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„My” i „oni”
Polska jest krajem, gdzie

wszystkiemu winni s¹ „oni”. Pod
tym pojêciem kryje siê w³adza
(która zawsze wszystkiemu jest
winna, bo nie myœli i jest skorum-
powana),  albo... my, ale w innym
od³amie. „Oni” nie pozwalaj¹ nic
zbudowaæ, „oni” podejmuj¹ g³u-
pie decyzje, „oni” nie rozumiej¹,
¿e dwa razy dwa jest cztery. My
to wiemy od zawsze.

My wiemy, ¿e miasto jest za-
korkowane, ¿e ka¿da idea po-
zwalaj¹ca na zbudowanie alter-
natywnych dróg wydostania siê
z zatkanych osiedli sypialni po-
winna byæ wsparta i pielêgno-
wana. ¯e najlepsze jest metro,
ale tak¿e i linie tramwajowe,
które nie zabieraj¹ wiele miej-
sca, a szybko przewo¿¹ du¿e
liczby pasa¿erów.

„Oni” tylko udaj¹, ¿e wiedz¹
to samo. Bo jak przychodzi co
do czego, to zamiast podejmo-
waæ decyzjê, miêdl¹ sprawê,
przek³adaj¹ pieni¹dze z jednej
kupki na drug¹, a dróg wci¹¿
jest tyle ile by³o. 

I gdy pojawi³a siê koncepcja,
by wybudowaæ liniê tramwajo-
w¹, która bieg³aby od al. Wa-
szyngtona przez Miêdzynarodo-
w¹ wzd³u¿ Afrykañskiej na Go-
c³aw, co pozwoli³oby odetkaæ sa-
mochodowy wyjazd z tego osie-
dla w kierunku Centrum, pewne
by³o, ¿e „my” zrozumiemy w lot
wagê tego zagadnienia. Ale na-
st¹pi³ sensacyjny zwrot - to „oni”
(w³adze miasta) chcieli, by ta
droga powsta³a, „my” zaœ,
w osobach radnych z Rady Mia-
sta to oprotestowaliœmy. No bo
linia - byæ mo¿e - zamknê³aby
ideê doprowadzenia tu metra,
no i przeciê³aby Sask¹ Kêpê! 

Jak Pañstwo myœlicie, kto za
kilka lat bêdzie winien, ¿e Go-
c³aw jest jeszcze bardziej nie-
przejezdny ni¿ jest?

Tomasz Szymański
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tel .  606 591 047

WYBORWYBORY SAMORZĄDOWE 2010Y SAMORZĄDOWE 2010
Uwaga! Komitety wyborcze! 

Nadchodzi wielki i bardzo powa¿ny egzamin dla tych, którzy rz¹dz¹ do tej pory i rz¹dziæ chcieliby nadal, dla do-
tychczasowych radnych Sejmiku Mazowieckiego, Rady Warszawy, Rad Dzielnic. Waszym egzaminatorem bêd¹
wyborcy, mieszkañcy naszych dzielnic. 21 listopada, przy pomocy kartki wyborczej wystawi¹ wam rachunek za-
równo za sukcesy, jak i za pora¿ki. Macie szansê wp³yn¹æ na ich decyzjê – opowiedzcie o swojej dotychczaso-
wej pracy. Zapraszamy równie¿ kandyduj¹cych po raz pierwszy. Przedstawcie swoje programy, zamierzenia
i marzenia, powiedzcie, co wy chcecie zrobiæ dla miasta, dzielnicy, dla swojego œrodowiska. 

Nasze telefony: (22) 813−43−83; 22 810−64−12; 
e−mail:redakcja@mieszkaniec.pl



Co roku, w niedzielê naj-
bli¿sz¹ dacie œmierci patrona
parafii, ksi¹dz proboszcz
Andrzej Kuflikowski organi-
zuje integracyjny, odpustowy

festyn. Jest to zarazem sym-
boliczne „Po¿egnanie lata”
przez lokaln¹ i parafialn¹ spo-
³ecznoœæ. Tegoroczny festyn,
mia³ szczególny wydŸwiêk.
Raz, ¿e parafia obchodzi jubi-
leusz piêciolecia istnienia,
a dwa, ¿e tego dnia (26 wrze-
œnia) przed koœcielnym tere-
nem ods³oniêty zosta³ pomnik
gen. Fieldorfa.

G³ówn¹ mszê œwiêt¹, od-
pustow¹ sumê, poprowadzi³
Ordynariusz Diecezji War-
szawsko-Praskiej abp Hen-
ryk Hoser. Po sumie wszyscy
przeszli do miejsca, gdzie od
niedawna znajduje siê po-
mnik genera³a brygady Au-

gusta Emila Fieldorfa. „Nil”
w historii Polski by³ postaci¹
wybitn¹ zarówno ze wzglêdu
na umiejêtnoœci wojskowe,
jak i na niez³omn¹ patrio-

tyczn¹ postawê. By³ m.in. le-
gionist¹, dowódc¹ „Kedywu”
i zastêpc¹ komendanta g³ów-
nego Armii Krajowej. Prezy-
dent Bronis³aw Komorowski,
w liœcie z okazji ods³oniêcia
pomnika, okreœli³ gen. Fiel-
dorfa mianem „jednego
z najwiêkszych bohaterów
narodowych i uosobieniem
¿o³nierskiego honoru”. 

O idei budowy pomnika
i ¿yciu genera³a opowiada³a
zebranym Halina Kondracka,
powstaniec warszawski i pre-
zes V Rejonu Armii Krajowej
„Praga”. Przypomnia³a woj-
skow¹ drogê bohatera oraz
ostatnie lata ¿ycia. – Po obiet-

nicy amnestii genera³ zosta³
podstêpnie aresztowany –
mówi³a do zgromadzonych. –
Mimo ciê¿kich tortur odmówi³
wspó³pracy z Urzêdem Bez-
pieczeñstwa. Na podstawie
fa³szywych oskar¿eñ, w 1953
roku zosta³ skazany na œmieræ
przez powieszenie. „Nil” zo-
sta³ zrehabilitowany dopiero
w 1989 r., a cztery lata temu
odznaczony Orderem Or³a
Bia³ego.

Ods³oniêcia pomnika doko-
nali wspólnie abp Henryk Ho-
ser, burmistrz Pragi Po³udnie
Tomasz Kucharski oraz Wa-
c³aw Kalbarczyk ze Œwiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK.
– Ten dzieñ, to spe³nienie
oczekiwañ wielu ludzi – pod-
kreœli³ burmistrz Kucharski
i dziêkowa³ wszystkim,
którzy przyczynili siê do bu-
dowy pomnika. Szczególnie
zaœ Dariuszowi Brzóskiewi-
czowi kieruj¹cemu dzielnico-
wym Zespo³em Kultury oraz
autorowi dzie³a dr Jackowi
Kucabie, który zawar³ postaæ
genera³a w swoistym labiryn-
cie prostopad³oœcianów sym-
bolizuj¹cym uwiêzienie i po-
szukiwanie drogi do wolno-
œci. 

Po po³udniu na terenie ko-
œcielnym rozpocz¹³ siê wspo-
mniany festyn odpustowy.
By³a grochówka, chleb ze
smalcem, a tak¿e ró¿ne kon-
kursy i loterie. Z ty³u Sanktu-
arium œw. Ojca Pio stanê³a
scena, na której wystêpowa³y
dzieciêce zespo³y Fasolinki
i OREMUS. Koncertowa³ te¿
Jazz Combo Volta oraz Arka
Noego.

rosa
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KRONIKA POLICYJNA
Rzuci³ siê na policjanta 

Przed 4.00 rano patrolowcy interweniowali na
ulicy Kobielskiej: na klatce schodowej kilka m³o-
dych osób spo¿ywa³o alkohol i awanturowa³o siê.
22-letni £ukasz K. nie zamierza³ okazaæ doku-
mentów, ani te¿ podaæ swoich personaliów.
Odmawia³ wykonywania jakichkolwiek poleceñ
wydawanych mu przez mundurowych. Krzycza³,
u¿ywa³ s³ów wulgarnych, a¿ na koniec rzuci³ siê
w kierunku policjanta. 22-latek zosta³ zatrzyma-
ny, trafi³ do policyjnej celi. Odpowie m.in. za na-
ruszenie nietykalnoœci cielesnej policjanta.

Okrad³ swoj¹ dziewczynê
Do komendy przy ul. Grenadierów wp³ynê³o za-

wiadomienie o kradzie¿y karty p³atniczej oraz
pieniêdzy, zgromadzonych na koncie. Chodzi³o
o kwotê ponad 10 tysiêcy z³otych. Zawiadomienie
z³o¿y³a kobieta, wskaza³a na sprawcê tych czynów.
By³ to jej ch³opak. Mê¿czyzna najpierw ukrad³ jej
kartê, a potem w tajemnicy przed ni¹ sukcesywnie,
przez kilka dni z rzêdu wyp³aca³ gotówkê. I tak
uzbiera³o siê ponad 10 tysiêcy z³otych. W tym cza-
sie odradza³ jej korzystanie z karty tego w³aœnie
banku, t³umaczy³ to na ró¿ne sposoby. Przyszed³
jednak moment, ¿e kobieta zorientowa³a siê, co siê
dzieje. Kiedy odkry³a kradzie¿ za¿¹da³a zwrotu
pieniêdzy. Wyznaczy³a swemu partnerowi kon-
kretny termin. 26-letni £ukasz K. nie wywi¹za³ siê
z tego zobowi¹zania i przyzna³ siê do dokonania
tej kradzie¿y. Twierdzi³, ¿e by³ w trudnej sytuacji
finansowej, mia³ d³ugi i przy pomocy gotówki na-
le¿¹cej do jego dziewczyny chcia³ rozwi¹zaæ swo-
je k³opoty. 

Zgarnê³y „napiwek”?
Saszetkê z dokumentami i 23 tysi¹cami euro

pewien klient zostawi³ w barze. Saszetkê znala-
z³a kelnerka i wspólnie z kole¿ank¹ postanowi³y
przyw³aszczyæ sobie gotówkê, pozosta³e rzeczy
wyrzuci³y. W udowodnieniu kradzie¿y pomóg³
monitoring lokalu, a kierowniczka przejrza³a je-
go zapis, widaæ by³o, jak jedna z kelnerek bierze
saszetkê, potem wspólnie z kole¿ank¹ przegl¹da-
j¹ jej zawartoœæ. Obie kobiety zosta³y zatrzyma-
ne. Przy jednej z nich znaleziono 13 tysiêcy eu-
ro. W trakcie dalszych ustaleñ okaza³o siê, ¿e 30-
letnia Izabela T. i 28-letnia Sylwia S. wspólnie 

wynios³y z baru torbê z pieniêdzmi, gotówkê za-
bra³y, a resztê wyrzuci³y. Uparcie twierdzi³y, ¿e
w saszetce by³o tylko 13 tysiêcy euro. Policjanci
z wydzia³u mienia przedstawili kobietom za-
rzuty dokonania wspólnie kradzie¿y 23 tysiêcy
euro.

Napad³ na Grochowianina 
Na jednej z ulic Grochowa dosz³o do rozboju.

Pokrzywdzony naprawia³ coœ w swoim samo-
chodzie, sta³ pochylony pod otwart¹ mask¹ auta,
gdy podszed³ do niego jakiœ cz³owiek... kopn¹³
go i zacz¹³ groziæ. Zajrza³ do wnêtrza samocho-

du, zabra³ stamt¹d dwa telefony komórkowe
i aparat fotograficzny, po czym uciek³. Dzia³ania
operacyjne pozwoli³y ustaliæ sprawcê, dotrzeæ
do niego - a ten w ostatniej chwili próbowa³ po-
zbyæ siê zdobytego ³upu, wyrzucaj¹c wszystko
przez okno. 32-letni Pawe³ C. trafi³ do policyj-
nej celi. 

Uzbrojony w... zastawê sto³ow¹
W tramwaju jeden z pasa¿erów nie chcia³ pod-

daæ siê kontroli biletów, nie zamierza³ równie¿
okazaæ dokumentów, ani podaæ swoich danych.
Kilkakrotnie ubli¿y³ i wyzwa³ kontrolera. Przy
Rondzie Waszyngtona wyj¹³ nó¿ z... kompletu
obiadowego i grozi³, ¿e za chwilê go u¿yje. Kon-
troler zg³osi³ siê do dzielnicowych stacjonuj¹cych
w Mobilnym Posterunku Policji i poinformowa³
o wszystkim, co siê sta³o. Po kilku minutach pa-
trol dzielnicowych zatrzyma³ 34-letniego Marka
T. Odnaleziony nó¿ zabezpieczono, sprawcy gro-
zi do dwóch lat wiêzienia. toms
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Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa stanowi¹ g³ówne
Ÿród³o zatrudnienia we wszystkich gospodarkach ryn-
kowych, jednak widmo recesji i wykluczenia finanso-
wego powoduje, ¿e sektor MSP zamra¿a bud¿ety
i w znacznym stopniu ogranicza inwestycje. Prowadzi
to do stagnacji i powolnego spadku konkurencyjnoœci
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Sposobem na wy-
rwanie siê z marazmu mo¿e byæ skorzystanie z oferty
leasingowej. Jak unikn¹æ ryzyka zad³u¿enia a jedno-
czeœnie nie rezygnowaæ z innowacji radzi Dyrektor 
Departamentu Us³ug Logistycznych i Leasingu TZ
SKOK SKA Jacek Stêpieñ.

- Jako specjalista a jednoczeœnie praktyk obserwuje
pan zmieniaj¹ce siê trendy na rynku. Jak ocenia pan
aktualn¹ kondycjê ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw?

- Sektor MSP uwa¿any jest, oczywiœcie s³usznie, za
motor napêdowy wspó³czesnej gospodarki rynkowej.
Tak¿e o sile polskiego przemys³u stanowi¹ ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa. Jest to sytuacja naturalna dla wszyst-
kich pañstw rozwiniêtych.

Po burzliwym okresie transformacji Polska odesz³a od
gospodarki sterowanej centralnie i skierowa³a siê w stro-
nê dywersyfikacji rynku. Zaowocowa³o to wzrostem za-
równo liczby, jak i znaczenia ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw, a tak¿e ich wzmo¿onym wp³ywem na ca³okszta³t
polskiego rynku, handlu zagranicznego i dzia³alnoœci in-
westycyjnej. Udzia³ sektora ma³ych i œrednich firm w wy-
twarzaniu PKB sprawia, ¿e nie mog¹ one stale pozosta-
waæ w cieniu biznesowych gigantów. 

Lata nadrabiania strat w stosunku do rozwiniêtych
przedsiêbiorstw pañstw zachodnich doprowadzi³y do te-
go, ¿e polski sektor MSP znalaz³ wreszcie uznanie
w oczach rodzimych i zagranicznych instytucji finanso-
wych. Jednak¿e os³abienie gospodarcze i wolniejszy
wzrost PKB doprowadzi³y do os³abienia wspó³pracy miê-
dzy przedsiêbiorcami a bankami, które w zwi¹zku z kryzy-
sem sta³y siê mniej sk³onne do finansowania innowacyj-
nych przedsiêwziêæ. 

- Kryzys sprawi³, ¿e ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
napotykaj¹ bariery rozwojowe, z których – obok niesta-
bilnej gospodarki – najpowa¿niejszymi s¹ przeszkody

finansowe oraz problemy zarz¹dzania wynikaj¹ce z nie-
wystarczaj¹cej wiedzy przedsiêbiorców.

- Nie da siê ukryæ, ¿e kryzys os³abi³ rentownoœæ sekto-
ra MSP, jednak¿e wymusi³ te¿ na przedsiêbiorcach podjê-
cie rozs¹dnych dzia³añ zabezpieczaj¹cych przed wahania-
mi finansowymi. Ostatnie lata by³y zatem dobr¹ szko³¹
przetrwania dla wszystkich podmiotów gospodarki ryn-
kowej. W³aœciciele firm dostrzegaj¹ koniecznoœæ inwesto-
wania zarówno we w³asny potencja³, w wiedzê i naukê,
jak równie¿ w rozszerzanie zakresu dzia³alnoœci. Staj¹c
przed wyborem, stagnacja czy rozwój, coraz czêœciej wy-
bieraj¹ rozwi¹zania, które zapewniaj¹ technologiczn¹
przewagê nad konkurencj¹.

Problemem wci¹¿ pozostaj¹ finanse. Poziom oszczêd-
noœci zgromadzony przez przedsiêbiorców jest zwykle
niewystarczaj¹cy do rozszerzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej. Powa¿nie ogranicza to mo¿liwoœci wdra¿ania inno-
wacji, a tym samym hamuje rozwój nowych inicjatyw. Ak-
tywni biznesmeni poszukuj¹ jednak nowych sposobów fi-
nansowania i siêgaj¹ w tym celu do Ÿróde³ zewnêtrznych. 

- Finansowanie zewnêtrzne musi byæ oparte o us³ugi
œwiadczone przez instytucje bankowe. Jednak banki os³a-
bione kryzysem chêtniej wspieraj¹ wielkie koncerny.

- To prawda. Du¿e firmy maj¹ ³atwiejszy dostêp do po-
¿yczek bankowych. Z pomoc¹ mog¹ przyjœæ instytucje,
które nie s¹ bankami komercyjnymi. Oczywiœcie w takim
wypadku podstawowym kryterium decyduj¹cym o wybo-
rze partnera biznesowego powinna byæ jego uczciwoœæ
i stabilna sytuacja na rynku. 

Rok 2010 zosta³ og³oszony w ca³ej Unii Europejskiej ro-
kiem walki z wykluczeniem, tak¿e tym finansowym. Pro-
gram walki z wykluczeniem prowadz¹ Spó³dzielcze Kasy
Oszczêdnoœciowo Kredytowe. Ze wzglêdu na swoj¹ ofer-
tê, Kasy przygotowane s¹ do obs³ugi firm dysponuj¹cych
ma³ym zasobem kapita³u. SKOK-i maj¹ ju¿ ponad 2 milio-
ny cz³onków i nie stosuj¹ w¹tpliwych etycznie praktyk, do
jakich nierzadko uciekaj¹ siê instytucje parabankowe np.
ukrywania kosztów dodatkowych, czy te¿ przerzucania na
Klienta ryzyka zmiany kosztów refinansowania.

- Mimo wszystko, korzystanie z zewnêtrznego finan-
sowania inwestycji obarczone jest jednak pewnym ry-
zykiem…

- Owszem, dodatkowe wydatki z regu³y wi¹¿¹ siê z ry-
zykiem utraty p³ynnoœci finansowej, dlatego przedsiê-
biorcy musz¹ wybieraæ takie rozwi¹zania, które pozwol¹
na stabilny i zrównowa¿ony rozwój. Oczywiœcie nie ozna-
cza to koniecznoœci zamro¿enia planowanych wydatków.
Choæ kryzys jeszcze nie dobieg³ koñca, warto przygoto-
waæ siê do sprawnego wdro¿enia w kolejn¹ fazê wzrostu
gospodarczego. Ma³e firmy maj¹ potencja³, który musz¹
wykorzystaæ. W tym celu niezbêdne jest w³aœnie skorzy-
stanie z dostêpnych na rynku metod finansowania ze-
wnêtrznego i rozs¹dnego doradztwa w zakresie finansów
firmy. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ mo¿liwoœæ
szukania korzyœci pozafinansowych w podejmowanych
inwestycjach.

W tej sytuacji lepszym choæ, jak siê wydaje, wci¹¿ zbyt
ma³o popularnym rozwi¹zaniem jest odst¹pienie od kre-
dytu na rzecz leasingu. Pozwala to na znaczne obni¿enie
kosztów, gdy¿ w przypadku leasingu operacyjnego op³a-
ty leasingowe stanowi¹ w ca³oœci koszt uzyskania przy-
chodu. Mniejsze s¹ zatem obci¹¿enia podatkowe. Warto
równie¿ skorzystaæ z elastycznych ofert instytucji finan-
sowych, które pozwalaj¹ na negocjowanie równie¿ rat le-
asingowych. 

- Czym jest leasing?
- Leasing w najprostszym ujêciu jest form¹ finansowa-

nia polegaj¹c¹ na nabyciu prawa u¿ywania rzeczy w za-
mian za okreœlone op³aty. Leasingobiorca zobowi¹zuje siê
do ponoszenia na rzecz leasingodawcy kosztów raty lea-
singowej uzgodnionej przez obie strony umowy, która
mieœci w sobie, obok czêœci kapita³owej równie¿ nale¿ne
odsetki. Wysokoœæ rat zale¿y przede wszystkim od wp³a-
ty wstêpnej uiszczonej na pocz¹tku transakcji (która
w ofercie TZ SKOK SKA mo¿e wynosiæ nawet 0% warto-
œci). Równie wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wyso-
koœæ raty leasingowej jest cena, po której leasingobiorca
mo¿e nabyæ przedmiot leasingu po zakoñczeniu umowy.

- Do kogo skierowana jest oferta leasingowa?
- Oferta leasingowa powinna trafiæ przede wszystkim

do œrednich i ma³ych przedsiêbiorstw. Tego typu firmy
zwykle chc¹ mieæ szybko i ³atwo dostêpny sprzêt w po-
staci samochodów, maszyn specjalistycznych czy poja-
zdów rolniczych. Tu w³aœnie ujawnia siê kolejna zaleta le-

asingu – ³atwiejsze procedury oraz mo¿liwoœci pozyska-
nia leasingu, jakie otwieraj¹ siê przed firmami rozpoczy-
naj¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Osoby prowadz¹ce
w³asn¹ firmê rzadko cierpi¹ na nadmiar wolnego czasu,
w zwi¹zku z tym formalnoœci, którymi musz¹ siê zaj¹æ
powinny byæ ograniczone do minimum. Przyk³adem ini-
cjatywy pozwalaj¹cej na znaczn¹ oszczêdnoœæ czasu jest
na przyk³ad witryna internetowa TZ SKOK SKA leasing-
skok.com.pl, gdzie przedsiêbiorcy mog¹ zapoznaæ siê
z ofert¹ leasingu bez wychodzenia z biura. Oferta dostêp-
na jest równie¿ w Kasie Stefczyka. Z leasingu mog¹ sko-
rzystaæ tak¿e przedstawiciele wolnych zawodów: archi-
tekci, lekarze, prawnicy, in¿ynierowie czy maklerzy, którzy
do pracy potrzebuj¹ specjalistycznego sprzêtu. Dla nich
posiadamy szczególnie elastyczn¹ ofertê dopasowan¹ do
indywidualnych potrzeb. 

- Dlaczego leasing a nie kredyt?
- Koszt ogólny leasingu mo¿e byæ znacznie ni¿szy od

kredytu. Wynika to nie tylko z dobrej oferty, ale przede
wszystkim z faktu, i¿ czêœæ inwestycji mo¿na sfinansowaæ
doliczaj¹c do kosztów ratê kapita³owo-odsetkow¹, zwiêk-
szaj¹c koszty i dziêki temu oszczêdzaj¹c na podatku. Su-
ma op³at w ofercie leasingowej TZ SKOK SKA, w przypad-
ku samochodu o wartoœci 50 000 z³, przy 36 ratach wy-
nosi œrednio 112,88%. Warto te¿ dodaæ, i¿ leasing umo¿-
liwia ubieganie siê o dofinansowanie dzia³alnoœci gospo-
darczej ze œrodków unijnych. 

- Na co powinni uwa¿aæ przedsiêbiorcy, którzy decy-
duj¹ siê na skorzystanie z leasingu?

- Decyduj¹c siê na leasing trzeba wzi¹æ pod uwagê
wspomnian¹ ju¿ przeze mnie pozycjê rynkow¹ firmy, jej
renomê oraz poziom zaufania, jakim mo¿emy obdarzyæ
leasingodawcê. Konstrukcja umowy, która w za³o¿eniu
powinna byæ prosta i zrozumia³a, mo¿e zwieraæ ukryte
op³aty sprawiaj¹ce, ¿e tani leasing w rzeczywistoœci
oka¿e siê du¿ym obci¹¿eniem dla firmy. Wybieraj¹c nie-
w³aœciw¹ ofertê, nara¿amy siê na tzw. ukryte koszty lea-
singu. Dlatego szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ ana-
lizie potencjalnego partnera w biznesie i swoje kroki
skierowaæ do instytucji, która gwarantuje bezpieczeñ-
stwo i stabilizacjê. 

Rozmawia³ Micha³ Sza³apski

ul. Abrahama 18, tel. 22 672 05 55

ul. Grochowska 136, tel. 22 740 18 15 do 17

ul. Ateñska 10 lok 4, tel. 22 616 60 86

al. Gen. Chruœciela 37/39 lok. 211, tel.: 22 673 54 50 do 52 

O D D Z I A £Y

Leasing motorem rozwoju dla przedsiębiorczych

NNNN IIII LLLL NNNNAAAA GGGGOOOOCCCCŁŁŁŁAAAAWWWWIIIIUUUU
Na Goc³awiu stan¹³ pomnik gen. Au-
gusta Emila Fieldorfa „Nila”. Uroczy-
ste ods³oniêcie pomnika zbieg³o siê
z festynem w parafii œw. Ojca Pio.
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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

OG£OSZENIE                                                                                                                       REKLAMA

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

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

RABARABAT T nawet donawet do 40%40%
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

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

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

� MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

� MIESZALNIA FARB
� Doradztwo i TRANSPORT
� Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

Radny Sejmiku Mazowieckiego
Jaros³aw Jankowski

dziêkuje
Mieszkañcom 

Wawra
za udan¹ kadencjê

Najuprzejmiej informujemy, i¿ na-
szych wrogów musimy zmartwiæ: wia-
domoœci o œmierci tej rubryki zdecydo-
wanie by³y przesadzone. Wypoczêci
i ozdrowieni wracamy, by przygl¹daæ
siê temu, co w okolicach Rady i Ratu-
sza siê dzieje. Zw³aszcza, ¿e czas oko-
³o wyborczy i dzieje siê sporo. 

Pamiêtacie Drodzy Czytelnicy face-
ta, który chcia³ jednym posuniêciem
d³ugopisu zrobiæ ze wszystkich sto³ecz-
nych szpitali jedn¹ spó³kê, a gdy mu to
uniemo¿liwiono, postanowi³ choæ spry-
watyzowaæ SPEC? Odsuniêty przez Pa-
ni¹ Prezydent od s³u¿by zdrowia, do-
sta³ „na pocieszenie” nadzór nad dzia³-
k¹, w której – wydawa³oby siê – nie
da siê nic spieprzyæ: nad ochron¹ œro-
dowiska. Okazuje siê jednak, ¿e facet
jest zdolny i nawet tu znajdzie pole do
popisu. Oto za setkê tysiêcy z³otych za-
mówi³ dokument maj¹cy okreœlaæ stra-
tegiê ochrony œrodowiska w Warszawie
na lata 2009-2012. Dokument we
wrzeœniu 2010 roku trafi³ pod obrady
Rady Warszawy. Mia³by wiêc ju¿
w chwili przyjmowania przez radnych
byæ w po³owie nieaktualny. Tak na-

prawdê nie mia³oby to jednak ¿adnego
znaczenia, bowiem daremnie szukaæ
by w dokumencie (?) jakichkolwiek
elementów programowych. Okaza³ siê
– zgodnym zdaniem radnych – kwi-
tem niedok³adnie opisuj¹cym rzeczy-
wistoœæ w oparciu o nieaktualne dane.
Papier wyl¹dowa³ w koszu. Okaza³o siê
jednak, i¿ ani facet od nadzoru, ani
tym bardziej autorzy nie doznaj¹ z te-
go tytu³u jakiegokolwiek uszczerbku.
A ju¿ na pewno nie na koncie. Umowê
skonstruowano bowiem tak sprytnie,
¿e wynagrodzenie nale¿a³o wyp³aciæ
autorom gniota nie po jego przyjêciu
przez Radê, ale w chwili, gdy „odebra-
li pracê” urzêdnicy. Czyli ci, którzy au-
torów dobrali i siê z nimi na kasê do-
gadali. Teraz sytuacja jest lekko g³upa-
wa, bo Rada kaza³a kwit poprawiæ, ale
nie bardzo wiadomo, kto i za ile ma te-
go dokonaæ. Co gorsza, nie da siê po-
wiedzieæ, ¿e to polityczna zemsta na
nadzoruj¹cym ochronê œrodowiska, bo
choæ – faktycznie – wniosek o wyrzu-
cenie kwitu do kosza postawi³ radny
Golimont z SLD, to popar³a go zarówno
PO jak i PiS.

Podobnie sta³o siê – tydzieñ póŸniej
– z kolejnym kwitem przygotowanym
pod sprawczym przywództwem odsu-
niêtego od zdrowia wiceprezydenta:
opini¹ dla opracowanej przez Regio-
naln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska
wizji ochrony jeziorka Czerniakowskie-
go. Wizjê tê umo¿liwiaj¹c¹ de facto za-
budowê rezerwatu pan wiceprezydent
proponowa³ Radzie poprzeæ os³adzaj¹c
tê decyzjê 25 poprawkami. Czêœæ
z nich – zdaniem radnych – jeszcze
bardziej u³atwi³aby budowê na terenie
rezerwatu np. luksusowego hotelu ja-
ko… zaplecza klubu jeŸdzieckiego.
Tym razem wniosek o „uwalenie” pro-
jektu z³o¿y³ radny Kwiatkowski z PiS.
I znów propozycja przyjêta zosta³a
przez PO i SLD jednomyœlnie. Okazuje
siê wiêc, ¿e wystarczy skierowaæ odpo-
wiedniego urzêdnika na odpowiedni
odcinek, a dokona rzeczy zdawa³oby
siê niemo¿liwej: po³¹czy wszystkie si³y
polityczne Stolicy. Pogratulowaæ. 

Pogratulowaæ nale¿y tak¿e czujnoœci
mieszkañcom Powiœla, a konkretnie
ulicy Szarej i okolic. Wyœledzili bo-
wiem, ¿e – dziêki nadzwyczajnej pra-
cowitoœci pewnego biura Ratusza –
czêœæ parku przy ul. Szarej trafi³a w rê-
ce obrotnego inwestora, który podj¹³
dzia³ania celem zast¹pienia placu za-
baw knajp¹ piwn¹, a drzew aparta-
mentowcami. I znów wszystkie kluby
zjednoczy³y siê, przyjmuj¹c wniosek
o zatrzymanie jakichkolwiek dzia³añ
inwestycyjnych oraz zbadanie prawi-
d³owoœci postêpowañ, które zaowoco-
wa³y obdarzeniem inwestora aktem
w³asnoœci. 

PODPATRYWACZ

JESZCZE W ZIELONE GRAMY...

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

„Do koñca œwiata i o jeden
dzieñ d³u¿ej” – te s³owa kilka-
krotnie zabrzmia³y poœród
sk¹panej jesiennym s³oñcem
zieleni ogrodu, otaczaj¹cego
Dom Pomocy Spo³ecznej przy
ul. Odrêbnej 10, który 24
wrzeœnia obchodzi³ swoje 15.
urodziny. Okr¹g³¹, bo 20.
rocznicê œwiêtowa³a tak¿e
fundacja „Pomocna D³oñ”,
stanowi¹ca inicjatywê po-
wstania Domu i do dnia dzi-
siejszego patronuj¹ca jego
funkcjonowaniu. 

Placówka na Odrêbnej jest
miejscem szczególnym. Szcze-
gólnym nie tylko dlatego, ¿e
pod swoimi skrzyd³ami chroni
wyj¹tkowych ludzi, ale te¿ dla-
tego, ¿e ju¿ od progu przyci¹ga
niewyjaœnionym ciep³em. Jej
historia siêga roku 1990. Wów-
czas, grupa rodziców dzieci do-
tkniêtych niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ za³o¿y³a fundacjê,
maj¹c¹ na celu zapewnienie
wszechstronnej pomocy ich
podopiecznym, a w szczególno-
œci zapewnienia sta³ego miejsca
pobytu po œmierci ich rodziców. 

Dziêki tej wielkiej trosce o do-
bro najbli¿szych, a tak¿e dziêki
finansowej pomocy rodziców,
darczyñców i wsparciu w³adz
wojewódzkich oraz instytucji,
wybudowano dom pomocy spo-
³ecznej na dzia³ce podarowanej

przez p. Zofiê Kaiser, mamê jed-
nej z niepe³nosprawnych osób.

Patronat honorowy nad tego-
roczn¹ uroczystoœci¹ objê³a
Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dy-
rektor placówki Lech Tranda
w swoim powitalnym prze-
mówieniu podziêkowa³ wszyst-
kim, którzy wspierali i nadal
wspieraj¹ dzia³ania fundacji. 

Tego dnia w zielonym ogro-
dzie przy ul. Odrêbnej pojawi³o
siê wielu serdecznych przyja-
ció³. To dla nich mieszkañcy
domu przygotowali swój arty-
styczny wystêp – inscenizacjê
wg wiersza Jana Brzechwy -
„Na straganie” oraz radosny ta-
niec z czerwonymi pompona-
mi. Uczt¹ dla ucha by³ wystêp
chóru Ars Chori. 

Muzyka stanowi³a zaprosze-
nie do wziêcia udzia³u w dal-

szych atrakcjach, np. loterii,
w której nagrodami by³y m.in.
plastyczne prace wychowan-
ków. Mi³¹ niespodziank¹ by³a
obecnoœæ Justyny Steczkow-
skiej, rozdaj¹cej fotografie ze
swoimi autografami. 

Po wizycie na Odrêbnej jed-
no pozostaje w pamiêci naj-
mocniej – ciep³o w sercu. Bo tu
mieszkaj¹ ludzie, dla których

nie istniej¹ pozorne granice za-
braniaj¹ce okazywania radoœci.
Tutaj szczeroœæ serca jest sil-
niejsza ni¿ gdziekolwiek in-
dziej.

Zabiegany œwiat i my wszy-
scy tak bardzo pouk³adani – bo
to wypada a tamto ju¿ nie… po-
winniœmy uczyæ siê otwartoœci
w³aœnie od nich – ludzi tak
piêknie szczerych w swoich
emocjach.
Katarzyna Zielińska−Witek

Pomocna dłoń w jesienny dzień
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29 wrzeœnia ruszy³y konsulta-
cje spo³eczne na terenie Pragi
Po³udnie, podczas których
mieszkañcy wypowiedz¹
siê, jakich us³ug brakuje
im w pobli¿u miejsca
zamieszkania. Sugestie
mieszkañców Dzielnicy
zostan¹ uwzglêdnione
w konkursach dotycz¹cych
wynajmu lokali u¿ytkowych,
którymi dysponuje Urz¹d
Dzielnicy Praga Po³udnie.
Wzd³u¿ ul. Grochowskiej, przez
dwa tygodnie, bêdzie kursowa³
mobilny punkt konsultacyjny,
który bêdzie miejscem spotkañ
mieszkañców z badaczami,
gdzie bêdzie mo¿na zg³osiæ
swoje sugestie i uwagi. Wiêcej
informacji na stronach Urzêdu
Dzielnicy Praga Po³udnie oraz
Urzêdu Miasta: www.um.war-
szawa.pl/konsultacjespolecz-
ne<http://www.um.warsza-
wa.pl/konsultacjespoleczne>.

� � �
Na konferencji prasowej 17

wrzeœnia „Wspólnota Samorz¹-
dowa” zaprezentowa³a swoj¹
kandydatkê na Prezydenta m.st.
Warszawy – radn¹ m.st. War-
szawy Katarzynê Munio. Wy-
dawca i redaktor naczelna war-
szawskiej gazety lokalnej „Ga-
zeta Domowa”. Mê¿atka, 39
lat, dwoje dzieci.

� � �
Kandydatem PiS na prezy-

denta Warszawy zosta³ archi-
tekt, by³y polityk AWS Cze-
s³aw Bielecki. Bielecki zapo-
wiedzia³, ¿e bêdzie kandydatem
bezpartyjnym. Zadeklarowa³,
¿e chce odpartyjniæ samorz¹d.
– PiS uzna³o, ¿e pora skoñczyæ
z partyjn¹ polityk¹ samorz¹-
dowców, tylko tak to mo¿na ro-
zumieæ, bo ja nie jestem cz³on-
kiem Prawa i Sprawiedliwoœci
– wyjaœni³ fakt poparcia dla
swojej kandydatury Bielecki.
Kandydat na prezydenta stolicy
przyzna³ jednak, ¿e jest mu do
tej partii blisko. – Inaczej nie
szuka³bym jej poparcia – doda³. 

� � �
24 wrzeœnia Szpital Bielañski

im. ks. Jerzego Popie³uszki ob-
chodzi³ jubileusz 50-lecia po-
wstania. Jest jednym z najwiêk-
szych szpitali w Warszawie, po-
siada ponad 600 miejsc (w tym

24 dla noworodków) w 19 od-
dzia³ach specjalistycznych.
W szpitalu dzia³aj¹ m.in. pora-
dnie, pracownie, izby przyjêæ,
centralny blok operacyjny, ze-
spó³ leczenia œrodowiskowego
i bank krwi przy pracowni sero-
logii transfuzjologicznej. Ho-
spitalizowanych jest rocznie po-
nad 450 tys. chorych, a w przy-
chodni przyszpitalnej udziela-
nych jest ponad 160 tys. porad. 

� � �
Naziemny, jednopoziomowy

parking P + R w Wawrze po-
mieœci 150 samochodów i oko-
³o 100 rowerów. Bêdzie gotowy
we wrzeœniu przysz³ego roku.
Wybuduje go spó³ka Nobile
Apartamenty z Warszawy za 
3 172 000 z³. Parking powsta-
nie w bezpoœrednim s¹siedz-
twie przystanku PKP Wawer,
przy ul. Patriotów i umo¿liwi
przesiadkê mieszkañcom Starej
Mi³osnej, Zerzenia i Lasu. 

� � �
20 kandydatek na radne,

które po raz pierwszy startuj¹
w wyborach samorz¹dowych,
wziê³o udzia³ w szkoleniu, zor-
ganizowanym w weekend 25-26
wrzeœnia w Warszawie. Szkole-
nie zosta³o zorganizowane
przez Kongres Kobiet, Funda-
cjê Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej i Feminotekê. Podczas
szkolenia kandydatki mog³y
dowiedzieæ siê, jak organizo-
waæ swoj¹ kampaniê wyborcz¹,
jak siê zaprezentowaæ wybor-
com, jak opowiedzieæ o sobie,
przygotowaæ materia³y.

� � �
W sierpniu minê³y trzy lata

od œmierci Jana Brustmana,
jednego z najwiêkszych na-
szych szachistów i trenerów.
Dla uczczenia jego sylwetki,
ju¿ po raz trzeci, Wawer i We-
so³a organizuj¹ turniej szacho-
wy. Impreza odbêdzie siê w so-

botê, 2 paŸdziernika, w Szkole
Podstawowej Nr 218 przy ul.
Kajki 80/82. Rozpoczêcie Tur-
nieju Szachowego im. Jana
Brustmana planowane jest na
godz. 10.00. Szachy, to wyj¹t-
kowa dyscyplina sportowa,
w której naprzeciw kilkulatka
mo¿e zasi¹œæ stulatek. I mog¹
toczyæ wyrównan¹ walkê… 

PaŸdziernikowy turniej skie-
rowany jest do dzieci i m³odzie-
¿y w wieku od 5 do 19 lat. War-
to zaznaczyæ, ¿e pierwsze miej-
sce w zawodach premiowane
jest nagrodami za minimum
500 z³! – Spodziewamy siê ok.
100 uczestników – mówi „Mie-
szkañcowi” Agnieszka Brust-
man córka mistrza, wielokrotna
Arcymistrzyni Polski. – W ka¿-
dym z poprzednich dwóch tur-

niejów gra³a nieco ponad setka
zawodników. Turnieje organi-
zowane s¹ na przemian, jedne-
go roku w Wawrze, nastêpnego
w Weso³ej. Zainteresowanych
zapraszamy na stronê:
www.chessarbiter.com

� � �
W nocy z 27 na 28 wrzeœnia

br. odby³ siê transport pierwszej
czêœci iglicy na Stadion Naro-
dowy, która ze wzglêdu na du-
¿y rozmiar bêdzie transporto-
wana w trzech czêœciach z Za-
k³adów Cegielskiego w Pozna-
niu, gdzie zosta³a wyproduko-
wana. Jej produkcja trwa³a 4
miesi¹ce i by³a bardzo skompli-
kowanym procesem. Wymiary

iglicy s¹ imponuj¹ce, 70 m d³u-
goœci i ok. 80 ton wagi. Jej

wierzcho³ek bêdzie najwy¿-
szym punktem Stadionu,

ok.112 m nad pozio-
mem Wis³y. Na iglicy
zostanie zmontowany

specjalny gara¿ dla ru-
chomego dachu oraz

konstrukcje pod cztery wiel-
koformatowe ekrany.

� � �
Spektaklem Kamieñ i popio³y

rozpocz¹³ nowy sezon Teatr Po-
wszechny. W pi¹tek 24 wrze-
œnia widzowie premierowego

spektaklu uczestniczyli w uro-
czystym otwarciu budynku tea-
tru, który po trwaj¹cym blisko
rok remoncie otworzy³ siê na
nowo dla widowni.

� � �
Zakoñczy³a siê XVII edycja

Turnieju Par Patrolowych „Pa-
trol Roku”. Tegoroczne ogólno-
polskie mistrzostwa policjan-
tów prewencji odbywa³y siê
w dniach 15-17 wrzeœnia
w s³upskiej Szkole Policji. Sto-
³eczni policjanci zajêli II
i V miejsce. W klasyfikacji dru-
¿ynowej funkcjonariusze z War-
szawy uplasowali siê na drugiej
pozycji. St. sier¿. Micha³ Fr¹c-
kowiak i st. sier¿. Sebastian
WoŸnica z KRP Warszawa VII
zajêli V miejsce w klasyfikacji
generalnej. Gratulujemy!

� � �
Klub Kultury „Radoœæ” za-

prasza dzieci i m³odzie¿ na ca-
sting do zespo³u RADOSFERA,
2 paŸdziernika br. od godz.
11.00 w Szkole Podstawowej nr
140 przy ul. Wilgi 19. Uczestni-
cy zaprezentuj¹ jedn¹ piosenkê
lub uk³ad taneczny.

(ab) (ar) (mkp)
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REKLAMA REKLAMA

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 01.10. godz. 19.00 - Koncert zespo³u Blues 66, wstêp
wolny; 3.10. godz. 18.00 – „O innych sposobach spêdzania wol-
nego czasu” spektakl na podstawie wierszy Piotra Macierzyñ-
skiego. Wystêpuj¹: Anna KaŸmierowska, Anna Szawiel, Robert
Lipka, wstêp wolny; 6.10. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuk¹.
Wyk³ad „Sztuka staro¿ytnego Bliskiego Wschodu” przedstawi
Edyta Rubka-Kostyra, wstêp wolny; godz. 17.00 – wieczorek ta-
neczny, wstêp – 10 z³; 7.10. godz. 18.00 – „O anio³ach, mi³oœci
i nie tylko” wieczór autorski Izy Marciniak, wstêp wolny; 9.10.
godz. 12.00 – 18.00 – Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych
i Ich Przyjació³ „Trwaæ w nadziei” oraz Centrum Promocji Kul-
tury w Dzielnicy Praga Po³udnie zapraszaj¹ na I Warszawskie
Spotkania Integracyjne – przegl¹d amatorskiej twórczoœci osób
o ró¿nym stopniu sprawnoœci, wstêp wolny; 11.10 godz. 9.00-
10.00, 10.15-11.15, 11.30-12.30 – Polskie Towarzystwo Muzyki
Wspó³czesnej, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Centrum
Promocji Kultury w cyklu koncerty muzyki wspó³czesnej dla
dzieci zapraszaj¹ na koncert – „Dominobajki”, wstêp 3 z³ (rezer-
wacja pod nr 606 635 906);
�� Klub Kultury „Goc³aw” Filia CPK Praga Po³udnie - ul.
Abrahama 10 - 4.10. godz. 19.00 – „Molestowani” – program
Kabaretu Autorów „Pod dobr¹ dat¹” w wykonaniu popularnych
satyryków: Marka Majewskiego, Tomasza Szweda, Grzegorza
Walczaka. Bilety 15 z³ – normalne, 10 z³ ulgowe, bezp³atne za-
proszenia do odbioru w sekretariacie KKG; 11.10. godz. 18.00 –
„Relacje ludzi i zwierz¹t” – wernisa¿ wystawy malarstwa Wikto-
rii Mikulskiej, godz. 19.00 – „Sto pytañ do…” – spotkanie
z Wiktori¹ Mikulsk¹ i Helen¹ Urbañsk¹. Prowadzenie Miros³aw
Rzoñca, wstêp wolny;
�� Klubokawiarnia „Legalna” – 02.10. - Wyprawa po zielone
– wycieczka rowerowa po parkach i skwerach Grochowa. Start
o godz. 16.00 z placu Szembeka, na zakoñczenie ok.18.15 pokaz
archiwalnych zdjêæ w „Legalnej” ul. Terespolska 4. Udzia³
w przeja¿d¿ce bezp³atny; 08.10. godz. 19.00 - gawêda i pokaz
unikalnych fotografii zwi¹zanych z obron¹ Grochowa we wrze-
œniu 1939 r. Goœæ spotkania Zbigniew Szwejda, wstêp wolny. 
�� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 – 2.10. godz.
17.00 - Wieczorek taneczny dla Seniorów przy muzyce ,,na ¿y-
wo”; 6.10. godz. 15.00 Warsztaty robienia bi¿uterii z koralików.
Zajêcia przeznaczone dla Seniorów; 8.10. godz. 18.00 - Galeria
Doros³ego Artysty – Cezary Wolski wernisa¿ malarstwa; 9.10.
godz. 16.00–18.00 - Po¿egnanie lata - zabawa dla dzieci prowa-
dzona przez aktorów teatrów dzieciêcych; 13.10. godz. 15.00
Warsztaty robienia bi¿uterii z koralików. Zajêcia dla Seniorów; 
�� Teren 1. Warszawskiej Brygady Pancernej ul. Okuniewska
– 11.10. godz. 14.00 – Œwiêto Brygady Pancernej. 
�� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21
– 2.10. godz. 17.00 – Kuchnia z pomys³em – trendy 2010. War-
sztaty projektowania wnêtrz; 3.10. godz.16.00 – Magiczny Miód.
Przedstawienie dla dzieci; 9.10. godz. 18.00 – W krainie musica-
lu i operetki; 10.10. godz. 16.00 – ¯ycie codzienne na dworze
królewskim. Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci w wie-
ku 4-6. Zapisy pod nr tel. 22 773 61 88; 13.10. godz. 17.00 – 
„+/- CZTERDZIESTOLATEK” – spotkanie Klubu Seniora;
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych POGODNA ul. Jana Paw³a II
25 - 7.10. godz. 19.00 – Koncert Bluesowy Witolda Œwi¹tczaka
i Jacka Wudarczyka; 8.10. godz.10.30 – Koncert z cyklu „Filhar-
monia Narodowa dla dzieci”; 9.10. godz. 19.00 – Kabaretowy
Projektor. Wyst¹pi kabaret ZYGZAK; 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

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

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

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

Ryszard Miko³ajewski: -
Tak, z ca³¹ pewnoœci¹ takie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porada laryngologa 

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

PARTNER OTICON

Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 

500 z³ upustu!
Iloœæ aparatów w promocji

ograniczona. 
Promocja potrwa 

do 15 paŸdziernika.
Zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne badanie
s³uchu i konsultacjê protetyka s³u-
chu. Osobom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o te-
lefoniczne umawianie wizyt.

Zapraszamy 
do naszych gabinetów:

ul. Ostro³êcka 4 
(przychodnia specjalistyczna)

tel. 22 498 74 80
ul. Bronis³awa Czecha 39 

tel. 22 353 42 50
Posiadamy sieæ 12 gabinetów

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

22 392 76 19.

APARATY S£UCHOWE

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. 22 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

* 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 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

Pose³ Artur Górski zaprasza na odczyt 
prof. Zdzis³awa Krasnodêbskiego

pt. „Czy grozi nam dyktatura jednej partii?”, 
który odbêdzie siê w dniu 

11 paŸdziernika (poniedzia³ek) o godz. 18.00 
w Auli Zespo³u Szkó³ Nr 37, 

al. Stanów Zjednoczonych 24 (wejœcie od ul. Afrykañskiej).
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- Witam, witam… O zdrowie nie pytam, bo z daleka widaæ,
¿e kwitn¹ce.

- Ja zdrowy tryb ¿ycia prowadzê, panie Kaziu. Co powie-
dziawszy Eustachy Mordziak g³êboko zaci¹gn¹³ siê papiero-
sem, który wyj¹³ z pude³ka ozdobionego wielkim napisem „Pa-
lenie zabija”. 

- Pan jak zwykle nastraja mnie refleksyjnie. - Dajmy na to
obecnie, na jaki temat…?

- Dajmy na to na temat ducha narodowego. Bo widzi pan -
mo¿na powiedzieæ, ¿e pan pali, choæ pan wie, ¿e to nie jest do-
bre. Dlatego jednak, ¿e pan to wie, robi pan na przekór, doda-
j¹c sobie jednoczeœnie animuszu, ¿e niby z pana wielki choj-
rak. Otó¿ w doœæ powszechnym zwyczaju jest u nas robiæ sobie
samemu na z³oœæ z pe³nym przekonaniem, ¿e postêpujemy s³u-
sznie. Niektórzy mówi¹, ¿e to jest praŸród³o polskiego ba³aga-
nu, z którego ponoæ jesteœmy s³ynni w œwiecie.

- Dobra, palê, bo lubiê paliæ, a nie lubiê jak mnie ktoœ pou-
cza. Ale ¿eby robiæ z tego powód naszych ogólnych niedostat-
ków?

- A tak! Pan pali, choæ pan wie, ¿e to niezdrowe. Ktoœ inny
siada na nieswoim miejscu w poci¹gu, czy w teatrze, mimo,
¿e wie, ¿e to nie jego. Zreszt¹, co tam zwykli ludzie. Niedaw-
no pewien by³y polityk, który trz¹s³ rz¹dem pani Suchockiej,
potem wspó³trz¹s³ AWS-em i PO, w germañskim samolocie
próbowa³ zaj¹æ miejsce mu nienale¿ne, za które nie zap³aci³
i na tym tle sk³onny by³ zaryzykowaæ nawet now¹ wojnê pol-
sko-niemieck¹. - Ratunku, Niemcy mnie bij¹, krzycza³ na ca-

³y samolot licz¹c, ¿e s³ynna polska solidarnoœæ zmia¿d¿y nie-
mieck¹ stewardesê, która upar³a siê posadziæ jaœnie pana na
w³aœciwym fotelu, bo j¹ akurat nauczyli, ¿e porz¹dek musi
byæ. Otó¿, panie Eustachy, my z mlekiem matki wysysamy
niechêæ do przepisów i regu³, które wszêdzie porz¹dkuj¹ ¿y-
cie spo³eczne. Dla nas przepisy s¹ wy³¹cznie po to, ¿eby je
³amaæ. 

- Jak pragnê wróciæ szczêœliwie do domu – sam pan wiesz,
panie Kaziu kochany, s¹ takie sytuacje, ¿e gdyby cz³owiek nie
zakombinowa³, to za chiñskiego boga nie wyszed³by na swoje.
WeŸ pan to nowe rondo na Marsa. Otó¿ rozchodzi siê o to, ¿e
tak je oznakowali, ¿e korki tam s¹ od rana do nocy. Cud, ¿e do
tej pory nikt tam siê nie zabi³. 

- Wystaw pan sobie, ¿e znam to miejsce nie tylko z obser-
wacji, ale i z autopsji, ¿e tak powiem. Takie rondo nazywa
siê, panie Eustachy, „turbinowe”. Co oznacza, ¿e kierowca
zanim na nie wjedzie musi wiedzieæ, gdzie chce jechaæ i za-
wczasu wybraæ odpowiedni pas ruchu. Jeœli zastosuje siê do
tej zasady, to ten pas bezpiecznie, niejako sam, wyprowadzi
go we w³aœciwym kierunku. Jednak, gdy ktoœ kombinuje, to
masakra. A kombinuje wielu. Najczêœciej wje¿d¿aj¹ na pas
do skrêtu w prawo, bo tam najluŸniej. Gdy jednak zbli¿aj¹ siê
do ronda, wciskaj¹ siê na pas prowadz¹cy na wprost, bo oni
od pocz¹tku chcieli jechaæ na wprost, tylko pas w tym kierun-
ku by³ bardziej zat³oczony, a im siê œpieszy. Wciskaj¹ siê wiêc
na si³ê, przeje¿d¿aj¹ przez ci¹g³e linie. S³owem, ma pan ra-
cjê - masakra, ale bynajmniej nie z winy ronda. To kierowcy,
którym – drogi panie Eustachy - wydaje siê, ¿e s¹ cwañsi od
innych i akurat im wiêcej wolno. Pisz, maluj, jak pan z tymi
papierochami. Taki to ju¿ nasz narodowy duch… W pana
przypadku chuch.

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Duch narodowy

dziæ! Nowe tabletki X pozo-
stawi¹ powierzchniê twoich
naczyñ nieskazitelnie lœni¹c¹
i czyst¹!” zamiast: „Przepra-
szamy za poprzedni¹ reklamê,
tamten produkt okaza³ siê ba-
dziewiem!"

Albo proszki do prania. Jeœli
by³abym tak g³upia, by wierzyæ
producentom, to podkoszulki
mia³yby w sobie dziœ ju¿ 300 -
400% bieli, bo ka¿dy proszek
z coraz to nowszej reklamy ma
je zostawiaæ o 20 czy 30%

bielsze, ni¿ poprzednio! Nie
musia³abym u¿ywaæ pr¹du, bo
same œwieci³yby w nocy!

Tak oto dajemy sob¹ mani-
pulowaæ, wymieniaj¹c dobre
produkty na nowsze, dro¿sze
i - jak zapewnia reklama - lep-
sze. Dzieci musz¹ mieæ lapto-
pa, konsolê do gier, markowe
ciuchy i komórkê najnowszej
generacji. Ciekawe, dlaczego
ca³¹ gromad¹ zamiast po
szkole zasiadaæ przed naj-
nowszym komputerem, garn¹

siê do mojej s¹siadki, gdzie
zawsze czeka na nich miejsce
do wyg³upiania siê i chicho-
tów na prastarej kanapie i ob-
jadanie siê pajdami chleba
z domowym d¿emem (bo tañ-
szy) lub smalcem, na wyœcigi
z szóstk¹ „domowych” dzie-
ciaków. Rodzina biedna, ra-
dosna, szczêœliwa. Lgn¹ do
niej ca³ym sercem, a ona ma
serce dla ka¿dego. Ze starym
telewizorem, wytart¹ wyk³a-
dzin¹ i pustkami w lodówce.
Powiesili sobie w przedpoko-
ju zdjêcie Trabanta - limuzy-
ny. Bo w takim aucie pomie-
œciliby siê wszyscy i pewnie
nie by³oby drogie. Œmiej¹ siê,
¿e i tak ich nie staæ.

Za kilka dni us³yszê, ¿e no-
wy krem do twarzy jest o 25%
skuteczniejszy, ni¿ kupiony
przed tygodniem, a herbata
gorzej wp³ywa na samopoczu-
cie ni¿ ta nowa, dro¿sza. A ja
chêtnie, zamiast pêdziæ do
sklepu, by nie „zostaæ w tyle”,
posz³abym na chleb ze smal-
cem i popatrzy³a, jak mo¿na
piêknie ¿yæ… żu

Kobiecym okiem

„Czym siê ró¿ni ³awka od
pracownika bud¿etówki? Tym,
¿e ³awka potrafi utrzymaæ
czteroosobow¹ rodzinê…”
Dowcip stary, ale problem ak-
tualny. Nie tylko w odniesie-
niu do bud¿etówki. 

Œwiat daje nam coraz to
nowsze gad¿ety, które maj¹
u³atwiæ nam ¿ycie, albo je ua-
trakcyjniæ. Jeœli telewizor - to
p³aski, broñ Bo¿e z d³ugaœnym
kineskopem. Telefon - oczywi-
œcie komórkowy, z ekranem
dotykowym. Czemu nie?! Jeœli
tabletki do zmywarki, to ko-
niecznie najnowsze, bo tylko
one nie pozostawi¹ smug i za-
dbaj¹ o krystaliczny blask. 

Swoj¹ drog¹, ciekawe, ¿e ja
przynajmniej od dziesiêciu lat
w reklamach kolejnych pro-
duktów s³yszê to samo: „Na-
reszcie nie musisz siê wsty-

Ubodzy czy
biedni?
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Przy ulicy Królowej Aldony na Saskiej Kêpie po³o¿ona jest rezydencja ambasadora
Turcji w Polsce. Od kilku lat ambasadorem tego pañstwa jest Jego Ekscelencja pan Resit
Uman, który ma za ¿onê Polkê, pani¹ Bo¿enê M. Uman. 30 czerwca 2010 roku, Polski
Klub Publicystyki Miêdzynarodowej, którego mam zaszczyt byæ wiceprezesem, goœci³
w warszawskim Sheratonie na roboczym lunchu w³aœnie pana ambasadora Umana. Nie
mog³em wiêc nie poddaæ siê pokusie zadania jako jednego z pierwszych pytañ tego jed-
nego, które tkwi³o z oczywistych wzglêdów w umys³ach wszystkich uczestników lunchu:
jak pan ambasador pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê. Jego odpowiedŸ by³a nie mniej roman-
tyczna ni¿ sam ten fakt. „Poznaliœmy siê – powiedzia³ – przypadkowo w oazie na pu-
styni libijskiej jako turyœci. By³ to czysty – ale szczêœliwy – zbieg okolicznoœci, jednak¿e
sytuacja polityczna nie otwiera³a przed nami zbyt pomyœlnych perspektyw. Nasze kraje
nale¿a³y do ca³kiem odmiennych obozów ideologicznych, co ‘gorsza’, do ró¿nych, prze-
ciwstawnych sobie, sojuszów wojskowych, Polska do Uk³adu Warszawskiego, a Turcja do
NATO. Musieliœmy czekaæ. Pobraliœmy siê dopiero w 1988 roku i od tego czasu ¿yjemy
w szczêœliwym zwi¹zku. Mamy jedynego syna, który studiuje na Wydziale Studiów
Orientalnych Uniwersytetu Warszawskiego”. 

Poniewa¿ nasz lunch odbywa³ siê w przerwie miêdzy dwiema turami wyborów pre-
zydenckich w Polsce, pad³o „niedyskretne” pytanie: „Czy Pana Ma³¿onka ma wci¹¿ pra-
wo uczestniczenia w polskich wyborach, a je¿eli tak, to czy bra³a udzia³ w pierwszej tu-
rze wyborów prezydenckich?”. OdpowiedŸ ambasadora brzmia³a „tak” na obie czêœci
pytania. 

Tu pojawi³ siê pewien dylemat. Korci³o mnie oczywiœcie pytanie, na KOGO pani Bo¿e-
na g³osowa³a w pierwszej turze. Ale nie zada³em tego pytania publicznie, poniewa¿ by-
³o ono znacznie bardziej „niedyskretne”, ni¿ pytanie czy pani ambasadorowa ma wci¹¿
prawo g³osowaæ w polskich wyborach i czy z tego prawa skorzysta³a w pierwszej turze.
Dlatego te¿ zada³em to bardziej „niedyskretne” pytanie ju¿ po lunchu, prywatnie. Pan
ambasador odpowiedzia³ na nie w najbardziej naturalny sposób, ale poniewa¿ ja nie py-
ta³em go, czy mogê jego odpowiedŸ opublikowaæ, to powstrzymam siê od tego. Ale jed-
no mogê powiedzieæ: pani ambasadorowa g³osowa³a tak, ¿eby umocniæ demokracjê
w Polsce, a nie wprowadzaæ awanturnictwo do naszego kraju. 

Sprawy polskie odegra³y znaczn¹ rolê w pytaniach uczestników lunchu. Red. Stani-
s³aw £opuszañski, nasz korespondent dyplomatyczny, kontynuuj¹c temat stosunków pol-
sko-tureckich (do których zaliczyliœmy jednog³oœnie ma³¿eñstwo pana ambasadora jako
integraln¹ ich czêœæ) powiedzia³, ¿e Polska pamiêta z wdziêcznoœci¹ historyczny fakt nie
uznania nigdy przez Turcjê rozbiorów Polski w latach 1795-1918. Red. £opuszañski
przypomnia³, ¿e na dyplomatycznych przyjêciach tureckich zawsze sta³o puste krzes³o
zarezerwowane dla Polski, a su³tan Imperium Osmañskiego pyta³ g³oœno wezyra: „Czy
przyby³ ju¿ Pose³ Lechistanu (Polski)?”. Na co wezyr odpowiada³ niezmiennie: ”Jeszcze
nie, Wasza Su³tañska Moœæ”. Taka by³a powszechnie akceptowana dotychczas wersja tej
historii. Ale red. £opuszañski znalaz³ w swych historycznych archiwach, ¿e to jeszcze nie
by³ jej koniec, poniewa¿ w rzeczywistoœci, po s³owach wezyra „Jeszcze nie, Wasza Su³-
tañska Moœæ”, su³tan dodawa³ z wyraŸnie s³yszalnym smutkiem: „No tak, daleka jest
droga z Lechistanu do Stambu³u”. „To by³ nadzwyczaj pamiêtny gest ze strony Turcji –
stwierdzi³ red. £opuszañski – Co, wed³ug Pana, mog³oby byæ odpowiednikiem równie pa-
miêtnym ze strony dzisiejszej Polski wobec Turcji?” „Polska – odpowiedzia³ ambasador
– obejmie w przysz³ym roku prezydencjê Unii Europejskiej. Bylibyœmy bardzo wdziêcz-
ni, gdyby Polska popar³a przyst¹pienie Turcji do Unii silniejszym g³osem i w miarê mo¿-
liwoœci konkretnymi inicjatywami”. 

Tak siê z³o¿y³o, ¿e kuchnia Sheratonu zaserwowa³a nam jako g³ówne danie indyka
(po angielsku „turkey” jak „Turcja” tyle, ¿e pisane z ma³ej litery). Indyk by³ tak smacz-
ny, ¿e uznaliœmy ten zbieg okolicznoœci (a mo¿e by³o to ze strony Sheratonu dzia³anie
zamierzone?) za dobry omen dla przysz³oœci stosunków polsko-tureckich, szczególnie
ma szczeblu kontaktów miêdzyludzkich. 

Zygmunt Broniarek

Fot. Jan Goliñski

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

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

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

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
		 szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

REKLAMA REKLAMA

Stowarzyszenie Kupców 
„Rogatka”
w likwidacji

przy ul. Grochowskiej 328 
w Warszawie

wzywa wszystkich 
d³u¿ników i wierzycieli
do kontaktu z likwidatorem

tel. 883 125 798

Jednoczeœnie informuje siê
o planowanej wyprzeda¿y maj¹tku

Stowarzyszenia.
Szczegó³owe informacje 

bêd¹ zamieszczane na stronie
www.rogatka.eu

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg �

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

KRYNICA ZDRÓJ 
– przyjedŸ po zdrowie i relaks!

Tylko teraz 
i tylko dla czytelników „Mieszkañca”

14-dniowy 
turnus profilaktyczny z zabiegami
w terminach 10.10–23.10.2010  – 1302 z³

25.10–07.11.2010  – 1260 z³
17.11–30.11.2010  – 1120 z³
04.12–17.12.2010  – 1120 z³

dla czytelników „Mieszkañca” 5% rabatu
Informacje i rezerwacje pod telefonem 

18/471 20 76, 18/471 56 35


 Realizacja zleceñ NFZ

 Akcesoria do aparatów

 Dobór i badanie s³uchu bezp³atne

 Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych

 Fachowa pomoc protetyków s³uchu

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

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
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SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

REKLAMA REKLAMA

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

OKNA TYPOWE
OD RĘKI!

RABAT 35%

PODEJMUJEMY
„EKO DECYZJÊ”

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do swoich sklepów

i oferuje wiele produktów ekologicznych 
z certyfikatem

W Domu Handlowym „Universam-Grochów” 
w sprzeda¿y pieczywo ekologiczne 

w szerokim asortymencie
z piekarni „STANIS£AWOWSKA”

� chleb s³onecznikowy
� chleb razowy, ¿ytni
� chleb orkiszowy
� chleb staropolski
� bu³ki ¿ytnie
� podp³omyk ¿ytni razowy

W stoisku „produkty ekologiczne” 
mo¿na równie¿ nabyæ 

gotowe mieszanki m¹czne 
do domowego wypieku chleba.

DH „Universam-Grochów” (parter) czynny
pon.-pt. w godz. 6.00-20.00
sobota w godz. 8.00-19.00

ZAPRASZAMY

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON ZIMOWY

POD BALONEM!

Do spotkania dosz³o 
17 wrzeœnia w Centrum Promo-
cji Kultury Dzielnicy Praga Po-
³udnie. M³odzie¿ z dzielnico-
wych liceów najpierw obejrza³a
film obrazuj¹cy nie tak dawn¹
ustrojow¹ transformacjê, a na-
stêpnie wys³ucha³a wyk³adu pro-
fesora. By³a te¿ mo¿liwoœæ zada-
wania indywidualnych pytañ.

Emilia Legieta z Fundacji
FOR (Forum Obywatelskiego
Rozwoju), wspó³organizatora
mityngu mówi, ¿e spotkanie
profesora Leszka Balcerowicza
z uczniami po³udniowopra-
skich liceów jest pierwszym,
tak du¿ym projektem w skali
kraju. – Wczeœniej, pilota¿owo,
profesor spotka³ siê z uczniami

jednego z liceów na Pradze
Pó³noc, ale na dzisiejszy wy-
k³ad przysz³o ok. 200 liceali-
stów, a chêtnych by³o wiêcej –
dodaje pani Emilia. Bardzo du-
¿ym zainteresowaniem cieszy³
siê godzinny film „Balcero-
wicz. Gra o wszystko.” podsu-
mowuj¹cy 20 lat przemian go-
spodarczych w Polsce. – To dla

nas jest trochê, jak coœ nowego
– powiedzia³a „Mieszkañcowi”
po projekcji jedna z licealistek
– Niby wiemy, ¿e by³ komunizm,
¿e brakowa³o podstawowych
przedmiotów i materia³ów, ale
dziêki temu filmowi zobaczyli-
œmy, jak olbrzymia by³a skala
tego problemu. I widzimy, jaka
ró¿nica jest teraz. W³aœnie

w takim odbiorze filmu, jego
wyj¹tkowoœæ widzi Robert Kla-
we, który przy organizowaniu
spotkania z prof. Balcerowi-
czem by³ „³¹cznikiem” pomiê-
dzy Fundacj¹ FOR i w³adzami
Pragi Po³udnie. – Na autentycz-
nych obrazach m³odzie¿ widzi,
¿e jeszcze dwadzieœcia kilka lat
temu nie by³o ubrañ, butów,
miêsa, kosmetyków. Nie by³o ni-
czego. To s¹ fakty. A w filmie to
wszystko komentowane jest
przez fachowców. Ten film po-
winien obejrzeæ ka¿dy.

- Nasi uczniowie maj¹ szero-
kie zainteresowania spo³eczne
– mówi „Mieszkañcowi” Hen-
ryk Or³owski, opiekun mate-
matyczno-geograficznej klasy
II D z XXIII Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Marii Sk³o-
dowskiej-Curie. – Poza tym
ekonomia ma wiele wspólnego
z matematyk¹. Myœlê, ¿e takie
spotkania mog¹ siê bardzo
m³odzie¿y przys³u¿yæ. Ucznio-
wie pytali profesora Balcero-
wicza o ró¿ne rzeczy. By³y
m.in. pytania o system podat-
kowy, o kondycjê i perspekty-
wy rozwoju naszego kraju.
M³odzie¿ obawia³a siê, czy
kryzys w Grecji i kiepska kon-
dycja ekonomiczna Portugalii
bêd¹ mia³y wp³yw na sytuacjê
w Polsce. - Kraje s¹ dotkniête
przez zad³u¿enia dotycz¹ce in-
nych krajów wtedy, gdy same
s¹ chore. W gospodarce jest
podobnie, jak w medycynie –
obrazowo t³umaczy³ liceali-
stom wicepremier. – Podatnoœæ
na zara¿enie zale¿y od stanu
zdrowia. Mamy niedobr¹ sytu-
acjê w finansach publicznych.
Mamy du¿y deficyt. Fakt, nie
jest on tak du¿y jak w Grecji,
ale… Jaka naprawdê bêdzie
polska przysz³oœæ licealiœci od-
czuj¹ na w³asnej skórze. Miej-
my nadziejê, ¿e nie bêdzie to
doœwiadczenie bolesne…

Adam Rosiński

19 wrzeœnia 1939 roku za-
pisa³ siê na kartach historii bi-
tw¹, stoczon¹ pod Falenic¹
miêdzy 13 Dywizj¹ Piechoty
Strzelców Kresowych a od-
dzia³ami niemieckimi. 

Po 51 latach, do dyrekcji fa-
lenickiej Szko³y Podstawowej
nr 76, zg³osili siê przedstawi-
ciele ¿o³nierzy 13 Dywizji
oraz miejscowi kombatanci,
z propozycj¹ nadania szkole
imienia 13 DPSK. 

11 maja 1991 roku szko³a
pod dyrekcj¹ Zofii Jakubow-
skiej oficjalnie przyjê³a patro-
nat 13 Dywizji Piechoty
Strzelców Kresowych, upa-
miêtniaj¹c tym samym boha-
terów, którzy ws³awili siê
w bitwie o Falenicê. Od tam-
tej chwili ceremonia³ szkolny
wzbogaci³ siê o sztandar
i hymn, który do dziœ jest du-
m¹ placówki.

Tradycj¹ sta³y siê organizo-
wane w szkole obchody, upa-
miêtniaj¹ce wydarzenia wrze-
œniowe.

Tegoroczne uroczystoœci
odby³y siê w poniedzia³ek 20
wrzeœnia i jak co roku by³y
wa¿nym œwiêtem dla grona
pedagogicznego i uczniów,
ale przede wszystkim dla ho-
norowych goœci - kombatan-
tów.

Dyrektor Maria Maciak ser-
decznie powita³a przyby³ych,
zapraszaj¹c do wspólnej
podró¿y historycznej. M³o-
dzie¿ opowiada³a, œpiewa³a

i recytowa³a, przybli¿aj¹c wy-
darzenia, które mia³y miejsce
ponad pó³ wieku temu. Szkol-
ny chór budzi³ ¿o³niersk¹ pio-
senk¹ emocje patriotyczne,
przypomina³ muzyk¹ o tym,
czym jest patriotyzm i jak
wiele znaczy has³o Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna. 

M³odzi poeci i plastycy zo-
stali nagrodzeni za efekty

swojej m³odzieñczej, twórczej
pracy. Po uroczystoœci
w szkole, odby³ siê marsz pod
pomnik upamiêtniaj¹cy ¿o³-
nierzy, którzy 19 wrzeœnia
1939 r. polegli w tym rejonie.
Zgodnie z tradycj¹ odby³a siê
tak¿e msza polowa na cmen-
tarzu w Aleksandrowie. 

Bitwa falenicka to czêœæ tra-
gicznej historii ziemi wawer-
skiej. Tutaj bowiem tak¿e gi-
nêli niewinni, tutaj przelewali
krew ci, którzy te w³aœnie zie-
mie ukochali... bo przecie¿
jest je za co kochaæ. Tutejsze
lasy, ulice i ³¹ki s¹ naznaczone

dziejami walki o Ojczyznê. Tu
stoj¹ pomniki wspomnieñ
i o nich warto pamiêtaæ.

My znamy historiê z opo-
wieœci naszych dziadków, ro-
dziców. Poznajemy j¹ tak¿e
dziêki spotkaniom jak to –
w falenickiej Szkole im. 13
Dywizji Piechoty Strzelców
Kresowych. 
Katarzyna Zielińska−Witek

„Od Równego siê epos ten zaczyna
Sk¹d dywizja swój marsz rozpoczyna,
Swej stolicy ¿o³nierze pomóc maj¹,
Za Ojczyznê swe ¿ycie oddaj¹.
W swej wêdrówce po ziemi ojczystej
Tocz¹ walki samotne z Niemcami,
Wype³niaj¹ rozkazy dowódców,
Za cenê ¿ycia, bo s¹ ¿o³nierzami.”

(fragment Hymnu Szko³y Podstawowej Nr 76 
im.13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 

w Zespole Szkó³ nr 111 w Warszawie, ul. Poezji 5).

FALENICKA HISTORIABalcerowicz 
– przeszłość
i przyszłość

Licealiœci z Pragi Po³udnie mieli wyj¹tkow¹
okazjê spotkania siê z prof. Leszkiem Balce-
rowiczem, twórc¹ przemian ekonomicznych
wspó³czesnej Polski, by³ym wicepremierem
i ministrem finansów.



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

Tak w³aœnie dzia³a „Birex” - salon mody doskonale
znany zw³aszcza tym, którzy wol¹ wydaæ mniej, kupiæ
wiêcej, ubieraæ siê elegancko i markowo. Wystarczy
na zakupy wybraæ siê… w drug¹ stronê; zamiast do
galerii handlowych pojechaæ w stronê Otwocka, gdzie
w Józefowie, blisko stacji i autobusu, z w³asnym, wy-

godnym parkingiem, mieœci siê doskonale oznakowa-
ny salon Birex.

Firma rodzinna? Tak, rodzina w³aœcicieli - pañstwa
Sierpiñskich - osiedli³a siê na tych terenach ju¿ 200
lat temu. Kilku Sierpiñskich z pokolenia dziadków
w³aœcicieli „Birexu” mia³o tu s³ynne stolarnie i budo-
wa³o piêkne, letnie wille nad Œwidrem. Niektóre z nich
stoj¹ do dziœ!

Moda na letniska nad Œwidrem przygas³a, ale Sier-
piñscy, z¿yci ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, postawili na in-
ne dzia³ania. Tak powsta³ pomys³ na olbrzymi salon,
usytuowany przy ul. Sikorskiego 127 (przed³u¿enie ul.
Patriotów), który oferuje dok³adnie te same najnow-
sze, markowe kolekcje, które dostaniecie w galeriach
i eleganckich sklepach Warszawy, lecz w znacznie ni¿-
szej cenie, m.in. Vistula, Bytom, Pierre Cardin, Moda
Wroc³aw, Warmia czy Vera Moni. Nie, to nie jest
chwyt marketingowy - ³atwo to sprawdziæ porównuj¹c
ceny i ³atwo te¿ uzasadniæ. 

„Birex” nie zatrudnia niezliczonych prezesów i sekre-
tarek, nie buduje marmurowych biur. Na w³asnej dzia³-
ce postawiono w³asny salon, przestronny, roz³o¿ysty,
na wiele tysiêcy propozycji dla pañ i panów. To ozna-
cza mniejsze koszty utrzymania i dzia³alnoœci Birexu
w porównaniu z placówkami, oferuj¹cymi te same
ubrania i dodatki. To oznacza tak¿e, ¿e w trosce o do-
bre imiê rodziny z dwustuletni¹ tradycj¹ w tej samej
spo³ecznoœci, pañstwo Sierpiñscy nie s¹ nastawieni na
olbrzymie, warszawskie mar¿e. A ¿e do tego umiej¹ ne-
gocjowaæ, producenci czêsto daj¹ im specjalne ceny.

A teraz konkretnie. Damskie rozmiary - od 34 do
56, mêskie - tak¿e na ka¿d¹ figurê. Czego mog¹ tu
szukaæ panie? Najmodniejszych kratek, szmizjerek,
bluzek wizytowych i sportowych, spódnic, spodni. Do
tego kostiumy, kamizelki, kurtki i p³aszcze, ale jakie!
Z miêciutkich we³enek i najmodniejszych, puszy-
stych, tzw. „parzonych”, z piêknie uk³adaj¹cych siê

tkanin z dodatkami, pozwalaj¹cymi na komfortowe
u¿ytkowanie i bezproblemow¹ konserwacjê. Na miej-
scu mo¿na dobraæ szal (we³enki, lej¹ce jedwabie), ka-
pelusz czy torebkê.

Dla panów - ogromny wybór garniturów, maryna-
rek, spodni; od sportowych, m.in. sztruksowych, cie-

kawie zaprojektowanych, przez klasykê we wszelkich
rozmiarach, po elegancki, a nawet wytworny wieczór,
z surdutami, ¿akardami, w niezwykle twarzowych od-
cieniach. Koszule, od sportowych po frakowe, muchy
i krawaty, spinki, bieliznê, mêskie szale, parasole,
swetry, kurtki, p³aszcze d³ugie, romantyczne i krótkie,
do samochodu.

Nowoœci¹ s¹ pi¿amy, spe³niaj¹ce te¿ rolê prywatne-
go stroju domowego. W modnych be¿ach czy écru,
o piêknym kroju, znakomicie ³¹cz¹ce desenie (pa-
seczki, modne kratki) z dobranymi, g³adkimi tkanina-
mi; damskie czêsto zdobione d¿etami, kokardkami,
aplikacjami zaœ mêskie - zdecydowane w barwie i li-
nii. 100% zdrowej bawe³ny!

Planuj¹c odœwie¿enie garderoby na zbli¿aj¹cy siê
sezon imienin, studniówek, œwi¹t czy noworocznych
spotkañ, warto pamiêtaæ o tym, ¿e do koñca roku ce-
ny s¹ niezmienne, zaœ po 1 stycznia - trudno przewi-
dzieæ skutki podwy¿ki VAT. Producenci cen nie obni-
¿¹… Kto woli p³aciæ mniej, wie, ¿e to najlepszy
czas na zakupy: za cenê markowego garnituru kupisz
w „Birexie”, w tej samej kwocie, dobran¹ koszulê lub
krawat i œwietne spinki. Od 1 paŸdziernika, ka¿dy
klient, który zrobi zakupy z kolekcji  Vistuli za mini-
mum 1.000 z³, otrzyma od firmy wart kilkaset z³otych
zegarek w eleganckim, drewnianym pude³eczku
(patrz foto). Uwaga! Iloœæ promocyjnych zegarków
jest ograniczona!

Po³¹cz zakupy ze space-
rem po malowniczej okoli-
cy, z której w³aœciwoœci re-
laksacyjnych i regeneracyj-
nych korzysta³o kilka po-
koleñ warszawiaków. Bo
„Birex”, to przyjemne za-
kupy bez stresu. Tak¿e dla
portfela…                 AS 2010

REKLAMA REKLAMA

BIREX, Józefów, ul. Sikorskiego 127; tel. 22 789 38 72
salon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1000–1900, w soboty 1000–1530; 

szczegóły – www.birex.pl

ZDĄŻYĆ PRZED PODWYŻKĄ
Firmy rodzinne to te, na których naprawdê mo¿na polegaæ. Zwykle wi¹¿¹ siê
z mniejszymi kosztami w³asnymi, lepsz¹ atmosfer¹, któr¹ klienci wyczuwaj¹
natychmiast, a przede wszystkim - rzetelnoœci¹, by dbaæ o dobre imiê rodziny.

Dziêki wspó³pracy Cen-
trum Promocji Kultury oraz po-
³udniowopraskiego Zespo³u
(d.Wydzia³u) Kultury w Muszli
Koncertowej Parku Skaryszew-
skiego wyst¹pi³y gwiazdy pol-
skiego kabaretu. Impreza, pod
has³em „Skaryszewska Przystañ
Humoru” odby³a siê w sobotê,
18 wrzeœnia. A wystêpowali ar-
tyœci wielkiego formatu. Ze sce-
ny Muszli bawili mieszkañców:
Jerzy Kryszak, Grzegorz Hala-
ma, Piotr Ba³troczyk oraz kaba-
rety £owcy.B, Limo, Hrabi,
i Kabaret Moralnego Niepokoju
(na zdjêciu poni¿ej). Ka¿dy
z wykonawców dawa³ blisko
godzinny spektakl! Impreza za-
czê³a siê o godz. 15.00, a skoñ-

czy³a po 22.00. – To by³ praw-
dziwy maraton œmiechu –
mówi³a „Mieszkañcowi” pani
Katarzyna z Goc³awia, która
wraz z mê¿em spêdzi³a kilka
godzin w „Skaryszaku”. – Ba-
wiliœmy siê œwietnie!

Podobne opinie wyraŸnie
przewa¿a³y wœród zdecydowa-
nej wiêkszoœci widzów. Jedni
uwa¿ali, ¿e ubrany w „kurcza-
kowy” sweterek Halama by³
„the best”, a inni zachwycali siê
tekstami Kryszaka o naszych
politycznych przywódcach i ich
¿onach. Swoj¹ klasê pokaza³y
równie¿ kabarety i oczywiœcie,
tradycyjnie ju¿ pe³ni¹cy u nas
rolê konferansjera, Piotr Ba³tro-
czyk (na zdjêciu powy¿ej). Jed-

nak nie wszyscy widzowie wy-
trzymali siedmiogodzinny spek-
takl. Jesienny ch³ód zmusza³
mniej wytrwa³ych do opuszcze-
nia publiki. Dziêki temu ich
miejsca by³y zajmowane przez
nowych widzów, którzy t³oczyli
siê wokó³ ogrodzenia. I dziêki
takiej wymianie przez ca³y
dzieñ w Muszli Koncertowej
bawi³o siê wiêcej ludzi ni¿ ten
obiekt mo¿e pomieœciæ. 

A tym razem artyœci byli wy-
j¹tkowo blisko publicznoœci. To
bardzo po¿¹dany kontakt na ta-
kich imprezach. Piotr Ba³tro-
czyk sprawdza³, co na „Skary-
szewsk¹ Przystañ Humoru”
przydŸwiga³y kobiety w swoich
torebkach, ch³opcy z „Lima” od-
naleŸli wœród publicznoœci na-
stoletniego kuzyna z Grochowa,
który rz¹dzi³ widowni¹, a przy
skeczu Kabaretu Hrabi jednemu
z widzów o ma³o nie odr¹bano
siekier¹ g³owy. Oczywiœcie, to
wszystko dzia³o siê w bezpiecz-
nej atmosferze ¿artu i wszecho-
becnej mi³oœci. Mi³oœci wyeks-

ponowanej przez „Hrabiego”,
który nakaza³ publice wstaæ,
uœciskaæ s¹siada i mówiæ: „Ko-
cham Ciê”. A Kryszak wychwa-
la³ wieloletni¹ mi³oœæ i zwi¹zek
Jerzego i El¿biety z drugiego
rzêdu. „Przystañ Humoru” by³a
bardzo bezpoœrednia.

Jako, ¿e „Mieszkaniec” obj¹³
imprezê patronatem medialnym
nale¿y siê Czytelnikom chocia¿
garstka zakulisowych plotek.
Zdradzamy wiêc, ¿e Grzegorz
Halama uwielbia sa³atkê grec-
k¹, któr¹ wspar³ siê przed wy-
stêpem, a Jerzy Kryszak rzuci³
na³óg palenia na rzecz e-papie-
rosów. O to, co w kabarecie
gwarantuje sukces zapytaliœmy
zaœ rewelacyjn¹, jak zwykle
zreszt¹, Joannê Ko³aczkowsk¹
z „Hrabiego”. – Musi byæ œcie-
ranie siê p³ci, musi byæ konflikt
– odpowiedzia³a. Fakt, ale musi
te¿ byæ talent i œwietna gra, a te-
go w³aœnie nie zabrak³o
w „Skaryszewskiej Przystani
Humoru”. Imprezê zakoñczy³
pokaz sztucznych ogni. ar  

Jesienny maraton œmiechu
Œmiech, to zdrowie. A przed nadci¹gaj¹c¹ jesie-
ni¹ ka¿demu potrzebna jest porz¹dna dawka
zdrowia. Mieszkañcom Pragi Po³udnie zaapliko-
wano wiêc „Skaryszewsk¹ Przystañ Humoru”…

WYBUCH PRZY
MIĘDZYBORSKIEJ
W jednym z grochowskich mieszkañ do-
sz³o do wybuchu gazu. Si³a by³a tak 
du¿a, ¿e lokator wypad³ na zewn¹trz.

Do bardzo silnego
wybuchu gazu dosz³o
17 wrzeœnia w budyn-
ku przy ul. Miêdzybor-
skiej 47 A. Eksplozja
ca³kowicie zniszczy³a
lokal. Z s¹siednich
mieszkañ powypada³y
szyby. Na przydomo-
wy trawnik wyrzuci³o
Grzegorza N. (28 l.),
lokatora zniszczonego
mieszkania. Mê¿czy-
zna, z obra¿eniami
i poparzeniami, zawie-
ziony zosta³ do szpitala
przy ul. Szaserów.

Mieszkañcy budynku
podejrzewaj¹, ¿e wy-
buch gazu nie by³ wyni-
kiem awarii lub nieu-
wagi. – To raczej by³a
próba samobójcza – spekuluj¹. – Odkrêci³ kurki od kuchenki, poza-
tyka³ otwory wentylacyjne, poczeka³ a¿ stê¿enie gazu bêdzie bardzo
du¿e, a potem zapali³ papierosa i wybuch³o. Uwa¿aj¹, ¿e do aktu de-
speracji sk³oni³ niedosz³ego samobójcê brak pracy i zaburzenia zdro-
wotne. W tej sprawie prowadzone jest œledztwo. Przecie¿ gdyby wy-
buch by³ odrobinê silniejszy, to mog³o zgin¹æ kilkudziesiêciu s¹sia-
dów. – Niestety, do czasu zakoñczenia œledztwa nie mo¿emy zdradzaæ
jego szczegó³ów – mówi Joanna Wêgrzyniak z po³udniowopraskiej
policji. Funkcjonariusze bior¹ pod uwagê ró¿ne przyczyny zdarzenia
i badaj¹ jego przebieg i skutki.

Po wybuchu od³¹czono w kamienicy pr¹d i dop³yw gazu. Ewa-
kuowano jedn¹ „klatkê” lokatorów. Budynek sprawdzany by³ przez
inspektora nadzoru budowlanego. – Inspektor musia³ mieæ pew-
noœæ, ¿e nie zosta³a zagro¿ona konstrukcja budowli – wyjaœnia
„Mieszkañcowi” Stanis³aw Ga³¹zka prezes SBM „Grenadierów”,
w której zasobach znajduje siê budynek przy Miêdzyborskiej. Za-
gro¿enia nie stwierdzono i lokatorzy wrócili do swoich mieszkañ.
Przywrócono dop³yw pr¹du do nieruchomoœci, ale na wznowienie
dostaw gazu mieszkañcy bêd¹ musieli czekaæ co najmniej do po³o-
wy tego tygodnia. Ada M.
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

W sprawach sercowych nie spodziewaj siê teraz
wiêkszych zmian. Musisz siê liczyæ z tym, ¿e
przed Tob¹ kolejne problemy do rozwi¹zania,
które bêd¹ wymaga³y zwiêkszonej uwagi i osobi-
stego zaanga¿owania. Przestrzegaj przepisów
prawa i nie daj siê sprowokowaæ. Unikaj te¿ u¿y-
wek, alkoholu i testowania na sobie nieznanych
leków lub kosmetyków.

�� BYK 22.04-21.05
Niewykluczone, ¿e bliskoœæ drugiej osoby bêdzie
Ci potrzebna jak powietrze. Ale zdawkowych
s³ów i uwag nie odczytuj jako dowodów sympatii
lub zaufania. W przeciwnym wypadku mo¿esz Ÿle
ulokowaæ uczucia. Pomyœl te¿ o zachowaniu
umiaru w konsumpcji, bo nied³ugo sam siê prze-
konasz, o ile kilogramów do przodu ruszy wska-
zówka na Twojej wadze.

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W pracy mo¿e Ciê czekaæ typowo jesienne prze-
silenie. Trudniej mo¿e byæ o dodatkowy zarobek.
Na szczêœcie nie powinny Ci groziæ w najbli¿-
szym czasie k³opoty finansowe. W sferze uczu-
ciowej ka¿da pora roku jest dobra na zakochanie
siê. Rozejrzyj siê wokó³, mo¿e ktoœ z Twego oto-
czenia szuka pretekstu, aby poznaæ Ciê bli¿ej.
Wyka¿ siê wiêksz¹ spostrzegawczoœci¹ i zacznij
dzia³aæ.

�� RAK 22.06-22.07
W najbli¿szym miesi¹cu mo¿esz stan¹æ przed
szans¹ realizacji swoich planów, je¿eli wczeœniej
dopniesz wszystko na ostatni guzik. Potrzebne Ci
bêdzie fachowe przygotowanie i pomoc ¿yczli-
wych doradców. Najwa¿niejsze jest, aby powio-
d³o Ci siê w podstawowych sprawach. Pod ko-
niec przysz³ego miesi¹ca mo¿esz otrzymaæ wa¿-
n¹ wiadomoœæ dotycz¹c¹ stanu finansów. Posta-
raj siê okazywaæ wiêcej czu³oœci i ¿yczliwoœci
swojemu partnerowi. Obowi¹zuje przecie¿ rów-
nouprawnienie. 

�� LEW 23.07-23.08
Ryzyko jest wpisane w ka¿de nasze dzia³anie,
a szczególnie w momencie podejmowania wa¿-
nych decyzji. W najbli¿szych tygodniach mo¿esz
stan¹æ przed trudn¹ decyzj¹, i mo¿esz chcieæ po-
stawiæ wiele spraw na jedn¹ kartê. To wszystko
mo¿e lekko nadszarpn¹æ Twój system nerwowy,
wiêc powinieneœ bardziej dbaæ o siebie, relakso-
waæ siê, wysypiaæ, a wysokoprocentowe napoje
spo¿ywaæ tylko w iloœciach leczniczych. 

�� PANNA 24.08-23.09
Jeœli prowadzisz jak¹œ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
mog¹ Ciê czekaæ jesieni¹ nowe, odpowiedzialne
zadania, przy których podejmuj¹c w³aœciwe decy-
zje, mo¿esz osi¹gn¹æ finansow¹ satysfakcjê. Za-
braknie ich chwilowo w sprawach osobistych,
wiêc tutaj zdaj siê na cierpliwoœæ i intuicjê w do-
borze towarzystwa. Dopisuje ci szczêœcie w spra-

wach finansowych, koniecznie wykorzystaj ten
dar i postaraj siê pomno¿yæ swoje dochody. 

�� WAGA 24.09-23.10
Ma³e radoœci i smutki – przez najbli¿sze wrze-
œniowe dni bêd¹ Ci urozmaiciæ codziennoœæ. Nie
martw siê, ¿e ominie Ciê coœ wspania³ego. Na
wielkie wydarzenia przyjdzie jeszcze czas. Mo¿li-
we, ¿e zdarzy Ci siê jakaœ niespodziewana wy-
grana na loterii, która wprawi Ciê w dobry nastrój
i sprawi, ¿e na œwiat spojrzysz weselszymi oczy-
ma. Mo¿esz wykazaæ siê wiêksz¹ inicjatyw¹
w sprawach sercowych i wtedy oka¿e siê, ¿e je-
sieñ dla Ciebie zap³onie barw¹ czerwonych ró¿...

�� SKORPION 24.10-23.11
Czeka Ciê sporo zajêæ, ale te¿ trochê przyjemno-
œci. Nie zajmuj siê tylko prac¹, nie ucieknie. Po-
staraj siê wybraæ gdzieœ z przyjació³mi, baw siê
i ciesz ¿yciem. W twoich sprawach osobistych nie
powinno byæ wiêkszych zawirowañ, w nat³oku za-
jêæ zawodowych nie zapominaj o podtrzymywa-
niu kondycji fizycznej – zadbaj o ni¹. Dobra
sprawnoœæ przydaæ siê mo¿e na stoku narciar-
skim. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nadchodzi sprzyjaj¹ca pora na za³atwienie zale-
g³ych spraw, a tych trochê siê nazbiera³o... Skon-
centruj siê na najwa¿niejszych. Bêdziesz mia³
okazjê do spotkañ, brylowania w towarzystwie.
Mo¿liwe, ¿e samotne Strzelce mog¹ poznaæ ko-
goœ, kto bêdzie bardzo zainteresowany nawi¹za-
niem bli¿szej znajomoœci. Nie zmarnuj takiej oka-
zji i postaraj siê i roztoczyæ pe³niê swojego uroku.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jesieni¹ temperatura Twoich uczuæ mo¿e siê po-
dnieœæ. M³ode pokolenie bêdzie mia³o w tym zna-
cz¹cy udzia³, dlatego przygotuj siê na nie³atwe
rozmowy. Za to w pracy sielanka - pod warun-
kiem, ¿e zastosujesz maksymê - „mowa jest sre-
brem a milczenie z³otem”. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Twoje sprawy zawodowe bêd¹ siê mia³y jak naj-
lepiej, jeœli wyka¿esz siê spor¹ doz¹ przeczucia
i inteligencji. W najbli¿szym czasie mo¿e zakoñ-
czyæ siê to sukcesem finansowym. W sprawach
domowych nie powinno byæ wiêkszych komplika-
cji i twoje kontakty z najbli¿szymi bêd¹ siê uk³a-
da³y jak najlepiej. A partner wyka¿e siê wielk¹ wy-
rozumia³oœci¹ dla Twoich zmian nastrojów. 

�� RYBY 20.02-20.03
Jesienne dni, szaroœæ za oknem mog¹ Ciê na-
stroiæ melancholijnie, dlatego musisz zdobyæ siê
na wiêkszy wysi³ek w pracy, niestety tam Twoje
nastroje maj¹ z³y wp³yw na wspó³pracowników.
Gwiazdy radz¹, abyœ uwa¿a³ na drodze, mg³y
i deszcze mog¹ utrudniaæ zachowanie bezpie-
czeñstwa. Samotne Ryby mog¹ poznaæ kogoœ
mi³ego, te w sta³ym zwi¹zku – prze¿yj¹ renesans
uczuæ. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 15/2010 „Bity ale syty”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ 
wylosowa³a p. Jadwiga Trzaska z ul. Manteuffla. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Wa¿ne do 08.10.br. 
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ADMINISTROWANIE

RAMKA
� ADOM obs³uga Wspólnot
Mieszkaniowych. 

Tel. 813-02-22, 602-622-345, 
mail: adom_bc@vp.pl

FINANSE

�� Biuro rachunkowe – ksiê-
gowoœæ, kadry, p³ace, ZUS.
OC, licencja MF.  

biuro@jopix.pl 
Tel. 600-908-940

�� Ksiêgowoœæ - fachowo, rze-
telnie, dyskretnie osobiœcie po-
prowadzê. Tel. 606-763-006; 

22/810-83-60
� Us³ugi Ksiêgowe 

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

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. 22 610-33-84; 0601-235-118
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

RAMKA
Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe
z gwarancj¹. Cena od 200 z³.
ul. Czapelska 32. 

Tel. 22 870-71-72
��ODST¥PIÊ SZEŒÆ OPAK.
PLAVIX75. TERMIN 2012 r. 

TEL. 22 813-39-04
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

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

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NAUKA

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

� Angielski. Tel. 691-985-034
� Angielski – doroœli, dzieci,
z dojazdem Tel. 608-128-930
� Fizyka, matematyka – kore-
petycje. Tel. 22 615-81-50; 

0603-581-282 
� Fizyka, matematyka, matury,
doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 606-154-798
� Francuski – nauczyciel.
Tel. 22 673-69-26; 609-490-406 
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Korepetycje – angielski, nie-
miecki. Dzieci, szko³a podsta-
wowa. Tanio. Tel. 698-366-887 
� Liceum dla doros³ych.

Tel. (22) 517 77 40;
602 232 879

� Matematyka, dojazd. 
Tel. 691-870-045

� Niemiecki. 
Tel. 22 672-94-46,

698-19-48-48
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40, 
22 879-87-66, 

fax. 22 879-87-66
� Polonistka. Egzaminy. 

Tel. 22 815-32-02; 
kom. 501-274-494

� Studentka – korepetycje
z chemii, zaleg³oœci, przygoto-
wanie do sprawdzianów. Doja-
dê. Tel. 503-410-723
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. (22) 517-77-40;

602-232-879
� Szkolenia BHP. 
Tel.(22) 879-87-66; 602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ do wynajêcia ul. Za-
mieniecka. Tel. 601-93-74-57
� Kawalerkê 24 m kw. Wa-
szyngtona, z widn¹ kuchni¹, po
remoncie, umeblowana. Tanio!
Tel. 608-04-34-64; 604-444-976
� NIEDROGO WYNAJM
MIEJSCE GARA¯OWE UL.
CZAPELSKA 38. 

TEL. 22 813-25-77 
(PO GODZ. 19.00)

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê, Wawer - 1111 m kw. 
Tel. 502-232-424

� Lub wynajmê warsztat œlu-
sarsko-tokarski 200 m kw. 

Tel. 602-689-128 
� Pawilon dzia³aj¹cy na baza-
rze pod „Universamem”. 

Tel. 504-152-598
� Tanie dzia³ki wiejskie. 

Tel. 600-249-226
� 3 pokoje, Goc³aw. 

Tel. 502-232-424

DAM PRACĘ

� Polska sieæ sklepów spo-
¿ywczych zatrudni: KASJE-
RÓW SPRZEDAWCÓW do
sklepów: przy Trakcie Brze-
skim oraz w Warszawie: Go-
c³aw, Centrum. Kontakt: 22
547-05-52
� Potrzebny pracownik do ba-
ru. Tel. 601-228-000
RAMKA
Zatrudnimy opiekunki z wy-
kszta³ceniem
co najmniej œrednim o kierunku
spo³ecznym, 
medycznym lub opieki œrodo-
wiskowej.
Praca w domu pacjenta. Oferty
proszê sk³adaæ 
w godz. 10.00-14.00 ul. Seroc-
ka 10

� Zatrudniê kierowcê kat. CE
na sk³adzie materia³ów budow-
lanych. Tel. 0602-189-663

SZUKAM PRACY

� Emeryt (61) sprawny szuka
pracy jako portier/szatniarz/do-
zorca, ostatnio 9 lat po-
rtier/szatniarz w szkole wy-
¿szej. Tel. 888-500-990, 

aleksanderxl@gmail.com

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochow-
ska 207 (Universam nad ban-
kiem),  www.kancelariaosica.pl 

Tel. 0509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

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

�Nieruchomoœci – www.azdom.pl

RAMKA
Kancelaria Prawna Pietruk s.c. 
Pe³ny zakres us³ug. Konkuren-
cyjne ceny. 
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2 Warszawa 
Tel. 22 879-92-29; 502-27-51-
94 
www.pietruk.eu

RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
RZECZOZNAWCA MAJ¥T-
KOWY

RÓŻNE

� £awki cmentarne z tworzy-
wa sztucznego. Trwa³e, solidne,
cena 80 z³. Tel. 697-104-304
� Sól drogowa i mieszanka
piaskowo-solna w workach po
50 kg. Transport gratis. 

Tel. 697-104-304

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. ul. Pod-
skarbiñska 7B. Najtaniej na
Grochowie! Tel. 22 870-52-72

TURYSTYKA

�� Kurs Przewodników po
Warszawie www.totu.travel.pl
od  XI 2010, Tel. 600-272-151

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 692-614-577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

�� ALKO – PRZEPRO-
WADZKI. Tel. 512-139-430
�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

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

501-123-566 
� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33, 

604-506-278
�� ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 22 818-07-17
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. Tel. 22 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
� Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
�� CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. TEL. 694-825-760
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 
502-208-813

�� Elektryczne – G³owacki. 
Tel. 22 428-35-53; 

504-61-88-88
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 502-443-826; 22 813-77-82

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

�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy.

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 

�� GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

� Glazura, g³adŸ, panele, malo-
wanie – remonty – fachowe po-
rady. Tel. 22 424-32-07; 

692-885-279
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 22 428-35-53, 

504-61-88-88
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 22 671-05-82
� G³adŸ, malowanie, glazura,
terakota. Tel. 606-181-588
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
504-61-88-88

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

607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia.

Tel. 22 611-89-95; 
660-51-60-10

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

� Hydraulika wod.-kan. gaz.,
piece, przegl¹dy kominiarskie,
gazowe, remonty. 

Tel. 696-321-228
� Hydrauliczne, malarskie,
uk³adanie glazury. 

Tel. 666-527-473; 
22 813-64-70

�� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 22 428-35-53; 

504-61-88-88
�Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 
510-711-163

�� Meble kuchenne, szafy
wnêkowe, garderoby na wy-
miar, projekt, wycena, mon-
ta¿. Tel. 0792-093-410
� Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, garderoby, nietypowe za-
budowy. Tel. 602-726-376
�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 0602-216-943
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 22 671-94-53; 

0692-420-605
� Naprawa - pralki, lodówki. 

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

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
� Ocieplenia budynków. 

Tel. 660-473-628 
� Pralki, lodówki. 

Tel. 601-361-830, 
22 671-80-49, 604-910-643

�� Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
�� SPRZ¥TANIE piwnic, wy-
wóz mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874
�� WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163
��Wywóz gruzu, mebli, ga³êzi,
sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 502-911-367

USŁUGI/porządkowe

�Wspólnota Mieszkaniowa ul.
Kaszmirowa poszukuje firmy
do sprz¹tania klatek schodo-
wych i terenu zewnêtrznego.
Oferty prosimy kierowaæ na:
adom_bc@vp.pl

USŁUGI/remontowe

� Cyklinowanie bezpy³owe, la-
kierowanie, uk³adanie parkie-
tów – solidnie. Tel. 503-630-035
� Glazura – d³ugi sta¿. 

Tel. 518-562-380
� G³adŸ, malowanie od zaraz. 

Tel. 609-982-675
�� Kompleksowe us³ugi re-
montowo-budowlane, rozs¹d-
ne ceny. Tel. 606-734-353
� Papa termozgrzewalna. 

Tel. 660-473-628

USŁUGI/różne

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE - TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 0500-336-607

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Kancelaria Prawna Pietruk s.c. 
Pe³ny zakres us³ug.
Konkurencyjne ceny. 

ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2 Warszawa 

Tel. 22 879-92-29; 
502-27-51-94 

www.pietruk.eu

Zatrudnimy opiekunki 
z wykszta³ceniem

co najmniej œrednim 
o kierunku spo³ecznym, 

medycznym 
lub opieki œrodowiskowej.

Praca w domu pacjenta. 
Oferty proszê sk³adaæ 
w godz. 10.00-14.00 

ul. Serocka 10

ADOM obs³uga Wspólnot
Mieszkaniowych. 
Tel. 813-02-22, 602-622-345, 

mail: adom_bc@vp.pl

Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe
z gwarancj¹. Cena od 200 z³
ul. Czapelska 32. 

Tel. 22 870-71-72

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

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

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
22 836-69-16; 608-054-093

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75
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Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 

KANCELARIA PRAWNA
���������

Porady prawne
Zastêpstwo procesowe

Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail:kancelaria@lex-fin.pl
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OLSZYNKA GROCHOWSKA
W ramach programu Opieki

nad Zabytkami po³udniowo-
praski Zak³ad Gospodarowania
Nieruchomoœciami prezentuje
informacje o zabytkach. Dziœ
przedstawiamy Olszynkê Gro-
chowsk¹.

Utworzony w 1983 r. rezerwat
Olszynka Grochowska to miej-
sce wyj¹tkowe, które w naszej
historii zapisa³o siê jako teren
zaciek³ych walk w czasie Po-
wstania Listopadowego. Do
pierwszego starcia o Olszynkê
Grochowsk¹ dosz³o ju¿ 20 lute-
go 1831 roku. Jednak dopiero 25
lutego rozegra³a siê tam jedna
z najkrwawszych powstañczych
bitew, która pomimo, i¿ oficjal-
nie uwa¿ana jest za nierozstrzygniêt¹, zmusi³a wojska rosyjskie do
odwrotu, uniemo¿liwiaj¹c tym samym szturm na Warszawê. Fak-
tyczne dowództwo nad wojskami polskimi sprawowa³ genera³
Józef Ch³opicki, natomiast dowódc¹ wojsk rosyjskich by³ feldmar-
sza³ek Dybicz. 

Po upadku Powstania Listopadowego las olchowy, w którym to-
czy³y siê walki zosta³ ca³kowicie wyciêty. Pozosta³a tylko jedna
olcha, na której ktoœ umieœci³ tabliczkê z nastêpuj¹cym napisem:
„Jestem jedyn¹ wnuczk¹ bohaterów z 1831 r. Mam w sobie krew
praojców, którzy tu padli. Ludzie nie rañcie mnie! Dajcie ¿yæ je-
szcze radoœci¹, ¿e Polska wolna!” 

Dopiero w 1916 r. dziêki staraniom Towarzystwa Przyjació³ Gro-
chowa w miejscu, w którym rozegra³a siê bitwa, postawiono pa-
mi¹tkowy krzy¿. W setn¹ rocznicê Powstania Listopadowego To-
warzystwo Przyjació³ Grochowa wyst¹pi³o z kolejn¹ inicjatyw¹
rozpoczêcia budowy pomnika ku czci bohaterów poleg³ych w bi-
twie. Celem tej inicjatywy by³o tak¿e zabezpieczenie obszaru
Olszynki Grochowskiej, jako miejsca upamiêtniaj¹cego wa¿ne wy-
darzenie historyczne. 

W 1936 r. podczas kopania kana³ów odwadniaj¹cych, na terenie
Olszynki odkryto fragmenty broni, mundurów a tak¿e szcz¹tki pole-
g³ych w walce ¿o³nierzy. Odkopane szcz¹tki ludzkie z³o¿ono w kryp-
cie, na której umieszczono krzy¿ oraz tablicê z napisem o treœci: 

„ Przechodniu powiedz wspó³braciom, 
¯e walczyliœmy mê¿nie i umierali bez trwogi 

Ale z trosk¹ w sercu o losy Polski 
Losy przysz³ych pokoleñ – o wasze losy.” 

W miejscu wyciêtych drzew posadzono nowe i rozpoczêto prace
zmierzaj¹ce do budowy mauzoleum oraz stworzenia Parku Pamiê-
ci Narodowej „Olszynka Grochowska”. Niestety starania te prze-
rwa³ wybuch II wojny œwiatowej. Obecnie wzd³u¿ jednej z dróg
prowadz¹cej do pami¹tkowego krzy¿a tworzona jest tzw. Aleja
Chwa³y, na której umieszczane s¹ g³azy z pami¹tkowymi tablicami
poœwiêconymi bohaterom poleg³ym w obronie ojczyzny. 

Dominika Adamska

Tej idei m.in. przyœwieca
wystawa „To nie s¹ zmarli. To
mêczennicy.”, której wernisa¿
odby³ siê 15 wrzeœnia w po³u-
dniowopraskim Centrum Pro-
mocji Kultury. Zgromadzono
tam m.in. zdjêcia, listy, dyplo-
my oficerskie, wyposa¿enie
wojskowe i przedmioty co-
dziennego u¿ytku ofiar sowiec-
kiej zbrodni. 

Jeszcze kilkadziesi¹t minut
przed wernisa¿em rodziny za-
mordowanych przynosi³y eks-
ponaty. Czêsto unikatowe i oso-
biste. – Zd¹¿ymy przed werni-
sa¿em? – z niepokojem pyta³a
kuratorów wystawy Marcina

Kokoszko i Magdalenê Czer-
wosz pani Maria Kumuniecka-
Wilk synowa zamordowanego
przez Sowietów architekta Mi-
cha³a Kumunieckiego, która
w ostatniej chwili przynios³a do
CPK zdjêcia i dokumenty. Ga-
blota poœwiêcona jej teœciowi
w odpowiednim czasie zawis³a
na wystawie. To wa¿ne, bo
prawda i pamiêæ o radzieckich

zbrodniach NKWD na Pola-
kach nie mog¹ byæ pielêgnowa-
ne wy³¹cznie przez krewnych
ofiar. 

- Dziêkujê, ¿e przyszliœcie, ¿e
pamiêtacie o tej ziemi nieludz-
kiej, o tym co siê tam dzia³o –

mówi³a do zaproszonych na
wernisa¿ Barbara Wasiak, dy-
rektor CPK. - I dziêkujê za to,
¿e wspieracie rodziny ofiar.
Zgodni w wypowiedziach byli
równie¿ wiceburmistrz Pragi
Po³udnie Jaros³aw Karcz (PO)
i pose³ Artur Górski (PiS): 
- Naszym obowi¹zkiem jest pa-
miêtaæ o zamordowanych. Wy-
stawê zorganizowa³o stowarzy-

szenie Rodzina Katyñska
w Warszawie. Jego prezes,
Grzegorz Hofman, szczególnie
dziêkowa³ Muzeum Wojska
Polskiego za eksponaty (guziki,
sztuæce, mundury wojskowe
i policyjne) oraz m³odzie¿y

i nauczycielom szkó³ Pragi Po-
³udnie za prace, które wygry-
wa³y tzw. konkursy katyñskie. 

– Przekazaliœmy na wystawê
ró¿ne prace naszych uczniów,
laureatów konkursów „Polegli
na nieludzkiej ziemi” z ostat-
nich trzech lat – powiedzia³a
„Mieszkañcowi” Joanna Ziem-
ba pracuj¹ca z m³odzie¿¹ z Ze-
spo³u Szkó³ Nr 5. Wystawa
w CPK bêdzie czynna do po³o-
wy paŸdziernika.

Na Pradze Po³udnie pojawi³y
siê we wrzeœniu nowe „Dêby
Katyñskie”. Jeden posadzony
zosta³ na terenie koœcio³a przy
placu Szembeka, a cztery na
trawniku przy liceum im. St.
Wyspiañskiego (od strony ul.
Cyraneczki). W ramach progra-
mu „Katyñ, ocaliæ od zapo-
mnienia” realizowanego przez
„Parafiadê” (stowarzyszenie za-
konu pijarów) sadzone s¹ dêby
poœwiêcone ofiarom zbrodni
katyñskiej. Ka¿de drzewko po-
œwiêcone jest jednej ofierze. Po-
³udniowopraskie dêby upamiêt-
niaj¹ postacie: prawnika W³a-
dys³awa Zaj¹czkowskiego, ma-
jora W³adys³awa Siemka i po-
ruczników Stanis³awa Mi³a-
dowskiego oraz Szczepana
Boczka. Nowoœci¹ w akcji jest
to, ¿e sadzone s¹ równie¿ drze-
wa upamiêtniaj¹ce ofiary nie-
dawnej tragedii smoleñskiej. Od
po³owy wrzeœnia przy ul. Cyra-
neczki roœnie te¿ d¹b poœwiêco-
ny Andrzejowi PrzewoŸnikowi,
wieloletniemu sekretarzowi ge-
neralnemu Rady Ochrony Pa-
miêci Walk i Mêczeñstwa, który
zgin¹³ w katastrofie lotniczej 10
kwietnia 2010 r. W Polsce, do
tej pory, posadzono blisko trzy
i pó³ tysi¹ca „Dêbów Katyñ-
skich”. Bêdzie ich ponad 21 ty-
siêcy… Adam Rosiński

Wrzesieñ jest szczególnym miesi¹cem dla odk³amywania
zbrodni dokonywanych przez Sowietów na polskich ¿o³nie-
rzach, urzêdnikach i naukowcach. To dobry czas na przypo-
minanie o Katyniu, Charkowie, Miednoje, Twerze…

Katyń upamiętniony na Pradze
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W ka¿dy czwartek, o zmierz-
chu, na boisko „Orlik” przy ul.
Szaserów œci¹gaj¹ m³odzieñcy
w kaskach. W rêkach trzymaj¹
podbieraki na ryby… To zawo-
dnicy lacross’a.

Lacross jest doœæ egzotyczn¹
dyscyplin¹ sportu. Wywodzi siê
z tradycji Indian, zaœ sama na-
zwa, z francuskiego, oznacza za-
krzywiony kij. Sprzêt wykorzy-
stywany do gry faktycznie przy-
pomina pomieszanie wyposa¿e-
nia wêdkarskiego z kombinezo-
nami do rugby. – Ta dyscyplina
jest bardzo popularna w Ameryce
– wyjaœnia Joachim Pernal zawo-
dnik Gromu Warszawa. – Szcze-
gólnie w Stanach i Kanadzie, ale
w Europie te¿ jest sporo dru¿yn
lacross’a. W Polsce jest ich piêæ.
Jedn¹ z nich jest w³aœnie trenuj¹-
cy na po³udniowopraskim „Orli-
ku” Grom. Warto zaznaczyæ, ¿e
w ubieg³ym roku polski lacross
doczeka³ siê utworzenia narodo-
wej reprezentacji, a tak¿e to, ¿e
w historii nowo¿ytnych igrzysk
dwukrotnie by³ oficjaln¹ dyscy-
plin¹ olimpijsk¹. 

W lacross’ie chodzi o to ¿eby
strzelaæ bramki i wygraæ. Na-
przeciw siebie staj¹ dru¿yny
dziesiêcioosobowe. Ka¿dy z za-
wodników ma w rêkach kij za-
koñczony siatk¹ (przypominaj¹-
cy wêdkarski podbierak). W tê
siatkê gracze ³api¹ gumow¹ pi³kê
(wielkoœci pi³ki tenisowej). Jak
ju¿ pi³ka jest w siatce „podbiera-
ka”, to mo¿na j¹ wyrzuciæ
w stronê bramki przeciwnika lub
podaæ zawodnikowi ze swojej
dru¿yny. Kije s³u¿¹ nie tylko do
tego, aby mocniej pi³kê wyrzuciæ
z siatki. Mo¿na nimi uderzaæ
w kije i rêce przeciwnika, nie-
mniej brutalne zagrania s¹ niedo-
puszczalne. Gra w lacrossa’a tro-
chê przypomina hokej, w którym

czêsto dochodzi do bezpoœre-
dnich staræ. Dlatego te¿ zawo-
dnicy wyposa¿eni s¹ w specjalne
kaski oraz ochraniacze. 

Zespó³ Grom Warszawa po-
wsta³ dwa lata temu. Trenerem
dru¿yny jest Glen Gregory, Ame-
rykanin mieszkaj¹cy od 15 lat
w Polsce. Glen zaznacza, ¿e ze-
spó³ jest m³ody i ca³y czas siê do-
grywa, ale zawodnicy s¹ pe³ni
chêci gry i pasji. Pytany o to, jak

siê pracuje z Polakami przyznaje,
¿e zbyt du¿o mamy w sobie indy-
widualizmu: - Jest troszeczkê
problemu ze zrozumieniem, ¿e to
gra zespo³owa i z tym, ¿e trener
wie lepiej… W Gromie Warsza-
wa graj¹ równie¿ mieszkañcy na-
szych dzielnic. – Lacross’em za-
razi³em siê od brata Rafa³a –
mówi naszemu reporterowi
Krzysztof Mróz z Grochowa. 
– Zobaczy³em, jak to wygl¹da
spodoba³o mi siê. Przysz³oœæ tej
dyscypliny widzi równie¿ inny
z zawodników Gromu, mieszka-
j¹cy przy ul. Grochowskiej Artur
Szczeœniak: - Lacross mo¿e sta-
nowiæ alternatywê dla wszecho-

becnej pi³ki no¿nej. Artur wyja-
wia te¿ „Mieszkañcowi” koszty
sprzêtu potrzebnego do trenin-
gów i gry w lacross’a. Okazuje
siê, ¿e u¿ywany sprzêt mo¿na ku-
piæ w cenie od kilkudziesiêciu do
kilkuset dolarów. 

W lacross’a graj¹ tak¿e kobie-
ty. Tu obowi¹zuj¹ troszkê inne
zasady. Przede wszystkim niedo-
puszczalny jest kontakt fizyczny
zawodniczek. Trochê inny te¿
jest strój – kobiety zamiast ka-
sków maj¹ gogle. Tradycja naka-
zuje, aby p³eæ piêkna gra³a w ku-

sych spódniczkach. W Warsza-
wie trenuje kobieca dru¿yna
Sztorm. Zainteresowanym Czy-
telnikom polecamy zobaczenie
na w³asne oczy, na czym polega
lacross (treningi w czwartki
o 18.00 na boisku przy ul. Szase-
rów). W paŸdzierniku rusza zaœ
ogólnopolski turniej lacross’a.
Inauguracyjny mecz planowany
jest równie¿ na Pradze Po³udnie.
Grom Warszawa zetrze siê z ze-
spo³em Poznañ Hussars. Mecz
prawdopodobnie odbêdzie siê na
ogólnodostêpnym boisku „We-
mbley” na Bulwarze Stanis³awa
Augusta (niedaleko Parku Skary-
szewskiego). ar

Syrenki
W poprzednim numerze

„Mieszkañca” pisaliœmy o rz¹-
dowym programie budowy
„Orlików”. Dzisiaj sprawdza-
my, jak w naszych dzielnicach
maj¹ siê sfinansowane przez
Miasto „Syrenki” i czy prawd¹
jest, ¿e korzystanie z nich ma
byæ p³atne.

Sto³eczne „Syrenki”, to miej-
ski projekt budowy ogólnodo-
stêpnych, bezp³atnych wielo-
funkcyjnych boisk sportowo-re-
kreacyjnych. Program zak³ada³
powstanie 8 takich obiektów
w dzielnicach, które wyka¿¹ na
nie zapotrzebowanie. Zaintereso-
wanie „Syrenkami” wykaza³y
w³adze Bielan, Ochoty, Woli,
Pragi Pó³noc, Bia³o³êki, Targów-
ka, Wawra i Rembertowa. - Ko-
szty budowy „Syrenek” pokrywa-
ne s¹ ze œrodków miejskich,
a projekt realizuje sto³eczne Biu-
ro Sportu i Rekreacji oraz War-
szawski Oœrodek Sportu i Rekrea-
cji – mówi „Mieszkañcowi” Ka-
tarzyna Pieñkowska z urzêdu
m.st. Warszawy.

„Syrenki” tym m.in. ró¿ni¹ siê
od „Orlików”, ¿e mog¹ byæ…
ró¿ne. W naszych, „mieszkañco-
wych” dzielnicach, w czerwcu
ubieg³ego roku oddano do u¿ytku
dwie „Syrenki”- w Rembertowie
przy ul. Czwartaków i w Wawrze
przy ul. Starego Doktora. Obiek-
ty te s¹ zarz¹dzane przez urzêdy
dzielnic. W ostatnich tygodniach
otrzymaliœmy od czytelników sy-
gna³y, jakoby dzielnice przygoto-
wywa³y siê do wprowadzenia od-
p³atnoœci za korzystanie z „Syre-
nek”. Sprawdziliœmy, czy to
prawda. – Nie, nic takiego nie jest
planowane przez nasz urz¹d –
dowiadujemy siê w rembertow-
skim wydziale sportu. – Boiska

s¹ ogólnodostêpne i bezp³atne.
„Syrenka” przy Czwartaków
czynna jest codziennie do godz.
20.00, a pomiêdzy 16.00 a 18.00
na terenie obiektu przebywa in-
struktor i mo¿na æwiczyæ pod je-
go opiek¹. Rembertowska „Sy-
renka” sk³ada siê z boisk do siat-
kówki, koszykówki, kometki,
dwóch placów zabaw dla dzieci
oraz placu do æwiczeñ gimna-
stycznych. 

Poniewa¿ stare przys³owie
mówi, ¿e w ka¿dej plotce jest
ziarno prawdy, sprawdzamy, czy
odp³atnoœci gro¿¹ wawerskiej
„Syrence”. Tutaj, faktycznie sytu-
acja siê komplikuje. Do tej pory
obiekt by³ pod opiek¹ dzielnico-
wego wydzia³u sportu. Teraz
w Wawrze zosta³ utworzony
Oœrodek Sportu i Rekreacji,
którego rol¹ bêdzie m.in. zarz¹-
dzanie „Syrenk¹”.  Obiekt przy
ul. Starego Doktora jest bardzo
rozbudowany. Znajduj¹ siê tutaj
m.in. boiska do koszykówki i pi³-
ki no¿nej (na którym mo¿na te¿
graæ w siatkówkê lub kometkê),
œcie¿ka zdrowia, górka saneczko-
wa, œcianka wspinaczkowa, lek-
koatletyczna bie¿nia, stanowisko
do tenisa sto³owego, plac zabaw
i skate-park. W wawerskim wy-
dziale sportu dowiadujemy siê, ¿e

najwiêcej na temat tocz¹cego siê
na „Syrence” ¿ycia wie przeby-
waj¹cy tam instruktor Wojciech
Zawadzki. – Najwiêksz¹ popular-
noœci¹ cieszy siê boisko pi³karskie
– mówi pan Wojciech - Aktualnie
odbywa siê u nas turniej dla gim-
nazjalistów, w listopadzie bêdzie-
my mieli drug¹ edycjê pi³karskie-
go turnieju z okazji Dnia Niepod-
leg³oœci, a w niedziele gra liga
organizowana przez ZHR.

Niedziela sta³a siê równie¿ tra-
dycyjnym dniem do masowego
uprawiania nordic-walking’u.
Mi³oœnicy tej formy rekreacji
spotykaj¹ siê na „Syrence”
o 11.00, a póŸniej, po rzetelnej
rozgrzewce ruszaj¹ w okoliczne
lasy. W obiekcie przy ul. Starego
Doktora jest m.in. wypo¿yczalnia
sprzêtu sportowo-rekreacyjnego,
w tym tak¿e kijków do nordic-
walking’u.  Niestety, w trakcie
rozmowy Wojciech Zawadzki
potwierdza informacje o pla-
nach wprowadzenia odp³atnoœci: 
- Z rozmów z dyrektorem OSiR-
u wynika, ¿e tzw. godziny komer-
cyjne bêd¹ dotyczy³y tylko boiska
pi³karskiego i tylko pory wieczo-
rowej. Wierz¹c w zapewnienia
wyra¿amy jednak obawê, czy nie
jest to pierwszy krok do swoistej
komercjalizacji obiektu… rosa

A może lacross?
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Od 1 grudnia 2009 r. Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego rozpoczê³a realizacjê projektu
pt. Absolwent „Jañskiego” pilnie poszukiwany na rynku pracy – Kompleksowy rozwój bazy dy-
daktycznej Szko³y Wy¿szej im. Bogdana Jañskiego, wspó³finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Cele szczegó³owe projektu:
� wprowadzenie nowego popularnego wœród abiturientów i przysz³ych pracodawców kierun-

ku studiów Architektura i urbanistyka,
� dopasowanie programów nauczania do potrzeb pracodawców na wszystkich prowadzo-

nych kierunkach,
� uzupe³nienie wiedzy dotycz¹cej nauk œcis³ych wœród studiuj¹cych,
� wzrost kwalifikacji studentów i absolwentów w zakresie poruszania siê po rynku pracy –

rozwój Biur Karier.

W strategii rozwoju, Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego, stawia na zdecydowany wzrost
jakoœci kszta³cenia, opracowanie i udoskonalanie programów studiów na realizowanych kie-
runkach oraz wzrost liczby kierunków technicznych tak, by zniwelowaæ problem potencjalne-
go braku zatrudnienia naszych absolwentów. 

„Zale¿y nam na tym, by nasi studenci zdobywali jak najwiêcej doœwiadczenia, dlatego oprócz
przekazywania wiedzy w formie wyk³adów, bêd¹ oni nabywaæ umiejêtnoœci podczas æwiczeñ,
zajêæ projektowych i laboratoryjnych” – mówi Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania w Warszawie 
dr Anna Dziewulska.

„W ramach realizowanego projektu przewidziane jest utworzenie nowej pracowni komputero-
wej oprócz tego studenci kierunku Architektura i urbanistyka bêd¹ mieli równie¿ do dyspozy-
cji pracowniê miernictwa geodezyjnego, materia³oznawstwa, miernictwa cieplnego, chemicz-
n¹. Nie zapomnieliœmy te¿ o pracowniach: rysunku, rzeŸby czy modelowania przestrzenne-
go, które s¹ niezbêdne do nabycia, b¹dŸ rozwiniêcia umiejêtnoœci przysz³ych twórczych in¿y-
nierów architektów „Jañskiego” – mówi Dyrektor Wydzia³ów Zarz¹dzania i Nauk Spo³ecznych
w Warszawie mgr in¿. Jerzy Modzelewski.

Masz zdolnoœci manualne i pragniesz aktywnie kszta³towaæ otaczaj¹c¹ Ciê prze-
strzeñ? Chcesz projektowaæ budynki, zajmowaæ siê aran¿acj¹ wnêtrz lub tworzyæ pla-
ny wykorzystania terenów miejskich? Marzysz o presti¿owej karierze architekta?

Wybierz nowy kierunek 
na Wydziale Zarz¹dzania w Warszawie

Kontakt:
Centralne Biuro Karier

Biuro Projektu 
03-219 Warszawa; ul. Elektronowa 2, pok. 322, budynek B



Serio mówi¹c, otoczeni set-
kami diet, nadal walczymy
z wag¹. Walczymy, lub… re-
zygnujemy. Poddaæ siê - to
wielki b³¹d! Samodzielne od-
chudzanie czasem przypomi-
na samoleczenie, gdzie bez
pomocy wykszta³conego spe-
cjalisty i bez prawid³owej dia-
gnozy trudni serio liczyæ na
sukces. Podobnie jest z od-
chudzaniem, lecz tu - specjali-
sta czeka gratis. W dodatku
nie zaaplikuje nam ¿adnej
chemii, hormonów itp. „cu-
downych wynalazków”.

Mowa jest o sposobie na
odchudzanie, dzia³aj¹cym od

blisko 20 lat i wymyœlonym
w Hiszpanii, gdzie - jak wia-
domo - wiêkszoœæ osób ma
sylwetki daleko odbiegaj¹ce
od malowniczych torreado-
rów i seniorit tañcz¹cych fla-
menco. To w du¿ej mierze wi-
na pysznej hiszpañskiej kuch-
ni i nawyków, jakie od poko-
leñ towarzysz¹ przy stole. 

Czy to kolejny „fajerwerk”,
który mocno b³yszczy i szyb-
ko znika? Nie, poniewa¿ od
roku 1992 powsta³o (i dzia³a
ze œwietnymi, od pocz¹tku
dokumentowanymi rezultata-
mi) ponad 1.700 punktów
w oko³o 30 krajach œwiata

(adresy do sprawdzenia, do-
stêpne na stronie internetowej
www.naturhouse-polska.pl).
W dodatku stale powstaj¹ no-
we!

Natur House, bo o nim mo-
wa, jest ma ju¿ ok. 80 pla-
cówek w Polsce a od niedaw-
na - na Grochowie, przy ul.
£ukowskiej 1. O co w tym
chodzi? To proste, sprawdzo-
ne, skuteczne. A co wa¿niej-
sze - bezpieczne dla Twojego
organizmu i stale pod kontro-
l¹.

Spotkania oraz konsultacje,
i wstêpne, i cotygodniowe, s¹
bezp³atne. Pierwsze, trwaj¹ce

niespe³na godzinê, najlepiej
umówiæ telefonicznie. Dyplo-
mowana dietetyczka, dodat-
kowo przeszkolona przez Na-
tur House, zapewniaj¹c kame-
ralnoœæ wa¿y pacjenta na spe-
cjalnej wadze z analizatorem
sk³adu cia³a, która w po³¹cze-
niu z komputerem wstêpnie
diagnozuje problem, mierz¹c
iloœæ tkanki t³uszczowej, miê-
œniowej oraz p³ynów. Bo ka¿-
d¹ oty³oœæ gubi siê inaczej.
Potem bardzo skrupulatny
wywiad, dotycz¹cy stanu
zdrowia, przyjmowanych le-
ków i preparatów, sposobu
od¿ywiania siê, trybu ¿ycia.
Wreszcie - pierwsze zalece-
nia, w tym plan dietetyczny
i przepisy na ³atwe, szybkie
dania o po¿¹danych dla danej
osoby cechach ¿ywienio-
wych.

Wa¿ne, ¿e wszystko jest re-
jestrowane w komputerowej
karcie pacjenta i przy jakich-
kolwiek problemach bie¿¹-
cych lub podczas nastêpnego
spotkania wszystko jest ja-
sne. Warto pojawiaæ siê przy-
najmniej raz na tydzieñ, bo
to, co proponuje Natur House
to reedukacja ¿ywieniowa
daj¹ca szansê by bezboleœnie,
bez uczucia g³odu, bez for-
sownych æwiczeñ, bez
sztucznej chemii, zgubiæ na-
wet kilkadziesi¹t kilo w ci¹-
gu kilku miesiêcy, zyskuj¹c
energiê i zdrowie, a zw³a-
szcza - wspania³e samopo-
czucie. 

Niedowiarkom powiem -
przyjdŸcie po darmow¹ dia-
gnozê, zobaczcie, na czym
zdaniem dietetyka polega
Wasz problem, przeczytajcie
kolorowy magazyn „Peso
Perfecto”, w którym wypo-
wiadaj¹ siê te¿ autorytety
z zakresu ¿ywienia cz³owieka
(np. Edyta Guliñska), i wów-
czas zdecydujecie. To nie zo-
bowi¹zuje do niczego. 

Gdy podejmiecie decyzjê
„na tak”, otrzymacie przepisy
na pyszne i proste w przygo-
towaniu dania, na miejscu
mo¿na zaopatrzyæ siê w pre-
paraty pomagaj¹ce przetrwaæ,
mocno syc¹ce, wspieraj¹ce
organizm witaminami i mi-
kroelementami. To wyci¹gi
z zielonej herbaty i kawy
(tak!), owoców, zió³; batoniki,
ciasteczka, specjalne chlebki,
a nawet gotowe zupy, koktaj-
le, budynie. Jada siê cztery -

piêæ razy dziennie, nie ma
miejsca na g³ód.

Czy warto chudn¹æ? Tak.
Chcesz sprawdziæ, jakie by³o-
by Twoje samopoczucie po
zrzuceniu kilku kilogramów?
Dwie torby, z tak¹ iloœci¹ to-
rebek m¹ki czy cukru, ile kilo
chcesz zrzuciæ, po³¹cz moc-
nym, d³ugim szalikiem i po-
wieœ sobie na ramionach.
Z tym obci¹¿eniem przespa-
ceruj siê po schodach, spróbuj
wykonaæ kilka zwyk³ych
czynnoœci: gotowanie, odku-
rzanie, sprz¹tanie. A po go-
dzinie czy dwóch zdejmij je
i odkryj ró¿nicê!

Natur House dzia³a wed³ug
SYSTEMU 5xS: specjaliœci,
systematycznoœæ, skutecznoœæ,
stabilizacja czyli brak efektu
jojo oraz… gwarantowany
sukces! Gwarantowany, lecz
pod warunkiem, ¿e pozwolisz
sobie pomóc! AS 2010
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 14.00-16.00

Chudniemy? Naturalnie!
Ach, te diety! Unikaj t³uszczu, albo jedz g³ównie t³uszcz, nie owoce;
jedz miêso lub omijaj je z dala, same ziemniaki lub bez ziemniaków…
Jeszcze gorzej, gdy dieta oparta jest na chemii, na preparatach,
o których wiadomo, ¿e uzale¿niaj¹, ¿e pomagaj¹c na jedno, niszcz¹
drugie… Nie wspominaj¹c o efekcie jojo, czyli zaskakuj¹cym powrocie
do poprzedniej wagi, a nawet znacznym jej przekroczeniu. 

Zapraszamy do Natur House na ul. Łukowską 1 pawilon 18U
by umówić spotkanie:

telefon (22) 251 28 36 lub komórka 519 193 981 
www.naturhouse−polska.pl

Pudrowy Róż
„Pudrowy Ró¿” jest bardzo kobiecy, trochê pu-
drowy, trochê popielaty, z rzêdem rycin wysoko
na œcianie. A pod nimi - wszystko, co po ma-
stektomii pomaga odzyskaæ sam¹ siebie, koj¹c
te¿ bolesne, pooperacyjne „rany w duszy”.

Zacznijmy od pocz¹tku. „Pudrowy Ró¿” ma podpisany kon-
trakt z NFZ na refundacjê nie tylko protez piersi, ale te¿ na nak³ad-
ki! Jednak to zdecydowane przeciwieñstwo sklepu ortopedyczno
- medycznego, poczynaj¹c od samej nazwy, a koñcz¹c na klimacie
„niemedycznym”, lecz mi³ym, kobiecym, przyjaznym dla wszyst-
kich pañ, i tych po operacjach i tych, które im towarzysz¹. To przy
okazji dobre miejsce na zakup niezwyk³ych drobiazgów na prezent
czy poprawê nastroju.

Bo nastrój poprawia siê tam ju¿ od wejœcia, gdy owiewa po-
godny zapach naturalnych wyci¹gów z kwiatów i zió³. To pachn¹
ca³e narêcza saszetek do szaf, wonnych kul i woreczków na bieli-
znê, naturalnych myde³ i kosmetyków pochodz¹cych z firm
o kontrolowanej renomie, bez sk³adników rakotwórczych-konser-
wantów i parabenów, wy³¹cznie z upraw ekologicznych. Myde³ka,
kremy, toniki, kosmetyka kolorowa, pachn¹ca woda do ¿elazka
i pachn¹ce wieszaki, bi¿uteria artystyczna pe³na radoœci i energii,
ozdobne pude³eczka na bi¿uteriê i na drobiazgi, wype³niaj¹ pó³ki
obok piêknej bielizny, przeznaczonej dla pañ po mastektomii i nie
tylko! Jest nawet naturalny dezodorant - a³un.

Protezy piersi i nak³adki skrywa opas³y, orzechowy kredens
(w cenie mog¹ sprowadziæ inne modele, np. utrzymuj¹ce ciep³o,

przylegaj¹ce do cia³a czy dla osób z nadpotliwoœci¹). Tu, w „Pu-
drowym Ró¿u” jest ca³kiem inaczej ni¿ w bezosobowych sklepach
ortopedycznych. Z wielkim zrozumieniem dla tego, co prze¿ywa
kobieta po mastektomii, urz¹dzono wnêtrze mi³e, kobiece, pach-
n¹ce, ale z profesjonalnym doradztwem, refundacj¹ NFZ na pro-
tezy i na nak³adki, oraz przyjemn¹ ofert¹ dla pañ towarzysz¹cych
pacjentkom. Uwaga! Przymierzalnia jest naprawdê kameralna,
Panie mog¹ czuæ siê intymnie i komfortowo. 

Znakomite marki, miêdzy innymi Marie Jo, PrimaDonna, to
œwietne staniki, majteczki, koszulki czy kostiumy k¹pielowe jedno
i dwuczêœciowe, ozdobne lub subtelnie proste, w wersji z wszyt¹
wk³adk¹ lub bez! Piêkne poñczochy, barwne nakrycia g³owy, na-
turalne, specjalistyczne kosmetyki… Niezdecydowane panie, 
popijaj¹c kawkê, mog¹ wybraæ coœ z wy³o¿onych katalogów. 
„Pudrowy Ró¿”? Jedyny w Warszawie!

„Pudrowy Róż” – Warszawa, ul. Styki 1 (wejście od ul. Zwycięzców 33); 
Sklep otwarty 1100−1900, w soboty 1000−1400    Tel. 603 525 595;  www.pudrowyroz.pl

Zadzwoń i umów się na indywidualny dobór protezy!




