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Wyspa spokoju
Po raz pierwszy w historii III

Rzeczypospolitej Polacy po-
zwolili swojemu rz¹dowi pra-
cowaæ na drug¹ zmianê. Do
tej pory dziêkowaliœmy za do-
konania ju¿ po pierwszej ka-
dencji. Platforma Obywatel-
ska i Polskie Stronnictwo Lu-
dowe maj¹ wiêc powód do
wypinania dumnych piersi.

Najwiêksza partia opozy-
cyjna - Prawo i Sprawiedli-
woœæ - utknê³a w granicach
sta³ego elektoratu. Na nic
ofensywa internetowo-multi-
medialna. Nawet te nowocze-
sne œrodki przekazu nie po-
zwoli³y na powiêkszenie elek-
toratu. Ale uda³o siê obroniæ
stan posiadania. Apetyty pew-
nie jednak by³y wiêksze.

Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej z kolei d³ugo bêdzie li-
za³ rany po tych wyborach.
Przywództwo Grzegorza Na-
pieralskiego nie da³o kampa-
nii w stylu napoleoñskim, ra-
czej trzeba by³o s³uchaæ 
komunikatów o niezwykle
sprawnym opuszczeniu pozy-
cji obronnych i wycofaniu siê
na kolejne rubie¿e. Bo tereny
zaj¹³ Ruch Poparcia Palikota.
Dla wielu to odpowiednik Sa-
moobrony, tyle ¿e w miejskim
elektoracie. Partia sprzeciwu
wobec tradycyjnych uk³adów
politycznych i spo³ecznych,
poci¹gnê³a ludzi m³odych. Tak
wygl¹da powyborczy krajo-
braz. Wynika z niego, ¿e
przez najbli¿szych kilka lat
bêdziemy mieli to samo, co
w minionych czterech latach.
Okazaliœmy siê naprawdê wy-
sp¹ spokoju na wzburzonych
europejskich wodach.

Tomasz Szymański

Nr 20(543) ROK XXI 13.10.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

To pierwsza taka inwestycja nie tylko
na Pradze, ale te¿ w ca³ej Warszawie.
5 paŸdziernika nast¹pi³o uroczyste
otwarcie Centrum Edukacyjno-Opie-
kuñczego na Goc³awiu (ul. Pawlikow-
skiego 2).

PIERPIERWSI W STOLICYWSI W STOLICY

ddddooookkkkoooonnnncccczzzzeeeennnniiiieeee    nnnnaaaa    ssssttttrrrr....     2222
REKLAMA REKLAMA

BBBBIIIIUUUURRRROOOO    PPPPOOOODDDDRRRRÓÓÓÓŻŻŻŻYYYY

UUUUllll ....     ZZZZWWWWYYYYCCCCIIII ĘĘĘĘZZZZCCCCÓÓÓÓWWWW 44442222
TTTTeeee llll ....     666677772222 −−−− 55556666 −−−− 55558888 ,,,,     666677772222 −−−− 55556666 −−−− 66660000
e−mail: saskakepa@neckermann.pl

O P T Y K
ul. Siennicka 3
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P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl
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MEBLI DREWNIANYCH
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404
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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
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Szwedzka 37
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�� nowoczesna protetyka
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� Promocyjna cena

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Krad³a w mieszkaniach
36-letnia Aleksandra P. zosta³a ujêta przez pra-

cowników ochrony bloku. Okrad³a jednego z lo-
katorów. Policjanci udowodnili, ¿e ta sama kobie-
ta, w ten sam sposób okrad³a jeszcze dwie inne
osoby. Us³ysza³a trzy zarzuty i zosta³a tymczaso-
wo aresztowana na trzy miesi¹ce. Jak dzia³a³a?
Wykorzystuj¹c ³atwowiernoœæ i ufnoœæ lokatorów
wchodzi³a do  mieszkañ. Na Saskiej Kêpie skra-
d³a 700 z³otych i próbowa³a uciec. To jednak siê
jej nie uda³o. Pokrzywdzony rozpozna³ w zatrzy-
manej sprawczyniê kradzie¿y.

Konkubent awanturnik
Po godzinie 23.00 policjanci podjêli interwencjê

w jednym z praskich mieszkañ w zwi¹zku ze zg³o-
szeniem znêcania siê psychicznego i fizycznego. Po-
krzywdzona kobieta zosta³a pobita i wypêdzona z do-
mu. Wróci³a tam z policjantami. 37-letni Dariusz M.
udawa³ wyrwanego ze snu. Twierdzi³, ¿e nie ma po-
jêcia o co chodzi i czego stró¿e prawa od niego chc¹,
upiera³ siê, ¿e nie by³o ¿adnej awantury i nic nie zro-
bi³ konkubinie. Zosta³ zatrzymany, mia³ 0,9 promila
alkoholu we krwi. Pokrzywdzona otrzyma³a pomoc
medyczn¹, z³o¿y³a zawiadomienie o znêcaniu siê. 

Uszkodzi³ bramê
Policjanci z wydzia³u wywiadowczo-patrolo-

wego otrzymali zg³oszenie o uszkodzeniu bra-

my wjazdowej na posesjê. Natychmiast udali
siê we wskazane miejsce i dokonali niezbêd-
nych ustaleñ ze zg³aszaj¹cym. Z jego relacji
wynika³o, ¿e m³ody pijany mê¿czyzna dobija³
siê do bramy, szarpa³ za ni¹, pcha³ i uderza³.
W efekcie uszkodzi³ si³ownik i uciek³. Policjan-
ci zatrzymali domniemanego sprawcê, 25-let-
niego Bartosza C. By³ pijany, mia³ ponad 3 pro-
mile alkoholu we krwi. Noc spêdzi³ w izbie wy-
trzeŸwieñ.

Z³odziej citroena zatrzymany
Do komendy zg³osi³ siê mê¿czyzna, który

powiadomi³ o kradzie¿y citroena berlingo war-
tego ponad 40 tysiêcy z³otych. Policjanci roz-
poczêli poszukiwania. Dziêki pozyskanym in-
formacjom trafili na œlad prawdopodobnych
sprawców tego przestêpstwa. Trop prowadzi³
w rejon Przasnysza. Dziêki wspó³pracy z tam-
tejszymi policjantami sprawnie zorganizowali
blokadê i zatrzymali trzech mê¿czyzn, porusza-
j¹cych siê toyot¹. Znajdowa³y siê w niej rzeczy
z citroena i narzêdzia s³u¿¹ce kradzie¿om sa-
mochodów. 34-letni Marek D. us³ysza³ zarzut
i dobrowolnie podda³ siê karze. Stró¿e prawa
jeszcze wyjaœniaj¹, jakie role w ca³ym tym
przedsiêwziêciu pe³nili pozostali dwaj mê¿czy-
Ÿni. Policjanci zapowiadaj¹, ¿e sprawa ma cha-
rakter rozwojowy. toms
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O tym projekcie pisaliœmy
ju¿ w paŸdzierniku zesz³ego ro-
ku. Wtedy wmurowano kamieñ
wêgielny. Dziœ budowa Cen-
trum zosta³a ca³kowicie zakoñ-
czona, a obiekt oddany do u¿yt-
ku. Pod jednym dachem znajd¹
siê tu trzy instytucje. Nowocze-
sny budynek pomieœci ¿³obek,
przedszkole oraz Klub Seniora.
Obiekt z³o¿ony jest z czterech
kondygnacji o ³¹cznej po-
wierzchni ponad 3708 m kw.

W komfortowych warunkach
przebywaæ tu mo¿e 120 malu-
chów, tyle samo przedszkola-
ków oraz 60 seniorów. Uk³ad
tego obiektu zaprojektowano
w formie kaskadowej. Ka¿de
piêtro ma swój zielony, os³oniê-
ty taras – miejsce doskona³e do
le¿akowania niemowlaków
w letnie dni. Uwagê przyci¹ga-
j¹ nowoczesne, przestronne
wnêtrza. ¯³obek oraz przed-
szkole bêd¹ mia³y podwójne

pokoje zabaw,  oddzielne sy-
pialnie i ogród z nowoczesnym
placem zabaw. Oczywiœcie
wszyscy przebywaj¹cy na tere-
nie Centrum objêci bêd¹ opiek¹
medyczn¹. Oddzielne pomie-
szczenia przygotowano dla per-
sonelu i administracji. Inwesty-
cja ma tak¿e w³asne zaplecze
gastronomiczne. 

£¥CZYMY
POKOLENIA

Projekt ma po³¹czyæ pokole-
nia swoich u¿ytkowników. Naj-

m³odsi z pewnoœci¹ wnios¹ do
¿ycia najstarszych radoœæ, nato-
miast seniorzy odwdziêcz¹ siê
doœwiadczeniem i wiedz¹. 
– Znakomity pomys³. Seniorzy
maj¹ za sob¹ ogromne do-
œwiadczenia wychowania jed-
nego pokolenia. Dlatego s¹ na-
turalnymi wychowawcami swo-
ich wnuków. Najm³odsi zaœ ob-
serwuj¹c tych starszych odkry-
waj¹ perspektywê ¿ycia. Ten
projekt poszerza definicjê s³o-

wa „dom” – mówi³ arcybiskup
Henryk Hoser. Piêtro zosta³o
ju¿ opanowane przez uœmiech-
niête przedszkolaki. Zosta³ je-
szcze parter dla ¿³obka (zacznie
dzia³aæ od 1 listopada), oraz
ostatnia kondygnacja przezna-
czona dla seniorów (filia Cen-
trum Promocji Kultury). - Jest
to miejsce wyj¹tkowe, jedyne
w swoim rodzaju. £¹czymy ze
sob¹ trzy pokolenia Goc³awia -
najm³odszych, ich rodziców
oraz dziadków. Pracownicy
placówki zadbaj¹ o komunika-

cjê miêdzy u¿ytkowni-
kami oœrodka. Myœlê,
¿e ten budynek to nie
tylko komfortowe wa-
runki, ale tak¿e miej-
sce, w którym ciep³o
i serdecznoœæ pozwoli
nam poczuæ atmosferê
domu – mówi³ To-
masz Kucharski, bur-
mistrz dzielnicy Praga
Po³udnie.

Na uroczystoœci
otwarcia Centrum
obecni byli przedsta-
wiciele w³adz Miasta,
dzielnicy oraz woje-
wództwa. Miêdzy in-
nymi: W³odzimierz
Paszyñski - zastêpca

Prezydenta m.st. Warszawy,
Marcin Kierwiñski - wicemar-
sza³ek Województwa Mazo-
wieckiego oraz gospodarz uro-
czystoœci – burmistrz Tomasz
Kucharski. Nie zabrak³o tak¿e
przedstawicieli s³u¿b munduro-
wych ani okolicznych mie-
szkañców. Poœwiêcenia obiektu
dokona³ ordynariusz diecezji
warszawsko-praskiej arcybi-
skup Henryk Hoser. 

Olga Kamionek

Przyjemniej na Komendzie
W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII zmodernizowano punkt obs³ugi intere-
santów i dy¿urkê. Inwestycjê wspar³ samorz¹d dzielnicy Praga Po³udnie.

Zmieni³o siê wejœcie do komendy policji przy ul. Gre-
nadierów. Wyremontowane i zmodernizowane zosta³y
pomieszczenia dy¿urnych jednostki, powsta³ prawdziwy
punkt obs³ugi interesanta, a dwa utworzone pomieszcze-
nia zapewniaj¹ dyskrecjê i swobodê rozmów. 6 paŸdzier-
nika, w samo po³udnie, w komendzie spotkali siê po³u-
dniowoprascy „szeryfowie” burmistrz Tomasz Kucharski
i kieruj¹cy jednostk¹ komendant insp. Dariusz Pergo³ (na
zdjêciu), którzy razem z podinsp. Wies³awem Tylczyñ-
skim z Komendy Sto³ecznej Policji symbolicznie otwo-
rzyli nowe pomieszczenia. Inwestycja zosta³a sfinanso-
wana ze œrodków policji i dzielnicy Praga Po³udnie.    ar
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Jest wiele pomys³ów na ma-
³e – wielkie zmiany, jak na przy-
k³ad modyfikacja aran¿acji na-
szego mieszkania czy domu.
Niektórym z nas wystarczy kilka
nowych drobiazgów lub ozdób,
inni siêgaj¹ do bardziej konkret-
nych rozwi¹zañ. 

Wizja bieganiny po wielu skle-
pach i utraty cennych chwil
sprawia, ¿e rezygnujemy z ma-
rzeñ. Nie musi jednak tak byæ,
s¹ bowiem miejsca, w których
znajdziemy produkty i us³ugi
w pe³ni odpowiadaj¹ce na na-
sze indywidualne, praktyczno –
estetyczne potrzeby. 

Jednym z takich miejsc,
jest salon firmy FERMAG,

oferuj¹cej kompleksowo oku-
cia i akcesoria meblowe, p³y-
ty i blaty, na bazie których
mo¿emy stworzyæ wymarzo-
n¹ szafê, kuchniê, garderobê
i wiele innych. 

Firma dzia³a na rynku od
1988 roku. Doœwiadczenie
w bran¿y pozwoli³o jej stworzyæ
niezwykle szerok¹ ofertê, skie-
rowan¹ zarówno do klientów in-
dywidualnych jak i hurtowni czy
zak³adów meblarskich. 

Siedzib¹ firmy jest Grodzisk
Mazowiecki. Na terenie War-
szawy rozlokowane s¹ dwa
punkty handlowe, z czego je-
den w Wawrze. Salon czynny
od stycznia bie¿¹cego roku

mieœci siê przy ul. Strzyg³ow-
skiej 28. 

Nie ka¿dy wie, ¿e widoczny
od Wa³u Miedzeszyñskiego
du¿y bia³y budynek to praw-
dziwe królestwo akcesoriów,
okuæ, blatów, frontów i p³yt
meblowych.

Poza szerokim asortymentem
specjalistycznych artyku³ów,
FERMAG proponuje klientom
kompleksowe us³ugi w zakresie
formatyzowania i oklejania p³yt.
Niew¹tpliwym atutem s¹ termi-
ny realizacji us³ug wynosz¹ce
oko³o trzech dni roboczych.
FERMAG wspó³pracuje z naj-
lepszymi. 

- Naszym g³ównym dostawc¹
jest Blum. Wspó³pracujemy
z nimi od kilkunastu lat, dziêki
czemu zarówno wiedza na te-
mat produktów jak i sama baza
produktowa jest bardzo szeroka
– mówi Bogdan Szczêsny. 

- Tak d³ugotrwa³a i intensywna
wspó³praca, pozwala nam
wprowadzaæ interesuj¹ce pro-
mocje dla naszych klientów.
W chwili obecnej trwa promocja
na zawiasy Blum – przy zakupie
250 sztuk zawiasów, klient
otrzyma wkrêtarkê DREMEL
gratis. Od 16 paŸdziernika
wprowadzamy kolejn¹ – za za-
kup 20 sztuk METABOX gwa-
rantuje otrzymanie praktyczne-
go prezentu na ch³ody jesieni
w postaci bluzy polarowej – do-
daje Grzegorz Lewandowski. 

Absolutnym hitem dla najbar-
dziej wymagaj¹cych klientów s¹
elektryczne systemy  wspoma-
gania otwierania szuflad i sza-
fek górnych SERVO DRIVE.

Poœród dostawców s¹ rów-
nie¿ inni czo³owi producenci
tej bran¿y: PEKA oferuj¹ca
Carga, pojemniki na odpady,
wk³ady do szuflad; ZOBAL
ramki i rolety aluminiowe
REJS produkuj¹cy kosze dru-
ciane i Carga; GTV oferuj¹cy
prowadnice kulowe, oœwietle-
nie LED; NOMET i GAMET
oferuj¹cy ga³ki i uchwyty; 
SEVROLL specjalizuj¹cy siê
w systemach drzwi przesuw-
nych. Dostawcami p³yt meblo-
wych i blatów jest EGGER,
KRONOPOL oraz JUAN. 

W ca³ej gamie produktów ofe-
rowanych przez FERMAG,
znajduj¹ siê równie¿ prawdziwe
pere³ki dla estetów. Mo¿na by
rzec – bi¿uteria poœród akceso-
riów meblowych – ga³ki kryszta-

³owe uchwyty SWAROVSKI
CRYSTAL oraz okucia stylizo-
wane. Nie jest to zatem bezdu-
szny sklep techniczny, ale
przede wszystkim królestwo
wzorów, stylów i kolorów. Mo¿-
na siê pokusiæ o stwierdzenie,
¿e zarówno panowie jak i ich
ma³¿onki znajd¹ tu coœ dla sie-
bie. Odwiedzaj¹c salon przy
Strzyg³owskiej 28 mamy pew-
noœæ, ¿e w jednym miejscu od-
najdziemy produkty pozwalaj¹-
ce nam stworzyæ wymarzony
mebel. 

Drzwi salonu otwarte s¹ za-
równo dla profesjonalistów
bran¿y stolarskiej jak i klienta
indywidualnego, zapraszamy
od poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach od 8.00 do 16.00.

AS 2011

– zmieni Twój dom

Salony firmowe FERMAG
�� Warszawa-Wawer ul. Strzyg³owska 28 

tel./fax 22 740-40-09; e-mail: strzyglowska@fermag.pl
�� Warszawa-Mokotów ul. Rac³awicka 10 

tel. 22 845-39-77; e-mail: raclawicka@fermag.pl
www.fermag.pl

Jesieñ to czas, który szczególnie lubimy spê-
dzaæ w domowym zaciszu. Co zatem zrobiæ,
aby nasze najbli¿sze otoczenie by³o dla nas
jeszcze piêkniejsze, bardziej przyjazne i prak-
tyczne podczas nadchodz¹cych ch³odów? 
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Zak³ady aktywnoœci zawodo-
wej osób niepe³nosprawnych na
Mazowszu dostan¹ blisko
piêæ mln z³otych wiêcej
dofinansowania ze œrod-
ków PRFON. Pieni¹-
dze te mog¹ byæ prze-
znaczone m.in. na zatru-
dnianie osób niepe³no-
sprawnych, kursy, szkolenia
i warsztaty dla rodzin osób nie-
pe³nosprawnych, poradnictwo,
a tak¿e budowê i remonty
obiektów rehabilitacyjnych. 

� � �
Podczas inauguracji nowego

roku akademickiego w Semina-
rium Duchownym, ks. abp Hen-
ryk Hoser og³osi³ decyzjê Ojca
Œwiêtego Benedykta XVI, który

mianowa³ ks. dr Marka Solar-
czyka (na zdjêciu) Biskupem
Pomocniczym Diecezji War-
szawsko-Praskiej. Biskup No-
minat przyj¹³ zawo³anie: Omnia
possibilia sunt credendi (Wszy-
stko jest mo¿liwe dla tego, kto

wierzy), zaczerpniête z Ewan-
gelii œw. Marka. Sakra planowa-
na jest w któr¹œ z sobót listopa-
da. Biskup Nominat ma 44 lata.
Jest doktorem teologii w zakre-
sie historii Koœcio³a. Od dwóch
i pó³ roku jest proboszczem pra-
skiej parafii katedralnej.  

� � �
W pi¹tek 14 paŸdziernika

w ca³ym kraju obchodzony jest
Polski Dzieñ Spirometrii. Spi-
rometria to badanie uk³adu od-
dechowego, które nie boli. Po-
lega na oddychaniu przez urz¹-
dzenie, które bada pojemnoœæ
uk³adu oddechowego i prze-
p³yw powietrza przez p³uca.
Ka¿da osoba, która pali tytoñ
lub jest biernym palaczem po-
winna je wykonaæ. Dodatkowo
powinny je wykonaæ osoby,
które kaszl¹ lub odczuwaj¹ du-
sznoœci. Wykorzystuje siê je do
wykrywania POCHP i astmy
oskrzelowej. Lista oœrodków
dostêpna jest na stronie:
www.astma-alergia-pochp.pl

� � �
Od 14 do 16 paŸdziernika

o godz. 20.30 odbêd¹ siê ostatnie

w tym roku widowiska w multi-
medialnym parku fontann na
Podzamczu. Od chwili otwarcia
pokazy obejrza³o ju¿ blisko pó³
miliona osób. Park fontann dzia-
³a w nowoczesnej technologii
pozwalaj¹cej na organizowanie
widowisk „œwiat³o, woda,
dŸwiêk”. G³ówn¹ atrakcj¹ s¹ tañ-
cz¹ce w rytm muzyki strumienie
wody z synchronizowanych
i podœwietlanych dysz, jak rów-
nie¿ utworzony z mg³y ekran
wodny, na którym wyœwietlane
s¹ projekty filmowe i laserowe.  

� � �
Ju¿ w najbli¿szy weekend, po-

cz¹wszy od 15 paŸdziernika, roz-
pocznie siê budowa kolejnej sta-
cji centralnego odcinka II linii
metra – Dworzec Wileñski.
W zwi¹zku z robotami zamkniêta
bêdzie ul. Targowa, na odcinku
miêdzy ul. Bia³ostock¹ a 11 Li-
stopada. Zostan¹ wprowadzone
liczne zmiany w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej. Swoje tra-
sy zmieni¹ tramwaje i autobusy.

� � �
7 paŸdziernika dzieci z wa-

werskiego przedszkola Ciuch-

cia Puch Puch odwiedzi³ autor
cyklu piêknie ilustrowanych

ksi¹¿eczek dla najm³od-
szych – Wojciech Wi-

d³ak. Podczas wizyty
pisarza dzieci pozna³y
kulisy powstania opo-

wiastek o przygodach
Pana Kuleczki i jego

przyjació³: psa Pypcia, kaczki
Katastrofy i muchy Bzyk-Bzyk.
Autor przeczyta³ równie¿ jedn¹
ze swoich historii. Przedszkola-
ki zadawa³y swojemu goœciowi
zagadki wymyœlone na podsta-

wie jego opowiadañ, na zakoñ-
czenie piêknie podziêkowa³y
mu za wizytê, wrêczaj¹c kwiaty
i obraz z postaci¹ Pana Kulecz-
ki.

� � �
Uruchomiono przystanek

t r a m w a j o w o - a u t o b u s o w y
w kierunku Woli przy pl. Ban-
kowym. Przeszklone, stalowe
konstrukcje wygiête w ³uk os³a-
niaj¹ przed deszczem i wiatrem
niemal ca³y przystanek. Ich
bry³a, noc¹ podkreœlona przez
specjalne oœwietlenie LED, na-
wi¹zuje do charakterystyczne-
go pó³kolistego kszta³tu tunelu
trasy W-Z. (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 – 15.10. godz. 12.00 - II Warszawskie Spotkania
Integracyjne, wstêp wolny; godz. 11.00-15.00 – Szko³a dobrego
stylu, koszt uczestnictwa w jednych zajêciach – 15 z³; 16.10.
godz. 15.00 – W zaczarowanym lesie – spektakl dla dzieci, wstêp
3 z³; godz. 17.00 - Janusz Horodniczy – „Kolumbowie rocznik
‘30” i „Lenin, czyli dobranocki dla doros³ych – o Janie Kobu-
szewskim”, wstêp wolny; godz. 19.30 – Po¿egnanie lata – Kon-
cert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej, wstêp wolny; 18.10.
godz.18.00 – „Odbicia w zwierciadle – o przesz³oœci w filmie do-
kumentalnym.  Maszyna w dokumentalnym niemym kinie”,
wstêp wolny; 19.10. godz.17.00 – „Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad
pt. „Vincent Van Gogh. Wstêp do malarstwa XX wieku”, wstêp
wolny; godz.18.30 – Klub Mola Ksi¹¿kowego, wstêp wolny;
21.10. godz. 10.30 – Spektakl „Dusza w niebiosach” B. Leœmia-
na, bilety w sekretariacie CPK – iloœæ miejsc ograniczona; godz.
19.00 – „Elegia o ch³opcu polskim” - wiersze Krzysztofa K. Ba-
czyñskiego œpiewa S³awomir Zygmunt, wstêp wolny; 22 i 23.10.
godz. 12.00–20.00 - Weekend z kultur¹ japoñsk¹, wstêp wolny;
26.10. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad pt.
„Paul Cezanne. Wstêp do malarstwa XX wieku”, wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Goc³aw” – Filia CPK ul. Abrahama 10 –
16.10. godz. 16.00. i 17.30. – „W komputerze siedzi zwierze” –
spektakl i warsztaty teatralno – literackie. Bilety 5 z³; Przedsprzeda¿
w kasie klubu; 17.10. godz. 19.00 – „Rzym-Pekin, czyli na rowerze
przez pó³ œwiata, by spe³niæ marzenie papie¿a” – spotkanie z cyklu
„Pomys³ na podró¿”, wstêp wolny; 24.10. godz. 18.00. – Finisa¿
wystawy Justyny Romaniuk, wstêp wolny; 24.10. godz. 19.00. –
„Ka¿i i Ty – opowiedz mi” – recital Olgi Koeva, wstêp wolny; 
��Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 14.10. godz.
18.00 – Koncert zespo³u instrumentalnego „Dreamspace”, wstêp
wolny; 
�� Klub Kultury „Anin” ul. V Poprzeczna 13 – 15.10. godz.
15.00 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Kubuœ Puszatek i jego
przyjaciele”;
�� Klub Kultury „Radoœæ” ul. Planetowa 36 – 15.10. godz.
15.00 – „Jesienne wyszywanie”. Bajka muzyczna dla dzieci; 
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 16.10. godz.
17.00 – Wieczór poezji El¿biety i Jacka Czajki z udzia³em har-
cerskiego teatru „Paradox” pt. „Z ¿ycia wziête”.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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Meczem Bolesnej Prawdy z FC
Pyyk rozpocz¹³ siê 9 paŸdziernika
na Pradze Po³udnie turniej Praskiej
Ligi Pi³ki Halowej.

PLPH to profesjonalna liga dla
amatorskich dru¿yn, która od lat jest
organizowana w sportowych halach
prawobrze¿nej Warszawy. W tego-

rocznej edycji pi³karze graj¹ na Pra-
dze Po³udnie, Targówku i Pradze Pó³-
noc. Niestety, z rozgrywek wypad³
Wawer. – Przede wszystkim dlatego,

¿e dojazd do Wawra jest stosunkowo
trudny – t³umacz¹ organizatorzy
PLPH. - A i sama dzielnica nie stara-
³a siê wybitnie zadbaæ, aby turniej tu-

taj siê odbywa³. Mecze rozgrywane s¹
w halach dzielnicowych oœrodków
sportu. 

W turnieju bierze udzia³ 48 dru¿yn.
Ka¿da mo¿e liczyæ do 14 zawodni-
ków. Rozgrywki potrwaj¹ do marca
2012 roku. W meczu inauguruj¹cym
turniej na Pradze Po³udnie, w hali
przy ul. Siennickiej, FC Pyyk „opyka³”
(4 do 3) Bolesn¹ Prawdê. „Mieszka-
niec” obserwowa³ drugoligowe spo-
tkanie Saskers Old Boys z Filtus Te-
am (na zdjêciu). Po zaciêtym spotka-
niu Saskersi wygrali 1 do 0. I to mimo
znacznie wiêkszych „zapasów œwie-
¿oœci” w Filtusie (Saskersi mieli tylko
jednego zmiennika, a Filtus a¿ sze-
œciu). Zwyciêsk¹ bramkê strzeli³ S³a-
womir Kopeæ z asysty Arka Kura-
nowskiego.

Po pierwszej kolejce na Pradze Po-
³udnie w czo³ówce tabeli pierwszej
ligi znajduj¹ siê: BRS, Sante oraz
CKS Grabarz Grochów i Bejjing. W
drugiej lidze lideruj¹ Almukantarat,
Abstynenci i FC Pyyk. Na Targówku
Amerika wyprzedza Dawców Orga-
nów (II liga), a FC Aptekarze s¹
przed Bilfinger Berger Budownictwo
(I liga). Pierwsza trójka na Pradze
Pó³noc to Rescue Team, Skrzyd³o
United i Szmaciaki.pl.

rosa

RUSZYŁA PLPH PIERWSZY KROK 
DO MISTRZOSTWA

W Aninie, w basenie wawerskiego OSiR-u odby³ siê turniej p³ywacki dla
uczniów szkó³ podstawowych. „Pierwszy krok do Mistrzostwa” – taki tytu³
mia³y zawody.

Impreza odby³a siê 6 paŸdziernika. - Wziê³o w niej udzia³ ponad sto dzieci,
uczniów szkó³ publicznych i niepublicznych – podsumowuj¹ frekwencjê pracowni-
cy OSiR-u, który zawody wspó³organizowa³ z Akademi¹ P³ywania Stefsport.
Dzieci, w wieku od 8 do 10 lat, œciga³y siê na dystansie 25 m. Uczniowie klas trze-
cich i czwartych p³ywali stylem klasycznym i grzbietowym, zaœ drugoklasiœci œci-
gali siê stylem dowolnym, czyli tak, jak umieli. 

Dzieciêc¹ rywalizacjê obserwowali goœcie, wœród których byli m.in. Marcin Kier-
wiñski wicemarsza³ek mazowieckiego sejmiku, Przemys³aw Zaboklicki wicebur-
mistrz Wawra, Janusz Olêdzki dyrektor tutejszego OSiR-u i Przemys³aw Babiarz
znany komentator
sportowy. P³ywac-
kie wyœcigi wiele
frajdy i emocji do-
starcza³y nie tylko
m³odym zawodni-
kom, ale tak¿e
licznie obserwuj¹-
cym zmagania ro-
dzicom i nauczy-
cielom. Po zakoñ-
czeniu zawodów
nast¹pi³o uroczy-
ste rozdanie na-
gród.                ar

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
„Manu”, Emanuela de Jesusa Bonfim
Evaristo, portugalskiego pomocnika 
Legii Warszawa.

- Manu, w Polsce jesteœ ju¿ od ponad roku. Wcze-
œniej gra³eœ m.in. w portugalskiej Benfice, w³oskiej
Modenie i greckim AEK. Jak siê czujesz w naszym
kraju i w dru¿ynie sto³ecznej Legii?

- Bardzo dobrze. Nie znam jeszcze dobrze Polski
i pewnym problemem jest nieznajomoœæ jêzyka. Ale
wszyscy, zwykli ludzie, koledzy z dru¿yny, pracow-
nicy klubu, s³u¿¹ mi wielk¹ pomoc¹. Dla mnie ta po-
moc jest niezwykle wa¿na. W dru¿ynie mam dobre
relacje ze wszystkim zawodnikami. Szczególnie
z „Kucharzem”, „Ivo”, „¯ew³akiem” i „Kuba Lewa
Noga”*.

- We wrzeœniu, urz¹d dzielnicy Praga Po³udnie
zorganizowa³ festyn profilaktyczny, na który
m.in. zaprosi³ pi³karzy Legii. Powiedz, czy w Po-
rtugali, takie spotkania z m³odzie¿¹ czêsto siê
odbywaj¹?

- Oczywiœcie. To bardzo wa¿ne, aby m³odzi kibice
futbolu i m³odzi pi³karze mieli bezpoœredni kontakt
z profesjonalnymi zawodnikami. Ja zawsze chêtnie
uczestniczê w takich spotkaniach. 

- W Lidze Europejskiej Legia gra z Rapidem Bu-
kareszt, Hapoelem Tel Aviv i PSV Eindhoven. Ten
ostatni jest chyba najmocniejszym przeciwnikiem.
Jak oceniasz szanse dru¿yny na pokonanie Holen-
drów?

- Legia ma bardzo dobrych zawodników, którzy two-
rz¹ œwietn¹ dru¿ynê. Myœlê, ¿e naprawdê mamy wielk¹
szansê wygraæ nawet z PSV i awansowaæ.

Rozmawiał Adam Rosiński

* Ivo – Ivica Vrdoljak, Kucharz – Micha³ Kucharczyk,
Kuba Lewa Noga – Jakub Wawrzyniak, ¯ew³ak – Mi-
cha³ ¯ew³akow.„Manu” z sympatykami z Pragi Po³udnie.
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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
REKLAMA REKLAMA

- No to panie Kaziu obudziliœmy siê w nowej Polsce. Wy-
starczy³a jedna niedziela i popatrz pan, co siê porobi³o.

- A co siê porobi³o, panie Eustachy?… Kazimierz G³ów-
ka jak zwykle imponowa³ spokojem i opanowaniem.

- Jak to, co? Palikot, panie Kaziu, trzecie miejsce w Sej-
mie ma! A ten, no jak mu tam – SLD, dopiero pi¹te, czyli
ostatnie. 

- Po tej radoœci rozumiem, ¿e pan g³osowa³ na Palikota
w³aœnie?

- Ja na Palikota, a Krysia na Tuska. Mo¿na powiedzieæ,
¿e oboje wygraliœmy.

- O ile pamiêtam, pan zawsze g³osowa³ na lewicê. Co siê
sta³o?

- Sta³o siê to, ¿e ja o nich zawsze pamiêta³em, a oni maj¹
mnie za frajera. ¯e niby jako cz³owiek pamiêtaj¹cy PRL i to
pamiêtaj¹cy sympatycznie, to jestem ich tzw.”¿elazny elekto-
rat” i zawsze bêdê na nich g³osowa³. No, to siê przerysowali. 

- To rzeczywiœcie dziwne, wydawa³oby siê, ¿e teraz jest
wymarzony czas dla lewicy. 

- O, to, to! Kiedy lewica zdobywaæ ma g³osy, jak nie wte-
dy, kiedy ludziom zaczyna brakowaæ pieniêdzy, kiedy wszy-
stko dro¿eje, kiedy kryzys za œcian¹? Co oni mieli ludziom
do powiedzenia? Nic, panie Kaziu, nic. ¯eby Krysia t¹
damsk¹ bielizn¹ na bazarze nie handlowa³a, to u nas, daj-
my na to, by³oby cieniutko.

- Prawda, panie Eustachy. Powiedzia³bym – sama praw-
da. 

Jest jednak i inny przegrany – prezes. To jego szósta po-
ra¿ka z rzêdu!

- Ale powiem panu, ¿e na moje oko prezesowi w³os z g³o-
wy nie spadnie.

- No, bo prezes jest dla nich niczym znak drogowy – ¿eby
nie on, to oni byliby jak pijane dzieci we mgle… 

- A propos znak drogowy - s³ysza³eœ pan, panie Kaziu,
o tej drace ko³o „Universamu”?

- Nic nie wiem. Jaka draka?
- Pamiêta pan, jak wygl¹daj¹ ulice na ty³ach tego sklepu.

Czapelska  – czarna rozpacz. WyobraŸ pan sobie, ¿e wre-
szcie siê za to wziêli. Zanim jednak okolica siê zmieni,
wszystko musi przez jakiœ czas wygl¹daæ, jak po bombardo-
waniu. Remont wymaga oczywiœcie zmian w organizacji ru-
chu, do czego s³u¿¹ znaki drogowe. Niby wszystko zrobio-
no, jak trzeba, a tymczasem nast¹pi³ kataklizm. Samochody
z towarami do „Universamu” i okolicznego bazaru poje-
cha³y jak zawsze, i raz, dwa zrobi³ siê taki kocio³, ¿e g³owa
ma³a. W powietrzu fruwa³y tylko s³owa grube i bardzo gru-
be. W tej sytuacji na gwa³t zaczêto szukaæ kierownika robót,
bo to on mia³ uregulowaæ wszystko znakami drogowymi.
Jakie¿ by³o zdumienie tego cz³owieka, gdy zobaczy³, ¿e nie
ma ani jednego znaku, z tych, którymi on ulice obstawi³. 

- Znaczy on znaki postawi³, a one wyparowa³y?
- Dok³adnie tak. Ale widaæ, ¿e kierownik to ch³op, który

zna ¿ycie – poszed³ do pobliskiego punktu skupu z³omu
i znalaz³ swoj¹ zgubê. 

- Znakiem tego, panie Eustachy, ch³opaki z Pragi nie pod-
daj¹ siê tak ³atwo zmianom cywilizacyjnym. Jak w zasiêgu
rêki jest coœ, co da siê zamieniæ na flaszkê, to natura bierze
górê. Znaki drogowe by³y w zasiêgu rêki. Sami sobie winne.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

G³osy i znaki

na muzyka, delikatne s³oñce,
miêciutkie chmurki pod sto-
pami… jednak ostatecznie
wybra³ piek³o. Schodzi na
dó³, puka do bram. Wrota siê
otwieraj¹ a polityk przeciera
oczy ze zdumienia: ani œladu
po piêknej trawie, luksusach,
imprezowaniu! Koledzy snu-
j¹ siê w ³achmanach, patrz¹c
spode ³ba; wokó³ spopielona

ziemia pe³na odpadków
i œmieci… „Jak¿e to? - zawo-
³a³. - Przecie¿ wczoraj…”
„Kochany!” - us³ysza³ w od-
powiedzi. „Wczoraj mieli-
œmy tu kampaniê wyborcz¹!
W³aœnie na nas zag³osowa-
³eœ. Dziœ jest po wyborach!”

To tylko dowcip, ale bliski
¿yciu. Nie mam na myœli wy-
ników wyborów, przeciwnie:

uwa¿am, ¿e nale¿y szanowaæ
wolê narodu i ka¿demu wy-
branemu daæ szansê, by siê
wykaza³. Chodzi mi raczej
o to, co widaæ nadal na uli-
cach: poszarpane, brudne
plakaty wyborcze, których
nikt nie kwapi siê sprz¹taæ,
mimo, i¿ ustawowy obowi¹-
zek nakazuje to ka¿dej z par-
tii, a moralny obowi¹zek po-
winien nakazywaæ ka¿demu
z uwiecznionych tam kandy-
datów. Dlatego to my, oby-
watele, zapamiêtajmy do-
brze tych, którzy obiecywali
z³ote góry, a nie potrafi¹ za-
dbaæ o w³asne œmieci, wrze-
szcz¹ce wyborczymi has³ami
niemal na ka¿dej ulicy.

To, co brzydzi (choæ nie
dziwi) u rzemieœlników z bo-
¿ej ³aski, nachalnie pstrz¹-
cych, niczym nieznoœne mu-
chy, swoimi „reklamami” na
byle œwistkach œciany, latar-
nie, œmietniki itp., i brzydzi
i dziwi u tych, którzy rwali
siê do dba³oœci o ca³y kraj…

żu

Kobiecym okiem

Oj, nas³uchaliœmy siê
w ostatnich tygodniach! By-
³y s³odkie s³ówka, i gromy
miotane z marsowym czo-
³em, i wo³ania o pomstê do
nieba… Dziœ emocje opad³y,
kampania szczêœliwie (co
prawda nie dla wszystkich)
dobieg³a koñca, ale zapo-
mnieæ o niej nie³atwo!

To tak, jak w dowcipie
o polityku, który po œmierci
uda³ siê w zaœwiaty a mia³
zdecydowaæ, co wybiera:
niebo czy piek³o. Najpierw
patrzy, jak jest w piekle,
a tam - luksus! Znajomi, ko-
ledzy, eleganccy, opaleni, s¹-
cz¹ drinki, pogaduj¹ weso³o,
¿artuj¹, a to siêgaj¹ do suto
zastawionych sto³ów, a to
niespiesznie pograj¹ w golfa,
a to uwodz¹ piêkne panie,
s³owem - bajka! Nazajutrz
uda³ siê, by sprawdziæ niebo.
Te¿ mu siê podoba³o: ³agod-

Œmieciuchy ZZZZ RRRRyyyypppp iiii nnnnaaaa     
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Redaktor Cezariusz Papiernik popularnie zwanym Czarkiem pochodzi z Rypi-
na i w³aœnie teraz ukaza³a siê jego ksi¹¿ka pt. „Zapiski z warszawsko-rypiñskiej
dekady – Wybór felietonów 2004-2011” (Wszechnica Edukacyjna i Wydawni-
cza Verbum, Rypin, 2011). Do Czarka mam szczególny sentyment z trzech po-
wodów. Po pierwsze dlatego, ¿e od lat piszemy felietony w jednym i tym samym
miesiêczniku - w „G³osie Weterana i Rezerwisty” - organie Zwi¹zku ¯o³nierzy
Wojska Polskiego”.  Po drugie dlatego, ¿e przez wiele lat pracowa³ on w daw-
nej Telewizji Polskiej z moj¹ ¿on¹, El¿biet¹. A po trzecie dlatego, ¿e w jego
ksi¹¿ce znalaz³a siê, nieznana mi informacja, zwi¹zana poœrednio z innym
dziennikarzem z Rypina, Wiktorem Ostrowidzkim. A z Wiktorem nosi³em od
1985 do 1990 roku ten sam tytu³ „funkcyjny” - „Korespondenta przy Bia³ym
Domu” („White House Correspondent”), w Waszyngtonie; on jako Vic Ostro-
widzki pracowa³ dla koncern prasowego Hearsta, a ja dla „Trybuny Ludu”. 

Jakie by³y jego losy? W czasie drugiej wojny œwiatowej Ostrowidzki znalaz³
siê z rodzin¹ na Kresach Wschodnich pod okupacj¹ sowieck¹. Pod koniec wojny
uda³o mu siê dostaæ przez Szwecjê do Anglii, a stamt¹d, po nauczeniu siê an-
gielskiego, do USA. Osiedli³ siê w stolicy stanu Nowy Jork, Albany, gdzie zosta³
reporterem do spraw Kongresu stanowego w dzienniku „Times-Union”. Po ja-
kimœ czasie koncernu Hearsta mianowa³ go w³aœnie owym „White House Corre-
spondent” w Waszyngtonie. 

Ostrowidzki nigdy nie wstydzi³ siê swego polskiego pochodzenia, czego dowo-
dzi fakt, ¿e nie zmieni³ swego, trudnego dla Amerykanów, nazwiska. Jako
„White House Correspondent” lata³ regularnie z prezydentem Reaganem do
ró¿nych miast w USA i zagranic¹. 

I oto w lecie 1986 roku Vic leci z Reaganem w Air Force One. Rozmawia z je-
go rzecznikiem prasowym, Larry Speakesem. Ten oczywiœcie wie, sk¹d Vic po-
chodzi, wiêc rozmawiaj¹ o Polsce, która wtedy by³a „na tapecie”. Vic mówi:
„Dlaczego utrzymujecie sankcje wobec Polski, je¿eli one szkodz¹ ludnoœci Pol-
ski, a nie rz¹dowi, bo rz¹d siê zawsze wy¿ywi”.  Speakes: „Sk¹d to wiesz?”. Vic:
„Od twojego odpowiednika, rzecznika Jaruzelskiego, Jerzego Urbana, który
powiedzia³ publicznie i doœæ cynicznie, ¿e ‘rz¹d siê zawsze wy¿ywi’. Polacy byli
wœciekli i o ma³o Urbana nie zlinczowali”. Speakes: „Naprawdê?”, „Tak” „To po-
wtórzê to Reaganowi”.  

Nie wiadomo czy powtórzy³. Ale faktem jest, ¿e 19 lutego 1987 roku, Rea-
gan zmieni³ politykê wobec Polski. Zniós³ dwie ostatnie sankcje i przywróci³ nor-
malny stan w stosunkach dyplomatycznych poprzez wymianê ambasadorów
(zamiast dotychczasowych chargés d’affaires). Wkrótce do Waszyngtonu przy-
by³ by³y wiceszef polskiego MSZ, Jan Kinast, jako ambasador PRL. By³ nim
przez trzy lata. 

Teraz, w swej ksi¹¿ce, Czarek pisze, ¿e w P³onnem, w Ziemi Dobrzyñskiej, w la-
tach 1824 i 1825 przebywa³ na wakacjach Fryderyk Chopin u swego kolegi lice-
alnego, Dominika Dziewanowskiego. 16 lat wczeœniej, w listopadzie 1808 roku,
polscy szwole¿erowie w s³u¿bie Napoleona przeprowadzili szar¿ê na w¹wóz So-
mosierry w Hiszpanii i w ten sposób otwarli mu drogê do zdobycia Madrytu. Do
tej pory nasza historia wymienia³a, jako dowódcê tej zwyciêskiej szar¿y pu³kow-
nika Jana Kozietulskiego. Czarek natomiast stwierdza, ¿e Kozietulski, na pocz¹t-
ku w¹wozu, zosta³ przywalony rannym koniem i nie móg³ ju¿ szar¿owaæ. Szwa-
dron poprowadzi³ do zwyciêstwa kapitan Jan Dziewanowski z P³onnego, który zo-
sta³ w bitwie ranny. Amputowano mu nogê i zmar³ w cztery dni po bitwie. 

A kto by³ nastêpc¹ Jana Kinasta jako ambasador RP w USA? Pisarz i dzienni-
karz, Kazimierz Dziewanowski, z tej samej rodziny, co Jan Dziewanowski
z P³onnego.    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: 13, 16–21, 24–27 X 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

* 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

Fot. Jan Goliñski
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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

F.U.H. „MIKROL”  
04-171 Warszawa, ul. Jarociñska 17 
� Okna i drzwi PCV                                               
� Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne                       
� Witryny, fasady z aluminium                                
� Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                      
� 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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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%

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

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% 	

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

REKLAMA REKLAMA

Ca³y Wawer czyta dzieciom
Jesienna aura, aniñski klimat, ksi¹¿ka w d³oni i uwaga dziec-

ka – tak pokrótce mo¿na opisaæ 5 paŸdziernika w Bibliotece Pu-
blicznej im. Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego przy Trawia-
stej 10.

Tego dnia odby³o siê spotkanie promuj¹ce akcjê Ca³a Polska czy-
ta dzieciom. Kampania CPCD trwa ju¿ 10 lat. Jej celem jest miêdzy
innymi zachêcanie do rodzinnego czytania, ale te¿ promowanie
spotkañ czytelniczych w szko³ach, przedszkolach i innych placów-
kach oœwiatowo-kulturalnych.

Aniñska biblioteka w³¹czy³a siê do akcji w kwietniu bie¿¹cego
roku. W ramach tego cyklu odby³o siê ju¿ kilka spotkañ maj¹cych
na celu przybli¿enie najm³odszych do œwiata ksi¹¿ki. Tym razem
bibliotekê przy ul. Trawiastej odwiedzi³a burmistrz dzielnicy Wa-
wer Jolanta Koczorowska. Ma³ymi goœæmi, którzy przyszli pos³u-
chaæ Legend z polskiej ziemi byli uczniowie klasy 2 b ze Szko³y
Podstawowej nr 218.

Poœród pó³ek z ksi¹¿kami rozbrzmia³y s³owa bajki o Bazyliszku,
bowiem t¹ w³aœnie opowieœæ wybrali wspólnie z pani¹ burmistrz
najm³odsi s³uchacze. 

Tutejsza biblioteka i jej otoczenie sprzyjaj¹ odkrywaniu czytelni-
czej pasji. Trawiasta jest znana chyba ka¿demu mieszkañcowi Ani-
na. Jest to jedno z miejsc magicznych. Do niedawna sta³ tutaj nie-
wielki klimatyczny budyneczek, pachn¹cy ksi¹¿kami i drewnem.
Dzisiaj patrzymy na nowoczesny, rozbudowany gmach, w którym
ka¿dy mo¿e znaleŸæ lekturê dla siebie.

Wypo¿yczalnia i czytelnia przy Trawiastej stanowi¹ g³ówn¹ bi-
bliotekê Wawra. Czytelnicze skrzyd³a dzielnicy tworzy tak¿e 6 fi-
lii. W ostatnim czasie swoj¹ lokalizacjê zmieni³a wypo¿yczalnia
w Miedzeszynie. Obecnie mieœci siê ona przy ul. Agrestowej 1, do-
k¹d serdecznie zaprasza dyrektor Barbara Szpinda.

Bo czytaæ warto. Ksi¹¿ka pomaga rozwijaæ wra¿liwoœæ, inte-
lekt, uwagê i wyobraŸniê. Ksi¹¿ka uczy i jednoczeœnie bawi,
otwieraj¹c drogê do nieznanych œwiatów i kolorowych ogrodów
dzieciñstwa.

Katarzyna Zielińska−Witek

7 paŸdziernika w auli Zespo-
³u Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki
Osieckiej, przy al. Stanów
Zjednoczonych 24, odby³ siê
Czwarty Przegl¹d Artystycz-
nych Inspiracji Twórczoœci¹
Agnieszki Osieckiej „Tak¹ nas
œcie¿k¹ poprowadŸ”.

Patronat nad tym muzycznym
œwiêtem po raz kolejny objê³a
Fundacja Okularnicy, opiekuj¹-
ca siê spuœcizn¹ Poetki. 

Agnieszka Osiecka by³a
zwi¹zana z Sask¹ Kêp¹ od za-
wsze. Rodzina Osieckich za-
mieszka³a tutaj po wojnie. Nie-
wielkie mieszkanie przy ul. D¹-
browieckiej 25 by³o ulubionym
miejscem pracy Artystki. Na
Saskiej Kêpie powsta³y Jej naj-
wa¿niejsze dzie³a.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
powo³ane w lipcu 1995 roku,
otrzyma³o imiê Agnieszki
Osieckiej w roku 1998.
W zwi¹zku z tym, ¿e po nie-
d³ugim czasie Liceum sta³o

siê szko³¹ dominuj¹c¹ w Ze-
spole, to w roku 2002 Zespó³
Szkó³ równie¿ przyj¹³ imiê
Patronki. 

Tegoroczny Przegl¹d odby³
siê po raz czwarty i jak co roku
jego nadrzêdny cel stanowi³o
krzewienie twórczoœci Agnie-
szki Osieckiej poœród m³odzie-
¿y, jak równie¿ promowanie pi-

sarskich i wokalnych talentów
uczniów. 

Podczas koncertu galowego
laureatów Przegl¹du, jury wy-
ró¿ni³o i nagrodzi³o m³odych
artystów w dwóch kategoriach.
Pierwsz¹ z nich by³ Konkurs li-
teracki na napisanie wiersza in-
spirowanego twórczoœci¹
Agnieszki Osieckiej, drug¹

Konkurs wokalny na wykona-
nie piosenek Agnieszki Osiec-
kiej. Poœród wierszy najwy¿ej
oceniono utwór Saska Kêpa
2011 autorstwa Karoliny Pie-
trzak, drugie miejsce zdoby³
Dawid Wiktor z wierszem Nie-
pojêta, trzecie Weronika Wie-
czorek za wiersz Migda³owiec. 

Zwyciêstwo w konkursie wo-
kalnym wyœpiewa³a sobie pio-
senk¹ Wariatka tañczy Paulina
Serwatka. Drugie miejsce zdo-
by³ Jakub Dubniak w piosence
Nie ca³uj mnie pierwsza, zaœ
miejsce trzecie przypad³o Kata-
rzynie Marczak za Orszaki dwo-
raki. Nagrody – statuetki Agnie-
szki wrêczy³a zwyciêzcom cór-
ka patronki Agata Passent.

W ufundowaniu nagród szko-
³ê wsparli: Urz¹d Dzielnicy
Praga Po³udnie, Zwi¹zek Nau-
czycielstwa Polskiego Zarz¹d
Oddzia³u Praga Po³udnie oraz
Fundacja Okularnicy. 

kzw

W poniedzia³ek 10 paŸdziernika w Mu-
zeum Marii Sk³odowskiej-Curie przy ul.
Freta, odby³a siê uroczysta gala wrêcze-
nia nagród laureatom konkursu na lime-
ryk o Marii Sk³odowskiej-Curie. Organi-
zatorem tego wydarzenia by³ Klub Kultu-
ry „Zastów” przy ul. Lucerny 13.

Konkurs zrealizowano w ramach projek-
tu artystyczno-edukacyjnego Z laborato-
rium Marii. Sk³ada³ siê on z: konkursu na
limeryk, plenerowej ekspozycji limeryków
w Galerii na p³ocie przed KK „Zastów”,
wystawy fotografii pt. „Maria Sk³odowska-
-Curie - kobieta, matka, naukowiec” oraz
„Warsztatów i pokazów chemicznych”. 

Projekt zaistnia³ z okazji setnej rocznicy
otrzymania Nagrody Nobla przez Mariê Sk³o-
dowsk¹-Curie. Uczestnicy w wierszykach
podkreœlali nie tylko naukowe zas³ugi tej wiel-
kiej Polki, ale równie¿ jej zwi¹zki z Warszaw¹. 

Miejsce w którym odbywa³o siê rozdanie
nagród by³o nieprzypadkowe. 7 listopada
1867 roku, w tym w³aœnie domu przy Freta
16, Maria przysz³a na œwiat. 

Sam konkurs upamiêtniaj¹cy Noblistkê
cieszy³ siê du¿ym powodzeniem. Zg³oszo-
nych zosta³o ³¹cznie 134 limeryki w trzech
kategoriach wiekowych 13-16 lat, 17-19 lat
i powy¿ej lat 20. 

G³osowanie odbywa³o siê drog¹ interne-
tow¹ do 12 wrzeœnia, zaœ 14 wrzeœnia jury:
Barbara Szpinda - dyrektor Biblioteki Wa-
werskiej; Hanna Kowalska - filozof; Rafa³
Bryndal – satyryk, dziennikarz i Wojciech
Stañczak - poeta, t³umacz, dokona³o oceny
nades³anych utworów. Jury nagrodzi³o 21
limeryków. Internauci dodatkowo wybrali
trzech zwyciêzców. 

W grupie najm³odszej I miejsce zdoby³a
Alicja Ogórek, II – Karolina K³osowska, III

– Marcin Kirpluk. Grupa wiekowa 17-19
lat nie mia³a miejsca pierwszego, II zajê³a
Aleksandra Glazer, III – Joanna Kamiñska.
Najstarsi uczestnicy zdobyli kolejno miej-
sca: I – Dorota Thel – Bielañska, II – Tade-
usz Haftaniuk, III – Przemys³aw Kaperzyñ-
ski. G³osowanie internetowe przynios³o
zwyciêstwo: Dominice Legat, Joannie Ka-
miñskiej i Ewie Szczerbie.

Dyrektor KK „Zastów” Liliana Owies,
przygotowa³a dyplomy dla uczestników
oraz pami¹tkowe ksi¹¿eczki z konkursowy-
mi limerykami. enigma

Uczestnicy konkursu wokalnego.

Taką nas ścieżką poprowadź…
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STAL ¯EBROWANA 12 
– 2599 BRUTTO/TONA

NAJTANIEJ
SIATKI, S£UPKI OGRODZENIOWE

04-987 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

Tel. 516-698-802
stalonline.pl

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

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

� MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

� MIESZALNIA FARB
� Doradztwo i TRANSPORT
� Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

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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Wybory
2011

Parlamentarzyści
z Warszawy

Z 20 mandatów w Sejmie,
które przypadaj¹ Stolicy
11 miejsc zajê³a Platforma
Obywatelska, 6 Prawo
i Sprawiedliwoœæ, 2 Ruch
Palikota i 1 Sojusz Lewicy
Demokratycznej. 

Platforma 
Obywatelska:

Donald Tusk, Ma³gorzata
Kidawa-B³oñska, Jacek Ro-
stowski, Joanna Fabisiak,
Marcin Œwiêcicki, Alicja
D¹browska, Roman Kosec-
ki, Micha³ Szczerba, Marcin
Kierwiñski, Ligia Krajew-
ska i Leszek Jastrzêbski.

Prawo 
i Sprawiedliwość:
Jaros³aw Kaczyñski, Ma-
riusz Kamiñski, Ma³gorzata
Gosiewska, Adam Kwiat-
kowski, Artur Górski
i Przemys³aw Wipler.

Ruch Palikota
Janusz Palikot i Wanda No-
wicka.

Sojusz Lewicy
Demokatycznej

Ryszard Kalisz.

Do Senatu zostali wybra-
ni: Marek Borowski, Marek
Rocki, Barbara Borys-Da-
miêcka i Aleksander Pociej.

No i PPPPOOOO wyborach...
W minionych wyborach

parlamentarnych frekwencja
w Polsce wynios³a 48,92%,
a w stolicy 69,44%. Po-
chwaliæ trzeba nasz war-
szawski naród za tak liczny
udzia³ w g³osowaniu. A fre-
kwencja mog³a byæ jeszcze
wy¿sza, gdy¿ chêci wœród
mieszkañców by³y. 

Wyborcze dru¿yny

Po raz drugi z rzêdu
w warszawskich wyborach
do sejmu i senatu zwyciê¿y-
³a Platforma Obywatelska.
Drug¹ parti¹ w parlamentar-
nych ³awach jest Prawo
i Sprawiedliwoœæ. W podzia-
le sejmowych mandatów
uczestnicz¹ tak¿e przedsta-
wiciele Ruchu Palikota, Pol-
skiego Stronnictwa Ludowe-
go (ale nie z warszawskich
list) i Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej. Nie uleg³
zmianie stan liczebny repre-
zentacji PO i PiS. Sto³eczna
Platforma, jak przysta³o na
dru¿ynê pi³karsk¹, ma w sej-
mie 11 zawodników, a PiS,
wszed³ z siatkarskim, sze-
œcioosobowym sk³adem.
Nowym teamem w sejmo-
wych ³awach jest Ruch Pali-
kota, który wprowadzi³ dru-
¿ynê mog¹c¹ zagraæ w de-

bla. Lewicy, na pocieszenie
zosta³ jedynie singiel. Lista
warszawskich parlamenta-
rzystów nowej kadencji
znajduje siê w ramce obok. 

Wyborcze procenty

Najwy¿sz¹ frekwencjê
wyborcz¹ w naszych dziel-
nicach osi¹gnêli mieszkañ-
cy Weso³ej (71,35%)

i Wawra (68,19%). Na Pra-
dze Po³udnie do urn posz³o
66,94% wyborców, w Rem-
bertowie 65,83%, a na Pra-
dze Pó³noc 57,62%. Weso-
³a, tak jak przed czterema
laty, ponownie wiedzie
prym frekwencyjny w wy-
borach parlamentarnych,
choæ ogólnie, praktycznie
w ka¿dej dzielnicy widaæ
nieznaczny spadek fre-

kwencji. Najwiêkszy by³ na
Pradze Pó³noc (prawie
o 6,5%). W odniesieniu do
punktów wyborczych, naj-
wiêkszym zdyscyplinowa-
niem wykazali siê na Pra-

dze Po³udnie… studenci
z „Kica” (96,92%). W Rem-
bertowie najwiêksza fre-
kwencja by³a w lokalu
w Przedszkolu nr 376 przy
ul. Admiralskiej (70,51%),
w Wawrze w podstawówce
nr 109 przy ul. Przygodnej
(77,56%), a w Weso³ej na
oddziale szpitala kliniczne-
go MSWiA przy ul. Niem-
cewicza (89,66%). Na ob-

szarze tych czterech dziel-
nic funkcjonowa³o 149 ko-
misji, ale tylko w czterech
z nich oddano 100% wa¿-
nych g³osów. Jednym z ta-
kich „stuprocentowych” lo-

kali wyborczych by³ punkt
w po³udniowopraskiej SP nr
255 przy ul. Kamionkow-
skiej (na zdjêciu).

Wyborcze sympatie

Prawie po³owa g³osuj¹-
cych mieszkañców Weso³ej
popar³a kandydatów PO.
Najmniejsz¹ sympati¹ partia
rz¹dz¹ca cieszy³a siê
w Rembertowie. PiS nato-
miast najsilniejszy elektorat
ma w Wawrze. W tej dziel-
nicy poparcie dla Prawa i
Sprawiedliwoœci  by³o œre-
dnio o ponad 5% wy¿sze ni¿
w pozosta³ych „mieszkañ-
cowych” dzielnicach. Rem-
bertów najmocniej popar³
lewicê i Ruch Palikota. Na
SLD g³osowa³o tam prawie
dwa razy (procentowo) 
wiêcej wyborców ni¿ np.
w Wawrze. 

Ciekawie zapowiada³ siê
pojedynek o senacki mandat
pomiêdzy Markiem Borow-
skim, a Zbigniewem Roma-
szewskim, ale wyrównanej
walki nie by³o. By³y marsza-
³ek sejmu, na Pradze Po³u-
dnie, w Rembertowie i We-
so³ej, zdeklasowa³ wrêcz ry-
wala uzyskuj¹c ponad 60
tys. g³osów (Romaszewski
otrzyma³ ich 31 408).
W Wawrze, który nale¿a³ do
innego okrêgu wyborczego,
w senackim wyœcigu Marek
Rocki wygra³ z Ann¹ Cho-
dakowsk¹ i Andrzejem Ce-
liñskim.

Adam Rosiński

Frekwencja w Warszawie znowu oka-
za³a siê prawie o po³owê wy¿sza ni¿
œrednia ogólnopolska. PO po raz drugi
z rzêdu ulokowa³a w sejmie 11 pos³ów
ze stolicy, a PiS po raz drugi szeœciu.
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Zazwyczaj jesteœ osob¹ energiczn¹, przedsiêbior-
cz¹ i uparcie d¹¿¹c¹ do celu, dlatego w najbli¿-
szym czasie mo¿esz mieæ szansê na korzystny
interes. Na zdrowie i sprawnoœæ fizyczn¹ nie po-
winieneœ narzekaæ. Je¿eli planujesz jakiœ wyjazd
samochodem, przed podró¿¹ koniecznie sprawdŸ
czy op³aci³eœ OC i stan techniczny wozu. 

 BYK 22.04-21.05
Mo¿e bêdzie okazja, aby oderwaæ siê od co-
dziennych spraw. Zamiast gwaru, który panuje
w twoim ¿yciu zawodowym, przyda³by Ci siê krót-
ki odpoczynek. Mo¿e to byæ parê dni wolnego, ja-
kiœ krótki wypad i zmiana klimatu. Uwa¿aj tylko
na wagê, poniewa¿ potrafisz byæ smakoszem
i zazwyczaj nie odmawiasz sobie pysznych k¹-
sków. W ferworze zakupów pilnuj portfela, bo pie-
ni¹dze mog¹ Ciê zbyt szybko opuœciæ... nawet
bez Twojej wiedzy!

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
¯yjesz wœród ci¹g³ych zmian. Obracasz siê w wi-
rze spraw i dlatego czêsto zaniedbujesz to, co
jest najwa¿niejsze. W koñcu Twój znak symboli-
zuje dwoistoœæ. Dlatego spróbuj te najwa¿niejsze
dla Ciebie sprawy usystematyzowaæ i krok po
kroku spróbuj je doprowadziæ do koñca. Wiara
i dobre chêci mog¹ zdzia³aæ cuda, a Ty poczujesz
satysfakcjê, ¿e uda³o Ci siê wreszcie bez wiêk-
szych wpadek zakoñczyæ tak wa¿ne sprawy.   

�� RAK 22.06-22.07
Potrafisz byæ cz³owiekiem oddanym rodzinie
i pracowitym, wiêc nie powinieneœ mieæ k³opotów
z podjêciem siê zobowi¹zania do naprawienia
paru zaleg³ych rzeczy lub wymagaj¹cych remon-
tu. Wœród codziennego nat³oku spraw spróbuj
znaleŸæ czas na przechadzki lub lekk¹ gimnasty-
kê. Pomo¿esz swojemu organizmowi poprawiæ
kondycjê i nabierzesz odpornoœci. A tak w ogóle
to mo¿e przyda³oby siê wzi¹æ z szafy lub ze skle-
powej pó³ki fajne, ciep³e ciuszki, przecie¿ nade-
sz³a jesieñ… a z ni¹ ch³odne poranki i wieczory.

�� LEW 23.07-23.08
Jesienna aura i zmienne temperatury raczej Ci
nie sprzyjaj¹. Wszak jesteœ zwierzêciem ciep³o-
lubnym, kochasz s³oñce, dlatego tak trudno Ci siê
przyzwyczaiæ do mglistych poranków za oknem.
Mo¿esz przez to odczuwaæ lekkie znu¿enie, za-
niedbywaæ nieco pracê, ale dziêki temu wiêcej
czasu poœwiêcisz rodzinie. Postaraj siê zatem
pomóc, choæ z natury nie jesteœ zwolennikiem
pomagania bez wo³ania o pomoc.

�� PANNA 24.08-23.09
Nadchodz¹ce dni mog¹ byæ okazj¹ do poprawie-
nia sytuacji finansowej. Mo¿e warto zagraæ w toto-
lotka! Pomyœl te¿ o wybraniu siê na spotkanie, na
które mo¿esz nieoczekiwanie otrzymaæ zaprosze-
nie. Bêdzie tam okazja do zobaczenia siê z dawno
niewidzianym przyjacielem. Spokojniejsze chwile
wykorzystaj na spacery z rodzin¹ i znajomymi.
Jedno jest pewne - nie bêdziesz siê nudziæ. 

�� WAGA 24.09-23.10
Poczujesz siê wspaniale, i ta sytuacja w sposób
pozytywny odniesie siê do Twoich spraw. Przy
odrobinie samozaparcia poradzisz sobie z wszy-
stkimi trudnoœciami, pomo¿e Ci w tym otoczenie
ludzi pe³nych optymizmu i pogody ducha. Teraz
jest te¿ dobry moment na zawieranie nowych
znajomoœci. Wolny czas wykorzystaj na ma³e
przyjemnoœci, które poprawi¹ Ci nastrój i spra-
wiaj¹, ¿e ¿ycie staje siê milsze.

�� SKORPION 24.10-23.11
Wyluzuj siê i daj na stop. Nie b¹dŸ a¿ do przesady
dok³adny i skrupulatny, ty te¿ mo¿esz mieæ wolne
dni. Zastanów siê na sob¹, pomyœl o sobie i swo-
ich potrzebach. Prze¿yjesz mi³e chwile. Ktoœ sym-
patyczny jest myœlami z Tob¹. Pamiêtaj, aby nie
zaprzepaœciæ takiej szansy i daæ fory szczêœciu…
Nawet, jeœli pogoda bêdzie „pod psem” masz cho-
dziæ na spacery i oddychaæ pe³n¹ piersi¹. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Twoje koœci czuj¹ nadchodz¹ce ch³ody, ale nadal
ci¹gnie Ciê na zielon¹ trawkê. Zacznij pracowaæ
nad swoj¹ kondycj¹ i pomyœl o bardziej aktyw-
nym wypoczynku. W codziennym rozgardiaszu
nie zapominaj o swojej rodzinie i poœwiêæ jej tro-
chê uwagi. Zalecane jest wiêksze poczucie hu-
moru i pozytywne nastawienie do wszystkiego.
Nie wœciekaj siê, je¿eli coœ nie zostanie zrobione
tak, jak chcesz. Wszak nie ka¿dy mo¿e byæ takim
idea³em, jak Ty.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W pracy mo¿esz mieæ trochê zajêæ, w ¿yciu oso-
bistym bez wiêkszych zmian, ale uroki jesieni za
oknem nastrajaj¹ Ciê nostalgicznie i snujesz
przeró¿ne marzenia. Teraz masz sporo spraw do
za³atwienia, zadbaj te¿ o swoje samopoczucie.
Nie daj siê jesiennym ch³odom, wzmocnij odpor-
noœæ organizmu i ubieraj siê odpowiednio do tem-
peratury – a optymistyczne nastawienie do co-
dziennych spraw pomo¿e Ci w przezwyciê¿aniu
wielu trudnoœci. 

�� WODNIK 21.01-19.02
W po³owie paŸdziernika odczujesz lekkie zmêcze-
nie, ale musisz jeszcze za³atwiæ kilka zaleg³ych
spraw w urzêdach. Bierz witaminy i ubieraj siê adek-
watnie do pogody i mo¿e uda Ci siê oszukaæ jesieñ
i przejœæ przez ni¹ w zdrowiu i dobrej kondycji. Nie
przesadzaj z porz¹dkami, we wszystkim wskazany
jest umiar i zdrowy rozs¹dek. We wszystkim oprócz
mi³oœci, a od zakochania jesteœ jeden krok...

�� RYBY 20.02-20.03
Wspania³y nastrój mo¿e Ci popsuæ wizja jesien-
nych porz¹dków w mieszkaniu lub na dzia³ce, ja-
kie przed Tob¹ roztacza rodzina, a wiêc do dzie-
³a. Poprawiaj swoj¹ kondycjê przekopuj¹c
ogródek, grabi¹c liœcie lub wietrz¹c zakamarki
szaf. Przy tym pamiêtaj, ¿e nic tak nie podnosi na
duchu, jak pozytywne podejœcie do tego, co ro-
bisz. Niewykluczone, ¿e los szykuje Ci jak¹œ mi³¹
niespodziankê. Merlin

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

NNiibbyy  jjeesszzcczzee  mmaammyy  lleettnniiee  ppoo−−
wwiieewwyy,,  zzwwłłaasszzcczzaa,,  ggddyy  pprrzzyy−−
ggrrzzeewwaa  ssłłoonneecczzkkoo,,  aallee  nniiee  ddaa
ssiięę  uukkrryyćć,,  żżee  ttoo  ppaaźźddzziieerrnniikk,,
aa zzaa  mmoommeenntt  −−  jjuużż  lliissttooppaadd!!
MMoożżee,,  ppóókkii  ddnnii  bbyywwaajjąą  ppooggoodd−−
nnee,,  wwaarrttoo  zznnaalleeźźćć  cczzaass  nnaa  kkiill−−
kkaa  pprrzzyyggoottoowwaańń  ddoo  ssłłoottyy
ii mmrroozzuu..  

Przede wszystkim − spiżar−
nia. Co się da − mrozimy, najle−
piej po uprzednim zblanszowa−
niu, czyli zagotowaniu w nieo−
solonej wodzie i po minucie
schłodzeniu w wodzie z lodem.
Po dokładnym osączeniu paku−
jemy w woreczki z atestem do
produktów spożywczych
i mrozimy: fasolę szparagową,
zielony groszek, dynię w obra−
nych kawałkach, krojoną w ko−
stkę włoszczyznę bez kapusty,
obrane pomidory, grzyby, owo−
ce, siekane i nie blanszowane
zioła, koper, natkę pietruszki
i − koniecznie − selera. 

Zapasy to także susz: zio−
łowy, ale też − z włoszczyzny!
Utarta na grubej tarce, su−
szona powoli, cienką warstwą
w ledwie letnim piekarniku, mo−
że być następnie doprawiona
w wielu wariantach (z mielony−
mi suszonymi grzybami, z so−
lą, pieprzem, papryką), by do−
dawać ją wprost do zup i so−
sów, z ziołami do makaronów
czy ryb.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Na ch³ody, coœ s³onecznie rozgrzewaj¹cego: curry!

✓✓ Przystawka - sa³atka z curry: ugotowany filet kurczaka
pokroiæ w niezbyt drobn¹ kostkê, skropiæ œwie¿¹ cytryn¹, wy-
mieszaæ. Dodaæ do niego tyle samo kostek ananasa z puszki
oraz dobrych, suszonych œliwek, na przyk³ad kalifornijskich, bez
pestek, krojonych w paski. Wlaæ 4-5 ³y¿ek soku ananasowego,
wymieszanego z 1-2 ³y¿kami majonezu. Ca³oœæ wymieszaæ.
Dodaæ obficie ³agodnego curry tak, by wszystko by³o pokryte
warstw¹ ¿ó³tego proszku. Kto lubi, mo¿e dodaæ te¿ jaja na twardo, ale jeœli - to lepiej
samo bia³ko, równie¿ krojone w kostkê. Sch³odziæ, wstawiaj¹c przykryte do lodówki
na oko³o 2 godziny, co jakiœ czas mieszaj¹c. Pycha!

✓✓ Sa³atka 2: Ugotowany i sch³odzony ry¿ wymieszaæ z kawa³eczkami kurczaka go-
towanego lub pieczonego, drobno pokrojonym porem (tylko bia³a czêœæ!) i podpra¿o-
nym na suchej patelni ³uskanym s³onecznikiem. Wymieszaæ, dodaæ sos: równe iloœci
majonezu i jogurtu, najlepiej greckiego, wymieszanego z 1-2 ³y¿kami (nie ³y¿eczkami)
curry. Mo¿na tu ³¹czyæ curry ³agodne z ostrym, wedle upodobañ. Gotowe!

✓✓ Kurczak z curry: filet kurczaka pokroiæ w paski, osoliæ, sma¿yæ na oliwie wraz
z pokrojon¹ w paski kolorow¹ papryk¹ i jedn¹ niedu¿¹ cebul¹. Podlewaæ sokiem z po-
marañczy. Ugotowaæ ry¿ pó³ na pó³ z kukurydz¹ z puszki. Gdy kurczak siê lekko zru-
mieni, zalaæ go sosem z ma³ego kubka jogurtu, wymieszanego z 2 ³y¿kami majonezu
i 2 ³y¿kami curry (jeœli u¿ywamy ostrego curry, powinno byæ go mniej, ale wówczas,
dla koloru, mo¿na dodaæ sproszkowanej kurkumy). Poddusiæ mieszaj¹c i odparowu-
j¹c, podawaæ na gor¹cym ry¿u.

✓✓ Zupa z curry: Czosnek, imbir i trochê trawy cytrynowej (bo to wszak kuchnia
egzotyczna!) posiekaæ, utrzeæ lub zmiksowaæ z ma³¹ iloœci¹ oleju, wy³o¿yæ na g³ê-
bok¹ patelniê i rozgrzaæ mieszaj¹c. Dodaæ mleko kokosowe pó³ na pó³ z wod¹,
³y¿kê (mo¿e byæ nieca³a) lub ³y¿eczkê curry, poddusiæ oko³o 10-15 minut, zmikso-
waæ. Dodaæ pokrojonego w ró¿yczki kalafiora (ew. broku³a) oraz pokrojonego
w kostkê, obranego pomidora. Gotowaæ powoli przez 10 minut, dodaæ gor¹cy,
ugotowany ry¿ i podawaæ, koniecznie posypane siekanym szczypiorkiem. Osoliæ
do smaku ju¿ na talerzu!

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
PPrrzzyypprraawwaa  ww jjeessiieennnnyycchh  kkoolloorraacchh,,  oodd  zzłłoocciisstteeggoo  pprrzzeezz  cczzeerr−−

wwiieeńń  ddoo  bbrrąązzóóww,,  wwccaallee  nniiee  ooddwwiieecczznnaa  ttyyllkkoo  zzaasskkaakkuujjąąccoo  mmłłooddaa,,
aa ww ddooddaattkkuu  sswwoojjąą  nnaazzwwąą  oobbeejjmmuujjąąccaa  ttaakk  nnaapprraawwddęę  ddwwiiee,,  zzuu−−
ppeełłnniiee  rróóżżnnee  rrzzeecczzyy……  CCóóżż  ttoo  jjeesstt??  

Curry: po pierwsze, to nazwa krzewu z rodziny rutowatych,
którego liście mają właściwości lecznicze (osłabienie, choroby żołądka). W języku hindi
nazywają się kari patta, ale ze znaną nam przyprawą curry nie mają nic wspólnego!

To, co kupujemy pod nazwą curry to mieszanka różnych warzyw i nie tylko, choć
samo słowo kari w języku tamilskim oznacza po prostu warzywa! Stąd proszek 
curry może mieć bardzo różny skład. Podstawa, to najczęściej kurkuma i jej inten−
sywny, złocistożółty kolor, imbir i chili nadające specyficzną ostrość, a poza tym ko−
lendra, kmin rzymski, gorczyca i pieprz.

W różnych odmianach curry (czerwonej, brązowej) można spotkać dodatkowo cy−
namon, czosnek, gałkę muszkatołową, goździki, kardamon, a także swojską kozie−
radkę czy cebulę. Najciemniejsza odmiana curry powstaje z przypraw prażonych, zaś
ostrość każdej z odmian curry zależy od proporcji składników. Z wyjątkiem tej „li−
ściastej”. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 17/2011: „Bia³y kruk”. Nagrodê – bilet do kina dla

2 osób - wylosowa³a p. Jadwiga Trzaska z ul. Manteuffla. Po odbiór bi-
letów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz.
„Mieszkañca” Nr 20/2011) do 21 paŸdziernika br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Jedzie dresiarz swoim BMW i złapał gumę.

Zatrzymał się na poboczu i zmienia koło. Pod−
jeżdża Mercedes, wysiada drugi dresiarz i py−
ta:

− Co pan robi?
− Odkręcam koło − odpowiada pierwszy.
Ten z Mercedesa bierze kamień wali w szybę i mówi:
− To ja wezmę radio!

☺ ☺ ☺
Półmrok. Dresiarz czujnie, na ugiętych nogach, idzie ulicą.

Raptem dostrzega niezłe BMW! Szybko rozgląda się wkoło,
jeden moment i jest w środku. Błyskawicznie wyrywa prze−
wody, odpala „na krótko: i z piskiem opon odjeżdża. Zerka
na wnętrze auta i myśli:

− No, strach był, ale udało się! Skórzane fotele są, no to
super, radio wypasione jest, no to ekstra, ciekawe co frajer
ma w schowku… No żesz k…! Ja pier….! Przecież to mój sa−
mochód!!! WWeessoołłyy  RRoommeekk

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl
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ADMINISTROWANIE
� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 692-614-577

AUTO−MOTO
� Auto-Skup. Tel.795-297-763

AUTO−MOTO/kupię
� Auto Skup. Tel. 501-032-036

BIZNES
RAMKA
Us³ugi ksiêgowe. Tel. 0696-052-
708, www.korkowabiuro.pl 

FINANSE

� A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko, na
jasnych zasadach i bez zbêdnych
formalnoœci. Provident: 600-411-
675, 7 dni w tygodniu 7.00-21.00
� Ksiêgowoœæ. Tel. 530-82-83-99
� Po¿yczki Chwilówki na sam do-
wód! Od 200 z³ dla nowych klien-
tów do 1000 z³ dla sta³ych klien-
tów. Ca³kowity koszt chwilówki
wynosi 50 z³ od ka¿dych po¿yczo-
nych 200 z³. Tel. 535-998-997

INNE
�� Do¿ywotnio pomogê starszej
osobie za przepisanie domu lub
mieszkania. Tel. 514-478-744

KUPIĘ
�� AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety, me-
dale. Tel. 516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 601-235-118
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM
� Drewno opa³owe liœciaste 150 z³
metr za³adunkowy. Tel. 605-783-913
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822; 

www.odkurzaczewodne.eu
� Sprzedam tanio 3 tony wêgla
sk³adowanego w piwnicy. 

Tel. 22 810-45-39

MEDYCZNE
�� Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. Tel. 22 671-15-79, 

22 613-98-37
�� NADZIEJA - Opieka: godziny
lub z zamieszkaniem. 

www.instytut-ipro.pl 
Tel. 22 815-30-66 

� Psycholog, dietetyk, logopeda,
psychiatra, terapia grupowa,  

Tel. 606-994-447

MEDYCYNA NATURALNA
�� Leczenie pijawk¹ lekarsk¹ –
skutecznie leczy: trudno goj¹ce siê
rany, ¿ylaki, zapalenie ¿y³, mia¿d¿y-
ce, krwiaki, zakrzepy, bóle stawów,
nadciœnienie, alergie oraz wszelkie-
go rodzaju stany zapalne i bóle. Dy-
plomowany hirudoterapeuta.

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

NAUKA
� AAA Angielski, niemiecki. 

Tel. 601-20-93-41
� CHEMIA. TEL. 503-410-723
�EUROPA JÊZYKÓW – wszyst-
kie jêzyki.   www.europajezykow.pl 

Tel. 780-580-052; 780-616-166
� Fizyka, matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. Tel. 606-154-798
� Fizyka, matematyka - korepetycje. 

Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
�� Francuski – nauczyciel. 

Tel. 22 673-69-26
� Francuski z dojazdem. 

Tel. 602-276-202
� Liceum dla doros³ych.

Tel. 22 517-77-40; 602 232 879
� Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
� Matematyka. Tel. 604-839-615
��Matematyka, fizyka – skutecz-
nie. Projekty i zadania dla techni-
kum. Tel. 692-095-060
� Niderlandzki (holenderski). 

Tel. 780-616-166 
�Opiekunka dzieciêca – szko³a po-
licealna, 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
� Lokale biurowe do wynajêcia.
Od 1000 z³. Tel. 606-994-447

NIERUCHOMOŚCI/kupię
� Kawalerkê do 30 m kw. w Rem-
bertowie, okolice ulic Chruœciela
i Paderewskiego. 

Tel. 607-078-229

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
RAMKA
� Dzia³ki przemys³owe w Pustelni-
ku, ró¿ne wielkoœci. Tel. 508-549-
374
� Gara¿ przy ul. Francuskiej. 

Tel. 693-377-059

OGRODNICZE
� Projektowanie i urz¹dzanie ogro-
dów. Tel. 605-783-913 
� Wycinka i pielêgnacja drzew
i krzewów, frezowanie karp. 

Tel. 605-783-913

DAM PRACĘ
� Ksiêgowa/y z doœwiadczeniem
do obs³ugi Wspólnot Mieszkanio-
wych. CV na: ogloszenie1@vp.pl
� Opiekunki, siostry PCK, pielê-
gniarki zatrudniê! Tel. 22 815-30-66
� Zatrudniê opiekunkê: zakupy,
sprz¹tanie, czasem gotowanie – 2-3
razy w tygodniu. Tel. 692-664-951

SZUKAM PRACY
� Emerytowana nauczycielka przed-
szkola podejmie pracê w przed-
szkolu, szkole (kl. O), œwietlicy lub
zaopiekuje siê dzieckiem. 

Tel. 22 615-85-08; 692-899-030
� Glazura, hydraulika, g³adŸ GK,
malowanie osobiœcie. 

Tel. 695-092-101
� Kobieta 56 lat, doœwiadczenie
zawodowe, praca w kadrach od
1986 roku, znajomoœæ programu
modu³ kadry-p³ace Symfonia, P³at-
nik. Podejmê pracê w kadrach (bez
p³ac) od zaraz. Tel. 603-695-486; 

22 879-86-68 
� Sprz¹tanie + okna w domu. 

Tel. 789-422-131

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spadki, da-
rowizny, aukcje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

� Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres us³ug. Czynna codziennie oprócz
wtorków. Ul. Grochowska 207 (Uni-
versam, antresola od strony pêtli auto-
busowej) www.kancelariaosica.pl;  
Tel. 509-959-444, 22 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
��WYCENA NIERUCHOMOŒCI

Tel. 600 43 88 44

RÓŻNE
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. TEL. 500-336-607
�� Zapraszamy na proste Odczy-
ty Biblijne w Oœrodku Edukacji
Kulturalnej (Al. Stanów Zjedno-
czonych 40) co sobotê, godz.
10.30-11.30. Jesteœmy chrzeœcija-
nami bez w³asnej nazwy i litera-
tury. Wstêp wolny!

SPORT

UROCZYSTOŚCI

� Zespó³ muzyczny ChilloutBand. 
Tel. 780-533-619

USŁUGI

�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 22 612-95-23, 

0609 105 940
�� ALKO, PRZEPROWADZKI,
utylizacja mebli, sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
�� ANTENY, TELEWIZORY –
naprawa. Tel. 22 818-07-17
�� AAA GAZ, HYDRAULIKA
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; 
� Cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
�� Czyszczenie – tanio Karcherem
dywanów, tapicerki aut. 

Tel. 22 613-40-13; 502-928-147
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
�� DOCIEPLANIE DOMU. 

TEL. 660-473-628
� Domofony, instalacje elektrycz-
ne, pralki. Tel. 601-936-805; 

22 612-92-70
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
�� ELEKTRYCZNE, G³owacki. 

Tel. 504-618-888 

�� Elektryk, instalacje elektrycz-
ne, remonty. Tel. 606-975-340
� Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿ skórza-
na – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy. ul. Zamieniecka
63. Tel. 22 610-23-05

RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, naprawa
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. Tel. 22 610-
18-53; 662-065-292
�� GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
�� GLAZURA, hydraulika, elek-
tryka. Tel. 694-809-402
�� GLAZURNICZE, hydraulicz-
ne. Tel. 504-618-888
� Hydrauliczne, gazowe – solidnie.

Tel. 22 610-81-21; 607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe – upraw-
nienia. Tel. 22 611-89-95; 

795-449-407
�� Hydraulika, wod. kan.- gaz.,
piece, remonty, przegl¹dy gazo-
we, kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
�� HYDRAULICZNE, G³owacki. 

Tel. 504-618-888
RAMKA
Kamera Termowizyjna. Tel. 660-
473-628 
�� LODÓWKI, PRALKI, TELE-
WIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760 
� Lodówki. Tel. 22 671-80-49;
604-910-643; Pralki. 

Tel. 601-361-830
�� LODÓWEK NAPRAWA. 
TEL. 22 842-97-06; 602-272-464
��Malowanie, tapetowanie, panele. 

Tel. 22 615-76-97; 695-679-521 
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 510-711-163; 517-334-070
�Malowanie, tapetowanie, sztuka-
teria, doœwiadczenie.

Tel. 22 810-90-22
� Malowanie. Tel. 22 610-69-50; 

505-207-040; 723-675-051
RAMKA
Naprawa telewizorów u klienta.
Tel. 692-420-605; 22 671-94-53
�� NAPRAWA TELEWIZORÓW
– DOJAZD. TEL. 602-216-943
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel. 22
499-20-62 
�� PAPA TERMOZGRZEWAL-
NA. TEL. 660-473-628
�� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 22 870-09-54
�� PRALKI, LODÓWKI - napra-
wa. Tel. 502-562-444;

603-047-616
� Pralki – naprawa. Emeryci 50%
taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Renowacja wanien. 

Tel. 663-508-095; 694-920-376
� Rolety, ¿aluzje. 

Tel. 22 610-69-50; 505-207-040
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, szafy, kuchnie,
pawlacze i inne. Tel. 22 810-38-04; 

602-126-214
�� TAPETOWANIE, malowanie. 

Tel. 504-618-888
�� Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88

�� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety
antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane
�� Glazura, hydraulika, elektryka. 

Tel. 694-809-402
� G³adŸ, malowanie – od zaraz. 

Tel. 609-982-675

USŁUGI/komputerowe
�� Naprawa komputerów, instala-
cje, serwis, usuwanie wirusów. 

Tel. 603-650-090
� Serwis komputerowy. 

Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 511-619-407
� Glazura. D³ugi sta¿. 

Tel. 518-562-380
� Glazura – remonty komplekso-
wo. Fachowe porady.

Tel. 692-885-279; 22 424-32-07, 
www.inteltrend.pl

py³u! Tel. 518-968-475
�Malowanie, tapetowanie – remonty.

Tel. 22 612-21-74; 501-028-073
� Projekty wizualne mebli kuchen-
nych z rozmieszczeniem przy³¹-
czeñ i glazury. Równie¿ ³azienko-
we, szafy, inne. Mo¿liwoœæ realiza-
cji bezpoœrednio u producenta. 

Tel. 506-435-747
�� Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 602-641-032
� Remonty kompleksowo. 

Tel. 505-543-594 
www.inteltrend.pl

� Z³ota R¹czka – naprawy, regula-
cje, monta¿, zabudowy, ma³e re-
monty. Tel. 668-018-555

USŁUGI/transportowe
�� Autokary – przewozy okolicz-
noœciowe, dzieci na basen, do kina,
teatru. Tel. 602-269-607
�� Transport – wywóz gruzu, me-
bli i z³omu, ga³êzi – sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 600-359-594
�� WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszczanie
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 – pe³ny
asortyment, profesjonalne porady. 

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, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz 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

GAZ, hydraulika – 24 h, naprawa
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

Dzia³ki przemys³owe w Pustelni-
ku, ró¿ne wielkoœci. 

Tel. 508-549-374

G³adŸ bezpy³owa, malowanie, ide-
alnie g³adkie œciany bez wszecho-
becnego py³u! Tel. 518-968-475

SKUP I PRZERÓB 
SUROWCÓW WTÓRNYCH
� Makulatura, folia

� Niszczenie dokumentów
Warszawa 

ul. Podskarbiñska 32/34
tel. (22) 870-72-72; 

501-263-223
e-mail: biuro@recycling.home.pl

www.recycling.home.pl

Us³ugi ksiêgowe. 
Tel. 0696-052-708,

www.korkowabiuro.pl 

KANCELARIA PRAWNA
���������

Porady prawne
Zastêpstwo procesowe

Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

KANCELARIA PODATKOWA
���������

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

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

Kamera Termowizyjna. 
Tel. 660-473-628 

�� NARTY
�� ROWERY
�� SERWIS!!!
W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515
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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

REKLAMA REKLAMA

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 w paŸdzierniku dwa

aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów
w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 27 paŸdziernika.

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.

WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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!

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

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

- Pani Doktor, na pol-
skich straganach, w skle-
pach, a nawet w niektó-
rych aptekach pojawiaj¹
siê gotowe okulary korek-
cyjne. Jak wp³ywaj¹ one
na nasz wzrok? 

- Powa¿nie niepokoi mnie
nieœwiadomoœæ i beztroska
niektórych pacjentów, którzy
tak lekkomyœlnie nara¿aj¹
zdrowie swoich oczu. Oku-
lary bez atestu s¹ produko-
wane seryjnie, tworzone
przewa¿nie z najtañszych
materia³ów. Noszenie korek-
cyjnych soczewek okularo-
wych niedostosowanych do
wady naszego wzroku, do
rozstawu Ÿrenic czy gorszej
lub lepszej akomodacji jest
po prostu niebezpieczne dla
naszego zdrowia. 

- Czêsto s³yszy siê opi-
niê, ¿e „niepotrzebne s¹
mi okulary od optyka, bo
w takich gotowych i tak
widzê. To mi wystarczy,
bo w nich te¿ mogê coœ
przeczytaæ, a s¹ tañsze”.
Co Pani Doktor na to?

- Prawda jest taka, ¿e
faktycznie, oko „radzi so-
bie” czytaj¹c przez ró¿ne
moce soczewek. Ró¿nica
polega jednak na tym, ¿e
w gotowych okularach, oko
musi „w³o¿yæ” znacznie
wiêcej „wysi³ku” w widze-
nie, ni¿ w specjalistycz-
nych. Po kilku latach takie
nadwyrê¿anie wzroku musi
doprowadziæ do jego szyb-
szego pogorszenia. Czy
warto akurat w ten sposób
oszczêdzaæ?

- Co wiêc Salony
Optyczne Optinova pro-
ponuj¹ swoim pacjen-
tom?

- Dobrej jakoœci soczewki
okularowe: tañsze i dro¿-
sze. Du¿y wybór opraw.
Bezp³atne, kompleksowe
badanie wykonywane przez
okulistê przy u¿yciu nowo-
czesnego sprzêtu. Serdecz-
nie zapraszamy! AS 2011

OKULARY? TYLKO OD OPTYKA!

Salony Optyczne OPTINOVA
ul. Grochowska 336, poniedzia³ek-pi¹tek: 1000-1800, 

sobota: 1000-1400, tel. (22) 646 02 57
ul. Grójecka 40a (Pl. Narutowicza) poniedzia³ek-pi¹tek: 1000-1900,

sobota: 1000-1500, tel. (22) 822 00 40
optinova@op.pl    www.optinova-optyk.pl

Z Jolant¹ Nowakowsk¹-D¹browsk¹, lekarzem
okulist¹ i za³o¿ycielk¹ Salonów Optycznych
Optinova (ul. Grochowska 336 i Grójecka 40a),
rozmawia redakcja „Mieszkañca”.

OKULARY OD OPTYKA
1. Prawid³owe, zmierzone pupilometrem
rozstawienie Ÿrenic. Oko patrzy przez œro-
dek optyczny soczewki. 

2. Prawid³owo dobrana moc soczewek
okularowych (autorefraktometr + lekarz
okulista). 

3. Soczewki z materia³u wysokiej jakoœci
(przebadany, z atestem, znana marka so-
czewek) 

4. Dostêpne s¹ soczewki z pow³ok¹ anty-
refleksyjn¹.

OKULARY „GOTOWE” 
1. Przypadkowy rozstaw Ÿrenic. Np. pa-
cjent ma rozstawienie Ÿrenic 62, a patrzy
przez 70 w kupionych okularach (oko bar-
dzo mêczy siê). 

2. Subiektywnie dobrana przez pacjenta
moc okularów (wybór spoœród kilku istnie-
j¹cych par, niekoniecznie odpowiednich
dla pacjenta).

3. Niewiadoma jakoœæ soczewek, najczê-
œciej nieznana marka.

4. Soczewki bez specjalistycznych po-
w³ok. 




