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Plecami 
do Wis³y

Posta³em sobie na moœcie
Rialto nad Kana³em Grande
w Wenecji i po uniesieniach ro-
mantycznych i otrzepaniu siê
z napieraj¹cych na plecy tury-
stów nasz³a mnie myœl cokol-
wiek banalna: dlaczego Warsza-
wa nie wykorzystuje magii i po-
tencja³u Wis³y przep³ywaj¹cej
œrodkiem miasta? Porzuæmy
Wenecjê, bo to mo¿e nazbyt
ekstremalny przyk³ad koegzy-
stencji wody i miasta. Ale we-
Ÿmy Pary¿, Amsterdam czy
choæby Pragê lub Budapeszt.
Nadrzeczne bulwary, restaura-
cyjki, tramwaje wodne i barki ja-
ko œrodek najtañszego, lokalne-
go transportu wielkogabaryto-
wego i ludzkiego. U nas z ka¿-
dym rokiem jest gorzej. Ekspe-
ryment z piwnymi ogródkami siê
nie powiód³, bo nie by³o jak do-
jechaæ i gdzie zaparkowaæ.

Nie bêdê agitowa³, ¿e to po-
winno siê zmieniæ, bo chyba nie
znajdê nikogo, kto by nie podzie-
la³ zdania, ¿e rzeka dodaje uroku
miastu i trzeba to wykorzystaæ.
Tyle tylko, ¿e nic nie robimy by
tak siê sta³o. Ale mam dwie
nadzieje, ¿e to siê zmieni.

Jedna to Centrum Naukowe
Kopernik, otwierane oficjalnie
w listopadzie. To bêdzie pierw-
szy przyczó³ek nowoczesnego,
godnego nadwiœlañskiego ot-
warcia. Druga nadzieja to Euro
2012. Stadion Narodowy jest
nad Wis³¹ i nie ma si³y - indywi-
dualna przedsiêbiorczoœæ obu-
duje go lokalami gastronomicz-
nymi - z wykorzystaniem do-
rzecznej bryzy. I mo¿e potem ju¿
ruszy... Np. taki tramwaj wodny
z Wilanowa przez porcik Saska
Kêpa do przystani Stare Miasto,
mariny ZOO z zaokrêtowaniem
w M³ocinach...

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

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

Kiedy w 1972 roku przy Technikum Che-
micznym Nr 3 otwierano budynek labora-
torium, w „Expressie Wieczornym”
i „Kurierze Polskim” pisano o „cud-labo-
ratoriach”, których nie powstydzi³aby siê
Politechnika. 
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KRONIKA POLICYJNA
Po dyskotece okrad³ kuzyna

Do komendy przy ul. Grenadierów zg³osi³ siê
mê¿czyzna, który zosta³ okradziony. Kartê ban-
komatow¹, 50 z³otych, telefon komórkowy i sre-
brny ³añcuszek ukrad³ mu jego krewny, z którym
razem bawili siê na dyskotece. Zawiadamiaj¹ce-
mu nie uda³o siê od razu zablokowaæ karty i jak
siê póŸniej okaza³o 20-letni Micha³ T. zd¹¿y³ wy-
p³aciæ z konta 350 z³otych. Policjanci zatrzymali
go i odzyskali telefon pokrzywdzonego. Micha³
T. nie potrafi³ racjonalnie wyt³umaczyæ tego, co
zrobi³. 

Zamiast golfa chcia³ passata
Do komisariatu w Weso³ej zg³osi³ siê mê¿czy-

zna i powiedzia³, ¿e jego „przygoda” zaczê³a siê
od sms-a informuj¹cego, ¿e coœ niepokoj¹cego
dzieje siê przy jego samochodzie. Kiedy wyjrza³
na podwórko, zobaczy³, ¿e drzwi jego passata s¹
uchylone, w œrodku pali siê œwiat³o,  a ktoœ siedzi
w œrodku i próbuje uruchomiæ auto. W³aœciciel
wraz z s¹siadem wybiegli na podwórko i ujêli
sprawcê. Ten... przedstawi³ siê z imienia i nazwi-
ska, po czym w zastaw da³ kluczyki od swojego
golfa, zaparkowanego nieopodal, do³o¿y³ do tego
telefon komórkowy i obiecywa³ dostarczyæ 1500
z³otych, a wszystko po to, by nie powiadamiaæ
o niczym policji. I... uciek³. Krzysztof W. zosta³
zatrzymany. Policjanci wyjaœniaj¹ przyczyny je-
go niecodziennego zachowania.

Z³odziej na imieninach 
Podczas przyjêcia pan domu zauwa¿y³ w domu

kogoœ obcego. Gdy zapyta³ „a co pan tu robi?”,
mê¿czyzna zacz¹³ uciekaæ. Po schwytaniu próbo-
wa³ wmówiæ gospodarzowi, ¿e zosta³ zaproszony
przez w³aœcicieli, ale to k³amstwo szybko zosta³o
odkryte. Okaza³o siê, ¿e nieproszony goœæ zd¹¿y³
odnaleŸæ w domu dwie krótkofalówki i próbowa³
z nimi uciec... 24-letni z³odziej Kamil C. jest re-
cydywist¹ z wiêzienia wyszed³ zaledwie kilka ty-
godni wczeœniej, a spêdzi³ tam 16 miesiêcy. Poli-
cjanci z Wawra przedstawili mu zarzut kradzie¿y.
Tym razem grozi mu do 5 lat pozbawienia wol-
noœci. 

Zbudowa³ komin 
z kradzionej ceg³y

Sukcesywnie wynosi³ z posesji s¹siadki ceg³y
klinkierowe i budowa³ z nich na swojej posesji
komin. O zdarzeniu wawerskich policjantów za-

wiadomi³a kobieta, której skradziono w sumie
360 sztuk cegie³. 52-letni s¹siad zosta³ zatrzyma-
ny. Przyzna³ siê do pope³nionego czynu, twierdzi³
jedynie, ¿e nie dokonywa³ kradzie¿y sukcesyw-
nie a ukrad³ jedynie kilkadziesi¹t cegie³, a nie a¿
360. Mê¿czyŸnie grozi do 5 lat wiêzienia.  

„Amator” medycznych narzêdzi
No¿yce chirurgiczne, pêseta, opatrunki, p³yn

odka¿aj¹cy, skalpele, folia termiczna, to lista rze-
czy, które wypad³y spod kurtki 19-letniemu Jaku-
bowi S. Mê¿czyzna odwiedza³ chorego w szpita-
lu, w miêdzyczasie ukrad³ sprzêt medyczny z sa-
li zabiegowej. Pielêgniarki zauwa¿y³y, ¿e m³ode-

mu cz³owiekowi zaczynaj¹ wypadaæ spod kurtki
narzêdzia chirurgiczne. Wszystkie rzeczy okaza-
³y siê w³asnoœci¹ szpitala i pochodzi³y z gabinetu
zabiegowego, sk¹d m³ody mê¿czyzna je ukrad³.
Natychmiast wezwano lekarza i pracowników
ochrony. Z³odzieja zatrzymali policjanci z Waw-
ra, mia³ 1,5 promila alkoholu we krwi.

Dwa pobicia w Rembertowie
W Rembertowie w po³udnie szeœciu mê¿czyzn

napad³o na dwóch innych, a wieczorem zrobili to
samo - w tym samym sk³adzie, tylko poszkodo-
wane zosta³y cztery osoby. Trzy z nich trafi³y do
szpitala z ró¿nego rodzaju obra¿eniami. Wiedza
operacyjna oraz dobre rozpoznanie, pozwoli³y
policjantom szybko ustaliæ, kim byli prawdopo-
dobni napastnicy. Kilka godzin póŸniej szeœciu
mê¿czyzn znalaz³o siê w komisariacie przy ul.
Plutonowych. 23-letni £ukasz F., 22-letni Emi-
lian F., 18-letni Robert F. oraz 21-letni Karol K.,
46-letni Marek D. i 30-letni Pawe³ K. us³yszeli po
dwa zarzuty pobicia.                                 toms
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Na Saskiej 78 Technikum
Chemiczne znajduje siê ju¿
od 45 lat. Szko³a na sta³e
wros³a w tkankê dzielnicy. 
W tym roku uczniowie i nau-
czyciele przygotuj¹ z tej oka-
zji  w listopadzie uroczyste
obchody.

Szko³a z tradycjami...

- Nie potrafiê wybraæ jedne-
go wspomnienia zwi¹zanego
z t¹ szko³¹. Generalnie uwiel-
bia³am to, co siê tutaj dzia³o.
Zawsze bardzo aktywnie uczest-
niczyliœmy w ¿yciu technikum.
Zawsze te¿ uwa¿a³am, ¿e jest to
szko³a z dusz¹. Zreszt¹ najlepiej

œwiadcz¹ o tym sami absolwen-
ci powracaj¹cy tutaj do pracy –
z uœmiechem mówi Jolanta
Biñka, kierownik laboratorium
i absolwentka technikum. 

Tradycje szko³y siêgaj¹ ju¿
pocz¹tków XX wieku. Jednak
w kszta³cie, w którym j¹ znamy
funkcjonuje od roku 1965, kie-
dy powo³ano do ¿ycia Techni-
kum Chemiczne Nr 3. Od tego
czasu szko³a zmieni³a siê i ewo-
luowa³a. Dziœ przy Saskiej 78
mieœci siê Zespó³ Szkó³ nr 21,
w którego sk³ad wchodz¹: LO
im. Gen. L. Okulickiego, Tech-
nikum Nr 27 oraz Policealne
Studium Nr 1. Nauka w techni-
kum trwa 4 lata. M³odzie¿
oprócz przedmiotów ogólno-
kszta³c¹cych, których ucz¹ w li-
ceach otrzymuje przygotowanie
do konkretnego zawodu. Po za-
koñczeniu szko³y uczeñ zdaje
wiêc dwa egzaminy: maturê
i sprawdzian wiedzy zawodo-
wej. Wielu absolwentów techni-
kum jest w tej chwili pracowni-
kami naukowymi i profesorami
na wy¿szych uczelniach.

...i fantazj¹

- Staramy siê stworzyæ dla
m³odzie¿y tak¹ atmosferê, aby
chcia³a tu przychodziæ. Co roku,
w maju, mamy Festiwal Che-
mii... jest te¿ konkurs chemii dla
gimnazjalistów. Swoj¹ dzia³al-
noœci¹ chcemy pokazaæ ¿e nau-
ka jest ciekawa. Nawet na boi-
sku szkolnym namalowaliœmy
uk³ad okresowy pierwiastków –
o szkole opowiada Jolanta Biñ-
ka. 14 paŸdziernika rozpoczn¹
siê obchody Dnia Komisji Edu-
kacji Narodowej. Przewidziano
œlubowanie klas pierwszych. 

Olga Kamionek
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market 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

REKLAMA REKLAMA
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pełnią

� Adam Cieciura – radny m.st. Warszawy
� Bartłomiej Wichniarz – radny dzielnicy
� Sławomir Kozłowski – radny dzielnicy

oraz
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
w każdy poniedziałek w godz. 17.00–18.00
ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 22 610 31 54

U NAS NAJTANIEJ!
Nowe oryginalne wzory

obrączek (grawer gratis)!
Ekskluzywna kolekcja 

pierścionków (duże i małe rozmiary)

Nowe wzory brylantów!
W ciągłej sprzedaży wyroby 

ze złota – 50%
Atrakcyjne ceny skupu złomu

złota
ZAPRASZAMY!

Universam Grochów
I piętro

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

Wielka inwestycja 
na Pradze!
Takiego obiektu nie by³o jeszcze na Pradze Po³udnie,
ani nawet w ca³ej Warszawie. ¯³obek, przedszkole inte-
gracyjne, a tak¿e oœrodek dla seniorów pod jednym da-
chem. W pi¹tek, 15 paŸdziernika o godzinie 11.00 odbê-
dzie siê wmurowanie kamienia wêgielnego pod budo-
wê Centrum Opiekuñczo – Edukacyjnego na Goc³awiu. 

Placówka powstanie przy ulicy Pawlikowskiego. Komforto-
we warunki zapewnione zostan¹ zarówno seniorom jak i dzie-
ciom. Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj buduj”.
Obiekt z³o¿ony bêdzie z 4 kondygnacji o ³¹cznej powierzchni
u¿ytkowej równej 3,708 m kw. Uk³ad budynku zaprojektowano
w formie kaskadowej. 

Ka¿de z piêter posiadaæ bêdzie os³oniêty taras – miejsce do-
skona³e na przyk³ad dla le¿akowania niemowlaków w letnie
dni. ¯³obek oraz przedszkole bêd¹ mia³y podwójne pokoje za-
baw i oddzielne sypialnie. Przedszkolaki mog¹ te¿ liczyæ na
ogród z nowoczesnym, spe³niaj¹cym wszelkie standardy bez-
pieczeñstwa placem zabaw. Budynek wyposa¿ony zostanie tak-
¿e w kompleks pomieszczeñ niezbêdnych dla funkcjonowania
takiego obiektu: opieka medyczna, pomieszczenia dla persone-
lu i administracji oraz zaplecze gastronomiczne.

- Umowa na realizacjê zadania zosta³a zawarta w grudniu
ubieg³ego roku. Pozwolenie na budowê otrzymaliœmy w kwiet-
niu. Prace w terenie rozpoczêliœmy w maju, z uwagi na bardzo
trudne warunki gruntowe, termin oddania inwestycji okreœlili-
œmy na maj przysz³ego roku. Powstanie bardzo nowoczesny,
przyjazny budynek na miarê XXI wieku - mówi Andrzej Wójcik
Naczelnik Wydzia³u Infrastruktury dzielnicy Praga Po³udnie.
Koszt inwestycji to ponad 9 mln z³. O.K.

- Niezwykle siê cieszê, ¿e po wielu
trudach i po wielu latach uda³o nam siê
rozpocz¹æ realizacjê tego przedsiêwziê-
cia. Wymaga³o to wielkiej determinacji ze

strony radnych dzielnicy i radnych War-
szawy. Aby projekt doszed³ do skutku na-
le¿a³o zmieniæ plan miejscowego zago-
spodarowania przestrzeni. Budowa jest

ju¿ w bardzo zaawansowanym stadium.
To trzecia hala sportowa, któr¹ budujemy
w tej kadencji. Bardzo chcemy, aby Pra-
ga Po³udnie by³a dzielnic¹ sportu, dlate-
go te¿ robimy co w naszej mocy, aby ta-
kich obiektów przy szko³ach powstawa³o
jak najwiêcej – mówi³ podczas uroczy-
stoœci Tomasz Kucharski, Burmistrz
Dzielnicy Praga Po³udnie.

Budowê rozpoczêto 28 kwietnia. Po-
wierzchnia u¿ytkowa budynku to prawie
810 m kw. Bêd¹ tutaj miêdzy innymi:
boiska do pi³ki koszykowej, siatkowej,
pi³ki no¿nej halowej oraz dwa boiska do
badmintona, a tak¿e pomieszczenia so-
cjalne - szatnie, natryski i techniczne -
magazyn sprzêtu. Koszt ca³kowity inwe-
stycji to ponad 2 mln 320 tys. z³. – Budo-
wê zakoñczymy do 31 marca przysz³ego
roku – obieca³ Andrzej Wójcik Naczel-
nik Wydzia³u Infrastruktury dzielnicy
Praga Po³udnie.

Akt erekcyjny podpisany przez Bur-
mistrza Pragi Po³udnie Tomasza Ku-
charskiego, Radnych Warszawy, rad-
nych Dzielnicy, autora projektu,
uczniów i innych obecnych na uroczy-
stoœci goœci zamkniêto w ozdobnej z³o-
tej puszce i aby tradycji sta³o siê zadoœæ
wmurowano w œcianê powstaj¹cej hali.
Z nowej inwestycji najbardziej ciesz¹
siê mieszkañcy Saskiej Kêpy oraz licea-
liœci, którzy od przysz³ego roku bêd¹
mogli korzystaæ z nowoczesnego 
obiektu. O.K.

Urz¹d Dzielnicy Praga – Po³u-
dnie przeprowadzi³ Konsulta-
cje Spo³eczne dotycz¹ce lokali
u¿ytkowych i ich przeznacze-
nia. Rozpoczê³y siê one 29
wrzeœnia i trwa³y do 10 paŸ-
dziernika. Praga Po³udnie dys-
ponuje wieloma lokalami u¿yt-
kowymi. Dziêki takiej formie
rozmowy z mieszkañcami
mo¿na okreœliæ, jakie us³ugi s¹
najbardziej potrzebne, jakie
funkcje lokale powinny pe³niæ. 

W tym czasie mobilny punkt kon-
sultacyjny w postaci niebieskiego
Busa Volkswagena jeŸdzi³ wzd³u¿
ulicy Grochowskiej i zbiera³ infor-
macje od mieszkañców dzielnicy.
Ten oznakowany samochód by³
miejscem spotkañ Pra¿an z osobami
przeprowadzaj¹cymi konsultacje.
Ka¿dego dnia samochód sta³ w in-
nym miejscu, wzbudza³ du¿e zainte-

resowanie. Za pomoc¹ ankiety lu-
dzie mogli wypowiedzieæ siê jakich
us³ug brakuje im w okolicy.

- Jesteœmy terenowym oœrodkiem,
który ci¹gle siê przemieszcza. Byli-

œmy na Placu Szembeka, Rondzie
Wiatraczna czy na ulicy Terespol-
skiej. Zainteresowanie jest zró¿nico-
wane... ale emocje wzbudza ju¿ sam
nasz samochód. Ludzie przychodz¹

po konsultacjach z s¹siadami. Wi-
daæ, ¿e to badanie jest impulsem do
przemyœleñ. Czasem ankietowani do-
piero w trakcie orientuj¹ siê, czego
tak naprawdê im brakuje – komentu-
je Justyna Kuœmierczyk, która prze-
prowadza³a badanie. 

Choæ nie s¹ to oficjalne wyniki,
ankieterka zdradza, ¿e wiele osób
zwraca uwagê na brak kawiarni
i ksiêgarni. Mieszkañcy okolicy
têskni¹ te¿ za polsk¹ kuchni¹, za
barami mlecznymi. Ankietowa-
nych dra¿ni³a zbyt du¿a liczba
sklepów z odzie¿¹ u¿ywan¹, chêt-
nie natomiast widzieliby w swojej
okolicy galerie sztuki i butiki.
W ankiecie znalaz³y siê te¿ pytania
dotycz¹ce imprez kulturalnych,
miejsc zabaw dla dzieci czy œcie-
¿ek rowerowych. 

Z badaczami mo¿na by³o tak¿e po-
rozmawiaæ codziennie w sta³ym
punkcie przy ulicy Grochowskiej
244. Mo¿na by³o tak¿e wype³niæ an-
kietê w trybie online. Na podstawie
tych konsultacji opracowany zosta-

nie raport dotycz¹cy potrzebnych
w dzielnicy us³ug. Dla Zarz¹du
Dzielnicy bêdzie to wyznacznikiem
s³u¿¹cym do lepszego okreœlenia
funkcji, któr¹ powinien pe³niæ dany
lokal. 

Wyniki przeprowadzonych badañ
zostan¹ przedstawione na spotkaniu
21 paŸdziernika o godz. 18.00
w Centrum Promocji Kultury przy
ulicy Podskarbiñskiej 2. Wiêcej in-
formacji na ten temat zdobyæ mo¿na
korzystaj¹c z adresów interneto-
wych:  www.um.warszawa.pl/kon-
sultacjespoleczne oraz www.pra-
gapld.waw.pl. 

Konsultacje s¹ organizowane przez
Centrum Komunikacji Spo³ecznej
Urzêdu m.st. Warszawy oraz Urz¹d
Dzielnicy Praga-Po³udnie w ramach
projektu „Wzmacnianie mechanizmu
partycypacji spo³ecznej w m.st. War-
szawie” realizowanego dziêki wspar-
ciu udzielonemu przez Norwegiê po-
przez dofinansowanie ze œrodków
Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego. Olga Kamionek

Hala na Zwycięzców
W bardzo przyjaznej i uroczystej atmosferze przebieg³o wmu-
rowanie kamienia wêgielnego pod Halê Sportow¹ przy ulicy
Zwyciêzców 7/9. W pi¹tek, 8 paŸdziernika przy Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Boles³awa Prusa podpisano akt erekcyjny tak
d³ugo oczekiwanego obiektu sportowego.

KONSULTACJE NA PRADZE
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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

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!

Radny Dzielnicy Praga Po³udnie

MAREK BORKOWSKI
zaprasza wszystkich mieszkañców 

na dy¿ur w każdy poniedziałek w godzinach 16.30−17.30
w siedzibie Prawa i Sprawiedliwoœci 

ul. Waszyngtona 30/36 
Na miejscu oferowane s¹ równie¿  

BEZPŁATNE porady prawne w godzinach 17.30−18.30

REALIZUJEMY: KARTY KLIENTA SPO£EM z 3%
rabatem oraz BONY SODEXO

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie

zaprasza do

NOWEGO SKLEPU PRZEMYS£OWEGO
przy ul. P³owieckiej 66

usytuowanego obok ogólnospo¿ywczego
sklepu ca³odobowego.

W SPRZEDA¯Y:
� artyku³y gospodarstwa domowego, 

porcelana, szk³o
� chemia gospodarcza
� artyku³y kosmetyczno-higieniczne
� upominki

ZAPRASZAMY: pon.-pi¹tek – 1100–1900, sobota – 900–1400

OG£OSZENIE O PRZETARGU!

SBM „Ateñska” w Warszawie ul. Arabska 9 
og³asza przetarg otwarty w formie oferty pisemnej
na pierwszeñstwo ustanowienia prawa odrêbnej

w³asnoœci lokalu mieszkalnego:

� ul. Saska 2 m 3, pow. u¿ytkowa 30,00 m2 – parter
wartoœæ rynkowa – 232.000,00 z³ (5% wadium – 11.600,00 z³)

� ul. Afrykañska 16A m 5, pow. u¿ytkowa 37,80 m2 – parter
wartoœæ rynkowa – 280.600,00 z³ (5% wadium – 14.030,00 z³)

Lokale mo¿na ogl¹daæ w porozumieniu z Dzia³em Eksploatacji Spó³dzielni, 
pokój nr 1, tel. 22 671-81-98.

Wadium w wysokoœci 5% ceny wywo³awczej lokalu nale¿y wp³acaæ na konto:
PKO BP S.A. XV O/W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

Ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu.

Oferty w zamkniêtej kopercie wraz z dowodem wp³aty wadium nale¿y
sk³adaæ do dnia 20.10.2010 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie Spó³dzielni dnia 20.10.2010 r. 
o godz. 13.00.

Oferent, który wygra przetarg obowi¹zany jest w ci¹gu 30 dni (termin do
negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wp³aciæ
deklarowan¹ kwotê, gdy¿ niedope³nienie tego obowi¹zku spowoduje utratê
wp³aconego wadium.

Regulamin przetargu do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni (pok. nr 7) lub na
stronie internetowej www.sbm-atenska.pl

Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu w czêœci lub ca³oœci bez podania przyczyny.

Cztery lata temu o „Du-
dziarsk¹” medialny bój toczy-
³a Hanna Gronkiewicz-Waltz
z Kazimierzem Marcinkiewi-
czem. Temat tego osiedla
wraca przed nadchodz¹cymi
wyborami. Tym razem za
spraw¹ nowej elewacji szczy-
towych œcian budynków i pla-
nowanych wycieczek „War-
szawki” na to zapomniane
przez Boga i w³adze osiedle.

Ma³py w ZOO? 
W najbli¿sz¹ sobotê, 16

paŸdziernika, spod Pa³acu
Kultury i Nauki, na „Du-
dziarsk¹” ma jeŸdziæ specjal-
ny autokar z wycieczkowi-
czami. „Warszawka” ma zo-
baczyæ, jak wygl¹da ¿ycie na
„najgorszym osiedlu stoli-
cy”. Brzmi to skandalicznie.
Osiedle, a w³aœciwie jego
mieszkañców traktuje siê, jak
eksponaty w zoologu lub ja-
kimœ skansenie. – A co, my
jesteœmy ma³pami w ZOO? –
pytaj¹ retorycznie oburzeni
pomys³em mieszkañcy osie-
dla. Trudno im siê dziwiæ, ¿e
s¹ zbulwersowani takim trak-
towaniem. 

„Najgorsze osiedle”?
Osiedle „Dudziarska” po-

wsta³o w latach 90. ubieg³ego
wieku. Wybudowano tu trzy

bloki, do których z ca³ej War-
szawy przekwaterowywano
eksmitantów. Czêœæ z ponad
200 mieszkañ zasiedlono po-
licjantami. Z biegiem czasu
wiêkszoœæ funkcjonariuszy
stamt¹d siê wyprowadzi³a.
Obecnie na „Dudziarskiej”
mieszkaj¹ ró¿ni ludzi. Jak zre-
szt¹ na wiêkszoœci sto³ecz-
nych osiedli. S¹ tacy, którzy
nie radz¹c sobie z ¿yciem
uciekaj¹ w alkohol i s¹ tacy,
którzy staraj¹ siê ¿yæ normal-
nie. A normalne ¿ycie na osie-
dlu nie jest ³atwe. Dlatego
czêœæ mieszkañców marzy,
aby siê st¹d wyprowadziæ.
Jednak tymi ludŸmi rzadko
zajmuj¹ siê media i w³adze sa-
morz¹dowe. £atwiej jest
uznaæ i pokazywaæ, ¿e przy
ul. Dudziarskiej znajduje siê
„najgorsze osiedle w stoli-
cy”…

Polec¹ g³owy?
£atwo przed wyborami ro-

biæ niczego nie wnosz¹cy
szum. Tak w³aœnie dzieje siê
teraz. Ze œrodków Miasta Sto-
³ecznego Warszawy, czyli na-
szych, realizowany przy „Du-
dziarskiej” jest projekt, w ra-
mach którego na frontowych
œcianach bloków wymalowa-
no olbrzymie czarne kwadra-
ty. Wizualnie zamieniono blo-

ki w czarne trumny. Trudno
znaleŸæ mieszkañca, któremu
ten projekt siê podoba. – Co
to jest? Tablica do pisania dla
dzieciaków? – pytaj¹ na tle
„sztuki” mieszkañcy Stani-
s³aw i Zbigniew (na zdjêciu
na str. 1) – To jest do d…. Ja-
kaœ katastrofa! Merytorycznie
bardziej zdecydowane wypo-

wiedzi dominuj¹ wœród kobiet
dbaj¹cych o byt swoich ro-
dzin i swoje mieszkania: 
– W „Wyborczej” napisali, ¿e
czarny kolor oznacza patolo-
giê i dlatego tu siê znalaz³. Za
wydanie zgody na takie ma-

lunki powinny polecieæ urzê-
dnicze g³owy…

Po co œwiat³o?
Na s³owo „patologia” rea-

guj¹ równie¿ Staszek i Zby-
szek. – Jak¹ patologiê? –
oburzaj¹ siê. – Owszem, lubi-
my sobie wypiæ, ale tutaj mie-
szka masê normalnych ludzi,

na przyk³ad matek z dzieæmi.
Zbyszek mieszka tutaj ju¿ 17
lat. Przekwaterowano go
z Wawra. Drugi z rozmów-
ców „Mieszkañca”, Staszek,
trafi³ tutaj z pobliskiego Gro-
chowa. Uwa¿aj¹, ¿e mimo

problemów mo¿na siê przy-
zwyczaiæ do ¿ycia na „Du-
dziarskiej”. Odmienne zdanie
maj¹ kobiety, które z nami
rozmawia³y. Od lat staraj¹ siê
st¹d uciec. – By³am ju¿
w pierwszej dziesi¹tce do
zmiany mieszkania – mówi
jedna z nich. – Zmieni³y siê
przepisy i wypad³am… ¯al¹
siê, ¿e ich pisma do w³adz
„odbijaj¹ siê grochem o œcia-
nê”. A urzêdnicy przejêli me-
dialne postrzeganie „Du-
dziarskiej”. – Brakowa³o

œwiat³a w piwnicy, wiêc
dzwoniliœmy do administracji
na ul. Hetmañskiej – ¿al¹ siê
– A tam, w dziale technicz-
nym us³ysza³yœmy: Dudziar-
ska? A po co wam œwiat³o
w piwnicy?

Czemu nie wysz³o?
Przez ostatnie cztery lata

przy ul. Dudziarskiej zmieni³o
siê niewiele. Nadal nie ma
¿adnego sklepu, nadal œmier-
dzi z pobliskiej spalarni œmie-
ci i nadal osiedle oddzielone
jest od cywilizacji dziesi¹tka-
mi kolejowych torów. Ponoæ
autorzy projektów spo³ecz-
nych realizowanych na „Du-
dziarskiej” s¹ roz¿aleni, ¿e nie
uda³o im siê zaktywizowaæ
mieszkañców, tak, jak w oko-
licach pó³nocno-praskiej ul.
Brzeskiej. Zdaj¹ siê jednak
nie widzieæ tego, ¿e mie-
szkañcom nie wystarczy pac-
niêcie na œcianach bloków
czarnych kwadratów. Nawet,
jeœli te kwadraty s¹ kopi¹ mo-
dernistycznych obrazów.
W okolice Brzeskiej zainwe-
stowano olbrzymie pieni¹dze.
Publiczne i prywatne. Dziêki
temu ludzie uwierzyli, ¿e
zmiany s¹ mo¿liwe.

Gdziekolwiek 
i kiedykolwiek?

Zdaje siê tak¿e, ¿e „arty-
styczne” dzia³ania wokó³ „Du-
dziarskiej” maj¹ jedynie daæ
rozg³os „artystom”. A praw-
dziwe ¿ycie mieszkañców
osiedla nikogo nie obchodzi.
Planowane na 16 paŸdziernika
autokarowe wycieczki spod
Pa³acu Kultury i Nauki jedy-
nie zrobi¹ medialny szum. –
Ja nie wiem, czy kiedykolwiek,
w jakimkolwiek kraju odbywa-
³o siê coœ podobnego? – reto-
rycznie pyta jedna z mieszka-
nek osiedla. A „Mieszkaniec”
odpowiada, ¿e by³o. W serialu
„Alternatywy 4”. Tam w³aœnie
zagraniczna wycieczka odwie-
dza³a jedno z osiedli. Tylko, ¿e
by³a to karykatura PRL-u…

Adam Rosiński 

SSSSKKKKAAAANNNNSSSSEEEENNNN    DDDDUUUUDDDDZZZZ IIIIAAAARRRRSSSSKKKKAAAA????
Co cztery lata osiedle przy ul. Dudziar-
skiej trafia na ³amy szerokich mediów. Bo
co cztery lata s¹ wybory samorz¹dowe.
Wizyty oficjeli, akcje spo³eczne, obietnice
poprawy… I czarna (dos³ownie) proza ¿y-
cia trzyblokowego osiedla…

OG£OSZENIE                                                                                                                       REKLAMA
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- Czy mi siê zdawa³o, panie Eustachy, czy ja pana w Sali
Kongresowej widzia³em?

- Na chórze Aleksandrowa? Mo¿liwe.
- Nie, na Palikocie.
- A to niemo¿liwe. Pomyli³eœ mnie pan z Magdalen¹ Œrod¹,

albo i z Rychem Kaliszem… 
Tak sobie gwarz¹c, panowie Kazimierz G³ówka i Eustachy

Mordziak, cieszyli siê kolejnym spotkaniem.
- ¯arty, ¿artami, ale jak tak dalej pójdzie, to – nie mówiê, ¿e

ten – ale jakiœ Palikot mo¿e namieszaæ. 
- Wzglêdem czego?
- Wzglêdem tego, ¿e wszystko dro¿eje, a ten nasz Tusek ci¹-

gle o zielonej wyspie opowiada. ¯e niby w porównaniu z inny-
mi u nas raj na ziemi jest. No i ten jego minister finansów - za-
dowolony z siebie, jak staruszek, któremu sprawdzi³o siê pew-
ne bogobojne przys³owie.

- Mianowicie?
- Jak pan Bóg dopuœci to i z kija wypuœci. Opowiada³ w tem

Sejmie dyrdyma³y, tymczasem, co pan pójdziesz na zakupy, to
dro¿ej. A oni, panie Eustachy, mówi¹, ¿e jeszcze bardziej bê-
dzie nam zielono, jak VAT podnios¹! Forsy pañstwo zgarnie
wiêcej, a ludzie tego nie odczuj¹ nic a nic.

- Przecie¿ to siê, w morde je¿a, kupy nie trzyma! To tak, jak-
by oni mówili, ¿e wszystko zdro¿eje, ale nie zdro¿eje. 

- Niby dlatego, ¿e zdro¿eje ¿ywnoœæ przetworzona, ale nie-
przetworzona stanieje. Znakiem tego, szynka bêdzie dro¿sza,
ale tylko szynka na kanapki, bo szynka jako miêso, bêdzie tañ-

sza, no i wyjdzie tak, ¿e pan nic nie dop³acisz. - Znaczy, jak lu-
dzie bêd¹ chcieli zjeœæ kawa³ek szynki z chlebem, to kupi¹ so-
bie szynkê nieprzetworzon¹, do tego sól, saletrê, zio³a - do ga-
ra, potem do wêdzenia i sru, szyneczka, czyli ulubiona wêdlin-
ka, na kanapki. 

- W³aœnie tak. Tylko z saletr¹ nie mo¿na przesadziæ, bo szyn-
ka zzielenieje, jak temu Tuskowi nasz kraj kochany. 

- Ale gdzie wêdziæ, na balkonie?
- Ludzie jakoœ sobie poradz¹, przekonasz siê pan. Nie ma

rzeczy niemo¿liwych. Niemo¿liwy jest tylko sukces Palikota.
Chyba, ¿eby on do Kalisza i Œrody, doda³ jeszcze Olejniczaka,
Borowskiego, ze dwóch Onyszkiewiczów i do tego t¹ swoj¹ ¿o-
³¹dkow¹ gorzk¹. Jakby takiego drinka wyborcom za darmo
rozdawa³, to mo¿e by za nim poszli. Ale tylko na kacu, licz¹c
na darmow¹ zaprawkê. 

- A propos kija, z którego da siê wypuœciæ – s³ysza³eœ pan co
powiedzia³ s³ynny brazylijski onkolog, laureat Nobla?

- Co mianowicie?
- Powiedzia³, ¿e w dzisiejszym œwiecie wydaje siê piêæ razy

wiêcej pieniêdzy na œrodki zwiêkszaj¹ce potencjê i na silikon
dla kobiet, ni¿ na lekarstwa przeciw chorobie Alzheimera. Wy-
nika z tego, ¿e za kilka lat bêdziemy mieli mnóstwo starych ko-
biet z du¿ymi piersiami i starych mê¿czyzn z twardymi penisa-
mi. Za to nikt z nich nie bêdzie w stanie sobie przypomnieæ, do
czego im to jest potrzebne!

- To, panie Kaziu, jak z t¹ nasz¹ zielon¹ wysp¹. ¯eby prze-
¿yæ ekonomiczne eksperymenty Tuska i Rostowskiego, a nie
popaœæ w niewolê Jaro, ludzie zajm¹ siê robieniem szynek, do-
mowymi wypiekami, pieczeniem chleba na chrzanowym liœciu
w piekarniku, sadzeniem kartofli na balkonie… I bêd¹ uda-
waæ, ¿e rzeczywiœcie ¿yj¹ na zielonej wyspie.                           

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Zielona wyspa

mo¿na by³o mieæ jeszcze wiê-
cej. 

Nieliczni tylko spoœród nas
maj¹ silnie wbudowane po-
czucie sprawiedliwoœci spo-
³ecznej i surowy mechanizm
samokontroli sprawiaj¹cy, ¿e
umiej¹ siê cieszyæ tym, co ma-
j¹, niekoniecznie rezygnuj¹c
z ambicji i siêgania wy¿ej. Ale
miêdzy siêganiem wy¿ej a roz-
pychaniem siê ³okciami jest
zasadnicza ró¿nica.

O manipulowaniu mecha-
nizmem „roszczeniowym” pi-
saliœmy przed tygodniem, po-
woduj¹c ¿ywe Pañstwa reak-
cje i odzew, dziêkujê! Pan
Darek przes³a³ zabawn¹ rela-
cjê z „poranku reklamobior-
cy”. Myœlê, ¿e wielu z nas tak
zaczyna dzieñ: „Zêby umy-
³em szczoteczk¹, której nie-
zwyk³e i (specjalnie dla mnie)
ukoœne w³ókna nada³y mojej
tkance nazêbnej nieskazitel-

n¹ biel i to przed up³ywem
gwarantowanych dziesiêciu
dni”. 

Po toalecie przysz³a pora
na œniadanie i ci¹g dalszy:
„Wch³on¹³em (…) zapewnia-
j¹cy mi zaledwie sto procent
witalnoœci jogurt i poczu³em,
¿e niezw³ocznie muszê za-
si¹œæ. (…) 

Nie waha³em siê. I nie ba-
³em – przecie¿ ca³¹ przestrzeñ
pode mn¹ kontrolowa³y cz¹-
steczki dzia³aj¹ce z si³¹ ocea-
nu, a zwil¿aj¹ca pow³oka nie
dawa³a ¿adnych szans hor-
dom œmiertelnie groŸnych
bakterii zabijaj¹c je skutecz-
niej, ni¿ cokolwiek i kiedykol-
wiek. Fart, ¿e ja ¿yjê”. 

Tacy w³aœnie jesteœmy
w oczach wielu producentów
oraz autorów reklam: stado
rozpychaj¹cych siê portfeli
i kart kredytowych o s³abym
rozumku, wrzeszcz¹cych:
„dawaj mi wiêcej, jeszcze
wiêcej!” Czasami pozwólmy
sobie na odrobinê luksusu.
Luksusu… normalnoœci.

żu

Kobiecym okiem

Tak to jest: jedni niemal
przepraszaj¹, ¿e chodz¹ po
tym œwiecie, ustêpuj¹c wszyst-
kim z drogi w z³udnej nadziei,
¿e w ten sposób zaskarbi¹ so-
bie przychylnoœæ ludzi i losu.
Inni zawsze musz¹ zagarniaæ
dla siebie wiêcej i bardziej
nawet, gdy wcale im tego nie
potrzeba. Tak, jak w³aœciciel
samochodu z naszej fotogra-
fii: auto zmieœci³oby siê swo-
bodnie na wyznaczonym miej-
scu, ale pan musia³ zaj¹æ
wiêksz¹ przestrzeñ zaœ ma³-
¿onka - syczeæ na zaparkowa-
ny obok (prawid³owo!) samo-
chód, ¿e „no drzwi nie ma jak
otworzyæ”! 

Oto typowa postawa ro-
szczeniowa, która poch³ania
wiele wysi³ku i nigdy nie daje
satysfakcji: jak wiadomo, nig-
dy nie ma siê tak wiele, by nie

Niektórzy
chc¹ wiêcej! MMMMóóóó jjjj     MMMMeeeeddddaaaa llll

„„„„nnnnaaaa     mmmmeeeeddddaaaa llll ””””     

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Przepraszam, ¿e siê trochê a mo¿e nawet nadmiernie pochwalê. Otó¿ z oka-
zji mojego 85-lecia zosta³em odznaczony „Z³otym Medalem za Zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju” nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej. Wœród osób,
które walnie przyczyni³y siê do odznaczenia mnie tym Medalem s¹ moi przyja-
ciele z redakcji „G³osu Weterana i Rezerwisty”, miesiêcznika Zwi¹zku ¯o³nierzy
Wojska Polskiego. Do tego miesiêcznika, który ukazuje siê od 29 lat, piszê fe-
lietony z kolei od lat ju¿ kilkunastu. Na czele „G³osu...” stoi „od zawsze” pu³-
kownik rezerwy, Antoni Witkowski, który mi w felietonach nie zmienia ani s³o-
wa – zaleta dla autora ogromna. Choæ ja sam nigdy nie s³u¿y³em w wojsku
(patrz ni¿ej), to Zwi¹zek ¯o³nierzy Wojska Polskiego jest mi szczególnie bliski
poniewa¿ jego zarz¹d mieœci siê w dawnych koszarach 36 pu³ku Legii Akade-
mickiej przy ulicy 11 Listopada na Pradze Pó³noc, bardzo blisko „mojej” kamie-
nicy przy ulicy Œrodkowej nr 23, w której spêdzi³em ca³¹ m³odoœæ. Na czele
Zwi¹zku stoi prezes, genera³ dywizji w stanie spoczynku, Adam Rêbacz, który
w moim Medalu mia³ te¿ wielki udzia³. A wrêczy³ mi go Kazimierz Kolasa, wice-
prezes zarz¹du zwi¹zku, dawny najbli¿szy wspó³pracownik genera³a Marka Du-
kaczewskiego, by³ego szefa WSI (Wojskowych S³u¿b Informacyjnych). Im te¿
sk³adam szczere dziêki za Medal i „na medal”. W mi³ej uroczystoœci wziêli tak-
¿e udzia³: redaktor Joanna Dukaczewska; rzecznik prasowy Zwi¹zku ¯o³nierzy
Wojska Polskiego p³k Mi³osz Bia³y i oczywiœcie moja ¿ona, El¿bieta. Wrêczono mi
od Przyjació³ wprost urocz¹ i dowcipn¹ laurkê. A¿ by³em zazdrosny, bo p³eæ mê-
ska podpisanych osób zwraca³a siê do El¿biety per „Kochana El¿uniu!”. 

...Wspomnia³em o tym, ¿e nigdy nie s³u¿y³em w wojsku. To prawda. We wrze-
œniu 1944 roku, kiedy Pragê od Niemców wyzwoli³y Armie Polska i Radziecka,
a w lewobrze¿nej Warszawie dogorywa³o Powstanie Warszawskie, zacz¹³em
pracê w „Biuletynie Informacyjnym” (póŸniej „Praskim”), gdzie robi³em na-
s³uch radiowy. By³em na Pradze jednym z niewielu ludzi, którzy znali kilka jê-
zyków obcych. By³em równie¿ od dzieciñstwa krótkowidzem. Z tych dwóch
wzglêdów zosta³em zwolniony ze s³u¿by wojskowej, a nawet „skreœlony z ewi-
dencji wojskowej”. 

Ale ¿eby Z³oty Medal nie zosta³ mi przyznany wy³¹cznie za PISANIE o woj-
skowoœci, myœlê, ¿e mo¿e przynajmniej raz przyczyni³em siê do obronnoœci kra-
ju. By³ rok 1972. W Polsce rz¹dzi³ Edward Gierek. Ja by³em w Pary¿u sta³ym
korespondentem „Trybuny Ludu”. PrzyjaŸni³em siê z pewnym pracownikiem
ambasady USA nad Sekwan¹, którego pozna³em w Waszyngtonie w czasie mo-
jego tam pierwszego pobytu, te¿ w charakterze korespondenta „Trybuny Ludu”,
w latach 1961-67. Amerykanin ten o imieniu Allen nosi³ takie nazwisko, ¿e
wszêdzie, ale to wszêdzie, musia³o ono budziæ zdumienie. A wiêc w ambasadzie
polskiej w Pary¿u opowiada³em o tym szeroko. Wreszcie jeden z moich dobrych
znajomych w ambasadzie, ju¿ z „naboru Gierka” mówi mi: „Gierek ma zamiar
odwiedziæ USA i potrzebuje w Waszyngtonie dobrej atmosfery. Poniewa¿ spoty-
kasz siê z tym Allenem, to powiedz mu w zaufaniu, ¿e Polska wcale nie chce wy-
cofania wojsk amerykañskich z Niemiec zachodnich, czego domaga siê Moskwa.
My chcemy pozostania Amerykanów w Bundesrepublice, bo Amerykanie pilnu-
j¹ tego, ¿eby siê Niemcy za bardzo nie rozzuchwalili”. Ja oczywiœcie chêtnie to
zrobi³em. Mo¿e, dlatego pojecha³em z Gierkiem do USA w paŸdzierniku 1974
roku jako specjalny wys³annik „Trybuny Ludu”? A jakie by³o to zaskakuj¹ce na-
zwisko „mojego” Amerykanina? Otó¿...FUEHRER. Jak Adolf Hitler, Führer Trze-
ciej Rzeszy, tyle ¿e bez tych dwóch kropek nad „u”, bo angielski ¿adnych zna-
ków diakrytycznych (jak u nas w „¹” czy w „œ”) w ogóle nie ma.                      

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

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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64 LA64 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

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 25.10–07.11.2010  – 1260 z³

17.11–30.11.2010  – 1120 z³
04.12–17.12.2010  – 1120 z³
20.12–02.01.2011  – 1540 z³

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

18/471 20 76, 18/471 56 35

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

* 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

Profesjonalna Oprawa Obrazów
Warszawa, ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%
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W ostatnim czasie nasili³y siê
oszustwa na tzw. „wnuczka”
lub „krewniaka”, aby ostrzec
i uœwiadomiæ osoby star-
sze, samotnie mieszka-
j¹ce, ³atwowierne -
o skali zagro¿enia -
policjanci z Komendy
Rejonowej Policji War-
szawa VII, wspólnie z pra-
cownikami Biura Bezpieczeñ-
stwa i Zarz¹dzania Kryzysowe-
go Delegatury Dzielnicy Praga
Po³udnie - opowiedz¹  o sposo-
bach dzia³ania oszustów, pora-
dz¹ jak ustrzec siê fa³szywych
„krewniaków”. Spotkanie na
tak wa¿ny temat - dla mie-
szkañców Pragi Po³udnie
odbêdzie siê w œrodê 20 paŸ-
dziernika br. o godz. 11.00
w Centrum Promocji Kultury
przy ul. Podskarbiñskiej 2.  

� � �
W œrodê 13 paŸdziernika

czwarty pod wzglêdem wielko-
œci bank spó³dzielczy w Polsce
– Spó³dzielczy Bank Rzemios³a
i Rolnictwa otworzy³ swoj¹ ko-

lejn¹ placówkê. Jest to ju¿ dzie-
si¹ta placówka w Warszawie,
tym razem w samym centrum
stolicy, przy Placu Powstañców
Warszawy 2.

� � �
2 i 3 paŸdziernika w ramach

rz¹dowej kontroli w sklepach
z tzw. dopalaczami w woj. ma-
zowieckim, Sanepid wrêczy³
decyzje o zamkniêciu 166
punktów sprzeda¿y. Ju¿ wcze-
œniej s³u¿by podleg³e wojewo-
dzie prowadzi³y akcje kontrol-
ne w sklepach ze œrodkami odu-
rzaj¹cymi. W 2009 roku
w P³ocku zakazano obrotu
oœmioma produktami, w War-
szawie inspektorzy nadzoru bu-
dowlanego wstrzymali u¿ytko-
wanie lokalu. Ponadto od 1 do
10 wrzeœnia br. przeprowadzo-
no 321 kontroli w 126 sklepach
poinformowa³a nas Ivetta Bia-
³y, rzecznik prasowy wojewody
mazowieckiego.

� � �
W pi¹tek 15 paŸdziernika br.

pojawi siê niepowtarzalna oka-
zja zwiedzenia, istniej¹cego od

1926 roku, Instytutu Lotnictwa
w Warszawie! W godz.17.00 -
23.00 odbêdzie siê „Noc w In-
stytucie Lotnictwa”, podczas
której zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli
siê przyjrzeæ pracy laborato-
riów badawczych, pracuj¹cych
na potrzeby tego segmentu, a¿
po same maszyny lataj¹ce!
Ca³a impreza bêdzie trans-
mitowana na ¿ywo w Inter-
necie! www.nocwinstytucie-
lotnictwa.pl; www.ilot.edu.pl;
www.erainzyniera.pl

� � �
Teatr KOT – Kobieca Offen-

sywa Teatralna dzia³aj¹cy przy
KK „Marysin” na dobre zago-
œci³ na teatralnej m³odej mapie
Warszawy. W dniach 30 wrze-
œnia-2 paŸdziernika odwiedzi³
Ostro³êkê, gdzie odbywa³ siê
Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Ma³ych „Ig³a 2010”. KOT po-
kaza³ tam „Marionetki”, spek-
takl pe³en emocji, gry œwiate³
i jazzowej muzyki, w którym
ka¿da z m³odych aktorek wciela

siê w postaæ innej kobiety uwi-
k³anej w ¿yciowe, czêsto zaska-
kuj¹ce perypetie. Spektakl ten
zapewni³ zespo³owi presti¿ow¹
wygran¹ – teatraln¹ Z³ot¹ Ig³ê.

� � �
Wszyscy, którzy pasjonuj¹

siê rozwi¹zywaniem zagadek,
chc¹ lepiej poznaæ swoje mia-
sto, nauczyæ siê czegoœ nowego
i lubi¹ spacery na œwie¿ym po-
wietrzu, bêd¹ mogli siê spotkaæ

w sobotê 16 paŸdziernika
w Parku Skaryszewskim, gdzie
odbêdzie siê nietypowa gra te-
renowa. Rywalizacja polega na
rozwi¹zywaniu zagadek logicz-
nych, wiedzy o Skaryszaku
i miejskich terenach zieleni.
W grze mog¹ wzi¹æ udzia³ dru-
¿yny licz¹ce od dwóch do czte-
rech osób (trzeba mieæ aparat
cyfrowy, mo¿e byæ w telefonie
komórkowym). Start o godz.
10.00, przy wejœciu do parku od
Ronda Waszyngtona. Zg³osze-
nia do 15 paŸdziernika br. na
adres iretko@um.warszawa.pl
lub telefonicznie pod nr 22
338-71-17. 

� � �
Jeœli w najbli¿szy weekend

w Tesco na Goc³awiu zauwa¿y-
cie œwi¹teczne bombki, choinki
i zabawki – wbrew pozorom -
nie przesunêliœcie siê w czasie
do grudnia. W ramach przygo-
towañ do okresu œwi¹tecznego
sieæ sklepów Tesco organizuje
w warszawskim hipermarkecie
szkolenia dla kierowników
sklepów z ca³ego kraju. Dla
klientów bêdzie to doskona³a
okazja do wczeœniejszego zapo-
znania siê z ofert¹ œwi¹teczn¹
i zaplanowania zakupów.

� � �
Europose³ Rafa³ Trzaskowski

zosta³ szefem sztabu wyborcze-
go Prezydent Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz. - Po
pierwszej kadencji, której celem
by³o ruszenie Warszawy „do
przodu” po latach zastoju, na-
szym celem jest teraz - poza do-
koñczeniem inwestycji takich
jak druga nitka metra, Most
Pó³nocny czy obwodnica -
sprawienie, aby stolica sta³a siê
miastem jak najbardziej przyja-
znym obywatelom - powiedzia³
Trzaskowski. Doda³, „chcemy
siê skupiæ na poprawie jakoœci
¿ycia obywateli, inwestowaæ
w rewitalizacjê centrów dziel-
nic, rozbudowê infrastruktury
przedszkolno-szkolnej, w kultu-
rê, w edukacjê, w zbli¿anie mia-
sta do Wis³y”. 

� � �
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê
zim¹ Caritas DWP przepro-

wadza akcjê „Podziel siê
ciep³em na zimê”. Do
Punktu Pomocy przy-
chodz¹ za³amani lu-

dzie z proœb¹ o pomoc
w zakupie opa³u. Du¿a

czêœæ naszej praskiej strony
stolicy to domy bez wygód, bez
ciep³ej wody, bez centralnego
ogrzewania, co szczególnie do-
tkliwe jest zim¹. Jedna tona wê-
gla to koszt ok. 700-800 z³. Œre-
dnio - ma³e domowe gospodar-
stwo zu¿ywa oko³o 1,5-2 tony
wêgla zim¹. Ile mo¿e koszto-
waæ jedna ³opata wêgla? Dla
nas prawie tyle co nic. A jest to
ciep³o na ca³y dzieñ dla jednej,
czêsto wielodzietnej rodziny.
Pomóc mo¿e ka¿dy z nas. Wy-
starczy wp³aciæ dowoln¹ sumê
na konto Caritas DWP PEKAO
SA nr 57 1240 6074 1111 0000
4991 2023 z dopiskiem „Wê-
giel” i… rozpaliæ w czyimœ pie-
cu.

� � �
M³. asp. Aleksandra Saraceñ

z VII Komendy Rejonowej Po-
licji Praga Po³udnie w ci¹gu
czterech dni trzykrotnie stanê³a
na podium: 7 paŸdziernika zajê-

³a II miejsce w Mistrzostwach
Polski Policji w Biegach Prze³a-
jowych w Hutkach Kankach.
Nastêpnego dnia w Biegu o Nó¿
Komandosa w Lubliñcu zajê³a
równie¿ II miejsce, a 10 paŸ-
dziernika w Szczytnie stanê³a
na najwy¿szym podium wygry-
waj¹c Mistrzostwa MSWiA
w Piêcioboju Policyjnym. Gra-
tulujemy!

� � �
W czwartek 21 paŸdziernika

w zwi¹zku z obchodami Miê-
dzynarodowego Dnia Mediacji
w Prokuraturze Rejonowej
Warszawa Praga Po³udnie przy
ul. Kamiennej 14 w godz.
10.00-15.00 - osoby zaintereso-
wane bêd¹ mog³y uzyskaæ
informacje na temat istoty i ce-
lu instytucji mediacji.   (ab) 
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� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 16.10. godz. 18.00 – „Karuzela Mi³oœci” recital ¯an-
ny Gierasimowej. Artystce towarzyszy zespó³ w sk³adzie: Piotr
Malicki – gitara solowa; Florian Ciborowski – gitara, mandolina,
skrzypce, harmonijka ustna, flet; Rados³aw Laddy – instrumenty
klawiszowe; Artur Baku³a – gitara basowa, wstêp wolny; 17.10.
godz. 10.00 – Warsztaty Leonarda – legenda „Wars i Sawa” – po-
wstanie Warszawy – zajêcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
(4-6 lat). Dowiemy siê m.in. o pocz¹tkach istnienia naszego mia-
sta oraz obejrzymy przedstawienie „Wró¿ba panny wodnej” wg
Ewy Szelburg-Zarembiny. Zapisy w sekretariacie CPK - Iloœæ
miejsc ograniczona .Wstêp wolny; 20.10. godz. 17.00 „Sztuka
grecka w okresie archaicznym” wyk³ad z cyklu „Spotkania ze
sztuk¹”- przedstawi Edyta Rubka-Kostyra, wstêp wolny; godz.
17.00 – Wieczorek taneczny, wstêp 10z³; 22.10. godz. 19.00 –
„Œwiat Tanga” – koncert w wykonaniu zespo³u „Sentido del Tan-
go”, wstêp wolny; 25.10. godz. 18.00 - W cyklu „Swing Club” –
„Tribute to Be-Bop”: Maciej Strzelczyk, Jaros³aw Matys, Pawe³
Puszcza³o. Wieczór poprowadzi Adam Ferch, wstêp wolny;
26.10. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego
i jego goœcie zapraszaj¹ na kolejne spotkanie pe³ne humoru i do-
brej zabawy, wstêp wolny; 27.10. godz. 17.00 „Sztuka grecka
w IV w. p.n.e.” - wyk³ad z cyklu „Spotkania ze sztuk¹” przedsta-
wi Przemys³aw G³owacki, wstêp wolny; godz. 17.00 – Wieczo-
rek taneczny, wstêp 10 z³; 28.10. godz. 18.00 – Wieczór z poezj¹
œpiewan¹ w wykonaniu Natalii Barabanszczykowej - Armenki
o polskich korzeniach, wstêp wolny; godz. 20.00 – Premiera
spektaklu teatru tañca „Sylwia: Medea” w wykonaniu artystów
„Stowarzyszenia Sztuka Nova”, wstêp wolny; „Sylwia: Medea”
to spektakl ³¹cz¹cy formy tañca wspó³czesnego, kontakt - impro-
wizacji oraz elementy intensywnej fizycznie techniki teatralnej;
29.10. i 30.10. godz. 19.00 - „Sylwia: Medea” spektakl na moty-
wach Dzienników Sylvii Plath, w wykonaniu artystów Stowarzy-
szenia „Sztuka Nowa”, wstêp wolny; do 28.10. czynna jest wy-
stawa grafik dyplomowych - Aleksandry Na³êcz – Jaweckiej
i Tomasza Kêdzierskiego; 18.10. godz. 18.00 – wernisa¿ wysta-
wy poplenerowej Filipów – Lipowiec 2010 (pracownie plastycz-
ne CPK), sala klubowa;
� Klub Kultury Goc³aw, Filia Centrum Promocji Kultury ul.
Abrahama 10 - 18.10. godz. 19.00 – „Przez kraj ludzi, zwierz¹t
i bogów – wyprawa do Chin”. Z cyklu Pomys³ na podró¿, autor-
skie spotkanie z podró¿nikiem £ukaszem Jankowskim, wstêp
wolny; 18.10. godz. 19.00 – „Anna Walentynowicz mit i rzeczy-
wistoœæ” – multimedialne Forum Historyczne. Konsultacja histo-
ryczna i prowadzenie Krzysztof Wysocki. Wspó³organizator
Centrum Edukacji Kruk, wstêp wolny; 24.10. godz. 16.45 – „Ma-
³y Stra¿ak” – przedstawienie dla dzieci od 3 do 10 lat. Spektakl
przez zabawê uczy postêpowania z ogniem i zachowania w trak-
cie po¿aru, bilety 5 z³; 25.10. godz. 19.00 – „Herbert w poezji
i muzyce” – wieczór poœwiêcony Zbigniewowi Herbertowi
w wykonaniu: Zbigniew Wegahaupt – kontrabas, Micha³ Kulen-
ty – instrumenty klawiszowe i perkusyjne, Aleksander Tr¹bczyñ-
ski – gitara, œpiew, prowadzenie. Bilety 15 z³ – normalne, 10 z³
ulgowe, bezp³atne zaproszenia do odbioru w sekretariacie KKG
(od 18.10);
� Klubokawiarnia „Legalna” ul. Terespolska 4 – 25.10. godz.
19.00 – debata nt. ochrony dóbr osobistych osób publicznych
w mediach, filmie i literaturze. Wstêp wolny;
� Sala Biblioteki Publicznej, Warszawa Weso³a ul. 1. Pra-
skiego Pu³ku 31 (wejœcie od podwórza OSP) – 22.10. godz.
19.00 – wystawa prac uczestników lipcowego pleneru malarskie-
go w Weso³ej, organizowana z okazji obchodów 90. rocznicy
urodzin prof. Ludwika Maci¹ga. Wystawa bêdzie czynna od
22.10 do 05.11. br. w godz. pracy Biblioteki G³ównej;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

„¯yj zdrowo na sportowo”
na Pradze Po³udnie

W dniu 23 paŸdziernika 2010 r. na terenie Œrodowiskowej Hali Sportowej OSiR
Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy przy ul. Siennickiej 40 odbêdzie siê, ju¿
po raz dziesi¹ty, coroczny festyn „ ¯yj zdrowo na sportowo”. Bêdzie to impreza spo-
rtowo – kulturalno – edukacyjna. 

Blok edukacyjny poprowadz¹ przedstawiciele Medycznego Studium Zawodowe-
go nr 4, którzy bêd¹ dokonywaæ pomiarów ciœnienia têtniczego, poziomu choleste-
rolu i glukozy, pomiaru pojemnoœci ¿yciowej p³uc, masa¿u relaksacyjnego i wielu
innych. Prowadzone bêd¹ równie¿ badania s³uchu. Wszystkie badania bêd¹ dokony-
wane bezp³atnie.

Blok sportowo – rekreacyjny to ró¿nego rodzaju konkursy sprawnoœciowe dla
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, takie jak: wielobój sprawnoœci, tor przeszkód, konkur-
sy si³owe. Zorganizowany bêdzie równie¿ wielobój rodzinny i rodzinny tor prze-
szkód. Atrakcj¹ dla uczestników festynu bêdzie udostêpnienie œcianki wspinaczko-
wej, gdzie pod okiem instruktorów bêdzie mo¿na „pi¹æ siê w górê”. Ponadto pod
opiek¹ trenerów prowadzona bêdzie nauka i walki szermiercze na szpady, nauka
strzelania z ³uku sportowego, nauka gry w unihokeja i wiele innych. 

Blok kulturalno – rozrywkowy poprowadzi p. Andrzej Frajndt. Jak zawsze w pro-
gramie festynu znajduje siê bardzo wiele indywidualnych i rodzinnych konkursów.
Uczestnicy otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto pokazy, wystêpy
i wspólna zabawa oraz spotkania z w³adzami dzielnicy Praga Po³udnie. Wszystkich
atrakcji nie zdradzamy.

Zapraszamy ma³ych i du¿ych, indywidualnie i rodzinnie do hali OSiR Praga
Po³udnie przy ul. Siennickiej 40 dnia 23 paŸdziernika w godz. 10.00–15.00. 

Aktywna zabawa i uœmiech = „¯yj zdrowo na sportowo”

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJAZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
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Radny Sejmiku Mazowieckiego
Jaros³aw Jankowski

dziêkuje
Mieszkañcom 

Wawra
za udan¹ kadencjê

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%

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

Uroczystoœæ odby³a siê
w Muzeum Kolekcji im. Jana
Paw³a II (Galeria Porczyñ-
skich). Ceremonia rozpoczê³a
siê odœpiewaniem przez zgro-
madzonych Hymnu Narodo-
wego. Nastêpnie g³os zabra³

Rektor WSIZiA - Nowy rok
akademicki sk³ania zarówno
do refleksji jak i do uk³adania
planów na przysz³oœæ. Od cza-
su powstania naszej uczelni jej
mury opuœci³o 3003 absol-
wentów. Tegoroczny nabór na

nasz¹ uczelniê by³ o kilkana-
œcie procent wy¿szy w porów-
naniu z rokiem ubieg³ym.
Oznacza to, ¿e stajemy siê co-
raz lepsi. Nic nie mo¿e zast¹-
piæ solidnej wiedzy zdobytej
w trakcie studiów. Dlatego od
pocz¹tku istnienia postanowi-
liœmy na wysok¹ jakoœæ kszta³-
cenia. W dzisiejszych czasach
edukacja potrzebna jest do te-
go by zrozumieæ szybko zmie-
niaj¹c¹ siê rzeczywistoœæ –
mówi³ prof. ndzw. dr in¿.
Zdzis³aw Nowakowski.

Podczas uroczystoœci inau-
guracyjnej odby³a siê immatry-
kulacja studentów. Wrêczono
te¿ wyró¿nienia zwi¹zane

z osi¹gniêciami naukowymi.
Wœród nagrodzonych absol-
wentów znaleŸli siê m.in. Jo-
lanta Szostak i Anna Krysiak.
Nagrody Rektora otrzymali
tak¿e najlepsi z nowo przyjê-
tych na uczelniê studentów. 

Dobra Uczelnia zaczyna
w³aœnie drugie dziesiêciolecie
swojej dzia³alnoœci. Szczyci
siê kreatywnym i przyjaznym
podejœciem zarówno do nauki
jak i do studentów. – Chcia³-
bym skierowaæ do wszystkich
Pañstwa dobre s³owo zwi¹za-
ne z pocz¹tkiem roku akade-
mickiego i ¿yczyæ, by by³ on
owocny i twórczy. Jednocze-
œnie gratulujê Uczelni, ¿e

umiejêtnie ³¹czy ona wiedzê
teoretyczn¹ i praktyczn¹. Wy-
zwanie edukacyjne jest w dzi-
siejszych czasach jednocze-
œnie wyzwaniem cywilizacyj-
nym – mówi³, obecny na uro-
czystoœci, by³y Premier RP.
Józef Oleksy.

Wyk³ad inauguracyjny, pt.
„Rola Technologii Informa-
cyjnej (IT) w tworzeniu kon-
kurencyjnej gospodarki Pol-
ski na globalnym rynku” wy-
g³osi³ prof. zw. dr hab. Jerzy
Kisielnicki.

Olga K.

Dobry rok na Dobrej Uczelni
Matura jest przejœciem przez próg doros³oœci.
To cenzura oznaczaj¹ca rozpoczêcie nowego
etapu ¿ycia. Uczniowie pragn¹cy kontynuo-
waæ swoj¹ edukacjê staj¹ siê wtedy studenta-
mi. Dla wielu, na zawsze, pozostanie to naj-
piêkniejszy okres w ich ¿yciu. W sobotê, 
9 paŸdziernika odby³a siê inauguracja Roku
Akademickiego 2010/2011 Wy¿szej Szko³y
Informatyki, Zarz¹dzania i Administracji 
(WSIZiA) zwanej te¿ po prostu Dobr¹ Uczelni¹.

W murach szko³y odby³ siê III
Przegl¹d Artystycznych Inspiracji
Twórczoœci¹ Agnieszki Osieckiej „Ta-
k¹ nas œcie¿k¹ poprowadŸ” pod patro-
natem Fundacji „Okularnicy”. W tym
roku honorowy patronat nad Przegl¹-
dem obj¹³ Wicemarsza³ek Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej profesor Ste-
fan Niesio³owski. 

Uroczystoœæ rozpoczêta „b³ogos³a-
wieñstwem” wicedyrektor Anny Micha-
³owskiej niemal zatrzês³a murami. Mu-
zyczny talent uczniów zniewala³ widow-
niê.

Trzeba przyznaæ, ¿e siê dzia³o! To, co
ci m³odzi ludzie „wyprawiali”, to praw-
dziwe szaleñstwo. Niejedna z pseudo
gwiazd mog³aby, co najmniej kilkorgu
z nich pozazdroœciæ wokalu i muzycznej
wra¿liwoœci. 

Wszystkiemu przys³uchiwa³o siê sza-
nowne jury, zaproszeni goœcie oraz kole-
¿anki i koledzy artystów. Ogromne wra-
¿enie sprawi³o grupowe wykonanie pio-
senki „Wielka woda”, której fragment
stanowi³ myœl przewodni¹ ca³ego kon-
kursu.

M³odzie¿ bawi³a siê fantastycznie.
Fantastyczne jest miêdzy innymi to, ¿e
tak znakomit¹ zabawê mo¿na osi¹gn¹æ
poprzez poezjê i dŸwiêk. Chwilami robi-
³o siê nostalgicznie i wzruszaj¹co, chwi-
lami porywaj¹co i weso³o. Zupe³nie jak
w tekstach wielkiej autorki, bo w nich za-

warte s¹ chyba wszystkie emocje i prze-
¿ycia, jakie spotykaj¹ cz³owieka.

Pierwsz¹ czêœæ koncertu stanowi³ wy-
stêp finalistów. Po tym etapie nast¹pi³a

przerwa przeznaczona pod obrady jury
i jedno wielkie oczekiwanie na werdykt.

Najwa¿niejszym momentem by³o oczy-
wiœcie og³oszenie wyników i wrêczenie
piêknych nagród, jakimi by³y statuetki
z wizerunkiem Poetki. Nale¿y wspo-
mnieæ, i¿ statuetki, które otrzymali laure-
aci, to pomniejszone kopie rzeŸby projek-

tu Dariusza Kowalskiego i Jego ¿ony Te-
resy Pastuszka – Kowalskiej. Orygina³
rzeŸby znajduje siê przy ul. Francuskiej –
tam w³aœnie zasiada Poetka, poœród roz-
rzuconych na kawiarnianym stoliku kar-
tek zapisanych wierszem.

Zwyciêstwo i nagrodê Z³otej Agnieszki
zdoby³ Kamil Banasiak, aktorsko odœpie-
wan¹, ale te¿ mo¿na powiedzieæ – ode-
gran¹ piosenk¹ „Niech ¿yje bal”. We-
rdykt zapewne nie by³ ³atwy, gdy¿ wszy-
scy finaliœci zaprezentowali bardzo wy-
soki poziom.

Nagrody wrêczy³ laureatom z-ca bur-
mistrza dzielnicy Praga Po³udnie - Ja-
ros³aw Karcz. Podczas uroczystoœci
wy³oniono tak¿e zwyciêzców konkursu
literackiego na napisanie wiersza inspi-
rowanego twórczoœci¹ Agnieszki
Osieckiej.

etna

Pamiętajmy o Osieckiej
Zespó³ Szkó³ nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy
al. Stanów Zjednoczonych obchodzi³ w miniony
pi¹tek swoje muzyczne œwiêto. 

Konkurs 
„Arsena³ Warszawa”

Pi¹ta edycja konkursu „Arsena³ Warszawa”
mia³a swoj¹ uroczyst¹ inauguracjê 23 wrze-
œnia w siedzibie Centralnej Biblioteki Woj-
skowej (Ostrobramska 109). Na uroczystoœci
obecni byli cz³onkowie Rady Programowej
oraz poprzedni finaliœci konkursu, a tak¿e
przedstawiciele ZHP i dyrekcja CBW.

– Arsena³ to nie tylko miejsce do przechowywania broni, we-
d³ug S³ownika Jêzyka Polskiego to tak¿e okreœlenie „cennych zaso-
bów” i Ÿród³a, z którego „mo¿na czerpaæ doœwiadczenie i m¹-
droœæ”. To w³aœnie do tej drugiej definicji odnosi siê tytu³ naszego
konkursu – tymi s³owy rozpoczê³a uroczystoœæ Barbara Wachowicz,
autorka wielu prac poœwiêconych dziejom harcerstwa polskiego.

Konkurs ma ocaliæ od zapomnienia miejsca i ludzi wa¿ne dla sto-
licy. W ramach przygotowañ do projektów odbywaj¹ siê tak¿e spo-
tkania warsztatowe i tematyczne dla uczestników. Dla bior¹cych
udzia³ w programie przewidziana jest te¿ pomoc pedagogiczna,
psychologiczna oraz prawna. – Chcemy integrowaæ rodziny i ca³e
pokolenia. W myœl zasad rywalizacji, uczniowie wybieraj¹ temat,
którym chc¹ siê zaj¹æ a nastêpnie anga¿uj¹ do projektu rodziców...
dziadków. Nastêpnie, wspólnie, realizuj¹ swój pomys³ w postaci pi-
semnej, graficznej, czy nawet jako audycjê radiow¹. W ka¿dej edy-
cji mamy coraz wiêcej chêtnych. W poprzednim roku swój akces
zg³osi³o ponad  80 zespo³ów, z których ka¿dy liczy³ kilka osób w ró¿-
nym wieku - o idei konkursu mówi³a Bo¿ena Bereda, przedstawi-
cielka Stowarzyszenia KARAN.

W „Arsenale Warszawa” wzi¹æ udzia³ mo¿e ka¿dy uczeñ szko³y
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Warunkiem jest zg³oszenie tema-
tu swojego projektu. W poprzedniej edycji konkursu nagrodê
GRAND PRIX otrzyma³a praca ucznia Gimnazjum im. œw. Stanis³a-
wa Kostki – Maæka Malinowskiego „Pomnik Chopina” zawieraj¹ca
m.in. niezwykle cenny wywiad z wnukiem Wac³awa Szymanowskie-
go – twórcy pomnika w £azienkach Królewskich. Regulamin kon-
kursu dostêpny jest na stronie: www.karan.pl        Olga Kamionek
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Jest dziœ jedn¹ z naj-
bardziej rozpoznawal-
nych i lubianych
dziennikarek. Nie mo¿-
na pomyliæ jej z ¿adn¹
inn¹ dziewczyn¹ z te-
lewizji. 

Co wyró¿nia Beatê Sadow-
sk¹? Oryginalna, orientalna
uroda. Naturalny, bezpoœredni
sposób bycia. Radosny charak-
ter. No i coœ, co w damskim
œwiecie nie jest bez znaczenia –
pani Beata ma „nosa” do mody.
Docenili to znawcy, dostrzegli
koledzy z bran¿y dziennikar-
skiej. Dwa lata temu tygodnik
„Newsweek” uzna³ j¹ „Najle-
piej ubran¹ kobiet¹”, Otrzyma-
³a te¿ nagrodê „Oskar Fashion
2007” dla „Najlepiej ubranej
kobiety mediów”. Od tamtego
momentu nic siê w „tym tema-
cie” nie zmieni³o. 

Szybko wkroczy³a do doro-
s³ego ¿ycia. Pracê w mediach
rozpoczê³a, jako 19-latka. Naj-
pierw by³o Radio Kolor. Potem
zosta³a reporterem politycznym
w Radio ZET. Sama w jednym
z wywiadów wspomina to tak:
– Biega³am po sejmie i robi³am
wywiady z prezydentem. Ame-
rykañscy dziennikarze byli ode
mnie 2-3 razy starsi. Wygl¹da-
³am na córkê reportera, który
zabra³ dziecko, ¿eby sobie tro-
chê popatrzy³o... Choæ bardzo
interesowa³a siê polityk¹
i nadal tak jest, szybo stwierdzi-
³a, ¿e to nie dla niej. Bo oprócz
pracy, któr¹ zreszt¹ uwielbia,
musi te¿ byæ miejsce na pry-
watne ¿ycie. Dlatego zrezygno-
wa³a z dziennikarstwa politycz-
nego.

Skoñczy³a politykê spo³ecz-
n¹ na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Dziennikarstwo w War-
saw Journalism Center. Kursy
dziennikarskie w Agencji Reu-
tera i Voice of America.   Przez
2,5 roku mieszka³a w Londynie
i stamt¹d prowadzi³a listê prze-
bojów Pepsi Chart dla TVN.
By³a to niez³a szko³a ¿ycia

i dziennikarstwa. Nie tylko
œwietnie nauczy³a siê angiel-
skiego, ale te¿ dowiedzia³a siê,
co nieco o sobie. Na przyk³ad
to, ¿e nie chce mieszkaæ na sta-
³e poza Polsk¹. Podró¿owaæ
mo¿e po ca³ym œwiecie, uwiel-
bia to, ale chce wraca- do sie-
bie, do Polski, do Warszawy, na
Sask¹ Kêpê. To w³aœnie Saska
Kêpa jest jej ukochanym miej-
scem na ziemi. Z jej niepowta-
rzalnym charakterem, klima-
tem, mieszkañcami i nastrojem.
Cudowne miasto w mieœcie.

Prowadzi³a te¿ kultowy pro-
gram „Miasto Kobiet” –
w pierwszym sk³adzie oprócz
niej by³y te¿ Marzena Rogalska
i Joanna Horodyñska. Potem
by³o du¿o ró¿nych programów,
dziœ zwi¹zana jest z telewizyjn¹
Dwójk¹. Jest jedn¹ z twarzy
„Pytania na œniadanie”. Ale

praca „piórem” te¿ jest jej nie-
obca. Przez kilka lat wspó³pra-
cowa³a z dwutygodnikiem Vi-
va. Ma za sob¹ rozmowy z taki-
mi gwiazdami œwiatowego for-
matu jak Jennifer Lopez, Jack
Nicholson, Harvey Keitel czy
Nick Cave. Ale nie powiedzia³a
przecie¿ ostatniego s³owa. 

Lubi nowe wyzwania. Nie
tylko w zawodzie. Dlatego za-
gra³a dziennikarkê TV w dwój-
kowym serialu „Barwy szczê-
œcia”. Wziê³a udzia³ w show
„Taniec z gwiazdami” – nie-
wa¿ne, ¿e odpad³a ju¿ w pierw-
szym odcinku. Wa¿niejsze by³o
to, ¿e siê odwa¿y³a i pokona³a
w³asn¹ s³aboœæ. Udowodni³a
sobie, ¿e jak siê chce, to mo¿na
wszystko. Po przygodzie z ³y¿-
wami posz³a, a raczej pobieg³a
dalej. Postanowi³a sprawdziæ,
jaki jest kres jej mo¿liwoœci.

Dlatego biega maratony (42 km
i 195 metrów.). Trenuje co-
dziennie (systematycznoœæ le¿y
w jej naturze). Przebiega 10 al-
bo 15 km i czuje siê najszczê-
œliwsz¹ kobiet¹ na œwiecie.
Mo¿na j¹ spotkaæ na terenie
AWF, w Powsinie, Lasku Bie-
lañskim, nad Wis³¹. Znajomi
dziennikarki mówi¹, ¿e gdzie
jest Beata wkracza optymizm
i radoœæ ¿ycia. Wiele razy
s³ysza³a „Sk¹d te skoœne
oczy?”. W zale¿noœci od fanta-
zji i nastroju podawa³a odpo-
wiedni¹ bajeczkê. W³¹cznie
z tym, ¿e dziadek by³ Chiñczy-
kiem. Prawd¹ natomiast jest, ¿e
pani Beata nie wyklucza, ¿e
w jej rodzinie mog¹ byæ tatar-
skie korzenie. Jej mama pocho-
dzi z Bia³egostoku, a jak wia-
domo na tamtym terenie osie-
dli³o siê du¿o Tatarów.  W ka¿-
dym razie – œmieje siê – ¿e tyl-
ko ona z ca³ej rodziny ma sko-
œne oczy. Z dum¹ podkreœla, ¿e
od lat jest z tym samym narze-
czonym. W œwietnych relacjach
rodzinnych. Starszy od niej
o prawie 6 lat brat Wojtek
(skoñczy³ medycynê) jest jej
najbli¿szym przyjacielem.

Oprócz pracy, biegania,
podró¿y, czytania, sportu jej
„konikiem” jest te¿ zdrowe
od¿ywianie i regularny tryb ¿y-
cia. Na ka¿dym kroku podkre-
œla, ¿e regularnie sypia 8 go-
dzin, stara siê nie denerwowaæ,
a jeœli nie sposób tego unikn¹æ
stres stara siê roz³adowaæ upra-
wiaj¹c jak¹œ dyscyplinê sporto-
w¹. Nie tylko biegi, równie¿
narty, rolki, rower. Wielogo-
dzinne spacery z psem. Jest te¿
fank¹ zdrowego jedzenia. Jak
mantrê powtarza: zamiast bia³e-
go cukru radzê u¿ywaæ br¹zo-
wego, trzcinowego albo miodu,
zamiast bia³ej m¹ki - razow¹,
bia³e pieczywo zast¹piæ ciem-
nym, z pe³nego przemia³u. Jeœæ
chude miêso: drób i ryby. Goto-
wane i duszone, nie sma¿one!
No i nie zapominaæ o owocach
i warzywach. 

Pogodzona ze œwiatem i z so-
b¹ jest takim radosnym promy-
kiem wœród ludzi. Gdy inni ma-
rudz¹, ¿e trzeba wstawaæ, ona
od rana ma dobry humor i œmie-
je siê do œwiata. Znajomi pani
Beaty przyznaj¹, ¿e naprawdê
potrafi byæ lekiem. (ap)

Beata SADOWSKA
MIESZKAÑCY
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Witamy w Via Verde!
Restauracja „Via Verde” jest po³o¿ona w spokojnej i kameral-

nej czêœci warszawskiej dzielnicy Weso³a. 
Polecamy Pañstwu oryginalne w³oskie potrawy jak ryby i owo-

ce morza, a tak¿e fantastyczn¹ pizzê, makarony, dania g³ówne oraz przepyszne desery. 
Mo¿emy zapewniæ, ¿e atmosfera przez nas stworzona, nasza smaczna kuchnia oraz

mi³a i uœmiechniêta obs³uga sprawi¹, i¿ bêd¹ Pañstwo wspominaæ wizytê w Via Verde
z uœmiechem na ustach. 

Zapraszamy do naszego lokalu przyjaznego dzieciom, wyposa¿onego w TV, bezprze-
wodowy Internet oraz klimatyzacjê. A to wszystko bez papierosa! 

Do zobaczenia w Via Verde! 

Warszawa-Weso³a ul. Brata Alberta 19 
tel. 22 773-55-77, www.viaverde.pl
Zapraszamy: pon.15.00–22.00; wt.-czw. 12.00–22.00; 

pt.-sob. 12.00–23.00; niedz. 12.00–22.00  

Znika historia 
Saskiej Kępy

Mimo ochrony konserwatorskiej Saska Kêpa
straci³a kolejn¹ zabytkow¹ kamienicê. Za-
pewne powstanie tu kolejny betonowy apar-
tamentowiec…

Zabytkowa i ca³kiem dobrze zachowana czêœæ Pragi Po³udnie,
s³ynna Saska Kêpa, straci³a kolejn¹ cenn¹ budowlê. Zapewne na
rzecz nowej, betonowej konstrukcji. Renoma osiedla i wartoœæ tu-
tejszych gruntów prowokuj¹ wrêcz do pozbywania siê starych, nie-
ekonomicznych kamienic. Co z tego, ¿e s¹ ³adne, klimatyczne i za-
bytkowe? Przecie¿ w ich miejsce mo¿na postawiæ du¿y, nowocze-
sny blok i zarobiæ przy tym sporo kasy… 

Tak zapewne myœli wielu deweloperów, inwestorów i w³aœcicieli
nieruchomoœci. Nie doceniaj¹ uroku Saskiej Kêpy i ch³odno kalkulu-
j¹. A z kalkulacji wychodzi, ¿e op³aca siê ³amaæ prawo. Op³aca siê do-
prowadziæ do zburzenia (to bardzo czêsta sto³eczna praktyka) lub
wrêcz zburzyæ zabytkow¹ budowlê. Bo choæ to dzia³anie niezgodne
z prawem, to sankcje s¹ (o ile s¹) niewielkie. Tak w³aœnie dzieje siê
obecnie przy ul. Królowej Aldony. Pod numerem 21 od 1938 roku sta-
³a charakterystyczna, funkcjonalistyczna kamienica. Sta³a, bo na po-
cz¹tku paŸdziernika zosta³a zniszczona. Na polecenie w³aœciciela nie-
ruchomoœci. – W³aœciciel mia³ pozwolenie na rozbudowê kamienicy,
a nie na jej wyburzenie – dowiadujemy siê w po³udniowopraskim
urzêdzie dzielnicy. – Warunki rozbudowy zosta³y uzgodnione z kon-
serwatorem zabytków. Tymczasem, w ci¹gu kilku dni, zosta³a zburzo-
na po³owa kamienicy. Alarm w tej sprawie podnios³o Stowarzyszenie
£ADna Kêpa. Spowodowa³o to przybycie na Sask¹ Kêpê dyrektor
Ewy Nekandy-Trepki, sto³ecznej konserwator zabytków, która wyda-
³a nakaz wstrzymania budowy. W œwietle przepisów prawa ka¿de wy-
burzenie jest traktowane, jako budowa. A skoro ju¿ mowa o prawie…

Pomijaj¹c zabytkow¹ wartoœæ kamienicy, jeœli do rozbiórki do-
sz³o wbrew wydanemu pozwoleniu na rozbudowê, to w œwietle
prawa jest to samowola budowlana, za któr¹ mog¹ groziæ nawet
dwa lata wiêzienia. – Gdyby kilku takich pseudo-inwestorów uka-
raæ przyk³adowo wiêzieniem, to mo¿e dla potomnych ocala³oby
wiele zabytków – mówi Anna, studentka mieszkaj¹ca na Saskiej
Kêpie i podaje przyk³ady kilku doprowadzonych do zniszczenia
budowli prawobrze¿nej Warszawy – Fabryka Kemnitza na Ka-
mionku, willa przy Katowickiej na Saskiej Kêpie, parowozownia na
Pradze Pó³noc, czy „Grancówka” w Rembertowie... Przy ul.
Królowej Aldony 21 jeszcze stoi po³owa zabytkowej willi. Ma³o re-
alna jest jednak szansa na tzw. przywrócenie obiektu do stanu pier-
wotnego. Na razie, chyba ze wzglêdu na medialny rozg³os, a nie ze
wstydu na barbarzyñskie dzia³anie, na otaczaj¹cym willê parkanie
zosta³a zamontowana tabliczka: „Zakaz fotografowania”. W koñcu,
po co fotografowaæ historiê… ar
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Z bordowej „Landryny”
wychodzi Rafa³, znany towa-
rzystwu jako Zalewiak – spraw-
ca ca³ego zamieszania. Zbiera
wszystkich wokó³ siebie i rado-
œnie gestykuluj¹c, objaœnia plan
dnia i zasady na trasie. Czas ten
plan wprowadziæ w ¿ycie!

Po pierwsze i najwa¿niejsze,
jedziemy do Oœrodka Wsparcia
na Dalibora, gdzie pakujemy
dzieciaki i kolumn¹ 30 aut rusza-
my ju¿ razem, aby cia³em i dusz¹
ch³on¹æ piêkno Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. 

To oni s¹ bohaterami tej wy-
prawy. To dla nich, grupa offro-
adowych zapaleñców z Warsza-
wy i okolic, zebra³a siê i poda-
rowa³a swój czas, energiê i po-
zytywne szaleñstwo. Za t¹ ak-
cj¹ nie stoi ¿aden polityk, ¿aden
konkretny sponsor czy fundacja
– to zwyczajni, fantastyczni lu-
dzie, którzy potrafi¹ i chc¹ da-
waæ siebie innym. 

Przygoda na dobre rozpoczy-
na siê w Aninie, przy ul. Zorzy.
£apiemy siê przez radio – i ju¿
zaczyna siê robiæ weso³o. Co
parê chwil nieœmia³o pojawia
siê dzieciêcy g³osik, póŸniej
trudno ju¿ uciszyæ m³odych ra-
diowców. 

Nie sposób opisaæ wszystkie-
go, co siê dzia³o w ci¹gu tych
wspólnie spêdzonych 10-ciu
godzin. Wielgachna wydma,
mega b³otko i „wielka woda”.
Trasa przemyœlana tak, aby nie
zabrak³o szalonych wra¿eñ, ale
te¿ w pe³nym poszanowaniu dla
piêkna przyrody. Wszystko za-
powiedziane w ¿yczliwym

Nadleœnictwie Celestynów.
Drugie œniadanie na Górze Lot-
ników, ognicho poœród bun-
krów, do których z otwartymi
sercami przyjê³o nas Stowarzy-
szenie Pro Fortalicium, strzel-
nica, konkursy, b³ogie widoki
sk¹panej w z³ocie jesieni i co
najwa¿niejsze – muœniêcie

s³oñca gdzieœ tam… w okolicy
serca. 

Kiedy podczas awarii jedne-
go z aut, zatrzymaliœmy siê na
ciemnej, leœnej drodze, mia³am
okazjê porozmawiaæ z Grzego-
rzem – koordynatorem oœrodka.
By³ zachwycony atmosfer¹, po-
wiedzia³ – Niech siê ucz¹, co

znaczy solidarnoœæ i odpowie-
dzialnoœæ. Tu nikt nie zostaje
sam – jedziemy razem i razem
stoimy. Ktoœ siê zgubi³, zepsu³
– czekamy, pomagamy. Nikt ni-
kogo nie zostawia. 

Po powrocie na dzieci czeka-
³a s³odka przyjemnoœæ. To za
spraw¹ dyrekcji praskiego Rea-
la, który ofiarowa³ baga¿nik pe-
³en s³odkoœci. Dzieci maj¹
przecie¿ przyjació³.

Bezinteresownie, za nic,
zwyczajnie i po ludzku – czy
mo¿na? Nie mam ¿adnych w¹t-
pliwoœci, ¿e tak, bo przecie¿
„ludzi dobrej woli jest wiê-
cej…” Czasem po prostu wy-
starczy byæ, aby daæ.    enigma

DZIECIAKI NA PAKI!
Sobota, 9 paŸdziernika. B³êkitniej¹ce poranne niebo budzi cudny
dzieñ. Na bemowskim placyku pojawiaj¹ siê pierwsze auta, chwi-
lê póŸniej nadje¿d¿aj¹ kolejne i po brzegi go wype³niaj¹. Dziw-
nym zbiegiem okolicznoœci s¹ to same terenówki i jeszcze dziw-
niejszym, wysypuj¹ siê z nich sami uœmiechniêci ludzie. 

Lokatorzy 
Bakaliowej 6

W œrodê, 29 wrzeœnia, w samo po³udnie,
w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³udnie odby³a
siê konferencja prasowa dotycz¹ca losów
budynku przy ulicy Bakaliowej 6. Na spotka-
niu obecni byli lokatorzy nieruchomoœci. Nie
oby³o siê wiêc bez emocji i mocnych s³ów.

Dramatyczn¹ historiê mieszkañców Bakaliowej 6 opisy-
waliœmy ju¿ na ³amach naszej gazety. W pi¹tkow¹ noc 30. lip-
ca, w budynku zauwa¿ono liczne pêkniêcia elementów kon-
strukcyjnych. Na miejscu pojawi³a siê stra¿ po¿arna, inspekto-
rzy budowlani oraz stra¿ miejska. GroŸba zawalenia siê dachu
zmusi³a lokatorów do opuszczenia budynku. W poniedzia³ek,
2 sierpnia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wy-
da³ nakaz natychmiastowego opró¿nienia budynku dla Zrze-
szenia W³aœcicieli Nieruchomoœci, które od lat zarz¹dza nieru-
chomoœci¹.

Prawie dwa miesi¹ce póŸniej nakaz nie zosta³ wykonany. Lo-
katorzy posesji przy Bakaliowej 6 ¿yj¹ w ci¹g³ym strachu
o swoje zdrowie i ¿ycie. Miasto, niestety, nie mo¿e zapewniæ im
mieszkañ zastêpczych. – Budynek zawsze by³ i nadal jest w³a-
snoœci¹ prywatn¹. Lokatorzy nie podpisali umowy z Miastem.
Zrzeszenie W³aœcicieli Nieruchomoœci pobiera³o pieni¹dze za-
równo za czynsz jak i za fundusz remontowy. Nale¿y zadaæ sobie
pytanie: jak te zasoby zosta³y wykorzystane?– komentowa³ pod-
czas konferencji Jaros³aw Karcz, zastêpca burmistrza dzielnicy
Praga Po³udnie. 

Okreœlony w Ustawie o ochronie praw lokatorów obowi¹zek
zapewnienia mieszkania zastêpczego, wed³ug prawa spada na
wynajmuj¹cego nieruchomoœæ, czyli Zrzeszenie W³aœcicieli
Nieruchomoœci. Jednak w³adze dzielnicy obiecuj¹ pomoc
w rozwi¹zaniu sprawy. – Ewidentnie dochodzi do ³amania pra-
wa. Chodzi o powa¿ny proceder mog¹cy doprowadziæ do utra-
ty zdrowia lub ¿ycia mieszkañców Bakaliowej 6. Zrzeszenie za-
wiera³o umowy najmu z lokatorami i doprowadzi³o budynek do
ruiny. Dziœ z³o¿yliœmy zawiadomienie do prokuratury stawiaj¹-
ce zarzut pope³nienia przez Zrzeszenie W³aœcicieli Nierucho-
moœci przestêpstwa, polegaj¹cego na niedope³nieniu obowi¹z-
ku wynikaj¹cego z decyzji 2 sierpnia Powiatowego Nadzoru
Budowlanego w zakresie opró¿nienia budynku przy Bakaliowej 6,
a co za tym idzie sprowadzenia bezpoœredniego niebezpieczeñ-
stwa na osoby i rodziny w tym budynku zamieszka³e - mówi³
Adam Grzegrzó³ka, zastêpca burmistrza dzielnicy Praga 
Po³udnie.                                                                       O.K.
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Przede wszystkim musimy pamiêtaæ, i¿ w praktyce nie ist-
nieje coœ takiego jak pañstwo opiekuñcze. Im szybciej zda-
my sobie z tego sprawê, tym lepiej zadbamy o swoje intere-
sy. Emerytura powinna byæ czasem odpoczynku, czasem
zbierana owoców swojej ciê¿kiej pracy. Jednak o wysokoœci
polskich emerytur napisano ju¿ ca³e rozprawy, a zdziwienie
powoduj¹ tylko ci emeryci, którzy s¹ w stanie utrzymaæ siê
z kwot wyp³acanych przez ZUS.

Zatem jak sobie radziæ, ¿eby przejœcie na emeryturê nie oznacza³o dra-
stycznej obni¿ki poziomu ¿ycia? Mo¿na skorzystaæ z pomocy rodziny,
dorobiæ, wzi¹æ kredyt. Jednak nie ka¿dy ma bliskich, których staæ na po-
moc. Pracy brakuje nawet dla m³odych, a z kredytem jest tak, ¿e bierze
siê cudze pieni¹dze, wydaje, a oddawaæ nale¿y z w³asnych, co powoduje
jeszcze wiêksz¹ wyrwê w domowym bud¿ecie. 

Dobrym rozwi¹zaniem jest od wieków znana w polskim i œwiatowym
prawie instytucja renty do¿ywotniej. Cywilizowany œwiat od dawna z po-
wodzeniem stosuje to rozwi¹zanie, zapewniaj¹c, ¿e emeryci mog¹ bez
przeszkód korzystaæ ze swojego mieszkania, które nierzadko jest dorob-
kiem ¿ycia, korzystaj¹c jednoczeœnie z dodatkowych dochodów.

- Czym jest renta do¿ywotnia oferowana przez Fundusz Hipoteczny
„Familia”? - pytamy pani¹ Mariê Schicht, prezesa zarz¹du „Familia”.

- W skrócie mówi¹c „Familia” wyp³aca do¿ywotnio swoim klientom
comiesiêczn¹ rentê w zamian za prawo w³asnoœci do lokalu – mo¿e to
byæ mieszkanie, dzia³ka, dom itp. Dotychczasowy w³aœciciel ma gwaran-
towane prawo do¿ywotniego zamieszkania w lokalu oraz mo¿liwoœæ wy-
najêcia lokalu i czerpania z tego tytu³u dodatkowych dochodów.

- Czy to tak zwana hipoteka odwrócona?
- Nie. W prawie polskim nie ma jeszcze przepisów, które pozwala³yby

na oferowanie takiej us³ugi finansowej. Zdarza siê, ¿e media b³êdnie in-
formuj¹ o hipotece odwróconej jako istniej¹cym rozwi¹zaniu czy o „zg³a-
szaniu siê po przyznanie renty hipotecznej”, której nie ma. Nasza propo-
zycja jest jasna. Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oferujemy
rentê do¿ywotni¹ i zawieramy akt notarialny, w którym klient przenosi
prawo w³asnoœci do lokalu na spó³kê, a spó³ka zobowi¹zuje siê do do¿y-
wotniego comiesiêcznego œwiadczenia pieniê¿nego, z prawem zamie-
szkania i zameldowania do koñca ¿ycia w lokalu bêd¹cym przedmiotem
umowy. Akt notarialny po³¹czony z wpisem praw klienta do ksiêgi wie-
czystej prowadzonej dla danej nieruchomoœci niew¹tpliwie w stopniu
najwy¿szym zabezpiecza i chroni interesy dotychczasowego w³aœciciela. 

- No w³aœnie, co z bezpieczeñstwem? Rynek finansowy okreœlany
jest od doœæ dawna jako niepewny i niestabilny. Jak zabezpieczeni s¹
klienci Funduszu „Familia”? 

- Przede wszystkim nasza firma jest w 100% polska, z polskim kapita-
³em. Za³o¿ycielem Funduszu Hipotecznego Familia SA jest Noble Fund 2
DB Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty, który pozostaje pod rygorystycz-

nym, sta³ym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a to gwarantuje
niezawodn¹ stabilnoœæ dzia³ania i tym samym bezpieczeñstwo œwiadczeñ
pieniê¿nych dla klienta. Ponadto dysponujemy silnym zapleczem finanso-
wym, oraz specjalistami posiadaj¹cymi rozleg³¹ wiedzê w zakresie umów
prawno-finansowych, obrotu nieruchomoœciami oraz ubezpieczeñ.

- Czyli nie ma obaw o gwarancje dla klientów?
- Absolutnie nie ma podstaw do takich obaw. Oczywiœcie, prowadz¹c

odpowiedzialny biznes nale¿y byæ przygotowanym na ka¿dy przebieg wy-
darzeñ. Nasi klienci s¹ dobrze zabezpieczeni na wypadek nadzwyczajnych
zmian na rynku finansowym. W ka¿dym przypadku, niezale¿nie od sytua-

cji finansowej spó³ki, klient ma zagwarantowane prawo do¿ywotniego za-
mieszkania lokalu i zatrzymania pobranych œwiadczeñ pieniê¿nych z tytu-
³u renty. Ponadto podstawowym zabezpieczeniem interesu naszego klien-
ta jest ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty wartoœci nieruchomoœci
wraz z oœwiadczeniem spó³ki o poddaniu siê egzekucji w trybie natych-
miastowym oraz wpisem w ksiêdze wieczystej prawa do do¿ywotniego
zamieszkania w lokalu. Je¿eli Fundusz zalega³by z wyp³at¹ chocia¿by jed-
nej renty, osoba której wyp³acaliœmy œwiadczenia mo¿e wyst¹piæ z ro-
szczeniem o zap³atê, a w przypadku niemo¿noœci jej uiszczenia mo¿e
w postêpowaniu egzekucyjnym ponownie staæ siê w³aœcicielem swojego
lokalu, ponadto nie musi zwracaæ ani grosza z ju¿ otrzymanych pieniêdzy.
Fundusz podejmuje kroki w celu uzyskania dodatkowych zabezpieczeñ dla
klienta w postaci bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej wystawio-
nej przez dzia³aj¹ce w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe.

- Rozumiem, ¿e w praktyce wygl¹da to tak: rzeczoznawca wycenia na-
sze mieszkanie, a Fundusz przedstawia nam ofertê renty, podpisujemy
umowê notarialn¹ i do koñca ¿ycia pobieramy comiesiêczn¹ rentê. A co,
je¿eli ¿yjemy na tyle d³ugo, ¿e wartoœæ wyp³aconej renty przekroczy cenê
nieruchomoœci? 

- To jest ryzyko Funduszu – renta wyp³acana jest nadal, zgodnie ze zo-
bowi¹zaniem. 

- A sk¹d nazwa „Familia” dla instytucji finansowej?
- Od pocz¹tku przyjêliœmy za³o¿enie, ¿e dla naszych klientów bêdziemy

nie tylko wspólnikami w interesach, ale tak¿e partnerami. Uruchamiamy
kolejne etapy pakietu opiekuñczego, dziêki któremu nasi renciœci bêd¹
mogli korzystaæ z pomocy prawnej, opieki lekarskiej i szeregu innych
us³ug, niezbêdnych w codziennym ¿yciu, a obecnie tak ciê¿ko dostêp-
nych dla emerytów. 

- Jak mo¿na skorzystaæ z oferty Fundusz „Familia”?
- To bardzo proste. Nale¿y zg³osiæ siê do nas za poœrednictwem ca³ko-

wicie bezp³atnej infolinii: tel. 800 100 400 lub skorzystaæ z formularza na
stronie internetowej www.FamiliaSA.pl gdzie jest te¿ sporo dodatkowych
informacji na nasz temat. Drugi krok, to niespieszna rozmowa z naszym
konsultantem, który kompetentnie i cierpliwie odpowie na wszelkie pyta-
nia. Trzeci i dalsze kroki to wszelkie formalnoœci, które nale¿y podkreœliæ
nic nie kosztuj¹ naszych klientów. Przejmujemy na siebie wszystkie ko-
szty zwi¹zane z wycen¹ nieruchomoœci, aktem notarialnym, a nawet
ubezpieczeniem nieruchomoœci i op³aceniem podatków od niej nale¿-
nych. Jesteœmy nastawieni na szerok¹ pomoc naszym klientom i tego
bêdziemy zawsze œciœle przestrzegali.  

„Familia” to naprawdê dobry sposób, aby cieszyæ siê spokojnym ¿y-
ciem, spe³niaæ marzenia o bywaniu w teatrze czy o podró¿ach, albo roz-
wijaniu hobby, na które dziœ, przy tej emeryturze, brakuje œrodków. Nie
mówi¹c o zdrowiu - lekach, rehabilitacji. Dziêki rencie do¿ywotniej mie-
szkanie, na które cz³owiek pracowa³ przez tyle lat, zacznie wreszcie pra-
cowaæ na niego!

- Dziêkujê za rozmowê. Zofia Sulisz

Jak sobie radzić na emeryturze?
REKLAMA REKLAMA

Marysiñscy „samurajowie”
Ta historia zaczê³a siê ponad pó³ wieku temu we Fran-
cji. Pewien m³ody cz³owiek pracuj¹cy wówczas na jed-
nej z tamtejszych placówek, pozna³ grupê Japoñczyków
trenuj¹c¹ ju jitsu, a wraz z t¹ znajomoœci¹ narodzi³a siê
w nim wielka mi³oœæ do wschodnich sztuk walk.

Owym m³odym mê¿czyzn¹ by³ obecny Prezes Polskiego Zwi¹zku
Sportu BUDO - Jan Roman Braun, który do dnia dzisiejszego zarz¹dza
tak¿e w TKKF Stadion przy ul. Korkowej 78. 

Pan Jan po powrocie do Polski, postanowi³ krzewiæ swoj¹ pasjê w kra-
ju. Na pocz¹tku uczy³ samoobrony w jednej z warszawskich szkó³. Jego
zami³owanie zdecydowanie nie spodoba³o siê ówczesnej w³adzy, która
zamknê³a Go, zarzucaj¹c propagowanie niedozwolonych technik. Areszt
nie trwa³ co prawda zbyt d³ugo, jednak by³ znakomitym dowodem na to-
talne zacofanie i strach peerelowskiego ustroju wobec „odmiennoœci”.

Aresztowanie
w ¿aden sposób
nie odebra³o m³o-
demu zapaleñco-
wi energii. Do
dziœ zara¿a swoj¹
pasj¹. Od 30 lat
prowadzi oœrodek
sportowy na Ma-
rysinie.

To w³aœnie tu,
zostaliœmy zapro-
szeni 7 paŸdzier-
nika na pokazy
walk, oraz wyk³ad
przedstawicieli

policji z zakresu zasad bezpieczeñstwa. Korkowa 78 to niewysoki bu-
dynek o niezwykle klimatycznym wnêtrzu. Dywany, wersalki, zas³ony
w oknach, szklane gabloty ze zdjêciami, ksi¹¿kami i plakatami, oraz
kilkoro drzwi dooko³a. Na jednych z nich widnieje tabliczka z nazwi-
skiem Prezesa. Jego gabinet jest niczym muzeum dokonañ – mnóstwo
medali, pucharów, wspomnieñ. Klub to jednak nie tylko wspomnienia,
bo miejsce ma swoj¹ duszê i jest wiecznie ¿ywe.

Obok gabinetu znajduje siê doœæ du¿a sala treningowa, na której mo-
gliœmy ogl¹daæ grupê æwicz¹c¹ pod okiem Urszuli Zalewskiej – Du-
dek. Pani Urszula wiele lat temu, to w³aœnie miejsce i ten sport poko-
cha³a. 

Dzieci poubierane w kimona, pada³y na matê i wykonywa³y „gwia-
zdê” z nadzwyczajn¹ gracj¹ i lekkoœci¹. Nie dziwne – przecie¿ w tutej-
szym TKKF-ie trenuje siê walkê bêd¹c¹ prawdziw¹ sztuk¹.

Po treningu najm³odszych, policjanci zapoznali ich, oraz przyby³¹
grupê starsz¹, z przepisami prawa dotycz¹cymi samoobrony. Zebrani
mieli mo¿liwoœæ zadawania pytañ, co  spowodowa³o gor¹c¹ dyskusjê
na temat granic obrony w³asnej.

Opowieœci pana Jana i pani Uli o przypadkach „z ¿ycia wziêtych”,
pokaza³y jak wa¿na jest umiejêtnoœæ radzenia sobie w sytuacjach nie-
bezpiecznych. Jak mówi fragment z kodeksu samuraja – „ze wszech
miar unikaæ walki i nie rozpoczynaæ jej samemu, chyba, ¿e zmusi nas
do tego koniecznoœæ. Dewiz¹ ka¿dego adepta ju-jitsu powinno byæ to,
¿e ka¿da ominiêta walka jest walk¹ zwyciêsk¹”. enigma

- Moja zas³uga jest nie-
wielka – w skromnoœci mini-
malizuje swój udzia³ w inicja-
tywie ksi¹dz Ireneusz Wê-
grzynowicz proboszcz parafii
p.w. Dobrego Pasterza w Mie-

dzeszynie. – Ja tylko wskaza-
³em woln¹ dzia³kê… Dzia³ka,
na której móg³by powstaæ
plac zabaw dla dzieci ma oko-
³o trzech tysiêcy metrów i le-
¿y u zbiegu ul. Przewodowej
ze Strzyg³owsk¹. 

– W najbli¿szej okolicy nie
ma miejsca, w którym dzieci
mog³yby siê bezpiecznie i cie-
kawie bawiæ – mówi mieszka-
j¹cy przy ul. Przewodowej 

Jaros³aw Jankowski z powsta-
j¹cego Stowarzyszenia Mie-
szkañców Pogodne Osiedle,
g³ównego inicjatora budowy
placu zabaw. - Wiem, jak siê
do tego zabraæ. Sprawdzi³em,

¿e dzia³ka jest miejska i roz-
mawia³em ju¿ na ten temat
z odpowiedzialnym za ochro-
nê œrodowiska i place zabaw
wiceburmistrzem Wawra
Przemys³awem Zaboklickim.
W odpowiednim podejœciu do
sprawy pomaga Jankowskie-
mu m.in. doœwiadczenie. Jest
radnym mazowieckiego sej-
miku, a w poprzedniej kaden-
cji by³ wiceburmistrzem Pragi

Po³udnie. Teraz, razem z ksiê-
dzem proboszczem (na zdjê-
ciu) dyskutuj¹, ¿e w Miedze-
szynie potrzebny jest i plac
zabaw i publiczne przedszko-
le. – Parafia siê zaludnia –

dodaje ksi¹dz Wêgrzynowicz.
– Dzisiaj liczy ok. dwóch i pó³
tysi¹ca dusz, a szacujemy, ¿e
w najbli¿szych latach zwiêk-
szy siê nawet czterokrotnie.
Przedszkole, szko³a, to inwe-
stycje potrzebne na wczoraj,
a plac zabaw nawet na przed-
wczoraj… Faktycznie Mie-
dzeszyn bardzo siê rozrasta.
W gwa³townym tempie przy-
bywa nowych domów i osiedli.

Przybywa nowych mieszkañ-
ców. – Mieszkamy tu ju¿ po-
nad rok, ale nie widzieliœmy
¿adnych miejsc, w których
mog¹ siê bawiæ dzieci  –
mówi „Mieszkañcowi” para
spaceruj¹ca przy zbiegu ul.
Przewodowej z Nadarzyñsk¹.
Pañstwo Ma³gorzata i Stani-
s³aw sprowadzili siê do Mie-
dzeszyna z Ursynowa. S¹ za-
dowoleni, ale bardzo narzeka-
j¹ na pêdz¹ce ul. Przewodow¹
samochody. – Je¿d¿¹ od Ja-
³owcowej do Patriotów jak
szaleni – dodaje pan Stani-
s³aw. – W tym roku na jezdni
naliczy³em 12 przejechanych
je¿y i 8 wiewiórek.

Jaros³aw Jankowski po-
twierdza, ¿e jazda z nadmier-
n¹ prêdkoœci¹ jest bardzo du-
¿ym problemem ul. Przewo-
dowej. – Tym tematem te¿ siê
trzeba koniecznie zaj¹æ –
mówi – W Miedzeszynie, Fa-
lenicy, Wawrze jest wiele za-
sta³ych problemów. Nowi mie-
szkañcy wnosz¹ nowe spojrze-
nie na te problemy. Wspólnie
mo¿na staraæ siê je rozwi¹zy-
waæ. Potrzebne jest wyjœcie
z inicjatyw¹, choæby tak¹, jak
nasza wizja budowy placu za-
baw, a póŸniej trzeba dzia³aæ!
Wiceburmistrz Zaboklicki
przyznaje, ¿e ta inicjatywa ma
szansê powodzenia. Choæ na
razie dzia³ka przy zbiegu ul.
Przewodowej i Strzyg³ow-
skiej poroœniêta jest chaszcza-
mi, to za rok mo¿e tu powstaæ
nowoczesny plac zabaw. Do-
daje, ¿e s¹ plany, aby w przy-
sz³ej kadencji ka¿de z wawer-
skich osiedli mia³o taki plac.

Adam Rosiński

Dla dzieci w Miedzeszynie
W Wawrze niewiele jest nowoczesnych placów zabaw dla
dzieci. Ze spo³ecznej inicjatywy jest szansa, ¿e taki plac po-
wstanie w Miedzeszynie. 
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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 zawodowych postaraj siê trzy-
maæ swoich wczeœniejszych ustaleñ. Pomo-
g¹ ci – konsekwencja, upór i wytrzyma³oœæ.
Szykuje siê przyp³yw niespodziewanej go-
tówki, ale niestety potrzeby te¿ mog¹ wzro-
sn¹æ. Bêdziesz chcia³ zaimponowaæ bliskiej
osobie. B³yœniesz inteligencj¹ i pomys³ami,
co zostanie zauwa¿one, wiêc „kuj ¿elazo
póki gor¹ce”.

�� BYK 22.04-21.05
Najbli¿sze dni mog¹ up³yn¹æ Ci pod znakiem
obowi¹zków. Mo¿esz siê poczuæ nieco wy-
czerpany spor¹ iloœci¹ pracy. Aby odzyskaæ si-
³y poœwiêæ wiêcej czasu na relaks na œwie¿ym
powietrzu. Jeœli planujesz jakiœ powa¿ny za-
kup, zrób to w ci¹gu najbli¿szych dni, stary te-
lewizor lub lodówka mog¹ odmówiæ wspó³pra-
cy.

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Mo¿esz liczyæ na nieoczekiwan¹ pomoc
w sprawie, która wymaga fachowej znajomo-
œci. Wa¿ne spotkanie na pocz¹tku przysz³ego
miesi¹ca mo¿e staæ siê pocz¹tkiem jakiegoœ
wiêkszego biznesu. Mo¿e to bêdzie jakaœ cie-
kawa propozycja, która pozwoli Ci wyp³yn¹æ
na szersze wody i zapocz¹tkuje zupe³nie nowe
zdarzenia.

�� RAK 22.06-22.07
Jeœli siê zagapisz lub zaufasz komuœ nieodpo-
wiedniemu, mo¿esz znaleŸæ siê w tarapatach,
z których trudno Ci siê bêdzie wydostaæ. Jeœli
nie podejmiesz w³aœciwej decyzji, zdaj siê na
swoj¹ intuicjê. Jeœli planujesz podró¿, to gwia-
zdy radz¹ ostro¿noœæ, zarówno w komunikacji
zbiorowej (portfel!) lub za kierownic¹. Nie
szar¿uj ze zdrowiem.

�� LEW 23.07-23.08
Chocia¿ miesi¹c zacz¹³ siê ulgowo i bez wiêk-
szych zmartwieñ, to i póŸniej nie oczekuj nad-
zwyczajnych wydarzeñ. Wreszcie bêdzie tro-
chê czasu, aby zaj¹æ siê sob¹ i swoimi spra-
wami. Nie lokuj wszystkich pieniêdzy w jeden
interes – to Ci siê mo¿e nie op³aciæ. Zwróæ
uwagê, by Twoje zdolnoœci przywódcze nie
wziê³y góry nad ostro¿noœci¹.  

�� PANNA 24.08-23.09
W pracy bêdzie stabilnie i spokojnie, mog¹ siê
poprawiæ kontakty z d³u¿nikami. Uwa¿aj na
nieoczekiwane zdarzenia i sytuacje. Zacho-
waj czujnoœæ. Przysz³oœæ rysuje siê ciekawie,
ale to nie oznacza, ¿e ju¿ natychmiast musi
staæ siê rzeczywistoœci¹. Warto poczekaæ na
coœ d³u¿ej, aby potem byæ bardziej zadowolo-
nym. 

�� WAGA 24.09-23.10
Praca nie bêdzie w najbli¿szym czasie Twoim
oczkiem w g³owie. Nawet przy zwiêkszonym
wysi³ku, efekty mog¹ byæ mizerne. Lepiej prze-
czekaæ ten czas pracuj¹c nad dotychczasowy-
mi projektami lub odrabiaæ zaleg³oœci. W czasie
spotkañ w interesach uwa¿niej s³uchaj co mówi
druga strona, a swoje s³owa wa¿ podwójnie. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Szykuje siê w najbli¿szym czasie „ma³e urwa-
nie g³owy”. Mo¿liwe, ¿e bêdziesz musia³ zaj-
mowaæ siê wieloma sprawami naraz, praco-
waæ w stresie. Wypracuj sobie styl swobody
i lekkoœci. Co pomo¿e Ci w nawi¹zywaniu bli¿-
szych kontaktów towarzyskich? Uœmiechniêty,
wyluzowany i sympatyczny bêdziesz mile wi-
dziany w krêgach znajomych, ka¿dy bêdzie
chcia³ przebywaæ w Twoim towarzystwie. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nowe znajomoœci, mo¿e nowy partner na dal-
sze ¿ycie? Przed Tob¹ wiele mo¿liwoœci i nie-
codziennych zdarzeñ. Ca³a naprzód i wykorzy-
staj sytuacjê i realizuj swoje marzenia. Masz
szansê staæ siê osob¹ znan¹ lub majêtn¹.
Warto w najbli¿szych dniach wykazaæ inicjaty-
wê i energicznie zabraæ siê do realizacji wa¿-
nych dla Ciebie planów.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Rób to, co potrafisz najlepiej. Mo¿esz sporo
energii w³o¿yæ w pracê i naukê. Przygl¹daj siê,
jak to robi¹ inni i wyci¹gaj wnioski. Jeœli wiesz,
na czym naprawdê Ci zale¿y, nic Ciê nie powin-
no zatrzymaæ w d¹¿eniu do wyznaczonego ce-
lu. Nie wdawaj siê bezsensowne konflikty, które
odwracaj¹ Twoj¹ uwagê od tego, co istotne.

�� WODNIK 21.01-19.02
Teraz mo¿esz niesprzyjaj¹ce okolicznoœci obró-
ciæ na swoj¹ korzyœæ. Jeœli znajdziesz siê w trud-
nej sytuacji znajd¹ siê ludzie, którzy poœpiesz¹
Ci z pomoc¹. Zapowiada siê ca³kiem owocny w
niezwyk³e wydarzenia miesi¹c. Prawdopodob-
nie otworz¹ siê jakieœ zamkniête dot¹d drzwi,
otrzymasz now¹ szansê. Jednym s³owem mo¿e
nadejœæ ca³kiem niespodziewanie dobra wiado-
moœæ, zaproszenie na imprezê, na rozmowê
kwalifikacyjn¹ lub poznasz fascynuj¹c¹ osobê.

�� RYBY 20.02-20.03
Nie przejmuj siê w najbli¿szym czasie swoj¹ gorsz¹
form¹, bo gdy tylko rzucisz siê w wir spraw, od razu
poczujesz siê lepiej. Po pierwsze, to czeka Ciê spo-
ro satysfakcji z dobrze wykonanych obowi¹zków,
zaprowadzisz ³ad i porz¹dek wokó³ siebie. Na wszy-
stko spojrzysz œwie¿ym okiem, bêdziesz siê stara³
podj¹æ wa¿ne decyzje, które na pewno w znacz¹cy
sposób wp³yn¹ na Twoje ¿ycie. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 17/2010: „Ani w z¹b”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wy-
losowa³a p. Regina Olecka z ul. Walewskiej. Po odbiór zapraszamy do redakcji. 
Wa¿ne do 22.10.br. 

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

CCzzyymm  zzaaddzziiwwiićć  ggoośśccii  ssppoozzaa

PPoollsskkii??  OOttoo  kkiillkkaa  rraadd..

KKrraassiilliiccaa − to regionalna na−

zwa uznanej za dobro kultury

śliwowicy z Łącka, bo, jak mawia−

ją łącczanie, „Daje krzepę, krasi
lica nasza łącka śliwowica”.

RRooggaallee  mmaarrcciińńsskkiiee − specjal−

ność poznańska, od roku

2008 certyfikowane przez

Unię, wymyślone przez Józefa

Melcera, cukiernika, który je

bogatym sprzedawał a rozda−

wał biednym.
KKiieełłbbaassaa  lliissiieecckkaa − chuda,

z szynki i schabu, we Włoszech

tzw. „kiełbasa Wojtyły”. Wę−

dzona w olchowym dymie; „li−

siecka”, bo wytwarzana w gmi−

nie Liszki.
SSeerr  kkoorryycciińńsskkii − żółty ser

z krowiego mleka, wedle prze−

pisu, jaki w czasie Potopu

szwedzkiego zostawili na Pod−

lasiu walczący po polskiej

stronie szwajcarscy żołnierze,

kurowani z ran w dzisiejszej

gminie Korycin.
KKiinnddzziiuukk − pomysł litewski

na wędlinę wieprzową: kawałki

mięsa z solą, pieprzem i czo−

snkiem zaszywano w świńskim

żołądku, spłaszczonym dwie−

ma deskami i wędzonym kilka

miesięcy, najlepiej w dymie mo−

drzewiowym i jałowcowym.

Kroić bardzo, bardzo cienko!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Spróbujcie kuchni z kasz¹ jaglan¹, robion¹ z pro-
sa, bezglutenow¹, szalenie zdrow¹. Kupuj¹c, wy-
bierajcie zawsze tê ¿ó³ciutk¹, a nie - szaro¿ó³t¹,
która potrafi byæ gorzka. Kaszê mo¿na jadaæ na
œniadanie, obiad, kolacjê, a nawet na deser!

✓✓ Jak gotowaæ? Najwa¿niejsze - dobrze wyp³ukaæ kaszê na
sicie pod zimn¹, bie¿¹c¹ wod¹, a¿ z mêtnej stanie siê przejrzysta. Wówczas w³o¿yæ j¹
do wrz¹cego mleka pó³ na pó³ z wod¹, lekko osolonego, w proporcji 1 szklanka kaszy
na 2 szklanki p³ynu. Mieszaj¹c, gotowaæ do wch³oniêcia p³ynu a potem - na bardzo ma-
³ym gazie, oko³o 10-15 minut.

✓✓ Z jajkiem, natk¹ i szczypiorkiem - gdy kasza siê gotuje, przygotowaæ starannie
umyte, surowe jajko (1 na osobê), sparzone wrz¹tkiem. Wbiæ je do miseczki, dodaæ ³y¿-
kê siekanej natki i ³y¿kê szczypiorku. Gotow¹ kaszê, im gorêtsz¹ tym lepiej, w³o¿yæ do
miseczki i szybko, starannie wymieszaæ, ewentualnie dodaj¹c ³y¿eczkê mas³a. Przykryæ
talerzykiem, na 3 minuty, by jajko siê œciê³o. Smacznego!

✓✓ Z pesto i suszonymi pomidorami - przygotowaæ kaszê, jak powy¿ej. Gor¹c¹ wy-
mieszaæ z suszonymi pomidorami krojonymi w cienkie paski oraz pesto i œwie¿ymi zio-
³ami do wyboru. Tak przyrz¹dzona, jest doskona³ym dodatkiem do miês bez sosów, np.
piersi kurczaka marynowanej w winegrecie, sma¿onej na oliwie.

✓✓ Z powid³ami i œmietan¹ - jako s³odkie danie obiadowe lub jako deser. Ugotowa-
n¹ jak powy¿ej, lekko sch³odzon¹ kaszê, u³o¿yæ w kszta³t „wulkanu” na talerzu. „Krater”
wype³niæ powid³ami œliwkowymi a dooko³a „wulkanu” u³o¿yæ kilka ³y¿ek bardzo gêstej,
kwaœnej œmietany. 

✓✓ Z pieczonym jab³kiem - ca³e, wydr¹¿one jab³ka ze skórk¹, wype³nione w miejscu
gniazda nasiennego namoczonymi w wodzie lub rumie rodzynkami, w³o¿yæ do ma³ej
brytfanny lub naczynia do zapiekania, grubo wysmarowanego mas³em. Kasz¹ jaglan¹,
która wch³onê³a p³yn, ob³o¿yæ jab³ka i zapiec do miêkkoœci jab³ek. Podaj¹c (lepiej na go-
r¹co) mo¿na polaæ stopion¹ czekolad¹.

✓✓ Z bakaliami i miodem - suszone morele, rodzynki i orzechy w³oskie zalaæ wrz¹t-
kiem. Gdy namiêkn¹, polaæ podgrzanym miodem, najlepiej lipowym lub akacjowym,
ewentualnie lekko skropiæ cytryn¹. Dodaæ p³atki migda³owe. Wymieszaæ z wystudzon¹
kasz¹ jaglan¹. Na deser lub s³odki podwieczorek. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Panie Profesorze − pyta student antropo−

logii − jak by pan wyjaśnił takie zjawisko, że
trzydziestoletni mężczyzna wygląda młodziej
niż trzydziestoletnia kobieta?

− To proste! Kobieta trzydziestoletnia ma przynajmniej
czterdziestkę!

☺ ☺ ☺
W salonie tatuażu: − Chcę mieć czołg, ale na całe plecy!
− Gotowe − mówi artysta po 20 minutach.
− Już?!
− Panie! To ledwie pięć liter!

☺ ☺ ☺
Statek tonie.
− Jeśli muszę umrzeć, chcę ten ostatni raz czuć się kobie−

tą! − mówi jakaś pasażerka. Podchodzi do niej pasażer, ścią−
ga koszulę i mówi:

− Masz! Prasuj!
☺ ☺ ☺

Z peronu rusza pociąg a za nim pędzi jakiś człowiek, wrze−
szcząc i energicznie wymachując rękami. Pociąg znika…

− Co, spóźnił się pan? − ze współczuciem pyta go kolejarz.
− Nie, k...!!! Wyganiałem go z dworca!!! WWeessoołłyy  RRoommeekk

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
W latach 60−tych młody lekarz, Hunter Cambell Adams później

zwany „Patch Adams”, wychodząc z założenia, że dla skutecznej te−
rapii trzeba dbać nie tylko o ciało pacjenta, ale i o jego nastrój, za−
czął włączać do kuracji… śmiech. Wykorzystując swoje niemałe zdol−

ności aktorskie, rozbawiał chorych i spostrzegł, że to znakomicie sprzyja zdrowieniu!
W jego ślady poszło wspieranych przez poważne organizacje i fundacje wielu wolontariu−
szy na całym świecie, także w Polsce, którą dr Adams odwiedził w ubiegłym roku. 

Śmiech? Dla zdrowych też! Nic w tym dziwnego, ponieważ udowodniono, że śmiejąc
się wdychamy trzykrotnie więcej powietrza, niż zazwyczaj, a ponadto podczas śmiechu
nasz organizm wydziela tzw. hormony szczęścia (endorfiny), świetnie poprawiające funk−
cjonowanie organizmu, z samopoczuciem i zmniejszonym odczuwaniem bólu na czele.

Dbając o własne zdrowie i samopoczucie, chichoczmy jak najwięcej i jak najczęściej.
Jak powiedział 300 lat temu francuski pisarz, Beaumarchais: „Śmiejmy się! Kto wie czy
świat potrwa jeszcze trzy tygodnie?” CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

RAMKA
* ADOM obs³uga Wspólnot Mie-
szkaniowych. Tel. 813-02-22,
602-622-345, ma-
il:adom_bc@vp.pl

FINANSE

� Us³ugi Ksiêgowe 
www.korkowabiuro@wp.pl  

Tel. 696-052-708

INNE

�� Meble na wymiar kuchenne,
szafy i inne. Producent. 

Tel. 607-595-327

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, 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
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
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 – korepe-
tycje. 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
� Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517 77 40; 602 232 879
� Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
� Matematyka – liceum, studia. 

Tel. 603-239-612
� Niemiecki. Tel. 22 672-94-46, 

698-19-48-48
� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 
Tel. 22 310-27-40, 22 879-87-66,

fax. 22 879-87-66
� Studentka – korepetycje z che-
mii, zaleg³oœci, przygotowanie
do sprawdzianów. Dojadê. 

Tel. 503-410-723

� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 

Tel. 22 517-77-40; 
602-232-879

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

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ do wynajêcia ul. Zamie-
niecka. Tel. 601-93-74-57
� Jednopokojowe na P³owiec-
kiej. Tel. 22 613-22-41
� M2 – komfort, balkon, wypo-
sa¿one, dobry dojazd, gara¿. 

Tel.606-348-026
�NIEDROGO WYNAJMÊ MIEJ-
SCE GARA¯OWE UL. CZAPEL-
SKA 38. TEL. 22 813-25-77 

(PO GODZ. 19.00)
� Pokój Goc³aw. 

Tel. 506-573-731
� Pokój Grochów. 

Tel. 506-573-731

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Pawilon dzia³aj¹cy na bazarze
pod „Universamem”. 

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

Tel. 600-249-226

DAM PRACĘ

� Biuro Rachunkowe (Grochów)
zatrudni osobê ze znajomoœci¹
zasad ksiêgowoœci i dobr¹ obs³u-
g¹ programów biurowo-ksiêgo-
wych. Tel. 601-177-247
�� BLACHARZY, DEKARZY,
MURARZY. TEL. 691-033-140; 

22 679-59-20
�� DO OCIEPLEÑ BUDYN-
KÓW - FACHOWCÓW LUB
BRYGADY. TEL. 691-033-140; 

22 679-59-20
� Jako niezale¿ny lider Betterwa-
re prowadzê nabór oraz szkolenia
potencjalnych wspó³pracowników
tej firmy (Przedstawicieli, Lide-
rów). Oferujemy angielskie zarob-
ki i pracê w Polsce oraz niezale¿-
noœæ biznesow¹. Niewa¿ne ile
masz lat do³¹cz do mojego zespo-
³u. Anna Waledoff Lider PL –
21705. Tel. 501-375-655, 

annya50@wp.pl
� Polska sieæ sklepów spo¿yw-
czych zatrudni: KASJERÓW
SPRZEDAWCÓW do sklepów:
przy Trakcie Brzeskim oraz
w Warszawie: Goc³aw, Centrum.
Kontakt: tel. 22 547-05-42;
rekrutacja@marcpol.waw.pl

RAMKA
Zatrudnimy opiekunki z wy-
kszta³ceniem
co najmniej œrednim o kierunku
spo³ecznym, 
medycznym lub opieki œrodowi-
skowej.
Praca w domu pacjenta. Oferty
proszê sk³adaæ 
w godz. 10.00-14.00 ul. Serocka
10

� Zatrudniê kierowcê kat. CE na
sk³adzie materia³ów budowla-
nych. Tel. 0602-189-663
RAMKA
Zatrudniê do Punktu Gastrono-
micznego
przy ul. Korkowej (Wawer) 
Wymagania: Ksi¹¿eczka Sanitar-
no-Epidemiologiczna. 
Wynagrodzenie: 9z³/h netto (160-
165 h). 
Kontakt: 502-084-811

� Zatrudniê mi³¹, uczciw¹, bez
na³ogów pani¹ do opieki nad star-
sz¹ osob¹, sprawn¹ fizycznie. 

Tel. 22 424-81-85, 
22 613-30-07 (w godz.18-20).

SZUKAM PRACY

� Sprz¹tanie, prasowanie, opie-
ka. Tel. 506-573-731
� Zaopiekujê siê dzieckiem. 

Tel. 504-619-548
� Zaopiekujê siê starsz¹ osob¹
kilka godz. w tygodniu. 

Tel.501-072-917

OGRODNICZE

� Ogrodnictwo – kompleksowo. 
Tel. 0602-58-75-13

� Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, porz¹dki. Tel. 888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem
skarbowym, wszystkie podatki,
spadki, darowizny, aukcje. War-
szawa Goc³aw. 

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

www.podatki-doradca.pl
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz wtor-
ków, ul. Grochowska 207 (Uni-
versam nad bankiem).

www.kancelariaosica.pl 
Tel. 0509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
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

RÓŻNE

� Pozosta³oœci drewna, wêgla –
uprz¹tnê. Tel. 22 615-21-11

SPORT

�� 6 listopada br. w godz.10.00-
16.00 w si³owni TKKF Gro-
chów ul. Podskarbiñska 7b –
odbêdzie siê III Edycja Turnie-
ju w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c
o Puchar TKKF Grochów.
Zg³oszenia tel. 22 870-52-72
(w godz.13.00-20.00).
� Si³ownia, ping-pong. ul. Pod-
skarbiñska 7B. Najtaniej na Gro-
chowie! Tel. 22 870-52-72

TURYSTYKA

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

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 692-614-577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
�� ALKO – PRZEPROWADZ-
KI. 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. Igañska
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; 
� Cyklinowanie, lakierowanie,
malowanie. Tel. 510-727-201

�� CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. TEL. 694-825-760
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

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, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 22 610-18-53; 662-
065-292

�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 

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

�� GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

� Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 22 671-05-82

� G³adŸ, malowanie, glazura, te-
rakota. 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
�� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 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
�Malowanie, tapetowanie, g³adŸ
– doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
�� Meble kuchenne, szafy wnê-
kowe, garderoby na wymiar,
projekt, wycena, monta¿. 

Tel. 0792-093-410
�� 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

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
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, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy 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 solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88
� Transport, przeprowadzki, czy-
szczenie podwórek, piwnic – ta-
nio. Tel. 514-547-042
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771
� Us³ugi remontowe. 

Tel. 0602-58-75-13
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 602-228-874
�� WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszcza-
nie piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163
��Wywóz gruzu, mebli, liœci, ga-
³êzi, sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 502-911-367
�� WOJTEK – WWK NAPRA-
WA KOMPUTERÓW.

TEL. 603-650-090

USŁUGI/budowlane

� Geodeci. Tel. 783-640-323
� HYDRULIK, SOLIDNIE
I TANIO. TEL. 514-076-212 

USŁUGI/remontowe

� Cyklinowanie bezpy³owe, la-
kierowanie, uk³adanie parkietów
– solidnie. Tel. 503-630-035
� G³adŸ, malowanie od zaraz. 

Tel. 609-982-675
� 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
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

� „Trzy Pieski” – strzy¿enie, fry-
zury jesienno-zimowe. 
Tel. 22 610-80-08; 501-591-901
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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

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

Zatrudniê do 
Punktu Gastronomicznego
przy ul. Korkowej (Wawer) 

Wymagania: Ksi¹¿eczka 
Sanitarno-Epidemiologiczna. 
Wynagrodzenie: 9z³/h netto

(160-165 h). 
Kontakt: 502-084-811

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA

Nieodp³atnie odbieram zu¿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

MIESZKANIE ul. Paca (przy parku) 
56 m2 – 2 pokoje 
tel. 500 161 109

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

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

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



REKLAMA REKLAMA
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Niscar Sp. z o.o.
www.tatawarszawa.pl
sprzedaz@niscar.pl

tel. 22 751 84 51
ul. Brukowa 42/44,
05-092 £omianki

Piłkarska A klasa
Od kilku tygodni „Mieszkaniec” obserwuje pi³karskie po-

czynania w warszawskiej grupie A klasy dru¿yn KS Weso³a
i AON-u Rembertów. 

Ostatnie kolejki nie przynios³y wielkich zmian w czo³ówce
tabeli. W pierwszy weekend paŸdziernika odby³y siê „mie-
szkañcowe” derby. AON Rembertów star³ siê z KS Weso³a. Pi³-
karze z Rembertowa stanêli przed szans¹ zbli¿enia siê do dru-
giego, premiowanego miejsca w tabeli. Miejsca, które w³aœnie
opuœcili… seniorzy z Weso³ej. Przed meczem AON by³ na
czwartej pozycji, a na trzeciej w³aœnie KS Weso³a. W przypad-
ku zwyciêstwa AON znalaz³by siê na trzeciej lokacie. Jednak
mecz (2:0) wygra³a dru¿yna z Weso³ej.

9 paŸdziernika pi³karze z Weso³ej pokonali Mewê Krubin
(4:2), a AON wygra³ z Wis³¹ Jab³onna (2:0). Ligowej tabeli
nadal przewodzi Bóbr T³uszcz. Weso³a ugruntowa³a odzyskan¹
pozycjê wicelidera. Trzeci¹ lokatê zajmuje WKS Rz¹œnik, a za
nim, z trzypunktow¹ strat¹ plasuje siê AON Rembertów. W naj-
bli¿sz¹ sobotê o godz. 11.00 KS Weso³a zagra z Koron¹ Jadów,
a o 17.00 AON spotka siê z Wkr¹ Pomiechówek.

ar 

Zakoñczy³y siê rozgrywki
Ligi na Trawie „EUROPRA-
GA 2010”. Teraz ruszaj¹ tur-
nieje pi³ki halowej.

W minion¹ sobotê, 9 paŸdzier-
nika, zakoñczy³ siê organizowany
przez po³udniowopraskie i mazo-
wieckie œrodowiska Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej tur-
niej pi³karski „EUROPRAGA
2010”. Rozgrywki, w kilku dziel-
nicach prawobrze¿nej Warszawy,
trwa³y blisko pó³ roku. Tylko na
Pradze Po³udnie, w turnieju,
wziê³o udzia³ 16 dru¿yn. 

- Ponad 360 zawodników ro-
zegra³o blisko 200 spotkañ –
podsumowuje Arkadiusz Kura-
nowski, cz³owiek bez którego
wiele pi³karskich imprez w na-
szych dzielnicach by siê nie
odby³o. Mecze rozgrywano na
dwóch boiskach: „Orliku”

w Parku Poliñskiego i szkolnym
boisku przy ul. Zbaraskiej. Tam
w³aœnie odby³o siê ostateczne
zakoñczenie turnieju. – Chwa³a
zwyciêzcom, uznanie dla poko-
nanych – niczym rzymski ce-
sarz do gladiatorów przemawia³
do pi³karzy wiceburmistrz Pragi
Po³udnie Konstanty Bartoñ,
który wrêcza³ nagrody i medale.

G³ówn¹ nagrod¹ turnieju by³
Puchar Burmistrza Pragi Po³u-
dnie. Impreza odbywa³a siê pod
patronatem Tomasza Kuchar-
skiego. Puchar ten zdoby³ ze-
spó³ Valcom, który zaj¹³ pierw-
sze miejsce w pierwszej lidze
turnieju. Za Valcomem osta-
tecznie uplasowa³y siê dwie
grochowskie dru¿yny: Do¿ynki
Grochów i FC Grochów.
W drugiej lidze, wœród zespo-
³ów oœmioosobowych, najlep-

sze rezultaty osi¹gnê³y teamy
FC Bia³owieska, Alcur i Sa-
skers Old Boys. Dwa tygodnie
wczeœniej zakoñczy³y siê roz-
grywki dru¿yn szeœcioosobo-
wych. W tej lidze zwyciê¿y³a
dru¿yna Praga z Targówka, ale
na „pudle” znowu stanê³y dwa
grochowskie zespo³y: Lions
i W Uderzeniu. 

Najlepszymi strzelcami po-
szczególnych lig zostali: Piotr
Goryszewski (Do¿ynki Gro-
chów), Kamil Ma³¿ (Alcur)
i Arkadiusz Kaniowski (Kofei-
na Sport). – Od najbli¿szego
weekendu, w hali OSiR-u przy
ul. Siennickiej, zaczynamy roz-
grywki Praskiej Ligi Pi³ki Ha-
lowej – informuje „Mieszkañ-
ca” Arkadiusz Kuranowski,
dla którego jedyn¹ przerw¹
w pi³karsko-spo³ecznej dzia-
³alnoœci jest przerwa pomiêdzy
jedn¹, a drug¹ po³ow¹ kolejne-
go meczu… Ada.M

Finały „EUROPRAGI”

W paŸdzierniku m³odzi,
po³udniowoprascy sportow-
cy zostali nagrodzeni
w urzêdzie dzielnicy. Samo-
rz¹d uhonorowa³ ich pracê
i osi¹gniêcia.

Zreszt¹ uhonorowa³ nie tyl-
ko sportowców, gdy¿ do urzê-
du zostali tak¿e zaproszeni
trenerzy, opiekunowie i rodzi-
ce sportowców. Tyle osób
zwi¹zanych ze sportem naraz
rzadko bywa w ratuszu Pragi
Po³udnie. Okazj¹ do spotka-
nia by³o podsumowanie do-
tychczasowych wyników
dzielnicowych klubów w roku
2010. Praktycznie wszystkie

miejsca siedz¹ce w sali konfe-
rencyjnej by³y zajête. Z m³o-
dymi sportowcami spotka³ siê
burmistrz dzielnicy Tomasz
Kucharski i jego zastêpcy
Konstanty Bartoñ i Marek
Karpowicz. 

W urzêdzie najliczniejsz¹
grupê zawodniczek stanowi³a
dziewczêca dru¿yna unihoke-
ja UKS Orlêta (juniorki m³od-
sze). Nastolatki zajê³y drugie
miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski. Za wyniki w zawodach tej
samej rangi nagrodzonych zo-
sta³o równie¿ troje p³ywaków
z UKS Ostrobramska. Bardzo
siln¹ ekipê laureatów stano-

wili wodniacy z Yacht Klubu
Polski. Kamila Smekta³a zdo-
by³a w tym roku w tureckim
Stambule Mistrzostwo Œwiata
w windsurfingu olimpijskim,
a Zofia Klepacka by³a trzecia
w Mistrzostwach Europy. A¿
czterech zawodników YKP
odnios³o sukcesy na Mistrzo-
stwach Polski w windsurfingu
lodowym. W urzêdzie nagro-
dzono te¿ 12 wioœlarzy
z MKS Dwójka Warszawa.
Wioœlarze stawali w tym roku
na podium Mistrzostw Polski.
Nie zabrak³o równie¿ przed-
stawicieli sportów si³owych.
By³ wicemistrz Polski w pod-
noszeniu ciê¿arów, Przemy-
s³aw Budek z UKS Impuls
Warszawa oraz bokserzy
z UKS Fenix, Micha³ Olaœ

i Krzysztof Wojcieszek, br¹-
zowi medaliœci Mistrzostw
Polski. Wysokie loty naszych
m³odych sportowców, niczym
mocno podbita lotka, podkre-
œli³ znakomity rezultat bad-
mintonistek z UKSB Mile-
nium Warszawa, Anny Dêb-
skiej i Adrianny Tataj – trze-
cie miejsce w Mistrzostwach
Polski. 

Zawodnicy otrzymali pa-
mi¹tkowe ksi¹¿ki, a trenerzy
litografie (na zdjêciu). Po-
zostaje mieæ nadziejê, ¿e
Praga Po³udnie chc¹ca mie-
niæ siê dzielnic¹ sportu bê-
dzie czêœciej docenia³a suk-
cesy m³odych mieszkañców
i na tego typu uroczysto-
œciach bêdzie coraz wiêcej
wyró¿nionych. rosa 

Urząd pełen sportowców
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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

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

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

Gdy w telewizji wypowiada siê eks-
pert, a program dotyczy zdrowia,
zw³aszcza spraw delikatnych, z który-
mi wiele osób krêpuje siê zwróciæ do
specjalisty, znajdujemy odpowiedzi
na wiele nurtuj¹cych pytañ. Czêsto
obejrzenie takiego programu skutkuje
tym, ¿e zaczynamy doceniaæ powagê
sytuacji i szukamy pomocy w gabine-
cie lekarskim. Mamy wiele szczêœcia,
gdy uda nam siê trafiæ na tego same-
go mi³ego, kompetentnego lekarza,
którego ogl¹da³yœmy w telewizji.  

To miêdzy innymi tacy lekarze, pa-
sjonaci swojego zawodu, przyjmuj¹
w klinice BORAMED róg Bora-Komo-
rowskiego i Fieldorfa, kameralnie
ulokowanej w Galerii Handlowej. Tu
mo¿na przyjœæ i w mi³ej atmosferze
zasiêgn¹æ porady co do wa¿nych,
kobiecych spraw i problemów, z nie-
trzymaniem moczu w³¹cznie. Ale nie
tylko! BORAMED to kilka zespo³ów
specjalistów najwy¿szej próby, nowo-
czesnych, stale siê rozwijaj¹cych,
których mo¿na spotkaæ w najlep-
szych warszawskich klinikach.

Co dla Pañ (mam, babæ, córek)?
Wszelkie konsultacje ginekologiczne,
cytologia, kolposkopia czyli bezbole-
sne badanie, szalenie pomocne w dia-
gnostyce niektórych problemów szyjki
macicy, USG ginekologiczne dopo-
chwowe, a tak¿e USG piersi oraz nie-
zwykle profesjonalne prowadzenie ci¹-
¿y, tak¿e tej z problemami czy zwi¹za-
nej z obawami o zdrowie maleñstwa.

Nieinwazyjna diagnostyka prena-
talna, a tak¿e œwietne badania USG
na bardzo nowoczesnym sprzêcie,

pozwalaj¹cym miêdzy innymi na uzy-
skanie tzw. obrazu 4D, czyli czegoœ
w rodzaju… filmu, na którym widaæ
dziecko w ³onie matki trójwymiarowo
i w dodatku w ruchu! Jakoœæ aparatu-
ry pozwala na „nakrêcenie” filmu
z nienarodzonym jeszcze malu-
szkiem, co z jednej strony jest wielk¹
przygod¹ dla przysz³ych rodziców
i ich bliskich, lecz z drugiej - pozwala
na szalenie precyzyjne diagnozowa-
nie i wykrywanie ewentualnych pro-
blemów, by w porê podj¹æ odpowie-
dnie dzia³ania. Taki film mo¿na do-
staæ na p³ycie i ogl¹daæ go w domu!
W BORAMEDzie wykonywane s¹
tak¿e inne badania, wa¿ne dla ciê-
¿arnych, m.in. USG genetyczne
w po³¹czeniu z testem PAPP-A czy
np. USG przezciemi¹czkowe nowo-
rodków. Ale BORAMED to nie tylko
œwietna, nowoczesna ginekologia. 

Dla Pañ i dla Panów przygotowa-
ne s¹ propozycje opieki i konsultacji
endokrynologicznej, a aparatura USG
s³u¿y do badañ wszelkich narz¹dów
wewnêtrznych, stawów, itp. Schorze-
nia tarczycy, cukrzyca, adrenopauza,

to tylko niektóre problemy, z którymi
mo¿na znaleŸæ tu skuteczn¹ pomoc.  

Szerokie spektrum badañ labo-
ratoryjnych, w tym serologia, toksy-
kologia, wymazy bakteriologiczne,
biochemia, hormony, a tak¿e markery
nowotworowe, koagulopatia czy auto-
immunologia - codziennie, miêdzy
godzin¹ 9 a 12 mo¿na oddaæ materia³
do analizy, wykonanej na niezawod-
nym, nowoczesnym sprzêcie, przez
wyspecjalizowanych laborantów. 

Stomatologia to kolejna specjali-
zacja BORAMEDu. Zespó³ zbudowa-
no z lekarzy, doœwiadczonych w le-
czeniu zachowawczym jak i chirurgii
szczêkowej, stomatologii estetycz-
nej, endodoncji, implantologii czy
protetyce. Lecz¹ tu te¿ choroby przy-
zêbia, wybielaj¹ w sposób bezpiecz-
ny (zabieg trwa oko³o godziny
i wbrew obiegowym opiniom nie jest
tylko dla gwiazd filmowych czy polity-
ków, osób z pierwszych stron gazet).
Wielu pacjentów decyduje siê na nie-
go zw³aszcza przed wa¿nymi uroczy-
stoœciami czy w szczególnych mo-
mentach ¿ycia. Pacjenci stomatolo-

giczni w BORAMEDzie, to wszystkie
pokolenia, tak¿e dzieci. Zarówno le-
karze, jak i nowoczesny, czêsto uni-
kalny sprzêt na europejskim pozio-
mie, sprostaj¹ bezboleœnie i bez tru-
du nawet skomplikowanym zada-
niom. Pierwsza konsultacja - gratis
(szczegó³y w Regulaminie Promocji
dostêpnym w klinice).

Mówi¹c o tej klinice, trzeba wspo-
mnieæ o zespole lekarzy, dobieranym
z pasjonatów, stale rozwijaj¹cych
swoje umiejêtnoœci, pod¹¿aj¹cych za
najnowszymi doœwiadczeniami i zdo-
byczami medycyny. To wa¿ne, ¿e
ka¿dy kolejny pacjent jest przyjmo-
wany z delikatnoœci¹, szacunkiem
i wielk¹ ¿yczliwoœci¹. 

Klinika umo¿liwia i wspiera te dzia-
³ania oferuj¹c przyjazne, przestronne
wnêtrza w ciep³ej kolorystyce (projek-
towa³ je architekt wnêtrz w œcis³ej
wspó³pracy z lekarzem - praktykiem),
zaopatruj¹c gabinety w ultranowocze-
sny sprzêt. To miêdzy innymi wspo-
mniane ju¿ „Ferrari wœród USG”, czyli
aparat ultrasonograficzny VOLUSON,
pierwszy taki w Warszawie: model E6,

ze zintegrowan¹ nagrywark¹ DVD,
œwietnie sprawdzaj¹cy siê w radiolo-
gii, ginekologii, po³o¿nictwie, urologii,
kardiologii i badaniach naczyniowych,
dziêki zaawansowanej technologii
obrazowania pozwalaj¹cy na uzyska-
nie p³ynnych, przestrzennych obra-
zów diagnostycznych o niespotykanej
dotychczas dok³adnoœci. 

Innym niezwyk³ym aparatem jest
pracuj¹ca w czêœci stomatologicznej
piaskarka abrazyjna, która bez wi-
bracji i przykrych odg³osów radzi so-
bie nawet z najmniejszymi ubytkami.
Bez borowania!

Kompetentnie, mi³o, wszechstron-
nie: BORAMED. Dbaj o siebie - z naj-
lepszymi! AS 2010

BORAMED: ul. Bora−Komorowskiego 21, Pasaż Handlowy, lok. 307. Czynne 900–2000, w soboty 900–1300.
www.boramed.pl,    tel. 22 250 15 77,    e−mail info@boramed.pl

O zdrowiu – bardzo serio

BORAMED zaprasza na
szczepienia przeciw 

wirusowi HPV 
– do końca roku 2010

w konkurencyjnej cenie 

350 zł!

DIETETYKA
ODCHUDZANIE

Bezp³atny pomiar 
tkanki t³uszczowej 

i p³ynów ustrojowych
ul. £ukowska 1 (Grochów)

tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981
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- Oko³o 500 milionów lu-
dzi na ca³ym œwiecie cierpi
w wyniku ubytku s³uchu.
Problem najczêœciej dotyka
osoby starsze, skutecznie
utrudniaj¹c im funkcjonowa-
nie w stale pêdz¹cym œwie-
cie, przeszkadzaj¹c w co-
dziennej komunikacji oraz
nara¿aj¹c na bolesne uczu-
cie wstydu.

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

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

Ryszard Miko³ajewski: -
Tak, z ca³¹ pewnoœci¹ takie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porada laryngologa 

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

PARTNER OTICON

Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 

500 z³ upustu!
Iloœæ aparatów w promocji

ograniczona. 
Promocja potrwa 

do 29 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

Rodzice wybrali Super ¯³obek

Tu maluchy 
są szczęśliwe!

¯³obek nr 31 przy ul. Motorowej to najlepsza placówka w ca-
³ej Warszawie! „Têczowa chatka” w³aœnie zdoby³a tytu³ „Super
¯³obek 2010”, pokonuj¹c blisko czterdziestu konkurentów. Ro-
dzice docenili m.in. profesjonalny personel, ofertê zajêæ dla
dzieci i smaczne posi³ki. 

Konkurs ju¿ po raz pi¹ty zorganizowali miejscy urzêdnicy. -
Chcieliœmy sprawdziæ, czy wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
rodziców oraz przekonaæ siê, czy s¹ zadowoleni z jakoœci opieki
nad ich pociechami – t³umaczy Bo¿ena Przybyszewska, dyrektor
zespo³u sto³ecznych ¿³obków.

W tym celu urzêdnicy rozes³ali blisko 3 tysi¹ce ankiet, w których
zadawali szczegó³owe pytania dotycz¹ce wielu zwi¹zanych ze
¿³obkiem spraw: od warunków lokalowych po jakoœæ posi³ków.
Ka¿dy rodzic ocenia³ ¿³obek, do którego chodzi jego dziecko. Po
podsumowaniu wyników okaza³o siê, ¿e „Têczowa chatka” zdoby-
³a najwiêcej pozytywnych opinii i wygra³a konkurs.

- Jest to nie tylko nasz wielki sukces, ale przede wszystkim uhono-
rowanie ciê¿kiej pracy ca³ego personelu – mówi Krystyna D¹brow-
ska, kierownik placówki. W czym tkwi klucz do zwyciêstwa? - Je-
steœmy otwarci na rodziców, ich pytania i potrzeby. Czêsto zaprasza-
my ich do siebie, organizujemy wspólne zabawy i programy – doda-
je pani kierownik.

Co ciekawe, ¿³obek przy Motorowej to jedyna placówka integra-
cyjna w ca³ej Warszawie! Spoœród 40 innych ¿³obków tylko ten,
oprócz zdrowych maluchów, przyjmuje dzieci wymagaj¹ce opieki
psychologów i fizjoterapeutów np. z autyzmem czy zespo³em Do-

wna. Tutejsi podopieczni korzystaj¹ z rehabilitacji, masa¿y czy za-
jêæ logopedycznych. Wszystko pod okiem doœwiadczonych specja-
listów.

Ze œrodków unijnych ¿³obek kupi³ te¿ nowoczesny sprzêt do inte-
gracji sensorycznej. Niestety, stoi na korytarzu, bo placówka nie ma
pieniêdzy na wybudowanie sali rehabilitacyjnej. Spraw¹ zajê³a siê od
lat pomagaj¹ca warszawskim ¿³obkom fundacja „Przywróæmy spo³e-
czeñstwu”. – Chcielibyœmy zebraæ pieni¹dze, dziêki którym ¿³obek
móg³by na potrzeby sali rehabilitacyjnej wybudowaæ z prawdziwego
zdarzenia przestronny taras – mówi prezes Fundacji Witold Chaczy-
kowski. – Apelujemy o pomoc tak¿e do czytelników „Mieszkañca” 
– dodaje. Szczegó³y akcji oraz numer konta, na które mo¿na wp³acaæ
pieni¹dze s¹ podane na stronie internetowej fundacji:www.przywroc-
myspoleczenstwu.pl Marta Maruna

Lekarze i pozosta³e osoby
pracuj¹ce w szpitalu. – Ogó³em
jest u nas zatrudnionych pomiê-
dzy 500 a 600 osób personelu
medycznego i niemedycznego –
podlicza „Mieszkañcowi” pani
z dzia³u kadr Szpitala Gro-
chowskiego im. Dr med. Rafa³a
Masztaka. To olbrzymia iloœæ.
Gdyby ka¿dy z zatrudnionych
przyjecha³ do pracy samocho-
dem, to na szpitalnych parkin-
gach i okolicznych uliczkach
zmieœci³aby siê mniej ni¿ po³o-
wa tych aut. Dla samochodów
pacjentów i odwiedzaj¹cych
miejsc do zaparkowania, oczy-
wiœcie, ju¿ by nie by³o. Ale to
hipotetyczna sytuacja, choæ
ka¿dy, kto choæ raz potrzebo-
wa³ odwiedziæ szpital doskona-
le wie, ile k³opotów sprawia
znalezienie wolnego miejsca do
zaparkowania samochodu. Nie-
dawno reporter „Mieszkañca”
by³ œwiadkiem, jak do pracy
spóŸni³a siê jedna z lekarek. –
Kr¹¿y³am wokó³ szpitala szuka-
j¹c miejsca…- t³umaczy³a pani
doktor. - A nie postawiê auta
tam, gdzie nie wolno, bo zaraz
mi stra¿ miejska wlepi³aby
mandat.

Przed g³ównym wejœciem do
szpitala, od strony ul. Grenadie-
rów, codziennie parkuje kilka-

dziesi¹t samochodów (na zdjê-
ciu). – Ale to w³aœciwie nie jest
parking – w rozmowie z „Mie-
szkañcem” zastrzega pracow-

nik z dzia³u technicznego szpi-
tala – To mo¿na nazwaæ parkin-
giem objazdowym. Ma s³u¿yæ
temu, aby pacjenci mogli pod-
jechaæ jak najbli¿ej wejœcia do
budynku. To samo oczywiœcie
dotyczy karetek. Samochodami
s¹ obstawione tak¿e okoliczne
uliczki. Budowa parkingu wie-
lopoziomowego nie wchodzi
w rachubê. W zasadzie wydaje
siê, ¿e sytuacja nie mo¿e ulec
polepszeniu. Niemniej niezbêd-
ne jest podjêcie dzia³añ w celu
zwiêkszenia iloœci miejsc par-

kingowych i postojowych.
Przecie¿ ani chorzy pacjenci
nie powinni siê dodatkowo de-
nerwowaæ, ¿e nie maj¹ gdzie
zaparkowaæ, ani lekarze spóŸ-
niaæ do pracy z tego powodu.

- Mam pewne koncepcje –
o sygnalizowanych ju¿ w sto-
³ecznym Biurze Polityki Zdro-

wotnej propozycjach rozwi¹za-
nia problemu mówi nam Mie-
czys³aw Hrycko, pe³nomocnik
dyrektora szpitala ds. inwesty-
cji. – Ulica Suchodolska, która
dochodzi do bramy szpitala, ma
bardzo szerokie pobocze i mo¿-
na tam usytuowaæ miejsca dla
samochodów. Podobnie na ul.
Cyraneczki. Tam z jednej strony
aktualnie jest zakaz zatrzymy-
wania siê. Do realizacji tej kon-
cepcji potrzeba wspó³pracy
w³adz Warszawy i Pragi Po³u-
dnie. Dobr¹ okazj¹ do rozmo-

wy na ten temat z w³adzami
mo¿e byæ zawieszenia wiechy
na nowym pawilonie szpital-
nym, które ma siê odbyæ je-
szcze w tym miesi¹cu. – Po-
winniœmy siê pochyliæ na t¹
spraw¹ tak samo, jak nad ka¿-
dym problemem mieszkañców –
uwa¿a Ryszard Kalkhoff, radny
Pragi Po³udnie i szef rady spo-
³ecznej szpitala. – Tutaj, jak
w wielu miejscach w Warsza-
wie, dba³oœæ o zieleñ i trawniki
œciera siê z potrzeb¹ wiêkszej
iloœci miejsc parkingowych.
Uwa¿am, ¿e w tej kwestii po-
winna siê wypowiedzieæ rada
osiedla.

„Mieszkaniec” zapyta³ wiêc
o zdanie Karola Kowalczyka,
przewodnicz¹cego Rady Osie-
dla Grochów-Kinowa, na tere-
nie którego znajduje siê szpi-
tal. – Oczywiœcie, ¿e tworzenie
miejsc parkingowych jest po-
trzebne, ale nie mo¿e siê odby-
waæ kosztem chodników, który-
mi poruszaj¹ siê mieszkañcy. –
mówi Karol Kowalczyk. Oka-
zuje siê, ¿e parkuj¹ce na gro-
chowskich chodnikach auta
powoduj¹ obluzowanie siê p³yt
chodnikowych i lokalny samo-
rz¹d mia³ w tej sprawie ju¿ kil-
ka interwencji. Tak wiêc pro-
blem pozostaje do rozwi¹zania
pomiêdzy dyrekcj¹ szpitala,
a samorz¹dowcami. Oby to
rozwi¹zanie godzi³o interes
pacjentów, mieszkañców i le-
karzy… ar

Lekarzu, parkuj sobie sam…
Okazuje siê, ¿e problemy z zaparkowaniem
przed Szpitalem Grochowskim nie dotycz¹
tylko pacjentów i odwiedzaj¹cych. Taki sam
k³opot maj¹ równie¿… lekarze. 

W opinii specjalistów nadu-
¿ywanie antybiotyków spra-
wia, ¿e bakterie mutuj¹c, siê
na nie uodporniaj¹ a sku-
tecznoœæ antybiotyku spada! 

Grypa nie jest chorob¹ bakteryjn¹, lecz
wirusow¹, wiêc antybiotyk jest skuteczny
nie - jako lek na grypê - lecz w przypadku
powik³añ pogrypowych. Nieprawd¹ jest, ¿e
„atakowana” antybiotykiem grypa mija
szybciej i mniej nieprzyjemnie. Przeciwnie,
tego rodzaju lek, podany nie w porê, mo¿e
skomplikowaæ przebieg choroby i znacznie
os³abiæ pacjenta. Antybiotyk nie jest cu-
downym lekiem na wszystko!

Zupe³nie inaczej ma siê sprawa z angi-
n¹, któr¹ wywo³uj¹ bakterie. Pozostawmy
zatem lekarzom i diagnozê, i terapiê. Za-

ufajmy ich wiedzy i doœwiadczeniu, nie
wymuszajmy recept na antybiotyk, li-
cz¹c, ¿e dziêki temu szybko staniemy na
nogi. Najlepiej pomóc mo¿e malinowa
herbata, ciep³y koc i dobry nastrój. Plus,
oczywiœcie, wszystko, co przepisa³ nam
lekarz. Dlatego zanim zachorujemy, a nie
ma przeciwwskazañ, warto siê zaszcze-
piæ.

Bezp³atnie mog¹ to zrobiæ doroœli z grup
ryzyka: seniorzy, osoby cierpi¹ce na prze-
wlek³e choroby uk³adu oddechowego, serco-
wo-naczyniowego, cukrzycy. Seniorzy mo-
g¹ szczepiæ siê za darmo przeciw grypie
równie¿ w publicznych przychodniach. Lista
miejsc na stronie:www.zdrowa.warszawa.pl

(ego)

Grypa idzie – lecz się z głową!




