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Gdzie Rzym, 
gdzie Krym?

To co u nas opublikowano, że 
Warszawa jest drugim miastem pod 
względem korków ulicznych, to ja-
kiś pic na wodę. Nasze korki to pi-
kuś w porównaniu z tym co się dzie-
je w stolicy Włoch, albo w Londynie. 
W Rzymie powód pierwszy zoba-
czyłem będąc tam ostatnio przez ty-
dzień: metro chodzi jak chce, a stan 
co drugiego składu jest taki, że też 
bym wolał własnym autem.

Drugi powód rzymskich korków, 
to ilość aut, trzeci - co z tymi samo-
chodami robią italiańcy. Otóż parku-
ją jak podleci. W dwóch liniach po 
jednej stronie jezdni i jednym po dru-
giej. Zostaje wąska traska: wiado-
mo korek. Zostawiają auta na przej-
ściach dla pieszych. Jeden z pasów 
mostów nad Tybrem - to stojące we-
hikuły. Nasza straż miejska wyłaby z 
zachwytu: dziesiątki tysięcy manda-
tów do wypisania. A tamtejsi gwar-
dianie jakby strajk włoski robili.

Czy mi się w Rzymie nie podo-
bało? A broń Boże. Piękne miasto, 
choć ludzie mało sympatyczni, za-
jęci telefonami komórkowymi i roz-
mowami z sobą. Cudzoziemcy są do 
zdawkowego potraktowania. Niech 
idzie i się potyka o dziurawe, asfal-
towe chodniki. Kostka bauma tam 
jeszcze nie dotarła. Są już za to wó-
zeczki do zakupów bazarowych, cią-
gnięte przez miejscowych emerytów. 

Poszedłem więc za nimi na słyn-
ny plac targowy Campo de Fiori. 
Nasz Szembek przy nim to metropo-
lia. Dwa stragany kwiatowe i kilkana-
ście z warzywami, na których han-
dlują Azjaci. Włosi na kawie. Reszta 
straganów to podróby torebek naj-
lepszych marek i badziewie z serii 
„wszystko po jedno euro”. 

Rzym więc podupada, lepiej by-
ło wrócić na Grochów, co też i zro-
biłem. No i trafiłem na mecz Polska 
- Anglia na Stadionie Narodowym. 
Cudowna „włoska” organizacja, ma-
my wielki basen tyle, że Otylia już nie 
w takiej formie, żeby 50 tys. kibiców 
chciało to oglądać.

No i po co jeździć po Rzymach  
i Krymach jak u nas tak samo?

Tomasz Szymański
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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

Najbardziej gorące nazwiska ostatnich tygo-
dni – zapełniające sale kinowe do ostatniego 
miejsca. Dokumentaliści – Jarosław Wszędy-
był oraz Leszek Dawid - reżyser głośnego 
ostatnio filmu ,,Jesteś Bogiem’’ pojawili się  
8 października w Domu Kultury w Rember- 
towie. czytaj na str. 3

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.
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(22) 870 27 17
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 ele ganc kie lekkie oku la ry
 So czew ki kon tak to we
 le karz oku li Sta, ba da nie wzro ku
 du¯y wybór opraw

 672−77−77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię dzy na ro do wej   

rabaty!

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

rEKlAMA rEKlAMA  

  obiady domowe już  
od 12 zł

 Dieta 1200 kcal
  piwne piątki - piwo 0,5 l 

5,20 zł
  imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
klienta

 Sala do 50 osób

ul. abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

promoCja

5789 zł/m 2

puste krzesła w rembertowie
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 Kro ni Ka po li cyj na
Fajna córeczka

Funkcjonariusze z Grenadierów udali się do 
jednego z mieszkań, gdzie zgłoszono  awanturę 
z nastoletnią córką. Policjanci zostali poinformo-
wani przez rodziców 16-latki o dokonaniu przez 
nią kradzieży laptopa o wartości 1,5 tysiąca zło-
tych. Nie była ta pierwsza kradzież, jakiej dopu-
ściła się nastolatka. Ukradła rodzicom między in-
nymi telefon komórkowy, aparaty fotograficzne, 
pieniądze, monety numizmatyczne i biżuterię. 
Nastolatka usiłowała też wymusić od rodziców 
pieniądze, grożąc im pozbawieniem życia. Nie-
letnia tłumaczyła policjantom, że okradała rodzi-
ców po to, by zdobyć pieniądze na swoje potrze-
by. Została doprowadzona przez policjantów do 
sądu rodzinnego, który zadecydował o umiesz-
czeniu jej w placówce wychowawczej.

Ukradł 9 rowerów
Policjanci z Rembertowa, w wyniku działań 

operacyjnych zatrzymali sprawcę kradzieży ro-
werów. W ciągu trzech wakacyjnych miesięcy 
20-latek ukradł dziewięć rowerów. Suma wszyst-
kich poniesionych strat wyniosła 10,5 tysiąca zło-
tych. Policjanci odzyskali dwa skradzione rowe-
ry. Za kradzież mężczyźnie grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Pomógł w oszustwie
Policjanci zajmujący się zwalczaniem prze-

stępczości gospodarczej i korupcji otrzymali in-
formację na temat osób, które działając wspólnie 
próbowały wyłudzić z banku kredyt. Z posiada-
nej informacji wynikało, że Małgorzata K. wraz 
z Magdaleną D. oraz Sławomirem G. posługując 
się sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnie-
niu, usiłowali wyłudzić z banku kredyt w wy-
sokości 20 tysięcy złotych. Działania policjan-
tów doprowadziły do zatrzymania całej trójki na 
tzw. „gorącym uczynku”. Do podpisania umo-
wy i wypłaty gotówki nie doszło 49-letnia Mał-
gorzata K., jej wspólniczka 33-letnia Magdalena 
D. oraz 49-letni wspólnik Sławomir G. usłyszeli 
zarzut usiłowania oszustwa. Prokurator zadecy-
dował o objęciu zatrzymanych policyjnym do-
zorem.

W ostatnich dniach policjanci zatrzymali tak-
że mężczyznę, który sfałszował zaświadczenie o 
zatrudnieniu, na podstawie którego miała zostać 

podpisana umowa kredytowa. 52-letni Sławomir 
K. usłyszał zarzut usiłowania oszustwa i został 
objęty policyjnym dozorem.

Kradli i pchali
Policjanci z Wawra zatrzymali mężczyznę po-

dejrzewanego o kradzież samochodu. 22-letni 
Mateusz R. wraz z drugim mężczyzną, włamał 
się do Poloneza, ale nie udało im się uruchomić 
samochodu, przepchali go więc kilkaset metrów i 
porzucili kilka ulic dalej. Mateusz R. usłyszał za-
rzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do po-

pełnienia przestępstwa. Teraz policjanci zajmu-
ją się ustaleniem drugiego ze sprawców. Za kra-
dzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności. Funkcjonariuszom pomogło w tym na-
granie z kamery monitoringu, na którym zapisał 
się moment, gdy dwóch mężczyzn pchało skra-
dzionego Poloneza.

Tragiczny wypadek na ul. Czecha
22 października na ulicy Czecha w południe 

samochód osobowy ford uderzył w drzewo, któ-
re jest pomnikiem  przyrody. Do wypadku doszło 
600 metrów za skrzyżowaniem  z ulicą Kajki. Sa-
mochodem kierował około 45-letni mężczyzna. 
Przybyli na miejsce ratownicy rozpoczęli reani-
mację. Lekarzom udało się przywrócić czynności 
życiowe. Poszkodowany został zabrany do szpi-
tala, gdzie niestety zmarł.

Początkowo zablokowane były oba pasy ru-
chu. W kierunku wyjazdu z Warszawy utworzył 
się ogromny korek, który zaczynał się już na wia-
dukcie nad linią kolejową. toms
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Krzyż przy małym ron-
dzie przy zbiegu ul. Mrówczej 
i Zwoleńskiej (na zdjęciu na 
str. 1) jest nie tylko upamiętnie-
niem tragicznej śmierci dzieci 
pod kołami rozpędzonego sa-
mochodu – jest też symbolem 
odczucia braku bezpieczeństwa 
w ruchu ulicznym. Tutaj wła-
śnie, w ubiegłym roku, zginęła 
dwójka małych dzieci, a kilka 
miesięcy temu, także przy ul. 
Mrówczej, inny z kierowców 

potrącił śmiertelnie kolejne 
dziecko. Od dwóch lat, w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego, 
mieszkańcy zaniepokojeni sta-
nem bezpieczeństwa organi-
zują pikiety przed wawerskim 
Ratuszem. Oczekują zdecy-
dowanych działań i poprawy 
sytuacji. Są gotowi uczestni-
czyć w procesie poprawy bez-

pieczeństwa. Stworzyli m.in. 
koncepcję „Programu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego (BRD) w dzielnicy Wa-
wer w perspektywie wielolet-
niej (2012-2017)”, która była 
prezentowana na wrześniowej 
sesji dzielnicowego samorzą-
du. – W tej koncepcji zawarli-
śmy szereg konkretnych propo-
zycji, jak cele, ramy czasowe, 
podział kompetencji, kontrole 
nad opracowaniem i wdroże-

niem programu bezpieczeństwa 
drogowego – wyjaśnia Beata 
Koselska, jedna z aktywnych 
mieszkanek dzielnicy.

Nad programem poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
miałaby czuwać specjalna komi-
sja problemowa działająca przy 
radzie dzielnicy. Na ostatniej se-
sji rady (16 października) nawet 

usiłowano taką komisję powołać. 
– Sprawą zajęto się z inicjaty-
wy klubu radnych PiS – mówi 
Janusz Górski, kolejny z miesz-
kańców żywo zainteresowanych 
tematem. – Z tego klubu zgłosi-
ło się do pracy w komisji trzech 
radnych, a potem jeszcze dwóch 
z Platformy, ale problem pojawił 
się, gdy padło pytanie kto będzie 
kierował pracami komisji… Nikt 
nie chciał być przewodniczącym i 
sprawa upadła. To było dla mnie 
zaskakujące, że ci radni, którzy 
chcieli być w tej komisji, jedno-
cześnie doprowadzili do tego, że 
ta komisja nie powstała…

Pan Janusz ma nadzieję, że 
odpowiednią komisję uda się po-
wołać w listopadzie. – Miałaby 
pracować przez rok nad progra-
mem poprawy bezpieczeństwa, a 
my, zwykli mieszkańcy, a także 
specjaliści w niektórych dziedzi-
nach, moglibyśmy uczestniczyć 
w jej pracach. Efektem byłaby 
uchwała nakazująca zarządo-
wi Wawra wykonanie pewnych 
prac – wyjaśnia ideę powoła-
nia komisji. Szansy na powoła-
nie takiej komisji doraźnej nie 
przekreśla kierujący wawerskim 
samorządem Norbert Szczepań-
ski. – Na pewno uda się powró-
cić do tego tematu – zapewnia 
„Mieszkańca” przewodniczący 
rady dzielnicy. – To sprawa po-
nadpartyjna i oczekujemy zaan-
gażowania radnych wszystkich 
klubów, a nie tylko z PO i PiS. 
Potrzeba opracować odpowied-
ni program, przyznać stosow-
ne środki na jego realizację… 
W listopadzie ma się odbyć w 
tutejszym urzędzie tzw. wy-
słuchanie publiczne w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. – Naszym celem jest 
osiągnięcie zerowej liczby ofiar 
śmiertelnych i ciężko rannych w 
dzielnicy – jasno deklaruje Beata 
Koselska. Adam Rosiński

Fot. KRP VII

oKNa drewNIaNe 
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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 

Dr Maria Mickiewicz-
-Laskowska
 Endokrynolog
 Medycyna pracy
 Prawo jazdy

MED-EXPERT ul. £ukowska 27
Przyjêcia w poniedzia³ki od godz. 16

tel. 22 423-44-58; 
22 423-44-59

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!

krzyże przypominają...
Mieszkańcy Wawra oczekują od władz bezzwłocz-
nych działań w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Przełomem miało być powoła-
nie specjalnej komisji problemowej. Miało, gdyż, 
jak na razie, taka komisja nie powstała…

Fot. archiwum

3 września 2012 r. – pikieta mieszkańców przed urzędem. 
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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
samochodami, Formu³¹ 1 i posto-
jem,bypochwilipêdziædalej.

Dziœ pro po nu je my „pit-stop” w bar-
dzo cie ka wym miej scu, w którym cze ka 
na mi ³o œni ków mo to ry za cji i mo de lar-
stwa, i to w ka¿ dym wie ku: ty si¹ ce naj-
ró¿ niej szych mo de li sa mo cho dów oso-
bo wych, ciê ¿a ro wych, sa mo lo tów, 
mo to cy kli, ci¹ gni ków i ma szyn rol ni czych doczepianych do traktorków, spy cha rek, so la rek, 
dŸwigów, koparek, au to bu sów, kolejek PIKO, samochodów kem pin go wych (w wy po sa ¿e niu 
na wet pa ra so le, ro wer ki, lu dzi ki), ciê¿ kich ma szyn, pó³ me tro wych ³o dzi i œci ga czy oraz nie zli czo-
ne go mnóstwa in nych po my s³ów.

Ce ny? W wiêk szo œci ni¿ sze od tych w hi per mar ke tach czy w „Smy ku”, na wet o 30%, bo mo de-
le s¹ pro sto od im por te rów.

Nie, nie jest to pla sti ko wa tan de ta, lecz so lid ne, mar ko we pro duk ty. Choæ w ró¿ nej ska li, wy ko-
na ne nie zwy kle sta ran nie, z de ta la mi. Œwiet ne eg zem pla rze dla ko ne se rów, ale te¿ po rz¹d ne, 
trwa ³e za baw ki dla ch³op ców ma ³ych oraz ca³ kiem du ¿ych: hob by stów, ko lek cjo ne rów, mo de la-
rzy, bo mo¿ na tu te¿ ku piæ mo de le do sa mo dziel ne go skrê ca nia lub kle je nia (mar ko we mo de le 
skom pli ko wa ne i bar dzo pro ste, dzie siê cio la tek te¿ œwiet nie da ra dê) oraz wszel kie po trzeb ne do 
te go ak ce so ria, m.in. farb ki i kle je. 

Fir my? We lly, Bu ra go, Re vell, Piko, Ma i sto, to tyl ko nie które mar ki, ja kie tu znaj dzie cie. W pe³-
nym asor ty men cie ka ta lo go wym. Naj lep sze z obe cnych na ryn ku, bo w³a œci ciel skle pu ro zu mie 
i podzie la tê pa sjê. Uwa ¿a te¿, ¿e je œli ku po waæ dziec ku za baw kê, to trwa ³¹, sta ran nie wy ko na n¹, 
so lid n¹ a nie atra pê z pla sti ku, która od kszta³ ci siê i roz sy pie po kil ku dniach. Szko da pie niê dzy.

Dla sen ty men tal nych - tra ban ty, fia ci ki, ra dio wo zy ozna ko wa ne MO lub Mi li cja i in ne. Dla 
wy bred nych - mo de le lu ksu so wych BMW, Lam bor gi ni, Ja gu a rów albo podró¿ kolejk¹ PIKO.

Sa mo cho dów (ju¿ od 7 z³!) - za trzê sie nie: tra dy cyj nych, z mnóstwem ru cho mych czê œci; aku-
mu la to ro wych, na ra dio, lu ksu so wych al bo „pa ty no wa nych” na sta re, spra co wa ne mo de le 
sprzed wie lu lat. Po my œla no te¿ o ofer cie „dla sio strzy czek” i o za baw kach „in te li gent nych”, sty-
mu lu j¹ cych roz wój dziec ka - szcze gó³y w skle pie. Za wsze po dro dze!

OTwarTeOdgOdz.11.00dO19.00;wSObOTy10.00-15.00.

www.PITSTOP.Org.Pl

Panowie zaprezentowali tam swoje produk-
cje. Jako pierwsze wyświetlono ,,Zabawy z 
czasem’’ Jarosława Wszędybyła. Głównym 
wątkiem filmu jest podróż człowieka przez 
życie, przedstawiona w postaci przeplata-
nych historycznych wypowiedzi studentów 
ostatniego roku polonistyki – kolegów ze stu-
diów reżysera, dotyczące ich życiowych prio-
rytetów i planów. Po 10 latach od zakończe-
nia studiów autor postanawia odnaleźć znajo-

mych, aby zobaczyć jak potoczyły się ich lo-
sy. Dokument przez niektórych odebrany jako 
depresyjny, przez innych jako realistyczny, na 
pewno skłania do refleksji i pokazuje jak życie 
weryfikuje plany.

Tematem przewodnim filmu ,,W drodze’’ 
Leszka Dawida również była podróż, ale w zu-
pełnie innym znaczeniu. Bohaterami dokumen-
tu byli ludzie zabierani przez reżysera ,,na sto-
pa’’, którzy na swój sposób opowiadali swoje 
,,małe historie’’. Jedni tylko milczeli, inni mó-
wili niewiele, a jeszcze inni odczuwali wręcz 

silną potrzebę opowiadania o swoich nieraz 
bardzo intymnych problemach. Po projekcji fil-
mów odbyło się spotkanie z zebraną w liczbie 
około 10 osób publicznością. Na deser panowie 
zaserwowali widowni opowieści o swoich in-
spiracjach i historiach związanych z powstawa-
niem każdego z filmów, bohaterach o których 
opowiadały dokumenty, a także o technicznej 
stronie kręcenia dokumentu i nie tylko.

Trochę dziwi jednak kameralność, a wręcz 
konspiracyjność tego spotkania. Niewielka 
sala z paroma krzesłami, brak szerszej infor-

macji w mediach skutecznie odstraszyła fa-
nów twórcy ,,Jesteś Bogiem’’. Pozostaje py-
tanie – czy nie szkoda marnować czasu tak 
zapracowanych ludzi jakimi są reżyserzy, na 
spotkanie z parunastoma ludźmi, którymi by-
li w znacznej mierze pracownicy rembertow-
skiego Domu Kultury.

Dlatego nie dziwi, że na pytanie jak dotrzeć 
do Domu Kultury Rembertów pani z pobli-
skiego kiosku z gazetami rozłożyła ręce i nie 
potrafiła podać żadnej konkretnej informacji.
 Emka

puste krzesła w rembertowie
dokończenie ze str. 1

13 października Klub 
Kultury przy ul. Bruksel-
skiej należał do Agnieszki 
Osieckiej i jej twórczości. Po 
pierwsze dlatego, że można tu 
obejrzeć (jeszcze do 9 listo-
pada) wystawę fotogramów  
„Agnieszka Osiecka lata 60.w 
obiektywie Jana Borkow-
skiego”, a po drugie, gdyż to 
właśnie na scenie KK Saska 
Kępa odbył się Koncert Ga-
lowy 5.Przeglądu Artystycz-
nych Inspiracji Twórczością 
Agnieszki Osieckiej „Taką 
nas ścieżką poprowadź…”.

 Przegląd organizowany 
był przez południowopraski 
Zespół Szkół Nr 37, którego 
patronką jest nieżyjąca poet-
ka oraz najmłodszą filię Cen-
trum Promocji Kultury Dziel-
nicy Praga Południe, czyli 
właśnie KK Saska Kępa. Na 
scenie wystąpiło dziesięciu 
laureatów Przeglądu. Byli to 
gimnazjaliści oraz uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. 
– Myślałam, że to będzie dla 
mnie kolejny ciężki dzień, – 
po galowych występach, ale 
przed werdyktem jury mó-
wiła do młodych artystów i 
licznej publiki aktorka Mał-
gorzata Potocka – że wysłu-
cham kolejnych dziecięcych, 
amatorskich wykonań piose-
nek Agnieszki, a tymczasem 
poziom niezwykle mnie za-
skoczył. Siedziałam z chustką 
przy oczach. I chcę powie-
dzieć, że kiedy w szkole dzieci 
czasami przynoszą z jakichś 
przedmiotów dwóje, to warto, 

aby rodzice zobaczyli z czego 
ich dzieci są dobre i „pakowa-
li” w ich pasję, w ich talenty 
wszystkie pieniądze… 

Zaskoczona poziomem 
wykonania była również pu-
bliczność. – Ci młodzi ludzie 

śpiewali bardzo dojrzale, o 
wiele dojrzalej niż można się 
było tego spodziewać – mó-
wiła „Mieszkańcowi” Anna 
Żychska z Kołobrzegu, która 
z koncertu wyszła niezmier-
nie wzruszona. - Najbardziej 
podobał mi się występ Kata-
rzyny Marczak, która świetnie 
interpretowała tekst piosen-
ki. Podobnego zdania było 
Jury, które w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych Złotą 

Agnieszkę przyznało właśnie 
Katarzynie Marczak, licealist-
ce z południowopraskiego ZS 
Nr 37. Wśród gimnazjalistów 
zwyciężyła Aleksandra Kopeć 
z Gimnazjum nr 1 w Zakro-
czymiu. 

Warto wspomnieć, że na 
sześć przyznanych Agnie-
szek, aż trzy zostały w War-
szawie (brązową zdobył 
Bartłomiej Pych z naszego 

liceum im. Agnieszki Osiec-
kiej, a srebrną Cezary Uljasz 
z Gimnazjum nr 18). Wśród 
laureatów Przeglądu znaleź-
li się również inni ucznio-
wie ZS Nr 37 – wyróżnienie 
otrzymała Beata Kałudow, a 
dyplomami uznania nagro-
dzono Adriannę Rozbicką i 
Anetę Dadas. Impreza odby-
wała się pod patronatem Fun-
dacji Okularnicy.

rosa

AGNIESZKI ROZDANE!
W Klubie Kultury Saska Kępa rozdano 
Brązowe, Srebrne i Złote Agnieszki – 
nagrody w przeglądzie „Taką nas ścieżką 
poprowadź…”.

Laureaci Przeglądu.



4 mIesZKaNIeC

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

Organizacja Narodów Zjed-
noczonych  9 grudnia 2009 ro-
ku przyjęła rezolucję prokla-
mującą rok 2012  Międzyna-
rodowym Rokiem Spółdziel-
czości. Spółdzielczość zrze-
sza na świecie ponad 1 mld 
ludności; pomaga  w elimino-
waniu ubóstwa, w tworzeniu 
miejsc pracy, w umacnianiu 
obywatelskiej samorządno-
ści i solidarności, w łagodze-
niu skutków kryzysu. Polska- 
przypomnijmy -  wraz z inny-
mi krajami Unii Europejskiej 
poparła tę rezolucję.

Dokument wezwał rządy, 
instytucje międzynarodowe 
i spółdzielnie do wspierania 
rozwoju spółdzielczości. Bo 
Spółdzielnie budują lepszy 
świat! I właśnie to  hasło obo-
wiązuje podczas Międzynaro-
dowego Roku Spółdzielczo-
ści.

Ostoją tego ruchu na Pra-
dze Południe są spółdzielnie 
mieszkaniowe. SM Gocław - 
Lotnisko istnieje już 30 lat. I 
wciąż buduje! W swoich za-
sobach ma ok. 7 tys. miesz-
kań i 200 lokali użytkowych. 

Pierwsze mieszkania pamię-
tają jeszcze lata 80. Najnow-
sze, te w rejonie ulic Fieldor-
fa, Kwiatkowskiego, Jugosło-
wiańskiej i Bora-Komorow-

skiego wciąż jeszcze są „na 
gwarancji”. W ubiegłym ro-
ku zysk z inwestycji wyniósł 
7 mln złotych i był jednym z 
większych w kraju. W najbliż-
szych planach inwestycja na 
osiedlu Wilga VII (spora bu-
dowa, ponad 10 tys. m kw. i 
przy ulicy Jugosłowiańskiej), 
jeszcze większa - prawie 22 
tys. m kw. licząc wraz z hala-
mi garażowymi.

- Mamy  także tereny in-
westycyjne wzdłuż ul. Jana 
Nowaka Jeziorańskiego, co 
sprawia, że mamy dobrą po-

zycję wyjściową na następne 
lata - mówi „Mieszkańcowi” 
Janusz Sienkiewicz prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Gocław Lotnisko. - Z tych za-

sobów korzystamy jednak roz-
ważnie, obecna sytuacja ryn-
kowa nie wymusza na nas po-
śpiechu. W Warszawie sporo 
nowo wybudowanych lokali 
ma kłopot ze znalezieniem na-
bywców, ceny wyraźnie spa-
dły. A my nie mamy równych 
warunków konkurencyjnych 
z developerami, którzy mogą 
elastycznie kształtować ce-
ny poszczególnych mieszkań: 
za ładniejsze, lepiej położo-
ne brać wyższą cenę, za mniej 
atrakcyjne - niższą. U nas ce-
na metra kwadratowego w da-
nym budynku musi być jedna-
kowa. W warunkach  kryzysu 
gospodarczego musimy więc 
być ostrożni  w działaniach 
inwestycyjnych.

Wielkim kapitałem spół-
dzielni są lokale użytko-
we. Ich wynajem sprawia, że 
spółdzielca  w wyliczeniach  
czynszu otrzymuje 96 groszy 
z każdego posiadanego me-
tra kwadratowego „bonusu”. 
Przy 50 metrach daje to pra-
wie 50 złotych mniejszych 
wydatków na czynsz miesz-
kaniowy.

Z innych ekonomicznych 
dobrodziejstw spółdzielczego 
zrzeszania się, prezes Sien-
kiewicz wskazuje także na 
działania oszczędnościowe po 

stronie kosztów. Koszty Za-
rządu są stosunkowo niewiel-
kie i od l6 lat wynoszą tyle sa-
mo: 6,06 zł. Po sprywatyzo-
waniu SPEC wzrosły o ok. 10 
proc. koszty przesyłowe. 

- Zrobiliśmy więc audyty 
tzw. mocy zamówionych na 
ogrzewanie - mówi prezes Ja-
nusz Sienkiewicz. - Koszto-
wało to 1,5 mln złotych. Ale 
traktujemy to jako inwesty-
cję, bo teraz będziemy zbierać 
jej żniwo, to znaczy zmniej-
szać zamawiane moce. Choć 
SPEC tak to rozwiązuje, że 
nowe, wyliczone i zmniejszo-
ne limity, będą dopiero obo-
wiązywały od przyszłego se-
zonu…Ale oszczędności będą 
wyraźne. Podobnie postępu-
jemy z racjonalizacją zużycia 
wody. Wprowadzimy nowe za-
sady rozliczania wody i dzię-
ki temu zmniejszymy  zużycie 
tzw. wody gospodarczej, bo w 
niektórych budynkach jest ono 
ogromne, tak jakby „ktoś” 
miał do napełnienia basen ką-
pielowy. Trzecią sprawą są 
koszty wywozu śmieci. Wyko-
rzystaliśmy koniunkturę, bo-
wiem firmy wywozowe wal-
czą o jak najlepszą pozy-
cję przed 1 stycznia 2013 ro-
ku, gdy zacznie działać nowa 
tzw. ustawa śmieciowa. Z fir-
mą Remondis wynegocjowa-

liśmy zmniejszenie kosztów o 
700 tys. złotych rocznie. Cie-
szę się z tego, ale samą ustawę 
oceniam krytycznie - tak duże 
miasto jak Warszawa będzie 
miało ogromne kłopoty logi-
styczne ze zrealizowaniem za-
pisów tej ustawy. A to będzie 
generować dodatkowe koszty i 
będzie oczywiście próba prze-
rzucenia ich na barki miesz-
kańców stolicy.

Jak wszystkie pozostałe 
spółdzielnie, także SM Go-

cław Lotnisko już niemal 
uporała się z termomoderni-
zacjami starszych budynków. 
Potrzeby zostały zrealizowa-
ne w 95 procentach, zostały 
do ocieplenia już tylko poje-
dyncze bloki, choć i w nich 
już docieplono powierzchnie 
szczytowe i tzw. uskoki.

- Wszystkie nasze moder-
nizacje wpisują się w ogól-
ny trend poprawy jakości ży-
cia mieszkańców całego Go-
cławia - Lotniska - mówi pre-
zes spółdzielni. - Nie sposób 
tu nie wspomnieć o naprawdę 
doskonałej współpracy z Za-
rządem naszej dzielnicy i pa-
nem burmistrzem Tomaszem 
Kucharskim. Jezioro Bala-
ton przeszło kompletną rewi-
talizację. Przy Szkole Pod-
stawowej nr 312 przy ulicy 
Umińskiego powstało tarta-
nowe boisko. Przy pobliskim 
gimnazjum - hala sportowa.  
My, jako spółdzielnia dokła-
damy swoją cegiełkę do tych 
poprawiających komfort ży-
cia mieszkańców działań. Już 
nie mówię o tych kilometrach 
dróg wewnątrzosiedlowych, 
utrzymywanych w czystości 
w lecie i zimie, o hektarach 
trawników, terenów zielonych 
i placów zabaw. Myślę także 
o klubie „Ikar”, gdzie organi-
zowane są między innymi za-

jęcia dla młodzieży, tańce i za-
bawy dla starszych, o Klubie 
Seniora, atrakcyjnie „zago-
spodarowującym” wolny czas 
najstarszym mieszkańcom na-
szego osiedla, o TKKF-ie or-
ganizującym na obiektach 
Szkoły 312 rozgrywki w piłkę 
nożną, siatkówkę i koszyków-
kę. Wszystko to razem spra-
wia, że Gocław Lotnisko jest 
chętnie wybieranym osiedlem 
przez nowych inwestorów, lu-
dzie  kupują tu mieszkania, bo 

jest ładnie, miło i do centrum 
niezbyt daleko… jeśli komuś 
chce się w ogóle stąd ruszyć, 
bo infrastruktura, wraz z po-
bliską „Promenadą” zdaje się 
zaspokajać wszelkie potrzeby.

Spółdzielnia nie ma zmar-
twień? - Nie tyle co miewa-
ją inne spółdzielnie, bo jeste-
śmy w naprawdę dobrej sy-
tuacji, jako spółdzielnia du-
ża, i perspektywami inwesty-
cyjnymi na lata - mówi pre-
zes Sienkiewicz. - Wciąż jed-
nak mamy nieuporządkowany 
stan prawny gruntów pod czę-
ścią osiedla Iskra, co skutkuje 
m.in. tym, że spółdzielcy ma-
jący mieszkania na tym osie-
dlu wciąż nie mają praw do 
odrębnej własności. Z kolei 
w sprawie nieruchomości na 
osiedlu Orlik nadal prowadzi-
my z miastem spór o wysokość 
tzw. pierwszej opłaty. Decyzję 
zapłaty ok. 20 milionów zło-
tych, a tyle od nas zażądano, 
uznajemy  za wysoce niespra-
wiedliwą. Wciąż także boimy 
się nawracających pomysłów 
legislacyjnych dotyczących 
rzekomej potrzeby „uzdrowie-
nia” spółdzielczości mieszka-
niowej w Polsce. Gdy upada 
jeden pomysł, pojawia się na-
stępny, jeszcze bardziej odsta-
jący od życia.
AS  toms

2012 rok został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości. 

– Niepokoi nas brak rozumienia istoty, roli i znaczenia  spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kra-
ju. Dlatego tak ważnym jest, aby całe środowisko spółdzielcze włączyło się aktywnie do wielkiej światowej kampanii 
popularyzacji idei spółdzielczości, prowadzonej przez ONZ – powiedział Andrzej Półrolniczak, prezes zarządu Unii 
Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Prezes Janusz Sienkiewicz

Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefiniować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafiące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafiące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z firmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2012

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z ro- 
zumieniem mowy? A może ktoś z blis- 
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

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

Przychodnia specjalistyczna

zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na bezp³atne 
ba da nie s³uchu i konsultacjê 
protetyka s³uchu. Osobom nie-
pe³ no spraw nym proponujemy 
wizyty domowe. z uwagi na 
du¿e zainteresowanie naszymi 
us³ugami, prosimy o telefoni-
czne umawianie wizyt.
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22 października br. rad-
ni województwa mazowiec-
kiego uchwalili Wojewódzki 
Plan Gospodarki Odpa-
dami. Określa on za-
sady gospodarowa-
nia odpadami, dzie-
ląc Mazowsze na pięć 
regionów, na obszarze 
których wyznaczone zosta-
ły instalacje do przetwarzania 
śmieci. To ważna wiadomość 
zarówno dla gmin, jak i ich 
mieszkańców. Od przyszłego 
roku to właśnie gminy przejmą 
całkowitą odpowiedzialność 
za odpady wytworzone na ich 
terenie. Samorządy lokalne za-
decydują również o wysokości 
opłat za wywóz śmieci. Koor-
dynatorem nowego systemu 
jest Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

��
18 października na tere-

nach należących wcześniej do 
elektrociepłowni Kawęczyn, 
a obecnie do Grupy Chimirec 
Polska, uroczyście otwarto za-
kład specjalizujący się w zago-
spodarowaniu odpadów nie-
bezpiecznych pochodzących 

m.in. z branży motoryzacyjnej, 
przemysłu, transportu, farma-
cji itd. Teren zakładu to 1,7 h 
powierzchni, na której znajdu-
ją się biura, laboratorium, ha-
le magazynowe, punkty prze-
ładunkowe oraz infrastruktura 
do wstępnego przeładowania 
odpadów do dalszego trans-
portu. Przy budowie zakła-
du wykorzystano nowoczesne 
materiały i technologie nie-
zbędne do zapewnienia maksi-
mum bezpieczeństwa podczas 
procesu zagospodarowania od-
padów. 

��
16 października br. ruszył 

program darmowych porad 
prawnych w ramach stworzo-
nej latem Fundacji „Omega 
Pomagamy”. Cyklicznie, co 
dwa tygodnie, w godzinach 
9.00-15.00 doradcy z kance-

larii prawnych Omega udzie-
lają fachowych porad praw-
nych z zakresu prawa pracy, 
prawa rodzinnego, wypadków 
komunikacyjnych oraz błędów 
lekarskich. Oddzielną opieką 
zostaną otoczone osoby nie-
pełnosprawne, starsze, mające 
problemy finansowe i życio-
we. Żeby skorzystać z pomocy 
fundacji należy umówić się po-
przez e-mail, telefonicznie lub 
w siedzibie kancelarii praw-
nych Omega, na spotkanie z 
doradcą. Kontakt na oficjal-
nej stronie internetowej: www.
fundacja-omega.pl, infolinia 
fundacji tel. 22 417-89-89.

��
We wtorek 30 października 

o godz. 11.00 zostanie uroczy-
ście oddany do użytku Zespół 
Boisk Sportowych znajdują-
cy się przy Liceum XCIX im. 
Zbigniewa Herberta przy ul. 
Fundamentowej. Inwestycja 
została zrealizowana z budże-
tu dzielnicy Praga-Południe. 
Wykonano trzy boiska spor-
towe: boisko do gry w piłkę 
nożną o wymiarach 44 x 28 m  
z nawierzchnią wykonaną z 
trawy syntetycznej z wypeł-
nieniem piaskiem kwarco-
wym i granulatem gumowym, 
boisko do siatkówki o wymia-
rach 26 x 14 m z nawierzch-

nią poliuretanową, boisko do 
koszykówki o wymiarach 30 x 
17 m z nawierzchnią poliure-
tanową. Ponadto, wokół bo-
iska do piłki nożnej wykona-
no bieżnię okólną, dwutorową 

o długości 150 m oraz bieżnię 
prostą, czterotorową do bie-
gu na 60 m. Dodatkowo przy 
bieżniach sportowych zosta-
ła wykonana zeskocznia do 
„skoku w dal” oraz stanowi-
sko rzutni do pchnięcia kulą. 
W ramach robót wymienio-
no również ogrodzenie wokół 
szkoły oraz wyremontowano 
podjazdy.

��
Zakończono przebudowę 

skrzyżowania ulic: Marsa, 
Okularowa, Chełmżyńska od 
17 października br., przywró-
cono podstawowe trasy kurso-
wania linii autobusowych 115, 
173, 315, 401, 520, N21, N25 

i N71. Uruchomiono też przy-
stanki Okularowa 04 oraz Re-
zedowa 01 i 02.

��
Nad brzegiem Na-

rwi w Pułtusku w po-
łowie października 
odbyło się uroczyste 

przekazanie nowocze-
snego sprzętu technicz-

nego dla Państwowej Straży 
Rybackiej z Mazowsza. Za 
ponad 800 tys. złotych zaku-
piono łodzie patrolowe, samo-
chody i reflektory, które tra-
fią do ośmiu posterunków w 
województwie mazowieckim. 
W uroczystości wziął udział 
Dariusz Piątek, wicewojewo-
da mazowiecki oraz Tomasz 
Skrzyczyński, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

��
Jak odzyskać wpłacone pie-

niądze po upadku biura podró-
ży? Gdzie szukać bezpłatnych 
konsultacji prawnych? Bez-
płatne Poradnictwo Warszaw-
skie pomoże znaleźć rozwią-
zanie w trudnej sytuacji. Ofe-
ruje nieodpłatną pomoc z za-
kresu porad pedagogicznych, 
prawnych, socjalnych, zawo-
dowych, mediacyjnych czy 
obywatelskich. Portal www.
poradnictwo.waw.pl ma wbu-
dowaną intuicyjną wyszuki-
warkę, dzięki której można 
dotrzeć do bazy 136 zrzeszo-
nych organizacji i instytucji 
pomocowych.

��
Od 25 października, pasa-

żerowie korzystający z usług 
PKP Intercity mogą kupić Bi-
let warszawski IC - zintegro-
wany bilet pozwalający na po-
dróżowanie zarówno pociąga-
mi  Express InterCity, Express, 
EuroCity i TLK, jak i komuni-
kacją miejską. Aby kupić bi-
let ZTM można od razu udać 
się do wybranego pojazdu ko-
munikacji miejskiej. Bilet po-
za przejazdem pociągiem PKP 
Intercity, uprawnia do podró-
ży komunikacją miejską. Pa-
sażer sam musi wpisać na bile-

cie godzinę rozpoczęcia prze-
jazdu środkiem komunikacji 
miejskiej. Bilet jest nieważny, 
jeśli pasażer nie wpisze godzi-
ny, lub wpisze ją dopiero po 
rozpoczęciu podróży środkami 
komunikacji miejskiej. Bilet 
warszawski IC można kupić w 
kasach biletowych prowadzą-
cych sprzedaż biletów spółki 
PKP Intercity oraz od 29 paź-
dziernika br. w pociągu spółki 
u konduktora.

��
Na terenie Warszawy uru-

chomiono program bezpłatnego 
odbioru dużych elektrośmieci 
bezpośrednio z domów. Aby go 
zamówić należy zadzwonić pod 
numer 22 22 333 00 lub wypeł-
nić formularz na stronie www.
elektrosmieci.pl Usługa doty-
czy tylko dużego i ciężkiego 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. W przypad-
ku pozostałych urządzeń, moż-
liwe jest ich oddawanie w do-
wolnych ilościach do punktów 
zbierania zlokalizowanych na 
terenie każdej dzielnicy War-
szawy. Ich adresy są na stronie: 
www.elektrosmieci.pl. 

 (ab)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe, ul. Pod-
skarbińska 2 – 25.10. godz. 19.00 – Kabaret „Filip z Kono-
pi” Filipa Borowskiego i jego Goście!, wstęp 10 zł; 27.10. 
godz. 19.00 – Młoda Kultura w CPK! – koncerty zespołów: 
„Latające pięści” „Skowyt”, wstęp 10 zł; 28.10. godz. 11.00 
– 17.00 – Stowarzyszenie „Barwy Kultury” i Centrum Promo-
cji Kultury zapraszają na II edycję imprezy rodzinnej „Praga 
gra” – turniej gier planszowych dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, wstęp wolny; godz. 18.00 – „Koncert Atmosferyczny”. 
Wykonawcy: Małgorzata Wałaszek – wokal, Andrzej Frołow 
– fortepian, Wojciech Bylica – perkusja, Michał Bromorski 
– gitara basowa/kontrabas, wstęp 10 zł; 29.10. godz. 18.30 –  
W cyklu „Swing Club” wystąpi „Wiesław Szymański Kwin-
tet”. Gospodarzem wieczoru będzie Adam Ferch, wstęp 20 zł;  
7, 14, 21, 28 listopada godz. 17.00 – 19.00 - Integracyjne 
Warsztaty Teatralne Klubu Myszki Norki. Warsztat są bezpłat-
ne! Ilość miejsc ograniczona (15 miejsc). Zajęcia dla dzieci w 
wieku 7-14 lat. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: e.lety-
ta@dzieciom.pl lub tel. 22 890 20 77 podając imię, nazwisko, 
wiek i ewentualną niepełnosprawność dziecka oraz telefon i 
mail kontaktowy; 6.11. godz. 18.00 – Wykład „4 pory roku 
we wnętrzach”, wstęp wolny; 7.11. godz. 17.00 – Spotkania 
ze sztuką – wykład pt. „Śluby i zapasy, czyli życie codzienne 
„oczami” greckich waz” przedstawi Anna Knapek, wstęp wol-
ny; godz. 17.00 – 19.00 – Konsultacje literackie z krytykiem i 
red. Janem Zdzisławem Brudnickim. Zapraszamy wszystkich 
piszących, wstęp wolny; 9.11. godz. 9.00, 10.15, 11.30 – „Mu-
zyka i zabawa w Warszawie” – Polskie Towarzystwo Muzyki 
Współczesnej, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i CPK w 
Dzielnicy Praga Południe zapraszają na koncert muzyki współ-
czesnej dla dzieci klas I-IV szkół podstawowych  pt. „Co no-
wego w muzyce”.  Zgłoszenia u koordynatora projektu, Jaro-
sława Siwińskiego pod tel. kom. 531 727 907. Ilość miejsc jest 
ograniczona według zasady pierwszeństwa zgłoszeń. Opłata 
za uczestnictwo dziecka w koncercie - 3 zł. Uczestnictwo na-
uczycieli jest bezpłatne; godz. 19.00 – Klub Kina Niemego 
– „Niezwykłe przygody Mister Westa w kraju bolszewików”  
z 1924 r. w reżyserii Lwa Kuleszowa. Wstęp 5 zł;
 Klub Kultury „Gocław” - Filia CPK ul. Abrahama 10 – 
29.10. godz. 19.00 - Koncert muzyczny w wykonaniu zespołu 
„Blues Time” – muzyka oscylująca pomiędzy country, folkiem 
i bluesem. Wstęp 5 zł. 20 bezpłatnych zaproszeń do odebrania 
w biurze KKG; 
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 25.10. godz. 
20.00 - Finisaż wystawy pt. „Fotografowie Saskiej Kępy”. 
Wstęp wolny; godz. 20.00 – Czas na dokument. Fragmenty fil-
mów dokumentalnych Krzysztofa Wojciechowskiego. Spotka-
nie z reżyserem. Bilety 5 zł. Sprzedaż od godz. 19.00; 26.10. 
godz. 19.30 – „Bogna Sokorska - Słowik Warszawy”. Galowy 
koncert w 10-tą rocznicę śmierci artystki. Bilety 10 zł; 29.10. 
godz. 10.00 - Inauguracja Roku Akademickiego Europejskiego 
Centrum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wstęp wolny; 29.10. 
godz. 19.30 – benefis Jerzego Tataraka. W programie spotkania 
zwiedzanie wystawy okolicznościowej Muzeum Polskiego Jaz-
zu, pokaz filmowy, koncert kwartetu Jerzego Tataraka, nocne 
jam session. Bilety 20 zł. Przedsprzedaż biletów w kasie Klu-
bu od 25.10. 31.10. godz. 18.00-21.00 - Prezentacje muzycz-
ne połączone z nauką tańców użytkowych zakończone wieczor-
kiem tanecznym. Bilety 5 zł; 4.11. godz. 18.00 -  koncert z cy-
klu „Niedziela z muzyką klasyczną” w wykonaniu studentów 
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie. Wstęp wolny; 5.11. godz. 10.00-12.00 – „Od przyprawy 
do leku”  wykład w ramach Europejskiego Centrum Uniwersy-
tetów II i III wieku. Zapisy tel. 696 479 778; 5.11 – Spotkanie 
literackie  pt. „Strach się bać- literatura z dreszczykiem”. Go-
ście: Barbara i Jacek Bursztynowiczowie. Wstęp wolny; 5.11 
godz. 20.00 –  „Życie jest diabła warte…jeżeli? Premiera spek-
taklu opartego na wierszach i prozie pamiętnikarskiej Władysła-
wa Broniewskiego. Bilety 5 zł. Sprzedaż od godz. 18.00; 7.11. 
godz. 18.00-21.00 - Prezentacje muzyczne połączone z nauką 
tańców użytkowych zakończone wieczorkiem tanecznym. Bile-
ty 5 zł.; 8.11. godz. 20.00 - Seans filmowy;
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 
21 – 4.11. godz. 16.00 - Pani Jesień dary niesie. Przedstawie-
nie muzyczno-teatralne  dla dzieci w wykonaniu zespołu KOP 
z Krakowa; 9.11. godz. 13.00 - Dzielnicowe Obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości. Miejsce: Kościół Św. Brata Al-
berta w Zielonej, ul. Szeroka 2; 10.11. godz. 12.00 - Warsztaty 
Leonarda. „Patriotyzm - męska sprawa?”. Zajęcia edukacyj-
no-artystyczne dla dzieci. Ilość miejsc ograniczona, obowią-
zują zapisy.
 Dom Kultury Zastów” ul. Lucerny 13 – 9.11. godz. Kon-
cert piosenki Serge’a Gainsbourga - wyjątkowy koncert ze-
społu Piąty Dzień, który wykona piosenki barda Serge’a Ga-
insbourga. Bezpłatne wejściówki - zaproszenia - do odbioru 
w KK „Zastów”, od 05.11 do dnia 08.11 w godzinach 10.00-
20.00.
 Klub Kultury „Marysin” ul.  Korkowa 96 – 27.10. godz. 
16.00 - Terminal Kultury. Zabawa familijna pt. „Na miotle”. Mi-
le widziane będą przebrania; 31.10. godz. 18.00-20.00 - Dru-
gie spotkanie zajęć seminaryjnych z elementami warsztatów pt.: 
„Problemy nie znają wakacji i świąt”; 10.11. godz. 18.00 - Wy-
stawa obrazów fotograficznych Marka Karpowicza pt.: „Ma-
giczny ogród”. W programie – koncert Ewy Kałudow; 
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 i skwer im. Ks. J. 
Twardowskiego – 26.10-30.04.2013 r. - Wystawa 1947/Barwy 
Ruin. Warszawa i Polska na zdjęciach Henry’ego N. Cobba. Ko-
lorowe fotografie Henry’ego N. Cobba pokazują m.in. zrujno-
waną Warszawę, Szczecin i Wrocław.

za pro Sze nia Dla mie Szkań Ców

Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów”  
Al. Stanów Zjednoczonych 40. Tel. 22 673-60-63 zaprasza na:
 Warsztaty malarskie dla dorosłych (20 zł za zajęcia) – w śro-
dy w godz. 14.15-16.15. Zajęcia prowadzi Ewa Iwanowska. In-
formacje, zapisy 606-839-305; 22 673-60-63;
 Kurs obsługi komputera i internetu w pracowni komputero-
wej tel. 22 673-60-63; 606-839-305; zajęcia dwa razy w tygo-
dniu, przez trzy miesiące, koszt 180 zł;
 Język angielski dla Seniorów. Gwarantujemy przyjazną at-
mosferę. Tel. 505-701-630;
 Gimnastykę dla pań, dzięki której poprawią kondycję, 
wzmocnią odporność na choroby oraz wymodelują piękną syl-
wetkę. Zajęcia we wtorki w godz. 18.00-19.00; 19.00-20.00 i 
czwartki w godz. 18.30-19.30; 19.30-20.30; tel. 608-099-166 
lub 606-839-305;
 Wieczorki taneczne w każdą niedzielę w godz. 16.00-20.00.

rEKlAMA                                                                                                                          rEKlAMA 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, 
ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 08.11.2012 r. odbędzie się pisemny 
przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności  wraz z wieczystym 
użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie 
przy ul. Ostrobramskiej 82 m 181, o pow. użyt. – 48,30 m2, składającego 
się z 2-ch pokoi, widnej  kuchni, łazienki z wc, usytuowanego na VI  piętrze.

Cena wywoławcza – 254.010,00 zł.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:
  złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę oraz sposób 

jej wniesienia, 
  zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej, jeżeli uczestnik prze-

targu nie jest członkiem Spółdzielni,
  dołączenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 1.000 zł. przekazanej 

na konto Spółdzielni, Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647, 
 złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie technicznym,
  inne warunki określone regulaminem przetargów, zamieszczonym na stro-

nie internetowej Spółdzielni – smo.waw.pl 

Oferty można składać w terminie do dnia 07.11.2012 r. do godz. 1200.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez poda-
wania przyczyn.
Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i obowiązującego 
regulaminu można uzyskać pod nr tel. (22) 612-51-39 lub na stronie inter-
netowej Spółdzielni smo.waw.pl. Lokale można oglądać po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr (22) 612-56-66.

Zarząd  Spółdzielni
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- Co to panie Eustachy, gorzej panu? Słońce świeci, dzionek 
jak marzenie, a pan z otwartym parasolem paraduje…

- Bo, panie Kazieńku, jak pada deszcz, to on się nie otwiera. 
No to otworzyłem sobie zawczasu, żeby nieprzyjemnie zasko-
czonym nie być…

- A, widzę, że żarty się pana trzymają. Piejesz pan do tej dra-
ki z naszym Stadionem Narodowym, kochanym.

- To też. Do dziś, jak sobie wspomnę, to aż mnie trzęsie. 
- Tylko widzisz pan, w gruncie rzeczy to nie o dach chodzi, 

ale o ludzi. Jak pan, dajmy na to, udostępnisz najnowsze audi 
komuś, kto zatrzymał się na epoce Poloneza, to na bank dzwon 
będzie, bo on tego samochodu w życiu nie zrozumie. To samo 
ze stadionem.

- Mnie to najbardziej śmieszy myśl o trawie.
- Co tu śmiesznego, panie Eustachy? Do kitu była i tyle.
- Hola, hola. Czytałem, że razem z warstwą drenażową po-

winna mieć 30 centymetrów grubości. Wtedy, w połączeniu z 
systemem drenażowym płyty, nie byłoby kałuż, tylko normal-
ne boisko. Tymczasem trawka była licha, cieniutka, zaledwie 
dziesięciocentymetrowa. Chyba między 30 centymetrami a 
dziesięcioma jest różnica w kasie – czy może się mylę?

- Na logikę lepsza musi być droższa.
- No, to kto wziął smalczyk?
- Jak to kto? Zarządca stadionu zaoszczędził. 
- Obyś pan miał rację, bo ja trochę lepiej znam życie. 

Oczami wyobraźni widzę jakiegoś nieznanego nam jesz-
cze facia, który w bezsilnej złości powtarza z obłędem w 
oczach: dlaczego, w morde jeża, ten deszcz w rynnę szar-
pany lał się tak bez opamiętania? Nie mogło to słońce być, 

jak następnego dnia było? Że też ja zawsze muszę mieć tak 
przerąbane?…   

- Pan się doszukujesz jakichś ciemnych stron życia. Na mój 
gust sprawa jest prosta. Ludzie nie dorośli do stadionu, dorośli 
za to, do sytuacji – jako rządowa spółka podlizać się chcieli, 
że proszę, jacy oszczędni są. Tylko przez ten deszcz wszystkim 
wstydu narobili.  

- Ja tam powiem panu, panie Kaziu, że jak już Lato odejdzie, 
to wtedy będzie lepiej. Kosecki robi lepsze wrażenie.

- Pod jakim względem mianowicie?
- Piłkarz i w ogóle. W reprezentacji grał, bramek nastrzelał. 

Teraz posłem jest.
- To dopiero boki zrywać. Szef UEFA, Platini, w głowę za-

chodzi, o co tym Polakom chodzi? Cały czas listy do niego sła-
li, żeby bronił PZPN przed politykami, bo na niezależny, auto-
nomiczny związek rękę podnoszą.

- No bo tak było.
- Owszem, ale teraz zanosi się, że właśnie polityk szefem 

PZPN na życzenie PZPN zostanie. 
- W reprezentacji zagrał 69 razy i strzelił 19 bramek… 
- Lato zagrał 104 razy i bramek strzelił 45. Kosecki jest po 

liceum dla dorosłych, Lato po technikum mechanicznym… 
Znaczy intelektualnego skoku jakościowego to bym się nie 
spodziewał. Jeśli rzeczywiście Kosecki wygra ten wyścig, to 
będzie można powiedzieć, że zamienił stryjek…  

- Ale może chociaż dach zamknie? 
- Może zamknie, a może nie. Bacę on mi przypomina.
- Jakiego bacę?
- Tego, co to go w bacówce odwiedził przemoczony do cna 

turysta, bo lało jak diabli. Tak sobie więc siedzą i rozmawiają.  
W pewnym momencie turysta mówi: - Baco, dach wam przecie-
ka. - Wim. - To dlaczego go nie naprawicie? - Bo deszcz pada, 
odpowiada spokojnie baca. - To czemu go nie naprawicie, jak 
jest słońce? - Bo wtedy nie przecieka… Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Mowa-trawa

Kobiecym okiem

Ale nie tylko z pieniędzmi tak 
bywa, choć pieniądze budzą w 
społeczeństwie najwięcej emo-
cji. Trzeba sobie jasno powie-
dzieć - każdy człowiek chciałby 
od życia dostać więcej. Tyle tyl-
ko, że jeden to kontroluje bar-
dziej, inny mniej, a jeszcze inny 
- jak widać - wcale.

Przykład? Ogromny rynek 
paraleków i tak zwanych su-
plementów diety. Kupujemy je! 
„Niezawodne”, „znakomite” 
i „najlepsze” środki o spraw-
dzonej skuteczności, pomocne 
na schorzenia wątroby, na oty-
łość, na nadmierny apetyt, na 
bezsenność i na zmęczenie, po 

prostu - na wszystko. Kuszą re-
klamami (prawdziwych leków 
reklamować nie wolno), zachę-
cają „autentycznymi” wypo-
wiedziami pani Jadzi z Micha-
łowic, której pomogło. 

Jeśli rzeczywiście te prepa-
raty są tak skuteczne, dlacze-
go nie otrzymały atestów po 
oficjalnych, wnikliwych bada-
niach skuteczności i bezpie-
czeństwa stosowania i nie zo-
stały zarejestrowane jako leki?! 

„Paraleki” często działają, 
jak „parabanki”. Dużo szumu, 
barwne reklamy obiecujące nam 
cuda, a efekty - hmmm... Ale 
wiele osób skusi się na „suple-
ment diety” sprzedawany w hi-
permarkecie między marchew-
ką, rybami a mydłem, bo - wia-
domo! Kupisz taniej, a efekty 
(te obiecywane w ulotce) będą 
rewelacyjne! We wrześniowych 
badaniach CBOS 44% społe-
czeństwa przyznaje, że nie ma w 
ogóle orientacji w sprawach fi-
nansowych, a 34%, że ma sła-
bą. Tylko 3% ocenia, że ma do-
brą orientację. Wnioski pozosta-
wiam Czytelnikom. żu

Co jakiś czas przez kraj prze-
tacza się fala kolejnego skanda-
lu finansowego. A to niesław-
ne piramidy, na których zara-
biali tylko ich pomysłodawcy, 
bez skrupułów żerując na całej 
reszcie, chciwej szybkiego za-
robku. A to Amber Gold, któ-
ry umiejętnie przyciągnął tych, 
którzy lubią mieć „więcej i le-
piej”, a następnie niejedną oso-
bę pozbawił fortuny. 

Niektórzy mówią, że to po 
prostu jeden cwaniak wykorzy-
stał innych cwaniaków - milio-
ny, jakie zainwestowano w tę 
haniebną firmę, ich zdaniem nie 
wzięły się z codziennej pracy. 
To nie zmienia faktu, że prze-
kręt dotknął nie tylko życiowych 
spryciarzy. 

Grosiki, 
z³otówki, 
miliony

rEKlAMA rEKlAMA  

Życzenia  
dla nauczycieli

Jak co roku obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Szczególnie 
uroczyście na Targówku, gdzie Urząd 
Dzielnicy zorganizował wspaniałą 
wystawę obrazów i rękodzieła, autor-
stwa nauczycieli z Targówka, ludzi – 

co potwierdzam – wielce utalentowanych i kreatywnych. Wszę-
dzie natomiast były przemówienia, kwiaty, dyplomy, awanse za-
wodowe i nagrody dla naszych pedagogów. 

I słusznie, tak powinno być, bo zawód nauczycielski to zawód 
wyjątkowy. Już od czasów Sokratesa i wcześniejszych wiado-
mo, że gdyby nie ci, którzy nie tylko posiedli wiedzę, ale także 
zechcieli ją przekazywać innym – do dziś biegalibyśmy z dzidą 
po lasach w pogoni za zwierzyną. Niektórzy wprawdzie twier-
dzą, że chętnie by do tych czasów wrócili, ale gdy sami udają 
się do lasu, nigdy nie zapomną wziąć ze sobą telefonu komór-
kowego. Dlatego nauczycielom należą się wyrazy uznania i sza-
cunku, a kto tego nie rozumie, ten chyba nigdy do szkoły nie 
chodził! 

I właściwie na tym mógłbym ten felieton zakończyć, gdyby 
nie… no właśnie, gdyby nie to, że są u nas ludzie – i to bardzo 
prominentni – którzy to święto obchodzą na swój, bardzo ory-
ginalny sposób.

Pierwsza grupa to dziennikarze i ekonomiści, dla których na-
uczyciele są leniwi, niekompetentni, a na dodatek  roszczenio-
wi. Zdaniem tych krytyków nauczyciele są coraz gorsi. Jedno-
cześnie badania umiejętności 15-latków, przeprowadzone w 30 
wysokorozwiniętych krajach OECD, tzw. PISA, pokazują, że 
nasi uczniowie wypadają nieźle i coraz lepiej. Z tego wynika, 
że coraz gorsi nauczyciele potrafią wykształcić coraz lepszych 
uczniów – oto cud na miarę światową! Dlatego tym dziennika-
rzom i ekonomistom już dziękujemy.

Druga grupa, to samorządowcy. Na szczęście nie wszyscy, ale 
niestety wielu z nich na swoich konwentyklach domaga się nie-
ograniczonego prawa do przekazywania szkół w prywatne rę-
ce (dla niepoznaki zwane stowarzyszeniami) oraz do likwidacji 
Karty Nauczyciela. Pozbędą się w ten sposób odpowiedzialno-
ści za poziom edukacji na swoim terenie i zaoszczędzą pienią-
dze, które będą mogli wydać na drogę albo na park wodny.  Im 
także już dziękujemy.

I wreszcie trzecia grupa to ci politycy, dla których szkoła to 
coś w rodzaju przedsiębiorstwa. Maleje popyt (liczba uczniów), 
to trzeba zmniejszyć produkcję (zamknąć szkoły i zwolnić na-
uczycieli). Likwiduje się więc szkoły i  redukuje zatrudnienie. 
Jakoś nikomu nie przychodzi do głowy, że niż demograficzny to 
unikalna szansa na zmniejszenie liczebności klas i poprawienie 
tym samym jakości nauczania. Ci sami politycy rano chętnie ga-
worzą o gospodarce opartej na wiedzy, a już wieczorem aprobu-
ją zmniejszanie środków na edukację. 

Nauczycielom należą się w dniu ich święta wszelkie hołdy i 
honory. Z wdzięcznością przyjmują kwiaty i dyplomy, ale naj-
większym prezentem dla nich (i dla nas) byłoby, gdyby wszy-
scy opisani wyżej „uzdrowiciele” oświaty udali się na dłuższy 
urlop. Dla poratowania zdrowia.

Marek Borowski
Senator Warszawsko- PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

ZaK£aD Us£UG 
TaPicErsKich i sTOLarsKich

d. „REDoM” 
ul. Walecznych 76, 

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

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

(wersalki, tapczany, fotele, 
naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A p r A s Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

CARIDENT
Gabinet�

stomatologiczny
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
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300

TADEx  
 OPOny

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
Ja MEs a. ca BE Las
ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go in sty tu tu 
ME ri DiaN w Ba gu io ci ty oraz azja tyc kie go in sty tu tu 
Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa say na Fi li pi nach. Po cho-
dzi z d³u go wiecz nej ro dzi ny, w której dar uzdra wia nia 
prze cho dzi z po ko le nia na po ko le nie, i jest uzna wa ny 
za jed ne go z naj lep szych he a le rów na Fi li pi nach.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró¿ nych orga nów w cie le cz³o wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. 
Wzmac nia na tu ral ne si ³y obron ne orga ni zmu, udra¿ nia i oczy szcza ka na ³y ener ge tycz ne. Dzia ³a na 
wszy st kich po zio mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca cho re mu ok. pó³ 
go dzi ny, ale za le ¿y to od sta nu cho re go. od te go te¿ uza le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma nu al ne 
ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne 
bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym (roz wi ja³ swo je umie jêt no œci 
m.in. w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia do Ÿród³a cho ro by oraz 
tym, ¿e czê sto, ju¿ po pierw szej wi zy cie u nie go ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.

JA MES sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. Miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.
Przyj mu je ponownie w War sza wie na Za ci szu: 25–26, 30–31 X oraz 2, 4, 5–8 Xi

Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 
22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „Na TU ra”
www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

m
i
k
r
O
l

F.U.h. „MIkrOl”, ul. jarociñska 17 
 Szafy wnêkowe, garderoby
 Okna i drzwi PCV oraz drewniane                                                                  
 Parapety, ¿aluzje i rolety                                                                        
 Witryny, fasady z aluminium                                                                                        
 Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                                                                          

www.mikrol.waw.pl
e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl

tel. 22 879-79-13;  fax. 22 610-31-35

raTy!

 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515
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Fundacja AVE i Muzeum 
Warszawskiej Pragi zaprasza-
ją na wystawę fotografii, któ-
ra ma na celu zainteresowa-
nie cmentarzem na Bródnie. 
Prezentacja nie ma charak-
teru dokumentacyjnego. Nie 
starano się pokazać „najważ-
niejszych” nagrobków - jest to 
subiektywny spacer fotografi-
ka i architekta Dariusza My-
słowskiego - autora prezen-
towanych wcześniej wystaw 
fotografii białołęckich kapli-
czek, architektury drewnia-
nej, ewangelickich nekropolii. 
Dariusz Mysłowski, rdzenny 
mieszkaniec Targówka, zna-
jący Cmentarz Bródnowski 
od dziecka, pokazuje że choć 
nie ma tutaj tak wielu zabyt-
kowych nagrobków jak na Po-
wązkach, to Bródno również 
ma swoje tajemnice…    

„Przez prawie 130 lat Ne-
kropolia Bródnowska była 

świadkiem wielu pogrzebów; 
zarówno tych oficjalnych, jak 
i organizowanych pod osłoną 
nocy, chociażby przez funk-
cjonariuszy systemu komu-
nistycznego… Jeszcze w la-
tach międzywojnia Nekropo-
lia Bródnowska uchodziła za 
cmentarz dla ubogich. Prze-
łom w tym negatywnym myśle-
niu zapoczątkował kard. Alek-
sander Kakowski, który w te-
stamencie wyraził swoją wolę 
pochówku na Bródnie” (Ma-
rian P. Romaniuk). Na Cmen-
tarzu Bródnowskim pochowa-
no wielu wybitnych przedsta-
wicieli świata teatru, filmu, 
muzyki, sportu, polityki, na-
uki, telewizji, radia. Spoczy-
wają tutaj także powstańcy 
styczniowi i warszawscy.  

Wystawie towarzyszy pro-
mocja pierwszego tomu ob-
szernej monografii „Nekro-
polia Bródnowska” autorstwa 

Mariana Piotra Romaniuka. 
Będzie to pierwsze tak ob-
szerne kompendium wiedzy 
o wybitnych osobach pocho-
wanych na Bródnie. Książka 
ukaże się w listopadzie 2012 
r. Za sprawą publikacji lako-
niczne inskrypcje z nagrob-
nych płyt staną się preludium 
do snucia frapujących opowie-
ści, a cmentarz – zwłaszcza w 
nowszej części – zapełniony 
niemal identycznymi granito-
wymi lub lastrykowanymi po-

mnikami – przestanie być ano-
nimowy:  stanie się bramą do 
przeszłości, wartości i ważnej 
varsavianistycznej wiedzy. 

Wystawę fotografii Dariu-
sza Mysłowskiego „nekro-
polia Bródnowska”  można 
zobaczyć od 25 październi-
ka od godz. 14.00 w sali eks-
pozycyjnej Muzeum War-
szawskiej Pragi w dawnej 
Wytwórni „Koneser” przy 
ul. Ząbkowskiej 27/31, bud. 
36, I piętro. (ab)

Sinfonia Varsovia  
swojemu miastu

Dwa koncerty symfoniczne i 20 kameralnych 
przez osiem październikowych dni od 12 do 
20 października zaprezentowała w ramach 12. 
edycji festiwalu im. Franciszka Wybrańczyka 
„Sinfonia Varsovia swojemu miastu”.  

Ideą festiwalu było przedstawienie słuchaczom różnych form 
muzyki klasycznej zaprezentowanych przez Orkiestrę Sinfonia Var-
sovia z towarzyszeniem znakomitych solistów i dyrygentów. Pod-
czas dwóch koncertów symfonicznych, które odbyły się w dwóch 

praskich kościołach - Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na 
Kamionku (na zdjęciu) i kościele Najczystszego Serca Maryi przy 
pl. Szembeka, zagrano dzieła Beethovena, Dvořáka i Schuberta. 

Festiwal został zainicjowany w 2001 roku przez wieloletniego 
dyrektora orkiestry – Franciszka Wybrańczyka. Impreza, która 
wpisała się już na stałe w pejzaż kulturalny Warszawy, zyskała 
sobie sympatię i życzliwość mieszkańców. Na koncerty wstęp 
był wolny. Festiwal został zrealizowany m.in. przy wsparciu 
Miasta st. Warszawy ze środków Orkiestry Sinfonia Varsovia 
oraz Fundacji Sinfonia Varsovia. 

4 listopada br. Orkiestra Sinfonia Varsovia wystąpi w Filhar-
monii Narodowej w Warszawie. W repertuarze III Koncert for-
tepianowy d-moll op.30, II Symfonia e-moll op.27 i II Symfo-
nia e-moll op.27 Sergieja Rachmaninowa. Przy fortepianie za-
siądzie Denis Matsujew, dyrygować będzie Alexander Sladkow-
ski. Bilety dostępne na www.eBilet.pl oraz w kasach Filharmo-
nii Narodowej. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na 
cele charytatywne. (wb)

BróDno – TajemniCza nekropolia
Za 2 lata obchodzić będziemy 130. roczni-
cę założenia Cmentarza Bródnowskiego, 
największej pod względem liczby pochów-
ków nekropolii w Europie.
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Celem Porozumienia było negocjowanie umów handlo-
wych oraz podejmowanie wspólnych zakupów. Już od 
momentu zainicjowania współpraca przynosiła wszystkim 
uczestnikom wymierne korzyści, a to dzięki efektowi skali 
oraz korzystnej pozycji negocjacyjnej. Dzisiaj Eleganza jest 
już marką rozpoznawalną. 

Eleganza – Świat Dobrych Ubrań stanowi składową pro-
duktów wielu znanych i cenionych polskich i zagranicz-
nych producentów. Najważniejsze z nich to firmy rodzime:  
AB  Nahlik, Jumitex, Bialcon, Kastor, Kate, Lanta, Lattore, 
Maria Bland, Roy, Vistula, Votum, Wagab, Warmia, Wólczan-
ka, Classic, Con Duo, Folstop, Getex, Hal-Kaz, Vito Vergelis 
oraz zagraniczne Brandtex, Hegler, Silkwear.

Konfekcja marki oscyluje wokół kolekcji klasycznych  
i ponadczasowych. Równie ważny biegun stanowi poszu-
kiwanie nowinek i czerpanie z najnowszych trendów.

Grupa docelowa zdecydowanych i wymagających klien-
tów w wieku 35+ potrzebuje zaspokojenia obu typów po-

trzeb – zapewnienia ponadczasowej elegancji oraz możli-
wości zdobywania nowinek z rynku  mody. Wspólny mia-
nownik tych potrzeb stanowi jednak najważniejsza prze-
słanka marki „Eleganza – Świat Dobrych Ubrań” - dbałość 
o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych kolekcji.

Salony Eleganza stworzono  dla dojrzalszego i wymaga-
jącego grona klientów  w Warszawie, Rzeszowie,  Białym-
stoku, Białej Podlaskiej, Wyszkowie, Łodzi, Kielcach, Kra-
kowie, Częstochowie, Tychach, Katowicach, Opolu i Wro-
cławiu. Obecnie Eleganza  dysponuje siecią 18 salonów 
zlokalizowanych w domach handlowych należących do 
uczestników Porozumienia.

Przedstawiciele sieci szczycą się tym, że w swojej ofer-
cie posiadają ubrania na każdą okazję. – W dobrym sklepie 
personel pomaga klientom. My oczywiście też hołdujemy tej 
zasadzie. Ułatwiamy znalezienie czegoś odpowiedniego na-
wet niezdecydowanym. Często mamy do czynienia z panami, 

którzy szukają czegoś ładnego dla swych żon. Pytamy wtedy 
o kolor oczu, włosów, starając się w ten sposób dobrać od-
powiednią paletę barw. W trakcie rozmowy dowiadujemy się 
też czy potrzebne jest coś do pracy, czy może na specjalną 
okazję. Jeszcze nikt nie wrócił do nas niezadowolony z takiej 
porady – mówi uśmiechnięta sprzedawczyni.

Fachowa obsługa, dobra jakość sprzedawanych produk-
tów i oczywiście przystępne ceny. To właśnie dzięki tym ce-
chom Eleganza zaskarbiła sobie przychylność klientów na 
Pradze Południe, a teraz walczy o ich serca w Wawrze. Wię-
cej informacji na temat sklepów tej sieci oraz przykłady ko-
lekcji będących aktualnie w sprzedaży można znaleźć pod 
adresem internetowym: www.eleganza.com.pl

17 października uroczyście otwarto kolejny salon odzie-
żowy Eleganzy – w anińskim „Borowiku” – w tym zmoder-
nizowanym pawilonie handlowym na 1 piętrze (można wje-
chać windą), na ponad dwustu metrach kw. powierzchni 
można kupić markowe ubrania na każdą okazję. 

Świat Dobrych Ubrań
Marka „Eleganza – Świat Dobrych Ubrań”  zadebiutowała na rynku we wrze-
śniu 2006 roku. Inicjatorami koncepcji Eleganza są uczestnicy Porozumienia  
Domów Handlowych „Społem”, które zawiązane zostało w 1996 roku.

„ELEGANZA” – I piętro sklepu „Borowik” ul. Kajki 69, czynny pon.-pt. w godz. 10–20; sobota, niedziela w godz. 10–16

Zaczęło się od zniszczonej 
kapliczki znalezionej przy 
drodze do niepokalanowa. 
Drzewo, na którym wisia-
ła zostało ścięte, bo stało za 
blisko jezdni. Adam Liszcz 
zabrał drewnianą skrzynkę, 
odrestaurował ją, włożył do 
środka figurkę Chrystusa. 

- Zapytałem księdza z pobli-
skiej parafii co mam z nią zro-
bić. Powiedział, żebym gdzieś 
powiesił. A gdybym tak odno-
wił następne – pytam. - A, to 
za każdą będzie odpuszczony 
jeden grzech śmiertelny – od-
parł ksiądz. Ta pierwsza ka-
pliczka to była właśnie drza-
zga tradycji, która weszła mi 
w serce dwa lata temu. Do 
tej pory nazbierało się ich już 
26 – opowiada Adam Liszcz, 
urzędnik firmy ubezpiecze-
niowej, który podróżując po 

Polsce fotografuje przydrożne 
kapliczki, a następnie tworzy 
inspirowane nimi prace.

- Na początku robiłem ko-
pie, ale nie wychodziły do-
brze, wyglądały zbyt krzykli-

wie. Miałem za dobre narzę-
dzia, oryginalne kapliczki by-
ły robione prostszymi metoda-
mi. Ich twórcy dysponowali 
zwykłą piłą i marnymi gwoź-
dziami. Zacząłem więc wyko-
nywać repliki, inspirowane 
tym, co widziałem w różnych 
rejonach Polski – tłumaczy 
Adam Liszcz.

Kapliczki nawiązują swo-
imi formami do kultury re-
gionów z których pochodzą 
ich pierwowzory. Wielkopol-
skie koronki, napisy cyrylicą 
często spotykane na Podlasiu 
– to tylko niektóre elemen-
ty wzornictwa wykorzysta-
ne w pracach Adama Liszcza. 
Wizerunki Chrystusa i Matki 
Boskiej pan Adam kupuje na 
internetowych aukcjach. Nie-
które z rzeźb i obrazków w 
jego kapliczkach same w so-

bie są ciekawymi przykłada-
mi rzemiosła sprzed dziesię-
cioleci.

W niedzielę, 21 paździer-
nika, niezwykły zbiór po raz 
pierwszy został pokazany pu-
blicznie. Kapliczki można by-
ło oglądać w lesie za kościo-
łem pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Falenicy. Wła-
śnie plener jest, zdaniem auto-
ra wystawy, najodpowiedniej-
szym miejscem do prezento-
wania kolekcji. 

- Na co dzień wiszą u 
mnie w pokoju na specjalnie 
wzmocnionej ścianie. Obie-
całem im, że po 10 wystawach 
pojadą w miejsca, gdzie znaj-
dują się zniszczone kapliczki i 
zawisną obok nich, jako kon-
tynuacja dzieła tych ludzi, któ-
rzy odeszli i zostawili po sobie 
swoisty testament – mówi o 
swych pracach Adam Liszcz. 
Autor wystawy liczy na to, że 
dzięki dokumentacji fotogra-
ficznej i filmowej wykonanej 
w Falenicy nawiąże współpra-
cę z kolejnymi parafiami, w 
których będzie mógł prezen-
tować cały zbiór. Na razie naj-
bliższa wystawa zaplanowana 
jest na marzec w Ursusie.

Przemysław Bogusz

Od lat był jednym z bar-
dziej znanych obiektów w 
Aninie. To zakupy w nim 
mieszkańcy wspominają, 
kiedy stali w gigantycz-
nych kolejkach w czasie 

kryzysu. Teraz powrócił – 
niby znany – a jednak in-
ny – podwyższony o jedną 
kondygnację, z piękną ele-
wacją i zagospodarowa-
nym otoczeniem. 

Powrócił w wielkim stylu – 
ale zachował swoją starą na-
zwę – bo Borowik to słowo, 
które Aninianom kojarzy się 
z WSS–owskim sklepem z ul. 
Kajki, a dopiero potem z grzy-
bami.

Uroczyste otwarcie skle-
pu odbyło się 17 paździer-
nika (oczywiście starym ku-
pieckim zwyczajem w środę). 
Wzruszony i zadowolony pre-
zes WSS „Społem” Bogusław 
Różycki mówił  – Jesteśmy 
dumni, że udało nam się zre-
alizować w tak krótkim czasie 
tę inwestycję, a efekty mogą 
Państwo i klienci ocenić sami.

A podziwiać jest co – 1304 
metry całkowitej powierzch-
ni, w tym 340 metrów samo-
obsługowego spożywczo-
-przemysłowego sklepu, dru-

gie tyle na górze (jest win-
da), tam mieszczą się sklepy: 
odzieżowa Eleganza, drogeria 
i Gabinet Kosmetyki Profe-
sjonalnej. 

Załoga społemowskie-
go Borowika w żółto-czer-
wonych uniformach nie mo-
gła się doczekać otwarcia – i 
punktualnie w samo południe 
– pierwsi klienci ruszyli na 
zakupy. Borowik zaprasza co-
dziennie w godz. 6.00-21.00, 
w niedziele od 9.00 do 21.00.

Wśród licznie przybyłych 
gości, przedstawicieli władz 
„Społem”, firm i  współpra-
cujących zakładów kontra-
hentów, pracowników uro-
czystego otwarcia dokona-
li prezesi Bogusław Różycki 
i Jerzy Rybicki (prezes Kra-
jowego Związku Rewizyj-

nego „Społem”) i kierow-
niczka pawilonu spożywcze-
go Monika Oneksiak. Obiekt 

poświęcił proboszcz pobli-
skiej parafii ks. prałat Marek  
Doszko. (bas)

DrzazGi TraDyCji w SerCU UrzĘDnika

Adam Liszcz opowiada o swoich pracach i planach artystycz-
nych podczas otwarcia plenerowej wystawy w Falenicy.

Przez dwa lata pan Adam 
wykonał 26 replik kapliczek

BOROWIK WRÓCIŁ DO ANINA

Od lewej: kierowniczka Monika Oneksiak, ks. prałat Marek Doszko 
i prezesi Bogusław Różycki i Józef Idzikowski podczas otwarcia.
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 BA RAN 21.03-21.04

Zamiast rozpamiętywać niepowodzenia, zacznij 
bardziej dbać o swoją kondycję, mały wysiłek fi-
zyczny może być bardzo dobrym sposobem na 
odreagowanie stresów. We wszystkich istotnych 
dla Ciebie dziedzinach życia mogą się zacząć po-
zytywne zmiany. Jesień niekoniecznie musi być 
Twoją ulubioną porą roku, ale to nie znaczy, że tej 
jesieni nie spotka Cię nic miłego. Daj sobie szansę. 

 BYK 22.04-21.05
W najbliższym czasie może się zacząć pracowity 
okres w Twoim życiu, może to być również dobry 
moment na nauczenie się czegoś nowego – ob-
sługi komputera, nauki języka lub lepienia piero-
gów. Poza tym spróbuj nie upierać się za bardzo 
przy swoim zdaniu, ucz się sztuki kompromisu, 
nawet jeśli będziesz miał rację, staraj się trzymać 
język za zębami. Przekonasz się, jak to się przy-
da w przyszłości w relacjach zawodowych i spra-
wach damsko-męskich. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Nie kuś losu i zacznij dbać o swój żołądek. Odży-
wiaj się bardziej racjonalnie, pamiętaj że bardzo 
ważne jest zjedzenie śniadania, o którym zdarza 
Ci się zapominać. W sprawach związanych z do-
mem staraj się zachować dystans, wszystko z cza-
sem się ułoży, musisz tylko unikać skrajnych sy-
tuacji i nie ulegać emocjom. Jesienne chłody nie 
będą dla Ciebie straszne jeśli zaczniesz się ubie-
rać odpowiednio do temperatury i łykać witaminy.   

 RAK 22.06-22.07
Jeżeli chcesz, aby Twoje plany się udały sprawdź 
wiarygodność partnerów w interesach i realnie 
oszacuj swoje szanse powodzenia. W listopadzie 
mogą Cię czekać ważne decyzje zawodowe, mo-
że potrzebna będzie prawnicza pomoc. Przez 
ten czas możesz liczyć na wsparcie najbliższych 
i znajomych, którzy nie powinni pozostawić Cię 
na pastwę losu.

 LEW 23.07-23.08
Najbliższy czas może być wypełniony różnorod-
nymi zajęciami. W pracy sporo spraw będzie wy-
magało twojego osobistego zainteresowania i 
przypilnowania. Postaraj się nadrobić wszelkie 
zaległości w życiu prywatnym, aby potem nie 
sprawić komuś z bliskich przykrości z powodu 
braku czasu. W finansach może czekać Cię miła 
niespodzianka. A może uda Ci się zrobić świetny 
interes, może coś wygrasz? 

 PAN NA 24.08-23.09
Jesień może wnieść sporo energii w Twoje dzia-
łania. Ale będzie też romantycznie i nostalgicz-
nie... Jest szansa na pojawienie się czegoś no-
wego i stymulującego pozytywnie. Będzie to 
dość nieoczekiwane, ale i przyjemnie. Zachowaj 
przytomność umysłu i wykorzystaj swoją szan-
sę. Pomoże Ci w tym intuicja i zdrowy rozsądek. 
Dzięki nim zobaczysz wiele spraw w odpowied-
nich proporcjach i z właściwej perspektywy. 

 WA GA 24.09-23.10
Nostalgiczny, jesienny nastrój jaki Cię może ogar-
nąć nie pozostanie bez wpływu na Twoje działa-
nia. W tym czasie nie będziesz potrafił obejść się 
bez przyjaciół. Posłuchaj ich dobrych rad, a unik-
niesz niepotrzebnych konfliktów. Więcej czasu 
poświęć odpoczynkowi, weekendy postaraj się 
spędzać aktywnie, a zahartujesz organizm przed 
nadchodzącymi chłodami. W sprawach zawodo-
wych postaraj się działać rozważnie i bez niepo-
trzebnej nadgorliwości. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Zrobisz wszystko, żeby osiągnąć swój wymarzo-
ny cel, więc nie denerwuj się przedwcześnie. Wy-
łącz w swojej głowie kołowrotek, który nie pozwala 
Ci odpocząć. Bądź też bardziej cierpliwy i zadbaj 
o partnera i jego potrzeby. Postaraj się przemyśleć 
wszystkie złe i dobre relacje w waszym związku, nie 
wdawaj się w dyskusje na drażliwe tematy, scho-
waj dumę do kieszeni i porozmawiaj na spokojnie. 
Spróbuj dać drugą szansę waszej miłości.     

 STRZE LEC 24.11-22.12
Od połowy listopada w Twojej firmie szykuje się 
sporo dodatkowych zajęć. Nowe wyzwania i za-
dania mogą na chwilę wywołać niepokój, ale szyb-
ko się przekonasz, że nie taki diabeł straszny jak 
go malują. Przed Tobą być może jesienna miłość, 
obiekt Twoich westchnień może pojawić się niespo-
dziewanie, ale też szybko zniknąć. No cóż, zawsze 
jednak pozostanie liryczny nastrój i miłe wspomnie-
nia. Wszystko zależy od Twojej inicjatywy.   

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Postaraj się wyciszyć i nie rób wszystkiego naraz, 
bo nie wpływa to korzystnie na Twój system ner-
wowy. A teraz właśnie nadeszła pora, w której je-
steś bardziej podatny na stresy. Uważaj na siebie 
i ostrożnie prowadź samochód. W niedługim cza-
sie szykuje się okazja do wyjazdu. Zadbaj o swój 
dobry nastrój, bo spotkasz kogoś, kto zwróci na 
Ciebie uwagę. Potrzeba Ci więcej wiary w siebie. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Potrzebujesz paru chwil spokoju, by przemyśleć 
wiele spraw. Pod koniec miesiąca dobry czas na 
podejmowanie nowych pomysłów. Nie bój się 
śmiałych i oryginalnych rozwiązań. Twoją mocną 
stroną jest nieograniczona wyobraźnia. Początek 
listopada okaże się ważny dla spraw sercowych, 
poznasz kogoś interesującego, kto rozgrzeje 
Twoje serce w chłodne wieczory.

 RY BY 20.02-20.03
W Twoich obecnych działaniach może zabrak-
nąć dynamiki i zapału. Chwilowo mogło  Cię do-
paść jesienne znużenie. Możliwe, że za parę tygo-
dni przyjdzie poprawa. Zamiast narzekać na brak 
pieniędzy, pomyśl jak je zdobyć. Spróbuj wejść w 
spółkę ze Skorpionem, bo on może mieć pomy-
sły, a Ty intuicję i pewną ostrożność w działaniu. 
Nie spychaj na drugi plan spraw uczuciowych, 
które są niezbędnej Rybie jak woda.    Merlin

Do czego służy lodówka, a 
zwłaszcza zamrażarka? Nie za-
wsze wykorzystujemy w pełni jej 
możliwości.

Nie chcesz tyć? Nie dojadaj! 
Zostaw na potem! Wiele ciast 
świetnie poddaje się mrożeniu, 
nawet jeśli to tylko jedna porcja: 
drożdżowe, pierniki, serniki, kek-
sy i wiele innych. Mrozić możesz 
biały ser, naleśniki i wiele zup.

Zamiast na siłę dokończyć 
sok, który został w kartonie, 
zamroź go w foremkach do lo-
du - to znakomity dodatek do 
drinków i napojów! Takie „kost-
ki lodu” można też robić z moc-
nej, wystudzonej gorzkiej kawy 
(świetny dodatek do szklanki 
coli!), herbaty, a także z rozma-
itych syropów, nie tylko z soków. 

Można też robić kostki lodu 
z wody, lecz z zamrożoną we-
wnątrz kostki maliną, porzeczką 
czy truskawką: zamrożone owo-
ce czy świeże listki mięty wkła-
dasz do pojemnika do mrożenia 
lodu (każdy osobno), zalewasz 
zimną wodą, zamrażasz i goto-
we! W drinku wygląda bardzo de-
koracyjnie.

Warto mrozić niewykorzysta-
ną dziś a pokrojoną natkę pie-
truszki, koperek czy nać selera 
zwłaszcza, że kolejne, małe por-
cje można dokładać do już za-
mrożonego woreczka foliowego. 
Potem pachną jak świeże!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Koktajle bezalkoholowe. Najlepszy do mieszania 
jest shaker. Można go zastąpić trzepaczko-ubi-
jaczką, a czasem mikserem. 

1. Jedna część syropu kokosowego, tyle samo słodkiej, zimnej 
śmietanki, plus podwójne części soku pomarańczowego, anana-
sowego i surowe żółtko jajka. Wlać zimne składniki na lód, wy-
mieszać, odcedzić, podawać w kieliszkach koktajlowych.

2. Jajko całe, świeże, zmiksować z jednym bananem i sokiem pomarańczowym  
(1 szklanka). Podawać zimne, w wąskich szklankach.

3. Jajko całe, świeże, zmiksować z czterema połówkami brzoskwini z puszki, 3/4 
zalewy brzoskwiniowej i 1/4 szklanki słodkiej śmietanki. Podawać w wąskich szklan-
kach.

4. Wąskie szklanki zamrozić. Na dno włożyć lód i wlewać kolejno, ostrożnie, naj-
pierw 1/4 soku malinowego (jeśli to syrop, nie sok, wlej 1/2 mniej), na to 1/3 szklan-
ki soku pomarańczowego; dopełnić zimnym spritem. Podawać zawsze ze słomką.

5. W szerokiej szklance wymieszać sok pomidorowy z łyżką świeżego soku cytry-
nowego, odrobiną sosu tabasco i kilkoma kroplami (3-4) sosu sojowego oraz oliwy.

6. Sok żurawinowy w wysokiej szklance zmieszać z sokiem jabłkowym, a podając 
dodać drugie tyle wody gazowanej. Dekorować listkiem mięty.

7. Coca colę wymieszać z syropem czekoladowym w proporcji 4:1, natychmiast 
wlać na kostki lodu, ubrać bitą śmietaną posypaną kakao.

8. Sok z marchewki zmiksować z taką samą ilością soku brzoskwiniowego doda-
jąc do miksera pół banana na szklankę napoju. Można dodać otartej skórki poma-
rańczowej.

9. Sok ananasowy, bananowy i słodką śmietankę wymieszać starannie w równych 
proporcjach na kostkach lodu, następnie lód odcedzić i podawać w kieliszkach kok-
tajlowych.

10. Maleńką filiżankę zimnej mocnej kawy zmiksować z taką samą ilością mleka 
skondensowanego i kruszonym lodem tak, by jego drobinki zostały w napoju. Deko-
rować kulką lodów waniliowych lub czekoladowych.

11. Na pokruszony lód wrzucić dwa - trzy posiekane listki mięty, na to wlać dwie ły-
żeczki soku cytrynowego, 1/2 coli i 1/2 fanty.

12. Na pokruszony lód wrzucić dwa - trzy posiekane listki mięty, na to wlać sok żu-
rawinowy a na niego w tej samej ilości tonic, powoli i ostrożnie, by się nie zmieszały 
od razu.  PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Niektórzy nadal najchętniej piją kawę sypaną w szklance. Ale nie 

wszyscy. Jakie filiżanki podawać do herbaty a jakie do kawy? Her-
baciane, to te znacznie szersze przy brzegu a węższe u podstawy. 
Kawowe - zwykle mniejsze, w kształcie walca lub zwężające się ku 
górze na kształt beczułki. Im mniejsza filiżanka do kawy, tym moc-

niejszą kawę się w niej podaje. Filiżanki do kawy zawsze powinny być ogrzane wrząt-
kiem, zanim wlejemy do nich napój.  

Te zasady wynikają ze specyfiki napojów: chodzi o zatrzymanie aromatu kawy i jak 
najdłuższe utrzymanie ciepła, zaś w herbacie szeroka powierzchnia brzegu filiżanki 
umożliwia szybsze jej stygnięcie i zwiększa przyjemność sporych łyków napoju bez ry-
zyka poparzenia (kawę pijemy maleńkimi łyczkami). Filiżanka herbaciana jest tym cen-
niejsza, im cieńsza a zwłaszcza, gdy ma cieniutki brzeg, do którego dotykają usta. Te do 
kawy mogą być grubsze, bo dłużej trzymają ciepło. Filiżanka obowiązkowo spoczywa na 
spodeczku, koniecznie od kompletu.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
- Babciu, mówiłaś, że dziadek nie szanuje 

twojej pracy i o ciebie nie dba. To dlaczego 
teraz kazał ci przestać odkurzać i odpocząć?

- Bo przez odkurzacz nie słyszy telewizora…
��

Przygotowania do egzaminu na prawo jazdy. Instruktor py-
ta kursantów:

- To skrzyżowanie równorzędne. Tu jest samochód osobo-
wy, na prawo - tramwaj, stąd jedzie karetka na sygnale a 
z przeciwnej - straż pożarna, też na sygnale. Kto przejedzie 
pierwszy?

- E, to jasne - mówi jeden z kursantów. - Motocykl!
- Coś pan!? Wyraźnie mówię, że jest osobowy, tramwaj, ka-

retka i straż! Skąd tu się panu wziął motocyklista?!
- No właśnie! Też chciałbym wiedzieć, skąd się oni biorą!!!

��
Dyskoteka. Przystojny chłopak do dziewczyny stojącej pod 

ścianą: 
- Masz wolny ten taniec?
- Tak! Tak! Tak!!!
- Ok, to potrzymasz mi colę…
 WesołyRomek

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 18/2012: „A to kozak”. Nagro-
dę książkową wylosował p. Andrzej Stryjecki z ul. Międzynarodowej. Po odbiór  
zapraszamy do redakcji (z dowodem osobistym) do 7 listopada br. 
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BIZNES

FINANSE

 Księgowość.  Tel. 608-475-870
 USŁUGI KSIĘGOWE. KOM-
PLEKSOWA OBSŁUGA FIRM 
W ZAKRESIE KSIĘGOWO-
ŚCI, KADR I PŁAC. RZETEL-
nIE I TERMInOWO! 
 TEL. 600-908-940 

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, me-
dale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, 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
 Złom wszelkiego rodzaju, szklar-
nie, kotłownie, wraki samochodo-
we, a także kable elektryczne. Wy-
cena u klienta na terenie Warszawy 
i okolic.  Tel. 721-002-710

SPRZEDAM

 Drewno opałowe pocięte z roz-
biórki, worek 12 zł. Transport gra-
tis.  Tel. 721-002-710
 Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – 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
 Bańki ogniowe stawiam. 
 Tel. 603-760-362
 Pedicure u chorego w domu. 
 Tel. 603-615-437

NAUKA

 AA Angielski, niemiecki, na-
uczyciel.  Tel. 601-20-93-41
 ANGIELSKI kursy/ind. 
 Tel. 508-66-44-20
 Angielski solidnie. 
 Tel. 504-169-252
 Amerykanin.  Tel. 606-133-881
 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 Fizyka, matematyka. Matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 606-154-798
 FRAnCUSKI Z DOJAZDEM. 
 TEL. 602-276-202
 HOLENDERSKI/NIDERLANDZ-
KI.  Tel. 508-66-44-20
 Liceum dla dorosłych. 
 Tel. 22 517-77-40; 602 232 879 
 Matematyka.  Tel. 607-163-744
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Opiekunka dziecięca – szkoła 
policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Photoshop/Illustrator/Flash/Au-
tocad nauka 50 zł/h. 
 Tel. 883-041-301
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernantka. 
 Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40
 Wszystkie języki GOCŁAW. 
 Tel. 508-66-44-20

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 GARAŻ ul. Międzynarodowa. 
Cena 33.000 zł.  Tel. 500-161-109 
 Lub wynajmę kawalerkę, widna 
kuchnia, umeblowana, AGD, 24 m 
kw. Al. Waszyngtona. 
 Tel. 608-043-464; 600-541-270
 Wiatraczna, 72 m kw., 3 pok., hi-
poteka, 450 tys. zł. 
 Tel. 692-936-993 

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 SKLEP, USŁUGI, 38 M KW., 
ŁUKOWSKA. 
 TEL. 602-232-337 

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 Masz zadłużone mieszkanie, bra-
kuje ci pieniędzy - proponuję za-
mianę mieszkania - 42 m kw. 
 Tel. 662-982-902

DAM PRACĘ

 Prywatne przedszkole zatrudni 
panią do sprzątania. 
 Tel. 22 810-18-40 (8.00-16.00)
 Zatrudnię Fryzjerkę i Manicu-
rzystkę.  Tel. 501-309-444

SZUKAM PRACY

 Emerytka 58 lat podejmie pracę 
jako pomoc domowa, pomoc star-
szej osobie.  Tel. 517-685-957 
 Tel. 22 813-09-36
 Sprzątam + okna + ogrody. 
 Tel. 503-836-166

INNE

 POSZUKUJESZ DLA RO-
DZICÓW/BLISKICH - oferuje-
my apartament w Międzylesiu z ca-
łodobową opieką, w komfortowych 
warunkach, w domowej atmosferze 
z przyjazną kuchnią i zagospodaro-
waniem czasu wolnego. 

Tel. 602-327-891, 
gemail:emes72@wp.pl

PRAWNE

 DORADCA PODATKOWy 
– porady, kłopoty z urzędem skar-
bowym, wszystkie podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochowska 
207 (Universam, antresola od stro-
ny pętli 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. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

RÓŻNE
 DECOUPAGE Sklep – Pra-
cownia – Warsztaty ul. Chrza-
nowskiego 8B; www.craftroom.pl 
 Tel. 22 870-57-15

TŁUMACZENIA

 Przysięgłe, każdy język. 
 Tel. 516-409-680
 Samochodowe. Akcyza. 
 Tel. 22 392-01-69

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
naprawa.  Tel. 22 612-95-23, 
 0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 
 Tel. 602-396-976
 AnTEny - CYFRA+, Polsat, 
N-ka oraz satelity bez opłat, 900 
programów, w tym 20 polskich 
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN), 
anteny, dekodery do TV cyfrowej, 
naziemnej. Sprzedaż, montaż, na-
prawa, 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. Naj-
wyższa jakość usług. Ul. Igańska 
32. 
 Tel. 22 813-60-33; 604-506-278

 Cyklinowanie, lakierowanie – 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – Jan 
Grzybowski.  Tel. 22 810-70-88; 
 609-542-545; 
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 CZySZCZEnIE KARCHE-
REM dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
 CZySZCZEnIE – tanio Kar-
cherem dywanów, tapicerki, mate-
racy. Eko-środki.  Tel. 502-928-147
 DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elektrycz-
ne, pralki.  Tel. 601-936-805
 ELEKTRyCZnE Głowacki. 
 Tel. 504-618-888

 FUTRA – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, przeróbki, 
wszelkie naprawy. Ul. Zamieniecka 
63.  Tel. 22 610-23-05 

 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602

 GLAZURnICZE, hydraulicz-
ne, malowanie. Głowacki. 
 Tel. 504-618-888
 Hydrauliczne, gazowe – solidnie. 
 Tel. 22 610-81-21; 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 HyDRAULICZnE, glazura. 
 Tel. 504-618-888

  LODÓWKI, PRALKI, TELE-
WIZORy – nAPRAWA. 
 Tel. 694-825-760
 Malowanie, tapetowanie, pane-
le.  Tel. 22 615-76-97; 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, wygła-
dzanie, sztukateria. Mistrz. 
 Tel. 22 810-90-22 
 nAPRAWA TELEWIZORÓW 
– DOJAZD.  Tel. 602-216-943

 PRALKI, LODÓWKI - napra-
wa. Tel. 502-562-444; 603-047-616
 Pralki, lodówki. 
 Tel. 601-361-830; 604-910-643
 PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 Sprzątanie, mycie okien. 
 Tel. 609-982-675
 STOLARZ wykona solidnie – 
szafy, kuchnie, pawlacze, zabudo-
wy.  TEL. 602-126-214
 STOLARZ – naprawy, montaż, 
wykonanie.  Tel. 780-605-613
 Ślusarstwo, wyroby nierdzew-
ne. Tel. 796-457-190; 792-508-305
 TAPETOWAnIE, malowanie. 
 Tel. 504-618-888
 Tapicerskie.  Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, reno-
wacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i napra-
wy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, rolety 
antywłamaniowe – produkcja, na-
prawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Ślusarstwo - spawalnictwo. 
 Tel. 608-331-200

USŁUGI/komputerowe

 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614
 AAAA Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h, 24 H. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422

USŁUGI/remontowe

 A-Z REMOnTy, WyKOŃ-
CZEnIA.  Tel. 602-216-943
 Cyklinowanie bezpyłowe, lakie-
rowanie, układanie parkietów. 
 Tel. 503-630-035
 Dachy, kominy, rynny. Wymiana, 
budowa, montaż.  Tel. 504-250-013
 Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380 
 Glazura, remonty kompleksowo. 
Tel. 504-781-725; www.bart-invest.pl
 Glazura – remonty. 
Tel. 692-885-279; www.ineltrend.pl
 Gładź, remonty. 
Tel. 692-885-279; www.inteltrend.pl
 Gładź, malowanie, panele. 
 Tel. 609-982-675
 Malowanie, remonty. 
 Tel. 692-885-279
 MALOWAnIE ścian. 
 TEL. 602-126-214
 Malowanie, wykładziny, drobne 
remonty.  Tel. 601-203-313
 Panele - remonty. 
Tel. 692-885-279; www.inteltrend.pl 

USŁUGI/transportowe

 AAA WyWÓZ MEBLI, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, wy-
cinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
 AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci gałęzi itp. Sprzątanie piw-
nic, wycinanie drzew, małe rozbiór-
ki z załadunkiem. Tanio. 
 Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RTV. 
 Tel. 607-66-33-30
 Transport – przeprowadzki 
– sam. o wymiarach – 4,2dł./2,2 
wys. – kontener, kraj, zagranica, 
konkurencyjne ceny. 
 Tel. 502-904-708

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D. Zie-
larstwo – pełny asortyment, profe-
sjonalne porady.  Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

 Oddam psa do adopcji Bearded 
Collie, maści szaro-czarnej (1,5 ro-
ku).  Tel. 660-299-004 

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE
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Na k³ad:  
40 000 egz.

Kon tro lo wa ny przez 
Zwi¹ zek Kon tro li  

Dys try bu cji Pra sy.

ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

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

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

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

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

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

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

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

UsŁUgi POgrzebOwe

zakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

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

c a Ł O d O b O w O

rEKlAMA                      rEKlAMA  

rEKlAMA                                                                                                                                                                                      rEKlAMA 

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

twój CZas jest dla Nas beZCeNNy!
Nadaj drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl

nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt AGD, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli.  
 Tel. 22 499-20-62 

AAA Gaz, hydraulika 24 h!, 
awaria pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

Elektryk, usuwanie awarii, prze-
róbki, nowe instalacje. 
 Tel. 500-491-500

GAZ, HyDRAULIKA – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia, gazowe. Tel. 
610-18-53; 662-065-292 

Klimatyzacja, wentylacja – mon-
taż, projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplekso-
wa obsługa, doradztwo technicz-
ne, szybkie terminy realizacji, 
gwarancja.  Tel. 502- 904-708

Biuro Rachunkowe Chełmżyńska/
róg Oraczy. Dojazd do klienta. 

Tel. 664-004-355
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04-238 warszawa, ul. szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MaterIa£y  

bUdOwlane I wykOñczenIOwe
 MIeszalnIa Farb

 doradztwo i transPOrt
 atrakcyjne ceny

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

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

warszawa odkryła ten smak!
Kto jeździł na wakacje w nadbużańskie okolice, kto pił prawdziwe mleko od 

krów, co dniami całymi pasły się na kwiecistej łące i spokojnie czekał, aż do-
wędzi się swojska kiełbaska czy szynka, kto smakował tamtejsze sery z zioła-
mi i bez, kto z rozkoszy mrużył oczy jedząc chleb krojony z gorącego bochna  
i smarowany gospodarskim masłem ten wie, o czym mowa. 

Mowa o nowej, dynamicznie rozwijającej się sieci sklepów „Nadbużańskie sma-
ki”. Pierwszy z nich powstał po naszej stronie Wisły, na Pradze, a dokładniej - na 
ul. Floriańskiej 3; kolejny otwarto tydzień później w Śródmieściu na ul. Żelaznej 54. 
Trzeci - w tę sobotę na Mokotowie, tuż przy Puławskiej, na ul. Bukowińskiej 12. 
Wieść o nowym sklepie rozeszła się szybko, a kto przechodził przypadkiem, wstę-
pował i tak, zwabiony aromatem wędzarni, pieczywa i wesołym rozgwarem.

Na powitanie częstowano znakomitymi krówkami, ale kto by miał do nich gło-
wę! Przyciągały jak magnes tace z degustacją kilku rodzajów tutejszych szynek, polędwic, kiełbas i kaszanek z kaszy gryczanej, smakosze 
zachwycali się salcesonami, ale wszystkie podniebienia szturmem zdobywała słoninka w przyprawach. Że niezdrowa? Ba! Wszystko jest 
niezdrowe, gdy spożywane w nadmiarze! Ale co za zapach, co za konsystencja! Pychota! Były też chleby w bochnach, żytnie, razowe, z żu-
rawiną albo bez dodatków, były sery nadbużańskie i soczysty twaróg odciskany wiejskim sposobem, z pełnego mleka.

Jako, że to sobota, wiele osób chętnie korzystało z domowej oferty garmażeryjnej. Krupniaki, gołąbki, pierogi lepione przez gospodynię 
ręcznie, jak należy, babki i kiszki ziemniaczane - smakołyków na szybki, pyszny obiad było w bród, do wyboru! A na deser - naprawdę pie-
czone w domowym piekarniku świetne szarlotki, serniki, makowce, czy drożdżowe ciasto z cynamonem. 

Wszystko tu jest zawsze świeże, bo w „Nadbużańskich smakach” dostawy 
mają sześć razy w tygodniu!  

Ten kto ceni smak i jakość będzie wracać tu, do „Nadbużańskich smaków”. Bo 
tu wyroby domowe, bo wędliny rodzinnej, wiejskiej produkcji z małej wioski ko-
ło Drohiczyna, bo jaja od kur, które nie słyszały nawet o wielkich fermach i pro-
dukcji przemysłowej. Ma być zdrowo, czysto, swojsko. No i tak właśnie jest. Po  
zakupach w „Nadbużańskich smakach” lodówka pachnie zupełnie inaczej. 
Sprawdźcie sami! 

ul. Korkowa 128b
tel. 696-052-708;  

798-851-050
biuro.ksiegowe2@gmail.com

BIURO RACHUNKOWE

naDBUżańSkie Smaki
 ul. Floriańska 3  ul. żelazna 54  ul. Bukowińska 12

tel. 602 184 795   
czynne pon.-pt. godz. 8.00-19.00; sob. 8.00-15.00

– Nawet jeżeli śmieci nie 
będzie, to i tak mieszkaniec bę-
dzie musiał zapłacić za cały po-
jemnik, jaki powinien zapełnić. 
Wtedy nie będzie mu się opła-
cało wywozić śmieci o lasu, bo 
tak czy inaczej będzie musiał za 
nie zapłacić – przekonuje Da-
ria Kulczycka, ekspertka PKPP 
Lewiatan. – Gmina będzie mia-
ła wykaz wszystkich mieszkań-
ców i każdy będzie musiał mieć 
podpisaną umowę na odbiór 
śmieci i to na taką ilość, którą 
średnio takie gospodarstwo do-
mowe wytwarza – mówi Agen-
cji Informacyjnej Newseria Da-
ria Kulczycka. – Nie będzie 
można powiedzieć, że wielooso-
bowa rodzina wytwarza mini-
malną ilość śmieci. 

1 lipca 2013 roku mija okres 
przejściowy przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. To samo-
rządy staną się wówczas wła-
ścicielami odpadów, odpowie-
dzialnymi za sprawy wywozu 

śmieci i wprowadzenia tzw. po-
datku śmieciowego. 

– Co to oznacza dla miesz-
kańców? Powinno to oznaczać, 
że gminy będą czystsze, bo nie 
będzie odpadów w lasach, bo 
wszyscy będą musieli podpisać 
umowy na odbiór odpadów. Czy 
to oznacza, że mieszkańcy będą 
musieli płacić więcej? Jeśli ktoś 
wyrzucał śmieci do lasu lub 
miał umowę tylko na część od-
bioru, pewnie będzie płacił wię-
cej. W przypadku tych, którzy 
płacili rzetelnie i mieli podpisa-
ną umowę  – trudno powiedzieć  
– podkreśla Daria Kulczycka.

Z szacunków Ministerstwa 
Środowiska wynika, że za 
śmieci nie płaci obecnie nawet 
30 proc. społeczeństwa. Po 
włączeniu ich do powszech-
nego systemu obowiązkowych 
opłat, można oczekiwać, że ce-
ny wywozu odpadów komu-
nalnych będą spadać. Zdaniem 
ekspertki PKPP Lewiatan, 
wszystko będzie jednak zale-

żało od tego, jak poszczegól-
ne gminy ustalą system opłat. 
W Warszawie wysokość mo-
że być naliczana np. od po-
wierzchni mieszkania albo od 
liczby mieszkańców w danym 
lokalu. W związku z tym opła-
ta dla jednych może wzrosnąć, 
dla innych może spaść. 

 – Wydaje się, że wytwarza-
nie odpadów powinno być co-
raz droższe, bo to jest jeden z 
motywów, by ludzie starali się 
ograniczać ilość odpadów. Bar-
dzo drogie będzie też przekazy-
wanie odpadów na wysypiska. 
Jeżeli do tej pory można było 
bardzo tanio te odpady odebrać 
i wyrzucić na wysypisko, to te-
raz to będzie drogie, a czasem 
wręcz niemożliwe, bo Polska 
musi zmniejszyć liczbę wysy-
pisk – dodaje Daria Kulczycka.

Na ceny będzie mieć też 
wpływ konkurencja na rynku. 
Wyboru jednego przedsiębior-
stwa, które w danej gminie bę-
dzie odpowiadać za wywóz, 

segregację i składowanie odpa-
dów, dokonają władze gminy 
na drodze przetargów. – Mie-
liśmy obawy, czy rzeczywiście, 
stosownie do ustawy, gminy 
będą chciały te przetargi orga-
nizować i jaki będzie ich sku-
tek. Czy czasem nie doprowa-
dzi to do tego, że będzie jedna 
firma, która dostanie monopol 
na cały rynek i w warunkach 
monopolu będzie mogła narzu-
cać ceny wyższe niż by to wyni-
kało z warunków pełnej konku-
rencji na rynku – przypomina 
ekspertka. Z pierwszych przy-
gotowań gmin widać wyraźnie, 
że organizowanie przetargów 

nie wszystkim samorządow-
com się podoba. – Widzimy, że 
gminy w niektórych przypad-
kach starają się oddać cały 
rynek swojej firmie, miejskim 
zakładom oczyszczania mia-
sta, miejskim zakładom komu-
nalnym. I to rzeczywiście może 
być niebezpieczeństwo dla tych 
cen – mówi Daria Kulczycka.

Wiceminister środowiska 
Piotr Woźniak zapewniał jed-
nak w rozmowie z Newserią, 
że na faworyzowanie gmin-
nych zakładów zgody nie bę-
dzie. – Do tej pory był rynek 
gospodarki odpadami. W tej 
chwili będzie konkurencja nie 

na rynku, ale o rynek – uważa 
ekspertka.

To może być niekorzystny 
aspekt nowej ustawy. Według 
Darii Kulczyckiej, utrzymywa-
nie poprzednich przepisów mi-
jało się jednak z celem. – Wcze-
śniej też gminy miały obowią-
zek planowania i realizacji pla-
nów zagospodarowania odpa-
dów komunalnych. Miały taką 
możliwość, żeby tym zarządzać, 
ale z tego nie korzystały. Efekt 
był taki, że pojawiały się śmieci 
np. w lasach albo nie były zago-
spodarowane i większość z nich 
trafiała na wysypiska – mówi 
ekspertka. (onet)

wyrzucanie śmieci do lasu 
stanie się nieopłacalne

Do połowy przyszłego roku gminy muszą wdrożyć powszech-
ny system wywozu odpadów komunalnych. To oznacza, że 
opłaty z tego tytułu będzie ponosić każdy z nas i, jak zapew-
nia resort środowiska, będzie to skutecznie egzekwowane.

P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

NARZĘdZiA, art. MetAloWe 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market  Okna  rOlety

oKNa pCv – rabat 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%   

dys po nu ją ca wie lo let nim do świad cze niem i ka drą spe cja li stów
ofe ru je Wspól no tom Mie szka nio wym

usłu gi w za kre sie za rządza nia i ad mi ni stro wa nia nie ru cho mo ścia mi.
Za in te re so wa nych pro si my o kon takt pod tel. (22) 673-08-01  

lub wi zy tę w na szej sie dzi bie przy ul. Ko biel skiej 1.
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Dział sprzedaży  
nowo realizowanych inwestycji  

przy ulicy Dubieńskiej 6  
oraz Osowskiej 84  

zaprasza  
w dniach 27 i 28 października  

na DNI OTWARTE w godzinach 10-14.

Biuro sprzedaży tel. 22 509 65 06, 22 509 65 65; 
w w w . t r y b o n p p i . p l

SUPERWITRYNA 2012
2012

koniec głosowania 31 października!  www. mieszkaniec.pl
Dotychczas zagłosowało ponad 20 tysięcy czytelników.  Dołącz do nich i Ty!

Szanowna Redakcjo, 
Jestem waszym stałym czytelnikiem, wiem że nie jesteście obo-

jętni na problemy mieszkańców dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. 
Często skutecznie interweniowaliście przy rozwiązywaniu proble-
mów mieszkańców. Chciałbym prosić redakcję „Mieszkańca” o po-
moc w uratowaniu wieloletniego, pięknego kasztanowca, który jest 
ozdobą naszego osiedla. Drzewo to usytuowane jest naprzeciwko 
bloku przy ul. Poligonowej 1, wzdłuż którego ma przebiegać prze-
dłużenie ulicy Poligonowej na odcinku od ul. J. Nowaka-Jeziorań-
skiego do ul. Kompasowej. W (…) sobotę (22.09.12 r.) rozpoczęły 
się prace drogowe. Kasztanowiec usytuowany jest na skraju plano-
wanej drogi, wiem z planów że tamtędy ma przebiegać ścieżka ro-

werowa i chodnik, które 
z powodzeniem można 
umieścić na tyłach kasz-
tanowca, mimo to z roz-
mów przeprowadzonych 
przeze mnie z przed-
stawicielami dzielnicy 
oraz wykonawcami in-
westycji drogowej, wy-
nika że, planowane jest 
wycięcie drzewa. Ja jak 
i inni mieszkańcy na-
szego bloku, chcieliby-
śmy uratować to piękne 
drzewo. Zwracamy się 
do Szanownej Redakcji 
o pomoc i wsparcie w tej 
kwestii. Załączam zdję-
cie opisanego drzewa. 

Z poważaniem
Włodzimierz Jabłoński

Przy budowie nowej ulicy konieczne jest wykonywanie głębo-
kich wykopów (by ułożyć podbudowę drogi i instalacje - kanaliza-
cyjne, elektryczne itp.). Często z takimi pracami kolidują korzenie 
drzew rosnących tuż przy drodze i nie da się uniknąć ich usunięcia. 
Jednak ten kasztanowiec nie zostanie wycięty. Drzewo uda się za-
chować, a jego stan zdrowotny nie powinien ulec pogorszeniu. 
Jest to możliwe, ponieważ jego korzenie nie kolidują z podbu-
dową drogi, ani kanalizacją, ale z kablami energetycznymi, które 
da się ułożyć inną metodą. Postanowiliśmy zmienić tech-
nologię wykonywania prac - na odcinku koło tego drze-
wa zamiast robić wykopy, instalację elektryczną (do zasilania 
latarni) zrobimy tzw. przeciskiem - jednocześnie odsuwając ją mak-
symalnie od drzewa. Adam Grzegrzółka

* * *
Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o interwencję w sprawie bezlitosnej wycinki 
zdrowych drzew przy ul. Osieckiej. Od wczoraj trwa akcja usuwa-

nia drzew, by położyć nowy chodnik. Zostało już wyciętych siedem 
drzew, które nikomu (oprócz urzędników) nie przeszkadzały. Czy 
nie ma innej metody na nowy chodnik? W tym miejscu, zapewne 
zostaną posadzone nowe mizerne drzewka, które nie wytrzymają 
próby czasu i zbyt dużej ilości psiego moczu. Protestuję przeciw-
ko takim metodom!

Pozdrawiam
Renata J.

Ulica Osiecka zostanie w tym roku kompleksowo zmoderni-
zowana. To coś znacznie poważniejszego niż położenie nowe-
go chodnika. Ulica (do tej pory wykonana z tzw. „trylinki”, nie-
równa, z notorycznie stojącą na niej wodą), zostanie całkowi-
cie przebudowana. Zyska nową nawierzchnię, nowe chodni-
ki, kanalizację, oświetlenie itp. Przeprowadzenie takiego zakre-
su prac nie jest możliwe bez usunięcia drzew, ponieważ ich ko-
rzenie powrastały w nawierzchnię jezdni, wypiętrzyły chodni-
ki, a także kolidują z nową podbudową jezdni i kanalizacją. De-
cyzja o wycince była poprzedzona wnikliwymi oględzinami oraz 
ekspertyzą dendrologiczną, której autorem jest dr  hab. inż. Jacek 
Borowski - dendrolog, profesor nadzwyczajny SGGW. Z eksper-
tyzy tej wynika, że klony rosnące wzdłuż ul. Osieckiej są w koń-
cowym stadium życia i niezależnie od modernizacji ulicy, znaczna 
część z nich musiałaby być w najbliższym czasie usunięta lub pod-
dana poważnym redukcjom, ze względu na zagrożenie dla prze-
chodniów i kierowców. Niestety, w mieście (inaczej niż w lesie) 
trzeba usuwać drzewa zanim same się przewrócą. Po remoncie uli-
ca Osiecka zostanie obsadzona drzewami z wyrośniętego materia-
łu szkółkarskiego, które będą mogły bezpiecznie dla otoczenia ro-
snąć w tym miejscu przez co najmniej kilkadziesiąt lat. Mieszkańcy 
zyskają więc nową równą jezdnię, kanalizację deszczową, równe 
chodniki, oświetlenie i nowe drzewa. Adam Grzegrzółka

* * *
Droga Redakcjo,

Zwracamy się z prośbą o interwencję w Urzędzie Dzielnicy Pra-
ga Południe. Jesteśmy mieszkańcami kamienicy przy ul. Groszo-
wickiej 17. Nasz dom jest bardzo stary i zaniedbany. Od wielu lat 
nie było żadnych remontów klatki schodowej, drzwi wejściowe i 
okna są w tragicznym stanie. Od kilku lat nieruchomość podle-
ga administracji na ul. Siennickiej. (…) Administracja ciągle się 
zasłania brakiem pieniędzy, a my tylko chcemy naszego bezpie-
czeństwa oraz naszych dzieci. Otwierając okno balkonowe łatwo o 
nieszczęście, pomimo, że jest przybita drewniana deska zabezpie-
czająca. Ponadto mieszkają tu też osoby starsze i niepełnospraw-
ne dla których ten balkon jest jedynym źródłem powietrza. Kamie-
nica nie ma centralnego ogrzewania, a sanitariaty są na koryta-
rzu… W zimie na klatce schodowej jest prawie taka sama tempe-
ratura jak na zewnątrz. Tu też nam obiecano w przyszłości pod-
łączenie do sieci ciepłowniczej, ale nic w tej sprawie od począt-
ku się nie dzieje… (…)My mieszkańcy chcieliśmy się dowiedzieć 
od dzielnicy i administracji, jak długo ten stan ma jeszcze trwać. 
Wszyscy rozumieją brak pieniędzy, ale nasz standard życia też po-
winien być brany pod uwagę. Rachunki za czynsz i ogrzewanie 
elektryczne są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z warun-
kami w jakich żyjemy.  

Podpisy lokatorów kamienicy

Budynek przy ul. Groszowickiej 17 przez wiele lat (do 2009 r.) 
był administrowany przez prywatne Zrzeszenie Właścicieli Nieru-
chomości. Nie był wówczas remontowany. Kiedy w 2009 r. budy-
nek został przekazany Dzielnicy był w bardzo złym stanie. Od mo-

mentu przejęcia, zainwestowaliśmy w niego ponad 150 tys. zł. (nie 
licząc bieżącego utrzymania). Wyremontowany został dach, napra-
wiona elewacja, wymieniona część okien, wykonana została doku-
mentacja techniczna budynku, która jest niezbędna do prawidłowej 
eksploatacji i planowania kolejnych remontów. Niestety nadrobie-
nie wieloletnich zaległości w 3 lata nie jest możliwe. Ale w mia-
rę możliwości finansowych będziemy w tym budynku wykonywać 
kolejne prace remontowe.

Czynsze płacone przez lokatorów mieszkań komunalnych (doty-
czy to wszystkich budynków, nie tylko Groszowickiej 17) nie po-
krywają kosztów bieżącego utrzymania budynków, nie mówiąc już 
o remontach. Dlatego możliwość wykonywania remontów zależy 
od ogólnej sytuacji finansowej Dzielnicy. Praga-Południe jest jedną 
z dzielnic, które co roku przeznaczają największe pieniądze na do-
finansowanie mieszkań komunalnych. Adam Grzegrzółka

* * *
Szanowni Państwo!

Znów zbliża się pora opadów i zapewne powtórzy się sytuacja 
sprzed roku związana z przystankiem autobusowym na ul. Zako-
le w Warszawie. Chodzi o to, że przystanek ten po obfitych desz-

czach i roztopach znajduje się w ogromnej, gigantycznej wręcz 
kałuży - jeziorze, która tworzy się odkąd wybudowano tam nowy 
budynek z Simply Marketem na parterze. Wcześniej owo jezio-
ro tworzyło się na pustym placu - właśnie tam, gdzie stoi budy-
nek. Inwestor nie zadbał o zagospodarowanie najbliższego tere-
nu (być może jest to teren miasta Warszawy, w każdym razie cier-
pi na tym przystanek i pasażerowie, woda przelewa się na ulicę). 
(…) Będę jako mieszkaniec Grochowa zobowiązany za podjęcie 
jakichkolwiek kroków w tej sprawie.

Pozdrawiam
Tomasz Marczak

Od kilku tygodni terenem między nowym budynkiem (tym ze skle-
pami) a ulicą Zakole administruje ZGN Praga-Południe (wcześniej 
teren nie miał administratora). Podjęliśmy już rozmowy z dewelope-
rem i właścicielami lokali (w tym właścicielem marketu Simply) na 
temat uporządkowania i docelowego wykorzystania tego terenu. Bie-
rzemy pod uwagę urządzenie tam „cywilizowanego” parkingu (przy 
udziale finansowym właścicieli sklepów), lub ustawienie słupków 
odgradzających od ulicy i  uporządkowanie terenu. W obu przypad-
kach będzie trzeba rozwiązać problem odprowadzenia wody, która 
nie chce wsiąkać w gliniaste podłoże. Adam Grzegrzółka

Nierówne chodniki, źle ustawione znaki drogowe, nie-
remontowane kamienice i jezdnie, brak zrozumienia 
dla swoich kłopotów w Urzędach… nazbierało się 
ostatnio sporo tych problemów w ,,Mieszkańcowych’’ 
dzielnicach. Aby możliwie jak najszybciej uzyskać od-
powiedzi od urzędników na te i inne problemy popro-
siliśmy o wypowiedź  - w tym wydaniu - z-cę burmi-
strza dzielnicy Praga Południe Adama Grzegrzółkę.

MIESZKAŃCY PYTAJĄ – WŁADZA ODPOWIADA
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Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10.00−20.00

 sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od poniedzia³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 UsG prenatalne 3D 4D
      pon., œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00
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Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

rejestracja pacjentów:  telefoniczna lub osobista w godz. 8.00-13.00, tel. 22 810-90-11
warszawa, ul. Grenadierów 51/59

zapraszamy do współpracy przychodnie i lekarzy specjalistów
TmS Diagnostyka Sp. z o.o., warszawa, ul. wiertnicza 84, tel. 22 858 28 20

tms@tms.com.pl;  www.tmsdiagnostyka.pl

praCownia Tk w SzpiTalU GroCHowSkim
jUż oTwarTa!

BezpŁaTne BaDania nFz
Bez kolejek

TomoGraFia kompUTerowa

Nowo pobudowany pawilon 
w obecności parlamentarzy-
stów, radnych oraz personelu 
medycznego otworzyła Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, Prezydent 
stolicy. Budowa trwała 2,5 roku, 
a koszt poniesiony przez m.st. 

Warszawę wyniósł 41 mln zło-
tych. 

- Słyszymy od tych Polaków, 
którzy przyjeżdżają do kraju i 
odwiedzają swych chorych ro-
dziców w szpitalach jak mówią, 
że tu jest lepiej niż w Anglii czy 

Szwecji. Rzeczywiście nowe od-
działy, jakie powstają w miej-
skich szpitalach spełniają świa-
towy standard – powiedziała 
podczas otwarcia Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. – Nie szczędzi-
my na inwestycjach w placów-
ki zdrowia. Od 2007 roku prze-
znaczyliśmy na nie 3/4 miliarda 
złotych – podkreśliła. Po nowych 
salach zaproszonych gości opro-
wadzał dyrektor Szpitala Gro-
chowskiego Witold Bromboszcz.

Nowo powstały obiekt skła-
da się z czterech kondygnacji 
naziemnych i jednej podziem-

nej o pow. użytkowej 5433 m 
kw. i pow. całkowitej 6121 m 
kw. Na parterze znajduje się w 
pełni wyposażona izba przy-
jęć, spełniająca wymagania dla 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-

wego i sterylizatornia. Na I pię-
trze znajduje się blok operacyj-
ny z salą wybudzeń, który jest 
przystosowany do przeprowa-
dzania wszystkich procedur chi-
rurgicznych, są dwie sale opera-
cyjne wyposażone w sprzęt po-
zwalający wykonywać procedu-
ry laparoskopowe jak również 
możliwość przeprowadzania te-
lekonferencji z zabiegów, archi-
wizacji procedur chirurgicznych 
na nośnikach cyfrowych. Na II 
piętrze umieszczono pododdział 
intensywnej terapii kardiolo-
gicznej, w którym znalazło się 
14 łóżek intensywnego nadzoru 
i sala zabiegowa. 

Na III piętrze Pawilonu VIII 
znalazły się pracownie diagno-
styki kardiologicznej: Echokar-
diografii, Testów Wysiłkowych 
i Spiroergometrii, Zaburzeń 

Rytmu (Holtery EKG, ciśnie-
nia, elektrofizjologia nieinwa-
zyjna), Kontroli Stymulatorów 
i ICD, testów pochylniowych i 
badań układu autonomicznego 
oraz część Zakładu Rehabilita-
cji. Budynek jest jednym z naj-
nowocześniejszych obiektów 
leczniczych w mieście i po In-
tensywnej Kardiologii w Ani-
nie, Klinice Kardiologicznej 
Uniwersytetu Medycznego przy 
ul. Banacha stanie się trzecim 
oddziałem pod względem moż-
liwości wyspecjalizowanego le-
czenia kardiologicznego w War-
szawie. 

Uruchomienie nowego pa-
wilonu zwiększy możliwości 
szpitala do świadczenia peł-
niejszych usług medycznych na 
znacznie wyższym poziomie dla 
mieszkańców stolicy.  (ab)

NOWY ODDZIAŁ 
Szpitala 
Grochowskiego

11 października br. w Szpitalu Grochowskim 
im. dr Rafała Masztaka otwarto najnowocze-
śniejszy oddział kardiologiczny z czterema 
salami operacyjnymi, salą wybudzeń i wyso-
kospecjalistyczną aparaturą medyczną, który 
już jest dostępny dla mieszkańców Pragi 
Południe i Warszawy. 
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

narodowy: wygrana, remis i przegrana

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
pawła kowalskiego – kapitana drużyny 
Sante, lidera tegorocznej edycji praskiej 
Ligi piłki halowej i zwycięzcy poprzednich 
turniejów.

- Właśnie, w drugiej kolejce tegorocznej edycji Praskiej 
Ligi Piłki Halowej rozgromiliście 12 do 1 drużynę CKS Gra-
barz Grochów. Znowu zmierzacie do wygrania ligi?

- Wynik na to wskazuje (śmiech). Wygraliśmy ostatnią edycję, 
a także poprzednią. Nie kryjemy, że zwycięstwo jest naszym ce-
lem. Po to gramy.

- Wynik może też wskazywać na dużą różnicę poziomów… 
Jak naprawdę jest z tą kwestią w takich amatorskich ligach?

- No, poziom tak naprawdę jest taki trochę podwórkowy. 
Część z nas gra w jakichś klubach regionalnych, w ligach okrę-
gowych. Chodzi o to, żeby popykać sobie przynajmniej raz w 
tygodniu, żeby się wybiegać. Dobrze, że są organizowane takie 
ligi dla ludzi, którzy nie grają zawodowo w piłkę. To pomaga 
nam utrzymać aktywność fizyczną. My wszyscy mieszkamy na 
Grochowie i mamy blisko do Hali Sportowej przy Siennickiej 
stąd nasz udział w tej lidze.

- Ogólnie ze sponsoringiem w sporcie amatorskim jest bar-
dzo kiepsko, a Wy, jako jedni z niewielu, macie sponsora… 

- Tak, ja po prostu pracuję w Sante. Poszedłem, pogadałem i 
firma wykłada pieniądze na „zgłoszeniowe” w turnieju. Widać 
ktoś w firmie pomyślał o tym żeby chłopaki mieli co robić po 
godzinach…

Rozmawiał Adam RosińskiKapitan Kowalski z zawodnikami i kibicami drużyny Sante.
rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

CenTrUm warszawa, ul. Grochowska 336; tel.: 22 618-20-12, 22 110-00-22, 726-705-200;
zapraszamy: pn.–sob. 9.00–19.00; zapisy: pn.–pt. 9.00–17.00    www.globmedi.com

Skutkiem tego jest znaczne polep-
szenie kondycji fizycznej i samopo-
czucia oraz odmłodzenie. Wykorzy-
stują to spor towcy w celu zwiększe-
nia wydolności fizycznej organizmu. 
W czasie zawodów spor towych jest 
to zabronione i uznawane za do-
ping. W Centrum Ozonoterapii przy 
ul. Grochowskiej każdy może skorzy-
stać  z dobroczynnego działania ozo-
nu i wesprzeć swój organizm. Na-
wet jeden zabieg ozonoterapii potra-
fi zwiększyć dotleniającą właściwość 
krwi o 30%.

Jeżeli sercu zabraknie nawet 1-2% 
tlenu, zaczyna boleć. Zwłaszcza po 
zawale dotlenienie serca ma istot-
ne znaczenie, ponieważ mechanizmy 
powstania złogów naczyniowych nie 
przestają działać. Już  po 6-7 zabie-
gach prawdopodobieństwo powstania 
zawału przyrównać można do zera. 
To, że ozon rozpuszcza blizny i rege-
neruje tkanki, które goją się bez śladu, 
jest zjawiskiem, które nie pozostawia 
żadnej wątpliwości u specjalistów. 
Rozpuszczanie blizny sercowej po za-
wale i regeneracja uszkodzonego w 

tym miejscu mięśnia 
sercowego jest zja-
wiskiem całkiem lo-
gicznym. 

Wnioski:
1. Ozon zwiększa 

dotleniające właści-
wości krwi i zapobie-
ga powstaniu zawału 
w : warunkach zwę-
żenia naczyń wieńco-
wych. 

2. Ozon zwiększa 
płynność krwi i zapo-

biega powstaniu skrzepów. W taki spo-
sób zapobiega powstaniu zawałów po-
wodowanych przez zatory. 

3. Ozon rozcieńcza złogi naczyniowe 
(w naszym przypadku wieńcowe) i jest 
zaawansowaną profilaktyką w zapobie-
ganiu powstawania zawałów w przy-
szłości. 

4. Ozon z dużym prawdopodobień-
stwem potrafi rozcieńczać bliznę po-
zawałową i regenerować uszkodzony 
mięsień serca.

Ogólny wniosek jest prosty i przej-
rzysty: schorzenia sercowo-naczy-
niowe (z rzadkim wyjątkiem – tęt-
niak) nie należy leczyć bez ozonote-
rapii. Rezygnacja z ozonoterapii przy 
kompleksowym leczeniu schorzeń 
sercowo-naczyniowych jest podej-
ściem nierozważnym i szkodliwym 
dla pacjenta. 

Wiele osób zgłasza się także z rozle-
głymi ranami na nogach o podłożu tro-
ficznym. Już po kilku zabiegach widać 
znaczną poprawę, zmiany na skórze 
zaczynają się zmniejszać, skóra wy-
gląda na zdrowszą, odradza się nowa 
tkanka. Pacjenci są zadowoleni, zwięk-
sza się im komfort życia. Również w 
onkologii ozon odgrywa duże znacze-
nie, szczególnie w zapobieganiu choro-
bom nowotworowym. Gdy już zaistnia-
ła choroba nowotworowa, połączenie 
ozonoterapii ze zwykłą terapią p/rako-
wą, kilkakrotnie zwiększa liczbę wyle-
czonych pacjentów.

Terapią ozonową można leczyć na-
stępujące choroby i dolegliwości:   

 cukrzyca, stopy cukrzycowe
 zaburzenia układu krążenia, cho-

roba wieńcowa 
 zmiany miażdżycowe              
 zaburzenia ukrwienia kończyn
 stany przed i pozawałowe
 udary mózgu (paraliże)
  choroby alergiczne
 choroby skóry (grzybica, róża, 

trądzik, egzemy, blizny  pooperacyjne i 
oparzeniowe)
 nie gojące się rany
 stwardnienie rozsiane
 choroby układu trawiennego (nie-

żyty żołądkowo-jelitowe, wrzody  żo-
łądka, uszkodzenia wątroby, zapalenie 
trzustki)
 zwyrodnienia stawów i kręgosłu-

pa, reumatyzm, artretyzm
 nerwice
 żylaki i owrzodzenia żylne kończyn 

dolnych
  hemoroidy

 migreny, bóle głowy
  zespół przewlekłego zmęczenia
 nadwaga
Toksycznego działania ozonoterapii 

nie zaobserwowano. 
Zabieg ozonoterapii w naszym Cen-

trum polega na dożylnym podaniu kro-
plówki nasyconej ozonem. Jeden za-
bieg trwa ok. 50 min. Kosztuje 120 zł. 
Średni cykl terapii wynosi 5-10 zabie-
gów w odstępach 2-3 dniowych. Po 
wzięciu całej serii wystarczy dawka 
podtrzymująca działanie ozonu -  jeden 
raz w miesiącu.  

Zapraszamy także do lekarza me-
dycyny, specjalisty od akupunktury i 
ziołolecznictwa. Wykonujemy masa-
że: relaksujące, lecznicze, odchudzają-
ce, bańkami chińskimi, całościowe lub 
częściowe.

BEZPŁATNA  
KONsULTACJA  LEKARsKA

DOBROCZYNNY OZON
Centrum Ozonoterapii przy ul. grochowskiej w Warszawie 
działa od lipca 2011 roku. Ozonoterapia, to lecznicze działanie 
ozonem na organizm ludzki. Ozon  jest trójatomową cząstecz-
ką tlenu, która jest bardzo aktywna; niszczy wirusy, bakterie, 
grzyby i regeneruje wszystkie narządy i tkanki, dotleniając  je.  
Oczyszcza krew ze złogów  cholesterolu, trójglicerydów, meta-
li ciężkich i toksyn. Ozon rozcieńcza powstałe we krwi skrzepy  
i nie dopuszcza do ich powstania. 

Od ostatniego wydania 
„Mieszkańca” nasza piłkarska 
kadra rozegrała dwa mecze. 
Obydwa na naszym Stadionie 
narodowym.

Główna arena polskiej pił-
ki nożnej wydaje się być dość 
szczęśliwa dla naszej drużyny. 
Jak na razie nie przegraliśmy tu-
taj żadnego meczu! To już duży 
sukces przy obecnym stanie pol-
skiej piłki. W ostatnim czasie wy-
graliśmy towarzyskie spotkanie z 
RPA (1:0) i zremisowaliśmy (1:1) 
z Anglią w meczu eliminacyj-
nym do najbliższych Mistrzostw 
Świata. Mecz z RPA był nudny. 
W olbrzymiej przestrzeni Stadio-
nu Narodowego większe emocje 
ponad 50 tysięcy widzów wywo-
ływało kibicowanie lotom tzw. 
samolocików zrobionych z bi-
letów wstępu, niż śledzenie nie-
mrawych poczynań na murawie. 
Dużo lepiej nasze orły poczynały 
sobie w meczu z Anglią. Niestety, 

do wygranej zabrakło szczęścia i 
skuteczności.

Szkoda, że ten drugi mecz został 
przesłonięty blamażem związa-
nym z koniecznością przełożenia 
rozgrywek ze względu na nieza-

mknięcie na czas dachu stadionu 
i zbyt dużą ilość deszczówki na 
murawie. 

Wciąż nie milkną echa tej kom-
promitacji, a wielu kibiców, mimo 
posiadania ważnych biletów, mu-

siało zrezygnować z oglądania 
meczu na żywo. – To skandal 
– mówi „Mieszkańcowi” grupa 
przemoczonych kibiców z oko-
lic Radomska i Bełchatowa (na 
zdjęciu) – Nie możemy poświęcić 
kolejnego całego dnia, aby przyje-
chać do Warszawy na ten mecz… 
Ich kierowca, Zdzisław Pełka z 
Radomska, dziwi się dlaczego 
przy okazji meczu zamknięto ob-
szar Saskiej Kępy: - Chciałem zje-
chać z Trasy Łazienkowskiej i pro-
stą drogą podjechać pod stadion, 
gdzie bym wysadził pasażerów, a 
potem poszukał parkingu gdzieś 
dalej, ale przez utrudnienia w 
ruchu zajęło mi to o wiele więcej 
czasu niż potrzeba. Podobne pro-
blemy dotykały setki innych kie-
rowców. Podsumowując ostatnie 
spotkania piłkarskie na Stadionie 
Narodowym można powiedzieć, 
że wygraliśmy z RPA, zremisowa-
liśmy z Anglią, ale przegraliśmy z 
niekompetencją…  rosa 

Podkurek  
w Wesołej

W najbliższy weekend w Wesołej odbędzie 
się xxxV Ogólnopolski Rajd na Orientację 
„Podkurek 2012”.

„Podkurek”, to rajd z tradycjami sięgają-
cymi końca lat 70. ubiegłego wieku. Impreza 
organizowana była także w latach stanu wojen-
nego. Tegoroczna edycja „Podkurka” odbędzie 
się w Wesołej. – To teren dobrze przebieżny i 
wydmowy, miejscami podmokły i o utrudnionej 
przebieżności, lokalnie z bogatą mikrorzeźbą i 
zróżnicowaną drożnią – fachowo wyjaśnia An-
drzej Krochmal, kierownik rajdu. Impreza po-
trwa od 26 do 28 października. W kilku kate-
goriach wiekowych odbędą się etapy dzienne i 
nocne. Ubiegłoroczny „Podkurek” zgromadził 
aż 117 zespołów (338 zawodników). Tego-
roczny, prócz tradycyjnego uczczenia kolejnej 
rocznicy Bitwy Warszawskiej ma także uświet-
nić jubileusz 40. rocznicy powstania Oddziału 
PTTK Warszawa Praga Południe oraz 35 rocz-
nicy powstania HKT „TREP” PTTK, główne-
go organizatora rajdu i inicjatora wielu imprez 
sportowo-rekreacyjnych. ar      


