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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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Plan 
dla miasta

Obywatel ma prawo do rzetel-
nej, wszechstronnej informacji?
Ma. I co z tego? Nic. Tak bardzo
mi ¿al tych wszystkich ludzi,
których wpuszcza siê w maliny
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ i to
w sprawach najwa¿niejszych.
Chodzi mi o decyzje budowlane.

Co i raz s³yszê, jak cz³owiek
paskudnie siê naci¹³, wywali³ set-
ki tysiêcy z³otych i kupi³ mieszka-
nie w okolicy, która mia³a byæ
wolna od wszelakich niespodzia-
nek. A tu rozpoczynaj¹ budowa-
nie trzypasmowej drogi pod
oknami, albo w odleg³oœci kilku
metrów rozpoczynaj¹ wznosze-
nie kolejnego punktowca, choæ
widok mia³ i na Wis³ê i na pu-
szczê i Bóg jeden wie, na co je-
szcze. Tak np. budowane by³y
mieszkania na jednym z osiedli:
bezpoœrednie otoczenie parku
miejskiego (który mia³ byæ je-
szcze dosmaczony pracami zie-
leniarsko-konserwatorskimi). 

No i co? W³aœnie w tym parku
powstanie osiem wie¿owców...  

Kto tych ludzi tak robi w ko-
nia? Przede wszystkim dewelo-
perzy, którzy ukrywaj¹ albo ba-
gatelizuj¹ plany miejskie. Ale
winni te¿ s¹ radni i w³adze dziel-
nic, którzy czêsto radykalnie
zmieniaj¹ wizje i zamiary.

Co mi siê marzy? Opubliko-
wany w internecie, by ka¿dy
mia³ do tego swobodny dostêp,
plan w³adz miejskich i dzielnico-
wych odnoœnie poszczególnych
fragmentów stolicy z pieczêci¹:
w latach 2008-2020 nic siê nie
zmieni. Chcia³bym, by kolorem
pomarañczowym oznaczone zo-
sta³y inwestycje hipotetyczne.
By³aby to prawdziwa spo³eczna
umowa z mieszkañcami i part-
nerskie traktowanie obywateli.

Tomasz Szymański

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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ABUD
Ju¿ w nowej siedzibie!

ul. Patriotów 208
tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

REKLAMA REKLAMA

ul. Saska 46
www.obiadek-saska.pl 

SMACZNA KUCHNIA POLSKA
Wszystkie potrawy s¹ nasz¹ w³asn¹

produkcj¹ na bie¿¹co

MO¯NA ZJEŒÆ NA MIEJSCU, 
ZAMÓWIÆ DO DOMU, BIURA
�� Organizujemy wesela ��
�� Bankiety �� Ostatki ��

¯ywienie zbiorowe na terenie ca³ej Warszawy
Przyjmujemy zamówienia:

na dania gor¹ce, sa³atki, kanapki,
pó³misy miêsa i ryb, garma¿erkê, 
miêsa pieczone, kurczaki, ciasta.

Zamówienia codziennie od godz. 1000

tel. 022 424-44-37; 0503-696-397
Czynne pon.-pt. 11-19; sob.10-15

DOSTAWA GRATIS: Saska Kêpa, Goc³aw

Uroczyste koncerty pa-
pieskie, organizowane w ra-
mach „Festiwalu Muzyki
Dobrej”, nawi¹zuj¹ do imie-
ninowych koncertów, które

w Watykanie, przez 27 lat
pontyfikatu Naszego Papie-
¿a organizowa³a Œwiatowa

„Odczytaæ sens” – pod takim tytu³em 3 listo-
pada zorganizowany zosta³ imieninowy 
koncert papieski w Bazylice Najœwiêtszego
Serca Jezusowego przy ul. Kawêczyñskiej.

ODCZYTAĆ SENS
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W NUMERZE:
� Ucz siê od 

mistrzów ssssttttrrrr....     3333
� Paszporty wróci³y

ssssttttrrrr.... 4444
�Felietony ssssttttrrrr.... 5555
�W Rembertowie

jak w „Shreku”
ssssttttrrrr.... 6666

�Zap³on¹³ Znicz
ssssttttrrrr....    7777

� Pó³noc pamiêta...
ssssttttrrrr.... 8888

�Dyrektor ZGN 
w Mieszkañcu

ssssttttrrrr.... 9999
�Kto uleczy rynek

zdrowia? ssssttttrrrr.... 11111111
� Z miasta ssssttttrrrr.... 11113333
CENTRUM MEDYCZNE

OSTROBRAMSKA
www.cmostrobramska.pl

ssssttttrrrr.... 11116666
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Udawali przeszukanie
i okradli

Pieni¹dze, niebiesk¹ lampê
sygnalizacyjn¹, modele pistole-
tów, kamizelki z napisem „Poli-
cja”, pa³kê teleskopow¹, kajdan-
ki i dowody osobiste wystawio-
ne na ró¿ne nazwiska odnaleŸli
kryminalni z Pragi Po³udnie
podczas przeszukania mieszka-
nia jednego z podejrzanych
o dokonanie zuchwa³ej kradzie-
¿y. Okaza³o siê, ¿e nale¿¹ do 
29-letniego Paw³a M. i 28-let-
niego Arkadiusza L. Mê¿czyŸni
ci podaj¹c siê za funkcjonariuszy
policji po godz. 21.30 weszli do
jednego z domów w Weso³ej,
okazali dokumenty przypomina-
j¹ce legitymacje s³u¿bowe i za-
czêli przeszukiwaæ mieszkanie.
Gdy to zrobili, zamknêli domow-
ników na klucz i odjechali.  Mie-
szkañcy domu wywa¿yli drzwi
i zawiadomili policjê o kradzie¿y
pieniêdzy i z³otej bi¿uterii. Usta-
lono rysopisy sprawców. Poli-
cjanci przejrzeli te¿ zapisy z ka-
mer monitoringu. Po szeœciu dni-
ach zatrzymano sprawców.

Okrad³ znajom¹
Policjanci z patrolówki zatrzy-

mali mê¿czyznê, który w wyna-
jêtym wspólnie pokoju hotelo-
wym ukrad³ swojej znajomej
400 z³otych. Pieni¹dze wyj¹³
z jej torebki i schowa³ sobie do
skarpetki. Przyjació³ka odkry³a,
¿e brakuje jej pieniêdzy, a przy-
byli na miejsce funkcjonariusze
znaleŸli skradzion¹ gotówkê. 31-
letni Rafa³ S. odpowie za kra-
dzie¿. Grozi mu 5 lat wiêzienia.

Z³odziej z bogatym 
dorobkiem

Sto³eczni wywiadowcy zatrzy-
mali sprawcê kradzie¿y kieszon-
kowej. Mê¿czyzna, który poda-

wa³ siê za Witolda C. (lat 57)
ukrad³ w okolicach Stadionu 
X-lecia portfel z zawartoœci¹ 120
z³otych. W trakcie przejazdu do
Komendy Rejonowej z³odziej
próbowa³ wrêczyæ policjantom
³apówkê w kwocie 200 z³otych
w zamian za odst¹pienie od dal-
szych czynnoœci. W tym momen-
cie funkcjonariusze poinformo-
wali zatrzymanego, ¿e pope³ni³
przestêpstwo. Wszystko wskazy-
wa³o na to, ¿e odpowie za dwa
czyny, kradzie¿ i ³apówkê. 

W trakcie wykonywania czyn-
noœci przez funkcjonariuszy
z Grenadierów wysz³o na jaw, ¿e
stadionowy z³odziej naprawdê
zupe³nie inaczej siê nazywa. Po-
s³ugiwa³ siê dokumentem nie na-
le¿¹cym do niego, nie bez powo-
du. Szuka³y go s¹dy w ca³ej Pol-
sce. Mê¿czyzna mia³ na sumie-
niu wiele kradzie¿y. Wystawio-
no za nim 10 nakazów doprowa-
dzenia do aresztu lub zak³adu
karnego oraz 7 listów goñczych.
Ukrywa³ siê od roku.

Chcia³ udowodniæ, 
¿e nie pêka

Policjanci zatrzymali awantu-
ruj¹cego siê Miros³awa K. (lat
36). Mê¿czyzna podczas inter-
wencji postanowi³ pokazaæ kole-
gom, ¿e jest odwa¿ny i nie musi
stosowaæ siê do przepisów prawa,
jeœli nie ma na to ochoty. W efek-
cie dopuœci³ siê zniewa¿enia
funkcjonariuszy i za ten w³aœnie
czyn odpowie teraz przed s¹dem. 

Komunikat Policji
Policjanci sekcji kryminalnej

komendy przy ul. Grenadierów
poszukuj¹ zaginionego 14-letnie-
go Mateusza Kuciñskiego. Ch³o-
piec 4 listopada wyszed³ z domu
do sklepu i do chwili obecnej nie
powróci³. Mateusz ma 162 cm

wzrostu i jest szczup³ej budowy
cia³a. Ma ciemne, krótko ostrzy-
¿one w³osy, niebieskie oczy,
twarz owaln¹, lekko odstaj¹ce
uszy. W chwili zaginiêcia ubrany
by³ w granatow¹ bluzê z kaptu-
rem, jeansowe spodnie koloru
granatowego z postrzêpionymi
nogawkami, czarne buty.

Osoby, które s¹ w stanie po-
móc w odnalezieniu ch³opca
proszone s¹ o kontakt z Policj¹
przy ul. Grenadierów tel.(022)
603-76-55 lub pod bezp³atne nr
tel. 997 i 112.

I Straży Miejskiej

Bomba na Stadionie
X-lecia

5 listopada stra¿nicy miejscy
otrzymali informacjê, ¿e na pla-
cu budowy Stadionu Narodowe-
go, robotnicy odkopali du¿y po-
cisk z czasów II wojny œwiato-
wej. Niewybuch by³ sporej wiel-
koœci i wa¿y³ oko³o 50 kg. We-
zwani na miejsce stra¿nicy miej-
scy zabezpieczyli teren, roboty
budowlane do czasu przybycia
saperów z Kazunia zosta³y
wstrzymane. Pocisk zosta³ prze-
kazany saperom, którzy zabrali
go na poligon celem zdetonowa-
nia. toms

REKLAMA REKLAMA

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

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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62 LA62 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. Czynne pon.-pt. 7.00-19.00; sobota 7.00-14.00 rybyumarty@interia.pl   tel.022-353-69-55

ZAPRASZAJ¥ NA:
� Przetwory rybne 

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

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

Ryby u Marty
– Brazylijska 1

FFFFUUUUTTTTRRRRAAAA KKKKOOOO¯̄̄̄UUUUCCCCHHHHYYYY
OODDZZIIEE¯̄  SSKKÓÓRRZZAANNAA
Universam Grochów I piêtro

ul. Grochowska 207

pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E

hurt detal
✓ grzejniki  

✓ wk³ady kominowe
✓ rury i kszta³tki (plastik, miedŸ)

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

Fundacja im. Jana Paw³a II.
Od 2005 roku kontynuato-
rem tej tradycji jest Diecezja
Warszawsko-Praska. Szcze-
gólnie uroczysty wymiar te-
gorocznemu koncertowi
nadawa³a 30. rocznica pon-
tyfikatu Jana Paw³a II.
Wœród widzów znaleŸli siê
m.in. honorowi patroni im-
prezy Prymas Polski ks. kar-
dyna³ Józef Glemp oraz ks.
Tadeusz P³oski Biskup Polo-
wy Wojska Polskiego, a tak-
¿e ks. bp. Stanis³aw Kêdzio-
ra. Byli te¿ przedstawiciele
w³adz rz¹dowych i samorz¹-
dowych, wojska i policji
oraz m³odzie¿, któr¹ przywi-
tano gromkimi brawami.

Z£OCZYÑCA
W BAZYLICE

Pierwszy warszawski
imieninowy koncert papie-
ski odby³ siê w Sali Kongre-
sowej, zaœ tegoroczny pt.
„Odczytaæ sens” w pó³noc-
nopraskiej Bazylice przy ul.
Kawêczyñskiej. 

– Koncert wpisuje siê
w obchody 360. rocznicy
nadania praw miejskich
Pradze – wyjaœnia³ aktor
Dariusz Kowalski jeden
z konferansjerów imprezy.
Aktor znany jest g³ównie
z roli Tracza w serialu „Ple-
bania”, w którym gra dosyæ
ciemn¹ i niezbyt przychyln¹
Koœcio³owi postaæ. St¹d te¿
jego pojawienie siê przed
o³tarzem Bazyliki wywo³a³o
u niektórych zdziwienie.
Zw³aszcza wœród starszych
fanek serialu. – Czy to rze-

czywiœcie ten z³oczyñca? –
szeptem i z niedowierza-
niem pyta³a swojej kole¿an-
ki jedna ze starszych pañ, ale
po chwili sama uœmiechnê³a
siê rozumiej¹c, jak bardzo
kreowana aktorska postaæ
mo¿e przes³oniæ obraz praw-
dziwego cz³owieka.

NAGRODY
ZA STROJE

Preludium koncertu by³o
wrêczenie uczniom mazo-
wieckich szkó³ nagród zdoby-
tych w czasie konkursu na re-
konstrukcjê stroju historycz-
nego. Konkurs ten odby³ siê
we wrzeœniu w ramach „II Hi-
storyczno-Militarnej Parady
Pañstwa Polskiego” opisanej
równie¿ na ³amach „Mie-
szkañca” (Nr 18 z 2008 r. do-
stêpny w naszym interneto-
wym archiwum na stronie
www.mieszkaniec.pl). Waw-
rzyniec Wardakowski, gimna-
zjalista z rembertowskiego
Zespo³u Szkó³ Nr 74, jako
pierwszy odbiera³ nagrodê
z r¹k ks. kardyna³a Józefa
Glempa. Wawrzyniec wygra³
w kategorii indywidualnej.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e ucznio-
wie naszych, „Mieszkañco-
wych” dzielnic licznie i efek-
tywnie wziêli udzia³ w kon-
kursie i wielu z nich znalaz³o
siê w zaszczytnym gronie lau-
reatów. Wymieñmy choæby
Paulinê Szostak i Inez Sobo-
lewsk¹ z goc³awskiego Gim-
nazjum Nr 27, czy laureatów
w kategorii zbiorowej –
uczniów podstawówek nr 141
przy ul. Szaserów, nr 312 przy
ul. Umiñskiego i Gimnazjum
Nr 24 przy ul. Kobielskiej.

JEDENASTY
MEDAL OLIMPIJSKI

Gospodarzem imienino-
wego koncertu by³ ksi¹dz
arcybiskup Henryk Hoser
Ordynariusz Diecezji War-
szawsko-Praskiej, a g³ów-
nym organizatorem impre-
zy diecezjalne Duszpaster-
stwo Œrodowisk Twór-
czych i Sportu. Tu¿ przed
w³aœciwym koncertem ks.
Edward Pleñ Krajowy
Duszpasterz Sportowców
symbolicznie podarowa³
Janowi Paw³owi II szcze-
gólny prezent – jedenasty
medal olimpijski z Pekinu.
Choæ nasi sportowcy zdo-
byli na ostatnich igrzy-
skach dziesiêæ „kr¹¿ków”,
to ten jedenasty  „otrzyma-
liœmy za œwiadectwo wiary
i uczestnictwa w niedziel-
nych Eucharystiach” za-
znaczy³ ks. Edward, który
towarzyszy³ w zmaganiach
naszej ekipy.

SENS KONCERTU
Imieninowy koncert pa-

pieski by³ w³aœciwie pre-
zentacj¹ multimedialn¹,
której oprawê stworzy³a
orkiestra pod dyrekcj¹ Da-
riusza £apiñskiego oraz
Strzy¿owski Chór Kameral-
ny. W Bazylice pojawi³y siê
obrazy i nagrania dokumen-
tuj¹ce ¿ycie i naukê Jana
Paw³a II, znane piosenki
wykonywane przez arty-
stów scen polskich (m.in.
Alicjê Majewsk¹) oraz sk³a-
niaj¹ce do zadumy strofy
czytane magicznym g³osem
Krzysztofa Kolbergera. Do
zadumy nad tym, jak w³a-
œciwie „Odczytaæ sens” ¿y-
cia, œwiata i nauki Naszego
Papie¿a...                       ar

ODCZYTAĆ SENS
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....    1111

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

www.tenis-olszynka.pl

Przyjmujemy zapisy na sezon
zimowy pod balonem!

AUTO SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 27.XI i 3, 17.XII
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

KUNG FU SHAOLIN
� dzieci
� m³odzie¿                   
� doroœli
Gimnazjum Nr 105
ul. Króla Maciusia 5
zajêcia: wtorek, czwartek 1900-2030

www.kobiety.dl.pl
tel. 022 226-10-82; e-mail: lwaldi@o2.pl

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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

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

0602−787−017, 0601−097−814
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REKLAMA REKLAMA

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

ZIMA, 
GOR¥CE MARZENIA!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

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

Nó¿kami fikaj¹ ju¿ niemow-
laki a i starsi pañstwo nie mo-
g¹ usiedzieæ spokojnie, gdy
us³ysz¹ bliski sercu szlagier.
Tañczymy stopami, cia³em,
g³ow¹, rêkami, tañczymy ser-
cem i dusz¹. 

Lekarze, rehabilitanci i psy-
chologowie z naciskiem zwra-
caj¹ uwagê na prozdrowotne
walory tañca. Aktywizowanie
wielu grup miêœni nie tylko od-
prê¿a, ale te¿ poprawia kr¹¿e-
nie i kondycjê ca³ego organi-
zmu, wkraczaj¹c korzystnie
tak¿e w sferê psychiki. Dlate-
go, wbrew obiegowym opi-
niom, taniec jest nie tylko dla
m³odych!

Studio Tañca Classic,
wspó³pracuj¹ce ze specjalista-
mi ró¿nych dziedzin (tak¿e re-
habilitantami czy lekarzami),
ma ciekawe propozycje dla
starszych („Trzymam rytm
55+”), dla m³odych mam (przy-
chodz¹ razem z dzieckiem!),
dla zainteresowanych w ró¿-
nym wieku („Hobby”), dla am-
bitnych i utalentowanych (to
s³ynna kuŸnia talentów i zna-
cz¹cych nazwisk parkietów
polskich i miêdzynarodowych).

Za³o¿yciele szko³y, Jacek
i Agnieszka Krupa, znani tak-
¿e z teleturnieju Czar Par, od
razu postawili poprzeczkê bar-
dzo wysoko. Zawodowi wice-
mistrzowie Polski, dyplomo-
wani nauczyciele tañca,
cz³onkowie Polskiego Towa-
rzystwa Tanecznego, Polskie-
go Zawodowego Stowarzy-
szenia Tanecznego, Brytyj-
skiej Federacji Tañca United
Kingdom Alliance, a ponadto
instruktorzy tañca dyplomo-
wani przez Akademiê Wycho-
wania Fizycznego – któ¿ le-

piej, ni¿ oni potrafi profesjo-
nalnie zorganizowaæ sieæ
szkó³ tañca i zapewniæ suk-
ces, który jest te¿ udzia³em
uczestników zajêæ, nie tylko
tych, którzy zdobywaj¹ laury
na presti¿owych turniejach ta-
necznych?

Zw³aszcza, ¿e filarem tañca
wyczynowego Studia Tañca
Classic jest s³ynna, utytu³owa-
na para wyczynowców, znako-
mitych tancerzy i trenerów:
Rus³an i Jula Butko, cz³onko-
wie i sêdziowie Miêdzynarodo-
wej Federacji Tañca Sporto-
wego IDSF. Choæ wychowuj¹
najlepsze polskie pary sporto-
we, trenuj¹ tak¿e amatorów.

Wœród instruktorów i nauczy-
cieli s¹ wielkie, œwiatowe na-
zwiska: Michaele Bonsignori,
Monika Baldasseroni, Swiet³a-
na Twerianowicz czy Siergiej
Douvanow. Mimo to, ceny w tej
szkole nale¿¹ do najrozs¹dniej-
szych a w dodatku, o czym ma-
³o kto wie, staraniem w³aœcicie-
li, we wspó³pracy z Urzêdem

Dzielnicy Praga Po³udnie
S.T.Classic obejmuje bezp³atn¹
nauk¹ tañca blisko tysi¹c dzie-
ciaków w jedenastu warszaw-
skich szko³ach podstawowych
i ponadpodstawowych! 

Program Studia Tañca Clas-
sic jest wyj¹tkowo atrakcyjny.
Przyci¹ga i dzieciaki, i tance-
rzy z dorobkiem turniejowym,
i osoby starsze oraz te, które
bez wzglêdu na wiek chc¹
utrzymaæ lub odzyskaæ œwiet-
n¹ formê fizyczn¹ albo „roz-
tañczyæ siê” przed Sylwestrem
czy weselem. S.T. Classic
organizuje te¿ s³ynne wieczor-
ki taneczne i obozy wyjazdo-
we: sportowe, z mnóstwem
treningów dla „turniejowców”
oraz rekreacyjno-taneczne,
dla starszych i nie tak ambit-
nych, tak¿e dla osób po piêæ-
dziesi¹tce, ¿e œwietnym pro-
gramem integracyjno – rela-
ksacyjnym.

Jak wygl¹da oferta Studia
Tañca Classic? Wszechstron-
nie i ogromnie atrakcyjnie! Oto
niektóre propozycje.

Akcja „Trzymam rytm 55+”,
skierowana do osób dojrza-
³ych, które pod okiem profe-
sjonalistów chc¹ zadbaæ
o kondycjê i dobre samopo-
czucie, przy okazji doskonal¹c
umiejêtnoœci taneczne. Spe-
cjalnie skomponowana muzy-
ka, choreografia opracowana
we wspó³pracy z lekarzami,
œwietni trenerzy – to gwaran-
cja znakomitej zabawy i…
swobody piêknego, harmonij-
nego ruchu. 

Jest te¿ propozycja dla m³o-
dych mam, które chcia³yby
„bezboleœnie” wróciæ do formy.
Podczas gdy mamy tañcz¹,
maluchy s¹ otoczone profe-

sjonaln¹ opiek¹. To ciekawa
alternatywa dla jesienno – zi-
mowego siedzenia z dziec-
kiem w domu…

Program „Hobby” zaintere-
suje tych, którzy chc¹ i lubi¹
tañczyæ, nie s¹ jednak zainte-
resowani ani wyczynem ani
zawodowstwem. Lekcje, daj¹-
ce wiele radoœci i przynosz¹ce
znakomite rezultaty, s¹ prowa-
dzone z uwzglêdnieniem zain-
teresowañ uczestników kursu.
Ucz¹ tu nawet ponêtnego tañ-
ca brzucha!

A wyczynowcy? Dla nich s¹
œwietne propozycje treningów
pod okiem mistrzów. Szcze-
gó³y wszystkich ofert mo¿na
znaleŸæ na stronie interneto-
wej Studia Tañca Classic. 

– Jak to mo¿liwe? – pytam
Jacka Krupê. – Miesi¹c nauki dla
nowych uczestników to ledwie
60 z³! Zatrudniacie Pañstwo zna-
komitych trenerów, zapalonych
do swojej pracy, s¹ wœród nich
œwiatowe s³awy, a mimo to Wa-

sze ceny s¹ naprawdê niskie,
w dodatku bezp³atnie uczycie
setki dzieci. Dzia³acie zupe³nie
inaczej, ni¿ szko³y, prowadzone
przez inne, wielkie nazwiska pol-
skiego tañca!

– Rzeczywiœcie, rozrzut ma-
my du¿y, a grupy zajêciowe
prowadzimy ju¿ od godziny
10.00 nawet do 22.00 – œmie-
je siê elegancki, przystojny
pan Jacek. – Od wyczynow-
ców do dzieci, od wyjazdów na
turnieje zagraniczne i mistrzo-
stwa do wieczorków tanecz-
nych dla amatorów, ale za-
wsze chodzi o taniec. Wraz
z ¿on¹ zwi¹zaliœmy z nim na-
sze ¿ycie. Wpad³em na po-
mys³ bezp³atnych lekcji dla
dzieciaków – dziêki przychyl-
noœci urzêdu dzielnicy Praga
Po³udnie, dziœ to olbrzymia,
roztañczona rzesza. Taniec
sta³ siê sposobem na uporz¹d-
kowanie siebie, na wy³adowa-
nie energii, prze³amanie blo-
kad czy sposobem na ¿ycie.
M³ode mamy mog¹ wyrwaæ siê
z domu i zyskaæ znakomit¹ for-
mê, czasem lepsz¹, ni¿ przed
ci¹¿¹, odnaleŸæ giêtkoœæ, bez-

troskê i radoœæ. A Hobby jest
programem dla wszystkich ju¿
tañcz¹cych lub chc¹cych tañ-
czyæ, piêknie, swobodnie, dla
przyjemnoœci. To sposób na
nieœmia³oœæ, ale i na wzmoc-
nienie wiêzi z partnerem, wy-
pe³nienie wolnego czasu, po
prostu – wspania³e, roztañczo-
ne hobby. Nasza szko³a nie
jest sposobem na „dorobienie
siê”. Nam chodzi o taniec. Dla-
tego mimo, ¿e mamy u nas
tak¿e œwiatow¹ kadrê trener-
sk¹ i wielkie gwiazdy miêdzy-
narodowego tañca, ceny s¹
naprawdê niskie. Praskie zajê-
cia odbywaj¹ siê w doskona-
³ych warunkach – w wie¿owcu
Blue Point przy al. Stanów
Zjednoczonych 61A i w Ka-
mionku, przy Kinowej 19. Za-
praszam, mo¿na przyjœæ, po-
patrzeæ a potem zdecydowaæ!

Taniec… To rytm muzyki
i rytm serca, to odprê¿enie, ra-
doœæ, namiêtnoœæ i poczucie
wolnoœci. To tak¿e znakomita
kondycja, œwietny nastrój i gwa-
rantowany sukces towarzyski.
Mo¿e byæ Twoim sukcesem!
AS 2008 Katarzyna Jasiek 

Agnieszka i Jacek Krupa
Studio Tañca Classic

NAUKA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
POZIOM HOBBY

dodatkowe miejsce  dodatkowe terminy  dodatkowe grupy

ILOŒÆ MIEJSC OGRANICZONA
Zajêcia raz w tygodniu

Zapisy 
SMS: 600 088 207; 600 001 440
e-mail: biuro@stclassic.pl www.stclassic.pl

Taniec – kiedyœ wyra¿a³ wszystko: modlitwê, wolê walki, rozpacz; 
opowiada³ o bitwach, o mi³oœci i zdradzie, o œmierci i nieœmiertelnoœci. 

TANIEC – UCZ SIĘ OD MISTRZÓW!

STUDIO TAŃCA CLASSIC,
Blue Point, Al. St. Zjednoczonych 61A, 

„Kamionek” ul. Kinowa 19;
www.stclassic.pl; tel. 600 088 207.

ZAPRASZAMY
Universam Grochów

I piętro

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

Ozłoć sobie święta!
Spraw swoim bliskim niepowtarzalny

prezent Mikołajkowy!
Najnowsza kolekcja złota 2008

DDuużżyy  wwyybbóórr  eekksskklluuzzyywwnnyycchh
wwyyrroobbóóww  zzee  zzłłoottaa  ––  5500%%!!

� Nowa kolekcja obrączek

� Najnowsze wzory

� Zapraszamy na krótką promocję
Mikołajkową!

OSTATNIE MIESZKANIA 
DO SPRZEDA¯Y!!!

Zakoñczenie inwestycji marzec 2009 r.
Lokalizacja: 

ul. SEROCKA 6  � ul. FILOMATÓW 13
Ma³e kameralne budynki

www.egrib.pl Tel./fax 022 879−73−86
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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„Dziœ 1 listopada – kto ¿yw pê-
dzi na cmentarz” – mia³ w za-
mierzch³ej przesz³oœci rozpocz¹æ
swój „Trójkowy” dy¿ur Tomek Sia-
necki. Nic siê nie zmieni³o. Ca³a
kulturalna Warszawa obecna by³a
na cmentarzach: kwestuj¹c, sprz¹-
taj¹c, s³owem „pochylaj¹c siê
z trosk¹”. Pani Prezydent kwesto-
wa³a na Pow¹zkach, nie szczêdz¹c
przy okazji ciep³ych s³ów Spo³ecz-
nemu Komitetowi Ratowania Za-
bytków Pow¹zek w ogóle, a jego
zmar³emu za³o¿ycielowi Jerzemu
Waldorffowi w szczególnoœci. Nie
by³oby w tym niczego dziwnego,
gdyby nie fakt, i¿ od œmierci Ho-
norowego Obywatela Warszawy
minê³o ju¿ szeœæ lat, a ulicy Jego
imienia jak nie by³o, tak nie ma. 

Kulturze w mijaj¹cym tygodniu
Pani Prezydent poœwiêci³a sporo
czasu. I s³usznie, bo akurat na tym
„odcinku” ma siê koalicja PO-SLD
czym pochwaliæ. Uda³o siê utrzy-
maæ w Warszawie Krzysztofa War-
likowskiego, któremu obiecano sie-
dzibê w dawnej bazie œmieciarzy.
Nie uda³o siê wprawdzie uratowaæ
zespo³u, tworzonego przez lata
przez Adama Hanuszkiewicza, ale
decyzja o unicestwieniu zespo³u ob-
ci¹¿a poprzedni¹ ekipê. 

Uda siê tak¿e – prawdopodob-
nie – operacja nazywana w Ratu-

szu „rotuj siê, kto mo¿e”. Rada
Warszawy ma przej¹æ od Marsza³-
ka Struzika finansowanie Teatru
¯ydowskiego. Marsza³ek Struzik
ma przej¹æ od Warszawy finanso-
wanie nieistniej¹cego w praktyce
teatru „Praga”. Kto na tym wyj-
dzie lepiej? Jeœli w czasie czwart-
kowej sesji, radni wniosek Pani
Prezydent uwzglêdni¹, od 1 stycz-
nia Szymon Szurmiej znajdzie siê
na garnuszku Ratusza. Ju¿ kiedyœ
na nim by³ i nie narzeka³. By³ to
jednak czas, gdy odwo³ywanie
z dyrektorskich foteli Osobowoœci
pokroju Hanuszkiewicza czy Cie-
œlaka nie wchodzi³o w rachubê.
Dziœ wchodzi, mo¿e wiêc warto za-
pisaæ w stosownym dokumencie
(choæby i w Konstytucji), i¿ dyrek-
torem „¯ydowskiego” po wsze
czasy jest Szymon Szurmiej. Nie
ma teatru ¿ydowskiego i Teatru
¯ydowskiego bez Szymona Szur-
mieja. 

Piszemy o tym nie bez przyczy-
ny. Oto z gazet wiemy (zaintereso-
wany zreszt¹ te¿), i¿ dobiegaj¹
kresu czasy niezwykle produktyw-
nej dyrekcji w Teatrze Ochoty To-
masza Mêdrzaka. M³ody ten aktor
(czy zauwa¿yli Pañstwo, i¿ jest
u nas taka klasa aktorska, która
mimo przekroczenia piêædziesi¹tki
wci¹¿ jest m³oda? Mêdrzak, En-

glert, Ewa Domañska…) kierowa³
scen¹ z namaszczenia kolejnych
w³adz Warszawy i prof. Jana Ma-
chulskiego dekadê. Uczyni³ z „TO”
oœrodek ¿ywy i interesuj¹cy. Z mi-
kroskopijnym zespo³em i takim¿
bud¿etem. Gra³ dla du¿ych i ma-
³ych. Zawsze przy nadkompletach
(co – przynajmniej szczerze przy
tym rozmiarze widowni trudne po-
zornie nie by³o, ale znamy „sceny
jednego widza”, które w Warsza-
wie funkcjonuj¹). Ka¿dy ma jed-
nak swojego Kochaniaka. Jeden
chce „uspólczaæ” szpitale i przy-
chodnie, inny pragnie doœwiad-
czeñ na ¿ywym, teatralnym orga-
nizmie. Tym razem Teatru Ochoty
i Mêdrzakowego zespo³u. 

Podobno miejsce Tomasza M.
zaj¹æ ma „organizacja pozarz¹do-
wa wy³oniona w drodze konkur-
su”. Tak ma byæ ciekawiej. Nie mo-
¿emy tylko zrozumieæ, dlaczego
ma staæ siê to w³aœnie „na bazie”
teatru znanego, popularnego i pod
ka¿dym wzglêdem dobrze funk-
cjonuj¹cego. Zw³aszcza, gdy jak
grzyby po deszczu wyrastaj¹
w Warszawie (co cieszy) niezale¿-
ne sceny, a m³odzi zapaleñcy – jak
choæby Adrian Perdjon na Pradze
– organizuj¹ w³asne placówki?
Mo¿e warto o tym pomyœleæ, za-
nim zrealizuje siê kolejny „rewolu-
cyjny pomys³”?

A skoro pad³o ju¿ nazwisko Per-
djon to z radoœci¹ odnotowujemy:
Telewizyjny Kurier Warszawski
skoñczy³ 50 lat! Jubilat trzyma siê
dobrze, a nawet ostatnio jakby
odm³odnia³ i wy³adnia³. Gratuluje-
my Celinie Witas i ca³emu Zespo³o-
wi (którego czêœæ mieszka po na-
szej, czyli lepszej stronie Wis³y).
Wiêcej na stronie 9.

PODPATRYWACZ

KULTURA MUSI BYÆ

B.J. Naukowcy angielscy
(nie tylko oni) podkreœlaj¹,
¿e nasze zdrowie w 3/4 zale-
¿y od sposobu od¿ywiania
siê. A jednak sporo osób
szuka jedzenia przede
wszystkim tañszego, a nie
lepszego, bardziej war-
toœciowego, sprawdzonego
tj. certyfikowanego. Czy to
siê zmienia?

Agnieszka Sienkiewicz,
konsultant – dietetyk
Organic Farma Zdrowia –
Zdecydowanie tak. Cieszê
siê, gdy widzê, jak du¿o ludzi
gromadzi siê na spotkaniach

w Klubie Osiedlowym Goc³aw
na ul. Abrahama 10. S³yszê
pytania na temat ró¿nicy miê-
dzy ¿ywnoœci¹ w supermarke-
cie a t¹, któr¹ my oferujemy.
Na w¹tpliwoœci dotycz¹ce ce-
ny zawsze odpowiadam, aby
zastanowiæ siê dlaczego dany
produkt mo¿na kupiæ tanio!

Produkty otrzymywane w na-
turalny sposób s¹ bardzo cen-
ne. Tania mo¿e byæ tylko pro-
dukcja masowa. Przecie¿ naj-
bardziej liczy siê jakoœæ - to,
¿e znamy sposób uprawy po-
zwala nam zagwarantowaæ,
¿e w warzywach znajdziemy
tylko charakterystyczne dla
nich wartoœci od¿ywcze bez
tzw. wartoœci dodanej czyli
metali ciê¿kich, œrodków
ochrony roœlin czy nawozów
sztucznych. Dotyczy to rów-
nie¿ nabia³u, wêdlin czy jaj.  

B.J. - Czytanie etykiet to
jednak za ma³o, ¿eby oce-

niæ, czy kupiæ czy odstawiæ
na pó³kê dany produkt. Co
maj¹ zrobiæ klienci, którym
nie jest obojêtne co jedz¹?

A.S. - ZnaleŸæ osobê, która
potrafi doradziæ, omówiæ inte-
resuj¹cy nas produkt.

B.J. - W hipermarketach
jest to raczej trudne...

A.S. - To prawda, ale w ka-
meralnych delikatesach Orga-
nic Farma Zdrowia nie tylko ja
udzielam porad, ale i za³oga.
Sama szkolê ekspedientki
z 17 delikatesów ww. firmy,
a nawet opracowa³am dla nich
poradnik. Odbywaj¹ siê te¿
egzaminy. Uczestniczê w wie-
lu wyk³adach, konferencjach,
stale poszerzam swoj¹ wie-
dzê i dzielê siê ni¹ z persone-
lem.  

B.J. - Na temat zdrowego
od¿ywiania kr¹¿¹ mity, czy
ma Pani szanse na ich roz-
wiewanie?

A.S. - Tak, niestety muszê
stwierdziæ, ¿e powszechny
jest brak rzetelnej wiedzy na
temat profilaktyki poprzez
od¿ywianie. Skutek to wia-
domoœci bêd¹ce zlepkiem
hase³ reklamowych i frag-
mentarycznej wiedzy z co-
dziennej prasy. Uwa¿am, ¿e
œwiadomoœæ, i¿ jakoœæ na-
szego ¿ycia zale¿y od tego
co jemy, powinna byæ syste-
matycznie wpajana od
przedszkola!

W delikatesach Organic
farmy Zdrowia na rogu Fiel-
dorfa i Meissnera udzielam
porad w pi¹tki od godz.
12.00 do 18.00. Ale w War-
szawie jest jeszcze piêæ
takich placówek, dlatego
podajê adres e-mailowy:
a.sienkiewicz@organicmarket.pl
– mo¿na siê umawiaæ, zada-
waæ pytania, prosiæ o u³o¿e-
nie diety, czy nawet wysu-
waæ sugestie, co powinno
pojawiæ siê na pó³kach. 

AS 2008

Cenne porady Agnieszki Sienkiewicz

Bez chemii na talerzu

Delikatesy Organic Farmy Zdrowia na rogu Fieldorfa i Meissnera

Wielu mieszkañców pa-
miêta jeszcze czasy, gdy ten
najbardziej po¿¹dany doku-
ment odbiera³o siê w tasiem-
cowych kolejkach przy ul.
Grochowskiej 243/245. Przez
ostatnie trzy lata po³udniowo-
praski punkt pa-
szportowy mieœci³
siê na... Pradze Pó³-
noc przy ul. Floriañ-
skiej. Paszport mo-
¿e ju¿ nie jest a¿ tak
po¿¹danym jak
dawniej dokumen-
tem, ale wci¹¿ wiele
osób chce lub musi
go posiadaæ. Ka¿de-
go roku ponad 8 ty-
siêcy mieszkañców
Pragi Po³udnie stara
siê o wydanie nowe-
go paszportu. I mie-
szkañcy ci, od listo-
pada, maj¹ ³atwiej,
a w³aœciwie bli¿ej,
gdy¿ formalnoœci mog¹ za³a-
twiaæ w swojej dzielnicy. 

Nowy Terenowy Punkt Pa-
szportowy zosta³ otwarty
przy Wydziale Obs³ugi Mie-
szkañców po³udniowopra-
skiego ratusza przy ul. Gro-
chowskiej 274. Uroczystego
otwarcia punktu dokonali
wspólnie burmistrz Tomasz
Kucharski i wojewoda mazo-
wiecki Jacek Koz³owski.
Obaj s¹ mieszkañcami Pragi
Po³udnie i obaj... nie mieli

wa¿nego paszportu. I skorzy-
stali z okazji – obaj z³o¿yli
wnioski o wydanie nowych
paszportów (na zdjêciu). – To
du¿e u³atwienie dla mie-
szkañców – podkreœla³ bur-
mistrz Tomasz Kucharski,

a wojewoda Jacek Koz³ow-
ski, który do urzêdu przy-
szed³ z przeterminowanym
paszportem, przyzna³ siê, ¿e
specjalnie czeka³ na otwarcie
tego punktu, gdy¿ chcia³ uzy-
skaæ nowy paszport w swojej
dzielnicy. – Ciekawe, ile cza-
su bêd¹ Panowie czekali na
odbiór paszportu? – pyta³
ksi¹dz pra³at Zdzis³aw Józef
Gniazdowski, który poœwiê-
ci³ punkt paszportowy i po
uroczystoœci... wzi¹³ dla sie-

bie wniosek paszportowy.
Zreszt¹ okaza³o siê, ¿e nie
tylko duchowny nie ma wa¿-
nego paszportu. Kolejn¹ oso-
b¹, która tego dnia pobra³a
wniosek by³... autor niniej-
szej relacji. A poniewa¿
dziennikarze nigdy nie œpi¹,
to i tê czynnoœæ wykorzysta-
my zawodowo i dla dobra lo-
kalnej spo³ecznoœci – spraw-
dzimy, czy faktycznie termin
oczekiwania na paszport bê-
dzie taki sam w przypadku

wojewody i burmistrza, jak
i przeciêtnego mieszkañca.
A ciesz¹c siê z tego, ¿e „pa-
szporty” wróci³y na Pragê
Po³udnie, czyli wróci³y do
normalnoœci, przypominamy
o pozosta³ych paradoksach,
czyli o tym, ¿e Urz¹d Skar-
bowy dla Pragi Po³udnie
mieœci siê na Pradze Pó³noc
i o tym, ¿e po³udniowopraska
prokuratura tak¿e zlokalizo-
wana jest w s¹siedniej dziel-
nicy...                              ar

Paszporty wróciły na Pragę
Znowu mamy bli¿ej do Europy i œwiata –
na Pragê Po³udnie wróci³ punkt pa-
szportowy! Od listopada mieszkañcy
dzielnicy sk³adaj¹ wnioski i odbieraj¹
paszporty przy ul. Grochowskiej.

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
�� nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta

�� szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin 

i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

www.mieszkaniec.pl

OdwiedŸ nasze strony
LOKALNIE I WIRTUALNIE

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10, tel./fax 813-43-83, 810-64-12

REKLAMA REKLAMA
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nie da rady powiedzieæ w³a-
snemu dziecku „nie wolno”,
bo ono bêdzie to straszliwe
prze¿ywaæ i cierpieæ. Ma³a
jêdza zaœ, gdy po raz pierw-
szy w ¿yciu us³yszy spokojny
i zdecydowany zakaz, zasko-
czona, po krótkiej walce
poddaje mu siê z ochot¹
i szybko odkrywa, ¿e jest cu-

down¹, mi³¹
dziewczynk¹. Nie-
stety, jej mamie
trzeba by³o a¿ wi-
zyty Superniani, by
siê o tym dowie-
dzieæ.

Czy to Ÿle? Do-
brze, bo dziêki po-
mocy nie tylko te-
lewizyjnego pora-
dnika, ale wielu
innych, powo³a-
nych do tego pla-
cówek, rodziciel-
skie z³udzenia roz-
wiej¹ siê, jak dym
i ktoœ wreszcie na-
uczy doros³ych, ¿e
dziecko nale¿y wy-

chowywaæ, w³o¿yæ w to spo-
ro pracy, mi³oœci a nade
wszystko – konsekwentnej
cierpliwoœci.

Zwracajmy wiêcej uwagi
na dzieci. Nie warto liczyæ,
¿e „same zrozumiej¹” czy
„zmieni¹ siê, jak dorosn¹”.
Rodzicielstwo, to o wiele
wiêcej, ni¿ sp³odzenie, uro-

dzenie, utrzymanie. A w miê-
dzyczasie spychanie dziecka
przed komputer czy telewi-
zor, by „nie zawraca³o g³o-
wy”. 

Nie wydaje siê Wam, ¿e le-
psi rodzice to lepsze spo³e-
czeñstwo, gdy dzieci doro-
sn¹? Lepsi, to nie znaczy za-
mo¿niejsi albo bardziej wy-
kszta³ceni. Znam pani¹, obe-
cnie 90-letni¹, która w mi³o-
œci i poszanowaniu wycho-
wa³a jedenaœcioro drobia-
zgu, ¿yj¹c na granicy uczci-
wego ubóstwa. Jej dzieci,
dzisiaj babcie i dziadkowie,
tworz¹ zwart¹, serdeczn¹
rodzinê, przenosz¹c dobre
wzorce i zasady na swoje
dzieci, a te z kolei – na w³a-
sne. I nie jest to ¿aden ewe-
nement.

Nie ka¿dy mia³ szczêœcie
dostaæ taki „posag” z ro-
dzinnego domu. Ale czy to
usprawiedliwia rodzicielskie
tchórzostwo przed podjê-
ciem odpowiedzialnego wy-
chowania? żu

Rodzicu,
ty tchórzu!

Kobiecym okiem

- No, to padaczka… Pan Eustachy Mordziak nie to, ¿e by³
za³amany. On by³ skapcania³y, jak ktoœ, kto siê ju¿ podda³.

- Wzglêdem czego ta padaczka, panie Eustachy? 
Kazimierz G³ówka, bo to on pyta³, z pewnym niepokojem za-

gl¹da³ w oczy pana Eustachego. 
- Z losem nikt nie wygra³, to i my nie wygramy.
- Jacy my? 
- My, znaczy ludzkoœæ!
- O w morde je¿a, co pana nasz³o?
- Murzyn zosta³ siê za prezydenta Ameryki! 
- I co z tego? Ka¿den jeden, czy to Amerykan, Francuz

lub Anglik zadowolony jest, ¿e z tem Buszem to ju¿ kapota.
Powiem panu, ¿e ja te¿, bo i mnie na pare tysiaków wyr¹-
ba³.

- Chyba ¿eœ pan z konia spad³ i siê pot³uk³. Busz? Pana? 
- Bankierów z Wol Strit rozpuœci³ jak dziadowskie bi-

cze? Rozpuœci³. Ju¿ nie wiedzieli na czem im ty³ki je¿d¿¹.
No i stracili umiar i pieni¹dze posz³y siê … sam pan
wiesz, co pieni¹dze posz³y robiæ. A teraz na œwiecie jest
tak, ¿e wszyscy s¹ ze sob¹ powi¹zani sznurem z mamony.
Na ten przyk³ad towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym
œciboli³em kapkê, ¿eby mieæ do emerytury, jest w Polsce,
ale tak naprawdê w Ameryce. W³aœnie pad³o i moja forsa
z nimi. 

- Teraz kapuje. Ale co to jest pañskie parê tysiaków przy
stratach, które zaraz nast¹pi¹?

- A jakie maj¹ nast¹piæ?

- To pan nie znasz przepowiedni Nostradamusa? On powie-
dzia³, ¿e jak najsilniejszym pañstwem bêdzie rz¹dzi³ Murzyn,
to œwiat szlag trafi. 

- Panie, i pan w to wierzy? Widzia³eœ go pan? Jaki z niego
Murzyn? Co najwy¿ej pó³ krwi. 

- Ciemnoty, to pan mi nie wciskaj. W ka¿dem jednym telewi-
zorze by³ - Murzyn, jak st¹d do Krakowa. £adny ch³opak, nie
powiem, ale czarny, nie bia³y. A jak czarny, znaczy – koniec
œwiata. 

- Panie Eustachy. Ojciec by³ co prawda z Kenii, ale matka
bia³a Amerykanka. Owszem - z zami³owaniem do etnicznych
nowoœci, bo nastêpnym jej mê¿em by³ jakiœ Indonezyjczyk, ale
co to ma do Obamy? Obama urodzi³ siê na Hawajach, wiêc
poœród samego piêkna. Do szko³y chodzi³ z muzu³manami
w Indonezji, studia koñczy³ w Ameryce, na najlepszych uni-
wersytetach: politologiê i prawo. Daj Bo¿e ka¿demu. 

- Napieralski te¿ jest podobno po politologii w Szczecinie. 
- Ten lewus? I naprawdê nie widzisz pan ró¿nicy? 
- Widze, ale siê nie dziwê za bardzo. Bo to, wiesz pan, kwe-

stia szczêœcia jest poniek¹d. Kto wie, czy gdyby Napieralski
nie urodzi³ siê na Hawajach, to by amerykañskim prezydentem
nie zosta³. A tak, to najpierw musi dostaæ wizê, potem obywa-
telstwo i dopiero na koñcu startowaæ na prezydenta. To on siê
nie doczeka… Ju¿ ³ysieje. 

- Kwestiê szczêœcia, panie Eustachy, to mo¿emy rozpatrywaæ
na przyk³adzie Józka z Kamionka. Niby wszystkie warunki, ¿e-
by byæ kimœ, spe³nia: mamusia nasza, tatuœ Cygan, drugi tatuœ
Ormiaszka… A nie idzie ch³opu i rób, co chcesz.

- Kwestia szczêœcia, Józek, kwestia szczêœcia, powtarzaj¹ mu
ci¹gle na do³ku w „Grenadierowie”. Nawet mundurowych jego
pech wzrusza, a sam pan wiesz, ¿e akurat ich ma³o co wzrusza.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Kwestia szczêœcia

NNNNoooowwwwyyyy     BBBBeeeeddddeeeekkkkeeee rrrr
BBBBuuuudddd rrrr eeeewwwwiiii cccc zzzzaaaa     

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

£aciñskie przys³owie g³osi: „Habent sua fata libelli”.- „I ksi¹¿ki maj¹ swoje losy”.
Ale je¿eli tak, to ¿ona i ja, bêd¹c niedawno w Bibliotece Uniwersyteckiej na Dobrej
w Warszawie mieliœmy SWOJE losy zwi¹zane z losami DWÓCH ksi¹¿ek. 

Nasza dobra znajoma, Marysia Czarnocka, która od d³u¿szego czasu pracuje
w bran¿y wydawniczej, zajmuje obecnie eksponowane stanowisko w Wydawnictwie
TRIO w Warszawie. Zaprosi³a nas ona do wspomnianej biblioteki na promocjê ksi¹¿-
ki – wydanej oczywiœcie przez TRIO - znanego podró¿nika i piewcy Warszawy (bez
zadêcia) Olgierda Budrewicza pt. „Bedeker warszawski – 50 lat póŸniej” A tak, po-
niewa¿ pó³ wieku wczeœniej ukaza³ siê jego, wówczas kilkutomowy, „Bedeker war-
szawski”, co tylko podkreœla zarówno jego (Budrewicza) d³ugowiecznoœæ (nie jest
kobiet¹, wiêc powiem, ¿e ma 85 lat i wci¹¿ jeŸdzi i pisze) jak i trwa³oœæ jego war-
szawskich zainteresowañ. 

Byliœmy wiêc na promocji (ksi¹¿kê do recenzji otrzyma³em od pani Marysi ju¿
wczeœniej), by³ Budrewicz, wszystko rozegra³o siê jak najlepiej. Wróciliœmy do do-
mu, ksi¹¿ka le¿a³a w odpowiednim miejscu w jednym ze stosów innych ksi¹¿ek. Ale
gdy zabiera³em siê do recenzji, zginê³a.  Zaczê³o siê poszukiwanie. Bez skutku.
I oto, w poniedzia³ek, 3 listopada, ¿ona znajduje Bedekera obecnego, a ja Bedeke-
ra sprzed 50 lat. Istny cud. 

Nowe wydanie „Bedekera warszawskiego” - to, mimo, ¿e Budrewicz pisze, i¿
oparte jest na tamtym sprzed pó³ wieku - dla mnie jest now¹ ksi¹¿k¹. Wystarczy po-
równaæ na przyk³ad has³o „Doro¿ki” z tomu „Praga” z tamtego wydania z obe-
cnym. Tamto obejmowa³o jeszcze statystyki dotycz¹ce liczby doro¿ek z czasów car-
skich („by³o wtedy 3500 doro¿ek w Warszawie”), obecne ju¿ tej liczby nie wymie-
nia, natomiast podaje takie oto pere³ki: ”Od czasu, kiedy warszawsk¹ doro¿k¹ jeŸ-
dzi³ w Aleje Henryk Sienkiewicz, sporo siê zmieni³o. Zmieni³o siê nawet co nieco od
tych lat, kiedy Teodor (Fiodor) Szalapin (wielki bas rosyjski), prosto z paryskiego
ekspresu, wsiada³ do dostojnego powozu pana W³adys³awa G³¹ba i d³ugo siê po sto-
³ecznych ulicach woziæ kaza³”.

Budrewicz pisa³ tak ciekawie, ze jego „Bedeker” sprzed lat, ale teraz wydany,
wprowadza³ elementy „interaktywnoœci” wœród czytelników. Opisa³ miêdzy innymi
nieœmierteln¹ (zdawa³o siê) „Kameraln¹” na Foksal. Wymieni³ w swoim felietonie
pewn¹ piêkn¹ Pani¹ Izê wraz z jej wielbicielami, którzy czêsto w tej restauracji by-
wali. Gdy felieton ukaza³ siê w druku, do Budrewicza zaczêli przychodziæ inni pano-
wie z pretensjami, ¿e ich nie wymieni³ I TO PO NAZWISKU. „Jak to – mówili – To
nas pan nie zauwa¿y³? Jesteœmy w ‘Kamerze’ zawsze. Nale¿a³o siê nam”.

Podobnie by³o z minifelietonem Budrewicza „Piêkne kobiety”. „Jest ich w War-
szawie – pisa³ z lekkim przymru¿eniem oka – 4821. Mo¿na uwa¿aæ za problema-
tyczne, czy niektóre z nich jeszcze s¹ piêkne, ale œlady piêknoœci te¿ siê licz¹. Abso-
lutnych piêknoœci jest 631. Cyfry sprawdzone przez urz¹d statystyczny. Niezmiernie
urodziwa jest pewna pani architekt - ¿ona pewnego pisarza, jedna czarnow³osa le-
karka, dwie modelki, jedna pani in¿ynier-mechanik, jedna ekspedientka na Mar-
sza³kowskiej. Wysoko notowane s¹ cztery plastyczki i dwie uczennice szko³y mu-
zycznej”. 

¯adne nazwiska oczywiœcie nie pad³y. Ale w odpowiednich krêgach zawrza³o. Ko-
go te¿ Budrewicz mia³ na myœli? 

Najbardziej bezpoœrednio powojenne wydarzenie opisa³ autor tak. Przez lód na
Wiœle dotar³ ze swego ¯oliborza na ulicê Targow¹ na Pradze. A tam? „Pierwsze wra-
¿enie – pisze – by³o osza³amiaj¹ce. – to Champs Elysees, a nie warszawska ulica!
Wielki ruch na chodnikach i jezdniach. Gwar i œmiechy. T³um sprzedawców ulicznych,
sklepy, stragany. I pe³no tego, co mnie z ciemnego lewego brzegu Wis³y tutaj spro-
wadzi³o. Chleb, s³onina, kie³basa, œwiece, karbid, zapa³ki; wyrafinowane delikate-
sy”. Tak pisze Budrewicz. Bo tak by³o.                 

Zygmunt Broniarek

Kiedy ogl¹dam w TV Su-
pernianiê jasno widaæ, ¿e
Superniania jest najbardziej
potrzebna nie dzieciom, lecz
ich rodzicom.

Dzieci s¹ dobre, chêtne,
mi³e, tylko doroœli nie umieli
sobie z nimi poradziæ. Su-
perniania pomaga wiêc
nam, doros³ym. Tym, którzy
³udzili siê, ¿e nazywaj¹c cór-
kê „zagranicznie i po pañ-
sku” gwarantuj¹, ¿e ma³a
bêdzie dam¹ i ksiê¿niczk¹
ju¿ od niemowlêctwa. A tym-
czasem wyrós³ z niej rozw-
rzeszczany, agresywny ba-
chor, który wszystko demolu-
je, klnie, leje matkê czym po-
padnie i bez trudu zdobywa
to, na czym mu zale¿y. 

Mamuœka tymczasem chli-
pie w mankiet Superniani, ¿e
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 23.11.2008–06.12.2008 – 980 zł

�� 07.12.2008–20.12.2008 – 1050 zł �� 22.12.2008–04.01.2009 – 1372 zł
W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza
* 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

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

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

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

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 9588;

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAK£AD POGRZEBOWY
„TOTUS”

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A KR E S  U S Ł UG

(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

ul. Grochowska 242

C A Ł O D O B O W O

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

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

C A Ł O D O B O W O

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska

podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. 

i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF

i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

(od ul. Granicznej), 
tel. 789 59 62, 789 61 07

kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

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

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

„OKAZJA”, ul Targowa 1, 
wejœcie od Zamoyskiego

Czynne: pon.-pt. 1000-1800, 
sob. 930-1330

SKLEPSKLEP

POLSKAPOLSKA
ODZIEŻODZIEŻ

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika
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Zaprasza do sklepu spo¿ywczego nr 21 przy ul. Igañskiej 2
p o  m o d e r n i z a c j i

W sklepie przeprowadzono wiele korzystnych zmian:
� wyposa¿ono 

w nowe
urz¹dzenia
ch³odnicze 
i meble 
sprzeda¿owe

� zmieniono 
wystrój wnêtrza,
zainstalowano
nowoczesne
oœwietlenie.

Oferujemy miêso (wo³owe, wieprzowe, drób) 
w sta³ych bardzo niskich cenach za 1 kilogram.

Miêdzy innymi: Schab wp. b/koœci – 19,70 z³
£opatka wp. – 11,20 z³
¯eberka wp. – 14,50 z³
Karkówka wp. – 15,50 z³

Na wiele innych produktów spo¿ywczych 
liczne promocje cenowe

Miêdzy innymi: 
Jogurt owocowy 130 g – 6 sztuk – cena 3,60 z³
Czekolada gorzka z bakaliami – cena 2,09 z³

ZAPRASZAMY PO ZAKUPY W ATRAKCYJNYCH CENACH!

„Spo³em” 
WSS Praga Po³udnie

Realizujemy us³ugi dla klientów równie¿ p³atnoœci domowych rachunków

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

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

Wspomnienia Ja-
dwigi Jackow-
skiej – „Wojna,
mi³oœæ, Kresy” –
wpisuj¹ siê w ten
w¹tek literatury
kresowej, której
t³o stanowi Lwów
– rodzinne mia-
sto Autorki. 

To w scenerii tego
jedynego w Polsce
miasta nosz¹cego
tytu³ „Semper Fide-
lis”, ogarniêtego
najpierw okupacj¹
sowieck¹, potem
niemieck¹ i znów
sowieck¹, tocz¹ siê
losy Jadwigi i Jerze-
go Jackowskich. Wybuch wojny i inwazja Armii Czerwo-
nej zdruzgota³y ich pierwsze rodzinne gniazdo za³o¿one la-
tem 1938, tu¿ po œlubie, w Hubinie na Wo³yniu, miejscu
pracy Jerzego, in¿yniera leœnika. „Wojna, mi³oœæ, Kresy”
to sugestywnie i zajmuj¹co skreœlony przyczynek do po-
znania losów lwowskiej inteligenckiej rodziny, czynnej
w akowskiej konspiracji niepodleg³oœciowej, która
z podziwu godn¹ zaradnoœci¹ przystosowuje siê do okupa-
cyjnych realiów Lwowa, bêd¹c œwiadkiem nieszczêœæ
i dramatów, jakich nie szczêdzili miastu obaj okupanci. 

Wspomnienia Jadwigi Jackowskiej dope³nia szkic pióra
jej syna, Jana Marii Jackowskiego – udokumentowana
biografia rodziców, historia rodziny, której losy toczy³y
siê miêdzy Dnieprem, Dunajem a Odr¹... Bogaty materia³
ikonograficzny pochodzi z rodzinnych zbiorów, które
szczêœliwie przetrwa³y rewolucjê bolszewick¹, dwie woj-
ny œwiatowe, a tak¿e kilkanaœcie przeprowadzek na tu³a-
czym szlaku. Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem Oficyny Wy-
dawniczej RYTM. (ab)

Pod koniec paŸdziernika
zwo³ana zosta³a sesja rady
dzielnicy, której g³ównym
punktem mia³o byæ odwo³anie
z funkcji przewodnicz¹cego ra-
dy Rembertowa Waldemara
Sobczyka. Sesja zwo³ana zosta-
³a na wniosek radnych opozycji
zarzucaj¹cych przewodnicz¹ce-
mu m.in. z³e kierowanie praca-
mi rady. To, ¿e posiedzenie zo-
sta³o zwo³ane nie oznacza, ¿e
siê odby³o. W myœl obowi¹zu-
j¹cych przepisów sesjê prowa-
dzi przewodnicz¹cy, a w jego
zastêpstwie – wiceprzewodni-
cz¹cy. A na zwo³anej 24 paŸ-
dziernika sesji nie stawi³ siê ani
przewodnicz¹cy, ani ¿aden
z wiceprzewodnicz¹cych rady.
Tym sposobem sesja nie odby³a
siê. Zreszt¹ zgodnie z prawem.
Przewodnicz¹cy j¹ zwo³a³,
ale... nie mia³ jej kto poprowa-
dziæ. Nie by³o te¿ kworum,
gdy¿ na sesjê nie przybyli ani
radni ko³a Platformy Obywatel-
skiej, ani wspó³rz¹dz¹cego
dzielnic¹ ko³a „Nasz Rember-
tów”. Echa tego nie odbytego
posiedzenia s³yszalne by³y na
kolejnej sesji w dniu 30 paŸ-
dziernika. – Dlaczego nikt
z prezydium nie przyby³ na tam-
t¹ sesjê? – pyta³a Agnieszka
K¹deja z Samorz¹dnego Rem-
bertowa. I szczerze mówi¹c
rzetelnej odpowiedzi nie uzy-
ska³a. – Chc¹ odwo³aæ prezy-
dium? Niech próbuj¹. Nawet co
tydzieñ! – skomentowa³ „Mie-
szkañcowi” jeden z samorz¹do-
wych polityków rembertow-

skiej PO, który co prawda prze-
pad³ w ostatnich wyborach,
a na os³odê otrzyma³ stanowi-
sko w jednej z s¹siednich dziel-
nic. 

Innego zdania byli nieliczni
mieszkañcy, którzy przybyli na
sesjê: - To kabaret, którego dni
s¹ policzone – aktorskim szep-

tem wyra¿a³ swoje zdanie Je-
rzy Nowicki, jeden z widzów.
Rembertów, dziêki temu, ¿e
przez wiele lat by³ samodziel-
n¹ gmin¹, ma doœæ wysoko
rozwiniêt¹ œwiadomoœæ samo-
rz¹dnoœci i samostanowienia
o sobie. Dlatego „Mieszka-

niec” ograniczy siê jedynie do
relacjonowania tej „walki
o w³adzê”. Choæ trudno nie do-
strzec, ¿e w samym ratuszu s¹
problemy i zagro¿enia. Ot,
choæby dwuczêœciowa mówni-
ca dla radnych i innych orato-
rów (na zdjêciu). Górna czêœæ
nijak nie jest przymocowana

do dolnej. Tak, jak widoczny
na zdjêciu wiceburmistrz Cze-
s³aw Ochenduszka, ka¿dy
z mówców (si³¹ rzeczy i przy-
zwyczajenia) w czasie swojego
przemówienia, opiera d³onie
na górnej czêœci mównicy.
I w tych momentach mówni-

ca... odje¿d¿a! Po prostu –
przesuwa siê, bo nie jest na
sta³e po³¹czona z doln¹ czê-
œci¹. I tu nasuwa siê uwaga re-
dakcji „Mieszkañca” skiero-
wana zarówno do rajców rz¹-
dz¹cych, jak i opozycji, ¿e na
w³adzy w Rembertowie mo¿na
siê poœlizgn¹æ! I kolejna spra-
wa: w czasie sesji naszego re-
portera dopad³ nag³y, jesienny
katar. Ratuj¹c siê nieboraczek
poszed³ do mêskiej toalety

z nadziej¹ na skorzystanie
z kawa³ka papieru toaletowe-
go. A tam – ani przys³owiowe-
go listka. W rembertowskim
ratuszu „w mêskiej skoñczy³
siê papier!”– informujemy
urz¹d kultowym cytatem ze
„Shreka 2”. ros.

TTaniej nawet oaniej nawet o

50%50%

W Rembertowie, jak w „Shreku”
Na pó³metku samorz¹dowej kadencji w Rembertowie ponownie rozgorza-
³a walka o w³adzê. Trwa batalia o zmianê prezydium rady i zarz¹du dziel-
nicy. Pierwszym krokiem mia³o byæ odwo³anie przewodnicz¹cego rady.
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Chyba nie ma wiêkszej radoœci dla redakcji ni¿
listy Czytelników. Gdy pisz¹ – znaczy nie tylko
czytaj¹, ale równie¿ interesuj¹ siê sprawami,
które poruszamy. Z drugiej strony – nic dziwne-
go, wszak „Mieszkaniec” jest dla mieszkañców.
O czym przede wszystkim jest ostatnia porcja li-
stów? G³ównie o porz¹dku i schludnoœci naszej
Pragi. 

Jak w wielu innych miejscach miasta utrapie-
niem s¹ graficiarze. Œciany domów np. na Wa-
szyngtona, a tak¿e – co najbardziej bulwersuje -
dopiero co otynkowane œciany nowych budyn-

ków, zamazane s¹ bohomazami, oszpecone „ta-
lentem” miejscowych wandalo-debili. To takie
trudne, proszê stra¿y i policji, znaleŸæ tych „arty-
stów”? 

Gorzej ma siê sprawa z blokami mieszkalnymi.
Coraz wiêcej z nich siê zmienia na lepsze, jest
czysto, pachnie farb¹. Niestety – nie wszêdzie.
Wci¹¿ wielu z nas musi codziennie przechodziæ
przez obskurne klatki schodowe, po œliskich od
brudu schodach, ko³o poharatanych lamperii, po-
mazanych œcian, wybitych okien. Przecie¿ to ju¿
nie nale¿y do jakiejœ mitycznej „spó³dzielni”, to
ju¿ jest „nasze”. Ka¿de mieszkanie, ka¿dy centy-

metr kwadratowy klatek schodowych ma swoje-
go w³aœciciela. My nimi jesteœmy. To za nasze
pieni¹dze odmalowano œciany, naprawiono stop-
nie, za³o¿ono domofony, kupiono kwiaty w do-
niczkach. Czyje niszczymy? 

Czasami jest jednak tak, ¿e chcielibyœmy coœ
zrobiæ, ale nie mo¿emy, bo problem nas przerasta.
WeŸmy drzewa w Al. Stanów Zjednoczonych –
i to od Wiatracznej a¿ do Miêdzynarodowej.
Przecie¿ one umieraj¹! ¯adna ze s³u¿b miejskich
tego nie widzi? Nikt nie potrafi temu zaradziæ? Te
drzewa, to nie tylko ozdoba, ale i nasze zdrowie. 

W przeciwieñstwie do drzew psie kupy, to nie
jest nasze zdrowie, bynajmniej. Kochamy psy,
jak ka¿dy, ale panie i panowie w³aœciciele –
sprz¹tajcie po swych ulubieñcach! W innych czê-
œciach Unii Europejskiej do najgorszego tonu na-
le¿y pozostawienie na ulicy nieczystoœci po w³a-
snym psie. A mo¿e miasto wziê³oby siê za to
sprz¹tanie? Pieni¹dze ma, skoro ma na bezp³atn¹
akcjê wszczepiania psom chipów, ¿eby siê nie gu-
bi³y. Do 12 grudnia mo¿na to zrobiæ za darmo –
miasto funduje. Za milion z³otych! Ten milion
p³aci ka¿dy – ten, który ma psa i ten, który nie
ma. Wiêc mo¿e chipowanie niech na siebie we-
zm¹ w³aœciciele, a miasto na siebie kupy, bo one
przeszkadzaj¹ ka¿demu – i temu z psem i temu
bez.

Nasz sta³y czytelnik, pan Czes³aw Pioruñski,
zwraca uwagê na inny k³opot – kana³ek wzd³u¿
Olszynki Grochowskiej i skwerek tu¿ przy Go-
c³awku. To bardzo mi³e i spokojne miejsce, cze-
go najlepszym dowodem s¹ stada ¿yj¹cych tu dzi-
kich kaczek. Niestety w tym roku o kana³ku
i o skwerku w³adze dzielnicy zapomnia³y. Nie
wykoszono brzegów, nie oczyszczono dna, nie
obciêto ga³êzi kasztanowców, które zwisaj¹c nad
wod¹, zapychaj¹ kana³ek liœæmi. A jak nie ma go-

spodarza, to od razu pojawiaj¹ siê menele. „De-
gustacje” w nabrze¿nej d¿ungli nie ustaj¹ przez
ca³e lato, a w wodzie dodatkowo l¹duj¹ butelki
i inne barach³o. Szkoda kana³ku, dbajcie o niego. 

„JAC” z kolei zwraca uwagê na ma³o estetycz-
ne otoczenie bardzo ³adnego pomnika Stefana
Starzyñskiego, u zbiegu Saskiej i Trasy £azien-
kowskiej, przed szko³¹. Niestety, czyjœ „gust”

sprawi³, ¿e obok pomnika stoi te¿ plastikowe
monstrum – jak pisze „JAC”: „go³a baba wsparta
o kolumienkê”. O gustach siê co prawda nie dys-
kutuje, ale te akurat eksplodowa³y nie w prywat-
nym mieszkaniu, niestety. 

Jeœli ju¿ piszemy o wygl¹dzie dzielnicy, to
wspomnijmy list pana Jacka Drobiarskiego. Pisze
o fatalnym stanie chodnika przy poczcie na Pl.
Szembeka. Fakt! To miejsce jest wrêcz zdewasto-
wane i powa¿nie zagra¿a kostkom, a nawet no-
gom przechodniów. Do tego blokuj¹ce przejœcie
samochody, którym nie dano szansy na porz¹dne

zaparkowanie. Poczta powstawa³a bodaj w po-
cz¹tku lat 70. i najwy¿szy czas, by jej otoczenie
przystosowaæ do wspó³czesnych standardów.

A propos standardów – czy w³adze dzielnicy s¹
naprawdê przekonane, ¿e nawierzchnia ulicy
Ch³opickiego je spe³nia? W zesz³ym roku remont
nawierzchni tego ci¹gu komunikacyjnego ograni-
czy³ siê do Zamienieckiej. Od torów tramwajo-
wych do stacji Olszynka Grochowska pozosta-
wiono „dzikie pola”. Góry, uskoki, dziury, plastry
– tak wygl¹da jezdnia, po której ka¿e siê jeŸdziæ
kierowcom, od których przecie¿ w ka¿dym ku-
pionym przez nich litrze benzyny pobiera siê po-
datek na drogi. Jeœli w³adze dzielnicy nie bardzo
wiedz¹, jak powinno siê dbaæ o to, za co siê od-
powiada, to niech id¹ po naukê do parafii na Pl.
Szembeka. Koœció³ by³ nieodnawiany od lat 30.,
teren wokó³ by³ zaniedbany, nieogrodzony, pleba-
nia – powiedzmy sobie, nieco przykurzona. Teraz
a¿ mi³o tamtêdy przejœæ. W³aœnie koñczy siê od-
nawianie budynku plebani. Koœció³ zdoby³ siê na
niezbêdny, choæ na pewno niema³y wydatek.
Dzielnicy naprawdê nie staæ na remonty ulic? Je-
szcze za ma³o p³acimy? 

I na koniec „wujek dobra rada”. Pan Henryk
Lipka, in¿. ³¹cznoœci, za naszym poœrednictwem
podpowiada wszystkim s¹siadom z dzielnicy, jak
poradziæ sobie z odbiorem programu telewizyjne-
go, którego jakoœæ bardzo, ale to bardzo pogorszy-
³a siê po uruchomieniu nowego nadajnika w £a-
zach ko³o Raszyna. Otó¿ ka¿dy, kto da³ siê zwieœæ
tej „nowoczesnoœci” i odwróci³ antenê na £azy,
niech czym prêdzej przestawi j¹ powrotem na Pa-
³ac Kultury. Teoretycznie sygna³ jest stamt¹d s³ab-
szy, ale nic go po drodze nie zak³óca, wiêc, jakby
to paradoksalnie nie brzmia³o, jest lepszy. 

Mi³ego odbioru – oczywiœcie po uprzedniej
lekturze „Mieszkañca”. Red. 

A ksiêdza porwa³o...
Czy w XXI wieku poezja patriotyczna mo¿e
porywaæ? Oczywiœcie. Da³ temu wyraz jeden
z duchownych w czasie... uczniowskiego
konkursu recytatorskiego.

Ponad trzydziestu uczniów z oœmiu po³udniowopraskich szkó³
wziê³o udzia³ w IV Praskim Konkursie Poezji Patriotycznej i Oby-
watelskiej im. gen. Jakuba Jasiñskiego. 6 listopada, w liceum, które-
go równie¿ patronem jest gen. Jasiñski, odby³ siê Koncert Laurea-
tów i uroczyste wrêczenie nagród. W konkursie zwyciê¿y³ Piotr Ma-
rzecki recytuj¹cy „Elegiê” Kamila Baczyñskiego. – Czujê siê za-
szczycony – powiedzia³
„Mieszkañcowi” pozu-
j¹c do zdjêcia z Ann¹
Graf dyrektor liceum
im. St. Wyspiañskiego,
którego jest uczniem
oraz laureatk¹ z „Jasiñ-
skiego” Ol¹ Ziomek.
Ola w konkursie znako-
micie prezentowa³a
„Pana Cogito” Zbignie-
wa Herberta. – Poziom
konkursu by³ bardzo wy-
soki, a wystêp zwyciêzcy
wprost rewelacyjny! –
oceni³a jedna z organizatorek imprezy. Trzeba przyznaæ, ¿e to nie
pierwszy sukces Piotra Marzeckiego, który swoim g³osem i talen-
tem ujmowa³ ju¿ wiele konkursowych jury. Prócz g³osu i talentu
Piotr ma coœ wiêcej – dostêp do znakomitego warsztatu aktorskiego,
w postaci ojca, Tomasza, który nale¿y do niestety odchodz¹cego ju¿
pokolenia rzetelnie wykszta³conych aktorów, mówi¹cych wyraŸnie,
z odpowiedni¹ dykcj¹ i „po polsku”. Zreszt¹ czuje to tak¿e Piotr,
który zapytany o swój najwiêkszy sukces odpowiada, ¿e to wtedy,
kiedy recytuje przed ojcem wiersz, a on mówi „dobrze”... 

W koñcowej czêœci Koncertu Laureatów wszystkich zaskoczy³
znany z patriotycznej postawy ks. Zdzis³aw Józef Gniazdowski,
który... wszed³ na scenê i ¿ywio³owo zainscenizowa³ wrêcz „Pieœñ
o fladze” Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego. – Chcia³em siê w³¹-
czyæ w te piêkne dzie³o, jakiego dokona³a m³odzie¿ – duchowny wy-
zna³ w kuluarach „Mieszkañcowi”. I trzeba przyznaæ, ¿e w³¹czy³ siê
na wysokim poziomie. Doceni³a to publicznoœæ nagradzaj¹c ksiêdza
równie gromkimi brawami, co laureatów konkursu. Magda K.

Rok trwa³y prace przy rewitalizacji grochow-
skiego Parku Znicza. Kosztem 5 mln z³otych
park zosta³ przebudowany i zmodernizowany,
ale czy Znicz zap³on¹³ pe³nym blaskiem?
Uroczyste otwarcie parku nast¹pi³o 13 listopada. Pomiêdzy uli-

cami Ml¹dzk¹, Znicza i Filomatów nasadzono przesz³o 100 drzew
i krzewów, wydzielono i urz¹dzono czêœæ zabawow¹ dla dzieci,
m³odzie¿y i starszych spacerowiczów. Uwzglêdniono silne postula-
ty mieszkañców zachowania kilku starych drzew, rezygnacji z toru
dla deskorolek i ¿eby do parku mo¿na by³o wprowadzaæ psy. – Pod
warunkiem, ¿e bêd¹ na smyczy, a w³aœciciele bêd¹ sprz¹tali ich od-
chody – zaznacza wiceburmistrz Pragi Po³udnie Adam Grzegrzó³ka.
Hitem parku mia³a byæ podœwietlana fontanna, wskazuj¹ca strumie-
niami wody pe³ne zegarowe godziny, ale jej uroku jakoœ jeszcze nie
widaæ. Zamiast opisywaæ uroczystoœæ otwarcia parku oddaliœmy
g³os jego najwa¿niejszym u¿ytkownikom – okolicznym mieszkañ-
com. I to nie w czasie fiesty, ale podczas normalnego, codziennego
spaceru i zabaw. Oto co powiedzieli o zrewitalizowanym Parku Zni-
cza: - Jest ³adnie – swoje zdanie wyra¿a rodzina pañstwa Palasków
(z ul. £ukowskiej) spaceruj¹ca z ma³ym Krzysiem (na zdjêciu
poni¿ej), który tego dnia obchodzi³ urodziny. – Ale powinien byæ ka-
tegoryczny zakaz wchodzenia z psami i rowerami. Poza tym braku-
je toalety. Na jedynej „toj-tojce” jest kartka, ¿e mo¿e z niej korzy-
staæ tylko  ochrona parku. Ale bêdziemy tu przychodzili.

– Pan z „Mieszkañca”? To bêdziemy s³awne? – œmiej¹ siê Julia
i Kasia (na zdjêciu powy¿ej),  uczennice z pobliskiej podstawówki
przy ul. Bia³owieskiej. – Jest bardzo fajnie i mi³o mo¿na spêdziæ
czas, ale przyda³oby siê wiêcej zabawek. Szczególnie fajny jest „pa-
j¹czek”, ale brakuje... najzwyklejszych huœtawek.

– Dobrze, ¿e mo¿na wchodziæ do parku z psami, tylko trzeba
przestrzegaæ przepisów – mówi pokazuj¹c torebkê na psie odchody
Ewa Bartkowska z ul. Znicza, która wyprowadza na spacer krótko-
w³osego foksteriera „Ramona”. – Niestety, nie wszyscy przestrzega-
j¹ regulaminu i obawiam siê, ¿e przez tych, którzy wprowadzaj¹ do
parku psy bez smyczy i nie sprz¹taj¹ po nich, mo¿e zostaæ wprowa-
dzony zakaz...

– To teraz nie jest park, tylko cmentarzysko bez grobów! – wyra-
Ÿnie poruszona, mieszkaj¹ca przy ul. Bia³owieskiej pani Paulina,
która w „starym” parku wychowywa³a dzieci i wnuki, wskazuje na
przysypany listowiem trawnik. – Dlaczego nie ma œwierków, sosen,
które zim¹ tworz¹ klimat?A po co ta macierzanka? Zio³a w parku?
Okropny ten park. Okropny... rosa

PARKOWE BOISKA
6 listopada w Parku Poliñskiego rozegrany zosta³ inauguracyjny

mecz na pierwszym warszawskim „Orliku” – boisku wybudowa-
nym w ramach rz¹dowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
14 listopada oddane do u¿ytku zostaje boisko na Bulwarze Stanis³a-
wa Augusta. Pradze Po³udnie przybywa ogólnodostêpnych obiek-
tów sportowych. ar

ZAPŁONĄŁ ZNICZ
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Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

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

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

REKLAMA REKLAMA

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

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

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

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

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

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

Jan Pawe³ II z m³odzie¿¹
Technikum i Zasadnicza Szko³a Spo¿ywczo – Gastronomicz-

na im. Jana Paw³a II w Warszawie przy ul. Komorskiej, we
wspó³pracy z Instytutem Papie¿a Jana Paw³a II zorganizowali
konferencjê „Nauka Jana Paw³a II w moim ¿yciu”. Rozpoczê³a
siê ona uroczyst¹ msz¹ œw. w Sanktuarium Matki Boskiej Ostro-
bramskiej. Zespó³ Szkó³ z ul. Komorskiej u¿yczy³ swoich sal i da³
wspania³¹ oprawê konferencji. 

Program podzielono na dwa bloki. Pierwszy, adresowany by³ za-
równo do m³odych, jak i dojrza³ych uczestników. Czêœæ druga,
przeznaczona dla nauczycieli, to panel dyskusyjny, poprzedzony
referatem wprowadzaj¹cym dr Dominiki ¯ukowskiej z Instytutu
Papie¿a Jana Paw³a II pt. „Wychowanie w nauczaniu Jana Paw³a

II” oraz znakomitym wyst¹pieniem red. Paw³a Zuchniewicza, auto-
ra licznych ksi¹¿ek o Papie¿u Polaku, pt. „Jan Pawe³ II wychowaw-
ca”. Szukano odpowiedzi na pytania, dlaczego Jan Pawe³ II by³
i jest tak wielkim autorytetem nie tylko przecie¿ dla m³odzie¿y.
Podkreœlano rolê Jego autentycznoœci i znakomity kontakt z m³ody-
mi. W przerwie uczniowie z Komorskiej zaserwowali w³asnorêcz-
nie wykonany obiad.

Najwa¿niejsza jednak by³a pierwsza czêœæ konferencji: rozstrzy-
gniêcie konkursów dla m³odzie¿y z ca³ej Polski. Zg³osi³y siê szko-
³y, nosz¹ce imiê wielkiego Polaka, a tak¿e inne szko³y i placówki. 

Jury mia³o bardzo trudne zadanie; poziom prac by³ niezwykle.
A tematy nie by³y ³atwe: „Pokolenie JP2 – kim by³ i jest Papie¿ dla
m³odego pokolenia”, „Homilia Jana Paw³a II, która wywar³a na
mnie ogromne wra¿enie”, „Przeczytane dzie³o Jana Paw³a II –
które z nich sta³o siê dla Ciebie drogowskazem w ¿yciu”, „Moje
spotkanie z Janem Paw³em II. Refleksje i przemyœlenia”.

Laureatów (na zdjêciu) oklaskiwali nie tylko organizatorzy, ucznio-
wie i nauczyciele, entuzjastyczn¹ owacjê wspierali tak¿e wa¿ni goœcie,
reprezentuj¹cy m.in. Biuro Edukacji M.St. Warszawy, Kuratorium
Oœwiaty i Wychowania, Stowarzyszenia Pamiêæ Jana Paw³a II. Konfe-
rencjê zaszczyci³ swoim patronatem Jego Ekscelencja Arcybiskup
Henryk Hoser, Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej. eGo

W auli Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. W³adys³awa
IV przy ul. Jagielloñskiej odby-
³a siê uroczysta sesja Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc. W se-
sji uczestniczyli m.in. ks. bp.
Stanis³aw Kêdziora, prawo-

s³awny ks. protoprezbiter Ana-
tol Szyd³owski z parafii Œw.
Magdy Magdaleny oraz wice-
przewodnicz¹ca Rady Warsza-
wy Ligia Krajewska. Obchody
rocznicy Rzezi Pragi rozpoczê-
³y siê ju¿ dwa dni przed roczni-
c¹. Z tej okazji 2 listopada ks.
abp. Henryk Hoser celebrowa³

uroczyst¹ mszê œwiêt¹ w Kate-
drze Œw. Micha³a Archanio³a
i Œw. Floriana Mêczennika przy
ul. Floriañskiej. 

Do Rzezi Pragi dosz³o
w czasie Powstania Koœciu-
szkowskiego. Praga sta³a na

drodze wojsk rosyjskich, dowo-
dzonych przez Aleksandra Su-
worowa, które naciera³y na
Warszawê. Przeciwko 23 ty-
si¹com Rosjan Polacy mogli
wystawiæ jedynie 13 tysiêcy
walcz¹cych. Naszymi wojska-
mi dowodzi³ gen. Józef Zaj¹-
czek. W walkach zgin¹³ m.in.

gen. Jakub Jasiñski, którego
grób znajduje na po³udniowo-
praskim, przykoœcielnym
cmentarzu przy ul. Grochow-
skiej 365. Po bitwie Rosjanie
przyst¹pili do barbarzyñskiego,
masowego mordu na ¿o³nie-
rzach i ludnoœci cywilnej Pragi.
Szacuje siê, ¿e w tej kilkugo-
dzinnej rzezi wymordowano
oko³o 20 tysiêcy osób. 

O tym, jak wa¿na jest pamiêæ
o Rzezi Pragi mówi³y na sesji
g³ównie kobiety: El¿bieta Ko-

walska-Kobus przewodnicz¹ca
rady dzielnicy, Jolanta Koczo-
rowska burmistrz Pragi Pó³noc
i Katarzyna Jasiñska szefowa
Akcji Katolickiej. – Polska to
wielkie duchowe dziedzictwo
i trzeba nam siê ws³uchiwaæ
w ten g³os przesz³oœci – przypo-
mnia³ wszystkim ks. bp. Stani-

s³aw Kêdziora. Niespodziewa-
nie zabra³ g³os równie¿ Przewo-
dnicz¹cy Sto³ecznej Rady Kom-
batantów p³k Czes³aw Lewan-
dowski. Z zaskoczenia, chwal¹c
patriotyczn¹ postawê w³adz
Pragi Pó³noc i wspó³pracê ze
œrodowiskami kombatanckimi,
wrêczy³ burmistrz Jolancie Ko-
czorowskiej i jej zastêpcy Artu-
rowi Buczyñskiemu najwy¿sze
odznaczenie, jakie mo¿e przy-
znaæ Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku
Kombatantów RP. – To zachêta
do dalszej i jeszcze bardziej
efektywnej pracy – powiedzia³
wiceburmistrz Buczyñski nazy-
waj¹c kombatantów „¿yw¹ lek-
cj¹ historii”. Podziêkowa³ te¿
dyrekcjom szkó³, którym „wy-
starczy jeden telefon” i s¹ goto-
we do uczestnictwa w patrio-
tycznych uroczystoœciach. 

Specjalnie na tê sesjê m³odzie¿
z „W³adka” przygotowa³a mini-
spektakl pt. „Lekcja historii” (na
zdjêciu) po³¹czony z multime-
dialn¹ prezentacj¹. Dziêki temu
zgromadzeni lepiej mogli zrozu-
mieæ kontekst historyczno-poli-
tyczny i rozmiar Rzezi Pragi. Se-
sjê uatrakcyjni³ te¿ krótki koncert
pieœni patriotycznych, wykona-
nych przez m³odzie¿owy chór
z Gimnazjum Nr 30 przy ul. Sza-
najcy. Po uroczystoœci zgroma-
dzeni przeszli na skrzy¿owanie
al. Solidarnoœci i ul. Jagielloñ-
skiej, gdzie z³o¿yli kwiaty pod
Krzy¿em Ofiar Rzezi Pragi. 

Wœród uczestników sesji by³
jeden samorz¹dowiec z Pragi
Po³udnie – przewodnicz¹cy ra-
dy dzielnicy Marcin Kluœ. Za-
pytany przez „Mieszkañca”,
czy nie mo¿na by³o zrobiæ tak,
aby RzeŸ Pragi zosta³a uczczo-
na wspólnie przez Pragê Pó³noc
i Pragê Po³udnie, odpowiedzia³,
¿e owszem, myœleli nad tym,
ale by³o zbyt ma³o czasu. No
có¿, jak widaæ niektóre roczni-
ce mog¹ zaskakiwaæ...          ar 

Północ pamięta...
W³adze Pragi Pó³noc zorganizowa³y ob-
chody rocznicy Rzezi Pragi, jednego
z najwa¿niejszych historycznych wyda-
rzeñ, do którego na terenie naszych
dzielnic dosz³o 4 listopada 1794 roku.
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Wielu widzom kojarzy siê
z czarno-bia³¹ czo³ówk¹ i posta-
ci¹ ma³ego gazeciarza wykrzy-
kuj¹cego: „Telewizyjny Kurier
Warszaaa...”. To zawo³anie na-
gra³a Maria Domaga³a, ówcze-
sna monta¿ystka dŸwiêku.
Okrzyk gawrosza poprzedzi³
pierwsz¹ emisjê „Kuriera” – 9
listopada 1958 roku. By³ to pro-
gram studyjno-filmowy.

- Autorem dŸwiêkowej czo-
³ówki by³ Stefan Zawadzki, pra-
cuj¹cy wtedy w „Kronice Filmo-
wej", wybitny ilustrator muzycz-
ny. Przez „Kurier" przesz³o wie-
lu znanych póŸniej dziennikarzy.
Tu zdobywali zawodowe szlify –
wspomina pierwsza reporterka
„Kuriera” Jadwiga Kwapich-
Mateñko.

Telewizyjny Kurier War-
szawski ma siedzibê na Jasnej
14/16 w siedzibie dawnego
banku. Wejœcie pocz¹tkowo by-
³o od placu Powstañców i do re-
dakcji wchodzi³o siê przez bu-
fet. 

TKW powsta³ dziêki marze-
niu Stanis³awa Czeœnina, ra-
diowca z popularnej wtedy
„Warszawskiej Fali”. 

– Na pocz¹tku nie bardzo
wierzy³am, ¿e „Kurier” prze-
trwa – przyznaje Jadwiga
Kwapich-Mateñko. Dziœ wraz
z d³ugoletni¹ prezenterk¹ Ma³-
gorzat¹ Wojnowsk¹ z archiwa-

liów realizuje program „Teraz
Kronika Warszawska".

- Praca reportera wygl¹da³a
zupe³nie inaczej ni¿ teraz -
wspomina pani Jadwiga. - Jako
redakcja nie mieliœmy w³asnych
samochodów JeŸdziliœmy na
zdjêcia tramwajami lub taksów-
kami. Zdjêcia robili ch³opcy
z zespo³u filmowego przy Pa³acu
Kultury. Ale dbaliœmy o poziom,
byliœmy rzetelni, dlatego nawet
w najtrudniejszych dla dzienni-
karzy telewizyjnych czasach,
kiedy z innymi kolegami nie

chciano rozmawiaæ, has³o „Te-
lewizyjny Kurier Warszawski"
otwiera³o drzwi – zapewnia
dziennikarka. 

Tak pozosta³o do dziœ. Prezen-
terzy Telewizyjnego Kuriera
Warszawskiego zawsze byli po-
strzegani jak osoby najlepiej po-
informowane i wszechw³adne.
Joannê Szel¹gowsk¹ czêsto py-
taj¹ warszawiacy o drug¹ liniê
metra czy Most Pó³nocny. Przed
laty w Ma³gorzacie Deszkiewicz
pewna wdowa zobaczy³a ostat-
ni¹ deskê ratunku. Dos³ownie

deskê. Przybieg³a do niej i ze
³zami w oczach b³aga³a o znale-
zienie nowej trumny dla mê¿a,
który w czasach, gdy wszystko
by³o na kartki, przez spróchnia³¹
deskê wypad³ z trumny na alejkê
podczas pogrzebu. 

- Nie wiem, jak ja to zrobi³am -
wspomina Ma³gorzata Deszkie-
wicz - ale za³atwi³am tê trumnê. 

Od kiedy „Kurier” nadawany
jest w ramach TVP Info, zmia-
nie musia³y ulec i formu³a,
i tempo relacji. W redakcji jest
nie tylko nowoczesny wóz
transmisyjny, ale i dwóch repor-
terów na motocyklach. To Mar-
cin Ga³uszko i Marcin W³odar-
ski - obaj z Kurierem zwi¹zani
od dziecka - ich rodzice byli tu
prezenterami i reporterami (Sta-
nis³aw W³odarski i Anna Ga³u-
szko-Radwañska). Z Kurierem
rodzinnie zwi¹zana jest te¿ re-
porterka Ma³gorzata Karolina
Piekarska. Imiê jej ojca - Macie-
ja Piekarskiego nosi studio,

z którego emitowany jest pro-
gram. 

Od szeœciu lat szefem progra-
mu jest Celina Witas. Jak przy-
znaje - reporterzy czuj¹ puls te-
go  miasta. A jeden z najpopopu-
larniejszych prezenterów Mar-
cin W³odarski dodaje:  - Mimo
¿e zmieniaj¹ siê sprzêt, ludzie
i czasy, jedno pozostaje w „Ku-
rierze" niezmienne: staramy siê
byæ zawsze po stronie widza.

Przez lata Telewizyjny Kurier
Warszawski obchodzi³ urodziny
wraz z Warszawiank¹ Stulecia -
Hank¹ Bielick¹, która podobnie
jak najstarszy program Telewizji
Polskiej urodzi³a siê 9 listopada.
Hanka Bielicka odesz³a w 2006
roku. Dlatego swoje pó³wiecze
redakcja TKW œwiêtowa³a na
ulicy Œniadeckich 18 (na zdjê-
ciu), gdzie na œcianie domu od-
s³oni³a ufundowan¹ przez siebie
tablicê poœwiêcon¹ przyjació³ce
programu - Hance Bielickiej. 

(ab)

Janusz Sêkowski
– dyrektor ZGN
Pragi Po³udnie
przy telefonie
„MIESZKAÑCA”

We wtorek 18 listopada br. 
w godz. 15.00–16.00 

przy redakcyjnym telefonie
z Czytelnikami spotka siê

dyrektor 
Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami 
w dzielnicy Praga Po³udnie

– Janusz Sêkowski
tel. 022 810-64-12

Od półwiecza w służbie stolicy
Najstarszy program informacyjny Telewizji
Polskiej ukazuje siê na antenie od pó³ wieku.
To Telewizyjny Kurier Warszawski – program
w ca³oœci poœwiêcony sprawom miasta. 

NAS I  W KUR I ER Z E
Telewizyjny Kurier Warszawski tworz¹ g³ównie ludzie mieszkaj¹cy na

lewym brzegu Wis³y. Praw¹ stronê reprezentuj¹: reporter Marcin Ga³u-
szko - mieszkaniec Rembertowa, prezenterka i reporterka Marzena Per-
djon - mieszkanka Grochowa i reporterka Ma³gorzata Karolina Piekar-
ska - mieszkanka Saskiej Kêpy. Wszyscy troje zgodnie podkreœlaj¹, ¿e
ich dzielnice s¹ za ma³o eksponowane w macierzystym programie. Zda-
j¹ sobie jednak sprawê, ¿e to tylko ma³y skrawek Warszawy. 

- To Polska B - mówi Marcin Ga³uszko. - Jeœli o czymœ mówimy
w Kurierze, to z regu³y o przebudowie ¯o³nierskiej, czy o tym, co
dzieje siê w okolicach Marsa, o korkach. 

- No... chyba, ¿e chodzi o Pragê Pó³noc - dodaje Marzena Per-
djon. - Ludzie w ogóle w swojej œwiadomoœci maj¹ tylko jedn¹

Pragê, dlatego nie zauwa¿aj¹ Pragi Po³udnie, a i my poœwiêcamy
jej ma³o miejsca, choæ to piêkna dzielnica. Kupi³am tu mieszkanie,
bo nie staæ mnie by³o na inne, ale teraz nie wyprowadzi³abym siê
st¹d. Najpierw chodzi³am tylko wzd³u¿ Grochowskiej, a teraz zapu-
szczam siê dalej w g³¹b starych uliczek.

- Saska Kêpa jest pokazywana, ale raczej w snobistyczny sposób
- mówi Ma³gorzata Karolina Piekarska. - Pojawiamy siê tu, gdy nad-
chodzi œwiêto Saskiej Kêpy. Mówimy o artystach, Agnieszce Osiec-
kiej czy architekturze. Nie zajmujemy siê kontrastami tego osiedla.
Wprawdzie uda³o mi siê zrobiæ materia³ o pustostanach na Francu-
skiej, ale np. pó³ roku proponowa³am materia³ o tym, ¿e nazwê uli-
cy Berezyñska na wszystkich tabliczkach ktoœ przerobi³ na Zbere-
zyñska. Da³am sobie wreszcie spokój. Mo¿e „Mieszkaniec” siê tym
zajmie? 
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 022 672-79-36

022 610-10-57; 022 671-63-13

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

REKLAMA REKLAMA

SALON OPTYCZNY
Okulary tylko

49,−*

oprawa + szk³a + robocizna
(sfera –6 do +6)

ul. Bora−Komorowskiego 5f
pawilon 24 tel. 022 671−14−95
szeroki wybór oprawek – od 29,-

akcesoria do okularów
pracujemy pon.–pt. 11-19
*szczegó³y promocji w salonie

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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 we-
wnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych, cho-
robach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem, cho-
robach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 14, 15, 18, 20, 23, 25, 27 XI.
Zapisy i informacje w godz. 14.00-22.00 pod numerami telefonu: 

(022) 679-22-47, 0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA

 N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA

 mosty, korony porcelanowe


 protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA


 aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA


 trudne ekstrakcje („ósemki”) 

 usuniêcie torbieli (resekcje) 
 hemisekcje

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

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

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

Pod koniec paŸdziernika Ma-
zowiecki Urz¹d Wojewódzki
zorganizowa³ spotkanie z w³a-
dzami samorz¹dowymi regio-
nu warszawskiego. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawi-
ciele podwarszawskich po-
wiatów, gmin i miast.

Konferencja zosta³a podzielona na trzy
tematyczne czêœci. W pierwszej mówiono
o nadzorze wojewody nad samorz¹dowymi
w³adzami. Wyjaœniano m.in. jaki rodzaj pod-
jêtych uchwa³ samorz¹dy zobowi¹zane s¹ do-
starczaæ wojewodzie w celu publikacji
w Dzienniku Urzêdowym. Okazuje siê, ¿e
tych uchwa³ z ca³ego Mazowsza jest tak du-
¿o, ¿e MUW „drukuje codziennie kilkuset
stronicow¹ ksi¹¿kê”. – To anachronizm –
skomentowa³ uczestnicz¹cych w spotkaniu
przedstawiciel Legionowa. – Wiadomo, ¿e
nikt nie czyta Dzienników Urzêdowych, a sa-
morz¹dy i tak musz¹ publikowaæ swoje
uchwa³y w Biuletynie Informacji Publicznej.
Trudno nie zgodziæ siê z tym pogl¹dem, a po-
za tym – szkoda papieru i drzew. Dlatego
mo¿liwe, ¿e od przysz³ego roku Dzienniki
Urzêdowe odejd¹ do lamusa. MUW odniós³
siê tak¿e do kontroli przeprowadzanych
w mazowieckich samorz¹dach. Podw³adni
wojewody Jacka Koz³owskiego zwrócili
uwagê, ¿e wiele gmin i powiatów nie ma wy-
maganych prawem, uchwalonych programów
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
oraz uznali, ¿e niedopuszczalna jest praktyka
udzielania odpowiedzi na skargê petenta
przez... pracownika organu, którego skarga
dotyczy. 

Drug¹ czêœæ spotkania u wojewody Jacka
Koz³owskiego wype³ni³a kompleksowa pre-
zentacja mazowieckich obszarów „Natura
2000”. Okazuje siê, ¿e te obszary stanowi¹
przesz³o 12 procent powierzchni Wojewódz-
twa Mazowieckiego. I okazuje siê, ¿e mo¿na
w tych obszarach prowadziæ inwestycje, jeœli

wymaga tego „nadrzêdny interes publiczny”
oraz brak jest rozwi¹zañ alternatywnych.
Trzecia czêœæ spotkania dotyczy³a mazowiec-
kich inwestycji drogowych. I tu warto wspo-
mnieæ, ¿e rola wojewody jest znacz¹ca przy
tej kategorii inwestycji. Jacek Koz³owski na
prze³omie paŸdziernika i listopada m.in. wy-
da³ (z rygorem natychmiastowej wykonalno-
œci) pozwolenie na budowê fragmentu Trasy
Siekierkowskiej przy WêŸle „Marsa” (s³ynna

sprawa kilkuletniego blokowania inwestycji
przez zlokalizowany tam autokomis), wyda³
pozwolenia na budowê obwodnicy Miñska
Mazowieckiego, ¯yrardowa i Po³udniowej
Obwodnicy Warszawy. Wspomniane pozwo-
lenie na budowê obwodnicy ¯yrardowa wo-
jewoda Jacek Koz³owski podpisa³ w³aœnie
w czasie spotkania z samorz¹dowcami regio-
nu warszawskiego, w obecnoœci Wojciecha
D¹browskiego dyrektora GDDKiA (obaj na
zdjêciu). Wojewoda zaapelowa³ te¿ do samo-
rz¹dowców o przeprowadzanie „szerokich
konsultacji spo³ecznych na ka¿dym etapie
podejmowania decyzji inwestycyjnych,
z planowaniem w³¹cznie”. „Mieszkañcowi”
obieca³, ¿e podobne spotkanie zostanie zor-
ganizowane dla w³adz Warszawy i jej dziel-
nic. Adam Rosiński

Natura i infrastruktura

Kurs trwa³ od 8 wrzeœnia do
22 paŸdziernika, kiedy to nast¹pi-
³o uroczyste zakoñczenie i podsu-
mowanie w Gimnazjum Nr 24.
Przewidziana iloœæ uczniów wy-
nosi³a 60 osób, czyli po 5 z danej
szko³y. Kurs prowadzony by³
w formie wycieczek po³¹czonych
z wyk³adami i zwiedzaniem,
a miejsca spotkañ wybierano ze
wzglêdu na tematykê. W progra-
mie znalaz³y siê m.in. zwiedzanie
wystawy „Stadion X–lecia”
w dawnej wytwórni Koneser
(obecnie Centrum Kultury), hi-
storia warszawskiego Ogrodu
Zoologicznego i rodziny ¯abiñ-

skich, a tak¿e wyk³ady na temat
Pragi. Zajêcia (prowadzone
w formie wolontariatu, czyli za
darmo) prowadzone by³y m.in.
przez Janusza Sujeckiego z Mu-
zeum warszawskiej Pragi oraz
przez Wies³awê D³ubak–Be³dyc-
k¹ przewodnika warszawskiego. 

W uroczystym zakoñczeniu
„Kursu Wiedzy o Warszawie
2008” udzia³ wziêli wszyscy
uczestnicy ze szkó³ gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych.
Otrzymali oni drobne upominki:
ksi¹¿ki zwi¹zane z tematyk¹ kur-
su oraz dyplomy. Zarz¹d Oddzia-
³u Grochów podziêkowa³ za

¿yczliwoœæ i pomoc Muzeum
Warszawskiej Pragi, Gimnazjum
Nr 24 i Wydzia³owi Kultury dla
Dzielnicy Praga Po³udnie. W pro-
gramie zamkniêcia kursu znalaz³a
siê równie¿ wystawa fotografii
przygotowana przez Muzeum
Warszawskiej Pragi pt. „Foto –
portret Praski”. M³odzi uczestni-
cy us³yszeli historiê, jak w listo-
padzie 2006 roku artysta rzeŸ-
biarz Miko³aj Starowieyski wy-
najmuj¹cy pracowniê w oficynie
przy ul. Targowej 78, znalaz³ na
jej poddaszu setki szklanych ne-
gatywów i odbitek fotograficz-
nych z ró¿nych epok. Za poœre-
dnictwem Micha³a Sokolnickie-
go – za³o¿yciela Stowarzyszenia
Nowa Praga zawiadomi³ Mu-
zeum Historyczne m.st. Warsza-
wy, któremu przekaza³ archiwum
fotograficzne. Dziêki niemu mo-
gliœmy ogl¹daæ wystawê, na
której znalaz³a siê czêœæ fotogra-
fii, ok. 90. S¹ to portrety, zdjêcia
œlubne, chrzty, zakoñczenia roku
szkolnego i fotografie komunijne.
Najstarsze z zaprezentowanych
zdjêæ pochodzi z 1910 r. i przed-
stawia prask¹ rodzinê, w malow-
niczych strojach – jest to szklany
negatyw sprzed I wojny œwiato-
wej. Wystawa zdjêæ potrwa do 15
listopada w Gimnazjum Nr 24
w godzinach otwarcia szko³y.

Natalia J. Haus

Dobre jedzenie w szkołach
7 listopada Warszawa po raz pierwszy zorganizowa³a Dzieñ

Dobrego Jedzenia. Do sto³ecznych szkó³ wesz³y marchewki, sa³a-
ta, bia³e miêso i owoce... Reprezentacje po³udniowopraskich pod-
stawówek spotka³y siê w SP Nr 255. Uczniowie robili plakaty i uk³a-
dali has³a promuj¹ce prawid³owe od¿ywianie. Wys³uchali tematycz-
nej prelekcji, po której szkolny kabaret „Szpila” zaprezentowa³ spe-
cjalny program. Uczniowie, w rytmach hip-hopu, zaœpiewali fraszkê
„Na zdrowie” Jana Kochanowskiego i niczym Wies³aw Michnikow-
ski wyœpiewali adios soczystym pomidorom (na zdjêciu). 

Szko³y przedstawi³y plakaty i has³a, a po imprezie na wszyst-
kich czeka³ zdrowy i smaczny poczêstunek. Wprowadzany do
szkó³ Dzieñ Dobrego Jedzenia ma zachêciæ dzieci do zdrowego
od¿ywiania, a przez to przeciwdzia³aæ powa¿nemu problemowi
oty³oœci u m³odych ludzi.                                                  rosa

PRAGA ZNANA 
I NIEZNANA

Pod tym has³em, w tym roku odby³ siê Kurs
Wiedzy o Warszawie z okazji 360-lecia nadania
praw miejskich Pradze. Organizatorem kursu
dla szkó³ gimnazjalnych i m³odszych klas szkó³
œrednich byli: Towarzystwo Przyjació³ Warsza-
wy oddzia³ Grochów oraz Gimnazjum Nr 24
w Warszawie przy ul. Kobielskiej. Wspó³prac¹
zaœ zajêli siê: Muzeum warszawskiej Pragi i Za-
rz¹d G³ówny Towarzystwa Przyjació³ Warszawy.

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

REKLAMA REKLAMA

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

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

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

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

BBEELLTTOONNAA

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie rozu-
miem co do mnie mówisz!” nale¿y
potraktowaæ jako pierwsze ostrze-
¿enie. Na szczêœcie szybki rozwój
nowych technologii przyczynia siê
do powstawania coraz doskonal-
szych rozwi¹zañ dla osób niedos³y-
sz¹cych, dziêki czemu ciche i daw-
no zapomniane dŸwiêki mo¿na
us³yszeæ na nowo! A korzyœci jest
wiele...

Ludzki uk³ad s³uchowy jest bar-
dzo z³o¿ony, a gdy zaczyna szwan-
kowaæ, nie wystarczy po prostu za-
³o¿yæ jakiœ tam aparat s³uchowy,
w³¹czyæ go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby

jak najlepiej wykorzystaæ s³uch,
nale¿y zacz¹æ od wizyty u specjali-
sty. Zbada on s³uch, wypyta o styl
¿ycia i wspólnie z pacjentem znaj-
dzie najlepsze rozwi¹zanie.

Nowoczesne aparaty s³uchowe
potrafi¹ w gruncie rzeczy zdzia³aæ
cuda, dopasowuj¹c siê do niedos³u-
chu konkretnego pacjenta, jego je-
dynej w swoim rodzaju anatomii
ucha i stylu ¿ycia. Te najnowocze-
œniejsze wyposa¿one s¹ w uk³ady
sztucznej inteligencji, które nieu-
stannie monitoruj¹ to co dzieje siê
w otoczeniu s³uchowym osoby nie-
dos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na
jego zmiany. Wspó³czesne aparaty

s³uchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich mo¿liwo-
œciach przetwarzania dŸwiêku,
które mog¹ wspó³pracowaæ z tele-
fonami komórkowymi i innymi
urz¹dzeniami elektronicznymi jak
np. odtwarzacze mp3. Wystêpuj¹
we wszystkich kszta³tach i rozmia-
rach – od ma³ych dyskretnych mo-
deli wewn¹trzusznych do ró¿no-
barwnych modeli zausznych w od-
cieniach koloru w³osów i karnacji
skóry.

Kszta³t i dopasowanie aparatów
s³uchowych jest oczywiœcie wa¿n¹
spraw¹, ale nie mniej istotne jest to,
jak dana osoba zamierza z nich ko-
rzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny styl
¿ycia, zainteresowania i zdolnoœci,
a aparaty s³uchowe i programy do
ich ustawiania potrafi¹ wzi¹æ to
wszystko pod uwagê. - Niezbêdnym
Ÿród³em sukcesu przy doborze apa-
ratu s³uchowego jest zrozumienie
potrzeb pacjenta i uwzglêdnienie

jego indywidualnego trybu ¿ycia.
Staranna analiza oczekiwañ pa-
cjenta umo¿liwia zaproponowanie
konkretnego rozwi¹zania w postaci
nowoczesnego aparatu s³uchowego
– mówi pani Ryta Turczyñska, dy-
plomowany audioprotetyk z firmy
FONIKON, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom niedo-
s³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów audio-
protetycznych firmy Fonikon za-

praszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Osobom nie-
pe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4,
tel. 022 498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 022 353 42 50). AS 2008

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

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

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

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

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

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

POKONAJ NIEDOSŁUCH!
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak
odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ
siebie, czêœæ naszej to¿samoœci. Niedos³uch to
problem nie tylko osoby s³abo s³ysz¹cej, ale tak¿e
jej rodziny i przyjació³, którzy znajduj¹ siê po dru-
giej stronie powsta³ej bariery komunikacyjnej. 

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Na IV Forum Rynku Zdrowia 22 paŸdziernika
przyby³o oko³o tysi¹ca zaproszonych goœci.
Czêœæ uczestników szczelnie wype³ni³a salê
konferencyjn¹ w hotelu Sheraton, zaœ pozostali
t³umnie gromadzili siê po drugiej stronie drzwi,
w hotelowych kuluarach. Sprzyja³o to nieformal-
nym dyskusjom na gor¹ce, aktualne tematy. 

Lekarze pañstwowej i prywatnej s³u¿by zdrowia, farmaceu-
ci, zarz¹dzaj¹cy placówkami medycznymi, dostawcy us³ug dla
szpitalnictwa, przedstawiciele rz¹du, parlamentu, NFZ a tak¿e
organizacji i stowarzyszeñ (m.in. wiceminister zdrowia Adam
Fronczak, Jacek Grabowski - wiceprezes NFZ, Bo-
les³aw Piecha - przewodnicz¹cy sejmowej Komisji
Zdrowia, Krzysztof Bukiel - przewodnicz¹cy
OZZL, Konstanty Radziwi³³ – prezes Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej), s³owem – ogólnopolski œwiat me-
dyczny i zainteresowany sprawami polskiego rynku
zdrowia zebra³ siê po raz czwarty, by debatowaæ
o polskiej s³u¿bie zdrowia. Spektrum tematów pane-
li by³o bardzo szerokie. 

Sporo mówiono o finansach, w tym o odd³u¿a-
niu polskich szpitali a tak¿e o nowym systemie
rozliczeniowo – sprawozdawczym JGP (Jednorod-
ne Grupy Pacjentów czy, jak go ochrzci³a Gazeta
Wyborcza, Jak Go Przechytrzyæ). Wiceprezes
NFZ, Jacek Grabowski, z zadowoleniem podsu-
mowa³ dwa miesi¹ce dzia³ania systemu. Innego
zdania byli lekarze, którzy w kuluarowych dysku-
sjach z¿ymali siê, ¿e JGP wymaga nie tylko zatru-
dniania dodatkowych osób do prowadzenia doœæ
¿mudnej i skomplikowanej procedury wype³niania
oraz aktualizowania kart dla ka¿dego chorego, co
staje siê arcytrudnym zadaniem, jeœli chory cierpi
na kilka schorzeñ jednoczeœnie, np. cukrzycowo-
kardiologicznie- okulistycznych. Ale, jak podpo-
wiadali ¿yczliwi, i na to jest sposób – mo¿na ju¿
podobno kupiæ legalny program komputerowy do

obs³ugiwania systemu JGP skonstruowany w taki sposób, ¿e
pozwala „wyciskaæ” z NFZ najwiêksze mo¿liwe pieni¹dze.
Czy jednak o to chodzi NFZ-owi, który po wprowadzeniu sy-
stemu JGP obecnie p³aci szpitalom o wiele mniej, ni¿ w czerw-
cu? Niektórzy z obecnych dyrektorów szpitali z ca³ej Polski
dowodzili, ¿e teraz najkorzystniej jest pacjenta z dwiema cho-
robami najpierw przyjmowaæ np. na kardiologiê a potem, bez
wypisywania go ze szpitala, wypisywaæ z kardiologii i przyj-
mowaæ na chirurgiê, jeœli ma jednoczeœnie leczone w szpitalu
dwie choroby. Mo¿na sobie wyobraziæ, jaki zamêt panuje na
OIOMach, gdzie zdecydowana wiêkszoœæ chorych to jeszcze
bardziej skomplikowane przypadki.

W ci¹gu dwóch miesiêcy – lipca i sierpnia – wp³ynê³o do NFZ
blisko dwa tysi¹ce propozycji zmian i uzupe³nieñ niedoskona³ego
systemu. Nic dziwnego, skoro, jak wynika³o z opinii uczestników,
niektóre szpitale otrzymuj¹ obecnie nawet ponad 30% mniej pie-
niêdzy, ni¿ w systemie poprzednim, obowi¹zuj¹cym do koñca
czerwca 2008. W dodatku JGP dzia³a tak, ¿e to szpitale kredytuj¹
NFZ, otrzymuj¹c nale¿ne im, ju¿ wydane z w³asnej „kieszeni”
placówki pieni¹dze ze znacznym, nieraz prawie dwumiesiêcznym
opóŸnieniem, nawet przy zachowaniu prawid³owych procedur. 

W salach dyskutowano o przysz³oœci NFZ i polskiego systemu
opieki zdrowotnej, a tak¿e SP ZOZ-ów. Nie ma tu przysz³oœcio-
wych rozwi¹zañ zadowalaj¹cych ka¿dego, zw³aszcza, ¿e nie wol-
no traciæ z oczu najwa¿niejszego, czyli dobra pacjenta. Przy krót-
kiej ko³drze nie jest to proste.

Pesymizmem wia³o z dyskusji o wyposa¿eniu szpitali i aparatu-
rze diagnostycznej. Nie wszêdzie sprzêt jest w pe³ni wykorzysty-

wany, zaœ o nowych zakupach decyduje dziœ, w trud-
nej sytuacji finansowej placówek zdrowia, kryterium
niskiej ceny, nie jakoœæ. Nawet laik wie, co to zazwy-
czaj oznacza w praktyce.

Liczne bol¹czki dzisiejszych realiów s³u¿by zdrowia,
dylematy planowanych reform, a tak¿e prezentowane
propozycje rozwi¹zañ przysz³oœciowych budzi³y ¿ywe
emocje. Trudno nie zgodziæ siê z Adamem Froncza-
kiem, wiceministrem zdrowia, ¿e ani na sali, ani poza
ni¹, nie ma nikogo, kto by uwa¿a³, ¿e szpitale nadal mo-
g¹ ton¹æ w d³ugach. Jego zdaniem, mimo tego, kolejne
propozycje uzdrowienia sytuacji s¹ nieustannie kwe-
stionowane przez œrodowisko. My, pacjenci, cierpliwie
czekamy na kompromis, a szeregowi pracownicy s³u¿-
by zdrowia – na jasne, stabilne zasady wynagradzania.

Bol¹czki rynku zdrowotnego to bardzo z³o¿ony pro-
blem, z którego nie ma dobrego dla wszystkich wyjœcia.
Podobne spotkania, pozwalaj¹ce na wielostronne i wie-
lopoziomowe dyskusje w bardzo szerokim gronie, s³u-
¿¹ przybli¿aniu rozs¹dnych kompromisów i bezpoœre-
dnio, wyraŸnie pokazuj¹ decydentom, na ile wdra¿ana
lub proponowana droga innowacji na rynku zdrowia
jest mo¿liwa do zaakceptowania przez odpowiedzial-
nych za dobro pacjenta, otwarcie te¿ stawia pytania
o szukanie innych, lepszych rozwi¹zañ. Byle nie zwle-
kaæ ze wszystkim zbyt d³ugo. To kosztuje… eGo

Kto uleczy rynek zdrowia?

rys. Jacek Frankowski
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 21

POZIOMO: 1-A pamiêtnik, klaser. 1-J miasto na wschód
od Bydgoszczy. 2-E odmiana bêbna murzyñskiego. 3-A
brat Metodego. 3-G marka wêgierskich autobusów. 4-E
chory na anemiê. 4-L Henrik, pisarz norweski, autor Nory.
5-G s³oik z gumk¹. 6-A d³ugi nó¿ do ciêcia trzciny cukrowej.
6-K okienna zas³ona. 7-B rodzina du¿ych muchówek. 7-G
japoñska walka na kije bambusowe. 8-D ptak domowy. 
8-J ozdobne wystaj¹ce zakoñczenie rynny dachowej. 
9-F kapusta polna.10-A g³ówne nabo¿eñstwo liturgiczne.
10-H dostojna w (okr¹g³¹) rocznicê. 11-A pustynia w Chi-
le.12-H to, co zosta³o podarowane, dar. 13-A pierœcionek
œlubny bez oczka. 14-J bieg w wyœcigach konnych. 
15-E Hideki, japoñski fizyk (zm.w 1981 roku), nagroda No-
bla w 1949 r.16-A kawa³ek czosnku. 16-J drugi pod wzglê-
dem wysokoœci szczyt w Tatrach (2634 m).
PIONOWO: A-1 przyl¹dek w zachodniej Grecji. A-10 gê-
sty sos do sa³atek. B-6 krzew owocowy. C-1 czerwony
z uszkami. C-10 stolica Chorwacji. D-6 linia ³amana. E-1

daw. posiad³oœci brytyjskie na P³w. Malajskim. E-11 tra-
czyk, ptak z rodziny lalkowatych. F-8 miasto nad Wart¹.
G-1 potocznie ptak œpiewaj¹cy. H-2 szczyt, rozkwit u Gre-
ków. H-7 szkic literacki. H-12 stolica Senegalu. I-3 Con-
rad, zm. w 1973 r. pisarz amerykañski. I-9 drapie¿nik
z rodziny kotów. J-1 arena pod namiotem. J-7 ³obuz,
opryszek. J-12 du¿y mebel pó³kowo-szafkowy. K-5 Josip
Tito. L-1 tytu³ w³adców sumeryjskich. L-8 Rosalyn, amer.
fizyk noblista. 1977 r. £-4 zêba bardzo dokuczliwy. £-12
Troja. M-1 nudz¹cy siê pies. N-8 ozdoba stroju kobiece-
go. O-1 dzier¿awca. O-12 zespó³ Marka Grechuty.

Opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 19/2008: „Sk¹py zawsze
smutny”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Krysty-
na Stañczak z ul. Pu³awskiej.  Wa¿ne do 21.11.br. 
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Twoje niezdecydowanie powoduje, ¿e umyka
Ci wiele spraw. Teraz los powinien potraktowaæ
Ciê ³askawie. Pomyœl te¿ o sprawach domo-
wych, które potrzebuj¹ Twojego wsparcia i zain-
teresowania. Wa¿ne s¹ dobre chêci, a nieko-
niecznie finanse. Ale jeœli nie musisz, nie zaci¹-
gaj kredytu, bo mo¿esz mieæ k³opoty z jego
sp³aceniem. 

 BYK 22.04-21.05
W najbli¿szym czasie mo¿esz prze¿ywaæ chwi-
le, które doprowadz¹ do zamieszania w Twoim
sercu. Mo¿esz byæ te¿ bardziej wymagaj¹cy
wobec partnera, przedstawisz mu konkretne
i racjonalne ¿¹dania. Taka sytuacja mo¿e do-
prowadziæ miêdzy wami do spiêæ, wiêc wyma-
gane bêdzie czêste porozumiewanie siê i spora
doza tolerancji, aby sprawy za bardzo siê nie
skomplikowa³y. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Musisz zmusiæ siê do dzia³ania! Postaraj siê
wyjœæ z inicjatyw¹, nie obawiaj siê, ¿e coœ siê
nie uda. Do odwa¿nych œwiat nale¿y. Chodzi
o twoje nastawienie do spraw uczuciowych.
Czeka ciê teraz sporo zajêæ w pracy. Twój
zwiêkszony wysi³ek na pewno zostanie zauwa-
¿ony i doceniony. Na jesienne smutki najlepsze
s¹ spotkania z przyjació³mi...

�� RAK 22.06-22.07
Mo¿e Ciê ogarn¹æ smutek i melancholijne
usposobienie do otaczaj¹cego œwiata. Zdarzyæ
siê mo¿e, ¿e dopadnie Ciê niechêæ do pracy,
natomiast pojawi siê ochota na wyjazd, najchêt-
niej do ciep³ych krajów oraz na spotkanie
z przyjació³mi. Niestety, rzeczywistoœæ bywa
czasami brutalna. Na wypoczynek musisz tro-
chê poczekaæ. Na razie spróbuj zmusiæ siê do
wysi³ku i jakoœ przetrwaæ ten trudny czas.

�� LEW 23.07-23.08
W tym miesi¹cu wa¿ne decyzje od³ó¿ na po-
tem. Nie znaczy to, ¿e Ci siê nic nie uda, ale
przygotuj siê na mniej spokojne dni. Nieprzewi-
dziany bieg zdarzeñ mo¿e staæ siê przyczyn¹
ca³kowitej zmiany staranie u³o¿onych planów.
Nie rozpamiêtuj niepowodzeñ, zadbaj o kondy-
cjê – lekki wysi³ek fizyczny to znakomity sposób
na odreagowanie stresów. 

�� PANNA 24.08-23.09
Listopadowa aura wyraŸnie sprzyja Twoim
uczuciom. Mo¿esz teraz prze¿yæ wspania³e
chwile w towarzystwie sympatycznej osoby, je-
œli masz sta³ego partnera, czeka was powrót
gor¹cych uczuæ. Nie spodziewaj siê w najbli¿-
szym czasie przyp³ywu wiêkszej gotówki, ale
wystarczy Ci na ma³e szaleñstwa.

�� WAGA 24.09-23.10
Romantyczne marzenia s¹ wspania³e, ale rzad-
ko siê spe³niaj¹. Przejœciowa fascynacja mo¿e
byæ równie¿ Ÿród³em wielu fantastycznych prze-
¿yæ. K³opoty zaczn¹ siê wówczas, gdy pomylisz
emocje z uczuciami. Dlatego w uczuciach nie
podejmuj impulsywnych decyzji. Zastanów siê
czy takiej osoby szukasz? 

�� SKORPION 24.10-23.11
W najbli¿szym czasie nie bêdzie ³atwo pod
wzglêdem finansowym. Musisz chwilowo za-
cisn¹æ pasa i przeczekaæ trudniejszy czas.
Nie martw siê, bo sobie poradzisz. Przy Two-
im zaanga¿owaniu na pewno wszystko siê
u³o¿y i sprawy bêd¹ za³atwione po Twojej my-
œli. Wsparcia szukaj u bliskich Ci osób, na
których ¿yczliwoœæ i pomoc zawsze mo¿esz
liczyæ.

�� STRZELEC 24.11-22.12
W Twoim sercu zapanuje wiêkszy spokój. Ogól-
nie rzecz bior¹c bêdzie mniej romantycznie, ale
za to bezpieczniej, m¹drzej. Pomyœlnie bêd¹
uk³ada³y siê Twoje kontakty z ludŸmi. W pracy
mo¿esz mieæ sporo zajêæ, ale nie powinny one
kolidowaæ z Twoimi sprawami prywatnymi. Za-
dbaj koniecznie o swoje zdrowie, i zaszczep
siê! 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Listopadowe dni tez mog¹ byæ gor¹ce. Od Cie-
bie tylko zale¿y, czy do bia³ej gor¹czki dopro-
wadzi Ciê ktoœ ze znajomych, albo czy ogarnie
Ciê ¿ar uczuæ. Jeœli zdobêdziesz siê na wiêcej
egoizmu – ten miesi¹c bêdzie pe³en fanta-
stycznych niespodzianek. Nie daj siê tylko wy-
ci¹gn¹æ na zwierzenia… bo œciany maj¹ uszy!

�� WODNIK 21.01-19.02
Ciesz siê urokami jesieni, a we wszystkich istot-
nych dla Ciebie dziedzinach ¿ycia zaczn¹ siê
pozytywne zmiany. Na razie bêd¹ one niezau-
wa¿alne, ale wystarczaj¹ce, abyœ zacz¹³ roz-
gl¹daæ siê za nowymi mo¿liwoœciami. W spra-
wach prywatnych te¿ zaœwieci s³oñce. Uwa¿aj
tylko w podró¿y – zarówno za kierownic¹ oraz
jako pasa¿er. 

�� RYBY 20.02-20.03
Zbyt ³atwo sugerujesz siê cudzymi wypowie-
dziami, powinieneœ mieæ wiêcej zaufania do
siebie. Trzeba to zmieniæ. Twoja szczeroœæ
w kontaktach miêdzyludzkich mo¿e byæ zgub-
na, poniewa¿ ka¿dy bêdzie mia³ dla Ciebie du-
¿o dobrych rad. Mo¿e z tego wynikn¹æ zamie-
szanie i ró¿ne pretensje. Dlatego skup siê tylko
na sprawach najwa¿niejszych i trzymaj jêzyk na
wodzy.

Merlin

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

OOsszzcczzęęddzzaanniiee  ttoo  ddllaa  jjeeddnnyycchh  kkoo−−
nniieecczznnoośśćć,,  ddllaa  iinnnnyycchh  ––  ddoobbrryy
zzwwyycczzaajj..  WWaarrttoo  pprrzzyy  ookkaazzjjii  wwiiee−−
ddzziieećć nniieeccoo  wwiięęcceejj  oo ttyymm,,  cczzyy,,  jjaakk
ii ddllaacczzeeggoo  wwaarrttoo  oosszzcczzęęddzzaaćć..

Nieszczelna spłuczka, z której
sączy się woda lub kran ledwo−
ledwo kapiący z prędkością jednej
kropli na pięć sekund, to w ciągu
roku wpuszczenie do kanalizacji
około 3.000 litrów wody, za
którą przecież płacisz! Policz so−
bie, ile to kosztuje. Masz inne po−
mysły, jak wydać te pieniądze?
W takim razie najpierw wymień
uszczelkę!

Lubisz, kiedy podczas zmywa−
nia dziarsko szumi strumień czy−
stej, ciepłej wody? Zmierz, ile
czasu zajmuje ci jedno zmywanie.
Następnie zatkaj odpływ i zmierz,
ile wody zużywasz w tym czasie.
Jeśli pomnożysz to przez ilość
zmywań rocznie zobaczysz, że
warto oszczędzać, choćby wy−
mieniając kran na taki, który nie
ma pokrętła, lecz dźwignię, którą
włączasz nawet grzbietem dłoni.
Jeszcze lepsze są krany z foto−
komórką – woda zaczyna lecieć,
gdy podstawisz pod kran rękę lub
przedmiot, który zmywasz.

Czy zmywarka to naprawdę
oszczędność? Nie, jeśli umiejęt−
nie używasz wodę przy zmywaniu
(patrz powyżej). W dodatku płyn
do zmywania jest tańszy niż ta−
bletki i środki nabłyszczające do
zmywarki, nie wspominając o ko−
szcie samej zmywarki i jej napraw
lub konserwacji. Zmywając ręcz−
nie nie płacisz za prąd! 

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
SSzzcczzyyppttaa  ssaavvooiirr−−vviivvrree''uu..  WW zzaassaaddzziiee  kkaażżddyy  ttoo  wwiiee,,  aallee……  jjaakk  pprraawwii−−
ddłłoowwoo  zzwwrraaccaaćć  ssiięę  ddoo  oossóóbb  uuttyyttuułłoowwaannyycchh??
� Gdy tytuł wynika z zajmowanego stanowiska – Panie Ministrze,

Panie Kierowniku (nigdy: wiceministrze, zastępco kierownika). Gdy
tytuł jest kilkuczłonowy, np. Doradca Ministra czy Attaché Wojskowy,

używamy tytułu naukowego tej osoby (np. Panie magistrze czy Panie profesorze) lub jej
stopnia wojskowego, np. Panie Pułkowniku. Do ex−prezesa czy byłego prezydenta mówimy
zawsze Panie Prezesie, Panie Prezydencie z tym, że tylko temu ostatniemu tytuł przysłu−
guje dożywotnio. Inni "ex" mogą zaproponować zaniechanie ich tytułowania.
� Tytuły naukowe: do docenta czy doktora habilitowanego zwracamy się Panie Pro−

fesorze
� Komu przysługują tytuły kurtuazyjne? Ekscelencja (wymawiane prawidłowo: ekse−

lencja, bez literki "c") to głowa państwa lub ambasador. Magnificencja to rektor wyższej
uczelni, lecz wyłącznie w sytuacjach oficjalnych
� Tytuły kościelne: prawo do tytułu Eminencja ma tylko Kardynał. Ekscelencja to bi−

skup i arcybiskup w sytuacjach uroczystych (purpurowe szaty); w pozostałych – księże bi−
skupie, księże arcybiskupie. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Nuda i bana³ potrafi¹ zepsuæ najsympatyczniejszy
posi³ek. Nie robi¹c w rewolucji w kuchennych zwy-
czajach i smakach, kilka propozycji „odœwie¿enia” a¿
nadto dobrze znanych dañ.

✓✓ Drób
Banalny, rozbity na p³asko i przyprawiony filet z kurczaka na-

biera zupe³nie innego wyrazu, jeœli przed sma¿eniem jest pa-
nierowany. A panierowaæ mo¿na na wiele ró¿nych sposobów.

– zamiast tradycyjnej bu³ki, u¿ywamy suchego, tartego ciasta dro¿d¿owego (mo¿e
byæ z rodzynkami). Kolejnoœæ: m¹ka, jajko, okruchy. Wa¿ne, by przedtem pokropiæ fi-
let spor¹ iloœci¹ cytryny oraz by sma¿yæ go na niezbyt ostrym ogniu.

– drugi wariant: m¹ka, jajko, tarte orzechy lub, w wersji wykwintnej, migda³y tarte czy w p³at-
kach kruszonych. Ostro¿nie! Lubi siê przypalaæ! Znakomite do ry¿u i delikatnej sa³atki.

– trzeci wariant: piwo jasne (bez „gazu”), m¹ka, znowu piwo, tarty prawdziwy razo-
wiec. Niezrównany, wyrazisty smak!

– czwarty wariant: m¹ka, jajko, tarty, ostry, suchy ¿ó³ty ser zmieszany z niewielk¹
iloœci¹ m¹ki i szczypt¹ ostrej papryki.

✓✓ Ryby
Podobnie, jak miêsa, lecz delikatny filet rybny panierowany tradycyjnie w jajku i m¹-

ce bezpoœrednio po usma¿eniu, gdy jeszcze bardzo gor¹cy, starannie otoczyæ w su-
chym maku lub w mielonych migda³ach. Efekt – znakomity! 

✓✓ Ciasta
Wiele pañ domu piecze zwyk³e, smaczne ciasta, za którymi domownicy têskni¹,

lecz które chêtnie by czymœ urozmaicili. Mo¿e polew¹? Mo¿e innymi dodatkami?
– ciasta dro¿d¿owe (z owocami czy bakaliami lub bez), piaskowe i biszkoptowe

znakomicie komponuj¹ siê z zimn¹ polew¹ (wprost na ukrojony kawa³ek ciasta lub
wokó³ niego) z serka waniliowego wymieszanego z musem jab³kowym czy brzoskwi-
niowym, albo z budyniem czekoladowym sporz¹dzonym z nieco wiêkszej iloœci p³ynu
tak, by mia³ konsystencjê gêstej œmietany; po wystudzeniu mieszamy energicznie
z kilkoma ³y¿kami rumu lub innego aromatycznego alkoholu (nie z winem). 

– ciasta domowe z owocami lub galaretk¹ na wierzchu: posypka z suchych, tartych
pierników doda aromatu i pog³êbi smak. Podobnie, serek waniliowy lub gêsty jogurt,
zmiksowany na g³adko z namoczonymi w ma³ej iloœci wody suszonymi ¿urawinami
czy te¿ z ³y¿eczk¹ – dwiema dobrej kawy rozpuszczalnej. Dla dzieci – wersja bezko-
feinowa! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Dziadku, jaki jest najwspanialszy zwrot

w języku polskim?
− Zwrot podatku, wnusiu!

☺ ☺ ☺
− Dwie dziewczynki rzucały pestkami w przechodniów. Jed−

na była zła, a druga dobra. Zła trafiła trzy razy a dobra pięć.
Jaki stad morał?

− Dobro zawsze zwycięża zło!
☺ ☺ ☺

− Dziadku, Kowalski chyba znów pędzi bimber w szopie.
− Dlaczego?
− Bo jego koty znowu sprały naszego dobermana!

☺ ☺ ☺
Znany polityk złożył formalną skargę do Rzecznika Praw

Obywatelskich. Nie został wpuszczony do Media Markt!
☺ ☺ ☺

Pamiętaj! Nieterminowe regulowanie podatków stawia
płatnika w pozycji nie przewidzianej w Kamasutrze…

WWeessoołłyy  RRoommeekk

16-C 1-£ 8-E 12-H 8-L 11-B 16-K 7-J 9-F 13-A 14-J 3-I 5-O

2-M 2-G 6-K 4-E 5-G 5-O 7-D
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W œrodê 19 listopada
w godz.10.00-13.30 w hali spo-
rtowej przy ul. Siennickiej 40
odbêd¹ siê VI Praskie
Targi Pracy dla Osób
Niepe³nosprawnych.
Tegoroczne targi ofe-
ruj¹  poœrednictwo pra-
cy, konsultacje doradcy
zawodowego, lekarza,
orzecznika, porady prawno-so-
cjalne, pokaz sprzêtu do obs³u-
gi komputerów przez osoby
z dysfunkcj¹ narz¹dów ruchu,
prezentacjê programów aktywi-
zacyjnych skierowanych do
osób niepe³nosprawnych reali-
zowanych w Warszawie.
W tym roku osoby niepe³no-
sprawne mog¹ zamówiæ bez-
p³atny transport z miejsca za-
mieszkania na Targi i z powro-
tem. Zamówienia przyjmuje
MPT do 19 listopada w godz.
7.00-15.00 tel. 022 822-44-44.

� � �
Pierwsz¹ Prask¹ Galê Boksu

w hali DOSIR przy ul. Szanajcy
8 listopada promowa³ plakat
z wizerunkiem Krzysztofa „Dia-
blo” W³odarczyka. Plakat by³
tak opracowany, ¿e wynika³o
z niego, ¿e z „Diablo”, mistrzem
œwiata federacji IBF w kategorii

ciê¿kiej, bêdzie walczy³a... bur-
mistrz Pragi Pó³noc Jolanta Ko-
czorowska. Pomys³ œwietny, ale
oczywiœcie nikt z w³adz Pragi
Pó³noc (wspó³organizatora im-
prezy) nie stawa³ do wymiany
ciosów. Na „deskach” za to ra-
zem z „Diablo” stan¹³ wicebur-
mistrz dzielnicy Artur Buczyñ-
ski. Ale tylko po to, by wspólnie
wrêczaæ nagrody bokserom (na
zdjêciu). W imprezie wziêli te¿

udzia³ czo³owi zawodnicy boksu
tajskiego, d¿u-d¿itsu i kicks bo-
ksu.

� � �
Tylko do 2 grudnia w Punk-

tach Obs³ugi Pasa¿era ZTM
wszyscy chêtni mog¹ odebraæ
pieni¹dze za niewykorzystane
bilety kupione przed wprowa-
dzeniem nowej taryfy przewo-
zowej. Mo¿na tak¿e wymieniæ
je (za dop³at¹) na bilety nowe.
Jest jeszcze jedna mo¿liwoœæ -
stare bilety jednorazowe mo¿na
wykorzystaæ do podró¿y w miê-
dzyszczycie. Po 2 grudnia br.
wymiana biletów bêdzie mo¿li-
wa, ale w kasach pobierana bê-
dzie op³ata - prowizja w wyso-
koœci 20% wartoœci biletów. Nie
bêdzie mo¿na ju¿ korzystaæ
z biletów sprzed wprowadzenia
nowej taryfy przewozowej. 

� � �
Od 15 listopada korzystaj¹c

ze wspólnego biletu Zarz¹du
Transportu Miejskiego i Kolei
Mazowieckich bêdzie mo¿na
dojechaæ do Pruszkowa, Piasto-
wa i Sulejówka Mi³osna. Po
rozszerzeniu oferty bêdzie
mo¿na jeŸdziæ poci¹gami KM
na podstawie biletów dobo-
wych, 3-dniowych, 7-dnio-
wych, 30 i 90-dniowych (z wy-
³¹czeniem biletów na jedn¹ li-
niê) oraz biletów seniora wa¿-
nych w strefach 1 i 2, czyli
w stolicy i poza Warszaw¹.
Oferta wspólny bilet ZTM-KM
oznacza, ¿e w poci¹gach KM
jeŸdzimy na podstawie biletów
ZTM (a wiêc podró¿ny nie po-

nosi dodatkowych op³at z tytu-
³u przejazdu). Honorowane s¹
równie¿ wszystkie uprawnienia

do przejazdów ulgowych (ulga
50%) i bezp³atnych. 

� � �
W niedzielê 26 paŸdziernika

Klub Kultury „Zastów” zafun-
dowa³ swoim goœciom wy-
cieczkê do Indii – i to bez bile-
tu! Zorganizowa³ bowiem im-
prezê plenerow¹ „Indie – kraj
wielu tajemnic”. Magiczna mu-
zyka, ekspresyjne tañce i tan-
cerki w bajecznie kolorowych
strojach przekazywa³y ruchami
i mimik¹ tradycyjne hinduskie
historie. Ponadto mo¿na m.in.
by³o obejrzeæ pokaz slajdów,
nauczyæ siê zak³adania sari oraz
spróbowaæ hinduskich przy-
smaków. W trakcie imprezy

odby³o siê uroczyste wrêczenie
nagród w V Ogólnopolskim

Konkursie Plastycznym „Po-
cztówka z wakacji”.

� � �
Tylko do 12 grudnia

br. w³aœciciele psów
maj¹ mo¿liwoœæ bez-

p³atnego zaczipowania
swojego pupila. Mieszkaj¹-

cy w Warszawie w³aœciciele
psów mog¹ zg³aszaæ siê do jed-
nej z 95 lecznic weterynaryjnych
(lista na stronie www.bip.warsza-
wa.pl/bos), aby skorzystaæ z mo-
¿liwoœci zaczipowania psa na
koszt Urzêdu Miasta. 

� � �
W Ogrodzie Botanicznym

PAN w Powsinie jesieñ rozgo-
œci³a siê na dobre. PóŸn¹ jesie-
ni¹ Ogród Botaniczny staje siê
prawdziwym rajem dla dzieci.
Wœród opad³ego listowia na
œcie¿kach i alejkach mo¿na wy-
szukaæ wiele cennych „zdoby-
czy”. Ozdobê jesiennego zielni-
ka mog¹ stanowiæ oryginalne
w kszta³cie liœcie tulipanowca,
ozdobione czteroma pokaŸnymi
rogami lub liœcie mi³orzêbu wy-
gl¹daj¹ce jak ma³e jaskrawo¿ó³-

te wachlarzyki.Warto przespa-
cerowaæ siê po arboretum, gdzie
atrakcj¹ s¹ gatunki drzew igla-
stych, normalnie rosn¹ce w du-
¿o cieplejszym klimacie. Gdy
na dworze ch³odniej, mo¿na
zajrzeæ do szklarni ekspozycyj-
nej „Zielony Raj”, gdzie widok
kipi¹cego i zielonego ¿ycia jest
niesamowity. Szczególnie piêk-
nie prezentuje siê rozpoczynaj¹-
ca kwitnienie kolekcja kamelii.
Ogród od 17 listopada bêdzie
czynny w soboty i niedziele.

(ab) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA � Teatr Komuna Otwock – ul. Lubelska 30/32 – 19.11. godz.
18.30 „Dobraczyñski - trudne dziedzictwo” - spotkanie z Janu-
szem Miliszkiewiczem, autorem ksi¹¿ki „Gniazda rodzinne”, po-
œwiêconej ¿yciu Jana Dobraczyñskiego; 26.11. godz. 18.30
„W tym domu straszy” - spotkanie z Piotrem Zaremb¹, publicy-
st¹ „Dziennika”. Wstêp wolny;
� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - sala konferencyjna Centralnej Biblioteki Wojsko-
wej, ul. Ostrobramska 109 - 13.11. godz. 18.00 – Premiera fil-
mu „Zmartwychwstanie ” na podstawie „Wesela” St. Wyspiañ-
skiego.Wstêp wolny; 14.11. godz. 18.00 - W ramach cyklu Pra-
ska Przystañ S³owa spotkanie literackie z Janem Bocheñskim
„W poszukiwaniu drogi do nadziei”. Wstêp wolny; 16.11. godz.
17.00 - Spotkanie z podró¿nikiem, Krzysztofem Dworczykiem:
Japonia.Wstêp wolny; 20.11. godz. 18.00 - W ramach cyklu Pra-
ska Przystañ S³owa wieczór poezji Ireny Reginy Œwiêtochow-
skiej. Interpretacja utworów: Anna Seniuk.Wstêp wolny; 22.11
godz. 20.00 - W ramach Festiwalu OPPA Koncert 3 x B: Barba-
ra, Brassens, Brel: Piosenki francuskich bardów. Wstêp wolny;
23.11. godz. 17.00 - Spotkanie z podró¿nikiem, Krzysztofem
Dworczykiem: „3 tysi¹ce lat cywilizacji – Chiny dawniej i dziœ”.
Wstêp wolny; 24.11. godz. 19.00 - „Swing Club” - spotkania mu-
zyczne w stronê swingu. Wstêp wolny;
� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 14.11. godz.
18.00-19.00 Spotkanie Klubu Seniora - Wyk³ad autorski Piotra
Bieleckiego pt. „Jak  polepszyæ skutecznoœæ leczenia chorób
uk³adu kr¹¿enia poprzez profilaktykê zdrowotn¹?”; 15.11. godz.
12.00 Przedstawienie dla dzieci pt.„Œwiêto dywanów”; 18.11.
godz. 18.30-20.00 Zebranie Rady Osiedla Wygoda-Kawêczyn;
19.11. godz. 10.00 Film edukacyjny dla przedszkolaków; 22.11.
godz. 18.00 Koncert patriotyczny pt.„Mieæ mi³oœci kraj ojczy-
sty”; 26.11. godz. 17.30-18.30 Dy¿ur dzielnicowego dla mie-
szkañców osiedla Wygoda-Kawêczyn;
� Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chruœciela 28 – 13.11.
godz. 18.00 „Powróæmy jak za dawnych lat”. Spotkanie z piosen-
kami okresu miêdzywojennego. 21.11. godz.16.30 Pinokio –
spektakl w wykonaniu teatru Narwal; godz. 9.00, 11.00, 13.00
Olimp Herberta – lata m³odoœci poety. Spotkanie dla m³odzie¿y
szkolnej oraz doros³ych; 26.11. godz. 17.00 –„Dziadek do orze-
chów” spektakl w wykonaniu teatru Atlantis;
� Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 – 18.11.
godz. 19.00 Przedstawienie teatralne pt. „¯ywot Wojownika”
Zbigniewa Herberta;
� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2 – 18.11. godz.
18.00 – „Praskie spotkania z Gwiazd¹” Anna Nehrebecka; 20.11.
godz. 17.00 - Pokazy slajdów „Etiopia. Tajemniczy kraj zaginio-
nej arki przymierza”; 20.11. godz. 18.00 - Koncert z okazji Œwiê-
ta Niepodleg³oœci. 24.11 godz. 17.30 - „Imprezy krasnoludkowe”; 
� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - 14.11. godz. 18.00
Film Propaganda nazistowska wobec Polski w latach II wojny
œwiatowej, cz. 3 niemieckie kronik filmowe z Generalnej Guber-
natorni; 15.11. godz.16.00 Spotkanie „Fabryka Musztardy „A.
Schweitzer” w cyklu „Wielkie rody przemys³owej Warszawy”;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

90 rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci by³a
œwiêtowana na ró¿ne sposoby i w wielu miej-
scach. Oto migawki z kilku uroczystoœci.

Prezydent Polski Lech Kaczyñski z tej okazji zorganizowa³
Galê w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Prezydent odwiedzi³
te¿ Pragê, gdzie w najwa¿niejszej w Polsce cerkwi prawos³awnej
Œwiêtej Marii Magdaleny mówi³ m.in. o udziale innych narodów
i wyznañ w dziele odzyskiwania Niepodleg³oœci i budowania Wol-
nej Polski (na zdjêciu poni¿ej). Po uroczystoœci w cerkwi Lech Ka-

czyñski ods³oni³ pomnik poœwiêcony zas³u¿onej w walce o Niepod-
leg³oœæ rodzinie Fedoroñków. Nowy praski pomnik, który powsta³
dziêki starniom Towarzystwa Przyjació³ Pragi i Wychowankom
Praskiego Gimnazjum im. Króla W³adys³awa IV stan¹³ u zbiegu ul.
Jagielloñskiej i al. Solidarnoœci.

- Trwa spór o to, kto pierwszy odzyska³ Niepodleg³oœæ, ale wia-
domo, ¿e pierwszeñstwo nale¿y siê Warszawie – mo¿na by³o us³y-
szeæ w Muzeum Niepodleg³oœci przed wernisa¿em „Warszawa
w listopadzie 1918 r. – Tak ma³o pomnê, ów dzieñ by³ jak chwila”.
Bardzo bogate i ró¿norodne by³y sto³eczne obchody Œwiêta Nie-
podleg³oœci. Liczne wystawy, koncerty, parada historyczno-militar-
na, przejazdy zabytkowym tramwajem oraz XX Bieg Niepodleg³o-
œci i pokaz sztucznych ogni, to tylko czêœæ imprez przy wspó³udzia-
le Urzêdu m.st. Warszawy.

W³adze dzielnicy Weso³a z Oœrodkiem Kultury oraz dowódz-
twem 1. Warszawskiej Brygady Pancernej œwiêtowa³y Niepodle-
g³oœæ przy Pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej. Tam te¿

odby³ siê Apel Poleg³ych oraz koncert pieœni legionów. Przy
wspó³pracy z Polskim Komitetem Pomocy Spo³ecznej Weso³a
zorganizowa³a drugi koncert w koœciele Opatrznoœci Bo¿ej.
W œwi¹tyni m³odzie¿ z Gimnazjum Nr 120 zaprezentowa³a pa-
triotyczny program oraz wyst¹pili Maryla Gralczyk, Laura £¹cz,
Czes³aw Bogdañski oraz Marek Poliszewski. Koncertem pt. „Pa-
miêci Niepodleg³ej” uczci³y 11 listopada w³adze Rembertowa.
W koœciele parafii wojskowej pw. œw. o. Rafa³a Kalinowskiego
gra³a Orkiestra Koncertowa „VICTORIA” (na zdjêciu powy¿ej). 

Na Pradze Po³udnie o niepodleg³oœci mówiono na konferencji
w Centralnej Bibliotece Wojskowej (czyt. obok), zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie „Centrum Edukacji – Kruk” spotkaniu
w nowym CPK oraz podczas uroczystej mszy œwiêtej i koncertu
w sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenników
przy Al. Stanów Zjednoczonych 55. Do 30 listopada (w godzi-
nach pracy urzêdu Praga Pó³noc przy ul. K³opotowskiego 15)
otwarta jest wystawa dokumentalna „Œladami Józefa Pi³sudskiego
na prawym brzegu Wis³y”. Du¿o ciekawych materia³ów zwi¹za-
nych z latami 1914–1918 znaleŸæ mo¿na na nowym portalu histo-
rycznym Polskiej Agencji Prasowej. Portal znajduje siê na
www.11listopada1918.pl Wed³ug minister Katarzyny Hall portal
ten jest znakomitym narzêdziem edukacyjnym. Szereg dzia³añ
przypominaj¹cych Polakom o obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci
podjê³o Stowarzyszenie Wspólnota Samorz¹dowa Mazowsza.
W mazowieckich miastach stowarzyszenie organizowa³o konfe-
rencje, panele dyskusyjne, konkursy, debaty radiowe. Cz³onkowie
Wspólnoty rozwieszali plakaty, rozdawali ulotki i polskie flagi.

Ada M.

Józef Piłsudski w CBW
Listopad 1918 roku daje Polakom wymarzone - wolne i nie-

podleg³e pañstwo. Kraj by³ zrujnowany zarówno gospodarczo
jak i militarnie, ale powoli odradza³ siê jak Feniks z popio³u. 

11 listopada 1918 r. rz¹dy w Warszawie obejmuje Józef Pi³sudski -
od tamtej chwili jest to data uwa¿ana za pocz¹tek niepodleg³ej II
Rzeczpospolitej. Jednak¿e, jak twierdzi prof. Lech Wyszczelski z Aka-
demii Podlasia jest to data symboliczna, gdy¿ wg Naczelnika Pañstwa
Polskiego dat¹ odzyskania niepodleg³oœci by³ 29 paŸdziernika. Dlacze-
go? Po pierwsze to nawi¹zanie do Powstania Listopadowego (1830 r.),
po drugie w tym dniu wydano „Dekret o ordynacji wyborczej do Sej-
mu Ustawodawczego”, no i jest to data przeniesienia siedziby Józefa
Pi³sudskiego do Belwederu. Organizatorem konferencji pt. „Józef Pi³-
sudski - w drodze do niepodleg³oœci”, która odby³a siê 4 listopada br.
byli: Stowarzyszenie Historyków Wojskowoœci i Centralna Biblioteka
Wojskowa im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Konferencja porusza³a
m.in. dorobek pisarski Pi³sudskiego i jego zas³ugi dla utworzenia
G³ównej Ksi¹¿nicy Wojska Polskiego, która zosta³a powo³ana do ¿y-
cia 13 czerwca 1919 r. i do  dnia dzisiejszego pe³ni funkcjê biblioteki
wiod¹cej w zakresie specjalizacji zbiorów dotycz¹cych nauki wojen-
nej, si³ zbrojnych i techniki wojskowej. Natalia J. Haus

Historia na fotografiach
We wtorek 11 listopada br.

w siedzibie urzêdu dzielnicy Wa-
wer otwarto wystawê „Wawer.
Miejsca Pamiêci” z okazji 90
rocznicy odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci.

Wystawa zdjêæ autorstwa An-
drzeja Krasnowolskiego sk³ada siê
z 25 wielkoformatowych fotogra-
mów i przedstawia znajduj¹ce siê
na terenie Wawra znane i ma³o zna-
ne miejsca zwi¹zane z histori¹ Pol-
ski, Warszawy i Wawra. Po dwuty-
godniowej ekspozycji w urzêdzie
dzielnicy Wawer wystawa ma byæ
przedstawiana w innych obiektach
publicznych na terenie Wawra.        

(ab)
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KUPIĘ

�� AAAAA Antyki, monety,
pocztówki, znaczki, ksi¹¿ki,
obrazy, meble i inne przed-
mioty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
�� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Kolekcjoner kupi: stare
ksi¹¿ki, pocztówki, monety.
Tel. 022 677-71-36; 0502-011-257
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
� Monety – Banknoty – Papie-
ry Wartoœciowe. Wycena i Kup-
no. Tel. 022 407-02-20; 

0506-025-125
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

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

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

FINANSE

� Biuro Rachunkowe – pe³en
zakres us³ug, KPiR, ZUS, ry-
cza³t. Wystawiam faktury VAT.
Uczciwie i fachowo. Licencja
MF. Tel. 0607-670-733; 

022 403-37-61; 
www.rachunkowosc.aquamagic.pl
� Ksiêgowoœæ, doradztwo po-
datkowe. Tel. 0608-46-64-45

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
� Laryngologiczne – wizyty
domowe dzieci, doros³ych. 

Tel. 0601-332-400
� LÊKI, NERWICE, DEPRE-
SJE. PSYCHOTERAPIA. 

Tel. 0512-092-408 (po 15-tej)

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki,
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia umów, faktur, kontrak-
tów, instrukcji i warunków tech-
nicznych, aktów cywilnych,
œlubów. Poœrednictwo biur wy-
kluczone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� Francuski, ³acina, polski, ma-
tury. Tel. 0665-06-12-34
� J. polski. Tel. 0691-92-38-89
� Korepetycje - Doktor Che-
mii. Tel. 516-283-447
� Kurs przygotowawczy do
matury. Tel. 022 879-87-66
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka, fizyka, chemia
- z dojazdem. Tel. 500-865-729
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia po-
dyplomowe. Tel. 022 879-87-66

� STUDIA PODYPLOMOWE,
studia mened¿erskie dla dewelo-
perów, audytor energetyczny do
sporz¹dzania œwiadectw energe-
tycznych budynków (równie¿
kursy) oraz na licencjê poœredni-
ka, rzeczoznawcy, zarz¹dcy, na
doradcê rynku nieruchomoœci
oraz ochrony œrodowiska. Tak¿e
PRAKTYKI ZAWODOWE.
INSTYTUT EDUKACJI EU-
ROPEJSKIEJ SEDPOL. W-wa 

Tel. 022 33-17-600 
www.sedpol.edu.pl

� Szkolenia BHP. 
Tel. 022 879-87-66

� Szko³a Policealna. 
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI

�� PRÊ¯NIE DZIA£AJ¥CE
BIURO NIERUCHOMOŒCI
ZAPRASZA DO WSPÓ£PRA-
CY. W NASZEJ OFERCIE
TYLKO PRAGA P£D. UL.
ZAMIENIECKA 77 LOK. 3 

TEL 022 610-21-90; 
www.homepoint.pl

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Agencja Saska Oddzia³ Praga
Po³udnie pilnie poszukuje dzia-
³ek, domów, mieszkañ rejon:
Wawer, Rembertów, Weso³a.
Tel. 0500-027-621; 022 810-18-87

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ murowany, na terenie
zamkniêtym, Nowy Rember-
tów. Tel. 0502-811-363
� Gara¿ ul. Miêdzynarodowa
44. Tel. 022 617-84-71
� Gara¿ ul. Kinowa. 

Tel. 506-615-494

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� SASKA NIERUCHOMOŒCI
du¿y wybór mieszkañ, dzia³ek,
domów – prawobrze¿na War-
szawa. Tel. 022 810-18-87; 

0500-027-621 

DAM PRACĘ

� Do ochrony – emerytów
i rencistów. Tel. 022 615-22-18
� Do opieki nad 4-letnim
dzieckiem, niepe³ny wymiar,
Goc³awek. Tel. 022 673-17-56 
� Do sklepu zielarsko-medycz-
nego farmaceutê lub osobê po
kursie farmaceutycznym w nie-
pe³nym wymiarze godzin. 

Tel. 0501-383-200
� Firma DOMAR zatrudni
mê¿czyzn do 45 lat na stanowi-
sku monter wi¹zek elektrycz-
nych. Preferowana znajomoœæ
zawodu i umiejêtnoœci manual-
ne. Wynagrodzenie netto 1400
PLN. Nadgodziny p³atne dodat-
kowo. Praca w Marysinie Wa-
werskim. Tel. 022 872-12-00  
� Firma kosmetyczna zatrudni
handlowca. Tel. 603-922-944
� Firma zatrudni samodzieln¹
ksiêgow¹ na jeden dzieñ w ty-
godniu. Warunki do uzgodnie-
nia. Tel. 0784-069-163
�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
RAMKA
Profesjonalne nianie, opie-
kunki, gosposie domowe.
Agencja Opiekunek LAND
tel. 22 779-30-04, 501-095-309
RAMKA
�� Przyjmiemy kobiety i mê¿-
czyznê do pracy w sklepie ul.
Tarnowiecka 2. Tel. 022 740-
01-90
� Zatrudniê gospodarza domu
na niepe³ny wymiar godzin. 

Tel. 0604-059-404 (po 15.00)

SZUKAM PRACY

� Zaopiekujê siê ma³ym dziec-
kiem. Tel. 022 672-81-19
� Zaopiekujê siê starsz¹ osob¹
kilka godzin dziennie. Grochów,
okolice. Tel. 0503-156-917

PRAWNE

�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.

Czynna codziennie oprócz
czwartków, ul.Grochowska 207
(Universam nad bankiem). 

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

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
–obs³uga. Porady. Miêdzyle-
sie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wto-
rek i czwartek 15.00-18.00.
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Grochowska 306/308 lok.
29. Tel. 022 879-92-29; 0502-
27-51-94; www.pietruk.eu 

OGRODNICTWO

� Pielêgnacja ogrodów, porz¹d-
ki jesienne. Tel. 0888-906-138

RÓŻNE

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

0606-763-006
�Pomogê do¿ywotnio finansowo
samotnej osobie w zamian za po-
œmiertne zapisanie nieruchomo-
œci. Tel. 022 610-45-07 (po 17)
��Wró¿ka. Tel. 0692-780-508

SPORT

� Si³ownia, sauna – ul. Pod-
skarbiñska 7 B – najtaniej! 

Tel. 022 870-52-72
�� Si³ownia ATLETOR – 56
urz¹dzeñ, niskie ceny, rabat dla
kobiet, I-szy trening gratis!,
ul. Be³¿ecka/Komorska. 

Tel. 0501-599-703

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
�� ALKO PRZEPROWADZ-
KI – meblowozy 1,5 z³/km 

Tel. 0512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery – 
24 h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 1 m-c gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez op³at
900 programów, w tym 17 pol-
skich (Polonia, TRWAM), ante-
ny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
�� AWARIA ZAMKI – otwo-
rzê, auto, sejf – zamek, monta¿. 

Tel. 022 671-00-57; 
601-202-907 Stefaniak

�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

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

Tel. 0501-952-567
� Cyklinowanie pod³óg, lakie-
rowanie, uk³adanie parkietów
osobiœcie. Tel. 0609-542-545; 

022 810-70-88
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne - G³owacki. 

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

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

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

Tel. 022 610-23-05
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

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

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
� G³adŸ, malowanie, panele.

Tel. 022 424-32-07; 
0692-885-279 

�� Hydrauliczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 

Tel. 022 613-82-96; 
0696-321-228

�� HYDRAULIKA. 
Tel. 0504-242-103

� Kompleksowe utrzymywanie
czystoœci wnêtrz oraz terenów ze-
wnêtrznych. Tel. 0515-951-236
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

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

0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
� Malowanie, tapety, g³adŸ –
osobiœcie. Mistrz, 25 lat prakty-
ki. Tel. 022 810-90-22
�� Malowanie, tapetowanie, re-
monty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie, Kartongips. 

Tel. 0694-16-84-56
��Meble na wymiar, kuchnie,
szafy, garderoby. 

Tel. 0607-996-827
��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagrani-
cznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwa-
rancja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 
0503-846-135

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 

� Panele, malowanie, glazura,
hydraulika. Tel. 0516-301-225
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki. Profesjonal-
nie. Suche po 4 godz. Dojazd
gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Pranie dywanów i wyk³a-
dzin. Profesjonalny sprzêt
i œrodki. Tel. 0515-951-236
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830; 
022 671-80-49; 0604-910-643
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

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

� Przy³¹cza wod.-kan. 
Tel. 0606-743-873 

�� REMONTY, ADAPTA-
CJE. Tel. 0504-242-103
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

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

�� Stolarstwo, lakiernictwo.
Meble na wymiar, kuchenne,
biurowe, szafy wnêkowe, gar-
deroby itp. Ciêcie p³yt. 

Tel. 0694-94-99-49; 
022 619-52-76

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Transport, piasek, ¿wir, inne.
Koparko - ³adowarka 4x4. 

Tel. 602-440-484; 
0509-313-311

� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Wpisy do dziennika budowy
– rozbiórki i kosztorysy do ban-
ku, ekspertyzy techniczne oraz
obowi¹zkowe kontrole obiek-
tów. Tel.0509-313-311
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

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

Tel. 022 610-23-83
�� Studnie. 

Tel. 022 789-33-89
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

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

ZDROWIE
� Masa¿. Leczniczy, relaksa-
cyjny, wyszczuplaj¹cy. Al. St.
Zjednoczonych 26A. 

Tel. 0608-323-344

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makulatu-
rê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Profesjonalne nianie, 
opiekunki, gosposie domowe. 

Agencja Opiekunek LAND
Tel. 22 779-30-04, 501-095-309

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

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

Przyjmiemy kobiety i mê¿-
czyznê do pracy w sklepie
ul. Tarnowiecka 2. 

Tel. 022 740-01-90




