
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
WWWW EEEE SSSS OOOO ŁŁŁŁ AAAA −−−− ZZZZ IIII EEEE LLLL OOOO NNNN AAAA

bbaaddaanniiaa  rreejjeessttrraaccyyjjnnee  ppoojjaazzddóóww  ddoo  33,,55  tt  DDMMCC  ii  ppoojjaazzddóóww  zz  iinnssttaallaaccjjąą  ggaazzoowwąą
rreegguullaaccjjaa  zzbbiieeżżnnoośśccii  ii  ggeeoommeettrriiaa  kkóółł

ul. Wspólna 49 oobbookk  BBoommiissuu
tel. 773−97−29 Z a p r a s z a m y :  

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1600

WESOŁA PRAGAREMBERTÓW WAWERDENTAMEDICA
GOCŁAW uull..  AAbbrraahhaammaa  22  

002222  667711−−3311−−3322;;  002222  667733−−8899−−0011
ssttoommaattoollooggiiaa
iimmppllaannttyy
pprrootteettyykkaa
oorrttooddoonnccjjaa
cchhiirruurrggiiaa
RRTTGG

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
673−90−99

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73
tel. (22) 613 50 33,

(22) 870 27 17

RABAT
do 37%*

* przy 100% wpłacie

Leczenie
kompleksów

Ka¿dy wyjazd zagraniczny
leczy mi polskie kompleksy. Te-
raz przez tydzieñ ³azi³em po Pa-
ry¿u. Przys³owiowy szyk tamtej-
szych kobiet polega na tym, ¿e
ubieraj¹ siê - mam wra¿enie -
w sklepach z odzie¿¹ u¿ywan¹,
sprowadzan¹ z Polski. U nas
ju¿ nikt nie chodzi w powyci¹ga-
nych perkalach, ma³o kto ma
tak znoszone buty. Po prostu
by³by wstyd. Tam nie!

U nas nie ma tak pourywa-
nych kranów w restauracyjnych
ubikacjach, tak mikroskopijnych
stolików w bistrach i tak skrom-
nych stacji metra. Ale ichniejsza
kolej podziemna chodzi genial-
nie! Na ciaœniutkie perony po-
ci¹g wtacza siê co 2-4 minuty.
14 linii rozwozi w³aœciwie wszê-
dzie.

Na s³ynnych paryskich cmen-
tarzach groby najwiêkszych osób
wyra¿aj¹ siê tym, ¿e s¹ najskro-
mniejsze. Wokó³ monumentalne
nekrosarkofagi bogatych lecz nie-
znanych, wielcy le¿¹ skromniu-
teñko. Znów inaczej ni¿ u nas.

Na placu Pigalle ju¿ nie ma
kasztanów, panienki te¿ siê
gdzieœ przenios³y. Lasek Buloñ-
ski w znacznej swej czêœci przy-
pomina zagajnik pod Radzymi-
nem. 

Zabytki, owszem, s¹ monu-
mentalne: Luwr, wie¿a Eiffla,
Centrum Pompidou (paskudne),
Pa³ac Inwalidów, Panteon. Mia-
sto zaœ normalniutkie, spokojne,
do poszwendania siê. Najwyra-
Ÿniej nie sili siê, by byæ wielkie
za wszelk¹ cenê. I tak jest.

To wskazówka i dla nas, by
poza tym co da³a nam historia
i o co trzeba dbaæ, rzeczy
wspó³czesne robiæ na ludzk¹
miarê. Tomasz Szymański
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Budowy stacji metra przy Stadionie Naro-
dowym i placu Wileñskim zdestabilizowa³y
dotychczasowy komunikacyjny obieg 
prawobrze¿nej Warszawy. Najgorsze, ¿e
taka sytuacja mo¿e potrwaæ d³u¿ej ni¿ 
zak³adano.

Komunikacyjna huśtawkaKomunikacyjna huśtawka
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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 !

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

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Podpali³, by zabiæ?
Tragedia w Weso³ej: w po¿arze zginê³o

dwóch mê¿czyzn. Mieszkali wspólnie, ca³¹
piêcioosobow¹ ekip¹, wspólnie pracowali na
budowie. Tego wieczoru wszyscy spo¿ywali
alkohol. Kiedy po³o¿yli siê spaæ, jeden z nich
prawdopodobnie podpali³ pomieszczenie na
parterze, w którym spali inni mê¿czyŸni
i uciek³. Dwaj mê¿czyŸni wydostali siê z do-
mu. Byli pijani. Zostali zatrzymani do wyja-
œnienia.  Jednoczeœnie rozpoczê³y siê poszuki-
wania trzeciego mê¿czyzny, prawdopodobnie
sprawcy podpalenia. Czynnoœci operacyjne do-
prowadzi³y policjantów do województwa lu-
belskiego. Miejscowi funkcjonariusze zatrzy-
mali tam 27-letniego Rafa³a B. Mê¿czyzna zo-
sta³ przewieziony do Warszawy i osadzony
w policyjnym areszcie. W efekcie przeprowa-
dzonych czynnoœci Rafa³ B. us³ysza³ w proku-
raturze zarzut zabójstwa dwóch osób. Za po-
pe³nienie tego przestêpstwa grozi mu 25 lat
wiêzienia, a nawet do¿ywocie. 

Zawiadomi³ o bombie, 
bo chcia³ pomóc

„W s¹dzie jest bomba!”. Tak mniej wiêcej
brzmia³a informacja, jak¹ przekaza³ przez tele-
fon 29-letni £ukasz K. Alarm oczywiœcie by³
fa³szywy. Ale policjanci potraktowali go po-
wa¿nie. Musieli wykonaæ mnóstwo czynnoœci
operacyjnych, licznych sprawdzeñ, docierali
do miejsc i osób, które mog³yby wskazaæ jakiœ
œlad. W trakcie czynnoœci wysz³o na jaw, ¿e
motywem dzia³ania £ukasza B. by³a chêæ nie-
sienia pomocy swojej dziewczynie, która mia-
³a byæ s¹dzona. 29-latek us³ysza³ zarzut za wy-
wieranie wp³ywu na czynnoœci urzêdowe s¹du. 

W koñcu wpadli
Policjanci zajmuj¹cy siê przestêpczoœci¹

przeciwko mieniu otrzymali informacjê, ¿e
w jednym z supermarketów pojawili siê znani
ochronie z³odzieje sklepowi - kobieta i mê¿-
czyzna - których dot¹d pracownikom nie uda³o
siê nigdy uj¹æ. Funkcjonariusze pojawili siê
w markecie i przygotowali zasadzkê. Mê¿czy-

zna z kobiet¹ rzeczywiœcie ponownie dopuœci-
li siê kradzie¿y. Zostali zatrzymani, kiedy mie-
li ju¿ odje¿d¿aæ samochodem z parkingu. Poli-
cjanci znaleŸli w baga¿niku ich audi wszystkie
skradzione rzeczy. By³y to przede wszystkim
ró¿nego rodzaju kosmetyki i artyku³y chemicz-
ne. 55-letni Adam L. i 36-letnia Hanna K. tra-
fili do policyjnego aresztu. Przedstawiciel mar-
ketu z³o¿y³ zawiadomienie, a policjanci przed-
stawili obojgu zatrzymanym zarzuty. Za kra-
dzie¿ grozi do 5 lat wiêzienia. 

Kradzie¿ na imprezie
Adam R. (lat 23) najpierw dobrze bawi³ siê

na spotkaniu towarzyskim u kole¿anki, a po-
tem próbowa³ okraœæ gospodyniê. Wzi¹³ go-
tówkê oraz trzy pierœcionki. Nazajutrz zosta³
zatrzymany przez biesiadników. Wezwano po-
licjantów. 23-letni Adam R. usilnie zaprzecza³
wszystkiemu, wykrzykiwa³, ¿e zosta³ po-
mówiony i fa³szywie oskar¿ony. Jednak fakty
mówi³y co innego: po zakoñczonej imprezie
okaza³o siê, ¿e gospodyni zginê³y trzy pier-
œcionki oraz 200 z³otych, a jej koledze 160 z³o-
tych. Nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e kradzie¿y
tej musia³ dokonaæ Adam R. Podczas przeszu-
kania mieszkania 23-latka policjanci znaleŸli
i zabezpieczyli skradzion¹ bi¿uteriê.  Sprawca
przyzna³ siê do winy, twierdzi³, ¿e nie ma na
¿ycie i w ten sposób chcia³ zarobiæ.

Znêca³ siê nad kobiet¹
Pokrzywdzona wys³a³a wiadomoœæ sms do

swojego brata, w której prosi³a o pomoc, bo
ba³a siê, ¿e jej konkubent j¹ zabije. Gehenna
trwa³a kilka tygodni. Brat kobiety w koñcu za-
wiadomi³ policjê. Funkcjonariusze udali siê
pod wskazany adres. Zastali tam roztrzêsion¹
i przestraszon¹ kobietê, która mia³a na twarzy
i rêkach liczne zasinienia. Opowiedzia³a funk-
cjonariuszom o tym, ¿e konkubent regularnie
j¹ bije, wyzywa i grozi, ¿e zabije. W chwili in-
terwencji 52-letni Wojciech K. mia³ ponad je-
den promil alkoholu we krwi. Zosta³ zatrzyma-
ny. Pokrzywdzona z³o¿y³a zawiadomienie
o przestêpstwie. toms
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O ile do objazdów za-
mkniêtej ul. Sokolej kierow-
cy i pasa¿erowie ju¿ siê przy-
zwyczaili, o tyle rozpoczêcie
w po³owie paŸdziernika bu-
dowy w rejonie placu Wileñ-
skiego wywo³a³o prawdziwy
komunikacyjny chaos. Do te-
go dosz³a modernizacja na
rondzie Waszyngtona i utru-
dnienia na moœcie Poniatow-
skiego. Mieszkañców pó³-
nocno-zachodnich osiedli
Pragi Po³udnie ogarnê³o
wrêcz przera¿enie. Poczuli
siê, jak w komunikacyjnych
kleszczach. 

– Most Œl¹sko-D¹browski
zamkniêty, dostanie siê do
Œwiêtokrzyskiego graniczy
z cudem,  rondo Waszyngtona
nieprzejezdne... – ¿alu i z³oœci
nie kryje mieszkaj¹cy przy ul.
Lubelskiej pan Leszek, który
musi siê poruszaæ po mieœcie
w³asnym autem. – ¯eby doje-
chaæ do Centrum mam jeŸ-
dziæ… Tras¹ £azienkowsk¹?!
Codziennie z Miñskiej na plac
Bankowy jeŸdzi z dzieæmi do
szko³y pani Aleksandra.
Twierdzi, ¿e sytuacja trochê
siê stabilizuje: - Ale dra¿ni¹ca
jest komunikacyjna huœtawka
– jednego dnia pokonujê swo-
j¹ trasê w piêtnaœcie minut,
a nastêpnego zajmuje mi to
prawie godzinê. Z powrotem
dzieci wracaj¹ autobusem
226. Chwal¹ sobie tê szybk¹
liniê.

Mieszkañcy narzekaj¹ na
s³ab¹ informacjê o zmianach
i utrudnieniach w ruchu. Lo-
kalny samorz¹d wyst¹pi³ do
dyrektora Zarz¹du Transportu
Miejskiego, Leszka Ruty,

o zorganizowanie na Pradze
Po³udnie spotkania w tej
sprawie (na Pradze Pó³noc
odby³o siê takie 10 paŸdzier-
nika). – Nie tylko my mamy
problem z komunikacj¹  – ar-
gumentuj¹ samorz¹dowcy –
Przez Grochów i Kamionek
je¿d¿¹ na lewy brzeg tak¿e
mieszkañcy Wawra, Rember-
towa i Weso³ej.

Pracownicy ZTM informu-
j¹, ¿e z ci¹gu ul. Grochow-
skiej pasa¿erowie mog¹ do-

staæ siê do Centrum tramwa-
jem nr 22, zaœ na plac Banko-
wy wspomnianym ju¿ autobu-
sem 226. Zalecaj¹ te¿ korzy-
stanie z us³ug SKM-ki i po-
ci¹gów Kolei Mazowieckich,
które co kilka minut odje¿-
d¿aj¹ z Dworca Wschodniego
na drug¹ stronê Warszawy.
Do dworca, z po³udniowopra-
skich osiedli, mo¿na dojechaæ
tramwajem nr 3 lub autobusa-
mi 115, 123 i 315.

Ostatnio ZTM zrobi³ uk³on
w kierunku indywidualnych
kierowców – powsta³y dwa

dodatkowe parkingi. – Oko³o
500 samochodów mo¿e par-
kowaæ na al. „Solidarnoœci”
pomiêdzy ul. Szwedzk¹,
a Dworcem Wileñskim –
mówi „Mieszkañcowi” An-
drzej Skwarek, rzecznik
ZTM. – Tam mo¿na zostawiæ
samochód przez ca³¹ dobê,
bezp³atnie. Dodatkowo, na
dolnym poziomie (–1) Cen-
trum Handlowego Wileñska,
ZTM wynegocjowa³ wynajê-
cie powierzchni parkingu na

zasadzie „Parkuj i JedŸ”. 
– Tam, ¿eby zostawiæ auto
trzeba mieæ co najmniej dobo-
wy bilet ZTM – informuje
rzecznik Skwarek.

O zmianach i utrudnieniach
w ruchu mo¿na siê dowiedzieæ
œledz¹c internetow¹ stronê
ZTM-u (www.ztm.waw.pl).
Mo¿e to siê okazaæ konieczne,
gdy¿ coraz g³oœniej siê mówi,
i¿ „komunikacyjna huœtawka”
potrwa d³u¿ej ni¿ planowano
w zwi¹zku z opóŸnieniami
w budowie II linii metra…

Adam Rosiński

Komunikacyjna huśtawkaKomunikacyjna huśtawka
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Szanowni Pañstwo,
Pragnê serdecznie podziêkowaæ
wszystkim tym wyborcom, którzy
okazali mi zaufanie i poparli moj¹
kandydaturê w wyborach do 
Senatu. Tych, którzy g³osowali na
moich kontrkandydatów zapew-
niam, ¿e swój mandat zamierzam
wykonywaæ w imieniu i na rzecz
wszystkich mieszkañców, bez
wzglêdu na ich preferencje poli-
tyczne.

Wynik, który uzyska³em, to
ogromna satysfakcja, ale zarazem

wielkie zobowi¹zanie. Postaram siê z niego wywi¹zaæ jak najlepiej.

Serdecznie pozdrawiam
Marek Borowski

Szanowni Pañstwo,
Pragnê gor¹co podziêkowaæ za okazane
zaufanie i oddanie na mnie g³osów
w wyborach do Sejmu RP.

Uzyskane g³osy sprawi³y mi ogromn¹
satysfakcjê i s¹ zobowi¹zaniem do 
dalszej pracy na rzecz naszego miasta.

Serdecznie dziêkujê
Alicja D¹browska 

www.alicjadabrowska.pl

Szanowni Pañstwo,
wyra¿am wdziêcznoœæ i dziêkujê
wszystkim wyborcom, którzy 
oddali na mnie g³os w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Pe³ni¹c funkcjê pos³a deklarujê
i zobowi¹zujê siê do dalszej 
pracy na rzecz mieszkañców
Warszawy, a w szczególnoœci
Pragi.

£¹czê wyrazy szacunku
Adam Kwiatkowski

www.adamkwiatkowski.pl

Wyrazy wdziêcznoœci sk³adam wo-
luntariuszom i wszystkim mieszkañ-
com, którzy poszli na wybory. Szcze-
gólnie dziêkujê za g³osy oddane na
mnie. Przyjmujê to jako zobowi¹za-
nie i zachêtê do wspó³pracy z wybor-
cami, którzy oczekuj¹ naszego zaan-
ga¿owania w s³u¿bie Najjaœniejszej
Rzeczypospolitej. Liczê na dalsze za-
ufanie i pomoc w odpowiedzialnej
pracy, jak¹ jest wype³nianie obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z mandatu
poselskiego. Obok s³owa dziêkuje
proszê o wspieranie mnie w s³u¿bie
publicznej, któr¹ przyjmujê jako
szczególne zobowi¹zanie. 

Ligia Krajewska
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80% kobiet nosi źle 
dopasowany biustonosz!
DLACZEGO BIUSTONOSZE SĄ TAKIE WAŻNE?

Odpowiedni biustonosz zapobiega utracie jêdrnoœci
piersi, ich deformacji, nadmiernemu obci¹¿eniu krêgos³upa
– szczególnie u kobiet maj¹cych wiêksze piersi. 

Ucisk powodowany przez fiszbiny punktowo, mo¿e 
doprowadziæ do powstawania guzków, a w ich efekcie 
do zmian nowotworowych. W³aœciwy rozmiar biustonosza ma zatem olbrzymi wp³yw nie tylko na 
urodê, ale równie¿ na zdrowie kobiety.

CZY POPEŁNIASZ TE BŁĘDY?
Nawet a¿ 80% Polek nosi biustonosze w z³ym rozmiarze. G³ówne b³êdy:

Obwód biustonosza – zbyt luŸny, podczas kiedy jest fundamentem podtrzymania biustu. 
Na nim powinno opieraæ siê 90% ciê¿aru piersi (nie na rami¹czkach!). 

Miseczka – za ma³a, piersi siê w niej nie mieszcz¹, s¹ œciœniête, zniekszta³cone 
Rami¹czka – za mocno naci¹gniête. Ciê¿ar piersi spoczywaj¹c g³ównie na nich, zbytnio obci¹¿a

krêgos³up – zw³aszcza w przypadku du¿ych piersi. 

JAK POZNAĆ, ŻE BIUSTONOSZ LEŻY WŁAŚCIWIE?
Ty³ biustonosza le¿y poziomo (zapiêcie pozostaje na tej samej wysokoœci) 
Obwód trzyma siê mocno i poziomo na ciele, lecz nie powoduje bólu
(powinien byæ optymalnie ciasny, ale wygodny).
Piersi s¹ ³adnie uniesione (nie opadaj¹). 
Ciê¿ar piersi nie opiera siê na rami¹czkach (nie wpijaj¹ siê one w ramiona). 
Piersi w ca³oœci mieszcz¹ siê w miseczkach (nad krawêdzi¹ miseczki lub w okolicy pachy nie
tworz¹ siê tzw. „bu³eczki” i fa³dki).
Miseczki le¿¹ g³adko na piersiach, (znacz¹cy luz w miseczkach oznacza, ¿e s¹ one zbyt du¿e). 
Fiszbiny okalaj¹ piersi le¿¹c g³adko na klatce piersiowej. Nie wbijaj¹ siê w ¿adnym miejscu w piersi. 

Zapraszamy serdecznie do salonu Dopasowana, gdzie profesjonalne brafitterki pomog¹ Ci dobraæ
fason i rozmiar biustonosza. Oferujemy pe³n¹ rozmiarówkê od 60 do 100 w obwodzie oraz miseczki
od A do K w bogatym wyborze. 

Salon Dopasowana – Al. Waszyngtona 122, 
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 11.00–19.00,  sobota 11.00–17.00, 

tel. 22 403 58 71, www.dopasowana.pl

Pó³ wieku temu oddano do
u¿ytku gmach Szko³y Podsta-
wowej nr 109 im. Batalionów
Ch³opskich przy ul. Przygod-
nej. Uroczysty fina³ rocznico-
wych obchodów zgromadzi³
uczniów, wychowanków, ro-
dziców, by³ych i obecnych
pracowników oraz przyjació³
szacownej jubilatki.

Pierwsze wzmianki dotycz¹ce pocz¹t-
ków szkolnictwa w Zerzniu pochodz¹
z XVII w. Historia obecnej „stodziewi¹tki”
siêga natomiast lat 20. ubieg³ego wieku
i zwi¹zana jest nierozerwalnie z postaci¹
Leonarda Ka³êckiego – nauczyciela i kie-
rownika placówki. Pocz¹tkowo lekcje
odbywa³y siê w wynajêtych pomieszcze-
niach, a od 1934 r. w samodzielnym budyn-
ku, zniszczonym w 1939 r. Po wojnie szko-
³ê odbudowano, ale szybko przesta³a wy-
starczaæ do zaspokojenia rosn¹cych potrzeb
oœwiatowych osiedla. Decyzjê o wybudo-
waniu nowej podstawówki w ramach akcji
„Tysi¹c szkó³ na Tysi¹clecie Pañstwa Pol-
skiego” podjêto w 1957 r. Cztery lata
póŸniej placówka przyjê³a pierwszych

uczniów. Dziesiêæ lat temu dobudowano
nowe skrzyd³o, w którym mieœci siê m.in.
druga sala gimnastyczna i biblioteka.

By³o jak przed laty
Przygotowania do obchodów 50-lecia,

których fina³ odby³ siê 14 paŸdziernika, ru-
szy³y ju¿ w styczniu. Bie¿¹cy rok szkolny
rozpocz¹³ siê od akcentów przypominaj¹-
cych o historii szko³y. Zorganizowano spe-
cjalne lekcje, które poprowadzi³y by³e nau-

czycielki, przygotowano klasê retro z histo-
rycznym wyposa¿eniem, rozpoczêto zbiór-
kê eksponatów do otwartego w podzie-
miach budynku minimuzeum. O tym wszy-
stkim przypomnia³  Stefan Dejneka, dyrek-
tor SP nr 109, witaj¹c goœci jubileuszowej
uroczystoœci.

- Na pocz¹tku paŸdziernika w Kinoka-
wiarni Stacja Falenica odby³a siê projekcja
filmu „Osada Zerzeñ”, opowiadaj¹cego
o naszych terenach, m.in. o parafii i szkole.
Wspó³twórc¹ filmu jest nasz absolwent, Do-
minik Gawryszewski – zaznaczy³ dyrektor
Dejneka. - Wykonane zosta³y okolicznoœcio-
we wystawy, a na dzisiaj, w starej czêœci
szko³y, przywróciliœmy dawn¹ numeracjê
klas; osoby które dawno u nas nie by³y bê-
d¹ mog³y sobie przypomnieæ jak szko³a wy-
gl¹da³a przed laty – doda³.

Wspomnienia i gratulacje
Zarówno program uroczystoœci, jak i wy-

strój szko³y, przypominaj¹cy o jej historii, do-
starcza³y wielu okazji do wzruszeñ. Ucznio-
wie zaprezentowali program artystyczny z³o-
¿ony z uwspó³czeœnionych starych przebo-
jów. Melodie znanych szlagierów z minio-
nych dziesiêcioleci i towarzysz¹ce im dow-
cipne teksty o cieniach i blaskach szkolnego
¿ycia sprawi³y, ¿e niejednemu z zaproszo-
nych goœci ³ezka zakrêci³a siê w oku. Szcze-
gólnie wzruszeni byli najstarsi uczestnicy
uroczystoœci, a wœród nich Miros³awa Litma-
nowicz, wybitna szachistka, córka pierwsze-
go kierownika szko³y, która na urodziny „sto-
dziewi¹tki” przynios³a prezenty: komplet
w³asnego autorstwa podrêczników do gry
w szachy oraz puchar,  który ufundowa³a dla
zwyciêzcy szkolnego turnieju szachowego.

Prezentów i ciep³ych s³ów zreszt¹ nie
brakowa³o. Gratulacje i ¿yczenia kolejnych
udanych lat z³o¿yli uczniom, ich rodzicom
i nauczycielom przedstawiciele zaprzyja-
Ÿnionych placówek i organizacji, a tak¿e
w³adz samorz¹dowych i oœwiatowych. Po
zakoñczeniu oficjalnej czêœci uroczystoœci
dyrektor Dejneka zaprosi³ wszystkich na
urodzinowy tort, a nastêpnie goœcie mogli
zwiedziæ szko³ê i dziêki przygotowanym na
tê okazjê wystawom poczuæ przez chwilê
jej dawny klimat. pb

Nowy rok akademicki 
na Dobrej Uczelni
W sobotê, 15 paŸdziernika nast¹pi³a inauguracja Roku
Akademickiego 2011/2012 Wy¿szej Szko³y Informatyki,
Zarz¹dzania i Administracji (WSIZiA) nazywanej tak¿e
Dobr¹ Uczelni¹. Pragn¹cy wst¹piæ do braci studenckiej
z³o¿yli uroczyste œlubowanie. 

Dobra Uczelnia istnieje od 1999 roku. W tym czasie rozbudowa-
³a swoje struktury i wraz ze zmianami na rynku pracy dostosowa³a
swoj¹ ofertê wydzia³ow¹ do rosn¹cych wymagañ studentów i praco-
dawców. Dziœ WSIZiA dysponuje szeœcioma kierunkami studiów
i a¿ osiemnastoma specjalnoœciami. Uczelnia mo¿e poszczyciæ siê
te¿ ponad trzema tysi¹cami absolwentów oraz 6. miejscem w ran-
kingu krajowych uczelni ekonomicznych (wed³ug Newsweeka).

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego tradycyjnie odby³a
siê w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II (Galeria Porczyñskich). Po
rozpoczêciu g³os zabra³ rektor WSIZiA. – Uczelnia to przede wszy-
stkim studenci. Bez Was to spotkanie by³oby niemo¿liwe. Przyszliœcie
do nas z pewnymi marzeniami, a my zobowi¹zujemy siê do pomocy
w ich spe³nieniu – mówi³ prof. dr in¿. Zdzis³aw Nowakowski.

W³adze uczelni podkreœlaj¹ zorientowanie na zdobywanie przez
studentów wiedzy praktycznej. – Wspó³praca z przedsiêbiorcami
zapewnia silne skorelowanie kierunków studiów z potrzebami ryn-
ku. Stawiamy na wiedzê praktyczn¹, bo wybraliœmy strategiê stu-
diów wysokiej jakoœci – mówi³ rektor Dobrej Uczelni.

Podczas uroczystoœci odby³a siê immatrykulacja (na zdjêciu)
i rozdanie indeksów studentom pierwszego roku WSIZiA. Tradycj¹
jest tak¿e uhonorowanie studentów, którzy w ubieg³ym roku wyka-
zali siê najlepszymi wynikami w nauce. Wyró¿nieni zostali tak¿e
zdobywcy najlepszych wyników z egzaminów maturalnych. Po ofi-
cjalnym otwarciu roku akademickiego dr Józef Oleksy marsza³ek
Sejmu II i IV kadencji, b. premier RP wyg³osi³ wyk³ad inauguracyj-
ny pt.: „Europa wobec wyzwañ globalnych”. Olga Kamionek

Zerzeń świętował jubileusz szkoły

Goœci wita dyrektor Stefan Dejneka.

Uczniowie brawurowym wykonaniem programu 
artystycznego zas³u¿yli na aplauz publicznoœci.
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dysponuj¹ca wieloletnim doœwiadczeniem i kadr¹ specjalistów
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym

us³ugi w zakresie zarz¹dzania i administrowania nieruchomoœciami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. (22) 673-08-01 lub
wizytê w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.

Spółdzielnia z pomysłem 
Warszawska Spó³dzielnia Mieszkaniowa GROCHÓW, jako jedna z nielicznych, wy-
kazuje nowatorskie podejœcie do zagadnieñ gospodarczych. Kierownictwo ma tu-
taj za zadanie nie tylko m¹drze zarz¹dzaæ spó³dzielczym maj¹tkiem, ale równie¿
zarabiaæ. I nie obawia siê o tym fakcie informowaæ opinii publicznej.

- Wiemy, ¿e spó³dzielnia jest z za³o¿enia instytucj¹ dzia³aj¹c¹ na zasadach „non profit”. Maj¹c na
uwadze dobro jej cz³onków robimy jednak coœ wiêcej: traktujemy j¹ jak firmê, która ma przynosiæ
okreœlony dochód – mówi Waldemar Piwowarski, prezes zarz¹du WSM GROCHÓW. - Ale ¿eby
sprawa by³a jasna, nie kosztem mieszkañców – spó³dzielców. To naszym zadaniem jest znalezienie
w³aœciwej formu³y na efektywne zarz¹dzanie powierzonymi zasobami spó³dzielczymi.

Istniej¹ca od 1999 roku spó³dzielnia wydzielona z du¿ego „Osiedla M³odych” ma siê czym pochwaliæ.
Mimo, ¿e nie obejmuje wielkiego obszaru, mo¿e mówiæ o bardzo dobrej kondycji finansowej. Obecnie
posiada 11 budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w dzielnicy Praga Po³udnie u zbiegu ulic: Ko-
bielskiej, Garwoliñskiej i Grochowskiej, które zamieszkuje 3 tys. mieszkañców. W swoich zasobach po-
siada wiele lokali u¿ytkowych, ponadto wynajmuje powierzchnie reklamowe na budynkach oraz ich da-
chy (m.in. na anteny operatorów telefonii komórkowej). Od wielu lat WSM GROCHÓW prowadzi  tak-
¿e dzia³alnoœæ us³ugow¹ w zakresie zarz¹dzania i administrowania budynkami nale¿¹cymi do wspól-
not mieszkaniowych. Aktualnie s¹ to nieruchomoœci o ³¹cznej powierzchni blisko 33 tys. m kw.

Bogate doœwiadczenie w tej dziedzinie oraz solidne wykonywanie obowi¹zków powoduje, ¿e z ka¿-
dym rokiem rozwija siê ta dodatkowa specjalnoœæ. Zarz¹d WSM GROCHÓW przyznaje, ¿e chêtnych
do wspó³pracy w tej dziedzinie jest wielu.

- Nasza zasada dzia³ania jest jasna: nie polegaæ wy³¹cznie na tym, co otrzymamy do dyspozycji z r¹k
mieszkañców, ale samodzielnie pomna¿aæ bud¿et spó³dzielczy – przekonuje Barbara Piwowar, cz³o-
nek zarz¹du, g³ówna ksiêgowa. – Dziêki dodatkowym wp³ywom staæ nas na wiêcej. Podam przyk³ad:
z regu³y spó³dzielnie obok istniej¹cego funduszu remontowego tworz¹ dodatkowe fundusze celowe,
np. na remont wind. My dzia³amy inaczej – zamiast obci¹¿eñ lokatorów pozyskujemy dodatkowe œrod-
ki finansowe ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Tak naprawdê dzia³amy jak zarz¹dcy spó³ki akcyjnej, a mieszkañ-
ców traktujemy jak akcjonariuszy, którzy powierzyli nam swój maj¹tek.

Wszystkie zobowi¹zania WSM GROCHÓW sp³acane s¹  terminowo, a stan
zad³u¿enia oscyluje na niskim poziomie. Potwierdzaj¹ to raporty bieg³ych ksiê-
gowych.

- Jest to wynik sprawnej pracy kierownictwa spó³dzielni i umiejêtnego go-
spodarowania kapita³em – twierdzi prezes Piwowarski. – Istotne jest, ¿e nie
tworzymy rozdêtych struktur, lecz zwarty zespó³ osób , które mog¹ wykazaæ
siê specjalistycznym wykszta³ceniem, certyfikatami i licencjami potwierdzaj¹-
cymi klasê naszych kompetencji. - W ci¹gu minionych lat wyrobiliœmy sobie
dobr¹ markê  na sto³ecznym rynku zarz¹dców nieruchomoœci, cieszymy siê
zaufaniem wspólnot mieszkaniowych. Mamy okreœlony maj¹tek, sta³¹ siedzi-
bê, radców prawnych i kompetentnych pracowników. Jesteœmy solidn¹ firm¹.
Z pewnoœci¹ nie zabraknie nam równie¿ nowych pomys³ów i energii do dzia-
³ania. Myœlê, ¿e nasz¹ codzienn¹ prac¹ udowadniamy, ¿e dobre i sprawdzone
doœwiadczenia spó³dzielcze mo¿na z powodzeniem przenieœæ w warunki ryn-
kowe – podsumowuje prezes Piwowarski.

Na zakoñczenie warto dodaæ, ¿e dokonania spó³dzielni w zakresie zarz¹dzania
i administrowania wspólnotami zosta³y zauwa¿one i docenione. Na pocz¹tku bie-
¿¹cego roku WSM GROCHÓW otrzyma³a nagrodê przyznan¹ przez Warszawsk¹
Izbê Przedsiêbiorców w postaci piêknej statuetki WIKTORII Warszawskiego
Znaku Jakoœci 2010. (AS)
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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

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!

Coraz ni¿sza temperatu-
ra zmusza osoby bezdomne
do poszukiwania  sta³ego
schronienia. Bezdomni czê-
sto jednak unikaj¹ nocle-
gowni czy schronisk, wy-
bieraj¹c ¿ycie na ulicy.
Stra¿nicy kontroluj¹ nie tyl-
ko miejsca w których wcze-
œniej gromadzi³y siê osoby

bezdomne. Lokalizuj¹ rów-
nie¿ nowe.

Dzia³ania te w zbli¿aj¹-
cym siê okresie jesienno-zi-
mowym skupiaj¹ siê miêdzy
innymi na problemie ludzi
wykluczonych, pozbawio-
nych w³asnego lokum, nie-
jednokrotnie dotkniêtych
chorobami, którzy adaptuj¹

na prowizoryczne „mieszka-
nia” pustostany, altany
œmietnikowe, wnêki budyn-
ków, buduj¹ namioty na te-
renach leœnych, zajmuj¹
opuszczone altany dzia³ko-
we. Funkcjonariusze bêd¹
informowaæ osoby bezdom-
ne o adresach noclegowni
i zachêcaæ do korzystania
z pomocy oferowanej przez
te placówki. Stra¿nicy na
sta³e bêd¹ monitorowaæ
miejsca przebywania osób
bezdomnych, migracje oraz
stan ich zdrowia, przy udzia-
le pracowników socjalnych.
Stra¿ Miejska, wzorem lat
ubieg³ych, kiedy temperatu-
ra spadnie poni¿ej zera i bê-
dzie utrzymywaæ siê przez
kilka dni, rozpocznie wyda-
wanie ciep³ych posi³ków.

W ubieg³orocznym sezo-
nie zimowym sta³ym moni-
toringiem objêto 106 miejsc
(o ponad 20 wiêcej, ni¿ rok
wczeœniej), w których gro-

madzi³y siê osoby bezdom-
ne. W kana³ach ciep³owni-
czych, pustostanach, alta-
nach œmietnikowych na sta³e
lub rotacyjnie przebywa³o
oko³o 400 osób. Miêdzy in-
nymi w te miejsca dowo¿o-
no ciep³e posi³ki. W sumie
od 30 listopada 2010 r. do 9
marca 2011 r. funkcjonariu-
sze wydali 10392 porcji cie-
p³ych posi³ków. Jest to jedna
z bardziej potrzebnych
i oczekiwanych przez osoby
bezdomne form pomocy.

Funkcjonariusze, kontro-
luj¹c miejsca przebywania
osób bezdomnych lub podej-
muj¹c interwencje w trakcie
rutynowych dzia³añ, infor-
mowali o mo¿liwoœci poby-
tu w schroniskach, dowozili
do noclegowni lub wzywali
karetki pogotowia. W sumie
przewieziono do noclegowni
lub przekazano innym s³u¿-
bom, ponad 800 bezdom-
nych osób. (ab)

Noclegownie i schroniska 
dla bezdomnych w Warszawie:

Towarzystwo Pomocy im.  œw. Brata Alberta -
Ko³o Warszawskie – Schronisko dla bezdomnych
mê¿czyzn, ul. Knyszyñska 1, Tel. 22 679-07-03. 

Oœrodek Charytatywny „Tylko z Darów Mi³o-
sierdzia” Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 
ul. ¯ytnia 3, Tel. 22 838-70-25. Ca³odobowo, sto-
³ówka z bezp³atnymi posi³kami, praca socjalna. 
90 miejsc dla mê¿czyzn w domu noclegowym 
i 60 miejsc w schronisku dla kobiet i mê¿czyzn.

Dom „Malwa I” Oœrodka Charytatywnego „Tyl-
ko” z Darów Mi³osierdzia, ul. ¯ytnia 3/9, 
Tel. 22 838-70-25. Ca³odobowo, dostêpny dla osób
niepe³nosprawnych, 40 miejsc dla samotnych kobiet. 

Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry – Wielo-
pokoleniowy Dom Pomocy „S³oneczny”, 
ul. Mszczonowska 5 i 6, Tel. 22 424-22-00, 22 424-
22-02, 602-333- 005. 

Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej - noclegow-
nia dla mê¿czyzn, ul. Burakowska 16, Tel. 22 838-
72-32. 

Schronisko „Przystañ” prowadzone przez Cari-
tas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Wolska 172,
Tel. 22 836-85-73, 22 877-37-46. Dla mê¿czyzn.
Op³ata 5 z³ za dobê; sobota, niedziela i œwiêta zwol-
nione z op³aty. Dla chorych obiady. Wydawane s¹
czêsto drobne posi³ki. Siedziba niedostêpna dla
osób niepe³nosprawnych. 

Wspólnota „Chleb ¯ycia” – Schronisko dla cho-
rych „Betlejem”, ul. Potrzebna 55, Tel. 22 474-57-
14. Dla chorych kobiet i mê¿czyzn. Siedziba do-
stêpna dla osób niepe³nosprawnych. 

Wspólnota „Chleb ¯ycia” – Noclegownia dla
bezdomnych kobiet „Emaus”, ul. Stawki 27, 
Tel. 22 838-44-50. Siedziba niedostêpna dla osób
niepe³nosprawnych. 

Noclegownia dla bezdomnych mê¿czyzn „Ha-
des” – „Monar – Markot”, ul. Modliñska 1d, 
Tel. 501-374-106. Ca³odobowo. Siedziba niedo-
stêpna dla osób niepe³nosprawnych. 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Mi³oœci  - Noc-
legownia dla Mê¿czyzn, ul. Grochowska 194/196.
Siedziba niedostêpna dla osób niepe³nosprawnych.

Strażnicy pomogą bezdomnym
Stra¿ Miejska rusza z pomoc¹ oso-
bom samotnym, schorowanym i wy-
kluczonym spo³ecznie.  Rozpoczê³a
siê kontrola miejsc, w których mog¹
przebywaæ. Dzia³ania te u³atwi¹ stra¿-
nikom miejskim prowadzenie sta³ego
monitoringu oraz objêcie opiek¹
osób bezdomnych w okresie zimy.

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

Dziêkujê warszawiakom, którzy zaufali mi oddaj¹c swój g³os. Postaram siê
w Sejmie, aby by³ to sukces wyborców.

Ubiega³em siê o mandat poselski, aby razem z Kole¿ankami i Kolegami
z Platformy Obywatelskiej zapewniæ Polakom ³ad spo³eczny, dbaæ o przezwy-
ciê¿anie sytuacji kryzysowych, które niesie œwiatowa gospodarka.

Wyborczy sukces Platformy
Obywatelskiej w Warszawie
stanowi dla mnie wskazów-
kê, ¿e porz¹dkowanie spraw
polskich i dba³oœæ o rozwój
demokracji jest naszym
zbiorowym obowi¹zkiem.

Marcin Kierwiñski 
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Prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz 13 paŸ-
dziernika podpisa³a zarz¹dze-
nie w sprawie powo³ania
zastêpcy Prezydenta
m.st. Warszawy, desy-
gnuj¹c na to stanowi-
sko Micha³a Olszew-
skiego, dotychczasowego
dyrektora Biura Funduszy Eu-
ropejskich Urzêdu m.st. War-
szawy. Wiceprezydent Micha³
Olszewski zast¹pi na stanowi-
sku Andrzeja Jakubiaka, który
obj¹³ stanowisko przewodni-
cz¹cego Komisji Nadzoru Fi-
nansowego. 

  
Mazowsze ma nowego wice-

marsza³ka. Zosta³ nim dotych-
czasowy cz³onek zarz¹du Le-
szek Ruszczyk, który zast¹pi³

obejmuj¹cego urz¹d pos³a Mar-
cina Kierwiñskiego. Podczas se-
sji sejmiku 24 paŸdziernika br.,
wiêkszoœci¹ g³osów wybrano
równie¿ nowego cz³onka Zarz¹-
du Województwa Mazowieckie-
go – funkcjê tê powierzono Wie-
s³awowi Raboszukowi.

  
Szko³a Podstawowa nr  216

z oddzia³ami integracyjnymi
w Miedzeszynie przy ul. Wol-
nej, 14 paŸdziernika - w dniu
Edukacji Narodowej - obcho-
dzi³a 50-te urodziny. Tego dnia
odby³o siê uroczyste œlubowa-
nie pierwszoklasistów, domino-
wa³y jednak wspomnienia ab-
solwentów i nauczycieli szko³y
im. „Klonowego Liœcia”. Wy-
st¹pi³ chór szkolny, podano tort,
a na zakoñczenie uroczystoœci
mo¿na by³o podziwiaæ wystêp
wicemistrzów Polski w tañcu
latynoamerykañskim.

  
Po generalnym remoncie

Konkatedry Warszawsko-Pra-
skiej przyszed³ czas na jej œwie-
tln¹ oprawê. 16 paŸdziernika
zabytkowy koœció³ pw. Matki
Bo¿ej Zwyciêskiej przy ul.
Grochowskiej 365 zyska³ now¹
iluminacjê. System oœwietle-
niowy wykona³a firma Techno-

light, która pracowa³a przy ta-
kich obiektach, jak Wawel, czy
kaplica jasnogórska. Inwestycjê
sfinansowano ze œrodków
gminnych. W uroczystej mszy
œwiêtej z okazji iluminacji
uczestniczyli m.in. bp. senior
Kazimierz Romaniuk oraz od-
powiedzialny w kurii za sprawy
budowlane ks. Grzegorz Ko-
walczyk. Proboszcz tutejszej
parafii, ks. Zygmunt Podstawka
szczególnie gor¹co za ilumina-
cjê dziêkowa³ Tomaszowi Ku-
charskiemu, burmistrzowi Pra-
gi Po³udnie.  

  
14 paŸdziernika przy ul. Gro-

chowskiej w urzêdzie dzielnicy
Praga Po³udnie odby³y siê bez-
p³atne badania spirometryczne.
Mieszkañcy przy okazji za³a-
twiania spraw urzêdowych,
mogli równie¿ skorzystaæ z po-
rad doœwiadczonych lekarzy.
Badania cieszy³y siê du¿ym za-
interesowaniem, a kolejka chêt-
nych do specjalisty by³a d³u¿-
sza ni¿ do okienek urzêdu. Ba-
dania odby³y siê w zwi¹zku ze
Œwiatowym Dniem Spirometrii.

Choroby p³uc i uk³adu odde-
chowego dotykaj¹ coraz wiêcej
osób. - Z mojego doœwiadcze-
nia wynika, ¿e roœnie liczba za-
chorowañ na tego typu dolegli-
woœci – mówi Katarzyna Mir-
kowska z Wojskowego Instytu-
tu Medycznego. - Dlatego wa¿-
na jest profilaktyka, jak równie¿
podniesienie œwiadomoœci pa-
cjentów o potrzebie kontroli
w³asnego zdrowia.

  
20 paŸdziernika odby³a siê

uroczystoœæ 65-lecia Techni-
kum Gastronomiczno-Hotelar-
skiego nr 2 i Zasadniczej
Szko³y Zawodowej nr 20 z ul.
Majdañskiej, po³¹czona z po-
œwiêceniem sztandaru i nada-
niem Zespo³owi Szkó³ imienia
profesora Stanis³awa Bergera.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œwiêt¹ w koœciele p. w.
Najczystszego Serca Maryi.
Ods³oniêto tablicê pami¹tko-
w¹ i przedstawiono historiê
szko³y, a tak¿e sylwetkê patro-
na. Szko³a s³ynie z organizo-
wania ró¿nych konkursów,
olimpiad oraz dni poœwiêco-
nych potrawom z ró¿nych re-
jonów œwiata, na których mi-
strzowie kuchni pokazuj¹
uczniom jak przygotowaæ zna-
ne dania.

  
21 paŸdziernika w Zespole

Szkó³ Podstawowej nr 10
i Gimnazjum nr 27 obchodzono
20. rocznicê istnienia szko³y.
Placówka z ul. Ostrobramskiej
jest jedn¹ z pierwszych szkó³
za³o¿onych przez Spo³eczne
Towarzystwo Oœwiatowe. Od
pocz¹tku swojego istnienia Ze-
spó³ Szkó³ im. Kard. Stefana
Wyszyñskiego plasuje siê
w czo³ówce warszawskich pod-
stawówek i gimnazjów. 

  
W tym roku KS Drukarz

Warszawa obchodzi jubileusz
85-lecia. Oficjalne obchody ju-
bileuszu odby³y siê 11 paŸ-
dziernika w Centrum Promocji

Kultury dla Pragi Po³udnie przy
ul. Podskarbiñskiej. Oprawê ar-
tystyczn¹ imprezy wzbogaci³

koncert Reprezentacyjnego Ze-
spo³u Artystycznego Wojska
Polskiego (na zdjêciu). W jubi-
leuszowym roku obiekt Druka-
rza w Parku Skaryszewskim zo-
sta³ zakwalifikowany jako boi-
sko treningowe przed mistrzo-
stwami UEFA EURO 2012.
W sekcji pi³karskiej, ³uczniczej
i kajakowej klubu trenuje oko³o
400 zawodników.

  
Rozpoczê³y siê zapisy do

XXIII Biegu Niepodleg³oœci.
Motywem przewodnim biegu
jest fraza: „£¹czy ludzi wol-
nych”. Trasa imprezy wyniesie
10 kilometrów. Biegacze wy-
startuj¹ 11 listopada o godz.
11.11. Start i meta znajdowaæ
siê bêdzie u zbiegu al. Jana
Paw³a II z ul. Stawki. Tego-
roczny limit to 7500 pakietów
startowych. Mo¿na siê zapisaæ:
poprzez stronê www.wo-
sir.waw.pl (baner „Zarejestruj
siê) lub www.zabiegajopa-
miec.waw.pl (zak³adka Zapisy).
Rejestracja internetowa potrwa
do soboty, 5 listopada lub oso-
biœcie w siedzibie WOSiR przy
ul. Rozbrat 26 w pokoju 005.
Wiêcej: www. zabiegajopa-
miec.waw.pl. 

  
Klub Kultury „Zastów” za-

prasza do udzia³u w dwóch
konkursach: XIII Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym
„Pocztówka do Œwiêtego Mi-
ko³aja”. Konkurs odbywa siê
w szeœciu kategoriach wieko-
wych. Ka¿dy kto skoñczy³ trzy
lata mo¿e wzi¹æ w nim udzia³.
Drugi konkurs to IX Ogólno-
polski Konkurs Plastyczny
„Ozdoba choinkowa”, który
odbywa siê w czterech katego-

riach wiekowych. Wystarczy
mieæ skoñczone 7 lat, aby
wzi¹æ w nim udzia³. Prace dot.
obu konkursów mo¿na sk³adaæ
osobiœcie lub przes³aæ poczt¹ na
adres KK „Zastów” do 23 listo-
pada br. do godziny 19.00 - li-
czy siê data wp³ywu. Regula-
min obu konkursów jest dostêp-
ny na stronie internetowej:
www.kkzastow.com

  
Zarz¹d Transportu Miejskie-
go wprowadzi³ w stolicy

specjaln¹ liniê tramwa-
jow¹ w stronê Cmen-
tarza Pó³nocnego: do
2 listopada jeŸdziæ bê-

dzie tramwaj C09, na
trasie: Metro M³ociny -

Nocznickiego - Wólczyñska -
Op³otek - Palisadowa - Wóycic-
kiego - Cm. Pó³nocny-Brama
G³. (powrót: Wóycickiego -
Wólczyñska). Równie¿ czêœciej
maj¹ kursowaæ linie autobuso-
we: 110, 127, 147, 173, 180,
181, 183, 500 i 727, którymi
mo¿na dojechaæ m.in. do cmen-
tarzy: Bródnowskiego, Pó³noc-
nego, na Pow¹zki i do mniej-
szych nekropolii. Autobus 409,
który zwykle kursuje tylko
w weekendy, bêdzie jeŸdzi³ tak-
¿e do pi¹tku oraz w œrodê 2 li-
stopada. Trasa prowadzi od
przystanku Centrum Handlo-
wego Arkadia do Cmentarza
Pó³nocnego. Zarówno tramwaj
C09 i autobus nr 409 bêd¹ kur-
sowaæ w najbli¿szy weekend
w godzinach: 8.00-18.00; w po-
niedzia³ek-pi¹tek oraz œrodê, 
2 listopada w godz. 10.00-
18.00. Linia 213 miêdzy Fale-
nic¹ a Radoœci¹ kursowaæ bê-
dzie bezpoœrednio ul. Patriotów
z pominiêciem ul. Izbickiej,
Aleksandrowa i Zaporo¿a;
Z Ronda Wiatraczna na Cmen-
tarz Bródnowski bêdzie kurso-
waæ autobus C69, na Cmentarz
Pó³nocny C88, na Pow¹zki –
C51. Z powodu zmiany organi-
zacji ruchu na czas budowy sta-
cji metra przy Dworcu Wileñ-
skim do ul. Odrow¹¿a nie do-
je¿d¿aj¹ tramwaje linii 3 i 25.
Dojazd z Pragi Po³udnie za-
pewnia linia autobusowa C30
kursuj¹ca na trasie Wiatraczna-
Odrow¹¿a. W tych dniach nie-
które przystanki „na ¿¹danie”
w pobli¿u cmentarzy bêd¹
funkcjonowa³y jako sta³e. Rów-
nie¿ parkingi „Parkuj i JedŸ”
bêd¹ otwarte w godzinach 4.30-
2.30. 1 listopada w godz. 6.00-
22.30 czynne bêd¹ parkingi
P+R Metro Marymont, Metro
Wilanowska, Metro M³ociny,
Al. Krakowska oraz Po³czyñ-
ska. Kierowcy parkuj¹cy
w Strefie P³atnego Parkowania
Niestrze¿onego bêd¹ zwolnieni
z op³at za parkowanie.  

(ab) (ar) (mg)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Klub Kultury Saska Kêpa ul. Brukselska 23 (róg Pary-
skiej) – 28.10. godz. 12.00 – wernisa¿ wystawy karykatur
„Z o³ówkiem w Bitwie Warszawskiej” Jacka i Adriana Frankow-
skich i premiera filmu dokumentalnego „Z planu filmowego Bi-
twy Warszawskiej”;

Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 - 27.10. godz. 19.00 - Kabaret Filip z Konopi Fili-
pa Borowskiego i jego goœcie, wstêp 10 z³; 28.10. godz. 18.00 –
Oratorium „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony”
w wykonaniu Teatru N.O.R.A. (Nadwiœlañskie Oddzia³y Rezerw
Artystycznych) Zespó³ Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej,
wstêp wolny; 29.10. M³oda Kultura na Scenie CPK – w progra-
mie: godz. 18.30 – „Widmowe dr¿enia” – Koncert, film i wysta-
wa; godz. 20.00 –  Koncert zespo³u Bruno Schultz (rock), wstêp
wolny; 2.11. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” wy-
k³ad p.t. „Ekspresja i ekspresjonizmy”, sala widowiskowa; godz.
17.00 – 19.00 – Konsultacje literackie z krytykiem i redaktorem
Janem Zdzis³awem Brudnickim. W ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹-
ca i przed spotkaniami autorskimi; 4.11. godz. 10.30 – „O szyby
deszcz dzwoni” spektakl w wykonaniu Teatru Literackiego Ale-
ksandry Ford, bilety do odbioru w sekretariacie CPK – iloœæ
miejsc ograniczona; godz. 19.00 - Zaduszki jazzowe w ho³dzie
Milesowi Davisowi, wstêp wolny; 5.11 godz. 18.00 – pokaz tañ-
ca teatru Noh, wstêp wolny; godz. 19.00 – koncert Freedom Jazz
Dance; 8.11 godz. 18.00 – Wyk³ad i projekcje z cyklu  „Odbicia
w Zwierciadle – o przesz³oœci w filmie dokumentalnym”, wstêp
wolny; 9.11. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” wy-
k³ad pt. „Kubizm. Nowy jêzyk plastyczny”, wstêp wolny;

Oœrodek Kultury w dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21
– 29.10. godz. 18.00 – Halloween Rock Party. Zagra zespó³ Bat-
staB i Pawe³ Penksa; 2.11. godz. 18.00 - Zaduszki Jazzowe. Kon-
cert w wykonaniu Dixie Warsaw Jazzmen. Zespó³ prezentuje tzw.
bia³y dixieland (z lat 20-40); 4.11. godz. 10.00 - Na tropach za-
gadek historii. Spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim - autorem
ksi¹¿ek dla doros³ych i m³odzie¿y. Miejsce: Zespó³ Szkó³ nr 94
w Zielonej, ul. Krótka 1; 5. 11. godz. 10.00 – Warsztaty dla oj-
ców i dzieci - „Nasz wymarzony dom”. Koszt – 30 z³  (w cenie
zawarte s¹ materia³y do zajêæ praktycznych). Zapisy pod nr tel.
22 773 61 88, 773 55 99 do 2.11.br.; godz. 12.00 - Warsztaty Le-
onarda - „Herb, god³o i flaga”. Zajêcia edukacyjno - artystyczne
dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zapisy do 2.11.br. (tel. 22 773 61 88);
godz. 17.00 - Kosovo - podró¿ ponad podzia³ami? Pokaz slajdów
i prelekcja Andrzeja Pas³awskiego; 6.11. godz. 16.00 - Szelmo-
stwa Lisa Witalisa - przedstawienie dla dzieci. 

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „POGODNA” filia Oœrodka
Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Jana Paw³a II 25 - 3.11. godz.
19.00 - Czas miniony. Wernisa¿ wystawy  prac z okresu przedwo-
jennego Bronis³awa Józefa Tomeckiego; 6.11. godz. 10.00-14.00
- Rodzinne zawody szybowcowe.  Zawody odbywaæ siê bêd¹
w dwóch kategoriach: „kartka” i „rzutek”.  Regulamin dostêpny
na stronie: www.domkulturywesola.net. Zapisy do 3.11.br. pod nr
tel. 22 427 37 74;

Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 2.11. godz.
10.30 – Gimnastyka dla seniorów. Bezp³atne zajêcia – projekt
„Aktywny senior”; 7.11. godz. 12.00 – V Ogólnopolski Konkurs
„Pan Karp Europejczykiem”. Gala fina³owa konkursu dla dzieci
odbêdzie siê w hotelu Boss ul. ¯wanowiecka 20; 8.11. godz. 9.30
i godz. 10.30 – gimnastyka dla seniorów; 

Muzeum Kolejnictwa ul. Towarowa 1 – do 13.11.br. czynna
jest wystawa „Bitwa Warszawska 1920”- fotografie 3D z planu
filmu Jerzego Hoffmana wykonane przez Czes³awa Czapliñskie-
go i Sebastiana Horky; Muzeum jest czynne: poniedzia³ek godz.
10.00-14.00 (wstêp wolny), wtorek-niedziela godz. 10.00-17.00.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Wykonujemy dekoracje okien:
firany, zas³ony, story rzymskie
i austriackie
monta¿ karniszy, pomiary i projekty
pokrowce na meble i narzuty
du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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- Patrz pan, panie Kaziu, ani siê obejrzeliœmy i ju¿ Wszyst-
kich Œwiêtych mamy za plecami. 

Eustachy Mordziak faktycznie kurteczkê ju¿ cieplejsz¹ mia³
na sobie i czapkê. Co prawda jeszcze nie zimow¹, ale bejsbo-
lówkê, jakby jednak nie patrzeæ by³ to strój jesienny, a nie let-
ni, jak do niedawna.

Kazimierz G³ówka - jego kompan od wspólnych pogawêdek
te¿ ju¿ wyletniony nie by³.

- Ano, panie Eustachy, tempus fugit, jak to mówi¹.
- Znaczy siê, ¿e co? 
Eustachy nie za bardzo rozumia³ ³acinê. Szczerze mówi¹c

w ogóle nie rozumia³. 
- Znaczy, panie kolego, ¿e czas ucieka, delikatnie mówi¹c. 
- Co prawda, to prawda. Powiem tak: jak ktoœ chce na bie-

¿¹co obserwowaæ to zjawisko, powinien czêsto na nasz bazar
zagl¹daæ. Jeszcze niedawno czereœniami ludzie handlowali,
jagodami, a dziœ popatrz pan: œliwki, gruszki, grzyby. Po let-
niej przerwie pojawi³ siê chrzan w s³oikach z tegorocznych
zbiorów, no i pan Andrzej. 

- Czyli kto?
- Pana Andrzeja pan nie znasz? Najlepsze kiszone ogórki

i kiszona kapusta w tej czêœci Europy. On znany jest z tego, ¿e
tylko tym towarem handluje. Jak siê ogórki koñcz¹, zamyka
budê. Jak nowe z pola zbierze i ukisi – otwiera j¹ na nowo i za-
raz kolejka siê ustawia. 

- Czyli pan Andrzej te¿ jakby kalendarzem by³ i pory roku
wskazuje.

- Ale nie ka¿dy tak ma. Jak tak popatrzê na ten nowy Sejm,
który sobie wybraliœmy, to mam wra¿enie, ¿e czas stan¹³
w miejscu. Owszem nie ma pani Rokity, pana Romaszewskiego
te¿ z Senatu wywia³o, ale na przyk³ad Prezes trwa. Szósty raz
z rzêdu w kuchniê dosta³ i nic. Jego dru¿yna te¿ w³aœciwie nie-
zmieniona. Za to lewica nielichy ³omot dosta³a.

- No co pan, pana Borowskiego do Senatu wybraliœmy œpie-
waj¹co. Z naszej Pragi startowa³… S¹ te¿ powroty, niektóre
sensacyjne. Na przyk³ad Leszek Miller, choæ to trochê jak po-
wrót do przesz³oœci, ale jednak goœæ dokona³ sztuki nie lada.
S¹ i absolutne debiuty. Biedroñ, dajmy na to. Ten od Palikota
- mniejszoœæ w wiêkszoœci. Jeszcze siê nie zaczê³o, a on ju¿ siê
skompromitowa³. Olejnikowa zapyta³a go, co to jest „konwent
seniorów”, a on odpowiedzia³, ¿e to zebranie najstarszych po-
s³ów. Ma³o siê œmiechem nie zakrztusi³a.

- A co on?
- ¯e on jest m³odym pos³em i dopiero bêdzie siê uczy³. 
Tymczasem on ju¿ trochê ³ysieje, a to, co mu nie ³ysieje, to

siwieje. M³odym, to on by³. Tempus fugit, niestety.
- No, ale Palikot to zamiesza³, a zamiesza³.
- Panie Eustachy, pan to doprawdy czasami jak dziecko.

Z jego programu zostan¹ wióry. Jak on, dajmy na to, zalegali-
zuje marihuanê, albo zdejmie krzy¿e w szko³ach, czy urzê-
dach? Wyobra¿a pan sobie Tuska, który po pogromie urz¹dzo-
nym „dopalaczom” wyda polecenie Platformie, ¿eby za „ma-
rych¹” zag³osowa³a?

- Palikot jednak obieca³. Sam mam w rodzinie ma³olata,
który postawi³ na niego kreskê, bo w tê „marychê” œwiêcie
wierzy.

- Có¿, ka¿dy musi kiedyœ dostaæ nauczkê. Im wczeœniej tym
lepiej, bo czas, jak to mówi¹ fugit. Ucieka znaczy.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Tempus fugit

¿yæ po swojemu. Nie s³ucha-
my!

Niektórym to „nies³uchanie”
mija, ale niektórym, niestety,
zostaje. Ech, ta niechêæ do
„brania pod uwagê”, „zasta-
nawiania siê”, „pomyœlenia
przez moment odpowiedzial-
nie”. Nawyki powierzchowno-
œci, zadufania, bagatelizowa-
nia wszystkiego i wszystkich

poza sob¹, bywaj¹ zaskakuj¹co
k³opotliwe... 

Na przyk³ad oprowadza nas
po £¹cku przewodniczka,
która nie odró¿nia mazowiec-
kiej miejscowoœci £¹ck od be-
skidzkiej £¹cko i nie da sobie
wyt³umaczyæ, ¿e to nie to sa-
mo. Bo „wie lepiej”. Albo
Gostynin: co jakiœ czas spani-
kowany kierowca zb³¹kanej

ciê¿arówki pyta, gdzie jest do
diab³a ulica Wielkopolska (na
przyk³ad), bo on ma piln¹ do-
stawê do mleczarni i ogólnie,
spieszy mu siê.  A ulica jest,
mleczarnia te¿, ale oko³o 230
km stamt¹d: w Gostyniu, nie
w Gostyninie! Jeszcze gorzej
maj¹ ci, którzy pomyl¹ Staro-
gard ze Stargardem, bo to je-
szcze dalej.

Gdzie zgubiliœmy nasz¹
dzieciêc¹ ciekawoœæ œwiata,
otwartoœæ, pilnoœæ? Czy Tobie
te¿ wolny czas wype³nia kana-
pa i pilot od telewizora a Twój
umys³ usypia, karmiony papk¹
seriali?

By to zmieniæ, wystarczy
choæby dwa czy trzy razy
w miesi¹cu korzystaæ z propo-
zycji z naszej rubryki „Zapro-
szenia dla Mieszkañców”.
Wawer, Weso³a, Radoœæ, Rem-
bertów (o po³udniowopra-
skich zaproszeniach nawet nie
wspomnê) - wszêdzie organi-
zuj¹ ciekawe, m¹dre rzeczy,
specjalnie dla nas! SprawdŸ,
jak bardzo Ciê zaskocz¹!
Otwórz siê na œwiat! żu

Kobiecym okiem

Pierwszaki posz³y do szko³y.
To ju¿ dwa miesi¹ce, jak zdo-
bywaj¹ ca³kiem nowe do-
œwiadczenia, mi³e i bolesne,
ró¿nie bywa. 

I ca³y œwiat zaraz wygl¹da
inaczej. Pamiêtacie, jak to by-
³o? Poznaliœmy mnóstwo no-
wych dzieciaków, a nasza pa-
ni by³a naj³adniejsza. Okaza³o
siê, ¿e jesieñ to jedna z czte-
rech pór roku, a woda to nie
woda tylko H2O. Wreszcie -
wymarzony dowód osobisty!
Mogê wszystko, bo mam
osiemnaœcie lat!

Zapominamy, ¿e owa „dy-
plomowana” doros³oœæ to
zupe³nie nie to samo, co
dojrza³oœæ. Na ni¹ dopiero
trzeba bêdzie zapracowaæ.
Ale, póki jeszcze o tym nie
wiemy, koniecznie chcemy

Otwarci 
i zamkniêci „„„„AAAAkkkk tttt yyyy     pppp rrrr zzzzeeee rrrr yyyywwwwaaaannnneeee””””
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Ju¿ 9 lat ukazuje siê w Polsce luksusowy miesiêcznik pt. „Œwiat Elit”, w które-
go  najnowszym, wrzeœniowym (2011), a wiêc ostatnim przedwyborczym, nu-
merze ukaza³a siê regularna pozycja redaktora Paw³a Deresza – felieton pt.
„Wszystko p³ynie”. Pawe³ Deresz, to dziennikarz zawodowy, który dozna³ stra-
szliwej straty – jego Ma³¿onka, Jolanta Szymanek-Deresz, zginê³a w Katastro-
fie Smoleñskiej. By³a ona przez wiele lat Szefow¹ Kancelarii Prezydenta RP Ale-
ksandra Kwaœniewskiego, a w chwili œmierci – pos³ank¹ na Sejm z ramienia
SLD.  

Zawodowa i osobista pozycja red. Deresza uprawnia go szczególnie do poru-
szenia tematyki, która przez innych dziennikarzy polskich jest na ogó³ pomija-
na. Nie chc¹ oni popadaæ w konflikty z potê¿nymi mediami w kraju, zw³aszcza
telewizyjnymi, i ich „gwiazdami” i „gwiazdorami”. Co innego Pawe³ Deresz. Na-
pisa³ on wiêc felieton, z którego poni¿ej cytujê obszerne wyj¹tki.

„Podczas jednego ze swych wyk³adów, profesor Leszek Ko³akowski, relacjo-
nuj¹c pojêcie: „sceptycyzm” i stosunek do ludzi, którzy uwa¿aj¹ siê za scepty-
ków, powiedzia³: ‘¯eby byæ przekonanym o prawdziwoœci jakiejœ opinii czy wia-
ry, musimy mieæ w rozporz¹dzeniu (dyspozycji) znaki, wedle których rozpozna-
jemy, co jest prawd¹, a co fa³szem, czyli musimy mieæ kryterium prawdy. I da-
lej: kryterium prawdy (dla sceptyków) nie istnieje, nie ma znaków upewniaj¹-
cych ich, ¿e to, a nie co innego jest prawdziwe’. 

„Istnieje jednak pewna stacja telewizyjna, której siê wydaje, ¿e ma monopol na
prawdê (lansuje siebie sam¹ has³em ‘ca³a prawda – ca³¹ dobê’). Od wielu tygo-
dni prowadzi  ona  rozmowy z kandydatami na pos³ów (czytaj: przes³uchuje ich). 

„S¹ to spotkania prowadz¹ce donik¹d, bowiem maj¹ one przede wszystkim
na celu pokazanie, jak znakomitym dziennikarzem (dziennikark¹) jest osoba
prowadz¹ca je, a jak mizerny, ¿e pos³u¿ê siê jêzykiem Sienkiewicza – jest roz-
mówca. Treœæ rozmowy jest mniej wa¿na. 

„Utar³o siê nawet (w przypadku pañ dziennikarek) okreœlenie tych rozmów
jako ‘aktu przerywanego’, bowiem co zaproszony do studia goœæ chce coœ po-
wiedzieæ (a czêsto ma coœ do powiedzenia) to natychmiast jest zag³uszany
dziennikarskim przerywnikiem i uœmieszkiem sugeruj¹cym pob³a¿anie dla in-
terlokutora. Rozmówca staje siê powoli przera¿onym cz³owieczkiem, dzienni-
karz zaœ, dla którego i na którego pracuje kilkanaœcie osób (lista pracowników
prezentowana jest po programie) wypina pierœ po medale. Stacja telewizyjna
odnotowuje kolejny sukces. 

„Jest jasne, ¿e telewidz chce poznaæ pogl¹dy zaproszonego goœcia, który jed-
nak nie musi wiedzieæ, ile kosztuje kilogram kartofli czy litr mleka. On – za-
zwyczaj  polityk – przychodzi do studia, aby powiedzieæ generalnie o progra-
mie swojej partii czy ugrupowania. Ale dziennikarza - program nie zawsze ob-
chodzi, on chcia³by siê dowiedzieæ ‘szczegó³ów’. Najlepiej plotek, bo niektóre
stacje telewizyjne staj¹ siê, niestety, mediami bulwarowymi.  Najchêtniej ocze-
kuj¹ one wypowiedzianych i niezbyt przemyœlanych s³ów w postaci ‘spieprzaj,
dziadu’ czy ‘dziadek z Wehrmachtu’”. 

Tyle cytaty z Paw³a Deresza. Trzeba uznaæ jego œmia³oœæ zw³aszcza, gdy pi-
sze o „akcie przerywanym”. Wszak zgoda kobiet na „akt przerywany” ozna-
cza zgodê na unikanie ci¹¿y, co jest w pewnych ko³ach niewybaczalnym prze-
stêpstwem. 

Pawe³ Deresz pisa³ swój felieton przed wyborami. Zakoñczy³y siê one tak, ¿e
wielu odetchnê³o z ulg¹. Ale w zwi¹zku z tym powsta³a nastêpuj¹ca  fraszka: 

Sam Pan Prezes  nie upad³ w wyborach z ³oskotem
Wiêc musimy z nim walczyæ – wspólnie z Palikotem.

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: 27, 31 X i 2–5, 7–8 XI 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

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

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

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

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

Oœrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy

og³asza konkurs ofert
na najem na okres 3 lat nastêpuj¹cych pomieszczeñ:

1. o ³¹cznej powierzchni 113,84 m kw. (7 pomieszczeñ) w hali
sportowej „SASKA” przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie,

2. o ³¹cznej powierzchni 91,19 m kw. (9 pomieszczeñ)
w obiekcie p³ywalni „WODNIK” przy ul. Abrahama 10
w Warszawie,

3. o ³¹cznej powierzchni 160,00 m kw. (6 pomieszczeñ)
w obiekcie p³ywalni „WODNIK” przy ul. Abrahama 10
w Warszawie.

Organizator konkursu:
OSiR Dz. Pr. P³d. m.st. Warszawy, ul. Abrahama 10, 

03-982 Warszawa
Tel./fax: 22 673-82-00; 22 673-82-50.

Dane dotycz¹ce lokali przeznaczonych do najmu wraz z pe³-
n¹ informacj¹ dotycz¹c¹ zasad przeprowadzenia konkursu
oraz regulaminem znajduj¹ siê na stronie internetowej
Organizatora www.osir.waw.pl (zak³adka BIP-konkursy).

Dyrektor OSiR
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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% 

Jest to kolejna ksi¹¿ka, po „Spacerkiem po Woli” i „Warszaw-
skim ruchu spo³ecznikowskim”, napisana przez Tadeusza W.
Œwi¹tka, wspólnie z varsavianist¹ i kolekcjonerem varsawia-
nów - Rafa³em Chwiszczukiem. Ramy tej pozycji zakreœla sam
tytu³: „Od Sawy do Kamy”. Nie jest ona jednak encyklopedi¹,
nie aspiruje te¿ do miana pracy naukowej. Stanowi jedynie ob-
szern¹ prezentacjê inicjatyw kobiecych na przestrzeni istnienia
stolicy - pocz¹wszy od legendarnej Sawy - po ¿yj¹c¹ w momen-
cie tworzenia tej ksi¹¿ki ostatni¹ uczestniczkê zamachu na
Franza Kutscherê (kata okupowanej Warszawy) - Mariê Stypu³-
kowsk¹-Chojeck¹, walcz¹c¹ póŸniej w Powstaniu Warszaw-
skim, której w 2010 roku przyznano Honorowe Obywatelstwo
Warszawy. (ab)

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

REKLAMA REKLAMA

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

„Mieszkaniec” rozma-
wia z Mari¹ Sychowicz,
emerytowan¹ nauczy-
cielk¹ po³udniowopra-
skich podstawówek nr
60, 279 i 55.

- Pani ¿ycie, to kawa³ hi-
storii, ³¹czniczka AK,
wspó³twórczyni po³udnio-
wopraskiego ZHP, ale przy
okazji „Dnia Nauczyciela”
chcia³bym porozmawiaæ
o zawodzie. Jak trafi³a Pani
do szkolnictwa?

- Pod koniec lat szeœædzie-
si¹tych zaczê³am pracê
w œwietlicy podstawówki
przy Zbaraskiej. Ówczesna
dyrektorka, Lena Ko³odziej-
czyk, bacznie mnie obserwo-
wa³a i zaczê³a namawiaæ do
zdobycia pedagogicznego
wykszta³cenia…

- A Pani plany by³y trochê
inne?

- Chcia³am studiowaæ farma-
cjê. Ale uleg³am namowom
i tak zosta³am nauczycielk¹
plastyki. Po trzech latach,
z p³aczem dyrektorki, zosta³am
przeniesiona do nowej szko³y
na dopiero co wybudowanym
Przyczó³ku Grochowskim.

- Z p³aczem dyrektorki…?
- Z p³aczem i gniewem, bo

nie chcia³a mnie puœciæ. Tra-
ci³a zaanga¿owan¹ nauczy-
cielkê, a do tego na mojej g³o-
wie by³o przygotowywanie
dekoracji na uroczystoœci
i akademie…

- Ka¿de szkolne œwiêto po-
wodowa³o, ¿e musia³a Pani
wiêcej pracowaæ? Nie by³o

odpoczynku nawet w…
„Dzieñ Nauczyciela”?

- Nie by³o odpoczynku.
Trzeba by³o przygotowywaæ
akademie. A wszystko wziê³o
siê st¹d, ¿e przed jak¹œ uro-
czystoœci¹ w „szeœædziesi¹t-
ce” przysz³y jakieœ artystki
i udekorowa³y szko³ê. Zoba-
czyliœmy z dyrektork¹ tê de-
koracjê i stwierdzi³yœmy, ¿e
same zrobimy lepiej. I tak zo-
sta³am w to wci¹gniêta.

- Na Przyczó³ku Gro-
chowskim przyjê³a Pani
ogromn¹ rolê wychowaw-
cz¹, bo tworzy³a Pani tam
ruch harcerski...

- Tak, dowiedzieli siê, ¿e je-
stem harcerk¹ od 1936 roku.
Przyjecha³ Stefan Romanowski
(harcmistrz ZHP - przyp. ar)
i powiedzia³, ¿e chce, abym by³a
w tutejszym hufcu. I zorganizo-
wa³am tam szczep. Na pocz¹tku
mia³am dwudziestu harcerze,
a potem rozros³o siê do setki.

- Ale po wielu latach, zda-
je siê, ¿e z doœæ spor¹ grup¹
nauczycieli, przenios³a siê
Pani do sportowej podsta-
wówki przy ul. Siennic-
kiej…

- W szkole, jak w ka¿dej
instytucji, mo¿e panowaæ
lepsza lub gorsza atmosfera.
Ale kiedy jest z³a, nale¿y
podj¹æ zdecydowane kroki.
Nie chcê o tym za bardzo
mówiæ, ale faktycznie wtedy
oœmiu nauczycieli przesz³o
na Siennick¹. Ja, Ela Piechal,
Jadzia Szyszko.., ju¿ nie ¿y-
je, Borowy, te¿ ju¿ nie ¿yje…
Bo¿e, jak ten czas szybko
p³ynie…

- Na w³asnej skórze prze-
kona³a siê Pani, ¿e praca
w szkole jest nie³atwa. Jak
Pani zareagowa³a, gdy w Pa-
ni œlady posz³a córka…? 

- Zawód nie³atwy, ale dla
mnie by³ przyjemny, bo bar-
dzo kocha³am dzieci. Zawsze

z chêci¹ wychodzi³am do
szko³y. Ucieszy³am siê, ¿e
moja Ania (Anna Dworzycka
– przyp. ar) chce pracowaæ
w szkole. Sama prosi³am Jana
Strzelca, ówczesnego dyrek-
tora  „Prusa”, aby przyj¹³
Aniê do pracy. Jak dosta³a
pierwsze wychowawstwo,
a trafi³a na nie³atw¹ klasê, to
przychodzi³a do mnie po ra-
dy.

- Wiem, ¿e nie tylko uczy-
³a Pani plastyki, a tak¿e tzw.
zetpetu.

- Po dobrym, przedwojen-
nym gimnazjum mog³am
w podstawówce uczyæ wszy-
stkiego. Faktycznie prowadzi-
³am lekcje zajêcia praktyczno-
techniczne. G³ównie z dziew-
czêtami.

- Bo wtedy by³ podzia³
tych lekcji wed³ug p³ci.

- Tak, ale trafia³y mi siê te¿
lekcje z ch³opcami. Raz
uczy³am ich, jak zrobiæ do-
bre ciasto. Przynieœli sk³a-
dniki i wykonywali odpo-
wiednie czynnoœci. Ale by³
jeden krn¹brny uczeñ.
W ogóle siê nie s³ucha³. Po-
wiedzia³, ¿e on zrobi po swo-
jemu. Zmiesza³ wszystko by-
le jak i wrzuci³ do prodi¿a.
Wiedzia³am, ¿e z tego nic nie
wyjdzie i bêdê musia³a po-
stawiæ mu dwójkê. Ale po
upieczeniu okaza³o siê, ¿e je-
go ciasto jest najlepsze!

- I co Pani zrobi³a?
- Dosta³ pi¹tkê. Bo zawsze

trzeba sprawiedliwie oceniaæ
efekty pracy uczniów.

(ar)

Oceniaæ sprawiedliwie
MIESZKAÑCY



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski
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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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Nagrody i dyplomy w konkursie „Saska
Kêpa w kwiatach” rozdano w czwartek, 
6 paŸdziernika. Wyró¿niono ponad stu
uczestników. W rywalizacji wziê³o udzia³
ponad 250 osób i instytucji. Od lat konkurs
cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem. 

Od 1995 roku organizatorem przedsiê-
wziêcia jest Towarzystwo Przyjació³ Sa-
skiej Kêpy. Jednak „Saska Kêpa w kwia-
tach” to konkurs, który swoj¹ histori¹ siêga
jeszcze lat miêdzywojennych. Na dyplo-
mach mo¿emy przeczytaæ, ¿e pocz¹tki tej
idei siêgaj¹ 1937 roku, czyli czasów prezy-
dentury Stefana Starzyñskiego. Od tamtej
pory wiele siê zmieni³o. Bez zmian nato-
miast pozosta³ entuzjazm i zapa³ mieszkañ-
ców dzielnicy. - Powoli dojrzewamy do
miana spo³eczeñstwa obywatelskiego. Co-
raz wiêksz¹ wagê przywi¹zujemy do tych
naszych „ma³ych ojczyzn”. Saska Kêpa
wzbudza szczególny lokalny patriotyzm.

Dlatego jej upiêkszanie budzi wspó³zawo-
dnictwo wœród s¹siadów – mówi Krystyna
Gott, wiceprezes Towarzystwa Przyjació³
Saskiej Kêpy.  

„Saska Kêpa w kwiatach” to nie tylko ry-
walizacja w ukwiecaniu swoich balkonów
i dbaniu o przydomowe ogrody. Chodzi o to
by zauwa¿yæ wysi³ek tych, którzy swoj¹
prac¹ i zaanga¿owaniem wp³ywaj¹ na wi-
zerunek ca³ej dzielnicy. Zaczê³o siê skro-
mnie. W 1995 roku w rywalizacji wziê³o
udzia³ jedynie 15 obiektów z terenu Saskiej
Kêpy. Sytuacja szybko uleg³a zmianie.
W tym roku w konkursie wziê³o udzia³ po-
nad 250 obiektów. - Teraz nie musimy ju¿
nak³aniaæ do udzia³u w konkursie. Z roku
na rok zwiêksza nam siê liczba zg³oszeñ.
Konkurs jest szalenie wa¿ny dla dzielnicy.
Saska Kêpa rozkwita i jest to widoczne go-
³ym okiem – mówi Teresa Skupieñ, prezes
Towarzystwa Przyjació³ Saskiej Kêpy.

Oprócz tradycyjnych „Nagród Burmistrza”
w tym roku rozdawano tak¿e nagrody spe-
cjalne Ministerstwa Spraw Zagranicznych
„Prezydencja w kwiatach”. 

Po raz pierwszy rozdanie nagród (na
zdjêciu) odby³o siê w filii CPK Klubie Kul-
tury Saska Kêpa (ul. Brukselska 2). Nie-
zmienna pozosta³a natomiast rodzinna at-
mosfera konkursu, w którym rywalizuj¹
miêdzy sob¹ ca³e rodziny oraz s¹siedzi. 

Olga Kamionek

Kwitnąca Saska Kępa

Zaciêta walka drapie¿nego
krogulca ze stadkiem wron
i sójk¹  by³a prawdziw¹
atrakcj¹ spaceru ornitolo-
gicznego, który z okazji Euro-
pejskich Dni Ptaków odby³
siê w Parku Skaryszewskim.

O tym, jakie ptasie (i nie tyl-
ko) tajemnice kryje Park Skary-
szewski im. I.J. Paderewskiego
mo¿na by³o siê dowiedzieæ
w niedzielê (2 paŸdziernika) na
specjalnej wycieczce ornitolo-
gicznej. W spacerze uczestni-
czy³o ponad pó³ setki osób. 

Impreza organizowana by³a
w ramach Europejskich Dni
Ptaków. Po Parku Skaryszew-
skim oprowadza³a Magdalena
Dziadosz, która od kilku lat pro-
wadzi blog „Miasto i Ptaki”.
Przewodniczka zajmuje siê tak-
¿e ekologi¹ w samorz¹dzie Ka-
mionka, osiedla na którego ob-
szarze znajduje siê Park Skary-
szewski. Europejskie Dni Pta-

ków organizuje Œwiatowa Fede-
racja Towarzystw Ochrony Pta-
ków (BirdLife International). 

W spacerze wziê³a udzia³
grupka gimnazjalistów z ul.
Otwockiej.  Uczniowie przyje-
chali równie¿ z Targówka,
z Gimnazjum Nr 145. – Co
prawda realizujemy w szkole

projekt „Drzewa i krzewy par-
ków i ogrodów Warszawy”, ale
ptaki te¿ nas interesuj¹  – mówi
„Mieszkañcowi” nauczycielka

Joanna Borkowska. Alicja K¹-
dziela, która mieszka przy ul.
Igañskiej uwa¿a, ¿e takie spa-
cery s¹ bardzo potrzebne: - Do-
wiadujemy siê na nich nie tylko,
jakie gatunki ptaków tu ¿yj¹,

ale tak¿e jakie maj¹ zwyczaje
i jak prawid³owo o nie dbaæ.

Tym razem w „Skaryszaku”
zaobserwowano 16 gatunków
ptaków (iloœæ bytuj¹cych tu ga-
tunków to ok. 70). – S³uchali-
œmy œpiewu pe³zacza ogrodo-
wego i obserwowaliœmy bitwê
o ³up pomiêdzy stadkiem wron
i sójk¹, a drapie¿nym krogul-
cem – Magdê Dziadosz ciesz¹
obserwacje, jak i rosn¹ce zain-
teresowanie ¿yciem Parku Ska-
ryszewskiego. – By³o sporo
osób z Kamionka, Grochowa
i Saskiej Kêpy, dla których to
pierwsza tego typu wycieczka.

Obserwacje poczynione
w czasie spaceru zostaj¹ prze-
kazane Ogólnopolskiemu To-
warzystwu Ochrony Ptaków,
które przesy³a je do BirdLife
International. Dziêki temu po-
szerza siê wiedza o ptasich
zwyczajach i migracjach.  

Magda K.

„Skaryszak” w ptasiej Europie

Podziel się ciepłem
na zimę!  

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê sezonem zimowym Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej przeprowadza akcjê „Podziel siê
ciep³em na zimê”.

Zabezpieczenie wêgla na zimê to jedna z podstawowych trosk
rodzin borykaj¹cych siê z problemami finansowymi. Du¿a czêœæ
naszej praskiej strony stolicy to domy bez wygód, bez ciep³ej wody,
bez centralnego ogrzewania, co szczególnie dotkliwe jest zim¹. Po
pomoc zg³asza siê równie¿ wiele rodzin z wiosek podwarszaws-
kich –  diecezja to w wiêkszoœci tereny pozamiejskie. Zesz³orocz-
na ostra zima postawi³a niezamo¿ne rodziny w dramatycznej sytu-
acji: ju¿ na pocz¹tku stycznia w wielu domach zabrak³o wêgla.
Jedna tona wêgla to koszt oko³o 800 z³. Œrednio - ma³e domowe
gospodarstwo zu¿ywa oko³o 1,5-2 ton wêgla zim¹. Ile mo¿e kosz-
towaæ jedna ³opata wêgla? Dla nas prawie tyle co nic. A jest to
ciep³o na ca³y dzieñ dla jednej, wielodzietnej rodziny. Pomóc mo¿e
ka¿dy z nas. Wystarczy wp³aciæ dowoln¹ sumê na konto Caritas
DWP PEKAO SA nr 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023 
z dopiskiem „Wêgiel” i… rozpaliæ w czyimœ piecu. Podzielmy siê
ciep³em serca! (e)

Wózki uniwersalne – g³êboko 
spacerowe ceny od 1019 PLN
Wózki spacerowe – ceny od 298 PLN
£ó¿eczka Foteliki samochodowe
Œpiworki Krzese³ka do karmienia

Przy zakupie wózka V3 i V4 le¿aczek „Lulu” GRATIS!

ul. Fieldorfa 10 lokal 314
pon.−pt. 11−19; sob. 12−18

Tel. 510−281−048; www.bebi.com.pl
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Jesienne, ch³odne poranki pe³ne mg³y nie nastra-
jaj¹ Ciê zbyt optymistycznie. Ta chandra, która to-
warzyszy Ci od pewnego czasu, powinna w mia-
rê szybko min¹æ. Mo¿liwe, ¿e czeka Ciê w naj-
bli¿szym czasie kilka niespodzianek i to mi³ych.
Najmilsz¹ mo¿e byæ podwy¿ka w pracy i spotka-
nie z sympatyczn¹, ale dawno niewidzian¹ oso-
b¹, której towarzystwo wprawi Ciê w lekko ro-
mantyczny nastrój, ale sprawi równie¿ radoœæ.

BYK 22.04-21.05
Du¿o mówisz, ale nic nie robisz w tym kierunku,
aby pewne sprawy przybra³y inny, bardziej korzy-
stny dla Ciebie obrót. Postaraj siê wykazaæ wiêk-
sz¹ odwag¹ cywiln¹ i konsekwencj¹ w dzia³aniu.
Je¿eli to zrobisz - sukces finansowy powinien byæ
murowany, nie mówi¹c o towarzyskim. Twój urok
osobisty odegra tu niema³¹ rolê. A Twoje poczu-
cie w³asnej wartoœci na pewno poprawi siê i za-
czniesz szukaæ mi³ych Twemu sercu rozrywek.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Lubisz czêste zmiany w swoim ¿yciu. I to nie tylko
w sferze zawodowej, ale i towarzyskiej. Ale powi-
nieneœ pomyœleæ o zmianie swojego postêpowa-
nia wobec wspó³pracowników. Nieraz zdarza Ci
siê przekroczyæ pewn¹ granicê. Nie zapominaj te¿
o swoich zobowi¹zaniach domowych, a na pewno
unikniesz niepotrzebnych konfliktów. Pomyœl, jak
wzmocniæ odpornoœæ swojego organizmu. 

RAK 22.06-22.07
W ci¹gu kilku ostatnich dni mog³o spotkaæ Ciê parê
niespodzianek. W pracy nie powinieneœ czuæ siê
niedocenianym, na brak finansów te¿ nie powinie-
neœ narzekaæ, a ogólna aprobata otoczenia dope³-
nia ca³oœci. Ale, uwa¿aj na to, co mówisz - nieraz
zbyt pochopnie i bez zastanowienia. Mog¹ z tego
wynikn¹æ niepotrzebne nieporozumienia i kompli-
kacje. I po co sobie chcesz utrudniaæ ¿ycie?

LEW 23.07-23.08
Zdarza Ci siê ostatnio zmiennoœæ nastrojów.  Nie-
wykluczone, ¿e najbli¿sze dni pozwol¹ Ci odpo-
cz¹æ od nawa³u obowi¹zków. Powinieneœ nabraæ
dystansu do paru spraw, zacz¹æ cieszyæ siê uro-
kami jesieni i korzystaæ z ostatnich ciep³ych je-
szcze dni. Dobrze Ci zrobi towarzystwo sympa-
tycznych osób, którym nie brakuje podobnego
poczucia humoru i optymistycznego nastawienia
do œwiata.

PANNA 24.08-23.09
Sprawy materialne, które tak mocno absorbowa-
³y Ciê wczeœniej, teraz mog¹ trochê straciæ na
znaczeniu. Mo¿e bêdzie wiêcej okazji na pójœcie
do kina, spotkanie z przyjació³mi lub znajomymi?
Warto pomyœleæ te¿ jak zmieniæ trochê swoje ¿y-
cie, mo¿e przyda siê rozwin¹æ swoje zaintereso-
wania? Warto spróbowaæ pójœæ na jakiœ kurs jê-
zykowy lub na ciekawe wyk³ady? W sprawach fi-
nansowych i zawodowych naj³atwiej powinieneœ
porozumieæ siê z Bykiem i Kozioro¿cem.

WAGA 24.09-23.10
Nie martw siê rzeczami, które w koñcu same
znajd¹ rozwi¹zanie. Troszeczkê powinieneœ od-
pocz¹æ od codziennych spraw. Mo¿e warto wy-
braæ siê z najbli¿szymi na ciekaw¹ wycieczkê?
Pod koniec przysz³ego miesi¹ca niespodziewany
przyp³yw gotówki powinien poprawiæ Twoje sa-
mopoczucie i sprawiæ, ¿e ¿yczliwiej spojrzysz na
œwiat. Unikaj tylko malkontentów i osób, które na
si³ê bêd¹ chcia³y Ciê uszczêœliwiaæ.

SKORPION 24.10-23.11
Pomimo, ¿e pracy Ci nie brakuje starasz siê zacho-
waæ dobry nastrój, który Ciê chwilowo nie opuszcza,
szczêœcie te¿... Lubisz korzystaæ z uroków ¿ycia,
zw³aszcza tych, które przychodz¹ zbyt ³atwo. Nie
unikaj towarzystwa ludzi wœród których czujesz siê
bezpiecznie i u których szukasz akceptacji dla swo-
ich zachowañ. Ktoœ interesuj¹cy ma ochotê Ciê po-
znaæ i spotkaæ siê z tob¹. Wyka¿ siê wiêksz¹ otwar-
toœci¹ i nie rób odstraszaj¹cej miny. No có¿, takt
i cierpliwoœæ nie zawsze by³y Twoj¹ dobr¹ stron¹. 

STRZELEC 24.11-22.12
Zastanów siê, czy warto zachowywaæ pozory wo-
bec najbli¿szych? Postaraj siê jednak zmieniæ swo-
je ¿ycie. Od Ciebie zale¿y, czy nastêpne dni bêdzie
mo¿na zaliczyæ do udanych. Interesuj¹ca niespo-
dzianka pod koniec miesi¹ca mo¿e wp³yn¹æ na dal-
szy rozwój wypadków i sprawiæ, ¿e inaczej spoj-
rzysz na sprawy dotycz¹ce Ciebie i Twojego part-
nera. A mo¿e warto zmieniæ stare przyzwyczajenia
i zaszaleæ, aby potem mieæ mi³e wspomnienia?

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Pomyœl, jak mo¿esz usprawniæ organizacjê swoje-
go ¿ycia. Nie mo¿esz narzekaæ, ¿e nie masz czasu
i nic nie robiæ, aby to zmieniæ. Nie trzymaj siê kur-
czowo utartych schematów i zachowañ, spróbuj
byæ bardziej kreatywny, a zobaczysz ¿e mo¿e to
przynieœæ wymierne korzyœci i u³atwi Ci ¿ycie. I pa-
miêtaj, ¿e na jesienne dni i chandrê najlepsi s¹
przyjaciele i niespodziewane wyprawy w Polskê.

WODNIK 21.01-19.02
Optymizm który Ciê ogarn¹³, sprzyja dokonywaniu
rzeczy niemo¿liwych. Twoja brawura i perfekcja spra-
wi¹, ¿e uda Ci siê wiele spraw. Niekoniecznie musisz
rzucaæ siê od razu na g³êbok¹ wodê, ale jakiœ jesien-
ny wieczór poœwiêæ mi³ej osobie... Jeœli planujesz te-
raz podró¿ – najlepiej bêdzie jechaæ transportem pu-
blicznym - a samochód zostawiæ w gara¿u.

RYBY 20.02-20.03
Droga Rybko! Najwy¿sza pora trochê odpocz¹æ.
Lekko melancholijne nastawienie do wielu spraw
pozwoli Ci zastanowiæ siê nad swoim postêpowa-
niem. Mo¿esz dojœæ do zaskakuj¹cych wniosków,
które sprawi¹, ¿e wpadniesz na pomys³ jak zaro-
biæ spore pieni¹dze na pewnym ciekawym pomy-
œle.  Wszystkie zaleg³e sprawy mog¹ znaleŸæ
swój happy end. Aby nie popaœæ w jesienn¹
chandrê spotykaj siê z przyjació³mi i bywaj na to-
warzyskich spotkaniach.  Merlin 

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

Jak należy bezpiecznie
i z klasą otwierać szampa−
na? Najpierw oziębiamy bu−
telkę. Potem usuwamy osło−
nę − zwykle ma specjalny pa−
sek, za który trzeba pocią−
gnąć, a gdy go brak, nacina−
my osłonkę nożykiem i zdej−
mujemy. Przygotowujemy
białą, płócienną serwetkę,
którą składamy np. w trójkąt
i owijamy butelkę − wchłonie
ona spływającego po otwar−
tej butelce szampana. Oczy−
wiście, kieliszki (najlepiej
również oziębione) stoją już
przygotowane na tacy. Wte−
dy, z wyczuciem i ostrożnie,
zdejmujemy druciane, meta−
lowe zabezpieczenie korka.
Następnie kładziemy dłoń na
korku i − bardzo ważne!) nie
zdejmujemy jej, aż korek zo−
stanie całkowicie wyjęty. Jak
pozbywamy się korka? Deli−
katnie, wolniutko obracając
butelkę w jedną stronę, a ko−
rek w drugą. Korek wyjdzie
spokojnie, zwykle z lekkim
„pyknięciem”. Strzelanie kor−
kiem, co prowokuje rozbryzgi−
wanie się szampana wokół,
jest w złym guście, a przy
tym brudzi. Ważne, by wyj−
mując butelkę z lodówki,
oszczędzić jej wstrząsów! 

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Szarlotki - najpyszniejsze z ciast! 

✓✓ Charlotte russe - szarlotka rosyjska. Przyrz¹dza siê j¹ na
zimno lub gor¹co. Zimna: formê wy³o¿yæ biszkoptami (tak¿e bo-
ki); jeœli szarlotka bêdzie ch³odzona, biszkopty mog¹ byæ lekko
skropione sokiem lub aromatycznym alkoholem. Na biszkopty
wylewamy bardzo gêsty mus jab³kowy (jab³ka obraæ, pokroiæ,
pra¿yæ mieszaj¹c z dodatkiem np. wanilii, cynamonu, miodu itp.)
wymieszany z rozpuszczon¹ ¿elatyn¹. Pod jab³ka mo¿na daæ
trochê kremu, np. gotowego karpatkowego. Sch³odziæ przez 2-3 godziny w lodówce,
odwracaj¹c wy³o¿yæ na talerz. Dekorowaæ bit¹ œmietan¹ lub sosem czekoladowym. 

✓✓ Mro¿ona: biszkoptów nie skrapiamy, wnêtrze formy z biszkoptami wype³niamy
musem jab³kowym, ew. z dodatkiem brzoskwiñ, wierzch posypujemy obficie kakao.
Zamra¿amy! Pieczona: formê wysmarowaæ grubo œwie¿ym mas³em, wy³o¿yæ grzan-
kami z bu³ki, wype³niæ bardzo gêstym musem z jab³ek, przyprawionym cynamonem.
Zapiekaæ oko³o 40-50 minut w niezbyt wysokiej temperaturze. Wy³o¿yæ odwracaj¹c
formê, podawaæ natychmiast lub po ostudzeniu.

✓✓ Rosyjski tort jab³kowy: kr¹¿ki biszkoptowe (mog¹ byæ kupne) nas¹czyæ alkoho-
lem, wymieszanym z os³odzon¹ wod¹ z cytryn¹. Najni¿szy kr¹¿ek - najs³abiej. Na to
k³adziemy ubit¹ mocno œmietanê lub krem, a nastêpnie podsma¿one na maœle i wy-
studzone cieniutkie plasterki jab³ek, na to kolejny kr¹¿ek, skrapiamy, krem, jab³ka itd.
Najwy¿szy kr¹¿ek dekorujemy bit¹ œmietan¹ i p³atkami pra¿onych migda³ów. 

✓✓ Niemiecki jab³ecznik: podpiec ciasto kruche (szklanka m¹ki, 10 dag mas³a, 1 jaj-
ko, 1 ¿ó³tko, ³y¿ka cukru pudru) zachowuj¹c w lodówce  1/4 jego masy. Wyj¹æ z pie-
ca, u³o¿yæ nadzienie: 1-1,5 kg jab³ek, ewentualnie  sok cytrynowy, 3-4 ³y¿ki namoczo-
nych rodzynek, pó³ szklanki w³oskich orzechów, cynamon, czubata ³y¿ka m¹ki zie-
mniaczanej wymieszanej z odrobink¹ wody. Na wierzchu uk³adamy kratkê z ciasta
z lodówki, smarujemy ¿ó³tkiem rozmieszanym z 2 ³y¿kami skondensowanego mleka.

✓✓ Na szybko: rozmroziæ opakowanie francuskiego ciasta, poci¹æ w spore kwadra-
ty. Na ka¿dym u³o¿yæ ósemkê jab³ka z sokiem z cytryny, ³y¿eczk¹ miodu i imbirem
(ciut). Kwadrat sklejamy, wierzch nacinamy ostrym no¿em by daæ ujœcie parze, sma-
rujemy ¿ó³tkiem z mlekiem, pieczemy. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Marie−Antoine Caręme (XVIII/XIX w.): jego nazwisko oznacza po

francusku Wielki Post, w sam raz dla słynnego szefa kuchni i cukier−
nika, zwanego „kucharzem królów i królem kucharzy”, autora feno−
menalnych książek klasycznej kuchni francuskiej. Urodził się jako je−
den z 14 dzieci w rodzinie żyjącej w nędzy; gdy miał 8 lat, przygar−

nął go właściciel cukierni. Później gotował m.in. dla cara Rosji, Rothschildów czy Talley−
rand`a. Jego kuchnię charakteryzowało zaskakiwanie gości niespodziankami kulinarnymi
(nowatorskie składniki, ukrywanie jednej potrawy w innej) i zamiłowanie do architekto−
nicznych, trójwymiarowych konstrukcji cukierniczych (zamki, wieżyce itp.). Wymyślił m.in.
eklery, szarlotkę „rosyjską”, którą skomponował dla cara Aleksandra I, a nazwał na cześć
jego szwagierki, Charlotte, a także boeuf Stroganoff na cześć hrabiego Pawła Stroganowa
i vol−au−vent − nakryte wieczkami, nadziewane babeczki z lekkiego ciasta. Podobno to on
też wymyślił nazwę popularnego dziś zimnego sosu − majonezu, zwanego początkowo
przez niego magnonnaise od słowa manier − mieszać. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 18/2011: „Nic nad miarê”. Nagrodê – bilet do ki-

na dla 2 osób - wylosowa³a p. Anna Izdebska z ul. Saskiej. Po odbiór
biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz.
„Mieszkañca” Nr 21/2011) do 4 listopada br. po wczeœniejszym umówie-
niu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Syn pędzi do ojca i krzyczy:
− Tato, tato, dzik zaatakował babcię!
− Cóż, mój synu. Skoro sam zaatakował,

niechaj sam się broni!
☺ ☺ ☺

Spotyka się dwóch meneli:
− Ja to taki jestem, że zawsze, nawet w weekend my−

ślę o robocie!
− Jak to?
− W niedzielę zwyczajnie wybrałem się na grzyby,

a uzbierałem − cały kosz puszek!
☺ ☺ ☺

− Dziadku, podobno wszystkie grzyby są jadalne?
− W zasadzie tak, wnusiu, ale niektóre tylko raz…

☺ ☺ ☺
Rozmowa blondynek:
− Wyobraź sobie, że wczoraj już po godzinie w lesie

znalazłam cały kosz borowików!
− Tyyy???
− Ja! Po prostu stał sobie na polanie.

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

AUTO−MOTO/sprzedam

Ko³a zimowe 15 cali, 4 sztuki
do Toyoty Avensis – 650 z³. 

Tel. 694-913-322

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

RAMKA
Ksiêgowoœæ. Tel. 530-82-83-99 

PO¯YCZKI GOTÓWKOWE/
/KONSOLIDACYJNE NIE PRZE-
P£ACAJ! ZADZWOÑ!

TEL. (22) 672-75-82; 519-318-234

INNE

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

Naprawy usterek domowych. 
Tel. 511-717-437, 

www.janel.zafriko.pl

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

Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822; 

www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
Masa¿ysta - masa¿ antycelluli-

towy bañk¹ chiñsk¹, klasyczny. 
Tel. 602-412-901

NADZIEJA - Opieka: godziny
lub z zamieszkaniem. 

Tel. 22 815-30-66

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

EUROPAJÊZYKÓW – wszyst-
kie jêzyki.  www.europajezykow.pl

Tel. 780-580-052; 780-616-166
Fizyka, matematyka. Matury.

Doje¿d¿am. Dr. Tel. 606-154-798
Francuski – nauczyciel. 

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

Tel. 602-276-202
Jêzyk polski. Tel. 691-923-889
Kursy przygotowawcze do ma-

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

Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879

Matematyka, dojazd. 
Tel. 691-870-045

Matematyka. Tel. 604-839-615
Matematyka, fizyka – sku-

tecznie. Projekty i zadania dla
technikum. Tel. 692-095-060

Matematyka. Tel. 607-163-744
Matematyka, gimnazjum, liceum.

Doje¿d¿am. 
Tel. 607-059-326

Niderlandzki (holenderski). 
Tel. 780-616-166 

Niemiecki. Tel. 22 672-94-46; 
698-194-848

Opiekunka dzieciêca – szko³a
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

Lokale biurowe do wynajêcia.
Od 1000 z³. Tel. 606-994-447

Pokój z aneksem kuchennym,
³azienk¹. Op³ata 500 z³. Weso³a. 

Tel. 532-731-968

NIERUCHOMOŚCI/kupię

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

Tel. 607-078-229

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

W³asnoœciowe, dwupokojowe
(loggia) 48,73 m kw. w bloku, II
piêtro (bez windy) ul. Budrysów,
Praga Po³udnie, dobra komunika-
cja. 

Tel. 692-95-41-41 (po 15-tej)

OGRODNICZE

Projektowanie i urz¹dzanie
ogrodów. Tel. 605-783-913 

Wycinka i pielêgnacja drzew
i krzewów, frezowanie karp. 

Tel. 605-783-913

DAM PRACĘ

Emerytowi – renciœcie. 
Tel. 509-559-759; 505-710-689
Niania na 1/2 etatu do 3-latka. 

Tel. 604-578-787
Praca na sta³e lub dorywcza

w sklepach spo¿ywczych, w loka-
lizacjach Trakt Brzeski, Trakt Lu-
belski, Abrahama oraz w innych
dzielnicach Warszawy. Kontakt:
22 547-05-42

SZUKAM PRACY

Dwie solidne, uczciwe panie
posprz¹taj¹ mieszkanie. 

Tel. 889-010-980
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,
P³atnik. Podejmê pracê w kadrach
(bez p³ac) lub inn¹ administracyj-
n¹ 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,
darowizny, aukcje. Warszawa Go-
c³aw. Tel. 22 672-34-34; 

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

Kancelaria Prawna, szeroki
zakres us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków. Ul. Grochowska
207 (Universam, antresola od stro-
ny pêtli autobusowej)) 

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
WYCENANIERUCHOMOŒCI

Tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

Sprzedam grób na Pow¹zkach. 
Tel. 22 610-33-06

UROCZYSTOŚCI

Zespó³ muzyczny ChilloutBand. 
Tel. 780-533-619

USŁUGI

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

609 105 940
ALKO, PRZEPROWADZKI,

utylizacja mebli, sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 512-139-430

Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 
Tel. 602-396-976

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, kuch-
ni, pod³¹czenia, przeróbki, napra-
wy. 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
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 – uprawnienia. 

Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
Futra – ko¿uchy, odzie¿

skórzana – us³ugi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 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

GLAZURNICZE, hydraulicz-
ne. Tel. 504-618-888

Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. 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 gazowe,
kominiarskie. Tel. 696-321-228

HYDRAULICZNE, G³owac-
ki. Tel. 504-618-888
RAMKA
Kamera Termowizyjna. Tel. 660-
473-628

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – 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, pane-
le. Tel. 22 615-76-97; 695-679-521 

Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 510-711-163; 517-334-070
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 TELEWIZO-
RÓW – 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 - na-

prawa. 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
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 - na-
prawy, pranie verticali. 

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

prawy. 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, insta-
lacje, serwis, usuwanie wirusów. 

Tel. 603-650-090
Serwis komputerowy. 

Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

Czyszczenie Karcherem dywa-
nów, tapicerki. Tanio! 

Tel. 502-928-147; 22 619-40-13

USŁUGI/remontowe

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 511-619-407

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 798-971-896

Glazura. D³ugi sta¿. 
Tel. 518-562-380

Glazura – remonty komplekso-
wo. Fachowe porady. 
Tel. 692-885-279; 22 424-32-07, 

www.inteltrend.pl
Malowanie, tapetowanie – re-

monty. 
Tel. 22 612-21-74; 501-028-073
Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 602-641-032
Remonty kompleksowo. 

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

USŁUGI/transportowe

Transport – wywóz gruzu, me-
bli i z³omu, ga³êzi – sprz¹tanie
piwnic. 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

Us³ugi ksiêgowe. 
Tel. 0696-052-708,

www.korkowabiuro.pl 

Ksiêgowoœæ. 
Tel. 530-82-83-99 

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

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

Kamera Termowizyjna. 
Tel. 660-473-628 
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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 i listopadzie
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów

w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 8 listopada.

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.

Udane kwesty na warszaw-
skich cmentarzach zachêcaj¹ do
przypomnienia sylwetki ich po-
mys³odawcy, Jerzego Waldorf-
fa, ostatniego barona PRLu, jak
nazwa³ go jego biograf,  Ma-
riusz Urbanek. Roztacza³ bo-
wiem wokó³ siebie aurê arysto-
kraty trzymaj¹cego na dystans
urzêdników. Wierzyæ siê nie
chce, ile mo¿e jeden cz³owiek,
jeœli siê swe talenty pisarskie
i organizacyjne skieruje na kon-

kretny cel, jakim dla Waldorffa
by³o ratowanie pa³aców i dwor-
ków i przerabianiu ich na mu-
zea, stawianie pomników, od-
nowa cmentarzy.

Najbardziej znanym jego
osi¹gniêciem jest Spo³eczny
Komitet Opieki nad Starymi
Pow¹zkami. Pow¹zki w czasie
zaborów sta³y siê najwspanial-
szym w Polsce zbiorem pomni-
ków, kaplic i rzeŸby na otwar-
tym powietrzu. Chowano na

nich najwybitniejszych  twór-
ców, zamo¿nych przemys³ow-
ców, dzia³aczy spo³ecznych,
bohaterów walki o niepodle-
g³oœæ, których zas³ugi dla naro-
du mo¿na by³o publicznie usza-
nowaæ dopiero na cmentarzu
w postaci urz¹dzania demon-
stracyjnych pogrzebów, stawia-
nia okaza³ych nagrobków i uni-
kalnych rzeŸb tworzonych
przez najwybitniejszych archi-
tektów i rzeŸbiarzy. W czasie II
wojny œwiatowej cmentarz
uleg³ zniszczeniom w czasie
nalotów na Dworzec Gdañski.
W³aœciciele cmentarnych kaplic
i grobów wyginêli, wyemigro-
wali lub tak zubo¿eli, i¿ nie mo-
gli utrzymaæ stawianych z wiel-
k¹ rozrzutnoœci¹ grobowców.
Kuria metropolitalna z trudem
odbudowa³a Koœció³ pod we-
zwaniem œw. Karola Borome-
usza i katakumby. Reprezenta-
cyjna nekropolia ginê³a. Dyrek-
tor Muzeum Narodowego, ini-
cjator odbudowy Zamku
Królewskiego w Warszawie,
profesor Stanis³aw Lorentz na-
mówi³ w 1974 roku Jerzego
Waldorffa do za³o¿enia spo-
³ecznego komitetu odnowy za-
bytków Pow¹zek, który, jeœli
bêdzie dobrze prowadzony, to
zajmie „w ocenie warszawia-
ków drugie miejsce po akcji
odbudowy Zamku Królewskie-
go”. Jak wspomina³ Waldorff
przez pierwsze dwa lata praca
sz³a jak z kamienia. Trzeba by-
³o przezwyciê¿yæ nieufnoœæ
w³adz koœcielnych i pañstwo-
wych, znaleŸæ sposób na pozy-
skiwanie œrodków, zorganizo-
waæ prace konserwatorskie. 

Pomys³owoœæ, wytrwa³oœæ i orga-
nizacyjne zdolnoœci prezesa 
doprowadzi³y do efektów spek-
takularnych. Zainspirowany
„Lalk¹” Prusa, w której Wokul-
ski rzuca przygarœæ z³otych im-
peria³ów na tacê kwestuj¹cej na
cele dobroczynne Izabelli £êc-
kiej, Waldorff postanowi³ orga-
nizowaæ corocznie kwestê na
Pow¹zkach, do której zaprosi³
najbardziej popularnych akto-
rów, dziennikarzy i prezente-
rów telewizyjnych. Pomys³ za-
skoczy³. Udzia³ w zaduszkowej
kweœcie aktorzy traktuj¹ jako
zaszczyt i patriotyczny obowi¹-
zek zarazem. Warszawiacy zaœ
przed œwiêtem zmar³ych gro-
madz¹ drobne, aby mieæ co
wrzucaæ do puszek. W 11 lat od
œmierci za³o¿yciela Komitet
z powodzeniem kontynuuje je-
go dzie³o. Na wzór Komitetu
Pow¹zkowskiego, nazwanego
w 2002 roku imieniem Jerzego
Waldorffa,  podobne komitety
powsta³y przy innych cmenta-
rzach warszawskich a tak¿e
w wielu innych miastach Polski
i u wschodnich s¹siadów, gdzie
pozosta³y polskie cmentarze.
Pow¹zki sta³y siê miejscem
kultowym odwiedzanym przez
wycieczki, konserwatorów z in-

nych miast, artystów szukaj¹-
cych natchnienia.

Warto przypomnieæ kilka in-
nych skutecznych akcji Wal-
dorffa. Na osiemdziesi¹t¹ rocz-
nicê odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci Waldorff inicju-
je budowê pomnika „obroñcy
stolicy przed nawa³¹ bolszewic-
k¹”, czyli Marsza³ka Józefa Pi³-

sudskiego, który staje przed
Belwederem. Wœród wielu in-
nych skutecznych akcji Wal-
dorffa trzeba wymieniæ  zaini-
cjowanie festiwalu pianistyki
polskiej w S³upsku, zebranie
kilku tysiêcy eksponatów do
nowo powsta³ego Muzeum Te-

atralnego w Warszawie.
W 1985 roku, w 125 rocznicê
urodzin Ignacego Jana  Pade-
rewskiego, ratuje od przeto-
pienia przedwojenny pomnik
premiera i wybitnego pianisty
i doprowadza do usadowienia
go w Parku Ujazdowskim.
W 1995 roku sprowadza do
Warszawy prochy króla Stani-
s³awa Augusta Poniatowskiego
i doprowadza do trzeciego ju¿
pogrzebu króla. Pisarz ceni³
bardzo muzykê Karola Szyma-
nowskiego i wiele robi³ dla jej
popularyzacji. Waldorff dopro-
wadzi³ do wykupienia willi
„Atma” w Zakopanem, w któ-
rej przez ostatnie 9 lat swego
¿ycia Szymanowski mieszka³
i tworzy³, i utworzenia tam mu-
zeum. Jego staraniem odrestau-
rowano pa³ac ksi¹¿¹t Radziwi³-
³ów w Antoninie k. Ostrowa
Wielkopolskiego, w którym
koncertowa³ niegdyœ Chopin.
Wspó³organizowa³ te¿ odbywa-
j¹cy siê w Antoninie i Ostrowie
Miêdzynarodowy Festiwal
„Chopin w barwach jesieni”.

„Groby to nasze kotwice pa-
miêci” mawia³ Jerzy Waldorff.
Sam sta³ siê kotwic¹ naszej na-
rodowej to¿samoœci.

Marcin Święcicki

były Prezydent Warszawy, 
Przewodniczący Komitetu

Powązkowskiego

Kotwice pamięci
„Groby polskie to s¹ kotwice narodu, utwierdzaj¹ nas
w przekonaniu, ¿e mamy prawo do niepodleg³oœci, mamy
prawo byæ jednym z pierwszych narodów Europy”.
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Odpowiedzi na te i podobne pytania
szukaliœmy u w³aœcicieli i u¿ytkowników
„Kamionka”. Nikt nie neguje faktu, ¿e
„Kamionek” jest w bardzo z³ym stanie
i ¿e „coœ z tym trzeba zrobiæ”. Pytanie
brzmi – co? Jedni chc¹ obiekt przebudo-
waæ, inni wyremontowaæ, a i pojawiaj¹
siê opinie ¿eby sprzedaæ razem z dzia³k¹.

KONTROLA NAD INWESTYCJ¥

Pomys³ ze sprzeda¿¹ mo¿e i by³by do-
bry, tylko wtedy nie ma pewnoœci, ¿e
w tym, tradycyjnym ju¿ miejscu handlo-
wo-us³ugowym nowy, prywatny inwe-
stor nie wybuduje tego, co sam bêdzie

chcia³, nie licz¹c siê z lokalnymi potrze-
bami i interesami. Okoliczni mieszkañcy
strac¹ miejsce robienia zakupów i… kon-
trolê nad tym, co mo¿e pojawiæ siê za-
miast „Kamionka”. Kontrolê, gdy¿ teraz
jednym ze wspó³w³aœcicieli nieruchomo-
œci (i administratorem pawilonów) jest
SM „Waszyngtona”. Spó³dzielcy, w zde-
cydowanej wiêkszoœci zamieszkuj¹cy
ten rejon, maj¹ prze³o¿enie na decyzje
podejmowane przez w³adze spó³dzielni.
Te zaœ sk³aniaj¹ siê do przebudowy i roz-
budowy budynku. – Jeœli z planów prze-
budowy nic nie wyjdzie, to w przysz³ym
roku przystêpujemy do remontu – dekla-
ruje Anna Krygier, prezes SM „Wa-
szyngtona”. – Tylko, ¿e koszty remontu
bardzo obci¹¿¹ nas i pozosta³ych wspó³-
w³aœcicieli. A „Kamionek” ma wielu
wspó³w³aœcicieli. Prócz spó³dzielni
udzia³owcami nieruchomoœci s¹ m.in.
P.T.H. „Predom”, gmina oraz 90 osób,
które posiadaj¹ tu gara¿e.

INTERES WSPÓ£W£AŒCICIELI

Wybrana niedawno do Komisji Rewi-
zyjnej SM „Waszyngtona” Dorota Jan-
kowska-Lamcha uwa¿a, ¿e najlepszym
wariantem dla „Kamionka” jest jego mo-
dernizacja i rozbudowa.  - To jasno wy-
chodzi, jak siê wczyta w ekspertyzy i skal-
kuluje koszty remontu - mówi Jankowska.
A koszty remontu nie s¹ ma³e – siêgaj¹
prawie trzech tysiêcy z³. za metr remonto-
wanej powierzchni. Zaœ w modernizacji
i rozbudowie najwiêkszym problemem
jest to, ¿e do takiego rozwi¹zania po-
trzebna jest zgoda wszystkich wspó³w³a-
œcicieli nieruchomoœci i akceptacja wal-
nego zgromadzenia cz³onków spó³dziel-
ni. A tu o kompromis wcale nie jest ³a-
two. Wiadomo, ¿e gdzie dyskutuje dwóch
Polaków, tam s¹ trzy zdania. W paŸdzier-

niku przedstawiciele „Predomu” spotyka-
li siê z w³aœcicielami gara¿y. - Przedsta-
wialiœmy koncepcjê modernizacji „Ka-
mionka” – mówi Józef Grajewski prezes
„Predomu”. - I zbieraliœmy opinie, w¹t-
pliwoœci i zapytania. Teraz to wszystko
opracowujemy i przeka¿emy spó³dzielni.
W³aœciciele gara¿y chc¹, jak zreszt¹ ka¿-
dy, aby ich interesy by³y odpowiednio za-
bezpieczone.

W¥TPLIWOŒCI SPÓ£DZIELCÓW 

Plany modernizacji „Kamionka” s¹ i to
od wielu lat. Uchwa³ê w tej sprawie pod-
jê³o ju¿ w po³owie 2006 r. zebranie przed-

stawicieli SM „Waszyngtona”. Za³o¿enia
uchwa³y i planów s¹ takie, ¿e w miejscu
peerelowskiego, rozsypuj¹cego siê „Ka-
mionka” powstanie du¿y, nowoczesny
budynek z powierzchniami handlowo-
us³ugowymi i mieszkalnymi. Inwestycja
zostanie zrealizowana przez dewelopera
(bez anga¿owania pieniêdzy spó³dziel-
ców).  Wszyscy dotychczasowi wspó³w-
³aœciciele otrzymaj¹ w nowym budynku
co najmniej tak¹ sam¹ powierzchniê, jak¹
maj¹ obecnie, a zyskiem dewelopera bê-
d¹ nadbudowane mieszkania. W 2011 r.
zgromadzenie spó³dzielców nie podjê³o
jednak uchwa³y akceptuj¹cej sprzeda¿ lo-
kali uzyskanych w wyniku rozbudowy
obiektu. – Ja bym by³ nawet „za” – mówi
Aleksander Domañski, jeden ze spó³-
dzielców nieprzekonanych do przebudo-
wy. – Gdyby tê inwestycjê realizowa³a sa-
ma spó³dzielnia, a nie deweloper. Poza
tym wydaje mi siê, ¿e po rozbudowie

„Kamionka” bêdzie brakowa³o miejsc
parkingowych. Nie wiem te¿, jaka jest
analiza ekonomiczna inwestycji. Jeœli in-
westycja nie wypali, to spó³dzielnia na
tym straci…

KONSEKWENCJE REMONTU

Prezes Krygier odpowiada, ¿e skoro
spó³dzielnia nie anga¿uje swoich œrod-
ków, to nie ponosi ¿adnego ryzyka,
a miejsc parkingowych ma byæ wiêcej: -
Przepisy wymuszaj¹ odpowiedni¹ iloœæ
miejsc parkingowych w stosunku do mie-
szkañ, a tak¿e lokali u¿ytkowych, których
mamy du¿o. Mieszkañcy okolicznych bu-
dynków bêd¹ wiêc mogli parkowaæ tak¿e
na ogólnodostêpnych miejscach dla loka-
li u¿ytkowych. A sami nie mo¿emy budo-

waæ, gdy¿, po pierwsze tak mówi obowi¹-
zuj¹ca uchwa³a walnego zgromadzenia,
a po drugie, by³oby to zbyt ryzykowne
w obecnej sytuacji rynkowej. Prezes wy-
jaœnia, ¿e jeœli zamiast tej inwestycji spó³-
dzielnia przyst¹pi do remontu, to strac¹
na tym wszyscy spó³dzielcy, gdy¿ po¿yt-
ki z wynajmowanych lokali nie trafi¹ do
nich, a zostan¹ skierowane na remont.
Strac¹ te¿ wspó³w³aœciciele, poniewa¿
znacznie wzroœnie fundusz remontowy.

W OPINII FACHOWCÓW 

Z ekspertyzy technicznej pawilonów
przy ul. Kinowej 19 i 19a wynika, ¿e re-
mont „Kamionka” mo¿e byæ niezbyt sku-
teczny. Pawilony budowano w latach
1975–1985. Rozwlek³y czas inwestycji,

braki materia³owe, niechlujnoœæ i niesta-
rannoœæ prac, niefunkcjonalnoœæ budowli
powoduj¹ to, ¿e rzeczoznawcy stwierdza-
j¹, i¿ nawet generalny remont „nie jest
w stanie dostosowaæ tych obiektów do
wspó³czesnych standardów”. – Najlep-
szym rozwi¹zaniem by³aby budowa nowe-
go obiektu – uwa¿a Józef Grajewski
z „Predomu”. – Wszyscy wspó³w³aœcicie-
le zyskaliby nowe, komfortowe pomie-
szczenia. W powsta³ych powierzchniach
mog³yby siê znaleŸæ funkcje, których tutaj
brakuje. Na przyk³ad poczta, czy s³u¿ba
zdrowia. W najbli¿szym czasie, po
uwzglêdnieniu wniosków ze spotkañ
przeprowadzanych z w³aœcicielami gara-
¿y, „Predom” i SM „Waszyngtona” chc¹
dopracowaæ wstêpn¹ umowê z dewelope-
rem, tak, aby móc j¹ przedstawiæ wszyst-
kim wspó³w³aœcicielom.

Magda K.

NNNNOOOOWWWWYYYY „„„„KKKKAAAAMMMMIIIIOOOONNNNEEEEKKKK””””????
Wa¿¹ siê losy peerelowskich pawilonów handlowo-
us³ugowych, zwanych potocznie „Kamionek”. Czy u zbiegu 
ul. Kinowej i al. Waszyngtona stanie nowoczesny budynek?

Jedna z wizualizacji autorstwa pracowni GiS Architekci.
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Zakoñczy³y siê testy do futbolowej, warszawskiej
szkó³ki FC Barcelona. Zainteresowanie legendarn¹
„Bars¹” przesz³o najœmielsze oczekiwania organi-
zatorów.

W po³owie wrzeœnia informowaliœmy, ¿e w stolicy
zosta³a otwarta pierwsza w Europie (poza Hiszpani¹)
szkó³ka FC Barcelona. Temu projektowi patronuj¹
w³adze Warszawy, ministerstwo sportu i Polski Komi-
tet Olimpijski. Marka „Barsy” przyci¹ga, jak magnes.
Do FCB Escola Varsovia (bo tak brzmi pe³na nazwa
sto³ecznego klubu) zg³osi³o siê ponad dwa i pó³ tysi¹-
ca m³odych adeptów futbolu. – Nie spodziewaliœmy
siê takiej iloœci chêtnych – mówi „Mieszkañcowi”
Carlos Alos, dyrektor techniczny szkó³ki, który mie-
si¹c temu Kataloniê s³u¿bowo zamieni³ na Warszawê
– Jesteœmy z tego powodu bardzo zadowoleni, ale nie

bêdziemy mogli przyj¹æ wszystkich chêtnych. Musieli-
œmy zorganizowaæ testy kwalifikacyjne. W czterech
warszawskich centrach treningowych bêdzie trenowa-
³o ok. 250 m³odych pi³karzy. Warto zaznaczyæ, ¿e
„Barsa” sprawiedliwie stara siê wy³owiæ talenty –
dwa centra s¹ w Warszawie lewobrze¿nej, a dwa
w prawobrze¿nej. 

„Mieszkaniec” obserwowa³ trwaj¹ce do zmierzchu
testy dla rocznika 2000, które odby³y siê w Bia³o³êce
(na zdjêciu). Dzieci bardzo siê stresowa³y przed
sprawdzianem (tak te¿ pewnie dzia³a marka klubu).
Ale okaza³o siê, ¿e zadania by³y standardowe: strza³y,
podania, slalom z pi³k¹, pokaz umiejêtnoœci i mecz
sparingowy. Na testach nie brakowa³o dzieci z na-
szych dzielnic. – Testy nie by³y jakieœ bardzo trudne –
mówi¹ Adam Ró¿ycki i Kuba Piwko, mieszkañcy
Wawra, którzy od kilku lat trenuj¹ w KS Weso³a. –
Najgorzej „poszed³” nam slalom i zwody, ale wcze-
œniej myœleliœmy, ¿e na przyk³ad trzeba bêdzie zrobiæ
ze czterdzieœci odbiæ „¿onglerk¹”… Jedenastoletni
Micha³ z po³udniowopraskiego Kamionka zszed³ z bo-
iska wyraŸnie zadowolony: - Strasznie siê ba³em, bo
myœla³em, ¿e bêdê beznadziejny, a teraz jestem z siebie
dumny. Ma powód – w sparingowym meczu uda³o mu
siê strzeliæ bramkê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwsz¹
w barwach legendarnej „Barsy”!

W czasie testów umiejêtnoœci i zachowanie m³odych
zawodników obserwowa³a liczna grupa trenerów.
Skrzêtne notatki maj¹ wy³oniæ tych, którzy zakwalifi-
kuj¹ siê do szkó³ki. Od 26 paŸdziernika FCB Escola
Varsovia bêdzie wysy³a³a do wszystkich maile z wyni-
kami testu. – Tym, którym siê nie uda nie mówimy bye,
bye – zapewnia Carlos Alos – Mówimy do zobaczenia
nastêpnym razem. rosa

„Barsa” przyciągnęła tłumy! Ping−pong w Wawrze
Rozgrywki w tenisie sto³owym organizowane w ramach Grand Prix Dzielnicy Wa-

wer minê³y pó³metek. Czekaj¹ nas jeszcze tylko dwa turnieje.
Wiosn¹ odby³y siê pierwsze dwa turnieje. Potem nast¹pi³a wakacyjna przerwa. Pod

koniec paŸdziernika wznowiono rywalizacjê, a w listopadzie rozegrane zostan¹ ostat-
nie dwa turnieje tenisa sto³owego. Na ka¿dym turnieju zawodnicy gromadz¹ punkty
i najlepszych w Wawrze ping-pongistów poznamy dopiero za miesi¹c. Impreza organi-
zowana jest przez tutejszy urz¹d dzielnicy oraz szko³y – Gimnazjum nr 106 i podsta-
wówkê nr 109. Turnieje rozgrywane s¹ albo w szkolnej sali gimnastycznej przy ul.
Przygodnej, albo w hali przy ul. Bajkowej. 

W niedzielê, 23 paŸ-
dziernika, w pierw-
szym jesiennym tur-
nieju wziê³o udzia³ ok.
40 zawodników. - Jest
oczywiœcie podzia³ na
p³eæ i kategorie wieko-
we – mówi „Mie-
szkañcowi” g³ówny
sêdzia turnieju Zbi-
gniew Zyœk. – Ka¿de-
mu dajemy mo¿liwoœæ
pogrania. Kategorii
wiekowych jest a¿
szeœæ. Choæ turniej
trwa, to udzia³ w nim
wci¹¿ jest mo¿liwy.
Wystarczy w dniu zawodów przyjœæ pó³ godziny wczeœniej i po prostu siê zapisaæ. Mimo,
¿e zawody s¹ dla amatorów, to urz¹d zapewni³ profesjonalne sêdziowanie. Zbigniew Zyœk
od 50 lat dzia³a w Mazowieckim Zwi¹zku Tenisa Sto³owego. Mówi, ¿e choæ poziom rywa-
lizacji nie jest bardzo wysoki, to trafiaj¹ siê zawodnicy, których nazwiska siê pamiêta. Wy-
mienia nastolatków: Agatê Zakrzewsk¹, Nataliê Ros³aniec, Daniela Wieczorka, Krzysztofa
Ufnala i Tomasza Miazgê.

Kolejne turnieje w ramach Grand Prix Dzielnicy Wawer odbêd¹ siê 6 i 20 listopada.
Szczegó³owe informacje s¹ dostêpne m.in. na stronie internetowej urzêdu dzielnicy. ar

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Jacka Wszoły – byłego mistrza i wicemi−
strza olimpijskiego w skoku wzwyż,
gwiazdy polskiej lekkiej atletyki lat 70.
i 80. ubiegłego wieku.

- Panie Jacku, z Pana obserwacji, z perspektywy
czterech dekad, jak bardzo zmieni³a siê praca 
w sporcie z m³odzie¿¹?

- Zmieni³o siê wiele, ale na niekorzyœæ. Sport dzieciêcy
i m³odzie¿owy nie jest ju¿ tak powszechnie uprawiany,
a w zwi¹zku z tym nie jest te¿ tak owocuj¹cy. Czêœciow¹
winê za to ponosi zbyt s³abe dotarcie do m³odzie¿y z ofer-
t¹ zajêæ sportowych. Zajêcia powinny byæ realizowane
w sposób ciekawy i przyjazny dla dzieciaków: wiêcej go-
dzin wychowania fizycznego, w weekend zawody, w ferie
zgrupowania… Gdyby tak by³o, to jestem pewien, ¿e
wœród juniorów kosimy kilkanaœcie medali na Mistrzo-

stwach Europy.  Prawdziwy „wyczyn” rodzi siê z dobrych
propozycji i dobrej opieki nad m³odymi sportowcami.

- Stadion Narodowy jest prawie gotowy. Zwi¹zanemu
z Prag¹ Po³udnie lekkoatlecie nie jest ¿al, ¿e to stadion
czysto pi³karski?

- Trochê ¿al. Szczególnie z punktu widzenia biznesowego.
To by³ przestrzelony pomys³ zamykaj¹cy pewn¹ drogê. Po-
zbawiliœmy siê szansy organizowania wielu lekkoatletycz-
nych imprez typu Mistrzostwa Europy, czy Œwiata. Na œwie-
cie rozgrywa siê mecze pi³karskie na stadionach wielofunk-
cyjnych. Bez ¿adnego uszczerbku dla widowiska. Z trybun
du¿ego stadionu pi³karze s¹ tak samo mali, jak lekkoatleci.
Argument, ¿e ma³e postacie lekkoatletów zniechêc¹ widzów
do przychodzenia na stadion, jest ¿adnym argumentem.

- No, ale na os³odê mamy „Or³a”…?
- Tak, tylko, ¿e to jest stadion typowo szkoleniowy. Nie ma

tu oœwietlenia i zawody trzeba zaczynaæ o 14.00, a to oznacza,
¿e w dniu roboczym trudno siê spodziewaæ du¿ej widowni.
Nag³oœnienie jest tylko na trybunie g³ównej i stoj¹c po prze-
ciwnej stronie nie s³ychaæ wyników. Jest wiele takich manka-
mentów. To jest w³aœnie typowy obraz warszawskiego obiek-
tu lekkoatletycznego. Rozmawiał Adam RosińskiJacek Wszo³a na „Orle” podczas Memoria³u Kamilii Skolimowskiej.

Najpopularniejsze £¹cko jest
na Podkarpaciu, s³yn¹cym t³o-
czonymi naturalnymi owoco-
wymi sokami Maurera i legen-
darn¹, ³¹ck¹ œliwowic¹. Dziœ
nie brak tam jej podróbek, ale
gdy trafi siê na prawdziw¹,

„daje krzepê, krasi lica, nasza
³¹cka œliwowica”, jak mawiaj¹
tamtejsi górale. Nie jest tania -
cenowo bli¿sza brandy ni¿
zwyk³ej wódce, no i trzeba wie-
dzieæ, jak j¹ piæ. To alkohol
70%, z bardzo dojrza³ych wrze-

œniowych i paŸdziernikowych
œliwek wêgierek. Gdy œliwowi-
ca gotowa, parzymy bardzo
mocn¹ herbatê, s³odzimy nie
mniej, ni¿ dwie ³y¿eczki i wle-
wamy kieliszeczek œliwowicy.
Aromat - nieziemski, smak -
podobnie.  

Ale £¹cko jest kilkaset kilo-
metrów od Warszawy, a na nas
czeka mazowiecki £¹ck ko³o
P³ocka, s³yn¹cy stadem ogie-
rów i nie tylko! Droga przez
Zakroczym i P³ock - odleg³oœæ
oko³o 125 km od Warszawy;
przez P³oñsk i P³ock - 133 km.
Najkrótsza i nie najciekawsza
spoœród trzech proponowa-
nych trasa - niespe³na 120 km -
wiedzie przez B³onie i Socha-
czew. Mo¿na dojechaæ autobu-
sem lub busem (oko³o 2 godz.,
cena 20-30 z³). Nie polecam
poci¹gu - podró¿ jest z prze-

siadk¹, czasoch³onna i w cenie
40-50 z³.

Na miejscu czeka mnóstwo
przyjemnoœci. Niezwykle ma-
lownicza okolica, zadbana,
przygotowana na przyjêcie tu-
rystów. Jeziora, lasy, otwarte,
zielone przestrzenie miêdzy ni-
mi - niewielka gmina £¹ck to
a¿ 4.310 ha lasów i ponad pó³
tysi¹ca hektarów jezior! 

Poza tym - atrakcje. Przede
wszystkim s³ynne Stado Ogie-
rów w £¹cku. To historia pol-
skiego koniarstwa, ale te¿
œwietny obiekt na weekendowy
wypad. Zainteresowani koñmi
mog¹ zwiedziæ stajnie, dosko-
naliæ jazdê konn¹ pod okiem in-
struktorów czy po prostu prze-
mierzaæ konno okoliczne szla-
ki, pozostali - zwiedzaæ powo-
zowniê, spacerowaæ po rozle-
g³ym terenie, wêdkowaæ, huœ-

taæ siê na wielkiej, wygodnej
huœtawce, która pomieœci nawet
kilka osób, czy kontemplowaæ
piêkne Jezioro £¹ckie Du¿e (bo
jest i Ma³e), z ³abêdziami
i wszelakim wodnym ptactwem
- pokoje do wynajêcia wycho-
dz¹ w³aœnie na to jezioro, w bu-
dynku z malownicz¹ werand¹!

Jest tu te¿ jedna z najnowo-
czeœniejszych hal sportowych
w Polsce, a w niej dzieje siê
wiele, ciekawie i czêsto!
Miejscowoœæ rozwija siê, ze
zmiennym szczêœciem, od ro-
ku 1371; pod koniec XIX
wieku by³o tu a¿ 10 budowli
murowanych oraz pa³ac
(w roku 1938 pomieszkiwa³
w nim latem marsza³ek
Edward Rydz-Œmig³y!) z ka-
plic¹ i œwi¹tyni¹ dumania
oraz dwa czworaki. W 1923 r.
ruszy³a hodowla koni - bu-
dynki stada ogierów usytuo-
wano przy zachodniej granicy
parku. To w tutejszym pa³acu
krêcono s³ynnego „Szatana
z siódmej klasy” i „Stawkê
wiêksz¹ ni¿ ¿ycie”.

Ceny? Zwiedzanie stada 
4-5 z³/os., przygotowanie ogni-

ska lub grilla 100 z³, nauka ja-
zdy na lon¿y 20 z³/20 minut, ja-
zda w teren 60 z³/godz., prze-
ja¿d¿ka bryczk¹ typu lando (dla
4-5 osób) lub pojazdem kon-
nym typu wagonette (dla 18
osób) - 200 z³/godz. Jest te¿
pensjonat dla koni i uje¿d¿al-
nia. Pobliskie atrakcje: Grabina
i okoliczne, charakterystyczne
zabudowania w kulturze meno-
nitów; Sêdeñ Du¿y - gigantycz-
ny, 6,5 metrowy ja³owiec -
grubszy z jego pni ma metr
w obwodzie; wy³uszczarniê na-
sion z szyszek, dzia³aj¹c¹ tu ju¿
trzeci wiek!

Noclegi - w samym £¹cku
tak¿e np. w hotelu „Rusa³ka”
przy ul. P³ockiej 14 (120-140
z³), którego wielk¹ atrakcj¹ jest
grillo-wêdzarnia na tarasie,
z nie lada smako³ykami ze
œwie¿ych ryb. S¹ te¿ pokoje go-
œcinne przy ul. Warszawskiej 21
(oko³o 30 z³). Stado Ogierów
w £¹cku: ul. P³ocka 12;
www.stadolack.home.pl; telefon: 
(24) 262-98-97, (24) 384-19-40,
e-mail:stado.lack@wp.pl

WędroWitek

Wędrówki
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
ŁĄCK CZY ŁĄCKO?!

£¹ck to jedyna w Polsce miejscowoœæ o tej
nazwie (choæ jest jeszcze na pó³nocy £¹ck
Ma³y), zaœ miejscowoœci o nazwie £¹cko 
mamy cztery, od morza po góry. Przepiêkne Jezioro £¹ckie.

Dyrektor Stada, Boles³aw Wyszatycki, prezentuje ozdobne og³owie.
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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

WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

REKLAMA REKLAMA

- Jak powinna wygl¹daæ pie-
lêgnacja stóp zim¹? 

- O stopy nale¿y dbaæ przez ca-
³y rok, aby zawsze by³y w odpo-
wiedniej kondycji.

Niezmiernie wa¿na jest sta³a
pielêgnacja, gdy¿ zapobiega
nadmiernemu narastaniu zrogo-
wacia³ego naskórka, który mo¿e
powodowaæ bolesne odciski i mo-
dzele. 

Zim¹, ze wzglêdu na ogrzewa-
nie, stopy s¹ bardziej podatne na
wysuszenie. Problem ten dotyczy
szczególnie skóry piêt, która nie
posiada gruczo³ów ³ojowych.

W takiej sytuacji wystarczy co-
dzienne u¿ywanie preparatu do pie-
lêgnacji stóp, najlepiej z moczni-
kiem. Idealnym dope³nieniem co-
dziennej pielêgnacji jest profesjonal-
ny zabieg w salonie kosmetycznym.

- Jak czêsto nale¿y wykony-
waæ zabieg profesjonalnej pie-
lêgnacji stóp?

- Zabiegi profesjonalnej pielê-
gnacji stóp zaleca siê wykonywaæ
co 4-6 tygodni, w zale¿noœci od
indywidualnych potrzeb.

- Czy mo¿na samodzielnie,
miêdzy zabiegami, usuwaæ
zrogowacenia?

- Zdecydowanie odradzam wy-
konywanie tego typu zabiegów
samodzielnie! Istnieje niebezpie-
czeñstwo usuniêcia zbyt du¿ej
iloœci naskórka, co w rezultacie
mo¿e byæ bolesne jak i daæ efekt
odwrotny od zamierzonego i po-
têgowaæ narastanie zmian. Trze-
ba pamiêtaæ, ¿e skóra stóp pe³ni
równie¿ wa¿ne funkcje ochronne,
dlatego nie wolno nadmiernie
usuwaæ zrogowaceñ.

- Jak wiêc nale¿y pielêgno-
waæ stopy miêdzy zabiegami?

- Preparatami do pielêgnacji
stóp, które nale¿y dobieraæ indy-
widualnie, w zale¿noœci od pro-
blemu. Ja zawsze po obejrzeniu
stóp i przeprowadzeniu wywiadu
dopasowujê odpowiedni œrodek.
Niestety wiele kremów dostêp-
nych na rynku nie nadaje siê dla
diabetyków, dlatego trzeba wy-
bieraæ tylko te renomowanych
firm. Osoby ze skór¹ potliw¹ po-
winny u¿ywaæ kosmetyków anty-
perspiracyjnych, za to osoby ze
skór¹ such¹ - nat³uszczaj¹cych.
W ka¿dym przypadku polecam
konsultacjê z podologiem, który
na pewno chêtnie i fachowo do-
radzi w doborze odpowiedniego
preparatu.

- Kiedy nie wystarczy zwyk³y
pedicure?

- Gdy mamy do czynienia z od-
ciskami, modzelami, pêkaj¹cymi
stopami czy wrastaj¹cymi pa-
znokciami, zwyk³y pedicure nie
jest wystarczaj¹cy. Te problemy
czêsto wynikaj¹ ze zmian w bu-
dowie stopy. Do trwa³ego ich usu-
niêcia niezbêdne jest znalezienie
przyczyny, wyeliminowanie jej
oraz odpowiednie usuniêcie po-
wsta³ych zmian. Niestety kosme-
tyczki nie posiadaj¹ specjali-
stycznej wiedzy w tej dziedzinie.
W takich przypadkach zalecam
odwiedzenie gabinetu podolo-
gicznego, gdzie mo¿na uzyskaæ
fachow¹ pomoc.

- Kto powinien zwracaæ
szczególn¹ uwagê na stopy?

- Cukrzycy oraz osoby z zabu-
rzeniami kr¹¿enia, gdy¿ oni s¹

najbardziej nara¿eni na problemy
ze stopami i póŸniejsze powik³a-
nia. Te osoby powinny zachowaæ
czujnoœæ i w razie najmniejszych
problemów ze stopami udaæ siê
do podologa lub lekarza. Uszko-
dzenie skóry mo¿e prowadziæ do
zaka¿enia oraz do niebezpiecz-
nych powik³añ.

- Czym ró¿ni siê gabinet podo-
logiczny od gabinetu pedicure?

- Po pierwsze pracuj¹ tam od-
powiednio wykszta³cone osoby,
które maj¹ szerok¹ wiedzê z za-
kresu anatomii stopy, du¿¹ wie-
dzê medyczn¹ oraz potrafi¹ pra-
cowaæ z osobami z grupy ryzyka,
czyli cukrzykami, chorymi na he-
mofiliê oraz reumatykami. Wie-
dz¹, w jaki sposób pokierowaæ
pacjenta, aby ust¹pi³y problemy. 

Po drugie, gabinety te musz¹
byæ wyposa¿one w profesjonalne
urz¹dzenia oraz narzêdzia. Mu-
sz¹ zapewniaæ odpowiedni¹ ste-
rylizacjê narzêdzi i posiadaæ au-
toklaw medyczny (lub mieæ do
niego dostêp), który jest jedynym,
100-procentowo skutecznym
sprzêtem sterylizuj¹cym.

- Czy jeden zabieg podolo-
giczny wystarczy?

- To zale¿y. Czêsto, gdy proble-
my wystêpuj¹ w wyniku nieodpo-
wiedniej pielêgnacji, wystarczy
jeden zabieg. Je¿eli jednak pro-
blem jest spowodowany zaburze-
niami w budowie stopy, wa¿na
jest sta³a wspó³praca pacjenta,
zarówno z podologiem, jak
i z ortoped¹. Bardzo istotne jest,
aby problemy usun¹æ do koñca,
a nastêpnie stosowaæ siê do za-
leceñ podologa. Nie zapominaj-
my, jak wa¿na jest profilaktyka,
równie¿ zim¹, gdy stóp nie widaæ.

- Dziêkujemy za rozmowê.

W ka¿dy wtorek miêdzy 9.00
a 15.00 oraz w czwartek miê-
dzy 15.00 a 21.00, po wcze-
œniejszym umówieniu siê,
zapraszamy na bezp³atne
konsultacje podologiczne.

PIELÊGNACJA STÓP ZIM¥
Najbli¿sze miesi¹ce to czas, w którym nasze stopy 
schowamy do butów, aby chroniæ je przed deszczem,
œniegiem i mrozami. Nie jest to jednak powód, aby zapo-
mnieæ o nich a¿ do lata! O pielêgnacji i problemach stóp,
szczególnie zim¹, porozmawiamy z pani¹ Karolin¹ 
Lorenc-Bry³¹, specjalistk¹ podologiem z salonu 2B Beauty.

Studio Urody 2B Beauty, ul. £ukowska 2B, 
tel. 22 612-54-41; www.2b−beauty.pl

czynne: pon.–pt. 9.00–21.00, sob. 9.00–15.00.

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




