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To nie „Taniec
z Gwiazdami”!

Nie wiem jak Pañstwo, ale ja
jestem bardzo rozczarowany do-
tychczasow¹ kampani¹ wybor-
cz¹ do parlamentu. Otó¿ mam
wra¿enie, ¿e politycy bior¹ udzia³
w castingu do „Tañca z Gwiazda-
mi” a nie w wyborach do Sejmu
i Senatu. Pusz¹ siê, chêtnie
mówi¹ o tym, jacy beznadziejni
s¹ poprzednicy, tañcz¹ i œpiewa-
j¹, ale s¹ zaskakuj¹co banalni, je-
œli chodzi o pomys³y na moderni-
zacjê pañstwa.

Rozumiem trudnoœæ chwili -
Europa stoi na rozdro¿u, nie wie-
my czy bêdzie kryzys gospodar-
czy, nie wiadomo wiêc, czy bêd¹
pieni¹dze na reformy. Ale tym
bardziej wymaga to podejœcia wa-
riantowego: jak bêdzie dostatek,
to zrobimy to i to. Jak przyjdzie
bieda - zajmiemy siê tym i tym.

I gdyby walcz¹ce o miejsca
w parlamencie ugrupowania ze-
chcia³y przedstawiæ swoje wielo-
wariantowe programy, to mia³bym
w czym wybieraæ. Nie wœród tych,
którzy s¹ ³adni, piêkniej siê uœmie-
chaj¹, bardziej gromko zapewnia-
j¹, ¿e kochaj¹ ojczyznê, ale wœród
tych, którzy wydaj¹ mi siê bardziej
kompetentni.

I o takich wyborach marzê. ¯e
nikt mi nie poka¿e broszurki,
o której powie: tu jest wszystko
napisane (bo nie jest - s¹ same
tzw. z³ote myœli, ¿e trzeba, ¿e siê
bêdzie itp.), lecz bêdzie w stanie
profesjonalnie zarekomendowaæ,
co dana partia ma do powiedzenia
w sprawie biedy na obrze¿ach
wielkich aglomeracji, pobudzania
wzrostu gospodarczego, likwido-
wania bezrobocia, d³ugu pañstwa.

Bo o tych sprawach bêd¹ po-
s³owie decydowaæ. A nie o leit-
motiwie przeboju w stacjach ra-
diowych. Tomasz Szymański
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MAŁE MIESZKANIA
3 i 4−pokojowe
metraże od 38 m2

Ceny od 6800 zł za m2

z dogodną zapłatą
ul. BESKIDZKA 31

Tel./fax 22 879−73−86

Nowa siedziba: 
ul. Grochowska 336

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

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

OPTYK, OKULISTA

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

www.egrib.pl

INWESTYCJA NA UKOÑCZENIU
Budynek kameralny, ogrodzony

24−25.09.11 r. Bądźcie z Nami na DRUKARZU
24 oraz 25 wrzeœnia br. od 9.00 w Parku Skaryszewskim na terenie KS „Drukarz” moc atrakcji.
Odbêdzie siê piknik organizacji pozarz¹dowych ,,Po³udniowopraskie Prezentacje’’ oraz mecze dru¿yn
dzieciêcych z domów dziecka, czyli turniej ,,Nadzieja na Euro”. Najlepsi zawodnicy zmierz¹ siê z pi³kar-
sk¹ Reprezentacj¹ Artystów Polskich. W programie imprez warsztaty artystyczne, konkursy m.in. Konkurs
Wiedzy o Pradze-Po³udnie oraz koncerty. W sobotê zagra Kapela Staœka Wielanka, zaœ w niedzielê 
wyst¹pi raper Pono oraz Projekt Warszawiak. Na najm³odszych uczestników imprez czekaj¹ s³odycze
ufundowane przez firmê Wedel. Patronat nad imprezami obj¹³ Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy 
Praga-Po³udnie. (eb)

WWWWAAAAWWWWEEEERRRR     SSSS IIII ĘĘĘĘ     BBBBUUUUDDDDZZZZ IIII
W NUMERZE:

Kronika policyjna
ssssttttrrrr.... 2222

Spó³dzielczoœæ,
moje ¿ycie... ssssttttrrrr.... 3333
Weso³a w szalonym
pogo ssssttttrrrr.... 4444
Mieszkañcy mówi¹
„nasza Fala”

ssssttttrrrr.... 6666
Nostalgicznie 
i z pazurem ssssttttrrrr....    8888
W MIESZKAÑCU
Marek
Borowski 

ssssttttrrrr....    9999
MIESZKANIEC
na luzie ssssttttrrrr....    11110000
Pierwszy dzwonek

ssssttttrrrr....    11112222
Dzielnicowo na
sportowo ssssttttrrrr.... 11115555

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

I WSZYSTKIE INNE MEBLE
oraz NAPRAWA I RENOWACJA

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

WYŁĄCZNIE LITE DREWNO

ŁÓŻECZKA ŁÓŻKA
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka
ortodoncja
u WA G A !
Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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Z³odziej ³añcuszków
Policjanci z wydzia³u do spraw nieletnich i patologii w wyniku

pracy operacyjnej ustalili, kim jest sprawca dwóch kradzie¿y ³añcu-
szków. Zatrzymali 16-letniego Kamila, który w sierpniu dwukrot-
nie zerwa³ z szyi pasa¿erom tramwaju i autobusu z³ote ³añcuszki.
Nastolatek podejrzewa³, ¿e mo¿e pozostawaæ w zainteresowaniu
stró¿ów prawa i stara³ siê bardzo unikaæ spotkania z nimi. W koñ-
cu zosta³ namierzony. 

Poniewa¿ w ostatnich miesi¹cach po³udniowopraskim poli-
cjantom uda³o siê zatrzymaæ kilku sprawców kradzie¿y ³añcu-
szków, apeluj¹ oni do osób, którym skradziono w ten sposób
z³ote ozdoby, a które nie powiadomi³y o tym policji, by zg³asza-
³y siê do komendy przy ul. Grenadierów 73/75, tel. 22-603-69-18
(w godz. 8.00-16.00), a po godz. 16.00, 22 603-76-55. Jest szansa
odzyskania w³asnoœci.

Atak na biuro Nelly Rokity
Popêkane szyby i szk³o – taki widok zasta³y pracownice biura po-

s³anki Nelly Rokity w œrodowy poranek. W nocy z 6 na 7 wrzeœnia
nieznany sprawca przestrzeli³ szybê biura poselskiego przy al. Wa-
szyngtona. Eksperci twierdz¹, ¿e narzêdziem by³a metalowa kulka,
któr¹ prawdopodobnie wystrzelono z procy. Jednoczeœnie nie wyklu-
cza siê u¿ycia broni palnej. Komenda Sto³eczna Policji wskazuje, ¿e
najprawdopodobniej by³ to chuligañski wybryk, który nie by³ skiero-
wany w konkretn¹ osobê. Policja pracuje nad ujêciem sprawcy.

Klientka okrad³a klientkê
59-letnia Teresa G. wpad³a w rêce po³udniowopraskich wywiadow-

ców na terenie jednego z hipermarketów. Kobieta robi¹c zakupy...
ukrad³a innej klientce torebkê z dokumentami, telefonem i pieniêdzmi.
150 z³otych, które znalaz³a w torebce mia³o pokryæ koszt jej zakupów.
Teresa G. odpowie za kradzie¿, za co grozi jej do 5 lat wiêzienia.

...Bo dostaniecie kosê!”
Policjanci z wydzia³u wywiadowczo-patrolowego zostali zaalar-

mowani przez trzech 15-latków, którzy padli ofiar¹ rozboju. Z rela-
cji pokrzywdzonych wynika³o, ¿e zostali zaatakowani przez dwóch
m³odych mê¿czyzn, którzy za¿¹dali telefonów komórkowych gro-
¿¹c u¿yciem no¿a. Ukradli trzy „komórki” i 100 z³otych. W tym sa-
mym czasie stra¿nicy miejscy namierzyli sprawców rozboju i ujêli
ich kilka przecznic dalej. Zatrzymali 21-letniego Roberta S. i 24-
letniego £ukasza W. 21-latek mia³ 0,7 promila alkoholu we krwi,
a 24-latek, 1,9 promila. Wszystkie skradzione przedmioty wróci³y
ju¿ do w³aœcicieli.

Spotkanie na kradzionych rowerach
Policjanci zajmuj¹cy siê zwalczaniem przestêpczoœci przeciwko

mieniu, podczas wykonywania czynnoœci do jednej ze swoich
spraw uzyskali operacyjnie informacjê na temat kradzionych ro-
werów. Wiedzieli, kto nimi jeŸdzi. 32-letni Robert D. i 25-letni 
Marek B. spotkali siê w barze i tam zostali zaskoczeni przez poli-
cjantów. Obaj na spotkanie przyjechali kradzionymi jednoœladami...

Zatrzymani na dachu za kominem
Wywiadowcy musieli wdrapaæ siê na dach budynku, w którym

mia³a miejsce kradzie¿ z w³amaniem, ¿eby zatrzymaæ sprawców te-
go przestêpstwa. Kompletnie pijani, maj¹cy po 2,5 promila alkoho-
lu we krwi, w³amywacze, le¿eli na dachu, ukryci za kominem.
Twierdzili, ¿e dom by³ otwarty, a oni weszli by siê w nim jedynie
przespaæ. Potem jednak postanowili przenieœæ siê na dach. Zbi-
gniew G. (lat 38) i 41-letni Sylwester K. otrzymali zarzut, ¿e wspól-
nie i w porozumieniu w³amali siê do prywatnego domu i ukradli
dwa materace powoduj¹c straty w kwocie 2500 z³otych. (toms)
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„Tym tragediom winna jest
w³adza dzielnicowa” – oskar¿a³
jeden z napisów na transparen-
tach. Przed urzêdem zgroma-
dzi³a siê ponad stuosobowa
grupa mieszkañców. Wielu
trzyma³o prowizorycznie wy-
konane znaki drogowe: stop,
uwaga, ograniczenie prêdkoœci.
Wszyscy zaœ mieli ¿al do dziel-
nicowej w³adzy, ¿e za ma³o dba
o ich bezpieczeñstwo.

Sierpniowy wypadek, w któ-
rym przy skrzy¿owaniu ul.
Mrówczej i Zwoleñskiej zginê-
³a dwójka dzieci (3 i 5 lat),
przela³ czarê goryczy. – Musi-
my siê zorganizowaæ, a w³adza
nam to uniemo¿liwia – wo³a³
przez megafon przedstawiciel
spo³ecznej organizacji „Soli-
darni Wawer”. Do zgromadzo-
nych wysz³a burmistrz Jolanta
Koczorowska wraz z zastêpca-
mi. Posypa³y siê pytania
i oskar¿enia. A ¿ale dotyczy³y
najró¿niejszych kwestii od po-
prawy bezpieczeñstwa na ul.

Potockich (gdzie tak¿e dosz³o
do œmiertelnego wypadku), po-
przez podtopienia wawerskich
nieruchomoœci, brak przejœæ
przez tory kolejowe, a¿ do ku-
riozalnego, jak na tê pikietê,
pytania: - Dlaczego sanepid
odebra³ „Biedronkê” skoro tam
nie ma WC?

Na szczêœcie, w odpowie-
dnim momencie dano dojœæ do
g³osu Paulinie Malinowskiej-
Zielony, jednej z organizatorek
pikiety. – Chcemy przekazaæ
w³adzom pismo, w którym ¿¹-
damy zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa na ulicach naszej dzielni-
cy – mówi³a pani Paulina. 
– W ci¹gu kilku dni zebraliœmy
pod tym pismem 2242 podpisy.
Oczekujemy radykalnych dzia-
³añ! W petycji mieszkañcy do-
magaj¹ siê m.in. budowy ronda
i sygnalizacji œwietlnej na
skrzy¿owaniu ul. Mrówczej
i Zwoleñskiej, ustawienia mi-
gaj¹cego znaku „stop” oraz
wprowadzenia na ul. Zwoleñ-

skiej strefy wolnej jazdy
(„Tempo 30”).

Burmistrz Koczorowska
przyjê³a pismo oraz wyjaœnia³a,
¿e urz¹d dba o poprawê bezpie-
czeñstwa mieszkañców: – W tej
chwili na ul. Mrówczej s¹ po³o-
¿one dodatkowe pasy zwalnia-
j¹ce. Jest to ulica dzielnicowa,
ale Zwoleñska jest ulic¹ powia-
tow¹ i zarz¹dza ni¹ ZDM, do
którego te¿ nale¿y skrzy¿owanie
tych ulic. My, na swojej ulicy,
prócz pasów powiesiliœmy do-
datkow¹ tablicê diodow¹. Roz-
wi¹zaniem tematu jest wybudo-
wanie bezkolizyjnego skrzy¿o-
wania. Ja nie przyjmujê Pañ-
stwa pikiety, jako dzia³ania
przeciwko naszym dzia³aniom.
Dzia³ajmy wspólnie. Wykorzy-
stajmy Pañstwa protest. To na-
sza wspólna si³a.

Pikieta by³a bardzo burzliwa
i trwa³a ponad godzinê. Efek-
tem spo³ecznego nacisku by³o
przyjêcie na ostatniej sesji rady
dzielnicy (6.wrzeœnia) stanowi-
ska mówi¹cego o poparciu pe-
tycji mieszkañców i koniecz-
noœci wprowadzenia doraŸnych
rozwi¹zañ, które poprawi¹ bez-
pieczeñstwo w rejonie tego tra-
gicznego skrzy¿owania. – Cho-
dzi o fizyczne uniemo¿liwienie
przejechania przez to skrzy¿o-

wanie przez „piratów”, którzy
potrafi¹ tu pêdziæ z prêdkoœci¹
ponad 120 km/h – powiedzia³a
„Mieszkañcowi” po sesji bur-
mistrz Wawra. Doda³a te¿, ¿e
dobrze by by³o, ¿eby mie-
szkañcy nie wytracili swojej
energii, zorganizowali siê w ja-
kieœ stowarzyszenie i pokazali
ten problem na sesji rady War-
szawy, która decyduje o inwe-
stycjach takich, jak ul. Zwoleñ-
ska. Na podobnej zasadzie lob-
buj¹ swoje interesy stowarzy-
szenia praskie.

– Spotkaliœmy siê ostatnio
z wiceburmistrzem Adamem
Godus³awskim – przed za-
mkniêciem tego numeru „Mie-
szkañca” poinformowa³a nas
Paulina Malinowska-Zielony. 
– Wiceburmistrz zobowi¹za³ siê
zorganizowaæ spotkanie z dy-
rektorem ZDM. Jako koalicja
mam z dzieæmi, mieszkañców
i dzielnicowych w³adz bêdziemy
siê starali wyegzekwowaæ od
ZDM-u przeprowadzenie ko-
niecznych zmian. Opozycyjny
radny Wawra, Cezary Andrzej
Jurkiewicz uwa¿a, ¿e dzielnico-
wa w³adza nie powinna takimi
problemami zajmowaæ siê do-
piero wtedy, gdy dochodzi do
œmiertelnych wypadków: - Mu-
simy pracowaæ nad popraw¹
sytuacji w ca³ym Wawrze i upo-
rz¹dkowaniem tych najbardziej
groŸnych miejsc w dzielnicy.
Deklaracje padaj¹ ze wszyst-
kich stron. Czekamy wiêc na
efekty…      rosa

W po³owie sierpnia dosz³o w Wawrze do
kolejnego wypadku samochodowego,
w którym zginê³a dwójka dzieci. 1. wrze-
œnia przed dzielnicowym urzêdem mie-
szkañcy zorganizowali pikietê w celu wy-
muszenia poprawy bezpieczeñstwa.
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Osiedla i dzielnice s¹ naszymi Ma³y-
mi Ojczyznami. Troszkê wiêksz¹, ale te¿
Ma³¹ Ojczyzn¹, jest tak¿e Warszawa.
Ma³e Ojczyzny czêsto maj¹ swoje sym-
bole takie jak herb, czy flaga. To warto-
œci chronione prawem.

Przechodzi³em ul. Francusk¹ i ze zdu-
mieniem zobaczy³em, ¿e na budynku nr
15 wisi flaga Warszawy. A na niej naszy-
ty jest napis… „Na sprzeda¿”. By³ te¿
numer telefonu i nazwa dzielnicy Praga
Po³udnie. Œwiadoma profanacja, czy
urzêdnicza niefrasobliwoœæ? Bo przecie¿
flaga Warszawy, naszej Ma³ej Ojczyzny,
jest w³aœnie wartoœci¹ chronion¹ stosow-
nymi przepisami prawa! A i, jak œpiewa³
kiedyœ Muniek Staszczyk, „Ojczyznê ko-
chaæ trzeba i szanowaæ, nie deptaæ flagi
i nie pluæ na god³o”. A nie dziergaæ na
fladze oferty kupna-sprzeda¿y! 

Zadzwoni³em pod numer telefonu
„z flagi”:

- Dzieñ dobry, jestem zainteresowany
Pañstwa ofert¹ wywieszon¹ na Francu-
skiej 15. Mo¿na siê dowiedzieæ czegoœ
wiêcej?

- Tak. To lokal, który jest wyznaczony
przez Miasto Sto³eczne Warszawa do
zbycia w drodze przetargu. Przetarg
prawdopodobnie bêdzie og³oszony na
dzieñ 17. listopada…

- Przepraszam, a to gdzie ja siê do-
dzwoni³em?

- Do Urzêdu Dzielnicy Praga Po³u-
dnie.

- Chodzi o… lokal?
- Tak, mieszkalny lokal komunalny.

Wystawiony do przetargu.
- A ja myœla³em, ¿e chodzi o sprzeda¿

flag Warszawy…
- Nieeeee, baner jest ¿ó³to-czerwony,

bo…
- Mam flagê Polski, Unii Europej-

skiej, a nie mam flagi Warszawy

i chcia³em kupiæ. A tam na niej jest na-
pisane, ¿e do sprzeda¿y, tak…?

- Nooo..., ¿e sprzedam lokal.
- A nie flagê? 
- Nie.
- A nie mo¿ecie Pañstwo mi sprzedaæ

takiej flagi?
- Nie.
- No to trudno. Przepraszam bardzo.

Do widzenia.
W sumie szkoda, ¿e nie mog³em tej fla-

gi kupiæ. S¹ ró¿ne œwiêta przy których by
mi siê naprawdê przyda³a. Na przyk³ad 
w Dzieñ Urzêdnika. Sto³ecznego oczy-
wiœcie... Adam Rosiński

Handlowanie wartoœciami
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- Panie Prezesie, jest Pan
jednym z niekwestionowa-
nych filarów warszawskiej
spó³dzielczoœci mieszka-
niowej. Czy ta spó³dziel-
czoœæ zmieni³a siê przez
prawie pó³ wieku?

- Bardzo! Przed transfor-
macj¹ ustrojow¹ obowi¹zy-
wa³a jedna ustawa o spó³-
dzielniach mieszkaniowych.
Znaliœmy j¹ na pamiêæ,
a spó³dzielcy mieli poczucie
stabilnoœci. Wówczas soli-
darnoœæ spó³dzielcza nie by-
³a pustym sloganem. 

Po roku 2000 ustawa
o spó³dzielniach mieszka-
niowych zmienia³a siê, wy-
muszaj¹c szkodliwe zmiany,
jak wykup mieszkañ za „z³o-
tówkê”, co motywowano
tym, ¿e lokatorskie mieszka-
nia ludzie ju¿ sp³acili. To
mija³o siê z prawd¹:
owszem, czêœæ kredytu sp³a-
cono w czynszu, ale w wiêk-
szoœci kredyt wykupi³o pañ-
stwo, z naszych podatków.
W skali tylko naszej spó³-
dzielni roczna strata z tytu³u
tych „wykupów” to ponad 2
mln z³otych, czyli blisko ty-
si¹c z³otych na ka¿dego po-
siadacza mieszkania o statu-
sie w³asnoœciowym. To
skrzywdzi³o spó³dzielców;
nie mogliœmy nic na to pora-
dziæ. 

Ustawa zak³ada³a jeszcze
gorszy absurd - ci, którzy
kupowali swoje mieszkania
wczeœniej, za ciê¿kie pieni¹-
dze, oszczêdzaj¹c latami
i brn¹c w kredyty, mieli byæ
zwolnieni z op³at na remon-
ty. To by³by wielki cios

w spó³dzielcz¹ gospodarkê.
To ca³kowite niezrozumie-
nie zasad prawdziwej spó³-
dzielczoœci. 

Spó³dzielczoœæ pó³ wieku
temu? (zamyœla siê) To by³a
wielka rzecz, spotka³em
mnóstwo autorytetów, jak
choæby legendarny mecenas
Myczkowski czy niezapo-
mniany prezes RSM „Osie-
dle M³odych”, Ryszard Kie³-
kowski. Do spó³dzielczoœci
trafi³em zwyczajnie, z og³o-
szenia w Wydziale Zatru-

dnienia: osiedle Miêdzynaro-
dowa potrzebowa³o technika.
Wielkie wyzwanie dla m³o-
dego ch³opaka, mnóstwo za-
dañ: miêdzy innymi bra³em
udzia³ w odbiorach mieszkañ
kolonii Miêdzynarodowa III,
budynków na Kinowej. 

Pracowa³o siê inaczej, bo
spó³dzielczoœæ by³a inna
a ludzie byli otwarci, przyja-
Ÿni, autentyczni. To nauczy-
³o mnie wiele i da³o solidne
podstawy. Moja szefowa
wymaga³a, ¿ebym by³

wszechstronny, aby w razie
potrzeby móc zastêpowaæ
innych. Pewnego dnia pre-
zes Kie³kowski zapropono-
wa³ mi stanowisko zastêpcy
kierownika na Osiedlu Ateñ-
ska, nied³ugo potem - kie-
rownika Os. Szaserów, gdzie
by³em Pe³nomocnikiem Za-
rz¹du. Po oœmiu latach zo-
sta³em przeniesiony tu, na
Os. Grenadierów, na stano-
wisko Kierownika Osiedla -
Pe³nomocnika Zarz¹du, zaœ
po naszym wydzieleniu siê

w odrêbn¹ spó³dzielniê zo-
sta³em jej prezesem.

Podczas transformacji od-
szed³em z administracji, by
prowadziæ w³asn¹ firmê, lecz
po 2 latach powróci³em na
stanowisko kierownika Os.
Grenadierów: zasta³em spó³-
dzielniê w katastrofalnej sytu-
acji finansowej. Mieszkañ-
ców mamy znakomitych, po
moim powrocie stanêli na wy-
sokoœci zadania i wykazali
wiele zrozumienia dla planu
naprawczego, który zapro-
ponowa³em: natychmiast
wstrzymujemy remonty, sta-
bilizujemy finanse. Najwa¿-
niejsze jest bezpieczeñstwo fi-
nansowe, to podstawa profe-
sjonalnego zarz¹dzania. Dziœ
sytuacja jest diametralnie inna
- mamy sprawne, wymienio-
ne instalacje, koñczymy ter-
momodernizacjê budynków,
odnotowujemy znacz¹ce osz-
czêdnoœci. Bo spó³dzielnia to
przecie¿ powierzony nam ma-
j¹tek ka¿dego z jej cz³onków,
a naszym obowi¹zkiem jest
o niego dbaæ.

- S³ucha siê tego, jak po-
wieœci. Mo¿e warto napi-
saæ wspomnienia? By³by to
ciekawy dokument. Czy
zbudowany z samych suk-
cesów?

- Nie - zamyœla siê mój roz-
mówca. - Zdarza³y siê chwile
trudne, pe³ne w¹tpliwoœci
i rozterek, które uda³o siê
szczêœliwie przezwyciê¿yæ.

- Zarz¹dzanie spó³dziel-
ni¹ to wspó³praca z orga-
nami samorz¹dowymi…

- Szanujê bardzo pracê
Rady Nadzorczej. Dzia³a-

cze? Im wiêcej wœród nich
specjalistów z ró¿nych dzie-
dzin, tym bardziej meryto-
ryczna wspó³praca. Ale li-
czy siê ka¿dy rozwa¿ny
g³os. Moim marzeniem jest,
by ka¿dy dzia³acz przecho-
dzi³ specjalne szkolenie dla
spó³dzielczych Rad Nadzor-
czych, co ogromnie uspraw-
ni³oby jego pracê. Koszt -
ma³y, korzyœæ - du¿a.

- Praca w spó³dzielczoœci
jest nieprzewidywalna cza-
sowo, czêsto nerwowa. Jak
wytrzymuj¹ to Pana bli-
scy?

- Z perspektywy doœwiad-
czenia widzê, ¿e jeœli spó³-
dzielnia jest dobrze zorgani-
zowana i w dobrej kondycji,
nie wygl¹da to Ÿle. ¯ona?
Nie mia³a pojêcia, co j¹ cze-
ka, pobraliœmy siê zanim
w nasze ¿ycie wkroczy³a
spó³dzielczoœæ! (œmiech)
Ka¿de ma³¿eñstwo to nieu-
stanny kompromis - mówi
pogodnie - a taka praca, jak
ta, to najlepsza szko³a kom-
promisów; zupe³nie innych,
gdy siê ma dwadzieœcia lat,
a innych dziœ! W sumie -
wysz³o to nam na dobre.

- Ostatnie pytanie: rada
dla m³odych?

- Powtórzê to, co powie-
dzia³ mi przed laty mój 
wielki autorytet, œ.p. prezes
Kie³kowski: „Pamiêtaj, Sta-
siu, jeœli bêdziesz rozmawia³
z ludŸmi, postaw siê zawsze
na ich miejscu. Zanim oce-
nisz, zanim podejmiesz decy-
zjê. Pamiêtaj o ¿yczliwo-
œci!”

eGo

Spółdzielczość, moje życie…

Stanis³aw Ga³¹zka – prezes SBM Grenadierów; sta¿ pracy – 45 lat!
Olbrzymie doœwiadczenie zawodowe, mnóstwo sukcesów, presti-
¿owych odznaczeñ. Doskona³y praktyk i strateg, utalentowany 
zarz¹dca. Sympatyczny, stanowczy, pogodny.
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Program 3 Polskiego Radia
i Rzecznik Praw Obywatelskich
rozpoczynaj¹ kampaniê spo³ecz-
n¹, której celem jest, aby w cza-
sie wyborów 9 paŸdziernika
2011 roku wszyscy obywatele,
w tym osoby starsze i niepe³no-
sprawne mogli skorzystaæ ze
swoich praw wyborczych.

To niezwykle wa¿na akcja, któr¹ popie-
ram ca³¹ sob¹. Jest ona dla mnie tym bardziej
szczególna, gdy¿ sama bêd¹c osob¹ niepe³no-
sprawn¹ doskonale zdajê sobie sprawê,  co
mog¹ prze¿ywaæ osoby, którym nie jest
umo¿liwione branie udzia³u w g³osowaniu.
Osoby niepe³nosprawne w takiej sytuacji, jak
najbardziej mog¹ doœwiadczaæ wykluczenia
oraz bezradnoœci.  Zale¿y mi na poprawie ¿y-
cia wszystkich ludzi zagro¿onych wyklucze-
niem, niepe³nosprawnych szczególnie, bo sa-
ma do tej grupy nale¿ê.  Wiemy wszyscy
równie dobrze jak ja, ¿e za wszystkimi dzia-
³aniami stoj¹ ludzie. Programy same siê nie
realizuj¹, nawet te najlepsze. Dlatego na stra-
¿y ich realizacji musz¹ staæ ci, których doty-
cz¹. Spo³ecznej kontroli dzia³añ urzêdów
i instytucji poprzez przedstawicieli nie zast¹-
pi ¿aden urzêdnik, choæby by³ najlepszym
i dzia³a³by w najlepszej wierze. Rozwi¹za-
niem wielu problemów, jest rozwój spo³e-
czeñstwa obywatelskiego.  Rolê wiod¹c¹ po-
winny tu mieæ organizacje pozarz¹dowe,
które grupuj¹c w swoich szeregach okreœlone
grupy spo³eczne oddzia³owywa³yby na to, co
siê dzieje i to, co powinno siê dziaæ. Powsta-
³e stosunkowo niedawno Komisje Dialogu
Spo³ecznego s¹ doskona³ym zacz¹tkiem
wp³ywu spo³eczeñstwa na ¿ycie spo³eczne
w kraju.  

Jak g³osowaæ? Oto kilka mo¿liwoœci:
Tylko do 19 wrzeœnia osoby niepe³no-

sprawne mog¹ zg³aszaæ zamiar g³osowania ko-
respondencyjnego, w tym równie¿ zamiar sko-
rzystania z nak³adki na karty sporz¹dzonej
w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy zosta-
nie dostarczony do r¹k w³asnych wyborcy. 

Do 26 wrzeœnia osoby niewidome i niedo-
widz¹ce – które bêd¹ g³osowaæ w lokalu wy-
borczym – mog¹ zg³osiæ zamiar g³osowania
przy u¿yciu nak³adki do karty do g³osowania,
sporz¹dzonej w alfabecie Braille’a. 

G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wy-
borcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci
albo równoznaczne orzeczenie organu rento-
wego tj. orzeczenie o:

1. Ca³kowitej niezdolnoœci do pracy;
2. Niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji;
3. Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwali-

dów; 
4. Orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwa-

lidów, a tak¿e osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej
niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rol-
nym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyj-
ny.

Zachêcam do zapoznania siê ze szczegó³ami
na stronie um.warszawa.pl

Ligia Krajewska

Wiceprzewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy

Akcja „Wybory dla wszystkich” 
Dziedziniec Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej przy ul. 
1. Praskiego Pu³ku wype³ni-
³y mocne dŸwiêki rocko-
wych gitar. Na ustawionej
wœród sosen scenie najpierw
amatorskie zespo³y rywali-
zowa³y o nagrody festiwalu
Rock On, a póŸniej zagra³y
gwiazdy: Farben Lehre
i Closterkeller.

G³ówn¹ nagrod¹ festiwalu
by³o nagranie singla w profe-
sjonalnym studiu. Na konkurs
wp³ynê³o ponad 20 zg³oszeñ.
Po przes³uchaniu nades³anych
nagrañ jury w sk³adzie: Piotr
Wiliñski, Ryszard Rutkowski
i Zbigniew ¯ak wy³oni³o fina-
listów – szeœæ zespo³ów, które
3 wrzeœnia mia³y zaprezento-
waæ siê na ¿ywo przed jurora-
mi i publicznoœci¹. Ostatecz-
nie w konkursowych przes³u-
chaniach wziê³o udzia³ piêæ
kapel (jedna nie dojecha³a). 

- To ju¿ trzecia edycja festi-
walu. Z pocz¹tku impreza
mia³a zasiêg lokalny, w ubie-
g³ym roku zg³osi³o siê kilka
zespo³ów z Mazowsza, w tym
roku zg³oszenia nap³ynê³y
z ró¿nych stron Polski, np.
z I³awy i Zielonej Góry –
mówi Edward Kalisz, dyrek-
tor Oœrodka Kultury w Weso-
³ej, który zorganizowa³ festi-
wal. - Zachêceni powodze-
niem tej inicjatywy postano-
wiliœmy rozpocz¹æ cykl war-
sztatów dla m³odych muzyków
rockowych. Zajêcia bêd¹ siê
odbywaæ raz w miesi¹cu,
w naszej sali widowiskowej -
dodaje.

Wœród uczestników tego-
rocznego festiwalu Rock On

nagrodami w postaci sprzêtu
muzycznego jury uhonorowa-
³o ¿eñsk¹ grupê Sharon (III
miejsce) oraz formacjê After
Shock (II miejsce). Zwyciê-
¿y³ zespó³ Amnezja, prezen-
tuj¹cy pe³n¹ energii mieszan-
kê bluesa i hard rocka. Muzy-
cy pochodz¹ z Piotrkowa Try-
bunalskiego, ale obecnie
wszyscy mieszkaj¹ w War-
szawie.

- Gramy razem od 2003 ro-
ku i mamy ju¿ na koncie tro-
chê festiwalowych nagród,
w ubieg³ym roku wygraliœmy
festiwal Blues nad Bobrem.
Wkrótce wchodzimy do stu-
dia, aby nagraæ debiutanck¹
p³ytê - opowiada Ernest Sta-
niaszek, lider zespo³u, który
podczas Rock On otrzyma³

wyró¿nienie dla najlepszego
wokalisty.

Po zakoñczeniu czêœci
konkursowej przyszed³ czas
na gwiazdy wieczoru.
Szczególnie gor¹co publicz-
noœæ przyjê³a wystêp grupy
Farben Lehre. Wielu fanów
puœci³o siê w pogo pod sce-
n¹, œpiewaj¹c wraz z Wojcie-
chem Wojd¹ takie przeboje
jak „Pozytywka”, „Helikop-

tery”, czy „Spodnie z GS-u”.
Ostatnim punktem programu
by³ koncert zespo³u Closter-
keller, podczas którego Anja
Orthodox i jej muzycy za-
prezentowali piosenki z naj-
nowszego albumu pt. „Bor-
deaux”.

Tekst i fot. 
Przemysław Bogusz

Weso³a w szalonym pogo

Zwyciêski zespó³ Amnezja z Ligi¹ Krajewsk¹ (wiceprzewodni-
cz¹c¹ Rady m.st. Warszawy) i dyrektorem Oœrodka Kultury
w Weso³ej Edwardem Kaliszem.



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    5555

REKLAMA REKLAMA

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

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

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY

NA SEZON ZIMOWY!

Mieszkańcy mówią „nasza Fala”

- O spó³dzielczoœci mówi
siê dziœ g³ównie w kontek-
œcie spó³dzielni mieszkanio-
wych – innych pozosta³o
niewiele. „Fala” dzia³a ju¿
65 lat i mimo zmieniaj¹cych
siê warunków rynkowych
ma siê dobrze. Jak wyt³u-
maczyæ powodzenie, którym
wci¹¿ siê cieszycie?

- Nasz¹ si³¹ jest tradycja oraz
mocny zwi¹zek z lokaln¹ spo-
³ecznoœci¹ Falenicy i okolic.
Warunki zewnêtrzne rzeczywi-
œcie siê zmieniaj¹, tworzone
obecnie prawo nie sprzyja
spó³dzielcom, ale jakoœ sobie
radzimy. Ludzie nas znaj¹, ko-
rzystaj¹ z naszych sklepów od
lat i uwa¿aj¹ je za swoje. Na-
wet mówi¹ o nas „nasza Fala”.
Kiedy modernizowaliœmy nasz
pawilon handlowy dochodzi³o
wrêcz do tego, ¿e klienci przy-
chodzili z wymówkami: po co
zmieniacie, to nasz sklep, my
tu wszystko znamy! Szybko
jednak zrozumieli, ¿e zmiany
s¹ potrzebne i zaakceptowali
je. Naszym atutem jest na pew-
no zaopatrzenie. Wiemy, czego
nasi klienci potrzebuj¹ i za-
pewniamy im to. 

- Przez lata zmienia³ siê
profil dzia³alnoœci spó³dziel-
ni, czym w³aœciwie dziœ zaj-
muje siê „Fala”?

- Spó³dzielnia zosta³a za³o-
¿ona przez rolników, z pocz¹t-
ku zajmowa³a siê skupem i od-
sprzeda¿¹ p³odów rolnych.
Mia³a sieæ kilkudziesiêciu
sklepów spo¿ywczych, nie tyl-
ko w Falenicy, ale i na tere-

nach o rolniczym wówczas
charakterze, takich jak B³ota,
czy Zerzeñ. Nazywa³o siê to
Gminna Spó³dzielnia Samopo-
moc Ch³opska. Nazwa siê
zmienia³a, póŸniej by³a Rejo-
nowa Spó³dzielnia Rolniczo-
Handlowa, wreszcie Warszaw-
ska Spó³dzielnia Handlowa,
a po wybudowaniu pawilonu
handlowego Fala spó³dzielnia
przyjê³a jego nazwê i dziœ jest
to WSH „Fala”. Z tymi zmia-
nami w nazewnictwie wi¹za³y
siê zmiany w profilu dzia³alno-
œci. W po³owie lat 70. wpro-
wadzono bran¿owy podzia³
w warszawskim handlu. Bran-
¿¹ spo¿ywcz¹ zajê³o siê Spo-
³em, któremu musieliœmy
przekazaæ czêœæ swoich pla-
cówek, my zaœ przejêliœmy
sklepy przemys³owe – z arty-
ku³ami sanitarnymi i materia-
³ami drewnopochodnymi. Ko-
lejne zmiany przynios³a trans-
formacja ustrojowa roku 1990
i wprowadzone wraz z ni¹
przepisy, nakazuj¹ce nam
zwolnienie wynajmowanych
od miasta lokali, w których
dzia³alnoœæ mog³y, wed³ug no-
wego prawa, prowadziæ jedy-
nie prywatne firmy. Kilkana-
œcie lokali przejêli wówczas
nasi byli pracownicy, którzy
rozpoczêli w nich dzia³alnoœæ
jako samodzielni przedsiêbior-
cy. Jedni sobie poradzili lepiej,
inni gorzej, wiele z tych przed-
siêbiorstw upad³o. Zosta³o
nam 17 lokalizacji, w których
prowadzimy sklepy i hurtow-
nie, staramy siê rozwijaæ nowe

kierunki, wchodziæ w nowe
bran¿e. 

Oprócz artyku³ów sanitar-
nych, drzewnych i spo¿yw-

czych, wkrótce bêdziemy mie-
li te¿ asortyment elektrotech-
niczny. Przygotowujemy siê
do otwarcia sklepu z artyku³a-
mi AGD. To przedsiêwziêcie
realizujemy razem z sieci¹
Mix Electronics. Ca³kiem no-

w¹ dziedzin¹ bêdzie dla nas
handel paliwami – budujemy
w³aœnie stacjê benzynow¹
przy ul. Ochoczej w Falenicy.

- W ostatnich latach wyro-
s³a „Fali” konkurencja w po-
staci sklepów nale¿¹cych do
du¿ych sieci handlowych.
Jak sobie z ni¹ radzicie?

- Pomaga nam przywi¹za-
nie klientów, o którym wspo-
mina³em, chocia¿ na pewno
odczuwamy otwarcie ka¿dego
nowego, konkurencyjnego
sklepu. Z sieciami dyskonto-
wymi nie bêdziemy w stanie

rywalizowaæ cenowo, ale sta-
ramy siê, aby nasza oferta by-
³a jak najpe³niejsza. Klienci
zreszt¹ przekonuj¹ siê, ¿e to
co najtañsze nie zawsze jest
dobre. Widaæ to na przyk³ad
w naszych sklepach bran¿y
sanitarnej, do których przy-
chodz¹ czêsto osoby rozcza-

rowane jakoœci¹ sprzêtu ku-
pionego w marketach budow-
lanych. Inwestujemy w szko-
lenia dla pracowników, perso-
nel naszych placówek to fa-
chowcy, którzy znaj¹ siê na
oferowanym asortymencie

i potrafi¹ doradziæ klientowi.
Na nasz¹ korzyœæ dzia³a te¿
fakt, ¿e zaopatrujemy siê bez-
poœrednio u producentów. Nie
jesteœmy wiêc dalekim ogni-
wem w ³añcuszku poœredni-
ków i dziêki temu mo¿emy
oferowaæ produkty w rozs¹d-
nych cenach. Nale¿ymy do
Grupy Handlowej Sangroup,
zrzeszaj¹cej 25 firm z bran¿y
instalacyjno-sanitarnej – to li-
cz¹ca siê na rynku si³a, która
pozwala nam negocjowaæ ce-
ny z producentami.

- Mieszkañcy Falenicy
znaj¹ „Falê” nie tylko z jej
oferty handlowej, ale tak¿e
ze wspierania niekomercyj-
nych przedsiêwziêæ. Proszê
opowiedzieæ o tym spo³ecz-
nym wymiarze dzia³alnoœci
spó³dzielni.

- Wspieramy szko³y, przed-
szkola, klub sportowy, a tak¿e
kampanie spo³eczne – np. ak-
cje do¿ywiania dzieci w szko-
³ach, prowadzone przez PCK
i mniejsze organizacje. Mamy
te¿ pod opiek¹ szko³ê na po³u-
dniu Polski, której przekazu-
jemy wyposa¿enie i œrodki
pieniê¿ne na obiady dla
uczniów. Przed œwiêtami
przygotowujemy paczki dla
mieszkañców w trudnej sytu-
acji materialnej, nasi pracow-
nicy dobrze znaj¹ œrodowisko
i wiedz¹ do kogo taka pomoc
powinna trafiæ. Finansujemy
pikniki, koncerty, najbli¿szy
odbêdzie siê 18 wrzeœnia,
z okazji naszego jubileuszu
i otwarcia nowego sklepu
z artyku³ami AGD w pawilo-
nie „Fali”. Staramy siê dzia³aæ
na rzecz lokalnej spo³eczno-
œci, bo jest to wpisane w isto-
tê spó³dzielczoœci. 

Tadeusz Chumowicz na budowie stacji benzynowej w Falenicy.

F
ot

. P
. B

og
us

z

Warszawska Spó³dzielnia Handlowa „Fala” obchodzi w tym
roku jubileusz 65-lecia. Z jej wiceprezesem, Tadeuszem
Chumowiczem, rozmawia Przemys³aw Bogusz.

AA−−SSttaall
W Y R O B Y  H U T N I C Z E

STAL ¯EBROWANA ∅∅12 
– 2599 BRUTTO/TONA

NAJTANIEJ
SIATKI, S£UPKI OGRODZENIOWE

04-987 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

Tel. 516-698-802
stalonline.pl

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA – pe³ny zakres
Komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Pakiety)
Maj¹tkowe: mieszkania, domy, sklepy i firmy
Turystyczne
Odpowiedzialnoœci Cywilnej
Nieszczêœliwe wypadki
Finansowe – wadialne i inne

HESTIA, PZU, WARTA, PTU, HDI ASEKURACJA, UNIQA, INTER RISK, COMPENSA
Warszawa- Weso³a ul. Dzielna 19 Tel./fax 22 773-51-46 lub 601-360-597
www.ubezpieczenia-wesola.pl pon.-pt. 14.00-20.00; sob. 10.00-15.00

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.

ES
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Obni¿enie kosztów nawet
o kilkanaœcie procent i lepsze
warunki dostaw – takie mog¹
byæ efekty pierwszego
w kraju wspólnego za-
kupu pr¹du przez 16
szpitali podleg³ych sa-
morz¹dowi wojewódz-
twa mazowieckiego. –
Du¿o mówi siê o konieczno-
œci szukania oszczêdnoœci
w s³u¿bie zdrowia. Nasze dzia-
³anie ma w³aœnie taki cel. Pa-
miêtajmy, ¿e pieni¹dze, które
w ten sposób szpitale zaoszczê-
dz¹, bêd¹ mog³y wykorzystaæ na
inne cele – powiedzia³ na konfe-
rencji prasowej wicemarsza³ek
Marcin Kierwiñski. – Oczywiœcie
to pilota¿owy projekt. Jednak ju¿
dziœ planujemy podobne rozwi¹-
zania w innych placówkach, dla
których jesteœmy organem za³o-
¿ycielskim. Jeœli te rozwi¹zania
tak znakomicie sprawdzaj¹ siê na
Zachodzie, czemu u nas mia³oby
byæ inaczej – doda³.

  
W niedzielê 4 wrzeœnia

w Rembertowie odby³y siê ob-
chody 10. rocznicy ods³oniêcia
pomnika „Jaworzniaków”, upa-
miêtniaj¹cego M³odocianych
WiêŸniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego w latach 1944-
1956. Rozpoczê³y siê msz¹

œwiêt¹ w intencji „Jaworznia-
ków” - ¯o³nierzy Wyklêtych
w koœciele M.B. Zwyciêskiej
przy ul. Grzybowskiej. Po na-
bo¿eñstwie poczty sztandarowe,
„Jaworzniacy” oraz przedstawi-
ciele samorz¹du, wojska, stra¿y
miejskiej, uczniowie i mie-
szkañcy udali siê pod pomnik.

  
W niedzielne popo³udnie 4

wrzeœnia na ul. Z¹bkowskiej

i Brzeskiej mogliœmy obejrzeæ
beduiñskie namioty, skoszto-
waæ specja³ów z ba³kañskiego
kocio³ka, poæwiczyæ grê na

afrykañskich bêbnach, malo-
waæ na jedwabiu, pos³uchaæ
koncertu Kapeli Praskiej lub
zatañczyæ tango. Na typowych
praskich podwórkach oprócz
rodowitych Pra¿an mogliœmy
spotkaæ przedstawicieli ró¿no-
rodnych kultur m.in.: afrykañ-
skiej, ba³kañskiej, ¿ydowskiej,
rosyjskiej, hinduskiej, arab-
skiej, gruziñskiej, ukraiñskiej
i czeczeñskiej. Klimat tej im-
prezy, podkreœlaj¹cy walor wie-
lokulturowoœci Pragi, o¿ywia tê
zaniedban¹ przez dziesiêciole-
cia przestrzeñ miasta. KULmi-
xTURA to najbarwniejsze war-
szawskie wydarzenie na pra-
wym brzegu Wis³y.

  
150 mln z³ na remonty pra-

skich kamienic i zasilenia bu-
d¿etu Pragi-Pó³noc pieniêdzmi
z „Janosikowego” domagaj¹ siê
radni tej dzielnicy. Stanowisko
wo³aj¹ce o pomoc dla Pragi
sk³ócona zazwyczaj rada tej
dzielnicy podjê³a na sesji 6
wrzeœnia jednomyœlnie. - Jeste-
œmy biedn¹ dzielnic¹. Do nasze-
go æwieræmiliardowego bud¿etu
ratusz dodaje co roku 140 mln z³

- mówi³ Ireneusz Tondera, pra-
ski radny SLD. - Jednak to za
ma³o.

  
1 wrzeœnia odbywa³y siê za-

pisy do sekcji w Klubie Kultu-
ry „Zastów”. Chocia¿ zapisy
zaczê³y siê od godz. 18.00,
pierwsi chêtni „zajêli kolejkê”
ju¿ o 13.00. Niestety, nie 
dla wszystkich wystarczy³o
miejsc na zajêcia. Niektórzy
musieli zadowoliæ siê list¹ re-

zerwow¹. Ju¿  w niedzielê 25
wrzeœnia odbêdzie siê impreza
pod tytu³em „Z laboratorium
Marii” przybli¿aj¹ca postaæ
wielkiej polskiej uczonej,
dwukrotnej laureatki Nagrody
Nobla Marii Sk³odowskiej-
Curie.

  
1 wrzeœnia br. zamkniêto

dworzec autobusowy Warsza-
wa Stadion. Informacje o miej-
scach zatrzymywania siê prze-
woŸników mo¿na znaleŸæ na
ich stronach internetowych. Ze
wzglêdu na utrudnienia ZTM
og³osi³ przetarg na budowê no-
woczesnej pêtli autobusowej na
ty³ach Dworca Wschodniego.
Pêtla ma zostaæ oddana do
u¿ytku w pierwszej po³owie
przysz³ego roku i obs³ugiwaæ
zarówno autobusy komunikacji

miejskiej, jak i przewoŸników,
którzy do tej pory wyruszali ze

zlikwidowanego dworca
Warszawa Stadion.

  
Caritas Diecezji

Warszawsko-Praskiej
organizuje warsztaty

dla seniorów, które s¹
skierowane przede wszyst-

kim do mieszkañców Wawra.
S¹ to zajêcia dla osób w wieku
55+, chc¹cych poszerzyæ swoje
umiejêtnoœci np. nauczyæ siê
pisaæ bloga lub zasad zdrowego
od¿ywiania. Zg³oszenia pod nr
tel. 22 619-44-76 (poniedzia³-
ki, œrody) w godz. 9.00-15.00
lub mailowo: aktywny-senior
@wp.pl 

  
W niedzielê 18 wrzeœnia

o godz. 15.30 na Placu Szem-
beka rozpocznie siê Festyn
Rodzinny „Spotkajmy siê po
latach na Grochowie”. W pro-
gramie przewidziano m.in. za-
jêcia dla dzieci i m³odzie¿y,
loteriê fantow¹, stragany z rê-
kodzie³em, wystêpy artystycz-
ne zespo³ów i muzyków. Za-
proszeni zostali znani aktorzy

i dziennikarze mieszkaj¹cy
w tej dzielnicy. Czêœci¹ cen-
traln¹ festynu bêdzie msza
œwiêta o godz. 18.00. Organi-
zatorem jest parafia Najczyst-
szego Serca Maryi.    

(ab) (ar) (PAP)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 -19.09. i 26.09. godz. 10.00 –  Stowarzyszenie
„Barwy Kultury” zaprasza na Warsztaty z Pantomimy realizo-
wane w ramach projektu „Praska Fabryka Marzeñ”. Zapisy pod
adresem:  biuro@barwykultury.org; 24.09. godz. 12.00 – Po³u-
dniowo-Praskie Prezentacje – Piknik Organizacji Pozarz¹do-
wych, godz. 17.00 – Wystêp Kapeli Staœka Wielanka, wstêp
wolny; godz. 18.00 – W cyklu Swing Club wyst¹pi Wies³aw
Szymañski i jego „Swinging High Kwintet”, wstêp wolny;
27.09. godz. 18.00 – „Odbicia w zwierciadle – o przesz³oœci
w filmie dokumentalnym.” 2. Stare miasto, wstêp wolny; 29.09.
godz. 19.00 - Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i jego
goœcie, wstêp 10 z³; 30.09. godz. 18.00 –  Fina³ Konkursu lite-
rackiego „Praskie Klimaty”, wstêp wolny; Wystawy: do 30.09.
„Prawdê i wolnoœæ zg³adzono w katyñskim lesie”- wystawa
w 71. rocznicê zbrodni katyñskiej; 19.09. godz. 19.00 - wysta-
wa malarstwa Krystyny Onyœko; Imprezy CPK poza siedzib¹
przy ul. Podskarbiñskiej 2 - 25.09. godz. 13.00 - Odpust przy
Parafii Rzymskokatolickiej œw. Ojca Pio przy ul. Fieldorfa1.
W programie koncerty muzyki klasycznej, gospel, wystêpy 
poetyckie, wstêp wolny;

Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 – 18.09. godz.
16.00 – „Czerwony Kapturek” - przedstawienie dla dzieci. Bile-
ty 5 z³. Iloœæ miejsc ograniczona! 19.09. godz. 19.00 – „Zanzibar
– rajska wyspa, parki narodowe Kenii i Tanzanii” – spotkanie
z podró¿nikiem Micha³em Araszkiewiczem, wstêp wolny; 26.09.
godz. 19.00 – „Po¿egnanie lata” –  koncert w wykonaniu Kapeli
Praskiej. 

Park im. P³k Jana Szypowskiego „Leœnika” przy ul. Gro-
chowskiej – 16.09. godz. 12.00 - uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca wal-
kê stoczon¹ przez oddzia³ p³k Jana Szypowskiego „Leœnika” z Ar-
mi¹ Czerwon¹ 25.09.1939 r. pod Zamoœciem.

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21 –
17.09. godz. 18.00 …Jeszcze tañcz¹ ogrody. Recital poetycko-sa-
tyryczny Jerzego Mamcarza; 25.09. godz. 17.00 – Kontrasty
Ekwadoru 2011. Wystawa i wystêp ekwadorskiej grupy tañca
QUITUS.  Impreza odbêdzie siê w Gimnazjum nr 120 im. Nobli-
stów Polskich ul. Armii Krajowej 39.   

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” - Filia Oœrodka
Kultury ul. Jana Paw³a II 25 – 15.09. godz. 19.00 - „Ring of fi-
re”- Polinezja. Wystawa fotografii i malarstwa Zofii Kijak; 25.09.
godz. 16.00 – Teatrzyk dla dzieci „Na leœnej polanie”; 30.09.
godz. 10.40 – koncert dla dzieci „Cztery mile za Warszaw¹”;

Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 - do
30.09. br. w godz. 10.00-21.00 - wystawa pt. „Opór m³odzie-
¿y przeciwko sowietyzacji Polski 1944-1958”; 21.09. godz.
18.00 - Recital Ewy Kabsy pt. „Madame”; 25.09. godz. 15.00
- Film dla dzieci, „Porwanie Baltazara G¹bki”; 28.09. godz.
17.00 - Cykl „Podró¿e po najciekawszych zak¹tkach œwiata
„Wenecja magiczna”;

Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 18.09.
w godz. 17.00 - 18.30 - Wieczór poezji El¿biety Czajki pt. „O nich
pamiêtamy”. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

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

* 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

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

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

e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl
tel. (22) 610-31-35;  fax. (22) 879-79-13
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Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej 
„Przyczó³ek Grochowski”

PILNIE ZATRUDNI GOSPODARZA DOMU

w zadaniowym czasie pracy.

Oferty nale¿y sk³adaæ do 30.09.2011 r. 
w biurze spó³dzielni przy ul. Ostrzyckiej 2/4

pok. nr 2 w godz. 1000 – 1400 telefon 22 813 00 16

O G £ O S Z E N I E
Wspólnota Mieszkaniowa Roz³ucka 7 wynajmie pomieszczenie

piwniczne o pow. 46,36 m2 znajduj¹ce siê w budynku przy 
ul. Roz³uckiej 7 w Warszawie (oddzielne wejœcie).

Cena minimalna za wynajem pomieszczenia wynosi 15,00 z³/m2.
Wyposa¿enie: Instalacja elektryczna, instalacja zimnej i ciep³ej

wody, centralne ogrzewanie.
Stan: Inst. Elektr. 1 fazowa do modernizacji, pod³oga – wylew-

ka betonowa, œciany do odnowienia.
Przeznaczenie lokalu: Na cele socjalno-biurowe z wy³¹cze-

niem dzia³alnoœci uci¹¿liwej dla mieszkañców i dzia³alnoœci go-
spodarczej w zakresie urz¹dzania gier na automatach o niskich
wygranych oraz sprzeda¿y artyku³ów psychotropowych lub odu-
rzaj¹cych tzw. dopalaczy oraz alkoholu.

Oferty na wynajem proszê sk³adaæ do firmy:
VICTUS s.c.

04-007 Warszawa, ul. Grenadierów 71 lok. 1

Wiêcej informacji pod nr telefonu:
22 810 94 32 (33) wew. 109

pon.–pt. w godz. 1000-1600

List Otwarty
do Pani

Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
dotyczy: Planowanej zmiany obowi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego Miêdzylesia

Warszawa, jak przysta³o na europejsk¹ stolicê rozwija siê bardzo dynamicznie. W³adze sto³eczne dbaj¹
o metro, o stan komunikacji, o stadiony, o wygl¹d kamienic i wielkich osiedli. Radni pracuj¹ œcigaj¹c siê
nowymi pomys³ami, mieszkañcy radz¹ sobie jak mog¹ ¿yj¹c na wielkim placu budowy.

Wszystko, co dzieje siê wokó³ nas ma bezpoœredni wp³yw na nasze samopoczucie i jakoœæ ¿ycia - a ka¿-
dy chcia³by ¿yæ w miarê spokojnie, we wzglêdnej ciszy, mog¹c zapewniæ swojej rodzinie godziwe w mia-
rê komfortowe warunki.

Wszystko, co nas dotyczy bezpoœrednio jest dyskutowane przez mieszkañców, ale niestety nie z mie-
szkañcami! Oto nasze obecne w³adze samorz¹dowe w Dzielnicy Wawer przy poparciu Radnych Rady War-
szawy zaplanowa³y dla nas zmianê planu zagospodarowania przestrzennego w Miêdzylesiu w taki sposób,
aby umo¿liwiæ wybudowanie supermarketu – galerii handlowej jednej z wiêkszych w Warszawie.

Owo centrum powstaæ ma na terenach im. Szpotañskiego i dostarczyæ ludnoœci okolicznej i nie tylko oko-
licznej wszelakiej rozrywki.

Dodatkow¹ rozrywkê stanowiæ bêdzie ca³odobowe zaopatrzenie olbrzymimi samochodami ciê¿arowymi
sklepów znajduj¹cych siê w tej galerii.

Cisza nocna murowana, œwie¿e powietrze te¿. A w ci¹gu dnia samochody osobowe, które gdzieœ musz¹
zaparkowaæ, boæ ludzie przecie¿ z zakupami uciesznymi nie bêd¹ paradowaæ pieszo.

W Miêdzylesiu s¹ ju¿ sklepy Biedronka, Lidl, oraz ma³e rodzinne sklepiki, punkty us³ugowe wszelakich
bran¿ do tego mi³a atmosfera i œwiadomoœæ, ¿e jeœli ktoœ chce wiêcej, to w odleg³oœci 15 minut znajdzie
i wielkie markety i galerie i bazary.

Jeœli plany w³adz samorz¹dowych Platformy Obywatelskiej w Dzielnicy Wawer, zostan¹ zrealizowane, do
tego jeszcze trasa szybkiego ruchu ulicami Zwoleñsk¹, ̄ egañsk¹ do Weso³ej to przyjdzie siê po¿egnaæ z Miê-
dzylesiem czy Aninem, atmosfer¹ tych miejsc, cisz¹, spokojem a i dodatkowo pracê straci kilkaset osób.

To jeden z lepszych sposobów na to, aby spokojne do tej pory ¿ycie sta³o siê trudniejsze, ale bardziej do-
chodowe dla wielkich korporacji, aby odebraæ mieszkañcom wiarê w to, ¿e wybrani przez nich reprezen-
tanci dbaj¹ o ich dobro, zdrowie i interesy.

Warszawska Izba Przedsiêbiorców, Filia w Dzielnicy Wawer wyra¿a swoje najwy¿sze zaniepokojenie.
Niniejszym przekazuje podpisany przez 1259 osób protest przeciwko planowanej zmianie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Miêdzylesia.

Przygotowywane i mocno popierane przez niektórych Radnych Dzielnicy Wawer oraz Radnych Warsza-
wy zmiany zmierzaj¹ w sposób oczywisty do umo¿liwienia, na przemys³owym terenie po by³ych zak³adach
ZWAR w Miêdzylesiu, przy ul. Szpotañskiego róg ul. ¯egañskiej budowy kolejnego w Warszawie centrum
handlowego. Apelujemy o niedopuszczenie do tego.

Nie bez znaczenia dla w³adz powinny byæ skutki ekonomiczne, jakie wywo³a tego typu inwestycja dla
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców oraz ich pracowników. Czy inicjatorzy zmian planu zagospodarowania
zrekompensuj¹ policzalne straty finansowe przedsiêbiorcom?

Czy doczekamy siê opracowania i przedstawienia planów racjonalnoœci rozmieszczania sieci handlowych
w tym wielkopowierzchniowych w Dzielnicy Wawer?

Czy zostan¹ wyznaczone strefy, w których budowa jest absolutnie niemo¿liwa?
Czy w³adza lokalna zdecyduje siê w sprawach spornych kierowaæ sprawy do s¹du?
Nie oczekujemy specjalnej deklaracji, ale oczekujemy zrozumienia naszego stanowiska i wspierania go

w miarê mo¿liwoœci. Ma³e przedsiêbiorstwa nie s¹ w stanie konkurowaæ z wielkim kapita³em, który bez-
wzglêdnie wykorzystuje swoj¹ potêgê finansow¹ i tak wygl¹da zasada równej konkurencji oraz wolny rynek.

Z powa¿aniem
Warszawska Izba Przedsiêbiorców, 
Pracownicy i Mieszkañcy Wawra 

Warszawa sierpieñ 2011 r. 



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    7777

REKLAMA REKLAMA

- Jak tak dalej pójdzie, panie Kaziu, to wkrótce bêdziemy
w z³otych butach chodziæ… 

Eustachy Mordziak rozeœmia³ siê od ucha do ucha na wi-
dok swojego kolegi, Kazimierza G³ówki. Perspektywa mi³ej
pogawêdki bardzo mu siê podoba³a.

- A to niby z jakiej okazji, panie Eustachy, nasz los ma siê
tak cudownie odmieniæ? - Nie s³ucha pan, nie ogl¹da? Co pan
otworzysz radio, albo telewizor to jakiœ polityk opowiada, ile
to nam narobi dobrego. Jeden warunek – musimy go wybraæ.

- Fakt, wybory to jakieœ zbiorowe szaleñstwo. Powa¿ni
ludzie robi¹ z siebie Bóg wie co. I po co? Na co?

- Jak to? Dla kasy, panie Kaziu. Co to w tym Sejmie Ÿle
im jest? Ciep³o, nie kurzy siê, w m³odych dziennikarkach
mo¿na przebieraæ. W m³odych dziennikarzach zreszt¹ te¿.
No i ta wa¿noœæ: „Dzieñ dobry, panie poœle”, „K³aniam siê
panu pos³owi”, „Czy pan pose³ by³by ³askaw zaszczyciæ”…
¯yæ nie umieraæ.  

- Wszystko prawda, tylko, widzi pan, jest coœ takiego jak
wstyd. Ja bym siê na przyk³ad wstydzi³ sadziæ ludziom takie
farmazony, wiedz¹c z góry, ¿e to nie ma sensu.

- Panie Kaziu, polityka nie jest dla wstydliwych. Tu jak
nie pojedziesz po bandzie, to w ogóle nie pojedziesz. Pos³u-
chaj pan „prezesa”, premiera – faceci nie uznaj¹ kompro-
misów. Jeden mówi, ¿e tamten g³upi, a ten niby g³upi, jak
o g³upku mówi o tym niby m¹drym. I tak ju¿ któryœ tydzieñ.
A do wyborów jeszcze miesi¹c… Kto to wytrzyma?

- Jakoœ wytrzymamy, grunt to zdrowy rozs¹dek i dobry
humor. Kaczyñski mówi, ¿e on wie najlepiej, co robiæ,
¿eby by³o dobrze. Ale od czasu do czasu wy³azi szyd³o
z worka i okazuje siê, ¿e cudownych sposobów na szyb-
ki rozwój za bardzo nie widaæ. Na domiar z³ego mini-
strem spraw zagranicznych ma u nich zostaæ pani Foty-
ga, która jak nic najpóŸniej ju¿ w trzecim tygodniu urzê-
dowania wypowie wojnê Rosji. U Tusków z kolei: jest
pysznie, a bêdzie jeszcze bardziej. Owszem, ponad dwa
miliony ludzi ¿yje w nêdzy, ale i milionerów nam przyby-
³o… ¯e co, ¿e mniej? Co z tego, liczy siê jakoœæ, nie
iloœæ… Normalny cz³owiek nie ma ju¿ si³y tego s³uchaæ,
a co dopiero odpowiadaæ. Na tym tle najbardziej roz-
rywkowy jest SLD – jak bêd¹ rz¹dziæ, a s¹ pewni, ¿e bê-
d¹, bo – jak mówi¹ – „graj¹ w lidze mistrzów”, ka¿de
dziecko dostanie po tablecie, emerytury bêd¹ europej-
skie i p³ace te¿…

- Nie mówi¹, sk¹d na to wszystko wzi¹æ? 
W sprawach pieniê¿nych pan Eustachy, zawsze by³ kon-

kretny. - Tak wprost, to nikt nie mówi, bo nikt takimi drobia-
zgami nie zawraca sobie g³owy.

- Znaczy bêdzie jak zwykle, jak z t¹ maseczk¹.
- Z jak¹ maseczk¹?
Matka nak³ada maseczkê na twarz – wysmarowa³a siê

czymœ na pierwszy rzut oka obrzydliwym.
- Po co to robisz mamo, pyta syn?
- ¯eby ³adnie wygl¹daæ.
Po jakimœ czasie ona zmywa twarz, co syn tak¿e obserwu-

je:
- To ju¿ nie musisz ³adnie wygl¹daæ?

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Z³oty róg

trzeba by³o przeznaczyæ te
kwoty np. na budowê metra.
Wszyscy byœmy skorzystali.

Ta grupa dzieli siê na dwie
podgrupy: jedna jest œwiado-
ma swoich niedostatków, ra-
¿¹cych b³êdów jêzykowych
(wstyd!) i nierzadko kszta³c¹c
siê d¹¿y do ich unikania, zaœ
druga ¿yje w rozkosznym
przekonaniu, ¿e „jakoœ” sobie
przecie¿ radz¹, wiêc nie ma
problemu. 

Otó¿ problem jest, pisali-
œmy o tym w zesz³otygodnio-
wym felietonie, á propos wy-
wieszek na sklepowych
drzwiach. Dzisiaj - kolejna
ciekawostka, ukazuj¹ca œwiat
ignorantów z doœæ zaskakuj¹-
cej strony. 

Komisja Edukacji Narodo-
wej, powo³ana pod zaborami
na wniosek króla Stanis³awa
Augusta, by³a pierwszym
w historii Polski minister-

stwem oœwiaty i bodaj czy nie
pierwszym lub drugim w Eu-
ropie! Niezwykle wa¿ny ele-
ment unijnej historii i historii
Polski. Uhonorowano j¹ za-
tem, nazywaj¹c jej imieniem
jedn¹ z wielkich ulic Warsza-
wy, w skrócie Al. KEN. Wszy-
scy j¹ znaj¹, lecz niewielu
pojmuje, o co chodzi z t¹ na-
zw¹. Nie robi im ró¿nicy, czy
w adresie pisz¹ „KEN” czy
„Ken”. 

Co to jest KEN, pamiêtamy,
ale Ken? Czy to dla uœwiet-
nienia nazwy japoñskiego
miecza ken? Czy mo¿e skoja-
rzenie z partnerem lalki Bar-
bie, drêtwym Kenem? Gdy
wiedzy historycznej brak, lalki
spamiêtaæ ³atwiej… 

To mo¿e - wpisuj¹c siê w ten
trend -  szacown¹, dziewiêtna-
stowieczn¹ ulicê Barbary
(a dok³adniej - Œw. Barbary),
zamieñmy na plastikowe „ul.
Barbie”?! Nowoczeœnie i nie-
k³opotliwie. Niech Ken, nowy
patron ogromnej arterii,  ma
wreszcie jakieœ towarzystwo!

żu

Kobiecym okiem

Rok szkolny w toku! Naj-
wa¿niejsza jest elementarna
edukacja, daj¹ca podstawy,
solidne lub nie, na ca³e doro-
s³e ¿ycie.

Z tego punktu widzenia pe³-
noletnich obywateli naszego
kraju mo¿na podzieliæ na
tych, którzy trzymaj¹ poziom
(przynajmniej na poziomie
podstawówki), a tak¿e tych,
którzy go nie trzymaj¹, jakby
zainwestowane w ich kszta³-
cenie pieni¹dze spokojnie
i bez widocznej straty dla spo-
³eczeñstwa mo¿na by³o prze-
znaczyæ na coœ innego. Za-
miast t³oczyæ do ich niezainte-
resowanych g³ów podstawy
matematyki, historii, geogra-
fii, a zw³aszcza polszczyzny-
jêzyka, o którym myœl¹, ¿e
umiej¹ siê nim pos³ugiwaæ,

Gdzie jest
Barbie?! „„„„ZZZZ ³³³³ oooowwwwrrrr ooooggggaaaa

mmmmnnnn iiii eeee jjjj ssss zzzzooooœœœœ ææææ””””

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Bêd¹c po raz drugi sta³ym przedstawicielem „Trybuny Ludu” w Waszyngtonie
(1985-1990), prowadzi³em prywatn¹ korespondencjê z pewnym Amerykaninem
polskiego pochodzenia, który u¿ywa³ pseudonimu „Mr West Coast” („Pan Zachodnie
Wybrze¿e)”, poniewa¿ tam mieszka³. Korespondencja nasza przetrwa³a mój powrót
do Polski i w roku 1993, a wiêc w 50 rocznicê ujawnienia przez Niemców zbrodni
katyñskiej i tragicznej œmierci genera³a Sikorskiego w Gibraltarze w 1943 roku,
przys³a³ mi list pt.„Moja wersja najnowszej historii Polski”. Oto, w skrócie, treœæ te-
go listu. 

„Najwiêkszym naszym nieszczêœciem jest to, co po angielsku nazywam „a sini-
ster minority” czyli „z³owrog¹ mniejszoœci¹”. Jak ta mniejszoœæ dzia³a³a? We
wrzeœniu 1939 roku Stalin zada³ nam cios w plecy a w rok póŸniej pope³ni³ stra-
szliw¹ zbrodniê - katyñsk¹. Ale kiedy genera³ Sikorski porozumia³ siê z nim  30
lipca 1941 roku co do stworzenia polskiej armii w Rosji i w ten sposób uratowa³
200 tysiêcy Polaków zamkniêtych w ³agrach i na wygnaniu, to „z³owroga mniej-
szoœæ” w polskim Londynie o ma³o go nie rozerwa³a na strzêpy za to, ¿e nie zmu-
si³ Stalina do uznania przedwojennej wschodniej granicy Polski.  A Powstanie War-
szawskie? Bohaterskie, to prawda, ale Warszawa leg³a w gruzach a w niej zginê-
³o 200 tysiêcy ludzi, tyle ile Sikorski uratowa³ w 1941 roku. Ci, którzy Powstanie
wywo³ali, zapomnieli o jednym. Kiedy Stalin zgodzi³ siê na uk³ad z Sikorskim
w lipcu 1941 roku, uczyni³ to dlatego, ¿e mia³ Hitlera u gard³a. W sierpniu 1944
roku, Stalin by³ ju¿ zwyciêzc¹ i to on mia³ nas w garœci za pe³n¹ zgod¹ Zachodu.
I co? Dowódcy Powstania  myœleli, ¿e Stalin, wówczas, gdy zwyciê¿a³, pomo¿e Po-
wstaniu Warszawskiemu? Pomo¿e Rz¹dowi Londyñskiemu, który, gdyby w wyni-
ku zwyciêskiego powstania znalaz³ siê w Warszawie, upomnia³ siê natychmiast
o Katyñ? 

„Nie jestem komunist¹, jestem antykomunist¹, ale nie mogê zamykaæ oczu na
rzeczywistoœæ. Stalin, ten straszny ‘son of a bitch’ (‘sukinsyn’), zaraz po wojnie da³
nam jednak pañstwo, komunistyczne, bo komunistyczne, ale polskie. Tak jest, da³,
bo chcia³, bo gdyby nie chcia³, to móg³ daæ nam coœ w rodzaju Ksiêstwa Warszaw-
skiego, albo, co gorsza, zrobiæ z nas 17 republikê, a Zachód, choæ ze zgrzytaniem
zêbów, musia³by siê na to zgodziæ. Stalin zabra³ nam Kresy Wschodnie, ale da³ Za-
chodnie, z szerokim dostêpem do morza, da³ nam Sejm, rz¹d, armiê, w³asn¹ dyplo-
macjê, miejsce w ONZ, nie zabra³ nam hymnu,  i – to te¿ wa¿ne – da³ nam u gra-
nic nie jedne Niemcy, ale sk³ócone ze sob¹ dwa pañstwa niemieckie, z których jed-
no uzna³o granicê na Odrze i Nysie ju¿ w 1950 roku. Oraz nieœwiadomie stworzy³
tak¹ sytuacjê, ¿e w 1989 roku Polska, w znacznym stopniu za spraw¹ te¿ „Ruska”
bo Gorbaczowa, odzyska³a pe³n¹ suwerennoœæ. 

„By³o to b³ogos³awieñstwo, ale i przekleñstwo, poniewa¿ ta „z³owroga mniej-
szoœæ” zameldowa³a siê natychmiast, uniemo¿liwiaj¹c Lechowi Wa³êsie uzyskanie
prezydentury RP w 1990 roku ju¿ w pierwszej turze. Nigdy nie rozumia³em i chy-
ba do œmierci nie zrozumiem, jak Polacy mogli dopuœciæ do tego, ¿eby w pierwszej
turze zaraz za Wa³ês¹ uplasowa³ siê „cz³owiek znik¹d”, Tymiñski, przyb³êda z Ka-
nady, w dodatku z peruwiañsk¹ ¿on¹, a nie Tadeusz Mazowiecki. Nie mog³em zro-
zumieæ, ¿e polscy wyborcy zmusili Wa³êsê, by w drugiej turze walczy³ w³aœnie z Ty-
miñskim? On, Wa³êsa, bohater œwiata, z tak¹ miernot¹?”. 

Mr West Coast tego wówczas nie rozumia³ i ja te¿ nie. Ale teraz rozumiem. „Z³o-
wroga mniejszoœæ” jest nieœmiertelna. W 1990 roku, w pierwszej turze, Wa³êsa zdo-
by³ 40 proc. g³osów, Tymiñski – 23 proc., a Mazowiecki – 18. W drugiej turze Wa-
³êsa zdoby³ 74 proc. g³osów, Mazowiecki w ogóle odpad³, a Tymiñski powiêkszy³
swój stan posiadania o 3 procent, do 26 procent. A to przecie¿ jest tyle samo, ile
obecnie zdobywa PiS. Które nie jest bez szans, by  9 paŸdziernika przekszta³ciæ te
26 procent w zwyciêstwo.                Zygmunt Broniarek 

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, parali¿u, 
problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 15, 18–22, 25–29 IX br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

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 Prêt zbrojeniowy
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
RABAT –5%

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 21, 28.09 i 5, 12.10
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

O G £ O S Z E N I E
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzib¹ w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7

informuje, ¿e w dniu 04.10.2011 r. odbêdzie siê pisemny przetarg na ustanowienie prawa
odrêbnej w³asnoœci wraz z wieczystym u¿ytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych 
po³o¿onych w Warszawie przy ulicach:

1. Komorska 8 m 1, o pow. u¿yt. – 59,40  m2 – 3 pok. + w. kuchnia – parter
Cena wywo³awcza – 330.561,00 z³,

2. Ostrobramska 80 m 35, o pow. u¿yt. -  46,90 m2 – 2 pok. + w. kuchnia – parter
Cena wywo³awcza – 261.327,00 z³,

3. Komorska 4 m 210, o pow. u¿yt. – 47,60 m2 –  2 pok. + w. kuchnia – parter
Cena wywo³awcza – 281.126,00 z³.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

1. z³o¿enie pisemnych ofert zawieraj¹cych proponowan¹ cenê oraz sposób jej wniesienia, 
2. zobowi¹zanie do z³o¿enia deklaracji cz³onkowskiej, je¿eli uczestnik przetargu nie jest

cz³onkiem Spó³dzielni,
3. do³¹czenie dowodu wp³aty wadium w wysokoœci – 1.000 z³. przekazanej na konto

Spó³dzielni, Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 
4. z³o¿enie zobowi¹zania o przyjêciu lokalu w obecnym stanie technicznym,
5. inne warunki okreœlone regulaminem przetargów, zamieszczonym na stronie internetowej

Spó³dzielni – smo.waw.pl

Oferty mo¿na sk³adaæ w terminie do dnia 03.10.2011 r. do godz. 1800.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podawania przyczyn.

Szczegó³owe informacje na temat warunków przetargu i obowi¹zuj¹cego regulaminu
mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 22 612-51-39 lub na stronie internetowej Spó³dzielni – smo.waw.pl

Lokale mo¿na ogl¹daæ po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 
22 612-56-66.

Zarz¹d Spó³dzielni

Fot. Jan Goliñski

Radny dzielnicy Praga Po³udnie Marek Borkowski zaprasza na uroczysty koncert

„Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowi¹zek”
w wykonaniu Artystów Filharmonii Narodowej z udzia³em honorowego goœcia

Pos³a na Sejm RP dr Artura Górskiego.
Koncert odbêdzie siê w dniu 25 wrzeœnia 2011 r. o godzinie 19

w Sanktuarium Matki Boskiej Zwyciêskiej na Kamionku przy ul. Grochowskiej 365
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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Metal−Market

REKLAMA REKLAMA
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Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

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

WIELKA WYPRZEDA¯
–20% – 40%

DH „FALA” I PIÊTRO ul. Bystrzycka 55
tel. 22 872-19-18

Godz. otwarcia pn.–pt. 1000-1800, sob. 800–1400

W sobotê, 3. wrzeœnia,
w Muszli Koncertowej odby³a siê
V Skaryszewska Biesiada Poe-
tycka. „Mieszkaniec” patronowa³
medialnie imprezie organizowa-
nej przez urz¹d dzielnicy Praga
Po³udnie i tutejsze Centrum Pro-
mocji Kultury. Tym razem scena
zosta³a zdominowana przez arty-
stów z Krakowa. Najpierw kon-
certowa³ Andrzej Sikorowski
z córk¹ Maj¹ i zespo³em, a w dru-
giej czêœci wyst¹pi³ Maciej Ma-
leñczuk z „Psychodancing”.

Pogoda dopisa³a i dopisali te¿
widzowie. Chêtnych do obejrze-
nia i wys³uchania koncertu by³o
znacznie wiêcej ni¿ mo¿na po-
mieœciæ w Muszli Parku Skary-
szewskiego. Imprezê otworzy³
wiceburmistrz Pragi Po³udnie
Jaros³aw Karcz, a prowadzi³ j¹,
ju¿ tradycyjnie, Piotr Ba³troczyk.

Pierwsze pó³torej godziny
koncertu nale¿a³o do Sikorow-

skich. Lider grupy „Pod Bud¹”
od razu uderzy³ w nostalgiczn¹
nutê rozpoczynaj¹c wystêp
„Bardzo smutn¹ piosenk¹ re-
tro”. By³o w tym pewne ryzy-
ko, gdy¿ jeszcze nierozgrzana
publicznoœæ mog³a nie pod-
chwyciæ refrenu „kap, kap, p³y-
n¹ ³zy”. A jednak siê uda³o. Od
pierwszego utworu widzowie
œpiewali razem z artystami. 
– Nie rozumiem dlaczego funk-
cjonuje pogl¹d, ¿e mieszkañcy
Krakowa i Warszawy siê nie lu-
bi¹… - zwierza³ siê publice An-
drzej Sikorowski. Po czym
oczywiœcie zagra³ „Nie przeno-
œcie nam stolicy do Krakowa”.
Bardzo udane by³y równie¿ wy-
konania córki artysty. 

Maja Sikorowska œpiewa³a za-
równo po grecku (co dla wielu
by³o ostatnim powiewem mijaj¹-
cych wakacji), jak i po polsku
(co pokaza³o, ¿e w poezji œpie-

wanej czuje siê równie znakomi-
cie, jak jej ojciec). Za kulisami,
Maja przyzna³a „Mieszkañco-
wi”, ¿e wystêpowanie razem
z legendarnym ojcem bardzo j¹
mobilizuje i doda³a: - Mam wiel-
kie szczêœcie, ¿e mogê robiæ to,
co kocham i z tymi których ko-
cham… Efekty wspó³pracy Si-
korowskich widownia w Muszli
Koncertowej nagrodzi³a owacj¹
na stoj¹co. – Wydaje mi siê, ¿e to
tutaj pierwszy „standing”… –
skomentowa³ aplauz publiczno-
œci Piotr Ba³troczyk.

Zupe³nie w innym klimacie
koncertowa³ Maciej Maleñczuk
z zespo³em „Psychodancing”.
Ju¿ pierwsze utwory, ostre
i z pazurem, potwierdzi³y, ¿e
Maleñczuk jest artyst¹ kontro-
wersyjnym. W jego repertuarze
mo¿na by³o znaleŸæ wszystko.
Od nieœmiertelnej „Cichej wo-
dy”, poprzez sk³adankê œwiato-
wego kiczu (na czele z „Rama-
ya” Afric’a Simone’a), a¿ do
zdobywaj¹cej aktualnie listy
przebojów „Ostatniej nocki”.
Ciekawostk¹ jest, ¿e tê ostatni¹
piosenkê Maleñczuk wykony-

wa³ posi³kuj¹c siê kartk¹ z te-
kstem. – To by³ utwór napisany
na zlecenie i nie spodziewa³em
siê, ¿e zostanie tak wielkim
przebojem – artysta wyjaœnia³
„Mieszkañcowi” w garderobie.
– Jeszcze siê nie nauczy³em te-
kstu i wolê mieæ go ze sob¹.
Wkuwanie tekstu niewiele da,
bo i tak siê mo¿na wywin¹æ. Po
prostu muszê tê piosenkê „ob-
graæ”.

Przy wystêpie „Psychodan-
cing” znaczna czêœæ publiczno-
œci opuœci³a krzese³ka i przenio-
s³a siê przed scenê. – Œwietna
impreza – Skaryszewsk¹ Bie-
siadê Poetyck¹ podsumowa³
Krzysztof W³odarczyk, który
z rodzin¹ przyjecha³ na koncert
a¿ z Bia³o³êki. – Wielka spra-
wa, ¿e us³ysza³em tutaj jedn¹
z najwa¿niejszych pieœni – „Nie
przenoœcie nam stolicy do Kra-
kowa”. Okaza³o siê, ¿e pan
Krzysztof pochodzi z jednej
z podkrakowskich miejscowo-
œci. Faktycznie, stolicy do Kra-
kowa nie nale¿y przenosiæ, ale
krakowskich artystów do War-
szawy – jak najczêœciej… ar

Nostalgicznie i z pazurem
Tradycyjne ju¿ „biesiady” w Muszli Koncerto-
wej Parku Skaryszewskiego wieszcz¹ nad-
chodz¹cy koniec lata. „Kap, kap, p³yn¹ ³zy…”
– s³owami starego przeboju grupy „Pod Bu-
d¹” mieszkañcy ¿egnali mijaj¹ce wakacje.

Blue w Universamie
Przestronne, pachn¹ce nowoœci¹ wnêtrze, mi³a obs³uga, 

szeroki asortyment kosmetyków dla ca³ej rodziny. W œrodê, 
7 wrzeœnia swoje podwoje otworzy³a drogeria Blue.

Uroczystego otwarcia dokonali w obecnoœci licznie przyby³ych
goœci, prezes „Spo³em” WSS Praga Po³udnie Bogus³aw Ró¿ycki
i dyrektor firmy Delko, odpowiedzialnej za sieæ drogerii Blue 
Dariusz Piotrowski. 

Drogerie Blue to znana ju¿ du¿ej czêœci warszawiaków marka,
która w koñcu zagoœci³a na Pradze. Partnerem biznesowym tej in-
westycji jest „Spo³em” WSS Praga Po³udnie. Drogeria mieœci siê
na parterze Universamu przy ul. Grochowskiej 207.

Zaraz po otwarciu drzwi sklep zape³ni³ siê klientami. – Wra¿enia
bardzo pozytywne. Bardzo mi³a atmosfera – zauwa¿y³a pani Kry-
styna, jedna z pierwszych kupuj¹cych.  

– Od konkurencji bêdzie odró¿niaæ nas dba³oœæ o klienta. Dla nas
nie liczy siê jedynie sprzeda¿. Chcemy wykreowaæ pozytywn¹ rela-
cjê. Chodzi nie tylko o zakupy, ale te¿ o przyjazn¹ atmosferê i fa-

chow¹ pomoc dotycz¹c¹ asortymentu. Zrobimy wszystko, aby klien-
ci do nas wracali – mówi³ dyrektor Dariusz Piotrowski. 

Rzeczywiœcie, drogeria Blue w Universamie kusi nowoczesnym
i przestronnym wnêtrzem. Wra¿enie robi te¿ szeroki asortyment
sprzedawanych produktów. Z ³atwoœci¹ mo¿na tu zakupiæ artyku³y
kosmetyczne i higieniczne dla ca³ej rodziny. Wzrok przyci¹ga boga-
ta oferta skierowana do panów oraz widoczna z daleka, kolorowa
pó³ka z produktami dla dzieci. Wnêtrze jest przyjazne oraz funkcjon-
alnie rozplanowane. Przejrzysty podzia³ asortymentu z pewnoœci¹
wp³ynie korzystnie na czas, który poœwiêcimy na zakupy w Blue.

Wiele z pañ, z pewnoœci¹ dodatkowo ucieszy mo¿liwoœæ profesjo-
nalnej konsultacji dotycz¹cej doboru odpowiedniego produktu. Z po-
rady, obecnego w sklepie specjalisty, klientki bêd¹ mog³y skorzystaæ
nieodp³atnie. Wszystko po to, by zakupy przebieg³y przyjemnie i bez
zbêdnego stresu. Mi³ym zaskoczeniem bêd¹ równie¿ ceny – zdecydo-
wanie ni¿sze od rynkowych. Ju¿ teraz na klientki drogerii Blue czeka
ciekawa oferta. Warto byæ na bie¿¹co, jeœli chodzi o produkty objête
promocj¹. Drogeria Blue zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 9.00–20.00 i w soboty od 9.00 do godziny 15.00.

Oka
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REKLAMA REKLAMA

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM”
ul. Walecznych 76,

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

WYKONUJE:
renowacjê stolarki mebli
nowoczesnych i stylowych
renowacjê tapicerki mebli
nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin 
i transport
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Marek Borowski w „Mieszkańcu”

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

W poniedzia³ek (5. wrzeœnia)
przy naszym redakcyjnym telefo-
nie pe³ni³ dy¿ur pose³ Marek Bo-
rowski. By³y marsza³ek Sejmu
i wicepremier, a obecnie nieza-
le¿ny kandydat w wyborach do
Senatu z Pragi, odbiera³ telefony
od Czytelników „Mieszkañca”.

- Witam serdecznie. Mam
na imiê Ewa. Od trzydziestu
lat mieszkam na Pradze Po³u-
dnie w lokalu spó³dzielczym
i martwi mnie to, co obecnie
dzieje siê w prawodawstwie
zwi¹zanym ze spó³dzielczo-
œci¹. Czujê siê zniewolona
chocia¿by tym, ¿e jest ustawo-
wy przymus przekszta³cania
budynków spó³dzielczych we
wspólnoty mieszkaniowe…

Marek Borowski: - Mam dla
Pani dobr¹ wiadomoœæ. Usta-
wa, która to przewidywa³a, nie
zostanie w tej kadencji uchwa-
lona i pójdzie do kosza. Temat
mo¿e oczywiœcie ponownie po-
jawiæ siê w Parlamencie nastêp-
nej kadencji, dlatego ju¿ dzisiaj
przekonujê, i wydaje mi siê, ¿e
z dobrym skutkiem, kolegów
z Platformy Obywatelskiej, ¿e
to nie jest dobry pomys³.

- Dzwoniê z Saskiej Kêpy
z ul. Miêdzynarodowej. Mam
mieszkanie kwaterunkowe
i chcê je wykupiæ, a urz¹d
dzielnicy odmawia mi tego pra-
wa, mimo, ¿e wczeœniej sprze-
da³ ponad po³owê lokali w na-
szym budynku. Ponoæ znalaz³
siê by³y w³aœciciel budynku…

MB: - Ta sprawa jest do zwe-
ryfikowania, proszê o Pani do-
k³adny adres, a sprawdzê, jak
siê rzeczy maj¹ i w ci¹gu kilku
dni oddzwoniê.

- Jestem studentk¹ mie-
szkaj¹c¹ na Pradze i chcê za-
pytaæ, w jaki sposób Pan by
mnie przekona³ do zag³oso-

wania na Pana w wyborach
parlamentarnych?

MB: - To trochê krêpuj¹ce py-
tanie, bo w odpowiedzi muszê
siê chwaliæ, a tego nie lubiê. Ale
skoro Pani pyta… W razie wy-
boru bêdê w Senacie jedynym
przedstawicielem Pragi Po³u-
dnie, Pragi Pó³noc, Targówka,
Rembertowa i Weso³ej. Zamie-
rzam zajmowaæ  siê nie tylko
wielk¹ polityk¹, ale równie¿
sprawami lokalnymi. Chcê jak
dotychczas,  wspieraæ dzia³aj¹ce
tu organizacje pozarz¹dowe i sa-
morz¹dy. Mam ogromne do-
œwiadczenie, gdy¿ jestem parla-
mentarzyst¹ ju¿ 20 lat i sprawo-
wa³em ró¿ne funkcje. Dziêki te-
mu znam zarówno mechanizmy,
jak i wielu decyzyjnych ludzi,
co mo¿na wykorzystaæ dla do-
bra tej czêœci Warszawy. Chcê
byæ senatorem, który nie dzieli,
ale ³¹czy. £agodzi napiêcia, wy-
³apuje to co wartoœciowe w ka¿-
dej opcji i d¹¿y do kompromisu.
Mia³em w tym zakresie niez³¹
praktykê jako marsza³ek Sejmu.
W wielu sprawach mo¿na siê
porozumieæ, eliminuj¹c partyjne
animozje i zaciêtoœæ. A skoro
jest Pani osob¹ m³od¹, to do-
dam, ¿e moj¹ pasj¹ jest dbanie

o szko³y, równe szanse w eduka-
cji, tworzy³em fundacje, które
wspomaga³y i komputeryzowa-
³y szko³y i zamierzam nadal  in-
teresowaæ siê tymi tematami.

- Tu Andrzej z Goc³awia.
Tak jak Pan jestem kibicem.
Proszê mi powiedzieæ, czy s¹
jakieœ szanse, aby te rachi-
tyczne tereny wokó³ Stadionu
Narodowego zosta³y zagospo-
darowane zgodnie z planami?
Czy powstanie tu hala p³y-
wacka, przeniesie Minister-
stwo Sportu i powstanie ca³a
infrastruktura?

MB: - Stadion Narodowy jest
inwestycj¹ rz¹dow¹. Plany fak-
tycznie s¹ ³adne, ale przed Euro
2012 nie bêd¹ zrealizowane. Po
Euro stadion i okolica musi ¿yæ
i, jeœli zostanê wybrany, z ca³¹
pewnoœci¹ bêdê dzia³a³ na rzecz
realizacji tych planów. To bar-
dzo wa¿na kwestia dla prawo-
brze¿nej Warszawy.

- Mówi Stanis³aw z Targów-
ka. Jak Pan siê odnosi do „Ja-
nosikowego”?

MB: - Tê ustawê trzeba zrewi-
dowaæ. Mam zreszt¹ swój, au-
torski projekt, który zak³ada, ¿e
Warszawa bêdzie p³aci³a blisko
po³owê tego, co p³aci obecnie.

Ale tu siê pojawia kolejna spra-
wa – trzeba bêdzie walczyæ, aby
wiêkszoœæ z tych „zaoszczêdzo-
nych” pieniêdzy trafi³a do War-
szawy prawobrze¿nej, która od
lat jest niedoinwestowana.

- Czy w ramach przygoto-
wañ do Euro 2012 mo¿na
stworzyæ jakiœ program
umo¿liwiaj¹cy mieszkañcom
prawobrze¿nej Warszawy
darmowy dostêp do Interne-
tu? Wiem, ¿e w innych mia-
stach tak siê robi..

MB: - To bardzo ciekawy po-
mys³. Uwa¿am, ¿e Wi-Fi nale-
¿y montowaæ wszêdzie, gdzie
siê da. Zapisujê tê sprawê.

- Dzwoniê z zak³adów
„Mieszko”, które mieszcz¹ siê
przy ul. Chrzanowskiego. Od
szeœciu lat prosimy o remont
tej ulicy i poprawê bezpie-
czeñstwa w rejonie ul. Chrza-
nowskiego i Przeworskiej.

MB: - Ju¿ notujê i obiecujê
zaj¹æ siê t¹ spraw¹.

notowa³: Adam Rosiñski

Od Redakcji: Niezw³ocznie
po dy¿urze p. Marek Borowski
podj¹³ dzia³ania celem wyja-
œnienia niektórych spraw
i przekaza³ nam, co nastêpuje:

1) Lokale w budynku na Miê-
dzynarodowej zosta³y wykupio-
ne, zanim znalaz³ siê (prawdziwy
czy rzekomy) w³aœciciel. Sprze-
da¿ pozosta³ych musia³a zostaæ
wstrzymana w zwi¹zku ze zg³o-
szeniem roszczenia – do czasu
wyjaœnienia jego zasadnoœci.

2) Pomys³, dot. bezp³atnego
Internetu jest wdra¿any. Strefa
Wi-Fi bêdzie dzia³aæ na ca³ej
Saskiej Kêpie i wokó³ Stadionu
Narodowego.

3) Ul. Chrzanowskiego: re-
mont nareszcie jest w planie
i zostanie wykonany w 2013 r.

Poprawiony ZGN Wawer
Mi³o nam odnotowaæ, ¿e interwencja z poprzedniego nu-

meru „Mieszkañca” odnios³a czêœciowo po¿¹dany skutek.
Z internetowej strony Wawra ju¿ ³atwo wejœæ na stronê
dzielnicowego ZGN!

W felietonie „Kubuœ i przyjaciele” (Mieszkaniec nr 16
z 31.08.2011 r.) pisaliœmy, jak to klikaj¹c na oficjalnej stronie
internetowej wawerskiego urzêdu w ikonkê ZGN pojawiaj¹ siê
reklamy ró¿nych firm, produktów i us³ug. Monitoruj¹c temat
zauwa¿yliœmy, ¿e dzielnicowi urzêdnicy wziêli nasze uwagi do
serca. ar

10 lat po WTC
Pamiêæ ofiar zamachów na World Trade Center uczczono 11.

wrzeœnia przy pomniku w Parku Skaryszewskim. W tym roku
ceremonia mia³a wyj¹tkowo uroczysty charakter.

Tradycyjnie w uroczystoœci przed Pomnikiem Ofiar Ataku
Terrorystycznego na WTC, brali udzia³ przedstawiciele ambasady
amerykañskiej, w³adz samorz¹dowych oraz funkcjonariusze Stra¿y
Po¿arnej, policji i stra¿y miejskiej. 

Okr¹g³a, 10. rocznica zamachów na WTC i Pentagon, oraz to, ¿e
pami¹tkowa p³yta w Parku Skaryszewskim jest jedynym sto³ecznym
pomnikiem zwi¹zanym z t¹ tragedi¹, sprawi³y, ¿e to w³aœnie tutaj
czeœæ ofiarom oddali równie¿ m.in. przedstawiciele Prezydenta RP
(gen. Stanis³aw Koziej), rz¹du (wicepremier Waldemar Pawlak 
i minister Rados³aw Sikorski), parlamentu (Zbigniew Romaszewski,
Marek Borowski) i Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz. W³adze dzielnicy reprezentowa³ burmistrz Tomasz Kucharski.

Godzinê pierwszego ataku oznajmi³a wszystkim stra¿acka syre-
na. Przy pomniku zosta³a odmówiona modlitwa ekumeniczna 
w intencji ofiar. Pad³o wiele wznios³ych s³ów o solidarnoœci pol-
sko-amerykañskiej. Do 17. wrzeœnia w g³ównej alei parku prezen-
towana bêdzie specjalna wystawa fotografii. rosa
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BARAN 21.03-21.04
Powakacyjny nadmiar energii mo¿e utrudniæ
Ci ¿ycie. Twoja przebojowoœæ oraz mocny
temperament, który czêsto wykorzystujesz,
nale¿y od³o¿yæ na dalszy plan. Nale¿y wstrzy-
maæ siê od wszelkich wa¿nych decyzji. Posta-
raj siê wykorzystaæ ten czas jak najlepiej! Pa-
miêtaj - praca to nie wszystko! Jeœli jesteœ oso-
b¹ samotn¹, mo¿esz poznaæ kogoœ przezna-
czonego dla Ciebie. W relacjach partnerskich
mo¿esz liczyæ na mi³e zaskoczenia.

BYK 22.04-21.05
Czas szans, ale tak¿e wielu niespodzianek.
Je¿eli wykorzystasz odpowiednio wszystkie
okazje mo¿esz du¿o zyskaæ! Podejmuj decy-
zje, których nie bêdziesz siê wstydziæ. Ten ty-
dzieñ sprzyja poznawaniu nowych osób, ale
nie zapomnij o starych przyjacio³ach. Kondycja
bêdzie ci dopisywaæ. Znajdziesz si³y na reali-
zacjê wszystkich Twoich planów!

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
We wrzeœniu Raki poszukuj¹ce swojego miej-
sca trafi¹ nareszcie pod w³aœciwy adres.
Nadejdzie czas rozwoju nie tylko w sferze za-
wodowej. Staniesz siê pogodniejszym, pew-
niejszym siebie, a przede wszystkim bardziej
otwartym cz³owiekiem. Wykorzystaj te cechy
do poprawienia relacji rodzinnych.

RAK 22.06-22.07
Po wakacjach masz mnóstwo nowych pomy-
s³ów. Wprowadzaj je w ¿ycie odwa¿nie, a suk-
ces przejdzie twoje najœmielsze oczekiwania.
Nie unikaj flirtów, ale nie dzia³aj zbyt pochop-
nie. Masz du¿e pok³ady pozytywnej energii,
ale Wenus ostrzega przed kontuzjami spowo-
dowanymi poœpiechem. W pracy mo¿e zapa-
nowaæ chaos, trudny do opanowania, ale
bêdzie to stan przejœciowy.

LEW 23.07-23.08
Du¿a iloœæ obowi¹zków mo¿e sprawiæ, ¿e bê-
dziesz czuæ znu¿enie, ale twoje wysi³ki op³ac¹
siê.  Szykuje siê zastrzyk gotówki. Mo¿e warto
zaszaleæ i daæ siê porwaæ zakupom?  W mi³o-
œci te¿ uœmiechnie siê do Ciebie szczêœcie.
Osoba, o której ostatnio myœlisz niecierpliwe
czeka na Twój znak. Nie zmarnuj takiej szansy
pochopnym dzia³aniem!

PANNA 24.08-23.09
Nie daj siê z³apaæ w powakacyjny wir pracy.
Postaraj siê uwolniæ swoje myœli i skierowaæ
uwagê na otaczaj¹ce Ciê osoby. Spotkania
z przyjació³mi dostarcz¹ Ci du¿o radoœci i mi-
³ych wspomnieñ. Je¿eli jesteœ bez pary, masz
szansê na odkrycie wœród najbli¿szych przyja-
ció³ szansy na mi³oœæ. Pamiêtaj, czasami to
czego szukamy jest na wyci¹gniêcie rêki!

WAGA 24.09-23.10
Nadszed³ dobry moment na za³atwianie spraw,
na które wczeœniej nie by³o czasu. Twoje stara-
nia w pracy zostan¹ zauwa¿one i w niedalekiej
przysz³oœci zaowocuj¹ powiêkszeniem zaso-
bów portfela. Warto wykorzystaæ sprzyjaj¹c¹
aurê i zu¿ytkowaæ energiê na upiêkszenie do-
mu lub ogrodu. Trudniejsze niestety mog¹ byæ
relacje z partnerem i rodzin¹. Czasami warto
przemilczeæ, ni¿ rzucaæ s³owa w gniewie.

SKORPION 24.10-23.11
Druga po³owa wrzeœnia bêdzie pe³na wyzwañ
dla Skorpionów.  Nowe zadania w pracy po-
ch³on¹ Ciê bez reszty, co mo¿e spowodowaæ
spiêcia z najbli¿szymi. Rozwa¿nie wyznaczaj
priorytety i unikaj konfliktów. Gwiazdy odp³ac¹
Ci za starania w postaci mi³ej niespodzianki. 

STRZELEC 24.11-22.12
Koñcówka lata to wspania³a okazja na za¿ycie
wiêkszej iloœci ruchu. Dobrze by by³o zaj¹æ siê
jakimœ rodzajem æwiczeñ fizycznych i prze³amaæ
lekko ju¿ jesienn¹ chandrê. Nastawienie na
przemiany bêdzie sprzyjaæ w pracy. Masz du¿¹
szansê na docenienie Twojego projektu i skiero-
wanie do kolejnych ekscytuj¹cych zadañ. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie warto siê z niczym spieszyæ. Zanim za-
czniesz dzia³aæ przeanalizuj dok³adnie sytua-
cjê i znajdŸ optymalne rozwi¹zanie. Tej zasady
trzymaj siê w pracy, jak i w relacjach z najbli¿-
szymi. Inni mog¹ Ÿle odebraæ Twój zapa³ i tem-
perament. Skieruj swoje si³y w rozwój osobisty.
Mo¿e kursy jêzyka obcego, b¹dŸ malarstwa po-
zwol¹ Ci odpocz¹æ od szybkiego tempa i wp³y-
n¹ na rozwój nowych znajomoœci. £ap okazje,
które daje Ci los, ale nie zapomnij o pokorze.

WODNIK 21.01-19.02
Twoja zaciêtoœæ i upór zostan¹ docenione.
Zdobêdziesz szacunek i uznanie, co pomo¿e
Ci w realizacji œmia³ych planów. W twoim ¿yciu
osobistym zapowiadaj¹ siê zmiany. Najbli¿szy
czas wykorzystaj na realizacjê marzeñ i dale-
kosiê¿nych planów. Zacznij myœleæ o dalszym
swoim rozwoju. Dla relaksu mo¿e warto pomy-
œleæ o weekendowym wypadzie za miasto
w towarzystwie przyjació³, by nacieszyæ siê je-
szcze urokami lata?  

RYBY 20.02-20.03
Zapowiada siê spokojniejszy okres. Trudne
sprawy w pracy zwolni¹ tempo, a ciep³e wrze-
œniowe popo³udnia dobrze wp³yn¹ na Twoje
samopoczucie. Korzystaj z tego czasu, ponie-
wa¿ to idealny moment do odnowienia starych
znajomoœci. Gwiazdy ostrzegaj¹ przed nie-
oczekiwanymi wydatkami, wiêc b¹dŸ ostro¿ny.

Esmeralda

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

KKiillkkaa  ssppoossoobbóóww  nnaa  jjeessiieennnnee
pprrzzyyggnnęębbiieenniiee,,  ppoommooccnnyycchh
ttaakkżżee  ww pprrooffiillaakkttyyccee  jjeessiieenn−−
nneejj  ddeepprreessjjii..  DDllaa  kkaażżddeeggoo,,  nniiee
zzaappoommiinnaajjąącc  oo ddzziieecciiaacchh..

Przede wszystkim − space−
ry i dieta. Korzystajmy
z każdej chwili, zwłaszcza
słonecznej, by przebywać na
dworze. Zasłony mają prze−
puszczać światło dzienne.
Ciężkie, grube kotary − nie!
W pogoni za słońcem warto
zaplanować zimowy urlop
w ciepłym klimacie. To poma−
ga! Otaczajmy się kolorami.
Wystrój mieszkania, nawet
serwetki czy ręczniki w ła−
zience powinny być w ja−
snych, pogodnych kolorach.
Noś barwne ubrania i drobia−
zgi, także np. długopis!

Traktuj siebie wyrozumiale,
czasami rozpieszczaj. Dbaj
o siebie nie zapominając
o diecie: pomogą produkty
bogate w magnez i witaminy
z grupy B. Systematycznie
stosuj zioła (pij je tylko mię−
dzy posiłkami!), głównie meli−
sę, dziurawiec, głóg, rumia−
nek, a w potrawach nie żałuj
bazylii. Zawsze miej czas dla
przyjaciół, zwłaszcza tych
pogodnych, wesołych, opty−
mistycznych. To działa!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Dzisiaj - kuchnia ze œliwk¹. Korzystajmy, póki czas!

✓✓ Najproœciej: 1 kg dojrza³ych wêgierek umyæ, przekroiæ
wzd³u¿, wyj¹æ pestki i posypaæ 1 i 1 i 1/4 szklanki cukru z odro-
bin¹ mielonego cynamonu i wanilii, przykryæ, zostawiæ w temp.
pokojowej. Po kilku godzinach delikatnie wymieszaæ i powta-
rzaæ to przed oko³o 1-2 dni. Gdy cukier ca³kiem siê roztopi w so-
ku, wk³adaæ œliwki do pasteryzowanych s³oików, zalewaæ ich
w³asnym sokiem.  Mocno zamkn¹æ s³oiki, pasteryzowaæ 10-15
minut. Zim¹ s¹ niemal jak œwie¿e!

✓✓ Staroœwiecko: powid³a œliwkowe - dojrza³e lub przejrza³e, pomarszczone œliwki
gotujemy bez pestek, podlane ok. 1 cm wody, na ma³ym ogniu. Pocz¹tkowo przykry-
te, a¿ puszcza sok, potem odkryte. Bardzo czêsto mieszamy! Po godzinie odstawiæ,
nazajutrz wolniutko gotowaæ przez 1-2 godziny, mieszaj¹c. Nie przypaliæ! Drugiego
lub trzeciego dnia, gdy maj¹ ju¿ dobr¹ konsystencjê, dodaæ cukier - zale¿nie od s³od-
koœci œliwek, 1/5 do 1/2 szklanki cukru na kilo wypestkowanych owoców. Cukier daje
„po³ysk” i piêkny kolor. Gor¹ce wk³adaæ do s³oików, zostawiaj¹c 2-3 cm wolnego.
Otwarte s³oiki wstawiæ do ch³odnego piekarnika i powoli „zapiekaæ” przez oko³o 20 mi-
nut, potem zakrêciæ. Mo¿na te¿ bez piekarnika, ale wówczas nie powstanie specyficz-
na, konfiturowa skórka na powierzchni.

✓✓ Nowoczeœnie: œliwkowa masa to œliwki zmiksowane lub zmielone z po³ow¹ wagi
cukru (1 kg na 2 kg œliwek wa¿onych bez pestek), gotowane powoli (mieszaj¹c!) przez
ok. 2-3 godziny, a gdy gêste - dodajemy 1 opakowanie dobrego kakao i 1-2 cukry wa-
niliowe lun waniliê. Sma¿yæ stale mieszaj¹c  ok. 15 minut, wk³adaæ w s³oiki. Najlepsze
zaczynaj¹ byæ dopiero po 3-4 dniach. Taka zdrowa czekoladowo-œliwkowa pychota.

✓✓ Tradycyjnie: œliwki bez pestek zagotowaæ we wrz¹tku (ok. 1/2 litra na kilo), u³o-
¿yæ w s³ojach. Do wywaru dodaæ 1 szklankê cukru, a gdy powstanie syrop, wrz¹cym
zalaæ œliwki i pasteryzowaæ 15-20 min. Zimowy kompot gotowy!

✓✓ Wytrawnie: na lekko rozgrzanym oleju sma¿yæ po³ówki œliwek dodaj¹c ³y¿kê cu-
kru na kilo, sporo majeranku, ciut cynamonu lub imbiru, sól i œwie¿y sok z cytryny lub
z jab³ka (3-4 ³y¿ki) do smaku. Gdy masa gotowa, wk³adaæ do s³oiczków, pasteryzowaæ
15 minut. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
DDeepprreessjjaa  jjeessiieennnnaa  ddooppaaddaa  ccoo  ddzziieessiiąąttąą  oossoobbęę,,  zzwwłłaasszzcczzaa  kkoobbiieettyy

ww wwiieekkuu  2200−−4400  llaatt,,  aallee  ddoottyykkaa  nnaawweett  ddzziieeccii!!  PPoojjaawwiiaa  ssiięę  ww ppaaźź−−
ddzziieerrnniikkuu  ii ppoottrraaffii  ddrręęcczzyyćć  aażż  ddoo  wwiioossnnyy,,  ggddyy  ddnnii  ssttaajjąą  ssiięę  ddłłuużżsszzee..  

W pradawnych czasach żyliśmy zgodnie z rytmem pór roku, pod−
czas krótszego dnia zmniejszając aktywność i długo śpiąc. Dziś każ−

da doba roku wygląda niemal identycznie, bez względu na podszepty zegara biologicz−
nego. A to rodzi jesienne problemy! Typowe objawy to m.in. senność i uczucie zmęcze−
nia nawet, gdy śpimy pod dostatkiem; wszechogarniający smutek, apatia i drażliwość,
apetyt na słodycze, niechęć do obowiązków,(zawodowych i domowych), tycie, zaniżona
samoocena, poczucie beznadziei, a w skrajnych przypadkach myśli samobójcze. Czasem
trzeba rozważyć pójście do lekarza, ale przedtem możemy pomóc sobie sami, profilak−
tyką i umiejętnym postępowaniem. Byle nie przegapić istotnych, wstępnych objawów! Je−
śli mieliście depresję w zeszłym roku, jest prawdopodobne, że ponowi atak.

CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 15/2011: „Kogut go opia³”. Nagrodê – bilet do ki-

na dla 2 osób - wylosowa³ p. Czes³aw Ostaszewski z ul. Targowej. Po
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym
i egz. „Mieszkañca” Nr 17/2011) do 23 wrzeœnia br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Gimnazjalista do kolegi:
− Była awantura z ojcem, ale potem przy−

szedł do mnie na kolanach! Nie wierzysz?
Spytaj moją młodszą siostrę!

− Tak! − mówi mała. − Tata krzyczał „Wyłaź spod łóżka,
tchórzu!”

☺ ☺ ☺
Męskie rozmowy o urlopie:
− Założyliśmy się, kto najdłużej wytrzyma w wodzie. Jacek

wytrzymał minutę, więc pytamy go jak to zrobił. A on na to:
„Trening, trening i jeszcze raz trening.” Zenek − 2,5 minuty
i mówi to samo: „Trening, tylko trening!” 

− A ty długo wytrzymałeś?
− Ja?  Wygrałem! Ponad 4 minuty.
− Jak to zrobiłeś?!
− O coś chyba zahaczyłem gaciami!

☺ ☺ ☺
Chłopczyk chwali się koledze:
− Na wakacjach pływałem z moim tatą! On pływa w mary−

narce!
− Phi! Ja z moim też pływałem! Ale mój pływa normalnie,

w kąpielówkach!     WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 692-614-577

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

BIZNES

RAMKA
Us³ugi ksiêgowe. Tel. 0696-
052-708, www.korkowabiu-
ro.pl 

FINANSE

A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,
na jasnych zasadach i bez zbêd-
nych formalnoœci. Provident:
600 400 295 - 7 dni w tygo-
dniu 7.00-21.00

Ksiêgowoœæ. Tel. 530-82-83-99

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 516-400-434

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

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

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

Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79,
22 613-98-37

Masa¿ysta – doje¿d¿am.
www.masa¿-grochów.pl 

Tel. 602-412-901

Opieka: godziny lub z zamie-
szkaniem. Tel. 22 815-30-66

MEDYCYNA NATURALNA

Leczenie pijawk¹ lekarsk¹
– hirudoterapia – skutecznie
leczy: trudno goj¹ce siê rany,
mia¿d¿ycê têtnic, ¿ylaki, stopê
cukrzycow¹, zwyrodnienia
i bóle stawów, obrzêki powy-
padkowe, krwiaki, zakrzepy, ci-
œnienie, choroby skóry, alergie,
choroby serca, jaskrê, wszelkie
bóle i stany zapalne. Dyplomo-
wany Hirudoterapeuta.

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

NAUKA

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

Angielski z dojazdem. 
Tel. 886-199-524

Angielski dzieci z dojazdem. 
Tel. 22 617-91-74

Chemia. Tel. 514-343-424
EUROPA JÊZYKÓW –

wszystkie jêzyki.  www.europa-
jezykow.pl Tel. 780-580-052; 

780-616-166
Fizyka, matematyka. Matury.

Doje¿d¿am. Dr. Tel. 606-154-798
Fizyka, matematyka - kore-

petycje. Tel. 22 615-81-50; 
603-581-282

Francuski – nauczyciel. 
Tel. 22 673-69-26

Francuski z dojazdem. 
Tel. 602-276-202

Jêz. niemiecki, korepetycje
(40z³/h), t³umaczenia. 

Tel. 692-967-054
Liceum dla doros³ych.

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

Matematyka. Tel. 607-163-744
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045

Matematyka, gimnazjum,
liceum. Doje¿d¿am. 

Tel. 607-059-326
Matematyka. 

Tel. 604-839-615
Niderlandzki (holenderski). 

Tel. 780-616-166 
Niemiecki. 

Tel. 22 672-94-46; 698-194-848
Opiekunka dzieciêca – szko-

³a policealna, kursy. 
Tel. 22 310-27-40

Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879

Szkolenia BHP. 
Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Handlowo-biurowe 27
m kw., witryna, parking, Gro-
chowska. Tel. 600-049-758

Mieszkanie 2-pokojowe na
ul. Kinowej 12 - po 15 wrze-
œnia. Tel. 515-123-460

NIERUCHOMOŚCI/kupię

Mieszkanie do 40 m kw. 
Tel. 22 611-87-57 (po 16.00)

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Dom w Rembertowie pow.
160 m kw. na dzia³ce 924 m kw. 

Tel. 22 611-87-57 (po 16.00)
Dzia³ka siedliskowa. 

Tel. 792-610-568

ODDAM

Za darmo stó³ pokojowy j.
buk (wys. 1.00 m + 0,70 m)
i wannê blaszan¹ o d³ug. 1 me-
tra. Tel. 516-392-459

OGRODNICZE

Wycinka i pielêgnacja drzew
i krzewów, frezowanie karp. 

Tel. 605-783-913
Zak³adanie i pielêgnacja

ogrodów, porz¹dki. 
Tel. 888-906-138

DAM PRACĘ

Szko³a Podstawowa nr 246
zatrudni od zaraz stra¿nika ru-
chu drogowego w pe³nym wy-
miarze czasu pracy. Informacje
w sekretariacie. 

Tel. 22 810-23-15
Zatrudniê pani¹ do sprz¹ta-

nia segmentu. Tel. 505-158-260
Zatrudniê osobê do prowa-

dzenia domu w Radoœci bez za-
mieszkania. Praca 5 dni w tygo-
dniu i 2 weekendy w miesi¹cu
z nocowaniem. 

Tel. 602-768-011

SZUKAM PRACY

Kobieta 56 lat, doœwiadcze-
nie zawodowe, praca w kadrach
od 1986 roku, znajomoœæ pro-
gramu modu³ kadry-p³ace
SYMFONIA, P£ATNIK. Po-
dejmê pracê w kadrach (bez
p³ac) od zaraz. 
Tel. 603-695-486; 22 879-86-68

Sprz¹tanie domów + okna. 
Tel. 503-836-166

PRAWNE

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

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

www.podatki-doradca.pl
Kancelaria Prawna, przy-

stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochow-
ska 207 (Universam, nad skle-
pem). www.kancelariaosica.pl 

Tel. 509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

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

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

WYCENA NIERUCHO-
MOŒCI Tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

UROCZYSTOŚCI

Zespó³ muzyczny Chillout-
Band. Tel. 780-533-619

USŁUGI

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

Tel. 22 612-95-23, 
609 105 940

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. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja!  www.lemag-tvsat.waw.pl

Tel. 22 815-47-25; 
501-123-566 

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

604-506-278 
ANTENY, TELEWIZORY

– naprawa. Tel. 22 818-07-17
AAA GAZ, HYDRAULI-

KA 24 H!, awaria pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przeróbki,
naprawy. Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744 
Cyklinowanie, lakierowanie

– Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 

502-920-316
Cyklinowanie, lakierowanie,

uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545; 

DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16

DOCIEPLANIE DOMU. 
TEL. 660-473-628

Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813

ELEWACJE, MALOWA-
NIE DOMU. TEL. 660-473-628

Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05
GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
GLAZURA, hydraulika,

elektryka. Tel. 694-809-402
Hydrauliczne, gazowe – soli-

dnie. Tel. 22 610-81-21; 
607-773-106

Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 

795-449-407
Hydraulika, wod. kan.-

gaz., piece, remonty, przegl¹-
dy gazowe, kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
LODÓWKI, PRALKI, TE-

LEWIZORY – NAPRAWA. 
TEL. 694-825-760 

Lodówki. Tel. 22 671-80-49;
604-910-643; Pralki. 

Tel. 601-361-830
Malowanie, tapetowanie,

panele. Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521 

Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 510-711-163; 517-334-070

Malowanie, tapetowanie,
sztukateria, doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
RAMKA
Naprawa telewizorów u klienta.
Tel. 692-420-605; 22 671-94-
53

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD.

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

PAPA TERMOZGRZE-
WALNA. TEL. 660-473-628

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

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

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

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

Renowacja wanien. 
Tel. 663-508-095; 694-920-376

STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, szafy,
kuchnie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. Tel. 663-511-771

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

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

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

lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

G³adŸ, malowanie – od zaraz. 
Tel. 609-982-675

USŁUGI/komputerowe

Naprawa komputerów, in-
stalacje, serwis, usuwanie wi-
rusów. Tel. 603-650-090

Serwis komputerowy. 
Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

RAMKA
Cyklinowanie. Tel. 721-649-
745

Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 511-619-407

Malowanie, tapetowanie –
remonty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 602-641-032

USŁUGI/transportowe

WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 
Tel. 22 224-22-63; 888-651-163

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

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

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

22 836-69-16; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 

O K A Z J A ! Otwock pó³ bliŸniaka 260 m kw. – 3 sypialnie
Wykoñczony, stan idealny, dogodna lokalizacja. Cena 650,000

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

tel. 500 167 200  (22) 615 80 05

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Naprawa telewizorów
u klienta. 

Tel. 692-420-605;  
22 671-94-53

Cyklinowanie. 
Tel. 721-649-745

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Niepubliczne Nr 76
ul. Rogatkowa 50

og³asza 
nabór uzupe³niaj¹cy do

klasy I, II, III
na rok szkolny 2011/2012

www.liceum76.edu.pl

Us³ugi ksiêgowe. 
Tel. 0696-052-708,

www.korkowabiuro.pl 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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



11112222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

Kiedy Jerzy Waldorff zda³ maturê w 1931 ro-
ku, rodzice zafundowali mu podró¿ z Poznania
do Warszawy. W jedn¹ stronê jecha³ poci¹giem
a wracaæ mia³ aeroplanem. Przed odlotem ciotka
Waldorffa przekaza³a pilotowi ostatni¹ proœbê:
aby lecia³ nisko i powoli. Start odbywa³ siê na
Polach Mokotowskich. W 1934 roku port lotni-
czy przeniesiono na Okêcie, które obs³ugiwa³o
wówczas parê tysiêcy pasa¿erów rocznie.  Samo-
loty lata³y do Berlina, Wiednia a nawet do Pary-
¿a.

Po pó³ wieku latanie samolotem jest ju¿ nor-
malnoœci¹ a nie luksusow¹ przygod¹ dla arysto-
kratów i bogaczy. W 2010 roku Okêcie obs³u¿y³o
8,5 miliona pasa¿erów. Po 1990 roku ruch lotni-
czy z Warszawy podwaja siê mniej wiêcej, co
8-10 lat a tymczasem zdolnoœæ portu im. Frydery-
ka Chopina ocenia siê na 12 mln osób.  Wniosek
z tego, i¿ za kilka lat Okêcie Warszawie ju¿ nie
wystarczy. Od lat kr¹¿y wiêc idea budowy „cen-
tralnego portu lotniczego” miêdzy £odzi¹ a War-
szaw¹, który mia³by zast¹piæ Okêcie. Minister-
stwo Infrastruktury og³osi³o w³aœnie, ¿e centralny
port lotniczy, ulokowany w Baranowie, Babsku
lub Mszczonowie, przejmie ruch z Okêcia ju¿
w 2020 roku. Mia³by on kosztowaæ 12,5 mld z³,
pochodz¹cych ze œrodków pañstwowych, prywat-
nych, unijnych i sprzeda¿y gruntów po Okêciu,
jeœli je zamkniemy, wycenionych na 4,5 mld z³.
Po³o¿ony w pobli¿u skrzy¿owania A-2 z A-1
i blisko kolei du¿ych prêdkoœci, centralny port
lotniczy przyci¹ga³by podró¿nych z ca³ej Polski
i jeszcze z Czech, S³owacji i Bia³orusi. Brzmi to
interesuj¹co, ale dla warszawiaków to w¹tpliwy
biznes.   

Po pierwsze, lotnisko po³o¿one blisko miasta,
takie jak Chopin na Okêciu, to wielka wygoda dla
99 procent mieszkañców stolicy i atut zwiêksza-
j¹cy atrakcyjnoœæ i konkurencyjnoœæ miasta.

Po drugie, wkrótce oddany bêdzie do u¿ytku
terminal kolejowy na Okêciu i czêœæ po³udniowej
obwodnicy Warszawy, które to rozwi¹zania bar-
dzo u³atwi¹ po³¹czenia l¹dowe z Okêciem.

Po trzecie, usprawnienie startów i l¹dowañ na
Okêciu pozwoli³oby zwiêkszyæ jego przepusto-
woœæ do 20 mln pasa¿erów rocznie.

Po czwarte, za rok otwarte bêdzie lotnisko
w Modlinie, które w pierwszym etapie (koszt bu-

dowy jedynie 300 mln z³ w³¹cznie z terminalem
zaprojektowanym przez Kury³owicza) obs³u¿y do
2 mln pasa¿erów. Trwa budowa stacji pod lotni-
skiem, która zapewni bezpoœrednie po³¹czenie
kolejowe z Warszaw¹. W przysz³oœci Modlin po
rozbudowie bêdzie móg³ obs³u¿yæ 4 razy tyle pa-
sa¿erów. Przenios¹ siê nañ z Okêcia tani przewo-
Ÿnicy, loty czarterowe i cargo. 

Po pi¹te, bardzo dynamicznie, jeszcze szybciej
ni¿ ruch na Okêciu, rozwijaj¹ siê porty regional-
ne w Katowicach, Krakowie, Gdañsku itd., w tym
tak¿e ³ódzkie lotnisko Lublinek. W³aœnie otwie-
raj¹ na nim nowy terminal na 2 mln pasa¿erów.
Jeszcze w 2000 roku trzech na czterech pasa¿e-
rów powietrznych w Polsce lata³o przez Okêcie;
w 2010 roku ju¿ tylko czterech na dziesiêciu. 

Po szóste, jest deficyt lokalnych portów cywil-
nych w Polsce. Pamiêtajmy, i¿ w Niemczech s¹
502 lotniska cywilne, we Francji 460, a w Polsce?
Dwadzieœcia? Dajmy wiêc szansê choæby nawet
za kilka czy kilkanaœcie lat licznym inicjatywom
budowy tanich lokalnych lotnisk, w tym kilku na
Mazowszu (Radom, Sochaczew). 

Po co wiêc Centralny Port Lotniczy gdzieœ
w polu, kilkadziesi¹t kilometrów, tak od Warsza-
wy jak i £odzi? Dla Bia³orusinów? 

Marcin Święcicki
były Prezydent Warszawy 

obecnie radny sejmiku mazowieckiego

Lotnisko dla Bia³orusinów...

Czy potrzebny jest Warszawie 
„Centralny Port Lotniczy”?

W tym roku szkolnym, na
Pradze Po³udnie, w szko³ach
podstawowych rozpocznie
naukê ponad 1 300 dzieci. We
wspomnianych placówkach
otworzonych zostanie 10 do-
datkowych klas. Odwrotnie
sytuacja ma siê w przypadku
gimnazjów. W tym roku jest
ich oko³o 1100. Ta-
ka tendencja bêdzie
siê wi¹za³a z reduk-
cj¹ liczby klas w li-
ceach. Wiêksz¹
iloœæ uczniów bêd¹
natomiast w stanie
przyj¹æ szko³y za-
wodowe. 

W szampañskich
humorach witali
pierwszy dzwonek
uczniowie i nauczy-
ciele z Zespo³u
Szkó³ nr 77 (ul.
Zwyciêzców 7/9).
Uroczystoœæ powi-
tania nowego roku
szkolnego po³¹czo-
na tam by³a z odda-
niem do u¿ytku nowej hali
sportowej. Budowa obiektu
sportowego by³a marzeniem
uczniów szko³y im. Boles³a-
wa Prusa od kilkudziesiêciu
lat. Grono pedagogiczne,
m³odzie¿ oraz rodzice grom-
kimi brawami zareagowali na
oficjalne otwarcie obiektu
przez przedstawicieli w³adzy
dzielnicy. Hala posiada boi-
sko do koszykówki, siatkówki
i pi³ki rêcznej oraz dwa boiska
do badmintona. Sala ma tak¿e
zaprojektowan¹ kotarê prze-

suwan¹, dziêki której mo¿na
boisko podzieliæ na dwie czê-
œci. Ca³kowita powierzchnia
budynku to 908 m kw., a koszt
inwestycji przekroczy³ 3 mln
z³otych. - Chcia³bym pogratu-
lowaæ dyrekcji i nauczycie-
lom. W minionym roku szkol-
nym uczniowie tutejszego

gimnazjum wypadli w trakcie
egzaminu gimnazjalnego, naj-
lepiej w ca³ej dzielnicy, a te-
goroczni maturzyœci prawie
w komplecie zdali egzamin
dojrza³oœci – chwali³ „Prusa-
ków” obecny na uroczystoœci
Tomasz Kucharski, burmistrz
Pragi Po³udnie. Rozpoczêty
w³aœnie rok szkolny bêdzie
dla uczniów Zespo³u Szkó³ nr
77 pe³en wra¿eñ. Szko³a nie
tylko obchodzi 90-lecie swo-
jego istnienia, œwiêtowaæ bê-
dzie tak¿e „Rok Boles³awa

Prusa”, na który przypadaj¹:
165 rocznica urodzin pisarza
oraz obchody setnej rocznicy
œmierci patrona szko³y. 

Rok szkolny 2011/2012
z uœmiechem przywita³o tak¿e
46 nauczycieli œwiêtuj¹cych
nadanie stopnia awansu na
nauczycieli mianowanych.
Uroczyste œlubowanie odby³o
siê 30 sierpnia br. o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Dzielni-
cowego Biura Finansów

Oœwiaty przy ul. Grochow-
skiej 262. Presti¿owy moment
w karierze nauczyciela jest
wynikiem d³ugich, ponad
dwuletnich przygotowañ. -
Chcê Pañstwu serdecznie po-
gratulowaæ. ¯yczê wielu suk-
cesów, które prze³o¿¹ siê
w przysz³oœci na sukcesy Pañ-
stwa wychowanków – mówi³
obecny podczas uroczystoœci
Jaros³aw Karcz, zastêpca bur-
mistrza dzielnicy Praga Po³u-
dnie.

Olga Kamionek 

PIERWSZY DZWONEK 
Jak co roku, 1 wrzeœnia w szko³ach zadzwo-
ni³ pierwszy dzwonek, a uczniowie ubrani na
galowo zasiedli w uczniowskich ³awkach.

poszukuje osób chêtnych 
DO PRAC POMOCNICZYCH NA PRODUKCJI

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Chrzanowskiego 8b

Zadania:

Prace pomocnicze na obszarze produkcyjnym (m.in. pakowanie,
sk³adanie kartonów, itp.) 

Wymagania:

Ksi¹¿eczka sanitarno-epidemiologiczna, 
Dyspozycyjnoœæ (praca 3-zmianowa), 
Odpowiedzialnoœæ, 
Zdolnoœci manualne, 
Umiejêtnoœæ pracy w zespole, 
Doœwiadczenie na produkcji bêdzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy:

System premiowy 
Pracê w ramach umowy zlecenia 
Autobus zak³adowy dowo¿¹cy do pracy 
Mo¿liwoœæ awansu na operatora urz¹dzeñ 
Mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego  
Regularne i rzetelne wynagrodzenia 
Mo¿liwoœæ sta³ego zatrudnienia  

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub dostarczenie ¿yciorysu
pod nastêpuj¹cy adres:

ZPC Mieszko S.A. ul. Chrzanowskiego 8b 04-392 Warszawa 
Tel. 22 810 40 76 

e-mail: praca@mieszko.com.pl z dopiskiem Warszawa 

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisaæ: 
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mo-
jej ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgo-
dnie z Ustaw¹ z dn. 29.08.97 o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz.
883 z póŸn. zm.)”. 
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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

WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

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

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

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RM: - Te aparaty s³uchowe
przeznaczone s¹ dla osób ze

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

AS 2011 

APARATY S£UCHOWE

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

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

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

Powakacyjna promocja firmy Fonikon
Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ we wrzeœniu dwa

aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów
w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 29 wrzeœnia.

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

Jedn¹ z metod nowych na pol-
skim rynku, lecz od dawna stoso-
wanych w œwiecie, z zaskakuj¹co
œwietnymi rezultatami, jest ozono-
terapia. O co tu chodzi?

Ozon, to trójatomowa cz¹stecz-
ka tlenu. Nietrwa³a, niestety. Jed-
nak np. we Francji stosuje siê
znacznie zdrowsze ozonowanie
wody pitnej w wielkich miastach
a nie  chlorowanie.  W³aœnie pro-
ces ozonowania daje wodê nie-
zwykle czyst¹, zdrow¹, bezpiecz-
n¹, a przy okazji o œwietnym sma-
ku.

Okaza³o siê, ¿e bardzo silne w³a-
snoœci bakteriobójcze i grzybobój-
cze ozonu mo¿na wykorzystaæ tak-
¿e w medycynie! Jego wyj¹tkowe
w³asnoœci utleniaj¹ce s¹ jednym
z czynników sprawiaj¹cych, ¿e
w m¹drych, doœwiadczonych rê-
kach jest broni¹, na któr¹ mikroor-
ganizmy (bakterie, grzyby, wirusy
itp.) wykazuj¹ brak odpornoœci i s¹
wobec niego bezradne. Ozonowa-
na w specjalny sposób woda zna-
komicie pomaga przy problemach
zewnêtrznych: ranach, grzybicach.
Ale nie tylko!

Pog³êbione badania da³y jeszcze
bardziej obiecuj¹ce rezultaty: oka-
za³o siê, ¿e ozon, w specjalny spo-
sób aplikowany do wnêtrza organi-
zmu, dzia³a wprost rewelacyjnie!
Jak to wygl¹da? Bardzo prosto:

siadasz w wygodnym, ergonomicz-
nym fotelu, i otrzymujesz bezbole-
sn¹, nasycon¹ ozonem kroplówkê,
przygotowywan¹ indywidualnie dla
ka¿dego pacjenta, zale¿nie zw³a-
szcza od jego problemów zdro-
wotnych (ale nie tylko). Podczas 
kroplówki mo¿na czytaæ, mo¿na
mi³o rozmawiaæ z innymi pacjenta-
mi, mo¿na te¿ siê zdrzemn¹æ.
SprawdŸcie sami: ul. Grochow-
ska 336, Centrum Ozonoterapii.

Wa¿ne! Nie wolno poddawaæ siê
zabiegom przeprowadzanym przez
niedoœwiadczone i nieuprawnione
osoby, poniewa¿ ka¿da „amator-
ska” interwencja w nasz organizm
mo¿e przynieœæ tragiczne skutki.
Istnieje w¹ski margines przeciw-
wskazañ, dlatego nie mo¿na tu po
prostu przyjœæ i korzystaæ z zabie-
gów. Wnikliwy wywiad z pacjentem
musi przeprowadziæ lekarz, wyspe-
cjalizowany w tej metodzie lecze-
nia, i to on podejmuje decyzjê
o dalszych dzia³aniach, ich rodzaju
i zakresie. 

Specjalistów nie trzeba szukaæ
daleko: z doskona³ym dojazdem
tramwajami i autobusami, bliziutko
przystanku przy Miñskiej, na ul.
Grochowskiej 336, na parterze po-
godnej zielonej kamienicy, mieœci
siê w pe³ni profesjonalne, jedyne
bodaj w naszej okolicy, Centrum
Ozonoterapii. 

Tu przychodzi siê po pomoc, po
zdrowie, ale te¿ - po œwietn¹ kondy-
cjê i… m³odoœæ, bowiem badania la-
boratoryjne osób, które podda³y siê
kuracji z powodu przeró¿nych w³a-
snych schorzeñ wykaza³y dzia³anie
dodatkowe: rewelacyjny obraz ba-
dania krwi po kuracji, wzorowy, m³o-
dzieñczy. Podobnie poprawia siê
samopoczucie, st¹d wœród pacjen-
tów s¹ tak¿e osoby zdrowe, które
chc¹ bezpiecznie, bez skalpela, bo-
toxu i innych trucizn, z korzyœci¹ dla
ca³ego organizmu wydatnie odm³o-
dziæ swój wygl¹d, samopoczucie
i kondycjê, a przy okazji podnieœæ
jakoœæ snu i jakoœæ ¿ycia! Wszystko
to dziêki zmianie metabolizmu ko-
mórkowego przez zwiêkszenie do-
starczania tlenu do tkanek. Orga-
nizm nie ma mo¿liwoœci magazyno-
wania tlenu, ozonowanie znakomi-
cie to uzupe³nia, przy okazji œwietnie

mobilizuj¹c nasz system immunolo-
giczny, rzecz bezcenna w sezonie
jesienno-zimowym.

Najbardziej jednak licz¹ na po-
moc osoby chore, czêsto zdespe-
rowane niepowodzeniami dotych-
czasowych, bezskutecznych kura-
cji. Ozonoterapia ma potwierdzon¹
skutecznoœæ w ogromnym spek-
trum chorób, lecz najwiêksze suk-
cesy osi¹ga siê w leczeniu trudno
goj¹cych siê ran i rozmaitych
infekcji (bakteryjnych, grzybi-

czych). Dzia³a rewelacyjnie w le-
czeniu chorób serca, a tak¿e -
nadciœnieniu i stanach przed czy
pozawa³owych. Œwietnie wp³ywa
na kr¹¿enie, a stymuluj¹ce dzia³a-
nie ozonu to znakomita pomoc
w mia¿d¿ycy, zaniku naczyñ
krwionoœnych (bez wzglêdu na to,
czy przyczyn¹ jest cukrzyca czy
zatrucia). Uk³ad nerwowy - udary,
parali¿e, nerwice, niedow³ady,
zaniki s³uchu i wzroku, nerwice
czy stwardnienie rozsiane -
wspaniale reaguje na ozonowanie,
powoduj¹c nawet cofniêcie zmian.

Tu, w Centrum Ozonoterapii,
znaj¹ to z autopsji - dr Andrzej Lan-
skoruñski jest tego najlepszym
przyk³adem. To istna kopalnia wie-
dzy i doœwiadczeñ, tak¿e osobi-
stych, zwi¹zanych z dobroczynny-
mi skutkami ozonoterapii tam,
gdzie inne metody po kolei okazy-
wa³y siê byæ zawodne. To tak¿e
skrupulatny, ostro¿ny  specjalista
o ogromnej wiedzy i praktyce na te-
mat tej metody leczenia. 

Warto umówiæ siê na wizytê, szu-
kaj¹c pomocy dla siebie czy dla ko-
goœ bliskiego, kto zw¹tpi³ w odzy-
skanie lepszej formy. Przy okazji -
odm³odnieje, odzyska energiê i we-
wnêtrzny spokój. To naprawdê
dzia³a, sprawdŸ!                AS 2011

OZONOTERAPIA?! OZONOTERAPIA?! OCZYWIŚCIE!OCZYWIŚCIE!

Zapraszamy: pn.−sob. 9.00−19.00.  
Warszawa, ul. Grochowska 336.  

Wygodny dojazd! Zawsze są wolne miejsca parkingowe!
Przyjmujemy po uprzednim umówieniu telefonicznym: 

(22) 618−20−12; (22) 110−00−22; 
www.globmedi.com

Nigdy nie warto siê poddawaæ. Zw³aszcza, jeœli chodzi
o to, co najwa¿niejsze - o zdrowie. Dziœ medycyna nie-
sie pomoc na przeró¿ne sposoby a specjaliœci od
dawna przestali siê upieraæ, ¿e to, czego nie wylecz¹
chemiczne farmaceutyki, jest nieuleczalne. To nie za-
wsze jest prawda! Dlatego trzeba szukaæ i próbowaæ.
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REKLAMA REKLAMA

Przed wrzeœniowymi me-
czami z Meksykiem
i Niemcami nasza narodo-
wa kadra pi³karska treno-
wa³a m.in. na boisku KS
„Drukarz” w Parku Ska-
ryszewskim. Efektem
zgrupowania by³y dwa
cenne remisy.

W ostatnim rankingu FIFA
Polska zajmuje 65.miejsce.
Meksyk jest 20., a Niemcy
s¹ na stabilnej 3.pozycji.
Spotykaliœmy siê wiêc z ry-
walami z innego pi³karskie-
go œwiata. A jednak uda³o
siê ugraæ dwa remisy (choæ
wielu mia³o apetyt na zwy-
ciêstwa). Mecz z Meksy-
kiem (1:1) nie porywa³ fine-
zj¹, ale wynik poszed³
w œwiat. Zaœ spotkanie
z Niemcami mia³o barwny
i emocjonuj¹cy przebieg
oraz dramatyczn¹ koñców-
kê. Dwubramkowy remis to
prawdziwy sukces naszego
teamu. Trzydzieœci lat cze-
kali polscy kibice, aby nasi
pi³karze strzelili gola Niem-
com! Uda³o siê to Robertowi
Lewandowskiemu, a w dru-
giej po³owie spotkania tak¿e
Kubie B³aszczykowskiemu. 

Jednak prawdziwym bo-
haterem meczu by³ nasz, po-
chodz¹cy z Grochowa, gol-
kiper Wojtek Szczêsny,
który wielokrotnie, rewela-
cyjnymi interwencjami bro-
ni³ bramki przed niemieck¹
nawa³¹. I gdyby to nie by³
mecz towarzyski, to z pew-

noœci¹ niemiecka prasa by
pisa³a o Szczêsnym: „Cz³o-
wiek, który zatrzyma³ Niem-
cy”. Podobnie, jak Brytyj-
czycy, blisko cztery dekady
temu, po pamiêtnym remisie

z Angli¹ na Wembley, pisali
o Janie Tomaszewskim...

Ale wróæmy do treningo-
wego zgrupowania na „Dru-
karzu”. Narodowa kadra
pierwszy raz trenowa³a na
po³udniowopraskim Ka-
mionku, gdy¿ „Drukarz”
ca³kiem niedawno zosta³ za-
kwalifikowany, jako obiekt
treningowy przed mistrzo-
stwami UEFA EURO 2012.
– Myœlê, ¿e dziêki tej decyzji
„Drukarz” mo¿e wiele zy-
skaæ – powiedzia³ „Mie-
szkañcowi” trener Franci-
szek Smuda – To piêknie po-
³o¿ony obiekt, który oczywi-
œcie wymaga dofinansowa-
nia. Prezes „Drukarza”, Zbi-
gniew Kania, wyjaœnia, ¿e

w³aœnie z³o¿y³ wniosek do
sto³ecznego biura ds. Euro
2012 o œrodki, które pomog¹
doprowadziæ obiekt klubo-
wy do minimalnych, ale 
odpowiednich standardów. 

– Musimy wymieniæ ogro-
dzenie zewnêtrzne i wewnê-
trzne, zrobiæ oœwietlenie bo-
iska g³ównego, parking, do-
koñczyæ remont trybuny
g³ówne – wylicza prezes Ka-
nia. Pieni¹dze potrzebne s¹
tak¿e na wykoñczenie wnê-
trza klubowego budynku.

Poparcie w uzyskaniu
œrodków ze sto³ecznego bu-
d¿etu deklaruje Pawe³ Lech,
radny Warszawy i przewo-
dnicz¹cy Komisji Sportu. 
– „Drukarz” jest klubem
miejskim. Przez ostanie czte-
ry lata Miasto przekaza³o
ponad 300 tys. z³otych na in-
westycje zwi¹zane z tym
obiektem – wyjaœnia Pawe³
Lech – Ale oczywiœcie jest to

kwota niewystarczaj¹ca. Bê-
dê zabiega³ o to, i jestem
przekonany, ¿e skutecznie,
aby Miasto znalaz³o œrodki
na zaspokojenie niezbêd-
nych potrzeb inwestycyjnych
„Drukarza”. Te pieni¹dze
po prostu musz¹ siê znaleŸæ!
Musz¹, bo druga taka szansa
przed klubem z prawobrze¿-
nej Warszawy mo¿e siê nie
pojawiæ.

I to nie tylko w kontekœcie
mistrzostw UEFA EURO
2012, ale tak¿e dla dobra kil-
kuset trenuj¹cych tu m³o-
dych mieszkañców naszych
dzielnic. Którzy zreszt¹ za-
chwyceni byli spotkaniem
oko w oko z narodow¹ ka-
dr¹. – To bardzo du¿e prze-
¿ycie – mówi³ Daniel Dusiñ-
ski uczeñ podstawówki nr
255, który na treningu poda-
wa³ zawodnikom pi³ki. Po
treningu kadrowiczów m³o-
dzi kibice jeszcze d³ugo nie
mogli uwierzyæ w swoje
szczêœcie. – Mamy autogra-
fy Szczêsnego, Obraniaka,
B³aszczykowskiego, Lewan-
dowskiego, Ma³eckiego, Go-
la, Rybusa… – w jednej
z alejek Parku Skaryszew-
skiego gor¹czkowo rozpra-
wiali Kuba, Daniel i Piotrek,
nastolatkowie z Osiedla
TOR przy ul. Podskarbiñ-
skiej. A nam, doros³ym kibi-
com, pozostaje bezsprzecz-
ne przekonanie, ¿e Polacy
dzielnie stawili czo³a za-
równo Meksykanom, jak
i Niemcom dziêki treningo-
wi na naszym terenie i na-
szemu Szczêsnemu…

Adam Rosiński

Nie czekaj, sprawdŸ
czy masz osteoporozê 

Osteoporoza czêsto nazywana jest „cichym z³odziejem koœci’,
poniewa¿ w jej przebiegu nie ma ¿adnych objawów; wiêkszoœæ ludzi
nie czuje jak ich koœci staj¹ siê kruche i ³amliwe.

Je¿eli:

Jesteœ w wieku powy¿ej 50 lat
Jesteœ po menopauzie
a w szczególnoœci:
Przeby³aœ w przesz³oœci z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub
krêgos³upa 
Twoi rodzice lub rodzeñstwo chorowali na osteoporozê lub przebyli
z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub krêgos³upa
Palisz papierosy
Masz nisk¹ wagê cia³a (<75 kg)

to mo¿esz byæ w grupie ryzyka. 

Poszukujemy kobiet w wieku 50-85 lat, po menopauzie z nisk¹ gêstoœci¹
koœci b¹dŸ z nieleczon¹ osteoporoz¹ do uczestnictwa w badaniu klinicznym. 

Bêdzie ono trwa³o 18 miesiêcy a w sk³ad niego wejd¹: konsultacje
lekarskie,  EKG,  badania laboratoryjne, RTG krêgos³upa oraz badania 
densytometryczne. 

Udzia³ w badaniu klinicznym jest bezp³atny. 

Zapraszamy Panie na badania densytometryczne okreœlaj¹ce 
gêstoœæ mineraln¹ koœci do: 

Specjalistycznego Oœrodka Medycyny Wieku Dojrza³ego Sp. z o.o.
(SOMED)

Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa (wejœcie od ul. Przedwioœnie)

Dojazd liniami 125, 525, 119, 305 do pêtli autobusowej kierunek
Miêdzylesie.

Jeœli s¹ Panie zainteresowane szczegó³owymi informacjami,
prosimy dzwoniæ na numer 22 812 40 40 lub 22 812 69 59 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach  8.00-16.00.

Pomogliśmy kadrze… Rembertów 
kontra Radość

Czwarta kolejka spotkañ okrêgówki zaowocowa³a nie lada
niespodziank¹. W „Mieszkañcowych” derbach ostatnia dru¿y-
na w tabeli pokona³a lidera!

W niedzielê, 11.wrzeœnia, dru¿yna AON-u Rembertów star³a siê
w Radoœci z tutejszym, drugim zespo³em PKS-u. To mia³ byæ mecz do
jednej bramki. AON by³ niekwestionowanym liderem tabeli, a „rezer-
wowi” z PKS Radoœæ nie wygrali ¿adnego spotkania od kilku miesiê-
cy i zajmowali ostatnie miejsce w lidze. Pierwsza po³owa pokaza³a, ¿e
„wojskowym” nie bêdzie ³atwo pokonaæ „parafialnych”. PKS wypro-
wadza³ kontrataki, ale AON czêœciej atakowa³ bramkê przeciwnika.
Krzysztof Czarnota z Rembertowa nawet wbi³ udem pi³kê w bramkê
PKS, ale sêdzia nie uzna³ gola. Niewykorzystane sytuacje siê mszcz¹.
W drugiej po³owie Marcin Nowicki zast¹pi³ w zespole „parafialnych”
Damiana Wolskiego. Zmiana by³a efektywna, gdy¿ Nowickiemu uda-
³o siê dwukrotnie przelobowaæ bramkarza AON-u. Mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 2:0 dla PKS II Radoœæ. – AON gra³, a Radoœæ strzela³a
bramki… – podsumowali spotkanie kibice z Rembertowa. W tabeli 
A-klasy grupy II AON straci³ pozycjê lidera, a drugi zespó³ PKS 
Radoœæ przesun¹³ siê na przedostatnie miejsce. rosa 

W stolicy zosta³a otwarta li-
cencjonowana szkó³ka pi³kar-
skiego klubu FC Barcelona.

Legendarna „Barsa” urucho-
mi³a w Warszawie pierwsz¹
w Europie (poza Hiszpani¹) tego
typu szkó³kê pi³ki no¿nej. Oferta
szkó³ki skierowana jest do dzieci
i m³odzie¿y w wieku 6–12 lat. 

W stolicy powstaj¹ cztery cen-
tra treningowe. Najdogodniej-
szym miejscem dla m³odych
pi³karzy z „mieszkañcowych”
dzielnic, marz¹cych o grze na
kataloñskim Camp Nou, jest
oœrodek na Pradze Pó³noc (ul.
Kawêczyñska). Wiêcej informa-
cji na stronie: www.fcbescola.pl

Szkó³ka o nazwie FCB Escola
powsta³a dziêki przychylnoœci
w³adz Warszawy. Projekt reali-
zowany jest pod patronatem mi-
nisterstwa sportu oraz Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego. ar

Barcelona
w Warszawie!




