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Korporacyjny
lajf

Mieszkam w wielkim budyn-
ku, w którym co najmniej po³owa
mieszkañ wynajmowana jest
przez 25–35-latków na dorobku.
Na parterze jest sklep osiedlo-
wy. Wieczorem œci¹gaj¹ z pracy
do domu utrudzeni yuppies.
Laptop w torbie, przekrwione
oczy i obowi¹zkowe zakupy -
kilka puszek piwa, s³one orze-
szki i dwie paczki papierosów.

To ofiary korporacyjnego ¿y-
cia. Ca³y dzieñ w gettcie tak sa-
mo ubranych w eleganckie
mundurko - garnitury kole¿anek
i kolegów, z którymi porozumie-
waj¹ siê za pomoc¹ e-maili. Wy-
æwiczeni w prawnych kruczkach
ca³y czas s³ysz¹, ¿e musz¹ byæ
czujni, bo kontrahent bêdzie
chcia³ ich firmê wycyckaæ. Wiêc
s¹ oschli, nie potrafi¹ rozma-
wiaæ i do ka¿dego podchodz¹,
jak do ewentualnego rywala we
wspinaczce po drabinie kariery.
W windzie zamiast dzieñ dobry
prêdzej powiedz¹: proszê siê
przesun¹æ, wchodz¹c do admi-
nistratora budynku najpierw re-
cytuj¹ przepisy, na podstawie
których coœ im siê nale¿y. 

Budynek nadzwyczajnie o¿y-
wa w pi¹tki. Yuppiesi odreago-
wuj¹ stresy, urz¹dzaj¹c huczne
balangi. Ka¿de zdanie zaczyna
siê od k..., na klatkach siedz¹
szlochaj¹ce dziewczyny, którym
w pracy siê uk³ada, ale ¿ycie
uczuciowe ju¿ nie.

W soboty towarzystwo wsia-
da w auta i jedzie do ojców,
w niedziele dŸwiga s³oje z miê-
sem i nagotowanymi zupami.
I szybko zapada w sen, bo od
poniedzia³ku znów korporacyjny
re¿im. Taka teraz jest Warsza-
wa. Zimna, twarda, zaintereso-
wana wy³¹cznie sob¹.

Tomasz Szymański

PROMOCJA!

R A B A T
do 36%*

* przy 100% wpłacie

ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,

(022) 870 27 17
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W tymczasowej siedzibie
Muzeum Warszawskiej
Pragi przy ul. Z¹bkow-
skiej 23/25 w œrodê, 21
paŸdziernika br. uroczy-
œcie podpisano umowê
o dofinansowanie budo-
wy pierwszego praskie-
go muzeum.

Aktu podpisania dokona³a Pre-
zydent m. st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz – Waltz oraz Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Bogdan Zdrojewski.
Jednoczeœnie 21 paŸdziernika
Zarz¹d Rozbudowy Miasta og³o-
si³ przetarg na budowê Muzeum.

Zagro¿ona jeszcze niedawno
budowa Muzeum rozpocznie siê
w przysz³ym roku, zaœ jej zakoñ-
czenie jest przewidziane na 2011
rok. Od tego czasu placówka,
która funkcjonuje ju¿ od roku ja-
ko „Muzeum w organizacji” za-
cznie przyjmowaæ turystów

i zwiedzaj¹cych w swej docelo-
wej siedzibie przy Targowej
50/52, w trzech zabytkowych ka-
mieniczkach, z których najstar-
sza pochodzi z 1820 roku. W ra-
mach projektu powstanie te¿
w podwórku nowoczesny budy-
nek, który pomieœci pracownie,
biura i restauracjê oraz taras wi-
dokowy, z którego mo¿na bêdzie

ogl¹daæ s¹siaduj¹-
cy z Muzeum Ba-
zar Ró¿yckiego.
W sk³ad komple-
ksu muzealnego
wejdzie te¿, znaj-
duj¹cy siê w oficy-
nie, budynek ³aŸni
¿ydowskiej z za-
bytkowymi malo-
wid³ami.

T y m c z a s e m
osoby zaintereso-
wane dzia³alno-
œci¹ Muzeum
oraz histori¹ Pra-
gi mog¹ zwiedzaæ

skromn¹ ekspozycjê Muzeum
przy Z¹bkowskiej. Mo¿na tam
równie¿ nagraæ wspomnienia
do Archiwum Historii Mówio-
nej oraz przekazaæ swoje ro-
dzinne pami¹tki jako ekspona-
ty. W tym celu pracownicy Mu-
zeum dy¿uruj¹ w ka¿dy czwar-
tek w godz.15.00-18.00. 

Bbj
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Wpadli sprawcy lipcowego napadu 
W lipcu dosz³o do napadu na salon gier

przy ulicy Grochowskiej. Oko³o 4.00 nad
ranem do lokalu wszed³ mê¿czyzna w ko-
miniarce i gro¿¹c przedmiotem przypomi-
naj¹cym broñ paln¹ za¿¹da³ od pracowni-
cy wydania pieniêdzy. Ukrad³ oko³o 4 tysiê-
cy z³otych i telefon nale¿¹cy do tej kobiety,
po czym uciek³.

Po tygodniach dzia³añ œledczych policjan-
ci z wydzia³u kryminalnego zatrzymali trzy
osoby. Odnaleziono atrapê broni, kradzione
prawo jazdy, legitymacjê policyjn¹ oraz kil-
ka telefonów, kart sim i laptop. Jeden z za-
trzymanych by³ poszukiwany 3 listami goñ-
czymi i 2 nakazami doprowadzenia. Poli-
cjanci wyjaœniaj¹ teraz, jak¹ rolê pe³nili po-
szczególni sprawcy w lipcowym rozboju.

Rozbój w prezencie imieninowym
27-letnia Agnieszka R. wspólnie z 48-let-

nimi, Andrzejem R. i Krzysztofem G. urz¹-
dzi³a swojemu koledze przyjêcie imienino-
we. W trakcie imprezy dosz³o do awantury,
która zakoñczy³a siê pobiciem solenizanta
i kradzie¿¹ telefonu oraz portfela z tysi¹-
cem z³otych. Ca³a trójka zosta³a zatrzyma-
na, kobieta ju¿ us³ysza³a zarzuty i zosta³a
objêta policyjnym dozorem, mê¿czyŸni
dziœ trafi¹ do prokuratury.

Pechowy wieczór w³amywacza 
31-letni Pawe³ M. w³ama³ siê do mazdy,

próbowa³ uciec jad¹cym za nim policjan-
tom, w trakcie lawirowania miêdzy osiedlo-
wymi uliczkami uderzy³ autem w latarniê,
a nastêpnie zacz¹³ uciekaæ pieszo. Schwy-
tany - stawia³ czynny opór policjantom,
a nastêpnie zaproponowa³ im przyjêcie ³a-
pówki w zamian za uwolnienie.  

Rzuci³ kamieniem w szybê tramwaju
Po godzinie 22.00 patrolowcy jad¹cy ulic¹

Waszyngtona dostrzegli tramwaj, który sta³
pomiêdzy dwoma przystankami i mia³ w³¹-
czone awaryjne œwiat³a. Funkcjonariusze
postanowili sprawdziæ, co siê sta³o i czy

ktoœ nie potrzebuje pomocy. Okaza³o siê, ¿e
motorniczy uj¹³ wandala, który kamieniem
rzuci³ w kabinê tramwaju i wybi³ szybê. Po-
licjanci przejêli 21-letniego Adriana G. Mê¿-
czyzna by³ pijany. Z relacji motorniczego
i pasa¿erów wynika³o, ¿e 21-latek szed³
œrodkiem torowiska, nie reagowa³ na sy-
gna³y nadje¿d¿aj¹cego tramwaju. Zmusi³
motorniczego do zatrzymania. Potem wtar-
gn¹³ si³¹ do pierwszego wagonu, ale zosta³
wyproszony. Mê¿czyzna podniós³ kamieñ
i rzuci³ nim w przedni¹ szybê. Motornicze-
mu nic siê nie sta³o, wybieg³ za sprawc¹,
dogoni³ go i uj¹³ kilka kroków dalej. Adrian
G. mia³ ponad 2 promile alkoholu we krwi.

Zatrzymani w³amywacze – emeryci
Policjanci z patrolówki i wywiadu zostali

skierowani na Sask¹ Kêpê, gdzie trzech
mê¿czyzn próbowa³o w³amaæ siê do mie-
szkania na X piêtrze. Policjê zawiadomili
mieszkañcy bloku. 59-letni Wies³aw R.,
60-letni Jerzy M. i 64-letni Henryk L. byli
zaskoczeni spotkaniem z policjantami na
schodach. Udawali, ¿e nie wiedz¹ o co
chodzi i twierdzili, ¿e nic z³ego nie zrobili.
Funkcjonariusze znaleŸli przy nich narzê-
dzia, które mog¹ s³u¿yæ do dokonywania
w³amañ. 64-latek okaza³ siê poszukiwa-
nym za kradzie¿ z w³amaniem do innego
mieszkania na terenie dzielnicy.

Okrad³ kuriera, 
wpad³ na przejœciu dla pieszych

Do komendy przy ulicy Grenadierów
zg³osi³ siê mê¿czyzna, który z³o¿y³ zawia-
domienie o kradzie¿y z w³amaniem do je-
go samochodu. Pokrzywdzony by³ kurie-
rem dorêczaj¹cym przesy³ki. W czasie kie-
dy dostarcza³ jedn¹ z paczek, ktoœ wy³a-
ma³ klamkê w drzwiach volkswagena,
ukrad³ piêæ przesy³ek, które mia³y dopiero
trafiæ do odbiorców. Policjanci wytypowali,
¿e sprawc¹ mo¿e byæ 22-letni Mi³osz B.
Nastêpnego dnia na Grochowie 22-latek
zosta³ zatrzymany. Przyzna³ siê do prze-
stêpstwa. toms

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
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RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

BIURO PODRÓ¯Y

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

e-mail: biuro@arkadiatravel.pl
www.arkadiatravel.pl
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TEL. 0 600 585 532
TRANSPORT
PRZEPROWADZKI

Samochodami dostawczymi
i ciężarowymi ładowność

1,5–6 ton 
kontakt@gilertrans.pl

www.gilertrans.pl

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

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

BIURO RACHUNKOWE
Ksiêgi, KPiR, kadry, VAT,

ZUS, licencja MF
Odbiór dokumentów od Klienta

Solidnie i tanio 
– zapraszamy do wspó³pracy

Kontakt: 0 728 146 106,
0 505 434 152

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

NACZYNIA SZKŁO PORCELANA

FALENICA D.H. „FALA” ul. Bystrzycka 55, I piêtro
tel. 022 872-11-38 www.naczynia.waw.pl

Zapraszamy pon.-pt. 10-18, sob. 9-14

Bogata oferta za nieduże pieniądze!!!

LISTOPADOWE WIETRZENIE SKLEPU
CENY HURTOWE!

ŻANDARM I POLICJANT
Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII i Komendant Oddzia³u Specjalnego
¯andarmerii Wojskowej w Warszawie podpisali porozumienie o wspó³pracy, które
obejmie dzia³ania prewencyjne, czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze oraz docho-
dzeniowo-œledcze i wymianê informacji na terenie Pragi Po³udnie. 

Ju¿ teraz na terenie osiedli po³o¿onych na Pradze Po³udnie, w Wawrze i Rembertowie spotkaæ
mo¿na patrole policjantów z ¿andarmami wojskowymi, w towarzystwie psów s³u¿bowych oraz
policjantów ze stra¿nikami miejskimi. Wspólne dzia³ania maj¹ s³u¿yæ ochronie bezpieczeñstwa
oraz utrzymaniu porz¹dku publicznego.

Powszechnie wiadomo, ¿e zarówno Policja jak równie¿ ¯andarmeria Wojskowa, czy te¿ Stra¿
Miejska s¹ formacjami, które w ramach swoich dzia³añ organizuj¹ i prowadz¹ ró¿nego rodzaju przed-
siêwziêcia maj¹ce s³u¿yæ bezpieczeñstwu ludzi oraz zapewnieniu i utrzymaniu bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego. Dzia³ania bêd¹ prowadzone na terenie podleg³ym Komendzie Rejonowej
Warszawa VII. 

Policjanci z ¿andarmami oraz stra¿nikami miejskimi patroluj¹ rejony zagro¿one, reaguj¹ na wszel-
kiego rodzaju naruszenia porz¹dku, zak³ócenia spokoju. Maj¹ równie¿ braæ udzia³ w akcjach maj¹-
cych na celu zatrzymywanie osób, pojazdów i rzeczy poszukiwanych przez organy œcigania oraz
wymiar sprawiedliwoœci. W miarê pojawiaj¹cych siê potrzeb przewiduje siê równie¿ wykorzystanie
tych si³ podczas organizowanych zgromadzeñ i imprez masowych, a tak¿e do zabezpieczenia miejsc
pope³nienia przestêpstw w celu niedopuszczenia do zatarcia œladów i dowodów.                      (ab)

BĘDZIE MUZEUM PRAGI
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EPG, HDMI, HD, PVR – to tylko niewiel-
ka czêœæ technicznych skrótów, które nie-
roz³¹cznie zwi¹zane s¹ ze wspó³czesnym
obliczem telewizji cyfrowej. Dla wielu
z nas s¹ niezrozumia³e, a tak naprawdê
oznaczaj¹ nowe, unikalne mo¿liwoœci dla
telewidza. O obliczu wspó³czesnej telewizji
rozmawiamy z Agnieszk¹ Górsk¹, dyrek-
torem marketingu Vectry.

- Czym tak naprawdê ró¿ni siê telewizja
analogowa od cyfrowej?

- Najwa¿niejsze zmiany widoczne dla widza
to nieporównywalnie lepsza jakoœæ dŸwiêku
i obrazu. Praktycznie dziêki tym ró¿nicom te-
lewidzowie odczuwaj¹ znaczn¹ poprawê ja-
koœci wizji w cyfrowym przekazie, m.in. wy-
stêpuje mniej zak³óceñ, obraz jest ostrzejszy,
a dŸwiêk bardziej wyrazisty. Oprócz tego cy-
frowy przekaz oferuje du¿o niedostêpnych
w zwyk³ej telewizji funkcjonalnoœci, które
znakomicie podnosz¹ atrakcyjnoœæ ogl¹da-
nych programów. Dodatkowo telewizja cy-
frowa pozwala na nadawanie znacznie wiêk-
szej liczby kana³ów. W tej chwili w ofercie
mamy 140 kana³ów cyfrowych, a w tym 12
nadawanych w technologii High Definition,
co czyni nas liderem na rynku.

- Czy maj¹c tyle kana³ów nie jest trud-
no odnaleŸæ swoje ulubione programy?

- Jest to du¿o ³atwiejsze ni¿ w telewizji
analogowej! W organizacji kana³ów poma-

gaj¹ nam bowiem dodatkowe funkcje de-
kodera cyfrowego. Mamy do dyspozycji
tzw. EPG, czyli elektroniczny przewodnik
po programach, który pozwala nam po na-
ciœniêciu jednego klawisza na pilocie
sprawdziæ, co w danej chwili pokazuj¹
wszystkie stacje. Znajdziemy tam te¿
szczegó³owe opisy programów, streszcze-
nia filmów, czy te¿ informacje o obsadzie.
Dodatkowo w dekoderze Vectry mo¿emy
te¿ stworzyæ swoj¹ listê ulubionych, naj-
czêœciej ogl¹danych kana³ów. 

- A co mo¿emy zrobiæ, ¿eby nie zapo-
mnieæ o oczekiwanym programie?

- Rolê takiego „telewizyjnego budzika”
pe³ni u nas funkcja „Nie przegap!”. Po jej
w³¹czeniu na okreœlony program, dekoder
sam prze³¹czy siê na zaprogramowany ka-
na³ dok³adnie w momencie jego startu. Ju¿
w listopadzie wprowadzimy dekodery
z funkcj¹ PVR, która dzia³a jak nowoczesne
video. Pozwala widzom na nagrywanie
i odtwarzanie programów. Dodatkowo,
np., gdy dzwoni do nas telefon w trakcie
wci¹gaj¹cego filmu, mo¿emy spokojnie za-
trzymaæ go na czas rozmowy i wznowiæ od
tego samego momentu, na którym zatrzy-

maliœmy ogl¹danie. W przysz³ym roku na-
sz¹ ofertê wzbogaci równie¿ us³uga VoD,
czyli wirtualna wypo¿yczalnia filmów i pro-
gramów bez wychodzenia z domu. 

- W tak szerokiej gamie dostêpnych pro-
gramów na pewno znajd¹ siê te¿ i takie,
których nie powinny ogl¹daæ nasze dzieci.

- W takim wypadku mo¿emy w bardzo pro-
sty sposób zabezpieczyæ okreœlone kana³y ha-
s³em. Dziêki tej funkcji rodzice mog¹ w pe³ni
kontrolowaæ to, co ogl¹daj¹ ich dzieci. Ka¿dy
rodzic mo¿e sam wybieraæ i dowolnie zmie-
niaæ listê zabezpieczanych has³em kana³ów. 

- Wiedz¹c to wszystko, jeœli chcia³bym
skorzystaæ z us³ug Vectry, to na jaki okres
mogê podpisaæ umowê?

- Umowy promocyjne zawieramy na
okres 12 lub 24 miesiêcy. Po tym czasie
nie zmieniaj¹ siê ceny us³ug i klient w dal-
szym ci¹gu mo¿e korzystaæ z oferty pro-
mocyjnej. Ponadto, gdy nasz klient nie ze
swojej winy straci³ pracê, mo¿e swobo-
dnie, bez ¿adnych konsekwencji finanso-
wych i prawnych zakoñczyæ z nami umo-
wê. My nie chcemy walczyæ z klientem, ale
o klienta! Chcemy zapewniaæ widzom jak
najlepsz¹ rozrywkê! TS

TELEWIZJA CYFROWA BEZ TAJEMNIC

Sprawy lokalowe i oœwia-
towe w naszej dzielnicy
niezmiennie wywo³uj¹
chêæ do dyskusji. Telefo-
niczny dy¿ur w redakcji
„Mieszkañca” Jaros³awa
Karcza, wiceburmistrza
Pragi Po³udnie odpowie-
dzialnego za te sprawy
w Zarz¹dzie Dzielnicy
nie przeszed³ wiêc bez
echa. Telefon dzwoni³
bez przerwy.

- Panie Burmistrzu, dzwo-
niê z ulicy Francuskiej. Na te-
renie naszej posesji jest lokal
- chyba kiedyœ mieœci³ siê tu
gara¿ - który ostatnio zajmo-
wa³ szewc. Zakoñczy³ on swo-
j¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
ale ponoæ próbuje sprzedaæ
lokal, choæ nigdy nie by³ jego
w³aœcicielem. Jako przedsta-
wiciel Wspólnoty Mieszka-
niowej chcia³bym zapytaæ: -
co Pan na to?

- Nie ma mo¿liwoœci sprze-
da¿y lokalu, którego u¿ytkow-
nik jest tylko najemc¹ a nie
w³aœcicielem. Sprzeda¿ wyma-
ga przecie¿ sporz¹dzenia umo-
wy notarialnej, ustanowienia
hipoteki itp. Tyle mogê powie-
dzieæ ogólnie. Dziêkujê za ten
sygna³, ju¿ go sobie zapisa³em,
sprawdzimy jak wygl¹da sytua-
cja tego lokalu. A Pana powia-
domiê o naszych ustaleniach
i ewentualnych decyzjach.

- Jestem mieszkank¹ bu-
dynku przy ulicy Modrzewio-
wej. Prywatny w³aœciciel ka-
mienicy ostatnio podniós³
nam czynsz do 43 z³otych za
metr kwadratowy. Jak mo¿e-
my siê przeciwstawiæ tak dra-
stycznej podwy¿ce?

- Kwota rzeczywiœcie jest
bardzo wysoka. Proponujê
podejœæ do sprawy dwutorowo:
z jednej strony wyst¹piæ do s¹-
du - bo taka jest jedyna droga
w przypadku, gdy czynsz ustala
w³aœciciel kamienicy - z zaskar-
¿eniem wysokoœci ¿¹danej
kwoty. Mo¿ecie Pañstwo tak¿e
ubiegaæ siê o pomoc finansow¹
w formie dodatku mieszkanio-
wego. Zale¿y ona przede wszy-
stkim od wysokoœci osi¹ganych
dochodów. Proponujê z³o¿yæ
wniosek. Pewne mo¿liwoœci

pomocy najemcom z budyn-
ków zwróconych dawnym w³a-
œcicielom przez miasto, daje te¿
Uchwa³a Rady Miasta z 9 lipca
bie¿¹cego roku.

- Panie Burmistrzu, mie-
szkam przy ulicy Waszyngto-
na, ju¿ kilka lat czekam na
mo¿liwoœæ wykupu mieszka-
nia z zasobów komunalnych,
niestety wci¹¿ jest ona nie-
mo¿liwa, bo podobno nieja-
sny jest stan prawny budyn-
ku czy gruntu - nie wiem sam.
Ile to jeszcze mo¿e potrwaæ?

- Trudno mi jednoznacznie
Panu odpowiedzieæ. Nie wiem,
na jakim etapie jest sprawa. Mu-
szê przy tym dodaæ, ¿e Urz¹d
Dzielnicy nie jest stron¹ w ta-
kich przypadkach – postêpowa-
nia w sprawach ustalania stanu
prawnego nieruchomoœci pro-
wadzone s¹ przez Ministerstwo
Infrastruktury, Urz¹d Wojewody
oraz Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze. Z doœwiadczenia
jednak mogê powiedzieæ, ¿e s¹
to najczêœciej doœæ skompliko-
wane sprawy i mog¹ ci¹gn¹æ siê
latami. Nie pozostaje nic innego
jak cierpliwie czekaæ.

- Ja telefonujê z ulicy Rech-
niewskiego. U nas by³ pro-
blem z podzia³em gruntów,
ale z tego, co wiem, sprawa
ju¿ zosta³a wyjaœniona. Dla-
czego wiêc mieszkania wci¹¿
nie s¹ przeznaczone do sprze-
da¿y?

- Znam ten przypadek, rze-
czywiœcie sprawy podzia³u
dzia³ki zosta³y wyjaœnione, te-
raz zbieramy niezbêdn¹ doku-

mentacjê, dotycz¹c¹ budynku.
W ubieg³ym tygodniu informa-
cja w tej sprawie zosta³a prze-
s³ana do przedstawicieli mie-
szkañców, którzy kontaktowali
siê z urzêdem z proœb¹, by prze-
kazali j¹ pozosta³ym lokato-
rom. Myœlê, ¿e w ci¹gu kilku
dni informacja dotrze równie¿
do Pana.

- U nas na ulicy Zaliwskiego
jest lokal socjalny, w którym
osoba do tego uprawniona nie
mieszka, lecz go podnajmuje.
Trwa to ju¿ kilka lat. A tak
chyba nie powinno byæ, by
mieszkania przeznaczone dla
najubo¿szych ludzi, by³y wy-
najmowane przez nie z zy-
skiem?

- Oczywiœcie, ¿e tak nie po-
winno byæ. Dziêkujê za ten sy-
gna³, przeka¿ê sprawê do Wy-
dzia³u Spraw Lokalowych i ad-
ministracji budynku. Wyjaœni-
my, wyci¹gniemy wnioski.

- Od kilku lat mieszkam
w Warszawie, teraz na Pra-
dze Po³udnie, mam meldunek
tymczasowy. Czy mam jak¹œ
szansê na ubieganie siê o mie-
szkanie komunalne?

- A wystêpowa³a Pani o takie?
- Tak, dosta³am odpowiedŸ

odmown¹.
- Mieszkañ komunalnych jest

znacznie mniej od potrzeb. Dla-
tego te¿ Komisja Mieszkanio-
wa, która zajmuje siê opiniowa-
niem przydzia³u mieszkañ oraz
Zarz¹d Dzielnicy, który podej-
muje decyzje bierze pod uwa-
gê, czy pomoc kierowana jest
do wieloletnich, pozostaj¹cych

w trudnych warunkach lokalo-
wych mieszkañców naszej
dzielnicy, czy do osób, które
stosunkowo niedawno przeby-
waj¹ na terenie dzielnicy i sta-
raj¹ siê o mieszkanie. Myœlê, ¿e
st¹d mog³a siê wzi¹æ odmowa.
Proponujê w przysz³ym roku
spróbowaæ ponownie.

- Jestem w³aœcicielem mie-
szkania zaadoptowanego ze
strychu. Wspólnota Mieszka-
niowa planuje remont dachu,
ale nie chce go ociepliæ, ka¿¹c
mi to zrobiæ na w³asny koszt.
Czy s³usznie?

- Nie wiem, jakie s¹ szcze-
gó³y uchwa³y Wspólnoty, wy-
daje mi siê, ¿e remont powinien
obejmowaæ ca³oœæ dachu. W ra-
zie w¹tpliwoœci tak¹ uchwa³ê
mo¿na zaskar¿yæ do s¹du. 

- Chcia³abym spytaæ pana
burmistrza o sprawy oœwiato-
we. Mój szeœcioletni syn
w tym roku poszed³ do zerów-
ki, w szkole. Czy tak jak inne,
starsze dzieci mo¿e korzystaæ
z ulgowych biletów komuni-
kacji miejskiej?

- Tak. Rada Miasta podjê³a
bowiem ostatnio uchwa³ê,
przyznaj¹c¹ dzieciom uczê-
szczaj¹cym do szkolnej zerów-
ki takie uprawnienia. 

- Wynajmujemy z mê¿em
mieszkanie, ale nie jesteœmy
w nim zameldowani. Mieli-
œmy problem ze znalezieniem
miejsca w szkole podstawo-
wej dla naszego dziecka, do-
piero dyrektorka trzeciej pla-
cówki zgodzi³a siê przyj¹æ na-
sz¹ córkê. Czy rejonizacja
musi byæ taka œcis³a?

- Obecne przepisy nak³adaj¹
na dyrektorów szkó³ obowi¹zek
rejonizacji. Oznacza to, ¿e
w pierwszej kolejnoœci przyj-
mowane s¹ dzieci zameldowa-
ne w danym rejonie szko³y,
a dopiero w nastêpnej - dzieci
z innych osiedli. W niektórych
rejonach nie ma problemów, bo
miejsca w szko³ach jest pod do-
statkiem i wystarcza dla wszy-
stkich, ale s¹ osiedla - np. Go-
c³aw Lotnisko, gdzie z trudem
udaje siê pomieœciæ dzieci z te-
go rejonu. I tam dyrektorzy mu-
sz¹ odmawiaæ przyjmowania
dzieci, które nie s¹ zameldowa-
ne w rejonie szko³y.

Notował: toms

By historia się 
nie powtórzyła…

To sama Irena Sendlerowa, osobiœcie, zdecydowa³a, kiedy
Gimnazjum nr 23 z ul. Tarnowieckiej bêdzie obchodziæ Œwiêto
Patronki: w dniu Jej urodzin, 20 paŸdziernika. M³odzie¿ utrzy-
mywa³a z Ni¹ ¿ywe relacje i taka te¿, pe³na ciep³a i dobrej energii
pozosta³a Patronka szko³y we wspomnieniach gimnazjalistów. 

W tym roku Œwiêto Patronki po³¹czono z dniami pamiêci o II
wojnie œwiatowej i ze œlubowaniem klas pierwszych. Te trzy uro-
czystoœci jak klamr¹ spina motto – s³owa Ireny Sendlerowej: „Pa-
trz¹c na ten ogrom zbrodni i cierpienia, mam takie przes³anie dla
przysz³ych pokoleñ: nie dopuœæmy, by historia siê powtórzy³a”.

W sobotê 17 paŸdziernika rojno by³o tu i gwarno! Najpierw œlu-
bowa³y pierwszaki a potem, tradycyjnie ju¿ od lat, sadzi³y na szkol-
nym patio cebulki ¿onkili na Polu Nadziei – to tradycyjny, miêdzy-
narodowy symbol solidarnoœci z wszystkimi, którzy potrzebuj¹
nadziei, zw³aszcza z chorymi na choroby nowotworowe. Na tym sa-
mym patio wiosn¹ bêdzie mo¿na podziwiaæ tak¿e kwitn¹ce tulipany
z najnowszej, holenderskiej odmiany „Irena Sendlerowa”. Ich twór-
ca, Holender Jan Ligthart, pracowa³ nad t¹ piêkn¹ odmian¹ a¿ 14 lat!

Mo¿na by³o zwiedzaæ Salê Patronki, obejrzeæ ciekaw¹ wystawê
„Warszawa wczoraj i dziœ”, lub w szkolnej sto³ówce projekcjê fil-
mów „£y¿eczka ¿ycia”, „Dzieci Getta” i „Lista Sendlerowej”, œpie-
wano pieœni patriotyczne. Czynna by³a kawiarenka szkolna na
pierwszym piêtrze, lecz najwiêksz¹ atrakcj¹ dla m³odzie¿y i rodzi-
ców okaza³a siê ¿ywa lekcja historii. 

Boisko szkolne w ten dzieñ zamieniono na coœ w rodzaju poligo-
nu. By³o miejsce na prezentacjê autentycznych pojazdów z okresu
II wojny œwiatowej oraz emocjonuj¹ce przeja¿d¿ki nimi po terenie
(pe³na wybojów nawierzchnia boiska dostarcza³a wszystkim œwiet-
nych wra¿eñ), ogl¹dano elementy ¿o³nierskiego wyposa¿enia,
w tym kilka rodzajów granatów, tak¿e tzw. „t³uczki” z drewnian¹
r¹czk¹, manierki namioty, œrodki ³¹cznoœci a nawet staroœwieck¹,
polow¹ umywalkê. Przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznych w œwietnie prezentuj¹cych siê mundurach ró¿nych armii
– nawet USA – chêtni opowiadali o eksponatach, pozwalali ich do-
tykaæ, przymierzaæ, próbowaæ a nawet, miêdzy pokazami pirotech-
nicznymi, strzelaæ do celu z ówczesnych karabinów (na zdjêciu)!
Rozgrzewano siê wojskow¹ grochówk¹ i rozmowami o tym ¿e, jak
wieœæ niesie, w miejscu trzydziestoletniego, zdezelowanego boiska
ma byæ budowany nowoczesny Orlik!  

Na rok 2010 gimnazjum obiecuje równie bogaty program uro-
czystoœci, bo bêdzie œwiêtowaæ setn¹ rocznicê urodzin Ireny Sen-
dlerowej. ego

Telefoniczny dy¿ur w „Mieszkañcu”

Grad pytań do burmistrza Jarosława Karcza 
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obiektu musz¹ przewieŸæ set-
ki tysiêcy (jeœli nie miliony)
ton gruzu i wszelkich mate-
ria³ów budowlanych. Bo nie
planuje siê nowych jezdni
wokó³ stadionu i na drogach
dojazdowych.

A buspasy? Jasne, ¿e wiêk-
szoœæ ludzi przemieszcza siê
komunikacj¹ miejsk¹. Ale
skutecznie sparali¿owano
miasto i korki nadal s¹

olbrzymie, olbrzymia jest te¿
iloœæ spalin, emitowanych
niemal wprost do naszych
p³uc. Bo samochód, zamiast
przejechaæ w dziesiêæ minut
i tylko przez ten czas nam tu
kopciæ, tê sam¹ trasê
w „sprzyjaj¹cej” porze prze-
mierza nawet i przez czter-
dzieœci minut. 

T³umacz¹ nam o pilniej-
szych potrzebach lewego

brzegu. Przekonuj¹, ¿e nie
traktuj¹ inaczej naszych
dzielnic a sto³eczne fundusze
staraj¹ siê dzieliæ sprawiedli-
wie. To niezupe³nie prawda.

Ostatnio miasto sfinanso-
wa³o wydanie piêknej ksi¹-
¿eczki „S³odka Warszawa”,
o warszawskich cukierniach
i o s³ynnych ciastkach. Jest
te¿ mapka! Ze wspólnej, sto-
³ecznej kasy wskazuje siê bli-
sko 30 cukierni po „tamtej”
stronie Wis³y, zaœ po naszej –
ledwie 3! A choæby Kowalski,
Radzikowski czy rurki na
Wiatracznej?! Autorka, Mag-
dalena Stopa, nie zada³a so-
bie trudu, by dowiedzieæ siê
czegokolwiek o prawobrze¿-
nych cukierniach. Szkoda.
Kolejny przyk³ad dzia³ania,
w którym my, pra¿anie, p³aci-
my za coœ solidarnie, lecz ca-
³¹ œmietankê spija œródmiej-
ska czêœæ stolicy.

Warszawa to podobno ser-
ce Polski. Ka¿dy kardiolog
powie, ¿e przerost lewej ko-
mory serca nie wró¿y pacjen-
towi najlepiej…                żu

Kobiecym okiem

Tego wprost nie da³o siê nie zauwa¿yæ – pan Eustachy
kluczy³ po bazarze dziwnymi zakosami, ci¹gle siê za siebie
ogl¹da³, wyraŸnie czegoœ siê ba³.  Kazimierz G³ówka, jego
dobry znajomy, z trosk¹ spogl¹da³ na poszarza³¹ twarz kolegi. 

- O co siê rozchodzi? 
- Pods³uchuj¹ spo³eczeñstwo, cholery! Wszystkich, na

okr¹g³o. Ostatnio znowu jakichœ wa¿niaków z rz¹du nagrali.
Musz¹ siê teraz mieæ z pyszna - niby kulturalni ludzie, a
miêchem rzucaj¹ nie gorzej od bazarowych zakapiorów.
WyobraŸ pan sobie – gadasz se pan na luzie, a¿ tu nagle,
trrrach! – czytasz pan swoj¹ rozmowê w gazetach. Panie
Kaziu, to kraj nie do ¿ycia jest… 

- Niech pan, panie Eustachy, nie przesadza. Jak œwiat
d³ugi i szeroki ró¿ne s³u¿by pods³uchuj¹ i to zw³aszcza
tych, co coœ mog¹. Na ten przyk³ad mog¹ daæ jak¹œ
licencjê, albo pozwolenie. Jak mog¹ daæ, co znaczy, ¿e nie
musz¹. 

- I wtedy trzeba im przemówiæ do rêki? 
- No, w³aœnie. Jeœli facet wie, ¿e komuœ na czymœ bardzo

zale¿y i on mu to coœ mo¿e za³atwiæ jednym podpisem, to mo¿e
zadaæ sobie k³opotliwe pytanie: a w³aœciwie, z jakiej paki mam
siê podpisywaæ za friko? Zaczynaj¹ negocjacje i jak ju¿ siê im
wydaje, ¿e sprawa jest klepniêta, okazuje siê, ¿e wysokie
umawiaj¹ce siê strony same na ³¹czach bynajmniej nie by³y.
Wtedy kaszana… 

- Podobnie¿, panie Kaziu, Amerykanie to nawet stworzyli
specjalny system satelitarny, któren pods³uchaæ mo¿e prakty-
cznie ka¿dego. 

- Ale ich tacy, jak my nie obchodz¹ w ogóle. Co oni tu
nagraj¹? Jak siê handlarze na ceny zmawiaj¹? 

- Amerykanie, jak Amerykanie, ale ci z Grenadierów, to kto
wie? Oni s¹ wszystkiego ciekawi – kto, z kim, po ile, od kogo,
komu sprzeda³. 

- A kto z nimi wejdzie w uk³ad? ¯eby jutro przeczytaæ o sobie
jak o jakimœ TW? 

- No i w³aœnie z powodu k³opotów z naborem, musz¹ siê
ch³opaki ratowaæ technik¹. 

- Jednak to nie to samo, co ¿ywy cz³owiek. A poza tym kul-
tura ginie. WeŸmy takie polszczyzne. Elektroniczny donosiciel,
to po prostu mikrofony, nadajniki, skanery, bajery-buzery. Ani
w tym uroku, ani ciep³a, ani emocji. A wiesz pan, ile jest w pol-
szczyŸnie okreœleñ na cz³owieka, któren wykonywa³ tak¹
robotê w³asnoustnie?

- No, ile, Eustachy wyraŸnie siê o¿ywi³?
- S³uchaj pan, z pamiêci mówie… no wiêc donosiciel, to: kapo,

kapowaty, kapouch, kapownik, kapunek, kapusta, no i kapuœ, oczywiœ-
cie. Jest jeszcze kapuœciæ, czyli donosiæ. Czujesz pan bluesa? Czy¿
muzyka zaklêta w tych s³owach nie pieœci pañskich uszu? A co pana
mo¿e popieœciæ w mikrofonie? Pr¹d chyba tylko. 

- Znaczy siê wed³ug pana, panie Kaziu, technicyzacja
donosów wywiera zgubny wp³yw na ich formê. 

- Nie tylko. Na treœæ te¿. Kapuœ od razu przestêpowa³ do
rzeczy. A taki, dajmy na to mikrofon ³apie wszystko, jak leci.
Zanim pan siê dos³uchasz czegoœ interesuj¹cego, to siê pan
znudzisz i zaœniesz. Kiedyœ panie Kaziu, pod ka¿dym wzglêdem
by³o lepiej. Powiem nawet, ¿e bardziej po ludzku. Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Forma i treœæ
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

To ju¿ 65 lat temu – rok 1944. We wrzeœniu nadesz³o wyzwolenie Pragi, podczas
gdy lewobrze¿na Warszawa walczy³a bohatersko i rozpaczliwie z Niemcami, 15 paŸ-
dziernika ukaza³ siê pierwszy numer „¯ycia Warszawy”, Praga szybko wraca³a do
¿ycia. Czuliœmy siê wolni. Dlatego nie mo¿emy siê zgodziæ z dzisiejszymi m¹drala-
mi, ¿e zamieniliœmy wówczas „jedn¹ okupacjê na drug¹”. 

Ukaza³a siê w³aœnie ksi¹¿ka aktora, Witolda Sadowego, pt. „Czas, który min¹³”
(Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa, 2009), która w pewnym fragmencie jest
tej sprawie poœwiêcona. Sadowy, zreszt¹ przypadkiem, znalaz³ siê w pierwszym
dniu Powstania w Piasecznie, a wiêc w Powstaniu udzia³u nie bra³. Przed wojn¹
zaœ spêdza³ weso³o czas w Warszawie lewobrze¿nej, w której mieszka³. Chodz¹c
do teatrów, kin i kabaretów i marz¹c o tym, by zostaæ aktorem. Gdy Warszawa
zosta³a wyzwolona, powróci³ do niej. I oto: „Pewnego dnia – pisze – dowiedzia-
³em siê, ¿e na Pradze istnieje teatr, a jego dyrektorem jest mój przyjaciel, znako-
mity aktor, Jan Mroziñski. W pierwszych dniach lutego, po skutej lodem Wiœle, do-
sta³em siê na Pragê... Kiedy znalaz³em siê po prawej stronie Wis³y, najpierw po-
szed³em na bazar i zrobi³em zakupy. Na porozstawianych sto³ach le¿a³y przeró¿-
ne specja³y, a przede wszystkim rzuca³y siê w oczy grube po³cie s³oniny, miêsa
i ró¿nych kie³bas, na widok których cz³owiek dos³ownie traci³ g³owê. Na œcianie ja-
kiegoœ domu wisia³ plakat informuj¹cy, ¿e Teatr m. st. Warszawy mieœci siê przy
ulicy Zamoyskiego nr 20”.

„Pobieg³em natychmiast pod wskazany adres, dowiedzia³em, ¿e przed wojn¹
mieœci³ siê tam kino-teatr pod nazw¹ ‘Popularny’. Przed teatrem zobaczy³em
afisz reklamuj¹cy ‘Moralnoœæ pani Dulskiej’ Gabrieli Zapolskiej w re¿yserii Zyg-
munta Boñczy-Tomaszewskiego. Drugi afisz dotyczy³ ‘Œlubów panieñskich’ Ale-
ksandra Fredry w tej samej re¿yserii. Z bij¹cym sercem wbieg³em na pierwsze
piêtro do sekretariatu i wymieniaj¹c swoje nazwisko, spyta³em o dyrektora.
W tym momencie, jakby na zawo³anie, otworzy³y siê drzwi i ujrza³em w nich Ja-
na Mroziñskiego”. 

„Nasze spotkanie by³o serdeczne i gor¹ce, pe³ne wzruszeñ i ³ez. £zy w tym okre-
sie wylewano czêsto i obficie. Po niekoñcz¹cych siê opowiadaniach i radoœci, nakar-
miony gor¹c¹ zup¹ i obdarowany bochenkiem chleba, otrzyma³em propozycjê,
której siê nie spodziewa³em. Mroziñski, przygl¹daj¹c mi siê uwa¿nie, powiedzia³:
‘Spad³eœ mi z nieba. Zagrasz w nastêpnej sztuce, w ’Burmistrzu Stylmondu’. To bar-
dzo piêkna rola szesnastoletniego Florisa, syna burmistrza’. S³ysz¹c te s³owa, zanie-
mówi³em z wra¿enia, a Mroziñski mówi³ dalej: ‘Teraz wracaj do domu i czekaj na
zawiadomienie. Pozdrów Mamê i Janka (Ry¿owa, przyjaciela Sadowego). Niech siê
szykuj¹ na premierê’”. 

Propozycja zagrania takiej roli – Sadowy znalaz³ siê na afiszu „Burmistrza” na
trzecim miejscu – by³a dla niego kolosaln¹ szans¹. On przecie¿ nie by³ zawodowym
aktorem, nigdy nie zagra³ ¿adnej roli w zawodowym teatrze, a tu ci sam Maeterlink
i taka rola! Maurice Maeterlinck (1862-1949) by³ belgijskim pisarzem i dramatur-
giem, laureatem literackiej nagrody Nobla w 1911 roku. 

„Premiera ‘Burmistrza’ – pisze Sadowy – odby³a siê 8 maja 1945 roku, w dniu
zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej i imienin mego nie¿yj¹cego Taty (zgin¹³ w Po-
wstaniu Warszawskim – ZB). Na premierze byli moja mama i Janek. Po przedsta-
wieniu publicznoœæ nagrodzi³a nas d³ugotrwa³ymi oklaskami. Rozpiera³a mnie ra-
doœæ. Nie czu³em siê jeszcze prawdziwym artyst¹, ale by³em szczêœliwy, ¿e bêdê nim
wkrótce, ¿e zostanê cz³onkiem Zwi¹zku Artystów Scen Polskich”. 

Dla Sadowego nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e to, co nast¹pi³o na Pradze we wrzeœniu
1944 roku by³o wyzwoleniem, a nie „zast¹pieniem jednej okupacji przez drug¹”.
Jego ojca zabili w Powstaniu Niemcy, a on, na Pradze, rozpoczyna³ sw¹ karierê
w POLSKIM teatrze. Zygmunt Broniarek

Ostatnio zrobi³o siê trochê
szumu na temat Warszawy
prawobrze¿nej, czyli le¿¹cej
po naszej stronie Wis³y. ¯e
niedoinwestowana, ¿e trakto-
wana po macoszemu przez
kolejne w³adze Warszawy,
nawet przez nasz¹ by³¹ s¹-
siadkê, pani¹ Gronkiewicz-
Waltz. 

Zwykle wtedy rzucaj¹ nam
coœkolwiek na os³odê, a kiedy
ju¿ zd¹¿ymy siê tym ucieszyæ,
inwestycja „spada z planu”,
a pieni¹dze id¹ znów na lew¹
stronê Wis³y.

Stadion Narodowy? Bê-
dziemy mieæ go blisko, z jego
piêkn¹ form¹ i licznymi
atrakcjami. Ale przedtem zni-
szcz¹ nam jezdnie wielkie
dŸwigi, ciê¿arówki, które
podczas rozbiórki Stadionu
X-lecia i budowy nowego
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S³odko-gorzka
Warszawa

* 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

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

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

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” 
w Warszawie ul. Begonii 9

ogłasza przetarg nieograniczony
na lokal mieszkalny z odzysku

przy ul. Potockich 116 
o statusie: wyodrêbniona w³asnoœæ.

Metra¿ – 47,00 m kw. (3 pokoje, widna kuchnia, I piêtro). 
Cena 232.415 z³.

Druki do przetargu do pobrania w siedzibie Spó³dzielni.

Oferty nale¿y sk³adaæ do 16 listopada do godz.14.30 
w sekretariacie - pok. nr 4. 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 17.11.2009 r. o godz.12.00 
w siedzibie Spó³dzielni – pok. nr 9.

Informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel.(022) 812-02-78 wew. 12

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
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REKLAMA REKLAMA

L O K A L E
do wynajęcia

I piêtro, biurowe:
25 m2 i 32 m2

wysoka suterena:
80 m2

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

SZAFYSZAFY,,
GARDEROBYGARDEROBY,,
MEBLEMEBLE
KUCHENNEKUCHENNE

Przyk³adowa zabudowa wnêki
z drzwiami przesuwnymi o wymiarach

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

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

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

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

0602−787−017, 0601−097−814

GEODETA
MAPY do podzia³u nieruchomoœci
do s¹du
do projektów
Rozgraniczenia
Uzgodnienia projektów w ZUD
Wytyczanie dzia³ek, budowli itp.

tel. 022 615−29−26; 
0501−262−080

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

Us³ugi Informatyczne
dla Twojego biura

Sieci Komputerowe
Instalacja/utrzymanie

Awarie - szybkie
usuwanie

Sprzêt komputerowy
0 602 721 222

info@itelements.pl

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

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

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
do Akademii Tenisowej 

i na sezon zimowy!

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 

Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 28.10 i 4, 12, 18.11
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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

regeneracyjno-od¿ywcza
sauna do w³osów

zabiegi przeciw wypadaniu
w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     JJJJEEEESSSS IIII EEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

„Jesieñ chyba przysz³a, bo liœcie z dozorów opadaj¹” mawia³ nie(d)oce-
niony szef studium wojskowego Uniwersytetu Warszawskiego. Drzewo jest
bowiem – jak wszyscy doskonale pamiêtaj¹ „z punktu widzenia wojskowe-
go obiektem szczególnego dozoru”. W mieœcie natomiast wrêcz przeciwnie.
Jesieñ to tradycyjny okres hekatomby drzew. Podobnie jest w tym roku. Pod
siekierê pójd¹ buki, topole i inne akacje. Naturalnie pod has³em „dba³oœci
o bezpieczeñstwo i estetykê miasta”. Na szczêœcie dzia³ania te omin¹ wiêk-
szoœæ parków. Tak siê bowiem dziwnie z³o¿y³o, i¿ odpowiednie s³u¿by Ratu-
sza (i dzielnic) nie zd¹¿y³y z zawarciem umów na tak szumnie zapowiada-
ne „rewitalizacje”. W tym przypadku opiesza³oœæ ma zalety. 

Skoro ju¿ o zaletach – nasza ulubiona specjalistka od promocji miasta za
pomoc¹ wyrzucania przez okno fortepianu, og³osi³a konkurs na film promu-
j¹cy „Warszawê Chopina”. Nagroda imponuj¹ca – 3 tysi¹ce z³otych, nic wiêc
dziwnego, ¿e zainteresowanie – mówi¹c oglêdnie – adekwatne do kasy.
Marniutkie. Jeœli tak dalej pójdzie, do sukcesów pani Kasi (obok malowania
ulic w klawisze i facetów z gumowymi nosami rozdaj¹cych krówki) dojdzie
kolejny. Mo¿e wreszcie ostatni. 

Listopad to tradycyjny miesi¹c wypominków (tak to siê dziwnie odmie-
nia). Mo¿e wiêc i my oddajmy siê temu klimatowi i przypomnijmy, i¿ od
wielu miesiêcy w Warszawie powinna trwaæ budowa nowego Teatru Nowe-
go. Powinna, ale nie trwa. Stary Teatr Nowy zabrany zosta³ wielkiemu Ada-
mowi Hanuszkiewiczowi w okresie schy³kowego PiSu i przekazany rzutkie-
mu biznesmenowi z Pragi. Mia³y doñ jeŸdziæ specjalne autobusy, a publika
ustawiaæ siê w kolejkach po bilety. Nie ma ani autobusów ani kolejek. Nie
ma te¿ tworzonego przez lata przez Hanuszkiewicza zespo³u. I winnych te¿
nie ma. 

Od dawna powinniœmy byæ miastem, w którym wiêkszoœæ inwestycji
odbywa siê w oparciu o zasadê partnerstwa prywatno-publicznego. W 2007
roku podpisano w tym celu specjalne umowy z „4 wiod¹cymi kancelaria-
mi”. Zamawiano analizy i ekspertyzy. Ile mamy dziœ inwestycji PPP i dla-
czego ¿adnej?

To tylko dwie wypominkowe intencje. Mo¿e nie najwa¿niejsze, choæ pierw-
sza wi¹¿e siê z wyrzuceniem na margines jednego z najwybitniejszych re¿y-
serów, a druga wyrzuceniem sporej kasy. Dlaczego o nich wspominamy? S¹
bowiem dobrym przyk³adem do przeprowadzenia przez ekipê Hanny Gron-
kiewicz-Waltz rachunku sumienia rok przed samorz¹dowymi wyborami. Ra-
chunku w zgodzie z „5 warunkami dobrej spowiedzi”, gdzie wzbudzenie ¿a-
lu jest równie wa¿ne, co „zadoœæuczynienie”. Póki jeszcze nie jest za póŸno. 

Do wyborów rok. Jeszcze rok albo ju¿ tylko rok – w zale¿noœci od tego,
kto na to patrzy. Dla Pani Prezydent „a¿”. Mo¿na jeszcze masê zrobiæ. Po-
prawiæ. Nadrobiæ. Dla partii, które zaczynaj¹ – g³ównie w mediach – histe-
rycznie szukaæ kandydatów mog¹cych zagroziæ dzisiejszej lokatorce Ratusza
„tylko”. Nie sposób przez 365 dni wylansowaæ anonima, napisaæ mu realny,
powa¿ny program i przekonaæ do niego spo³eczeñstwo. Mo¿e wiêc warto za-
cz¹æ myœleæ o innym rozwi¹zaniu? Budowaæ BBWW – Bezpartyjny Blok
Wspierania Waltz? Nie dla siebie, nie dla partii. Dla miasta. Warto o tym po-
myœleæ w czasie listopadowych spacerów. 

Podpatrywacz

Listopadowe wypominki
Wyd³u¿yli plany poran-

nych podró¿y o kilka, kilkana-
œcie minut i zrezygnowani po-
suwaj¹ siê dwoma pasami,
ostro¿nie, by nie wjechaæ na pas
„tylko dla busów”, pilnowany
zreszt¹ godzinami przez dziel-
nych zuchów ze Stra¿y Miej-
skiej. Po wprowadzeniu na Tra-
sie £azienkowskiej bus-pasów

sytuacja kierowców bez w¹tpie-
nia pogorszy³a siê. Ktoœ poli-
czy³ ju¿, ¿e jeden pas ruchu dla
samochodów na Moœcie Œl¹sko-
D¹browskim i jeden mniej na
Trasie „£”, to tak, jakby
w ogóle wy³¹czyæ z ruchu jeden
most. Pasa¿erowie komunikacji
miejskiej triumfuj¹, kierowcy
czuj¹ siê trochê sponiewierani.
Jednak bynajmniej nie tym, ¿e
pasa¿erom zapewniono lepsze
warunki podró¿owania. Ka¿dy
przecie¿ rozumie, ¿e nie ma ta-
kiej in¿ynierii ruchu drogowe-
go, która zapobieg³aby powsta-
waniu korków na ulicach
wspó³czesnych miast. Wszêdzie
trzeba wybieraæ i wszêdzie gór¹
s¹ potrzeby pasa¿erów. Czy to
jednak oznacza, ¿e kierowcy sa-
mochodów maj¹ byæ traktowani
jak podobywatele?

W Warszawie ze zrozumie-
niem dla nich wypowiada³a siê

tylko pani prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz. Ona jedna
bowiem mówi³a, ¿e rozwi¹zanie
na Trasie £azienkowskiej nie
jest ostateczne, ¿e trzeba przy-
gl¹daæ siê, jak to dzia³a, ¿e byæ
mo¿e nale¿y wprowadziæ mo-
dyfikacje. Inni, na przyk³ad lu-
dzie z ZTM, popisywali siê wy-
³¹cznie arogancj¹: od bus pasów

nie ma odwrotu, Warszawa ska-
zana jest na bus-pasy, bus-pasy
bêd¹ i basta… Tymczasem eks-
perci, na których powo³uje siê
„Gazeta Sto³eczna” (13.10.09),
przyznaj¹, ¿e b³êdy pope³niono
- Ÿle wybrano termin wprowa-
dzenia bus-pasów na Trasie, ¿e
ograniczono siê do wymalowa-
nie znaków poziomych, zapo-
minaj¹c o sygnalizatorach na
dojazdach, co u³atwi³oby auto-
busom dostanie siê do przezna-
czonego dla nich pasa. 

Od siebie dodamy, ¿e warto
zastanowiæ siê, czy bus-pas na
Trasie £azienkowskiej musi
byæ „czynny ca³¹ dobê? Kieru-
j¹c siê dotychczasowym do-
œwiadczeniem bylibyœmy sk³o-
ni namawiaæ jednak do wyzna-
czenia konkretnych godzin.
W przeciwieñstwie do innych
ulic, na których bus-pasy ju¿ s¹,
na Trasie - ze wzglêdu na jej

specyfikê - zakaz wjazdu na pas
dla autobusów móg³by obowi¹-
zywaæ od 7.00 do 10.00 (gdzie
indziej obowi¹zuje do 9.00)
i od 14.00 do 19.00, zamiast do
18.00. Zg³aszamy tê propozycjê
zachêceni rozs¹dkiem pani pre-
zydent i poparciem, jakim w tej
sprawie cieszymy siê u naszych
Czytelników. 

Jeœli chodzi o naszych Czy-
telników, to oczywiœcie s¹ i ta-
cy, którzy z nami siê nie zga-
dzaj¹. Na przyk³ad pan W.K.
Rozsierdzi³ siê, ¿e nasz pierw-
szy artyku³ nie by³ podpisany.
Faktycznie, ale przecie¿ zdarza

siê. W takiej sytuacji móg³by
wiêc pomyœleæ, ¿e skoro nie
podpisany, a wydrukowany, to
znaczy, ¿e jest to stanowisko re-
dakcji. Pan W.K jednak nie my-
œli, tylko wali, jak w bêben:
pan, po¿al siê Bo¿e œwiatowiec,
pogl¹dy autora s¹ ograniczone;
autor jest ograniczony w myœle-
niu; jest infantylny; nasz arty-
ku³ to bzdet… 

Ten poziom dyskusji zwalnia
nas z obowi¹zku odpowiedzi.
Do pana WK nic nie mamy, tak
myœli, trudno. Zanim jednak coœ
siê publicznie zrobi, czy powie,
warto siê chwilê zastanowiæ. Ja
na przyk³ad pamiêtam Warsza-
wê bez korków. Z Alei Jerozo-
limskich a¿ po Rondo Wiatracz-
na rozci¹g³a siê niczym nieza-
k³ócona perspektywa. Po uli-
cach od czasu do czasu jeŸdzi³y
majestatyczne Chaussony, po-
tem figlarne w kszta³tach Jel-

cze, nieliczni taksówkarze do-
bierali pasa¿erów wed³ug w³a-
snego widzi mi siê, a Warszawy,
Skody, Wartburgi, Simci, Ople
i Wo³gi jeŸdzi³y w liczbie po-
woduj¹cej wy³¹cznie mini-kor-
ki na skrzy¿owaniach - w ocze-
kiwaniu na czerwone œwiat³o.
Za to do tramwaju, albo do au-
tobusu nie mo¿na by³o szpilki
wcisn¹æ. Podobnie by³o w ko-
lejkach podmiejskich. Co chwi-
lê ktoœ gin¹³ na torach lub pod
ko³ami. Dziœ nawet trudno sobie
wyobraziæ warunki, w jakich
warszawiacy musieli wtedy
podró¿owaæ. 

Bardzo ³atwo wróciæ do tam-
tych czasów – wystarczy si³¹
przesadziæ kierowców z powro-
tem do tramwajów i autobusów.
¯eby ³atwiej sobie wyobraziæ,
jak to mog³oby wygl¹daæ warto
wiedzieæ, ¿e w dniu 1 stycznia
2009 roku w Polsce by³o zareje-
strowanych 16 mln. samocho-
dów! Dziœ na 1000 mieszkañców
Polski przypada 420 aut. W War-
szawie na pewno wiêcej, bo
oprócz mieszkañców po mieœcie,
zw³aszcza w dni powszednie,
je¿d¿¹ b¹dŸ przeje¿d¿aj¹ tysi¹ce
kierowców z innych miast. Nie
bêdzie wiêc przesady, jeœli przyj-
miemy, ¿e u nas jeden samochód
przypada na dwóch mieszkañ-
ców. Nie mo¿na ju¿ zatem
mówiæ, ¿e prawa ma wy³¹cznie
jedna po³owa mieszkañców,
a druga w pokorze ma przyjmo-
waæ kolejne restrykcje. Jesteœmy
œwiadomi swoich braków, wie-
my, ¿e nie ka¿dy z nas to Caruzo
kierownicy, ale mamy prawo
oczekiwaæ obwodnic, które od-
ci¹¿¹ miasto z ruchu tranzytowe-
go, nowych mostów dla ruchu lo-
kalnego, skutecznego systemu
sygnalizacji œwietlnej, parkin-
gów w rejonie tras tramwajo-
wych i autobusowych, a tak¿e
w rejonie przysz³ych stacji prze-
siadkowych metra. Mamy prawo
do skutecznej i przyjaznej pasa-
¿erom synchronizacji komunika-
cji miejskiej z podmiejsk¹. Ma-
my wreszcie prawo do powa¿ne-
go traktowania naszych praw. Na
przyk³ad prawa do konsultacji
w sprawach, które nas ¿ywotnie
dotycz¹. 

Odpowiada nam wiêc posta-
wa pani prezydent, nie odpo-
wiada zaœ postawa ZTM, osi³-
ka, który miast si³y argumen-
tów preferuje argument si³y. 

Marcin Pietrzak

Sytuacja jest jak po burzy – wiatr cichnie,
drzewa wyprostowuj¹ przygiête deszczem
ga³êzie, w miejsce zawieruchy powoli wkra-
cza spokój. Po wyrzuceniu z siebie kolejnych
fal ¿ó³ci zrezygnowani kierowcy powoli przy-
zwyczajaj¹ siê do nowej sytuacji. 

BÓJ−PAS (cd.)
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www.abmr.pl

ul. Grochowska 14c, I piętro
04-217 Warszawa

tel. 022 392-86-94, tel. kom. 0669-456-394
poniedziałek – piątek od 10 do 18

sobota od 10 do 14
e-mail: abmr@abmr.pl

PO UBIORY NA ZIMÊ!
Na I piêtrze stoiska z bogat¹ ofert¹
markowych polskich produktów!

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

obuwie jesienno-
-zimowe oraz
zimowe w szerokim 
asortymencie

Nowa kolekcja obuwia
zimowego firmy Rieker

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

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

Bawena

damskie i mêskie swetry, kamizelki, koszule i dresy

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

damskie i mêskie p³aszcze, kurtki

U NAS NAJTANIEJ!
❤ DUŻY WYBÓR NAJNOWSZYCH

WZORÓW OBRĄCZEK 
NA ZAMÓWIENIE ❤

GRAWER GRATIS!
NAJNOWSZE WZORY ŁAŃCUSZKÓW!

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

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

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

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

Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

REKLAMA REKLAMA

Cmentarz £yczakowski to
jedna z najstarszych nekropolii
w Europie. Za³o¿ony w 1786
roku Cmentarz £yczakowski
jest starszy i od Pow¹zek i od
wileñskiego cmentarza na Ros-
sie i od paryskiego Pere-Lacha-
ise. Od lat Polacy mieszkaj¹cy
we Lwowie odnawiaj¹ jego za-
bytki. Zw³aszcza, ¿e zarz¹d
cmentarza stara siê odnawiaæ
sprawiedliwie. Jeden nagrobek
ukraiñski, jeden polski… 

Nekropolia ³yczakowska to
11 hektarów górzystego tere-
nu. To ostatnie miejsce spo-
czynku wybitnych osobistoœci
polskich, tak¿e tych zwi¹za-
nych z Warszaw¹. Tu le¿y Ju-
lian Konstanty Ordon – boha-
ter walk o Olszynkê Grochow-
sk¹, o którym pisa³ Adam Mic-
kiewicz w opowiadaniu adiu-
tanta: 

Znasz Ordona, czy widzisz
gdzie jest?” – „Jenerale,

Czy go znam? - Tam sta³ za-
wsze, to dzia³o kierowa³.

Nie widzê - znajdê - dojrzê! -
œród dymu siê schowa³.

Lecz œród najgêstszych k³ê-
bów dymu ile¿ razy

Widzia³em rêkê jego daj¹c¹
rozkazy...-

Widzê go znowu - widzê rêkê,
- b³yskawica,

Wywija, grozi wrogom, trzy-
ma paln¹ œwiecê,

Bior¹ go - zgin¹³, - o nie, -
skoczy³ w dó³, - do lochów!"

„Dobrze - rzecze Jenera³ -
nie odda im prochów".

Ciê¿ar s³awy, jak¹ zawdziêcza³
mickiewiczowskiemu wierszowi
sprawi³, ¿e w 1887 roku we Flo-
rencji Julian Ordon odebra³ sobie
¿ycie. Jego prochy spoczê³y na
Cmentarzu £yczakowskim (na
zdjêciu), bo w³adze rosyjskie nie
zgodzi³y siê na pochówek
w Warszawie na Cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim. I tak
galicyjski Lwów sta³ siê miej-
scem spoczynku warszawiaka. 

Tu spocz¹³ tak¿e inny warsza-
wiak – W³adys³aw Be³za zwany
piewc¹ polskoœci. To on w 1900
roku napisa³ „Wyznanie wiary
dzieciêcia polskiego”, czyli
„Katechizm polskiego dziecka”,
zaczynaj¹ce siê s³owami: 

- Kto Ty jesteœ? 
- Polak ma³y. 
- Jaki znak twój? 
- Orze³ bia³y.
We Lwowie spoczywa tak¿e

malarz Artur Grottger. Co ma
wspólnego z Warszaw¹? To on
stworzy³ cykl litografii przed-
stawiaj¹cych wydarzenia po-
przedzaj¹ce wybuch Powstania
Styczniowego – cykle Warsza-
wa I i Warszawa II przesz³y do
historii, jako najbardziej patrio-
tyczne zbiory litografii. ¯ydzi
warszawscy, Pierwsza ofiara
czy Zamkniêcie koœcio³ów – to
tytu³y tylko niektórych prac po-
œwiêconych Warszawie. 

Grób Artura Grottgera zosta³
ostatnio odnowiony, miêdzy in-
nymi dziêki pomocy Polaków
z kraju. Anio³ strzeg¹cy szcz¹t-
ków artysty jest znów bia³y. Jak

twierdz¹ miejscowi przewodni-
cy, do jego postaci pozowa³a
narzeczona malarza - Wanda
Monne. Miejsce spoczynku
wybra³ ponoæ sam Grottger,
podczas jednego ze wspólnych
spacerów z ukochan¹ Wand¹.

£yczakowski cmentarz to
tak¿e nekropolia Orl¹t Lwow-
skich. Nazywany tak, bo spo-
œród 3 tysiêcy obroñców Lwo-
wa wiêkszoœæ stanowi³a m³o-
dzie¿ szkolna gimnazjalna.
Najm³odsi mieli po 9, 10 lat…
Lwowskie Orlêta maj¹ swój
w¹tek warszawski. 

Grób Nieznanego ¯o³nierza
postanowiono zbudowaæ
w Warszawie. W tym celu z 15
najwa¿niejszych pobojowisk,
na których ginêli polscy ¿o³nie-
rze, wybrano drog¹ losowania

szcz¹tki jednego nieznanego
bohatera i uroczyœcie przenie-
siono je do Warszawy.

Los pad³ miêdzy innymi na
Lwów. 29 paŸdziernika 1925 ro-
ku rozkopano trzy mogi³y na
cmentarzu Obroñców Lwowa,
oznaczone napisem „Nieznany
¯o³nierz”. Trzy trumny wydoby-
te zawiera³y zw³oki: szeregowca,
kaprala i sier¿anta. Stwierdzono,
¿e wszyscy trzej byli ¿o³nierzami
liniowymi, ¿e zginêli wskutek
ran i ¿e pochowano ich w mun-
durach postrzêpionych i pokrwa-
wionych. Zw³oki szeregowca po
uroczystoœciach we Lwowie
przewieziono kolej¹ do Warsza-
wy. I tak dziœ pod resztk¹ kolum-
nady Pa³acu Saskiego spoczywa
obroñca Lwowa. 

Małgorzata K. Piekarska

PAMIĘTAMY
W czwartek, 22 paŸdziernika w siedzibie
g³ównej ZTM przy ulicy Senatorskiej
odby³ siê wernisa¿ wystawy „Pamiêtamy”
poœwiêcony twórcom komunikacji miej-
skiej Warszawy. Uroczystoœæ mia³a
uœwietniæ wydanie folderu pod tym sa-
mym tytu³em. Ju¿ nied³ugo mieszkañcy
stolicy bêd¹ mogli dowiedzieæ siê wiêcej,
a tak¿e uczciæ pamiêæ tych, dziêki którym
podró¿uje nam siê wygodniej. 

Pomys³ narodzi³ siê w zesz³ym roku. Dziennikarz, Marek Mo-
czulski od lat spisywa³ biografie ludzi zwi¹zanych z kolej¹. Nie tyl-
ko tych wielkich...ale równie¿ tych najzwyklejszych pracowników.
Dyrektor ZTM, Leszek Ruta namówi³ pasjonata, aby ten rozszerzy³
swe zainteresowania o ¿yciorysy zas³u¿onych dla transportu miej-
skiego. Z okazji pierwszego listopada udali siê na spacer po Pow¹z-
kach œladami swoich poprzedników. W tym roku delegacja ZTM
ma zamiar powtórzyæ to przedsiêwziêcie. Tak zakie³kowa³a idea,
by w dniu pamiêci o najbli¿szych, zachêciæ mieszkañców Warsza-
wy do zapalenia œwieczki na pomnikach ludzi, którzy zmieniali
oblicze transportu miejskiego.

Folder dostêpny bêdzie bezp³atnie na trasach komunikacji pro-
wadz¹cych do cmentarzy. Zawiera opis sylwetek 13 osób oraz zdjê-
cia ich pomników nagrobnych na Pow¹zkach. Przeczytamy, miê-
dzy innymi o: wspó³twórcy autobusu przegubowego Aleksandrze
Wiœcie, naczelnym in¿ynierze budowy warszawskiej sieci tramwa-
jowej Józefie Lenartowiczu oraz prezydencie Warszawy Stefanie
Starzyñskim. 

– Nad tym projektem pracowaliœmy ponad rok. Dziêkujê wszy-
stkim osobom, które utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e na cmen-
tarzach oprócz op³akiwania bliskich mo¿emy te¿ budowaæ swoj¹
to¿samoœæ. Choæ sam folder to z za³o¿enia rzecz niewielka...
a wystawa tak¿e nie wygl¹da na imponuj¹c¹ jestem przekonany,
¿e s¹ to rzeczy wa¿ne. Broszura zmusza do zastanowienia siê
i pomyœlenia o losach tych, którzy odeszli a jednak maj¹ wp³yw
na nasze ¿ycie – mówi³ w siedzibie ZTM Marek Moczulski,
twórca akcji.

Podczas uroczystoœci obecni byli przedstawiciele w³adz miasta,
dyrektor ZTM Leszek Ruta oraz rodziny osób opisanych w folde-
rze. Wspólnie wyrazili nadziejê, ¿e akcja trafi do serca warszawia-
ków. – Bêdzie nam niezmiernie mi³o, jeœli mieszkañcy stolicy
odwiedz¹ groby naszych poprzedników. Sami postaramy siê dbaæ
o opuszczone ju¿ pomniki. Chêtnie przyjmiemy tak¿e zg³oszenia
o miejscach pochówku pracowników komunikacji, o których jeszcze
nie wiemy – zapewnia³ Leszek Ruta. Olga Kamionek

TTTTaaaammmm,,,,     ggggddddzzzz iiiieeee    llllwwwwoooowwwwsssskkkkiiiieeee    śśśśpppp iiiiąąąą    oooorrrr llllęęęęttttaaaa.... .... ....
Co roku 1 listopada na Pow¹zkach trwaj¹
kwesty na polskie cmentarze na Kresach.
Na cmentarze na wileñskiej Rossie
i lwowskim £yczakowie. Jak polskie s¹ to
nekropolie przekona siê ka¿dy, kto choæ
raz by³ na jednym z nich. 
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KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

WIELKA PROMOCJA
na fotele obrotowe 
i krzes³a biurowe.

Sprawne, dzia³aj¹ce.
Ceny od 25 z³, 

bardzo du¿y wybór!

zapraszamy na ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; tel. (022) 612-13-40; (022) 424-64-35

www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl

Polecamy szeroki wybór mebli i sprzêtów:
domowych – pokoje, kuchnie, ³azienki, balkony, piwnice, gara¿e, ogrody itp.
sklepowych – rega³y, lady, recepcje, stojaki, wieszaki, zabudowy itp.
biurowych – biurka, rega³y, gabinety, sto³y, fotele, krzes³a itp.

I wiele innych mebli, sprzêtów i urz¹dzeñ w rewelacyjnych cenach!

CO TYDZIEÑ NOWA OFERTA,
CI¥G£E WYPRZEDA¯E, PROMOCJE, OKAZJE!

Drodzy Obywatele 
Grochowa, 

mieszkañcy Pragi!

Za rok o tej porze obchodziæ
bêdziemy 180 rocznicê, zapisa-
nego z³otymi g³oskami w ksiê-
dze dziejów naszej Ojczyzny,
Powstania Listopadowego. Wy-
buch³o w imiê prawdy i wolno-
œci, w obronie polskoœci. 

Gdy po Kongresie Wiedeñ-
skim ucich³y bale, car Aleksan-

der I rych³o ujawni³ prawdziwe
zamiary wobec Królestwa Pol-
skiego, które w wyniku Kon-
gresu powsta³o i oddane zosta³o
pod jego opiekê, jako korono-
wanego króla Polski. Zniós³
wolnoœæ s³owa, wprowadzi³
cenzurê, zlikwidowa³ polskie
stowarzyszenia. Do kraju do-
ciera³y informacje o zwyciê-
skich rewolucjach we Francji
i w Belgii, które doprowadzi³y
do podwa¿enia systemu Œwiê-
tego Przymierza. W Anglii

upad³ prorosyjski rz¹d ksiêcia
Wellingtona. W tych okoliczno-
œciach tak¿e w Polsce narasta³y
nastroje patriotyczne. Gdy wiêc
cz³onkowie sprzysiê¿enia Pod-
chor¹¿ych dowiedzieli siê, ¿e
zostali zdekonspirowani i grozi
im wiêzienie, powstanie sta³o
siê kwesti¹ godzin. 

Czterdziestodwuletni wów-
czas hrabia Piotr Szembek, uro-
dzony warszawiak, wywodz¹cy
siê wszelako ze starego rodu

wielkopolskiego, stan¹³ do sze-
regu jako jeden z pierwszych.
Maj¹c gruntowne przygotowa-
nie wojskowe – ukoñczy³ Aka-
demiê Wojskow¹ w Berlinie,
s³u¿y³ w wojskach Ksiêstwa
Warszawskiego i Królestwa
Polskiego - zosta³ genera³em
dywizji wojsk polskich, guber-
natorem wojskowym Warsza-
wy, cz³onkiem Rady Wojennej.
Dowodzi³ 4. dywizj¹ piechoty.
Walczy³ pod Wawrem (gdzie
zosta³ ranny) i pod Olszynk¹

Grochowsk¹. Mówiono o nim:
„Ufaj Szembekowi. Szembek
nie zdradzi”.

Pamiêæ o bohaterach Bitwy
Grochowskiej, takich jak Piotr
Szembek, podziw dla nich
i szacunek, by³y g³ównymi po-
wodami wzniesienia na Gro-
chowie koœcio³a. Pocz¹tkowo
na placu podarowanym przez
mieszkañca Grochowa, przed-
siêbiorcê budowlanego, Jana
£askiego, wzniesiono œwi¹ty-

niê drewnian¹. Parafiê erygo-
wa³ 25 lutego 1925r. kardyna³
Aleksander Kakowski. 

Cz³onkowie Towarzystwa
Przyjació³ Grochowa pragnêli
jednak, by koœció³ by³ godnym
pomnikiem bohaterów Powsta-
nia Listopadowego, tak œciœle
i jednoczeœnie symbolicznie
zwi¹zanego z Grochowem.
W 1931 r., w setn¹ rocznicê po-
wstania, Komitet Budowy Ko-
œcio³a – Pomnika zacz¹³ groma-
dziæ fundusze i materia³y. 

Wystosowano odezwê do naro-
du o wsparcie finansowe. Orga-
nizowano uroczyste akademie
i wystêpy artystów polskich.
Urz¹dzano loterie i zabawy,
a parafianie kwestowali z pu-
szkami na ulicy. 10 czerwca
1934r., poœwiêcono kamieñ wê-
gielny, a budowê w stanie suro-
wym ukoñczono w 1941 roku.
Konsekracji koœcio³a dokona³
kardyna³ Stefan Wyszyñski 30
paŸdziernika 1949r. 

Dla uczczenia pamiêci boha-
tera bitew pod Wawrem
i Olszynk¹ Grochowsk¹, plac,
na którym stoi koœció³ nosi imiê
Piotra Szembeka. Urbanistycz-
nie, to najpiêkniejsze miejsce
Grochowa i jedno z naj³adniej-
szych w Warszawie. Niestety –
przez lata zaniedbywane. Ostat-
nio jednak obserwujemy korzy-
stne zmiany. Zniknê³y szpec¹ce
perspektywê placu budy,
uprz¹tniêto skwer. W tej sytua-
cji, jako mieszkañcy Grocho-
wa, pragniemy wnieœæ swój
wk³ad w nadanie temu miejscu
nale¿nej mu œwietnoœci. Cieszy
nas zapowiedziana przez w³a-
dze dzielnicy rewitalizacja Pla-
cu Szembeka, która zaplanowa-
na zosta³a na lata 2010-2011. 

Piêknym jej dope³nieniem
by³by pomnik Piotra hrabiego
Szembeka. 

Wznieœmy go! Postarajmy
siê, ¿eby bohater Powstania Li-
stopadowego trwa³ w cieniu ko-
œcio³a bohaterom Bitwy Gro-
chowskiej poœwiêconego, jako
znak pamiêci o naszej dumnej
historii, jako symbol mi³oœci
Ojczyzny. 
W imieniu Grupy Inicjatywnej

Mieszkańców
Mirosław Sztyber

Inicjatywa Obywatelska

Pobudujmy pomnik hr. Szembeka
OCALMY STACJĘ 
I BUNKIER!

Wahaj¹ siê losy zabytkowej stacji trafo
przy ul. Miñskiej 46 i znajduj¹cego siê
tam wojennego bunkra. Czy zabytki
zostan¹ zniszczone?

Ponad rok temu „Mieszkaniec” pisa³ o tym, ¿e firma „Rogow-
ski Development” chce postawiæ budynek mieszkalny na dzia³ce
u zbiegu ul. Miñskiej i Rybnej. Tam te¿, przy ul. Miñskiej 46, znaj-
duje siê jedyna zachowana w prawobrze¿nej Warszawie przedwo-
jenna stacja trafo. Uznana przez konserwatora za zabytek. Na
dzia³ce zosta³ tak¿e odkryty oryginalny wojenny bunkier. Ten
obiekt równie¿ zyska³ uznanie w oczach konserwatora i organiza-
cji dbaj¹cych o nale¿yt¹ ochronê sto³ecznej historii. Jednak bia³o-
stocka firma „Rogowski Development” zaskar¿y³a wpis do reje-
stru zabytków i sprawa trafi³a do Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. 

Tymczasem na teren planowanej inwestycji, w tym tygodniu,
wjecha³ ciê¿ki sprzêt (na zdjêciu) i wyburzane s¹ obiekty przyle-

g³e do zabytku. – Mamy nadziejê, ¿e te prace bêd¹ tak prowadzo-
ne, aby nie uszkodzi³y chronionych prawem zabytków – martwi¹
siê samorz¹dowcy z Rady Osiedla Kamionek i apeluj¹ do ministra
o utrzymanie w mocy decyzji konserwatora. Ostateczny werdykt
ma zostaæ wydany do koñca listopada. Zobaczymy, czy zwyciê¿y
interes dewelopera, czy szacunek dla obiektów œwiadcz¹cych
o historii Warszawy. 

Magda K.

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

JJeessiieeńń,,  pplluucchhaa,,  aa śśwwiieeżżyycchh  wwiittaa−−
mmiinn  ccoorraazz  mmnniieejj!!  PPoo  kkttóórree  oowwooccee
wwaarrttoo  ssiięęggaaćć  nnaajjcczzęęśścciieejj??

JJaabbłłkkaa: ich błonnik znakomi−
cie wpływa na trawienie. Pra−
żone lub tarte jabłka działają
lekko zapierająco a chrupane
– odwrotnie.

MMaannddaarryynnkkii::  bogate w wita−
miny A i C oraz minerały. Nie
są zalecane dla małych dzieci!

PPoommaarraańńcczzee::  wit. A,
B (w tym nieoceniony kwas fo−
liowy!) oraz C. Do tego potas,
fosfor, wapń, cynk, żelazo, ma−
gnez. Jak wszystkie cytrusy,
wymagają starannego mycia
przed spożyciem.

CCyyttrryynnyy: znakomicie przy−
swajana wit. C. Sok z jednej
cytryny to dzienne zapotrze−
bowanie na wit. C. Mogą aler−
gizować!

GGrreejjffrruutt::  najmniej alergizu−
jący cytrus. Wit. C, rutyna,
błonnik. Niskokaloryczny!

BBaannaannyy: poza wit. B i C to
potas i magnez plus węglowo−
dany. W dużych ilościach – za−
pierają.

AAnnaannaass: wit. A, B, C, PP,
wapń i żelazo. Świeży, wspo−
maga trawienie!

KKiiwwii –witaminy C, mają jej
więcej niż cytrusy. Uwaga! Wi−
tamina utrzymuje się w owocu
bardzo długo po zerwaniu go!
Na przeziębienie – jak znalazł.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Polacy sporo jeżdżą po świecie. Niestety, nie wszyscy uczymy się
języków obcych. Nie każdy wie, co to znaczy cliwa, skorusa, tu−
stela czy hojco. Jaki to język? Polski! To gwara z okolic Zakopa−
nego. Oto słowniczek co ciekawszych wyrazów, przyda się przed

wyjazdem na narty. Takie i inne ciekawostki można znaleźć na internetowej stronie
tego miasta: bbaacciiaarrkkaa – zabawa; bboosskkaaćć − całować; cciiuuppaaćć – rąbać; cclliiwwaa – brzydka;
ddrraanniiccee – deski; dduurrkknnąąćć – strzelić; ddzziieeddzziinnaa – pole; ffrraajjeerrkkaa – kochanka; ggiibbkkii –
szybki; ggoojjee – drzewa; ggrraappaa – górka; hhaańńbbiićć się − wstydzić się; hhiippkkaaćć − skakać; hhoojj−−
ccoo – cokolwiek; hhyyrrnnyy – wyniosły; jjaarrzzeecc – jęczmień; jjuuzzyynnaa – podwieczorek; kklluu−−
ppaaćć  − stukać; kkooppyyrrttaaćć ssiięę − kręcić się; nnaarreemmnnyy – gwałtowny; ppeelleennkkaa – wódka; ppłłoojj−−
ddzzee – choć; ppoojjeeddeenn – niejeden; ppoośścciieell – łóżko; ppyyttaaćć − zapraszać, prosić w gości−
nę; rraaiićć – radzić; ssęęddeejj – wszędzie; sskkiijjee – narty; sskkoorruussaa − jarzębina; ssttoolliiccaa − duży
stołek na czterech nogach bez oparcia; śślleebbooddnnyy − swobodny; śśppaassyy − żarty; śśttuuddeerr −
cwaniak; ttuusstteellaa –stamtąd; uukkwwaalloowwaaćć − radzić; zzoobbaaccyyćć – zapomnieć.

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Kto nie lubi marchewki, ten niech nie czyta. Dziœ
wiele nowych, marchewkowych przepisów!

✓✓ Zupa marchewkowa: w garnku o grubym dnie lub w wy-
sokiej patelni podsma¿yæ na maœle cebulê, kilka marchewek
i jedn¹ pietruszkê, wszystko pokrojone, nastêpnie osoliæ,
zmniejszyæ gaz, wlaæ bulion warzywny (2-3 cm ponad poziom
warzyw) i przykryæ. Po 15 minutach dodaæ spor¹ ³y¿kê starte-
go imbiru i kilka szczypt skórki pomarañczowej, mielony pieprz. Po oko³o 10-15 mi-
nutach, gdy miêkkie, zmiksowaæ, dodaæ nieco soku z cytryny lub, jeœli ktoœ woli, tro-
chê œmietanki. Gotowe.

✓✓ Jarzynka: marchewkê zetrzeæ na bardzo grubej tarce, delikatnie podsma¿yæ
na maœle, dodaæ kilka ³y¿ek gor¹cej wody i dusiæ oko³o 10 min. Ods¹czyæ, dodaæ
³y¿kê surowego mas³a, ³y¿kê siekanego kopru (mo¿e byæ mro¿ony), nieco soli
i skropiæ sokiem z kwaskowej pomarañczy lub odrobin¹ cytryny. Delikatne i pyszne!

✓✓ Marchewka z serem: ma³e marchewki wyszorowaæ, obgotowaæ na pó³miêkko
w osolonej wodzie. Na patelni podsma¿yæ kilka ca³ych, cienkich plastrów szynki
szwarcwaldzkiej lub innej, chudej i bardzo mocno wêdzonej. Odwróciæ plastry na
drug¹ stronê, u³o¿yæ na nich marchewki, podlaæ (do po³owy wysokoœci marchewek)
sosem ze œmietanki wymieszanej z 2-3 jajkami, koperkiem, pieprzem i odrobink¹
soli, a jeœli kto lubi – dodatkowo ³y¿k¹ m¹ki. Przykryæ plastrami sera camembert lub
brie i trzymaæ na ma³ym ogniu oko³o 20 minut, przykryte. Gdy gotowe, zsun¹æ w ca-
³oœci na talerz i na nim kroiæ na porcje. Mo¿e to byæ samodzielne danie, serwowa-
ne z sa³at¹ w winegrecie.

✓✓ Marchewki w glazurze: niedu¿e, cienkie marchewki obraæ i przez kilka – kilka-
naœcie minut obsma¿aæ na maœle (trzeba daæ sporo mas³a), bardzo powoli, stale je
obracaj¹c, by siê nie przyrumieni³y. Dodaæ sól, mielony pieprz i tyle wody, by je przy-
kry³a. Gotowaæ wolno, a¿ woda wyparuje (marchewki powinny byæ miêkkie). Wów-
czas dodaæ 2 ³y¿ki wody, 2 soku z cytryny, 1-2 ³y¿ki miodu i posypaæ marchewki cu-
krem. Mieszaæ bardzo delikatnie tak, by pokry³y siê na ca³ej d³ugoœci roztopion¹,
lœni¹c¹ glazur¹. Pilnowaæ, by siê nie przypali³y – w razie potrzeby dodaæ odrobinkê
wody, która powinna odparowaæ. Wyjmowaæ ostro¿nie, jeœæ gor¹ce. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Wnuczek rozmawia z dziadkiem: − Dziadku,

a dlaczego Adam i Ewa byli parą idealną? 
Na to dziadek: − Bo on nie musiał wysłuchi−

wać, za kogóż to ona mogła wyjść za mąż,
zamiast pakować się w związek z nim, zaś ona… nie miała
teściowej i nie musiała wysłuchiwać, jak świetnie gotowała
jego matka!

☺ ☺ ☺
Popołudnie w raju. Bóg patrzy na smętnego Adama i mówi:

− Daj mi swoją nogę, a stworzę ci nową, niezwykłą istotę.
Będzie piękna, łagodna, posłuszna i pracowita, do tego mi−
ła, słodka, mądra i nieopisanie tolerancyjna. Na to Adam: −
Nogę?!!! Hmmmm… A co mogę dostać w zamian za żebro?

☺ ☺ ☺
− Ewo, Ewo – zasyczał wąż. – Zerwałaś zakazany owoc! Za

ten czyn zapłacisz krwią!
− Wężu, jak to, przecież sam mnie do tego namawiałeś!!! 
− No, dobra. Załatwię ci to w miesięcznych ratach…

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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BARAN 21.03-21.04
Rzuæ w k¹t stare urazy i zacznij realizowaæ swoje
zamiary. Teraz jest  na to odpowiednia pora, nie
daj siê tylko w pracy wci¹gn¹æ w ma³e gierki i roz-
grywki. Trzymaj rêkê na pulsie w swoich sprawach
zawodowych, a na pewno spotka Ciê zas³u¿ona
nagroda. W sprawach uczuæ postaw na lekkoœæ,
pierwszy zachwyt, pierwsze zauroczenie. Wyko-
rzystaj pe³ny wachlarz swoich mo¿liwoœci, aby
oczarowaæ osobê, o której myœlisz. 

BYK 22.04-21.05
Czasami s¹ takie chwile, ¿e w¹tpisz czy to wszy-
stko wytrzymasz – ten codzienny zawrót g³owy,
bieganinê i ci¹g³y brak czasu. Spokojnie – dasz
sobie radê, jesteœ silniejszy ni¿ myœlisz. W najbli¿-
szym czasie szykuje siê jakieœ mi³e rodzinne spo-
tkanie, które mo¿e przynieœæ zaskakuj¹ce mo-
mentami zdarzenia. Mo¿e to byæ nieoczekiwany
zapis w rodzinnym testamencie lub wygrana na
loterii.  

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Ma³e radoœci i smutki – przez najbli¿sze listopado-
we dni bêd¹ Ci urozmaica³y codziennoœæ. Nie
martw siê, ¿e ominie Ciê wspania³ego. Na wielkie
wydarzenia przyjdzie jeszcze czas. Natomiast nie-
oczekiwany przyp³yw gotówki wprawi Ciê w dobry
humor i sprawi, ¿e na œwiat spojrzysz weselszym
wzrokiem. Wyka¿esz siê wiêksz¹ inicjatyw¹
w sprawach sercowych i wtedy mo¿e siê okazaæ,
¿e nadchodz¹ce tygodnie przynios¹ ciekawe dla
Ciebie wydarzenia...

RAK 22.06-22.07 
Plany, jakie czynisz wobec swoich bliskich nieko-
niecznie musz¹ siê udaæ. Postaraj siê teraz skupiæ
tylko na pracy, a na efekty nie bêdziesz musia³ d³u-
go czekaæ. Ostatnio zbytnio siê anga¿ujesz siê
w sprawy osoby, której tak naprawdê nie znasz.
Zastanów siê czy rozs¹dnie postêpujesz... Nato-
miast w sprawach sercowych pozwól sobie na ma-
leñkie jak na Ciebie szaleñstwo i mo¿e lekki za-
wrót g³owy.

LEW 23.07-23.08 
D¿d¿ysta jesieñ nie jest twoj¹ ulubion¹ por¹ roku,
ale postaraj siê za to mieæ gor¹ce serce. Czu³oœæ,
dobre s³owo dla najbli¿szych w domu i w pracy
mog¹ sprawiæ cuda! Nie unikaj te¿ szczodrych ge-
stów, mo¿e przyda³aby siê jakaœ ma³a podwy¿ka
dla wspó³pracowników, a bliskiej Twojemu sercu
osobie wspólne wyjœcie do kina lub na przyjêcie.  

PANNA 24.08-23.09
Twoje sprawy zawodowe maj¹ siê jak najlepiej, wy-
ka¿esz siê w nich spor¹ intuicj¹ i inteligencj¹. W naj-
bli¿szym czasie mo¿esz dziêki przemyœlanym decy-
zjom odnieœæ sukces finansowy. W sprawach do-
mowych nie powinno byæ wiêkszych komplikacji
i twoje kontakty z najbli¿szymi bêd¹ siê uk³ada³y jak
najlepiej. A twój partner wyka¿e siê spor¹ doz¹ zro-
zumienia dla twoich zmian nastrojów.     

WAGA 24.09-23.10 
Teraz mo¿e byæ sprzyjaj¹ca pora na za³atwienie
spraw, a tych mo¿esz mieæ sporo, w tym parê zale-
g³ych. Skoncentruj siê na za³atwieniu tych najwa¿-
niejszych. Przy okazji odbêbnisz parê spotkañ, za-
b³yœniesz w towarzystwie, nie oprze siê Twojemu
urokowi i bêdzie zainteresowany Twoj¹ osob¹. Nie
zmarnuj takiej okazji i postaraj siê o nawi¹zanie bli-
¿ej znajomoœci. Bêdzie Ci dopisywa³a kondycja,
a sukces jaki odniesiesz zaprocentuje na d³u¿ej.  

SKORPION 24.10-23.11
Mo¿liwe, ¿e zanosi siê na mi³oœæ od pierwszego
wejrzenia. Ale teraz daj sobie trochê czasu i skup
siê na swoich emocjach, bo uczucie mo¿e szybko
przemin¹æ. Jeœli gra jest warta œwieczki, warto j¹
ci¹gn¹æ dalej. Bardzo nie lubisz, kiedy ktoœ tob¹
komenderuje, wiêc sam podejmij decyzjê w tej
sprawie. W ¿yciu zawodowym bêdzie sporo no-
wych spraw do za³atwienia, tutaj wyka¿esz siê da-
rem przewidywania.      

STRZELEC 24.11-22.12
Ostatnio brak Ci fantazji i polotu. Wynika to zapew-
ne z przemêczenia i spadku odpornoœci organizmu.
Mo¿e trzeba poprawiæ kondycjê? Zacznij ma³ymi
kroczkami, powoli, mog¹ to byæ spacery w mi³ym to-
warzystwie, warto te¿ spêdzaæ wiêcej czasu wœród
przyjació³, których obecnoœæ na pewno poprawi
Twoje samopoczucie. W sprawach sercowych jakiœ
BliŸniak lub Byk zaczn¹ o Ciebie walczyæ.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Teraz jest dobry czas, aby swoje ¿ycie zmieniæ od
podstaw. Ci, co s¹ w parach, mog¹ liczyæ na przy-
chylnoœæ gwiazd - pe³n¹ harmoniê i zrozumienie
u drugiej osoby. Samotni mog¹ liczyæ na uœmiech lo-
su i spotkaæ osobê, na widok której mocniej zabije ich
serce. Wyka¿¹ siê tutaj spor¹ pomys³owoœci¹.
W pracy mo¿e byæ sporo zajêæ, ale nie warto skupiaæ
siê tylko na nich, spróbuj te¿ korzystaæ z przyjemniej-
szych stron ¿ycia.      

WODNIK 21.01-19.02
Jak zwykle masz g³owê pe³n¹ nowych niespodzie-
wanych pomys³ów. Szukasz wsparcia w ich reali-
zacji wœród najbli¿szych i przyjació³. Nieodmiennie
mo¿esz liczyæ na ich wsparcie i pe³ne zrozumienie
dla Twoich nieraz „zwariowanych” zachowañ. Po-
staraj siê jednak nie opowiadaæ na prawo i lewo
o swoich sukcesach i pora¿kach, bo nie wszyscy
s¹ wobec Ciebie lojalni.

RYBY 20.02-20.03
W sprawach zawodowych wyka¿esz siê spor¹ daw-
k¹ entuzjazmu we wdra¿aniu nowego pomys³u. Je-
œli zachowasz dystans do tej sprawy i nie bêdziesz
siê zbytnio chwali³, mo¿e spotkaæ Ciê niespodzian-
ka. W sprawach uczuciowych Twoje romantyczne
nastawienie do partnera, „gor¹ce” telefony co 20 mi-
nut, naleganie na spotkania mog¹ odnieœæ skutek in-
ny od zamierzonego. Zamiast osaczaæ, postaraj siê
zdobywaæ, a listopad bêdzie namiêtny… Merlin  

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 18/2009: „Mniemanie wiele mo¿e”. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Anna Malinowska z ul. Grochowskiej. Wa¿ne do 05.11.br.
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie i zarz¹-
dzanie nieruchomoœciami pro-
fesjonalnie. 

Tel. 0608-053-676; 
022 497-67-27 

e-mail: biuro@bznprofil.pl

AUTO−MOTO

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

Skup samochodów. 
Tel. 0792-118-666

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48

SPRZEDAM

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

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

FINANSE

RAMKA
BIURO RACHUNKOWE
ul. Krypska 37 lok. 2 
251-68-87; 794-249-246

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

0606-763-006
Ksiêgowe. Tel. 0509-801-381

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

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

NAUKA

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

Chemia – nauczycielka. 
Tel. 608-857-558

J. polski. Tel. 0691-923-889
Opiekunka dzieciêca – szko-

³a policealna, kursy. 
Tel. 022 517-77-40, 

022 310-27-40, 
fax. 022 879-87-66

Matematyka – dojazd. 
Tel. 0691-870-045

Matematyka. 
Tel. 607-163-744

NIERUCHOMOŚCI

Odst¹piê dzia³kê pracowni-
cz¹ 500 m kw. w Chobocie oraz
sprzedam domek kempingowy
holenderski 30 m kw. z wypo-
sa¿eniem. Tel. 798-682-808

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

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

Pawilon na bazarze przy Uni-
versamie. Tel. 0791-870-915

Pokój 25 m kw., umeblowa-
ny, Grochów. Kuchnia, ³azien-
ka, TV, lodówka, Internet. 500
z³/m-c. Tel. 609-91-19-47

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

WAWER UL. OGÓRKO-
WA, OKAZYJNIE MA£E
DZIA£KI POD DOMY WOL-
NOSTOJ¥CE OD 290.000 Z£. 

TEL. 0606-36-11-36

PRAWNE

RAMKA
KANCELARIA PRAWNICZA
ul. Krypska 37 lok. 2
022 251-68-87; 794-249-246

DAM PRACĘ

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

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

Panie do pakowania p³yt
(Warszawa/Wawer). 

Tel. 0696-993-864, 
22 713-81-97

SZUKAM PRACY

Z 35-letnim sta¿em w ka-
drach w placówkach medycz-
nych.  gosiat@poczta.neostra-
da.pl lub gosiat@interia.eu   

Tel. 603-695-486; 
022 879-86-68

Jako pomoc do starszej oso-
by, sprz¹tanie, prasowanie lub
inne. Tel. 692-152-572

PRAWNE

DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z fisku-
sem, wszystkie podatki, spadki,

darowizny, aukcje. Warszawa
Goc³aw. Tel. 022 672-34-34; 

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

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

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

Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481

RAMKA
Doradztwo Prawne – pe³ny

zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
I piêtro. Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94; www.pietruk.eu

OGRODNICZE

Kompleksowo. 
Tel. 0602-58-75-13

Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE. TANIO
I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72
Si³ownia ATLETOR – 56

stanowisk, MultiSport itp.
Be³¿ecka/Komorska.  

www.atletor.pl 
Tel. 501-599-703

USŁUGI

Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577

AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

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

ALKO PRZEPROWADZ-
KI – meblowozy 1,20 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, 3 m-ce gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez
op³at, 900 programów, w tym
20 polskich (TRWAM, TVP1,
TVP2 i TVN), anteny TV – na-
ziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja! 

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25;

0501-123-566 
ANTENY, TELEWIZORY

– naprawa. Tel. 022 818-07-17
Anteny indywidualne, zbior-

cze i satelitarne. Naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. Ul.
Igañska 32. Tel. 022 813-60-33; 

604-506-278
Automatyczne pralki – na-

prawa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
BIURO RACHUNKOWE

– WYPROWADZANIE ZA-
LEG£OŒCI, PROWADZE-
NIE KSIÊGOWOŒCI. 

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

CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, wyk³adzin, tapicerki –
KARCHEREM. 

Tel. 0694-825-760
Cyklinowanie, lakierowanie

– Jacek Szpakowski. 
Tel. 022 872-93-03

Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 
Tel 0609-542-545; 022 810-70-88

DACHY – NAPRAWA,
KONSERWACJA, KRYCIE. 

TEL. 0501-707-830
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
Elektryczne – dom i ogród.

Tel. 0602-58-75-13
Firma budowlana wykona

ka¿d¹ robotê. Tel. 602-711-883
Futra – ko¿uchy, odzie¿

skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53; 

0662-065-292
Gaz, hydraulika 24 h, awa-

rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy.

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

GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-

ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

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

Glazura – remonty, facho-
we porady. 

Tel. 022 424-32-07; 
692-885-279

Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82

GLAZURA, REMONTY. 
TEL. 694-809-402

G³adŸ – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
G³adŸ, malowanie, glazura. 

Tel. 606-181-588
Hydrauliczne - G³owacki. 

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

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

0607-773-106
Hydraulika wod.-kan., gaz,

CO, piece, kominiarskie. 
Tel. 696-321-228

KOMPLEKSOWE RE-
MONTY WNÊTRZ, DU¯E
DOŒWIADCZENIE, GWA-
RANCJE. TEL. 609-062-840 

Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 

604-910-643; 601-360-831
LODÓWKI, PRALKI, TE-

LEWIZORY – naprawa. 
Tel. 0694-825-760

Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97;

0695-679-521
Malowanie, tapetowanie.

G³owacki. Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
Malowanie, tapetowanie,

g³adŸ – doœwiadczenie. 
Tel. 022 810-90-22

Malowanie – g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 0510-711-163

Meble na wymiar, garderoby,
inne.  www.meblosal.republika.pl

Tel. 0 888-785-778
RAMKA
Meble kuchenne, garderoby.
Tel. 888-911-686

Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja i rachunki. 

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

Naprawa telewizorów
u klienta. 

Tel. 022 671-94-53; 
0692-420-605

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

0502-562-444
NAPRAWA TELEWIZO-

RÓW – dojazd. 
Tel. 0602-216-943

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 
RAMKA
Ocieplanie budynków. Tel.
660-473-628

Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
PRANIE dywanów, wyk³a-

dzin, tapicerki meblowej i samo-
chodowej. Profesjonalnie. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
Przeprowadzki. 

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

Tel. 0506-767-073
Regulacja okien i drzwi PCV.

Tel. 502-153-137
REMONTY MIESZKAÑ,

SKLEPÓW, DOMÓW. 
TEL. 501-707-830

Remonty, wykoñczenia.
Tel. 504-781-725

RAMKA
Remonty mieszkañ, adaptacje
lokali u¿ytkowych – pe³en za-
kres prac. Tel. 608-605-775

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

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

STUDNIE. 
Tel. 022 789-33-89

Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

Transport, wykopy, kop-³ad.,
kierownik budowy – uprawnie-
nia. Tel. 509-313-311; 

602-440-484
Uk³adanie, cyklinowanie, la-

kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771

Uk³adanie parkietów, paneli,
cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
Wynajem autokarów: 33

miejsca, 43 miejsca oraz 50
miejsc – wesela, uroczystoœci,
przewozy dzieci na basen. 

Tel. 022 870-57-15; 
0602-269-607

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

Tel. 022 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i na-

prawy. Tel. 022 610-54-19
Rolety, ¿aluzje, verticale, role-

ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83

¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 424-17-78; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

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

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

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

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

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

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

Ocieplanie budynków. 
Tel. 660-473-628

Remonty mieszkañ, adaptacje
lokali u¿ytkowych – pe³en za-
kres prac. Tel. 608-605-775

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

KANCELARIA
PRAWNICZA

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

BIURO RACHUNKOWE
ul. Krypska 37 lok. 2 

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

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

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

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

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

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

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

C A Ł O D O B O W O
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Zapraszamy na BEZP£ATNE 
szczepienia przeciw grypie

osoby, które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia.

Przychodnia Lekarska Vita Med
ul. Meissnera 7

Infolinia: 801 011 999 

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

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

tel. 022 812−49−09
www.eesmil.pl

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

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

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

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AUDIO SERVICE
SIEMENS
OTICON

BELTONE

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
Laseroterapia – paradontoza
Wybielanie jednowizytowe
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
Urolog

wtorek 16.00-19.00

SKLEP
ORTOPEDYCZNO−REHABILITACYJNY

04−052 Warszawa ul. Grenadierów 25/27
tel. 022 810−19−24; www.orto−sklep.waw.pl

Czynny: pon.-pt. godz. 10-18, sob. 10-14
Gwarantujemy miłą i fachową obsługę!

Dojazd autobusami: 135,141,158,188, 311, 515, 523 (przystanek Osiedle Majdañska)

Realizujemy zlecenia NFZ

Al. Stanów Zjednoczonych 72/10
tel. 606-122-926

leczenie nadwagi i oty³oœci dzieci i doros³ych
konsultacje i porady
diety w ró¿nych schorzeniach
zasady prawid³owego od¿ywania

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

WARSZAWA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
(istnieje od 1991 roku)

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

Czynna codziennie 8.00-20.30; niedziela 9.00-13.00
Promujemy profesjonalne czyszczenie zêbów
(skaling, piaskowanie)
Pe³ny zakres leczenia (m.in. zaawansowana chirurgia,
implanty, sta³e i ruchome aparaty ortodontyczne, 
kamera wewn¹trzustna, RTG).

- Pani Dyrektor, kieruje Pa-
ni SZPZLO Warszawa Praga
Po³udnie od kilku miesiêcy. Co
uda³o siê w tym czasie zrobiæ
dla mieszkañców Pragi?

- Stanowisko Dyrektora SZP-
ZLO objê³am w kwietniu br.
W tym czasie przeprowadzi³am
inwentaryzacjê potrzeb pod k¹-
tem spe³nienia warunków okre-
œlonych w rozporz¹dzeniach:
Ministra Zdrowia i Infrastruktu-
ry. Bior¹c pod uwagê wielkoœæ
potrzeb istnieje koniecznoœæ czê-
œciowego ich sfinansowania ze
œrodków w³asnych. Priorytetem
zakresu prac jest monta¿ dŸwi-
gów osobowych. 

Obecnie zosta³ rozstrzygniêty
przetarg i wy³oniony wykonaw-
ca na wykonanie robót budowla-
nych w zakresie przebudowy
i modernizacji w celu przystoso-
wania dla osób niepe³nospraw-
nych i monta¿u dŸwigu osobo-
wego w ZLO przy ul. Abraha-
ma 16. Ponadto trwaj¹ prace do-
tycz¹ce wykonania dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej na
monta¿ dŸwigów osobowych
w ZLO przy ul. Ostro³êckiej 4
i Korytnickiej 42/44. Dalsze
dzia³ania bêd¹ zmierzaæ do po-
prawy warunków obs³ugi na-
szych pacjentów. Dobiegaj¹
koñca prace modernizacyjne bu-
dynku przy ul. Grochowskiej
339 (na zdjêciu) finansowane
z dotacji przyznanej na ten cel
z Urzêdu Miasta Sto³ecznego

Warszawy. SZPZLO ze œrodków
w³asnych wyposa¿y tê placówkê
w niezbêdny sprzêt. 

Ubiegamy siê o pozyskanie
œrodków finansowych na realiza-
cje niezbêdnych inwestycji. Miê-
dzy innymi przes³aliœmy do Biu-
ra Polityki Zdrowotnej Urzêdu
Miasta Sto³ecznego Warszawy
wieloletni plan dostosowania na-
szych przychodni do wymogów,
jakim powinny odpowiadaæ po-
mieszczenia SZPZLO, licz¹c na

wsparcie finansowe naszego
organu za³o¿ycielskiego.

- Na jakie zmiany mog¹ je-
szcze liczyæ pacjenci SZPZLO
Warszawa Praga Po³udnie?

- W lipcu 2009r. wdro¿ono la-
boratoryjny system informatycz-
ny, który znacz¹co poprawi³
organizacjê pracy, a co najwa¿-
niejsze posiada system kontroli

jakoœci badañ. Ubiegamy siê tak-
¿e o dalsze pozyskiwanie œrod-
ków finansowych na wymianê
wyeksploatowanego sprzêtu me-
dycznego. 

- A co z przychodni¹ przy
Ateñskiej 4?

- Standard pomieszczeñ ZLO
przy Ateñskiej 4, nie odpowiada
wymogom, jakim powinny od-
powiadaæ placówki s³u¿by zdro-
wia. Budynek ten nie posiada
dŸwigu osobowego jak równie¿
nie odpowiada warunkom okre-
œlonym w rozporz¹dzeniach:
Ministra Zdrowia i Infrastruktu-

ry. Na temat przysz³oœci przy-
chodni przy Ateñskiej 4 dysku-
towano 18 czerwca br. w Urzê-
dzie Dzielnicy Praga Po³udnie
w obecnoœci burmistrza Toma-
sza Kucharskiego, jego zastêpcy
Konstantego Bartonia, a tak¿e
radnych, Ryszarda Kalkhoffa
oraz Teresy KuŸmiñskiej z Pre-
zesem Spó³dzielni Mieszkanio-

wej „Ateñska” Jaros³awem Ma-
chlewskim. 

Na spotkaniu ustalono, ¿e
Spó³dzielnia przeprowadzi ter-
momodernizacjê budynku, zain-
staluje windê natomiast SZPZLO
wykona modernizacjê tego lokalu
zgodnie z wczeœniej cytowanymi
przepisami prawa. Aktualnie je-
steœmy na etapie negocjacji 
10-letniej umowy wynajmu po-
mieszczeñ przy ul. Ateñskiej, która
musi uzyskaæ akceptacjê Urzêdu
Miasta Sto³ecznego Warszawy. 

- Jakie s¹ obecnie realizowa-
ne programy profilaktyczne?

- W SZPZLO obecnie s¹ reali-
zowane programy profilaktycz-
ne: finansowane przez NFZ:
w zakresie chorób uk³adu kr¹¿e-
nia, profilaktyka gruŸlicy (pielê-
gniarka poz.), profilaktyka raka
szyjki macicy (lekarz ginekolog).
Finansowane przez Miasto. st.
Warszawa: Aktywna Szko³a Ro-
dzenia, Zdrowie, mama i ja;
szczepienia p/w grypie dla osób
powy¿ej 65 r.¿.; szczepienia dla
bezdomnych p/w grypie; szcze-
pienia p/w ¿ó³taczce WZW typu
A dla 7-latków; ocena ryzyka
wystêpowania choroby nadci-
œnieniowej u m³odzie¿y szkolnej
(18-19 lat); festyny rodzinne pro-
zdrowotne; „Zdrowy uczeñ” –
zapobieganie urazom u dzieci
w wieku szkolnym.

- Czeka Pani¹ du¿e wyzwa-
nie?

- Zadania, które planujemy
wykonaæ bêd¹ mo¿liwe tylko
przy pe³nym zaanga¿owaniu
wszystkich pracowników. Ko-
rzystaj¹c z okazji pragnê podziê-
kowaæ za³odze za dotychczaso-
wy wk³ad pracy i mi³¹ atmosferê.

DUŻE WYZWANIA
Z Ew¹ £agodzk¹, dyrektorem SZPZLO Warsza-
wa Praga Po³udnie rozmawia Lena Pi¹tek.

Kiedy cia³o idzie w ruch...
Po raz kolejny po³udniowopraski Oœrodek Sportu i Rekrea-

cji zorganizowa³ festyn „¯yj zdrowo na sportowo”. Impreza
przyci¹gnê³a wielu mieszkañców.

Du¿o siê dzia³o w sobotê (24 paŸdziernika) w hali sportowej
przy ul. Siennickiej. Ka¿dy kto przyby³ na festyn móg³ wzi¹æ udzia³
w ró¿nego rodzaju zajêciach sportowych, badaniach zdrowotnych
i konkursach.  

I wygraæ lub
otrzymaæ atrakcyjne
nagrody. Jak Emilka
Chodorowska, dzie-
wiêciolatka z wa-
werskiej podsta-
wówki nr 124, która
u³o¿y³a najlepsze
prozdrowotne kon-
kursowe has³o: Zdro-
we serce, zdrowy
duch, kiedy cia³o
idzie w ruch! Tym
has³em uczennica
wygra³a mini-wie¿ê.
– Trochê pomaga³ mi wujek – uradowana Emilka szczerze przyzna-
³a siê „Mieszkañcowi”. Wujek móg³ pomagaæ, bo festyn by³ impre-
z¹ rodzinn¹. 

Wœród widowni wypatrzyliœmy m.in. wiceburmistrza „od spo-
rtu” Konstantego Bartonia, który przyby³ ze swoj¹ rodzin¹. Laureat-
ka konkursu wiedzy o Warszawie i Pradze Po³udnie Ma³gorzata Fe-
renc, nauczycielka z pobliskiej SP Nr 55, po odbiór nagrody tak¿e
wysz³a ze swoim dwuipó³letnim synkiem Piotrusiem. G³ówne idee
organizowanego corocznie przez OSiR festynu to integracja, propa-
gowanie sportu i zdrowego trybu ¿ycia. – Szacujemy, ¿e w tegorocz-
nej imprezie wziê³o udzia³ oko³o dwóch tysiêcy osób – mówi Ewa Mi-
siurkiewicz kieruj¹ca po³udniowopraskim OSiR-em. - A program by³
naprawdê interesuj¹cy. Pani dyrektor wymienia bezp³atne badania
zdrowotne, które mo¿na by³o zrobiæ w czasie imprezy, pokazy spo-
rtowe i taneczne, konkursy i loterie. A niektóre konkurencje by³y nie-
typowe. Choæby takie, jak rodzinny wyœcig po³¹czony ze skakaniem
na skakance. Mo¿na równie¿ by³o za darmo wspinaæ siê na œciance,
strzelaæ z ³uku, zagraæ w kometkê, czy uni-hokeja. – To znakomicie
odstresowuje – tê ostatni¹ dyscyplinê oceniaj¹ panowie Marcin z Fa-
lenicy i Krzysztof z Grochowa, którym „Mieszkaniec” przerwa³ nie-
zwykle za¿arty pojedynek. I o to w³aœnie chodzi. Odstresowanie siê
równie¿ znakomicie wp³ywa na utrzymanie zdrowia i kondycji.     ar



W czym możemy
pomóc?

Omijasz szerokim ³ukiem sklepy ortopedy-
czne i rehabilitacyjne? To b³¹d! Dobry sklep
ortopedyczno-rehabilitacyjny to nie tylko
ratunek w potrzebie, gdy ju¿ jesteœmy pac-
jentami, ale – pomoc, by nie dopuœciæ do
powa¿nych k³opotów! Zw³aszcza, jeœli
sprzedawc¹ jest ekspert z blisko trzydziesto-
letnim sta¿em pracy w s³ynnym z sukcesów
rehabilitacyjnych Konstancinie.

Wszystko to – z doœwiadczonym, gratisowym doradc¹
w³¹cznie – znajdziecie w dzia³aj¹cym od kilku miesiêcy sklepie
ortopedyczno – rehabilitacyjnym przy ul. Grenadierów 25/27. 

Co ró¿ni ten sklep od innych? Kompetencja i odpowiedzialnoœæ.
A tak¿e – umiarkowane ceny! Tu mo¿na te¿ zrealizowaæ zlecenia
refinansowane przez NFZ, zadbaæ o profilaktykê zdrowotn¹ w³asn¹
i bliskich. Oto kilka przyk³adów.

Dbasz o nogi? Rajstopy, poñczochy czy podkolanówki
anty¿ylakowe, z czubkiem otwartym lub zamkniêtym, nie s¹ tu

sprzedawane wprost z pó³ki. Najpierw trzeba wype³niæ kartê, dziê-
ki której doradca na miejscu i bezp³atnie okreœli najw³aœciwszy
stopieñ kompresji i rozmiar i typ produktu. Pomog¹ dbaæ o nogi
tak¿e masa¿ery, ogromna iloœæ wk³adek ortopedycznych, nieu-
ciskowe skarpety dla pañ i panów, sprzyjaj¹ce dobremu kr¹¿eniu

krwi, maty antypoœlizgowe do wanien i prysznica, rotory do
æwiczeñ, trenery równowagi, barwne taœmy lateksowe o ró¿nym
oporze, laski (tak¿e 5 x sk³adane), kule i wielki wybór balkoników,
z mo¿liwoœci¹ uzyskania wielu funkcji jednego urz¹dzenia
(chodzik, siedzisko z oparciem i bez, stolik z tac¹, wózek z ko-
szem), z regulacj¹ wielu elementów, hamulcami i niezwykle stabil-
nymi blokadami.

Tyle i znacznie wiêcej propozycji, leczniczych i profilaktycznych
maj¹ tu tylko dla naszych nóg! Ale tu pomyœleli o wszystkim, co
mo¿e siê przydaæ w profilaktyce i rehabilitacji ortopedycznej:
ko³nierze, gorsety w wielu rodzajach (dopasowywane indywidual-
nie  na miejscu), sznurówki, pasy, aparaty i ortezy koñczyn górnych
i dolnych, pi³ki rehabilitacyjne, dyski sensomotoryczne 
i kliny korekcyjne wymuszaj¹ce w³aœciw¹, prawid³ow¹ postawê
przez aktywizacjê miêœni grzbietu, np. podczas siedzenia przy
komputerze – i dla doros³ych i dla dzieci!

Znakomite wózki inwalidzkie, dopasowywane do potrzeb 
i wymagañ, poduszki ortopedyczne o ró¿nej twardoœci pianki lub 
z gryki i gorczycy, krzes³a toaletowe i specjalne, podwy¿szaj¹ce
nasadki toaletowe, podk³ady, materace przeciwodle¿ynowe, base-
ny, kubki – to ledwie czêœæ oferty dla pacjentów. 

Rehabilitacja? Jest tu wszystko, z rowerami i przyrz¹dami do
æwiczeñ równowagi lub… refleksu w³¹cznie! A do tego – uwaga –
rzadkoœæ w podobnych placówkach: obszerna, niekrêpuj¹ca
przymierzalnia z lustrem, le¿ank¹ i wyposa¿eniem, pozwalaj¹cym
komfortowo wybraæ w³aœciwy zakup. To trzeba sprawdziæ!   AS 2009
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Szacuje siê, ¿e oko³o 10
procent populacji niedos³y-
szy. Oznacza to, ¿e s³uch
oko³o 200 tys. Warszawia-
ków nie jest prawid³owy,
choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ
takie pojêcie jak „normalne
s³yszenie”. Istnieje znaczna
ró¿nica miêdzy zdolnoœci¹
s³yszenia u noworodka i na-
stolatka. Tak samo jak wy-
stêpuj¹ ró¿nice u ludzi dwu-
dziesto-, czterdziesto
i szeœædziesiêcioletnich. Jak
wiele innych rzeczy s³uch
zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj
wystêpuj¹ tak wolno, ¿e na
pocz¹tku wcale ich nie zau-
wa¿amy. Dopiero, gdy s³uch

zaczyna wp³ywaæ na nasz
sposób porozumiewania siê
z innymi osobami, zaczyna-
my siê zastanawiaæ, co siê
dzieje.

Skutecznym rozwi¹za-
niem otwieraj¹cym drzwi do
œwiata dŸwiêków, które wy-
dawa³y siê bezpowrotnie
utracone, mo¿e okazaæ siê
aparat s³uchowy. Wspó³cze-
sne aparaty to bardzo zaa-
wansowane i zminiaturyzo-
wane urz¹dzenia, potrafi¹ce
dostosowaæ siê do ubytku
pacjenta. Wybór konkretne-
go modelu aparatu w znacz-
nej mierze zale¿y od rodzaju
ubytku s³uchu, ale tak¿e od
osobistych preferencji pa-
cjenta i jego trybu ¿ycia.
W ka¿dym przypadku spe-

cjalista audioprotetyk zapro-
ponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ naj-
lepszego wyboru.

- W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zainte-
resowanie pacjentów naszy-
mi us³ugami. Noszenie no-
woczesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze
przyczyny dyskomfortu pa-
cjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z ro-
dzin¹ i znajomymi. Nowo-
czesne technologie nie omi-
nê³y aparatów s³uchowych,
które wyposa¿one s¹ w bar-
dzo szybkie procesory potra-
fi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda – mówi pani
Ryta Turczyñska, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy
Fonikon, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e
przynieœæ wielk¹, pozytywn¹
i natychmiastow¹ ró¿nicê. Bar-
dzo wa¿nym czynnikiem jest
indywidualne zaanga¿owanie

pacjenta w proces noszenia
aparatu. Im wiêcej informacji
mo¿e on dostarczyæ o swoich
odczuciach i potrzebach, tym
lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹
promocj¹ pracownicy ga-
binetów audioprotetycz-
nych firmy Fonikon zapra-
szaj¹ wszystkich zaintere-
sowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz kon-
sultacjê audioprotetyczn¹.

Istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Oso-
bom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty do-
mowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi
us³ugami prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt
(ul. Ostro³êcka 4, tel. 022
498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 022 353 42 50).

AS 2009

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

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

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

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

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

USŁYSZ NA NOWO
APARATY S£UCHOWE

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

tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozu-
mieniem mowy? A mo¿e ktoœ z bliskich
ma k³opoty ze s³uchem? Przeczytaj, w ja-
ki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

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

Sklep Ortopedyczno − Rehabilitacyjny 
ul. Grenadierów 25/27; tel. 022 810−19−24, 

czynne: pon.−pt. godz. 10−18, 
soboty godz. 10−14. 

www.orto−sklep.waw.pl
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SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
kabiny, wanny, meble ³azienkowe
glazura, terakota, gres
panele, parkiet, korek
p³ytki elewacyjne, klinkier
kleje, fugi, listwy
narzêdzia

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

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

OKNA ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

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

Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

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

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE STYLOWE NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

Do nieba maj¹ dziewiêæ milime-
trów – taki jest kaliber s³u¿bowej
broni. ¯yj¹ w napiêciu i ci¹g³ym
stresie, ale nigdy nie bior¹ w ³a-
pê. Tacy s¹ bohaterowie ksi¹¿ki
by³ego funkcjonariusza CBŒ.

Piotr Pochuro – za tym pseudonimem ukry-
wa siê mieszkaj¹cy na Pradze Po³udnie by³y poli-
cjant, autor wydanej niedawno ksi¹¿ki „Dziewiêæ
milimetrów do nieba”. Powieœæ przedstawia kuli-
sy policyjnej pracy, a o jej powstawaniu autor (na
zdjêciu) opowiada³ 21 paŸdziernika podczas spo-
tkania z czytelnikami w bibliotece przy ul. Gro-
chowskiej 333 a.

BRUDNY HARRY
I KAPITAN CHAOS

Do wydania ksi¹¿ki sk³oni³y autora przychylne
recenzje œrodowiska – bohaterowie wzbudzili
sympatiê czytelników Internetowego Forum Poli-
cyjnego. Ale, jak zapewnia Piotr Pochuro, po-
wieœæ jest adresowana nie tylko do policjantów. -
S¹ w niej oczywiœcie zaskakuj¹ce zwroty akcji,
poœcigi, strzelaniny, lecz nie to jest najwa¿niejsze.
Chcia³em przede wszystkim pokazaæ policyjne ¿y-
cie od kuchni. Wybory, przed jakimi staj¹ poli-
cjanci. Ta praca to niekiedy dzia³anie na granicy
prawa. Czy przes³uchuj¹c podejrzanego o zako-
panie cz³owieka ¿ywcem, wiedz¹c ¿e ofiara byæ
mo¿e jeszcze ¿yje, policjant mo¿e zastosowaæ
kontrowersyjne metody przes³uchiwania, czy po-
winien ograniczyæ siê wy³¹cznie do tych bez-
wzglêdnie zgodnych z prawem? Takie dylematy
towarzysz¹ ludziom wykonuj¹cym tê pracê na co
dzieñ – wyjaœnia³.

Wiarygodnoœci przedstawianym sytuacjom ma
dodaæ jêzyk ksi¹¿ki. Autor stara³ siê unikaæ wul-
garyzmów, nie stroni³ za to od policyjnego ¿argo-
nu. Rozmowy przez radio, dyskusje z niezbyt
rozgarniêtym oficerem dy¿urnym, znanym jako
kapitan Chaos – to niemal wierne odtworzenie re-
aliów pracy w policji.

S£U¯BA ALBO RODZINA
Jak przyznaje Piotr Pochuro, nie ma w jego po-

wieœci policjantów naprawdê z³ych – skorumpo-
wanych, wspó³pracuj¹cych z przestêpczym

podziemiem. Co nie znaczy, ¿e nie ma takich
w ogóle. - Czerpa³em z w³asnych doœwiadczeñ,
a mia³em szczêœcie pracowaæ w zespo³ach,
w których takich przypadków nie by³o – t³umaczy.
Jego bohaterowie s¹ natomiast sfrustrowani, ma-
j¹ problemy rodzinne. Tak, jak w ¿yciu – dwóch
spoœród znajomych autora pope³ni³o samobój-
stwo, nie mog¹c znieœæ napiêcia, towarzysz¹cego
pracy. Sam Pochuro odszed³ z policji po 14 latach
s³u¿by, na rok przed nabyciem praw do wcze-
œniejszej emerytury. - Musia³em wybraæ: praca,
albo rodzina – przyznaje. Zanim przeszed³ do cy-
wila, dozna³ groŸnego wypadku podczas akcji
Centralnego Biura Œledczego, którego by³ funk-
cjonariuszem. W trakcie nalotu na wytwórniê am-
fetaminy uciekaj¹cy bandyta próbowa³ go rozje-
chaæ. Do dziœ by³y policjant ma problemy ze
zdrowiem. W cywilu ima³ siê ró¿nych zajêæ: pra-
cowa³ w hurtowni, obecnie jest zatrudniony w in-
stytucji samorz¹dowej, zajmuj¹cej siê kultur¹.
Mia³ te¿ w swej zawodowej karierze krótki epi-
zod wspó³pracy z agencj¹ detektywistyczn¹. I nie
wyklucza, ¿e do zajêæ zwi¹zanych z zapewnie-
niem bezpieczeñstwa jeszcze kiedyœ powróci. Bo
– jak podkreœla Piotr Pochuro – kto raz zosta³ po-
licjantem, ten bêdzie nim przez ca³e ¿ycie.

Tekst i fot. Przemysław Bogusz

Motywem przewodnim
koncertu by³y piosenki z ksiê¿y-
cem w tle, oparte na poezji Kon-
stantego Ildefonsa Ga³czyñskie-
go. Pojawi³o siê tak¿e kilka au-
torskich aran¿acji, poœród
których znalaz³ siê nawet akcent
country. W ma³ej sali widowi-
skowej panowa³ klimat intym-
noœci, a ksiê¿ycowe piosenki
doskonale wspó³gra³y z wieczo-

row¹ por¹. – Ksiê¿yc jest do-
brym przyjacielem, któremu
mo¿na o wszystkim powiedzieæ –
t³umaczy³ Adam Tkaczyk, wo-
kalista grupy. – Tak dobieram te-
ksty i poetów do moich piosenek,
¿eby to by³y moje s³owa, które
chcia³bym przekazywaæ i rzeczy,
o których chcê mówiæ – dodaje.   

„Wyspy Dobrej Nadziei”
czerpi¹ inspiracjê z polskiej po-

ezji œpiewanej Wolnej Grupy
Bukowina czy Starego Dobre-
go Ma³¿eñstwa. Jednak ich
aran¿acje i muzyka, okreœlana
mianem niszowej, posiada do-
datkowo zabarwienie refleksyj-
ne, poprzedzone wnikliw¹ ana-
liz¹ otaczaj¹cego œwiata i ¿ycia,
wraz z jego problemami. Na-
zwa zespo³u nawi¹zuje do oso-
bistych doœwiadczeñ lidera –

Wszystko zatonie, a nadzieja
zostanie zawsze. Dane miejsce,
gdzie gram jest w³aœnie takim
l¹dem; moj¹ wysp¹ dobrej
nadziei. Do osi¹gniêæ zespo³u
nale¿¹ liczne wystêpy i nagrody
w koncertach piosenki poetyc-
kiej i studenckiej oraz p³yta
„Najdalsze”, wydana w 2000r. 

Zespó³ powsta³ w 1995 ro-
ku. W jego sk³ad wchodz¹:

Anna Tkaczyk – skrzypce;
Krystian Sidor – gitara baso-
wa; Norbert Filipek – gitara;
Miko³aj Wielecki – bêbny oraz
Adam Tkaczyk - lider zespo³u
o charyzmatycznym g³osie
i osobowoœci. W repertuarze
znajduj¹ siê utwory z w³asn¹
muzyk¹, skomponowan¹ do
wierszy Konstantego Ildefon-
sa Ga³czyñskiego, Edwarda
Stachury czy Jonasza Kofty.
Podczas koncertu mo¿na by³o
us³yszeæ ballady o lunatyku,
œnie, latarniach, Aniele Stró¿u
czy dziwach za oknem. Muzy-
cy próbowali nawet zaanga¿o-
waæ publicznoœæ do wspólne-

go œpiewania i do odpowiedzi
na pytanie jednego z utworów
– „Po co ¿ona poecie?”. Kon-
cert zakoñczy³y s³owa lidera,
bêd¹ce jednoczeœnie  podsu-
mowaniem wieczoru – ¯ycie
to droga – czy jest siê poet¹,
czy lunatykiem. Oby nam nie
zabrak³o w niej piêknych za-
krêtów.

Ewelina Bajek

Policja jakiej nie znacie Piosenki z ksiê¿ycem w tle
W sobotê, 17 paŸdziernika, w sali widowiskowej
Towarzystwa Œpiewaczego na Saskiej Kêpie, przy
parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, odby³
siê koncert zespo³u „Wyspy Dobrej Nadziei”. Jak
siê okaza³o, wystêp grupy by³ uczt¹ nie tylko dla
uszu, ale przede wszystkim dla ducha.
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Na ten moment mieszkañcy
Osiedla Iskra na Goc³awiu cze-
kali kilkanaœcie lat. 21 paŸ-
dziernika br. otwarto no-
we, ogólnodostêpne bo-
isko do gry w pi³kê
no¿n¹ i koszykówkê.
Inwestycja przy ul. Bry-
gady Poœcigowej zosta³a
zrealizowana w 2009r. z bu-
d¿etu Dzielnicy Praga Po³udnie.
Krótki mecz inauguracyjny ro-
zegrali uczniowie ze SP nr 312,
a pierwsze podanie wykonali
Tomasz Kucharski, burmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie i Ma-
ciej Szczêsny, by³y reprezentant
Polski w pi³ce no¿nej. Do kibi-
cowania zawodnikom zachêca³a
Marlena Drozdowska, œpiewa-
j¹c znany przebój „Jak dobrze
wstaæ skoro œwit”.  

Po meczu by³y niespodzianki
dla m³odych sportowców przy-
gotowane przez po³udniowo-
praski Urz¹d i zawodników Le-
gii, a przedstawiciel SP nr 312
odebra³ puchar z podziêkowa-
niem za udzia³ uczniów w me-
czu inauguracyjnym.

  
30 paŸdziernika o godz.10.00

z udzia³em w³adz dzielnicy Wa-
wer i zaproszonych Goœci odbê-
dzie siê uroczyste otwarcie kom-
pleksu boisk przy Szkole Podsta-
wowej Nr 124 ul. Bartoszycka
45/47. Nowy obiekt sportowy
sk³ada siê z boiska wielofunk-
cyjnego do pi³ki rêcznej, mini
no¿nej, tenisa, boiska do siat-
kówki i boiska do koszykówki.

  
28 paŸdziernika podpisano

umowê na budowê centralnego
odcinka II linii metra. Do jej
budowy pos³u¿y najwiêksza

w Polsce tarcza, dziêki której
powstanie m.in. tunel biegn¹cy
8 metrów pod dnem Wis³y.
W ramach inwestycji powstanie
te¿ najg³êbiej po³o¿ona stacja
metra – Nowy Œwiat, która bê-
dzie zlokalizowana 6 piêter pod
ziemi¹. Centralny odcinek me-
tra liczy 6,1 km d³ugoœci i bê-
dzie mia³ siedem stacji: Rondo
Daszyñskiego, Rondo ONZ,
Œwiêtokrzyska, Nowy Œwiat,
Powiœle, Stadion i Dworzec
Wileñski. Prace budowlane roz-
poczn¹ siê za nieca³y rok i za-
koñcz¹ na prze³omie 2013/2014
roku.

  
22 paŸdziernika sala plebani

koœcio³a p.w. Najczystszego
Serca Maryi by³a miejscem de-
baty nad rewitalizacj¹ placu
Szembeka. Do prezentowanej
koncepcji architekta dr Jacka
Szerszenia mieszkañcy wci¹¿
zg³aszaj¹ uwagi. – Chcemy wiê-
cej rekreacji, drzew, a mniej
miejsc parkingowych i bruko-
wej kostki – mówi³a mieszkaj¹-
ca przy pl. Szembeka Gra¿yna
JóŸwiak. Burmistrz Tomasz
Kucharski i jego zastêpca Ma-
rek Karpowicz zapewnili, ¿e
zg³aszane postulaty bêd¹ je-
szcze brane pod uwagê. Ogól-
nie koncepcja zmian, której
z uwag¹ przys³uchiwa³ siê pro-
boszcz ks. Krzysztof Ukleja,
podoba³a siê mieszkañcom.
Plac Szembeka ma byæ bardziej
bezpieczny i funkcjonalny. Bê-
d¹ nasadzenia nowej zieleni,
nocne oœwietlenie, miejsce na
budowê fontanny i pomnika. 

  
Podstawowe roboty wykony-

wane obecnie na budowie Sta-
dionu Narodowego to s³upy,
œciany i stropy ¿elbetowe kon-
dygnacji od - 4 do 0 oraz klatki
schodowe. Rozpoczêto roboty
przy budowie wêz³a cieplnego
zlokalizowanego poza nieck¹
Stadionu, przy wylocie dawne-

go tunelu wjazdowego na Sta-
dion X-lecia. Bêdzie to bardzo
du¿y wêze³ o mocy 15 MW, za-
silany z przebiegaj¹cej wzd³u¿
ul. Zielenieckiej sieci ciep³ow-
niczej SPEC. 

  
Fundacja „Ja Wis³a” zamie-

rza powo³aæ do ¿ycia Muzeum
Wis³y w zabytkowym dworcu
rzecznym, który teraz cumuje
w porcie praskim. Jednak na je-
go remont potrzeba a¿ miliona
z³otych.

Wed³ug Przemys³awa Paska
z Fundacji „Ja Wis³a” w tym ro-
ku na barkê powróc¹ wszystkie
okna i pojawi siê nowa papa na
dachu. Dworzec rzeczny ma po-
nad sto lat, przed wojn¹ s³u¿y³
jako przystañ dla parostatków.
Bez potrzebnych napraw kon-
serwacyjnych istnieje niebez-
pieczeñstwo jego zatoniêcia. 

  
W Warszawie ¿yje ok. 30 tys.
dzikich kotów - wynika

z szacunków sto³eczne-
go Ratusza. Przed
zbli¿aj¹c¹ siê zim¹
nad ich losem chc¹

pochyliæ siê miejscy
radni. Planuj¹ zaleciæ za-

rz¹dcom budynków, admini-
stratorom nieruchomoœci
i wspólnotom mieszkaniowym

zachowanie miejsc bytowania
kotów, g³ównie w piwnicach
budynków mieszkalnych.

Rada Warszawy na ostatniej
sesji mia³a podj¹æ stanowisko
w tej sprawie, jednak debata
nad jego treœci¹ skoñczy³a siê
odes³aniem go do komisji
ochrony œrodowiska w celu do-
konania poprawek.

  
W œrodê 28 paŸdziernika

w LXXVI Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Józefa Pi³sud-
skiego przy ul. Kowelskiej
odby³a siê uroczystoœæ patrio-
tyczno-historyczna pt. „Sztafe-
ta Pokoleñ”. Ide¹ spotkania by-
³o wyeksponowanie ci¹g³oœci
pokoleniowej polskiej historii,
patriotyzmu poprzez wspólne
wykonanie najbardziej popular-
nych utworów muzycznych jak
Pierwsza Kadrowa, Serce
w plecaku, Czerwone maki na
Monte Cassino. Uczestnicy wy-
s³uchali prelekcji historycznej
i obejrzeli czêœæ artystyczn¹.
Impreza by³a wspólnym przed-
siêwziêciem m³odych Pra¿an
i praskich œrodowisk komba-
tanckich. 

  
Od 2 do 8 listopada br.

w godz. 9.0-17.00 na Placu
Bankowym przy pomniku Ju-
liusza S³owackiego zaparkuje

specjalistyczny ambulans me-
dyczny. Bêdzie w nim mo¿na
bezp³atnie wykonaæ dzieciom
w wieku od 9 miesiêcy do 3 lat
badanie ultrasonograficzne oce-
niaj¹ce stan narz¹dów wewnê-
trznych oraz umo¿liwiaj¹ce
wykrycie najczêœciej spotyka-
nych w tym przedziale wieko-
wym odstêpstw od normy.

W celu zapisania dziecka na ba-
danie trzeba siê zarejestrowaæ
pod nr telefonu Fundacji Ronal-
da McDonalda: 512-396-247
(poniedz.–pi¹tek w godz. 9-17).
Wiêcej na www.frm.org.pl

  
Jeszcze s¹ wolne miejsca na

bezp³atne zajêcia rehabilitacyjne
dla niepe³nosprawnych ruchowo
warszawiaków. Wystarczy po-
siadaæ orzeczenie o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci, ¿e-
by skorzystaæ z profesjonalnych
zabiegów. Kontakt tel: (022)
640 14 64, (022) 640 14 84, 
mail: kontakt@fundacjaavalon.pl
www.fundacjaavalon.pl

  
31 paŸdziernika oraz 1 li-

stopada ZTM uruchomi 26
specjalnych linii cmentar-
nych. Oznakowanie specjal-
nych autobusowych linii
cmentarnych bêdzie rozpo-
czynaæ siê od litery „C”. Do-
jad¹ one m.in. na cmentarze:
Pó³nocny, Pow¹zkowski,
Bródnowski i Wolski. Szcze-
gó³owe informacje o liniach
cmentarnych i zmianach tras
na stronie: www.ztm.waw.pl

(ab) (mkp) (ar) (ach) (bbj)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 2.11. godz. 19.00 – Koncert Andrzeja Zagdañskiego
(baryton), wstêp wolny; 04.11. godz. 17.00 - W cyklu „ Spotka-
nia ze sztuk¹” wyk³ad „Sztuka czasów cesarza Augusta. Staro-
¿ytny Rzym”, wstêp wolny; godz. 17.00 Wieczorek taneczny –
wstêp 10z³; 05.11. godz. 18.00 – Spotkanie literackie pt. „Marian
Oœmia³owski, legenda (tak¿e praska) i prawda”, wstêp wolny;
06.11 godz. 19.00 – Jazzuj¹co - poetycki koncert Daniela Ga³¹z-
ki z zespo³em, wstêp wolny; 08.11. godz. 15.00 – Spektakl dla
dzieci „Baœñ i bajek nieco”, wstêp 3 z³; 09.11. godz. 19.00 –
Spektakl pt. „Szary” w wykonaniu teatru MOMO z Katowic,
wstêp wolny; 13.11 godz. 19.00 – Monodram Jolanty ¯ó³kow-
skiej „Lifting”;16.11. godz. 9.00; 10.15; 11.30 – „Saksofonowy
zawrót g³owy” zaproszenie dla dzieci ze szkó³ podst. z klas 1-4
do udzia³u w koncertach muzyki wspó³czesnej, 3 z³ (rezerwacja:
606 635 906); 

Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 – 18.11.
godz.16.00 Spotkanie z podró¿nikiem - ,,Ciekawostki z ¿ycia
zwierz¹t” – prelekcja Juliana Majewskiego; 20.11. godz. 18.00
Galeria Doros³ego Artysty - Wernisa¿ Joanny Beredy; 21.11.
godz. 17.00 Koncert patriotyczny z okazji 11 Listopada – grupa
wokalna Uniwersytetu III Wieku.

Dom Kultury Praga ul. D¹browszczaków 2 - 29 i 30.10.
godz. 19.00 Kropka Theatre monodram „Judyta, jak¹ by³a”. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Skandynawski Salon Figury Kobiecej 
PROMENADA 
ul. Ostrobramska 75c 
04-175 Warszawa 
tel. 022 611 70 10
Idealnym sposobem na utratê wagi i zbêdnej tkanki t³uszczowej, poprawê kondycji 
fizycznej miêœni i skóry oraz redukcjê cellulitu jest skandynawski program BAILINE -
najbardziej zaawansowany system kszta³towania kobiecej sylwetki!

Nie masz nic do stracenia – jedyne co tracisz, 
to zbêdne centymetry i kilogramy 

Zapraszamy tak¿e na NOWOŒÆ w Polsce:
elektro-lifting twarzy! oraz modelowanie ramion! 

Bailine gwarantuje:
Smuk³¹ sylwetkê
Poprawê kondycji fizycznej 
Redukcjê centymetrów i kilogramów 
Redukcjê cellulitu 
Wspania³e samopoczucie 
Szybki efekt 

Zadzwoñ dzisiaj i skorzystaj 
z bezp³atnego zabiegu oraz konsultacji: 

022 611 70 10 
Jak do nas trafiæ? 

ul. Ostrobramska 75c PROMENADA 
Pasa¿ Wodny, wejœcie przez klatkê 3 

na parterze (domofon Bailine) 
nastêpnie wind¹ na piêtro 3.

Bardzo pracowici s¹ radni Warszawy. 22
paŸdziernika uczestniczyli a¿ w trzech
miejskich sesjach.
I po³owa sto³ecznych rajców siedzia³a w sali obrad od rana do

godziny pierwszej w nocy! Bo tak póŸno skoñczy³a siê ostatnia se-
sja dotycz¹ca nieprawid³owoœci przy budowie basenu w wawer-
skim Aninie. 

Sesja mia³a rozpocz¹æ siê o godz. 14.00, ale opóŸnienie by³o tak
wielkie, ¿e rozpoczê³a siê dopiero póŸnym wieczorem. – To spe-
cjalnie – mówi³ nam radny Maciej Maciejowski. – Aby zmêczyæ
radnych, aby obrad nie s³uchali mieszkañcy i zniechêciæ dziennika-
rzy. O nieprawid³owoœciach i niejasnoœciach przy budowie basenu
pisaliœmy wielokrotnie. Wiele wa¿kich kwestii zaakcentowaliœmy
w poprzednim numerze naszego pisma (dostêpnym w archiwum na
stronie www.mieszkaniec.pl), przy okazji relacji z nadzwyczajnej
sesji rady Wawra. – Z przebiegiem tej sesji mieszkañcy mogli siê za-

poznaæ z relacji w niezale¿nej gazecie „Mieszkaniec”, gdzie zosta-
³o to bardzo dobrze zrelacjonowane – mówi³ do miejskich rajców
radny Tomasz Zdzikot. 

Opozycyjny w radzie Warszawy klub PiS chcia³, ¿eby Komisja
Rewizyjna zajê³a siê nieprawid³owoœciami przy budowie basenu
i nadzorze nad t¹ inwestycj¹, sprawowanym przez Zarz¹d Wawra.
Jednak koalicjanci to tego nie dopuœcili. Dzielnicowych w³adz bro-
nili radni PO – Ewa Masny i Piotr Kalbarczyk. Choæ o tak póŸnej
porze ich wypowiedzi nie zawsze by³y trafne...

Goœcinnie wystêpuj¹cy na miejskiej sesji Norbert Szczepañski
(PO) przewodnicz¹cy rady Wawra stwierdzi³: – S¹ nieprawid³owo-
œci i je trzeba naprawiæ. Goœcinnie wystêpowa³ te¿ na sesji Warsza-
wy burmistrz Wawra Jacek Duchnowski i jego zastêpca Zdzis³aw
Gójski. Szkoda tylko, ¿e ¿aden z nich nie odpowiedzia³ na ¿adne
pytanie zadawane przez radnych opozycji. Mo¿e dlatego, ¿e dopie-
ro 29 paŸdziernika, na sesji rady Wawra ma zostaæ zaprezentowana
druga czêœæ ekspertyzy dotycz¹cej budowy basenu?… ar

NOCNE PŁYWANIE NA SESJI
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