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Hajda 
na dzielnice

Na Miko³aja dostaliœmy wre-
szcie (prawie) gotowy Stadion
Narodowy i pierwsza myœl, jaka
mi przysz³a do g³owy, gdy ju¿
zniknê³y te wszystkie p³oty by³a:
ale¿ on ogromny! I nie ¿eby mi siê
to specjalnie podoba³o - przyt³o-
czy³ okolicê nieprawdopodobnie.
Jednak ostatnio tej miary obiekty
buduje siê na obrze¿ach miast...

Ale dobrze. Wreszcie jest, bê-
dzie s³u¿y³ przez lata. Do tego
stadion Legii, Most Pó³nocny,
Centrum Nauki Kopernik i wkrót-
ce bulwary nad Wis³¹, kilka wiel-
kich wêz³ów komunikacyjnych.
I metro. W kategorii „wielkie miej-
skie inwestycje”,  (ale tak¿e finan-
sowane przez bud¿et pañstwa)
plan wykonaliœmy zadowalaj¹co.

Co to oznacza? ¯e nie trzeba
ich bêdzie robiæ w nastêpnych la-
tach. Wiêc proponujê, by teraz
bud¿ety miasta pokonstruowaæ
w kierunku rozwoju dzielnicowe-
go. Tu mieszkamy i tu potrzebuje-
my ¿³obków, przedszkoli, szkó³
i szpitali. Nie bêd¹ to tak spekta-
kularne budowy - i wcale nie bê-
d¹ tañsze. Bo jeden szpital to
koszt nie mniejszy ni¿ Most Pó³-
nocny, a kilkanaœcie przedszkoli
to jak œredni stadion.

Tyle, ¿e harmonijny rozwój
miasta wymaga takiego w³aœnie
przesterowania dzia³añ inwesty-
cyjnych. I chwa³a Bogu, ca³y czas
mówimy o tych inwestycjach, ja-
ko o czymœ realnym. W œwiecie
kryzysowym nie jest to oczywiste.
Ale u nas - jak na razie - koniecz-
noœci ostrego zaciskania pasa -
nie ma. To trzeba wiêc wykorzy-
staæ taniej¹ce materia³y budowla-
ne i bezrobotne - na œwiecie - si³y
ekip wykonawczych do dzielnico-
wych inwestycji u nas.

Tomasz Szymański
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Nowa siedziba: 
ul. Grochowska 336

(w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Miñsk¹)
tel. (22) 646-02-57         

pon.-pt.10.00-18.00      sob.10.00-14.00

OPTYK, OKULISTA

D R U G A  PA R A  G R AT I S !

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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Specjalny 
RABAT
zimowy!

Sklep Firmowy

PYSZNY KURCZAK
ul. GUDERSKIEGO 7

ZAPRASZAMY
poniedzia³ek – sobota od 7.00 do 20.00.

NAJWIĘKSZY WYBÓR
WSPANIAŁYCH,
SMACZNYCH 
I ŚWIEŻYCH WĘDLIN
– TRADYCYJNE, 
SWOJSKIE!

Na kilka miesiêcy przed UEFA EURO
2012TM ponownie pytamy, jak budowa
Stadionu Narodowego i organizacja
pi³karskich mistrzostw Europy wp³ynê-
³y na najbli¿sze otoczenie i ¿ycie mie-
szkañców.

Mamy stadion. I co mamy?Mamy stadion. I co mamy?
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www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

I WSZYSTKIE INNE MEBLE
oraz NAPRAWA I RENOWACJA

MEBLI DREWNIANYCH
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

WYŁĄCZNIE LITE DREWNO

ŁÓŻECZKA ŁÓŻKA Świeży drób, 
mięso, nabiał,

świeże pieczywo, 
artykuły spożywcze.
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Puszcza
Kampinoska
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Z miasta ssssttttrrrr.... 6666
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Pamiêæ 
o Powstaniu
Listopadowym

ssssttttrrrr....    8888
MIESZKANIEC
na luzie ssssttttrrrr....    11110000
Zanim bêdzie 
za póŸno ssssttttrrrr.... 11114444
Dzielnicowo na
sportowo ssssttttrrrr....    11115555

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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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Podpali³ trzy samochody
Oko³o 5.30 patrolowcy zostali skierowani na

jedno z grochowskich osiedli. P³on¹³ seat toledo.
Ogieñ gasi³a w³aœnie stra¿ po¿arna. Po  chwili
funkcjonariusze us³yszeli dochodz¹ce zza blo-
ków okrzyki „Pali siê!, Pali siê!”. Policjanci
i stra¿acy pobiegli w kierunku miejsca sk¹d do-
biega³o wo³anie. Tam zastali kolejne dwa p³on¹-
ce samochody, fiata i nissana. We wszystkich
przypadkach ogieñ rozprzestrzenia³ siê z podpa-
lonych bocznych lusterek. Na podstawie prze-
prowadzonych sprawdzeñ i ustaleñ operacyj-
nych policjanci po kilku godzinach wpadli na
trop podpalacza, by³ nim dobrze im znany
z wczeœniejszych zatrzymañ, 27-letni Kamil R.
Mê¿czyzna przyzna³ siê do podpalenia trzech
aut, w ¿aden sposób nie potrafi³ wyjaœniæ dlacze-
go to zrobi³. Grozi mu do piêciu lat wiêzienia.

Wzi¹³ portfel z kurtki
Funkcjonariusze z wydzia³u wywiadowczo-

patrolowego otrzymali informacjê o kradzie¿y
w markecie. 50-letni Waldemar G. widz¹c, ¿e
mê¿czyzna zapomnia³ zabraæ z przymierzalni
swoj¹ kurtkê, wszed³ i ukrad³ mu z kieszeni po-
rtfel, w którym by³y dokumenty i pieni¹dze.
Pokrzywdzony, kiedy zorientowa³ siê co siê
sta³o, zwróci³ siê z tym problemem do ochrony.
W efekcie 50-latek zosta³ ujêty.

Dogonili rozbójników
Dwaj m³odzi mê¿czyŸni zaczepili pasa¿era

w autobusie, a gdy wysiad³, zaatakowali go na
przystanku, zabrali telefon komórkowy i portfel.
Ofiara wezwa³a policjantów i na przystanku cze-
ka³a na przyjazd radiowozu. Rzecz dzia³a siê
w Weso³ej. Policjanci podjechali w ci¹gu kilku
minut, a uzyskawszy rysopis napastników, ru-
szyli w poœcig. Po chwili dwaj rozbójnicy zosta-
li zatrzymani. W chwili zatrzymania 18-letni Ar-
tur D. mia³ 1,6 promila alkoholu we krwi, a jego
towarzysz, 22-letni Bartosz S.,1,5 promila. Obaj
trafili do policyjnych cel. Pokrzywdzony z³o¿y³
zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa.

„Panowie, to tylko taki ¿art!”
Wywiadowcy zatrzymali mê¿czyznê, który

w œrodku nocy malowa³ sprayem œcianê bu-
dynku. Na widok policjantów najpierw próbo-
wa³ uciekaæ, kiedy jednak zosta³ zatrzymany,
przywita³ policjantów stwierdzeniem, „Pano-
wie, to by³ tylko taki ¿art!” Jak siê okaza³o
straty tego w³aœnie niby-¿artu wynios³y 6 ty-
siêcy z³otych. Mê¿czyzna odpowie za uszko-
dzenie mienia. W chwili zatrzymania 30-letni
Aleksander D. mia³ 2 promile alkoholu we
krwi. Trafi³ do oœrodka dla osób nietrze-
Ÿwych.

Nie wyjdziemy!
By³a za kwadrans godzina 6.00, kiedy to dwa

patrole, w tym jeden ze stra¿nikiem miejskim
uda³y siê na jedn¹ z ulic Grochowa. Zawiado-
mienie mówi³o o w³amaniu do kiosku z pras¹.
Na miejscu okaza³o, siê ¿e sprawcy s¹ jeszcze
w œrodku: jeden wszed³ pod ladê, a drugi ukry³
siê za œcian¹. I nie chcieli wyjœæ... Policjanci
zatrzymali 15-letniego Przemys³awa i 17-let-
niego Artura G., który okaza³ siê byæ poszuki-
wany. £up by³ ju¿ spakowany.          

Nie daj siê okraœæ! 
Ju¿ nied³ugo rozpocznie siê gor¹czka

przedœwi¹tecznych zakupów, a my wyruszy-
my na zakupy do centrów handlowych, gale-
rii, sklepów i na bazary. Pamiêtajmy, ¿e
w tych miejscach, a tak¿e w œrodkach trans-
portu miejskiego naj³atwiej dochodzi do kra-
dzie¿y. Z³odzieje wykorzystuj¹ nasz¹ nieuwa-
gê, poœpiech i roztargnienie. Czêsto sami po-
woduj¹ sztuczny t³ok lub zamieszanie, aby
skorzystaæ z okazji i ukraœæ cenne przedmio-
ty. Zwracajmy zatem uwagê na to gdzie cho-
wamy portfel, karty kredytowe, klucze od
mieszkania, telefon komórkowy. Nie pokazuj-
my przy innych zawartoœci portfela, pilnujmy
torebek i baga¿y osobistych, a tak¿e uwa¿aj-
my, aby nie zasypiaæ w œrodkach masowego
transportu. toms
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PITSTOP –
MINIATURY, 
HOBBY, 
MODELE

Pit-stop kojarzy siê z szybkimi sa-
mochodami, Formu³¹ 1 i postojem,
by po chwili pêdziæ dalej. 

Dziœ proponujemy „pit-stop” w bar-
dzo ciekawym miejscu, w którym czeka
na mi³oœników motoryzacji i modelar-
stwa, i to w ka¿dym wieku: tysi¹ce naj-
ró¿niejszych modeli samochodów oso-
bowych, ciê¿arowych, samolotów, mo-
tocykli, ci¹gników z zaczepami z przodu i z ty³u, maszyn rolniczych, spycharek, solarek, maszyn
budowlanych, autobusów, samochodów dostawczych, kempingowych (w wyposa¿eniu nawet
parasole, rowerki, ludziki), ciê¿kich maszyn, pó³metrowych ³odzi i œcigaczy oraz niezliczonego
mnóstwa innych pomys³ów.

Ceny? W wiêkszoœci ni¿sze od tych w hipermarketach czy w „Smyku”, nawet o 30%, bo mo-
dele s¹ prosto od importerów.

Nie, nie jest to plastikowa tandeta, lecz solidne, markowe produkty. Choæ w ró¿nej skali, wy-
konane niezwykle starannie, z detalami. Œwietne egzemplarze dla koneserów, ale te¿ porz¹dne,
trwa³e zabawki dla ch³opców ma³ych oraz ca³kiem du¿ych: hobbystów, kolekcjonerów, modela-
rzy, bo mo¿na tu te¿ kupiæ modele do samodzielnego skrêcania lub klejenia (markowe modele
skomplikowane i bardzo proste, dziesiêciolatek te¿ œwietnie da radê) oraz wszelkie potrzebne do
tego akcesoria, m.in. farbki i kleje. 

Firmy? Welly, Burago, Maisto, Revell, Siku, to tylko niektóre marki, jakie tu znajdziecie. W pe³-
nym asortymencie katalogowym. Najlepsze z obecnych na rynku, bo w³aœciciel sklepu rozumie
i podziela tê pasjê. Uwa¿a te¿, ¿e jeœli kupowaæ dziecku zabawkê, to trwa³¹, starannie wykonan¹,
solidn¹ a nie atrapê z plastiku, która odkszta³ci siê i rozsypie po kilku dniach. Szkoda pieniêdzy.

Dla sentymentalnych - trabanty, fiaciki, radiowozy oznakowane MO lub Milicja i inne. Dla wy-
brednych - modele luksusowych BMW, Lamborgini, Jaguarów.

Samochodów (ju¿ od 7 z³!) - zatrzêsienie: tradycyjnych, z mnóstwem ruchomych czêœci; aku-
mulatorowych, na radio, luksusowych albo „patynowanych” na stare, spracowane modele
sprzed wielu lat. Pomyœlano te¿ o ofercie „dla siostrzyczek” i o zabawkach „inteligentnych”, sty-
muluj¹cych rozwój dziecka - szczegó³y w sklepie. Zawsze po drodze – ul. ZAMIENIECKA 25!

OTWARTE OD GODZ. 11.00 DO 19.00; W SOBOTY 10.00-15.00.

WWW.PITSTOP.ORG.PL 

Œwiêtowanie tego dnia ma
za zadanie uœwiadomiæ dzie-
ciom i m³odzie¿y (choæ tak¿e
i doros³ym), jak wa¿ne jest pra-
wid³owe od¿ywianie. W szcze-
gólnoœci jedzenie warzyw
i owoców. Podstawówka im.
Cypriana Kamila Norwida ma
tradycjê w organizowaniu tego

œwiêta i za ka¿dym razem robi
to trochê inaczej. Tym razem
motywem przewodnim by³o
„Królestwo Dobrego Smaku”.
W rycerskie i dworskie stroje
przebrali siê nie tylko ucznio-
wie, ale i czêœæ kadry, na czele
z dyrektor Ma³gorzat¹ Wiader-
n¹ i jej zastêpczyni¹ Agnieszk¹
Soszyñsk¹. 

A¿ piêtnaœcie po³udniowo-
praskich podstawówek wys³a³o
swoje dru¿yny do „Królestwa
Dobrego Smaku”. Uczniowie

najpierw musieli stworzyæ pla-
kat promuj¹cy zdrow¹ ¿ywnoœæ
i zdrowe od¿ywianie. Musieli
te¿ wymyœleæ do tego odpowie-
dnie has³a. Efekty tej pracy by-
³y nastêpnie prezentowane pu-
blicznie w sali gimnastycznej.
„Jedz owoce i warzywa – Two-
ja dusza bêdzie ¿ywa!”- zachê-

cali uczniowie SP Nr 168, a de-
legacja z SP Nr 279 u³o¿y³a
czterowiersz: „Jedz warzywa
i owoce, maj¹ w sobie zdrowe
moce, dla ch³opaka i dziewczy-
ny, witaminy i pektyny”. G³os
w sprawie zdrowego jedzenia
zabra³ te¿ wiceburmistrz Pragi
Po³udnie Jaros³aw Karcz, który
na œwiêto przyby³ m.in. z czê-
œci¹ szefostwa rady dzielnicy
(przewodnicz¹cym Marcinem
Klusiem i wiceprzewodnicz¹c¹
Katarzyn¹ Olszewsk¹). Wice-

burmistrz prowadzi³ dialog
z dzieæmi i pyta³, dlaczego
zdrowe od¿ywianie jest a¿ tak
wa¿ne? A odpowiedzi, jak to
bywa u dzieci, by³y bardzo
szczere: ¿ebyœmy byli silni
i zdrowi i… ¿eby siê „wyrobiæ”
w ³azience!

Artystycznie do dobrego
od¿ywiania zachêca³ szkolny
kabaret „Szpila”. Piosenki
o owocach i warzywach przypo-
mnia³ te¿ chór dzia³aj¹cy w SP
Nr 255. Po oficjalnej czêœci ob-

chodów Dnia Dobrego Jedzenia
wszyscy zostali zaproszeni do
holu, gdzie sto³y ugina³y siê 
pod przygotowanymi smako³y-
kami. Oczywiœcie zdrowymi.
W odró¿nieniu od dawnych
epok na pó³miskach nie ocieka³y
t³uste prosiaczki, ale w „Króle-
stwie Dobrego Smaku” serwo-
wano potrawy z marchwi, rzod-
kwi, jab³ek, broku³ów… Redak-
cja „Mieszkañca” sprawdzi³a, ¿e
smaczne. A co najwa¿niejsze –
zdrowe. ar 

Pod koniec listopada, w po³udniowopra-
skiej Szkole Podstawowej nr 255 przy 
ul. Kamionkowskiej, zorganizowany zosta³
IV Dzieñ Dobrego Jedzenia. 
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Wyższa półka, niższe ceny!

PRODUKTY KLASZTORNE ul. Grochowska 56 róg Podolskiej 
pon.–pt. w godz. 1100−1900, w soboty 900−1400

Zamówienia telefoniczne: 22 409 47 72

W s³ynnym do niedawna tylko z produktów benedyktyñskich sklepie
przy ul. Grochowskiej 56 robimy znakomite zakupy, mo¿na te¿ po¿arto-
waæ z w³aœcicielami, a czasem daæ siê zaprosiæ na herbatê przy stolicz-
ku obok okna, ot tak, z sympatii.

Z pogaduszek i klientowskich sugestii powsta³a zmiana: teraz dostaniecie tu produkty z wielu klaszto-
rów (oprócz wybranych benedyktyñskich s¹ tak¿e kapucyñskie, cysterskie, pauliñskie i niezliczone in-
ne, z wy¿szej ni¿ dotychczas pó³ki). Zadbano te¿ o ni¿sze ceny. 

Na co zapraszaj¹ w³aœciciele? Na zdrowe, przedœwi¹teczne zakupy: od zaopatrzenia domu w specja³y
na œwi¹teczne sto³y po œwietne prezenty!

Tradycyjne pieczywo, gwarantowane na zakwasie - piêknie pachn¹ce bochny o d³ugiej œwie¿oœci,
tradycyjne wêdliny niezrównanie soczyste, kruche, z aromatem prawdziwej, niespiesznej wêdzarni.
S³ynny nabia³ firmowany przez Cystersów ze Szczyrzyca - w tym œwietne mleko krowie i sery z mle-
ka owczego, zdumiewaj¹cy asortyment przetworów siostry Ma³gorzaty Chmielewskiej „Ze spi¿arni
prababuni”; konfitury, musztardy i sosy z „Wytwórni towarów niezwyk³ych”, do tego pe³ne witamin
soki, syropy, rozmaite przetwory warzywne i, oczywiœcie, polskie grzyby! 

Dla smakoszy - znane z kameral-
nych, ambitnych wytwórni polskie
wina owocowe a tak¿e wina wê-
gierskie. Na ch³odne wieczory -
grzañce aroniowe i jab³kowe. Do
tego s³odycze, miêdzy innymi cze-
kolady Paulinów z Leœniowa
(z ró¿nymi dodatkami, tak¿e czeko-
lada bez cukru) i pyszne dra¿e le-
œniowskie (owoce lub orzechy
w lœni¹cej polewie czekoladowej
o ró¿nych smakach).

Skoro mowa o pauliñskim Le-
œniowie i tamtejszej Matce Bo-
skiej, tak ¿yczliwej rodzinom, ulgê
i pomoc przynios¹ s³ynne balsamy
leœniowskie, zawieraj¹ce europejski ¿eñ-szeñ czyli arcydziêgiel, zwany te¿ zielem Ducha Œwiêtego. 

Od Kapucynów jest „Balsam kapucyñski” (teraz te¿ w ma³ych 50 ml buteleczkach z kroplomierzem),
a ponadto - uwaga! ¿el i myd³o na bazie tego¿ balsamu i propolisu. Rewelacyjne! Kto u¿ywa³, ten wie,
a kto ich jeszcze nie zna - koniecznie musi spróbowaæ.

Od Benedyktynów z Lubinia - s³ynne likiery, benedyktynki, tradycyjnie sporz¹dzane z 21 zió³ (Od Sied-
miu Boleœci), ale te¿ s¹ nowoœci, na przyk³ad z any¿em (Do Rany Przy³ó¿), koj¹cym trawienie i nie tylko!

Kto woli inne napoje - tu kupi najprawdziwszy, 100% kwas chlebowy sprowadzany od jedynego
w Polsce producenta. Daje s³owo, to nie to samo, co sztucznie gazowane „kwasy chlebowe” w hipermar-
ketach. Kto woli, wybierze arcyzdrowy sok z buraka, od tego samego producenta. Wy¿sza pó³ka, wiêk-
szy wybór, ni¿sze ceny? Oczywiœcie! Zapraszamy! 
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Sama puszcza to wydmy,
bagna, torfowiska, poroœniête
borem sosnowym, z wieloma
okazami licz¹cymi kilkaset lat
i siêgaj¹cymi kilkudziesiêciu
metrów wysokoœci. Ale nie
tylko. Uwa¿ny i dobrze zo-
rientowany obserwator znaj-
dzie tu na przyk³ad brzozê

czarn¹, typow¹ dla po³udnio-
wo zachodniej Polski czy ste-
pow¹ wiœniê kwaœn¹. Przy
odrobinie szczêœcia spotkacie
takie cuda, jak wê¿ymord ste-
powy, pêpawa miêkka czy w¹-
krota zwyczajna. Bory tu pe³-
ne zwierza: ³osie, które cza-
sem wêdruj¹ a¿ na warszaw-
skie ulice, sarny, dziki, rysie,
a nawet jenoty, czarne bociany
czy bieliki. 

Najstarsze puszczañskie osa-
dy, to Truskaw i Wola Zabo-
rowska - wros³y w puszczê od
ponad pó³ tysi¹ca lat. Z tutej-
szych drzew wyrabiano wêgiel
drzewny, smo³ê i dziegieæ,

które sp³awiano Wis³¹ do same-
go Gdañska. Puszcza dostar-
cza³a rozmaitej dziczyzny,
a ziemie te pamiêtaj¹ królew-
skie ³owy Jana III Sobieskiego
czy W³adys³awa Jagie³³y ze
œwit¹ (skrajem puszczy pod¹¿a³
te¿ z wojskami pod Grun-
wald!).

Z czego mo¿emy korzystaæ
dzisiaj, gdy mamy do dyspozy-
cji le¿¹cy tu¿ obok Warszawy
pasjonuj¹cy obszar, skomuni-
kowany z ni¹ autobusami miej-
skimi i komunikacj¹ prywatn¹,
ze œwietnym dojazdem samo-
chodem? 

Z tamtej puszczy mamy dziœ
22 obszary ochrony œcis³ej - to
ponad 1/10 Kampinoskiego
Parku Narodowego. 80% to ob-
szary objête ochron¹ czêœcio-
w¹, a niespe³na 10% - ochron¹
krajobrazow¹. Wokó³ rozpo-
œciera siê blisko 40 tys. ha otu-
liny, bogatej w piêkne pejza¿e
i atrakcje turystyczne. Parla-

ment Europejski doceni³ uni-
kalne walory Parku uznaj¹c je
ostoj¹ ptactwa.

Co prawda na ³owy siê nie
wybierzemy, ale atrakcji nie za-
braknie! I to ogromnie urozma-
iconych: spacery, wycieczki
piesze, rowerowe, konne, na-
rciarskie, œcie¿ki dydaktyczne -

jest w czym wybieraæ, przez ca-
³y rok. Dla dzieci i m³odzie¿y
wydaje siê tu kwartalnik Kam-
pinoskiego Parku Narodowego
„£oszak”, do pobrania te¿ ze
strony KPN. 

Œwietne propozycje ma tutej-
sze Centrum Edukacji, (w dni
powszednie od 7.30 do 15.30,
w weekendy od 10.00 do
16.00). Ekspozycja sta³a –
„Przyroda i historia Puszczy
Kampinoskiej” - jest wzboga-
cana o wystawy czasowe. Cen-
trum (przystosowane dla nie-
pe³nosprawnych: winda, toale-
ty, dogodne podjazdy dla wóz-
ków) ma solidn¹ ofertê tak¿e

dla grup: zajêcia, gry, zabawy
edukacyjne, zielone szko³y.
Mo¿na za niewysok¹ op³at¹
wynajmowaæ salê dydaktyczn¹
i konferencyjn¹, które s¹ bar-
dzo dobrze wyposa¿one.

Za wstêp do poszczególnych
oœrodków edukacyjnych (Oœro-
dek Dydaktyczno-Muzealny
w Granicy oraz Oœrodek Ho-
dowli ¯ubrów w Smardzewi-
cach) goœcie uiœciæ musz¹ nie-
wielk¹ op³atê (3,4 z³) w zale¿-
noœci od przys³uguj¹cych zni-
¿ek (szczegó³owy cennik na
stronie internetowej KPN)
Gratis m.in. dla zorganizowa-
nych grup dzieci i m³odzie¿y
specjalnej troski, wychowan-
ków Domów Dziecka, podo-
piecznych Domów Opieki Spo-
³ecznej. Centrum Edukacji
w Izabelinie, Oœrodek Dydak-
tyczno-Muzealny w Granicy
czy Oœrodek Hodowli ¯ubrów
w Smardzewicach zapraszaj¹!

Mniej dydaktyczny rodzaj
wypoczynku zapewni¹ trasy

wycieczek pieszych, przystoso-
wanych do ró¿nej kondycji
i ambicji turystycznych: szlak
im. Antoniego Trêbickiego to
nieca³e 3 km przez dawn¹ Pu-
szczê £omieñsk¹, na linii Pal-
miry-Mogilny Mostek, sk¹d
tylko 3,5 km na Cmentarz
w Palmirach.  Z kolei Palmirski
Szlak £¹cznikowy to piêkna
trasa ze wspania³ym drzewosta-
nem miêdzy Cmentarzem Pal-
mirskim a Truskawiem (3,5
km). Szlak Borowy z Nowin do
Krzywej Góry - 4 km - to trasa
wprost z koñcowego przystan-
ku autobusów z Warszawy. 

D³u¿sze, ciekawe szlaki to
np. Podwarszawski Szlak Pa-
miêci z Lasek do Wólki Wêglo-
wej - 11 km ciekawej drogi, po-
lecanej zw³aszcza dla narciarzy,

albo œwietny na piesze i na-
rciarskie wyprawy dwudniowe
(56 km, jest gdzie nocowaæ!)
Po³udniowy Szlak Leœny z ¯e-
lazowej Woli do Dziekanowa.
G³ówny Szlak Puszczy Kampi-
noskiej z Dziekanowa Leœnego
do Brochowa (56 km) zapewnia
bogactwo wra¿eñ przyrodni-
czych, poznawczych i histo-
rycznych ( œwietnie zachowane
grodzisko obronne „Zamczy-
sko” z XIII wieku).

Rowerzyœci - zanim wyru-
szycie na szlak upewnijcie siê,
czy wybrana trasa nie jest zbyt
piaszczysta. Polecam oko³o 60-
kilometrow¹ trasê z Pragi przez
most Grota, Lasek Bielañski,
Sieraków i Izabelin, nastêpnie
Laski i wreszcie - Metro M³oci-
ny i powrót na tê stronê Wis³y.
Warto tak¿e zainteresowaæ siê
Kampinoskim Szlakiem Rowe-
rowym (ok. 150 km)!

Konne spacery to tak¿e rewe-
lacyjna rekreacja, ale aby z nich
skorzystaæ nale¿y uzyskaæ pi-

semn¹ zgodê dyrektora Kampi-
noskiego Parku Narodowego.
Na przyk³ad w pó³nocnej czêœci
Puszczy Kampinoskiej w Pia-
skach Duchownych rozsiad³ siê
dwór ¯urawno (www.zuraw-
no.pl). Majestatyczny staro-
drzew, padoki siêgaj¹ce pu-
szczañskiego Kana³u Krom-
nowskiego, familijny charakter
miejsca (noclegi!) ale te¿ - war-
to wiedzieæ, ¿e to jedno z le-
dwie kilku miejsc w Polsce,
w których odbywaj¹ siê pasjo-
nuj¹ce, konne turnieje polo

z udzia³em zawodników z ca³e-
go œwiata - prawdziwy high li-
fe, choæ nie tylko dla elit!

Puszczañskich atrakcji i cie-
kawostek jest bardzo wiele. Na
przyk³ad wsie, których ju¿ nie
ma. Pozostaj¹ po dawnych osa-
dach œlady zagród, tu i tam zna-
ki drogowe - to wynik wykupo-
wania terenów przez park, by
w przysz³oœci odtworzyæ pu-
szczê sprzed setek lat.

Fotografowie maj¹ mnóstwo
tematów do zdjêæ, a melomani
mog¹ s³uchaæ koncertów -
w ¯elazowej Woli, ale i w sali
koncertowej Centrum Edukacji
KPN. Tak¿e - spektakle baleto-
we i nie tylko!

Nie warto siedzieæ w domu,
maj¹c tu¿ obok wspania³e,
zdrowe powietrze, poruszaj¹-
ce pejza¿e, ciekawostki i nie-
spodzianki. Bo to tak, jakby-
œmy siedzieli w dusznym po-
koju udrêczeni „gêstym” po-
wietrzem, zamiast po prostu
wstaæ z fotela i otworzyæ

okno! A œwiat jest tak piêkny
dooko³a!

Oto kilka przydatnych lin-
ków: kampinoski-pn.gov.pl
czyli oficjalna strona KPN,
wkpn.gridw.pl (finansowany
przez Uniê Europejsk¹ wirtual-
ny spacer po KPN); www.kam-
pinoska.waw.pl to ciekawy,
bie¿¹cy serwis o puszczy. Adres
dyrekcji parku: Kampinoski Park
Narodowy, ul. Tetmajera 38, 
05-080 Izabelin; tel. 22 722 60 01,
722 60 21; fax: 22 722 65 60.

WędroWitek

Puszcza Kampinoska
i okolice
Na pó³nocny zachód od Warszawy rozci¹ga siê miêdzy Wis³¹
a Bzur¹ prastara, majestatyczna Puszcza Kampinoska, stano-
wi¹c jeden z najpiêkniejszych obszarów Niziny Mazowieckiej.
Ten wyj¹tkowy kompleks leœny objêty zosta³ ponad pó³ wieku
temu najwy¿sz¹ form¹ ochrony przyrody i dziêki temu powsta³
jedyny na Mazowszu park narodowy. 

Kampinoski ryœ.

Kampinoska wydma.

Muzeum w Granicy.

Palmiry.
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Rada Miasta m.st. Warszawy
przeg³osowa³a nazwê dla nowo
powsta³ej przeprawy przez
Wis³ê pomiêdzy Bielana-
mi a Bia³o³êk¹. Patron-
k¹ mostu zosta³a hono-
rowa obywatelka na-
szego miasta, rodowita
warszawianka, noblistka
Maria Sk³odowska-Curie.
Ciekawy wyk³ad o ¿yciu i do-
konaniach naszej s³ynnej uczo-
nej wyg³osi³ prof. Marek Kraw-
czyk, rektor Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego,
a poparcie dla uchwa³y w imie-
niu Polskiej Akademii Nauk
przeczyta³ prof. Micha³ Klaiber.  

  
Polonia Warszawa to pierw-

sza dru¿yna, która znajdzie siê
na monetach NBP otwieraj¹c
now¹ seriê okolicznoœciow¹:
„Polskie kluby pi³karskie”.
W ten sposób Narodowy Bank
Polski bêdzie honorowa³ kluby,
które w znacz¹cy sposób zapi-
sa³y siê w historii polskiego
sportu, a ich tradycje siêgaj¹
100 lat. W listopadzie br. setn¹
rocznicê swojego powstania
œwiêtowa³ zas³u¿ony warszaw-
ski klub „Czarnych Koszul”.
Srebrne monety „Polonia War-
szawa” bêd¹ mia³y niespotyka-
ny do tej pory w polskiej numi-
zmatyce nomina³ 5 z³otych. 

  
Ciesz¹ca siê du¿¹ popularno-

œci¹ wœród turystów strona in-
ternetowa, bêd¹ca jednoczeœnie
oficjalnym portalem turystycz-
nym Warszawy, dostêpna jest
ju¿ w piêciu wersjach jêzyko-
wych: polskiej, angielskiej, 
niemieckiej, francuskiej i ro-
syjskiej.  T³umaczenie obejmu-
je wszystkie dzia³y. Portal
www.warsawtour.pl zawiera
kompendium wiedzy, która jest
niezbêdna ka¿demu turyœcie.

  
10 i 11 grudnia, z powodu

modernizacji urz¹dzeñ stero-

wania na stacji Politechnika,
poci¹gi metra bêd¹ jeŸdzi³y
tylko na odcinkach Kabaty –
Wilanowska i Ratusz Arsena³
– M³ociny, a szeœæ stacji metra
zostanie zamkniêtych. ¯eby
zminimalizowaæ utrudnienia,
ZTM uruchomi zastêpcz¹ liniê
autobusow¹ Z-1 i tramwajow¹
75, zmieni trasê linii 14 oraz
uruchomi dodatkowe przy-
stanki dla linii 520. Ruch po-
miêdzy stacjami Wilanowska
i Ratusz Arsena³ zostanie wy-
³¹czony od 10 grudnia, od po-
cz¹tku kursowania linii dzien-
nych do 11 grudnia,  do koñca
kursowania linii dziennych.
Poci¹gi bêd¹ jeŸdzi³y wed³ug
zmienionego rozk³adu jazdy
(z zachowaniem kursów noc-
nych z 10 na 11 grudnia) na
odcinkach Kabaty - Wilanow-
ska oraz Ratusz Arsena³ -
M³ociny. Nie bêd¹ funkcjono-
wa³y stacje metra: Wierzbno,
Rac³awicka, Pole Mokotow-
skie, Politechnika, Centrum
i Œwiêtokrzyska.

  
Pierwszy w historii tunel

œciekowy pod Wis³¹ jest ju¿ go-
towy. Tarcza TBM dr¹¿¹ca po-

³¹czenie, którym maj¹ pop³yn¹æ
œcieki z lewobrze¿nej Warsza-
wy do oczyszczalni „Czajka”
pod dnem rzeki, przewierci³a
siê do komory koñcowej mie-
szcz¹cej siê na Bielanach. 

  
Warto zadbaæ o najstarszych

cz³onków swojej rodziny –
dziadka, babciê lub rodziców.

ZTM przygotowa³ dla nich
specjaln¹ ofertê - Bilet Senio-
ra, który kosztuje 40 z³otych
i uprawnia do nieograniczonej
liczby przejazdów przez ca³y
rok. Mo¿na go kupiæ we wszy-
stkich punktach sprzeda¿y bi-
letów i automatach bileto-
wych, a przy zakupie nie trze-
ba okazywaæ ¿adnych doku-
mentów to¿samoœci, potwier-
dzaj¹cych wiek. Na podstawie
Biletu Seniora, kodowanego
na spersonalizowanej WKM,
mo¿e podró¿owaæ pasa¿er,
który ukoñczy³ 65 lat. Imienny
bilet jest wa¿ny w 1. i 2. strefie
biletowej i uprawnia do korzy-
stania z wszystkich linii ZTM.
Posiadacz Biletu Seniora 
mo¿e podró¿owaæ równie¿
w strefie obowi¹zywania
Wspólnego Biletu - poci¹gami
Kolei Mazowieckich i War-
szawskiej Kolei Dojazdowej
oraz liniami lokalnymi ozna-
czonymi liter¹ L.

  
25 listopada Narodowy Bank

Polski wprowadzi³ do obiegu
nowy banknot kolekcjonerski
o nominale 20 z³otych z wize-
runkiem Marii Sk³odowskiej-
Curie. W ten sposób NBP upa-
miêtnia setn¹ rocznicê przy-
znania Nagrody Nobla wybit-
nej uczonej. To ju¿ drugi bank-
not z wizerunkiem polskiej

uczonej – pierwszy o nominale
20 000 z³ zosta³ wycofany
z obiegu w zwi¹zku z denomi-
nacj¹ z³otego w 1995 roku.
Maria Sk³odowska-Curie jest

jedyn¹ kobiet¹, której wizeru-
nek zdobi wspó³czesny polski

banknot. Banknot zosta³ wy-
produkowany przez Pol-

sk¹ Wytwórniê Papie-
rów Wartoœciowych
w nak³adzie 60 tys.

sztuk. 
  

Rozstrzygniêto przetarg
na zaprojektowanie parkingu
P+R w Weso³ej. Projekt bu-
dowlany opracuje warszawskie
konsorcjum, w sk³ad którego
wchodz¹ firmy Jacek Nawrocki
i Rail-Projekt. Jednopoziomo-
wy parking P+R Weso³a PKP
powstanie w bezpoœrednim, s¹-
siedztwie przystanku kolejowe-
go przy ul. Bartosza G³owac-
kiego. Pomieœci oko³o 250 sa-
mochodów, znajdzie siê tam
równie¿ 7 miejsc dla osób nie-
pe³nosprawnych i 150 dla ro-
werów.  

  
Centrum Onkologii w Warsza-

wie poszukuje wolontariuszy!
Osoby zainteresowane wspó³pra-
c¹ proszone s¹ o kontakt na adres
e-mail: maja.surowicz@dobrzeze-
jestes.pl Wiêcej informacji na
temat dzia³añ na stronie:
www.dobrzezejestes.pl

  
W sobotê 10 grudnia

w godz. 12.00-22.00 odbêdzie
siê impreza charytatywna na

rzecz Fundacji Œwiêtego Jana
Jerozolimskiego. W Klubie
Kultury Saska Kêpa przy ul.
Brukselskiej 23 przez ca³y
dzieñ bêdzie trwaæ Œwi¹teczny
Kiermasz po³¹czony z mnóst-
wem atrakcji dla dzieci i doro-
s³ych. Celem inicjatywy jest
zebranie œrodków finansowych
na rzecz podopiecznych Fun-
dacji Œw. Jana Jerozolimskie-
go. O godzinie 17.30 odbêdzie
siê aukcja wartoœciowych pre-
zentów przekazanych przez
ró¿nych darczyñców.   (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury – 9.12. godz. 9.00, 10.15, 11.30
– Koncert muzyki dla dzieci z cyklu „Muzyka i zabawa w War-
szawie” pt. „Zimowa podró¿ przez Europê”. Zapraszamy klasy I-
IV Szkó³ Podstawowych. Zg³oszenia u koordynatora projektu,
Jaros³awa Siwiñskiego – tel. 531 727 907, wstêp 3 z³; godz.
19.00 – „Kalejdoskop muzyczny” – koncert pianistów z Oœrodka
Kultury w Weso³ej, wstêp wolny; 10.12. godz. 11.00–15.00 –
Warsztaty Dobrego Stylu - koszt 15 z³. Zapisy: 22 517 65 86;
godz. 18.00 – Wystêp Dzieciêcego Teatru Muzycznego „Rewia”
z Bia³orusi, wstêp wolny; 11.12. godz. 10.00 –14.30 - Miko³ajko-
wy Turniej szachowy dla dzieci i m³odzie¿y do 16 roku ¿ycia, za-
pisy: maileszachy11grudnie@wp.pl Wpisowe – 5 z³, w dniu za-
wodów – 10 z³; 12.11. godz. 18.00 –  spektakl „W mojej ojczy-
Ÿnie”, wstêp wolny; 14.12. godz. 17.00 – Wyk³ad pt. „Dadaizm.
Prowokacja i antysztuka”, wstêp wolny; godz. 18.00 – „Po dru-
giej stronie okna” – klub literacki „Praska Przystañ S³owa”,
wstêp wolny; 15.12. godz. 19.00 –  Kabaret „Filip z Konopi”,
wstêp 10 z³; 16.12. godz. 19.00 – „Zielony ksiê¿yc”- koncert poe-
zji, wstêp wolny; 17.12. godz. 12.00-16.00 – Spotkanie choinko-
we dla dzieci na terenie Sinfonii Varsovii, wstêp wolny; godz.
18.30 – Koncerty zespo³ów „Myœli rozczochrane wiatrem zapisa-
ne” oraz Agnieszka Grochowicz  z towarzyszeniem Krzysztofa
£ochowicza, wstêp wolny; 18.12. Przedœwi¹teczna Rodzinna
Niedziela w CPK - godz. 12.00 – East Warsaw Music Festiwal.
Musical komediowy „Siostrunie”. Wstêp za zaproszeniami do-
stêpnymi w sekretariacie CPK; godz. 12.00–16.00 – Kiermasz
œwi¹teczny. Wiêcej informacji: 22 517 65 86; godz. 18.00 – Kon-
cert muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów PSM im. Gra¿yny
Bacewicz, wstêp wolny; 19.12. godz. 18.30 – W cyklu Swing
Club wyst¹pi – Anatol Wojdyna i przyjaciele, wstêp wolny; 

Oœrodek Edukacji Kulturalnej SBM Grenadierów, Al. St.
Zjednoczonych 40 - 14.12. godz. 15.00 - przedstawienie dla
dzieci „Królowa Œniegu” i spotkanie z Miko³ajem. Wstêp wolny.
Rezerwacja miejsc: 673 60 63, 606 839 305;

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21
- 12.12. godz. 18.00 - Z cyklu Historia, jakiej nie znacie. „Kobie-
ce historie czyli rzecz o odwiecznej walce o zachowanie g³adkiej
cery i talii osy”; 17.12. godz. 13.00 -  Hej kolêda, kolêda. XXI
edycja mazowieckiego konkursu na instrumentalne wykonanie
kolêdy; 

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” filia Oœrodka Kul-
tury w Dzielnicy Weso³a ul. Jana Paw³a II 25 – 14.12. godz.
19.00 - Wyspy Mauritius i Reunion – tygiel kultu i religii na Oce-
anie Indyjskim. Opowieœci z podró¿y Micha³a Araszkiewicza;
15.12. godz. 18.00 - spotkanie dla dzieci – rêczne malowanie
bombek choinkowych  (zapisy pod  nr tel. 22 427 37 74 do
8.12.br.); godz. 19.00 – spotkanie artystyczne dla doros³ych, za-
pisy pod  nr tel. 22 427 37 74 do 8.12.br.); 16.12. godz. 10.40 -
Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci; 16.12. godz. 19.30 -
wyk³ad Staro¿ytna m¹droœæ we wspó³czesnym œwiecie. Wystawa
„Budda w podró¿y. Jak m¹droœæ wschodu dotar³a na zachód.”
(ogrodzenie Gimnazjum nr 119);

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

ul. Zamieniecka 76
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

SPRAW SOBIE I SWOIM NAJBLIŻSZYM
NIEPOWTARZALNY PREZENT GWIAZDKOWY!

Zapraszamy na krótką 
PROMOCJĘ ŚWIĄTECZNĄ

Złoto PR 585 – 5% (nowa kolekcja)
Brylanty – 10% (duży wybór)

Srebro – 20% (oryginalne wzory).
W ciągłej sprzedaży 

biżuteria ze złota – 50%
oraz kolekcja srebra prosto z Włoch –5%.

Skup złomu – atrakcyjne ceny!
ZAPRASZAMY!

Universam Grochów
I piętro

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

REKLAMA REKLAMA

Prze³amuj¹c siê op³atkiem dzielimy z najbli¿szymi nasze radoœci, oczekiwania,
marzenia. Niech ¿yczenia wypowiadane w nadchodz¹cy, wigilijny wieczór 
bêd¹ dla Pañstwa najpiêkniejsze.   

¯yczê Pañstwu pogodnych i szczêœliwych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 
W krêgu najbli¿szych. Z nadziej¹ na dobry i szczêœliwy, Nowy 2012 Rok.  
Wszelkiej pomyœlnoœci!

Tomasz Kucharski 
Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Mazowieckiego
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REKLAMA REKLAMA

Pan Kazimierz G³ówka z daleka widzia³, ¿e jego kolega, Eu-
stachy Mordziak, markotny jest bardzo. 

- Co siê sta³o, panie Eustachy, ¿e pan nie w humorze?
- Bo, wie pan, cz³owiek ju¿ g³owê traci. Ja ju¿ nie wiem,

czym ja mam siê teraz martwiæ bardziej: kryzysem w Europie,
czy nasz¹ pi³k¹ no¿n¹, kochan¹? 

- Faktycznie z t¹ Europ¹, to siê porobi³o. Ju¿ siê wydawa³o,
¿e mamy jasno wytyczon¹ drogê. Pan prezes powiedzia³ „Bu-
dapeszt” i wszystko by³o wiadomo. Okazuje siê jednak, ¿e to
nie takie halo! Bida tam a¿ piszczy. Ludzie na ulicach ¿¹daj¹,
¿eby ten ichni premier zwija³ manatki. 

- Mo¿e prezesowi spodoba³o siê, jak Orban, premier znaczy,
wzi¹³ prasê za mordê, a ca³y kraj krótko na smycz?

- Mo¿e i tak, ale kto za to zap³aci?
- Od tego, panie Kaziu, prezes ma innych. Nie mo¿e sobie

ch³op wszystkim g³owy zaprz¹taæ. Poza tym, jak tak czytam
i s³ucham, to demonstracje s¹ ju¿ wszêdzie. A nasz Tusk, to na-
wet mówi, ¿e w ogóle Europa mo¿e siê rozlecieæ. 

- Jak rozlecieæ, jak rozlecieæ? Tu chodzi bardziej, ¿eby Euro-
pa nie sta³a siê prowincj¹ Chin, albo Indii. Znaczy, ¿ebyœmy
my wszyscy stali mocno gospodarczo. Jeœli to siê nie uda, to
padaka - zawsze za petentów bêdziemy.  

- To jednak nie na moj¹ g³owê. Za to drakê w PZPN rozu-
miem – ch³opaki walcz¹ o swoje. 

- Widocznie doszli do wniosku, ¿e Lato ju¿ siê nachapa³ i te-
raz kolej, ¿eby inni kasowali piêædziesi¹t tysiaków miech
w miech.  

- Ale on siê zastrzeg³, ¿e to piêædziesi¹t, lecz bez dodatków
i brutto, panie Kaziu.

- A jakie on chcia³ jeszcze dodatki – za trudne warunki pra-
cy, dro¿yŸniany, czy mo¿e becikowe? Wie pan ca³e to towarzy-
stwo jest jakieœ takie szemrane. Jak tak popatrzy³em na tych
niez³omnych bojowników o moralnoœæ w pi³ce no¿nej, tych, co
to chc¹ mu sto³ek spod ty³ka wyrwaæ, to, powiem panu, od ¿ad-
nego u¿ywanego samochodu bym nie kupi³. 

- Jakieœ siuchty id¹, nie ma co. Taœmy pan s³ysza³?
- Kompromitacja, daj pan spokój. Podobno ten, co nagry-

wa³, to jakiœ biznesmen, który zamówienia z PZPN nie dosta³. 
- I tak siê zemœci³?
- Jeszcze nie wiadomo, ale tak mówi¹. Na razie Lato Krêci-

nê, znaczy sekretarza generalnego zwi¹zku, na po¿arcie wil-
kom rzuci³, a sam ma nadziejê, ty³ek uratowaæ.

- Jak na Euro wyjdziemy z grupy, to, kto wie? Grupê mamy
podchodz¹c¹ – pepiki, ruskie. Sami swoi plus Grecy. Powiem
panu jednak, tak czy siak, to ten Lato w moich oczach straci³
wszystko. Niepotrzebnie wzi¹³ siê za myœlenie, znacznie lepiej
kopa³. 

- Bo wie pan, panie Eustachy – tacy ludzie to najczêœciej po-
pe³niaj¹ samobójstwo skacz¹c ze swojego ego na swoje IQ.

- O w mordê, a co to znaczy, panie Kazimierzu? 
- Ego, to poczucie w³asnej wartoœci, a IQ to miara inteligen-

cji, czyli realnych mo¿liwoœci. Samobójstwo polega wiêc na
tym, ¿e ktoœ kto by³ przekonany, ¿e jest genialny, bierze siê za
coœ, co umys³owo jest dla niego niedostêpne. Tylko siê oœmie-
sza, wprowadza otoczenie w zak³opotanie, niszczy swój wize-
runek, czyli sam strzela sobie samobója.

- I Lato to zrobi³?
- Nie on jeden, panie Eustachy, nie on jeden.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Samobój

A gdzie miejsce na bunt
m³odzieñczy, na fantazjê, na
energiê, z któr¹ trudno same-
mu sobie poradziæ?! Dlatego
w trudnych rozmowach z m³o-
dzie¿¹ warto najpierw wska-
zaæ nowe drogi aktywnoœci
(artystycznej, performance
czy sportowej - niewa¿ne!)
a dopiero wówczas, gdy po-
czuj¹ ¿e krew buzuje w ¿y³ach,
a poziom adrenaliny roœnie

i ¿e naprawdê mo¿na dostaæ
skrzyde³ bez dopalaczy i alko-
holu, mo¿emy rozmawiaæ
o profilaktyce.

Bo rozmawiaæ trzeba. Na
ka¿dy temat. Nie wystarczy
„wymiana komunikatów”
szczególnie, ¿e komunikaty
nadaj¹ zw³aszcza doroœli,
niespecjalnie zainteresowani
dialogiem. Bo wiedz¹ lepiej,
a dzieciak ma s³uchaæ. S³u-

cha, a jak¿e, bo musi, pytanie
tylko, czy… s³yszy? A mo¿e
puszcza mimo uszu?

Profilaktyka siêgnê³a tak¿e
po problem ci¹¿y. Dzieci po-
czête w zamroczeniu alkoho-
lowym zbyt czêsto odbiegaj¹
od rówieœników i kondycj¹,
i intelektem. Apeluje siê zatem
o trzeŸw¹ odpowiedzialnoœæ
za nowo powo³ane ¿ycie, pro-
dukuj¹c i rozdaj¹c na przy-
k³ad takie d³ugopisy, jak ten
na zdjêciu. Cel - nader szczyt-
ny. Zastanawiam siê tylko, ile
osób w szale mi³osnych unie-
sieñ „po kielichu” zakrzyk-
nie: STOP! Nie róbmy tego!
Antykoncepcja, ot co! Zw³a-
szcza po alkoholu!

Ciekawe te¿, ile osób przy-
³¹czy siê do propagowania
tej szczytnej idei, ostentacyj-
nie u¿ywaj¹c owego d³ugopi-
su, na przyk³ad - dziennika-
rze i politycy podczas wyst¹-
pieñ telewizyjnych, nauczy-
ciele i uczniowie w szkolnych
klasach, ekspedientki w mo-
nopolu…

Ech, ¿ycie. żu

Kobiecym okiem

Gad¿ecik reklamowy, rzecz
na ogó³ przyjemna. Choæ
z drugiej strony, tyle tego
œmiecia wala siê w ka¿dym
domu… A jednak producenci
dóbr wszelakich przeœcigaj¹
siê w pomys³ach, by zaskarbiæ
sobie nasze zainteresowanie.
Te dziwne trendy nie omijaj¹
tak¿e realizatorów rozmaitych
kampanii prospo³ecznych. 

Znieczuleni jesteœmy na pla-
katy i ulotki. Ankieta audytoryj-
na, przeprowadzona na kilku
tysi¹cach osób wskazuje ulotkê
jako najmniej skuteczny œrodek
w przekazywaniu informacji
trudnych do przekazania i do
przyjêcia, na przyk³ad - t³uma-
czenie m³odym, ¿e nie nale¿y
piæ, æpaæ, paliæ i ¿e, ogólnie
rzecz bior¹c, najlepiej jest byæ
porz¹dnym cz³owiekiem.  

Ci¹¿a bez
alkoholu

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

To lektura fascynuj¹ca i nie tylko dlatego, ¿e Pani Danuta jest ¿on¹ Le-
cha Wa³êsy.  Ksi¹¿ka jest po prostu szczera. Nosi tytu³ „Danuta Wa³êsa –
marzenia i tajemnice” oraz dopisek na stronie tytu³owej „Opracowa³ Piotr
Adamowicz” (Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2011). A teraz ju¿ pañstwo
Bushowie.  

„Na pocz¹tku lipca (1989) – stwierdza autorka - pojecha³am wraz z Jar-
kiem do Filadelfii, gdzie w imieniu mê¿a odebra³am Medal Wolnoœci, naj-
wy¿sze odznaczenie pañstwowe w USA. Na mê¿a po 4 czerwca (zwyciêstwo
„Solidarnoœci” w wyborach) czeka³y w kraju wa¿ne obowi¹zki. Maj¹c za so-
b¹ trening zwi¹zany z Noblem (1983), nie odczuwa³am cienia tremy...
A w tydzieñ po naszym powrocie do Gdañska, Ameryka przyjecha³a ‘do
nas’. 11 lipca przylecia³ do Gdañska pan prezydent George Bush z pani¹
Barbar¹. 

„W pierwszej chwili pomyœla³am, ¿e skoro mam goœciæ w domu samego
prezydenta USA z ma³¿onk¹, to przygotowania bêd¹ tylko ciut inne ni¿ zwy-
kle. Tymczasem okaza³o siê, ¿e wygl¹da³y zupe³nie inaczej. Przyjecha³a po-
tê¿na ekipa Amerykanów. Dok³adnie sprawdzali ca³¹ posesjê. Ka¿de drzewo
w ogrodzie ogl¹dali. Gdy znaleŸli najmniejsz¹ dziurkê w pniu drzewa, spraw-
dzali, co siê w niej znajduje. Pods³uchy? Materia³y wybuchowe? W jednym
z drzew odkryli pszczo³y i trzeba by³o ich siê pozbyæ... 

„Szczerze mówi¹c, niewiele szczegó³ów pozosta³o mi w pamiêci z wizyty
pañstwa Bushów. Niew¹tpliwie by³ to wielki zaszczyt, ¿e przyjecha³ do moje-
go domu prezydent amerykañski, prezydent najpotê¿niejszego pañstwa na
œwiecie. Bo przecie¿ m¹¿ wtedy, w lipcu 1989 roku, by³ tylko przewodnicz¹-
cym zwi¹zku. 

„Nie bêdê zmyœla³a – w tamtym czasie nie wiedzia³am zbyt du¿o o ame-
rykañskim prezydencie i jego ¿onie. Wiedzia³am, ¿e poprzednikiem Geor-
ge’a Busha by³ Ronald Reagan. Obaj w trudnym czasie wspierali Polskê i Po-
laków, za co nale¿y im siê wdziêcznoœæ. 

W trakcie obiadu pañstwo Bushowie okazali siê bardzo sympatycznymi,
towarzyskimi ludŸmi. Pani Barbara Bush jest ciep³¹ i serdeczn¹ osob¹, wspie-
raj¹c¹ ¿on¹. ¯ona, matka i babcia... Tak, tak, ‘dobra pani’, promieniej¹ca
m¹drym uœmiechem, zarazem ³agodna i pewna siebie. Polubi³am j¹. Potrafi-
³a wychowaæ dzieci, pokierowaæ nimi, bo synowie byli gubernatorami, a je-
den z nich zosta³ póŸniej prezydentem USA. 

„Pytano siê mnie, co czu³am, gdy odwiedzali mój dom pañstwo Bushowie.
Odpowiedzia³am, ¿e czu³am siê zaszczycona. A jednoczeœnie chcê zaznaczyæ,
¿e choæ mo¿e siê to wydaæ nieprawdopodobne, ¿e odwiedziny pañstwa Bu-
shów nie zrobi³y na mnie szczególnego wra¿enia.  Przyjmowa³am ich jako lu-
dzi, którzy w okreœlonym momencie piastuj¹ wysokie stanowiska. Choæ pan
Bush jest prezydentem, a pani Bush prezydentow¹, to s¹ przede wszystkim
ludŸmi. Zawsze uwa¿a³am i nadal uwa¿am, ¿e sytuacja, piastowane stanowi-
ska nie mog¹ wp³ywaæ na zmianê charakteru cz³owieka. 

„Nie jestem Amerykank¹, nie mieszkam w Ameryce, dlatego nie mnie oce-
niaæ, czy ze swojej prezydenckiej roli wywi¹zywali siê lepiej lub gorzej. Nato-
miast jako Polka i ¿ona Wa³êsy, wiem, ¿e nam, Polakom, pomagali. Wizyta pañ-
stwa Bushów w Gdañsku pod stoczni¹, w moim domu, by³a w pewnym sensie ja-
kimœ symbolicznym zwieñczeniem naszej walki o wolnoœæ. Dzisiaj mam wra¿e-
nie, ¿e niestety, zbyt szybko zapomina siê w Polsce o ogromnym, historycznym
i politycznym skoku, jaki w ci¹gu zaledwie kilku lat wówczas siê dokona³”. 

Czy Pani Danuta nie ma racji?
Zygmunt Broniarek

Fot. Jan Goliñski

F.U.H. „MIKROL”  
04-171 Warszawa, ul. Jarociñska 17 

Okna i drzwi PCV                                               
Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne                       
Witryny, fasady z aluminium                                
Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                      
Podjazdy dla wózków                                          
I inne - wiêcej na stronie www.mikrol.waw.pl

e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl
tel. (22) 610-31-35;  fax. (22) 879-79-13
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W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
zdrowa ¿ywnoœæ
s³odycze, wêdliny, wina i soki
chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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65 LA65 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.
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Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33    e-mail: redom@redom.pl
WYKONUJE:

renowacjê stolarki mebli nowoczesnych 
i stylowych
renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych
i stylowych
nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany,
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin i transport
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OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 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! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

(22) 517 88 88   512 024 054   www.ostojarembertow.pl

REKLAMA REKLAMA

ul. Saska 46
tel. 22 424−44−37
www.obiadek−saska.pl
Potrawy w³asnej produkcji.
BARDZO SMACZNE!
Zamówienia œwi¹teczne:

miêsa pieczone 
pó³miski wêdlin 

miêsa i ryby w galarecie 
zamówienia nietypowe 

ORGANIZUJEMY KOMUNIE,
IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE,

KONSOLACJE!

Tegoroczna uroczystoœæ, 27 li-
stopada br. w Alei Chwa³y, przy
g³azach upamiêtniaj¹cych bohate-
rów walk narodowo-wyzwoleñ-
czych, zgromadzi³a wielu goœci. 

W intencji poleg³ych powstañ-
ców odprawiona zosta³a polowa
msza œwiêta.  Nabo¿eñstwu i ca³ej

uroczystoœci artystyczn¹ oprawê
nada³ wystêp chóru „Deo Volante”.
Przed pomnikiem upamiêtniaj¹-
cym tych, którzy zginêli pod
Olszynk¹ Grochowsk¹ w 1831 ro-
ku odby³ siê tradycyjny apel pole-
g³ych z udzia³em kompanii Wojska

Polskiego i oddana zosta³a salwa
honorowa. 

Bohaterom ho³d oddawa³y przy-
by³e delegacje reprezentuj¹ce m.in.
Marsza³ka Województwa Mazo-
wieckiego, Ministerstwo Obrony
Narodowej, Biuro Bezpieczeñstwa
Narodowego (reprezentuj¹ce Pre-

zydenta RP) i kawalerów Orderu
Virtuti Militari oraz samorz¹dy m.
st. Warszawy i dzielnic, organiza-
cje kombatanckie, cechy, rady
osiedli z dzielnicy Praga-Po³udnie.
W imieniu Prezydent m. st. War-
szawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz

kwiaty pod pomnikiem z³o¿y³ wi-
ceburmistrz Dzielnicy Praga-Po³u-
dnie Robert Kempa. Na uroczysto-
œci nie zabrak³o te¿ radnych m. st.
Warszawy i Pragi-Po³udnie. 

Miejsce pamiêci o Olszynce
Grochowskiej to nie tylko po-
wstañcza mogi³a i Aleja Chwa³y,
w której przez lata przybywa³o
obelisków. Od lat powraca te¿
pomys³ usypania tutaj kopca czy
budowy mauzoleum. Do tej kon-
cepcji odniós³ siê w swoim wy-
st¹pieniu m.in. Andrzej Melak,
radny m. st. Warszawy, od lat
dzia³aj¹cy na rzecz upamiêtnienia
wydarzeñ zwi¹zanych z Bitw¹
pod Olszynk¹ Grochowsk¹.
I choæ pomys³ ten pozostaje na
razie w sferze marzeñ, to powoli
lecz konsekwentnie prowadzone
s¹ dzia³ania, które te marzenia
urzeczywistni¹. 

Organizatorzy uroczystoœci za-
dbali równie¿ o atrakcje poza ofi-
cjalnym protoko³em. 

W atmosferê bitewnych wyda-
rzeñ uczestników wprowadzi³ po-
kaz wystrza³ów armatnich. 

Na zakoñczenie wszyscy mogli
posiliæ siê tradycyjn¹ wojskow¹
grochówk¹.  

Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e do-
biega koñca produkcja pierwszej
czêœci filmu dokumentalnego o Bi-
twie Grochowskiej z 1831 r. Za³o-
¿eniem jego twórców jest nie tylko
przypomnienie dzia³añ wojen-
nych, ale te¿ historia Olszynki Gro-
chowskiej, jako miejsca pamiêci 

o ludziach i wydarzeniach z cza-
sów powstania listopadowego
i wojny polsko-rosyjskiej 1831 r.
Projekt jest realizowany przez

Fundacjê Muzyki Sakralnej Caeci-
lianum, a wspó³finansowany przez
Urz¹d Dzielnicy Praga-Po³udnie.  

AS

Pamięć o Powstaniu Listopadowym trwała jak głaz 
Pamiêæ o Powstaniu Listopadowym i walkach pod Olszynk¹ Grochowsk¹ mie-
szkañcy s¹siaduj¹cych dzielnic, Pragi-Po³udnie i Rembertowa, pielêgnuj¹ szcze-
gólnie. Tak, jak w latach minionych, tak i w tym roku oba Urzêdy dzielnic wraz ze
Stowarzyszeniem Olszynka Grochowska, Krêgiem Pamiêci Narodowej i Parafi¹ 
œw. Wac³awa zorganizowa³y obchody 181. rocznicy Powstania Listopadowego. 

Z-ca Burmistrza Adam Grzegrzó³ka i Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga-
-Po³udnie Marcin Kluœ oraz Wiceprzewodnicz¹ca Rady Dzielnicy Katarzyna
Olszewska.

Kombatanci.

Warta honorowa.
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski
Czy zosta³y spe³nione na-

dzieje pok³adane w organizacji
EURO i lokalizacji Stadionu
Narodowego? Czy wiêcej jest
plusów, czy negatywów? Co,
tak naprawdê, mamy z organi-
zacji najwiêkszej w historii
Polski komercyjnej imprezy
sportowej i najdro¿szej w hi-
storii Polski sportowej inwe-
stycji?

Dzisiaj oddajemy g³os mie-
szkañcom Saskiej Kêpy, osie-
dla s¹siaduj¹cego ze Stadionem
Narodowym. 

Jerzy Leszczyñski, emeryt, 
ul. Miêdzynarodowa

Jedno dla mnie jest korzyst-
ne, ¿e zlikwidowano ten bazar,
który dla mnie by³ uci¹¿liwy.
W tej chwili dzielnica ma inny
poziom ni¿ wtedy, gdy by³ han-
del na Jarmarku Europa. Nie je-
stem przeciwnikiem handlu, ale
nie powinien on siê odbywaæ
w centrum miasta i likwidacja
jarmarku jest najwiêkszym plu-
sem budowy Stadionu Narodo-
wego. Mamy teraz wiêcej miej-
sca do zaparkowania samocho-
dów.

Anna Dobrowolska, account
manager, ul. Francuska

Dla mnie siê praktycznie nic
nie zmieni³o oprócz tego, ¿e
mam bardzo ³adny widok
z balkonu, który wychodzi
prosto na Stadion Narodowy.
Chocia¿… zmienia siê trochê
infrastruktura, która jest doo-
ko³a. Natomiast bojê siê, jak to
bêdzie, gdy stadion siê zape³ni
tymi 55. tysi¹cami kibiców
i oni wszyscy krzykn¹ wspól-
nie: „Gooool!”.

Gra¿yna Musia³owska, plastyk
muzyk, ul. Berezyñska

Problemem jest to, ¿e jak lu-
dzie przyje¿d¿aj¹ na stadion,

to parkuj¹ gdzie siê da. I z tym
jest gorzej. To wysz³o przy
tych „Dniach Otwartych”. Na-
tomiast stadion przyci¹ga wie-
lu ludzi i to jest dobre dla bi-
znesu i dla handlu. ¯ycie jest
piêkne, a ca³y œwiat przyjedzie
do nas.

Jan B³ocki, fizyk, 
ul. Estoñska

Czyta³em w ostatnim „Mie-
szkañcu” wypowiedzi mie-
szkañców Kamionka i dosko-
nale rozumiem ich rozgory-
czenie. W przypadku jakich-
kolwiek wydarzeñ na stadio-
nie moja ulica wraz z otocze-
niem zamienia siê w jeden
wielki kociokwik. Samochody
parkuj¹ gdzie popadnie, nieo-
mal¿e wje¿d¿aj¹c na drzewa.
Mam pod swoim domem wy-
dzielone miejsce dla niepe³no-
sprawnych, ale bojê siê wyje-
chaæ, bo natychmiast moje
miejsce bêdzie zajête. ¯ona
goni stra¿ miejsk¹, która przed
ni¹ ucieka. Ostatnio, jak sta-
dion by³ otwarty, ¿ona zwróci-
³a uwagê stra¿nikowi na nie-
prawid³owo parkuj¹cy samo-
chód. W odpowiedzi us³ysza-
³a: „No wie Pani, taki

dzieñ…”. Jeœli stró¿e prawa
akceptuj¹ anarchiê, to trudno,
aby sytuacja mog³a siê popra-
wiæ. Jak mi powiedzia³ znajo-
my, w przypadku wydarzeñ na
stadionie Legii ustawiane s¹
kordony policji nie wpuszcza-
j¹ce samochodów w okolice
stadionu. Nie wiem czy nie na-
le¿a³oby podobnego rozwi¹za-
nia zastosowaæ tutaj.

Pawe³ Lipski, radca prawny,
ul. Czeska

Fajne jest to, ¿e wokó³ sta-
dionu bêd¹ tereny zielone, na
których bêdzie mo¿na space-
rowaæ i pobiegaæ. Liczê, ¿e
przybêdzie nam miejsc do
parkowania, ¿e parkingi na
stadionie, wtedy, gdy nie bê-
dzie tam imprez, zostan¹ 
udostêpnione mieszkañcom.
Zmieni³o siê sporo – wyre-
montowano Francusk¹, Ziele-
nieck¹, a nad Wis³¹ powsta³a
œcie¿ka rowerowa. ¯ycie utru-
dniaj¹ korki, które tworz¹ siê
przy stadionowych impre-
zach, no i trochê obawiamy
siê, czy nie bêdzie tu zbyt g³o-
œno.

Notował: Adam Rosiński

Mamy stadion. I co mamy?Mamy stadion. I co mamy?
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* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

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

Zostañ Honorowym Miko³ajem
„Koœció³ Domowy” i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ju¿ po raz drugi rozpoczê³y akcjê „Wirtualna Choinka”. W ra-
mach akcji uruchomiono stronê internetow¹ www.wirtualna-
choinka.net na której znaleŸæ mo¿na listy dzieci, a tak¿e naj-
bardziej potrzebuj¹cych rodzin z terenu praskiej diecezji.

Przy ka¿dej z osób lub rodzin podane s¹ najpotrzebniejsze rze-
czy oraz prezenty marzeñ. Za poœrednictwem strony internetowej
ka¿da z osób, która j¹ odwiedzi bêdzie mog³a wybraæ dziecko,
któremu chcia³aby przygotowaæ prezent na œwiêta. W chwili gdy
wybierzemy dziecko znika ono ze strony, a paczkê nale¿y dostar-
czyæ do 20 grudnia do jednego z nastêpuj¹cych miejsc: siedziba
Caritas DWP przy ul. Kawêczyñskiej 49, Radio Warszawa przy ul.
Floriañskiej 3 lub parafia Œw. Trójcy w Z¹bkach przy ul. Pi³sud-
skiego 46. Warto pamiêtaæ, i¿ w chwili wyboru dziecka, które
chcemy obdarowaæ, jego nazwisko znika z katalogu na stronie in-
ternetowej, a wiêc jeœli siê rozmyœlimy i paczki nie zrobimy, dziec-
ko nie dostanie prezentu, gdy¿ nikt inny nie bêdzie móg³ go ju¿
wybraæ. Œwi¹teczne paczki, które dzieci otrzymaj¹ za poœrednic-
twem akcji od anonimowych Honorowych Miko³ajów, w przewa-
¿aj¹cej mierze bêd¹ jedynymi prezentami, jakie znajd¹ w tym ro-
ku pod choink¹. (ab)
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
W tym miesi¹cu bêdziesz mieæ g³owê pe³n¹ pomy-
s³ów. Zastanów siê jak wprowadziæ je w ¿ycie, aby
przynios³y oczekiwany efekt. Sukces jest w zasiêgu
rêki. W pracy czekaj¹ Ciê nowe wyzwania. Twoja
kreatywnoœæ zostanie doceniona przez pracodawcê.
W ¿yciu rodzinnym zapowiada siê dla Ciebie i bli-
skich wyj¹tkowo dobry okres. Dziêki ich wsparciu
poradzisz sobie i zaczniesz doceniaæ wszystko na
nowo. Osoby zakochane bêd¹ snuæ wspólne plany
na przysz³oœæ.

BYK 22.04-21.05
W Twoim ¿yciu pojawi siê szansa na nowe doœwiad-
czenie zawodowe, które pozwoli Ci siê rozwin¹æ
i poszerzyæ swoje umiejêtnoœci. Pamiêtaj „nie chodŸ
na skróty”, a wiêc wszystko co robisz, rób starannie
i dok³adnie. Zadbaj o relacje z rodzin¹. Byki szukaj¹-
ce swojej drugiej po³ówki nieoczekiwanie poznaj¹
kogoœ, kto zawróci im w g³owie. W sta³ych zwi¹z-
kach zakochani d¹¿yæ bêd¹ do stabilizacji, dziêki
czemu poczuj¹ siê szczêœliwi.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Potrzebujesz nowej motywacji do dzia³ania lub do
zmian, które tchn¹ w Ciebie energiê ¿yciow¹. Na
Twojej drodze mo¿e pojawiæ siê osoba o intryguj¹cej
osobowoœci. Nie daj siê jednak zwieœæ pozorom,
i w jej przypadku uwa¿aj nie tylko na s³owa, ale i czy-
ny. W pracy strze¿ siê nieuczciwej konkurencji, ale
nie przejmuj siê ni¹, gdy¿ Twoja rzetelnoœæ zostanie
zauwa¿ona i nagrodzona. Osoby zakochane doce-
ni¹ swojego partnera na nowo, odnajduj¹c w zwi¹z-
ku przyjaŸñ, lojalnoœæ i wiernoœæ. 

RAK 22.06-22.07
Teraz jest dobry czas na podejmowanie wa¿nych
decyzji oraz rozwi¹zanie problemów. Skorzystaj
z tego i nie czekaj ani chwili d³u¿ej. WeŸ sprawy
w swoje rêce i przejdŸ do dzia³ania. Optymistyczne
podejœcie do ¿ycia pomo¿e Ci dostrzec nowe mo¿li-
woœci zawodowe i finansowe, które nied³ugo siê po-
jawi¹. Wolny czas poœwiêæ na odœwie¿enie starych
znajomoœci. Samotne Raki czekaj¹ d³ugie i roman-
tyczne wieczory, spêdzone na randkach w mi³ym to-
warzystwie. 

LEW 23.07-23.08
W najbli¿szym czasie bêdziesz mia³ sporo zajêæ. Nie
omin¹ Ciê tak¿e sprawy wymagaj¹ce nadrobienia.
Warto wysiliæ siê, aby wyjœæ na prost¹. Dziêki temu
Twoja uwaga zwróci siê ku nadchodz¹cym wyzwa-
niom. B¹dŸ wytrwa³y a osi¹gniesz to, czego pra-
gniesz. Osoby zakochane odnajd¹ w swoim partne-
rze oparcie i pomoc, a Lwy szukaj¹ce mi³oœci bêd¹
wprost otoczone adoratorami.

PANNA 24.08-23.09
Zaleg³e sprawy za³atwisz bez problemów dziêki
przyp³ywowi energii i determinacji, które dadz¹ Ci si-
³ê do dzia³ania. Przed Tob¹ szansa na nowy etap
w ¿yciu zawodowym. Wiele osi¹gniesz, jeœli bê-
dziesz odwa¿na i pracowita. Osoby bêd¹ce w sta-
³ych zwi¹zkach powinny znaleŸæ wiêcej czasu na

rozmowy. Dobrym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê
wspólny wyjazd, który przybli¿y Was do siebie. 

WAGA 24.09-23.10
Pomimo wielu pilnych spraw, które masz do za³a-
twienia powinieneœ zwolniæ tempo. Nie bierz na sie-
bie tylu obowi¹zków i zaufaj innym prosz¹c ich o po-
moc i wsparcie. Sam wszystkiego nie za³atwisz.
Oszczêdzaj¹c swoje si³y i pomys³y, szybko zauwa-
¿ysz przyp³yw energii witalnej. Samotne Wagi maj¹
szanse poznaæ interesuj¹c¹ osobê, w towarzystwie
której na nowo odkryj¹ uroki wspólnego ¿ycia.

SKORPION 24.10-23.11
Na Twojej drodze pojawi siê szansa na zrobienie do-
brego interesu. Zaufaj swojej intuicji, a osi¹gniesz
cel. Nie wdawaj siê w k³ótnie i nie rozpowiadaj plo-
tek, gdy¿ odbije siê to na Tobie niekorzystnie. W pra-
cy mo¿e Ciê czekaæ trudna rozmowa z szefem.
B¹dŸ stanowczy i pewny siebie, a pracodawca to do-
ceni i zyskasz w jego oczach. Koñcówka miesi¹ca
zapowiada sympatyczne spotkania w mi³ym towa-
rzystwie.

STRZELEC 24.11-22.12
W Twoim ¿yciu szykuj¹ siê zmiany. Od Ciebie zale-
¿y, czy zyskasz na tym, czy stracisz. Miej siê na
bacznoœci, gdy¿ rady nieprzychylnych Ci osób mog¹
przysporzyæ  sporo k³opotów. W tym miesi¹cu pie-
ni¹dze Ciê lubi¹, pomyœl wiêc nad korzystnym ich
zainwestowaniem. W kontaktach z ukochan¹ osob¹
powinieneœ postaraæ siê poprawiæ wspólne relacje.
Pomyœl nad wprowadzeniem do codziennego ¿ycia
wiêcej ¿yczliwoœci.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W pracy czekaj¹ Ciê same sukcesy i mi³e wiadomo-
œci. Dziêki swojemu uporowi i wytrwa³oœci, wytyczo-
ne cele osi¹gniesz w znacznie krótszym czasie ni¿
planowa³eœ. W rodzinie szczêœliwe wydarzenia. Jeœli
jesteœ osob¹ samotn¹ i szukasz swojej drugiej po-
³ówki, pamiêtaj, ¿e nie uda Ci siê to jeœli bêdziesz
ci¹gle siedzieæ w domu. W sta³ych zwi¹zkach nasta-
nie spokój i harmonia.

WODNIK 21.01-19.02
W sytuacjach trudnych poradzisz sobie bardzo do-
brze dziêki w³asnej motywacji i zaradnoœci. Aby nie
roztrwoniæ swojego potencja³u skup siê na jednym
konkretnym celu, a na pewno go osi¹gniesz. Wkrót-
ce mo¿esz dostaæ ciekaw¹ propozycjê, która pozwo-
li Ci podreperowaæ bud¿et domowy. Osoby samotne
powinny zwróciæ wiêksz¹ uwagê na swoje otoczenie,
gdy¿ jest tam ktoœ, komu na nich zale¿y od dawna.

RYBY 20.02-20.03
Rzetelnoœæ to Twój atut. I tym razem oka¿e siê on
pomocny w pracy. Korzystny uk³ad planet zapowia-
da radosne wydarzenia i mi³e nowiny. W ¿yciu towa-
rzyskim bêdziesz cieszyæ siê du¿¹ sympati¹ otocze-
nia i powodzeniem. W wolnym czasie pomyœl o wy-
poczynku. Ryby bêd¹ce w sta³ych zwi¹zkach poczu-
j¹ chêæ dominacji nad partnerem, co mo¿e doprowa-
dziæ do drobnych sprzeczek. 

Rosalie

IIllee  zznnaacczzyy  ddoottyykk??  CCzzyy  jjeesstt

wwaażżnnyymm  eelleemmeenntteemm  nnaasszzeeggoo

żżyycciiaa??  JJeesstt..  MMiimmoo,,  żżee  ttaakk  wwiiee−−

llee  oossóóbb  nnaawweett  pprrzzyy  ppoowwiittaanniiuu

uunniikkaa  ppooddaawwaanniiaa  rręękkii..  DDoottyykk

jjeesstt  bbaarrddzzoo  wwaażżnnyymm  eelleemmeenn−−

tteemm  ppoocczzuucciiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa,,

aakkcceeppttaaccjjii,,  ppookkrrzzeeppiieenniiaa,,  uullggii..

Nie warto skąpić go dzie−

ciom: powinny być przytulane,

głaskane, tarmoszone w zaba−

wie czy żartach, przy założe−

niu, że nie są zabawką, że oka−

zujemy im ciepło, miłość, życz−

liwość. 

Nie warto skąpić go doro−

słym, samotnym i tym w związ−

kach. Chodzi o rzeczy zwykłe.

O muśnięcie policzka, głaśnięcie

po włosach, uścisk serdeczny

na powitanie. A wreszcie −

o najważniejsze. O przytulenie. 

Uścisk trwa moment, jest

ledwie tchnieniem dobrych

uczuć. A przytulenie, to o wie−

le, wiele więcej. To przekazanie

i przyjęcie dobrych myśli

i uczuć, wszechogarniającego

ciepła, akceptacji, wsparcia,

bliskości. Nie do wiary, jak wie−

lu ludzi nie było przytulanych

od dzieciństwa. Albo jeszcze

dawniej. Nie do wiary, jak wiele

w życiu człowieka może zmie−

nić przytulanie. Przytulajmy!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Ka¿dy lubi czasem zaskoczyæ czymœ nowym.
Oto kilka inspiracji.

✓✓ Ser panierowany - œwietny do piwa, bia³ego wina, albo ja-
ko gor¹ca przek¹ska. Gruby na oko³o 1/2 cm plaster ¿ó³tego se-
ra (ale nie - wyrobu seropodobnego) pokroiæ w paski o szeroko-
œci oko³o 3 cm. Ka¿dy kawa³ek zamoczyæ w s³odkim mleku, oto-
czyæ w m¹ce, nastêpnie w jajku rozbe³tanym z odrobin¹ œwie¿o
mielonego pieprzu, po czym zanurzyæ w miseczce z bu³k¹ tart¹
wymieszan¹ z mielonymi orzechami laskowymi (pó³ na pó³ lub z przewag¹ orzechów),
po obu stronach, zdecydowanie dociskaj¹c. Nastêpnie k³adziemy ka¿dy kawa³ek na
rozgrzanej oliwie i sma¿ymy po ka¿dej stronie powoli, by ser siê roztopi³. Podajemy
natychmiast. Na ka¿dym kawa³ku mo¿na po³o¿yæ odrobinê mas³a orzechowego. 

✓✓ Pieczarki faszerowane - ³ebki du¿ych pieczarek umyæ, zanurzyæ na minutê
w osolonym wrz¹tku, a po os¹czeniu nape³niaæ farszem. Farsz: ogonki oczyœciæ, po-
szatkowaæ i dusiæ na maœle z odrobin¹ bardzo drobno siekanej cebulki, sol¹ i pie-
przem. W tym czasie zetrzeæ na grubej tarce jêdrnego, wyrazistego ogóreczka kiszo-
nego (1/4 ogórka na 3/4 ogonków). Mo¿na dodaæ ciut majonezu lub ostrej musztar-
dy, mo¿na dodaæ starte na grubej tarce jajo na twardo. W wersji na gor¹co wype³nio-
ne kapelusze panierujemy w tartej bu³ce i sma¿ymy najpierw farszem do góry, a po-
tem do do³u. 

✓✓ Kalafiorki: Robimy ciasto naleœnikowe, albo na bazie piwa (jasnego), albo na
maœlance, ze zdecydowanym dodatkiem tartego parmezanu, szczypty ga³ki muszka-
to³owej i ulubionymi przyprawami (ja dajê rozmaryn i cz¹ber). Parmezan mo¿na za-
st¹piæ drobno startym ostrym, twardym ¿ó³tym serem. Oddzielamy ma³e ró¿yczki ka-
lafiora (resztê mo¿na zu¿yæ do zupy), p³uczemy i wrzucamy na 2 minuty do wrz¹tku
z sol¹ i szczypt¹ ga³ki muszkato³owej. Os¹czamy starannie. Ka¿d¹ osobno starannie
zanurzamy w cieœcie i wrzucamy na g³êboki olej. Gdy siê zrumieni, os¹czamy na pa-
pierowym rêczniku. Œwietne na ciep³o, maczane w sosie tatarskim lub pomidorowym,
albo, gdy s¹ naprawdê maleñkie, s¹ doskona³e podane z kremem z kalafiora, pora
i ziemniaka (warzywa ugotowaæ ledwo przykryte w rosole, doprawiæ œwie¿ym pie-
przem i sol¹, zmiksowaæ z odrobin¹ ciep³ego mleka, posypaæ szczypiorkiem lub na-
tk¹): na takiej zupie prezentuj¹ siê bardzo dekoracyjnie.

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Zamiast dręczyć mięśnie spędzaniem popołudni nieruchomo, ze

wzrokiem wbitym w telewizor, a potem na zesztywnienia i bóle ły−
kać tabletki, lepiej zadbać o zdrowy, energiczny, na ile to możliwe,
ruch na powietrzu. Systematycznie, nawet, gdyby to miało trwać
niedługo. Jednak, gdy nasze zaniedbane mięśnie zaczynają nam do−

kuczać, pora pomyśleć o masażu. Uwaga na fotele i łóżka masujące: mogą pomóc, ale
też mogą zaszkodzić, bo nie uwzględniają specyfiki budowy i problemów każdego z nas,
wykonując mechanicznie ileś tam programów. Rodzajów masażu jest kilkadziesiąt, m.in.
klasyczny, punktowy, ajuwerdyjski czy − nic nowego − erotyczny. Każdy rodzaj masażu jest
realizowany przez wiele dopuszczalnych w nim technik − od kilku do kilkudziesięciu, za−
leżnie od rodzaju masażu.

Korzystamy z niego od starożytności − obecny w medycynie ludowej i obrzędach reli−
gijnych przyszedł do nas krętymi drogami z Indii i Chin. Korzystali z niego Grecy i Rzy−
mianie. Współczesna fizjologia i neurofizjologia proponują nowoczesne masaże, np.  lim−
fatyczny czy okostnowy. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukaza-
nia siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 22/2011: „Z³e nie zginie”. Nagrodê – bilet

do kina dla 2 osób – wylosowa³a p. Dorota Su³ek z ul. Nubijskiej. Po
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobi-
stym i egz. Mieszkañca Nr 24/2011) do 16 grudnia br. po wczeœniej-
szym umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów. 

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Do policjanta podbiegają dwaj chłopcy:
− Panie policjancie! Szybko, szybko! Nasz na−

uczyciel! Tam, tam!!!
− Co jest?! Miał wypadek?

− Nie! Źle zaparkował!!!
☺ ☺ ☺

Sala rozpraw. Sędzia pochyla się w stronę oskarżonego:
− Czy oskarżony chce coś powiedzieć przed wydaniem wyroku?
− Nie, dziękuję, wysoki sądzie. To, co chciałem, powiedział

mój adwokat. A to, czego nie chciałem − prokurator.
☺ ☺ ☺

Kanada. Stary emigrant nad kuflem piwa:
− Tyle lat się zastanawiam, pytam tak wiele osób no

i nadal nie wiem, co też ci Kanadyjczycy wymalowali na
swojej fladze, że musieli to potem zakryć liściem?

☺ ☺ ☺
− Mamy napisać wypracowanie o polskiej tradycji. Ale co

to jest?
− Nooo… tradycja to na przykład wtedy, gdy u nas co roku

zima zaskakuje drogowców, a święta − zaskakują pocztowców.
WWeessoołłyy  RRoommeekk

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl

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

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

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

FINANSE

CHCESZ DOROBIÆ MINI-
MUM 1500 Z£. NIC PROST-
SZEGO. ZOSTAÑ PROFE-
SJONALNYM DORADC¥
PROFI CREDIT. ZADZWOÑ
JU¯ TERAZ 664-741-716

RAMKA
Ksiêgowoœæ. Tel. 530-82-83-99 

Ksiêgowoœæ, KPiR, VAT, p³ace,
ZUS, licencja MF. Tel. 507-026-743

PO¯YCZKI GOTÓWKOWE/
/KONSOLIDACYJNE NIE
PRZEP£ACAJ! ZADZWOÑ!
TEL. (22) 672-75-82; 519-318-234

INNE

Do¿ywotnio pomogê starszej
osobie za przepisanie domu lub
mieszkania. Tel. 514-478-744

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 601-235-118

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822; 

www.odkurzaczewodne.eu
Stó³ drewn. olcha 110x65 cm, 3

kilimy. Tel. 501-072-917
Wyprzeda¿ mebli ekspozy-

cyjnych rabat do 70%, meble:
kuchenne, biurowe, sosnowe,
szafy, fotele. Mebel Serwis War-

szawa Rembertów ul. Suflerska
6, pon.-pi¹tek godz. 10.00-
18.00, sobota godz. 10.00-16.00. 

Tel. 601-172-141

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NADZIEJA - Opieka: godziny
lub z zamieszkaniem. 

Tel. 22 815-30-66

MEDYCYNA NATURALNA

Leczenie pijawk¹ lekarsk¹ –
Hirudoterapeuta skutecznie le-
czy: trudno goj¹ce siê rany, ¿ylaki,
zapalenie ¿y³, mia¿d¿yce, krwiaki,
zakrzepy, bóle stawów, nadciœnie-
nie, alergie oraz wszelkiego ro-
dzaju stany zapalne i bóle. Dyplo-
mowany Hirudoterapeuta. 

www.leczenie-pijawkami.com
Tel. 515-509-109 

NAUKA

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

Angielski profesjonalnie. 
Tel. 600-170-317

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

Tel. 606-154-798
Fizyka, matematyka – dojazd. 

Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
Liceum dla doros³ych.

Tel. 22 517-77-40; 602 232 879
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
Matematyka. Tel. 607-163-744
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. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/kupię

Poszukujê pilnie nieruchomo-
œci Rembertów, Weso³a 

marek.karolak@maxon,pl 
605 298 964 MAXON

Poszukujê mieszkañ, domów,
dzia³ek – ca³a Praga 

slawomir.karpinski@maxon.pl  
515 710 192 MAXON

Wawer, Praga - poszukujê pil-
nie nieruchomoœci 

karol.chlasta@maxon.pl  
501 005 317 MAXON

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Kawalerka, Wawer ul. P³o-
wiecka. Tel. 660-281-236

Miejsce gara¿owe Rechniew-
skiego 11. Tel. 606-735-609

DAM PRACĘ

Opiekunki, siostry PCK, pielê-
gniarki zatrudniê! Tel. 22 815-30-66 

Praca na sta³e lub dorywcza
w sklepach spo¿ywczych, w loka-
lizacjach Trakt Brzeski, Trakt Lu-
belski, Abrahama oraz w innych
dzielnicach Warszawy. Kontakt:
22 547-05-42

Sprz¹tanie Kliniki Weteryna-
ryjnej 2*tyg. po 3 h. 

Tel. 601-363-766

SZUKAM PRACY

Absolwent Prawa – 7-letni sta¿
pracy, doœwiadczenie w handlu
z sieciami, windykacji nale¿noœci
i administracj¹. Tel. 604-221-027

Pani bez na³ogów zaopiekuje
siê starsz¹ osob¹. 

Tel. 514-047-467
Sprz¹tanie w domach + okna. 

Tel. 503-836-166
Szwaczka podejmie pracê - te-

ren Wawra. Tel. 509-650-673
Uczciwa zaopiekuje siê starsz¹

osob¹ ca³odobowo. 
Tel. 508-781-362 

Zaopiekujê siê dzieckiem lub
posprz¹tam mieszkanie. 

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, szeroki

zakres us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków. Ul. Grochowska
207 (Universam, antresola od
strony pêtli autobusowej) 

www.kancelariaosica.pl  
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
Kancelaria Adwokacka adw.

Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI Tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

Sól drogowa i mieszanka pia-
skowo-solna w workach po 25 kg.
Mo¿liwoœæ dowozu. 

Tel. 697-104-304

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 22 612-95-23, 

609 105 940
ALKO, PRZEPROWADZ-

KI, utylizacja mebli, sprz¹tanie
piwnic. Tel. 512-139-430

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

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

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

ANTENY, TELEWIZORY –
naprawa. Tel. 22 818-07-17

Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. ul. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
AAA GAZ, HYDRAULIKA

24 H! awaria pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, przeróbki, napra-
wy. Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744 
Cyklinowanie, lakierowanie –

Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

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

Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 

Tel. 601-936-805; 22 612-92-70
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, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05

RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, naprawa
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. Tel. 22
610-18-53; 662-065-292

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106
Hydrauliczne i gazowe –

uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 
795-449-407

Hydraulika, wod. kan.- gaz.,
piece, remonty, przegl¹dy gazo-
we, kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
LODÓWKI, PRALKI, TE-

LEWIZORY – NAPRAWA. 
TEL. 694-825-760 

Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521 
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 510-711-163; 
517-334-070

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

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 602-216-943
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62 

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

Tel. 22 870-09-54
PRALKI, LODÓWKI - na-

prawa. Tel. 502-562-444;
603-047-616

Pralki – naprawa. Emeryci
50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
Pralki. Tel. 601-361-830; Lo-

dówki. Tel. 22 671-80-49; 
604-910-643

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, szafy, kuch-
nie, pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 
602-126-214

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771

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

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

prawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, role-

ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

Glazura, hydraulika, elektry-
ka. Tel. 694-809-402

G£AD�, MALOWANIE OD
ZARAZ. TEL. 609-982-675

USŁUGI/komputerowe

Komputery, sieci, doradztwo,
instalacja, naprawa, konserwacja,
kopie zapasowe, oprogramowa-
nie. Kompleksowa obs³uga firm
(faktury VAT) i osób prywatnych.
27 lat doœwiadczenia. 

Tel. 505-274-274
Serwis komputerowy. 

Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

Czyszczenie – TANIO dywa-
nów, tapicerki, materacy. Eko-
œrodki. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
Meble, z³om, makulaturê tanio

odbiorê. Tel. 518-052-166
Mycie okien. Tel. 505-400-270

RAMKA
Odœnie¿anie. Tel. 608-41-59-59

USŁUGI/remontowe

Glazura. D³ugi sta¿. 
Tel. 518-562-380

Glazura – remonty komplekso-
wo. Fachowe porady. 
Tel. 692-885-279; 22 424-32-07, 

www.inteltrend.pl
Glazura, hydraulika, g³adŸ, ma-

lowanie. Tel. 606-181-588
GLAZURA, hydraulika, elek-

tryka. Tel. 694-809-402
Hydraulika, ogrzewanie, Wod-

kan. Tel. 507-288-688
Malowanie, tapetowanie – re-

monty. Tel. 22 612-21-74; 
501-028-073

MALOWANIE, TAPETOWA-
NIE, G£AD�, SZTUKATERIA,
MISTRZ. TEL. 22 810-90-22

Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 602-641-032

Remonty kompleksowo. 
Tel. 505-543-594 

www.inteltrend.pl
Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 507-288-688
RAMKA
Remonty$782-161-343

STOLARZ – kuchnie, szafy
i inne ³adne meble. 

Tel. 501-625-524

USŁUGI/transportowe

Autokary – przewozy okolicz-
noœciowe, wesela, pogrzeby, dzie-
ci do kina, teatru, na basen. 

Tel. 602-26-96-07
AAA Wywóz gruzu, ga³êzi,

mebli, œmieci itp. Sprz¹tanie piw-
nic, strychów, wycinanie drzew,
ma³e rozbiórki. Tel. 721-002-710

Transport – wywóz gruzu,
mebli i z³omu, ga³êzi – sprz¹tanie
piwnic. Tel. 600-359-594

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

Tel. 22 224-22-63; 888-651-163

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

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

Tel. 22 499-20-62 

GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Ksiêgowoœæ. 
Tel. 530-82-83-99 

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

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

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

Odœnie¿anie. 
Tel. 608-41-59-59

Remonty$782-161-343

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

CENTRUM GROCHOWA ul. Świętosławska
Kawalerka 30 m2

– studio w pełni wyposażone i umeblowane.

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

tel. 500 161 102 (22) 615 80 05
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

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

REKLAMA REKLAMA

Mieszkaniec: - Panie Dokto-
rze, czym Oticon Intiga ró¿ni
siê od innych dostêpnych apa-
ratów s³uchowych?

Dr Ryszard Miko³ajewski: -
Lista zalet i innowacji jest d³uga,
wymieniê zatem dwie najistot-
niejsze. Po pierwsze, jest to naj-
mniejszy na œwiecie aparat s³u-
chowy z ³¹cznoœci¹ bezprzewo-
dow¹, a wiêc poza wspieraniem
normalnego s³yszenia pozwala
na bezprzewodowe ³¹czenie siê
z telefonami komórkowymi oraz

innymi urz¹dzeniami audio, jak
np. telewizor czy telefon stacjo-
narny. Po drugie, w przypadku
noszenia dwóch aparatów s³u-
chowych przy ubytkach obuu-
sznych, dwa aparaty Oticon Inti-
ga dzia³aj¹ jak jedno urz¹dzenie
i wspó³pracuj¹ ze sob¹, co  do-
tychczas by³o niemo¿liwe w tak
zminiaturyzowanych aparatach
s³uchowych.

- Czemu s³u¿y „wspó³praca
aparatów s³uchowych miêdzy
sob¹”?

RM: - Pozwala na lepsze s³y-
szenie i rozumienie mowy
w trudnych warunkach aku-
stycznych (np. w gwarnej re-
stauracji lub na ruchliwej ulicy)
oraz umo¿liwia lepsz¹ lokaliza-
cjê Ÿród³a dŸwiêku dziêki prze-
strzennemu s³yszeniu. 

- Czy w zwi¹zku z tym zaleca
siê noszenie dwóch aparatów
s³uchowych przez osoby maj¹-
ce niedos³uch w obu uszach?

RM: - Z ca³¹ pewnoœci¹ takie
rozwi¹zanie jest dla nich bardzo
korzystne. Ka¿dy mój pacjent,
któremu zaleci³em noszenie
dwóch aparatów, potwierdzi
moje s³owa.

- Czym ró¿ni siê s³yszenie
w jednym od s³yszenia
w dwóch aparatach s³ucho-
wych?

RM: - Ha³as otoczenia utru-
dnia rozumienie mowy. Dla osób
z ubytkiem s³uchu wyodrêbnie-
nie poszczególnych g³osów jest
trudne. Mózg potrzebuje infor-
macji z obu uszu, aby skutecznie
rozró¿niaæ dŸwiêki w trudnych
sytuacjach s³uchowych, takich
jak rozmowa w zat³oczonej ka-
wiarni lub w pomieszczeniu, do
którego dobiegaj¹ ha³asy prze-
je¿d¿aj¹cych ulic¹ pojazdów.
Dwa aparaty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdolnoœæ
mózgu do t³umienia ha³asów do-
chodz¹cych z t³a, dziêki czemu
mowa staje siê bardziej wyraŸna.

- Komu zatem zaleci³by Pan
noszenie aparatów Oticon Inti-
ga?

RM: - Te aparaty s³uchowe
przeznaczone s¹ dla osób ze

œredniego stopnia ubytkiem
s³uchu oczekuj¹cych dyskret-
nego rozwi¹zania, które spraw-
dzi siê w ka¿dej sytuacji. Szcze-
gólnie zalecam wypróbowanie
dwóch aparatów s³uchowych,
by odnieœæ pe³n¹ korzyœæ
z funkcji bezprzewodowej ³¹cz-
noœci u³atwiaj¹cej naturalne
s³yszenie. Aparaty Oticon Intiga
s¹ œwietnym rozwi¹zaniem za-
równo dla pierwszorazowych
u¿ytkowników jak i pacjentów,
którzy korzystali ju¿ wczeœniej
z aparatów.

AS 2011 

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Wstydzisz się wielkiego aparatu słuchowego? Już nie musisz!
Doktor Ryszard Miko³ajewski, laryngolog
od blisko 20 lat pracuj¹cy z osobami nie-
dos³ysz¹cymi, wyjaœnia jakie korzyœci
przynosi jego pacjentom noszenie ma-
³ych, prawie niewidocznych i bardzo dys-
kretnych aparatów s³uchowych Oticon
Intiga, dostêpnych w ofercie sieci gabi-
netów protetyki s³uchu Fonikon.

Œwi¹teczna promocja firmy Fonikon
Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ w grudniu

dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów
w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 20 grudnia.

Zapraszamy wszystkie zaintere-
sowane osoby na bezp³atne bada-
nie s³uchu i konsultacjê protetyka
s³uchu. Osobom niepe³nospraw-
nym proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.

- Czy przewlek³a obturacyj-
na choroba p³uc dotyczy tylko
osób pal¹cych tytoñ? 

- G³ównie, ale nie tylko. A¿  90
proc. pacjentów choruje w wyni-
ku palenia tytoniu. Pozostali cho-
rzy zapadaj¹ na POChP z powo-
du pracy w zanieczyszczonym
œrodowisku lub nara¿eniu na to-
ksyczne substancje np. górnicy,
hutnicy, lakiernicy. Czêœæ stano-
wi¹ równie¿ osoby, które w dzie-
ciñstwie chorowa³y na przewle-
k³e infekcje dróg oddechowych. 

- Czy mo¿na mieæ genetyczne
predyspozycje do zachorowa-
nia? 

- Istnieje grupa osób z niedo-
borem enzymu alfa-1 antytrepsy-
ny, co powoduje, ¿e pacjenci s¹
bardziej wra¿liwi na uszkadzaj¹-
ce uk³ad oddechowy substancje
w tym oczywiœcie dym tytonio-
wy. Prowadzi to do szybszego

rozwoju rozedmy p³uc. Na szczê-
œcie niedobór tego enzymu mo¿-
na leczyæ podaj¹c chorym do¿yl-
n¹ suplementacjê alfa-1-antytry-
psyny otrzymywanej z osocza
zdrowych osób. G³ówn¹ „predy-
spozycj¹” jest jednak palenie pa-
pierosów.

- Choroba mo¿e przebiegaæ
bezobjawowo? 

- To siê zdarza. I czêsto trudno
jest wyt³umaczyæ pacjentowi, ¿e
jest chory – nie ma kaszlu, nie ma
zadyszki, jest w miarê sprawny.
Chorzy z POChP dostosowuj¹
swoje ¿ycie do przebiegu choro-
by, która nie powstaje z dnia na
dzieñ. Lata palenia i przewlekaj¹-
cy siê proces zapalny wp³ywaj¹
na zachowanie chorego. Stopnio-
wo rezygnuje on z aktywnoœci
i przyzwyczaja siê do ograniczeñ
wywo³anych objawami choroby.
Przewlek³e niedotlenienie organi-

zmu wraz z czêsto wystêpuj¹cy-
mi zaburzeniami kr¹¿enia
mózgowego mo¿e prowadziæ do
zaburzeñ funkcji poznawczych
oraz zmian nastroju i zachowa-
nia.

- Czy ³atwo jest rozpoznaæ
POChP?

- Przewlek³¹ obturacyjn¹ cho-
robê p³uc rozpoznajemy najczê-
œciej w grupie osób po 40 roku
¿ycia aktywnie pal¹cych tytoñ
lub takich, które wczeœniej pali³y

przez wiele lat. Bierne palenie
ma tak¿e charakter obci¹¿aj¹cy
ryzykiem rozwoju POChP. We-
d³ug statystyk spoœród osób pal¹-
cych tytoñ 40% ma szansê zacho-
rowaæ na przewlek³¹ obturacyjn¹
chorobê p³uc. 

Chorzy na POChP kaszl¹
i okresowo odkrztuszaj¹ gêst¹
plwocinê. Niestety osoby pal¹ce
tytoñ nie przejmuj¹ siê przewle-
kaj¹cym siê kaszlem uwa¿aj¹c go
za objaw „oczyszczania siê” p³uc.
Osoba niepal¹ca, kaszl¹c kilka
dni poszukuje odpowiedzi, dla-
czego tak siê dzieje. Palacz ka-
szl¹c wiele lat znajduje usprawie-
dliwienie dla swoich objawów, co
powoduje, ¿e dopiero wykonuj¹c
badanie spirometryczne rozpo-
znajemy chorobê - niestety cza-
sami w ciê¿kiej postaci.

- Czy ka¿dy przewlek³y ka-
szel i dusznoœci u osoby pal¹cej
tytoñ mog¹ oznaczaæ POChP?

- Ta choroba mo¿e byæ mylona
z astm¹ oskrzelow¹ – daje podobne
objawy. Kaszel, dusznoœci… Tyl-
ko, ¿e z prawid³owo leczon¹ astm¹
mo¿na prze¿yæ 100 lat. Z POChP

osoby umieraj¹ o 10-15 lat wcze-
œniej ni¿ ich rówieœnicy. Niestety,
postêpuj¹cy proces zapalny w p³u-
cach mo¿e zatrzymaæ jedynie roz-
stanie siê z na³ogiem palenia. To
zatrzymuje chorobê, ale nie odwra-
ca procesu destrukcji p³uc.

- S¹ leki na POChP?
- W terapii pos³ugujemy siê

g³ównie lekami rozszerzaj¹cymi
oskrzela - powoduj¹ one, ¿e cho-
ry odczuwa mniejsz¹ dusznoœæ,
szczególnie podczas wysi³ku fi-
zycznego. Aktualnie liczymy
bardzo na skojarzenie tych leków
ze steroidami wziewnymi. Do-
stêpna ju¿ w Polsce terapia ³¹czo-
na - lek rozszerzaj¹cy oskrzela
plus steryd poprawia, jakoœæ ¿y-
cia chorych, zmniejsza iloœæ zao-
strzeñ choroby i byæ mo¿e wy-
d³u¿a ¿ycie tych chorych.

- Równie¿ podobne jak
w przypadku astmy? 

- Dosyæ podobne, aczkolwiek
z innym roz³o¿eniem akcentów.
W POChP przede wszystkim sto-
sujemy leki rozszerzaj¹ce oskrze-
la, a w przypadku zaostrzeñ ste-
rydy wziewne. W astmie kolej-
noœæ jest odwrotna, podstawa to
sterydy wziewne.

- Sport, styl ¿ycia? 
- Bardzo wiele od nich zale¿y.

Chory powinien zadbaæ o kon-

dycjê, bo ona mo¿e podnieœæ ja-
koœæ ¿ycia z chorob¹. Zrzuciæ
kilka kilogramów, zdrowiej siê
od¿ywiaæ, podnieœæ wydolnoœæ
organizmu. Tym samym - odci¹-
¿yæ swój chory uk³ad oddecho-
wy. Rehabilitacja w leczeniu
POChP odgrywa podstawow¹
rolê. Ju¿ od umiarkowanej po-
staci choroby przyczynia siê do
poprawy wydolnoœci wysi³ko-
wej chorych i zwiêksza efektyw-
noœæ leczenia. 

- Podsumowuj¹c: jak siê
ustrzec przed POChP?

- Po pierwsze: nie paliæ i uni-
kaæ tzw. palenia biernego. Po
drugie profilaktyka: ka¿dy po 40-
tce powinien mieæ wykonane ba-
danie spirometryczne, nawet je-
¿eli nic mu nie dolega. Osoby
z ju¿ rozpoznanym POChP po-
winny byæ objête odpowiednim
leczeniem i w ka¿dym przypadku
powinny byæ wdro¿one procedu-
ry edukacyjno-szkoleniowe. Na-
sza Federacja wraz z Wojsko-
wym Instytutem Medycznym re-
alizuje projekt edukacyjny „Cen-
trum edukacji w chorobach prze-
wlek³ych”. Szczegó³y na temat
szkoleñ mo¿na znaleŸæ na stro-
nie www.wim.mil.pl lub pod nu-
merem telefonu 22-610-49-22.

Rozmawiał: wien

POChP – zanim będzie za późno!
Rozmowa z p³k dr n. med. Piotrem D¹browiec-
kim, zastêpc¹ Komendanta CSK MON Woj-
skowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
Prezesem Polskiej Federacji Stowarzyszeñ
Chorych na Astmê, Alergiê i POChP.

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00

Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY

NA SEZON ZIMOWY!

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
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Sport ma uczyæ nie tylko ry-
walizacji, ale tak¿e solidarnoœci
i wra¿liwoœci. Œwietnym na to
przyk³adem jest ostatnia akcja,
która z wawerskiej Radoœci
rozros³a siê na ca³¹ Polskê.

A w zasadzie rozros³a siê bar-
dziej, gdy¿ prócz gwiazd polskich
klubów (Daniel Ljuboja, Seba-
stian Mila, Artjom Rudnev, Ma-
ciej Szczêsny, Maor Melikson,
Tomasz Frankowski) bior¹ w niej
udzia³ tak¿e gwiazdy europejskie
(m.in. Aaron Ramsey, Wojtek
Szczêsny, Theo Walcott, Ludovic
Obraniak, Andriej Ashavin).
Wszystko dla nastoletniego Jaku-
ba Fabijañczyka, zawodnika „pa-
rafialnych”, który powa¿nie za-
chorowa³ i w³aœnie przechodzi le-
czenie. Leczenie wymagaj¹ce du-
¿ych pieniêdzy i du¿ej iloœci krwi. 

– Akcjê zainicjowa³ Janek
Szczêsny, nasz bramkarz, który

zorganizowa³ koszulki pi³karskich
gwiazd i przeznaczy³ je na licyta-
cjê – wyjaœnia Maciej W¹sowski
z PKS Radoœæ. Najpierw w klubie
przeprowadzono zbiórkê pieniê-
dzy dla chorego Kuby, a potem Ja-
nek wpad³ na pomys³, jak zdobyæ
wiêcej œrodków. – Poprosi³em
Wojtka, brata graj¹cego w Arse-
nalu Londyn, ¿eby na ten cel prze-
znaczy³ jedn¹ ze swoich bluz i na-
mówi³ do tego samego kilku s³aw-
nych kolegów – mówi „Mieszkañ-
cowi” bramkarz PKS Radoœæ. 
– Wojtek zgodzi³ siê, ale musia³em
go trochê mêczyæ o te koszulki, bo
on jest zapominalski. Ale uda³o
siê. Za³atwiliœmy te¿ kilka bluz
gwiazd polskiej pi³ki.

Jakiœ czas temu Janek mia³ mo-
tocyklowy wypadek. Nie by³o
pewnoœci, czy wróci do zdrowia.
– Wtedy ktoœ mi bezinteresownie
pomóg³, a teraz ja chcê to dobro

przekazaæ dalej – dodaje Szczê-
sny. Charytatywn¹ aukcjê, która
potrwa do 10 grudnia wspar³ Ca-
nal+. Sam inicjator akcji przy-
znaje, ¿e jest zaskoczony licyto-
wanymi sumami. Szczegó³y
mo¿na znaleŸæ na stronie
www.canalplus.pl/aukcja oraz na
stronach PKS Radoœæ. Przez ca³y
czas mo¿na równie¿ oddawaæ

krew niezbêdn¹ Kubie do ¿ycia.
Trzeba tylko zaznaczyæ, ¿e odda-
je siê j¹ dla Jakuba Fabijañczyka,
który przebywa na pediatrycz-
nym oddziale hematologii
i onkologii w Szpitalu Dzieciê-
cym przy ul. Marsza³kowskiej.
Warto, w jakikolwiek sposób za-
anga¿owaæ siê w akcjê. Dobro
kiedyœ powróci… rosa 

Radość dla Kuby

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Filipa Nivette – kierowcy rajdowego
i przedsiębiorcy branży motoryzacyjnej.

- W ubieg³ym tygodniu odby³ siê Rajd Barbórka.
Co takiego jest w tej imprezie, ¿e przyci¹ga tylu za-
wodników i tylu widzów?

- To zakoñczenie i zwieñczenie sezonu we wszystkich
sportach motorowych. Spotykaj¹ siê tu zarówno zawo-
dnicy z rajdów, jak i wyœcigów. To okazja do podziêko-
wania kibicom, sponsorom i wszystkim ludziom zaan-
ga¿owanym w sport. Dziêkujemy poprzez show na ul.
Karowej, gdzie mo¿na pojeŸdziæ pod publikê i pokrêciæ
„b¹czki”. Element rywalizacji jest trochê w tle.

- Na najbardziej pasjonuj¹cym odcinku specjal-
nym, na Karowej, uplasowaliœcie siê z Wojtkiem
Brejlakiem w œrodku stawki. Mog³o byæ lepiej?

- Absolutnie tak, ale mieliœmy kilka problemów. Bra-
kowa³o nam podtrzymania turbo i z nawrotów nie mo-
gliœmy szybko ruszaæ. No i mój niebywa³y b³¹d – ja,
rodowity warszawiak, pomyli³em trasê (œmiech). Za-
miast zawróciæ od razu pod mostkiem pojecha³em na
górê… Dopiero, jak pilot zacz¹³ krzyczeæ, to zawróci-
³em. Gdybyœmy odjêli te b³êdy, to nasz wynik by³by
znacznie lepszy. Fajne te¿ by³o to, ¿e po zawodach po-
kazowo przejecha³em Karow¹ razem z Ma³gorzat¹ Ko-
¿uchowsk¹. Zrobiliœmy to dla kibiców i wsparcia ho-
spicjum „Promyk” dla dzieci z chorobami nowotworo-
wymi.

- W Barbórce, w drugim teamie jecha³ te¿ pañski
brat, Marcin. Na co dzieñ bardziej wspó³pracuje-
cie w samochodowej pasji, czy bardziej rywalizuje-
cie?

- Jak najbardziej wspó³pracujemy. Marcina firma,
Nivette Management, i nasz serwis autoryzowany sa-
mochodów marki Opel, Chevrolet i Nivette Luxury
Cars prowadz¹ bardzo sprzê¿on¹ dzia³alnoœæ.

Rozmawia³: Adam RosiñskiNa Barbórce - 14 miejsce, ale we wrzeœniu Filip wygra³ 9. Rajd Mazowiecki.

Przez dwa ostatnie miesi¹ce koszykarze ze szkó³ œrednich wal-
czyli w dzielnicowych turniejach. Teraz przyszed³ czas na mecze
pomiêdzy najlepszymi reprezentacjami poszczególnych dzielnic.

W Mistrzostwach Dzielnicy Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Koszy-
kówce na Pradze Po³udnie zwyciê¿y³y dru¿yny liceum im. Zbigniewa
Herberta (ch³opcy) i liceum im. Powstañców Warszawy (dziewczêta).
W fina³ach koszykarze z „Herberta” wygrali z „Prusem”, a zawodnicz-
ki „Powstañców Warszawy” z teamem Zespo³u Szkó³ im. Olimpijczy-
ków Polskich. Na lokatowych miejscach znalaz³y siê te¿ zespo³y „Mic-
kiewicza” i „Wyspiañskiego”. Zawody organizowa³ i nadzorowa³ 
Witold Wieczorek, dzielnicowy animator sportu. 

Teraz nadszed³ czas na skonfrontowanie swoich umiejêtnoœci w wal-
ce ze zwyciêskimi dru¿ynami innych dzielnic w ramach Warszawskiej
Olimpiady M³odzie¿y. – ¯yczymy naszym zespo³om powodzenia! –
Piotr Kwasiborski i Ryszard Buczma, sêdziowie z Warszawskiego
Okrêgowego Zwi¹zku Koszykówki, którzy sêdziowali fina³owe spo-
tkania w dzielnicy, trzymaj¹ kciuki za reprezentantów Pragi Po³udnie.
Sto³eczne rozgrywki zakoñcz¹ siê przed œwiêtami. Wtedy poznamy
najlepsze szkolne, warszawskie dru¿yny koszykarskie.

– Nasze dziewczêta graj¹ ze sob¹ dopiero drugi rok – mówi „Mie-
szkañcowi” Katarzyna Miazga, nauczycielka wychowania fizycznego
prowadz¹ca dziewczêcy zespó³ w liceum im. Powstañców Warszawy.
– S¹ bardzo perspektywiczne, zaanga¿owane i waleczne. Uda³o nam
siê tê grupê dobrze wytrenowaæ, czego efektem jest zwyciêstwo w dziel-
nicy. Liczymy te¿ na dobre miejsce w turnieju warszawskim. ar

Ponadgimnazjalna koszykówka

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

dysponuj¹ca wieloletnim doœwiadczeniem i kadr¹ specjalistów
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym

us³ugi w zakresie zarz¹dzania i administrowania nieruchomoœciami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. (22) 673-08-01 lub
wizytê w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.

POZ – lekarze rodzinni, pediatra
Poradnie Specjalistyczne, Laboratorium
Centrum Diagnostyczne – USG, EKG, Holtery 

ul. K³opotowskiego 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38 
 www.vita-medica.pl

REKLAMA REKLAMA

Janek Szczêsny przed po³udniowoprask¹ stacj¹ krwiodawstwa
zachêca do oddawania krwi dla Kuby.




