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

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
673−90−99

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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MAŁE MIESZKANIA
ATRAKCYJNE CENY!

NOWA INWESTYCJA
ul. BESKIDZKA 31
www.egrib.pl

Tel./fax 22 879−73−86
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Regu³y walki
z zim¹

Zimê lubiê okazjonalnie: jak
jestem na nartach to kocham
j¹ bardzo. Jak jest bia³o za
oknami w Bo¿e Narodzenie
albo na Sylwestra - to j¹
uwielbiam. W pozosta³e dni,
mog³aby byæ dyskretniejsza.

A ona w tym roku przysz³a
bezczelnie, jak mówi¹ poli-
cjanci „wesz³a z drzwiami”, na-
robi³a zadymy, sponiewiera³a
kierowców, poprzewraca³a pie-
churów. Jakby pozazdroœci³a
spektakularnego come back
swej siostrze - letniej powodzi. 

Miasto przyjê³o ten cios na
szczêkê, da³o siê wyliczyæ do
oœmiu, ale przetrwa³o do koñ-
ca rundy. Raz jeszcze okaza-
³o siê, ¿e trudno je powaliæ.
Ale by³oby ³atwiej, gdyby pod-
powiedzi z naro¿nika uk³ada³y
siê w spójn¹ ca³oœæ. A jedni
krzyczeli - gdzie s¹ p³ugi? Inni
- zamkn¹æ wszystko - niech
tylko je¿d¿¹ tramwaje i auto-
busy, jeszcze inni - priorytet
dla aut prywatnych. 

A p³ugi, autobusy i tramwa-
je utknê³y w korkach. Czyli na
ringu zapanowa³ klasyczny
klincz; ka¿dy ka¿dego trzyma³
w uœcisku...

Jaki st¹d wniosek? ¯e wal-
ka ma sens, jak siê trzymamy
jakichœ regu³. Wiêc chyba rze-
czywiœcie najlepszym pomy-
s³em jest, by w nocy i poza
godzinami szczytu królem
dróg zostawa³y p³ugi, kto mo-
¿e niech siê przesi¹dzie do
komunikacji miejskiej, która
ma priorytet, a prywatni niech
ten ruch uzupe³niaj¹.

Tomasz Szymański

Nr 24(521) ROK XX 9.12.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

...Bo nie móg³ siê
wyk¹paæ

Policjanci z patrolu zostali we-
zwani do budynku, w którym jeden
z lokatorów szala³ w mieszkaniu,
rozbija³  przedmioty,  t³uk³ w œciany,
pod³ogê i rury. Gdy funkcjonariusze
zastukali w drzwi 20-letni Rafa³ S.
wyskoczy³ z metalow¹ rurk¹ i  ich
zaatakowa³. Zosta³ obezw³adniony.
Okaza³o siê, ¿e jest pijany, powta-
rza³, ¿e nie ma wody i nie mo¿e siê
wyk¹paæ. Zosta³ odwieziony do
izby wytrzeŸwieñ, gdzie zapewne,
zosta³ zwyczajowo wyk¹pany...

Pobili bez ¿adnego
powodu

19-letni Krzysztof T. i 20-let-
ni Przemys³aw O.  podeszli do
mê¿czyzny id¹cego z dziew-
czyn¹ ulic¹ i pobili go. Uderza-
li go po g³owie pa³k¹, gdy upad³
zosta³ skopany. Pokrzywdzony
zawiadomi³ wawerskich poli-
cjantów o zdarzeniu. Rozpo-
czêto poszukiwanie sprawców.
Policjanci zauwa¿yli ich w au-
tobusie miejskim, zostali za-
trzymali. Ofiara pobicia rozpo-
zna³a w nich napastników, ci
jednak nie przyznaj¹ siê do czy-
nu. Zebrany materia³ dowodo-
wy jednak pozwala na przedsta-
wienie im zarzutów.

Kobieca bibka 
S¹siedzkie spotkanie trzech ko-

biet przy alkoholu. Kobiety sie-
dzia³y przy stole i pi³y. W pew-
nym momencie jedna z nich, 
32-letnia Katarzyna wsta³a i za-
atakowa³a gospodyniê. Zrzuci³a
j¹ z krzes³a na pod³ogê i zaczê³a
kopaæ i biæ, po chwili przynios³a
z kuchni nó¿ i ugodzi³a nim po-
krzywdzon¹ w ramiê, 35-letnia
Ewa zapyta³a jedynie „pomóc
Ci?” i nie czekaj¹c na odpowiedŸ
równie¿ przyst¹pi³a do ataku fi-
zycznego na swoj¹ s¹siadkê. Po-
bita kobieta trafi³a do szpitala,

a obie zatrzymane do oœrodka dla
osób nietrzeŸwych. Sensownej
przyczyny napaœci nie ustalono.

Wpadli w trakcie
w³amania

To by³a b³yskawiczna akcja
patrolowców i wywiadowców,
którzy otrzymali informacjê, ¿e
do jednego z mieszkañ na tere-
nie Saskiej Kêpy w³aœnie trwa
w³amanie, a sprawcy s¹ w œrod-
ku. Podje¿d¿aj¹cy policjanci
najpierw zauwa¿yli podejrzanie
zachowuj¹cego siê m³odego
mê¿czyznê, który na widok poli-
cjantów wyj¹³ telefon i zadzwo-
ni³ - jak siê okaza³o - do swoje-
go wspólnika, który jeszcze by³
w okradanym mieszkaniu. Po
chwili policjanci ujrzeli nieco-
dzienny widok - mê¿czyznê wy-
chodz¹cego przez okno mie-
szkania z telewizorem na ple-
cach. To by³ 30-letni Seba-
stian K. Na czatach sta³ 17-latek.
W³aœcicielka mieszkania stwier-
dzi³a, ¿e sprawcy ukradli jej te-
lewizor, zegarek i srebrn¹ puder-
niczkê, wartoœæ poniesionych
strat wyceni³a na 1300 z³otych.

Pechowa podró¿ 
Nie mia³ szczêœcia pewien

podró¿ny poci¹gu podmiejskie-
go. Najpierw przyszed³ do jego
przedzia³u Chrystian N. ¿¹da³
z³otówki, albo 2 z³otych, kiedy
okaza³o siê, ¿e pasa¿er nie ma
pieniêdzy - chcia³ cokolwiek,
grozi³ pobiciem, twierdzi³, ¿e
zaraz mo¿e tu wróciæ z koleg¹.
Napastnik zabra³ pokrzywdzo-
nemu srebrn¹ bransoletkê. Po
kilku minutach wróci³ z 37-let-
nim Paw³em K., pobili mê¿czy-
znê i zabrali mu w³aœciwie
wszystko co mia³o jak¹kolwiek
wartoœæ. Ofiara zawiadomi³a po-
licjantów, a ci ustalili sprawców
napadu i zatrzymali ich. toms
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OG£OSZENIE                                                                                                            REKLAMA

Wybieramy kolejnych piêciu Zacnych Mieszkañ-
ców naszej dzielnicy! Zacny Mieszkaniec - to ktoœ,
kogo podziwiamy, kogo niezwykle szanujemy,
uznajemy za swojego rodzaju symbol „naszej”,
praskiej strony Warszawy. Wyboru dokonuj¹ Pañ-
stwo, Czytelnicy naszej gazety. To nie jest plebi-
scyt popularnoœci, to raczej ranking zaufania...

Wymyœliliœmy ten tytu³ przed 15 laty, gdy redakcja szykowa³a siê
do obchodów 5-lecia istnienia na rynku. G³osowanie powtórzyliœmy
na 10 lecie... Teraz zbli¿amy siê do... œwiêtowania 20. letniej bytnoœci
na rynku (1 kwietnia 2011), wiêc - uznaliœmy - nadchodzi czas, by
uzupe³niæ grono Zacnych Mieszkañców. Trojga spoœród obdarzonych
tym tytu³em (Agnieszka Osiecka, Henryk Machalica, Zygmunt Kê-
stowicz)), ju¿ nie ma wœród nas... Szczêœliwie s¹ natomiast prof. Woj-
ciech Maria Kuœ, Tadeusz Drozda, ks. Krzysztof Jackowski, Zenon
Nowosz, Janusz Rewiñski, Józef Roszkowski, Ryszard Szurkowski
(na zdjêciu na str. 1).

Proponujemy wybór piêciu nowych Zacnych Mieszkañców spo-
œród nominowanych 20 kandydatów do tego tytu³u, a mianowicie: 
1. DERESZOWSKA Anna – aktorka teatralno-musicalowa i filmowa 
2. DRZEWIECKI Stanis³aw – pianista, kompozytor
3. FRANKOWSKI Jacek – rysownik, karykaturzysta

4. GAWLIÑSKA Monika - mened¿er zespo³ów Wilki i ¯ywio³y
5. JUNGOWSKA Edyta – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna  
6. KALKHOFF Ryszard – d³ugoletni radny dzielnicy Praga Po³udnie
7. KAREWICZ Emil - aktor teatralny, filmowy i radiowy
8. KAWALEC Jacek – aktor filmowy i dubbingowy
9. KUSZNIEREWICZ Mateusz – ¿eglarz sportowy, medalista

olimpijski, dwukrotny mistrz œwiata, piêciokrotny mistrz Europy 
10. £¥CZ Laura – aktorka, re¿yserka, pisarka
11. £YSIAK Tomasz – dziennikarz radiowy, pisarz, aktor
12. MAJEWSKI Czes³aw – kompozytor, dyrygent, pianista
13. MALAJKAT Wojciech – aktor teatralny i filmowy, re¿yser
14. MYCEK Tadeusz  – architekt, rysownik, portrecista
15. PIOTROWSKA Wanda – trenerka, z³ota medalistka z 1979 r.

w judo  
16. RAWSKI Stanis³aw ks. pra³at – proboszcz Parafii Matki Bo¿ej

Nieustaj¹cej Pomocy przy ul. Nobla
17. ROS£ON Jaros³aw – dyrektor Miêdzyleskiego Szpitala Specja-

listycznego
18. SZCZEPKOWSKA Joanna – aktorka, pisarka, felietonistka, 

pedagog
19. TYNIEC Krzysztof – aktor, konferansjer, tancerz
20. ¯AK Cezary  – aktor filmowy i telewizyjny

W nastêpnym wydaniu zamieœcimy kupon do g³osowania. (ab)
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SALON URODY
LADY VENA

ul. Snopowa 8 Warszawa-Anin
tel. 22 815 68 71

tel. kom. 793 366 677
Fryzjerstwo damskie, mêskie, dzieciêce
Kosmetyka, Mikrodermabrazja
Manicure, Pedicure, Henna
Solarium
Medycyna estetyczna, Porady ekspertów

We wtorki i œrody PROMOCJA – 50%!!!
Z A P R A S Z A M Y!

OKNA ROLETY
J E S I E N N A  P R O M O C J A ! ! !J E S I E N N A  P R O M O C J A ! ! !

RABARABAT T nawet donawet do 40%40%
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! 
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SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
kabiny, wanny, meble ³azienkowe
glazura, terakota, gres
panele, parkiet, korek
p³ytki elewacyjne, klinkier
kleje, fugi, listwy
narzêdzia

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

Dziêki Pañstwa g³osom oddanym 21 listopada, zosta³em wybrany
do sejmiku województwa mazowieckiego. 
Dziêkujê za okazane zaufanie i oddane na mnie g³osy. 
Traktujê to jako zobowi¹zanie, do jak najlepszej pracy na rzecz
Warszawy i województwa mazowieckiego.

Pawe³ Obermeyer

SSSSzzzzaaaannnnoooowwwwnnnniiii     PPPPaaaaññññssss ttttwwwwoooo!!!!

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

WYKONUJE:
renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar, wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki itd. 

wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy

zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

posiadamy wybór tkanin i transport
ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

Wybory samorz¹dowe ju¿ za nami.
Teraz radni wybieraj¹ w³adze swoich
jednostek.

SEJMIK MAZOWIECKI
Tutaj jest ju¿ wszystko jasne. Na trzeci¹ kadencjê marsza³-

kiem sejmiku zosta³ wybrany Adam Struzik z PSL. Ocenia-
j¹c jego dotychczasowe kadencje mo¿na z du¿¹ doz¹ praw-
dopodobieñstwa przewidzieæ, ¿e olbrzymie pieni¹dze, który-
mi dysponuje sejmik tylko w ma³ej czêœci bêd¹ inwestowane
w Warszawê i jej dzielnice… O to mo¿emy mieæ ¿al, jednak
trudno odmówiæ „niezatapialnemu” Struzikowi zdolnoœci
strategicznych. O swój wizerunek dba nawet w najdrobniej-
szych szczegó³ach. Nawet lista radnych na oficjalnej stronie
Samorz¹du Mazowsza zosta³a u³o¿ona w kolejnoœci alfabe-
tycznej, ale wed³ug imion! Dziêki temu Adam Struzik znaj-
duje siê na pierwszym miejscu, a tak zgin¹³by w koñcowej
strefie nazwisk…  

Zastêpcami marsza³ka zostali zwi¹zani z PO Marcin Kier-
wiñski i Krzysztof Strza³kowski. Ciekawostk¹ jest, ¿e wice-
marsza³ek Strza³kowski nie jest radnym Mazowsza. Na prze-
wodnicz¹cego sejmiku wybrano Ludwika Rakowskiego
(PO), który w poprzedniej kadencji by³ wicemarsza³kiem.
Wiceprzewodnicz¹cymi zostali: Tomasz Kucharski (PO),
Katarzyna Piekarska (SLD) i Bo¿enna Pacholczak (PSL).
Z okrêgu naszych, „mieszkañcowych” dzielnic do sejmiku
Mazowsza dosta³o siê piêciu radnych. Z listy Platformy Oby-
watelskiej dosta³ siê burmistrz Pragi Po³udnie Tomasz Ku-
charski, by³y prezydent Warszawy Marcin Œwiêcicki oraz
doradca marsza³ka Sejmu RP Wioletta Paprocka-Œlusarska.
Mandat uzyska³ równie¿ dyrektor Szpitala Praskiego Pawe³
Obermeyer (SLD), a tak¿e liderka listy PiS Janina Rogg.

RADA WARSZAWY
W najwa¿niejszym kolegialnym organie miejskim tak¿e

jest ju¿ wszystko jasne. Na sesji w pierwszym dniu grudnia

rajcy wybrali prezydium. Przewodnicz¹c¹ ponownie zosta-
³a Ewa Malinowska-Grupiñska, któr¹ zastêpowaæ bêd¹
pe³ni¹ce te funkcje w przesz³oœci Ligia Krajewska (PO)
i Olga Johann (PiS), a tak¿e Sebastian Wierzbicki z lewi-
cy. Na pierwszej sesji, w której uczestniczy³ m.in. wojewo-
da mazowiecki Jacek Koz³owski, zosta³a równie¿ zaprzy-
siê¿ona prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Prezydent przypomnia³a s³owa, które w poprzednim wyda-
niu wydrukowa³ „Mieszkaniec”, czyli obietnicê z³o¿on¹
cztery lata temu, ¿e bêdzie rz¹dzi³a Warszaw¹ przez dwie
kadencje. W zwi¹zku z tym, ¿e PO ma w sto³ecznym Ra-
tuszu pe³n¹ w³adzê (prezydenta i wiêkszoœæ w radzie)
spodziewane s¹ dymisje urzêdników zwi¹zanych z lewic¹.
Zdaje siê, ¿e sto³ecznej Platformie przez najbli¿sz¹ kaden-
cjê nie bêd¹ potrzebne ¿adne koalicje. Pozostaje mieæ
nadziejê, ¿e prace dla dobra Stolicy bêd¹ mia³y znacznie
szybsze tempo.

PRAGA PO£UDNIE
Pierwsze g³osowania maj¹ za sob¹ ju¿ radni Pragi Po³u-

dnie. 1 grudnia w tej dzielnicy zwo³an¹ sesjê nowego sa-
morz¹du, któr¹ otworzy³ przedstawiciel prezydent stolicy
Marcin Wojdat. Mikrofon szybko przeszed³ w d³onie rad-
nego - seniora Ryszarda Kalkhoffa, który kolejn¹ kadencjê

jest najstarszym dzielnicowym radnym. Zdecydowan¹
wiêkszoœci¹ g³osów na przewodnicz¹cego rady Pragi Po³u-
dnie wybrany zosta³ Marcin Kluœ (PO), który tê funkcjê
pe³ni³ przez minione cztery lata. Reelekcja Klusia oznacza,
¿e dzielnicowi samorz¹dowcy dobrze oceniali jego pracê.
Wybrano równie¿ dwoje zastêpców przewodnicz¹cego.
Wiceprzewodnicz¹cymi zostali Katarzyna Olszewska
(SLD) i Marek Borkowski (PiS). Olszewska, choæ m³oda,
uchodzi za bardzo twardego i wytrawnego politycznego
gracza. Borkowski dzia³a m.in. w Stowarzyszeniu Cen-
trum Praw Ojca. Do obsadzenia zosta³o jeszcze jedno sta-
nowisko wiceprzewodnicz¹cego i zapewne przypadnie ono
komuœ z PO.

REMBERTÓW
Dopiero za drugim razem uda³o siê wybraæ przewodni-

cz¹cego rembertowskiego samorz¹du. Na pierwszym spo-
tkaniu w nowej kadencji przepad³ w g³osowaniu kandydat
Zbigniew Magnucki (SLD), radny senior w tej dzielnicy.
Przy kolejnym posiedzeniu rady na przewodnicz¹cego za-
proponowano Micha³a Kaczyñskiego (PO), który w po-
przedniej kadencji pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego.
W Rembertowie uk³ad si³ w radzie jest bardzo rozdrobnio-
ny. Aby uzyskaæ stabiln¹ wiêkszoœæ musi powstaæ koalicja

co najmniej trzech ugrupowañ. Do rady dostali siê przed-
stawiciele lokalnych komitetów wyborczych Lepszy Rem-
bertów, Dla Rembertowa i Mieszkañcy oraz partii PO, SLD
i PiS.

WAWER
W tej dzielnicy, podobnie, jak na Pradze Po³udnie, nast¹pi-

³a reelekcja przewodnicz¹cego. Stanowisko to ponownie ob-
j¹³ Norbert Szczepañski (PO). Na kolejnej sesji mamy po-
znaæ sk³ad pe³nego prezydium. W Wawrze wygra³a Platfor-
ma Obywatelska. Do rady dzielnicy dostali siê równie¿
przedstawiciele PiS oraz lokalnych komitetów Wawer 2002
i Wawerskiej Inicjatywy Samorz¹dowej.

WESO£A
To jedyna „mieszkañcowa” dzielnica, która przed wyda-

niem tego numeru naszej gazety pokusi³a siê o wybór wszy-
stkich w³adz. Ostatniego dnia listopada przewodnicz¹cym
rady Weso³ej zosta³ Marcin Jêdrzejewski (Stowarzyszenie
S¹siedzkie Stara Mi³osna), który w poprzedniej kadencji
pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego. 7. grudnia radni po-
nownie spotkali siê, aby uzupe³niæ sk³ad prezydium oraz
wybraæ zarz¹d dzielnicy. Zastêpcami Marcina Jêdrzejew-
skiego zostali Stefan S³owikowski i Iwona Kerschke. Bur-
mistrzem Weso³ej zosta³ ponownie Edward K³os, a na jego
zastêpców radni wybrali Mariana Mahora i Krzysztofa
Kacprzaka. (ar)

Wyborów ciąg dalszy
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Miasto sto³eczne Warszawa
podpisa³o umowê z Mazowiec-
k¹ Jednostk¹ Wdra¿ania Pro-
gramów Unijnych o dofi-
nansowanie z Unii Eu-
ropejskiej przebudowy
ul. Modliñskiej na od-
cinku od mostu Grota
Roweckiego do mostu
nad Kana³em ¯erañskim.
Wartoœæ projektu to 115 mln

z³otych, dofinansowanie wyno-
si prawie 83 mln z³.  

  
Ponad 3,3 tys. miejsc

w schroniskach, noclegowniach
i hostelach, 28 jad³odajni oraz
specjalna infolinia 987 – na ta-
k¹ pomoc mog¹ liczyæ bezdo-
mni z Mazowsza podczas tego-
rocznej zimy. Pod numerem

987 mo¿na uzyskaæ informacje
o najbli¿szych schroniskach, ja-
d³odajniach i pomocy medycz-
nej. Pod ten numer zadzwoniæ
mo¿e ka¿dy, kto zna miejsce
przebywania osób bezdom-
nych, dziêki temu odpowiednie
s³u¿by zostan¹ natychmiast po-
informowane. W Warszawie
przebywa oko³o 3 tys. bezdom-
nych.   

  
Po wielu miesi¹cach pracy

i pozytywnie przeprowadzo-
nym pilota¿u rusza nowy sy-
stem, pozwalaj¹cy na zak³ada-
nie dzia³alnoœci gospodarczej

przez internet oraz na szybki
transfer danych z wniosków
edg-1 drog¹ elektroniczn¹ miê-
dzy urzêdem m.st. Warszawy,
ZUS-em, urzêdem skarbowym
i Wojewódzkim Urzêdem Sta-
tystycznym. Zostanie zaprezen-
towany nowy portal dla przed-
siêbiorców – Dzia³alnoœæ Go-
spodarcza ON-LINE. 

  
Nowoczesny sprzêt kompu-

terowy to nagroda dla domu
dziecka, którego wychowanek
zwyciê¿y w konkursie na kart-
kê œwi¹teczn¹ wojewody mazo-
wieckiego. Prace mo¿na wyko-

nywaæ dowoln¹ technik¹ gra-
ficzn¹ lub plastyczn¹. Konkurs

potrwa do 17 grudnia br.
Kartki nale¿y przesy³aæ

lub sk³adaæ osobiœcie
w Mazowieckim
Urzêdzie Wojewódz-

kim w Warszawie Pl.
Bankowy 3/5. Wiêcej in-

formacji: http: //www.ma-
zowieckie.pl /news/ index/ st:1/
id: 2392.html (regulamin).

  
W weekend 10-12 grudnia

w ca³ej Warszawie odbêd¹ siê
ma³e, s¹siedzkie œwiêta
podwórkowe.  Przewidziano
ró¿ne atrakcje, od strojenia
osiedlowej choinki, wymiany
ozdób œwi¹tecznych, lepienia
ba³wana i dekorowania klatek
po pomoc potrzebuj¹cym (m.in.
w ramach wspó³pracy z Ban-
kiem ¯ywnoœci i Szlachetn¹
Paczk¹).

  
Pañstwowe Muzeum Arche-

ologiczne przy ul. D³ugiej 52
zorganizowa³o wystawê „Nie-
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Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 9.12. godz. 18.00 – Janusz Horodniczy zaprasza na
spotkanie, którego bohaterami bêd¹ Andrzej Grubba i Kazimierz
Grzeœkowiak, wstêp wolny; 10.12.  godz. 18.00 - Koncert muzy-
ki klasycznej, wstêp wolny; 11.12. godz. 10.00 - Miko³ajkowy
Turniej Scrabble – chêtnych zapraszamy do kibicowania, godz.
16.00 – pokaz sztuk magicznych, wstêp wolny (iloœæ miejsc ogra-
niczona, zapisy w CPK); godz. 20.00 – „Opowieœæ o kobiecie,
która tañczy³a” – spektakl oparty na tañcach tradycyjnych ró¿-
nych kultur, wstêp wolny; 13.12. godz.17.00 – „Ocaliæ od zapo-
mnienia, przekazaæ dla przysz³oœci” – koncert piosenek lwow-
skich w wykonaniu solistów klubu Relax i lwowskiego zespo³u
„Szeœæ z³otych”, wstêp wolny; 14.12. godz. 12.00 – „Na styku
wielu kultur, na szlaku wydarzeñ dziejowych… wêdrówki po sta-
rej Warszawie” – ZS Nr 5 im. S. Kisielewskiego zaprasza na uro-
czystoœæ zakoñczenia projektu edukacyjnego, wstêp wolny –
iloœæ miejsc ograniczona; 15.12. godz. 17.00 - „RzeŸba renesan-
sowa w XV wieku” wyk³ad w ramach cyklu „Spotkanie ze sztu-
k¹” przedstawi Edyta Rubka-Kostyra, wstêp wolny; 16.12. godz.
19.00 –  Wystêp kabaretowy w wykonaniu Kabaretu Filip z Ko-
nopi F. Borowskiego. „Cudowne urodziny Pani Krystyny”. Bene-
fis 75-lecia Krystyny Sienkiewicz; Bilety: 10 z³; 19.12. godz.
15.00 – Jubileusz Dziesiêciolecia Teatru „Zamiast” dzia³aj¹cego
przy Oœrodku Dzia³añ Artystycznych dla Dzieci i M³odzie¿y „
Doro¿karnia”, wstêp wolny; 

Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 – 13.12. godz.
19.00 – „Camino de Santiago - szlak nie z tego œwiata” – Z cyklu
„Pomys³ na podró¿” - wspomnienia Marianny Rychlickiej z wê-
drówki po szlaku p¹tniczym. Wstêp za bezp³atnymi zaproszenia-
mi do odbioru w biurze klubu; 20.12. godz. 19.00 – „Kolêda p³y-
nie z wysokoœci...” - œwi¹teczny koncert w wykonaniu uczestni-
ków zajêæ KK Goc³aw, wstêp wolny;  

Ogólnopolski  Festiwal Kolêd i Pastora³ek eliminacje ma-
zowieckie - Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñ-
skiego 21- 11.12. przes³uchania solistów –  Gimnazjum nr 120
im. Noblistów Polskich, ul. Armii Krajowej 39 - przes³uchania
zespo³ów i chórów, og³oszenie wyników oraz wrêczenie nagród;
godz. 19.00 – koncert Krystyny Gi¿owskiej; 10.12. godz. 15.00
– Œwi¹teczny Kiermasz rêkodzie³a artystycznego przygotowany
przez Klub Seniora PKPS w Weso³ej; 12.12. godz. 16.00 – Tra-
dycja Bo¿ego Narodzenia. Bezp³atne warsztaty edukacyjno-arty-
styczne dla rodziców i dzieci. Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy
pod nr tel. 22 773 61 88, 773 55 99; 13.12. godz. 18.00 – War-
sztaty Projektowania Wnêtrz – Salon; 18.12. godz. 13.00 – Hej
kolêda, kolêda! Mazowiecki konkurs na instrumentalne wykona-
nie kolêdy, skierowany do muzyków amatorów bez ograniczeñ
wiekowych (z wyj¹tkiem uczniów szkó³ muzycznych). Przes³u-
chania w dwóch kategoriach: soliœci oraz duety/zespo³y. Uczest-
nicy konkursu wykonaj¹ jedn¹ lub dwie kolêdy na dowolnych in-
strumentach akustycznych; 19.12. godz. 16.00 – Teoœ i Bo¿e Na-
rodzenie. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Dobre-
go Serca; 19.12.  godz. 18.00 - Wielka s³awa to ¿art. Koncert ope-
retkowo-musicalowy w wykonaniu Beaty ¯elazek – sopran, Je-
rzego Ostapiuka – bas, Feliksa Ga³eckiego – baryton i Paw³a
Rozbickiego – akompaniament. 20.12. godz. 18.30 – Wspomnie-
nia z niepamiêci. Spotkanie z Magdalen¹ Zawadzk¹ poœwiêcone
postaci Gustawa Holoubka oraz ksi¹¿ce Jego autorstwa; 

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a
II 25 – 10.12. godz. 10.30 – Opowieœci z Nowego Œwiata. Spo-
tkanie z muzyk¹ amerykañsk¹ z cyklu „Filharmonia Narodowa
dla dzieci”; 16.12. godz. 19.00 – Art Party – Wystawa Dzie³a
R¹k. Dorota £asisz – ceramika, decoupage, Katarzyna Sajkow-
ska – batik, filc, El¿bieta Lipiec – malarstwo, Tom Law – ma-
larstwo olejne; 17.12. godz. 19.30 – Tajemnicze cywilizacje
staro¿ytnego Meksyku. Olmekowie i Teotihuacan. Prelekcja
i pokaz slajdów Marka £asisza, kulturoznawcy cywilizacji sta-
ro¿ytnych; 

Kinokawiarnia Stacja Falenica (dawny budynek stacji
PKP Falenica) ul. Patriotów 44a - Grupa Radoœæ Nordic Wal-
king zaprasza na „Popo³udnie z pasj¹ i kolêd¹” – 11.12. godz.
14.00. Kolêdy œpiewaæ bêdzie Tadeusz Skotnicki,  o niezwyk³ych
wyprawach kajakowych opowie Krzysztof Ptasiñski. Bilety do
nabycia w kinokawiarni. 

Dom Spotkañ z Histori¹, ul. Karowa 20 – do 28.02.2011 r.
– wystawa „Janusz Korczak. Udzieliæ dzieciom g³osu”. Czynna:
wtorek-pi¹tek: 10.00-18.00, sobota-niedziela: 11.00-18.00. Wstêp
wolny.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

znany odkrywca staro¿ytnej Sa-
markandy” z okazji setnej rocz-
nicy œmierci niezwyk³ego cz³o-
wieka, jakim by³ Leon Bar-
szczewski - etnograf, podró¿nik
i archeolog amator. Jego wy-

prawy po Azji Œrodkowej,
g³ównie w rejon Samarkandy,
okolicznych gór, terenów nad
rzekami Zerawszan, Fan, Iskan-
der i Jagnob zaowocowa³y
stworzeniem map i wytycze-
niem szlaków dot¹d niezna-

nych. Wystawa czynna do 22
lutego 2011 roku. 

  
W œrodê, 8 grudnia, otwarto

nowoczesny, multimedialny
oddzia³ Muzeum Historyczne-
go m.st. Warszawy - Muzeum
Ordynariatu Polowego. Mu-
zeum po³¹czone z przestrzeni¹
Katedry Polowej WP jest no-
woczesn¹ placówk¹ odpowia-
daj¹c¹ wymogom wspó³czesne-
go muzealnictwa oraz oczeki-
waniom goœci, przede wszyst-
kim m³odzie¿y.

  
Kuria Biskupia Diecezji War-

szawsko-Praskiej, Urz¹d Mia-
sta Z¹bki og³osili III Festiwal
Kolêd i Pastora³ek „M³odzie¿
Mazowsza u wrót stajenki”. Do
udzia³u zaproszona jest m³o-
dzie¿ z terenu województwa
mazowieckiego. Zg³oszenia bê-
d¹ przyjmowane do 17 grudnia
br. w Miejskim Oœrodku Kultu-
ry w Z¹bkach ul. S³owackiego
10, tel. 22 781-64-30; email:
mok@zabki.pl (ab)

Urz¹d Dzielnicy Praga-Po³udnie m. st. Warszawa 
i Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich zaprasza-
j¹ specjalistów ds. rekrutacji reprezentuj¹cych bran¿ê
HoReCa  na targi pracy odbywaj¹ce siê 11 grudnia 2010 r.
w godz. 1000–1300 w ZSGH przy ul. Majdañskiej 30/36
w Warszawie. 

Targi organizowane s¹ w ramach projektu „Bêdê atrakcyjnym pra-
cownikiem” i bêd¹ doskona³¹ okazj¹ do wymiany kontaktów oraz
zaprezentowania swojej placówki i obowi¹zuj¹cych w niej warun-
ków zatrudnienia uczestnikom projektu – absolwentom kursów:
barmañskiego, sommelierskiego i kucharskiego. 

Organizator spotkania zapewnia mo¿liwoœæ rozstawienia stano-
wisk z materia³ami informacyjnymi i promocyjnymi oraz banerów
informacyjnych. W trakcie targów przewidziany jest poczêstunek
przygotowany przez uczestników projektu.

Chêæ uczestnictwa w targach pracy 
i swoje oczekiwania organizacyjne mo¿na zg³aszaæ 

na adres e-mail: projekt-zsgh@o2.pl.
Dziêki œrodkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,

Urz¹d Dzielnicy Praga-Po³udnie w okresie od marca 2010 do lipca 2011
realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki projekt „Bêdê
atrakcyjnym pracownikiem”. Projekt jest adresowany do 144 uczniów Ze-
spo³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdañskiej 30/36
w Warszawie, bêd¹cego inicjatorem i pomys³odawc¹ projektu. Ca³kowity
koszt realizacji projektu wyniesie ponad 550 tysiêcy z³otych.

W projekcie „Bêdê atrakcyjnym pracownikiem” realizowane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:

I. KURSY ZAWODOWE I i II STOPNIA: BARMAÑSKI, SOMMELIERSKI I KUCHARSKI 
W ZAKRESIE RYB I OWOCÓW MORZA ORAZ KURSY JÊZYKA ANGIELSKIEGO 

ZE S£OWNICTWEM BRAN¯OWYM
Do prowadzenia kursów zawodowych zostali zaproszeni najwy¿szej klasy profesjonaliœci w swojej bran¿y, maj¹cy rów-

nie¿ doœwiadczenie w prowadzeniu szkoleñ, prezentacji i pokazów i reprezentuj¹cy firmê Perfecter: Jacek Sulich - mistrz
kuchni obs³uguj¹cy przyjêcia dyplomatyczne dla przywódców z ca³ego œwiata, Krzysztof Szulborski - zdobywca tytu³u Mi-
strza Œwiata BBQ, Jerzy Czapla – Mistrz Polski Barmanów w kategorii Freestyle, Jaros³aw B³a¿ejczyk – pasjonat wiedzy
o winie ze Stowarzyszenia Sommelierów Polskich oraz Jerzy Kruk - finalista Mistrzostw Polski Sommelierów. Kursy jêzy-
ka angielskiego ze s³ownictwem bran¿owym prowadzi Szko³a Jêzyków Obcych Lexis.

II. PRAKTYKI ZAWODOWE
W ci¹gu tegorocznych letnich wakacji szkolnych 72 uczestników projektu odby³o praktyki na stanowiskach barmanów,

sommelierów lub kucharzy w renomowanych  warszawskich hotelach i restauracjach. Uczestników projektu opiek¹ w tym
zakresie objê³y hotele, takie jak Le Meridien Bristol, Marriott, Mamaison Hotel Le Regina Warsaw, Ibis Centrum Hotel,
Sheraton, Westin, Polonia Palace Hotel, Kyriad Prestige, Radisson Blu, znakomite restauracje i kluby - Restauracja 
Belvedere - Café £azienki Królewskie, Restauracja Dom Polski, Moonsfera, You & Me Bar, Nine Club & Restaurant, a tak-
¿e jedyna w swoim rodzaju Sala degustacyjna i Sklep winiarski 4 Senses.

Uczestnicy zdobywali doœwiadczenie w bezpoœredniej obs³udze konsumentów, uczyli siê szybkiego i sprawnego wykony-
wania zadañ w swojej bran¿y, mieli okazjê poczuæ siê jak profesjonaliœci. Dziêki udzia³owi w praktykach uczestnicy poznali
klimat, kulturê i standardy obowi¹zuj¹ce w konkretnym miejscu pracy, a tak¿e podnieœli swoj¹ wartoœæ na rynku pracy. 

III. SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI
W grudniu tego roku oraz w marcu przysz³ego roku zespó³ projektu zorganizuje na terenie ZSGH Majdañska otwarte spo-

tkania z pracodawcami z bran¿y gastronomicznej i hotelarskiej. Podczas pierwszego spotkania, które odby³o siê w paŸdzier-
niku, uczestnicy projektu zaprezentowali na profesjonalnych pokazach umiejêtnoœci nabyte w trakcie kursów i praktyk zawo-
dowych. Po spotkaniu m³odzie¿ wziê³a udzia³ w szkoleniu z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce terminów spotkañ z pracodawcami organizowanych w formie targów pra-
cy oraz realizacji innych dzia³añ projektu znajd¹ Pañstwo na stronie www.zsgh.edu.pl. Serdecznie zapraszamy.

Publikacja wspó³finansowana ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Miasto Sto³eczne Warszawa
Dzielnica Praga Po³udnie m.st. Warszawa
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel.: (22) 338 01 90, e-mail: projekt-zsgh@o2.pl

Zespó³  Szkó³
Gastronomiczno-Hotelarskich

ul. Majdañska 30/36, 04-110 Warszawa
tel.: (22) 870 36 32, www.zsgh.edu.pl

www.zsgh.edu.pl

REKLAMA REKLAMA
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REKLAMA REKLAMA

Wielgolas Brzeziñski 30a, tel. 22 760-40-16, 22 760-40-34 – Trasa Warszawa-Miñsk Maz.
Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 22 783-10-30; Halinów, ul. Jana Paw³a II 18, tel. 22 610-46-32

OKNA TYPOWE
OD RĘKI!

RABAT 35%

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

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

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

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

Mieszkañcy stolicy w listopa-
dowych wyborach samorz¹do-
wych powiedzieli zdecydowane
„tak” urzêduj¹cej Prezydent
Warszawy, Hannie Gronkiewicz-
Waltz. Tym samym jasno okreœli-
li, komu powierzaj¹ odpowie-
dzialnoœæ za Miasto i jakiej poli-
tyki rozwoju Warszawy oczeku-
j¹. Podobnie na Pradze Po³udnie,
mieszkañcy oddaj¹c g³osy na
swoich przedstawicieli do Rady
Dzielnicy docenili dotychczaso-
we dzia³ania lokalnego samorz¹-
du. Tym samym rozpoczêty
w kadencji 2006–2010 Program
Praskiej Platformy Obywatel-
skiej bêdzie kontynuowany. 

Szansa na sukces
Czy ktoœ pamiêta, kiedy

przed Urzêdem Dzielnicy Praga
Po³udnie stan¹³ zegar odmie-
rzaj¹cy czas do rozpoczêcia
Mistrzostw Europy w Pi³ce
No¿nej Euro 2012? 

– To tak jakby wydarzy³o siê
wczoraj – mówi Tomasz Kuchar-
ski, Burmistrz Dzielnicy Praga
Po³udnie. – Pamiêtam tamte emo-
cje. Czuliœmy, ¿e ten zegar zaczy-
na biæ nie tylko dla mi³oœników
pi³karskich zmagañ, ale przede
wszystkim dla Pragi Po³udnie.

Jak nigdy dot¹d (w powojen-
nej historii stolicy), dziêki decy-
zji o budowie Stadionu Narodo-
wego w miejscu zajêtego przez
targowisko dawnego Stadionu
X-lecia, Praga zyskuje szansê
ogromnego rozwoju. Staje siê
miejscem zauwa¿anym zarówno
w Warszawie, jak i w Polsce.
Euro 2012 to „piêæ minut” dla
dzielnicy; czas mobilizacji w d¹-
¿eniu do zmiany wizerunku
miejsca i otoczenia. 

¯egnaj „Europo”
z jarmarku

– By wybudowaæ Stadion Na-
rodowy trzeba by³o podj¹æ zde-
cydowane dzia³ania zwi¹zane
z porz¹dkowaniem jego otocze-
nia – mówi wiceburmistrz dziel-
nicy Adam Grzegrzó³ka.
– Konsekwentne dzia³ania, sto-
³ecznego Ratusza i w³adz Dziel-
nicy polegaj¹ce na stopniowym
wygaszaniu dzia³alnoœci han-
dlowej, roz³o¿onym w czasie
i popartym wielokrotnymi per-
traktacjami z kupcami z Jarmar-
ku Europa przynios³y widoczne

efekty. Po 18 latach „koczowni-
czego” handlu, stadionowy ba-
zar przesta³ byæ wizytówk¹ Pra-
gi Po³udnie. Co wa¿ne, oby³o siê
bez niepokojów spo³ecznych.

Oczyszczony z prymitywnej
zabudowy, teren ten stopniowo
zostanie zagospodarowany. To
tutaj za kilka lat wyroœnie nowy
i bardzo nowoczesny fragment
europejskiego miasta z funkcja-
mi widowiskowo-rekreacyjno-
sportowymi. 

Kilometry 
nowego asfaltu i…
Najwa¿niejszym elementem

rozwoju ka¿dej spo³ecznoœci,
jest zapewnienie sprawnej ko-
munikacji. Na Pradze Po³udnie
w ostatnich latach zdecydowa-
nie poprawi³a siê jakoœæ ulic.
Dziêki licznym remontom i in-
westycjom drogowym, mie-
szkañcy praskich osiedli, Gro-
chowa i Goc³awka odczuli po-
prawê jakoœci podró¿owania.

– Najbardziej znacz¹c¹ inwe-
stycj¹ by³a budowa ulicy Ma-
kowskiej – podkreœla Burmistrz
Kucharski – To odcinek, który
czêœciowo odci¹¿y³ ruch na ulicy
Grochowskiej i przede wszystkim
na w¹skich uliczkach Goc³awka.
U³atwi³ komunikacjê pomiêdzy
Prag¹ a dzielnicami s¹siednimi:
Rembertowem i Wawrem. 

Wraz z budow¹ ul. Makow-
skiej i remontami s¹siednich
ulic, ca³a okolica zyska³a
pod³¹czenia do sieci wodoci¹-
gowej i kanalizacji. 

W bardzo z³ym stanie tech-
nicznym by³y ulice Ro¿now-
ska, Kresowa, Pabianicka. Nie
wszystkie zamiary uda³o siê
zrealizowaæ. Ulica Murmañska
wci¹¿ czeka na remont, ale nikt
o niej i o jej mieszkañcach nie
zapomnia³. To jedno z tych za-
dañ, które „uciek³o w czasie”.
Wiosn¹ rozpocznie siê tak bar-
dzo d³ugo oczekiwana przebu-
dowa ul. Czapelskiej.

Wyremontowanymi ulicami
Francusk¹ i Parysk¹ mog¹ siê
ju¿ cieszyæ mieszkañcy Saskiej
Kêpy. I choæ trwaj¹ jeszcze po-
prawki, nowa ulica zaprasza do
spacerów.

… muœniêcie metra
Komunikacja prawobrze¿nej

Warszawy wci¹¿ czeka na naj-

wiêksze inwestycje. Ruszy³a
budowa II linii metra, ale dla
Pragi Po³udnie to tylko muœniê-
cie. Jedna stacja, Stadion, na
pograniczu Pragi Pó³noc i Po³u-
dnie cieszy, ale nie rozwi¹¿e
komunikacyjnych bol¹czek
dzielnicy. Rysowane na de-
skach projektantów odga³êzie-
nie III linii na Goc³aw to je-
szcze dalsza przysz³oœæ. Omi-
nê³y na razie Pragê tak jej po-
trzebne inwestycje, jak Obwo-
dnica Œródmiejska i ul. Tysi¹c-
lecia ³¹cz¹ca ul. Grochowsk¹
z Rondem ¯aba – choæ od³o¿o-
ne w czasie, musz¹ powróciæ
do planów bli¿szych realizacji.
Inaczej Praga, z rozrastaj¹c¹ siê
infrastruktur¹ mieszkaniow¹,
zatrzyma siê w ruchu. 

Dzielnica kultury…
Praga Po³udnie nie pretenduje

do miana city prawobrze¿nej
Warszawy, ale ma szansê na
odegranie znacz¹cej roli w ksz-
ta³towaniu ¿ycia spo³eczno kul-
turalnego tej czêœci miasta. To
w³aœnie tutaj ju¿ powstaj¹ i s¹
planowane znacz¹ce obiekty
i instytucje ¿ycia spo³ecznego.
Przekazanie budynku dawnej
Weterynarii przy ul. Grochow-
skiej na siedzibê Sinfonii Varso-
vii to krok otwieraj¹cy nowy
rozdzia³ w ¿yciu kulturalnym
Pragi Po³udnie. Obecnoœæ œwia-
towej s³awy orkiestry - i ta rze-
czywista podczas koncertów,
i ta instytucjonalna, w postaci
siedziby zespo³u - nadaje rangê
miejscu. Koncerty, wystawy,
plenery œci¹gaj¹ ju¿ do gmachu
przy ul. Grochowskiej 272 ludzi
zwi¹zanych z kultur¹ i tych za-
interesowanych œwiatem muzyki

i artystycznych wydarzeñ.
A przecie¿ to dopiero pocz¹tek.
Projekt sali koncertowej (kon-
kurs ju¿ rozstrzygniêto), kon-
cepcja zagospodarowania i oto-
czenia zabytkowego ogrodu
odwa¿na artystycznie, œmia³o
wykracza poza codzienne my-
œlenie o wizji miasta. Pierwsza
filharmonia prawobrze¿nej
Warszawy, w³aœnie na Pradze
Po³udnie stanowiæ bêdzie jak¿e
wa¿ny element kulturalnego
krajobrazu dzielnicy. Na Saskiej
Kêpie trwa budowa filii Cen-
trum Promocji Kultury. Odda-
nie do u¿ytku tego nowoczesne-
go obiektu w 2011 roku bêdzie
powrotem instytucji kultury na
Sask¹ Kêpê, pierwszej od czasu
likwidacji kina Sawa na Placu
Przymierza. W Centrum odby-
waæ siê bêd¹ koncerty, wysta-
wy, prezentacje, warsztaty. 

…zieleni…
Parki to duma Pragi Po³u-

dnie, radoœæ mieszkañców
i jedno z najwiêkszych osi¹-
gniêæ ostatnich lat. 

– W 4 lata zrewitalizowano 
4 tereny zielone – mówi odpowie-
dzialny za parki wiceburmistrz
Adam Grzegrzó³ka. – Park Zni-
cza, skwery przy ul. Paca i na
pl. 1831 r., i oczywiœcie Park
nad Balatonem. Z tego ostatnie-
go jestem najbardziej dumny, po
pierwsze, dlatego, ¿e powstawa³
w œcis³ej wspó³pracy z mie-
szkañcami, po drugie, dlatego,
¿e zasadniczo zmienia oblicze
Goc³awia i jest pierwszym od
lat nowym parkiem w Warsza-
wie – dodaje Grzegrzó³ka.

Na zmiany i rewitalizacjê
czeka jeszcze Park Poliñskiego

i Park Leœnika, a tak¿e, choæ to
ju¿ zadanie nie w gestii dzielni-
cy, Park Skaryszewski.

…i oczywiœcie sportu
Jak na odpowiedzialnego go-

spodarza pi³karskich rozgrywek
przysta³o, sport musi byæ obecny
w ¿yciu Pragi Po³udnie. Nowe
obiekty sportowe to nie tylko ten
najwa¿niejszy stadion. W minio-
nych czterech latach powsta³o 
na Pradze kilkanaœcie nowych
boisk przyszkolnych (m.in. przy
S.P. nr 279 i S.P. nr 60, przy IV
LO i XLVII LO) i osiedlowych
(przy ul. Brygady Poœcigowej
i przy zbiegu ulic Kinowej i Roz-
³uckiej). Mi³oœnicy pi³ki no¿nej
graj¹ te¿ w parku OWS na 
boisku zwanym „praskim We-
mbley”. Tak¿e dwa obiekty w ra-
mach programu „Moje boisko –
Orlik 2012”. Rekreacjê najm³od-
szym zapewniaj¹ nowe place np.
przy zbiegu ulic Olszynki Gro-
chowskiej i Pabianickiej, a tak¿e
ostatnio otwarty przy ul. Okulic-
kiego i Miko³ajczaka. Ucznio-
wie szkó³ podstawowych i po-
nadpodstawowych coraz czê-
œciej korzystaj¹ z nowoczesnego
zaplecza rekreacyjnego, a baza
mo¿liwoœci uprawiania sportów
na Pradze Po³udnie zwiêksza siê
z roku na rok. 

W latach 2007–2010 przyby-
³o w dzielnicy wiele nowych
obiektów sportowych; w ze-
sz³ym roku oddaliœmy halê przy
budynku gimnazjum przy ul.
Umiñskiego na Goc³awiu. Ru-
szy³a budowa hali sportowej
przy L.O. im. B. Prusa na Sa-
skiej Kêpie. W grudniu b.r.
w zespole Szkó³ im. Agnieszki
Osieckiej, otwarta zostanie no-
woczesna hala szermiercza.

Remont potrzebny
od zaraz

Stan techniczny komunal-
nych zasobów mieszkaniowych
to jedna z najwiêkszych bol¹-
czek wielu mieszkañców Pragi
Po³udnie. To równie¿ wyzwa-
nie dla Zarz¹du Dzielnicy. 

- Mamy ponad 12 tysiêcy lo-
kali komunalnych – wylicza
Burmistrz Kucharski. – To
w zdecydowanej wiêkszoœci
mieszkania w starych kamieni-
cach. Przez lata nikt ich nie re-
montowa³. A potrzeby s¹

ogromne. Mamy budynki zagro-
¿one, mamy wykwaterowania
i zwroty mienia z tytu³u ro-
szczeñ. Wci¹¿ musimy szukaæ
lokali dla ludzi w trudnej sytua-
cji ¿yciowej.

Bie¿¹cy bud¿et dzielnicy nie
pozwala na œmia³e i szeroko
prowadzone remonty zasobów
komunalnych. Ci¹gle potrzeby
przerastaj¹ fundusze. 

Mimo finansowych ograni-
czeñ, w ostatnich latach uda³o
siê ociepliæ ponad 40 budyn-
ków, do wielu pod³¹czyæ gaz
i centralne ogrzewanie. 

Paradoksalnie, to, co przez
lata by³o wstydliwe, stare, za-
niedbane kamienice i magazy-
ny, jest równie¿ atutem Pragi
Po³udnia. To tutaj zachowa³y
siê ca³e kwarta³y dzielnicy
z dawn¹ zabudow¹. Mi³oœnicy
historii, varsavianiœci walcz¹
o zachowanie domów, obiek-
tów przemys³owych i fabryk.
Wci¹¿ jednak potrzeba fundu-
szy na ochronê tych miejsc.
Bez wsparcia nie przetrwaj¹.
St¹d jeden z pomys³ów samo-
rz¹du Pragi Po³udnie na praskie
dziedzictwo – skoro upodobali
je sobie artyœci, mog¹ w starych
kamienicach zajmowaæ pra-
cownie, tworzyæ warsztaty. Za
pomoc w opiece nad niszczej¹-
cymi nieruchomoœciami, za
wykonany remont, korzystaj¹
z ulg w czynszu w ramach pro-
gramu „Artystyczna Skary-
szewska”. To dobra droga do
wspó³pracy i wzajemnej troski
o wspólne dobro. 

Praga Po³udnie 
na prowadzeniu

W nadchodz¹cym, 2011 roku
Stadion Narodowy ma zostaæ
ukoñczony. Kiedy zostanie tam
rozegrany pierwszy mecz, bê-
dzie to sprawdzian dla projek-
tantów, budowniczych i organi-
zatorów tego wielkiego przed-
siêwziêcia. Bêdzie to te¿ pocz¹-
tek nowego etapu w historii
Pragi Po³udnie. Jak siê ona da-
lej potoczy, zale¿y od wykorzy-
stania szans i pracy na rzecz
dzielnicy. Dobry trend zmian
i rozwoju, nawet po zakoñcze-
niu pi³karskich zmagañ w 2012
roku nie powinien byæ zatrzy-
many. Praga Po³udnie ma pi³kê
w grze. AS

Dobra pora dla Pragi Południe 

Burmistrz Tomasz Kucharski
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- Zauwa¿y³ pan, panie Kaziu, ¿e odk¹d jesteœmy w tej
Unii, wszêdzie jest jednakowo. Jak zasypa³o, to wszystkich.
We Francji, w Anglii, Belgii, Niemczech œniegu po pachy.
Odwo³uj¹ poci¹gi, samoloty, drogi s¹ nieprzejezdne, masa-
kra. Zupe³nie jak u nas. 

- Fakt, jeœli chodzi o zimê ró¿nic nie ma. Jednak jest pa-
rê dziedzin, w których ró¿nice miêdzy nami a nimi s¹, panie
Eustachy, ¿e tak powiem, znacz¹ce: nauka, technologie,
organizacja ¿ycia, drogi, kultura… 

- No, nie. Co do kultury, przepraszam, ale to oni od nas
mog¹ siê uczyæ. U nas, panie Kaziu, jeden w drugiego, kul-
turalny jest niemo¿ebnie. „Proszê”, „dziêkujê” – na po-
rz¹dku dziennym s¹. Nawet tu na bazarze – czy to w bu-
dach, czy na warzywniaku, nie us³yszysz pan ¿adnego prze-
kleñstwa. Chyba, ¿e jakiœ polityk siê napatoczy. To wtedy
tak potrafi siê wyraziæ, ¿e uszy wiêdn¹. 

- Elyty, to my mamy, oj mamy. 
- A propos elyt. Druga taka zima z rzêdu trafia na Hankê.
- Na jak¹ Hankê?
- Jak to na jak¹ – prezydentkê. W³aœnie ponownie zosta³a

zaprzysiê¿ona, ¿e bêdzie dzia³a³a dla dobra Warszawy.
- A co, nie dzia³a? 
- Na jakim œwiecie pan ¿yjesz? Oczu pan nie masz? Ulice

zasypane równo, chodniki te¿, o parkingach nawet nie
wspomnê. 

- Z parkingami, rzeczywiœcie jest skandal. Nie odœnie¿o-
ne, wjechaæ siê nie da, wyjechaæ te¿ nie, kierowcy jeden
drugiego wypychaæ musz¹… ale p³aciæ trzeba tak, jak zwy-
kle. £apacze chodz¹, ³api¹ i ciesz¹ siê, jak kogoœ trafi¹. 

- Jak œnieg sypn¹³, z dzielnicy do dzielnicy jecha³o siê
dwie, trzy godziny, a jak kto spoza miasta wraca³, to i dzie-
siêæ przysz³o mu w korkach spêdziæ. 

- Jednak muszê, panie Eustachy powiedzieæ, ¿e nie wszê-
dzie tak jest. Przechodzi³em, dajmy na to obok naszego
Urzêdu Dzielnicowego, to nie powiem - ludzie pracowali,
chodnik do czarnego czyœcili, p³ugopiaskarka jeŸdzi³a,
zgarnia³a, sypa³a, podjazdy, œcie¿ki wszystko na b³ysk – Eu-
ropa, jak najbardziej.

- Pan, panie Kaziu, to naprawdê niedzisiejszy, jak Boga
kocham. A na bocznych ulicach pan by³? Na takich, co to
autobusy tam nie je¿d¿¹, tylko normalni ludzie, podatnicy,
¿e tak powiem? Jak pan tam pójdziesz, to piaskarkê,
owszem, pan zobaczysz, tylko co druga bêdzie mia³a p³ug
tu¿ nad jezdni¹, albo w górze. Wachy wtedy mniej siê spala
i kierowca ma górkê. Reszta go ma³o obchodzi.

- Powiem panu, ¿e to te¿ kultura jest. Bo kultura, to nie
tylko nie kl¹æ i nie pluæ na ulicy, to tak¿e powa¿nie trakto-
waæ obowi¹zki, wywi¹zywaæ siê z nich rzetelnie. Z tym,
przyzna pan, u nas ci¹gle nietêgo. Ci¹gle jest jak w tym
dowcipie: Majster t³umaczy brygadzie – w poniedzia³ek od-
poczywamy po weekendzie, we wtorek planujemy robotê na
œrodê, w œrodê pracujemy, w czwartek przygotowujemy siê
do weekendu, w pi¹tek – wyjazdy, w sobotê i niedzielê wee-
kend, widzimy siê w poniedzia³ek… Panie majster, pyta je-
den z pracowników, d³ugo tak bêdziemy zasuwaæ? 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Bia³e szaleñstwo

Widaæ by³o zasypane sa-
mochody, wokó³ których
skrobi¹c szyby uwijali siê
w³aœciciele, namawiaj¹c sko-
stnia³e silniki, by zechcia³y
siê obudziæ. Widaæ te¿ by³o
chodniki, starannie odœnie¿o-
ne na terenach wielu spó³-
dzielczych osiedli, zaœ bia³e
i nazbyt czêsto z zaspami nie-
mal po kolana - bli¿ej jezdni,
teoretycznie odœnie¿ane przez
miasto. 

Ludzie - okociudani w pal-
toty, rêkawice, szale, kaptury,
¿e ledwie oczy widaæ, bo g³o-
wy pospuszczane w dó³, wpa-
trzone w chodnik by unikn¹æ
poœliŸniêcia i groŸnego upad-
ku. Mijaj¹ siê na w¹skich, wy-
deptanych œcie¿kach, skupieni
ka¿dy na sobie, wypatruj¹c
niebezpiecznie oblodzonych
kawa³ków, drepcz¹c czujnie
do celu. Rzadko mija nas ktoœ
barwny, rozwiany, szalony.

Mo¿e wariat, a mo¿e zakocha-
ny?!

Te pierwsze tegoroczne zi-
mowe dni, to œwietna alegoria
naszego codziennego ¿ycia.
Czy¿ tak nie jest?

Zamykamy siê w naszych
norkach, popatruj¹c na œwiat
jedynie przez ma³e szparki,
zamiast otworzyæ siê szeroko
i ¿yczliwie na to, co wokó³,
bez zazdrosnych spojrzeñ
i bez lêku.

Mijamy siê ostro¿nie, uni-
kaj¹c bezpoœredniego kontak-
tu, chyba ¿e jest on konieczny.
Ale zwykle nie uœmiechamy
siê do mijanych osób, odwra-
camy wzrok.

Troszczymy siê o nasz do-
robek, jak owi kierowcy
w mroŸny, œnie¿ny dzieñ: pie-
lêgnujemy, pucujemy, mar-
twimy siê, gdy nie wszystko
dzia³a tak, jak powinno. Cie-
kawskim okiem zerkamy na
s¹siada: ma wiêcej, czy mniej
ni¿ ja?!

Ciekawe, czy kiedyœ przyj-
dzie do nas wiosna…

żu

Kobiecym okiem

Od razu zrobi³o siê wszê-
dzie cicho, bia³o, puszysty
puch na parapetach uszczelni³
szpary w oknach. Po³acie
trawników, niczym oœle ³¹czki
w górach tyle, ¿e nie nachylo-
ne, pojeŸdziæ siê nie da. Ale za
to dzieci maj¹ u¿ywanie! Ka¿-
da górka oblê¿ona, zje¿d¿a siê
na sankach, albo po prostu
na… spodniach. W Warszawie
pojawi³y siê ba³wany, a nawet
widziano pewnego sporego
zaj¹ca, ulepionego przez ja-
k¹œ bardzo zdoln¹ osobê!

Co jeszcze by³o widaæ przez
ten puchaty, pierwszy œnieg?
Zale¿y przez któr¹ dziurkê,
wychuchan¹ w oœnie¿onym
oknie, uda³o siê wyjrzeæ na
œwiat. 

Zapada³o
nas 
na bia³o!
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

22 listopada 2010 roku przypad³a 47 rocznica zamordowania w Dallas pre-
zydenta USA, Johna Fitzgeralda Kennedy’ego. Po raz pierwszy nabra³a ona
„polskich” wymiarów. Mo¿na bowiem stwierdziæ, choæ przy zachowaniu wszel-
kich proporcji, ¿e atmosfera w Dallas, przed przybyciem tam Johna F. Kenne-
dy’ego i w samym dniu zamachu, przypomina³a to, co siê dzia³o w Polsce po
pierwszym, pozytywnym uniesieniu ludzi w wyniku katastrofy smoleñskiej, kie-
dy zdawa³o siê, ¿e naród jest zjednoczony w ¿a³obie. Innymi s³owy Dallas w dru-
giej po³owie listopada 1963 roku przypomina³ to, co symbolizowa³a „walka
o krzy¿” przed Pa³acem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieœciu w Warsza-
wie w roku 2010. 

Tak siê z³o¿y³o, ¿e w³aœnie teraz ukaza³a siê ksi¹¿ka profesora Longina Pa-
stusiaka pt. „Zamachy na prezydentów USA” (Oficyna Wydawniczo-Poligraficz-
na Adam, Warszawa, 2010). W ksi¹¿ce tej znajduje siê oczywiœcie rozdzia³ po-
œwiêcony zabójstwu w Dallas. „Dallas – pisze Pastusiak - by³o miastem konser-
watywnym, a wiêc niezbyt ¿yczliwie nastawionym do demokratów i do Kenne-
dy’ego. Doœwiadczy³ tego na w³asnej skórze ambasador USA w ONZ Adlai Ste-
venson, który miesi¹c wczeœniej przebywa³ w nim na uroczystoœciach ‘Dnia Na-
rodów Zjednoczonych’. Ludzie na sali atakowali ambasadora. Pewna kobieta
uderzy³a go transparentem w g³owê, jeden z mê¿czyzn splun¹³ mu w twarz.
Ocieraj¹c twarz chusteczk¹, Stevenson powiedzia³: ‘Czy to s¹ ludzie czy to s¹
zwierzêta?’. Policja musia³a interweniowaæ, by przywróciæ porz¹dek”. 

Sam Kennedy by³ obiektem ataku ludzi, którzy niedwuznacznie ¿yczyli mu
œmierci. „W mieœcie – pisze Pastusiak – rozpowszechniano ulotki ze zdjêciem
twarzy Kennedy’ego z przodu i z profilu – jako przestêpcy i z napisem: ‘Poszu-
kiwany za zdradê’”.  

„Pierre Salinger, sekretarz prasowy prezydenta – podkreœla Pastusiak – pi-
sze, ¿e 19 listopada otrzyma³ w Bia³ym Domu list od pewnej kobiety w Dallas,
która pisa³a: ‘Nie pozwólcie na przyjazd Kennedy’ego tutaj! Bojê siê o niego.
Obawiam siê, ¿e mo¿e przydarzyæ mu siê coœ strasznego’”.  

Longin Pastusiak przytacza ca³¹ listê ró¿nych wydarzeñ, podwa¿aj¹cych
konkluzjê raportu prezesa S¹du Najwy¿szego Earla Warrena, któremu prezy-
dent Johnson zleci³ przebadanie sprawy zabójstwa Kennedy’ego. Konkluzja
g³osi³a, ¿e Lee Harvey Oswald by³ jedynym zabójc¹ prezydenta i ¿e nie by³o
¿adnego spisku przeciwko niemu.  Przeczy temu np. ma³o znane oœwiadczenie
lekarza ze szpitalu Parkland, Charlesa A. Crenshaw’a, który przy stole opera-
cyjnym ratowa³ bezskutecznie zarówno prezydenta Kennedy’ego jak i Oswal-
da. „W czasie, gdy dr Crenshaw próbowa³ ratowaæ ¿ycie prezydenta – pisze Pa-
stusiak, referuj¹c s³owa lekarza – po sali operacyjnej nerwowo chodzi³ z wy-
ci¹gniêtym pistoletem dziwny cz³owiek. Dr Crenshaw pisze dalej, ¿e ten sam
cz³owiek z broni¹ pojawi³ siê znowu na sali operacyjnej, kiedy operowa³ on
Oswalda. W pewnym momencie dr Crenshaw zosta³ odwo³any od sto³u opera-
cyjnego do telefonu. Dzwoni³ nowo zaprzysiê¿ony prezydent Lyndon Johnson,
który chcia³, aby uzyskaæ od umieraj¹cego Oswalda zeznanie i poinformowa³
lekarza, ¿e agent znajduj¹cy siê w sali operacyjnej przyjmie to zeznanie. W ten
sposób Crenshaw sugeruje, ¿e Johnson móg³ byæ czêœci¹ spisku przeciw Kenne-
dy’emu. Po tym jak Oswald zosta³ uznany za zmar³ego, nagle ów cz³owiek
znikn¹³”. 

Z tych i podobnych wzglêdów, Longin Pastusiak koñczy swój rozdzia³ o zama-
chu na Kennedy’ego s³owami: „Tajemnica œmierci 35-ego prezydenta Stanów
Zjednoczonych pozostanie nadal do koñca nie rozwi¹zana”. Ale czyta siê jego
rozdzia³ o tej œmierci z zapartym tchem. Podobnie jak ca³¹ ksi¹¿kê.                

Zygmunt Broniarek

* 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 F A L E N I C A
do wynajêcia

lokal biurowy 34 m kw.
atrakcyjna lokalizacja
miejsca parkingowe

tel. 606 591 047

Zimowy wypoczynek 
w bajkowej scenerii  Krynicy-Zdroju
Sanatorium Uzdrowiskowe „Zgoda”  zaprasza na

14-dniowy TURNUS ŒWI¥TECZNY
od 20.12.2010 do 02.01.2011
w atrakcyjnej cenie 1540 z³

oraz
7-dniowe pobyty feryjne

w cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami,
znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi  dziennie,  bogaty pro-
gram kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna.

Dla czytelników „Mieszkañca” 5% rabatu!

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

Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.
Rezerwacje:  tel. (18) 471-20-76,  471-56-35.

www.zgoda-krynica.pl
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OSTATNIE MIESZKANIA!!!
60, 66 m kw. parter z ogródkiem o pow.

140 m kw.
75,26 m kw. I piêtro z balkonem o pow.

15 m kw.
63,03 m kw. poddasze pow. po pod³odze

77,46 m kw.

MIÊDZYLESIE ul. Czarno³êcka 3

tel .  601-375-601

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, parali¿u, 
problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 10, 12, 14–17, 20 XII br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00-20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Dobrze od¿ywiane
koty i psy maj¹ b³y-
szcz¹c¹ sierœæ, ¿ywe
spojrzenie, s¹ weso³e
i pe³ne energii. Co-
dzienna ich pielêgna-
cja to nie tylko cze-
sanie i spacery, ale
w³aœnie odpowiednie
¿ywienie. 

Nasze domowe ko-
ty i psy coraz czêœciej

cierpi¹ na oty³oœæ. Maj¹ za ma³o ruchu i zbyt
czêsto je przekarmiamy. To zaœ skutkuje po-
wa¿nymi schorzeniami. 

Dlatego o dietê trzeba dbaæ od samego po-
cz¹tku, czyli jak tylko przyniesiemy kociaka
lub szczeniaka do domu. W sklepach zoolo-
gicznych i u lekarzy weterynarii dostêpne s¹
ró¿ne karmy.  To dobrze przyswajane produk-
ty dostosowane dla: szczeni¹t, koci¹t, suk i ko-
tek karmi¹cych, starych, oty³ych, lub chorych.
Zalet¹ diet jest zbilansowanie, czyli takie do-
branie sk³adników, aby zaspokaja³y zapotrze-
bowania organizmu zwierzêcia i to w iloœciach
adekwatnych do potrzeb. 

Warto pamiêtaæ, ¿e nadmiar jakiegoœ sk³a-
dnika mo¿e byæ bardziej szkodliwy ni¿ jego
niedobór. 

Karmy maj¹ sta³¹ recepturê, która zapew-
nia mo¿liwoœæ utrzymania flory bakteryjnej
w przewodzie pokarmowym, co w efekcie
podwy¿sza przyswajalnoœæ pokarmu i sta³¹
konsystencjê stolca. To jest dla nas bardzo
istotne przy sprz¹taniu. Do ¿ywienia gotowy-
mi produktami przekonuje te¿ niska cena
w przeliczeniu na dawkê dzienn¹ samej 
karmy. 

Kot to nie ma³y pies! To typowy miêso¿erca.
Nieprawda, ¿e koty powinny dostawaæ mleko.
Wbrew powszechnej opinii wiêkszoœæ Ÿle na
nie reaguje: mog¹ nabawiæ siê alergii, proble-
mów ¿o³¹dkowych. Kociaki po odstawieniu od
matki trac¹ zdolnoœæ trawienia laktozy i nawet
niedu¿a iloœæ mleka mo¿e spowodowaæ bie-
gunkê. Kot ¿ywiony resztkami z posi³ków te¿
nie otrzyma niezbêdnych
sk³adników od¿ywczych.
Niektóre z nich, jak na
przyk³ad tauryna, odpo-
wiadaj¹ca za zdrowe serce
i wzrok, nie s¹ syntetyzo-
wane przez koci organizm
i musz¹ byæ dostarczone
w po¿ywieniu. W karmach
tañszych zamiast miêsa
stosuje siê niekiedy sojowe
wype³niacze, ma³o warto-
œciowe dla kota, dlatego

trzeba dobrze czytaæ etykiety, a najlepiej kupo-
waæ karmy u lekarzy weterynarii lub w skle-
pach zoologicznych. 

Koty czêsto cierpi¹ na oty³oœæ. Najczêstszy
powód to brak ruchu i przekarmienie. Czasami
powodem s¹ te¿ zaburzenia hormonalne lub
za¿ywanie niektórych leków (na przyk³ad
przeciwzapalnych i antykoncepcyjnych). 

Gdy kot nadmiernie tyje, nale¿y szybko
zg³osiæ siê do lekarza weterynarii. Po badaniu,
okreœli on stopieñ nadwagi i wykluczy ewentu-
alne choroby, które mog³yby byæ zarówno
przyczyn¹ nadmiaru t³uszczu, jak i przeciw-
wskazaniem do odchudzania. Pomo¿e te¿ do-
braæ odpowiedni¹ dietê, dziêki której zwierzê
zacznie traciæ na wadze. Kota nie mo¿na od-
chudzaæ zbyt gwa³townie. Odchudzanie pole-
ga na stosowaniu zaleconej diety oraz zwiêk-
szeniu aktywnoœci ruchowej.

Psów nie nale¿y karmiæ resztkami ze sto³u,
dawaæ im koœci, wêdlin, ani mleka. Czêstotli-
woœæ karmienia zale¿y od wieku psa, rasy,
wielkoœci, stanu fizjologicznego (ci¹¿a, lakta-
cja). Szczeniakom (do 6 miesiêcy ¿ycia), su-
kom w ostatnim okresie ci¹¿y i karmi¹cym
oraz psom ciê¿ko pracuj¹cym podajemy po-
karm z regu³y kilka razy dziennie (3-5), doro-
s³ego karmimy raz dziennie.  

Pamiêtajmy, ¿e oty³oœæ mo¿e wynikaæ te¿
z choroby, dlatego grubego psa warto zapro-
wadziæ do lekarza weterynarii, który go zbada,
wykluczy schorzenia i zaleci odpowiedni¹ 
dietê.

Produkty redukuj¹ce wagê s¹ dostêpne tylko
u lekarzy weterynarii i nale¿y je stosowaæ pod
kontrol¹. Zawieraj¹ zbilansowan¹ dawkê po-
karmu, s¹ wzbogacone w witaminy i zwi¹zki
mineralne, a tak¿e w inne sk³adniki, np. oko³o
30% niestrawnego w³ókna, które sprawia, ¿e
zwierzê czuje siê najedzone. Sukces w odchu-
dzaniu zwierzêcia przychodzi ju¿ po 3 miesi¹-
cach, ale zale¿y g³ównie od w³aœciciela. Musi
on bezwzglêdnie przestrzegaæ zaleceñ lekarza,
zapewniæ du¿o ruchu i karmiæ tylko zalecon¹
diet¹. 

Lek. wet. Tadeusz Bagan

MIESZKAÑCU pomó¿!
Zwierzêta na diecie

O randze konkursu najle-
piej œwiadcz¹ zaszczytne patro-
naty: mazowieckie, sto³eczne
oraz bran¿owe, ca³a rzesza spo-
nsorów i specjalistyczni, zagra-
niczni obserwatorzy. Na zwy-
ciêzców czeka³y nagrody
o wielotysiêcznej wartoœci.  

- Ubieg³oroczni zwyciêzcy -
nasza „Komorska” - otrzymali
zaproszenie na miêdzynarodo-
w¹ olimpiadê w Luksemburgu,
gdzie wywalczyli br¹zowy me-
dal- mówi dyrektor Ewa Lada.

Kapitu³a konkursu, z³o¿ona
z samych znakomitoœci, zakwa-
lifikowa³a do fina³u dwanaœcie
dru¿yn z ca³ej Polski. Wymaga-
nia stawiano wysokie i bez ta-
ryfy ulgowej! Nie wszystkie ze-
spo³y fina³owe mia³y szansê
dotrzeæ na miejsce: œnie¿yce!
Ale ci, którzy dojechali, od sa-
mego rana brali siê dziarsko do
roboty. 

Szko³a na ten niezwyk³y
dzieñ przeobrazi³a siê ca³kowi-
cie. W sali gimnastycznej m³o-
dzie¿ t³umnie obserwowa³a po-
pisy kulinarne pasjonata goto-
wania i dziennikarza w jednej
osobie: legendarny Carlos Gon-
zalez-Tejera w nieod³¹cznym
czarnym birecie znakomicie

„dyrygowa³” przyprawami
i mnóstwem butelek z ró¿nymi
rodzajami oliwy, które pod jego
„batut¹” tworzy³y niezwyk³¹
symfoniê smaku i aromatu.
Obok - szko³a „rzeŸbienia”
w arbuzie. Okazuje siê, ¿e nie
jest to wcale takie trudne, jeœli
siê przedtem narysuje wzór
i dysponuje odpowiednimi
ostrzami!

Na piêtrach m³odzi adepci
sztuki kulinarnej i tajników kel-
nerstwa uwijali siê, jak w ukro-
pie, przygotowuj¹c konkurso-
we potrawy. Trudno powie-

dzieæ, co prze-
wa¿a³o: œwiet-
nie skompono-
wane smaki,
czêsto nowator-
skie i zaskaku-
j¹ce, czy te¿
niezwyk³e do-
znania wizual-
ne. Niektóre da-
nia, w nawi¹za-
niu do tytu³u
konkursu, przy-
pomina³y barw-
ne, ³owickie pa-
siaki!

Tomek Golia-
nek i Daniel
Podlasin - obaj
z Pu³tuska, od-

poczywaj¹ w zaimprowizowa-
nej kawiarence. Daniel pocho-
dzi z rodziny o wielopokolenio-
wych tradycjach gastronomicz-
nych a Tomek pierwsze kroki
stawia³ pod okiem mamy, która
jest ogromnie z niego dumna. 

- Fascynuje nas kuchnia, go-
towanie, chcemy tak w³aœnie
spêdziæ ¿ycie - mówi¹ ch³opaki.
- To prawdziwa pasja! Konkur-
sowe przepisy? Zrobiliœmy
z nasz¹ pani¹ burzê mózgów
i wymyœliliœmy ciekawe po³¹-
czenia smaków, miêdzy innymi
wiœni i sera pleœniowego. 

Daniel lubi przyrz¹dzaæ miê-
sa, Tomek woli ciasta, ale ich
obie mamy najbardziej lubi¹
szarlotkê! Na œwiêta ka¿dy zro-
bi coœ specjalnego. Daniel ma
swój pomys³ na karpia podpie-
kanego z odrobin¹ cynamonu,
ale nie zdradzi przepisu! Tomek
jeszcze nie zdecydowa³, co
przygotuje, ale z entuzjazmem
przekonuje, ¿e najlepiej na
œwiecie gotuje… jego mama!

W pi¹tek na Komorskiej po-
myœlano o wszystkim, tak¿e
o atrakcjach dodatkowych, np.
stoisku wyd. REA z podrêczni-
kami dla profesjonalistów
i œwietnymi ksi¹¿kami kuchar-
skimi dla amatorów. Oj, dzia³o
siê!

Gratulacje dla szko³y za
sprawne przygotowanie tak
wielkiego przedsiêwziêcia.
Spod takiej rêki m³oda kadra
polskiej gastronomii budzi
wielkie nadzieje!

Katarzyna Jasiek

Projekt zmian w zabytkowym ze-
spole dawnej „Weterynarii” przy
ul. Grochowskiej 272 budzi du¿e
emocje i kontrowersje. Powsta-
nie tu kulturalne centrum Sinfo-
nia Varsovia Centrum.

O rozstrzygniêciu konkursu na koncepcjê sa-
li koncertowej i przestrzeni wokó³ istniej¹cych
obiektów pisaliœmy w poprzednim „Mieszkañcu”
(artyku³ „Kosmiczna Sinfonia Veterinaria” do-
stêpny w naszym internetowym archiwum na
stronie www.mieszkaniec.pl ). Nie w¹tpiliœmy, ¿e
proponowane zmiany w zabytkowej przestrzeni
bêd¹ budzi³y kontrowersje.

4 grudnia w „Weterynarii” odby³a siê pokon-
kursowa debata publiczna. Przy okazji przypomi-
namy, ¿e jeszcze do 19 grudnia mo¿na w g³ów-
nym gmachu zespo³u ogl¹daæ projekty prac kon-
kursowych (wstêp wolny). W debacie oczywiœcie
wzi¹³ udzia³ Janusz Marynowski, dyrektor na-
czelny Orkiestry Sinfonia Varsovia, jak i Marek
Kraszewski kieruj¹cy sto³ecznym biurem kultury.
W³adze Warszawy bardzo zaanga¿owa³y siê
w tworzenie przy ul. Grochowskiej kulturalnego
centrum. Odkupi³y od SGGW zespó³ budynków,
przekaza³y go Sinfonii Varsovii i deklaruj¹ dalsze
inwestycje. – Nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e to
miejsce, po dwudziestu piêciu latach poszukiwañ,

stanie siê naszym prawdziwym domem – mówi³
dyrektor Marynowski.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz planuje realizacjê zwyciêskiego projektu
ok. 2016 roku. Projektu, w którym najwiêksze
emocje budzi koncepcja ogrodzenia „Weteryna-
rii” bardzo wysokim murem. Mur to specjalny, bo
ma byæ umieszczony na wysokoœci trzech me-
trów i bêdzie mo¿na pod nim swobodnie przecho-
dziæ. – Zupe³nie nie rozumiem tej koncepcji –
przyznaje Anna, artystka z Kamionka. – Na ca-
³ym œwiecie eksponuje siê, ods³ania zabytki, a ten
mur ca³kowicie zas³oni „Weterynariê”… W¹tpli-
woœci co do oceny muru ma równie¿ Karol Ko-
walczyk z Grochowa, jedyny radny dzielnicy,
który przyszed³ na pokonkursow¹ debatê. Jednak
Kowalczyk szuka pozytywów: - Mo¿na znakomi-
cie wykorzystaæ powierzchniê tego muru na przy-
k³ad na pokazy multimedialne. Widzia³em coœ ta-
kiego w Szwajcarii i wygl¹da³o to bardzo cieka-
wie. Otoczenie „Weterynarii” betonowym murem
budzi zastrze¿enia nie tylko architektoniczne, ale
tak¿e „skojarzeniowe”. W naszej kulturze mur
jest elementem grodz¹cym, negatywnym, a tak¿e
bolesnym. Wielu osobom s³owo „mur” przywo-
dzi na myœl warszawskie Getto, czy wieloletni
podzia³ Berlina.

Jednak zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy
zwyciêskiego projektu zgodnie przyznaj¹, ¿e to, co
ma powstaæ wœród zabytkowych budynków „Wete-

rynarii” jest unikatowe i innowacyjne. A wyj¹tko-
we obiekty architektoniczne zawsze budzi³y kon-
trowersje. - Najbli¿sze miesi¹ce, to negocjacje z au-
torem zwyciêskiej koncepcji – mówi „Mieszkañco-
wi” Tomasz Andryszczyk rzecznik miejskiego Ra-
tusza. – Wiêksza animacja tej przestrzeni i promo-
cja nowego projektu. Myœlê, ¿e w perspektywie
dwóch lat trzeba bêdzie zapewniæ pierwsze œrodki

na finansowanie tej inwestycji. Miasto chce zain-
westowaæ œrodki miejskie i unijne. „Mieszkaniec”
zwróci³ uwagê, ¿e prócz wielkiej, nowej inwestycji
ponad stuletnie budynki „Weterynarii” wymagaj¹
kapitalnego remontu, aby nie zawali³y siê zanim
powstanie Sinfonia Varsovia Centrum. – Postara-
my siê uwzglêdniæ to w etapowaniu projektu – za-
deklarowa³ Tomasz Andryszczyk. ar

SZKOŁA Z PASJĄ!
Z myœl¹ o pasjonatach gastronomii w pi¹-
tek 3 grudnia, w Zespole Szkó³ Spo¿ywczo-
-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej
17/23 odby³ siê przygotowany z rozma-
chem ogólnopolski konkurs „Kuchnia
Polska na Mazowszu 2010”. 

WOKÓŁ SINFONII

Jeden z projektów.
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Serdecznie dziękuję za oddanie głosów, dzięki którym zostałem wybrany 
do sejmiku województwa mazowieckiego. Reprezentując Państwa będę
miał na uwadze dobro mieszkańców Pragi, Warszawy i Mazowsza.

Tomasz Kucharski
wiceprzewodniczący

sejmiku mazowieckiego

Szanowni Wyborcy!

Po raz szósty gimnazjalna
i licealna m³odzie¿ z war-
szawskich szkó³ wziê³a udzia³
w Praskim Konkursie Patrio-
tycznym im. gen. Jakuba Ja-
siñskiego. Do tej pory by³ to
konkurs recytatorski. W listo-

padzie tego roku organizato-
rzy zmienili jego formu³ê roz-
szerzaj¹c imprezê o dwie ka-
tegorie. – Poza recytacj¹,
która w konkursie by³a zawsze
obecna, jest konkurs piosenki
obywatelskiej i patriotycznej
oraz konkurs na interpretacjê
plastyczn¹ jednego z tekstów
literackich dotycz¹cych tej te-
matyki. – wyjaœnia jeden
z organizatorów imprezy, Ry-
szard Jakubisiak, znany ani-
mator kultury, którego nazwi-

sko Czytelnicy mog¹ (s³u-
sznie) kojarzyæ m.in. z po³u-
dniowopraskimi teatrami (Po-
wszechnym, Paradoxem i Pa-
raBuchem). W konkursie re-
cytatorskim wziê³o udzia³ po-
nad 50 uczniów! Œwiadczy to

o tym, ¿e konkurs ju¿ 
„okrzep³” i na sta³e wpisa³ siê
w kalendarz imprez kultural-
nych. Tym bardziej, ¿e w kon-
kursie coraz chêtniej bierze
udzia³ nie tylko po³udniowo-
praska m³odzie¿, ale tak¿e
uczniowie z dalszych dzielnic
Warszawy. 

Du¿ym zaskoczeniem dla
organizatorów by³y wystêpy
w kategorii pieœni i piosenki
patriotycznej, w której okaza-
³o siê, ¿e uczestnicy s¹ znako-

micie przygotowani i maj¹
bardzo dobry warsztat wokal-
ny. – Udowadnia to, ¿e rów-
nie¿ w repertuarze patriotycz-
nym mo¿na znaleŸæ sens œpie-
wania i to taki sens, który da-
je satysfakcjê zarówno wyko-

nawcy, jak i widowni – sko-
mentowa³ „Mieszkañcowi”
Ryszard Jakubisiak. W kate-
gorii pieœni i piosenki patrio-
tycznej wy³oniono dwóch
równorzêdnych zwyciêzców.
By³ to Chór Tutti Cantamus
z LXXV LO im. Jana III So-
bieskiego oraz reprezentantka
gospodarzy Julita Osiak. Chór
wspaniale œpiewa³ „Mury”
Jacka Kaczmarskiego, a Julita
zmierzy³a siê z niezwykle
trudnym utworem Jacka Wój-

cickiego pt. „Miejcie nadzie-
jê”. 

Najwy¿ej ocenion¹ prac¹
plastyczn¹ okaza³o siê dzie³o
Agnieszki Wójcik z XCIX LO
im. Zbigniewa Herberta (na
zdjêciu). Drugie miejsce zajê-
³a Lidia Bylicka z Gimnazjum
Nr 18. Trzeci¹ lokatê oraz wy-
ró¿nienie przyznano dwóm
uczennicom pó³nocnopraskie-
go liceum im. Ruy Barbosy:
Aleksandrze Boguskiej i Kin-
dze Sobiesiak. W tradycyj-
nej, recytatorskiej kategorii,
wœród gimnazjalistów, pierw-
sze i trzecie miejsce przypa-
d³o uczennicom Gimnazjum
Nr 26 im. Jana Kochanow-
skiego: Urszuli Gr¹ckiej
i Marii Ruddick. Pomiêdzy
nimi znalaz³ siê £ukasz Su-
chocki z sasko-kêpskiego
gimnazjum im. Boles³awa
Prusa. Znacznie wiêcej laure-
atów wy³oniono wœród licea-
listów. Tutaj zwyciê¿y³ Mate-
usz Narloch z „Herberta”,
a jego szkolny kolega, Kaje-
tan Szewczyk, zaj¹³ drugie
miejsce wraz z Ma³gorzat¹
Ksi¹¿ek z Teatru Paradox.
Konkursowe jury trzeci¹ lo-
katê przyzna³o Katarzynie
Lange z XXIII LO im. Marii
Sk³odowskiej-Curie. Wyró¿-
nieni zostali równie¿ recytato-
rzy z „Wyspiañskiego”, „Ja-
siñskiego” i Zespo³u Szkó³
Gastronomiczno-Hotelar-
skich. Na zwyciêzców i laure-
atów czeka³y puchary i nagro-
dy. - Od szeœciu lat imprezie
patronuje burmistrz Pragi Po-
³udnie i dziêki temu mamy tak
wspania³e nagrody – powie-
dzia³a Bo¿ena Kozak, dyrek-
tor liceum im. gen. Jakuba Ja-
siñskiego, prezentuj¹c zasta-
wiony pucharami stó³. ar

Jubileusz na Paca
55 lat minê³o od pierwszego dzwonka, który za-
brzmia³ w szkole podstawowej przy ul. Micha³a
Paca 44. Rocznicê œwiêtowa³y œrodowiska
szkolne, kadra, w³adze dzielnicy i uczniowie.

Szko³a Podstawowa Nr 72 ma bardzo ciekaw¹ historiê. Cieka-
w¹ m.in. dlatego, ¿e w czasie funkcjonowania nosi³a imiê a¿ trzech
patronów! Pierwotnie, w 1955 r., nadano jej imiê Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci. Zmianê patrona przyniós³ rok 1978. Wtedy to
szko³ê nazwano imieniem Ignacego Borkowskiego, dowódcy bata-
lionu Armii Ludowej i oficera Milicji Obywatelskiej. Po okresie
transformacji placówka niezbyt chêtnie u¿ywa³a imienia tego pa-
trona, a po objêciu stanowiska dyrektora przez Dorotê Bindê
(w 2004 r.) rozpoczê³y siê starania o zmianê nazwy szko³y. Cztery

lata temu, po raz trzeci, podstawówce przy Paca nadano bardzo
przyjazn¹ i lokaln¹ nazwê Przyjació³ Grochowa. Odpowiednia to
nazwa, bo w szkole krzewione s¹ tradycje lokalne i patriotyczne,
a i przyjació³ wœród mieszkañców Grochowa ma podstawówka
wielu. O czym œwiadczy³o m.in. liczne grono goœci, którzy 24 listo-
pada przybyli na jubileusz 55. lecia. Dyrektor Dorota Binda ode-
bra³a tego dnia wiele gratulacji i ¿yczeñ powodzenia dla szko³y od
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, urzêdowych i dyrekcji po-
³udniowopraskich szkó³ i przedszkoli. Historiê szko³y przedstawio-
no w multimedialnej, ciekawej prezentacji. Du¿o pracy uczniowie,
nauczyciele i rodzice w³o¿yli w przygotowanie programu arty-
stycznego oraz bardzo interesuj¹cej scenografii. Otó¿ w sali gimna-
stycznej stanê³a kopia… frontowej elewacji szko³y. Uczniowie od-
tworzyli te¿ scenê œlubowania pierwszoklasistów (na zdjêciu). – Je-
steœmy zespo³em, rodzin¹, wspieramy siê wzajemnie i przyjaŸnimy.
Te relacje przenosimy na najwa¿niejsze osoby w szkole, czyli na-
szych uczniów – nauczyciele z SP Nr 72 zdradzaj¹ receptê na do-
brze funkcjonuj¹c¹ i efektywn¹ placówkê. rosa

Patriotycznie w „Jasińskim”
VI edycja Praskiego Konkursu Patriotycznego organizowa-
nego w liceum Jasiñskiego zgromadzi³a rekordow¹ iloœæ
uczestników. Zmieni³a siê te¿ formu³a konkursu. 

Ozłoć sobie święta!
Spraw sobie i swoim najbliższym

prezent gwiazdkowy!
Najnowsza kolekcja złota 

i brylantów!
Duży wybór ekskluzywnych

wyrobów ze złota –50%
Nowa kolekcja wyrobów ze srebra

i bursztynu!
U nas tanio, a w grudniu najtaniej!

Zapraszamy na krótką promocję świąteczną!
Universam Grochów

I piętro

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

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

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

Profesjonalna Oprawa Obrazów
ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%
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REKLAMA REKLAMA

Jeszcze kilka lat temu
œwiêto to by³o bardzo egzo-
tyczne i ma³o kto o nim s³y-
sza³. To, ¿e Œwiatowy Dzieñ
Pluszowego Misia natych-
miast zosta³ pokochany
przez dzieci, rodziców i nau-

czycieli wychowania przed-
szkolnego jest rzecz¹ zrozu-
mia³¹. Ale te¿ niewiele cza-
su by³o potrzeba, aby œwiêto
pokochali równie¿ politycy,
urzêdnicy i media. Wœród
polskich mediów „Mieszka-
niec” by³ jednym z pierw-
szych propagatorów obcho-
dów Œwiatowego Dnia Plu-
szowego Misia. Bo to w³a-

œnie u nas, na Pradze Po³u-
dnie, w kierowanym przez
dyrektor Krystynê Smoliñ-
sk¹ przedszkolu nr 51 przy
ul. Chrzanowskiego naro-
dzi³a siê tradycja „misiowe-
go” œwiêtowania. I rozros³a

siê na ca³¹ Polskê. A „Mie-
szkaniec” co roku towarzy-
szy³ obchodom. JeŸdziliœmy
z „misiowym” pos³aniem do
poprzedniego prezydenta
Warszawy Lecha Kaczyñ-
skiego, s³uchaliœmy wraz
z dzieæmi wierszy czytanych
przez ówczesnego ministra
kultury Kazimierza Micha³a
Ujazdowskiego i to wszyst-

ko opisywaliœmy na naszych
³amach. Nie mog³o wiêc
„Mieszkañca” zabrakn¹æ
tak¿e przy tegorocznych ob-
chodach œwiêta. Tradycyjnie
ju¿ organizowanych przez
przedszkole nr 51, które du-
mnie nosi nazwê „Misia
Czarodzieja”.

Po raz kolejny „misiowe-
mu” œwiêtu u¿yczy³o goœci-
ny dzielnicowe Centrum
Promocji Kultury. I bardzo
dobrze, gdy¿ iloœæ osób bio-
r¹cych udzia³ w imprezie
znacznie przekracza³a mo¿-
liwoœci w³asne przedszkola.
Po raz kolejny tak¿e œwiêto
obj¹³ patronatem burmistrz
Tomasz Kucharski, a wspó³-
organizatorem by³ po³udnio-
wopraski wydzia³ oœwiaty
i wychowania. 26 listopada
w CPK zorganizowana zo-
sta³a wystawa dzieciêcych
prac plastycznych pt. Naj-
s³ynniejsze Misie Œwiata.
Z ka¿dego k¹ta na dzieci
i doros³ych patrzy³y dzie-
si¹tki Uszatków, Coralgo-
lów, Kubusiów Puchatków,
Paddingtonów… Impreza
zosta³a ubarwiona artystycz-
nym programem przygoto-
wanym przez „starszaków”
z „Misia Czarodzieja”, po-
kazem multimedialnym,
czytaniem przez burmistrza
Kucharskiego wiersza napi-
sanego specjalnie na tê oka-
zjê, wspólnymi tañcami
i konkursami oraz s³odkim
tortem. A mali i duzi uczest-
nicy œwiêta opuszczali CPK
przytulaj¹c otrzymane na
pami¹tkê pluszowe misie.

Ada.M

Miś się rozrasta
Niektóre nowe œwiêta trudno przyjmuj¹
siê w naszym kraju. S¹ te¿ takie, które
spo³eczeñstwo przyswaja bardzo szyb-
ko. Do tych drugich zapewne nale¿y
Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia…

6. grudnia dwóch prezyden-
tów odwiedzi³o po³udniowo-
praski Kamionek. Wizyta by³a
utrzymana w œcis³ej tajemnicy.

Prezydent Polski Bronis³aw Komorowski
oraz prezydent Rosji Dimitrij Miedwiediew goœci-
li na Kamionku, przy ul. Miñskiej, w klubie M 25.

Powodem tej wizyty by³ koncert pieœni W³odzi-
mierza Wysockiego. Miejsce imprezy by³o utrzy-
mywane w œcis³ej tajemnicy, ale ani polskim „bo-
rowikom”, ani rosyjskim s³u¿bom specjalnym nie
uda³o siê zakamuflowaæ przed „Mieszkañcem”.
Choæ trzeba przyznaæ, ¿e blokada informacyjna
by³a bardzo mocna. Nawet ogólnopolska telewi-
zja TVN 24 poda³a jedynie ogólnikow¹ informa-
cjê, ¿e „prezydenckie pary uda³y siê na koncert
w jednym z klubów warszawskiej Pragi”. 

Ju¿ po godzinie 21.00 policja zaczê³a zabezpie-
czaæ trasê prezydenckiego przejazdu. Wy³¹czono
z ruchu odcinki ul. Miñskiej i Goc³awskiej.
W niektórych okolicznych budynkach przesta³
dzia³aæ Internet, a ulice blokowa³y radiowozy
i czarne auta s³u¿b specjalnych. – To prezydenci

przyjechali a¿ tutaj, do nas? – dziwi³a siê tutejsza
romska rodzina wracaj¹ca wieczorem od lekarza. 

Koncert rozpocz¹³ siê z blisko godzinnym
opóŸnieniem i by³ zamkniêty dla mediów. Wg
Ÿróde³ „Mieszkañca” pieœni Wysockiego œpiewa-
³a m.in. znana równie¿ w Rosji Maryla Rodo-
wicz. Tu¿ przed pó³noc¹ prezydenckie pary,
w eskorcie kilkudziesiêciu pojazdów, opuœci³y ul.
Miñsk¹ (na zdjêciu).

– Na Kamionku wybierano królów Polski 
i jesteœmy przyzwyczajeni do „koronowanych
g³ów” – mówi¹ samorz¹dowcy z rady Kamion-
ka. – Na przyk³ad w Parku Skaryszewskim go-
œci³a premier Margaret Thatcher i królowa 
El¿bieta II, a na budowie Stadionu Narodowego
pojawia siê Michael Platini, szef UEFA. Ale nig-
dy, tego typu wizyty nie odbywa³y siê w takiej ta-
jemnicy. Jeden z mieszkañców ul. Miñskiej
chwali, ¿e koncert dla tak wa¿nych osób 
nie odby³ siê w Sali Kongresowej, ani 
Teatrze Narodowym, tylko w klubie ukrytym
w pofabrycznych zabudowaniach PZO. Mo¿e
ten fakt doceni¹ te¿ w³adze Warszawy…? Bo
w Kamionku, jak mówi wiceburmistrz Adam
Grzegrzó³ka, tkwi olbrzymi potencja³. MK 

Tajna wizyta na Kamionku
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ADMINISTROWANIE

Us³ugi rachunkowe, PITy. Kon-
takt tel. 505-553-045

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel. 795-297-763
S2 Myjnia rêczna, serwis opon ul.

Che³m¿yñska 10B. Tel. 668-584-097

AUTO−MOTO/kupię

Japoñski po 2002 roku. 
Tel. 506-871-924  

FINANSE

Biuro Rachunkowe – licencja MF,
OC, ka¿da ksiêgowoœæ, kadry, p³ace,
ZUS.Tel. 601-590-114, info@vaana.pl

Ksiêgowoœæ – fachowo, rzetelnie,
dyskretnie, osobiœcie poprowadzê. 

Tel. 606-763-006; 22 810-83-60
Ksiêgowoœæ, tanio. Tel. 608-475-870
Us³ugi Ksiêgowe 

www.korkowabiuro.pl
Tel. 696-052-708

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za gotów-
kê oraz znaczki, monety, medale. 

Tel. 0516-400-434
Antyki, monety, pocztówki,

znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118
Monety, banknoty, odznaczenia.

Antykwariat ul. Andersa 18. 
Tel. 22 831-36-48

Stare prospekty/katalogi samo-
chodów. Tel. 600-817-479

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
Doradca laktacyjny, dojazd. 

Tel. 0604-118-774
Instytut Psychoterapii. Terapia

dla doros³ych, dzieci, m³odzie¿y. Co-
aching, leczenie zaburzeñ od¿ywa-
nia. Warszawa-Miêdzylesie ul. Biel-
szowicka 16B www.instytut-ipro.pl

Tel. 22 812-52-36
Rehabilitacja w domu pacjenta. 

Tel. 509-812-980 

NAUKA

AAA Angielski, niemiecki. 
Tel. 601-20-93-41

Fizyka, matematyka – korepety-
cje. Tel. 22 615-81-50; 603-581-282

Francuski – t³umaczenia zwyk³e
i przysiêg³e, nauka dzieci od pod-
staw, korepetycje wszystkie pozio-
my, autorska metoda – wieloletni na-
uczyciel i t³umacz. Tel. 602-744-310

J. polski. Tel. 691-923-889
KOREPETYCJE - MATEMATY-

KA, FIZYKA, PE£NY ZAKRES –
SKUTECZNIE. TEL. 692-095-060  

Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517 77 40; 602 232 879

Matematyka, dojazd. 
Tel. 691-870-045

Matematyka. Tel. 607-163-744
RAMKA

MATEMATYKA. Tel. 504-242-103
Niemiecki. Tel. 22 672-94-46; 

698-19-48-48
Opiekunka dzieciêca – szko³a po-

licealna, kursy. Tel. 22 310-27-40
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

RAMKA
Falenica – lokal u¿ytkowy (produk-
cja – magazyn) 200 m kw. Tel. 602-
68-91-28

47 m kw. umeblowane (pe³ne
z AGD), wyremontowane. 2 pokoje
(16m/11m) ul. £ukowska, czynsz
2000 z³. Tel. 501-504-697

Miejsce gara¿owe ul. Ml¹dzka –
Sulejkowska. 

Tel. 22 810-37-33 (po 17.00)

NIERUCHOMOŚCI/kupię

Bezpoœrednio kupiê na Grocho-
wie ³adny plac z domem lub nieza-
budowany. 

Tel. 22 610-77-94; 501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Mieszkanie 3-pokojowe, 61 m kw.
na Kamionku + gara¿. 

Tel. 502-568-059
Sprzedam do wykoñczenia mieszka-

nie 104 m kw. w Weso³ej – 729 tys.
w tym st. gara¿owe. Tel. 502-116-990

Tanie dzia³ki wiejskie. 
Tel. 600-249-226

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

Zamieniê 32 m kw. na wiêksze,
sp³acê zad³u¿enie lub dop³acê. 

Tel. 505-383-341

KOMUNIKATY

Poszukujê œwiadka wypadku potr¹ce-
nia – przez Peugeota – kobiety na pa-
sach przy zielonym œwietle – 14 stycz-
nia 2010 roku na skrzy¿owaniu Wia-
tracznej i Dwernickiego. Proszê o kon-
takt m³od¹ kobietê, która spisa³a nr reje-
stracyjny samochodu. Tel. 665-183-611

DAM PRACĘ

Emerytkê lub rencistkê do  opieki
nad samodzieln¹ starsz¹ pani¹
w godz. 7.30-15.30 – Goc³aw. 

Tel. 506-780-137 (dzwoniæ 17-19)
Opiekunki, siostry PCK, pielê-

gniarki do osób starszych zatrudniê. 
Tel. 22 815-30-62

Pilnie poszukujemy kasjerów
i sprzedawców do polskiej sieci skle-
pów spo¿ywczych w Warszawie i oko-
licach. Kontakt: tel. 22 547-05-42 

Poszukujê osób ambitnych, krea-
tywnych do pracy w Betterware –
pomys³y do Twojego domu. Sprze-
da¿ katalogowa. Tworzenie struktu-
ry. Anna WaledoffPL – 21705. 

Tel. 501-375-655, annya50@wp.pl

SZUKAM PRACY

Sprz¹tanie mieszkañ, biur. 
Tel. 515-943-649

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spadki, da-
rowizny, aukcje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czynna
codziennie oprócz wtorków, ul. Gro-
chowska 207 (Universam, nad ban-
kiem). www.kancelariaosica.pl 
Tel. 0509-959-444, 22 810-00-61 w. 252 

Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 0603-807-481

RÓŻNE

Meble na zamówienie, kuchenne,
³azienkowe, szafy. Tel. 607-595-327 

OPTYK – BADANIE WZROKU.
CHE£M¯YÑSKA 27/35. 

TEL. 502-724-402
Pracownia Projektowa (od 1986

r.) wykonuje - projekty, rozbudowy
budynków, zmiany sposobu u¿ytko-
wania, ekspertyzy, nadzory. 

Tel. 602-452-026; 22 810-39-70
Profesjonalne sprz¹tanie biur -

Warszawa. Tel. 513-342-440
Sól drogowa i mieszanka piasko-

wo-solna w workach po 50 kg. Na
terenie Pragi transport gratis. 

Tel. 697-104-304

SPORT

Si³ownia, ping-pong. ul. Podskar-
biñska 7B. Najtaniej na Grochowie! 

Tel. 22 870-52-72

USŁUGI

Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 692-614-577

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
ALKO – PRZEPROWADZKI. 

Tel. 512-139-430

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

ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-
ka oraz satelity bez op³at, 900 pro-
gramów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN), an-
teny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja! 

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
Anteny indywidualne, zbiorcze

i satelitarne. Naprawa RTV, najwy¿-
sza jakoœæ us³ug. Igañska 32. 

Tel. 22 813-60-33, 604-506-278
ANTENY, TELEWIZORY –

naprawa. Tel. 22 818-07-17
Automatyczne pralki – naprawa,

tanio. Tel. 22 810-67-92; 0605-404-132
Cyklinowanie, lakierowanie – Ja-

cek Szpakowski. Tel. 22 872-93-03
Cyklinowanie, lakierowanie, uk³a-

danie parkietów ró¿nych - osobiœcie. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

CZYSZCZENIE dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki – KARCHE-
REM. TEL. 694-825-760

CZYSZCZENIE (9 lat) – dywa-
nów, tapicerki – profesjonalnie Karche-
rem. Tel. 22 619-40-13; 502-928-147

DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
Tel. 22 642-96-16

Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813

Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826

Futra – ko¿uchy, odzie¿ skórzana
– us³ugi miarowe, przeróbki, wszel-
kie naprawy. ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-2305
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

Gaz, hydraulika 24 h, awarie pie-
ca, termy, kuchni, pod³¹czenia, prze-
róbki, naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 
GEODEZJA. TEL. 609-240-602
Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 22 671-05-82
Glazurnik-profesjonalista, 20 lat

praktyki. 
Tel. 22 783-24-28; 501-805-046

Glazura, hydraulika, malowanie -
tanio. Tel. 518-562-380 

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 511-619-407

G³adŸ, glazura, hydraulika. 
Tel. 606-181-588

Hydrauliczne, gazowe – solidnie. 
Tel. 22 610-81-21; 607-773-106

Hydrauliczne i gazowe – uprawnie-
nia. Tel. 22 611-89-95; 660-51-60-10

Hydraulik. 
Tel. 502-031-257, 22 815-66-60

Hydraulika wod.-kan. gaz., piece,
przegl¹dy kominiarskie, gazowe, re-
monty. Tel. 696-321-228

Hydraulika, glazura, remonty. 
Tel. 22 671-05-82

LODÓWKI, PRALKI, TELE-
WIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Lodówki, pralki. Tel. 22 671-80-49; 

604-910-643; 601-361-830
Malowanie, tapetowanie, pane-

le. Tel. 22 615-76-97; 695-679-521
Malowanie, tapetowanie i remon-

ty. Tel. 22 612-21-74; 501-028-073
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
Malowanie, drobne remonty. 

Tel. 601-203-313
Malowanie, tapetowanie, wyg³a-

dzanie – mistrz. Tel. 22 810-90-22

Manicure, pedicure, tipsy akryl.
Dojazd do klienta.  Tel. 603-762-271

NAPRAWA TELEWIZORÓW
– dojazd. Tel. 602-216-943

Naprawa telewizorów u klienta. 
Tel. 22 671-94-53; 692-420-605

Naprawa - pralki, lodówki. 
Tel. 603-047-616; 502-562-444

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic i stry-
chów. Wywóz mebli. Tel. 22 499-
20-62 

Odœnie¿anie dachów p³askich. 
Tel. 0602-58-75-13

Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 22 870-09-54

Pranie dywanów – solidnie. 
Tel. 505-624-601

Przeprowadzki. Tel. 669-834-024
SPRZ¥TANIE piwnic, wywóz

mebli. Tel. 694-977-485
Sprz¹tanie – mieszkania, biura

24h. Tel. 607-838-608
STOLARZ - wykona solidnie -

meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
Uk³adanie, cyklinowanie, lakiero-

wanie, renowacja starych pod³óg. 
Tel. 663-511-771

Us³ugi remontowe. 
Tel. 0602-58-75-13

¯aluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i napra-

wy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety

antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 602-228-874

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszczanie
piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163
Wywóz gruzu, mebli, liœci, ga³êzi,

sprz¹tanie piwnic.  Tel. 502-911-367
Zabezpieczanie rynien przed za-

marzaniem. Tel. 0602-58-75-13

USŁUGI/budowlane

Geodeci. Tel. 783-640-323

USŁUGI/komputerowe

WOJTEK-WWK NAPRAWA
KOMPUTERÓW. TEL. 603-650-090

USŁUGI/remontowe

Cyklinowanie bezpy³owe, lakiero-
wanie, uk³adanie parkietów – soli-
dnie. Tel.503-630-035

Glazura, terakota, gres, zabudo-
wa G/K. Tel. 0603-136-937

USŁUGI/różne

Profesjonalne sprz¹tanie biur,
Warszawa. Tel. 513-342-440

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdeckiej
i Komorskiej, paw. 53 D obok Agen-
cji op³at – Zielarstwo – pe³ny asorty-
ment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

KARMY DO DOMU
www.epets.pl
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

MATEMATYKA.
Tel. 504-242-103

Falenica – lokal u¿ytkowy 
(produkcja – magazyn) 200 m kw. 

Tel. 602-68-91-28

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 

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

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.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 604-216-738
www.genita .p l

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

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

22 836-69-16; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

SEGMENT FALENICA 
210 m2 NA DZIA£CE 180 m2

cena – 650 000 PLN

DZIAŁKA ul. Ogórkowa
1185 m2 budowlana 
tel. 500 161 109

P I L N I E  S P R Z E D A M :

tel. (22) 615 80 05  (22) 615 80 06 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail:kancelaria@lex-fin.pl
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Uniesie Ciê fala powodzenia! Bêdzie do-
brze. Zrzucisz z siebie ograniczenia, pozbê-
dziesz siê zmartwieñ. Otworz¹ siê prze Tob¹
nowe perspektywy. Mog¹ one dotyczyæ ¿y-
cia osobistego, jak i zawodowego. Mo¿esz
wpaœæ na pomys³ jak niebanalnie spêdziæ
œwiêta i Sylwestra razem z najbli¿szymi
i przyjació³mi.   

BYK 22.04-21.05
Masz szansê uwolniæ siê od czegoœ, co Ciê
ogranicza lub podcina skrzyd³a. Mo¿esz otrzy-
maæ fantastyczn¹ propozycjê lub wspania³y
prezent. Pojawi¹ siê mo¿liwoœci, których ist-
nienia nie sposób by³o przewidzieæ. Pod ko-
niec roku mo¿esz mieæ okazjê do znakomitej
zabawy na prywatce, du¿ym przyjêciu lub na-
wet balu.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Jeœli mêcz¹ Ciê jakieœ problemy zawodowe,
mo¿esz wpaœæ na pomys³, jak je rozwi¹zaæ.
Znajdziesz sposób, by pozbyæ siê k³opotów –
udadz¹ siê rozmowy z szefem, otrzymasz nê-
c¹c¹ propozycjê z której warto jak najprêdzej
skorzystaæ. Swoich spraw nie odk³adaj na po-
tem, bo mo¿esz straciæ kontrolê nad najwa¿-
niejszymi z nich.

RAK 22.06-22.07
Poch³on¹ Ciê drobne, ale uci¹¿liwe sprawy.
Od czasu do czasu mo¿e Ci siê daæ we znaki
brak znajomoœci jakichœ szczegó³ów np. nie
bêdziesz wiedzieæ jak coœ zrobiæ lub za³atwiæ.
Nie dane Ci bêdzie pracowaæ w zwyk³ym ryt-
mie.  Inni mog¹ Ciê popêdzaæ, dysponowaæ
Twoim czasem, którego i tak nie masz zbyt
wiele.  Dlatego postaraj siê o wiêksz¹ asertyw-
noœæ w swoich kontaktach z otoczeniem.

LEW 23.07-23.08
W najbli¿szym czasie sprzyjaj¹ce okolicznoœci
mog¹ Ci pomóc nawi¹zaæ nowe kontakty za-
wodowe i odœwie¿yæ stare znajomoœci, które
mog¹ byæ przydatne dla Twoich interesów. Po-
winny Ci siê udaæ wa¿ne rozmowy biznesowe
lub negocjacje. Mo¿liwy udzia³ w targach, kon-
ferencjach lub s³u¿bowych wyjazdach.  

PANNA 24.08-23.09
Nie zanosi siê na powa¿ne konflikty, ale tych
mniejszych los Ci nie oszczêdzi. Mog¹ byæ d¹-
sy lub niezadowolenie – ale tak naprawdê nie
wiadomo z czego. Warto przeczekaæ ten nie-
korzystny okres i nie staraæ siê o porozumienie
na si³ê.  Wkrótce sytuacja powinna siê popra-
wiæ. Uwa¿aj podczas jazdy samochodem -  na
drogach œlisko i niebezpiecznie! 

WAGA 24.09-23.10
Za oknem œnieg i mróz, a w Twoim sercu za-
panuje wiosna! Bêdziesz w pogodnym nastro-
ju, otwarty na kontakty z ludŸmi, skory do roz-
mów i spotkañ. Na pewno nie zabraknie oka-
zji, by siê poœmiaæ w gronie przyjació³ i bliskich
znajomych. Takie optymistyczne nastawienie
do ludzi i œwiata pomo¿e Ci przebrn¹æ przez
kilka problemów.  

SKORPION 24.10-23.11
Wspaniale poradzisz sobie ze wszystkim co
wi¹¿e siê z praktyczn¹, materialn¹ stron¹ bytu.
Bez wysi³ku po³¹czysz obowi¹zki domowe
z zawodowymi. W sprawach sercowych za-
cznie siê czas podsumowañ i rozmyœlañ
o wzajemnych relacjach. Choæ do drzwi zastu-
ka codziennoœæ – nie os³abnie wzajemne
uczucie. 

STRZELEC 24.11-22.12
To dobry czas na prze¿ycie ciekawej znajomo-
œci. Jest  jeden warunek: nie mo¿esz unikaæ lu-
dzi i siedzieæ w k¹cie czekaj¹c na zjawienie siê
tej wymarzonej drugiej po³owy. Bywaj na spo-
tkaniach, gdzie b³yskotliwa rozmowa, poczucie
humoru i poci¹gaj¹cy wygl¹d zapewni¹ Ci sta-
³¹ asystê. Towarzystwo jakiegoœ sympatyczne-
go Barana lub Lwa mo¿e byæ wiêcej ni¿ mi³e... 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Spacery, lekkostrawna dieta  i odrobina sportu
zapewni¹ Ci niez³e samopoczucie. Dobry czas
na zmianê stylu lub fryzury, przemeblowanie
mieszkania. Ale energii  mo¿e Ci  nie wystar-
czyæ na wszystko. Lepiej zwolniæ tempo, bo
zacz¹³ siê Twój czas przedurodzinowy,
w którym warto siê pokusiæ o wnikliw¹ ocenê
minionych miesiêcy. 

WODNIK 21.01-19.02
Je¿eli uda Ci siê po³¹czyæ zmys³ praktyczny
z intuicj¹, to Twoje pomys³y, uwa¿ane wcze-
œniej za zbyt fantastyczne lub nierealne, teraz
mog¹ zostaæ docenione. W sprzyjaj¹cych wa-
runkach wiele z nich zdo³asz zrealizowaæ. Nie
zapominaj o tym, ¿e zawsze przydaje siê odro-
bina popularnoœci. Gdy bêdzie okazja, bywaj
w towarzystwie. 

RYBY 20.02-20.03
Poœpiech i niefrasobliwoœæ mog¹ byæ teraz
Twoim wrogiem. Ka¿d¹ podejmowan¹ decyzjê
dobrze przemyœl, ¿eby nie stwarzaæ sobie do-
datkowych przeszkód, bo i tak mo¿esz je mieæ
z powodu swoich wczeœniejszych poczynañ.
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e wkrótce problemy za-
czn¹ siê same rozwi¹zywaæ.

Merlin 

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

Zima! Grudniowe mrozy, to
świetny czas by rozmrozić
i oczyścić domowe zamrażar−
ki, bez szkody dla produktów,
jeśli masz balkon. W tym celu
przygotowujemy kilka dużych
ręczników, czyste, plastikowe
worki na śmieci i gruby koc.
Zawartość szuflad wyjmujemy
do wyłożonych ręcznikami wor−
ków tak, by każda szuflada by−
ła osobno zapakowana. Za−
mknięte worki układamy na
balkonie w cienistym miejscu
i dokładnie przykrywamy je
złożonym kocem. Urządzenie
rozmrażamy wedle instrukcji
producenta, a gdy jest czyste
i suche, ponownie wkładamy
zawartość worków do odpo−
wiednich szuflad.

W zimie warto też mieć
w domu zapasy: sok malinowy,
miód, herbatkę lipową i mali−
nową w saszetkach, kilka ząb−
ków czosnku, witaminę C, pre−
parat przeciwgorączkowy
i przeciwprzeziębieniowy, na−
prawdę ciepłe, wełniane skar−
pety. Przyda się termofor,
choćby niewielki! Nieodzowne
są, w suchym powietrzu
ogrzewanym kaloryferami, na−
wilżacze powietrza w każdym
pomieszczeniu. Wietrzyć trze−
ba intensywnie, lecz szybko,
przy zakręconym grzejniku! 

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
A mo¿e naleœniki? Kilka przepisów na ciasto:

✓✓ Szklankê maœlanki, szklankê m¹ki, p³ask¹ ³y¿kê cukru,
szczyptê soli, jedno ca³e jajo i dwie ³y¿ki oleju zmiksuj, odstaw
na godzinê. Jeœli zbyt rzadkie, dodaj m¹ki. Ponownie wymie-
szaj, sma¿ jak zawsze na patelni z obu stron na lekko z³oto. Tu
farsz mo¿e byæ zarówno s³odki, jak i wytrawny.

✓✓ Pó³ szklanki mleka i pó³ wody mineralnej gazowanej,
szklankê m¹ki, szczyptê cukru, szczyptê soli, jedno ca³e jajo i dwie ³y¿ki oleju zmiksuj,
odstaw na godzinê. Jeœli zbyt rzadkie, dodaj m¹ki. Ponownie wymieszaj, sma¿ jak za-
wsze na patelni z obu stron na lekko z³oto. Farsz - jak wy¿ej.

✓✓ Pó³ szklanki mleka i pó³ zwyk³ej, zimnej wody, szklankê m¹ki, szczyptê soli, jed-
no ca³e jajo i dwie ³y¿ki oleju zmiksuj, odstaw na godzinê. Jeœli zbyt rzadkie, dodaj m¹-
ki. Ponownie wymieszaj, sma¿ jak zawsze na patelni z obu stron na lekko z³oto. Farsz
- jak wy¿ej.

✓✓ Dwie pe³ne ³y¿ki suszonych, rozdrobnionych pomidorów, ³y¿kê bazylii, szczyptê
soli i ewentualnie inne przyprawy namocz na godzinê w szklance zimnej wody. Dodaj
1/3 szklanki mleka, jedno du¿e jajko lub dwa ma³e, trzy ³y¿ki oliwy mocno wymieszaj
z m¹k¹, a¿ nabierze konsystencji naleœnikowej, niezbyt rzadkiej. Sma¿ naleœniki nie-
co grubsze, ni¿ zwykle, podawaj skropione dobr¹ oliw¹ lub z wytrawnym farszem.
Œwietne z ¿ó³tym serem!

✓✓ Szklankê jasnego piwa ubij z jednym du¿ym jajem lub dwoma ma³ymi, nastêpnie
dodaj sól, czarny pieprz i m¹kê razow¹ lub gryczan¹ oraz trzy ³y¿ki oleju. Mo¿e byæ
te¿ zwyk³a, lecz wówczas naleœniki strac¹ na wyrazistoœci. Wymieszaj dok³adnie, po
czym zostaw przykryte na godzinê. Sma¿ cieniutkie naleœniki, wype³niaj farszem wa-
rzywnym lub jajecznym. Jeœli brak ci czasu, w³ó¿ w nie farsz z podgrzanych na patel-
ni w¹skich pasków dobrego, porz¹dnego pasztetu. Bardzo smakuj¹ tak¿e po prostu
sk³adane na cztery i polane kwaœn¹, gêst¹ œmietan¹. 

✓✓ Ubij dobrze 5 jajek z piêcioma ³y¿kami cukru pudru, ³y¿eczk¹ soku z cytryny
i odrobin¹ œwie¿o otartej skórki oraz szczypt¹ soli. Nastêpnie delikatnie mieszaj¹c po-
woli dodawaj 1 szklankê mleka i tyle przesianej m¹ki, by ciasto by³o leciutkie, puszy-
ste i lej¹ce. Sma¿ na patelni smarowanej pêdzelkiem mieszank¹ oliwy i stopionego
mas³a. Znakomite ze s³odkimi farszami, lub po prostu z bit¹ œmietan¹ czy zmiksowa-
nymi, mro¿onymi truskawkami! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Lekarz mówi do pacjenta:
− Cóż, sytuacja jest trudna. Mamy tu pro−

blem z wątrobą, proszę więc ograniczyć alko−
hol, schabowe i inną smażeninę. Płuca są nie−

zbyt wydolne, zakaz wszelkich sportów, także pływania, ro−
weru, żywiołowego tańca. Niepokoi mnie cukier − proszę na−
tychmiast odstawić wszelkie słodycze. Niestety, stan pana
serca wyklucza wszelkie miłosne uniesienia. I jeszcze jedno,
najważniejsze: proszę zadbać o więcej radości życia, drogi
panie, znacznie więcej radości życia!

☺ ☺ ☺
Żona dzwoni do męża:
− Gdzie jesteś, Władziu?
− Przecież wiesz. Na polowaniu!
− Aha! A kto tam tak przy tobie dyszy?
− No… to dzik!
− Jakoś dziwnie jęczy…
− Bo go postrzeliłem!
− Tak? Ale dlaczego tak cienko, jakby damskim głosem?
− A bo ja wiem? Jestem myśliwym, nie weterynarzem!

WWeessoołłyy  RRoommeekk

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Masz komórkę? Jeśli nie, za kilka lat zamienisz stacjonarny apa−

rat na mobilny, bo to − jak się wydaje − nieuchronna tendencja ryn−
kowa. 

Telefon komórkowy porozumiewa się z siecią za pośrednictwem
fal radiowych. Pierwsze próby skonstruowania aparatu przenośnego

podejmowano w jeszcze czasie wojny, lecz dopiero w połowie lat 50−tych Ericsson poka−
zał światu „pomysł na komórkę”. Podobno ważyła prawie 50 kg i kosztowała kilka nie−
złych pensji! Dwadzieścia lat później Motorola zaprezentowała pierwszy model przezna−
czony na rynek. Ważył ok. kilograma, wymagał niebywałych starań, jeśli chodzi o obsługę
i ładowanie, ale możliwości miał, w porównaniu z dzisiejszymi aparatami, ubożuchne. 

W miarę upływu czasu i postępu technologii, komórka miniaturyzowała się i przybywa−
ło jej funkcji. W końcu 1992 r. udało się zainicjować komunikowanie się przy pomocy
smsów. Dzisiaj nawet prosta komórka dysponuje takimi udogodnieniami, jak zegar, budzik,
stoper, poczta, radio, dyktafon, kalendarz, przypomnienia czy aparat fotograficzny. Zna−
cząco też rozbudowywana jest pojemność pamięci i możliwości korzystania z internetu. 

CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 22/2010: „Bieda rozumu uczy”. Nagrodê – bilet

do kina dla 2 osób – wylosowa³a p. Dorota Su³ek z ul. Nubijskiej. Po
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym
i egz. „Mieszkañca” Nr 24) do 17 grudnia br. po wczeœniejszym umówie-
niu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl
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Realizujemy Kartê Klienta „Spo³em” oraz kupony Sodexo Pass

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów.

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie

zaprasza do
Zapraszamy na przedœwi¹teczne zakupy
do SDH Universam „Grochów”

ul. Grochowska 207

W okresie od 9 do 31 grudnia 2010 r.
w sprzeda¿y wiele artyku³ów po promocyjnych cenach

Polecamy szeroki asortyment na parterze i I piêtrze
Art. spo¿ywczych
Chemii gospodar-
czej, kosmetyków
Zabawek i art.
papierniczych,
upominków
Odzie¿y i bielizny
osobistej
Art. pasmateryjnych,
firan, tkanin
Ko³der, poduszek, kocy  we³nianych
Obuwia i galanterii skórzanej
AGD, drobnego sprzêtu zmechanizowanego.

Oferujemy artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe
wy³¹cznie uznanych i renomowanych firm.

Zapraszamy codziennie oraz
w niedzielê handlow¹ 19.12.2010 r. w godz. 9.00-17.00

RADOŚĆ, ZABAW, 

PEŁNY BRZUSZEK,

RÓŻNYCH POMYSŁÓW 

I PRZYGÓD CAŁY FARTUSZEK
to wszystko znajdzie Twoje dziecko w

Przedszkolu Niepublicznym PINOKIO
rodzinna atmosfera
10 godzinna opieka nad Twoim dzieckiem
domowe posi³ki 
codzienny pobyt na œwie¿ym powietrzu
doœwiadczone nauczycielki – z wieloletnim
sta¿em w naszym przedszkolu
bogata oferta wychowawczo – dydaktyczna
– indywidualne podejœcie do ka¿dego dziecka
– bogata gama zajêæ dydaktycznych i zabaw o tematyce atrak-

cyjnej dla dzieci
– œwiadome wspieranie rozwoju dziecka
– wykorzystywanie ró¿norodnych pomocy dydaktycznych
– wychowanie do samodzielnoœci
– zajêcia z logoped¹ i mo¿liwe konsultacje z psychologiem
– organizacja imprez okolicznoœciowych 

NOWOŒÆ! ZABAWY DLA MALUCHA I RODZICÓW 
œrody (17.00-18.30), soboty ( 9.30-11.00)

ZAPRASZAMY
UL. FIELDORFA 12 lok. 5, 

03-984 WARSZAWA
Tel. 22 671-08-49, 506-177-991, 506-927-214

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJAMATERIAŁY 
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

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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64 LA64 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.

Nowy obiekt zlokalizowa-
ny jest w rejonie ulic Okulic-
kiego i Miko³ajczyka (w pobli-
¿u budynku Okulickiego 11).
Dzieci przejê³y kontrolê nad
tym miejscem jeszcze przed
oficjalnym otwarciem.
– To wygl¹da zupe³nie
inaczej ni¿ place zabaw
za moich czasów. Wstyd
siê przyznaæ, ale a¿ za-
zdroœæ bierze – z uœmie-
chem komentowa³a jed-
na z mieszkanek Goc³a-
wia. I rzeczywiœcie ko-
lorow¹, estetyczn¹
przestrzeñ ciê¿ko po-
równaæ do chaotycz-
nych i smutnych par-
ków, które starsze po-
kolenie pamiêta z dzie-
ciñstwa.

- Na nowoczesnym
placu zabaw nie ma ju¿
spawanych huœtawek.
S³owem klucz jest tu
bezpieczeñstwo. Bezpieczne s¹
nawierzchnie, na których bawi¹
siê dzieci. Nic im siê nie stanie
nawet gdy upadn¹. Bezpieczne
s¹ równie¿ urz¹dzenia. Chocia¿
zwiêkszy³ siê ich zakres, s¹
przede wszystkim dostosowane
do wieku osób je u¿ytkuj¹cych.
Zabawki s¹ te¿ lepsze jakoœcio-

wo i trwalsze. Oczywiœcie zmie-
ni³ siê te¿ poziom estetyczny
obiektu. Kolory, wzornictwo,
przyrz¹dy na placu zabaw maj¹
zachêcaæ do ich u¿ywania. My
mieliœmy drabinki, huœtawkê,

przy odrobinie szczêœcia karu-
zelê i to by³o wszystko. Teraz
dzieci maj¹ znacznie lepiej –
mówi³ autor projektu, Bartosz
Zdanowicz.

O tym, ¿e plac zabaw w tym
miejscu by³ rzeczywiœcie po-
trzebny najlepiej œwiadczy reak-
cja dzieci. W skrócie mo¿na po-

wiedzieæ, ¿e oficjalne otwarcie
obiektu przez burmistrza Toma-
sza Kucharskiego sta³o siê zwy-
k³¹ formalnoœci¹. - Abyœcie siê tu
wszyscy dobrze bawili - post fac-
tum ¿yczy³ dzieciom burmistrz.
Przestrzeñ ju¿ wczeœniej zosta³a
przez dzieciaki zaw³aszczona,
ujarzmiona i podbita. – Na pew-
no bêdê tu przychodzi³ – obiecy-
wa³ 10-letni Artur. Jego koledzy
i kole¿anki potwierdzali to
w milczeniu kiwaj¹c g³owami. 

Podczas oficjalnego otwarcia
obecni byli m.in. burmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie To-
masz Kucharski oraz jego za-
stêpcy Adam Grzegrzó³ka
i Konstanty Bartoñ. Poœwiêce-
nia placu dokona³ ksi¹dz pra³at
Wojciech Zdzieb³owski.

Olga Kamionek

Rembertów ma now¹ Bi-
bliotekê Publiczn¹ z prawdzi-
wego zdarzenia. Jest zloka-
lizowana przy ul. Gawêdzia-
rzy 8 i otrzyma³a szczególne-
go patrona, bo imiê Jana
Paw³a II. 

18 listopada zosta³a uroczy-
œcie otwarta w obecnoœci w³adz
dzielnicy oraz wielu zaproszo-
nych goœci. Spotkanie rozpo-
czê³o siê przeciêciem wstêgi
i poœwiêceniem gmachu, po 
czym uczestnicy przenieœli siê
na pierwsze piêtro, gdzie mia³a
miejsce czêœæ oficjalna. Trady-
cyjnie odby³y siê przemówie-
nia, a po nich mieliœmy przy-
jemnoœæ obejrzeæ przedstawie-
nie pt. „Warszawski salon pio-
senki literackiej”. To, co zapa-
miêtam z tej wizyty, to nie bêd¹
przemowy goœci, przedstawi-
cieli w³adz, czy wystêpy - oczy-
wiœcie z ca³ym szacunkiem dla
nich i ich zaanga¿owania.

Zapamiêtam chwilê, w której
na scenie pojawi³a siê dyrektor
biblioteki Violetta Œladewska –
Steckiewicz (na zdjêciu) i Jej
s³owa mówi¹ce o spe³nionym 
marzeniu jakim jest nowy
obiekt, jak równie¿ ogromne
wzruszenie, kiedy dziêkowa³a
swoim wspó³pracownikom.
£zy wzruszenia by³y najbar-
dziej ujmuj¹cym momentem
uroczystoœci i potwierdzeniem
na to, ¿e istniej¹ przeznaczenie
i pasja, które konkretn¹ osobê
stawiaj¹ w idealnym dla niej
miejscu i czasie. Biblioteka
istotnie jest obiektem okaza³ym

i nowoczesnym. Budynek zo-
sta³ zaprojektowany i wybudo-
wany z przeznaczeniem na ten
w³aœnie cel. Jego ³¹czna po-
wierzchnia u¿ytkowa wynosi
1548 m. kw.

Na parterze znajduje siê sala
komputerowa i foyer, pe³ni¹ce
jednoczeœnie funkcjê sali wy-
stawienniczej. Na pierwszym
piêtrze mieœci siê biblioteka dla

dzieci i m³odzie¿y, czytelnia,
oraz dwie sale widowiskowe,
zaœ drugie piêtro zajmuje bi-
blioteka dla doros³ych i czytel-
nia naukowa. Œwietnym roz-
wi¹zaniem i udogodnieniem
jest wprowadzony system in-
formatyczny, umo¿liwiaj¹cy re-
zerwacjê ksi¹¿ek, ich ewentual-
n¹ prolongatê, czy kontrolê ter-
minów zwrotu wybranych po-
zycji na koncie czytelniczym.

Za³o¿eniem w³adz Rember-
towa oraz dyrekcji biblioteki,

jest to, aby poza miejscem spo-
tkañ z ksi¹¿k¹, przede wszyst-
kim sta³a siê miejscem spotkañ
ludzi. Wydaje siê, ¿e ten klima-
tyczny budynek stanowi ideal-
n¹ perspektywê czytelniczego,
ale te¿ kulturowo-towarzyskie-
go centrum dzielnicy. Nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e w³aœnie tutaj,
wielu rembertowian zechce
spêdzaæ swój wolny czas. Nie

do koñca sprzyjaj¹cym termi-
nem by³a data otwarcia kom-
pleksu, bo w tygodniu poprze-
dzaj¹cym wybory samorz¹do-
we. 

Pozostaje jednak zaufaæ, ¿e
w Rembertowie te daty by³y
przypadkowo zbie¿ne, bowiem
mieszkañcy ponoæ d³ugo czeka-
li na uruchomienie tego nie-
zwyk³ego obiektu. Uroczystoœæ
zwieñczy³ wieczorny recital
Edyty Geppert.

enigma

WeŸmy na przyk³ad sztan-
darow¹ inwestycjê Miasta –
Centrum Nauki Kopernik,
które gotowe ma byæ dopiero
wiosn¹ przysz³ego roku. A trzy
tygodnie przed wyborami ca³a
Polska ogl¹da³a multimedialn¹
fetê z okazji otwarcia. To nic,
¿e stoj¹cy w kolejce do „Ko-
pernika” widz¹ popêkane szy-
by i odpadaj¹ce literki z szarf

zabezpieczaj¹cych kolejkowi-
czów. Dra¿ni¹ce jest to, ¿e
znaczna czêœæ urz¹dzeñ
i atrakcji zgromadzonych
w Centrum po prostu nie dzia-
³a, a niektóre maj¹ zawieszaj¹-
ce siê oprogramowania…

Ale wróæmy na nasz¹ stronê
Wis³y. Od kilku lat „Mieszka-
niec” monitoruje sprawê po-
prawy bezpieczeñstwa na

skrzy¿owaniu ul. Szaserów
i Wspólna Droga. Budowê sy-
gnalizacji œwietlnej mocno
poparli samorz¹dowcy z Pragi
Po³udnie. Presjê na Zarz¹d
Dróg Miejskich wywierali
równie¿ mieszkañcy okolicz-
nych budynków. We wrzeœniu
ZDM dumnie obwieœci³, ¿e
sygnalizacja zosta³a urucho-
miona. Mimo tego przez ko-

lejne miesi¹ce skrzy¿owanie
wygl¹da³o, jak plac budowy.
– Czemu nic siê nie dzieje?
Czemu to jeszcze nie jest
skoñczone? – pyta³ „Mie-
szkañca” Robert £ukawski
z Grochowa. Pytanie w pe³ni
uzasadnione, tym bardziej, ¿e
przez wiele dni w rejonie
skrzy¿owania nie pracowa³
¿aden robotnik. Wg ZDM
trwa³a budowa zatok autobu-
sowych. A ¿e trwa³a trzy mie-
si¹ce, to inna sprawa. Œwiat³a
na skrzy¿owaniu zosta³y zro-
bione we wrzeœniu, ale skrzy-
¿owanie – nie do koñca...
Czeka³o do grudnia.

Adam Rosiński  

GOCŁAW DZIECIOM Zaczytany Rembertów

Zrobione, ale nie do koñca…

Czasy obdrapanych huœtawek, brudnych
piaskownic i zacinaj¹cej siê karuzeli od-
chodz¹ do lamusa. Dziœ place zabaw dla
dzieci to powa¿na inwestycja. Najnowszy
otwarto na Goc³awiu 18 listopada, koszt in-
westycji to bagatela 435 tys. z³otych.

Niektóre inwestycje oddawane s¹ niedokoñczone i z wieloma
niedoci¹gniêciami. Sukces zostaje odtr¹biony, a do prawdziwego
ich zakoñczenia potrzeba jeszcze wiele, wiele dni… 
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W najbli¿szych dniach
w Wawrze odbêdzie siê kilka
imprez sportowych. Do rywa-
lizacji rusz¹ p³ywacy, ping-
pongiœci i siatkarze.

11 grudnia w hali sportowej
przy ul. Bajkowej 17/21 oraz
w sali gimnastycznej gimna-
zjum przy ul. Wilgi 19 odbê-
dzie siê IV Wawerski Turniej
Pi³ki Siatkowej o Puchar Bur-
mistrza Dzielnicy. Impreza
skierowana jest do m³odzie¿y
licealnej i doros³ych. Zawody
rozpoczn¹ siê o godz. 9.00.

12 grudnia, w ramach Grand
Prix Dzielnicy Wawer, w Szko-
le Podstawowej Nr 109 przy ul.
Przygodnej 2 odbêdzie siê VI
Turniej Tenisa Sto³owego.
Dziêki utworzeniu wielu kate-
gorii wiekowych w tej imprezie
mo¿e wzi¹æ udzia³ praktycznie

ka¿dy z mieszkañców. Zapisy
zawodników bêd¹ prowadzone
w dniu turnieju do godz. 9.30.

14 grudnia, na niedawno
otwartym basenie w Aninie 
(na zdjêciu)  zostan¹ rozegrane
pierwsze dzielnicowe zawody
p³ywackie dla dzieci i m³odzie-
¿y szkolnej. Uczniowie m³od-

szych klas podstawówek bêd¹
rywalizowali na dystansie 25
metrów, a zawodnicy z klas
IV–VI oraz gimnazjaliœci na
dwukrotnie d³u¿szym. Plano-
wane s¹ wyœcigi indywidualne
i sztafety. Zg³oszenia do zawo-
dów przyjmowane s¹ do 10
grudnia. Ada M.

Półmetek
PLPH

Poma³u zbli¿a siê pó³metek roz-
grywek kolejnej edycji Praskiej Ligi
Pi³ki Halowej. To jedna z najpowa¿-
niejszych imprez dla amatorów ha-
lowego futbolu.

„Mieszkaniec” przygl¹da³ siê poje-
dynkowi liderów II ligi na Pradze Po-
³udnie, którzy 5. grudnia starli siê
w hali OSiR-u przy ul. Siennickiej (na
zdjêciu). 

Królewscy pokonali 2 do 1 zespó³ Benjjing i zdecydowanie umocnili siê na pierwszym miejscu w ta-
beli. Trzeci¹ pozycjê zajmuje dru¿yna WNCMS, która po ostatniej kolejce wyprzedzi³a FC PYYK. Li-
derami I ligi na Pradze Po³udnie s¹ (w kolejnoœci): Sante, S³abocelni i BRS. – Mimo trudnoœci organi-
zacyjnych uda³o siê tê edycjê turnieju zrobiæ a¿ w czterech dzielnicach Warszawy – mówi „Mieszkañ-
cowi” Arkadiusz Kuranowski, organizator PLPH i zawodnik dru¿yny Saskersi Old Boys. – W sumie
gra u nas 58 zespo³ów, a poziom ligi jest coraz wy¿szy i coraz bardziej wyrównany. rosa

Sezon motosportów zakoñ-
czony. Jego tradycyjnym za-
mkniêciem by³ Rajd Barbór-
ki. Najbardziej widowiskowy
odcinek Karowa, jak zwykle
przyci¹gn¹³ tysi¹ce widzów
i fanów samochodowych wy-
œcigów. 

Twardzi faceci za kierownic¹
mierzyli siê z legendarn¹ „Pani¹
Karow¹” i z zimow¹ aur¹, która
4. grudnia sprawia³a, ¿e rajd by³
wyj¹tkowo trudny. „Mieszka-
niec”, jak zwykle kibicowa³ na-
szym, czyli rodzinie Nivette.
A dok³adniej RoxCar.pl Master-
lease Rally Team. W barwach

dealera Opla, Chevroleta i Ma-
zdy wyst¹pi³y dwa zespo³y. Na
fotelach Mitsubishi Lancera
Evo IX zasiedli je¿d¿¹cy ze so-
b¹ od lat Filip Nivette i Marcin
Jastrzêbski. Drugim teamem
stajni by³a para Maciej RzeŸnik
i Przemys³aw Mazur œcigaj¹ca

siê Citroenem Xara WRC. Oby-
dwa nasze zespo³y zapowiada³y
przed Karow¹ dobr¹ zabawê
i walkê na maksa. I faktycznie,
ich wystêpy by³y bardzo wido-
wiskowe, choæ niestety, zabra-
k³o szczêœcia...

Zaraz po starcie w Kryterium
Asów zawiod³y hamulce w Mit-

subishi. Nivette przestawi³
beczkê i z³apa³ gumê. Zachwy-
ci³ kibiców efektownym œli-
zgiem pod wiaduktem na Karo-
wej, zakrêci³ siê przy kolejnej
beczce i zakoñczy³ przejazd,
który widzowie nagrodzili g³o-
œnymi brawami. Bardzo efek-

townie jecha³ drugi team wystê-
puj¹cy w barwach firmy Nivet-
te. Kibicom szczególnie podo-
ba³y siê œlizgi Citroena Xary.
Niestety, oba zespo³y nie znala-
z³y siê na czele w koñcowej ta-
beli wyników. 48 Rajd Barbórki
wygra³, zgodnie z przewidywa-
niami, Tomasz Kuchar. (ar)

Twardy rajd dla 
twardych facetów

Sportowy grudzień w Wawrze

REKLAMA REKLAMA
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- Oko³o 500 milionów lu-
dzi na ca³ym œwiecie cierpi
w wyniku ubytku s³uchu.
Problem najczêœciej dotyka
osoby starsze, skutecznie
utrudniaj¹c im funkcjonowa-
nie w stale pêdz¹cym œwie-
cie, przeszkadzaj¹c w co-
dziennej komunikacji oraz
nara¿aj¹c na bolesne uczu-
cie wstydu.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹, jednak zdecy-
dowana ich wiêkszoœæ ma
charakter obuuszny.

- Czy osoby maj¹ce uby-
tek s³uchu w ka¿dym uchu
powinny nosiæ dwa apara-
ty s³uchowe?

Ryszard Miko³ajewski: -
Tak, z ca³¹ pewnoœci¹ takie

rozwi¹zanie jest dla nich bar-
dzo korzystne. Ka¿dy mój
pacjent, którego uda³o mi siê
przekonaæ do dwóch apara-
tów, potwierdzi moje s³owa.

- Mo¿e Pan podaæ przy-
k³ady z ¿ycia codzienne-
go?

RM: - Rozpatrzmy choæby
dŸwiêk klaksonu samocho-
dowego. Docieraj¹cy do
uszu sygna³ informuje nas
o niebezpieczeñstwie.
W ci¹gu u³amka sekundy
mózg porównuje informacje
z obu uszu, takie jak natê¿e-
nie fal dŸwiêkowych oraz
momenty, w których dŸwiêk
dobieg³ do ka¿dego ucha.
Dziêki temu natychmiast
zdajemy sobie sprawê,

z której strony dochodzi
dŸwiêk i jak daleko znajduje
siê jego Ÿród³o oraz kiedy je-
steœmy w stanie unikn¹æ nie-
bezpieczeñstwa.

- Ogromnym k³opotem
niedos³ysz¹cych pacjen-
tów jest tak¿e rozumienie
mowy w ha³aœliwym oto-

czeniu. Czy dwa aparaty
pomagaj¹ rozwi¹zaæ tak¿e
i ten problem?

RM: - Ha³as otoczenia
utrudnia rozumienie mowy.
Dla osób, które nie s³ysz¹
oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrêbnienie po-
szczególnych g³osów jest
trudne. Mózg potrzebuje in-
formacji z obu uszu, aby sku-
tecznie rozró¿niaæ dŸwiêki
w trudnych sytuacjach s³u-
chowych, takich jak rozmowa
w zat³oczonej kawiarni lub
w pomieszczeniu, do którego
dobiegaj¹ ha³asy przeje¿d¿a-
j¹cych ulic¹ pojazdów. Dwa
aparaty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdolnoœæ
mózgu do „filtrowania” ha³a-
sów dochodz¹cych z t³a.

- Lekarze zwracaj¹ tak¿e
uwagê na ryzyko utraty
zdolnoœci rozumienia mo-
wy w przypadku zupe³nej
rezygnacji z noszenia apa-
ratu s³uchowego. Czy mo-
¿e tak siê staæ, jeœli nosi-
my tylko jeden aparat?

RM: - Zjawisko, o którym
pan wspomina to tak zwana
deprywacja s³uchu. Polega
na stopniowym traceniu
przez mózg umiejêtnoœci
przetwarzania informacji
w wyniku trwa³ego braku po-
budzania ucha bodŸcem
akustycznym. Im wczeœniej
zdecydujemy siê na nosze-
nie aparatu s³uchowego na
dotkniêtym ubytkiem s³uchu
uchu, tym mniejsze ryzyko
wyst¹pienia deprywacji s³u-
chu oraz tym wiêksza ko-
rzyœæ z noszenia aparatów
s³uchowych.

W dwóch aparatach s³ucho-
wych dŸwiêki s¹ przyjemniej-
sze do s³uchania, nie trzeba
siê wysilaæ, aby je us³yszeæ.
W naturalny sposób s¹ odbie-
rane czysto, z odpowiednim
poczuciem g³oœnoœci i prze-
strzennoœci. Uzyskanie takie-
go efektu z jednym aparatem
s³uchowym nie jest mo¿liwe
w przypadku osób dotkniêtych
ubytkiem s³uchu w obu
uszach. AS 2010

Porada laryngologa 

Aparat słuchowy – jeden czy dwa?
Doktor Ryszard Miko³ajewski, laryngolog
z 15-letnim sta¿em, odpowiada na nasze 
pytania dotycz¹ce problemu niedos³uchu. 

PARTNER OTICON

Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 

500 z³ upustu!
Iloœæ aparatów w promocji

ograniczona. 
Promocja potrwa 
do 20 grudnia.

Zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne badanie
s³uchu i konsultacjê protetyka s³u-
chu. Osobom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o te-
lefoniczne umawianie wizyt.

Zapraszamy 
do naszych gabinetów:

ul. Ostro³êcka 4 
(przychodnia specjalistyczna)

tel. 22 498 74 80
ul. Bronis³awa Czecha 39 

tel. 22 353 42 50
Posiadamy sieæ 12 gabinetów

na terenie ca³ej Warszawy. 
Zapytaj o najbli¿szy gabinet: 

22 392 76 19.

APARATY S£UCHOWE

DIETETYKA
ODCHUDZANIE

SCHUDNIJ 
PRZED SYLWESTREM!!!
Bezp³atna porada dietetyka

ul. £ukowska 1 (Grochów)
tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

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
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

Na szczêœcie wokó³ nie brak infor-
macji o tym, jak siê broniæ, jak niwelo-
waæ zagro¿enie. Na przyk³ad po-
wszechnie wiadomo, ¿e przed wyj-
œciem na dwór nale¿y starannie smaro-
waæ siê kremem. A jednak mo¿na so-
bie w ten sposób bardzo zaszkodziæ,
zamiast pomóc! Krem kremowi nie-
równy.

W mroŸne dni nie wolno u¿ywaæ
kremów nawil¿aj¹cych, ani na twarz,
ani na d³onie! Wskazane s¹ za to kre-
my od¿ywcze, ochronne, t³uste. Wa¿-
ne te¿, by po umyciu starannie osu-
szaæ skórê i w ¿adnym wypadku nie

przebywaæ na mrozie czy zimnym
wietrze z wilgotnymi d³oñmi albo po-
liczkami! 

Warto zwróciæ uwagê na to, by
oszczêdziæ sobie gwa³townych zmian
temperatury. Wychodzenie z mieszka-
nia, w którym zwykle panuje tempera-
tura powy¿ej 20°C na mróz, to szok ter-
miczny dla cery - nag³e obni¿enie tem-
peratury o oko³o 30 - 40 stopni! Zysku-
j¹ ci, którzy mieszkaj¹ na piêtrze bez
windy. Schodzenie po schodach w stro-
nê ch³odnego dworu to ³agodne och³a-
dzanie twarzy, bez szoku termicznego.
To ma szczególne znaczenie dla osób

o cerze bardzo suchej lub naczyniowej.
W ka¿dym razie - warto wychodziæ po-
woli.

Skóra g³owy ma zbli¿one upodoba-
nia, dlatego w mrozy sama usi³uje siê
nat³uszczaæ. Ponadto Ÿle znosi ciê¿kie,
szczelne czapy czy chemiê w postaci na
przyk³ad lakieru do w³osów u¿ywane-
go zim¹ w nadmiarze, by „utrzymaæ”
fryzurê. 

Nakrycia g³owy powinny byæ lek-
kie, w miarê przewiewne (nie chodzi
tu o a¿ury, lecz o „oddychanie” tka-
nin). Lubisz myæ g³owê, co rano? Rób
to naprawdê wczeœnie i daj jej szansê,
by „dosz³a do siebie”. Jeœli bowiem
korzystasz z suszarki do w³osów, g³o-
wa bêdzie przegrzana i niewskazane
by³oby natychmiastowe jej ch³odze-
nie o kilkadziesi¹t stopni. Jeœli nato-
miast wolisz suszenie naturalne pa-
miêtaj, ¿e zwykle choæ w³osy s¹ su-
che, w skórze przez jakiœ czas utrzy-
muje siê wiêcej wilgoci, ni¿ zwykle
a to daje podobny efekt, jak… krem
nawil¿aj¹cy. Czyli - szkodzi! eGo

SAMOLECZENIE 
CZY SAMOZAG£ADA?!

Cierpisz na wzdêcia, zgagê, odbijanie i jesteœ fank¹ telewi-
zyjnych reklam, bezkrytycznie im ufaj¹c¹? Uwa¿aj, bo te ob-
jawy to nie musi byæ niestrawnoœæ! Zamiast kupowaæ poleca-
ny „cudowny” preparat, po którym nie musisz ju¿ krêpowaæ siê
przykrymi objawami, idŸ do lekarza i upewnij siê, czy to nie jest
na przyk³ad rak jajnika, który mo¿e dawaæ identyczne objawy!

Nie pozwól, by reklamy uœpi³y Twoj¹ czujnoœæ. Producentom
nie chodzi o to, by Twoje dzieci mia³y jak najd³u¿ej mamê
a Twoja mama - córkê. Reklama ma na celu maksymalnie
zwiêkszyæ sprzeda¿ leku. 

Œwietnie, jeœli oka¿e siê, ¿e Twój problem to tylko niestraw-
noœæ a preparat z reklamy poleci Ci tak¿e Twój lekarz, zaœ po je-
go za¿yciu problemy natychmiast znikn¹. 

Gorzej, gdy lecz¹c siê samodzielnie na niestrawnoœæ, odsu-
niesz znacznie w czasie rozpoznanie i leczenie powa¿nego pro-
blemu. Nie warto!  Wykrywanie nowotworów jajnika we wcze-
snym okresie jest doœæ rzadkie, poniewa¿ objawy, jakie on daje,
³atwo wzi¹æ za problemy ¿o³¹dkowo - trawienne. Dopiero w III
stopniu choroby wykrywalnoœæ jest wiêksza, lecz szanse na pe³-
ny sukces leczenia - niestety mniejsze. eGo

NASZA ZIMA ZŁA!
Oj, z³a ta mroŸna, wietrzna zima, bardzo z³a. Szczególnie
dla naszej cery i naszych w³osów!  Suche, szorstkie, ³a-
two przet³uszczaj¹ce siê – i w³osy, i skóra nie lubi¹ tej
pory roku. Do tego przesuszone powietrze w pomie-
szczeniach, ogrzewanych kaloryferami i stanowczo zbyt
rzadko nawil¿anych czy porz¹dnie wietrzonych.
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REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

Profesor Ceremu¿yñski
zgin¹³ w wypadku samochodo-
wym przed rokiem, w przed-
dzieñ obchodów jubileuszu 
35-lecia kardiologii w Szpitalu

Grochowskim, popularnych
„Grenadierach”. To postaæ klu-
czowa w polskiej kardiologii,
dokona³ wielkich rzeczy: gdy
w roku 1983 obejmowa³ kiero-
wanie Klinik¹ Kardiologii Cen-
trum Medycznego Kszta³cenia
Podyplomowego w szpitalu na
Grenadierów, by³ to niewielki

oddzia³ z jednym aparatem
EKG. Dziœ ju¿ jest to placówka
licz¹ca siê w Europie, o znako-
mitej, bardzo zas³u¿onej, by nie
rzec: wypracowanej renomie.

Program uroczystej sesji pre-
zentowa³ siê okazale, wielo-
krotnie przywo³ywano te¿ do-
konania profesora Ceremu¿yñ-
skiego i wspomnienia o Nim.
Uroczystego otwarcia sesji do-
kona³ prof. dr n. med. Andrzej
Budaj, kierownik Kliniki Kar-
diologii, interesuj¹co zaryso-

wuj¹c historiê i teraŸniejszoœæ
Kliniki. 

- Wierzê, ¿e dzie³o prof. Leszka
Ceremu¿yñskiego bêdzie konty-
nuowane - powiedzia³ prezes

Polskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego, prof. Waldemar Ba-
nasiak. Odczytano te¿ list z gra-
tulacjami oraz ¿yczeniami dla
kadry kierowniczej i pracowni-
ków, skierowany do zebranych
przez minister Ewê Kopacz.

Uczestnicy sesji wys³uchali
wyst¹pieñ znakomitych prele-

gentów, doc. Bronis³awa Bed-
narza i dr Paw³a Maciejew-
skiego, komentowanych przez
profesora Grzegorza Opolskie-
go, konsultanta krajowego
w dziedzinie kardiologii i pro-
fesora Krzysztofa Filipiaka,
który w chwili uzyskania tytu-
³u by³ najm³odszym polskim
profesorem kardiologii i jed-
nym z najm³odszych profeso-
rów nauk medycznych. Pod-
czas przerwy dyskutowano
o wyg³oszonych referatach jak
i o tych, na które niecierpliwie
czekano - prelegentami mieli
byæ m.in. prof. Piotr Ku³akow-
ski, doc. Tomasz Jaxa - Cha-
miec, dr Micha³ Ambroziak
i dr Sebastian Stec.

Rozmawiano o przesz³oœci
i przysz³oœci szpitala, którego
nowy gmach prezentuje siê
okazale i znacznie zwiêkszy
potencja³ placówki. Obecny
na sesji Ryszard Kalkhoff, 
po³udniowopraski radny za-
s³u¿ony dla obecnej kondy-
cji „Grenadierów”, z dum¹
udziela³ informacji na ten
temat. 

Ale g³ówn¹ „bohaterk¹” sesji
by³a kardiologia. Profesor Ce-
remu¿yñski w pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych dokona³
rzeczy - wydawa³oby siê - nie-
mo¿liwej. Gdy Europa myœl¹c
o Polsce nadal widzia³a czo³gi
na ulicach i sztandar PZPR nad
Domem Partii, profesor prze-
kona³ Oxford University, by
zaufaæ i w³¹czyæ jego placów-

kê do miêdzynarodowych, pre-
sti¿owych badañ. Ku zaskocze-
niu Europy, uda³o siê nam, i to
z wielkim sukcesem! Prowa-
dzone przez Polskê badania,
w których wziê³o udzia³ ponad
50 badaczy i ponad 2.000 cho-
rych z ostrym zespo³em wieñ-
cowym, wnios³y wiele nowego
w œwiatow¹ kardiologiê. Uzy-
skano wyniki, które, jak mówi
prof. Bednarz, „wstrz¹snê³y
œwiatem i zmieni³y postêpowa-
nie w ostrych zespo³ach wieñ-
cowych” skutecznie ratuj¹c ¿y-
cie wielu ludzi. W jednym
z badañ co pi¹ty pacjent by³
Polakiem.

Warto wiedzieæ, ¿e w War-
szawie jest a¿ dziewiêæ specja-
listycznych pracowni, podob-
nie jak „Grenadierów” przy-
gotowanych do ratowania ¿y-
cia i prowadz¹cych ostry dy-
¿ur dla pacjentów z zawa³ami
serca (Wiedeñ ma tylko trzy!),
zaœ w ca³ej Polsce dzia³a ich
oko³o stu. 

Podczas sesji podziêkowano
tak¿e lekarzom i pielêgniar-
kom, którzy wnieœli istotny
wk³ad w rozwój wspó³czesnej
polskiej kardiologii i brali
udzia³ w omawianych wieloo-
œrodkowych badaniach, które
koordynowa³ na terenie nasze-
go kraju prof. Ceremu¿yñski.

Kardiologia z „Grenadierów”
od roku 1974 prowadzi ci¹g³y
dy¿ur g³ównie dla Pragi, a w la-
tach 2001-2010 wykonano tu
ponad 13.000 koronarografii.
Obecnie zespó³ liczy czterech
lekarzy, osiem pielêgniarek
i kilku techników. Nadal pracu-
j¹ w oparciu o zasady, które
wpoi³ prof. Leszek Ceremu¿yñ-
ski; otwarci na nowoczesnoœæ
i now¹ wiedzê, zawsze maj¹ na
wzglêdzie troskê o dobro pa-
cjenta, bo jego zdrowie to ich
sukces. 

Dumni z naszego s³awnego
i zas³u¿onego szpitala, w imie-
niu Pra¿an dziêkujemy za ju¿
i prosimy o wiêcej!  eGo

Sami nie wiecie, co posiadacie…
Z okazji jubileuszu 30-lecia Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego
Kszta³cenia Podyplomowego w Szpitalu Grochowskim zorganizowano
uroczyst¹ sesjê naukowo-dydaktyczn¹ pod patronatem Dyrektora
CMKP, dedykowan¹ niezapomnianemu profesorowi Leszkowi Ceremu-
¿yñskiemu, za³o¿ycielowi i wieloletniemu kierownikowi Kliniki. 

Zespó³ Kliniki Kardiologii.




