlowy
zegar s³oneczny, czy du¿y plac

do gry w szachy z figurami
wielkoœci sporego dziecka.
Oczywiœcie na Osiedlu Saska
Kêpa bêd¹ siê znajdowa³y pla-
ce zabaw dla dzieci, zaplecze
handlowe i us³ugowe, a nawet
planowane s¹ przedszkola.

Rozpoczêcie tak du¿ej inwe-
stycji to wa¿ne wydarzenie dla
prawobrze¿nej Warszawy. Dla-
tego na uroczystoœci symbo-
licznego wbicia pierwszej ³opa-
ty byli m.in. biskup Kazimierz
Romaniuk, ks. dziekan Zyg-
munt Uczciwek (proboszcz
tamtejszej parafii p.w. Œw. Apo-
sto³ów Jana i Paw³a) oraz bur-
mistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski. Po poœwiêceniu bu-
dowy biskup ¿artobliwie zwró-
ci³ siê do prezesa Dom Deve-
lopment: - Tylko, ¿eby te mie-
szkania nie by³y zbyt drogie...

„Mieszkaniec” dowiedzia³ siê,
¿e œrednia cena metra kwadra-
towego lokalu na Osiedlu Saska
Kêpa to 7750 z³. Inwestycja
Dom Development mo¿e
œwiadczyæ o tym, ¿e udaje siê
prze³amaæ zastój w budownic-
twie wywo³any kryzysem go-
spodarczym. – Jest to najwiêk-
sza inwestycja mieszkaniowa
w stolicy realizowana po g³o-
œnym spowolnieniu w naszej
bran¿y – dodaje prezes Jaro-
s³aw Szanajca.

* * *
4 paŸdziernika jeden z naj-

wiêkszych sto³ecznych dewelo-
perów Dom Development S.A.
w hotelu Westin przedstawi³ wy-
niki finansowe za trzeci kwarta³
2009 roku. Z prezentacji wyni-
ka, ¿e kondycja spó³ki jest bar-
dzo dobra. Firma niedawno roz-
poczê³a nowe inwestycje i pla-
nuje zakup nowych gruntów
w stolicy. W³adze Dom Deve-
lopment zwróci³y uwagê na to,
¿e kryzys gospodarczy „wypiera
s³abszych graczy z rynku, a silni
staj¹ siê jeszcze silniejsi”. War-
to podkreœliæ, ¿e aby zachowaæ
wiod¹c¹ pozycjê w bran¿y Dom
Development w ci¹gu minione-
go roku a¿ o 30 procent zmniej-
szy³ zatrudnienie i koszty zarz¹-
du, co da³o spó³ce ponad 5 mln z³
oszczêdnoœci. borek

Przełom w budownictwie
Po zwi¹zanym z kryzysem gospodarczym
okresie stagnacji w bran¿y budowlanej nad-
szed³ czas prze³omu. Dowodem na to jest roz-
poczêcie przez Dom Development najwiêkszej
inwestycji – budowy Osiedla Saska Kêpa.

Stefan Starzyński 
na Pradze

„Warszawiak Stulecia”, legendarny prezydent
i obroñca Warszawy w 1939 roku, to patron
Szko³y Podstawowej nr 143 przy al. Stanów
Zjednoczonych. To tu przed rokiem postawio-
no jeden z dwóch warszawskich pomników
Stefana Starzyñskiego. 

Ustanowione na 27.X.2009 r. Dni Patrona (70 rocznica aresztowa-
nia bohaterskiego Prezydenta) to wa¿ne œwiêto w ¿yciu szko³y. Przy-
gotowywano siê do niego od dawna, anga¿uj¹c ca³¹ szkoln¹ spo³ecz-
noœæ. Za zgod¹ Rady Rodziców przeprowadzono zbiórkê pieniêdzy na
piêkny bukiet w barwach Stolicy, który zosta³ uroczyœcie z³o¿ony pod
pomnikiem Patrona. 

By³ poczet sztandarowy, werble, powitania i przemówienia znakomi-
tych goœci, wœród których nie zabrak³o reprezentuj¹cego Dzielnicê wi-
ceburmistrza Jaros³awa Karcza oraz prof. Marka Drozdowskiego – var-
savianisty, biografa Starzyñskiego. Na szkoln¹ uroczystoœæ przyby³
tak¿e pan Wojciech Starzyñski, jedyny ¿yj¹cy w Polsce krewny Prezy-
denta.

Znakomicie po-
myœlan¹ czêœæ
artystyczn¹ zrea-
lizowa³a m³o-
dzie¿: „dzienni-
karz”, w kon-
wencji Telewizyj-
nego Kuriera War-
szawskiego prze-
prowadza³ wy-
wiady z „prze-
chodniami”, zaœ
poszczególne se-
kwencje przepla-
tano muzyk¹ i tañcem. Jeden z „przechodniów” wyg³osi³ s³ynne,
ostatnie przemówienie Stefana Starzyñskiego: „Chcia³em, by Warsza-
wa by³a wielka. Wierzy³em, ¿e wielk¹ bêdzie. (…) I choæ tam, gdzie
mia³y byæ wspania³e sierociñce, gruzy le¿¹, (…) choæ p³on¹ nasze bi-
blioteki, choæ pal¹ siê szpitale - nie za lat piêædziesi¹t, nie za sto, lecz
dziœ Warszawa broni¹ca honoru Polski jest u szczytu swej wielkoœci
i s³awy.” Po spektaklu zwiedzano salê Patrona, rozmawiano, wspo-
minano.

Dumna z m³odzie¿y dyrektor szko³y, polonistka Krystyna Jakubow-
ska, uchyla r¹bka tajemnicy: - Przygotowujemy otwarty konkurs o na-
szym Patronie, bo to niezwykle wa¿na postaæ w historii miasta i wspania-
³y wzór dla m³odzie¿y. Konkurs, jakiego jeszcze nie by³o, bo zaprosimy do
niego równie¿ doros³ych, stworzymy dla nich odrêbn¹ kategoriê. Korzy-
stajmy z ich wiedzy i zapa³u, integrujmy z m³odymi, zw³aszcza w tak
szczytnym celu… Szczegó³y og³osimy niebawem, proszê zagl¹daæ na na-
sz¹ stronê: www.sp143.waw.pl eGo

� 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

kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00
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W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
�� obuwie, bielizna poœcielowa, koce
�� dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
�� sprzêt AGD
�� art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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wwww    FFFFaaaalllleeeennnniiiiccccyyyy    pppprrrrzzzzyyyy    uuuullll ....     BBBByyyyssssttttrrrrzzzzyyyycccckkkkiiiieeeejjjj     55555555

tttteeeellll .... ::::     888877772222−−−−00002222−−−−88889999;;;;     888877772222−−−−00005555−−−−11112222

63 LA63 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 022 783-10-30; Halinów, ul. Jana Paw³a II 18, tel. 022 610-46-32

OKNA
TYPOWE

OD RÊKI!

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

REKLAMA REKLAMA

Marek Karpowicz 
– z-ca burmistrza 

dzielnicy 
Pragi Po³udnie
przy telefonie

„MIESZKAÑCA”
W poniedziałek 16 listopada br. 

w godz. 15.00–16.00 
zapraszamy Czytelników 

do zadawania pytañ i rozmowy 
z Markiem KARPOWICZEM, 

zastêpc¹ burmistrza ds. inwestycji
tel. 22 810−64−12

W minion¹ sobotê w wawer-
skim Aninie zasadzono siedem
dêbów upamiêtniaj¹cych sied-
miu polskich ¿o³nierzy zamor-
dowanych przez Sowietów. To
czêœæ wielkiego, ogólnopol-
skiego programu „Katyñ...
ocaliæ od zapomnienia”.

Programowi patronuje prezy-
dent Polski Lech Kaczyñski.
Akcja prowadzona jest przez
Stowarzyszenie PARAFIADA,
które dba o edukacjê m³odzie¿y
i pielêgnuje narodowe i chrze-
œcijañskie tradycje. W ca³ym
kraju zostanie posadzonych po-
nad 21 tysiêcy dêbów upamiêt-
niaj¹cych ofiary ludobójstwa -
Polaków pomordowanych
w Charkowie, Katyniu, Miedno-
je... Do tej pory uda³o siê zasa-
dziæ blisko 1700 dêbów. – Te,
posadzone w Aninie upamiêtnia-
j¹ naszych mieszkañców – wyja-
œnia³ Janusz Ga³da przewodni-

cz¹cy Rady Osiedla Anin, która
by³a jednym z g³ównych inicja-
torów przedsiêwziêcia. Rada bê-
dzie te¿ opiekowa³a siê jednym
z dêbów. Pieczê nad pozosta³y-

mi drzewkami sprawuj¹: dziel-
nicowa Biblioteka Publiczna,
SM „Anin”, SP Nr 218, Klub
Kultury „Anin”, XXVI LO i tu-

tejsza parafia p.w. Matki Bo¿ej
Królowej Polski. To w³aœnie na
przykoœcielnym terenie, tu¿ po
uroczystej mszy i poœwiêceniu
przez ksiêdza proboszcza Marka

Doszko wszystkich siedmiu sa-
dzonek, zosta³ wkopany d¹b
upamiêtniaj¹cy por. Karola
Œwi¹tka (na zdjêciu). 

W uroczystoœci w aniñskim
koœciele uczestniczyli mie-
szkañcy i rodziny pomordo-
wanych. W obecnoœci po-
cztów sztandarowych ho³d
polskim ¿o³nierzom oddali
kombatanci oraz burmistrz
Wawra Jacek Duchnowski.
Przy ka¿dym z posadzonych
dêbów znajduje siê specjalna
tabliczka informacyjna. Fun-
datorem tych tabliczek jest
aniñskie Stowarzyszenie W³a-
œcicieli Nieruchomoœci. Prócz
wspomnianego ju¿ porucznika
Œwi¹tka, dêby upamiêtniaj¹
pp³k Stanis³awa Wilatowskie-
go, mjr Wac³awa Cecota, kpt.
Józefa Markiewicza, i porucz-
ników Ryszarda Paszkiewicza,
Aleksandra Macieja Troja-
nowskiego, Ignacego Jana
Ziemiañskiego. Ci ¿o³nierze
symbolicznie, dopiero po 70
latach, wracaj¹ do swoich ro-
dzinnych stron. Ale tysi¹ce
ofiar zbrodni pope³nionej na
naszym narodzie wci¹¿ pozo-
staj¹ na nieludzkiej ziemi. ar

Zakoñczy³a siê pi¹ta edycja Konkursu
Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
i Obywatelskiej im. gen. Jakuba Jasiñ-
skiego. Wyniki rywalizacji mogliœmy po-
znaæ 5 listopada w Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym nr 72 przy ulicy Grochowskiej.

Konkurs ma charakter dzielnicowy,
udzia³ bior¹ w nim uczniowie praskich
szkó³. Rywalizacja toczy siê w dwóch gru-
pach wiekowych. Oddzielnie ocenia siê tu
kandydatów ze szkó³ gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. W tym roku nap³ynê³o
58 zg³oszeñ i wed³ug dyrektorki 72 LO jest
to liczba sta³a. Uczestnicy maj¹ do dyspo-
zycji przygotowan¹ przez jury pulê utwo-
rów jednak mog¹ te¿ zg³aszaæ swoje propo-
zycje.

Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê
w sali teatralnej 72 LO. Potem rozpocz¹³
siê Koncert Laureatów. Nagrodzeni recyto-
wali miêdzy innymi „Redutê Ordona”,

„Elegiê o ch³opcu polskim” a tak¿e „Kon-
cert Jankiela” z Pana Tadeusza. Jury kon-
centrowa³o siê przede wszystkim na inter-
pretacji i doborze utworu. O ciekawostkach
dotycz¹cych konkursu opowiada³a Bo¿ena
Kozak, dyrektorka liceum. - W ka¿dej edy-
cji znajdzie siê coœ zaskakuj¹cego. W tym
roku uwagê jury zwróci³ uczeñ zespo³u

szkó³ gastronomicznych, który zosta³ wyró¿-
niony. Do tej pory nie mieliœmy reprezen-
tanta zasadniczej szko³y zawodowej w ¿ad-
nej z edycji - mówi³a z uœmiechem pani dy-
rektor.

Nagrodzeni uczniowie nie ukrywali za-
dowolenia ze swoich osi¹gniêæ. Dla Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. gen. Jaku-
ba Jasiñskiego recytatorskie zmagania
m³odych daj¹ mo¿liwoœæ po³¹czenia œwiê-
ta patrona szko³y oraz obchodów Œwiêta
Niepodleg³oœci. Buduje to œwiadomoœæ
historyczn¹ i narodow¹ uczniów. Honoro-
wy patronat nad konkursem obj¹³ bur-
mistrz dzielnicy Praga Po³udnie, który
ufundowa³ te¿ nagrody. – Przede wszyst-
kim uczniowie mog¹ pochwaliæ siê swoimi
umiejêtnoœciami. Mo¿emy pog³êbiæ te¿ Ich
zainteresowania. Wa¿ne jest te¿ wychowa-
nie obywatelskie i impuls do dyskusji
czym jest patriotyzm - tak o roli konkursu
mówi³a Renata Potrzebowska, z Wydzia³u
Oœwiaty i Wychowania.

O.K.

MIŁE SPOTKANIE 
Tradycj¹ Polskiego Zwi¹zku Niewidomych z Pragi s¹ spotka-

nia z ciekawymi ludŸmi. W œrodê 4 listopada do siedziby Zwi¹z-
ku przy ulicy Paca 39 zaproszony zosta³ redaktor naczelny „Mie-
szkañca” Wies³aw Nowosielski. 

Podczas spotkania redaktor opowiada³ o pocz¹tkach „Mieszkañ-
ca”, a tak¿e o spo³ecznej i integracyjnej roli jak¹ czasopismo spe³-
nia ju¿ od ponad 18 lat. Zebrani, którzy w wiêkszoœci s¹ sta³ymi
czytelnikami naszej gazety podzielili siê swoimi uwagami i spo-
strze¿eniami dotycz¹cymi „Mieszkañca”. (ab)

Na zdjêciu: od lewej Janusz Cedro prezes Ko³a, Barbara Kania
cz³onek Zarz¹du i red. Wies³aw Nowosielski 

Katyńskie dęby w Aninie

Lekcja patriotyzmu

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
do Akademii Tenisowej 

i na sezon zimowy!



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

CCoorraazz  cciieemmnniieejj,,  ccoorraazz  mmnniieejj
bbeezzppiieecczznniiee..  JJaakk  ssiięę  uussttrrzzeecc
nnaappaadduu  nnaa  uulliiccyy??  
� Nie okazuj zamożności,

gdy chodzisz samotnie,
a zwłaszcza pieszo lub komu−
nikacją miejską, zbędną go−
tówkę, karty i rzeczy cenne
zostaw w domu.
� Nie zaczepiaj obcych

wzrokiem, raczej unikaj takie−
go kontaktu, a gdy dojdzie do
rozmowy z kimś obcym, nie po−
zwól mu podejść na wyciagnię−
cie ręki i staraj się nie stać
plecami do pustej bramy czy
jezdni; unikaj też starannie
kontaktu z nietrzeźwymi oraz
z grupami osób.
� Jeśli musisz wracać późno

do domu, staraj się zachować
trzeźwość i raczej weź taksów−
kę, nie korzystaj z podwiezienia
czy odprowadzenia przez nie−
znajome osoby – złe intencje to
nie zawsze niechlujny strój
i szpetna twarz.
� Gdyby spotkało cię nie−

szczęście, nie walcz, naraża−
jąc życie dla przedmiotów czy
pieniędzy; oceń, czy skuteczne
będzie wzywanie pomocy i czy
masz szansę uciec.
� Jeśli chcesz się bronić,

rób jednocześnie mnóstwo ha−
łasu, wołając o pomoc; staraj
się zapamiętać jak najwięcej
szczegółów wyglądu sprawcy.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
WWaarrttoo  oo ssiieebbiiee  ddbbaaćć,,  bbyyćć  ppooggooddnnyymm,,  zzaażżyywwaaćć  dduużżoo  rruucchhuu,,  bbyy  ddłłuu−−
ggoo  ii pprrzzyyjjeemmnniiee  żżyyćć..  OOttoo  lliissttaa  ddłłuuggoowwiieecczznnyycchh  PPoollaakkóóww,,  zzaacczzeerrpp−−
nniięęttaa  zz WWiikkiippeeddiiii::

111166  llaatt:: Antoni Lubicz−Kurowski, 1772−1888, oficer wojsk pol−
skich, kawaler orderu Virtuti Militari. Pochowany w Makowie Podhalańskim.

111144  llaatt:: Jan Gołąb, 1861−1975, zmarł na zawał serca w Osnówce.
111144  llaatt:: Benedykta Mackieło, ur. 1893 na Litwie, zm. w Ostródzie w r. 2007, pra−

cownica tartaku, 80 lat w związku małżeńskim z mężem Bronisławem.
111122  llaatt:: Rozalia Mielczarek, 1868−1981, z dziewięciorga jej dzieci siedmioro zgi−

nęło w II wojnie światowej.
Żyjący długowieczni Polacy to między innymi: piłkarz Kajetan Kryszkiewicz (ur.

1908), aktorka Irena Kwiatkowska (ur.1912), pianista Jan Ekier (ur.1913), literat Ry−
szard Matuszewski (ur.1914), satyryk Stefania Grodzieńska (ur.1914), aktorka Danuta
Szaflarska (ur.1915), aktorka Nina Andrycz (ur.1915), leśnik Michał Sumiński (ur.1915),
pisarz Julian Kawalec (ur.1916), reżyser Erwin Axer (ur.1917), piosenkarz Zbigniew
Kurtycz (ur.1919). O młodszych dzisiaj nie rozmawiamy! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Nie samym chlebem cz³owiek ¿yje, ale te¿ nie ma
to jak smaczny, gor¹cy chlebek. Lecz jak go wy-
korzystaæ, gdy stanie siê czerstwy? Najproœciej
– ukroiæ kromkê i w³o¿yæ do tostera. Pod warun-
kiem, ¿e siê taki toster ma… Jeœli nie – jest kil-
ka innych sposobów.

✓✓ Pieczywo jasne i bu³ki: 
wariant 1: pokroiæ na kromki, moczyæ po obu stronach w mleku wymieszanym z jaj-
kiem: 2 czêœci mleka na 1 objêtoœæ jajka i sol¹ (nie rozmoczyæ!), podsma¿aæ po obu
stronach na maœle do z³otoœci.
wariant 2: pieczywo pokroiæ na kromki. Nas¹czyæ je umiarkowanie, nie za mocno,
czerwonym winem – wytrawnym lub pó³s³odkim. Obtoczyæ w m¹ce, jajku i znowu m¹-
ce, sma¿yæ na maœle. Podawaæ posypane cynamonem i cukrem pudrem lub, jeœli kto
woli, zapiec na wierzchu, po obsma¿eniu, plaster ¿ó³tego sera.

✓✓ Pieczywo razowe: ususzyæ, zetrzeæ na tarce, u¿ywaæ do zagêszczania sosów
i zup – nadaje im niezwyk³y smak, zw³aszcza potrawom z wo³owiny i tym z dodatkiem
suszonych grzybów.

✓✓ Jasne lub ciemne pieczywo czerstwe:
wariant 1: czerstwe pieczywo pokroiæ w kosteczkê o boku oko³o 1-2 cm, lekko skro-
piæ oliw¹ i osoliæ. Kto lubi, mo¿e oprószyæ je parmezanem. Podsma¿yæ lub opiekaæ
do zrumienienia na maœle, wymieszanym z oliw¹ i czosnkiem a póki gor¹ce, ewentu-
alnie oprószyæ zio³ami lub s³odk¹ papryk¹. To œwietne, chrupkie grzanki – posypka do
sa³atek i dodatek do zup.
wariant 2: pieczywo namoczyæ w wodzie lub mleku, potem starannie odcisn¹æ, do-
daæ drobno krojonej cebulki, przesma¿onej z pieczarkami lub z dodatkiem namoczo-
nych grzybów w drobne paseczki, a kto lubi, mo¿e dodaæ twarogu (raczej do bia³ego
pieczywa) czy suszonych grzybów (to raczej do pieczywa razowego). Dodaæ te¿ mo¿-
na ³y¿kê koncentratu pomidorowego, podsma¿on¹, siekan¹ kolorow¹ paprykê, albo
pokrojony drobniuteñko podsma¿ony, os¹czony z t³uszczu boczek czy szynkê i ko-
niecznie – zio³a oraz natkê pietruszki. Wbiæ 1-2 jajka, przyprawiæ sol¹ i pieprzem. Gdy
za rzadkie – dodaæ tartej bu³ki. Gdy za gêste – dolaæ nieco wody. Wyrabiaæ niewiel-
kie placuszki, otaczaæ je w jajku i bu³ce tartej, sma¿yæ na rumiano. Podawaæ z kwa-
szonym ogórkiem lub sa³atk¹ z kapusty. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Dziadku, czym różni się gentleman an−

gielski od amerykańskiego?
− Amerykański gentleman goli się 3 razy

dziennie. Angielski jest zawsze ogolony.
☺ ☺ ☺

Przed ważnym, europejskim przetargiem rozmawia trzech
przedsiębiorców. − U nas buduje się tak szybko, że jak
w poniedziałek jechałem do pracy, kopali fundamenty pod
fabrykę samochodów, a jak w środę jechałem na lotnisko
to już pierwsze wyprodukowane auta stały na placu! –
chwali się Niemiec.
− E, to u nas jest szybciej – odpowiada Japończyk. –

Rano jadę do biura, patrzę – zaczęli budować wieżowiec.
Jadę nazajutrz, a tu na balkonie już się suszą pieluchy!
− U nas jest jeszcze szybciej – mówi Polak. – Jak dwóch

architektów siada do projektu gorzelni, to już po czterech
godzinach obaj są narąbani! WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Najbli¿sze dni zapowiadaj¹ siê jako ca³kiem uda-
ne. Jeœli planujesz jakieœ sprawy zawodowe, po-
wiadom o tym ¿yczliwe osoby. Ich rady pomog¹
Ci podj¹æ ostateczn¹ decyzjê. Zwróæ równie¿
uwagê na swoje finanse, w przypadku, których
wskazane s¹ kontrolowane inwestycje. I dbaj
o swoje zdrowie, listopadowa pogoda wymaga
czapki i szalika.

 BYK 22.04-21.05
Sukcesy w sprawach zawodowych przynios¹ te¿
korzyœci materialne. Jesteœ z tego powodu bar-
dzo dumny, ale nie skupiaj siê tylko na tym. Przy-
jaciele ciesz¹ siê z ka¿dej Twojej wizyty, wiêc nie
zaniedbuj ich, ale postaraj siê te¿ pamiêtaæ o ro-
dzinie i bie¿¹cych sprawach domowych, których
nigdy dosyæ. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Teraz jest pomyœlny czas, aby zawrzeæ kilka in-
teresuj¹cych znajomoœci. Postaraj siê te¿, aby
to, co zaplanowa³eœ nie odbiega³o zbytnio od
rzeczywistoœci. Konsekwencja i dyplomacja to
zalecane w najbli¿szym czasie sposoby postê-
powania. W sprawach sercowych postaraj siê
o wiêcej wyrozumia³oœci dla s³aboœci partnera,
zachowaj dystans do spraw zawodowych.

�� RAK 22.06-22.07
Przez najbli¿sze tygodnie bêdziesz mia³ mo¿li-
woœæ cieszyæ siê szans¹ pójœcia do teatru lub ki-
na. Taka dawka kulturalna jest ci potrzebna, aby
zrównowa¿yæ wysi³ek w sprawach zawodowych.
Nie unikaj podejmowania trudnych decyzji,
spróbuj a przekonasz siê, ¿e to nic strasznego.
W sprawach uczuæ postaraj siê o wiêksz¹ wyro-
zumia³oœæ.

�� LEW 23.07-23.08
Pomyœlne dni na za³atwienie spraw zawodo-
wych. Intuicja podpowie, jak masz dalej za³a-
twiaæ sprawê, na której pomyœlnym zakoñczeniu
bardzo Ci zale¿y. Nie oszczêdzaj siê w sprawach
sercowych. Teraz mo¿esz odnieœæ efektowne
zwyciêstwo. Natomiast w sprawach urzêdowych
sporo wysi³ku kosztuje pamiêtanie o terminach
i wype³nianie papierków. Tutaj musisz wykazaæ
trochê cierpliwoœci. 

�� PANNA 24.08-23.09
Twoje romantyczne nastawienie do ¿ycia przy-
niesie Ci mi³¹ niespodziankê w postaci znajomo-
œci z sympatyczn¹ osob¹. Postarasz siê wznieœæ
na wy¿yny swoich mo¿liwoœci. Sprawy finansowe
s¹ w jak najlepszym porz¹dku, a zawodowe god-
ne pozazdroszczenia. Natomiast zdrowie wyma-
ga wiêkszej dba³oœci i nie zapominaj o witami-
nach, bo brak s³oñca mo¿e daæ znaæ o sobie.

�� WAGA 24.09-23.10
Ci¹g³e odk³adanie wszystkiego na póŸniej, mo-
¿e okazaæ siê bardzo zgubne w skutkach zw³a-

szcza dla Ciebie. Mo¿esz to odczuwaæ w spra-
wach zawodowych. Spiêtrzenie ich ze sprawa-
mi prywatnymi mo¿e doprowadziæ do niepo-
trzebnych zadra¿nieñ. Postaraj siê wiêc opano-
waæ swoje roztargnienie i opracuj w³aœciw¹
strategiê dzia³ania. Najbardziej doceni¹ to Twoi
bliscy i przyjaciele, którym bêdziesz móg³ po-
œwiêciæ wiêcej czasu.

�� SKORPION 24.10-23.11
Drogi Skorpionie, przygotuj siê na zwiêkszony
wysi³ek fizyczny i psychiczny.  Fizyczny mo¿e
dotyczyæ wzmo¿onych porz¹dków w spra-
wach domowych zwi¹zanych np. z remontem
mieszkania. Sprawy zawodowe wymagaæ bê-
d¹ umiaru i konsekwencji, choæ Twoja pozycja
zawodowa jest korzystna, a w sprawach fi-
nansowych mo¿esz liczyæ na ³ut szczêœcia.
O kondycjê zadbasz chodz¹c na dalekie spa-
cery. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Zapowiada siê ciekawie. Mo¿liwoœæ nowej pracy,
wiêksze szanse na awans - oto, co mo¿e spo-
tkaæ Ciê w najbli¿szym czasie. Niewykluczone,
¿e mo¿esz zmieniæ miejsce zamieszkania, a na-
wet spotkaæ osobê, z któr¹ zwi¹¿esz swoje dal-
sze losy. Szykuje siê sporo zmian, ale podchodŸ
do tego z dystansem i nie martw siê, ¿e nie dasz
sobie rady. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Zmiany na lepsze, sporo nowych znajomoœci
i wynikaj¹ce st¹d konsekwencje bêd¹ pozytyw-
nie wp³ywaæ na Twoje samopoczucie. Postaraj
siê nie robiæ ¿adnych zaleg³oœci w sprawach za-
wodowych. Natomiast te, które siê wydaj¹ byæ
niedokoñczone znajd¹ swój pomyœlny fina³.
A mo¿e warto zaszaleæ i wybraæ siê gdzieœ w mi-
³ym towarzystwie?

�� WODNIK 21.01-19.02
Najbli¿sze dni nie przynios¹ Ci wiêkszych nie-
spodzianek. W pracy trzymaj siê swoich racji
i nie s³uchaj pochlebców. Unikaj te¿ zbyt ha³aœli-
wego towarzystwa i niezbyt sympatycznych
osób. W sprawach sercowych wypowiadaj siê
ostro¿nie co myœlisz, bo potem mo¿esz mocno
¿a³owaæ nieprzemyœlanych s³ów. 

�� RYBY 20.02-20.03
Wyka¿ siê wiêksz¹ cierpliwoœci¹ w sprawach
dnia codziennego. Unikaj te¿ niepotrzebnych
k³ótni, które chocia¿ oczyszczaj¹ atmosferê, by-
waj¹ te¿ koñcem niejednej przyjaŸni. Warto wiêc
zastanowiæ siê nad swoim postêpowaniem i po-
myœleæ jak dzia³aæ dalej. W domu czeka Ciê wi-
zyta kogoœ bliskiego, kto bêdzie potrzebowa³
Twojej porady. Jak zwykle uda Ci siê dyploma-
tycznie wybrn¹æ z trudnej sytuacji i pozostawiæ
po sobie mi³e wra¿enie.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 19/2009: „Ziemia obiecana”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Teresa Sieramowska z ul. P³owieckiej. Wa¿ne do 20.11.br.
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ADMINISTROWANIE

�� Administrowanie i zarz¹-
dzanie nieruchomoœciami pro-
fesjonalnie. Tel. 0608-053-676;

022 497-67-27 
e-mail: biuro@bznprofil.pl

AUTO−MOTO

� Opony nowe i u¿ywane,
przechowywanie opon, prosto-
wanie felg. Tel. 022 423-59-96
� Skup samochodów. 

Tel. 0792-118-666

AUTO−MOTO/kupię

� Daewoo lub Fiata. 
Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

RAMKA
BIURO RACHUNKOWE
ul. Krypska 37 lok. 2 
251-68-87; 794-249-246
� Goc³aw – Ksiêgowoœæ, Ka-
dry, PIT. www.rewident.waw.pl 

Tel. 697-437-888
�Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie
wyjaœniê. Tel. 022 810-83-60;

0606-763-006
�Ksiêgowe. Tel. 0509-801-381
� Ksiêgowoœæ – tanio.        

Tel. 0608-475-870
�� Przyjazne Biuro Rachun-
kowe – pe³en zakres us³ug –
tanio, solidnie, terminowo.
Warto z nami wspó³praco-
waæ. Tel. 694-454-790

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
� Interna – wizyty domowe. 

Tel. 660-594-505

NAUKA

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

� Chemia – matura. Dojazd. 
Tel. 605-852-325

� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Liceum dla doros³ych.

Tel. (022) 517 77 40; 
602 232 879

� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 22 517-77-40, 
22 310-27-40, 

fax. 22 879-87-66
� Matematyka – dojazd. 

Tel. 0691-870-045
� Matematyka. 

Tel. 607-163-744
� Matematyka – solidnie. 

Tel. 601-888-319
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. (22) 517-77-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP. 
Tel. (22) 879-87-66; 602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ ul. Zamieniecka. 
Tel. 601-93-74-57

� Pawilon na Bazarze przy
Universamie. Tel. 791-870-915
� Pokój 25 m kw., umeblowa-
ny, Grochów. Kuchnia, ³azien-
ka, TV, lodówka, Internet. 
500 z³/m-c. Tel. 609-91-19-47
� Pokój z kuchni¹ – Goc³aw -
1200 z³. Tel. 609-394-164

NIERUCHOMOŚCI/poszukuję do wynajęcia

� Magazynu w Rembertowie,
Marysinie Wawerskim o po-
wierzchni ok. 400 m kw. Kon-
takt tel. 0601-313-494

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Mieszkanie 2-pokojowe 42,5
m kw., po remoncie, umeblo-
wane + gara¿ w Bodzentynie
(25 km od Kielc). 

Tel. 600-705-127 

DAM PRACĘ

� Do pomocy w drobnych na-
prawach „z³ot¹ r¹czkê” zatru-
dniê w Klinice Weterynaryjnej
w Wawrze. Tel. 601-36-37-66
� Elektryka konserwatora z od-
powiednimi uprawnieniami
z okolic Grochowa do obiektu
biurowego na umowê o pracê. 

Tel. 22 465-65-71
� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów spo¿ywczych w War-
szawie i okolicach. 

Tel. 022/547-05-42; 
0510-203-907

� Solidn¹ osobê do sprz¹tania. 
Tel. 601-177-247

SZUKAM PRACY

� Z 35-letnim sta¿em w kadrach
w placówkach medycznych.
gosiat@poczta.neostrada.pl lub
gosiat@interia.eu 
Tel. 603-695-486; 022 879-86-68
� Opiekunka, z autem, angiel-
ski – zaopiekuje siê osob¹ star-
sz¹, dzieæmi (okolice Anina). 

Tel. 22 815-24-54

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z fisku-
sem, wszystkie podatki, spadki,
darowizny, aukcje. Warszawa
Goc³aw. Tel. 022 672-34-34; 

604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz
czwartków, ul. Grochowska
207 (Universam nad bankiem), 

Tel. 0509-959-444, 
022 810-00-61 w. 252 

RAMKA

KANCELARIA PRAWNICZA
ul. Krypska 37 lok. 2
251-68-87; 794-249-246
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
I piêtro. Tel.022 879-92-29;
0502-27-51-94; www.pie-
truk.eu 

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Najta-
niej ul. Podskarbiñska 7 B! 

Tel. 022 870-52-72
� Si³ownia ATLETOR – 56
stanowisk, MultiSport itp. Be³-
¿ecka/Komorska. www.atletor.pl 

Tel. 501-599-703 

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577

�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
�� ALKO – PRZEPRO-
WADZKI 1,50 z³/km. 

TEL. 512-139-430 
�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 3 m-ce gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez op³at,
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2
i TVN), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja! www.lemag-tvsat.waw.pl
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
�� ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 022 818-07-17
� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. Ul.
Igañska 32. Tel. 022 813-60-33; 

604-506-278
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 0605-404-132
�� BIURO RACHUNKOWE
– WYPROWADZANIE ZA-
LEG£OŒCI, PROWADZE-
NIE KSIÊGOWOŒCI. 

TEL. 502-227-648; 
022 870-67-51

�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, wyk³adzin, tapicerki –
KARCHEREM. 

Tel. 0694-825-760
� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 
Tel. 0609-542-545; 022 810-70-88
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne - G³owacki.
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 0502-443-826
� Firma budowlana wykona
ka¿d¹ robotê. Tel. 602-711-883
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 022 610-23-05
RAMKA

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53;
0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-

ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53, 0504 61 88 88
��Glazura – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
� Glazura, remonty, hydrauli-
ka. Tel. 022 671-05-82
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 0798-971-896
�� G³adŸ – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
� G³adŸ, malowanie, glazura. 

Tel. 606-181-588
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydraulika wod.-kan., gaz,
CO, piece, kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
604-910-643; 601-360-831

�� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – naprawa. 

Tel. 0694-825-760
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
�Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie – g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 0510-711-163
�Meble na wymiar, garderoby,
inne. 
www.meblosal.republika.pl 

Tel. 0 888-785-778
RAMKA
Meble kuchenne, garderoby.
Tel. 888-911-686
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja i rachunki. 

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

� Naprawa – pralki, lodówki.
Tel. 0603-047-616; 

0502-562-444
�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 0602-216-943
� NAPRAWA LAPTOPÓW,
ODZYSKIWANIE DANYCH,
WYMIANA MATRYC  

techmedica.pl@gmail.com 
Tel. 606-436-475

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-

wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki meblowej i samo-
chodowej. Profesjonalnie. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przy³¹cza wod.- kan. 

Tel. 0506-767-073
� Remonty, wykoñczenia.

Tel. 504-781-725
�� Remontowo-budowlane,
p³ytki, g³adŸ, p³yta KG,
pod³ogi, malowanie – do-
œwiadczenie. Tel. 500-198-016
� Sprz¹tanie domów, mie-
szkañ, posesji, mycie okien,
sprz¹tanie poremontowe i po-
budowlane. Warszawa i okoli-
ce. Tel. kont. 022-214-42-43, 

e-mail: hubus9747@wp.pl
� Szycie na miarê – kostiumy,
garsonki. Tel. 22 870-01-59 

(wieczorem)
� Skup z³omu, makulatury,
w³asny transport (na Grocho-
wie gratis), ul. Komorska 48
obok bazaru Szembeka. 

Tel. 697-104-304
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� STUDNIE. 

Tel. 022 789-33-89
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Transport, wykopy, kop-³ad.,
kierownik budowy – uprawnie-
nia. Tel. 509-313-311; 

602-440-484
� Transport – opró¿nianie piw-
nic, wywóz mebli, gruzu, z³omu
– tanio. Tel. 022 296-09-32;

502-911-367
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Uk³adanie pod³óg, cyklino-
wanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
� Wynajem autokarów: 33
miejsca, 43 miejsca oraz 50
miejsc – wesela, uroczystoœci,
przewozy dzieci na basen. 
Tel. 022 870-57-15; 0602-269-607
� ¯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. 022 424-17-78; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Olszynki Grochow-
skiej 11/15 lok. 2, 04-281
Warszawa, pierwsze piêtro.

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

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 
0662-065-292

Meble kuchenne, garderoby. 
Tel. 888-911-686

KANCELARIA
PRAWNICZA

ul. Krypska 37 lok. 2
22 251-68-87; 794-249-246

BIURO RACHUNKOWE
ul. Krypska 37 lok. 2 

22 251-68-87; 794-249-246

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, maku-
laturê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

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. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
022 836-69-16; 0608-054-093

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

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA
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Zapraszamy na BEZP£ATNE 
szczepienia przeciw grypie

osoby, które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia.

Przychodnia Lekarska Vita Med
ul. Meissnera 7

Infolinia: 801 011 999 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
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.

Uwaga nowy adres:
Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 022 879 87 61
0696 472 557

� Realizacja zleceñ NFZ
� Akcesoria do aparatów
� Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
� Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
� Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
Honorujemy karty

tel. 022 812−49−09
www.eesmil.pl

W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00 

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

APARATY S£UCHOWE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AUDIO SERVICE
SIEMENS
OTICON

BELTONE

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  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

04−052 Warszawa ul. Grenadierów 25/27
tel. 022 810−19−24

www.orto−sklep.waw.pl
Czynny: poniedzia³ki-pi¹tki godz. 1000-1800, 

soboty 1000-1400

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę!
Dojazd autobusami: 135,141,158,188, 311, 515, 523

(przystanek Osiedle Majdañska)

Realizujemy zlecenia NFZ

SKLEP
ORTOPEDYCZNO−
REHABILITACYJNY

WARSZAWA

W tym czasie pracowa³em
w Instytucie Kardiologii AM
w szpitalu przy ul. Oczki, jako
p.o. zastêpca Dyrektora Instytu-
tu, którym by³ znakomity Pro-
fesor Zdzis³aw Askanas. Nie-
stety Profesor zmar³ i w tej sy-
tuacji przyj¹³em propozycjê ob-
jêcia ordynatury Pododdzia³u A
w nowo utworzonym Oœrodku,
który mia³ uzyskaæ profil kar-
diologiczny. Pododdzia³ B obj¹³
inny docent z AM, mój kolega
z kliniki, Jerzy Kuch. 

Okaza³o siê, ¿e w Warszawie
istnia³y przepastne ró¿nice po-
miêdzy szpitalami, jeœli chodzi
o mo¿liwoœæ pomocy chorym.
Klinika Kardiologii przy ul.
Oczki posiada³a znakomicie
wyszkolon¹ kadrê i odpowiedni
sprzêt diagnostyczno – terapeu-
tyczny. Szpital Grochowski
dysponowa³ jedynie aparatem
ekg (!), a zespó³ mojego podod-
dzia³u sk³ada³ siê z szeœciu le-
karzy bez specjalizacji. Baza
materialna by³a tak¿e bardzo
uboga. Ma³e salki zagêszczone
ponad wszelk¹ miarê, jedna za-
rdzewia³a wanna na 40 cho-
rych! Pomimo tego do Szpitala

Grochowskiego zwo¿ono ciê¿-
ko chorych, bêd¹cych w stanie
bezpoœredniego zagro¿enia
z przyczyn kardiologicznych.
Wówczas obowi¹zywa³a w War-
szawie tzw. rejonizacja i – mo¿-
na powiedzieæ – ¿e od adresu
zamieszkania zale¿a³o ¿ycie
ludzkie. Mieszkañcy Pragi Po-
³udnie mieli znacznie mniejsze
szanse ni¿ mieszkañcy Œród-
mieœcia czy Mokotowa, gdzie
by³y odpowiednio wyposa¿one
szpitale.

Zabraliœmy siê ostro do tej
pionierskiej roboty, najpierw
utworzyliœmy salê intensywnej
opieki dla szczególnie zagro¿o-
nych. Wy¿ebraliœmy podstawo-
wy sprzêt od zasobnych kli-
nik, wyszkoliliœmy pielêgniarki
i wkrótce œmiertelnoœæ w ostrym
ataku serca spad³a z tragicznej
liczby 30% do oko³o 20%. Zwa-
¿ywszy, ¿e takich chorych mieli-
œmy rocznie oko³o 500, ³atwo
obliczyæ, ¿e nie zmar³o 150 –
a 100 osób, a wiêc o 50 grobów
mniej!

Po kilku latach Jerzy Kuch
(obecnie profesor) przeniós³ siê
ze swymi wspó³pracownikami

do szpitala na Bródnie. Ja nadal
intensywnie szkoli³em zespó³,
który utworzy³em z najzdol-
niejszych i – najbardziej kul-
turalnych moich studentów.
Uczyli siê szybko, bo mieliœmy
codziennie ostry dy¿ur i wielu
ciê¿ko chorych. Ale trzeba by³o
stale byæ w pobli¿u i wychodzi-
³em ze szpitala czêsto po pó³no-
cy.

Równolegle stara³em siê
o sprzêt. Niestety nasz szpital
zaledwie szczebla dzielnicowe-
go, nie mia³ szans na zakupy
dewizowe i wszêdzie mi odma-
wiano. Postanowi³em zatem
poszukaæ wsparcia ze strony
okolicznych zak³adów przemy-
s³owych, które w tym czasie
mia³y do dyspozycji pewn¹
iloœæ dewiz. Uda³o siê podpisaæ
odpowiednie umowy m.in.
z Pnefalem, Rawarem i We-
dlem na zasadzie, ¿e my zapew-
niamy konsultacje kardiolo-

giczne i organizujemy dzia³ania
prewencyjne dla za³ogi – a oni
kupuj¹ nam sprzêt.

Obie strony by³y zadowolo-
ne. Stopniowo uzyskaliœmy do-
bre aparaty echokardiograficz-
ne, urz¹dzenia do testów wysi³-
kowych, sprzêt reanimacyjny
a tak¿e oprzyrz¹dowanie do
elektrofizjologii inwazyjnej (le-
czenie zaburzeñ rytmu
i wszczepianie stymulatorów
serca).

W zamian za to wiele tysiêcy
pracowników naszych partner-
skich zak³adów uzyska³o opie-
kê specjalistyczn¹, obecnie nie-
spotykan¹ nie tylko w naszym
kraju. Dziœ czeka siê na konsul-
tacjê kardiologiczn¹ nawet pó³
roku! Wtedy to by³y godziny –
a w sprawach mniej pilnych –
jeden, dwa dni. Tê du¿¹ pracê
dodatkow¹ wykonywaliœmy
bez ¿adnego wynagrodzenia,
choæ znacznie zwiêkszy³o siê
obci¹¿enie doœwiadczonych le-
karzy, których by³o wówczas
tylko kilku.

Dyrekcje i Rady Zak³adowe
naszych partnerów doceniaj¹c
nasz wysi³ek oferowa³y dodat-
kowe tak¿e us³ugi swych bry-
gad remontowych. Mogliœmy -
dziêki temu - zdecydowanie po-
prawiæ warunki pobytu cho-
rych. Powsta³y nowe bloki sa-
nitarne, wyremontowano pra-
cownie diagnostyczne, sale
chorych, zakupiono nowocze-
sne ³ó¿ka. 

W 1980 roku przejê³o nas
Centrum Medyczne Kszta³ce-
nia Podyplomowego, co na³o-
¿y³o nowe, powa¿ne zadania na
zespó³. Ju¿ nie prowadziliœmy
dydaktyki dla studentów – ale
naszymi „uczniami” stali siê
inni lekarze, nawet ordynato-
rzy z terenu ca³ej Polski,
których dokszta³camy w postê-
pach kardiologii. Szpital Gro-
chowski sta³ siê znany w ca³ym
kraju. Naturalnie te nowe obo-
wi¹zki wymusi³y niejako je-
szcze intensywniejsze samok-
szta³cenie. 

W latach 80-tych dokona³ siê
prze³om w kardiologii stanów
ostrych. Wprowadzono korona-
rografiê i angioplastykê. Œmier-
telnoœæ w zawale serca spad³a
z 20% do 5-6%! Urz¹dzenia do
tych zabiegów s¹ bardzo dro-
gie. Otrzyma³y je wielkie szpi-
tale, Instytuty i Akademie Me-
dyczne; ¿adnych szans nie da-
wano naszemu szpitalowi, choæ
ca³ymi dniami antyszambrowa-
³em w korytarzach Ratusza
i Ministerstwa Zdrowia.

Dla ka¿dego lekarza œwiado-
moœæ, ¿e nie mo¿e uratowaæ
swego chorego z powodu braku
sprzêtu jest nie do zniesienia.
Zamierza³em wiêc wycofaæ siê
z medycyny klinicznej i zaj¹æ
siê wy³¹cznie nauk¹. Ale w tym
czasie nast¹pi³ przewrót poli-
tyczny i mo¿na by³o zak³adaæ
fundacje. Postanowi³em za³o-
¿yæ w³asn¹. Organizowaliœmy

wystawy firm farmaceutycz-
nych, prowadziliœmy dzia³al-
noœæ wydawnicz¹, a tak¿e koor-
dynowaliœmy w Polsce badania
miêdzynarodowe leków. Uzbie-
ra³a siê znaczna suma. Zakupi-
liœmy nowoczesny sprzêt! Wy-
szkoliliœmy lekarzy w jego ob-
s³udze. I w naszym szpitalu
œmiertelnoœæ w ostrych choro-
bach serca spad³a do kilku pro-
cent co znaczy³o uratowanie
dalszych 80 osób rocznie. Za
zarobione pieni¹dze przepro-
wadziliœmy tak¿e generalny re-
mont kliniki. W salach chorych
pojawi³y siê ³azienki. Osi¹gniê-
cie ostatniej dekady to inwazyj-
ne leczenie zaburzeñ rytmu
(sprzêt zakupi³a Fundacja)
i wszczepianie wszystkich ty-
pów stymulatorów serca. 

Dziœ Klinika Kardiologii
w Szpitalu Grochowskim ofe-
ruje swym pacjentom dok³a-
dnie to wszystko, co kliniki
w Londynie czy Nowym Jorku.
Ma przytym bardzo siln¹ kadrê
– trzech profesorów, dwóch do-
centów i kilkanaœcie osób
z doktoratem i specjalizacj¹
z kardiologii. Prawie wszyscy
to moi byli studenci! W ankie-
cie „Newsweeka” w roku 2004
Klinika zajê³a 11 miejsce
w Polsce poœród oœrodków kar-
diologicznych. Mierz si³y na
zamiary – to romantyczne ha-
s³o okaza³o siê ca³kiem reali-
styczne…
Prof. Leszek Ceremużyński  

35 lat kardiologii w Szpitalu Grochowskim
W 1974 roku Warszawska Akademia
Medyczna, w porozumieniu z w³adza-
mi miejskimi, utworzy³a w Szpitalu
Grochowskim – na bazie oddzia³u we-
wnêtrznego – Oœrodek Naukowo Dy-
daktyczny, aby zwiêkszyæ mo¿liwoœci
kszta³cenia studentów. 
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Nasz s³uch jest jedyny
w swoim rodzaju, tak jak od-
ciski palców. Jeœli go nam
ubywa, tracimy czêœæ siebie,
czêœæ naszej to¿samoœci. Nie-
dos³uch to problem nie tylko
osoby s³abo s³ysz¹cej, ale tak¿e
jej rodziny i przyjació³, którzy
znajduj¹ siê po drugiej stronie
powsta³ej bariery komunikacyj-
nej. Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie
rozumiem co do mnie mówisz!”
nale¿y potraktowaæ jako pierw-
sze ostrze¿enie. Na szczêœcie
szybki rozwój nowych technolo-
gii przyczynia siê do powstawa-
nia coraz doskonalszych roz-
wi¹zañ dla osób niedos³ysz¹-
cych, dziêki czemu ciche i daw-
no zapomniane dŸwiêki mo¿na
us³yszeæ na nowo! A korzyœci
jest wiele...

Ludzki uk³ad s³uchowy jest
bardzo z³o¿ony, a gdy zaczyna
szwankowaæ, nie wystarczy po
prostu za³o¿yæ jakiœ tam aparat
s³uchowy, w³¹czyæ go i ustawiæ
g³oœnoœæ. Aby jak najlepiej wy-
korzystaæ s³uch, nale¿y zacz¹æ
od wizyty u specjalisty. Zbada
on s³uch, wypyta o styl ¿ycia

i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwi¹zanie.

Nowoczesne aparaty s³ucho-
we potrafi¹ w gruncie rzeczy
zdzia³aæ cuda, dopasowuj¹c
siê do niedos³uchu konkretne-

go pacjenta, jego jedynej
w swoim rodzaju anatomii ucha
i stylu ¿ycia. Te najnowocze-
œniejsze wyposa¿one s¹
w uk³ady sztucznej inteligencji,
które nieustannie monitoruj¹
to, co dzieje siê w otoczeniu
s³uchowym osoby niedos³ysz¹-
cej i skutecznie reaguj¹ na jego
zmiany. Wspó³czesne aparaty
s³uchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich mo¿li-
woœciach przetwarzania dŸwiê-
ku, które mog¹ wspó³pracowaæ
z telefonami komórkowymi i in-
nymi urz¹dzeniami elektronicz-
nymi jak np. odtwarzacze mp3.
Wystêpuj¹ we wszystkich ksz-
ta³tach i rozmiarach – od ma-
³ych dyskretnych modeli we-
wn¹trzusznych do ró¿nobarw-
nych modeli zausznych w od-
cieniach koloru w³osów i karna-
cji skóry. Kszta³t i dopasowanie
aparatów s³uchowych jest
oczywiœcie wa¿n¹ spraw¹, ale
nie mniej istotne jest to, jak da-
na osoba zamierza z nich ko-
rzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny
styl ¿ycia, zainteresowania
i zdolnoœci, a aparaty s³uchowe
i programy do ich ustawiania
potrafi¹ wzi¹æ to wszystko pod
uwagê. - Niezbêdnym Ÿród³em
sukcesu przy doborze aparatu
s³uchowego jest zrozumienie
potrzeb pacjenta i uwzglêdnie-

nie jego indywidualnego trybu
¿ycia. Staranna analiza oczeki-
wañ pacjenta umo¿liwia zapro-
ponowanie konkretnego roz-
wi¹zania w postaci nowocze-
snego aparatu s³uchowego –
mówi pani Ryta Turczyñska,
dyplomowany audioprotetyk
z firmy FONIKON, która spe-
cjalizuje siê w niesieniu pomo-
cy osobom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetów
audioprotetycznych firmy Fo-
nikon zapraszaj¹ wszystkich

zainteresowanych na bez-
p³atne badanie s³uchu oraz
konsultacjê audioprotetycz-
n¹. Istnieje mo¿liwoœæ sko-
rzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Osobom
niepe³nosprawnym proponu-
jemy wizyty domowe. Z uwa-
gi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami prosimy
o telefoniczne umawianie wi-
zyt (ul. Ostro³êcka 4, tel. 022
498 74 80; ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353 42 50).

AS 2009

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. 0 889 179 769 (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

POKONAJ NIEDOSŁUCH!
APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80
ul. Br. Czecha 39

tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

NNNN OOOO WWWW OOOO ŚŚŚŚ ĆĆĆĆ !!!!
ZAPRASZAMY 

NA REWOLUCYJN¥ TERAPIÊ
SZUMÓW USZNYCH LASEREM

NISKOENERGETYCZNYM

I co teraz? Jeœli jesteœ
z £odzi, Bia³egostoku czy
Rzeszowa...mo¿e siê okazaæ,
¿e w stolicy zostaniesz odpra-
wiony z kwitkiem. Takie „za-
lecenia” wyda³a dyrektor ma-
zowieckiego oddzia³u Fundu-
szu, Barbara Misiñska. Czy-
tam w innych gazetach: „Od
kilku miesiêcy nie otrzymuje-
my zwrotu za udzielone

œwiadczenia z trzech woje-
wództw: ³ódzkiego, podlaskie-
go i podkarpackiego. Oddzia-
³y twierdz¹, ¿e nie maj¹ pie-
niêdzy”. I dodaje ze spoko-
jem: „Szpitale z Mazowsza
bêd¹ wiêc wstrzymywaæ pla-
nowe przyjêcia pacjentów
z tych województw lub przesu-
waæ terminy zabiegów. Do
sto³ecznych lecznic dostan¹

siê tylko osoby w nag³ych
przypadkach, np. rodz¹ce ko-
biety. „Ta kwota uszczupla pu-
lê œwiadczeñ dla Mazowsza.
Nie mamy pieniêdzy, aby po-
kryæ koszty leczenia pacjen-
tów z zewn¹trz”.

Wspomniane oddzia³y s¹
winne mazowieckiemu Fun-
duszowi ponad 80 mln z³. Py-
tanie tylko, ale co mnie, pa-
cjenta - dajmy na to z £odzi -
to obchodzi? P³acê sk³adki,
chcê byæ leczona tam gdzie
JA chcê. Mam do tego usta-
wowe prawo! Dlaczego mam
p³aciæ za niewydolnoœæ syste-
mu? To wewnêtrzny problem
NFZ i nie powiem dosadnie
jak ma³o mnie to obchodzi.

Pani Dyrektor mówi o „pa-
cjentach z zewn¹trz”? Z ze-
wn¹trz? Jakie z zewn¹trz?
Czy Rzeszów lub Krosno to
ju¿ Ukraina?!

Stolica to specyficzne miej-
sce na mapie polskiej ochrony
zdrowia. Tutaj mamy Centrum
Onkologii na Ursynowie np.
albo Centrum Zdrowia Dziec-
ka w Miêdzylesiu. To placów-
ki ciesz¹ce siê renom¹ na ca³¹
Polskê. W CZD 70 proc. pa-
cjentów to chorzy z innych
województw, rodzice ma³ych
dzieci czekaj¹ czêsto po kilka
miesiêcy, by do tej placówki
siê w ogóle dostaæ. I co teraz
maj¹ maluchom powiedzieæ
w³adze szpitala? Przeprasza-

my, ale dla Was nieczynne?
Na szczêœcie dyrekcja Cen-
trum Zdrowia Dziecka nie za-
mierza siê ugi¹æ pod zalece-
niami Funduszu. „Nasz szpital
jest czêsto ostatni¹ desk¹ ra-
tunku dla chorych maluchów.
Dlaczego mamy dokonywaæ
selekcji tylko dlatego, ¿e ktoœ
jest z drugiego koñca Polski?
– twierdzi rzecznik placówki
Pawe³ Trzciñski.

Centrum Onkologii na war-
szawskim Ursynowie posta-
nowi³o jednak przyklasn¹æ dy-
rektor Misiñskiej. W tym szpi-
talu ok. 20 proc. chorych jest
z innych województw. Dyrek-
cja placówki wykazuje siê
zrozumieniem dla mazowiec-

kiego NFZ: - „Mazowiecki od-
dzia³ ma okreœlon¹ kwotê na
leczenie. Jeœli inne oddzia³y
nie zwracaj¹ pieniêdzy za
swoich chorych, pogarsza to
sytuacjê naszych pacjentów –
t³umaczy dr med. Piotr Sie-
dlecki, zastêpca dyrektora ds.
lecznictwa. Czyli mamy ja-
snoœæ – mamy „naszych”
i „innych”. Dlatego pacjencie
z Podkarpacia, Podlasia i £o-
dzi! W Warszawie ciê nie wy-
lecz¹! Przynajmniej do czasu
a¿ Fundusz nie zdyscyplinuje
„swoich”. A na razie sytuacja
rodem z kultowego polskiego
filmu „Co mi zrobisz jak mnie
z³apiesz”… Tych klientów nie
obs³ugujemy… Lena Piątek

Narodowy Fundusz Zdrowia ponoæ jedn¹ wielk¹
firm¹ jest. Mia³o nie byæ podzia³ów jak za czasów
Kas Chorych, rejonizacji, dzielenia na „naszych”
i „innych”.  By leczyæ siê w innym mieœcie ju¿ od
dawna nie trzeba specjalnych promes, bo przecie¿
NFZ to jeden system, te same pieni¹dze i …tam
gdzie chcesz siê leczyæ, bêdziesz leczony. Pacjen-
ci migruj¹, ale „pieni¹dze id¹ za pacjentem” – re-
klamowano przed kilku laty nowy system NFZ.

TYCH PACJENTÓW NIE OBSŁUGUJEMY



W pi¹tek 6 listopada, dzieci
z praskich szkó³ œwiêtowa³y
Drugi Warszawski Dzieñ Dobre-
go Jedzenia. Razem zastanawia-
³y siê jak sprawiæ, by danie by³o
zdrowe i smaczne. Przede wszy-
stkim jednak chodzi³o o dobr¹
zabawê.

Je¿e z owoców, jamniczki wykonane z pa-
rówek oraz zabawne przepisy na sa³atki autor-
stwa dzieci podziwiano w Szkole Podstawowej nr
255 przy ulicy Kamionkowskiej. Uroczystoœæ ob-
chodzono w ca³ej Warszawie w ramach europej-
skiego Dnia Dobrego Jedzenia. Na Pradze ta im-
preza ju¿ drugi raz odby³a siê w tym samym miej-
scu. – Poprzednio mia³am problem z powrotem
do domu. Dzieci tak dobrze siê bawi³y, ¿e nie
chcia³y wyjœæ – opowiada³a opiekunka uczniów
ze Szko³y Podstawowej nr 55. Równie¿ w tym
roku nikt nie narzeka³ na brak atrakcji.

Delegacje praskich podstawówek ju¿ od 10.00
rano przygotowywa³y swoje dania i prezentacje.
Celem by³o przedstawiæ swój przepis w zabawny
sposób oraz przygotowaæ pyszn¹ i zdrow¹ potra-
wê. Œmiech i gwar dochodz¹ce z ka¿dej sali,
w której pracowa³y dzieci by³ najlepszym dowo-
dem na to, ¿e humor dopisywa³ wszystkim. Choæ
do zadania dzieci podchodzi³y powa¿nie nie cho-
dzi³o tu o zdobywanie nagród. Intencj¹ organiza-
torów imprezy by³o pokazanie uczniom, ¿e owo-
ce mog¹ zast¹piæ s³odycze..., a po¿ywna sa³atka
jest lepsza od fast-food’u.

- Nawyki ¿ywieniowe dzieci trzeba kszta³towaæ od
najm³odszych lat. Im wczeœniej poka¿emy im ró¿no-

rodny œwiat warzyw i owoców, tym pewniej bêd¹ ze
zdobytej wiedzy korzystaæ. To jest przecie¿ kopalnia
pomys³ów! W naszej szkole propagujemy ideê zdro-
wego ¿ywienia. W sto³ówce serwujemy pe³nowarto-
œciowe posi³ki, a w sklepiku dzieci mog¹ kupiæ coœ
wiêcej ni¿ chipsy. Zmiany zachodz¹ stopniowo, ale
dzieci coraz czêœciej na przerwie siêgaj¹ po coœ po-
¿ywnego – mówi³a gospodyni przedsiêwziêcia,
Ma³gorzata Wiaderna dyrektorka szko³y nr 255.

- Najtrudniejsze w ca³ym dniu by³o nie zjeœæ
wszystkiego od razu, zanim to poka¿emy! – opo-
wiada³a z przejêciem uczennica podstawówki na
Kamionkowskiej, potwierdzaj¹c tym samym s³o-
wa swojej pani dyrektor. Gdy wszystkie ekipy by-
³y ju¿ gotowe zabawa przenios³a siê do sali gim-
nastycznej. Tam „Taniec Warzyw” zaprezentowa-
³y najm³odsze dzieci. Po „czêœci oficjalnej”
uczniowie z radoœci¹ zabrali siê za degustacjê
przygotowanych przez siebie potraw. Na koniec,
na uczestników wydarzenia oraz zaproszonych
goœci czeka³ d³ugi stó³ przysmaków przyrz¹dzo-
nych ju¿ ca³kiem profesjonalnie... bo przez mamy. 

Olga Kamionek
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Bardzo ważne kręgi szyjne
Po raz kolejny spotykamy siê dziœ z Jackiem Twarowskim, dyplomowanym
masa¿yst¹. Wspó³praca z kilkoma warszawskimi szpitalami i bardzo liczne
grono pacjentów to najlepsza rekomendacja dla jego uzdolnieñ. Ponad
dziesiêcioletni sta¿ pracy to œwiadectwo doœwiadczenia w walce z dolegli-
woœciami bólowymi. Dziœ porozmawiamy o szyjnym odcinku krêgos³upa.

- Czy s¹ jakieœ charakterystyczne objawy wskazuj¹ce na zwyrodnienia krêgów szyjnych?
- Choroba zwyrodnieniowa krêgos³upa szyjnego poza dolegliwoœciami ze strony karku mo¿e prowadziæ

do os³abienia i zaburzeñ czucia w obrêbie koñczyn górnych i dolnych, czasem mo¿e nawet naœladowaæ
choroby serca. Pojawiaj¹ siê bóle g³owy, umiejscowione w czêœci potylicznej, które nasilaj¹ siê przy skraj-
nych ustawieniach g³owy i mo¿e im towarzyszyæ sztywnoœæ karku. Czasem mog¹ przypominaæ bóle mi-
grenowe. Mog¹ siê pojawiaæ bóle twarzy, zawroty g³owy, a nawet omdlenia. Ataki zawrotów g³owy po-
woduje upoœledzenie przep³ywu krwi przez têtnice krêgowe. 

- Do jakich powik³añ mo¿e prowadziæ zwyrodnienie krêgów szyjnych?
- Powik³aniami s¹ w³aœnie równie¿ objawy, o których mówi³em wczeœniej – bóle g³owy, twarzy, uczucie

duszenia w gardle, zawroty g³owy, nudnoœci i omdlenia. Pojawiaj¹ siê dolegliwoœci bólowe w obrêbie kar-
ku nasilaj¹ce siê wskutek napiêæ, po wyziêbieniu organizmu, po przeci¹¿eniach spowodowanych np. d³ug¹
jazd¹ samochodem. Dolegliwoœciom bólowym towarzyszy zwykle ograniczenie ruchów. Dochodzi do
nadmiernego napiêcia miêœni i przeci¹¿ania pozosta³ych struktur krêgos³upa. Pojawia siê niezale¿ny od wo-
li odruch przymusowego ustawienia szyi - g³owa jest wyraŸnie skrêcona w lewo lub w prawo. Innym powi-
k³aniem jest rwa ramienna, która objawia siê bólem i drêtwieniem promieniuj¹cym do barku, ramienia i rê-
ki. Bólom towarzyszy os³abienie miêœni, czasem nawet ich zaniki, co skutkuje mniejsz¹ pewnoœci¹ chwytu,
ograniczeniem sprawnoœci precyzyjnych ruchów palców lub utrat¹ kontroli nad stawem ramiennym czy ³ok-
ciowym. Stosunkowo rzadkim, ale powa¿nym powik³aniem zwyrodnieñ krêgów szyjnych jest mielopatia
szyjna, która jest chorob¹ rdzenia krêgowego. Schorzenie pojawia siê, gdy centralna przepuklina kr¹¿ka uci-
ska na rdzeñ. Zaczyna siê podstêpnie od os³abienia, dr¿eñ lub skurczów w nogach. Dysfunkcja mo¿e rów-
nie¿ obj¹æ koñczyny górne. W zaawansowanej fazie choroby mog¹ nawet wyst¹piæ trudnoœci w oddawaniu
moczu. Mielopatia szyjna jest stanem na tyle powa¿nym, ¿e stanowi wskazanie do pilnej operacji. 

- Jak leczyæ zwyrodnienia krêgów szyjnych?
- Nie ma jednej, uniwersalnej metody, wszystko zale¿y od rodzaju powik³ania zwyrodnieñ krêgów

szyjnych. W bólach karku stosuje siê wzglêdne unieruchomienie szyjnego odcinka krêgos³upa przez za-
³o¿enie na kilka dni ko³nierza ortopedycznego. Ogromn¹ ulgê przynosz¹ masa¿e.

Pos³uchajmy, co mówi¹ pacjenci Jacka Twarowskiego. – Od lat opiekujê siê moim niepe³nosprawnym
dzieckiem. Wi¹¿e siê to z du¿ym wysi³kiem fizycznym. DŸwigam, podnoszê, ale te¿ ¿yjê w ci¹g³ym stresie.
Zaczê³o siê od napiêcia miêœni karku i szyi. Stopniowo zaczê³am odczuwaæ bóle karku, drêtwienia r¹k, os³a-

bienie si³y miêœni. Masa¿e Jacka Twarowskiego postawi³y mnie na nogi, a raczej przywróci³y sprawnoœæ
moim rêkom. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mogê poleciæ wszystkim – mówi Janina Zatorska. – Bywa³o, ¿e rwa
ramienna wy³¹cza³a mnie z ¿ycia na tygodnie. W koñcu wyl¹dowa³em w szpitalu. Leki dawa³y poprawê, ale
na krótko. Dopiero masa¿e Jacka Twarowskiego sprawi³y, ¿e dolegliwoœæ jest coraz rzadsza, a jeœli siê po-
jawia to szybko znika w³aœnie po masa¿ach. Ten cz³owiek ma z³ote rêce – mówi Andrzej Mi³kowski.
AS 2009 Rozmawia³ D.B.

Ze szczegółami terapii można się zapoznać na
stronie: www.gabinet.strona.pl

Zapisy do gabinetu „Zdrowie” (istnieje od 1996 roku)
Jacka Twarowskiego przy ul. Garwolińskiej 7 lok. 79

pod numerem telefonu (022) 610 06 73
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Remont ulicy Stra¿ackiej -
drogi ³¹cz¹cej Targówek
z Rembertowem, na zakoñcze-
nie którego od roku czekaj¹
mieszkañcy obu dzielnic – ci¹-
gle siê opóŸnia. Zamkniêty od
roku odcinek miêdzy ulicami
Che³m¿yñsk¹ a Zabranieck¹
jest jedynym po³¹czeniem obu
dzielnic. Mieszkañcy Rember-
towa liczyli na otwarcie je-
szcze w listopadzie – alternaty-
w¹ jest wyjazd zat³oczon¹ ulic¹
Marsa, który zajmuje nawet 40
minut.

OpóŸnienie wynika z braku
porozumienia urzêdników
miejskich ze STOEN-em
w sprawie przy³¹czenia nowych

latarni. – Niestety, dopiero
w tym roku STOEN podpisa³
z nami umowê na przy³¹czenie
– wyjaœnia Ma³gorzata Gajew-
ska z Zarz¹du Miejskich Inwe-
stycji Drogowych. – W tej umo-
wie jest zapis o tym, ¿e przy³¹-
cze zostanie dokonane w ci¹gu
18 miesiêcy – dodaje Gajewska.
Bez pr¹du nadzór budowlany
nie odbierze ulicy. Pó³torarocz-
na „obsuwa” mo¿e oznaczaæ
skandal i skoñczyæ siê odwo³a-
niami w ZMID. – Zwróciliœmy
siê do ZDM z proœb¹ o pod³¹-
czenie siê do s³upa, który jest
w ich eksploatacji – powiedzia-
³a Ma³gorzata Gajewska. 

Na dodatek na wci¹¿ nie
otwartej ulicy Stra¿ackiej poja-
wi³y siê nowe k³opoty. Pod uli-

c¹ odkopany zosta³ przerdze-
wia³y gazoci¹g. Wed³ug Pogo-
towia Gazowego otwarcie ulicy
mo¿e groziæ wybuchem. Dla
wykonawców robót wiadomoœæ
o zapomnianej rurze to szok,
a prace zosta³y oficjalnie
wstrzymane. Sto³eczni urzêdni-
cy rozwa¿aj¹ z³o¿enie zawiado-
mienia do prokuratury, bo ga-
zownikom zarzucaj¹ niegospo-
darnoœæ. Gdy rok temu rozpo-
cz¹³ siê remont odcinka miêdzy
ulicami Zabranieck¹ a Che³m-
¿yñsk¹, nikt z Gazowni Mazo-
wieckiej nie zg³asza³ proble-
mów zwi¹zanych ze z³ym sta-
nem przewodu. Teraz gazowni-
cy zabronili otwarcia jezdni in-
formuj¹c Miasto o mo¿liwych
zagro¿eniach. MKP
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Kłopoty ze Strażacką

255 pomys³ów na zdrowe danie

Psy Wojny cd.
Znalaz³y swój fina³ dramatyczne wydarzenia, których œwiadkiem by³ Grochów na wiosnê tego ro-

ku. („Mieszkaniec” 25.05.2009 r.) Naonczas to na spacerze spotka³y siê cztery osobowoœci: psa ra-
tlerko-podobnego i jego pani oraz wilczura i jego pana. Na udeptanej ziemi pierwsi starli siê ratle-
rek z wilczurem. Pocz¹tek starcia ginie w pomroce dziejów – nie wiadomo, czy ratlerek zaatakowa³
wilczura, czy odwrotnie. Relacje ich pañstwa s¹ sprzeczne. Pan wilczura zapewnia, ¿e jego kochanie
mia³o rany na tylnych ³apach, które zada³ mu ten ma³y zabijaka, pani od ratlerka zaœ, na sam¹ suge-
stiê, ¿e jej ratlerek móg³ pogryŸæ kilkadziesi¹t razy ciê¿szego wilczura zanosi siê oburzeniem. 

– Jeœli ktoœ odniós³ obra¿enia, to ja, wyrywaj¹c pieska z paszczy potwora, zapewnia³a. 
¯adnych widoków na kompromis nie by³o. Pani z³o¿y³a doniesienia na policji. No, to pan te¿. Ona

– ¿e to jej psu œmieræ zajrza³a w oczy, on – przeciwnie – ¿e jego. Jego oskar¿enie okaza³o siê skutecz-
niejsze, przed S¹dem Grodzkim to jej bowiem przypad³a rola oskar¿onej. O rozprawie nie zosta³a
powiadomiona – pani sêdzia dosoli³a jej 100 z³ grzywny, za to, ¿e nie zachowa³a dostatecznych œrod-
ków ostro¿noœci przy trzymaniu psa. 

Ona zmieni³a siê w s³up soli. W dniu i w godzinie domniemanego zamachu jej ratlerka na ¿ycie je-
go wilczura, by³a przecie¿ w pracy, na co ma niezbite dowody, jako to: listê obecnoœci i listê pacjen-
tów, których w tym akurat dniu i w rzeczonych godzinach, bêd¹c lekark¹, przyjmowa³a. 

W tej sytuacji przed S¹dem Grodzkim dosz³o do rozprawy odwo³awczej. Poniewa¿ emocje znacz-
nie ju¿ opad³y, s¹d zaj¹³ siê sprecyzowaniem daty zajœcia. Pan od wilczura mówi³, ¿e móg³ siê po-
myliæ o dzieñ, dwa, trzy, ale oczywiœcie samo zdarzenie mia³o miejsce. Jak siê zdaje to przes¹dzi³o
sprawê, gdy¿ tak naprawdê pomyli³ siê o wiele wiêcej. W ocenie obserwatorów ta w³aœnie pomy³ka
ca³kowicie podwa¿y³a wiarygodnoœæ jego wersji zdarzeñ. Druga ju¿ sêdzia, która musia³a zaj¹æ siê
psami wojny, nie mia³a ¿adnych powodów by dr¹¿yæ sprawê: w dniu, w którym oskar¿ona mia³a do-
puœciæ siê niezachowania dostatecznych œrodków ostro¿noœci wyprowadzaj¹c ratlerka na spacer,
oskar¿ona by³a w pracy. Nie mog³a jednoczeœnie badaæ pacjentów i zaniedbywaæ powinnoœci ci¹-
¿¹cych na posiadaczach psów, zw³aszcza tak groŸnych. Oskar¿ona zosta³a uniewinniona, a koszta-
mi postêpowania obci¹¿ony zosta³ skarb pañstwa. Oznacza to, ¿e – jakby powiedzia³ Wiech - w tem
towarzyskiem nieporozumieniu – ka¿den jeden z czytelników Mieszkañca, wzi¹³ poniek¹d osobisty
udzia³. (mb)

Saska Kępa
uzdatniona

To by³a tak zwana oddolna inicjatywa. Po
tym jak w 2006 roku mieszkañcy Saskiej Kêpy
musieli pogodziæ siê z zamkniêciem starej stu-
dni oligoceñskiej postanowili nie daæ za wygra-
n¹. W œrodê, 4 listopada, przy ulicy Walecz-
nych 59 otworzono nowe ujêcie wody.

- W swojej pracy rzadko spotykam siê z takim
zjawiskiem. Ta inwestycja po prostu nie mia³a
przeciwników. Nie us³ysza³em s³owa sprzeciwu.
Pod wnioskiem radnej Marzenny Koraszewskiej,
z³o¿onym do Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie
podpisa³o siê oko³o 500 osób.  O tê studniê upo-
mnieli siê sami mieszkañcy – komentowa³ wyda-
rzenie burmistrz Tomasz Kucharski. Rzeczywi-
œcie, mimo ch³odu listopadowego wieczoru na uro-
czystoœci otwarcia zjawili siê nie tylko przedstawi-
ciele miasta, ale te¿ mieszkañcy chc¹cy spróbowaæ
uzdatnionej wody, na któr¹ czekali 3 lata.

W nowym ujêciu do dyspozycji znajdziemy 18
kranów, 12 wewnêtrznych - na okres zimowy i 6
zewnêtrznych. Podczas otwarcia gwarantowano
najwy¿sz¹ jakoœæ inwestycji. 

- Woda z ujêcia jest idealnie bakteriologicznie
czysta oraz uzdatniana. Znajdziemy tu mikroele-
menty, których woda miejska nie posiada. ¯aden
domowy filtr nie zapewni nam takiej jakoœci. Stu-
dnia ma 230 metrów g³êbokoœci. Po przyniesieniu

wody do domu, mo¿emy j¹ bezpiecznie piæ przez
48 godzin – zapewnia Stanis³aw Batug, wyko-
nawca.

Poœwiêcenia studni oligoceñskiej dokona³
ksi¹dz infu³at Stanis³aw Rawski z parafii Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Uroczystoœæ otwar-
cia uœwietni³y te¿ wystêpy Zespo³u Towarzystwa
Œpiewaczego Saskiej Kêpy. Pod przewodnic-
twem Artura Backiela wyœpiewali dobrze znany
przebój „Cicha woda” oraz kantatê „O saskokêp-
skiej wodzie oligoceñskiej” z w³asnego ju¿ reper-
tuaru. Nastêpnie nast¹pi³a „degustacja” wody
z nowo otwartej studni (na zdjêciu).

Po czêœci oficjalnej do 18 kranów przy Walecz-
nych od razu ustawi³a siê kolejka . Dla nikogo nie
by³o to zaskoczeniem. W koñcu mieszkañcy Sa-
skiej Kêpy spragnieni byli ju¿ od trzech lat. Na
Pradze Po³udnie ujêæ wody oligoceñskiej brakuje
jeszcze na Kamionku oraz na Goc³awiu. 

O.K.



REKLAMA REKLAMA

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11115555

Jeszcze w tym roku rozpocz-
nie siê przebudowa bardzo nie-
bezpiecznego skrzy¿owania
ulic Patriotów z Izbick¹
przy przejeŸdzie kole-
jowym. Na skrzy¿owa-
niu powstanie rondo,
które umo¿liwi skrêt
z ul. Izbickiej w ul. Patrio-
tów, kierowcy bêd¹ te¿ mogli
szybciej opuœciæ przejazd kole-
jowy. Teraz, gdy g³ówn¹ drog¹
od strony Otwocka porusza siê
sznur pojazdów, bardzo trudno
jest przejechaæ przez tory. Na
skrzy¿owaniu regularnie docho-
dzi do wielu kolizji i niebez-
piecznych sytuacji. O przebudo-
wê skrzy¿owania od lat apelo-
wali mieszkañcy i samorz¹dow-
cy z Wawra. W tym roku w koñ-
cu znalaz³y siê w bud¿ecie mia-
sta odpowiednie œrodki finanso-
we. Rondo powstanie w ci¹gu
dwóch miesiêcy.

� � �
Otwarto k³adkê nad ul.

Ostrobramsk¹ (przy ul. Moto-
rowej). Na tê wiadomoœæ cze-
kali kierowcy i piesi ju¿ od wa-
kacji. Co prawda k³adka by³a
ju¿ gotowa od wrzeœnia, ale nie
mo¿na by³o z niej korzystaæ.
Wykonawca k³adki – Mosty
Warszawa – pope³niaj¹c b³êdy

w dokumentacji, zafundowa³
nam dodatkowe dwa miesi¹ce
irytacji i korków pod tymczaso-
w¹ sygnalizacj¹. W czwartek 5
listopada komisja odbioru wy-
da³a wreszcie zgodê na otwar-
cie obiektu. 

� � �
Mieszkañcy Wawra czuj¹ siê

oszukani. Ich zdaniem zapowia-
dana przebudowa ulic ¯egañ-
skiej i Zwoleñskiej jest plano-
wana bez spo³ecznych konsulta-
cji. Przebudowa polega na wy-
budowaniu tunelu przy ulicy
¯egañskiej, wyburzeniu dzie-
siêciu budynków i powstaniu
czteropasmowej arterii przysto-
sowanej do ruchu tranzytowe-
go. Zdaniem mieszkañców
Wawra w tej sprawie nie by³o
konsultacji spo³ecznych. – Tu-
nel jest zaprojektowany w spo-
sób ca³kowicie niezgodny z obo-
wi¹zuj¹cym planem zagospoda-
rowania miejscowego – ostrze-
ga Andrzej Krasnowolski, rad-
ny Wawra. Urzêdnicy nie zga-
dzaj¹ siê z tez¹, ¿e przebudowa
bêdzie mia³a na celu urucho-
mienie ruchu tranzytowego. –
Przy obecnie istniej¹cym uk³a-

dzie drogowym ten tranzyt nie
mia³by sk¹d wjechaæ i dok¹d
wyjechaæ – wyjaœnia Agata
Choiñska z Zarz¹du Miejskich
Inwestycji Drogowych. W pla-
nach jest jednak budowa tunelu
o wysokoœci ponad 4 metrów,
a takie w³aœnie buduje siê na
trasach tranzytowych. 

� � �
O pierwszych latach wolno-

œci Polski w latach 1918-1919
mo¿na przeczytaæ w listopado-
wym Informatorze Kultural-
nym Staromiejskiego Domu
Kultury „Rynek”. Koncerty,

imprezy, spotkania oraz inne
informacje mo¿na znaleŸæ na
stronie www.sdk.pl

� � �
Sto³eczny ratusz wprowadza

dotykowe mapy metra dla nie-
widomych. Dziêki reliefom i do-
³¹czonym do map nagraniom
dŸwiêkowym niewidz¹cy bêd¹
mogli nauczyæ siê topografii sta-
cji metra. Pomys³odawca map
Marek Jakubowski powiedzia³,
¿e dziêki nim niewidomi bêd¹
mogli bezpieczniej poruszaæ siê
po metrze i zapamiêtaæ uk³ad
stacji. Niewidoma od 13 lat Mo-
nika Cieniewska jako jedna
z pierwszych zapozna³a siê z no-
w¹ map¹. Jej zdaniem, wymaga
ona d³u¿szego studiowania, ale
w przysz³oœci mo¿e u³atwiæ jej
¿ycie. Na razie program ma cha-
rakter pilota¿owy. Na pocz¹tek
wykonano 130 map stacji metra
Ratusz-Arsena³. Bêd¹ one do-
stêpne we wszystkich sto³ecz-
nych organizacjach i instytu-
cjach dzia³aj¹cych na rzecz nie-
widomych. Koszt ich wykona-
nia to oko³o 35 tys. z³otych.

� � �
Zamkniête dwa wiadukty

i komunikacyjny chaos na Tra-
sie Toruñskiej, 12 autobusów

jeŸdzi objazdami, 4 przystanki
i 3 linie tramwajowe zosta³y
zlikwidowane. Tablica infor-
macyjna o zmianach komunika-
cyjnych wprawdzie jest, ale na
placu budowy, bez dostêpu dla
pasa¿erów, którzy s¹ zdezorien-
towani ca³¹ sytuacj¹. Zmieni³a
siê równie¿ organizacja ruchu
dla kierowców. Tak bêdzie
przez rok. 

� � �
Nie z³o¿ono ¿adnych ofert

w drugim ju¿ przetargu na
sprzeda¿ i rozbiórkê by³ej hali
Kupieckich Domów Towaro-
wych, dlatego zosta³ on unie-
wa¿niony - poinformowa³ 3 li-
stopada Marcin Ochmañski
z biura prasowego sto³ecznego
urzêdu Miasta. Pierwszy prze-
targ og³oszono w po³owie
wrzeœnia, ustalaj¹c cenê wy-
wo³awcz¹ na 10 mln z³. Do
przetargu nikt siê jednak nie
zg³osi³. W drugim przetargu
og³oszonym miesi¹c póŸniej
cena minimalna wynosi³a 7
mln z³. Zwyciêzca mia³ roze-
braæ halê w ci¹gu 150 dni. Te-
raz sto³eczny Ratusz planuje
sprzeda¿ by³ej hali KDT po-
przez negocjacje. 

� � �
Zim¹ bezdomne koty szcze-

gólnie potrzebuj¹ pomocy. Ro-
zumiej¹ to mieszkañcy bloku
z ul. Umiñskiego 16 na Goc³a-
wiu. Specjalnie wyremontowali
w piwnicy pomieszczenie

i urz¹dzili tam koci azyl.
W okienku piwnicznym zain-
stalowano uchylne wejœcie,
a na pod³odze po³o¿ono terako-
tê. Aktualnie mieszkaj¹ tu 3 ko-
ty – poszukiwany jest dom dla
kocich maluchów (na zdjêciu).
Wg informacji administratora
jest to pierwszy azyl na osiedlu
Wilga-Iskra. Czy bêd¹ nastêp-

ne? Wiêcej informacji pod tele-
fonem 0728-248-990.

� � �
W niedzielny poranek
8 listopada, Dzieciêcy
Szpital Kliniczny
przy ul. Marsza³kow-

skiej, goœci³ niezwyk³¹
postaæ ze œwiata Disneya,

kochan¹ przez maluchy na ca-
³ym œwiecie. Chore dzieci
z ogromn¹ radoœci¹ powita³y
Królewnê Œnie¿kê, która do

Polski przyjecha³a a¿ z pary-
skiego Disneylandu. Jej wizyta
w szpitalu by³a niesamowitym
prze¿yciem dla wszystkich ma-
luchów. Tak¿e dla Œnie¿ki by³o
to nie lada wydarzenie.

� � �
Mieszkañcy kamienic i blo-

ków w koñcu odetchn¹ od po-
tê¿nych reklam. Rz¹d przygo-
towa³ zakazy zabraniaj¹ce wie-
szania p³acht zas³aniaj¹cych
okna. Lokatorzy od lat narze-
kaj¹, ¿e reklamy zabieraj¹ im
s³oñce, mieszkania robi¹ siê
ciemne i panuje w nich za-
duch. Wytoczono kilka proce-
sów, ale s¹d uzna³, ¿e dopóki
reklama wisi legalnie i za zgo-
d¹ wiêkszoœci mieszkañców,
lokatorowi zmêczonemu bra-
kiem œwiat³a odszkodowanie
siê nie nale¿y. Z odsiecz¹ idzie
Ministerstwo Infrastruktury.
Resort ju¿ koñczy prace nad
rozporz¹dzeniem, które za-
gwarantuje, ¿e do mieszkañ
ca³y dzieñ ma byæ nieograni-
czony dop³yw œwiat³a.

� � �
W zwi¹zku z 91. rocznic¹

odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê w Ksiêgarni Do-

mu Spotkañ z Histori¹ przy ul.
Karowej 20 mo¿na kupiæ album
Rok 1918. Odzyskiwanie Nie-
podleg³ej w promocyjnej cenie
31 z³otych. Promocja potrwa do
koñca listopada. Wiêcej na stro-
nie www.dsh.waw.pl 

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 – 14.11. godz. 18:00 Wernisa¿ wystawy Teraz Bêdzie Pol-
ska. Rok 1918 oraz film dokumentalny „Cud nad Wis³¹”; 16.11.
godz. 9.00; 10.15; 11.30 - „Saksofonowy zawrót g³owy”. Organi-
zatorzy zapraszaj¹ dzieci szkó³ podstawowych z klas 1-4 do udzia-
³u w koncertach muzyki wspó³czesnej/3 z³ (iloœæ miejsc ograniczo-
na, tel. 606 635 906); 17.11. godz. 18.00 - Kino kresowe: „Nie tyl-
ko Orlêta. Obrona Lwowa w 1918 roku”. „Wszystko dla Orl¹t”
„Cmentarz Orl¹t”, wstêp wolny; 18.11. godz. 17.00 – W cyklu
„Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad pt. „Sztuka czasów Justyniana – Bi-
zancjum, wstêp wolny; godz.17.00 – Wieczorek taneczny, wstêp
10 z³; 19.11. godz.19.00 – Kabaret Filip z Konopii Filipa Borow-
skiego, wstêp wolny; 21.11. godz. 17.00 Spotkanie z podró¿nikiem
Krzysztofem Dworczykiem „Norwegia - w krainie fiordów, wikin-
gów i bia³ych nocy”, wstêp wolny; 22.11. godz. 15.00 „Pch³a Sza-
chrajka” - spektakl dla dzieci w wykonaniu grupy teatralnej CPK
„Rêce i nogi”, wstêp 3 z³; 23.11. godz. 18.00 - Konstanty Ildefons
Ga³czyñski –„Ocaliæ od zapomnienia” spektakl w wykonaniu Tea-
tru Literackiego Warszawa, wstêp wolny; 25.11. godz. 17.00
W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad „Sztuka czasów Karola
Wielkiego. Wczesne œredniowiecze”, wstêp wolny; godz. 17.00
„Andrzejki w CPK” – wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 29.11.
godz. 17.30 Andrzejki Rodzinne. W programie: wró¿by, zabawy,
bal andrzejkowy dla dzieci, spektakl pt.”Karczma Chagalla” w wy-
konaniu grupy teatralnej „Paradoks”, wstêp wolny;
�� Zespó³ Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej Al. Stanów
Zjednoczonych 24 – 25, 26 i 27 listopada godz. 17.30 – przed-
stawienie „Listy œpiewaj¹ce” Agnieszki Osieckiej, wstêp wolny;
�� Galeria Nigdy-Nigdy ul. Grochowska 282 – do 15.11.w dni
powszednie w godz. 16-18, sobota 13-15 (lub inny termin po
uzgodnieniu) - wystawa Pomó¿ braciom mniejszym przetrwaæ zi-
mê, Artyœci zwierzêtom. Do kupienia dzie³a pozosta³e z aukcji po
cenach aukcyjnych. Do 15.11. przy nabywaniu innych prac w ga-
lerii czêœæ pieniêdzy zostanie równie¿ przekazana na rzecz zwie-
rz¹t w potrzebie. 
�� Czytelnia Naukowa ul. Meissnera 5 – 17.11. godz. 12.30
Prelekcja Barbary Brzeziñskiej „Roœliny pokojowe i balkono-
we”; 18.11. godz. 12.30 Spotkanie autorskie z Joann¹ Siedleck¹;
19.11. godz. 16.00 – spotkanie z podró¿nikiem Krzysztofem
Dworczykiem;
�� Wypo¿yczalnia dla Doros³ych ul. Zwyciêzców 46 – 18.11.
godz. 17.00 – spotkanie z podró¿nikiem Krzysztofem Dworczy-
kiem;
�� Biblioteka dla Dzieci ul. Egipska 7 – 23.11. godz. 10.30 –
Spotkanie autorskie dla dzieci z Grzegorzem Kasdepke; 
�� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 – 24.11.
godz.18.00 Gitarowe nutki – wystêp uczestników sekcji gitary;
27.11.godz. 17.00-19.00 Andrzejki - zabawa dla dzieci i m³odzie-
¿y; 30.11. godz.16.30 Wieczór andrzejkowy w Klubie Seniora;
��Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21 -
14.11. godz.17.00 - Chiny. Pokaz slajdów i prelekcja w wykona-
niu Micha³a Araszkiewicza. Sztukê kaligrafii przybli¿y sinolog –
Agnieszka Putkiewicz. W programie degustacja chiñskich potraw. 
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” – Filia Oœrodka
Kultury ul. Jana Paw³a II 25 - 19.11.godz.16.00 – Spotkanie
„Pogodnych Seniorów”; 26.11.godz.10.30 – Taneczny œwiat Fry-
deryka Chopina - spotkanie z Filharmoni¹ Narodow¹. Prezenta-
cja tañców z czasów Chopina do jego muzyki; 28.11. godz.18.00
– Kabaretowy Projektor: wystêp Kabaretu Macie¿; 29.11.
godz.16.00 – Zima u Kubusia Puszatka - przedstawienie dla dzie-
ci w wykonaniu Teatru ART.-RE; 
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 14.11.
w godz. 18.00 – 19.00 Koncert operetkowy pt. „Piêkne arie,
piêkne g³osy”; 18.11. w godz. 10.00 - 11.00 Filmoteka dla ka¿-
dego cz³owieka - Film edukacyjny dla przedszkolaków; 22.11.
w godz. 16.00 - 20.00 Wieczór andrzejkowy dla doros³ych. Zapi-
sy w sekretariacie do 18.11.br.; 21.11. w godz. 12.00 - 13.00
Przedstawienie dla dzieci pt.: „Czarodziejski kufer Pana Ander-
sena” oparte na twórczoœci J.Ch. Andersena; 27.11. w godz.
17.30 - 20.00 - IV Turniej Osiedlowy gry w tenisa sto³owego dla
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych;
�� Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 – 17.11
i 18.11. godz.19.00 Spektakl teatralny pt.„Sekstet”; 
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – 12.11. godz. 18.00
- Promocja ksi¹¿ki z udzia³em autora Jerzego S. Majewskiego
„Warszawa nieodbudowana. Królestwo Polskie w latach 1815-
40”. Spotkanie poprowadzi Jerzy Kisielewski. Wstêp wolny: Do
27.11. br. wystawa fotograficzna Od Praskiej Wiosny do Aksa-
mitnej Rewolucji. Czeska fotografia 1968/69 i 1988/89”. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Nie wierzymy reklamie, nie
ufamy temu, co pisz¹ w gaze-
tach. Ale fakty s¹ nieub³agane.
Zwyk³e oddzia³ywanie na ob-
szar nerek prowadzi do popra-
wy charakterystyki krwi, w tym
tak¿e do obni¿enia poziomu
cholesterolu. Z³amania koœci
zrastaj¹ siê o 7-10 dni szybciej,

nawet w ciê¿kich przypadkach, oraz u ludzi chorych na
cukrzycê i w podesz³ym wieku. W leczeniu chorób prze-
wlek³ych czêsto udaje siê osi¹gn¹æ znaczn¹ poprawê po-
przez zmniejszenie dawki przyjmowanych lekarstw,
a czasami nawet ca³kowite ich odstawienie. Takie s¹ fak-
ty, zwi¹zane ze stosowaniem urz¹dzenia wibroakustycz-
nego VITAFON.

VITAFON to niewielki, ale bardzo efektywny przyrz¹d
medyczny, które oddzia³uje na organizm przy pomocy fal
dŸwiêkowych o zmiennej czêstotliwoœci. W miejscu oddzia-
³ywania znacznie zwiêksza siê przep³yw krwi i limfy, dostar-
czane s¹ tak¿e do organizmu mikrowibracje – jeden z naj-

wa¿niejszych œrodków oddzia³ywania miêdzykomórkowe-
go. Podwy¿sza siê efektywnoœæ pracy nerek i w¹troby, co
pozwala organizmowi na szybsze usuwanie tak zwanych
„z³ogów” – obumar³ych i uszkodzonych klatek.

W Polsce wibroakustyczne metody leczenia s¹ nowe, nie
wszyscy lekarze o nich wiedz¹, ale ju¿ tysi¹ce Polaków po-
prawi³y swoje zdrowie przy pomocy VITAFONU.

Urz¹dzenie VITAFON posiada certyfikat UE klasy IIa.

Informacja: www.vitafon.pl   www.zawszezdrow.pl

Urz¹dzenie „Vitafonu” mo¿na kupiæ tu:
�� Biuro firmy Vitafon PL

ul. Warecka 5/7, tel. (022) 82 80 530
�� Sklep rehabilitacyjny  

ul. Jana Paw³a II 52/54, tel. (022) 83 17 669
i w innych dobrych sklepach medycznych.

Zapisy na bezp³atne konsultacje medyczne
tel. (022) 63 29 108, kom. 0698-692-333

D�WIÊK, KTÓRY LECZY
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