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

(22) 870 27 17
e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

Niepodleg³e
pranie siê
na ulicach

Warszawsk¹ tradycj¹ staje siê,
¿e w Dniu Niepodleg³oœci, 11 listo-
pada Polak daje Polakowi po buzi
i g³osi przy tym wznios³e has³a.
A jak nie chce sobie r¹k zmêczyæ,
to wynajmuje do tego np. Niemca.
Telewizje maj¹ co transmitowaæ,
potem przez tydzieñ trwa ustalanie
kto szed³ w pochodzie jak grzecz-
ny przedszkolak, a kto mia³ kamie-
nie w garœci. Porozumienia nie ma,
bo ka¿dy widzia³ co innego.

Mo¿emy albo uznaæ to za nor-
mê albo spróbowaæ zmobilizowaæ
ca³¹ wielosettysiêczn¹ resztê war-
szawiaków do innych obchodów,
tak, by tamto towarzystwo jednak
uzna³o, ¿e jest marginesem.

Na ca³ym œwiecie podczas Dni
Niepodleg³oœci np. urz¹dza siê
wielkie parady wojskowe. Przy-
chodz¹ t³umy ludzi, tak napraw-
dê popatrzeæ - ale zawsze mo¿-
na uznaæ, ¿e te¿ zamanifesto-
waæ. U nas ten szczególny dzieñ
przypada w listopadzie, rozu-
miem obawy, mo¿e byæ mg³a,
przelot samolotów bojowych sta-
je siê niebezpieczny, mieliœmy
zreszt¹ namacalny tego dowód
przed laty.

Ale mo¿e wielka, wielogodzinna
impreza na Stadionie Narodo-
wym, której ukoronowaniem móg³-
by byæ mecz reprezentacji Polski
z jakimœ atrakcyjnym rywalem?
I na dodatek „ punktowo” ciekawe
rodzinne „pikniki” przy Muzeum
Powstania Warszawskiego i przy
Centrum Nauki Kopernik?

Bo mnie siê wydaje, ¿e trzeba
szukaæ niej¹trz¹cych wspólnych
przedsiêwziêæ, albo pogodziæ siê
z myœl¹, ¿e 11 listopada bêdziemy
œwiadkami walk bokserskich.

Tomasz Szymański
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Na kilka miesiêcy przed UEFA EURO
2012TM pytamy, jak budowa Stadionu
Narodowego i organizacja pi³karskich
mistrzostw Europy wp³ynê³y na najbli¿-
sze otoczenie i ¿ycie mieszkañców.

Mamy stadion. I co mamy?Mamy stadion. I co mamy?
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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

RABATY!
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

czynne 9−20, sobota 9−14

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

Specjalny 
RABAT
zimowy!



Od kilku dni obowi¹zuj¹
nowe przepisy zakazuj¹ce
tzw. handlu ulicznego. Czy
faktycznie doprowadz¹ do
ca³kowitej likwidacji tej for-
my obrotu towarami?

Przez minione æwieræ wieku
uliczny handel, najczêœciej
okreœlany jako nielegalny, dla
niektórych by³ Ÿród³em po-
mna¿ania maj¹tku, a dla in-
nych uci¹¿liwoœci¹, która nie
powinna mieæ miejsca w stoli-
cy europejskiego kraju. Na
proceder ten mo¿na by³o jed-
nak patrzeæ jeszcze inaczej –
dla niektórych by³ jedynym
Ÿród³em utrzymania, a dla in-
nych ekonomicznym wyba-
wieniem, dziêki któremu mo-
gli taniej kupowaæ ró¿nego ro-
dzaju towary. Poszczególne

w³adze samorz¹dowe, co jakiœ
czas, zapowiada³y uporz¹dko-
wanie tej sfery handlu i podej-
mowa³y, z ró¿n¹ intensywno-
œci¹ i ró¿nym skutkiem, „wal-
kê z nielegalnym handlem”.
Najczêœciej ta walka polega³a
na wypisywaniu niezbyt wyso-
kich mandatów, choæ zdarza³y
siê spektakularne i burzliwe
akcje usuwania handlarzy
z miejskich chodników i ulic.
Wiele miejsc, gdzie tego typu
handel by³ niezwykle uci¹¿li-
wy, uda³o siê doprowadziæ do
w miarê przyzwoitego porz¹d-
ku. Choæ trudno jednoznacznie
oceniæ ile w tym porz¹dkowa-
niu by³o zas³ugi w³adz samo-
rz¹dowych, a ile naturalnej
transformacji zachowañ han-
dlarzy, którzy przeobra¿ali siê

w sklepikarzy i kupców dzia-
³aj¹cych na targowiskach. 
– W ubieg³ym roku odnotowa-
liœmy w Warszawie oko³o dzie-
siêciu tysiêcy zdarzeñ zwi¹za-
nych z nielegalnym handlem

ulicznym, a jeszcze kilka lat te-
mu œrednio by³o ich ponad
dwadzieœcia tysiêcy rocznie –
podsumowuje dla „Mieszkañ-
ca” Monika Ni¿niak, rzecznik
sto³ecznej Stra¿y Miejskiej.

Ulicznym handlem zaj¹³ siê
najwa¿niejszy w Polsce organ
stanowi¹cy prawo, czyli Sejm
RP, który zakaza³ sprzeda¿y to-
warów poza miejscami wyzna-
czonymi do tego celu przez
w³adze gminne. Od 19 listopa-
da za nieprzestrzeganie tych
przepisów grozi grzywna do
500 z³otych, a nawet konfiskata
towaru. – Ka¿da taka sytuacja
bêdzie analizowana przez na-
szych funkcjonariuszy i to oni
bêd¹ podejmowali decyzjê, czy
koñcz¹ czynnoœci pouczeniem
lub poleceniem, wypisuj¹ man-
dat, czy kieruj¹ wniosek do s¹-
du – mówi nam rzecznik Ni¿-
niak i zapewnia, ¿e Stra¿ Miej-
ska ma odpowiednie pomie-
szczenia, w których mo¿na
przechowywaæ skonfiskowane
towary. 

Elastycznoœæ w podejmo-
waniu decyzji przez stra¿ni-
ków miejskich sugeruje Miro-

s³aw Sztyber z zarz¹du CH
„Szembeka”, który swego
czasu by³ przewodnicz¹cym
podkomisji handlu i us³ug
w warszawskim samorz¹dzie. 

Po wprowadzeniu nowych
przepisów na chodnikach przed
Universamem Grochów stoj¹
stanowiska z warzywami
i owocami, u¿ywanymi ubra-
niami i kwiatami. – Ja siê nie
bojê, a poza tym muszê z czegoœ
¿yæ – handluj¹ca œwie¿ymi
kwiatami pani Izabela wyznaje,
¿e mia³a pawilon na targowi-
sku, ale osiem lat temu zosta³
zajêty za zad³u¿enie i od tamte-
go czasu nie mo¿e znaleŸæ innej
pracy. Niektórzy z handluj¹-
cych ju¿ przystosowuj¹ siê do
ominiêcia nowych przepisów
i przenosz¹ swoje straganiki na
inne przyuliczne tereny niena-
le¿¹ce do gminy. Nowe prawo
nie funkcjonuje na takich tere-
nach. Adam Rosiński
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Brutalny gwa³t
Do komisariatu w Wawrze zg³osi³a siê kobieta,

która powiadomi³a o zgwa³ceniu, którego mia³o
dokonaæ kilka osób. Niestety, pokrzywdzona nie
potrafi³a podaæ zbyt wielu szczegó³ów, by³a roz-
trzêsiona, zdruzgotana emocjonalnie, niewiele ze
zdarzenia pamiêta... Policjanci rozpoczêli opera-
cyjne ustalenia. Pomog³a im zgwa³cona kobieta -
bêd¹c na dworcu kolejowym, wœród krêc¹cych
siê tam ludzi rozpozna³a sprawców przestêpstwa.
Wskaza³a ich funkcjonariuszom komisariatu ko-
lejowego, a ci natychmiast zatrzymali trzech
mê¿czyzn i kobietê.

Reszt¹ zajêli siê wawerscy œledczy. Z ich usta-
leñ wynika, ¿e poza zgwa³ceniem, którego dopu-
œci³y siê wspólnie zatrzymane osoby dosz³o naj-
pierw do pozbawienia wolnoœci pokrzywdzonej.
Takie w³aœnie zarzuty z art. 197 i 189 Kodeksu
Karnego us³yszeli w prokuraturze 44-letni Ma-
riusz M., 41-letni Marek W. oraz 29-latkowie,
Daniel B. i Justyna K. W s¹dzie zdecydowano
o tymczasowym aresztowaniu wszystkich podej-
rzanych.

Areszt za piêæ rozbojów
Mówi³, ¿e ma zasadê, „kobiet nie tykam”. Je-

go ofiarami zawsze byli mê¿czyŸni. Zaczepia³
ich na ulicy, zdarzy³o siê, ¿e i w tramwajach.
Rozpoczyna³ rozmowê, po czym... gro¿¹c pobi-
ciem lub u¿yciem no¿a ¿¹da³ oddania pieniêdzy,
albo telefonu komórkowego. W taki w³aœnie spo-
sób dopuœci³ siê piêciu rozbojów. W sumie
ukrad³ 2380 z³otych, kilka telefonów i ³añcuszek
z krzy¿ykiem o wartoœci piêciu tysiêcy. Policjan-
ci poszukiwali go operacyjnie przez kilka tygo-
dni. 21-letni Krystian G. wpad³ przypadkiem -
podczas kontroli przez sto³ecznych wywiadow-
ców. Mia³ przy sobie narkotyki.

Pobi³ butelk¹
Policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego Ko-

mendy Sto³ecznej Policji przeje¿d¿aj¹c ulic¹ Wa-
szyngtona spostrzegli jak m³ody cz³owiek uderza

starszego mê¿czyznê w g³owê butelk¹ z piwem.
Funkcjonariusze zareagowali natychmiast. Po-
krzywdzony od razu otrzyma³ pomoc medyczn¹,
a sprawca rozboju zosta³ zatrzymany. Z dalszych
ustaleñ wynika³o, ¿e 17-letni Kamil R. zaczepi³
swoj¹ ofiarê chwilê wczeœniej w sklepie, za¿¹da³
od mê¿czyzny dwóch z³otych, kiedy ten nie da³
mu pieniêdzy, Kamil zagrozi³, ¿e policzy siê
z nim przed sklepem. I tak te¿ siê sta³o. Napast-
nik by³ ju¿ notowany.

Szef okrad³ pracownika
Policjanci z wywiadu udali siê do baru prowa-

dzonego przez obcokrajowców. Jeden z nich po-
wiadomi³ funkcjonariuszy, ¿e kilkanaœcie minut
temu jego szef ukrad³ mu portfel, w którym poza
kart¹ pobytu by³a gotówka w kwocie 1800 euro
i 3600 z³otych. Z jego relacji wynika³o, ¿e bêd¹c
w toalecie zostawi³ nieopatrznie portfel, kiedy po
chwili wróci³ ¿eby go zabraæ, portfela ju¿ nie by-
³o. Zapytany o wszystko szef wzruszy³ jedynie ra-
mionami, stwierdzi³, ¿e nie ma pojêcia, o jakim
portfelu mówi pracownik, po czym wyszed³ do
banku. Zawiadamiaj¹cy wyjaœni³ funkcjonariu-
szom, ¿e pieni¹dze, które mia³ przy sobie, to go-
tówka, jak¹ zbiera³ na wykupienie baru od szefa.
Po ustaleniu okolicznoœci zdarzenia wywiadowcy
zatrzymali 33-letniego Egipcjanina...

Œmiertelny wypadek 
21 listopada br. w Starej Mi³osnej na ul. Czecha

dosz³o do tragicznego wypadku. Kilka minut po
godzinie 6 rano samochód osobowy potr¹ci³
œmiertelnie mê¿czyznê na przejœciu dla pieszych.
Do zdarzenia dosz³o w chwili, gdy pieszy przebie-
ga³ przez jezdniê ul. Czecha. Na wysokoœci ul. Ob-
jazdowej uderzy³ w niego opel. Pieszy wpad³ do
samochodu przez przedni¹ szybê. Samochód prze-
jecha³ z mê¿czyzn¹ jeszcze oko³o 150 metrów. Jak
poinformowa³a policja, kierowca opla by³ trzeŸwy.
Wypadek spowodowa³ du¿e utrudnienia i korki
w kierunku centrum Warszawy. 

toms
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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.

ul. Saska 46
tel. 22 424−44−37
www.obiadek−saska.pl
Potrawy w³asnej produkcji.
BARDZO SMACZNE!
Zamówienia œwi¹teczne:

miêsa pieczone 
pó³miski wêdlin 

miêsa i ryby w galarecie 
zamówienia nietypowe 

ORGANIZUJEMY KOMUNIE,
IMPREZY OKOLICZNOŒCIOWE!

POZ – lekarze rodzinni, pediatra
Poradnie Specjalistyczne, Laboratorium
Centrum Diagnostyczne – USG, EKG, Holtery 

ul. K³opotowskiego 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38 
 www.vita-medica.pl

Temu tematowi poœwiêco-
na zosta³a wojewódzka konfe-
rencja „Bezpieczeñstwo w ru-
chu drogowym” zorganizowana
16 listopada przez warszawskie
Kuratorium Oœwiaty oraz sa-
sko-kêpsk¹ Szko³ê Podstawo-
w¹ nr 143 im. Stefana Starzyñ-
skiego. Konferencja w podsta-
wówce przy al. Stanów Zjedno-
czonych 27 zgromadzi³a ponad
220 nauczycieli mazowieckich
szkó³. G³ównie byli to nauczy-
ciele przygotowuj¹cy uczniów
do uzyskania karty rowerowej.
Ale za³o¿eniem konferencji by-
³o przekonanie jak najwiêkszej
iloœci nauczycieli do szerzenia
idei bezpieczeñstwa dzieci
w ruchu drogowym.

- Zale¿y nam ¿eby to przes³a-
nie dotar³o do jak najszerszego
grona pedagogów, ¿eby sta³o
siê priorytetem, a treœci zwi¹za-
ne z bezpieczeñstwem by³y
„przemycane” w nauczaniu
ró¿nych przedmiotów i utrwala-
ne – mówi³a „Mieszkañcowi”
Krystyna Jakubowska, dyrektor
SP nr 143, szko³y, która m.in.
uczestniczy w programie „Bez-
pieczny maluch na drodze”
i znajduje siê w klubie „Szkó³
Dbaj¹cych o Bezpieczeñstwo”.
Wœród prelegentów konferencji
znaleŸli siê m.in. Karol Semik
Mazowiecki Kurator Oœwiaty
i m³. insp. Wojciech Pasieczny
z Wydzia³u Ruchu Drogowego
Komendy Sto³ecznej Policji. 

- Dla szkó³, nauczycieli, ro-
dziców bardzo wa¿ne s¹ wyniki,

aby dziecko mia³o dobre oce-
ny z tych, czy innych
przedmiotów, ale tak napraw-
dê, czêsto zapominamy o naj-
wa¿niejszej sprawie – o tym,
¿e najwa¿niejsze jest, aby to
dziecko umia³o prze¿yæ  – zau-
wa¿y³ Andrzej Szklarski dy-
rektor Wojewódzkiego Oœrod-
ka Ruchu Drogowego w War-

szawie. – A tego w³aœnie szko-
³a powinna nauczyæ dzieci.
Faktycznie jest tak, ¿e najczê-
œciej z³e przyk³ady dla naj-
m³odszych p³yn¹ od… rodzi-
ców. Dzieci obserwuj¹ jak np.
mama odwo¿¹c je do szko³y
spieszy siê i przeje¿d¿a na
mrugaj¹cym ¿ó³tym œwietle,
tata nie zapina pasów w samo-
chodzie, a w czasie niedziel-
nego spaceru ca³a rodzina
przechodzi przez jezdniê na
czerwonym (bo nic nie jedzie)

lub spaceruje œcie¿k¹ 
rowerow¹… 

O wojewódzkim programie
„Bezpieczna Droga do Szko³y”
mówi³ Krzysztof Knysz sekre-
tarz Mazowieckiej Rady Bez-
pieczeñstwa Ruchu Drogowe-
go. W tym programie, finanso-
wanym przez samorz¹d Ma-
zowsza, w latach 2010–2011,
uczestniczy ok. dwustu tysiêcy
uczniów w wieku 10–14 lat.
Konferencja mia³a te¿ mocne
akcenty artystyczne. Pierw-
szym by³o rozstrzygniêcie wo-
jewódzkiego konkursu pla-

stycznego „Jestem uczestni-
kiem ruchu drogowego, wiêc
myœlê” i wrêczenie nagród lau-
reatom. Drugim zaœ przedsta-
wienie „Bezpieczne maluchy
na drodze” (na zdjêciu) w wy-
konaniu pierwszo i drugokla-
sistów ze szko³y goszcz¹cej
uczestników konferencji. Przez
tego typu dzia³ania artystyczne
równie¿ mo¿na uczyæ prawi-
d³owych zachowañ i przepisów
ruchu drogowego. Uczyæ prze-
¿ycia… ar 

Odpowiednia edukacja komunikacyjna
dzieci i uczniów mo¿e uchroniæ wiele
naszych pociech przed wypadkami dro-
gowymi. Warto o ni¹ zadbaæ.

Chrońmy dzieci przed wypadkami!
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O G Ł O S Z E N I E  O P R Z E T A R G U !
SBM „Ateñska” w Warszawie ul. Arabska 9 og³asza przetarg otwarty
w formie oferty pisemnej w dniu 06.12.2011 r. godz. 13.00 (sk³adanie
ofert do godz. 12.00) na pierwszeñstwo ustanowienia prawa odrêbnej
w³asnoœci lokalu mieszkalnego. 

1. Lizboñska 2 m 136, pow. u¿ytkowa 27,10 m2 – I piêtro
wartoœæ rynkowa – 203.300,00 z³ (5% wadium – 10.165,00 z³)

2. Ateñska 6 m 7, pow. u¿ytkowa 38,30 m2 – parter
wartoœæ rynkowa – 261.180,00 z³ (5% wadium – 13.059,00 z³)

3. Arabska 8B m 26, pow. u¿ytkowa 38,00 m2 – IV piêtro
wartoœæ rynkowa – 279.270,00 z³ (5% wadium – 13.963,50 z³)

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ  
w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym, pok. 7, tel. 672-03-24 w. 125. 
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Zapraszamy: ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, 
Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 9 tel. 22 379 72 91

PITSTOP –
MINIATURY, 
HOBBY, 
MODELE

Pit-stop kojarzy siê z szybkimi sa-
mochodami, Formu³¹ 1 i postojem,
by po chwili pêdziæ dalej. 

Dziœ proponujemy „pit-stop” w bar-
dzo ciekawym miejscu, w którym czeka
na mi³oœników motoryzacji i modelar-
stwa, i to w ka¿dym wieku: tysi¹ce naj-
ró¿niejszych modeli samochodów oso-
bowych, ciê¿arowych, samolotów, mo-
tocykli, ci¹gników z zaczepami z przodu i z ty³u, maszyn rolniczych, spycharek, solarek, maszyn
budowlanych, autobusów, samochodów dostawczych, kempingowych (w wyposa¿eniu nawet
parasole, rowerki, ludziki), ciê¿kich maszyn, pó³metrowych ³odzi i œcigaczy oraz niezliczonego
mnóstwa innych pomys³ów.

Ceny? W wiêkszoœci ni¿sze od tych w hipermarketach czy w „Smyku”, nawet o 30%, bo mo-
dele s¹ prosto od importerów.

Nie, nie jest to plastikowa tandeta, lecz solidne, markowe produkty. Choæ w ró¿nej skali, wy-
konane niezwykle starannie, z detalami. Œwietne egzemplarze dla koneserów, ale te¿ porz¹dne,
trwa³e zabawki dla ch³opców ma³ych oraz ca³kiem du¿ych: hobbystów, kolekcjonerów, modela-
rzy, bo mo¿na tu te¿ kupiæ modele do samodzielnego skrêcania lub klejenia (markowe modele
skomplikowane i bardzo proste, dziesiêciolatek te¿ œwietnie da radê) oraz wszelkie potrzebne do
tego akcesoria, m.in. farbki i kleje. 

Firmy? Welly, Burago, Maisto, Revell, Siku, to tylko niektóre marki, jakie tu znajdziecie. W pe³-
nym asortymencie katalogowym. Najlepsze z obecnych na rynku, bo w³aœciciel sklepu rozumie
i podziela tê pasjê. Uwa¿a te¿, ¿e jeœli kupowaæ dziecku zabawkê, to trwa³¹, starannie wykonan¹,
solidn¹ a nie atrapê z plastiku, która odkszta³ci siê i rozsypie po kilku dniach. Szkoda pieniêdzy.

Dla sentymentalnych - trabanty, fiaciki, radiowozy oznakowane MO lub Milicja i inne. Dla wy-
brednych - modele luksusowych BMW, Lamborgini, Jaguarów.

Samochodów (ju¿ od 7 z³!) - zatrzêsienie: tradycyjnych, z mnóstwem ruchomych czêœci; aku-
mulatorowych, na radio, luksusowych albo „patynowanych” na stare, spracowane modele
sprzed wielu lat. Pomyœlano te¿ o ofercie „dla siostrzyczek” i o zabawkach „inteligentnych”, sty-
muluj¹cych rozwój dziecka - szczegó³y w sklepie. Zawsze po drodze – ul. ZAMIENIECKA 25!

OTWARTE OD GODZ. 11.00 DO 19.00; W SOBOTY 10.00-15.00.

Zobaczcie, 
ile przep³acacie

Konkretnie? Porz¹dne garnitury
mêskie z doskona³ej, niemn¹cej
we³ny 140’S (ta cyfra œwiadczy
o d³ugoœci nici; im jest wiêksza,
tym tkanina szlachetniejsza i przy-
jemniejsza w dotyku a zw³aszcza -
mniej siê gniecie, jest bardziej
sprê¿ysta; 100’S oznacza bardzo
dobry, elegancki standard; tak
zwana wy¿sza pó³ka to 110’S a na-
wet 120’S, ale 140’S to wybitna ja-
koœæ) - zatem te wybitne, luksuso-
we, z we³ny 140’S w Warszawie
s¹ po ok. 2.000 z³, a w Birexie 
- 1.000 z³. Pe³nowartoœciowe,
wprost od producenta. Sk¹d ró¿-
nica w cenie? Birex nie mieœci siê
w kosztownej stolicy, to raz. Dwa -
nie musi wynajmowaæ lokalu za
bajoñskie sumy, poniewa¿ dzia³a
we w³asnym, przestronnym bu-
dynku, mieszcz¹cym nie tylko sa-
lon (ponad pó³ tysi¹ca metrów po-
wierzchni ekspozycji i sprzeda¿y).
Trzy - nie zatrudnia niezliczonych
prezesów, sekretarek, urzêdników
z ich pensjami, s³u¿bowymi przy-
wilejami, luksusowymi gabineta-
mi, poniewa¿ Birex to porz¹dna fir-
ma rodzinna, z doskona³¹ renom¹
- dzia³a na terenie, na którym ro-
dzina ¿yje od pokoleñ, wstyd wiêc

by by³o byæ niesolidnym czy bez-
sensownie windowaæ mar¿e.
Wróæmy jednak do konkretów.

Dla Panów
Garnitury Vistuli z we³ny

120’S tam ok. 1.400 z³; tu - 1.050
z³. Pozosta³e garnitury z we³ny
100’S o podobnych tam - 950-
1.000 z³; tu - 650-750 z³.

Potrzebna tylko marynarka?
Proszê bardzo: te same mary-
narki w Warszawie 650, tu – 470

z³; inny model tam - 560; tu –
400 z³, jeszcze inny tam 750, tu
– 520 z³.

Markowe spodnie jeansowe,
sztruksowe, bawe³niane w stolicy
280 – 300 z³, w Birexie - 190-200 z³.

Szukasz dobrej marki, na przy-
k³ad Pierre Cardin? Kurtki z go-
retexu w Warszawie oko³o 1.400
z³, tu - 950; p³aszcze i kurtki -
tam od 950 do 1.100 z³; tu - 600-
700 z³.

Warto wiedzieæ, ¿e Birex ma
w ofercie mêskie garnitury, po-
rz¹dne i eleganckie, ju¿ od 450
z³, a od grudnia pojawi siê wielki
wybór garniturów studniówko-
wych, projektowanych specjalnie
na nasz¹ m³odzie¿, czasem bar-

dzo wyroœniêt¹, a czasem jeszcze
nie, tako oko³o 160 cm; bardzo
szczup³¹ lub doœæ masywn¹ - Bi-
rex przewidzia³ ró¿ne warianty, za-
wsze zachowuj¹c korzystn¹ cenê.

Promocje 
i nie tylko

Uwaga! Nadchodz¹ grudniowe
i andrzejkowe promocje! Okrycia
mêskie i damskie 20% taniej, 
a pozosta³e artyku³y - minus
10%!

Ale nie tylko to jest dodatkow¹
przyjemnoœci¹ z robienia zaku-
pów w³aœnie tu. Trzeba wiedzieæ,
¿e w Birexie mo¿emy ubraæ na-
szego mê¿czyznê kompleksowo,
i to bez wzglêdu na wiek. S¹ tu nie
tylko garnitury dwu i trzyczêœcio-
we, p³aszcze, kurtki biznesowe
i sportowe, imponuj¹ca paleta ko-
szul od wytwornych po codzien-
ne, paleta krawatów we wszelkich
kolorach, fakturach, wzorach, ale
te¿ to, „czego oczy nie widz¹”,
czyli garderoba noszona pod spo-
dem, w tym œwietne skarpety bez-
uciskowe, bardzo eleganckie,
w kilku odcieniach. Do tego port-
fel, kapelusz lub czapka, parasol
(tak¿e w kszta³cie laski), neseser
lub walizka, s³owem - mê¿czyzna
kompletnie ubrany, i to na ró¿ne
okazje, to klient Birexu!

Bo tu mê¿czyzna, ch³opak czy
zwyk³y facet mo¿e ubraæ siê od
stóp do g³ów, na wyjœcia wyj¹tko-
we z gwarantowan¹ nieskaziteln¹
prezencj¹; na weekend - eleganc-

ko, energicznie, sportowo w naj-
lepszym stylu.

S¹ propozycje i dla tych,
którzy lubi¹ zdecydowanie wy-
ró¿niæ siê, zab³ysn¹æ detalem,
np. kolorow¹ podszewk¹ mary-
narki, ale te¿ - dla mi³oœników
klasyki, lekko stylizowanej i lub
ca³kiem statecznej.

Panowie mog¹ liczyæ na do-
radztwo stylistyczne - œmia³o
mo¿na przyjœæ bez ¿ony, oszczê-
dzaj¹c jej czas.

Dla Pañ
Jest te¿ kompetentne doradz-

two dla tych pañ, które wahaj¹ siê
z decyzj¹ i potrzebuj¹ „wsparcia”
konsultantki - dobieranie detali,
elegancka harmonia barw, deseni
i kroju.

Czego mog¹ szukaæ panie? Nie
tylko subtelnej elegancji, trendów

modowych z rysem indywidual-
nym, lecz tak¿e - relatywnie ni-
skich cen, w porównaniu z cenami
sto³ecznymi.

Od piêknego, wyszukanego
wieczoru i kreacji na specjalne
okazje czy uroczystoœci, tak¿e
œwietnych strojów biznesowych,
które umiejêtnie podkreœlaj¹, co
trzeba, dyskretnie tuszuj¹c ma³e
niedoci¹gniêcia, przez casual 
- sukienki, garsonki, spodnie
i spódnice, bluzki i bluzeczki, po
rewelacyjn¹ ochronê na zimê -
œwietne, duñskie kurtki, p³aszcze
- leciutkie, cieplutkie, modne i…
w bardzo rozs¹dnych cenach! No
i torby, szale, apaszki, rêkawiczki,
s³owem - wszelkie dodatki kobie-
ty eleganckiej i z pomys³em na
siebie sam¹. Jeœli zakupy, to - 
Birex. Tak wiele za znacznie
mniej! AS2011

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

szczegóły – www.birex.pl

Wysoka jakość, niskie ceny:
gwarantowane!

Specjalnie dla Pañstwa sprawdziliœmy ceny
w Warszawie i w Birexie, po czym zrobili-
œmy niewielkie zestawienie. Podane przez
nas ceny s¹ uœrednione, ale i tak szokuj¹!

WWW.PITSTOP.ORG.PL 
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Nie od dziœ wiadomo, ¿e
dba³oœæ o historiê i narodow¹
pamiêæ ma w Rembertowie bar-
dzo siln¹ i ugruntowan¹ trady-
cjê. 20 listopada dzielnicy przy-
by³o kolejne miejsce upamiêt-
niaj¹ce polskich bohaterów –
absolwentów i wyk³adowców
Wy¿szej Szko³y Wojennej, Cen-
trum Wyszkolenia Piechoty
i Akademii Sztabu Generalne-
go. Upamiêtniono ¿o³nierzy,
którzy przez swoj¹ patriotyczn¹
i niez³omn¹ postawê stali siê
ofiarami stalinowskiego terroru.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œwiêt¹ w Koœciele Garni-
zonowym Parafii œw. O. Rafa³a
Kalinowskiego. Parafia, której
proboszczem jest ks. kmdr dr
Leon Szot obchodzi w tym roku
jubileusz 20-lecia. – Niech ka¿-

dy, który bêdzie przechodzi³ ko-
³o tego miejsca – o maj¹cym zo-
staæ ods³oniêtym pomniku
mówi³ w koœciele Biskup Polo-
wy ks. Jerzy Guzdek – zatrzyma
siê, pomyœli i odda czeœæ tym,
którzy pozostali wierni a¿ do
koñca… Po mszy œwiêtej wszy-
scy udali siê przed Klub AON-
u, gdzie znajduje siê nowy po-
mnik. Przed przepasanym bia³o-
czerwon¹ szarf¹ pomnikiem
¿o³nierze Batalionu Reprezenta-
cyjnego WP wystawili posteru-
nek honorowy, a nastêpnie
wprowadzono asystê honorow¹
i licznie przyby³e poczty sztan-
darowe. Wszystko odbywa³o siê
przy muzycznej oprawie Orkie-
stry Wojskowej z Dêblina.

Po wys³uchaniu hymnu naro-
dowego przyszed³ czas na ofi-

cjalne wyst¹pienia. – To wyj¹tko-
wa chwila, bowiem na rember-
towskiej ziemi, w naszej „ma³ej
OjczyŸnie, powsta³o kolejne, jak-
¿e wa¿ne miejsce pamiêci naro-
dowej. Teren Akademii Obrony
Narodowej jest najbardziej od-
powiedni dla pomnika utrwala-
j¹cego pamiêæ o ludziach, którzy
pracowali  i walczyli dla Polski
i Jej chwa³y. Bo w tym w³aœnie
miejscu, w sposób szczególny,
historia splata siê z teraŸniejszo-
œci¹… - burmistrz Rembertowa,
Agnieszka K¹deja, mówi³a o od-
krywaniu mrocznych kart naszej
historii i honorowanych w³aœnie
oficerach, którzy zginêli, gdy¿
mieli odwagê broniæ ponadcza-
sowych wartoœci – Boga, Hono-
ru i Ojczyzny.

Wœród wielu ofiar epoki sta-
linowskiej znajdowali siê rów-
nie¿ wy¿si oficerowie Wojska
Polskiego. Ich patriotyzm sta-
nowi³ zagro¿enie dla terrory-
stycznego systemu. Byli potaje-
mnie aresztowani, przetrzymy-
wani w warunkach ur¹gaj¹cych
szlifom i godnoœci ludzkiej, tor-
turowani, a nastêpnie mordo-

wani w czêsto niewyjaœnionych
do dziœ okolicznoœciach lub
w „majestacie prawa” – skazy-
wani na œmieræ przez s¹dy. Ofi-
cerowie uhonorowani pomni-
kiem na terenie AON-u, to ofia-
ry zbrodni s¹dowych. S¹ sym-
bolem hañby polskiego i so-
wieckiego wymiaru sprawiedli-
woœci czasów stalinowskich.

Na uroczystoœæ ods³oniêcia
pomnika Prezydent RP, Broni-
s³aw Komorowski, przygotowa³
specjalny list, który zosta³ od-
czytany przez szefa Biura Bez-
pieczeñstwa Narodowego, mi-
nistra Stanis³awa Kozieja. „Zgi-
nêli, bo ich wypróbowana wier-
noœæ Polsce, a zarazem ¿o³nier-
ska wiedza i umiejêtnoœci, zo-
sta³y uznane za zagro¿enie dla
planów podporz¹dkowania na-
szego kraju obcej potêdze…” –
tak Prezydent, który rember-
towsk¹ uroczystoœæ obj¹³ hono-
rowym patronatem, pisa³ o ofi-
cerach wymienionych na pa-
mi¹tkowej tablicy pomnika
(pe³na lista w ramce obok). Bro-
nis³aw Komorowski dziêkowa³
wszystkim, którzy wspierali bu-

dowê pomnika. List ten zosta³
przekazany Rektorowi  Komen-
dantowi Akademii Obrony Na-
rodowej gen. dyw. Romualdowi
Ratajczakowi.

Niezwykle emocjonalne by³y
wyst¹pienia osób zwi¹zanych
z zamordowanymi oficerami:
córki œp. mjr Zefiryna Machalli
pani Marzenny Machalli-Ora-
wiñskiej oraz przewodz¹cego
Komitetem Budowy Pomnika
p³k w stanie spoczynku Jana Pa-
sternaka, który opowiada³ o be-
stialskich metodach „œledczych”
sprzed szeœædziesiêciu lat i do-
k³adnie przybli¿y³ historiê jednej
z ofiar, p³k Szczepana Œciobiora,
komendanta Oficerskiej Szko³y
Lotniczej w Dêblinie. £ami¹cy
siê g³os i ³zy na policzkach
uœwiadomi³y s³uchaj¹cym, ¿e
tamte, niewinne œmierci, które
by³y brutalnymi morderstwami,
s¹ czêœci¹ wspó³czesnej nam hi-
storii. I mimo up³ywu szeœciu
dekad wci¹¿, dla wielu ¿yj¹cych,
s¹ niezabliŸnion¹ ran¹...

Uroczyœcie ods³oniêty po-
mnik zosta³ poœwiêcony przez
duchownych ró¿nych wyznañ:
Biskupa Polowego Wojska Pol-
skiego Józefa Guzdka, ks. ma-
jora Andrzeja Jakimiuka z Pra-
wos³awnego Ordynariatu WP
oraz ks. kapitana Tomasza Wi-
g³asza, przedstawiciela ewan-
gelickiego Biskupa Polowego
WP. Odczytany zosta³ Apel Po-
leg³ych, Kompania Honorowa
WP odda³a Salwê Honorow¹,
a liczne delegacje z³o¿y³y przed
pomnikiem wieñce.

Po zakoñczeniu uroczystoœci
wszyscy udali siê do tutejszego
kasyna akademickiego na krót-
k¹ przerwê i poczêstunek przy-
gotowany przez organizatorów
obchodów: Akademiê Obrony

Narodowej, Urz¹d Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy,
Parafiê pw. œw. O. Rafa³a Kali-
nowskiego oraz Komitet Orga-
nizacyjny Budowy Pomnika.
Ten czas sprzyja³ nieformalnym
rozmowom. – Wspó³praca miê-
dzy AON-em, a w³adzami Rem-
bertowa uk³ada siê bardzo do-
brze, czego przyk³adem jest
m.in. dzisiejszy dzieñ – œrodo-
wiskom dzia³aj¹cym w dzielnicy
i na terenie Akademii uda³o siê
doprowadziæ do koñca bardzo
wa¿ny projekt – powiedzia³
„Mieszkañcowi” komendant
gen. Romuald Ratajczak.

Zwieñczeniem tego uroczy-
stego dnia by³o otwarcie w Klu-
bie AON-u wystawy „Do koñca
wierni Polsce” przybli¿aj¹cej
sylwetki uhonorowanych ofice-
rów oraz koncert Orkiestry Wo-
skowej z Dêblina. AS2011

Oficerowie zbrodni stalinow-
skich i komunistycznych uhono-
rowani pomnikiem na terenie
Akademii Obrony Narodowej
w Rembertowie:
gen. bryg Leopold Okulicki,
„NiedŸwiadek”
gen. bryg. Kazimierz Tumidajski
gen. bryg. Franciszek Herman
p³k Bernard Adamecki
p³k Józef Jungraw
p³k Mieczys³aw Oborski
p³k Aleksander Rode
p³k Szczepan Œcibior
p³k Zdzis³aw Barbasiewicz
p³k Stanis³aw Michowski
pp³k Aleksander Kita
pp³k Aleksander Krzy¿anowski,
legendarny genera³ „Wilk”
pp³k Antoni Olechnowicz
pp³k Zygmunt Soko³owski
mjr Zefiryn Machaila
mjr Benno Zerbst

Rembertowska historia i teraźniejszość
W rembertowskiej Akademii Obrony 
Narodowej ods³oniêto pomnik ku czci 
oficerów zamordowanych w czasach 
stalinowskich. Otwarto te¿ wystawê 
poœwiêcon¹ tym ofiarom oraz obchodzono
jubileusz 20-lecia Parafii Wojskowej. 

Poczty sztandarowe przy pomniku.

Delegacja Rady i Zarz¹du Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
sk³adaj¹ca wieniec.

Mszy œw. koncelebrowanej
przewodniczy³ arcybiskup
Henryk Hoser SAC, biskup
warszawsko-praski, a wspó³-
konsekratorami byli arcybiskup
S³awoj Leszek G³ódŸ, metropo-
lita gdañski i biskup Kazimierz
Romaniuk, biskup Senior war-
szawsko-praski oraz wszyscy
biskupi i kap³ani uczestnicz¹cy
w liturgii.

Ks. dr Marek Solarczyk uro-
dzi³ siê 13 kwietnia 1967 r.
w Wo³ominie. W 1986 roku
ukoñczy³ szko³ê œredni¹. W tym

samym roku wst¹pi³ do Wy-
¿szego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w War-
szawie. Studia zakoñczy³ obro-
n¹ pracy magisterskiej „Dzia-
³alnoœæ spo³eczno-polityczna
ks. Adama Wyrêbowskiego
w latach 1909-1927” napisanej
na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym w Warszawie pod kie-
runkiem ks. dr Andrzeja Ga³ki.
Nale¿y do pierwszego rocznika
kap³anów, który 28 maja 1992
roku przyj¹³ œwiêcenia w kate-
drze œw. Floriana. Uczestniczy

w pracach wielu struktur, m.in.
jest cz³onkiem diecezjalnej Ko-
misji ds. Sztuki i Budownictwa
Koœcielnego, Komisji ds. Stu-
diów oraz przewodnicz¹cym
Zespo³u ds. Duszpasterstwa
Ogólnego. Od grudnia 2006 r.
jest kanonikiem honorowym
Kapitu³y Katedralnej War-
szawsko-Praskiej. W czerwcu
2009 roku zosta³ mianowany
proboszczem parafii katedral-
nej pod wezwaniem œw. Micha-
³a Archanio³a i œw. Floriana
Mêczennika. (ab)

REKLAMA REKLAMA

Pierwsze œwiêcenia biskupie 
w katedrze warszawsko-praskiej

19 listopada br. w Bazylice katedralnej pod wezwaniem œw. Micha³a Ar-
chanio³a i œw. Floriana Mêczennika przy ul. Floriañskiej podczas uroczy-
stej mszy œw. odby³y siê po raz pierwszy œwiêcenia biskupie ks. dra Mar-
ka Solarczyka – Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
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11 listopada br. w Sanktua-
rium Matki Bo¿ej Królowej Pol-
skich Mêczenników przy Al.
Stanów Zjednoczonych
odby³a siê Msza œw. od-
pustowa, po³¹czona
z rocznic¹ odzyskania
niepodleg³oœci. W na-
bo¿eñstwie udzia³ wziêli
licznie zgromadzeni ksiê¿a
z po³udniowopraskich parafii,
a patriotyczn¹ homiliê wyg³osi³
ks. Feliks Folejewski z parafii
Ojców Pallotynów. Po Mszy œw.
wierni pos³uchaæ mogli koncer-

tu pieœni patriotycznych. Z-ca
burmistrza Pragi Po³udnie – Ja-
ros³aw Karcz, przypomnia³ ze-
branym historiê odzyskania nie-
podleg³oœci. Na zakoñczenie,
proboszcz parafii ks. pra³at
Krzysztof Jackowski, podziêko-
wa³ artystom i licznie zebranym
wiernym za przybycie. 

  
Z okazji obchodów 20-lecia

Partnerstwa Miast Berlina
i Warszawy, od 25 do 27 listo-
pada, w stolicy zobaczyæ bêdzie
mo¿na kopiê Bramy Branden-
burskiej. Uroczystoœæ rozpoczê-
cia obchodów odbêdzie siê 
25 listopada o godzinie 17.30 
na deptaku przy ul. Romualda
Traugutta i Krakowskim Przed-
mieœciu. Wiêcej: www.berlin-
-polska.pl 

  
6 grudnia br. w godz. 9.00-

14.00 na parkingu przed Me-
dyczn¹ Szko³¹ Policealn¹ Nr 4
przy ul. Grenadierów 30a w ra-
mach akcji „Kropla krwi dla
Miko³ajka” stanie autobus do
poboru krwi. Organizatorzy za-
praszaj¹ wszystkich chêtnych,
którzy zechc¹ podzieliæ siê tak
drogocennym lekiem jakim jest

krew. Aby oddaæ krew trzeba
mieæ ukoñczone 18 lat, posia-
daæ ze sob¹ dowód osobisty. 

  
W czwartek 1 grudnia

w Punkcie Aktywizacji Zawo-
dowej przy Klubie Integracji
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
dzielnicy Wawer przy ul. Szafi-
rowej 58 (PKP Miedzeszyn)
w godz. 10.00-14.00 odbêdzie
siê bezp³atne spotkanie na te-
mat ekonomii spo³ecznej,
a w szczególnoœci zak³adania
i prowadzenia spó³dzielni so-
cjalnych. Zainteresowani pro-
szeni s¹ o kontakt z Agnieszk¹
Dregiel, tel. 22 872-03-85. 

  
8 listopada br. zdemontowa-

no pomnik Braterstwa Broni,
potocznie zwanym pomnikiem

„Czterech œpi¹cych”. Pomnik
zostanie poddany konserwacji,
a nastêpnie w zwi¹zku z budo-
w¹ metra ma zostaæ przesuniêty
w g³¹b Placu Wileñskiego.

  
12 listopada br. w kultowym

ju¿ Soho Factory przy ul. Miñ-
skiej oko³o tysi¹ca osób bawi³o
siê na imprezie w ramach ogól-
noœwiatowej akcji  Nightlife
Exchange Project. Podczas za-
bawy „przenoszono siê” z Au-

stralii do Japonii, dalej do Ke-
nii, nastêpnie do Polski, z Pol-
ski do USA, a na koniec odwie-
dzono Brazyliê. W czasie
„podró¿y” zgromadzeni goœcie

ogl¹dali tañcz¹cych na scenie
utalentowanych tancerzy.
W ci¹gu tej nocy w 50 krajach
z ca³ego œwiata odbywa³y siê
podobne zabawy z tego cyklu.
Muzyczn¹ gwiazd¹ imprezy by³
FOX. Pos³uchaæ mo¿na by³o
tak¿e Moniki Brodki, Natalii
Lubrano i Organka.   

  
Dzieñ Otwartego Notariatu -

Porozmawiaj z notariuszem o…
to ogólnopolska akcja eduka-
cyjna, organizowana przez Kra-
jow¹ Radê Notarialn¹ i po-
szczególne Rady Izb Notarial-
nych. W sobotê 26 listopada br.
w godzinach 9.00-16.00 nota-
riusze bêd¹ udzielali porad.
W Warszawie dy¿urowaæ bêd¹
w Pa³acu Prymasowskim, ul.
Senatorska 13/15. Wiêcej na
stronie: www.krn.org.pl

  
Zbli¿a siê kolejna - ju¿ XVIII

edycja Ogólnopolskiego Festi-
walu Kolêd i Pastora³ek im. ks.
Kazimierza Szwarlika w Bêdzi-
nie. Jednym z organizatorów
eliminacji mazowieckich jest

Oœrodek Kultury w dzielnicy
Weso³a. Tegoroczne przes³u-

chania z rejonu Warszawy
i Mazowsza odbêd¹ siê

10 grudnia br. (przes³u-
chania solistów bêd¹
siê odbywa³y w sie-
dzibie przy ul. Sta-

rzyñskiego 21, nato-
miast chórów i zespo³ów

w Gimnazjum nr 120 przy ul.
Armii Krajowej 39). Tegorocz-
n¹ gwiazd¹ festiwalu bêdzie
Eleni, której koncert planowany
jest na godz. 19.00.

  
Republika Mo³dawii prokla-

mowa³a niepodleg³oœæ 27 sierp-
nia 1991 r. Mo³dawia s³ynie
z win produkowanych we w³a-
snych gospodarstwach domo-
wych. 17 listopada br. w Biblio-
tece Publicznej im. Zygmunta
Jana Rumla na Goc³awiu przy
wspó³pracy Ambasady Repu-
bliki Mo³dawii zorganizowano
Dzieñ Mo³dawii. Tego dnia
czytano bajki i wyœwietlano
kreskówki zwi¹zane z regio-
nem, poznawano kulturê, geo-
grafiê i jêzyk oraz pokazano
film. Nastêpnie goœæ honorowy
ambasador – Iurie Bodrug opo-
wiedzia³ o historii, kulturze
i tradycjach swojego kraju.

  
Ju¿ po raz trzeci nasz¹ redak-

cjê odwiedzi³ S³oñ Szczêœciarz
z Przedszkola Nr 331 z ul. Sza-
serów. Razem z pani¹ dyrektor

Marzen¹ Nowak  przyszed³ do
nas, by przypomnieæ, ¿e 21 li-
stopada jest obchodzony Dzieñ
¯yczliwoœci czyli œwiêto dla
ka¿dego, bo ¿eby wzi¹æ w nim
udzia³ wystarczy zrobiæ coœ mi-
³ego dla osób ze swojego oto-
czenia. (ab) (KaWa)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Samorz¹d Kamionka zaprasza mieszkañców na spotkanie
dotycz¹ce inwestycji i utrudnieñ komunikacyjnych. W spo-
tkaniu wezm¹ udzia³ m.in. przedstawiciele spó³ek: Zarz¹d Trans-
portu Miejskiego, Metro Warszawskie, Tramwaje Warszawskie.
Spotkanie odbêdzie siê 29 listopada o godz. 18.00 w Szkole
Podstawowej Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44. Wiêcej
informacji na stronie www.kamionek.waw.pl

Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³u-
dnie ul. Podskarbiñska 2 – 25.11. godz. 19.00 – „Odbicia
w Zwierciadle – o przesz³oœci w filmie dokumentalnym. Pocz¹t-
ki kina etnograficznego”, wstêp wolny; 26.11. godz. 18.00 – An-
drzejkowe Obrzêdy i zabawa taneczna przy muzyce mechanicz-
nej, wstêp 20 z³; 27.11. godz. 15.00 – „Królewna Œnie¿ka i sied-
miu krasnoludków” – spektakl, wstêp 3 z³; 28.11. godz. 18.30 –
W cyklu  „Swing Club” wyst¹pi „Filip Wojciechowski Trio”,
wstêp wolny; godz. 11.30–13.30 –Warsztaty Bêbniarskie. Zapisy
pod adresem: biuro@barwykultury.org

Klub Kultury Saska Kêpa ul. Brukselska 23 – 24.11. godz.
19.00 - seans filmowy „Mefisto”, bilety 5 z³ w sprzeda¿y 2 godz.
przed seansem; 26.11. godz. 17.00 - Finisa¿ wystawy „RzeŸbia-
rze Saskiej Kêpy”; 01.12. godz. 19.00 – seans filmowy; 02.12.
godz. 19.00 - Biba-Blues i Ballada na Saskiej Kêpie. Bilety 10 z³
w sprzeda¿y 2 godz. przed koncertem; 03.12. godz. 17.00 –
Spektakl teatralny „A+B = RH – Historia Gwa³townej Mi³oœci”
Teatr Horn; 07.12. godz. 19.00 – seans filmowy; 

Oœrodek Edukacji Kulturalnej SBM Grenadierów, Al. Sta-
nów Zjednoczonych 40 - 28.11. godz. 13.00 - przedstawiciel
Pañstwowej Inspekcji Handlowej opowie o prawach konsumen-
tów. Wstêp wolny; 5.12. godz. 16.00 - Spotkanie z Katarzyn¹
Kochañsk¹ „Jak szybko i ³atwo zrobiæ prezenty œwi¹teczne”,
wstêp wolny;

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21
- 30.11. godz. 18.00 - Koncert  w wykonaniu nauczycieli i absol-
wentów Szko³y Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Su-
lejówku z okazji XX–lecia jej istnienia; 3.12. godz.12.00 - War-
sztaty Leonarda. „Ozdoby choinkowe”. Zajêcia dla dzieci, obo-
wi¹zuj¹ zapisy pod nr tel. 22 773 61 88; godz.17.00 - Jak to by-
³o na wykopaliskach w Peru. Pokaz slajdów i opowieœci
z podró¿y Marka £asisza; 4.12. godz.16.00 – Przedstawienie Te-
atru Lalek Czarodziej „Pomocnik Œwiêtego Miko³aja”. Potem
spotkanie z Miko³ajem wrêczaj¹cym prezenty (zainteresowani
rodzice powinni zg³osiæ siê do sekretariatu w dniu spektaklu);

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” filia Oœrodka Kultu-
ry w Dzielnicy Weso³a ul. Jana Paw³a II 25 - 27.11. godz. 16.00
- „Kopciuszek” - przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów
teatru Wariacja; 30.11. godz. 18.00 - Andrzejki dla dzieci. Wró¿by
i zabawy andrzejkowe dla najm³odszych; 01.12. godz. 19.00 – Rê-
koczyny. Wernisa¿ prac Doroty £asisz (ceramika, decoupage), El¿-
biety Lipiec (batiki i pastele) oraz El¿biety Pankiewicz (malarstwo
na drewnie); 02.12. godz. 19.00 – Projekcja filmu „Nie ma ró¿y bez
ognia”; 3.12. godz. 19.00 - Isadora Duncan – Kocham taniec.
Przedstawienie muzyczne; 8.12. godz. 19.00 - Œladami autora Jan-
ka Muzykanta. Projekcja filmu o Henryku Sienkiewiczu.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA

O G £ O S Z E N I E
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzib¹ w Warszawie, ul. Tarnowiec-
ka 7 informuje, ¿e w dniu 15.12. 2011 r. odbêdzie siê pisemny przetarg na ustanowienie
prawa odrêbnej w³asnoœci wraz z wieczystym u¿ytkowaniem gruntu dla lokali mieszkal-
nych po³o¿onych w Warszawie przy ulicach:
1.  Komorska 8 m 1, o pow. u¿yt. – 59,40  m2 – 3 pok. + w. kuchnia – parter

Cena wywo³awcza – 330.561,00 z³.
2.  Komorska 4 m 210, o pow. u¿yt. – 47,60 m2 – 2 pok. + w. kuchnia – parter

Cena wywo³awcza – 281.126,00 z³.
Termin sk³adania pisemnych ofert up³ywa dnia 14.12.2011 r., godz. 1200.

Osoby zainteresowane przetargiem zobowi¹zane s¹  do³¹czyæ do oferty dowód wp³aty
wadium w wysokoœci  1.000 z³, dokonanej na konto Spó³dzielni: 

Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647
Szczegó³owe informacje na temat warunków przetargu i obowi¹zuj¹cego regulaminu

mo¿na uzyskaæ pod nr tel. (22) 612-51-39 lub na stronie internetowej Spó³dzielni –
www.smo.waw.pl

Lokale mo¿na ogl¹daæ po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. (22) 612-56-66.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podawania przyczyn.

Zarz¹d Spó³dzielni

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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!

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

Zak³ad Us³ug 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

ZZ aa pp rr aa ss zz aa mm yy ::   ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

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

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

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

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl
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Pan Eustachy Mordziak stan¹³ jak wryty, gdy zobaczy³ Kazi-
mierza G³ówkê ubranego w bia³o-czerwony, z ostentacyjnie
wielkim or³em, szal kibica reprezentacji Polski.

- Panie Kaziu, jak rany, Euro za osiem miesiêcy, a pan ju¿
w stroju galowym, ¿e tak powiem?

- Za stary kibic jestem, ¿eby nie wiedzieæ takich rzeczy. To
jest panie Kaziu demonstracja. Dosyæ, kurna Olek! Lato musi
siê skoñczyæ.

- Przecie¿ ju¿ siê skoñczy³o parê miesiêcy temu. 
- Nie chodzi o lato astronomiczne, tylko o to lato, które na-

sz¹ pi³k¹ rz¹dzi. O Grzegorza Lato, prezesa PZPN. 
- Co on panu zrobi³?
- Naprawdê nic pan nie wiesz? Ca³a Polska o tym mówi – od

stadionów, po Sejm i rz¹d. Otó¿ ten Lato wpad³ na pomys³, ¿e-
by na strojach reprezentacji pi³karskiej namalowaæ jakiegoœ
bohomaza, w miejsce tradycyjnego or³a w koronie. 

- Czy on g³upi? Co mu nasze god³o przeszkadza, sam prze-
cie¿ lata³ za pi³k¹ z orze³kiem na koszulce? 

- T³umaczy to tak: orze³ „zszed³ na psy”, Chiñczycy mog¹
wyprodukowaæ miliony gad¿etów z or³em, a my nic z tego nie
bêdziemy mieli? 

- A co chc¹ mieæ?
- Jak to, co – kasê! Niestety, god³a pañstwowego nie da siê

zastrzec, jak zwyk³ego znaku towarowego. Wymyœlili wiêc bo-
homaza, niby takiego orze³ka stylizowanego, i tego zastrzegli.
Teraz ka¿dy, kto bêdzie chcia³ wyprodukowaæ szalik z tym
czymœ, bêdzie musia³ zabuliæ. 

- To chore jest, panie Kaziu.
- ¯ebyœ pan wiedzia³. Jak tylko te stroje ludziom pokazali, od

razu podniós³ siê krzyk, ¿e Lato oszala³. 
- A Lato?
- G³upa r¿nie: ¿e o co chodzi? Przyszed³ mecz z W³ochami,

kiedy pi³karze wyst¹pili w nowych strojach pierwszy raz. Na
stadionie 40 tys. ludzi krzycza³o: Gdzie jest orze³? Krzyczeli
te¿ j…æ, j…æ PZPN, ale to nie pierwszy raz, bo kibice maj¹
z Lat¹ na pieñku nie od dziœ. Po paru dniach mecz z Wêgrami
i tym razem na 40 tysiêcznym stadionie jakieœ osiem tysiêcy lu-
dzi. Dopingu nie ma, radoœci nie ma, jest tylko: „Gdzie jest
orze³”? W sprawie or³a zdziwienie wyraziæ raczy³ sam pan
prezydent. O innych nie wspomnê.

- Ja ciê krêcê, ale draka. Wiesz pan, tak sobie myœlê, ¿e
jak ju¿ Lato poszed³ tak daleko, to móg³by zrobiæ jeszcze
jeden krok do przodu. Skoro PZPN ma ju¿ swojego or³a, to
móg³by siê pokusiæ i o w³asny hymn. Niech by sobie skom-
ponowali jak¹œ pieœñ i wtedy sytuacja by³aby klarowna:
mielibyœmy reprezentacjê PZPN, a Polska mia³aby spokój
i nie musia³aby ju¿ siwieæ, po kolejnym, 134, spud³owa-
nym przez pezetpeenowskiego kopacza strzale z piêciu me-
trów.

- No, ale taki hymn trzeba wymyœliæ, a jak tak patrzê na pre-
zesa, to g³owa ma³a.

- Bez przesady, mogê to zrobiæ na poczekaniu: 
Z Grzegorzem Lato jest naród ca³y.
Z Grzegorzem Lato kraj nasz niema³y
Z Grzegorzem Lato jesteœmy my
I o potêdze sny… 
Wystarczy tylko napisaæ muzykê i gotowe. 
- Ja ciê krêcê, panie Kaziu - no, no. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Gdzie jest orze³?

œwietlone, eleganckie, cieplut-
kie i pachn¹ce, zaœ bazary
pachn¹ czêsto kiszon¹ kapu-
st¹, pomidorami, wêdzon¹
kie³bask¹ i œwie¿ym chlebem.
Na bazarze mo¿na zmokn¹æ,
zabrudziæ buty, mo¿na czêœciej
ni¿ w galerii czy hipermarke-
cie spotkaæ ma³o reprezenta-
cyjn¹ klientelê. 

Ale raczej nie spotkamy tam
ochrony. Nie to, ¿e jej nie ma.

Przewa¿nie jest, podobnie, jak
monitoring, ale dzia³a jak¿e
inaczej, ni¿ w tych bardziej
„ambitnych” miejscach!

Kilka dni temu, w King
Cross Center szuka³am
(o pró¿noœci kobieca!) sypkie-
go pudru w odcieniu natural-
nym. Kto u¿ywa podobnego
pudru wie, jak trudno znaleŸæ
dobry odcieñ. Na pó³kach -
mnóstwo propozycji, a ja szu-

kam tej dla mnie. Za mn¹ krok
w krok (a raczej ramiê w ra-
miê) pod¹¿a ochroniarz, dy-
sz¹c mi w ko³nierz. Nie czu-
³am siê „taka ³adna”, raczej -
taka podejrzana! A mo¿e szu-
ka³ ró¿u lub szminki dla sie-
bie?! Przy trzecim testerze
podda³am siê. Co bêdê ch³o-
pinie robiæ k³opot. Wysz³am.
Kupiê sobie w innym sklepie.
To samo powtórzy³o siê tam
jeszcze w dwóch sklepach,
zreszt¹ nie pierwszy raz. Na-
chalne œwidrowanie wzro-
kiem, krêpuj¹ce pod¹¿anie tu¿
za klientem, zagl¹danie przez
ramiê. Brrr.

Kto kontroluje ich pracê?
Kto ich szkoli? Kto pozwala na
takie traktowanie nas? Gdzie
dobre, kupieckie zasady i tro-
ska, by klient czu³ siê mile wi-
dziany i dobrze traktowany?
Nie jak z³odziej, którego zaraz
zakuje siê w kajdany, bo ka¿dy
przychodzi tam kraœæ. 

Na te pytania niech odpo-
wiedz¹ sami sobie zarz¹dzaj¹-
cy tymi „luksusami”. Ja idê na
bazar! żu

Kobiecym okiem

Kiedy, jak nie teraz: uzupe³-
niamy jesienno - zimow¹ gar-
derobê, zaczynamy szukaæ pre-
zentów: Andrzejki, Miko³ajki,
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
i Nowy Rok. Przy okazji nowy
dywan, mo¿e nowa kanapa lub
fotele? Albo telewizor?!

Mroczne popo³udnia i wie-
czory sk³aniaj¹ do towarzy-
skich spotkañ, pogadania przy
herbacie i czymœ s³odkim…
Mniej je¿d¿enia na dzia³ki,
mniej piknikowania, wiêcej -
hipermarketów, sklepów i ba-
zarów. 

Zasadniczo ró¿nic miêdzy
prostymi, swojskimi bazarami
a centrami handlowymi jest
wiele: ceny, komfort robienia
zakupów… Komfort, który nie
polega tylko na tym, ¿e galerie
handlowe s¹ wypiêknione, roz-

Hajda na
zakupy!

PPPPoooommmmnnnn iiii kkkk     
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

21 listopada 2011 roku, „pod go³ym niebem” czyli w Alejach Ujazdowskich na
przeciwko ambasady USA odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika 40-ego pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Wilsona Reagana (dwie kadencje: od 20
stycznia 1981 do 20 stycznia 1989 roku). Tu pominê wszystko inne i skoncentrujê
siê tylko na tym, ¿e Reagan by³ jednym z najdowcipniejszych prezydentów w histo-
rii USA. Nawet po zamachu na swoj¹ osobê w Waszyngtonie 30 marca 1981 roku,
kiedy w szpitalu zobaczy³ wokó³ siebie lekarzy, powiedzia³: „Mam nadziejê, ¿e
wszyscy jesteœcie republikanami” (on sam nale¿a³ do tej partii). 

A oto inne próbki jego humoru. W lutym 1987 roku Reagan referowa³ dzienni-
karzom sw¹ w³aœnie zakoñczon¹ wizytê w Meksyku. „Meksyk – powiedzia³ –
znam, poniewa¿ by³em tam z oficjaln¹ wizyt¹ jako gubernator Kalifornii (lata
1966-74). W Mexico City odby³o siê wówczas wielkie przyjêcie, a ja wyg³osi³em od-
powiednie przemówienie. Ku mojemu rozczarowaniu oddŸwiêk publicznoœci by³
mierny. Owszem, goœcie œmiali siê z moich dowcipów, ale letnio a i oklaski by³y ta-
kie sobie. Czu³em siê wiêc kiepsko, zw³aszcza, ¿e po mnie wyst¹pi³ mówca z prze-
mówieniem po hiszpañsku, a reakcja na jego s³owa by³a zupe³nie odmienna. Ludzie
wybuchali œmiechem raz po raz, oklaskiwali go rzêsiœcie, wiêc ja, nie chc¹c, ¿eby
myœleli, ¿e siê czujê dotkniêty, œmia³em siê jeszcze g³oœniej ni¿ oni i klaska³em je-
szcze d³u¿ej. Ale w pewnym momencie nachyli³ mi siê do ucha ambasador amery-
kañski w Meksyku i powiedzia³: ‘Panie gubernatorze, na pañskim miejscu, to ja
bym siê tak ostentacyjnie nie œmia³ ani tak d³ugo nie oklaskiwa³ tego faceta, bo on
po prostu t³umaczy pañskie przemówienie na hiszpañski”. 

Przeciwnicy Reagana mówili: „On opowiada dobre, ale cudze, dowcipy, bo siê ich
uczy na pamiêæ, ale sam nie ma wcale refleksu, gdy pojawia siê jakaœ nieoczekiwa-
na okazja, by dowcipnie na ni¹ zareagowaæ”. Tymczasem to nieprawda. Jestem oto
w Bia³ym Domu, a Reagan przemawia na czeœæ Davida Connora, kapitana jachtu
„Stars and Stripes”, który w Australii zdoby³ ¿eglarski Puchar Ameryki. Mówi: „Kie-
dy pod koniec zawodów, w wyniku kiepskiej pogody, twój jacht o ma³o nie zderzy³
siê z jachtem ‘New Zealand’, nie straci³eœ zimnej krwi, mówi¹c do za³ogi ‘Bóg nam
dopomo¿e’”. 

Connor: „Panie prezydencie, ja nie tylko to powiedzia³em”. 
Reagan: „Ale tylko to nadaje siê do druku”. 
A teraz prawdziwa rewelacja. Jest niedziela. W jednym z salonów Bia³ego Do-

mu odbywa siê koncert Vladimira Horovitza, pianisty amerykañskiego pochodze-
nia rosyjskiego. Z powodu niedzieli jest ma³o goœci, wiêc siedzê w trzecim rzê-
dzie i widzê wszystko jak na d³oni. Sceneria jest nastêpuj¹ca. Horovitz gra na
fortepianie stoj¹cym na lekkim wzniesieniu. Nastêpuje przerwa, w czasie której
Reagan wyg³asza przemówienie na jego czeœæ. Stoi ty³em do wzniesienia, na
którym na krzes³ach obok fortepianu, siedzi Horovitz, jego ¿ona i Nancy Rea-
gan. Krzes³o pani Nancy stoi tu¿ obok krawêdzi wzniesienia, a ni¿ej, na pod³o-
dze, stoi kosz z kwiatami. W pewnym momencie przemówienia, pani Horovitz
chce uœciskaæ pani¹ Nancy, wiêc przesuwa swoje krzes³o w jej kierunku, jej krze-
s³o przesuwa krzes³o Nancy i – hop – ono siê zsuwa z podniesienia, a pani Na-
ncy wpada w kosz kwiatów. A ja, po raz pierwszy w ¿yciu, widzê w ca³ej okaza-
³oœci... majtki pani prezydentowej (nota bene jakiejkolwiek). S¹ be¿owe, do po-
³owy ud. Reagan, stoj¹c ty³em do tego podium, nie widzi, co siê dzieje, ale s³y-
szy za sob¹ jakiœ rumor, wiêc siê odwraca. On oczywiœcie nie móg³ przewidzieæ,
¿e nast¹pi coœ takiego, ale nie traci refleksu i konstatuj¹c, ¿e pani Nancy nic siê
nie sta³o, od razu wypowiada puentê: „Nancy, zawsze ci mówi³em, ¿ebyœ nie ro-
bi³a takich rzeczy, chyba, ¿e ja nie otrzymujê ¯ADNYCH oklasków”. ...Reagan
zmar³ 5 czerwca 2004 roku.  

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, 28–31 XI i 1–8 XII 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 imieniu Miasta Sto³ecznego Warszawy
Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

og³asza:
Konkurs pisemny na wy³onienie najemcy pomieszczenia u¿ytkowego stanowi¹cego w³asnoœæ Miasta Sto-
³ecznego Warszawy po³o¿onego w budynku Urzêdu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy przy al.  gen.
A. Chruœciela 28 z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ biurow¹.

Boks o powierzchni 9 m2 usytuowany w holu na parterze budynku:
czynsz minimalny 70 z³/m2 plus nale¿ny VAT

op³ata eksploatacyjna 10 z³/m2 plus nale¿ny VAT
Okres zwi¹zania ofert¹ 60 dni. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony trzech lat.

Uczestnik konkursu zobowi¹zany jest wp³aciæ wadium w wysokoœci  886 z³  na konto Urzêdu Miasta
Sto³ecznego Warszawy Dzielnica Rembertów: 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064.

Wadium oferenta, który podpisze umowê zostanie zaliczone na poczet kaucji. Oferty w zamkniêtych
i ostemplowanych kopertach b¹dŸ podpisanych w miejscu ich zaklejenia  oraz danymi identyfikuj¹cymi
oferenta nale¿y sk³adaæ do dnia 15.12.2011 r. godz. 9.30, w kancelarii w holu g³ównym na parterze Urzê-
du Dzielnicy Rembertów  m.st. Warszawy al. gen. A. Chruœciela 28, 04-401 Warszawa.

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 15.12.2011 o godz. 10.00 w sali 201/3 tutejszego Urzêdu Dzielnicy.
Wymogi dotycz¹ce treœci oferty i ¿¹dane dokumenty  do³¹czone do oferty oraz pozosta³e warunki konkur-

su pisemnego okreœla regulamin konkursowy, który mo¿na uzyskaæ w Wydziale Administracyjno-Gospo-
darczym Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  al. gen. A. Chruœciela 28 pok. 416, 417 tel. 515-16-22, 
515-16-08.

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

SM „Przyczó³ek Grochowski” posiada
do wynajêcia lokale u¿ytkowe:

w pawilonie handlowym przy Trasie £azienkowskiej
o powierzchni: 29,00 m2, 88,60 m2,

65,50 m2, 29,30 m2 na magazyn
oraz w budynku mieszkalnym na parterze 

o powierzchni 35,00 m2

tel. 22 813-00-16; www.przyczolek.waw.pl
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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% 

(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

14 listopada br. ods³oniêta
zosta³a zrekonstruowana p³a-
skorzeŸba „Plon” autorstwa
Jerzego Jarnuszkiewicza –
jednego z wa¿niejszych rzeŸ-
biarzy polskich II po³owy XX
wieku. Ogl¹daæ j¹ mo¿na na
elewacji budynku u zbiegu
ulic Zwyciêzców 11 i Katowic-
kiej na Saskiej Kêpie. 

Podczas ods³oniêcia „Plonu”
burmistrz Pragi-Po³udnie To-
masz Kucharski, pomys³odaw-
czyni akcji Ewa Brykowska-Li-
niecka, radny dzielnicy Ryszard
Kalkhoff oraz Hanna Faryna-
Paszkiewicz, autorka ksi¹¿ek
poœwiêconych tematyce Saskiej
Kêpy, dziêkowali  wszystkim
osobom, które przy³¹czy³y siê
do ratowania tego dzie³a sztuki. 

Nastêpnie zgromadzeni go-
œcie poszli na spacer z latarkami
ul. Katowick¹, i ogl¹dali miej-
sca, gdzie kiedyœ znajdowa³y siê
inne rzeŸby i p³askorzeŸby.

Dziœ, niestety nie pozosta³ po
nich ¿aden œlad. Nie ma ju¿
rzeŸby ch³opca z ¿aglówk¹, mi-
siów i borsuka. Nie ma tak¿e
œladu po ³awkach stoj¹cych na
kamiennych postumentach na
skwerku u zbiegu ul. Zwyciêz-
ców i Katowickiej. Przetrwa³ je-
dynie „Plon”, który powsta³
w 1947 roku i wykonany zosta³

w ramach zmian wprowadza-
nych przez Biuro Odbudowy
Stolicy po II wojnie œwiatowej. 

By³ jedn¹ z rzeŸb i p³asko-
rzeŸb, którymi po wojnie udeko-
rowana zosta³a ul. Katowicka,
maj¹ca pe³niæ rolê deptaka. Do
lipca 2011 r. p³askorzeŸba pozo-
stawa³a niekompletna, coraz
bardziej niszczej¹c. Odpad³a
czêœæ postaci ma³ego ch³opca
trzymaj¹cego w r¹czkach ryby
i pas¹ca siê obok owieczka. Ewa
Brykowska-Liniecka postano-
wi³a nie czekaæ, a¿ p³askorzeŸba
przestanie istnieæ i zainicjowa³a

wœród mieszkañców Saskiej Kê-
py akcjê ratowania „Plonu”.
Uda³o siê doprowadziæ do zbiór-
ki pieniêdzy na odrestaurowanie
rzeŸby, która przeprowadzona
zosta³a podczas tegorocznego
Œwiêta Saskiej Kêpy. Przede
wszystkim jednak „Plon” wpisa-
ny zosta³ do rejestru zabytków -
zgodnie z decyzj¹ Mazowiec-

kiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków - o co walczy-
³a wspólnota mieszkañców 
domu przy ul. Zwyciêzców 11.
2 lipca br. p³askorzeŸba zosta³a
zdjêta w czêœciach z elewacji
budynku i trafi³a do konserwa-
cji. Rada Warszawy cztery dni
przed zdjêciem rzeŸby przyzna-
³a dotacjê na jej odrestaurowa-
nie, co mo¿liwe by³o dziêki wpi-
saniu jej do rejestru zabytków.
Odrestaurowanie „Plonu” mo¿-
liwe by³o dziêki fotografii z lat
40-tych XX w., przedstawiaj¹cej
jej oryginalny wygl¹d. KaWa

Choæ skoñczy³a ju¿ 65 lat wci¹¿
trzyma poziom i ma klasê. A na-
wet du¿o klas, chocia¿ zaczyna-
³a skromnie. 

Zaraz po wojnie w 1946 roku w u¿yczonym
tymczasowo lokalu przy ul. Grochowskiej znajdo-
wa³o siê Gimnazjum Mêskie, do którego uczêszcza-
³o 215 uczniów. W 1955 roku Liceum, bo o nim
mowa, otrzyma³o w³asn¹ siedzibê przy ul. Nad-
dnieprzañskiej na Goc³awku. Na pocz¹tku lat 70-
tych szkole nadano imiê Marii Sk³odowskiej-Cu-
rie, wraz z którym liceum przyjê³o sztandar
i hymn skomponowany przez W³odzimierza Bie-
¿ana do s³ów Micha³a Ochorowicza. W 2006 roku
szko³a otrzyma³a nowy sztandar. Przez te lata wy-
kszta³ci³a rzesze absolwentów, spoœród których

wielu osi¹gnê³o wysokie stanowiska, m.in. s¹ pra-
cownikami wy¿szych uczelni i instytutów, leka-
rzami, in¿ynierami, nauczycielami i aktorami.   

7 listopada br. XXIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Marii Sk³odowskiej-Curie przy ul.
Naddnieprzañskiej obchodzi³o swoje 65-lecie.
Zgromadzeni goœcie podczas prezentacji multime-
dialnej poznali historiê szko³y i sztandaru,
osi¹gniêcia uczniów i absolwentów oraz  kon-
kursy i akcje prowadzone w liceum. Wrêczone

zosta³y tak¿e nagrody laureatom „Konkursu o ¿y-
ciu i dzia³alnoœci Marii Sk³odowskiej-Curie w jê-
zyku angielskim”. Dyrektorka szko³y Gra¿yna
Bakunowska, podkreœli³a jak wielkim autorytetem
dla Polaków jest patronka liceum. Doda³a, ¿e
kadra pedagogiczna stara siê wychowaæ m³odzie¿,
wpajaj¹c jej humanistyczny system wartoœci,
przekazuj¹c rzeteln¹ wiedzê, przygotowuj¹c do
matury. Przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa
Chemicznego prof. dr hab. Jan Dobrowolski,
wrêczy³ dyrektorce liceum dyplom i medal, przy-
pominaj¹c zebranym goœciom, ¿e w tym roku
obchodzimy 65-lecie szko³y, 140 rocznicê urodzin
i miêdzynarodowy rok Marii Sk³odowskiej-Curie,
a tak¿e miêdzynarodowy rok chemii. Ciep³e s³owa
i serdeczne ¿yczenia skierowane pod adresem
szko³y - którym czêsto towarzyszy³y upominki -

wypowiedzieli zaproszeni goœcie i absolwenci
liceum, a ksi¹dz proboszcz Marek Uzdowski
wrêczy³ dyrektorce dar dla szko³y od Parafii œw.
Wac³awa w wysokoœci tysi¹ca z³. Uczniowie ze
szkolnego ko³a teatralnego wystawili sztukê 
o ¿yciu i dzia³alnoœci Marii Sk³odowskiej-Curie
(na zdjêciu), nagrodzon¹ gromkimi brawami pub-
licznoœci. By³y tak¿e wystêpy absolwentów
szko³y, a na zakoñczenie otwarta zosta³a sala
poœwiêcona patronce liceum. Kasia Wasiak

URATOWANY PLON 65−latka z klasą!
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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

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

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

Zielony KAMIONEK zaprasza nowych mieszkañców

Blisko centrum, 
blisko przyrody

Park Skaryszewski o powierzchni 50 ha, a zaraz obok
park - bulwar Stanis³awa Augusta zajmuj¹cy obszar 17 ha,
oba obiekty wpisane do rejestru zabytków zielonego Ma-
zowsza. Znakomite miejsca do d³ugich spacerów, joggin-
gu, jazdy rowerem i na rolkach. Kryte korty tenisowe. Boi-
sko pi³karskie ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Je¿eli jeszcze ko-
muœ ma³o atrakcji – to dodajmy Jezioro Kamionkowskie,
ca³e 8 ha wody, ³¹cz¹ce siê z Wis³¹ a na nim p³ywaj¹ce ³o-
dzie, kajaki, rowery wodne. Kto lubi wêdkowaæ mo¿e tutaj
wybieraæ wœród wielu gatunków ryb.

Kamionek, bo o tej czêœci miasta jest mowa to naprawdê
znakomite miejsce rekreacji i uprawiania sportu, a po otwarciu Stadionu Narodowego i Narodowego Centrum Sportu
mo¿liwoœci sportowo – rekreacyjne bêd¹ jeszcze wiêksze.   

To tak¿e wiele propozycji kulturalnych m.in. interesuj¹ce spektakle Teatru „Powszechnego”, imprezy, koncerty, wysta-
wy, wernisa¿e organizowane codziennie przez Centrum Promocji Kultury Pragi Po³udnie przy ul. Podskarbiñskiej. Tutaj
przy Grochowskiej ma swoj¹ siedzibê i salê koncertow¹, uznana w kraju i poza jego granicami, orkiestra „Sinfonia 
Varsovia”. I jeszcze jedna bardzo istotna informacja. Kamionek jest rewelacyjnie skomunikowany z innymi dzielnicami
miasta za poœrednictwem licznych linii tramwajowych i autobusowych.

Piszemy o tym wszystkim aby przybli¿yæ Czytelnikom ten region stolicy, ale tak¿e poinformowaæ, ¿e na zielo-
nym Kamionku, przy ul. Chodakowskiej 24, Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Osiedle M³odych”, firma z d³ugoletnimi
tradycjami w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego w stolicy rozpoczê³a swoj¹ kolejn¹ autorsk¹ inwestycjê. 

Tym razem bêdzie to niezwykle ciekawy architektonicznie – jak widaæ na ilustracji - wielorodzinny, siedmiopiêtrowy
(z jedn¹ kondygnacj¹ podziemn¹) dom mieszkalny o charakterze kameralnej kamienicy, mieszcz¹cy jedynie 30 mie-
szkañ. Na parterze zostanie zlokalizowany reprezentacyjny holl wejœciowy dostêpny z naro¿nika ulic Chodakowskiej
i Miñskiej, oraz wjazd do gara¿u wielostanowiskowego. Na piêtrach bêd¹  wy³¹cznie lokale mieszkalne o ciekawych,
funkcjonalnych rozwi¹zaniach i ró¿norodnej strukturze. Wszystkie piêtra budynku zostan¹ po³¹czone jedn¹ klatk¹ scho-
dow¹ z nowoczesn¹, cichobie¿n¹ wind¹. Ca³odobowa ochrona budynku bêdzie prowadzona za poœrednictwem  syste-
mu monitoringu. Aby podkreœliæ niepowtarzalny i oryginalny charakter budynku  przewidziano wysoki standard wykoñ-
czenia elewacji oraz wszystkich  przestrzeni wewn¹trz kamienicy. W tym celu zostan¹ wykorzystane wysokiej jakoœci im-
portowane materia³y budowlane.

Mieszkania bêd¹ mia³y instalacje wodne i c.o. wykonane w nowoczesnych technologiach.
Je¿eli poszukujecie Pañstwo swojego pierwszego lub kolejnego mieszkania to propozycja Spó³dzielni Mie-

szkaniowej „Osiedle M³odych” jest ze wszech miar godna uwagi. Ulica Chodakowska 24 na zielonym Kamion-
ku to blisko centrum stolicy, ale zdecydowanie bli¿ej do przyrody.

Biuro Sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” – www.osiedle−mlodych.pl
e−mail: sprzedaz@osiedle−mlodych.pl tel.: 22/ 517 89 03; fax: 22/ 517 89 32. 

Zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie przy ulicy Grenadierów 21 
w poniedziałki od 9 do 18, we wtorki, środy i czwartki od 8 do 16, w piątki od 8 do 15.

Czy zosta³y spe³nione nadzie-
je pok³adane w organizacji EU-
RO i lokalizacji Stadionu Naro-
dowego? Czy wiêcej jest plu-
sów, czy negatywów? Co, tak
naprawdê, mamy z organizacji
najwiêkszej w historii Polski
komercyjnej imprezy sportowej
i najdro¿szej w historii Polski
sportowej inwestycji? Dzisiaj
oddajemy g³os mieszkañcom
Kamionka, osiedla na którym
znajduje siê Stadion Narodowy. 

Bogus³awa WoŸniakowska,
pielêgniarka, ul. Targowa

Mieszkamy bardzo blisko
stadionu w bardzo starym bu-
dynku. W³aœciwie w przybu-
dówce, której stan jest fatalny.
Budynek siê rozpada. Na
podwórku s¹ rozsypuj¹ce siê
gara¿e. Zrobiono nam podjazd
od strony ul. Zamoyskiego, ale
z tego co mówi¹ s¹siedzi mamy
na EURO zostaæ obudowani ja-
kimœ zas³aniaj¹cym p³otem ¿e-
by nie by³o widaæ tego, jak wy-
gl¹da nasze podwórko. ¯eby
nie by³o widaæ tych ruin gara¿y
i przybudówki. Nasz budynek
mieli ocieplaæ, a zrobili jedynie

balkony. Ogólnie, dla nas,
zmieni³o siê niewiele.

Bart³omiej Iwañczyk, asystent
naukowo-dydaktyczny 
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, ul. Grochowska

Oczekiwania przed EURO
by³y bardzo du¿e. Liczyliœmy
na poprawê infrastruktury, roz-
budowê bazy hotelowej i ga-
stronomicznej, zwiêkszenie ilo-
œci punktów us³ugowych. Oka-
za³o siê, ¿e prócz stadionu nie
powsta³o nic. Mamy jedynie
znosiæ same utrudnienia. Zapla-
nowane jest to wszystko bardzo
dziwnie. Dajmy na to taki dwo-
rzec PKS – wiadomo by³o, ¿e
go bêd¹ przenosiæ odk¹d dosta-
liœmy EURO, a przenieœli dwo-
rzec niedawno, tylko ¿e nic tam
nie wybudowali. Robi¹ to do-
piero teraz i to w taki sposób, ¿e
nawet nie ma jak dojœæ Lubel-
sk¹ do Dworca Wschodniego. 

Pracujê w centrum i na Tar-
gówku. Przedostanie siê tam to
teraz prawdziwy koszmar! Ko-
munikacyjne utrudnienia spra-
wiaj¹, ¿e nie tylko nie mo¿na od
nas ³atwo wyjechaæ, ale i przyje-
chaæ na Kamionek. Ma to kon-
kretny wymiar ekonomiczny –

ograniczenie klientów sklepów
i us³ug. Okoliczni przedsiêbior-
cy odczuwaj¹ dramatyczny spa-
dek przychodów, a wielu wprost
mówi o bankructwie. Budowa
Stadionu Narodowego i to, co
dzieje siê doko³a, jak dotych-
czas, to wy³¹cznie straty. 

Krzysztof Stasiak, t³umacz, 
ul. Grochowska

Niedawno odwiedza³em zna-
jomych na pograniczu w³osko-
austriackim, gdzie budowany
jest tunel kolejowy. Wspó³czu-
³em im, wiedz¹c, jak wielka bu-
dowa potrafi zepsuæ ¿ycie, ale
znajoma wyjaœni³a, ¿e nikt by
nie wyda³ zgody na tak¹ budowê
bez zagwarantowania bezpoœre-
dnich korzyœci dla mieszkañców
terenów tej inwestycji! Gminy
„dotkniête” inwestycj¹ wynego-
cjowa³y „rekompensatê”: budo-
wê nowej szko³y i dróg. 

Z okien ogl¹dam ogrodzony
p³otem Stadion Narodowy. Jakie
korzyœci ze stadionu i „narodo-
wych” imprez odniesie dzielni-
ca? Metro ma tylko dowoziæ ki-
biców do stadionu. My, mie-
szkañcy Kamionka, bêdziemy do
metra zasuwaæ piechot¹. Z metra
g³ównie skorzystaj¹ mieszkañcy

T³uszcza, Ma³kini i Wo³omina,
przesiadaj¹c siê do centrum na
Dworcu Wileñskim. Mamy para-
li¿ komunikacyjny, rozkopane
ulice, nieczynne trasy tramwajo-
we. Co w zamian w³adze miasta
i dzielnicy wynegocjowa³y dla
nas ? Co dla nas zrobi³o Narodo-
we Centrum Sportu ? Smutno mi,
gdy patrzê na ten stadion…

Jan Syga, mechanik 
samochodowy,
ul. Skaryszewska

Jak jest u nas Stadion Naro-
dowy, to na pewno wszystko
bêdzie dro¿sze. Przed EURO
na naszej ulicy wyremontowa-
no elewacje kilku kamienic.
W naszej maj¹ za³o¿yæ central-
ne ogrzewanie, którego nie ma.
A budynek, tu¿ przy torach ko-
lejowych, jest w bardzo kiep-
skim stanie. W³aœciwie siê roz-
wala. Teraz stawiaj¹ du¿e ekra-
ny i os³aniaj¹ nas od torów i po-
ci¹gów. Pewnie dlatego ¿eby
by³o nam ciszej. Nie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿ebyœmy mieli jakieœ
korzyœci z tego, ¿e mamy sta-
dion. Ale mo¿e potem, jak bêd¹
mecze i inne imprezy, to bê-
dziemy mieli tañsze bilety?

Notował: ar

Zaproszenie na obchody
181 rocznicy wybuchu 
Powstania Listopadowego

Tradycyjnie w roczni-
cê wybuchu Powstania
Listopadowego  œrodo-
wiska patriotyczne
i mieszkañcy spotkaj¹
siê przy pomniku Bitwy
pod Olszynk¹ Grochow-
sk¹ przy ul. Szerokiej
w niedzielê 27 listopada
o godz. 13.00. Obchody rozpoczn¹ siê uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ po-
low¹. Po niej przybyli goœcie wys³uchaj¹ komunikatu kapitu³y
Orderu Gwiazdy Wytrwa³oœci oraz Apelu Poleg³ych, nastêpnie zo-
stan¹ z³o¿one wieñce. W Alei Chwa³y przy ul. Traczy mo¿na bê-
dzie obejrzeæ wystawê „Or³y Polskie”. 

Na uroczystoœci zapraszaj¹ Rady i Zarz¹dy Dzielnicy Pragi-Po-
³udnie i Rembertowa, proboszcz Parafii pw. Œw. Wac³awa, Kr¹g Pa-
miêci Narodowej i Stowarzyszenie Olszynka Grochowska. (ab)

Mamy stadion. I co mamy?Mamy stadion. I co mamy?
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Tryb ¿ycia jaki prowadzisz powinien ulec
przemianie. Jeœli nie bêdziesz d¹¿yæ do
jego uregulowania, si³y witalne zaczn¹ Ciê
opuszczaæ. Teraz najbardziej potrzebujesz
spokoju i wyciszenia. Byæ mo¿e single
znajd¹ nowego adoratora, który sprawi ¿e
poczuj¹ siê atrakcyjne i docenione.

BYK 22.04-21.05
Na Twojej drodze pojawi¹ siê interesuj¹cy
ludzie, którzy z czasem powiêksz¹ grono
bliskich Ci osób. W pracy bêdziesz
chwalony za swoj¹ pomys³owoœæ. S³uchaj
rad ¿yczliwych Ci ludzi. Pary z d³u¿szym
sta¿em bêd¹ d¹¿yæ do realizacji wspól-
nych planów i na nowo odkryj¹ uroki ¿ycia
razem.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Sprawy zawodowe przyjm¹ korzystny
obrót. Pamiêtaj, jesteœ kowalem w³asnego
losu dlatego nie czekaj i “kuj ¿elazo póki
gor¹ce”. Osoby samotne maj¹ szansê na
poznanie swojej drugiej po³ówki. W sta³ych
zwi¹zkach rutyna odejdzie w zapomnienie
i poczujecie siê jak nowo zakochani. 

RAK 22.06-22.07
Twoje ¿ycie nabierze nowych barw.
Koniec miesi¹ca przyniesie wiele okazji
do spotkañ towarzyskich, bêdziesz w cen-
trum zainteresowania. Uk³ad planet gwa-
rantuje pomyœlne za³atwienie spraw za-
wodowych, a tak¿e zaskakuj¹ce propozy-
cje i wiadomoœci. 

LEW 23.07-23.08
Na Twojej drodze pojawi siê ktoœ od kogo
otrzymasz wsparcie i pomoc. W rozmo-
wach z pracodawc¹ postaw na dyplo-
macjê, ale nie zapomnij broniæ swojego
zdania. Aby poprawiæ kontakty z przy-
jació³mi zaproponuj spontaniczny wspólny
wypad np. do kina. 

PANNA 24.08-23.09
Jeœli szukasz dodatkowej pracy nad-
chodz¹cy czas mo¿e okazaæ siê dla
Ciebie pomyœlny. Pojawi siê szansa na
zatrudnienie, które spe³ni Twoje oczeki-
wania. Pomyœl tak¿e o oszczêdzaniu,
gdy¿ czekaj¹ Ciê niespodziewane wydat-
ki. Osoby zakochane odnajd¹ w swoim
partnerze oparcie i wyrozumia³oœæ.

WAGA 24.09-23.10
Teraz jest dobry czas na sfinalizowanie
wa¿nych interesów. Nie obawiaj siê, ¿e Ci
siê nie uda. Miej wiarê w swoje mo¿-
liwoœci i doceñ siebie, a nikomu nie uda
siê pokrzy¿owaæ Twoich planów. Wolny
czas poœwiêæ na odpoczynek lub ciekaw¹
wycieczkê.

SKORPION 24.10-23.11
Listopad to Twój miesi¹c, dlatego nie traæ
czasu i przejdŸ do dzia³ania. Na Twojej
drodze mog¹ pojawiæ siê przeszkody, ale
nie zniechêcaj siê tym, gdy¿ zostaniesz
doceniony za swoj¹ sumiennoœæ i praco-
witoœæ. Osoby samotne zamarz¹ o wiel-
kiej mi³oœci.

STRZELEC 24.11-22.12
W pracy czekaj¹ Ciê zmiany na lepsze.
Twoje pomys³y i propozycje zostan¹
wziête pod uwagê, co sprawi ¿e umocnisz
swoj¹ pozycjê w firmie. W kontaktach to-
warzyskich pomyœl nad cieplejszymi rela-
cjami i wyka¿ siê wiêksz¹ tolerancj¹, 
a przyjaciele na pewno to zauwa¿¹. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Korzystny uk³ad planet pozwoli Ci spo-
jrzeæ optymistycznie na otaczaj¹cy Ciê
œwiat. Do koñca miesi¹ca towarzyszyæ Ci
bêdzie doskona³a forma psychiczna i fizy-
czna. Czekaj¹ Ciê niespodzianki i zmiany
w planach. W pracy stawiaj na systematy-
cznoœæ i starannoœæ, a szef na pewno to
doceni. 

WODNIK 21.01-19.02
Czujesz, ¿e nic nie mo¿esz zdzia³aæ 
i wszystko stoi w miejscu? Mo¿e warto
od³o¿yæ pewne sprawy na bok i poczekaæ,
a¿ rozwi¹zanie pojawi siê samo? Pozwoli
to skoncentrowaæ siê na nowych wyzwa-
niach. W wolnym czasie zadbaj o relaks 
i nie miej z tego powodu wyrzutów su-
mienia.

RYBY 20.02-20.03
Nowe pomys³y i plany, które pojawiaj¹ siê
w Twojej g³owie mog¹ okazaæ siê bardzo
przydatne. Zastanów siê w jaki sposób
mo¿esz je wykorzystaæ, tak by zapro-
centowa³y. Szykuj¹ siê mile spêdzone
wieczory w ciekawym towarzystwie.  

Rosalie

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

GGddyy  ppoojjaawwiiaa  ssiięę  bboolleessnnee  ddrraa−−
ppaanniiee  ww ggaarrddllee,,  bbóóllee  mmiięęśśnnii,,
ssttaawwóóww  ii kkaattaarr,,  cczzaasseemm  kkaa−−
sszzeell,,  aa tteemmppeerraattuurraa  rroośśnniiee,,
ppeewwnniiee  ddooppaaddłłoo  nnaass  pprrzzeezziięę−−
bbiieenniiee..  TTrrwwaa  zzwwyykkllee  nniiee  ddłłuużżeejj,,
nniiżż  ttyyddzziieeńń  jjeeśśllii  bbęęddzziieemmyy
oo ssiieebbiiee  ddbbaaćć..  

W początkowej fazie (i zapo−
biegawczo) pomaga czosnek,
lecz gdy choroba jest rozwi−
nięta, czosnek może być źle
tolerowany przez osłabiony
organizm. Koniecznie trzeba
dużo pić: herbata lipowa, mali−
nowa, z czarnego bzu (owoce
obniżają temperaturę, napar
z liści − do płukania gardła),
mięty, krwawnika; inhalacje
z rumianku, herbata, cytryna,
woda − płynów powinno być na−
prawdę dużo. 

Dieta − lekkostrawna, głów−
nie warzywno−owocowa. Uni−
kamy smażeniny, a główną
przyprawą powinien być ty−
mianek, najlepiej świeży, do−
dawany do gotowych potraw,
lecz gdy go brak − lepszy su−
szony niż żaden.

Nie spiesz się z antybioty−
kiem − nie leczy przeziębienia,
lecz późniejsze powikłania.
Najpierw dajmy szansę samo−
obronie własnego organizmu,
pakując go na 1−2 dni pod koł−
derkę, zapewniając sen i stałą
temperaturę. 

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Do jesiennej herbaty œwietnie smakuj¹ suszone
¿urawiny, morele, wêdzone œliwki czy dobra cze-
kolada. Ale nie tylko!

✓✓ S³odkie babeczki: dwie szklanki m¹ki, pó³ szklanki cukru i ko-
stkê mas³a szybko zagnieœæ i och³odziæ w lodówce przez oko³o go-
dzinê. Nastêpnie wyj¹æ, rozwa³kowaæ na doœæ cienko. Foremki do
babeczek wysmarowane mas³em i posypane m¹k¹ braæ kolejno,
najpierw wykrawaæ foremk¹ kr¹¿ek, którym potem przykryjemy ba-
beczkê a nastêpnie wy³o¿yæ foremkê ciastem. Utrzeæ z cukrem (1/2 szklanki) 3 ¿ó³tka, do-
daj¹c ³y¿kê m¹ki ziemniaczanej, a gdy gotowe, powoli wlewaæ szklankê gor¹cego mleka,
intensywnie mieszaj¹c. Gotowym kremem nape³niaæ babeczki, ka¿d¹ przykrywaæ uprze-
dnio wyciêtym kr¹¿kiem ciasta, zlepiaj¹c brzegi. Piec w 180 - 200 stopniach oko³o pó³ go-
dziny. Masê mo¿na wzbogaciæ aromatem œmietankowym. Gotowe, posypaæ cukrem pu-
drem lub polaæ kwaskowatym lukrem.

✓✓ £atwy torcik: 1/2 kg suszonych œliwek bez pestek wyp³ukaæ, a potem porz¹dnie na-
moczyæ. Gdy miêkkie, pokroiæ w cienkie paski, dodaæ kilka ³y¿ek wody, by siê nie przypa-
li³y, sok z po³owy niewielkiej cytryny i gotowaæ mieszaj¹c, a¿ zamieni¹ siê w powid³a. Nie
mog¹ byæ rzadkie! Gdy nieco przestygn¹, wyk³adaæ na zwyk³y p³at waflowy, przykryæ dru-
gim waflem, znowu daæ powid³a i na wierzch - wafel. Obci¹¿yæ deseczk¹ wielkoœci wafli 
i sch³odziæ przez oko³o 2 godziny. Gdy gotowe, wierzch mo¿na udekorowaæ czekolad¹.
Kroiæ bardzo ostrym no¿em!

✓✓ Wytrawne babeczki: niewielk¹ paprykê czerwon¹ i ¿ó³t¹ oczyœciæ i pokroiæ w ma³¹
kostkê a nastêpnie osoliæ i poddusiæ, odparowuj¹c p³yn. Kawa³ek sera, najlepiej - moza-
relli, pokroiæ w kostkê wiêksz¹, ni¿ papryka. Dwie szklanki m¹ki wymieszaæ z 2 p³askimi
³y¿eczkami proszku do pieczenia i sol¹, dodaæ 3 ³y¿ki oliwy i 3 ca³e jajka oraz jogurt natu-
ralny tak, by ciasto by³o doœæ gêste. Dodaæ ostudzon¹ paprykê i mozarellê, wymieszaæ po-
nownie i wk³adaæ do przygotowanych foremek. Piec w temperaturze ok. 180-200 stopni
przez oko³o pó³ godziny.

✓✓ Na szybko: spód tortowy posmaruj grubo mas³em orzechowym, posyp prawdziwym
kakao. Na to kwaskowy d¿em lub powid³a, a na wierzch b³yskawiczny budyñ œmietanko-
wy przygotowany wedle przepisu, a na wierzch - p³atki migda³owe. Gotowe w 3 minuty!

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
ŚŚwwiięęttaa  BBaarrbbaarraa  − Barbara z Nikomedii, gdzie zdobyła wy−

kształcenie i została chrześcijanką, pochodziła z Heliopolis. Jej
ojciec, Dioskuros, chciał ją przemocą zmusić do wyparcia się wia−
ry. Legenda głosi, że Barbara uciekając przed nim szukała schro−
nienia w skale, która rozstąpiła się przed nią. Nauka skłania się

raczej ku wersji, wedle której krnąbrną Barbarę, na wniosek jej ojca, uwięziono
w wieży i ścięto ok. 305 r., za rządów cesarza Maksymiliana i trwających wówczas
prześladowań chrześcijan.  Przed śmiercią objawił się jej anioł z kielichem i hostią.
Dwieście lat później cesarz Justynian sprowadził jej relikwie do Konstantynopo−
la, a w XI wieku przeniesiono je do Kijowa, gdzie znajdują się do dziś, choć ich czą−
stki znajdują się we Włoszech i w Polsce.

Święta Barbara jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy: górników, hutników,
kamieniarzy, więźniów i nie tylko. Modlimy się do niej podczas burz, pożarów
i w groźnych sytuacjach.  Katolicy obchodzą jej święto 4 grudnia, zaś prawosławni −
17 grudnia wedle kalendarza gregoriańskiego. 

CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 21/2011: „Gniew rozum æmi”. Nagrodê – bilet do

kina dla 2 osób – wylosowa³ p. Leszek Stanis³awski z ul. 1 Praskiego
Pu³ku. Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem
osobistym i egz. Mieszkañca Nr 23/2011) do 02 grudnia br. po wcze-
œniejszym umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Hipochondryk zdenerwowany wpada do

lekarza:
− Panie doktorze! Coś jest nie tak: żona

ciągle mnie zdradza, ale rogi mi nie rosną!
− Panie, co pan?! − zdumiewa się lekarz − Przecież to

tylko przenośnia!
− Naprawdę?! Co za ulga! A ja się bałem, że to niedo−

bór wapnia.
☺ ☺ ☺

Dwaj kumple spotykają się po latach. Wspominają daw−
ne lata, opowiadają, co w ich życiu się zmieniło. 
− A ty? Ożeniłeś się?
− Jasne! Wszyscy mówią, że moja żona jest podobna do

Matki Boskiej!
− Masz jej zdjęcie? Pokaż, pokaż!
− Mam, patrz.
− O Matko Boska!!!

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

FINANSE

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

CHCESZ DOROBIÆ MINI-
MUM 1500 Z£. NIC PROST-
SZEGO. ZOSTAÑ PROFESJO-
NALNYM DORADC¥ PROFI
CREDIT. ZADZWOÑ JU¯ TE-
RAZ 664-741-716

RAMKA
Ksiêgowoœæ. Tel. 530-82-83-99 

PO¯YCZKI GOTÓWKO-
WE/KONSOLIDACYJNE NIE
PRZEP£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

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

£ó¿ko ortopedyczne. 
Tel. 694-847-871 

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
NADZIEJA - Opieka: godziny

lub z zamieszkaniem. 
Tel. 22 815-30-66

MEDYCYNA NATURALNA

Leczenie pijawk¹ lekarsk¹ –
Hirudoterapeuta skutecznie le-
czy: trudno goj¹ce siê rany, ¿ylaki,
zapalenie ¿y³, mia¿d¿yce, krwiaki,
zakrzepy, bóle stawów, nadciœnie-
nie, alergie oraz wszelkiego rodza-
ju stany zapalne i bóle. Dyplomo-
wany Hirudoterapeuta.  

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

NAUKA

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

Angielski profesjonalnie. 
Tel. 600-170-317

Chemia. Gimnazjum, LO. Testy. 
Tel. 503-410-723

Fizyka, matematyka. Matury,
studenci. Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 606-154-798
Fizyka, matematyka – dojazd. 
Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
Jêzyk polski. Tel. 691-923-889
Kursy przygotowawcze do matu-

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

Doje¿d¿am.
Tel. 607-059-326

Opiekunka dzieciêca – szko³a po-
licealna, kursy. Tel. 22 310-27-40

Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 

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

Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Kawalerka, Wawer ul. P³owiec-
ka. Tel. 660-281-236

Mieszkanie schludne, 2 pokoje,
ul. Komorska. Tel. 604-109-061

Wynajmê miejsce postojowe
w budynku Wiatraczna 15. 

Tel. 660-939-203

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Dwupokojowe hipoteczne 34
m kw., balkon, kuchnia widna, 4
p., (bez windy), ul. Zagójska, blok
po remontach. Tel. 783-411-061 

(po 16.00)
Mieszkanie 81 m kw. 3 pokoje,

2 balkony, 2 miejsca parkingowe,
I piêtro, cicha okolica ul. Zgierska,
625 tys. z³. Tel. 790-452-806

OGRODNICZE

Prace jesienne w ogrodach i na
dzia³kach. Tel. 504-765-856

DAM PRACĘ

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

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 w domach + okna. 

Tel. 503-836-166
Szwaczka podejmie pracê - te-

ren Wawra. Tel. 509-650-673
Zaopiekujê siê dzieckiem lub

posprz¹tam mieszkanie.
Tel. 515-943-649

PRAWNE

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

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

Kancelaria Prawna, szeroki
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
WYCENA NIERUCHOMO-

ŒCI Tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

Sól drogowa i mieszanka piasko-
wo-solna w workach po 25 kg. Mo¿-
liwoœæ dowozu. Tel. 697-104-304

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

Anteny indywidualne, zbiorcze,
monitoring, naprawa RTV. Najwy¿-
sza jakoœæ us³ug. ul. Igañska 32.

Tel. 22 813-60-33; 604-506-278
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
Elektryk – uprawnienia. 

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

rzana – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy. ul. Zamieniec-
ka 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

Hydrauliczne, gazowe – solidnie. 
Tel. 22 610-81-21; 607-773-106
Hydrauliczne i gazowe – upraw-

nienia. 
Tel. 22 611-89-95; 795-449-407
Hydraulika, wod. kan.- gaz.,

piece, remonty, przegl¹dy gazo-
we, kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
RAMKA
Kamera Termowizyjna. Tel. 660-
473-628 

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760 
LODÓWEK NAPRAWA. 

TEL. 22 842-97-06; 602-272-464
Malowanie, tapetowanie, pa-

nele. 
Tel. 22 615-76-97; 695-679-521 
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 510-711-163; 517-334-070

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 

Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy
ul. Igañska 22. Tel. 22 870-09-54

PRALKI, LODÓWKI - napra-
wa. 

Tel. 502-562-444; 603-047-616
Pralki – naprawa. Emeryci 50%

taniej. 
Tel. 22 672-95-50; 503-846-135

Pralki. Tel. 601-361-830; Lo-
dówki. 

Tel. 22 671-80-49; 604-910-643
Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
RAF-MAR Us³ugi szewskie,

dorabianie kluczy, us³ugi ortope-
dyczne, kaletnictwo, ostrzenie,
wyrabianie piecz¹tek ul. Umiñ-
skiego 22 C. Tel. 881-455-450 

STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, szafy, kuchnie,
pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
Uk³adanie, cyklinowanie, la-

kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771

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

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

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

antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

Glazura, hydraulika, elektryka. 
Tel. 694-809-402

USŁUGI/komputerowe

Komputery, sieci, doradztwo,
instalacja, naprawa, konserwacja,
kopie zapasowe, oprogramowanie.
Kompleksowa obs³uga firm (fak-
tury VAT) i osób prywatnych. 27
lat doœwiadczenia. 

Tel. 505-274-274
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
Glazura, hydraulika, g³adŸ, ma-

lowanie. Tel. 606-181-588
Hydraulika, ogrzewanie, Wod-

kan. Tel. 507-288-688
Malowanie, tapetowanie – re-

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

MALOWANIE, TAPETOWA-
NIE, G£AD�, SZTUKATERIA,
MISTRZ. TEL. 22 810-90-22

Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 602-641-032

Remonty kompleksowo. 
Tel. 505-543-594 

www.inteltrend.pl
Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 507-288-688
STOLARZ – kuchnie, szafy

i inne ³adne meble. 
Tel. 501-625-524

USŁUGI/transportowe

Autokary – przewozy okolicz-
noœciowe, wesela, pogrzeby, dzie-
ci do kina, teatru, na basen. 

Tel. 602-26-96-07
AAA Wywóz gruzu, ga³êzi,

mebli, œmieci itp. Sprz¹tanie piw-
nic, strychów, wycinanie drzew,
ma³e rozbiórki. Tel. 721-002-710

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
Wywóz mebli, sprz¹tanie piw-

nic, drobne prace naprawcze. 
Tel. 22 671-68-27

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 

GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

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 

ALEKSANDRÓW, RADOŚĆ działki od 1295 m2

z pozwoleniem na budowę domów 
jedno lub dwulokalowych.

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

tel. 500 161 107 (22) 615 80 05
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Ka¿dej Olimpiadzie towarzy-
szy Paraolimpiada. Czy za czte-
ry i pó³ roku, w Rio de Janeiro,
na paraigrzyskach zobaczymy
niepe³nosprawnych p³ywaków
z Wawra?

W ubieg³ym tygodniu na aniñ-
skiej p³ywalni zosta³a zorganizo-
wana akcja „Przyjazny basen dla
niepe³nosprawnych”. W ramach
dnia otwartego p³ywalnia goœci³a
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Integra-
cyjnych Nr 102 i TPD „Helenów”.
– Wspó³pracujemy z dzielnic¹ ju¿
od d³ugiego czasu, a zaproszenie
na p³ywalniê w Aninie wysz³o z ini-
cjatywy dyrektora OSiR-u Janusza
Olêdzkiego – mówi „Mieszkañco-
wi” Zbigniew Drzewiecki dyrek-
tor Centrum Rehabilitacji, Eduka-
cji i Opieki TPD „Helenów”. – Za-
proszenie przyjêliœmy z wdziêczno-
œci¹ i chcieliœmy sprawdziæ, jak
w takim du¿ym basenie bêd¹ siê
zachowywali nasi podopieczni.

Egzamin wypad³ celuj¹co – buzie
p³ywaków by³y uœmiechniête i za-
dowolone. Du¿a hala basenowa
nie przerazi³a m³odych niepe³no-

sprawnych, którym towarzyszyli
opiekunowie i ratownicy. 

Pami¹tkowe zdjêcie z pierwszej
wizyty w „Aninie” zapewne nie bê-
dzie ostatnim, gdy¿ pojawi³a siê
szansa, ¿e niepe³nosprawne dzieci,
w grupach dziesiêcioosobowych,

bêd¹ tu raz w tygodniu. TPD „Hele-
nów” ma pod swoj¹ opiek¹ prawie
150 niepe³nosprawnych. Dyrektor
Drzewiecki podkreœla integracyjne
i rehabilitacyjne dzia³anie basenu,
ale te¿ nie kryje, ¿e z tak du¿ej gru-
py mo¿e siê udaæ wy³owiæ osoby

wybitnie predysponowane do treno-
wania p³ywania i udzia³u w zawo-
dach. Na pocz¹tku w dzielnicowych
lub warszawskich, ale kto wie, czy
za cztery i pó³ roku p³ywacy z Waw-
ra nie wystartuj¹ w Paraolimpiadzie
w brazylijskim Rio… ar

Z Wawra do Rio?

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Jacka Kozłowskiego, wojewody mazo−
wieckiego.

- Wielkie imprezy sportowe sprzyjaj¹ tak¿e
przestêpczoœci. Urz¹d Wojewódzki zwróci³ ostat-
nio uwagê na potencjalny wzrost prostytucji i wy-
korzystywania nieletnich przy okazji EURO
2012. Czy faktycznie takie zagro¿enie istnieje?

- Podczas tego rodzaju wydarzeñ, w zwi¹zku z na-
p³ywem turystów, zwiêksza siê zagro¿enie przestêp-
czoœci¹ zwi¹zan¹ z seksualnym wykorzystywaniem
dzieci. Mamy takie informacje m.in. z Austrii i RPA. 

- Jakie dzia³ania zostan¹ podjête, aby ochroniæ
dzieci i m³odzie¿ przed tego typu zagro¿eniem?

- Przede wszystkim informacja, ostrzeganie. Ze
œrodków MSWiA przeznaczyliœmy 100 tys. z³. na

przeprowadzenie kampanii w naszym wojewódz-
twie, zw³aszcza w stolicy. Konkurs wygra³a Fun-
dacja Dzieci Niczyje. Akcja bêdzie skierowana do
kibiców, wœród których dystrybuowane bêd¹ mate-
ria³y informuj¹ce o regulacjach prawnych dotycz¹-
cych przestêpstw seksualnych. Przygotowany zo-
stanie specjalny program edukacyjny dla gimna-
zjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, materia³y edu-
kacyjne, uruchomiony bêdzie telefon zaufania.
W kampanii „Nie przegraj!” du¿¹ rolê odegraj¹
tak¿e pedagodzy, psychologowie szkolni oraz
funkcjonariusze policji i stra¿y granicznej, którzy
wczeœniej przejd¹ szkolenia. Liczymy te¿ na
wsparcie mediów.

- Zdarza³o siê, ¿e biega³ Pan w Parku Skary-
szewskim, tu¿ obok Stadionu Narodowego. Czy
tej zimy równie¿ wystartuje Pan w „Biegu We-
dla”?

- Tak, jeœli tylko pozwoli mi na to zdrowie i obo-
wi¹zki.

Rozmawiał: Adam RosińskiWojewoda Jacek Koz³owski (z prawej) z autorem po jednym z „Biegów Wedla”.

REKLAMA REKLAMA

PóŸna jesieñ jest koñcem sezonu pi³karskiego
tak¿e dla m³odych zawodników. Nie oznacza to
jednak odpoczynku od pi³ki…

W ostatnim meczu ligowym roczników 1999-
2000 PKS Radoœæ pokona³a KS Falenica a¿ trzy do
zera. Dwie bramki strzeli³ Kamil Niewczas, a jedn¹,
po indywidualnej akcji, Marcin Zwierzchowski. –
To by³a bardzo udana runda rozgrywek, gdy¿ nie
straciliœmy ani jednego punktu – Sebastian Rybak,
trener m³odych „parafialnych”, gratuluje zawodni-
kom, rodzicom i motywuje m³odych pi³karzy. –
Okres przerwy od meczy ligowych nie jest dla nas
okresem przerwy od pi³ki no¿nej. W tym czasie mu-
simy nasz¹ grê podnieœæ na kolejny poziom, tak
abyœmy mieli RADOŒÆ z gry, a kibice z ogl¹dania
was!

W listopadzie trenuj¹cy w PKS Radoœæ musz¹ do-
starczyæ wykaz ocen, jakie otrzymali w szkole. W klu-
bie odbywa siê kontrola szkolnych wyników i zacho-
wania. Zbyt s³abe wyniki mog¹ nawet skutkowaæ za-
wieszeniem zawodnika. W sezonie zimowym dru¿yny
„parafialnych” bêd¹ trenowa³y w halach przy ul. Bajko-
wej, Poezji i Króla Maciusia. 

Jesienne ch³ody zmuszaj¹ wszystkie kluby do
przeniesienia treningów do hal sportowych i sal
gimnastycznych. – Teraz bêdziemy trenowali w na-
szej szkole przy Szaserów i w halach przy Siennickiej
– mówi jedenastoletni Mateusz z grochowskiego
UKS 141. – Mnie siê to nawet podoba, bo w hali
mo¿na siê wiêcej pobawiæ pi³k¹.

Rówieœnicy Mateusza z KS Drukarz równie¿ odbyli
ostatnie treningi na odkrytym boisku (na zdjêciu). W li-
stopadzie przenieœli siê do hal przy ul. Siennickiej. 
– Musz¹ ostro trenowaæ, bo sezon zakoñczyli na drugim
miejscu i maj¹ szansê w rundzie wiosennej – mówi je-
den z rodziców, którzy gromadnie przygl¹daj¹ siê tre-
ningom swych pociech. Ten rocznik „Drukarza” ustê-
puje w lidze jedynie Legionovii, ale za kilka miesiêcy
ma szansê powalczyæ o zwyciêstwo w lidze. rosa

PIŁKARZU, 
wracaj do hal…
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Wielu historyków uwa¿a
Pu³tusk za najstarsze mazo-
wieckie miasto. Jakkolwiek
by³o naprawdê, jego historia
siêga g³êboko i jest pasjonu-
j¹ca. ZnaleŸæ tu mo¿na liczne
œlady historii dawnej i now-
szej, a tak¿e ciekawostki, jak
np. w pobliskiej Ponikwi - je-
œli ma siê szczêœcie - pozo-
sta³oœci z du¿ego roju meteo-
rytów, który spad³ w okolicy

zim¹ 1868 roku. Najwiêksze
okazy mia³y po niemal 10 ki-
logramów; podziwiaæ je
mo¿na w British Museum i
Muzeum Ziemi PAN w War-
szawie, ale te drobne ponoæ
nadal tkwi¹ w tamtejszej zie-
mi…

Ale wróæmy do samego
miasta: kompleks urbani-
styczno-architektoniczny to
najciekawszy mazowiecki
przyk³ad gotycko-renesanso-
wego miasta z klasycystycz-
n¹ rozbudow¹. Centralna
czêœæ, od dziesiêciu czy jede-

nastu wieków miejskiej hi-
storii grodu, to rynek. Cieka-
wostka - najd³u¿szy w Euro-
pie, bardzo malowniczy i fo-
togeniczny, bo jest tu nawet
fontanna! Czterysta metrów
kwadratowych wybrukowa-
nych „kocimi ³bami”,
a w pierzejach autentyczne,
stare kamienice sprzed blisko
dwustu lat. Nie przeoczcie
kamienicy pod numerem 29 -

to tu kwaterowa³, po zwyciê-
skiej bitwie z Rosjanami,
sam cesarz Napoleon! To
dlatego Pu³tusk nale¿y do
Europejskiej Federacji Miast
Napoleoñskich.

Poœrodku rynku pyszni siê
neoklasycystyczny ratusz
z gotyck¹ wie¿¹, w której
mieœci siê Muzeum Regio-
nalne. Rynek, jak nakazuje
tradycja, s³u¿y tak¿e celom
kupieckim i rozrywce. Barw-
ne stragany, ciekawe impre-
zy, np. Wielkie Jarmarki Œre-
dniowieczne w pierwsz¹ so-

botê po Bo¿ym Ciele - by³o
ich ju¿ jedenaœcie - z ryce-
rzami, mieczami, konkursa-
mi, kramami rzemieœlniczy-
mi i mnóstwem œrednio-
wiecznych atrakcji, z w³a-
snorêcznym wybijaniem mo-
net czy lepieniem glinianych
garnków, jak przed wiekami!
Pod koniec czerwca - s³ynne
b³ogos³awieñstwo wód rzeki
podczas nocy œwiêtojañskiej

zawsze pe³nej atrakcji, z kon-
kursem na w³asnorêczny,
najpiêkniejszy wianek. We
wrzeœniu - przywitanie jesie-
ni podczas dni œw. Mateusza,
patrona miasta, bogatych
w koncerty i rozmaite impre-
zy towarzysz¹ce. A nieba-
wem - s³ynny pu³tuski Syl-
wester, bo bawiæ siê tu mo¿-
na nie tylko na piêknym ryn-
ku!

Od po³udnia rynek zamyka
kaplica œw. Marii Magdale-
ny, zwana tu Magdalenk¹,
ciekawy, renesansowy ko-
œció³ sprzed oko³o pó³ tysi¹ca
lat! Pó³nocna strona rynku to
Bazylika Zwiastowania Naj-
œwiêtszej Maryi Panny
z 1449 roku. Nawa g³ówna -
nowatorskie (w XVI wieku),
oryginalne sklepienie (sufit
ozdobiony geometryczn¹ sie-
ci¹ po³¹czonych kó³) doceni-
li architekci - nazwano je
„sklepieniem pu³tuskim”! Na
frontowej œcianie widaæ ka-
mieñ przypominaj¹cy kszta³-
tem ludzk¹ g³owê, nale¿¹c¹
wedle legendy do z³odzieja,
który zosta³ przytrzaœniêty
przez mury, gdy ucieka³,
okrad³szy œwi¹tyniê.

S³ynne pu³tuskie Kolegium
Jezuickie pamiêta zapewne
swoich by³ych uczniów i wy-
k³adowców, którymi byli
m.in. s³ynny ks. Piotr Skarga
czy jezuita Jakub Wujek,
szesnastowieczny autor pol-
skiego przek³adu Biblii,
„któryby y w³asnoœci¹
y g³adkosci¹ Polskiej mowy
z ka¿dym przysz³ym zrówna³,
y prawd¹ a szczyroœci¹ wy-
k³adu wszystkie inne celo-
wa³”.

Nie trzeba interesowaæ siê
histori¹, by znakomicie spê-

dziæ tam czas - kilka dni, we-
ekend czy po prostu wpaœæ
w sobotê, szukaj¹c ciekawe-
go pomys³u na relaks. Zw³a-
szcza, ¿e dziêki wspó³finan-
sowaniu ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego  oddano do
u¿ytku komfortow¹ obwo-
dnicê Serocka, z nowym mo-
stem, rozjazdami itp. - to
czêœæ drogi krajowej nr 61,
³¹cz¹cej Warszawê z Ostro³ê-
k¹. Dziœ szosa do Pu³tuska to
trasa pe³na piêknych pejza¿y
i wygodna - dodatkowy wa-
lor relaksowej podró¿y.

Celem wielu turystów jest
Dom Polonii - zamek biskupi
z XIV-XVI wieku, dumnie
wznosz¹cy siê na nadrzecz-
nej skarpie. W jego murach
goœci³ król Zygmunt Waza,
a tak¿e król szwedzki Karol
XII, carowie rosyjscy Ale-
ksander I i Aleksander II
i wiele innych znakomitoœci. 

Co by³o doœæ dobre dla
królów i carów, jest dobre
tak¿e dla nas! Zw³aszcza, ¿e

otoczenie zamku, szczegól-
nie od strony rzeki, zagospo-
darowano znakomicie, funk-
cjonalnie i malowniczo, pa-
miêtaj¹c o tym, by zapewniæ
jak najwiêcej atrakcji go-
œciom, czyli - nam: od strze-
lania z prawdziwych, sta-
rych, XVII-wiecznych armat
po niezapomniane rejsy gon-
dolami po Narwi (ewentual-
nie z nastrojow¹ kolacj¹ na
gondoli), jednej z najpiêk-
niejszych, niesfornych pol-
skich rzek. Mo¿na tu podzi-
wiaæ bogate pokazy ogni
sztucznych, walki i turnieje
rycerskie; nocne tañce
z ogniem, a tak¿e szalone,

roziskrzone kuligi czy letnie
spacery po uroczej okolicy
romantycznymi wozami cy-
gañskimi albo - jeœli ktoœ wo-
li - eleganckimi powozami.

Wykopaliska archeologicz-
ne pozwoli³y ods³oniæ pozo-
sta³oœci prastarego grodu,
które dziœ mo¿na podziwiaæ na
dziedziñcu zamkowym. Two-
rzy³y go trzy ulice wyk³adane
deskami dla ochrony przed
b³otem i dziurami, a wzd³u¿
nich - drewniane domy jedno
lub dwuizbowe z sieni¹. Ale
Dom Polonii to nie tylko pa-
sjonuj¹ca przesz³oœæ i pasjonu-
j¹cy, stary zamek. 

Jest tu te¿ znakomita kuch-
nia, dla goœci sta³ych i dla
ka¿dego smakosza, zamko-
wa wêdzarnia (ach, tutejszy
kindziuk!), i mnóstwo lokal-
nych pysznoœci: dziczyzna,
ryby, raki, sêkacze. Lokal-
nych, bo wedle tutejszych,
niepowtarzalnych receptur.

Aktywny wypoczynek?
Proszê bardzo: wypo¿yczaj¹
tu rowery górskie i wodne, ka-

jaki, ³odzie. S¹ korty tenisowe,
bilard, mo¿na strzelaæ z ³uków
czy graæ w pi³kê pla¿ow¹,
podczas gdy dzieci bawi¹ siê
w ogródku jordanowskim.

Po wysi³ku - relaks w za-
mkowych podziemiach. Sau-
na, k¹piel solankowa, jacuz-
zi, bicze szkockie, kaskady
wodne, masa¿e…

Niebawem - wieczór an-
drzejkowy ze specjaln¹ kola-

cj¹, grudniowe spotkania
z Miko³ajem, z gawêd¹, kolê-
dami, zagadkami i mnóstwem
mi³ych rzeczy i wreszcie sta-
ropolska Wigilia i sylwestro-
wy bal z kolacj¹ przy œwie-
cach, wró¿bami, roziskrzo-
nym wszystkimi barwami po-
kazem ogni sztucznych
i mnóstwem niespodzianek. 

Z noclegiem nie bêdzie
problemu: pokoje i aparta-
menty s¹ w zamku, ale te¿
np. w nale¿¹cym do niego
Kasztelu czy Domku Ogro-
dnika. Noclegi w mieœcie
oferuje tak¿e Hotel Baltazar
czy hotel Zalewski, a poza
miastem - baza biwakowa
Pop³awy w stuletnim lesie na
skraju Puszczy Bia³ej, dwa
kilometry od centrum Pu³tu-
ska. To ciekawy obiekt dla
osób z dzieæmi: zaprasza Je¿
Tupteusz, gospodarz tutej-
szej Leœnej œcie¿ki edukacyj-
nej. Mile widziane grupy
z przedszkoli i szkó³.

By zaplanowaæ pobyt na Za-
mku mo¿na zajrzeæ na stronê:

www.dompolonii.pultusk.pl
Poza wspomnian¹, bardzo
wygodn¹ tras¹ samochodo-
w¹, do Pu³tuska dojedziemy
te¿ komunikacj¹ zbiorow¹,
nie tylko PKSem. Cena bi-
letu, zale¿nie od przewoŸni-
ka - od 8 do oko³o 16 z³o-
tych w jedn¹ stronê. Po pro-
stu nie mo¿na tam nie byæ!
Zapraszam!  

WędroWitek

DO PUŁTUSKA!
Pu³tusk i oplataj¹c¹ go malownicz¹ Narew uwieczniono w wie-
lu powieœciach i filmach: centrum miasta to wyspa, otoczona
kana³ami wodnymi (znakomite walory obronne!). Ale warto siê
tam wybraæ nie tylko z tego powodu.

Pu³tusk. Bazylika Zwiastowania NMP wewn¹trz z widoczn¹
polichromi¹.

Narew w okolicach Pu³tuska.

Pu³tusk. Widok na rynek od strony fontanny.

Dom Polonii w Pu³tusku.
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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

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.

Jesienna promocja firmy Fonikon
Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ w listopadzie i grudniu

dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów
w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 8 grudnia.

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.

– To du¿a ulga dla pacjentów.
Od tej pory tu na miejscu, ca³kowicie
bezp³atnie, chorzy mog¹ korzystaæ
z badañ robionych na najwy¿szej ja-
koœci sprzêcie – cieszy³ siê Witold
Bromboszcz, dyrektor szpitala, pod-
czas uroczystego otwarcia pracowni,
na którym obecni byli m.in. wicepre-
zydent Warszawy Jacek Wojciecho-
wicz, dyrektor Biura Polityki Zdro-
wotnej Dariusz Hajdukiewicz i radni
Warszawy i dzielnicy (na zdjêciu). 

Przetarg na zainstalowanie to-
mografu wygra³a firma  TMS Dia-
gnostyka Sp. z o.o., która wyre-
montowa³a i wyposa¿y³a pracow-
niê w ci¹gu dwóch miesiêcy. Szpi-
tal udostêpni³ jedynie pomieszcze-
nia, w których firma zainstalowa³a
wielorzêdowy tomograf kompute-

rowy marki Toshiba, a tak¿e zago-
spodarowa³a je na pokoje przygo-
towawcze  dla pacjentów,  pokój
opisów lekarskich, rejestracjê, po-
mieszczenia socjalne i sanitarne,
serwerowniê oraz inne pomie-
szczenia pomocnicze. Zakup
sprzêtu wartego 3 mln z³ i zatru-
dnienie personelu wziê³a na siebie
firma TMS Diagnostyka Sp. z o.o.
Nowoczesny tomograf bêdzie wy-
korzystywany m.in.  do przepro-
wadzania precyzyjnych badañ
p³uc, serca, uk³adu kostnego, uk³a-
du nerwowego, a tak¿e naczyñ ob-
wodowych.

- Warto podkreœliæ, ¿e dziêki wypo-
sa¿eniu naszej pracowni w radiowy
system przesy³ania informacji, wyko-
nane tutaj badania bêd¹ mog³y byæ

opisywane nie tylko przez lekarza
pracuj¹cego na miejscu, ale tak¿e
wysy³ane do konsultacji innym spe-

cjalistom w systemie tzw. Teleradio-
logii - mówi³ Andrzej Weigl, dyrek-
tor TMS Diagnostyka Sp. z o.o.

Wiceprezydent Jacek Wojciecho-
wicz  zapozna³ siê z technicznymi
mo¿liwoœciami aparatury. - Ka¿da
zmiana na lepsze cieszy tym bardziej,
¿e ten szpital znajduje siê blisko Sta-
dionu Narodowego i jego rola pod-
czas Euro 2012 mo¿e byæ bardzo istot-
na – mówi³ po obejrzeniu sprzêtu.  

Jak na razie, z tomografu
bezp³atnie mog¹ korzystaæ wy³¹cz-
nie chorzy ze Szpitala Grochow-
skiego, ale pracownia stara siê
o kontrakt z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, pozwalaj¹cy finan-
sowaæ tak¿e badania dla pacjentów
przychodni specjalistycznych. Po
uroczystoœci goœcie mogli obejrzeæ
now¹, budowan¹ dopiero czêœæ
szpitala. Nowy pawilon zostanie
oddany do u¿ytku do koñca 2012
roku. Znajd¹ siê w nim m.in. nowa
izba przyjêæ, cztery sale operacyjne,
oddzia³ intensywnego nadzoru kar-
diologicznego. £¹cznie w ramach
modernizacji i rozbudowy szpital
powiêkszy swoje zasoby o 77 ³ó¿ek
i zyska bardzo nowoczesn¹ bazê
lecznicz¹. Marta Miruna

Nowoczesny tomograf przy Grenadierów
Pacjenci Szpitala Grochowskiego doczekali siê
wreszcie nowoczesnej pracowni tomografii kom-
puterowej wyposa¿onej w najwy¿szej jakoœci
sprzêt. Do tej pory chorzy skierowani na to bada-
nie musieli byæ wo¿eni karetk¹ a¿ na Mokotów.

Leczenie zachowawcze 
– doroœli i dzieci
Profilaktyka dzieci
Leczenie protetyczne
Wszystko w ramach NFZ
W-wa Miêdzylesie 

ul. ¯egañska 14 lok. 3
Tel. 22 612-74-80

Stomatologia 
MERADENT

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




