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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
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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!

Parkingi „P+R”(od ang. „Park & Ride”)
powstaj¹ z myœl¹ o tych kierowcach,
którzy co dzieñ rano musz¹ dotrzeæ do
pracy w centrum miasta. System opiera
siê na tzw. „komunikacji mieszanej” czyli
po³¹czeniu transportu indywidualnego
z komunikacj¹ miejsk¹.

PUSTY PARKING
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Rajd Œwiêtego
Miko³aja

To pojêcie jest znane wœród
graczy gie³dowych: zwykle
w koñcówce roku indeksy id¹
w górê i zaczyna siê czas mini -
hossy. To zarz¹dzaj¹cy fundu-
szami rzutem na taœmê próbuj¹
wype³niæ zobowi¹zania zysków
deklarowane wobec inwestorów
i sztucznie pompuj¹ wartoœæ
walorów. 

Coœ podobnego mamy teraz
w polityce. Koñcówka roku
przynios³a erupcjê pomys³ów na
poprawê funkcjonowania pañ-
stwa. Rz¹dz¹cy chc¹ zmieniæ
ustrój, opozycja rusza do ataku
twierdz¹c, ¿e zape³nia szuflady
ustawami, które wyjmie ju¿
w pierwszych dniach po przejê-
ciu w³adzy. Efekty nie do spraw-
dzenia w krótkim horyzoncie
czasowym. 

Samorz¹dy siedz¹ cicho, nie
bior¹ udzia³u w tej grze, bo wie-
dz¹, ¿e na dole jak w rodzinie.
O wszystkim decyduje bud¿et,
a najbli¿si wiedz¹, co le¿y na
kontach. Nawet jak m¹¿ w unie-
sieniu stwierdzi, ¿e kupi ¿onie
futro, to dzieci zapytaj¹: stary,
a za co? 

Tak opozycja mo¿e zapytaæ
w³adze dzielnicowe i wypo-
mnieæ, ¿e jeszcze niedawno nie
by³o na lampy uliczne. 

Trochê to podcina skrzyd³a,
daje jednak bli¿szy kontakt
z rzeczywistoœci¹. I choæ - do
wyborów samorz¹dowych nie
jest ju¿ daleko, rajd Œwiêtego
Miko³aja jeszcze siê nie zacz¹³. 

Mnie siê to podoba, bo stwa-
rza nadziejê, ¿e przed wybora-
mi bêdziemy mówili o realnych
mo¿liwoœciach a nie uczestni-
czyli w festiwalu dobrych chêci.
Jak w minionych latach.

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).
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www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534

W NUMERZE:
� Kronika

policyjna ssssttttrrrr....     2222
� Liceum 

z tradycjami
ssssttttrrrr.... 4444

� Mandatami 
rozkwit³a Saska
Kêpa... ssssttttrrrr.... 5555

�Felietony ssssttttrrrr.... 6666
� Z miasta ssssttttrrrr.... 7777
�MIESZKAÑCY

Jaros³aw
Szanajca

ssssttttrrrr.... 8888
�Weso³a Nowina

w... Weso³ej ssssttttrrrr.... 9999
�MIESZKANIEC

na luzie ssssttttrrrr.... 11110000
� Tak wiele dla tak

wielu ssssttttrrrr.... 11112222
� Œwi¹teczne zakupy

w „Spo³em”
ssssttttrrrr.... 11114444––––11115555
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REKLAMA REKLAMA

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

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

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zatrzymany w niespe³na
dobê

Policjanci zajmuj¹cy siê po-
szukiwaniem i œciganiem osób
w wydziale kryminalnym po³u-
dniowopraskiej komendy w ci¹-
gu kilkunastu godzin zatrzymali
poszukiwanego Daniela D.
Ukrywa³ siê u ojca. 23-latek
zgodnie z treœci¹ nakazu dopro-
wadzenia trafi³ do aresztu i spê-
dzi tam najbli¿sze 4 lata?

Dozór dla wnuka
Policjanci zatrzymali 30-let-

niego Rafa³a B., przez miesi¹c -
odk¹d opuœci³ mury wiêzienia -
znêca³ siê psychicznie i fizycz-
nie nad swoj¹ babci¹. Mê¿czy-
zna wykrêca³ jej rêce, szarpa³
za w³osy, wyzywa³. Prokurator
zastosowa³ wobec niego poli-
cyjny dozór.

Wyszed³ z wiêzienia
i wpad³

Dzieñ po wyjœciu z wiêzienia
wspólnie z dziewczyn¹ wynaj¹³
domek na terenie campingu, nie-
d³ugo póŸniej okrad³ tamtejsz¹
recepcjê. Zabra³ stamt¹d wszyst-
ko, co tylko siê da³o, pieni¹dze,
telefony komórkowe, ³adowarki,
aparat fotograficzny i inne dro-
biazgi. Wojciech K. wpad³ w rê-
ce wywiadowców tu¿ po zdarze-
niu. Uda³o siê te¿ odzyskaæ
skradzione przedmioty.

Wpadli z tujami
Kilkanaœcie minut po przyjê-

ciu zg³oszenia od pokrzywdzo-
nego, wywiadowcy z Wawra za-
trzymali dwóch z³odziei drze-
wek ogrodowych - tuji. 43-letni
Wojciech R. i 27-letni Edward
G. pod os³on¹ nocy wykopali
krzewy z terenu prywatnej pose-
sji. Mê¿czyŸni wpadli w mo-

mencie, kiedy prowadzili wózek
z kradzionymi drzewkami. War-
toœæ strat zosta³a oceniona na
kwotê ponad 500 z³otych.

Wielbiciel dobrych czekolad
251 z³otych, tyle wyniós³by

rachunek, gdyby 27-letni Maciej
G. uda³ siê ze swoimi zakupami
do kasy. On jednak postanowi³
opuœciæ sklep bez p³acenia. Zo-
sta³ zatrzymany. Mia³ ponad 3
promile alkoholu we krwi.
Ukrad³ 14 sztuk czekolad. Grozi
mu 5 lat pozbawienia wolnoœci.
Do zatrzymania dosz³o w jed-
nym z supermarketów.

Dealer w trudnej sytuacji
finansowej

W rêce policjantów z wywia-
du wpadli 27-letni Przemys³aw
W. i 19-letni Fabian W. Pierw-
szy z nich posiada³ 0,9 grama
marihuany oraz kierowa³ samo-
chodem pod wp³ywem œrod-
ków odurzaj¹cych. Drugi oka-
za³ siê dealerem, u którego po-
licjanci zabezpieczyli kokainê,
marihuanê, heroinê i tabletki.
Twierdzi³, ¿e handluje, bo jest
w trudnej sytuacji finansowej...

Œmieræ motocyklisty
W niedzielê 29 listopada do-

sz³o do tragedii na ul. 1. Pra-
skiego Pu³ku w Weso³ej. 34-let-
ni motocyklista chcia³ wyprze-
dziæ sznur samochodów. Taki
sam manewr w tym samym
czasie rozpocz¹³ kierowca
chryslera, jad¹cy w tym samym
kierunku. Motocykl i samochód
zderzy³y siê. W wyniku zderze-
nia motocyklista uderzy³ w la-
tarniê, a zaraz po tym w prze-
chodz¹c¹ kobietê. Zgin¹³ na
miejscu. Piesza zosta³a zabrana
do szpitala.    toms

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

Sklep Benedyktyński

Zapraszamy: ul. Grochowska 56 róg Podolskiej. 
pon.–pt. w godz. 1100−1900, w soboty 1000−1500, 

Zamówienia telefoniczne: 022 409 47 72.

POLECAMY
KOSZE Z PRODUKTAMI

BENEDYKTYÑSKIMI:
�� konfitury �� syropy

�� chleby 
�� ciastka i cukierki �� miody 

�� grzyby w zalewach �� sery i wêdliny 
�� herbatki zio³owe i przyprawy 
�� suszone owoce �� miody pitne 

�� wina, piwa i inne

Wizyta pacjenta u Niego nig-
dy nie trwa³a 5 minut. Wypyty-
wa³ o wszystko, choæ przysz³o
siê „tylko” z sercem. Po apara-
turê siêga³ dopiero na koñcu.
Pyta³ tonem, w którym czu³o
siê, ¿e chce siê dowiedzieæ.
Ludzkie serca zna³ na wylot.
Potrafi³ do nich trafiaæ, potrafi³
je leczyæ. Pewnie tak¿e dlatego
by³ wieloletnim szefem Pol-
skiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego. My o Nim mówili-
œmy Profesor. Czêsto wpada³
porozmawiaæ, zostawia³ wtedy
swoje artyku³y, które drukowa-
liœmy w „Pulsie Medycznym”
lub w „Mieszkañcu”. Ceniliœcie
je Pañstwo za fachowoœæ i pro-

sty jêzyk, jakim pisa³ o skom-
plikowanych procesach steruj¹-
cych uk³adem krwionoœnym
cz³owieka.

W 1974 roku od podstaw
stworzy³ Oddzia³ Kardiologicz-
ny Szpitala Grochowskiego.
Gdy zaczyna³ - na wyposa¿eniu
oddzia³u by³ jeden aparat EKG,
a zespó³ tworzy³o szeœciu leka-
rzy bez specjalizacji. Najpierw
powsta³a „R” - z wy¿ebranego
od innych klinik sprzêtu. Spa-
d³a œmiertelnoœæ wœród osób
przyjmowanych z zawa³em ser-
ca. To dopingowa³o do dalszej
pracy. Profesor ruszy³ z czapk¹
po proœbie, w po³udniowopra-
skich zak³adach pracy zdoby-
wa³ œrodki na kolejne doposa-
¿anie oddzia³u. Potem pomaga-
³a Mu w tym za³o¿ona przez
niego fundacja. 

Pozostawi³ po sobie pere³kê.
Klinika Kardiologii w Szpitalu
Grochowskim oferuje swoim
pacjentom to samo, co kliniki
zagraniczne. W pracy pozostali
Jego studenci, On odszed³ na
emeryturê. Ale kontaktu z za-
wodem nie straci³.

Jeszcze dwa numery temu,
mogliœcie Pañstwo przeczytaæ
ostatni Jego artyku³ w „Mie-
szkañcu”. Parê dni potem wra-
caj¹c samochodem z Buska
Zdroju, zgin¹³ w wypadku dro-
gowym. Pewnie gdzieœ tam na
górze potrzebowali dobrego
kardiologa... Poszed³ do nich
najlepszy. A tu Go bêdzie bra-
kowa³o. Bardzo brakowa³o.

Redakcja „Mieszkańca”
i „Pulsu Medycznego”

– Na pierwszym miejscu
jest Ojczyzna! – celne i ak-
tualne s³owa marsza³ka Pi³-
sudskiego skierowa³ Stefan
Melak do polityków, samo-
rz¹dowców i mieszkañców
przy okazji obchodów 179.
rocznicy wybuchu Powsta-
nia Listopadowego.

Rocznicowe uroczystoœci tradycyjnie
odby³y siê w Alei Chwa³y i przy powstañ-
czej mogile pod Olszynk¹ Grochowsk¹. 
29 listopada, przy ul. Traczy, ods³oniête
zosta³y kolejne dwa pomniki-g³azy upa-
miêtniaj¹ce naszych narodowych bohate-
rów. Pierwszy poœwiêcony zosta³ gen.
Józefowi Sowiñskiemu, a drugi obroñcom
twierdz w Modlinie i Zamoœciu, ostatnim
punktom oporu wojsk polskich w czasie
Powstania Listopadowego.   

- Jesteœmy dumni z tego miejsca, z tego
pomnika i z ludzi, którym ten pomnik jest
poœwiêcony – mówi³ przed powstañcz¹
mogi³¹ Pawe³ Wypych (na zdjêciu), mi-
nister w Kancelarii Prezydenta RP Lecha

Kaczyñskiego. - Nasza historia jest pe³-
na zwyciêstw i pora¿ek. Pe³na narodo-
wych zrywów. To wa¿ne, szczególnie dla
tych m³odych ludzi, którzy stoj¹ tu w po-
cztach sztandarowych, ¿eby ci, którzy te-
raz tworz¹ Kr¹g Pamiêci Narodowej
mieli komu przekazaæ kontynuowanie te-
go dzie³a. Przypomnijmy, ¿e od dziesi¹-
tek lat powstañcz¹ mogi³¹, Alej¹ Chwa³y
i pielêgnowaniem tradycji zajmuj¹ siê
œrodowiska zwi¹zane ze Stowarzysze-
niem „Olszynka Grochowska” i Krêgiem
Pamiêci Narodowej. Minister Wypych

s³usznie wiêc zwróci³ uwagê, ¿e trzeba
odpowiednio przygotowaæ kolejne poko-
lenie, aby godnie przejê³o narodow¹
schedê i nale¿ycie j¹ pielêgnowa³o. 

Listopadowa uroczystoœæ zorganizo-
wana przez urzêdy Pragi Po³udnie i Rem-
bertowa by³a okazj¹ do uhonorowania
przez kieruj¹cego Urzêdem ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, mini-
stra Janusza Krupskiego, kilku zas³u¿o-
nych osób. Medal „Pro Memoria” za
szczególne utrwalanie pamiêci o naszych
bohaterach walk i ich czynach otrzyma³
obecny burmistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski i by³y burmistrz Rembertowa
Józef Melak. Wœród uhonorowanych
znaleŸli siê równie¿: Maria Michalkie-
wicz, Zofia Minkowska, Tadeusz Sala,
Bogus³aw Smyrski, Jan Zarêbski i Jan
Waœ.

Obchodom 179. rocznicy wybuchu Po-
wstania Listopadowego towarzyszy³a po-
lowa msza celebrowana przez ksiê¿y z pa-
rafii œw. Wac³awa oraz Najczystszego Ser-
ca Maryi. W mogile powstañczej zosta³a
z³o¿ona urna z ziemi¹ przywiezion¹ z pola
bitwy pod Falaise. Odby³ siê Apel Pole-
g³ych, a Orkiestra Wojska Polskiego
wzbogaci³a uroczystoœæ wi¹zank¹ melodii
powstañczych.

ar

Prof. Leszek Ceremużyński 
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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.plCzynne pon.-pt. 9.00-19.00; sobota 9.00-14.00 rybyumarty@interia.pl   tel.022-353-69-55

ZAPRASZAJ¥ NA:
� Przetwory rybne 

� Owoce morza œwie¿e i mro¿one 
� Dalekomorskie ryby œwie¿e 

� Kuchnie Œwiata – delikatesowe art. spo¿ywcze
� Ciastka rêcznie robione z Radzymina 
� Domowe wyroby garma¿eryjne
� Pieczywo œwie¿e z SPC

DELIKATESY I RYBY
U MARTY

– Brazylijska 1
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Do wyborów samorz¹dowych rok, ale wyœcig ju¿ siê zacz¹³. Pierwszy na starcie stan¹³ So-
jusz Lewicy Demokratycznej, prezentuj¹c swojego kandydata na fotel zajmowany dziœ przez
koalicjantkê SLD - Hannê Gronkiewicz-Waltz.  Wojciech Olejniczak przyjmuj¹c namaszczenie
oœwiadczy³, i¿ kierowaæ Warszaw¹ nie musi, ale chce. Zadeklarowa³ tak¿e, i¿ nie bêdzie kry-
tykowa³ dzisiejszej Pani Prezydent. Kampania mo¿e wiêc nie bêdzie ciekawa, ale na pewno
zabawna. Zw³aszcza, i¿ ¿eby nie utraciæ brukselskich apana¿y, kandydat zmuszony jest
znaczn¹ czêœæ ka¿dego miesi¹ca spêdzaæ w swoim nowym miejscu zamieszkania – Brukseli. 

Do Pary¿a wybrali siê natomiast sto³eczni pogrzebownicy. Konkretnie pracownicy miej-
skiej spó³ki odpowiedzialnej za pochówki. W czasie kilkudniowej wyprawy obejrzeli sobie
francuskie zabytki, wystawy, a nawet spêdzili jeden dzieñ na funeralnych targach mody.
MPUK to zabawne przedsiêbiorstwo, które doskonale oddaje… stan warszawskiej s³u¿by
zdrowia: prezesem zarz¹du jest specjalistka od handlu lekami, a nadzoruje j¹ (w ramach ra-
dy nadzorczej) wicedyrektor miejskiego domu starców. Z wykszta³cenia i powo³ania lekarz.
W nomenklaturze marketingowej nazywa siê to – ³añcuszkiem konsumenckim. 

Co pewien czas wspominamy w tej rubryce praw¹ rêkê Pani Prezydent, czyli szefa Jej ga-
binetu Jaros³awa JóŸwiaka. Mimo, i¿ jest on jednym z najbardziej zapracowanych ludzi w Ra-
tuszu, znajduje czas na ma³e radoœci. Ostatnio osobiœcie nadzorowa³ powstanie w Warszawie
pierwszej nowoczesnej, komputerowo sterowanej fontanny. Cudo bêdzie dzia³aæ przed Arka-
dami Kubickiego i ma szansê staæ siê jedn¹ z atrakcji Warszawy. 

Drugim „cudownym dzieckiem” JóŸwiaka bêdzie Muzeum w Palmirach. Tak d³ugo chodzi³
i prosi³ o kasê, a¿ wreszcie Kulik znalaz³, Wojciechowicz zaakceptowa³, a Rada Miasta uchwa-
li³a. Projekt ju¿ jest. Imponuj¹cy i prosty zarazem. Mi³o jest odnotowywaæ takie – drobne fi-
nansowo – potê¿ne wizerunkowo dzia³ania. 

Z mniejsz¹ radoœci¹ odnotowujemy, i¿ Pani Prezydent dopuœci³a do zrealizowania oprote-
stowywanego przez znaczn¹ czêœæ radnych, mediów i zwi¹zków zawodowych przetargu na
dokument maj¹cy – za oko³o 10 milionów – potwierdziæ, i¿ warto prywatyzowaæ SPEC po-
przez zaproszenie do negocjacji. Oferty wp³ynê³y. Otworzono je i… uczestnicy postêpowania
zamilkli w niemym zaskoczeniu. Wœród 5 oferentów nie ma ¿adnej z najbardziej licz¹cych siê
firm œwiatowych. Po prostu zbojkotowa³y przetarg. Oferty zg³osi³y za to m.in. kancelaria wy-
bitnego znawcy prawa samorz¹dowego prof. Kuleszy i jeden z ni¿ej notowanych banków. Po-
zostaje ju¿ tylko mieæ nadziejê, i¿ ¿adna z ofert nie bêdzie wa¿na. Ale tego dowiemy siê nie
wczeœniej ni¿ w po³owie grudnia. 

Natomiast od 1 grudnia mo¿na zapoznaæ siê (i zg³osiæ uwagi) z epokowym dokumentem
przygotowanym w pocie czo³a (i brzêku wydanych pieniêdzy) przez Biuro Ochrony Œrodowi-
ska (nadzorowane przez sami wiecie kogo). Rzecz nazywa siê „Program ochrony œrodowiska
dla m.st. Warszawy wraz z Prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.” I obejmuje swym zasiê-
giem lata 2009-2012. Zabawne, bo uchwalony bêdzie (jeœli bêdzie) w po³owie 2010 roku!
Ju¿ jest zabawnie. A to dopiero pocz¹tek. Do sprawy bêdziemy wracaæ, ale Czytelnikom pro-
ponujemy lekturê – dokument dostêpny jest na stronie Ratusza. Proszê pamiêtaæ o chustecz-
kach – przydaj¹ siê do ocierania ³ez. 

Wspominaliœmy niedawno o jubileuszowej fecie Pani Prezydent. (Nie, ¿e organizowa³a,
tylko ¿e t³umy ¿yczliwych przysz³y). 30 listopada by³o Andrzeja. Z przykroœci¹ odnotowuje-
my, i¿ solenizant – wiceprezydent Andrzej Jakubiak – tradycji nie podtrzyma³. Nie by³o ko-
lejki z kwiatami. Nie by³o t³umów na kawie. Ot, normalny dzieñ pracy. Nuuuuuuuuuda. 

PODPATRYWACZ

MIKO£AJKOWE NIESPODZIANKI
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- Gdy zaczyna³em tu naukê,
to zaskoczy³a mnie œwietna at-
mosfera panuj¹ca w szkole –
mówi Artur Dermanowski, abi-
turient z klasy „matematyczno-
-fizycznej”. – A teraz najwa¿-
niejsze jest to, ¿e nie bojê siê
podejœcia do matury, ani egza-
minów na studia. Artur chce
zostaæ pilotem. To bardzo, no-
men omen, wysoko postawiony
cel. Jeœli bêdzie konsekwentny,
to mo¿e zostaæ nawet zwierzch-
nikiem polskich si³ lotniczych.
By³by kolejnym znanym absol-
wentem LO im. Powstañców
Warszawy. 

Kolejnym, bo ten panteon
jest liczny. Dyrektor liceum
Anna Piekarska wymienia tylko
s³ynnych z pierwszego rocznika
placówki: - Jan Kossakowski
Szef Fundacji Korpus Ochotni-
ków Specjalistów; prof. Jan
Baszkiewicz najwybitniejszy
znawca dziejów Francji; prof.
dr hab. Jaros³aw Stodulski
twórca kardiochirurgii w Cen-
trum Zdrowia Dziecka; pisarz
Zygmunt Kubiak, czy rysownik
Szymon Kobyliñski... Rafa³ Ko-
nieczny, uczeñ humanistyczno-
prawnej klasy 3 B w rozmowie
z „Mieszkañcem” podkreœla
kompetencje nauczycieli „Dzie-
wiêtnastki” i dorzuca kolejnych
s³ynnych absolwentów: – Hu-
bert Urbañski i W³odzimierz
Cimoszewicz.

Rocznicowe uroczystoœci za-
czê³y siê 20. listopada w œwi¹-
tyni Matki Bo¿ej Zwyciêskiej

msz¹ œwiêt¹ celebrowan¹ przez
ks. abp Henryka Hosera, Ordy-
nariusza Diecezji Warszawsko-
Praskiej. Mszê uœwietni³ wy-
stêp szkolnego chóru, a pro-
boszcz tutejszej parafii, ks.
dziekan Zygmunt Podstawka
podkreœli³ przed arcybiskupem

znakomit¹ znajomoœæ liturgii
przez licealistów i to, ¿e sami
przygotowali oprawê mszy.

Wspomniany chór wyst¹pi³
równie¿ w auli Szko³y Wy-
¿szej Psychologii Spo³ecznej,
gdzie odbywa³a siê dalsza
czêœæ obchodów jubileuszu. –
M³odzie¿ przygotowa³a œwiet-
ny spektakl – mówi prof. Mag-
dalena Niewiadomska z Komi-

tetu Organizacyjnego obcho-
dów jubileuszu, któremu prze-
wodniczy³a prof. Danuta
Or³owska, absolwentka liceum
i jego obecna wicedyrektor. 
– Uczniowie wykorzystali wia-
domoœci, które niedawno prze-
kaza³ im wizytuj¹cy nasz¹
szko³ê Andrzej Wajda. Powsta-
³a z tego bardzo ciekawa,
wzbogacona muzycznie pre-
zentacja multimedialna.

Nastêpnego dnia przy Zbara-
skiej odby³ siê drugi zjazd ab-

solwentów (na zdjêciu). Po-
przedni mia³ miejsce w 2004
roku. – Tym razem mamy mniej-
sz¹ frekwencjê – przyzna³a
prof. Niewiadomska. – Pewnie
dlatego, ¿e w przygotowaniach
oparliœmy siê na Internecie,
a jednak lepiej by³o daæ og³o-
szenie w prasie...

Ciekaw¹ historiê zwi¹zan¹ ze
szko³¹ opowiedzia³a „Mie-

szkañcowi” Irena Szypowska,
by³a polonistka „Dziewiêtnast-
ki”. Otó¿ zaraz po wojnie li-
ceum nosi³o imiê Powstañców
Warszawy. Nastêpnie PRL-
owska w³adza zmieni³a je na
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.
Dopiero w 1956 r., w czasie do-
rocznej „Konferencji sierpnio-
wej” m¹¿ pani Ireny, Miros³aw,
który równie¿ uczy³ w tym li-
ceum, wyst¹pi³ publicznie
o przywrócenie szkole pierwot-
nego imienia. Przy okazji do-
wiedzieliœmy siê, ¿e pierwsz¹
romanistk¹ w liceum by³a mat-
ka Miros³awa Szypowskiego,
pani Maria, ¿ona p³k Jana Szy-

powskiego „Leœnika”, którego
imiê nosi park przy ul. Gro-
chowskiej.

Dyrektor Anna Piekarska li-
czy na kolejne wspomnienia
absolwentów. A zapytana, cze-
go mo¿na szkole ¿yczyæ przy
tak szacownym jubileuszu od-
powiedzia³a: - Aby uczniowie
œwietnie zdali maturê! I tego
w³aœnie ¿yczymy. ar

Najlepszym przyjacielem
kobiety podobno s¹ dia-
menty. Lecz zaraz za nimi
stoj¹: torebki, apaszki,
okulary, kapelusze. Jed-
nym s³owem DODATKI. To
one nadaj¹ szyku zwyk³ej
czarnej sukience. W ca³-
kiem niezwyk³y sposób
odmieniaj¹ bluzkê znale-
zion¹ po latach w szafie.
Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia, najwy¿sza
pora rozejrzeæ siê za pre-
zentami dla najbli¿szych.
Warto poœwiêciæ czas i ob-
darowaæ ich czymœ wyj¹t-
kowym. O to jak za pomo-
c¹ podarunku uszczêœli-
wiæ kobietê zapytaliœmy
eksperta. 

Ekspert radzi
– Je¿eli chodzi o ubrania zasada

jest doœæ prosta. Chodzi tu o produk-
ty unikatowe, niekoniecznie ekstra-
waganckie. Wa¿ne, aby sprawia³y
wra¿enie luksusowych, niepowta-
rzalnych. W naszym sklepie pole-
cam klientom jedwabne apaszki
z Milanówka. Szlachetny materia³
i rêczne malowanie daj¹ gwarancjê
uœmiechu na twarzy obdarowywanej
osoby. Oczywiœcie, wa¿na jest te¿
forma podarunku, dlatego dbamy,
aby sprzedawane w okresie œwi¹-
tecznym rzeczy by³y ju¿ na miejscu
³adnie zapakowane – doradza Bo¿e-
na Pilniakowska, kierowniczka salo-
nu Eleganza w Universamie (Gro-
chowska 207).

Polska moda
W sprawie zakupów œwi¹tecz-

nych i poszukiwañ ciekawych pre-
zentów pani Bo¿ena zachêca do
odwiedzenia salonów Eleganzy.
Sieæ sklepów powsta³a na bazie
porozumienia 13 domów handlo-
wych z najwiêkszych miast Polski.
Oznacza to, ¿e polscy spó³dzielcy
po³¹czyli si³y by skuteczniej kon-
kurowaæ z zachodnimi firmami
i wielkimi centrami handlowymi.
Co najwa¿niejsze, Eleganza pro-
muje polskie marki chroni¹c tym
samym polskie portfele. Skutecz-
nie walczy o pozycjê na rynku ro-
dzimych projektantów. Na pó³kach
salonu znajdziemy uznane firmy
odzie¿owe takie jak: Moda Wro-
c³aw, Wagab, Getex, Bialcon czy
Warmia. 15 lipca podczas otwar-
cia Eleganzy w Universamie
przedstawiciele sieci zapewniali,
¿e bêd¹ szukaæ klucza do serca
klientów na Pradze. Po nieca³ym
pó³ roku wszystko wskazuje na to,

¿e im siê uda³o. Wyj¹tkowe, pe³ne
szacunku podejœcie do kupuj¹-
cych dzia³a. Ci, którzy tu wracaj¹
mog¹ liczyæ na uprawniaj¹c¹ do
rabatu Kartê Sta³ego Klienta. 

Dla niezdecydowanych
Jeœli postanowimy wybraæ siê na

przedœwi¹teczne zakupy w³aœnie
do Eleganzy czeka nas mi³a nie-
spodzianka. Profesjonalny i wy-
szkolony w tym zakresie personel
pomo¿e nam w podjêciu decyzji
dotycz¹cej prezentu. Znajdziemy
tu coœ dla elegantki w ka¿dym wie-

ku i rozmiarze. Przedstawiciele sie-
ci szczyc¹ siê tym, ¿e w swojej
ofercie posiadaj¹ ubrania na ka¿d¹
okazjê. – W dobrym sklepie perso-
nel pomaga klientom. My oczywi-
œcie te¿ ho³dujemy tej zasadzie.
U³atwiamy znalezienie czegoœ od-
powiedniego nawet niezdecydowa-

nym. Czêsto mamy do czynienia
z panami, którzy szukaj¹ czegoœ
³adnego dla swych ¿on. Pytamy
wtedy o kolor oczu, w³osów, stara-
j¹c siê w ten sposób dobraæ odpo-
wiedni¹ paletê barw. W trakcie roz-
mowy dowiadujemy siê te¿ czy po-
trzebne jest coœ do pracy, czy mo-
¿e na specjaln¹ okazjê. Jeszcze
nikt nie wróci³ do nas niezadowolo-
ny z takiej porady – z uœmiechem
opowiada Bo¿ena Pilniakowska.

Œwi¹teczna oferta
Z okazji œwi¹t w sklepie znaj-

dziemy wiele eleganckich drobia-
zgów nadaj¹cych siê na podaru-
nek dla bliskiej osoby. Promocje
i rabaty cenowe z pewnoœci¹ u³a-
twi¹ decyzjê o zakupie. Do Salonu
warto wybraæ siê zw³aszcza 13
i 20 grudnia. Wtedy kierownictwo
sklepu planuje zorganizowanie
„Niedziel Handlowych”. Klienci bê-
d¹ mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê

ze œwi¹teczn¹ ofert¹ salonu. Dla
tych, którzy za zakupami nie prze-
padaj¹ lub po prostu nie maj¹ po-
mys³u na tegoroczny prezent, Ele-
ganza przygotuje gotowe propozy-
cje. Ju¿ od 10 grudnia warto te¿
odwiedziæ salon w poszukiwaniu
czegoœ efektownego na Sylwestra.

Fachowa obs³uga, dobra jakoœæ
sprzedawanych produktów i oczy-
wiœcie przystêpne ceny. To w³a-
œnie dziêki tym cechom Eleganza
zaskarbi³a sobie przychylnoœæ
klientów na Pradze Po³udnie. Sa-
lony sieci Eleganza znajduj¹ siê
w wiêkszoœci najwiêkszych miast
w Polsce, miêdzy innymi w £odzi,
Wroc³awiu, Tychach, Kielcach
i Katowicach. Wiêcej informacji na
temat sklepów tej sieci oraz przy-
k³ady kolekcji bêd¹cych aktualnie
w sprzeda¿y mo¿na znaleŸæ pod
nastêpuj¹cym adresem interneto-
wym: www.eleganza.com.pl

O.K.

SPOSÓB NA KOBIETĘ

Sklep „ELEGANZA” 
„Universam” Grochów ul. Grochowska 207 

czynny pon.−pt. w godz. 900−1900; w soboty 1000−1500.

LICEUM Z TRADYCJAMI
Pod has³em „Najlepsza szko³a na œwiecie”
przebiega³ jubileusz 65-lecia XIX Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Powstañców War-
szawy. W szkole przy ul. Zbaraskiej odby³
siê tak¿e drugi zjazd absolwentów.



Kierowca doje¿d¿a w³a-
snym samochodem do par-
kingu przy stacji. Tam auto
zostawia i dalej podró¿uje po-
ci¹giem lub metrem. Takie
rozwi¹zanie z powodzeniem
funkcjonuje od kilkudziesiê-
ciu lat w krajach Europy Za-
chodniej oraz w USA. Jak to
wygl¹da w Polsce mo¿na
przekonaæ siê przy stacji PKP
w Aninie.

Koszt inwestycji to ok. 2 mln
z³. Docelowo parking pomieœci
80 samochodów i 70 rowerów.
Niestety tak piêknie brzmi to
tylko w teorii. Parking w Ani-
nie od jakiegoœ czasu budzi
wiele kontrowersji. Po pierw-
sze, projekt nie zosta³ ukoñczo-
ny na czas. Zgodnie z umow¹
obiekt mia³ byæ oddany do
u¿ytku 17 paŸdziernika, otwar-
cie nast¹pi³o natomiast prawie
miesi¹c póŸniej, czyli 16 listo-
pada. Po nap³ywaj¹cych do re-
dakcji „Mieszkañca” niepoko-
j¹cych sygna³ach dotycz¹cych
tej inwestycji, sami postanowi-

liœmy sprawdziæ, co siê dzieje
w Aninie.

Na miejscu czeka³a przykra
niespodzianka. Parking schlud-
ny, czysty, ogrodzony... a prawie
pusty. Mimo mo¿liwoœci zapar-
kowania w bezpiecznym miej-
scu kierowcy nadal wybierali
pobliskie trawniki, a nawet oko-
lice przejœcia dla pieszych przy
torach. Ciê¿ko jednak winiæ
w³aœcicieli aut, którzy omijaj¹
dojazd do parkingu od Po-
przecznej IX. Tam czeka na nich

kilkadziesi¹t metrów nieutwar-
dzonej b³otnistej drogi, dodatko-
wo usianej dziurami. Chc¹c do-
jechaæ na miejsce od strony Po-
przecznej VIII znów k³opot, bo
jeszcze po otwarciu obiektu to-
czy³y siê tam prace budowlane.

Skakaæ ze szczêœcia nie bêd¹
te¿ cykliœci. Na stronie ZTM
przeczytamy, ¿e liczba stoja-
ków, z których bêd¹ mogli ko-
rzystaæ zwiêkszy siê z 10 do 70
dopiero na wiosnê czyli „nieba-
wem”. Do parkingu nie prowa-

dzi te¿ œcie¿ka rowerowa. Efekt
nietrudno przewidzieæ. ¯ad-
nych jednoœladów na parkingu,
za to trzy przymocowane do
s³upka przy stacji PKP (patrz
zdjêcia). Emocje budzi tak¿e
przejœcie dla pieszych, które nie
jest przystosowane dla niepe³-
nosprawnych. Przeszkod¹ dla
nich bêd¹ krawê¿niki oraz s³up
postawiony na œrodku w¹skie-
go chodnika, który trudno omi-
n¹æ. Na lewo od przeszkody
widaæ wydeptan¹ przez ludzi

œcie¿kê, któr¹ ³atwo dotrzeæ
prosto na tory (brak jakichkol-
wiek zabezpieczeñ!).

- My nie mamy wp³ywu na
œcie¿ki rowerowe i chodniki -
broni projektu Igor Krajnow,
rzecznik prasowy ZTM. – To
tylko jeden z parkingów ca³ej
infrastruktury. Kierowcy linii
otwockiej bêd¹ mogli zaparko-
waæ samochody te¿ w Wawrze
i w Falenicy. Anin jest pierwszy
na liœcie, bo tu procedura pozy-
skiwania gruntów by³a szybsza.
Jednak to, ¿e by³o naj³atwiej
nie oznacza tym samym, ¿e in-
westycja w tym miejscu jest
spo³ecznoœci (w tym wypadku
kierowcom) najbardziej po-
trzebna. Ciê¿ko wyobraziæ so-
bie mieszkañca Otwocka, który
pokonuje dystans a¿ do Anina,
by tam zostawiæ auto i na pero-
nie bez poczekalni wyczekiwaæ
poci¹gu. Doœwiadczenie i logi-
ka nakazuje budowaæ takie
obiekty bli¿ej stacji wyjœcio-
wych, a przynajmniej w miej-
scowoœciach gdzie jest mo¿li-
wy przejazd przez torowisko. 
– Ja o tym parkingu nie chcê
nawet mówiæ, bo nie jest dla
mnie! ¯eby tam dojechaæ mu-
sia³bym samochodem dojechaæ
do Wawra lub Miêdzylesia, tam
przejechaæ przez tory i wróciæ
tutaj. Bez sensu – ze œmiechem
komentuje pan Bogdan, mie-
szkaniec drugiej strony Anina.

- Parking sukcesywnie bêdzie
siê zape³nia³. Gwarantujê, ¿e za
pó³ roku szpilki nie bêdzie mo¿-
na tam w³o¿yæ – zapewnia
rzecznik ZTM. Pozostaje
z optymizmem patrzeæ w przy-
sz³oœæ. Olga Kamionek
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PUSTY PARKING

Trwa d³ugo wyczekiwana rewita-
lizacja ul. Francuskiej. A mie-
szkañcy Saskiej Kêpy karani s¹
za to, ¿e nikt wczeœniej nie po-
myœla³, jak rozwi¹zaæ problemy
parkingowe, które nasili³y siê
przy pracach rewitalizacyjnych.

Mieszkañcy Saskiej Kêpy poprosili o pomoc
nasz¹ redakcjê. I ten w³aœnie tekst kierujemy do
sto³ecznych drogowców, w³adz samorz¹dowych
i Stra¿y Miejskiej. Inwestycja pod szumn¹ nazw¹
rewitalizacja ul. Francuskiej wkroczy³a na plac
Przymierza i ul. Parysk¹, której znaczna czêœæ zo-
sta³a wy³¹czona z ruchu. Prace trwaj¹, a okolicz-
ni mieszkañcy musz¹ do swoich posesji dojechaæ
i gdzieœ zaparkowaæ. W zwi¹zku z budow¹
znacznie zmniejszy³a siê mo¿liwoœæ prawid³owe-
go zaparkowania samochodu. Ale nie zmniejszy-
³a siê iloœæ aut, które posiadaj¹ mieszkañcy tego
rejonu Saskiej Kêpy i nie przyby³o, nawet tym-
czasowych, miejsc parkingowych. 

Nie maj¹c innego wyjœcia kierowcy parkuj¹
tam, gdzie stoj¹ znaki zakazu parkowania i posto-
ju. Zapewne, i trzeba to powiedzieæ wyraŸnie, ³a-
mi¹ prawo. Ale czy maj¹ inne wyjœcie? Nie maj¹.
Bo gdzieœ zaparkowaæ musz¹. I o ile, w miej-
scach niedozwolonych parkuj¹ w czasie utrudnia-
j¹cym drogowcom pracê lub ¿ycie innym mie-
szkañcom, to oczywiœcie kara siê nale¿y. Ale... 
– W niedzielê, oko³o godziny 22.00 otrzyma³am
mandat za z³e parkowanie – mówi mieszkaj¹ca
przy placu Przymierza pani Joanna – Takie same
mandaty dosta³o w tym czasie kilkudziesiêciu kie-
rowców, którzy pozostawili swoje auta na ul.
Szczuczyñskiej i Meksykañskiej. Czy karanie nas

by³o naprawdê uzasadnione? Parkingowy pro-
blem znany jest w³adzom dzielnicy. Mieszkañcy
mówili o nim w po³owie listopada na spotkaniu
z burmistrzem Tomaszem Kucharskim. 

Wtedy te¿ pojawi³y siê proœby o objêcie ul.
Francuskiej i Paryskiej stref¹ p³atnego parkowa-
nia. Ale to mog¹ byæ rozwi¹zania na przysz³oœæ,
a tymczasem Stra¿ Miejska sypie mandatami, jak
z rêkawa. – Ze zrozumieniem znosimy utrudnienia
zwi¹zane z rewitalizacj¹, ale my tak¿e oczekuje-

my zrozumienia – ¿ali siê pani Joanna, która w li-
stopadzie otrzyma³a a¿ dwa mandaty. – Jestem
chêtna do pomocy w rozwi¹zaniu parkingowego
problemu. Trzeba opracowaæ jak¹œ mapkê
miejsc, w których mieszkañcy budynków stoj¹-
cych przy remontowanych ulicach mogliby par-
kowaæ. By³am w tej sprawie w Samorz¹dzie Sa-
skiej Kêpy i prosi³am o interwencjê.  „Mieszka-
niec” zaœ apeluje do Stra¿y Miejskiej o rozs¹dek
w rozdzielaniu mandatów i ³agodny wymiar kary
dla tych, którzy w rejonie ul. Francuskiej i Pary-
skiej ju¿ otrzymali blankiety z ¿ó³to-czerwonym
paskiem. W koñcu Warszawa, jest dla wszystkich
warszawiaków. Tak¿e kierowców, którzy ju¿ wy-
starczaj¹co cierpi¹ w zwi¹zku z wprowadzeniem
bus-pasa na Trasie £azienkowskiej... rosa 

Nie daj siê zabiæ!
To najgorsza pora dla pieszych. Jak wynika z policyjnych statystyk na jesieni i w zimie ginie

ich na drogach najwiêcej. W ubieg³ym roku by³o ponad 15 tys. wypadków z udzia³em pieszych,
zginê³y – 1893 osoby. Od pocz¹tku listopada tego roku zginê³o ju¿ 128 osób!  

Piesi gin¹ nie tylko na poboczach dróg, na s³abo oœwietlonych przedmieœciach miast, ale te¿
po prostu w miastach. Wystarczy chwila nieuwagi – pieszego, albo kierowcy – i nieszczêœcie
gotowe. Zmrok zapada ju¿ ok. 16.00, a przecie¿ a¿ do póŸnego grudnia bêdzie tylko gorzej.
Przed nami dni, kiedy ju¿ o 15.00 bêdzie ciemno. 

Wielu pieszych, nie wiedzieæ czemu, jest przekonanych, ¿e na oœwietlonej ulicy s¹ ca³kowicie
bezpieczni. Zabiegani, zamyœleni, zajêci swoimi sprawami ignoruj¹ otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ.
Tymczasem na przyk³ad na Grochowskiej kierowcy permanentnie przeje¿d¿aj¹ skrzy¿owania i
przejœcia dla pieszych na czerwonym œwietle. Jad¹ wtedy szybko, bo chc¹ „za³apaæ siê na prze-
jazd” w ostatniej chwili, gdy ju¿ czerwone œwiat³o siê œwieci. Zw³aszcza m³odzi fanfaroni za
kierownic¹ nic sobie nie robi¹ z praw innych u¿ytkowników drogi, na przyk³ad z praw pieszego. 

Dlatego podstawow¹ cech¹ pieszego powinna byæ nieufnoœæ. Musimy byæ nieufni, gdy¿ za
kierownic¹ mog¹ siedzieæ kierowcy niedouczeni, zarozumiali, nieodpowiedzialni, pijani lub pod
wp³ywem narkotyków. Ka¿dy z nich mo¿e nam zrobiæ krzywdê. Lepiej wiêcej ostro¿noœci ni¿ mniej.

Sami piesi te¿ jednak nie s¹ bez winy. Wchodz¹ na jezdniê nagle, czêsto za stoj¹cych
pojazdów, nie zwracaj¹ uwagi na œwiat³a, przechodz¹ w miejscach niedozwolonych, nie patrz¹,
na nic nie zwracaj¹ uwagi. Pamiêtajmy – w starciu z samochodem pieszy nie ma najmniejszych
szans. W znacznym stopniu bezpieczeñstwo pieszych zale¿y od nich samych. Marcin Pietrzak

Mandatami rozkwit³a Saska Kêpa...

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 9 i 16.12
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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! 



6666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

Eustachy Mordziak zasta³ swego kolegê, Kazimierza G³ów-
kê, w nastroju melancholijnym. Pan Kazio popatrywa³ smêtnie
na znikaj¹ce œciany kolejnego z budynków starego Grochowa.
W naszej okolicy taki widok rzeczywiœcie coraz czêœciej rzuca
siê w oczy. Na ka¿dym kroku widaæ domy wykwaterowane, roz-
bierane lub wrêcz ju¿ puste place po nich.

- Ginie nasza dzielnica, panie Eustachy, ginie. Tylko patrzeæ
jak wokó³ bêd¹ same bloki, bloczki i bloczusie. Tak samo
odmierzone, tak samo pomyœlane: podziemny gara¿, wysoki
parter, bez bramy, drzwi z domofonem, po dwudziestej ¿adnych
oznak ¿ycia. 

- Panie Kaziu, jak pragne szczêœcia, coœ pan? To ludzie
w ruinach maj¹ mieszkaæ? Wszystko siê zmienia, Grochów te¿
musi. Chcia³byœ pan, ¿eby Grochowsk¹ znowu ciuchcia do
Karczewa jeŸdzi³a?

- A wiesz pan, panie Eustachy, jak ta nasza Grochowska na
przestrzeni dziejów siê nazywa³a? 

- Grochowska, to Grochowska…
Otó¿ nieprawda. Najsampierw to by³ Trakt Brzeski, potem

Trakt Moskiewski, dopiero za sanacji by³a Grochowska. Zre-
szt¹ krótko, bo za Niemca nazywa³a siê Ostenstrasse. Po woj-
nie znów, Grochowska. Do teraz. Szmat czasu. Kiedyœ to by³
przyk³ad zabudowy peryferyjnej – domy mala³y wraz z oddala-
niem siê od miasta. Teraz – przy Podolskiej zwaliste blokowi-
sko, na Wiatracznej cha³upa tak ogromniasta, ¿e z jednej stro-
ny dotyka Grochowskiej, a z drugiej Kordeckiego, na Kordec-

kiego te¿ zreszt¹ cha³upy pod niebo. ¯adnego charakteru, ¿ad-
nej indywidualnoœci, zero czu³oœci. To, co zosta³o, na ogó³
marnieje. A przecie¿ mo¿e byæ inaczej. Tam gdzie znalaz³ siê
w³aœciciel, stare zapuszczone, przygniecione bied¹ domy,
odzyskuj¹ blask, jakby siê wyprostowuj¹, niczym cz³owiek
podnosz¹cy siê kolan. 

- Co pan gadasz, panie Kaziu? Jaka czu³oœæ? Do murów?
- A do murów, do murów. 
- Jakby tak wszyscy myœleli, to na Grochowskiej dalej by³a-

by granitowa kostka, pod ko³ami ciuchci co tydzieñ ktoœ traci³-
by nogi, albo i ¿ycie, a na naszym bazarze chodzilibyœmy
w b³ocie po kostki, miêdzy furami, koñmi i zarzynanym na
oczach klientów drobiem. Panie Kaziu, to minê³o. I bardzo do-
brze! 

- Jasne, jasne. Ale jak tak patrzê jak kolejny dom ginie, to ja-
koœ mi nieswojo. Przecie¿ w tych murach ¿yli ludzie, kochali
siê, k³ócili, p³odzili dzieci, marzyli. A teraz patrz pan, spych to
wszystko równa z ziemi¹, kopara zbiera i… po ¿yciu. 

- Ale bêdzie nowe. Tym siê trzeba cieszyæ, tak myœleæ. 
- Ja to rozumiem, ale co ja poradzê, ¿e tak mnie nasz³o. Ra-

zem z tymi domami koñczy siê przecie¿ jakiœ kawa³ek tak¿e mo-
jego ¿ycia. I pañskiego te¿, nie myœl pan sobie, ¿e nie. 

- Panie Kaziu, jeœli dobrze rozumiem, co masz pan na myœli,
to powiem panu tak: nikogo to nie minie, ale œpieszyæ siê nie
ma gdzie. Zamiast poddawaæ siê smutkom, radowaæ siê trze-
ba. Œwiêta za pasem, Bo¿e Narodzenie. Bóg siê rodzi, znaczy –
nowe ¿ycie siê rodzi. Wiesz pan, jak ludzie bêd¹ siê cieszyæ,
gdy z³o¿¹ sobie ¿yczenia w nowym mieszkaniu? 

- Co prawda, to prawda. Niemniej tempus fugit.
- ¯e co proszê? 
- Czas ucieka, panie Eustachy, czas ucieka…

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Tempus fugit
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

J.E. Pan Michel Bitar. ambasador Libanu w Polsce, wyda³ 23 listopada w hotelu
Kyriad Prestige w Warszawie przyjêcie z okazji 66 rocznicy uzyskania niepodleg³o-
œci swego kraju. Nast¹pi³o to w czasie drugiej wojny œwiatowej w 1943 roku. Do te-
go momentu, wspó³czesna historia Libanu, którego dzieje siêgaj¹ jeszcze czasów fe-
nickich czyli trzeciego tysi¹clecia przed Chrystusem, mia³a w skrócie nastêpuj¹cy
przebieg. W wyniku rozpadu imperium osmañskiego (tureckiego) po pierwszej woj-
nie œwiatowej, z piêciu obwodów tego imperium, 1 wrzeœnia 1920 roku zosta³o
utworzone formalnie niezale¿ne pañstwo, które w rzeczywistoœci by³o terytorium
mandatowym Ligi Narodów administrowanym przez Francjê. W 1926 roku powsta-
³a Republika Libanu pod zwierzchnictwem francuskim, a w roku 1943 proklamowa-
no w pe³ni niezale¿n¹ Republikê Libañsk¹. Ze wzglêdu na trwanie wojny, wojska
francuskie zosta³y wycofane z tego kraju w 1946 roku. 

Losy Polski i Libanu by³y ze sob¹ blisko zwi¹zane, miêdzy innymi równie¿
dlatego, ¿e w czasie drugiej wojny œwiatowej i zaraz po niej przebywa³a tam
czêœæ „Dzieci z Isfahanu”, tj. dzieci polskich, które zdo³a³y siê wydostaæ z armi¹
Andersa ze Zwi¹zku Radzieckiego najpierw do Iranu, a póŸniej do Libanu.
Wœród nich by³ obecny na przyjêciu pan W³adys³aw Czapski, od lat „spiritus mo-
vens” „Ko³a Wychowanków Szkó³ Polskich Isfahan-Liban w Polsce”, który czyni
cuda, by nikt o nich i o ich powojennych losach nie zapomnia³. Obecny by³ rów-
nie¿ genera³ Stanis³aw F. WoŸniak z ma³¿onk¹, by³y dowódca wojsk polskich,
pe³ni¹cych misjê pokojow¹ na Wzgórzach Golan w Libanie, a obecnie prezes
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Do obecnoœci wojsk pol-
skich w Libanie odniós³ siê równie¿ ambasador Bitar, który w swym przemówie-
niu podziêkowa³ Polsce za ten fakt. Podkreœlmy od siebie, ¿e wiêkszoœæ tych lat,
które nasi ¿o³nierze spêdzili w Libanie, przypad³a na okres PRL. A tak¿e fakt
inny. ¯e w PRL, która przecie¿ by³a bardziej zale¿na od ZSRR, ni¿ obecna RP od
USA, Polscy ¿o³nierze nie walczyli ani w Korei, ani w Wietnamie, ani w Iraku,
ani w Afganistanie. 

Na takich przyjêciach jak libañskie, z regu³y spotyka siê interesuj¹ce osobisto-
œci. Nale¿y do nich pani El¿bieta Bakanowska, któr¹ œmia³o mo¿na nazwaæ Wielk¹
Dam¹ Przyjêæ Dyplomatycznych. Jest dos³ownie na wszystkich, a w korpusie nale-
¿y do najbardziej szanowanych i lubianych Polek, zw³aszcza przez panie ambasa-
dorowe i ¿ony innych dyplomatów. Mówi biegle kilkoma jêzykami, a ju¿ w hi-
szpañskim jest prawdziwym autorytetem. Towarzyska, dowcipna, ¿yczliwa, prowa-
dz¹ca dzia³alnoœæ charytatywn¹ m. in. w Fundacji „Ex animo” („Z serca”),  taki sta-
tus sobie w sercach ludzi zwi¹zanych dyplomacj¹ zdoby³a, ¿e powsta³o tylko na
wpó³ ¿artobliwe powiedzenie: „Je¿eli jest przyjêcie, a nie ma na nim pani El¿biety,
to choæ jest, to go nie ma”. I wreszcie, pani El¿bieta jest mistrzyni¹ gry w bryd¿a,
którego nawet – towarzysko – uczy. Tak, ¿e wielu wzdycha: „Najwiêksz¹ przyjem-
noœci¹ dla gracza w karty jest z pani¹ El¿biet¹ nawet...przegraæ, bo tylko o to cho-
dzi, ¿eby z ni¹ graæ”. 

Na przyjêciu libañskim by³a reprezentowana tak¿e Praga. Magister in¿ynier Al-
freda Kamiñska, atrakcyjna, inteligentna, kompetentna i dowcipna pani, jest pro-
dziekanem Wydzia³u Mened¿erskiego Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej w Warszawie.
Obdarowuje mnie ona bardzo funkcjonalnym kalendarzem Szko³y na rok oczywi-
œcie 2010, co daje nam szansê na wymianê kilku zdañ na temat b³yskawicznego
up³ywu czasu i tym wiêkszej koniecznoœci organizowania go sobie. Zaœ pan Nabil
Malazi, urodzony w Syrii, ale wykszta³cony w Polsce biznesmen, który mieszka na
Goc³awiu, mówi mi (œwietn¹ polszczyzn¹, nota bene), ¿e jest regularnym czytelni-
kiem „Mieszkañca” i prosi mnie o przekazanie najserdeczniejszych ¿yczeñ ca³ej Re-
dakcji. Co oczywiœcie z prawdziw¹ rozkosz¹ czyniê. 

Zygmunt Broniarek

rybê - ¿e to nie jest kotlet!
Najgorsze, ¿e problem doty-
czy nie tylko jedzenia, lecz
ka¿dej sfery naszego ¿ycia,
wszelkich podejmowanych
decyzji! 

„Uczyniwszy
wybór na wieki,
w ka¿dej chwili
wybieraæ mu-
szê” – to s³owa
Jerzego Lieber-
ta, poety, który
zmar³ jeszcze
przed wojn¹,
maj¹c ledwie
dwadzieœcia kil-
ka lat. Dojrzal-
szy i uczciwszy
w postêpowaniu,
ni¿ wielu z nas.
Có¿ znaczy przy-
toczony frag-
ment? Jeœli zde-
cydowa³em siê
na przyk³ad byæ
z t¹ osob¹, uczy-
ni³em wybór. Na
wieki! Dlatego,
gdy œwiat i wy-

godnictwo podsu-
waj¹ mi pod nos rozmaite po-
kusy, w ka¿dej chwili wybie-
raæ muszê miêdzy now¹ po-
kus¹ a wiernoœci¹ w³asnemu,
wczeœniejszemu wyborowi,
wiernoœci¹ sobie.

Nawet, jeœli nie potraktuje-
my tego a¿ tak wznioœle,
wziêcie do serca tej maksymy
mo¿e przynieœæ tylko dobre
skutki. Na przyk³ad bycie kry-
szta³owo uczciwym. Wybór
dokonany, a¿ tu proponuj¹ mi
dostanie siê poza kolejk¹ do
lekarza - specjalisty, na wizy-
tê u którego czeka siê miesi¹-
cami. Czy odmówiê?! E, to
chyba z³y przyk³ad… Jakiœ
nie¿yciowy…

Albo rozg³aszam wszem
i wobec, ¿e „Nie cierpiê, gdy
ludzie robi¹ sobie nawzajem
œwiñstwa.” To tak¿e wybór,
lecz stosuj go do ka¿dego na-
potkanego cz³owieka, a zw³a-
szcza do siebie! Inaczej tra-
cisz wiarygodnoœæ, nie tylko
we w³asnych oczach.

Nie wyznawanie maksymy
Jerzego Lieberta nie zdejmie
to z nas ciê¿aru nieustannego
dokonywania wyborów. Ale
przynajmniej rozjaœni, upro-
œci wiele z nich. Wówczas ³a-
twiej byæ… porz¹dnym cz³o-
wiekiem. Zwyczajnie.

żu

Kobiecym okiem

Stoisz sobie na rozdro¿u
i myœlisz: w prawo czy w le-
wo? Jak¹ podj¹æ decyzjê?
Ogórkowa czy pomidorowa?
Program pierwszy czy trzeci?
Pok³óciæ siê czy przemilczeæ?

¯ycie to sztuka wyborów -
mawiaj¹. Sztuka?! Raczej ka-
torga! „Wolê kotlet! A mo¿e
jednak rybê? Nie, biorê ko-
tlet. Jednak trzeba by³o wy-
braæ rybê. Chocia¿ ten kotlet
nie jest z³y! Ale nastêpnym
razem…” 

Nastêpnym razem znowu
zatrujê sobie ¿ycie, bo naj-
wyraŸniej nie szanowanie
w³asnego, ju¿ dokonanego
wyboru, to mój znak rozpo-
znawczy. Zamiast cieszyæ siê
kotletem, jego soczystym
smakiem, jedz¹c go bêdê nie-
ustannie ¿a³owaæ, ¿e to nie
ryba, a gdy zdecydujê siê na
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Trudne
wybory

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

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJATTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

* 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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

10 listopada w Gimnazjum Nr
24 odby³a siê uroczystoœæ deko-
racji sztandaru Towarzystwa
Przyjació³ Grochowa ho-
norow¹ odznak¹ „Za za-
s³ugi dla Zwi¹zku Kom-
batantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i By³ych
WiêŸniów Politycznych”
za wytrwa³oœæ i skutecznoœæ
w spo³ecznym dzia³aniu na rzecz
rozwoju ruchu kombatanckiego
i krzewieniu jego tradycji. Aktu
dekoracji sztandaru dokona³ kpt.

Jan Siwek – przedstawiciel Za-
rz¹du Dzielnicowego ZKRP
i BP. Komandorem uroczystoœci
by³ uczeñ klasy III Gimnazjum
nr 24 Piotr Mierkiewicz. O histo-
rii i zas³ugach Towarzystwa dla
rozwoju Pragi mówi³a prezes Ha-
lina Boratyñska.

� � �
28 i 29 listopada w Salonie

Nivette przy ul. Lotniczej 3/5
odby³ siê przedpremierowy po-
kaz nowego Opla Astry. Szef

firmy Micha³ Nivette opowia-
daj¹c o nowym „dziecku” opla
– nie kry³ podziwu dla jego
piêknej sylwetki i nowatorskich
rozwi¹zañ.

� � �
Medyczna Platforma Eduka-

cyjna  www.medycyna.org.pl
zaprasza wszystkich lekarzy
z ca³ej Polski do skorzystania
z nieodp³atnego e-kursu pt.
„Nowa grypa A(H1N1)v”,
którego autorem jest prof. An-
drzej Zieliñski, Krajowy Kon-
sultant ds. Epidemiologii, Pro-
motorem wiedzy jest Narodo-
wy Instytut Zdrowia Publiczne-
go – Pañstwowy Zak³ad Higie-
ny. Zaliczenie testu wiedzy
gwarantuje uzyskanie 5 punk-
tów edukacyjnych. 

� � �
Zespó³ Szkó³ nr 12 im. Olim-

pijczyków Polskich przy ul.
Siennickiej 15 w trosce o œro-
dowisko naturalne organizuje
w czwartek 10 grudnia w godz.
8.00–18.00 na terenie szko³y
zbiórkê zu¿ytego sprzêtu elek-
trycznego i elektronicznego.
Mo¿na przynosiæ zu¿yty sprzêt
nie zbyt du¿y gabarytowo np.
sprzêt AGD, ¿elazka, odkurza-
cze, suszarki do w³osów, moni-
tory, kopiarki, narzêdzia elek-
troniczne, zabawki, sprzêt me-
dyczny i rekreacyjny. Osoby
starsze lub chore proszone s¹
o kontakt telefoniczny ze szko-
³¹ 22 810-79-61 (po uzgodnie-
niu uczniowie odbior¹ sprzêt
z ich domów). 

� � �
ZTM uruchomi³ od 1 grudnia

nowe linie autobusowe - numer
215 - trasa obs³ugiwana wozami
9-metrowymi, zapewnia po³¹-
czenie Mokrego £ugu i osiedli
po³o¿onych wzd³u¿ alei Sztan-
darów ze stacj¹ kolejow¹
w Rembertowie. Dodatkowo
zast¹pi po³¹czenie Starego
Rembertowa z Nowym Rem-
bertowem i Marysinem, realizo-
wane dotychczas przez linie
196. Po uruchomieniu 215 auto-
busy linii 196 bêd¹ kursowa³y
tylko po pó³nocnej stronie to-
rów (omin¹ przejazd w Rem-
bertowie) i dojad¹ do przystan-
ku PKP Rembertów z ci¹gu ulic
Szatkowników, Frontowej i Re-
publikañskiej. Autobusy bêd¹
kursowa³y na trasie: Mokry £ug
- al. Sztandarów – gen. Chru-
œciela – Cyrulików – Marsa – Il-
skiego – al. Komandosów –
Grzybowa – Wspólna – Korko-
wa – Marysin.

� � �
W po³udniowopraskiej bi-

bliotece przy ul. Meissnera za-
koñczy³a siê wystawa doku-
mentalna „Wrzesieñ 1939 na
Pradze” autorstwa Paw³a El-
szteina - dziennikarza prasy lot-

niczej, autora wielu ksi¹¿ek, se-
tek artyku³ów i kilku tysiêcy fo-
tografii Warszawy, przede
wszystkim Pragi. Wystawa by³a

prób¹ przybli¿enia trudnego
czasu Wrzeœnia 1939 roku
w nawi¹zaniu do miejsc i ludzi
ówczesnej Pragi.

� � �
25 listopada, w Œwiatowym

Dniu Pluszowego Misia, Przed-
szkole Nr 264 im. „Pluszowego
Misia” z Marysina Wawerskie-
go obchodzi³o swoje wielkie
œwiêto. Razem z Misiem przed-
szkolaki odwiedzi³y w tym dniu
urz¹d dzielnicy Wawer. Podczas
spotkania z burmistrzem Jac-
kiem Duchnowskim zadawa³y
bardzo trudne pytania – misiowe
zagadki. Burmistrz ku zdziwie-
niu dzieci zna³ odpowiedŸ na
wszystkie. Nagrod¹ by³ wystêp
artystyczny przedszkolaków pt.
„Pokochaj Pluszowego Misia”.
Przedszkolaki odwiedzi³y rów-
nie¿ ¯³obek i Szko³ê Podstawo-
w¹ Nr 195 w Marysinie Wawer-
skim. Misiowymi upominkami
dla swoich m³odszych i star-
szych kolegów oraz przes³aniem

„Pokochaj Pluszowego Misia”,
œpiewem i tañcem wspólnie

uczci³y ten wa¿ny i radosny
dla nich dzieñ. A czwar-

tek 26 listopada by³ ko-
lejnym dniem œwiêto-
wania. W Przedszkolu

Nr 264 przy ul Korko-
wej odby³ siê wielki,

wspania³y Misiowy Bal pod-
czas którego dyrektor Hanna
Wróblewska wrêczy³a upominki
i dyplomy za udzia³ w licznych
misiowych konkursach.

� � �
W Warszawie powstaje za

ma³o œcie¿ek - alarmuj¹ mi³o-
œnicy dwóch kó³ek. Z pieniêdzy
przeznaczonych w tym roku na
budowê nowych dróg rowero-
wych nie uda³o siê wydaæ na-
wet miliona z³otych. W dwumi-
lionowym mieœcie d³ugoœæ
œcie¿ek rowerowych wynosi za-
ledwie 260 kilometrów. Dla-
czego tak ma³o? Powód ogólnie
znany – brak pieniêdzy, t³uma-
cz¹ w³adze miasta. Mi³oœnicy
jednoœladów przekonuj¹ jed-
nak, ¿e problem le¿y nie w bra-
ku funduszy, ale w z³ej organi-
zacji pracy. Inne miasta oferuj¹
w tym zakresie znacznie wiê-
cej. Wroc³aw ma rozbudowan¹
sieæ œcie¿ek w Centrum,
a Gdañsk po³¹czone nimi dziel-
nice. Warszawa wypada bardzo
blado w tym zestawieniu. Nie
mamy nawet jednej porz¹dnej
trasy wiod¹cej przez ca³e mia-
sto, a te które s¹ wymagaj¹ czê-
sto remontów. Czas wreszcie
doceniæ potrzeby rowerzystów.

� � �
1 grudnia wesz³a w ¿ycie no-

wa uchwa³a Rady Miasta roz-
szerzaj¹ca pierwsz¹, tañsz¹ stre-
fê taksówkow¹. Dziêki temu
znacznie zwiêkszy siê obszar
w Warszawie, na którym zap³a-
cimy mniej ni¿ dotychczas za
przejazd taksówk¹. Pierwsza
strefa poszerzona zosta³a
o czêœæ terenów w oœmiu dziel-
nicach - nowe osiedla na Bia³o-
³êce, Bielanach, Bemowie,
Ursusie, Ursynowie, w Wawrze,
Wilanowie i w Weso³ej - to do-
bra wiadomoœæ nie tylko dla
mieszkañców tych terenów, ale
tak¿e dla wszystkich klientów
warszawskich taksówek. W ci¹-
gu ostatnich piêciu lat, powsta³o
wiele nowych osiedli mieszkal-
nych, do których dojazd ta-
ksówk¹ wi¹za³ siê z powa¿nym
wydatkiem. (ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 16.12. godz. 17.00 - W cyklu „Spotkania ze sztuk¹”
„Giotto - malarstwo w³oskie XIV wieku”, wstêp wolny; 17.12.
godz. 15.00 - Projekcja filmowa:„Gin¹ce rzemios³a na Pradze”
oraz wystawa fotografii „Moja okolica przez obiektyw”, wstêp
wolny; 19.12. godz.17.00 - Spotkanie z podró¿nikiem Krzyszto-
fem Dworczykiem pt.„Namibia - pustynia i ocean”;
��Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 16.12. godz.
17.30 „To w³aœnie mi³oœæ” projekcja filmu w ramach projektu
„Kobieta na Forum”; 17.12. godz. 18.00 Koncert Œwi¹teczny Me-
lodyjek w programie fragmenty bajki pt. „K³opoty z bajkami”; 
�� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy ul.
Starzyñskiego 210 – Œwi¹teczny Kiermasz Rêkodzie³a Arty-
stycznego – 4.12. godz. 16.00 – O dawnych, ludowych trady-
cjach Bo¿ego Narodzenia opowie Katarzyna Ambroziak z Pañ-
stwowego Muzeum Etnograficznego; 5.12. godz.10.00 – Kier-
masz ozdób œwi¹tecznych;
�� Gimnazjum Nr 120 im. Noblistów Polskich ul. Armii Kra-
jowej 39 – 12.12. godz.10.00 – Eliminacje mazowieckie do XVI
edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek OFKiP
2009. Wystêpy chórów, solistów, zespo³ów wokalnych; godz.
19.00 – Koncert Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza;
�� Koœció³ Opatrznoœci Bo¿ej, ul. Ks. Piotra Skargi 2 -13.12.
godz. 13.00 – Koncert w wykonaniu bia³oruskiego chóru Cantus
Cordis; 
��Oœrodek Dzia³añ Twórczych„Pogodna” ul. Jana Paw³a II 25
– 5.12. godz. 18.00 - Wernisa¿ malarstwa Jerzego Zgorza³ka oraz
prapremiera filmu Janusza Gajowego pt. „Historia pewnego obra-
zu”; 6.12. godz. 11.00 - Miko³ajki dla dzieci i rodziców – program
artystyczny z mnóstwem atrakcji dla ca³ej rodziny; 10.12. godz.
18.00 - Pogodny Salon Artystyczny 20+ - ods³ona pierwsza; 10.12.
godz. 19.30 - Czwartkowe Wieczory Muzyczne - wieczór Tybetañ-
ski. Wyst¹pi¹: Ruff Libner i Gwidon Cybulski. Prezentacja o Tybe-
cie – Micha³ Araszkiewicz; 14.12. godz. 17.00 - Spotkanie autor-
skie z £ukaszem Wierzbickim wokó³ ksi¹¿ki pt. „Afryka Kazika”;
15.12. godz. 19.00 - Wernisa¿ prac sekcji ceramicznej oraz wystêp
uczestników Studia Piosenki dzia³aj¹cego przy ODT „Pogodna”.
�� DOSiR Praga Pó³noc ul. Szanajcy 17/19 - II Praska Gala
Boksu – 5.12. w godz. 18.00–21.00 Walka wieczoru pojedynek
M³odzie¿owego Mistrza Œwiata Federacji IBF – Krzysztofa
„Skorpiona” Cieœlaka i Mistrza Œwiata Federacji UBO – Dariu-
sza Snarskiego. Wstêp wolny!
�� P³ywalnia „Prawy Brzeg” ul. Jagielloñska 7 – 6.12. godz.
9.00-14.00 - Integracyjne Zawody P³ywackie Amatorów;
�� DK „Praga” ul. D¹browszczaków 2 - 04.12. godz. 19.30 -
„Spotkania 3” – wernisa¿ wystawy malarstwa, grafiki i rysunku.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 29 grudnia (pon.– pt. w godz.
10.00–18.00); 07.12. godz. 17.30 Program edukacyjno- przyro-
dniczy z cyklu „Animal Planet na ¿ywo” pt. „Korale”; 09.12.
godz. 18.00 - wyk³ady i pokaz slajdów: „Tam, gdzie lec¹ ¿ura-
wie” – popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata - „¯ycie
codzienne w Tybecie” – prof. Stanis³aw Godziñski; „¯ycie co-
dzienne mieszkañców Mongolii” – Agnieszka Wachnik; 10.12.
godz. 18.00 - Promocja M³odych Talentów - koncert uczniów sek-
cji instrumentów dêtych ZPSM nr 4 z ul. Krasiñskiego; 12 i 13.12.
godz. 10.00–16.00 Praskie Impresje Bo¿onarodzeniowe – war-
sztaty dla dzieci i doros³ych oraz kiermasz œwi¹teczny. Zg³oszenia
do 10.12. Liczba miejsc ograniczona;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – 6 grudnia, godz.
14.30-18.30 W poszukiwaniu Œwiêtego Miko³aja – Miko³ajki
w DSH: zabawy i warsztaty. Zapisy przyjmuje Ewelina Pêka³a:
e.pekala@dsh.waw.pl, tel.(22) 826-51-95; 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

� 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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- Mi³oœæ zaczê³a siê gdzieœ w latach osiemdziesi¹tych, gdy przy-
chodzi³em na ulicê Katowick¹ ustawiæ siê w kolejkê po wizê nie-
mieck¹, bo na tamtym rynku szuka³em wówczas dla siebie szansy
ekonomicznej. Czasu by³o sporo, chodzi³em po tych uliczkach, piêk-
ne budynki, eleganckie samochody, specyficzny klimat tak wyraŸnie
ró¿ny od innych czêœci stolicy. Chcia³em tu mieszkaæ! No i po latach
siê uda³o, kupiliœmy bliŸniak, wyremontowaliœmy go i nawet gdy-
bym kiedyœ chcia³ mieæ „coœ wiêkszego” to na pewno na Saskiej
Kêpie.

- To mi³oœæ bezrefleksyjna?
- To mi³oœæ, która widzi wady i zalety, ale nie ma w¹tpliwoœci, po

której stronie jest przewaga. Saska Kêpa pilnie potrzebuje inwesty-
cji, przejœcia od deklaracji, ¿e trzeba „coœ” zrobiæ z ulic¹ Francu-
sk¹, do rzeczywistych czynów. Nie rozumiem np. tak¿e dlaczego od

kilku lat obowi¹zuje decyzja, by w zimie soliæ nasze ulice. Przywy-
kliœmy, ¿e u nas mo¿e by³o bardziej œlisko, bo i tak po tych drogach
nie jeŸdzi³o siê szybko. Teraz zaœ ujawniaj¹ siê te wszystkie nega-
tywne dla œrodowiska skutki chemicznej walki z lodem i œniegiem.

Widzê tak¿e, ¿e Saska Kêpa nie jest ju¿ takim miejscem, w które
wszyscy wrastaj¹ na zawsze. Sporo mieszkañ, domów jest wynaj-
mowanych. Ja jestem „psiarzem”, chodzê ze zwierzakiem na spa-
cery, rozmawiam z s¹siadami. I ze zdziwieniem zauwa¿am, ¿e choæ
mieszkam tu „tylko” dziesiêæ lat, to jestem ju¿ w grupce najbardziej
zasiedzia³ych...

Jaros³aw Szanajca jest prezesem czo³owego developera dzia³a-
j¹cego na rynku warszawskim, spó³ki akcyjnej, notowanej na
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Ostatnio o nich g³oœno, bo-
wiem rozpoczêli budowê najwiêkszego w swej historii projektu
mieszkalnego. Na granicy Saskiej Kêpy i ul. Afrykañskiej po-
wstanie na obszarze 6 hektarów w trzech etapach osiedle na 1585
mieszkañ. Lokalizacja jest rzeczywiœcie œwietna, w pobli¿u m.in.
jest 2-hektarowe jeziorko, które Dom Development oczyœci
i przystosuje do potrzeb mieszkañców. W czêœci centralnej, wzo-
rem zapo¿yczonym z budowy Biblioteki Narodowej w Pary¿u,
przesadzony zostanie „doros³y” las z naturalnym poszyciem. To
najwiêksza obecnie inwestycja mieszkaniowa w stolicy i pierwsza
podejmowana po spowolnieniu spowodowanym kryzysem gospo-
darczym. 

W I etapie wybudowane zostan¹ 4 budynki le¿¹ce w pobli¿u ul.
Bora-Komorowskiego, obejmuj¹ce 470 mieszkañ o powierzchni od
ok. 38 m do 131 m. Œrednia cena mieszkania wynosi obecnie ok.
7750 z³otych za metr kwadrato-
wy. Przed budynkami stanie
dwupoziomowa hala gara¿owa,
zaprojektowane s¹ tak¿e m.in.
komórki lokatorskie. Koniec
prac przy pierwszym etapie pla-
nowany jest na koniec 2011 ro-
ku.

- Bardzo uwa¿nie monitoro-
waliœmy rynek mieszkaniowy
w Warszawie i odnotowaliœmy
pierwsze optymistyczne sygna³y.
W trzecim kwartale bie¿¹cego
roku sprzedaliœmy o ponad 200
mieszkañ wiêcej ni¿ w poprze-
dnim kwartale. To nam da³o sy-
gna³ do podjêcia ostatecznej de-
cyzji: po raz pierwszy od 15
miesiêcy startujemy z budow¹
nowych mieszkañ! - mówi pre-
zes Jaros³aw Szanajca. - Nowe
osiedle bêdzie wkomponowane
w otoczenie, nie bêdzie zamkniê-
t¹ enklaw¹. A my jako wykonaw-

ca podejmujemy siê pewnych dodatkowych zadañ, które powinny
wykonywaæ w³adze samorz¹dowe, np. wybudujemy drogi. Pamiê-
tamy tak¿e o infrastrukturze handlowej i us³ugowej. Bo chcemy, 
by by³o to osiedle, na którym rzeczywiœcie bêdzie fajnie siê mie-
szka³o.

Jaros³aw Szanajca do swojego biura w centrum Warszawy czêsto
podje¿d¿a starym samochodem, odbudowanym z ogromnym piety-
zmem. My go spotkaliœmy w ogromnym ZIM-ie, radzieckiej limu-
zynie, budowanej dla dygnitarzy, nastêpc¹ której by³a potem s³yn-
na Czajka.

- ZIM-a kupi³em w Rydze, nale¿a³ do dyrektora Muzeum Motory-
zacji, by³ w fatalnym stanie. Blacha by³a tak skorodowana, ¿e ba-
³em siê, ¿e auto wje¿d¿aj¹c na lawetê, prze³amie siê. W Polsce po-
tem dokupi³em „dawcê” - drugie takie auto „podtopione” podczas
powodzi we W³oc³awku, które s³u¿y³o jako rezerwuar czêœci dla te-
go pierwszego ZIM-a. I tak przez piêæ lat, z tych dwóch samocho-
dów, uda³o siê skleciæ jeden. Prawda, ¿e piêkny?

- Piêkny. 
Jaros³aw Szanajca takich samochodów ma kilka. Odnawia je

przy pomocy jednego z warsztatów w okolicach Radomia. S¹
wœród nich mercedesy, w tym „Adenauer”, jeden z trzech, jakimi
jeŸdzili swego czasu najwy¿si dygnitarze PRL’u. - Mnie wystar-
czy, ¿e wsi¹dê to takiego odnowionego auta na kwadrans i ju¿ mi
siê zmienia optyka patrzenia na œwiat. A i ludzie jakoœ tak ¿yczli-
wiej patrz¹ na kierowców oldtimerów - zatr¹bi¹, pomachaj¹, po-
zdrowi¹...

Tomasz Szymański

Jaros³aw Szanajca
MIESZKAÑCY

„Mieszkaniec” rozmawia z Jaros³awem
Szanajc¹ prezesem Dom Development,
mieszkañcem Saskiej Kêpy.

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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 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

ZAPRASZAMY na przedœwi¹teczne zakupy
do DH „Universam - Grochów” 

ul. Grochowska 207

Oferujemy artyku³y spo¿ywcze 
i przemys³owe wy³¹cznie 

uznanych i renomowanych firm, 
wiele z nich posiada certyfikat potwierdzaj¹cy 

ekologiczne pochodzenie produktu!

� Art. spo¿ywczych
� Chemii gospodarczej,

kosmetyków
� Zabawek 

i art. papierniczych
� Odzie¿y i bielizny

osobistej
� Art. pasmanteryjnych, firan, tkanin
� Ko³der, poduszek, kocy we³nianych
� Obuwia i galanterii skórzanej
� AGD, drobnego sprzêtu zmechanizowanego

Realizujemy Kartê Klienta Spo³em oraz kupony Sodexo Pass

Sieæ Via - zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów

Polecamy szeroki asortyment
na parterze i I piêtrze:
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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
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REKLAMA REKLAMA

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

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

OKNA
TYPOWE

OD RÊKI!

Naszym Klientom ¿yczymy mi³ych, zdrowych
i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnoœci w Nowym 2010 Roku

W ostatnim numerze „Mie-
szkañca” pisaliœmy o b³yska-
wicznym powstaniu ronda przy
skrzy¿owaniu ul. Stanis³awow-
skiej i Terespolskiej. Dzisiaj
sprawdziliœmy, jak jest z dalsz¹
popraw¹ bezpieczeñstwa w ci¹-
gu ulic równoleg³ych do Gro-
chowskiej.

Od kilku lat ci¹g ulic Szaserów
– Stanis³awowska – Miñska prze-
j¹³ znaczn¹ czêœæ ruchu ko³owe-
go, który do tej pory odbywa³ siê
ul. Grochowsk¹. W zwi¹zku
z tym wzros³a iloœæ wypadków
i kolizji. Skrzy¿owania przy tych
ulicach nie by³y odpowiednio
przygotowane do zapewnienia
nale¿ytego bezpieczeñstwa. Prócz
wspomnianego ju¿ ronda przy ul.
Stanis³awowskiej i Terespolskiej
wczeœniej zbudowana zosta³a sy-
gnalizacja œwietlna przy skrzy¿o-
waniu Szaserów i Ch³opickiego.
Nowa infrastruktura, która mo¿e
poprawiæ bezpieczeñstwo, jest je-

szcze potrzebna co najmniej przy
dwóch skrzy¿owaniach. 

Najwiêksz¹ iloœæ ofiar œmiertel-
nych poch³onê³o skrzy¿owanie ul.
Szaserów ze Wspóln¹ Drog¹. Za-

rz¹d Dróg Miejskich obieca³ nam
kilka miesiêcy temu, ¿e jeœli bê-
dzie to mo¿liwe, to w tym miejscu
sygnalizacja œwietlna powstanie
pod koniec tego roku. Niestety, tak

nie bêdzie. – Te œwiat³a powinny
pojawiæ siê w przysz³ym roku – po-
wiedzia³a „Mieszkañcowi” Urszu-
la Nelken rzecznik ZDM – Ju¿
przygotowujemy przetarg na tê in-

westycjê. Pozostaje mieæ nadziejê,
¿e to „w przysz³ym roku” bêdzie
dotyczy³o jego pierwszej czêœci,
i ¿e do tego czasu nie dojdzie
w tym miejscu do kolejnej tragedii.

Natomiast nie mamy dobrych
wieœci dla Czytelników zainte-
resowanych popraw¹ bezpie-
czeñstwa przy ul. Miñskiej. - Je-
œli chodzi o skrzy¿owanie Miñ-
skiej z Chodakowsk¹, to wg in-
formacji z naszego Wydzia³u Ba-
dañ i Analiz, który opiera siê na
danych przekazanych przez po-
licjê, tam nie ma pilnej potrzeby
budowania sygnalizacji – wyja-
œni³a rzecznik Nelken. Wg tych
danych w ci¹gu ostatnich dwóch
lat dosz³o w tym miejscu tylko
do trzech zdarzeñ. – To jakaœ
bzdura – denerwuje siê jeden
z mieszkañców pobliskiego bu-
dynku. – Przecie¿ tutaj prak-
tycznie raz w tygodniu jest jakaœ
kolizja lub wypadek... ZDM nie
mo¿e opieraæ siê jedynie na da-
nych przekazanych przez poli-
cjê, gdy¿ znaczna czêœæ kolizji
nie jest przez kierowców zg³a-
szana. I w statystykach nie figu-
ruje. Magda K.

Wesoła Nowina
w... Wesołej!

Wielkie, ca³odniowe kolêdowanie szykuje siê
12. grudnia w Weso³ej. To czêœæ najwiêksze-
go w Polsce festiwalu kolêd i pastora³ek.

W Oœrodku Kultury Dzielnicy Weso³a przy ul. Starzyñskiego
21 odbêd¹ siê mazowieckie eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolêd i Pastora³ek. Wstêp na imprezê, która praktycznie potrwa ca-
³y dzieñ, jest bezp³atny. – Przes³uchania artystów zaczniemy pew-
nie przed godzin¹ 10.00 – powiedzia³a „Mieszkañcowi” Majka
Musia³ z Oœrodka Kultury w Weso³ej. Z ca³ego Mazowsza do
udzia³u w rundzie eliminacyjnej zg³osi³o siê ponad 130. uczestni-
ków – solistów, zespo³ów i chórów. Ka¿dy z nich przedstawi po
dwa utwory. Jury czeka olbrzymia praca oceny ponad 250 kolêd
i pastora³ek. Nad wszystkim bêdzie musia³ zapanowaæ dyrektor
Oœrodka Kultury Edward Kalisz. 

Historia festiwalu siêga 1994 roku. Jest przyk³adem tego, jak ma-
³e œrodowisko mo¿e wykreowaæ olbrzymi¹, ogólnopolsk¹ imprezê.
Wszystko zaczê³o siê w Bêdzinie niedaleko Katowic. W mieœcie,
które do tej pory znane by³o g³ównie z królewskiego, œredniowiecz-
nego zamku i Teatru „Dzieci Zag³êbia”. Obecnie runda eliminacyj-
na festiwalu odbywa siê w kilkunastu polskich miastach, a nawet na
Ukrainie. Impreza nie tylko przyczynia siê do podtrzymania trady-
cji œpiewania kolêd, ale równie¿ inspiruje wspó³czesnych twórców
do wzbogacenia kolêdami i pastora³kami swojego repertuaru.  

Wra¿enia z festiwalu na d³ugo zapadaj¹ w pamiêci widzów. Ci,
którzy ogl¹dali ubieg³oroczne prezentacje pamiêtaj¹ znakomite wystê-
py Chóru Komendy Sto³ecznej Policji, czy Chóru Centrum Myœli Jana
Paw³a II z Warszawy. Znakomicie te¿ wypad³y wystêpuj¹cy w Weso-
³ej goœcinnie zagraniczne chóry z bia³oruskiego Miñska: CANTUS
CORDIS (na zdjêciu) oraz IBA. A jak bêdzie w tym roku? Na pewno
nastrojowo i ciekawie. Bo to impreza godna polecenia. Dlatego te¿
„Mieszkaniec” obj¹³ patronatem medialnym eliminacje Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek Weso³a 2009. ar 

Miś Jubilat
Pluszowy miœ to zupe³nie niezwyk³a
zabawka. Niektórzy twierdz¹, ¿e ma
wprost magiczne w³aœciwoœci.
Z ka¿dym siê zaprzyjaŸni, ka¿dego
pocieszy, a dla wielu staje siê po-
wiernikiem najskrytszych sekretów
dziecinnych lat. Ju¿ od ponad wieku
towarzyszy najm³odszym w trudnej
drodze do doros³oœci. 

Wszystko zaczê³o siê jak w bajce.
W 1902 roku prezydent USA Teodor Roo-
sevelt odmówi³ zabicia ma³ego niedŸwiad-
ka na polowaniu. Fakt ten tak poruszy³ opi-
niê publiczn¹, ¿e wkrótce o wydarzeniu po-
wsta³ komiks. Zaraz potem pewien rosyjski
imigrant wyprodukowa³ pierwszego
w œwiecie pluszowego misia. Od imienia
prezydenta, zabawkê pieszczotliwie
ochrzczono „Teddy”. Sto lat póŸniej,

w uznaniu zas³ug niedŸwiadka, ustanowio-
no 25 listopada „Œwiatowym Dniem Plu-
szowego Misia”. 

Od dwóch lat Warszawa œwiêtuje tê datê
w Centrum Promocji Kultury na Podskar-
biñskiej 2. W tym roku dzieci przedstawi³y
prace plastyczne opowiadaj¹ce o spacerze
z misiem po Stolicy. - Bardzo podoba mi
siê to œwiêto. W przedszkolu bêdziemy mie-
li bal. Dzisiaj dzieci powinny dobrze bawiæ
siê z Misiami. To ma byæ mi³y dzieñ!-
mówi³a Ma³gosia z przedszkola na Walew-

skiej. Obchodom towarzyszy³y te¿ wystê-
py najm³odszych. W uroczystoœciach zwi¹-
zanych ze œwiêtem wziê³o udzia³ 127
przedszkoli z ca³ego miasta. Organizatorzy
imprezy maj¹ nadziejê na jeszcze wiêksz¹
frekwencjê w przysz³ym roku. Po zakoñ-
czeniu czêœci oficjalnej ka¿de z obecnych
na sali dzieci otrzyma³o w prezencie ma-
skotkê. 

Dla Krystyny Smoliñskiej, dyrektorki
Przedszkola „Misia Czarodzieja” ten dzieñ
jest okazj¹ do zwrócenia uwagi na rolê
wczesnej edukacji w ¿yciu dzieci. – Rzadko
zdarza siê sytuacja, gdy na jednej sali za-
siadaj¹ przedstawiciele samorz¹dów
i oœwiaty, a tak¿e wychowawcy, rodzice
i najm³odsi. „Œwiatowy Dzieñ Pluszowego
Misia” daje okazjê, by pokazaæ jak wiele
mo¿na zdzia³aæ przy wspó³pracy ró¿nych
placówek. Jest to te¿ impuls by porozma-
wiaæ o tym, co dla nas najwa¿niejsze... czy-
li o dzieciach. Warto pamiêtaæ jak wa¿nym
etapem w ich ¿yciu jest przedszkole. 

O.K.

Szaserów – Stanis³awowska – Miñska



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

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

PPoollsskkaa  kkuucchhnniiaa  lluubbii  ssmmaażżoonnee
mmiięęssaa,,  rryybbyy,,  kkrrookkiieettyy!!  NNiieesstteettyy,,
cczzaassaammii  zzddaarrzzaa  ssiięę,,  żżee  ppaanniieerr−−
kkaa  ooddppaaddaa  ppooddcczzaass  ssmmaażżeenniiaa
lluubb  ppootteemm,,  ggddyy  ssmmaażżoonnee  ppoo−−
ttrraawwyy  wwyyssttyyggnnąą  ((nnpp..  ggddyy  ssmmaa−−
żżyymmyy  nnaa  zzaappaass))..  JJaakk  tteemmuu  zzaa−−
rraaddzziićć??  IIllee  ggoossppooddyyńń,,  ttyyllee  ssppoo−−
ssoobbóóww..  OOttoo  kkiillkkaa  zz nniicchh::

� Nie skrapiać mięsa lub ry−
by cytryną przed panierowa−
niem.
� Panierować najpierw w mą−

ce, potem w jajku i na koniec
w tartej bułce lub ponownie
w mące, ale tym razem lekko
osolonej.
� Bardzo mocno dociskać

pierwszą warstwę maki, tę naj−
bliżej mięsa.
� Jajko do panierowania wy−

mieszać z dwiema łyżkami zim−
nej wody, podobno pomaga.
� Mąkę do panierowania wy−

mieszać w proporcji 2 części
mąki pszennej, jedna część
mąki ziemniaczanej i paniero−
wać w tym, następnie w jajku
i bułce lub w jajku i zwykłej mą−
ce pszennej.
� Odpadaniu panierki sprzy−

ja przykrywanie kotletów czy
ryby podczas smażenia
� Mięso i ryby należy panie−

rować bezpośrednio przed
smażeniem, opanierowane nie
powinny leżeć, bo panierka roz−
mięka.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Jak zadbać o dobry kontakt z innymi, zwłaszcza w sezonie imprez
towarzyskich, firmowych i prywatnych? Tu trzeba nieco psychologii.
Podstawą jest okazywanie (i prawdziwa chęć!) rozumienia rozmów−
cy, zarówno gestem, mimiką jak i słowami. Towarzyszyć temu po−

winna życzliwość, przyjazne nastawienie, pomagające wczuć się w osobę, z którą roz−
mawiamy – inaczej w ambitnego trzydziestolatka, inaczej w panią przed emeryturą, lecz
zawsze z dobrą wolą i zainteresowaniem, dopóki rozmawiamy. Nudziarza szybko zmie−
niamy na kogoś innego, ale póki rozmawiamy – zachowujmy zasady.

Nawet, jeśli mamy inne zdanie, nie musimy go demonstrować i rozpoczynać kłótni.
„To bardzo ciekawe, ale raczej pozostanę przy swoim zdaniu” plus szybka zmiana tema−
tu pomagają zachować dobrą atmosferę.

Nie należy innym przerywać, robić ironicznych min, ani też słuchać z kamienną twa−
rzą. Miły uśmiech, potakiwanie (nie za często), wygłaszanie swojego zdania, gdy roz−
mówca już skończy lub, jeśli nie chcemy wszczynać polemiki, inicjowanie innego tema−
tu i sukces towarzyski murowany! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Co podaæ do zupy? Zale¿y, do jakiej. Ale do-
datków jest mnóstwo, trzeba tylko wybie-
raæ… ze smakiem!

✓✓ Zupy owocowe: niektórzy jadaj¹ je chêtnie w zimie, ja-
ko porcje witamin i pami¹tkê lata. Poza kluseczkami, delikat-
nymi i drobnymi, mo¿na dodaæ (zale¿nie od zupy) ry¿ prepa-
rowany, p³atki lub kulki œniadaniowe, kluseczki z bia³ka (zim-
ne bia³ko ubiæ na sztywno z cukrem pudrem i szczypt¹ soli, dodaj¹c ewentualnie
kilka kropelek cytryny; ma³¹ ³y¿eczk¹ oddzielaæ malutkie porcyjki, rzucaæ na wrz¹-
c¹ wodê lub na wodê pó³ na pó³ a mlekiem, po minucie wy³awiaæ). Pamiêtaj te¿ -
do zup zimnych - o zamro¿onych kostkach arbuza lub surowym bananie krojonym
w kostkê, skropionym cytryn¹.

✓✓ Zupy czyste: lane kluseczki nadaj¹ siê do roso³u, grzybowej i jarzynowej (jaj-
ko rozmieszaæ z m¹k¹ i odrobink¹ soli tak, by by³o jak gêsta œmietana; laæ ciasto
cienkim strumieniem na wrz¹cy rosó³ lub wodê intensywnie mieszaj¹c, gdy wyp³y-
n¹, s¹ gotowe), ugotowana na miêkko fasolka bia³a lub czerwona – do czerwone-
go barszczu a kluski z manny (bardzo, bardzo gêsta mannê ugotowan¹ szybko
na wodzie rozsmarowaæ na mokrym talerzu, a gdy wystygnie i stwardnieje kroiæ
w kostkê) najlepsze s¹ do roso³u i grzybowej czystej. Œwietne s¹ te¿ d³ugie, w¹-
skie kluseczki sporz¹dzane z naleœników, pociêtych w paski, a jeœli do ciasta na-
leœnikowego dodasz nieco cukru waniliowego przed sma¿eniem, nadadz¹ siê
wspaniale do zup owocowych.

✓✓ Zupy typu krem: groszek ptysiowy (gdy kupny, dobrze jest na patelni rozgrzaæ
nieco mas³a i otoczyæ w nim groszek, by nabra³ piêknego aromatu, lecz nie rumie-
niæ!), grzanki z bu³ki lub razowe, krojone w kostkê i suszone czy podpieczone z ma-
s³em i zio³ami lub ¿ó³tym serem, krojony w ma³¹ kostkê dobry, œwie¿y bia³y ser (np.
do kremu z kalafiora czy z pora), wyrazisty ¿ó³ty ser (krem z cebuli, z groszku zielo-
nego, z pomidorów z bazyli¹ i zio³ami), kulki miêsne (miêso mielone wyrobiæ na bar-
dzo gêsto, a nawet twardawo z jajkiem, ¿ó³tkiem, bu³k¹ tart¹ i siekanym koprem lub
natk¹ – mog¹ byæ suszone; formowaæ malutkie kuleczki, wielkoœci orzechów lasko-
wych i gotowaæ 3 minuty po wyp³yniêciu w rosole lub osolonej wodzie) – najlepsze
do pomidorowej, ziemniaczanej, a tak¿e do flaków. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Dwóch golfistów z zapałem gra w golfa,

raptem jeden z nich odkłada na bok kij i zdej−
muje czapkę, patrząc na kondukt pogrzebowy
przechodzący obok pola golfowego.

− Czemu przerywasz grę? – pyta drugi.
− Przepraszam. Cóż, jak by nie było, z nieboszczką byliśmy

trzydzieści lat małżeństwem.
☺ ☺ ☺

Wiejska zagroda. Gospodarz wychodzi przed dom, patrzy,
a tu żona jakaś zamyślona.

− W niedzielę mija dwadzieścia pięć lat od naszego ślu−
bu… − mówi.

− To ja, Franuś, zarżnę tamtą kurę! – szybko odpowiada żo−
na. − Kobieto! A cóż ona temu winna!

☺ ☺ ☺
Rozmawiają dwie starsze panie: − Od kiedy mój mąż skoń−

czył osiemdziesiąt lat, ma problemy z pamięcią. 
− No, ale o rocznicy ślubu pamięta?
− Nie, i to jest najlepsze! Przypominam mu o niej kilka razy

w roku i za każdym razem dostaję prezent! 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

Pomyœlne dni dla realizacji Twoich planów.
Przebojowoœæ, realizm i inteligencja mog¹ byæ
Twoimi atutami, nie tylko w sprawach zawodo-
wych, ale i towarzyskich. W Twoim przypadku
nie ma letnich uczuæ, jest albo wszystko lub
nic. Teraz mo¿esz siê zapamiêtaæ w tym, co ro-
bisz, ¿e tylko pozazdroœciæ takiej gorliwoœci.

�� BYK 22.04-21.05
Mog¹ targaæ Tob¹ przeró¿ne uczucia, co do-
prowadzi najbli¿sze otoczenie na skraj wytrzy-
ma³oœci. W sprawach zawodowych Twoje znie-
cierpliwienie mo¿e doprowadziæ do pewnej
scysji i dodatkowo przysporzyæ Ci wrogów. Na
sta³oœæ mo¿esz liczyæ natomiast w uczuciach,
dlatego dbaj o blisk¹ osobê.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Potrafisz czerpaæ si³y z pró¿nowania. I gdyby to
by³o mo¿liwe odda³byœ siê mi³emu leniuchowa-
niu bez koñca. Ale nie przeci¹gaj struny, bo
kiedyœ skoñczy siê cierpliwoœæ Twoich najbli¿-
szych i wtedy mo¿esz gorzko ¿a³owaæ. Na ra-
zie postaraj siê o wiêksze zaanga¿owanie i lep-
sze kontakty z otoczeniem. I pomyœl ju¿
o przedœwi¹tecznych porz¹dkach, nie zosta-
wiaj wszystkiego na ostatni¹ chwilê.

�� RAK 22.06-22.07
Poczujesz przyp³yw animuszu i si³ witalnych.
Optymizm i dobry nastrój bêd¹ Ci towarzyszy³y
przez najbli¿sze tygodnie, zw³aszcza, ¿e mo¿e
Ciê czekaæ ciekawa wyprawa lub dalsza
podró¿. Taka atmosfera mo¿e byæ wspania³¹
opraw¹ dla ma³ego flirtu. Zadbaj tylko o detale,
a Twoje zabiegi mog¹ przynieœæ niespodziewa-
ne efekty. 

�� LEW 23.07-23.08
Nie bêdzie to teraz naj³atwiejszy okres dla Cie-
bie. Dlatego pohamuj swoj¹ wybuchowoœæ, bo
mo¿esz wiele straciæ zw³aszcza w sprawach
zawodowych. Nie bêdzie to jednak z³y czas
pod wzglêdem finansowym. Jeœli jesteœ w sta-
³ym zwi¹zku, uczucie rozkwitnie na nowo, a sa-
motne Lwy mog¹ liczyæ na spotkanie kogoœ in-
teresuj¹cego.

�� PANNA 24.08-23.09
Twoje wrodzone zalety bêd¹ teraz zbieraæ pre-
miê. Wiele spraw uda siê Ci nadgoniæ i bêdzie to
udany czas nie tylko pod wzglêdem finansowym,
ale i towarzyskim. Przyp³yw energii i optymistycz-
ne nastawienie do ludzi zjednaj¹ Ci nowych przy-
jació³. Jeœli myœlami jesteœ ju¿ przy œwi¹tecznych
przygotowaniach i planach wyjazdowych to na
razie – przystopuj – bo wiêcej luzu bêdziesz mia³
dopiero w drugiej po³owie grudnia. 

�� WAGA 24.09-23.10
Bêdzie to miesi¹c pe³en dobrych zdarzeñ
i szans na spe³nienie pragnieñ. Ka¿dy nowy

pomys³ w sprawach zawodowych spotka siê
z du¿ym zainteresowaniem ze strony prze³o¿o-
nych. Mo¿e to byæ impulsem dla dalszych po-
mys³ów i satysfakcji w przysz³oœci. Mo¿esz do-
wiedzieæ siê o wyj¹tkowym prezencie, na który
bêdziesz musia³ poczekaæ…9 miesiêcy.

�� SKORPION 24.10-23.11
W najbli¿szym czasie Twoje uczucia bêd¹ wy-
maga³y pewnych korekt zachowania. Intuicja
mo¿e trochê zawodziæ i nie zawsze uda Ci siê
dostrzec niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce w kon-
taktach miêdzyludzkich. Zbytnie zaufanie
i pewnoœæ swego mo¿e skoñczyæ siê rozczaro-
waniem. Dlatego nie wybieraj najtrudniejszej
drogi dla swoich planów i zastanów siê czy
warto goniæ za wielk¹ niewiadom¹…

�� STRZELEC 24.11-22.12
Pragnienie czynów i potrzeba dzia³ania bêd¹
dominowa³y w Twoim zachowaniu przez naj-
bli¿sze dni. W pracy dojdziesz do szybkich suk-
cesów, a w sprawach uczuæ mo¿esz liczyæ na
uœmiech Wenus. W krêgach towarzyskich Twój
optymizm i chêæ pomocy innym spotkaj¹ siê
z pe³n¹ akceptacj¹ i poparciem otoczenia.
W grudniu szczególnie uwa¿aj na portfel, pilnuj
go podczas zakupów, bo na Twoje pieni¹dze
czyhaj¹ z³odzieje i promocje.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Teraz jest Ci potrzebny tylko spokój, a wszyst-
ko pójdzie jak po maœle. W pracy bardzo du¿o
zajêæ, ale odpowiednio wykorzystany czas
i optymistyczne nastawienie bêd¹ du¿ym u³a-
twieniem w trudnych chwilach. Jeœli serce
masz wolne mo¿esz teraz siê zakochaæ, ale
z podjêciem wa¿nych decyzji siê wstrzymaj.
Masz znakomitych doradców – wykorzystaj ich
wiedzê i ¿yczliwoœæ.

�� WODNIK 21.01-19.02
Najbli¿sze dni zapowiadaj¹ siê ca³kiem przyje-
mnie. W pracy mo¿esz realizowaæ siê pod ka¿-
dym wzglêdem, towarzysko te¿ nie bêdziesz
narzeka³ na nudê. £atwoœæ nawi¹zywania kon-
taktów i wrodzona b³yskotliwoœæ mog¹ byæ bar-
dzo pomocne przy za³atwianiu wa¿niejszych
spraw. Nie staraj siê te¿ zanadto urozmaicaæ
¿ycia rodzinie, bo mo¿e siê to Ÿle skoñczyæ –
w tym przypadku, niestety dla Ciebie.

�� RYBY 20.02-20.03
Musisz uwa¿aæ i dbaæ o zdrowie, ¿eby mieæ ¿e-
lazn¹ kondycjê, a dobra passa w sprawach za-
wodowych i osobistych - gwarantowana. Nie
unikaj trudnych spraw i jednoczeœnie wykorzy-
stuj czas na zabawê i towarzyskie spotkania,
które lubisz. Zastanów siê czy w relacjach z bli-
skimi osobami nie przesadzasz zanadto
z nadmiern¹ krytyk¹.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 21/2009: „Co nagle to po diable”. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Ewa Majchrzak z ul. Wolskiej.   Wa¿ne do 11.12.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, prze-
chowywanie opon, prostowanie
felg. Tel. 022 423-59-96
� Skup samochodów. 

Tel. 0792-118-666

KUPIĘ

��AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
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

� Lodówkê now¹ Samsung.
Tel. 0781-496-613

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

www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

� Goc³aw – Ksiêgowoœæ, Kadry,
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

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

� Interna – wizyty domowe. 
Tel. 660-594-505

� Masa¿. W godz. 6-22. Wi-
doczna 5. Tel. 0501-744-905

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 601-20-93-41
�� ANGIELSKI – M£O-
DZIE¯, DOROŒLI, T£UMA-
CZENIA. DOŒWIADCZE-
NIE, SOLIDNIE, MATURA,
FCE. TEL. 022 610-42-22; 

603-21-33-41
�� ANGIELSKI. 

TEL. 500-196-633

� Fizyka, matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 606-154-798
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Liceum dla doros³ych.

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

� Opiekunka dzieciêca – szko³a
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, fizyka – korepety-
cje. Wawer. Tel. 022 615-81-50; 

603-581-282
�� NIEMIECKI. 

TEL. 500-196-633
�� ROSYJSKI. 

TEL. 500-196-633
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. (22) 517-77-40; 602-232-879
� Szkolenia BHP. 
Tel. (22) 879-87-66; 602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ ul. Karczewska 7. Tel.
22 810-37-33 (po godz. 18.00)
� 85 m kw. parter. 

Tel. 506-264-487
� Gabinet masa¿u. Widoczna 5.
Dni i godziny do uzgodnienia. 

Tel. 501-744-905
� 120 m kw. parter. 

Tel. 506-264-487
� 250 m kw. piêtro. 

Tel. 506-264-487
� Dwa gabinety lekarskie (stan-
dard NFZ, dostêp ca³¹ dobê)
oraz gabinet terapeutyczny (tera-
pia indywidualna lub grupowa)
w Miêdzylesiu, ul. Zwoleñska
127.  Mo¿liwy podnajem po-
szczególnych dni w tygodniu,
lub godzin. Tel. 501-744-905 
� 450 m kw. parter. 

Tel. 506-264-487
� Piêtro 350 m kw. 

Tel. 506-264-487

DAM PRACĘ

� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów spo¿ywczych w War-
szawie i okolicach. 

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

� Opiekunki, siostry PCK, pie-
lêgniarki do osób starszych za-
trudniê. Tel. (022) 815-30-62

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z fiskusem,
wszystkie podatki, spadki, daro-

wizny, aukcje. Warszawa Go-
c³aw. 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 

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

RÓŻNE

� BHP, P. Po¿. Tel. 601-177-247
� Choinki ciête, doniczkowe,
pachn¹ce - od 14 grudnia ul. Ko-
morska 48 (obok Bazaru Szem-
beka). Tel. 697-104-304

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

� Alarmy, domofony, kamery,
komputery. Tel. 22 371-23-49
�� ALKO – PRZEPROWADZ-
KI 1,50 z³/km. 

TEL. 512-139-430 
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
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 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja!  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 – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
�� BIURO RACHUNKOWE –
WYPROWADZANIE ZALE-
G£OŒCI, PROWADZENIE
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, skutecznie. 
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
� Elektryczne – dom i ogród. 

Tel. 0602-58-75-13
� Firma budowlana wykona
ka¿d¹ robotê. Tel. 602-711-883
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy. ul.
Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 022 610-18-53;
0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

�� GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. 

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

�� Glazura – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
� Glazura, remonty, hydraulika. 

Tel. 022 671-05-82
�� 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
�� Komputery – naprawa, roz-
budowa, Internet. 

Tel. 0503-191-604
� 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

� Malowanie, tapetowanie, gi-
psowanie – doœwiadczenie. 

Tel. 022 810-90-22
� Meble na wymiar, garderoby,
inne. www.meblosal.republika.pl 

Tel. 0 888-785-778
�� 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 telewizorów
u klienta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605
� NAPRAWA LAPTOPÓW,
ODZYSKIWANIE DANYCH,
WYMIANA MATRYC  

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

RAMKA
NAPRAWA DRUKAREK. 
Szybko, tanio i solidnie! 
Tel. 503-345-375

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
022 499-20-62 
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830, 
022 671-80-49, 0604-910-643
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-

nów, magiel. Zak³ad Pralniczy
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

� Przeprowadzki. 
Tel. 505-900-180

� Przy³¹cza wod.- kan. 
Tel. 0506-767-073

� Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 504-781-725

�� REMONTY – FACHOWE
PORADY – WIELOLETNIE
DOŒWIADCZENIE. 

TEL. 0602-721-914
� Serwis urz¹dzeñ biurowych.
Naprawiamy: drukarki, plotery,
skanery, niszczarki, kalkulatory
i maszyny do liczenia. 

Tel. 22 818-87-54; 
792-889-896

� Skup z³omu, makulatury, w³a-
sny transport (na Grochowie
gratis), ul. Komorska 48 obok
bazaru Szembeka. 

Tel. 697-104-304
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie,
szafy, pawlacze i inne. 

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

�� STUDNIE. 
Tel. 022 789-33-89

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� 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. 22 296-09-32; 

502-911-367
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
�Wynajem autokarów: 33 miej-
sca, 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, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� WYWÓZ MEBLI I GRU-
ZU, z³omu, œmieci, drzewa, li-
œci, opró¿nianie piwnic. 

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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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

NAPRAWA DRUKAREK. 
Szybko, tanio i solidnie! 

Tel. 503-345-375

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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REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

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

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

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

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!

Przed dwadzieœcia lat
dzia³alnoœci Fundacja Towa-
rzystwo Przyjació³ Centrum
Zdrowia Dziecka zebra³a bli-
sko 5 milionów z³otych na po-
trzeby chorych dzieci w CZD.
To robi wra¿enie, lecz jeszcze
wiêksze – to, ¿e fundacja
dzia³a w niezmiennym, czte-
roosobowym sk³adzie, bez
czerpania jakichkolwiek ko-
rzyœci czy wynagrodzeñ przez
cz³onków Zarz¹du i Rady
Fundatorów. Bezinteresowni,
pozyskuj¹ fundusze na po-
trzeby diagnostyki, leczenia
a tak¿e na obwarowane bar-
dzo restrykcyjnymi zapisami
szkolenia dla najzdolniej-
szych lekarzy CZD.

Jubileusz fundacji w Cen-
trum Zdrowia Dziecka w po-
niedzia³ek 23 listopada zgro-
madzi³ wiele serdecznie zwi¹-

zanych z ni¹ osób: przedsta-
wicieli sponsorów, przyjació³
fundacji, a zw³aszcza – leka-
rzy i pielêgniarki CZD. Go-
spodyni spotkania, dr med.
Jolanta Chmielik (na zdjêciu),
to lekarz – neurolog, inicjator-
ka powo³ania fundacji, osoba
niezwykle ciep³a, wra¿liwa
i skuteczna w dzia³aniu, za-
równo jako lekarz, jak te¿ ja-
ko prezes, walcz¹cy o fundu-
sze – podkreœlali goœcie spo-
tkania. Zaœ Fundacja w zapro-
szeniach sugerowa³a, by za-
miast kwiatów przynieœæ ze
sob¹ ksi¹¿kê z przeznacze-
niem dla Biblioteki Dzieciê-
cej – od ksi¹¿ek a¿ ugina³ siê
solidny stó³, choæ i kwiatów
nie zabrak³o. Jeden z goœci
przyniós³ szczególny prezent:
aparaturê, niezbêdn¹ dla Kli-
niki Patologii Noworodka,

wart¹ kilkadziesi¹t tysiêcy
z³otych wraz ze zobowi¹za-
niem do jej nieodp³atnego ser-
wisowania.

Dwadzieœcia lat poœwiêcania
prywatnego czasu, myœlenia
o cierpi¹cych dzieciach, puka-
nia do ró¿nych drzwi z proœb¹
o pomoc i wsparcie – oto, jak
wiele dla tak wielu mog¹ zro-
biæ ledwie cztery osoby.

Wype³niaj¹c niebawem
roczne zeznanie podatkowe,
pamiêtajmy o Fundacji Towa-
rzystwo Przyjació³ Centrum
Zdrowia Dziecka, dzia³aj¹cej
wy³¹cznie na rzecz szpitala,
w którym odzyska³y zdrowie
tysi¹ce dzieci, choæ inni nie
dawali im wielkich szans…

eGo

Tak wiele dla tak wielu
Dwadzieœcia lat, to du¿o czy ma³o?
Niemal piêæ milionów z³otych, to
du¿o, czy ma³o?

35 LAT KLINIKI
KARDIOLOGII

Jak zapowiadaliœmy w poprzednim wydaniu „Mieszkañca” uro-
czystoœci zwi¹zane z obchodami 35-lecia Kliniki Kardiologii
w Szpitalu Grochowskim odby³y siê w pi¹tek 27 listopada br.
w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiñskiej 2.

Z uwagi na nag³¹ œmieræ d³ugoletniego Kierownika Kliniki i za-
³o¿yciela prof. Leszka Ceremu¿yñskiego program uroczystoœci zo-
sta³ zmieniony. Przebyt¹ drogê naukow¹ lekarza i uczonego przed-
stawi³a dr Jadwiga K³oœ.

Historiê i wspó³czesnoœæ kardiologii w Szpitalu Grochowskim
omówi³ w swoim wyst¹pieniu prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
(na zdjêciu), kierownik Kliniki Kardiologii. (ab)

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
N O W O Œ Æ !

�� regeneracyjno-od¿ywcza
sauna do w³osów

�� zabiegi przeciw wypadaniu
w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36



11114444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA



REKLAMA REKLAMA

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11115555




