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Warszawskie
ceny

Z badañ przeprowadzanych
przez instytuty socjologiczne
wynika, ¿e synonimem zmian
w naszym kraju jest zmywarka.
Wyzwolona kobieta, obyta
z technik¹, ma ju¿ doœæ stania
przy zlewozmywaku, wiêc gro-
madzi domowe fundusze na
maszynê do zmywania. Przy
okazji robi siê remont kuchni.

Wtedy w domu pojawiaj¹ siê
fachowcy - budowlañcy. Pocmo-
kaj¹, popukaj¹ w œciany, wszyst-
ko jest ³atwe i bez problemu. Bo
to pocz¹tkowa faza wspó³pracy.
Na pytanie - za ile zrobi¹ re-
mont, nie daj¹ jednoznacznej
odpowiedzi, rzucaj¹ tylko wszy-
stko mówi¹ce okreœlenie: no wie
pani, ceny warszawskie.

Ka¿dy kolejny dzieñ trwania
remontu piêtrzy trudnoœci: roboty
zawsze s¹ du¿o bardziej skom-
plikowane ni¿ to siê pierwotnie
wydawa³o, a¿ dochodzi do pierw-
szej awantury: klient widzi, ¿e
œciana ewidentnie jest krzywa,
a p³ytki tragicznie po³o¿one. I do-
pytuje siê, no dobra, a ile to bê-
dzie naprawdê kosztowa³o?

Cena warszawska okazuje siê
byæ cen¹ nowojorsk¹, a robota 
- to ju¿ widaæ - przaœno-mazo-
wiecka. Cz³owiek jest na musiku,
bo co, zostanie z rozgrzeban¹
kuchni¹ na tygodnie i miesi¹ce,
bo gdzie szybko znajdzie ekipê,
która bêdzie chcia³a (tanio!)
wzi¹æ siê za poprawki po parta-
czach? Wiêc p³acze i p³aci.

Najbardziej wiêc mi siê ostat-
nio podoba³o, gdy na jednym
z osiedli luksusowych domków
budowanych na Mazurach us³y-
sza³em: gwarancj¹ wykonania
jest to, ¿e œci¹gamy ekipy a¿
z Warszawy. To ja ju¿ widzê, jak
te domki bêd¹ wykonane...

Tomasz Szymański

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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ABUD
Ju¿ w nowej siedzibie!

ul. Patriotów 208
tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

DOJAZDY 
NA CMENTARZE
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Krad³ perfumy
Policjanci patroluj¹cy okoli-

ce ulicy Ostrobramskiej zostali
skierowani przez radiooperato-
ra do jednego ze sklepów,
gdzie pracownicy ochrony ujê-
li sprawcê usi³owania dokona-
nia kradzie¿y. 27-letni Krzy-
sztof C. zabra³ z pó³ek kilka
flakoników markowych per-
fum. W sumie ich wartoœæ wy-
nios³a ponad 600 z³otych.
Schowa³ je pod kurtkê. Pra-
cownik ochrony zatrzyma³ go
jeszcze przed lini¹ kas.

Rozbójnicy samochodowi
U zbiegu Zamienieckiej

i Gdeckiej ludzie sami ujêli
dwóch rozbójników. Policjanci
odwieŸli sprawców najpierw
do izby wytrzeŸwieñ. Do stoj¹-
cego na œwiat³ach samochodu
wsiad³o dwóch mê¿czyzn. Od
kierowcy za¿¹dali, by ich pod-
wióz³ we wskazane miejsce.
Kiedy siê nie zgodzi³, zosta³ si-
³¹ wyci¹gniêty z samochodu,
a za kierownic¹ usiad³ jeden
z napastników. Napadniêty nie
da³ jednak za wygran¹, nie
podda³ siê i zacz¹³ siê broniæ.
Ruszy³ mu z pomoc¹ przypad-
kowy przechodzieñ. Wspólnie
ujêli obu rozbójników. Poli-
cjanci natychmiast przejêli na-
pastników i dokonali ich za-
trzymania. 32-letni Andrzej Z.
i 36-letni Grzegorz K. byli
kompletnie pijani. Mieli po po-
nad 2 promile alkoholu we
krwi.

Pobity nie wiadomo, 
dlaczego?

W nocy policjanci z patro-
lówki z Wawra zostali powia-

domieni przez zdenerwowan¹
kobietê, ¿e w okolicy ulic ¯e-
gañskiej i Po¿aryskiego zosta³
pobity jej konkubent. Funkcjo-
nariusze natychmiast udali siê
we wskazane miejsce. Nieopo-
dal nocnego sklepu le¿a³ pobity
mê¿czyzna. Mia³ rozbit¹ g³owê
i zakrwawion¹ twarz. Powie-
dzia³, ¿e napastnik uderzy³ go
butelk¹ z piwem w g³owê, a po-
tem kopa³ po ca³ym ciele. Poli-
cjanci wezwali pogotowie. Po-
bity cz³owiek opisa³ wygl¹d
mê¿czyzny, który go napad³. Po
up³ywie kilkunastu minut nieda-
leko miejsca zdarzenia funkcjo-
nariusze spostrzegli osobê odpo-
wiadaj¹c¹ rysopisowi, jaki poda³
pokrzywdzony. 23-letni Adrian
C. zosta³ zatrzymany. Mê¿czy-
zna by³ pijany. Pokrzywdzony
rozpozna³ sprawcê. Podejrzewa-
ny trafi³ do aresztu.

Schowa³ siê w szafie
Oko³o godziny 01.15. w nocy

funkcjonariusze patrolówki zo-
stali powiadomieni przez radio-
operatora, ¿e niedawno na ulicy
Osowskiej mia³o miejsce w³a-
manie do toyoty i jest znany ry-
sopis sprawcy. Po up³ywie kil-
kunastu minut mundurowi spo-
strzegli m³odego cz³owieka,
który siedzia³ na schodkach
przed kamienic¹. By³ to Adrian
M. Patrolowcy legitymowali go
ju¿ tej samej nocy kilka godzin
wczeœniej. Wówczas by³ w to-
warzystwie kolegi Przemys³a-
wa O. Funkcjonariusze dostrze-
gli, ¿e na kurtce Adriana M. s¹
drobinki szk³a. Po kilku chwi-
lach rozmowy wysz³o na jaw,
¿e to w³aœnie on dokona³ kra-
dzie¿y z w³amaniem do toyoty

camry. Zosta³ zatrzymany.
Z uwagi na stan upojenia alko-
holowego trafi³ do izby wytrze-
Ÿwieñ. W trakcie wykonywania
czynnoœci w tej sprawie okaza-
³o siê, ¿e Adrian M. nie dzia³a³
sam. Przestêpstwa dokona³
w towarzystwie kolegi, z któ-
rym wczeœniej legitymowali go
patrolowcy. 

Policjanci udali siê do miej-
sca zamieszkania Przemys³awa
O. Tam drzwi otworzy³ im brat
mê¿czyzny, który poinformo-
wa³ stró¿ów prawa, ¿e Przemka
nie ma w domu. Policjanci
us³yszeli szelest dochodz¹cy
z szafy ubraniowej, która sta³a
w przedpokoju. Kiedy j¹ otwo-
rzyli spostrzegli 18-letniego
Przemys³awa O. 

Wstawa³ przed 6.00
Funkcjonariusze sekcji kry-

minalnej trudni¹cy siê poszu-
kiwaniem osób œciganych i za-
ginionych, starali siê zatrzy-
maæ poszukiwanego nakazem
doprowadzenia do zak³adu
karnego 35-letniego Jerzego
B. Niestety, ilekroæ pojawili
siê w miejscu jego zamieszka-
nia, nie by³o go w domu.
Wszystko jednak wskazywa³o
na to, ¿e tam przebywa. Poli-
cjanci przeprowadzili obser-
wacjê i poczynili stosowne
ustalenia operacyjne. Wynika-
³o z nich, ¿e mê¿czyzna wstaje
bardzo wczesnym rankiem
i wychodzi z mieszkania... No
i siê na niego zaczaili... Jakie¿
by³o zdziwienie Jerzego B.,
gdy okaza³o siê, ¿e na klatce
schodowej oczekuj¹ na niego
stró¿e prawa.

toms 
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Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
Wrzesieñ – 10% na wszystko PROMOCJA!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

Te s³owa Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego towarzysz¹ wszyst-
kim, którzy je znaj¹, podczas Za-
duszek. Warszawa ma wiele ne-
kropolii. Najbardziej znane to
Cmentarz Pow¹zkowski oraz
Bródnowski, zwany tak¿e
Bródzieñskim. S¹ jednak i te
mniejsze. Wœród nich cmentarze
w Wawrze. Ten przy Korkowej
i mniejszy – wojenny przy Ko-
œciuszkowców. 

Tu spoczywaj¹ straceni w czasie egzekucji
w 1939 roku mieszkañcy Wawra. By³o ich 107.
Zostali rozstrzelani tu¿ po Œwiêtach Bo¿ego Na-
rodzenia w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 r.
w odwecie za œmieræ dwóch niemieckich podofi-
cerów. 

Zbrodnia w Wawrze by³a pierwsz¹ masow¹
zbrodni¹ na ludnoœci cywilnej Warszawy i okolic,
oraz w Generalnym Gubernatorstwie. W reakcji
na to wydarzenie polski ruch stworzy³ konspira-
cyjn¹ m³odzie¿ow¹ Organizacjê Ma³ego Sabota-
¿u „Wawer”, zwi¹zan¹ z organizacj¹ harcersk¹
„Szare Szeregi”, która liczy³a 500 cz³onków i wy-
kona³a w latach 1940-1945 oko³o 170 akcji prze-
ciwko okupacyjnym si³om niemieckim. 

Zaduszki to moment, gdy powinniœmy pamiê-
taæ nie tylko o bliskich zmar³ych, ale i o tych,
których nie znaliœmy, a którym nasze wspomnie-
nie i modlitwa mog¹ siê przydaæ. Z regu³y cho-
dzimy na groby tych, których znaliœmy osobiœcie
albo tych, których osobiœcie znali ci, którzy
w cmentarnej wêdrówce nam towarzysz¹. Nie
odwiedzamy grobów prapradziadków, którzy
zmarli przed naszymi urodzinami. Dlatego cmen-
tarze pe³ne s¹ grobów, o które nikt nie dba, bo po-
chowani w nich zmarli nie maj¹ nikogo, kto by
ich jeszcze pamiêta³. 

Groby na cmentarzach wojskowych uznawane
s¹ za miejsca pamiêci – tymi opiekuj¹ siê szko³y
lub instytucje pañstwowe. Na cmentarzu przy ul.
Korkowej obok zadbanych granitowych czy ba-

zaltowych nagrobków pe³no tych bezimiennych.
Tylko po³amane krzy¿e wskazuj¹, ¿e to miejsce
ostatniego spoczynku. Czyje? Zapewne kogoœ,
kto jak wszyscy „¿y³, kocha³, cierpia³ i umar³.”
Zapalmy œwieczkê równie¿ Im. MKP
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OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534

Poœwiêcenie i uroczyste
rozkrojenie chleba otworzy-
³o 15 paŸdziernika br. nowy
rozdzia³ Organic Farmy
Zdrowia, firmy, która pierw-
sze samodzielne (poza cen-
trami handlowymi) delikate-
sy ekologiczne otworzy³a
w³aœnie na Goc³awiu, na ro-
gu Fieldorfa i Meissnera. 

Trudno o lepsz¹ datê na zaznacze-
nie swojej obecnoœci na rynku BIO;
by³o to w przeddzieñ Œwiatowego
Dnia ¯ywnoœci, a Organic Farma
Zdrowia pe³ni rolê lidera: 17 eko deli-
katesów w ca³ej Polsce, w tym 6
w Warszawie. Oferta obejmuje oko³o 4
tys. produktów.

W³adze dzielnicy dbaj¹ce o zdrowie
mieszkañców z zadowoleniem powi-
ta³y inicjatywê utworzenia w tym miej-
scu placówki zwi¹zanej ze zdrowiem
i obieca³y pomoc w organizowaniu
spotkañ zw³aszcza z m³odymi matka-
mi, z seniorami pragn¹cymi poznaæ
zasady zdrowego ¿ywienia.

Ju¿ teraz mo¿na wysy³aæ pytania do
firmowej dietetyczki: a.sienkiewicz@
organicmarket.pl (wa¿ne dla cukrzyków
i alergików).

Nowe delikatesy s¹ czynne: ponie-
dzia³ek-pi¹tek od godz. 10.00-20.00,
w soboty od 9.00-18.00, w niedziele

od 10.00-16.00.
Tel. 022 671-04-15.

Kto woli zama-
wiaæ produkty przez In-
ternet mo¿e skorzystaæ z najwiêkszego
e-sklepu: wwwwww..eekkoossffeerraa..ppll

AS 2008

BIO Delikatesy na rogu Fieldorfa i Meissnera

Zadowolone młode matki i seniorzy

Zaduszki to wspó³czesny odpowiednik po-
gañskiego œwiêta Dziadów i tradycyjna nazwa
katolickiego wspomnienia wiernych zmar³ych.
Dzieñ zaduszny przypada 2 listopada, po dniu
Wszystkich Œwiêtych. 

Tego dnia katolicy modl¹ siê za wszystkich
wierz¹cych w Chrystusa, którzy odeszli ju¿
z tego œwiata, a teraz przebywaj¹ w czyœæcu.
Odwiedzaj¹ cmentarze, a na nich groby zmar-
³ych z rodziny i znajomych. Tradycyjnie zapala-
j¹ œwieczki czy znicze na grobach zmar³ych
oraz sk³adaj¹ im kwiaty, wieñce lub te¿ innego
typu ozdoby, maj¹ce byæ symbolami pamiêci
o tych¿e zmar³ych.

Obchody Dnia Zadusznego zapocz¹tkowa³
œw. Odylon, opat z Cluny w roku 998. Œwiêto
stanowi³o przeciwwagê dla pogañskich
obrz¹dków czcz¹cych zmar³ych. Na dzieñ mo-
d³ów za dusze zmar³ych - st¹d nazwa „Zadu-
szki” - wyznaczy³ pierwszy dzieñ po Wszyst-
kich Œwiêtych. W XIII wieku ta tradycja rozpo-
wszechni³a siê w ca³ym Koœciele katolickim. 
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BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

ZIMA, 
GOR¥CE MARZENIA!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl

W œrodê 15 paŸdziernika zosta³ uroczyœcie otwarty no-
wy oddzia³ SKOK Stefczyka na warszawskim Goc³awiu.
Przeciêcia wstêgi dokona³ Dyrektor Regionu Mazowiec-
kiego, Damian Soliñski, który podkreœli³, ¿e jest to ju¿ 23
placówka SKOK Stefczyka w Regionie Mazowieckim

i 16 w Warszawie. – Docelowo chcielibyœmy, aby w ka¿-
dej dzielnicy nasi Cz³onkowie mieli dostêp do us³ug Ka-
sy. Dlatego jeszcze w tym roku planujemy otwarcie
trzech kolejnych oddzia³ów – zapewnia³ Dyrektor.

Nie tylko szeroka sieæ oddzia³ów ma u³atwiæ ¿ycie
klientom. Przy ka¿dym z oddzia³ów instalowane s¹
bankomaty, aby Cz³onkowie mieli pe³ny dostêp do
swoich pieniêdzy przez ca³¹ dobê. Dziêki bezp³atnemu

dostêpowi do konta internetowego mog¹ swobodnie
zarz¹dzaæ swoimi pieniêdzmi i wykonywaæ bezp³atne
przelewy. Wielofunkcyjna karta VISA, któr¹ mo¿e
otrzymaæ ka¿dy zapisuj¹cy siê do Kasy, pozwala na
dokonywanie p³atnoœci bez prowizji za towary i us³ugi
we wszystkich punktach oznakowanych logo VISA
w Polsce i na œwiecie. 

Oferta po¿yczkowa
Ka¿dy Cz³onek SKOK Stefczyka ma do dyspozycji pe-

³en wachlarz us³ug finansowych. Oferta po¿yczkowa
obejmuje po¿yczki gotówkowe, konsolidacyjne i hipo-
teczne. O ich atrakcyjnoœci œwiadczy I miejsce w konkur-
sie „LAUR KLIENTA 2008” w kategorii „Po¿yczki godne
zaufania” dla SKOK Stefczyka. Badania wykaza³y, ¿e po-
¿yczki oferowane przez Kasê s¹ najbardziej popularne
w Polsce, jeœli jako g³ówne kryterium przyjmie siê zaufa-
nie klientów (konkurs zorganizowa³a Grupa Media Part-
ner).

Warto wspomnieæ, ¿e w zwi¹zku z aktualn¹ sytuacj¹
panuj¹c¹ na rynku us³ug finansowych SKOK Stefczyka,
w przeciwieñstwie do wielu banków, nie wprowadzi³ do-
datkowych ograniczeñ przy udzielaniu po¿yczki hipo-
tecznej. Kryzys bankowy nie ma wp³ywu na spó³dzielcze
kasy, które s¹ w³asnoœci¹ swoich cz³onków, opieraj¹ siê
wy³¹cznie na polskim kapitale i nie s¹ powi¹zane kapita-
³owo z zagranicznymi bankami. Kasy nie inwestuj¹ wol-
nych œrodków w ryzykowne instrumenty finansowe, nie
kredytuj¹ firm deweloperskich ani nie nabywaj¹ udzia³ów
czy akcji w spó³kach. 

Bezpieczeñstwo depozytów
Jako pierwsze instytucje finansowe w Polsce, spó³-

dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kredytowe wprowadzi³y
zalecane przez Radê Unii Europejskiej ds. Ekonomicz-
nych i Finansowych wy¿sze gwarancje dla lokat. Od 14
paŸdziernika 2008r., gwarancja ta powiêkszona zosta³a
do kwoty stanowi¹cej równowartoœæ 50 000 euro. 

Oprocentowanie konta oszczêdnoœciowego wynosi ak-
tualnie 7%, co oznacza, ¿e pieni¹dze zgromadzone na
rachunku oszczêdnoœciowym mo¿emy wp³acaæ i wyp³a-
caæ bez utraty odsetek.

Oferta dla osób prowadz¹cych 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹

Wyj¹tkowo konkurencyjnym produktem jest oferta dla
osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jako je-
dyna instytucja finansowa SKOK Stefczyka oferuje po-

¿yczki dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹, które zazwyczaj na starcie nie posiadaj¹ zdolnoœci
kredytowej. Integraln¹ czêœci¹ po¿yczki jest rachunek fir-
mowy z symboliczn¹ op³at¹ za jego prowadzenie w kwo-
cie 3 z³. Posiadanie konta u³atwia dostêp do atrakcyjnych
po¿yczek i kredytów gospodarczych oraz zapewnia fa-
chow¹ obs³ugê doradcy finansowego. AS 2008

Aby uzyskaæ informacje na temat pe³nej oferty SKOK Stefczyka wystarczy przyjœæ do najbli¿szego oddzia³u SKOK Stefczyka: 
�� GOC£AW – ul. Abrahama 18 (wejœcie od ul. Fieldorfa), tel. 022 672 05 55, pn-pt 10.00-18.00
�� GROCHÓW – ul. Grochowska 136, tel. 022 740 18 15-17, pn-pt 8.00-18.00, sb 9.00-15.00
�� SASKA KÊPA – ul. Ateñska 10, tel. 616 60 86, 8.00-18.00, sb 9.00-15.00.

SKOK STEFCZYKA NA GOCŁAWIUTakiego otwarcia oddzia-
³u nie mia³ jeszcze ¿aden
bank na warszawskim
Goc³awiu. By³o uroczy-
ste przeciêcie wstêgi, po-
œwiêcenie oddzia³u oraz
wyœmienity poczêstunek
dla przyby³ych goœci.

Za³oga nowego oddzia³u SKOK Stefczyka na Goc³awiu (od
lewej) Piotr Mroczek kierownik oddzia³u, Sylwia Krawczyk spec-
jalista ds. sprzeda¿y i Igor D¹browski doradca ds. sprzeda¿y.

Wstêgê przecina Dyrektor Regionu Mazowieckiego Damian
Soliñski.
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REKLAMA REKLAMA

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax. 879−89−54

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     JJJJEEEESSSS IIII EEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07
kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00

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

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

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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tttteeeellll .... ::::     888877772222−−−−00002222−−−−88889999;;;;     888877772222−−−−00005555−−−−11112222

62 LA62 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

„OKAZJA”, ul Targowa 1, 
wejœcie od Zamoyskiego

Czynne: pon.-pt. 1000-1800, 
sob. 930-1330

SKLEPSKLEP

DUŻEDUŻE
ROZMIARROZMIARYY
ŻAKIETYŻAKIETY 49 euro49 euro

– – 49 zł49 zł
SPODNIESPODNIE 29 euro 29 euro 

– – 29 zł29 zł

STADION
W (ROZ)BUDOWIE

Huk, deszcz, b³oto, buldo¿ery –
tak w³aœnie wygl¹da stadion 
X-lecia, który ma staæ siê Stadio-
nem Narodowym na Euro 2012.
Oczywiœcie tylko chwilowo. Bo
przecie¿ praca wre pe³n¹ par¹.
Po starym stadionie nie zosta³o
nic, jego miejsce zajê³y maszy-
ny, które pracuj¹ non stop.

16 paŸdziernika grono dziennikarzy zosta³o
zaproszone na spotkanie, na terenie budowy Sta-
dionu Narodowego. Pierwsze co rzuca siê w oczy
to: brak trybun, bram wjazdowych i oczywiœcie
murawy! Jak na razie wszystko idzie wed³ug planu
- na budowie pracuje oko³o 140 osób, a podczas
wywo¿enia gruzu 220. 

Z Warszawy wyjecha³o ju¿ szeœæ tysiêcy wy-
wrotek z gruzem i ziemi¹. Jak na razie wywiezio-
no 60 tys. m szeœciennych gruzu, a pozosta³o je-
szcze 210 tys. Firma budowlana musi zakoñczyæ
prace do 13 kwietnia 2009 r. - Realizujemy pracê

bardzo szybko. Zimy te¿ siê nie boimy. Raczej jej
nie bêdzie. Poza tym nie powinna pokrzy¿owaæ
nam planów - zapewnia³ Marek Stefañski, prezes
spó³ki Pol-Aqua, wykonawcy pierwszego etapu
budowy Stadionu Narodowego. Na placu budowy
obecny by³ tak¿e minister Sportu i Turystyki Miro-
s³aw Drzewiecki, który zosta³ poproszony o wbicie
pierwszego pala ¿wirowego w p³ytê boiska.  

Budowê osobiœcie pilnuje i nadzoruje prezes
Stefañski i jak zapewni³ ministra Drzewieckiego
- Co do pilnowania budowy mam w biurze lunetê
nastawion¹ na Stadion i ca³y czas dogl¹dam
prac. W paŸdzierniku ma zostaæ rozpisany prze-
targ na drugi etap budowy, ale rozstrzygniêty bê-
dzie w kwietniu. Budowa stadionu potrwa 2 lata.

Natalia J. Haus

Koncelebrowanej mszy œwiêtej
przewodniczy³ ksi¹dz arcybiskup Hen-
ryk Hoser Ordynariusz Diecezji War-
szawsko-Praskiej, którego w progach
œwi¹tyni powita³ proboszcz parafii
ksi¹dz pra³at Adam Szkóp. Tradycyj-
nym chlebem i sol¹ witali ksiêdza ar-
cybiskupa tak¿e parafianie (na zdjê-
ciu). Odczuwa³o siê, nawi¹zuj¹c do ar-
cybiskupiego ingresu, ¿e zwierzchnik
naszej diecezji „wróci³ do swoich”.
A wp³yw na to mia³o nie tylko bardzo
ciep³e przyjêcie ksiêdza arcybiskupa
w grochowskiej parafii, ale tak¿e to, ¿e
znalaz³ siê wœród by³ych i obecnych

misjonarzy, którzy nieœli i nios¹ Dobr¹
Nowinê w Afryce i Ameryce Po³u-
dniowej. Parafia p.w. Œwiêtego Paw³a
Aposto³a nale¿y do najwiêkszych
w Warszawie i Polsce. W tej wspólno-
cie ¿yje blisko 40 tysiêcy duszyczek,
o czym zreszt¹ wspomnia³ abp. Hen-
ryk Hoser. Przypomnia³ te¿ trudn¹ hi-
storiê budowy koœcio³a przy ul. Ko-
bielskiej. Trudn¹, bo choæ parafiê po-
wo³ano ju¿ w 1948 roku, to dopiero 30
lat póŸniej wmurowany zosta³ kamieñ
wêgielny pod budowê obecnego ko-
œcio³a. PRL-owskie w³adze, jak tylko
mog³y utrudnia³y budowê koœcio³a.

Przez ponad trzy dekady tymczaso-
wym miejscem funkcjonowania parafii
by³a kaplica Braci Albertynów przy ul.
Grochowskiej.

Po mszy œwiêtej na wiernych czeka-
³y œwi¹teczne p¹czki i grochówka. 
– A dzieñ wczeœniej zorganizowana zo-
sta³a jubileuszowa loteria fantowa,
w której g³ówn¹ nagrod¹ by³ wyjazd
do Ziemi Œwiêtej – dodaje lektor Adam
Jaworski. 

A skoro ju¿ wspominamy o s³u¿bach
liturgicznych, to zdradzimy te¿ nie
przez wszystkich znany fakt, ¿e w³a-
œnie w tej parafii jednym z pierwszych
ministrantów by³... redaktor naczelny
„Mieszkañca” Wies³aw Nowosielski,
który wraz z ca³¹ Redakcj¹ gratuluje
parafii jubileuszu i ¿yczy, jak najwiêk-
szej iloœci wiernych. (ar)

Dobra Nowina z Kobielskiej

DOJAZD NA CMENTARZE
Ponad 1300 autobusów, w tym a¿ 500 pojazdów na dodatkowych tzw. liniach cmen-
tarnych wyjedzie 1-2 listopada na warszawskie ulice. Bêdzie równie¿ 100 tramwajów
wiêcej, a Metro Warszawskie uruchomi 6 dodatkowych sk³adów.

1 i 2 listopada br. na g³ównych ci¹gach dojazdowych w rejony cmentarzy wprowadzone zostan¹ u³a-
twienia dla komunikacji zbiorowej, co spowoduje ograniczenia w ruchu i parkowaniu pojazdów. Dla
indywidualnych pojazdów zorganizowane zostan¹ parkingi, do których dojazd wskazany bêdzie tabli-
cami informacyjnymi. G³ówne zadania przewozowe przejm¹ autobusy ZTM, które specjalnymi linia-
mi po³¹cz¹ centrum miasta z g³ównymi cmentarzami.

Odjazdy autobusów linii specjalnych w kierunku poszczególnych cmentarzy odbywaæ siê bêd¹ jak
w ubieg³ych latach z ul. Królewskiej, z pl. Narutowicza i Ronda Wiatraczna.

Osoby, które zdecyduj¹ siê na korzystanie z w³asnego pojazdu nara¿one bêd¹ na poruszanie siê w wie-
lokilometrowych korkach, bez mo¿liwoœci zaparkowania w bezpoœrednim s¹siedztwie cmentarza. 

W rejon Cmentarza Bródzieñskiego (Bródnowskiego) ruch indywidualny kierowany bêdzie: od ulicy
Radzymiñskiej ulicami M³odzieñcz¹ i Kondratowicza do parkingów przy ulicach Boliwara, ¯uromiñ-
skiej i Gilarskiej lub z Trasy AK ulic¹ Wysockiego do parkingów przy ulicy Wysockiego i Budowlanej.

Mieszkañcom lewobrze¿nej Warszawy, jako najdogodniejszy, zaleca siê dojazd Wis³ostrad¹ i Tras¹
AK do ulicy Wysockiego lub £abiszyñskiej. Ponadto kieruj¹cy powinni zwróciæ uwagê na zmiany
w organizacji ruchu polegaj¹ce na wprowadzeniu w dniach 1 i 2 listopada br. na ulicy Budowlanej na
odcinku od ul. Rembieliñskiej do ul. Ogiñskiego ruchu jednokierunkowego.

W rejon Cmentarza w Rembertowie przy ul. Grzybowej ruch indywidualny kierowany bêdzie ulica-
mi: Al. Komandosów, Zygmunta III i Dokerów do parkingu zlokalizowanego pomiêdzy ulicami: Grzy-
bow¹ – Dzia³yñczyków – Dokerów - Fizylierów. W zwi¹zku z jednoczesnym wy³¹czeniem z ruchu ul.
Grzybowej w rejonie Cmentarza w Rembertowie i oraz ul. Korkowej na d³ugoœci Cmentarza w Marysi-
nie Wawerskim jad¹cy w kierunku Sulejówka, a nie zainteresowani dojazdem do ww. cmentarzy kiero-
wani bêd¹ na objazd: od strony ul. Marsa - ulicami Cyrulików i Okuniewsk¹, a od strony ul. Korkowej
- ulicami Koœciuszkowców, Bronis³awa Czecha, Trakt Brzeski i Pi³sudskiego. (ab)

W tym roku grochowska parafia p.w. Œwiêtego Paw³a
Aposto³a obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Z tej
okazji, w ubieg³¹ niedzielê, w koœciele przy ul. Kobiel-
skiej odby³a siê uroczysta msza œwiêta.
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Zapraszamy do DH „UNIVERSAM”
ul. Grochowska 207 (Rondo Wiatraczna)

po ubiory „na zimê”
NA I PIÊTRZE STOISKA Z BOGAT¥ OFERT¥
MARKOWYCH POLSKICH PRODUKTÓW

P O L E C A M Y :
❄❄ obuwie jesienno-zimowe

oraz zimowe w szerokim
asortymencie – nowa
kolekcja obuwia
zimowego firmy Rieker

❄❄ du¿y wybór bielizny 
dziennej i nocnej
� damskiej – firmy
Hanka, Atlantic, Italia
Fashion
� mêskiej (podkoszulki, kalesony, rajtuzy) – firmy
Hanka, Atlantic
� dziecinnej – firmy Texter, Italian Fashion

❄❄ nakrycia g³owy, szaliki, rêkawiczki firmy Daco

❄❄ damskie i mêskie swetry, kamizelki, spodnie i dresy

Na I piêtrze DH „Universam” oferowane s¹ równie¿
wierzchnie okrycia zimowe damskie i mêskie 

– futra, p³aszcze, kurtki.
Z A P R A S Z A M Y !

Wiele mo¿liwoœci
pod jednym dachem!

REKLAMA REKLAMA

Te w³aœnie s³owa sta³y siê
inspiracj¹ i mottem przewo-
dnim dla konkursu „Nasze We-
sterplatte”, zorganizowanego
przez Dom Kultury Orion SBM
„Ateñska” dla uczczenia 30
rocznicy rozpoczêcia pontyfi-
katu Jana Paw³a II. Patronat ho-
norowy nad zakrojonym na du-
¿¹ skalê przedsiêwziêciem spra-
wowali: burmistrz Pragi Po³u-
dnie, Tomasz Kucharski, pro-
boszcz parafii Mi³osierdzia Bo-
¿ego ks. pra³at Zygmunt Pod-
stawka i prezes SBM „Ateñ-
ska”, Jaros³aw Machlewski. 

Zaproszono do udzia³u m³o-
dzie¿ z klas IV-VI szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów, szkó³
ponadgimnazjalnych i oœrod-
ków wychowawczych z War-
szawy i okolic. Zainteresowa-
nie m³odzie¿y, jak i pedago-
gów, by³o bardzo du¿e. Jurorzy
(jednym z nich by³a znana ak-
torka, Laura £¹cz) oceniali pra-
ce w kilku kategoriach: pla-
stycznej, recytatorskiej i lite-
rackiej, w dodatku w rozbiciu
na grupy wiekowe.

Wielki fina³ nast¹pi³ 17 paŸ-
dziernika w Domu Kultury
Orion przy ul. Egipskiej.  Przy-
byli znakomici goœcie, m.in.
honorowi patroni; w³adze
dzielnicy reprezentowa³ wice-
burmistrz Jaros³aw Karcz, na-
czelnik Wydzia³u Kultury, Da-
riusz Brzóskiewicz, przewo-
dnicz¹ca Komisji Kultury, Ma-
rzenna Koraszewska, a tak¿e
przewodnicz¹cy Komisji Poli-

tyki Spo³ecznej i Zdrowia, Ry-
szard Kalkhoff, lecz najwa¿-
niejsi byli laureaci. Jury przy-
zna³o uczniom a¿ 57 nagród,
ufundowanych przez Urz¹d
Dzielnicy i SBM „Ateñska”,
a tak¿e przez ks. pra³ata Zyg-
munta Podstawkê (nagroda
g³ówna!) oraz 18 – wyró¿niaj¹-

cym siê pedagogom. Nic dziw-
nego, bowiem udzia³ w kon-
kursie wziê³o oko³o 20 szkó³
z Warszawy i okolic.

By³y wystêpy laureatów czo-
³owych miejsc konkursu, m³o-
dzie¿y wra¿liwej i niezwykle
uzdolnionej. By³ te¿ wystêp
specjalny: artyœci Teatru Naro-
dowego przejmuj¹co wykonali
„Tryptyk Rzymski”, medytacje
Jana Paw³a II w formie potrój-
nego poematu. By³ czas na za-
dumê, na oklaski i… na prezen-

ty, bowiem m³odzie¿ przygoto-
wa³a w³asnorêcznie wykonane
ma³e niespodzianki dla patro-
nów konkursu – m.in. prezes
SBM „Ateñska” otrzyma³
wzruszaj¹c¹, dzieciêc¹ rzeŸbê,
wyobra¿aj¹c¹ gniazdo or³a
wœród stromych szczytów na-
szych Tatr. A gdy ju¿ wyklaska-
no wszystkie brawa, rozdano
wszystkie prezenty i nagrody,
z zapa³em przyst¹piono do po-
czêstunku – kremówek papie-
skich, jak przysta³o na tê szcze-
góln¹ okazjê. 

Wyzwalanie twórczej aktyw-
noœci dzieci i m³odzie¿y, zw³a-

szcza pod tak inspiruj¹cym ha-
s³em, to bardzo potrzebne dzia-
³ania. Pomys³odawcy i realiza-
torowi konkursu, Emilii Wê-
grzyn, kierowniczce Domu
Kultury „Orion”, oraz wszyst-
kim, którzy jej pomagali, nale-
¿¹ siê wielkie podziêkowania
za w³o¿ony trud i zebrany plon,
zaœ w³adzom Pragi Po³udnie –
brawa za zaanga¿owanie
w cenne inicjatywy, wykracza-
j¹ce daleko poza granice naszej
dzielnicy.                            eGo

Praskie licea rozpoczynaj¹ uno-
woczeœnianie i komputeryzowa-
nie swoich szkó³. Rusza ekspe-
rymentalny projekt budowy sieci
bezprzewodowej Wi-Fi oraz
Szkolnego Archiwum Multime-
dialnego dla szkó³ œrednich
dzielnicy Praga Po³udnie. Na
czele projektu stanêli: firma
ATM S.A. oraz urz¹d dzielnicy
Pragi Po³udnie we wspó³pracy
z firm¹ Sisco (sprzêt). Partne-
rem projektu bêdzie Telewizja
Polska S.A., która udostêpni
szko³om materia³y wideo. 

Ze wzglêdu na ograniczenia finansowe,
a zarazem najwiêksz¹ potrzeb¹ inwentaryzacji
spoœród wszystkich szkó³ œrednich na Pradze Po-
³udnie wyró¿niono szeœæ. S¹ wœród nich cztery
licea ogólnokszta³c¹ce: LXXII LO im. Jakuba
Jasiñskiego, XXII LO im. Marii Sk³odowskiej –
Curie, XCIX LO im. Zbigniewa Herberta, XIX
LO im. Powstañców Warszawy i 2 szko³y zawo-
dowe: Zespó³ Szkó³ Nr 21 i Zespó³ Szkó³ Nr 77.
W sumie ponad 3,5 tys. uczniów bêdzie mog³o
korzystaæ z sieci bezprzewodowej Wi-Fi o zasiê-
gu radiowym, która bêdzie pod³¹czona do bardzo
nowoczesnej i szybkiej (4 Mb/s) sieci ATMAN.
Plusem sieci bezprzewodowej jest brak utrudnie-
nia w po³¹czeniu ze szkoln¹ sieci¹ i dostêpem do
Internetu. Nauczyciele oraz uczniowie bêd¹ mo-
gli pod³¹czyæ swoje komputery z ka¿dego miej-
sca na terenie szko³y. Bêdzie mo¿na prowadziæ
zajêcia z wykorzystaniem narzêdzi teleinforma-
tycznych bez zwracania uwagi na gniazdko kom-
puterowe. 

Przedsiêwziêcie ze strony urzêdu dzielnicy
Praga Po³udnie osobiœcie nadzoruje burmistrz To-
masz Kucharski, ze strony  firmy ATM S.A. pre-
zes Tadeusz Czichon. 

Firma ATM  S.A., która jest „mózgiem” tego
programu, zosta³a wyró¿niona w 1991 r. z³otym
medalem innowacyjnoœci EUREKA w Brukseli
za stworzenie rejestratora lotniczego. W tym sa-
mym roku powsta³ Dzia³ Zaawansowanych Sy-
stemów Komputerowych, który rozwija siê do
dziœ. Spó³ka inwestuje w pracowników i ich wie-

dzê, dlatego te¿ ponad 70% osób posiada wy-
kszta³cenie wy¿sze. 

Celem firmy jest promowanie dzielnicy Praga
Po³udnie, która ma siê kojarzyæ z nowoczesnymi
technologiami – tzw. „Praska Dolina Krzemowa”.
Dlatego te¿ najlepszymi inwestycjami s¹ szko³y,
poniewa¿ s¹ „naukowym miejscem”, by promo-
waæ takie akcje. W przysz³oœci to w³aœnie ucznio-
wie przyczyni¹ siê do rozwoju technologii w Pol-
sce. Program ten daje mo¿liwoœæ prezentacji szko-
³y bezpoœrednio ze stron internetowych. Skorzy-
staj¹ na tym tak¿e rodzice, którzy za op³at¹ roczn¹
w wysokoœci 20 z³ bêd¹ mieli mo¿liwoœæ dostêpu
do tzw. „Dziennika internetowego”. Daje im to
pe³n¹ kontrolê frekwencji i postêpów w nauce ich
pociech. Nie jest to jedyny sposób kontroli, ponie-
wa¿ rodzic mo¿e skorzystaæ z telefonu komórko-
wego i za pomoc¹ sms’a otrzyma informacje. 

Nauczyciel mo¿e wydrukowaæ listê obecnoœci
i ocen bezpoœrednio z Internetu np. na zbli¿aj¹ce
siê zebranie, mo¿e te¿ przesy³aæ nieobecnym
uczniom zadania domowe – w ten sposób jest ci¹-
g³y kontakt mailowy nauczyciel – uczeñ. Ka¿da
z wymienionych szkó³ posiada konta, na których
mog¹ siê zalogowaæ uczniowie i rodzice. Jest to
równie¿ baza informacji o imprezach szkolnych,
wyjœciach do kina czy chocia¿by komunikaty
o zbli¿aj¹cych siê próbach do przedstawieñ. Pro-
jekt cieszy³ siê uznaniem zebranych na prezenta-
cji m.in. z-cy burmistrza Jaros³awa Karcza, dy-
rektora dzielnicowego Biura Finansów Oœwiaty
Roberta Sagana, dyrektorów i nauczycieli szkó³.

Natalia J. Haus

Praska Dolina Krzemowa„Nasze Westerplatte” – wielki fina³
Podczas spotkania z polsk¹ m³odzie¿¹ na
Westerplatte, w roku 1987, Jan Pawe³ II po-
wiedzia³: „Ka¿dy z Was, m³odzi Przyjaciele,
znajduje w ¿yciu jakieœ swoje Westerplat-
te. Jakiœ wymiar zadañ, które trzeba pod-
j¹æ i wype³niæ. Jak¹œ s³uszn¹ sprawê,
o któr¹ nie mo¿na nie walczyæ”.

Od lewej: Tadeusz Czichon, Tomasz Kucharski
i Jaros³aw Karcz

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
		 szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE
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ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

www.tenis-olszynka.pl

Przyjmujemy zapisy na sezon
zimowy pod balonem!

REKLAMA REKLAMA

KS „DRUKARZ” 
og³asza nabór 

dziewcz¹t i ch³opców 
urodzonych w latach 1994-1998

do sekcji ³uczniczej
Informacje: 

tel. 509-566-786; (022) 810-06-28

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

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

AUTO SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 6, 27.XI i 3, 17.XII
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

ELEA Polska Sp. z o.o.
w zwi¹zku z rozwojem sieci poszukuje kandydatów do pracy w sklepie.

Oferowane stanowisko pracy:

SPRZEDAWCA – KASJER
Miejsce pracy: Supermarket ELEA, ul. Meksykañska 8 (Saska Kêpa)

Wymagania:
� dyspozycyjnoœæ,
� umiejêtnoœæ pracy w zespole,
� ksi¹¿eczka do celów sanitarno – epidemiologicznych,
� dodatkowym atutem bêdzie doœwiadczenie w handlu detalicznym.

Oferujemy:
� szkolenie na danym stanowisku w ramach programów szkoleniowych,
� mo¿liwoœæ awansu oraz rozwoju zawodowego,
� zatrudnienie w oparciu o umowê o pracê,
� atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowo system premiowania,
� œwiadczenia z Zak³adowego Funduszu Socjalnego (dofinansowanie letniego

wypoczynku, bony na Œwiêta Wielkanocne i Bo¿ego Narodzenia, bony dla
dzieci, bilety do kina, pomoc w trudnych sytuacjach losowych),

� bezp³atn¹ opiekê medyczn¹, w tym nieograniczony dostêp do lekarza pierw-
szego kontaktu, ginekologa i okulisty oraz szczepienie przeciwko grypie,

� elastyczny wymiar czasu pracy dostosowany do indywidualnych potrzeb
(mo¿liwoœæ pracy na 1/2, 3/4 etatu oraz w weekendy).

Poszukujemy ludzi w ró¿nym wieku, tak¿e bez doœwiadczenia zawodowego.
Zapraszamy do wspó³pracy równie¿ osoby ucz¹ce siê/studiuj¹ce.

Wszystkim zapewniamy szkolenia!

Osoby zainteresowane podjêciem zatrudnienia prosimy o kontakt 
z Kierownikiem sklepu lub o przes³anie swojego CV na adres:

rekrutacja@atac.pl  (z podaniem nazwy stanowiska w tytule maila).

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Zapraszamy na SPOTKANIA REKRUTACYJNE, które odbêd¹ siê w dniach:
�� 30 paŸdziernika (czwartek) �� 6 listopada (czwartek) �� 20 listopada (czwartek)
w godzinach 9.00 – 14.00 na terenie sklepu, ul. Meksykañska 8 (Saska Kêpa).

A¿ 7% Polaków pad³o ofiar¹ fa³-
szowania to¿samoœci, a co dru-
gi uwa¿a, ¿e zagro¿enie fa³szer-
stwem to¿samoœci jest bardzo
realne. W krajach europejskich
3% spo³eczeñstwa sta³o siê
ofiar¹ kradzie¿y to¿samoœci.
Dlaczego tak siê dzieje? Jak te-
mu zaradziæ? 

Otó¿ problem tkwi w niewiedzy Polaków,
a co siê z tym wi¹¿e – z brakiem reakcji. Z wyni-
ków badañ OBOP wynika, ¿e w kwestii ochrony
danych osobowych najbardziej œwiadome s¹:
osoby m³ode i dobrze wy-
kszta³cone. Lecz jak wynika
z badañ, to w³aœnie kobiety
czêœciej padaj¹ ofiarami z³o-
dziei to¿samoœci, co 10 ko-
bieta zosta³a okradziona.
Ponad 50% Polaków nie po-
siada w swoich domach
urz¹dzeñ, które zapobiegaj¹
takim w³aœnie sytuacjom.
W co trzecim domu znajdu-
je siê oprogramowanie za-
bezpieczaj¹ce komputer,
o sejfach, alarmach czy ni-
szczarkach nie wspominaj¹c
(od 2 do 7%). Pocieszaj¹cy
jest fakt, i¿ wed³ug badania
Eurobarometru przeprowa-
dzonego na zlecenie Dyrek-
cji Generalnej ds. Wolnoœci,
Bezpieczeñstwa i Sprawie-
dliwoœci Komisji Europej-
skiej, to w³aœnie nasz kraj
z 43% wynikiem znalaz³ siê
na pierwszym miejscu
wœród pañstw cz³onkowskich UE, potwierdzaj¹c
najwy¿sz¹ œwiadomoœæ praw zwi¹zanych z dany-
mi osobowymi. Przyk³ad, z danych TBOS jak
przedstawi³ Piotr Sowiñski: 70% Polaków na-
tychmiast zg³asza utratê prawa jazdy, dowodu
osobistego, b¹dŸ paszportu. Ok. 60% porównuje
dane z wyci¹gów bankowych z wyci¹gami kart

kredytowych oraz drze dokumenty ze swoimi da-
nymi osobowymi, nastêpnie wyrzucaj¹c do ko-
sza. W firmach z kolei a¿ 49% ludzi uwa¿a, ¿e za-
gro¿eniem mo¿e byæ nieuczciwy wspó³pracow-
nik, a 43% ¿e zagro¿enie sprawia mo¿liwoœæ wy-
kradzenia informacji o danych osobowych z fir-
mowej sieci komputerowej. Jak wiemy z do-
œwiadczenia, mo¿e to byæ przykre. Je¿eli chodzi
o niszczenie dokumentów w firmach to najpopu-
larniejszym rozwi¹zaniem jest niszczarka, u¿ywa
jej 68% firm, a w przypadku wiêkszych korpora-
cji (które zatrudniaj¹ ponad 250 osób) 81%. Jak
wynika z badañ, Polacy maj¹ wysok¹ œwiado-
moœæ swoich praw dotycz¹cych danych osobo-
wych. Jednak jak powiedzia³ Generalny Inspek-

tor Ochrony Danych Osobowych Micha³ Serzyc-
ki „zachowujemy siê jak we mgle”, czyli mamy
œwiadomoœæ wagi problemu, ale nie stosujemy
ró¿nego rodzaju zabezpieczeñ. Œwiat siê rozwija,
a z³odzieje to¿samoœci nie œpi¹ i tylko czekaj¹, by
celowo wykorzystaæ nasze dane do osi¹gniêcia
korzyœci maj¹tkowej. Natalia J. Haus

KRADZIEŻ NASZEJ TOŻSAMOŚCI

Metro dojecha³o na M³ociny – nie
ulega w¹tpliwoœci, i¿ ta – odmienia-
na na wszystkie sposoby informacja
sta³a siê tak zwanym „newsem ty-
godnia”. Podró¿ trwa³a wprawdzie
æwieræ wieku (nie licz¹c nieudanych
prób na Pradze i marzeñ Stefana
Starzyñskiego), ale w koñcu do-
brnê³a do celu. Darujemy sobie
wszystkie z³oœliwoœci na ten te-
mat…

Za to z kopyta ruszy³a budowa II
linii metra. W³adze Warszawy tak
siê inwestycj¹ przejê³y, i¿ przetarg
og³osi³y w œrodê skoro œwit. Nie by-
³oby w tym niczego wartego odno-
towania, gdyby nie fakt, i¿ jeszcze
we wtorek kierownictwo ZTM i Me-
tra zapewnia³o radnych, i¿ „ani dziœ
ani jutro” przetarg nie bêdzie og³o-
szony. By³o to o tyle istotne, ¿e za-
³o¿eñ architektonicznych nie mieli,
kiedy zaopiniowaæ niepe³nospraw-
ni. Po prostu metro – jak zwykle –
o nich zapomnia³o. Radni chcieli
wiêc, by zaplanowan¹ na wiele lat
inwestycjê opóŸniæ jeszcze kilka dni.
Gdy stosowny wniosek przyjêty jed-
nomyœlnie (PO+SLD+PiS) we wto-
rek po 20.00 wp³yn¹³ do Pani Pre-
zydent w œrodê o 9.00… w³aœnie
trwa³a konferencja informuj¹ca
o og³oszeniu przetargu. To siê nazy-
wa tempo. 

Na tym siê sukcesy inwestycyjne
– w tym tygodniu koñcz¹. A nie,
przepraszamy, jest jeszcze jeden.

Panu Jaros³awowi Kochaniakowi
uda³o siê powtórzyæ sukces kilku
amerykañskich bankierów, którzy
nieœwiadomie kupili akcje dziœ bê-
d¹ce makulatur¹. Tamci kupowali
za swoje i s¹dzili, i¿ zarobi¹. Ko-
chaniak kupi³ za publiczne, ale te¿
makulaturê. Mniej wiêcej 10 tysiê-
cy euro (40 tys. z³) kosztowa³a
„ekspertyza” w sprawie budowy
Szpitala Po³udniowego. O jego bu-
dowie przekonani byli wszyscy
z wyj¹tkiem Kochaniaka. Teraz ju¿
tak¿e wiceprezydent wie, ¿e szpital
siê przyda. Wci¹¿ nie wiadomo
wprawdzie gdzie, jak i kto go wy-
buduje (a Pani Prezydent, PO, SLD
i PiS obiecywa³y otwarcie w tej ka-
dencji), ale takimi szczegó³ami cu-
downe dziecko magistratu siê nie
przejmuje. 

W czasie gdy Kochaniak konsu-
mowa³ makulaturê, najtê¿sze umy-
s³y Ratusza oraz s³u¿b specjalnych
zastanawia³y siê, co zrobiæ z budo-
w¹ Centrum Naukowego „Koper-
nik”. To takie nowoczesne muzeum
techniki, które Lech Kaczyñski po-
stanowi³ wybudowaæ na stworzo-
nych pod inwestycje (za 200 milio-
nów z³otych) nadwiœlañskich grun-
tach. Pani Prezydent inwestycjê po-
stanowi³a kontynuowaæ. Teraz ko-
parki stanê³y i nie bardzo wiadomo
jak je ponownie uruchomiæ. Okaza-
³o siê bowiem, i¿ akurat w miejscu,
gdzie za grube miliony zaprojekto-

wano fundamenty wczeœniej popro-
wadzono… przewody ³¹cznoœci
specjalnej. Normalnie o takich rze-
czach nie mówi siê g³oœno. W War-
szawie najpierw sprawê nag³oœnio-
no, potem histerycznie starano siê
wyciszyæ, a teraz kombinuje siê, co
z tym fantem zrobiæ. Wiadomo, ¿e
kable trzeba prze³o¿yæ. Ale to nie
takie proste – zarówno technicznie
jak i operacyjnie. Samo „legendo-
wanie” (czyli takie ich prze³o¿enie,
by nie by³o wiadomo jak id¹) wy-
maga sporo czasu. Czy¿by spóŸni³a
nam siê na wybory kolejna inwesty-
cja?

Na czwartkowej sesji Radni po-
stanowili – minimalnie – podnieœæ
lokalne podatki gruntowe. Ró¿nica
przy nieruchomoœci 1000 metrów
nie przekracza 5 z³. Na pocieszenie
utrzymano brak podatków za po-
siadanie psa!

Zreszt¹ – mówi¹c szczerze – tak
nudnej sesji dawno nie by³o. Nawet
odbyta przy okazji zmian w bud¿e-
cie krótka debata o Szpitalu Po³u-
dniowym i nieudolnoœci Kochaniaka
nie zdo³a³a obudziæ sali. Ciekawiej
zrobi³o siê tylko na chwilê, gdy ra-
dni zaczêli rozpatrywaæ uwagi do
planu zagospodarowania mokotow-
skiego rejonu „Pod Skoczni¹”.
Podobno jest tak, jakiœ przekrêt,
granda i afera, ale s¹dz¹c z prze-
biegu debaty, poza kilkoma dzia³a-
czami skrajnej prawicy nikt tego nie
wie. W pewnym momencie s¹dzili-
œmy nawet, i¿ ca³y spór idzie o to,
na jakiej wysokoœci domu widok
z okna bêdzie mia³ gen. Jaruzelski
(autor decyzji o budowie metra,
którego na otwarcie oficjalnie nie
zaproszono). 

Nud¹ wia³o do tego stopnia, i¿
ju¿ kilka minut po 17.00 okaza³o
siê, ¿e – jak mawia³ Turecki w „Ka-
bareciku” – „frekwencja sobie po-
sz³a”. I sesjê przerwano…

PODPATRYWACZ

„Frekwencja sobie posz³a”…

KUNG FU SHAOLIN
� dzieci
� m³odzie¿                   
� doroœli
Gimnazjum Nr 105
ul. Króla Maciusia 5
zajêcia: wtorek, czwartek 1900-2030

www.kobiety.dl.pl
tel. 022 226-10-82; e-mail: lwaldi@o2.pl
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twychwstania? Ciekawe, ilu
mamy w Polsce chrzeœcijan,
skoro tak niewiele osób pa-
miêta, poza Wielkanoc¹, o tej
symbolice?! Baranek, a raczej
baran, w naszej codziennoœci
to tuman i dureñ. 

I tak sobie chodzimy po tym
œwiecie, dyskutujemy (oczywi-
œcie, o polityce!) i ochoczo

obra¿amy nawza-
jem. A to, ¿e pew-
na partia na „P”
to same barany,
a tamta, te¿ na
„P”, to normalne
œwinie s¹, a ta
trzecia, przypad-
kiem zaczynaj¹ca
siê na „P”, to sa-
me os³y, przy
czym pamiêtajmy,
¿e osio³ jest sym-
bolem cierpliwo-
œci lub g³upiego
uporu; w staro¿yt-
noœci symbolizo-
wa³ bosk¹ poten-
cjê i p³odnoœæ.
Hmm… Mo¿e

w tej sytuacji na ostatnia par-
tia nie by³a na literê „P”?
Mniejsza o to.

Ani os³y, ani barany ani te¿
œwinie nikomu nie zawini³y.
A jednak wspó³czeœnie mówi-
my o nich tak Ÿle. Mo¿e drze-
mie w nas ma³a chêæ podbu-
dowania dobrego mniemania
o sobie samym przez depre-

cjonowanie innych? A mo¿e
bez zastanowienia powielamy
oklepane opinie, zamiast wiê-
cej myœleæ i odpowiadaæ za to,
co mówimy? Zabawnie wy-
gl¹da cz³owiek, patrz¹cy
z rozczuleniem na baranka
z chor¹giewk¹, spoczywaj¹-
cego spokojnie wœród jaj
i kie³bas w koszyczku œwiê-
conki, zwracaj¹cy siê w stro-
nê jezdni z okrzykiem „Jak je-
dziesz, baranie?!” Zachowuje
siê wówczas trochê jak ten pi-
jak, który z jednej strony da
siê zabiæ w obronie honoru
swojej kochanej, poczciwej
matki zaœ z drugiej bez waha-
nia wrzeszczy na rodzonego
brata „ty s…synu!!!” A matka
obu jest tylko jedna…

Nie warto bezmyœlnie opie-
raæ ¿ycia na stereotypach. Nie
tylko, jeœli chodzi o œwiniê.
Europa widzi w bia³ej sukni
czyst¹ i niewinn¹ radoœæ pan-
ny m³odej, zaœ Azja – g³êbok¹
¿a³obê… A biel, to biel po
prostu!

żu

Ale œwinia!
Kobiecym okiem

Pada³o. Nie za bardzo, ale dokuczliwie. 
- Patrz pan, panie Kaziu co za pogoda. Psa cz³owiek na

dwór nie wyrzuci, ale sam handlowaæ musi. 
Pan Mordziak, skulony pod foliowym daszkiem rozpostartym

nad dwoma budami, z niek³aman¹ przyjemnoœci¹ przywita³ siê
z panem G³ówk¹, który odwiedzi³ go w miejscu pracy.  

- Wiesz pan, jak to jest – jeœæ siê chce codziennie, to i han-
dlowaæ codziennie te¿ mus, ¿eby na chlebek zarobiæ. Nie ma
lekko. Widze, ¿e wzbogacili pañstwo asortyment o tzw. „aktu-
aln¹ ofertê”?

- Wszystkich Œwiêtych, to grzech by³oby nie zarobiæ. 
Eustachy z niejak¹ dum¹ potoczy³ wzrokiem po lampkach,

wi¹zankach i doniczkach z chryzantemami, pyszni¹cych siê
obok tradycyjnych biustonoszy, majtek i inszej bielizny, czym
jego wybranka Krysia handlowa³a na co dzieñ.

- A wiesz pan panie Eustachy, jak tak co roku patrze, na te
same lampki, te same wi¹zanki z tych samych sztucznych kwia-
tów made in China, a potem na takie same groby, to wcale nie
jestem pewien, czy to siê naszym zmar³ym podoba. Ciekawe,
czy oni patrz¹c w dó³, nie czuj¹ siê przypadkiem jak ten goœæ,
który stoi w œrodku osiedla i nie poznaje, który blok jego, nie
mówi¹c ju¿ o mieszkaniu. Widzisz pan, nawet chryzantemy s¹
toczka w toczkê jednakowe. 

- Sk¹d panie Kaziu u pana takie myœli? Co z tego, ¿e jedna-
kowe? Tak jest wygodniej. Kupisz pan raz tak¹ lampkie, to po-
tem mo¿esz pan tylko wk³ady wymieniaæ. Kupisz pan roz³o¿y-

st¹ chryzanteme w niskiej doniczce, to panu jej wiater z mamu-
si nie zdmuchnie. Same wygody, a ludzie lubi¹ wygode. 

- Bêdê siê jednak upiera³, panie Eustachy kochany, ¿e jak siê
kiedyœ kupowa³o od baby jedline, normalne œwieczki, jak cho-
dzi³ po cmentarzu piaskarz i wo³a³: piasek bia³y, piasek, to ja-
koœ tak serdeczniej by³o. Mam natomiast wra¿enie, ¿e obecny
rytua³ zaduszkowy, jest taki bardziej towarzysko-handlowy ni¿
duchowo-uczuciowy. ¯ywym jest na pewno wygodniej, ale czy
nieboszczykom to siê podoba?

- D³ugo musia³byœ pan pytaæ. Z ka¿dym rokiem wiêcej zna-
jomych cz³owiekowi brakuje.

- Fakt, panie Eustachy, fakt. Patrz pan w naszej okolicy -
najwiêksze kiziory ziemie gryz¹. Kozaki, które pó³ litra du-
szkiem wypija³y, cwaniaki, które niejeden skok zaliczy³y, kobit-
ki, które nie pêka³y przed ¿adnym wyzwaniem losu… Rozpierz-
ch³o siê bractwo po cmentarzach - na Bródnie, w Marysinie,
w Z¹bkach. U niejednego nawet taka plastikowa lampka siê
nie zapali, bo nikt ju¿ nie pamiêta, ¿e ktoœ taki w ogóle by³.

- To co robiæ, panie Kaziu? Ka¿den jeden, z³odziej czy pro-
fesor, musi pewnego dnia oczy zamkn¹æ. 

- Jedyna pociecha, drogi panie Eustachy, ¿e na koñcu wszy-
scy s¹ równi. Liczy siê tylko pamiêæ, jak¹ cz³owiek po sobie zo-
stawia. Te znicze i sztuczne bukiety, ca³y ten jarmark, w grun-
cie rzeczy nie ma znaczenia, choæ i on spe³nia po¿yteczn¹ rolê
– przynajmniej raz w roku przypomina nam, ¿e ka¿dy najpierw
jest, a potem bêdzie. Choæ wszyscy zmierzamy w tê sam¹ stro-
nê, to ka¿dy sk¹dœ przyszed³, kogoœ mia³, kogoœ kocha³ i przez
kogoœ by³ kochany… 

- Patrz pan, panie Eustachy, co za pogoda. Pada i pada…
- Jak to na jesieni, panie Kaziu, jak to na jesieni…

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Byliœmy, jesteœmy, bêdziemy
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

Prawdopodobnie nigdy bym nie napisa³ niniejszych „Œwiatowych uwag...”, gdy-
by nie dwa przypadki – bez nich nie mia³bym mo¿liwoœci ¿adnego pod³¹czenia siê
„pod Pragê”. 

Zacznijmy od przypadku póŸniejszego. W czwartek, 7 sierpnia 2008 roku, pod-
chodzi do mnie, stoj¹cego w autobusie nr 116, pan w œrednim wieku i pyta, czy na-
zywam siê Broniarek. 

„Tak, jak najbardziej”. „Pan mnie mo¿e nie pamiêta – ci¹gnie - ale dawno temu
pisa³ pan o mnie przychylnie nawet wówczas, gdy by³em komentatorem ‘Wolnej Eu-
ropy’. Nazywam siê Piotr Witt, mieszkam w Pary¿u i tam, w wydawnictwie Beaux
Arts, ukaza³a siê  po francusku moja monografia poœwiêcona historii budynku am-
basady polskiej w Pary¿u pt. ‘Ambassade de Pologne – Hotel de Monaco’ (,Amba-
sada Polska - Rezydencja Monako’). Wracam za kilka dni do Pary¿a i przyœlê j¹ pa-
nu’”. I przys³a³. 

Ambasada RP w Pary¿u nale¿y do najpiêkniejszych budynków w nadsekwañskiej
stolicy i znajduje siê pod opiek¹ Konserwatora Zabytków. A monografia pana Pio-
tra, „toutes proportions gardées” („przy zachowaniu wszelkich proporcji”) wcale jej
piêknem nie ustêpuje. Geneza tej monografii wi¹¿e siê z najnowszymi wydarzenia-
mi w polskiej dyplomacji. Przedmowê do niej napisa³ Jan Tombiñski, by³y ambasa-
dor RP w Pary¿u. Przypomnia³ on, ¿e pomys³ takiej monografii rzuci³a nie¿yj¹ca ju¿
Beata Meller, ¿ona te¿ niedawno zmar³ego Stefana Mellera, ambasadora RP w Pa-
ry¿u, póŸniej w Moskwie, a jeszcze póŸniej, przez krótki czas, ministra spraw zagra-
nicznych w okresie rz¹dów Braci Kaczyñskich, z którego to stanowiska zrezygnowa³. 

Sk¹d nazwa „Rezydencja Monako”? St¹d, ¿e polecenie zbudowania rezydencji
wyda³a w roku 1774 przepiêkna i gruntownie wykszta³cona, pochodz¹ca z Genui,
córka markiza francuskiego i w³oskiej hrabiny, Marie-Catherine de Brignole-Sale,
Ksiê¿na Monako. Ten ostatni tytu³ nosi³a dlatego, ¿e by³a ¿on¹  „Suwerennego Ksiê-
cia Monako, Honoriusza III”. Ale ¿yj¹ca z nim w SEPARACJI, poniewa¿ okaza³ siê on
okrutnym tyranem. Tym skandalem Pary¿ ¿y³ przez d³ugi czas. A poniewa¿ Marie-
Catherine by³a bogata z domu, kaza³a zbudowaæ sobie rezydencjê tak piêkn¹, by
mog³a zapomnieæ o swych przejœciach. 

To wszystko i o wiele wiêcej opisa³ Piotr Witt. Dodatkow¹ zaœ przyczyn¹, dla
której zosta³ do tego zadania wybrany, by³a pewna depesza. Zosta³a ona zaszyfro-
wana i wys³ana z ambasady polskiej w Pary¿u do sztabu g³ównego (generalnego)
w Warszawie 24 sierpnia 1939 roku o godzinie 22,30. Jej treœæ? „Z pewnego Ÿród³a:
intensywne rokowania niemiecko-sowieckie; pocz¹tek akcji wojskowej przeciwko
Polsce przewidziany na 26-28 VIII.1939. 4.IX. 1939 zaœ – przybycie (Niemców)
nad star¹ granicê niemiecko-rosyjsk¹”. „Pewne Ÿród³o” w depeszy nie pomyli³o siê
zbytnio. Niemcy napad³y na Polskê 1 wrzeœnia 1939, a wojska radzieckie wkroczy-
³y do Polski 17 wrzeœnia. Depeszê zaœ zaszyfrowa³ i wys³a³ oficer ochrony ambasa-
dy. Nazywa³ siê Zdzis³aw Witt. I by³ ojcem Piotra. 

No dobrze – powiecie Pañstwo – ale gdzie jest Praga? Oto drugi przypadek, wcze-
œniejszy. W latach 1969-73, jako korespondent „Trybuny Ludu”, by³em akredytowa-
ny przy Palais Bourbon, czyli przy Izbie Deputowanych. W sprawach praktycznych
rz¹dzili tam „huissiers” (czytaæ”³i-SJER”), dos³ownie „odŸwierni”, w rzeczywistoœci
cz³onkowie stra¿y marsza³kowskiej. Znali œwietnie historiê nie tylko w³asnego budyn-
ku, ale i pobliskich, w tym i ambasady polskiej. Jednemu z nich da³em kiedyœ wizy-
tówkê. On zapyta³, jak siê wymawia moje nazwisko. Ja mu odpowiedzia³em, z ak-
centem francuskim, ¿e „bro-NIAR” i dla uproszczenia omin¹³em „ek”. On na to: „Czy
pan mo¿e pochodzi z rodziny budowniczego ambasady polskiej w Pary¿u?” Ja na to:
„A jak siê nazywa³?”  On wymawia imiê i nazwisko budowniczego jako „Aleksandr
Br¹-NIAR” (pisownia: – Alexandre Brongniart). A wiêc dla ¿artu przyj¹³em takie po-
winowactwo. Co oznacza, ¿e pod³¹czenie „Rezydencji Monaco” pod Pragê mam.
Wszak rodzonym pra¿aninem jestem. Zygmunt Broniarek 

W Japonii œwinia to symbol
bogactwa, obfitoœci. Kraje
niemieckojêzyczne uwa¿aj¹ j¹
za symbol szczêœcia i pomyœl-
noœci, a w wielu regionach
Austrii mieszkañcy na Nowy
Rok obdarowuj¹ siê figurkami
œwinek.

A my, S³owianie? Robimy
sobie œwiñstwa, niektórzy lu-
bi¹ czasem poœwintuszyæ,
a niejeden to nawet siê zeœwi-
ni³! Gdy Hans Kloss powie-
dzia³ „Bruner, ty œwinio!”, ra-
czej nie chcia³ przez to daæ
nam do zrozumienia, ¿e zacny
Bruner dzia³a na ludzi dobro-
czynnie, nios¹c im szczêœcie
i bogactwo. 

Albo baran. No wiadomo –
„Jak jedziesz, baranie!”
wrzeszczy na ofiarê losu nie-
jeden kierowca. Czy chodzi
mu o stworzenie, symbolizuj¹-
ce dla milionów radoœæ zmar-
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TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

FFFFUUUUTTTTRRRRAAAA KKKKOOOO¯̄̄̄UUUUCCCCHHHHYYYY
OODDZZIIEE¯̄  SSKKÓÓRRZZAANNAA
Universam Grochów I piêtro

ul. Grochowska 207

pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” 
w Warszawie ul. Begonii 9 

wynajmie lokale u¿ytkowe na cele magazynowe lub po
adaptacji na inn¹ dzia³alnoœæ:
· lokal przy ul. Begonii 9 

– powierzchnia 126,0 m kw. – parter
· lokal przy ul. Biskupiej 50 

– powierzchnia 40,0 m kw. – parter
Tel. 022 812−02−78

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ nr 2
(dawny Ogród Jordanowski nr XIV)
w roku szkolnym 2008/2009
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA:

1. „Klub Bolka i Lolka”
zajêcia œwietlicowe dla przedszkolaków pon.-pt. 9.00-13.00

2. Od kredeczki do pêdzelka”
zajêcia plastyczne podzia³ na grupy wiekowe  poniedzia³ek 15.45-18.45

3. Zajêcia taneczne wtorek 16.00-18.15
z podzia³em na grupy wiekowe pi¹tek 16.00-18.15

4. Zajêcia muzyczno-ruchowe czwartek16.00-19.00
z podzia³em na grupy wiekowe

5. Zajêcia teatralno-twórcze sobota 13.00-17.30  
z podzia³em na grupy wiekowe  

6. Klub Nastolatka wtorek 17.00-19.00
7. Zajêcia rekreacyjno-sportowe
� si³ownia œroda 14.30-16.00; pi¹tek 14.30-15.45
� sala gimnastyczna wtorek 15.30-16.30  
� gry rekreacyjne w œwietlicy:

(tenis sto³owy, bilard, pi³karzyki) pon. wt. czw. pt.13.00-16.00; œroda 13.00-19.00 
� gry sportowe na terenie                        

(pi³ka no¿na, koszykówka, siatkówka)           pon.-pt.13.00-19.00 

SZPZLO WARSZAWA PRAGA P£D., Warszawa ul. Krypska 39
OG£ASZA KONKURS OFERT

na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie wykonywania
Diagnostyki Laboratoryjnej

w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Szczegó³owe warunki konkursu ofert bêd¹ dostêpne w siedzibie SZPZLO
Warszawa Praga-P³d. przy ul. Krypskiej 39, w Biurze Promocji Zdrowia i Marketingu

tel. 022 810-78-49 (I p. pok.102) od dnia 30.10.2008 r.
Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie
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Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612-76-13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJEPP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

Jest w porzo
W naszej dzielnicy odby³y siê ostatnio dwie uroczystoœci:

w Wawrze oddano do u¿ytku nowy komisariat policji (czyt.
obok), a na Podskarbiñskiej Centrum Promocji Kultury. Co
ma piernik do wiatraka? A w³aœnie, ¿e ma. Na obu tych uro-
czystoœciach „Mieszkaniec” by³ i na obu zauwa¿y³ obecnoœæ
nie tylko tych, którzy obecnie s¹ „u w³adzy”, ale tak¿e tych,
którzy byli. W koñcu ani ten komisariat nie powsta³ za kaden-
cji dzisiejszych w³adz, ani to Centrum. Ktoœ rzuci³ ideê, ktoœ
rozpocz¹³ realizacjê pomys³u, a kto inny skoñczy³. Kadencyj-
noœæ i wybory sprawiaj¹, ¿e ludzie przychodz¹ i odchodz¹ –
jak w ¿yciu. 

O dobrym obyczaju œwiadczy jednak pamiêæ. W naszej
dzielnicy, co podkreœlamy z niejak¹ dum¹, takie dobre obycza-
je panuj¹. Na uroczystoœci otwarcia nowego komisariatu
w Wawrze zauwa¿yliœmy, by³ego komendanta sto³ecznej poli-
cji, gen. Ryszarda Siewierskiego (na zdjêciu pierwszy z pra-
wej), w Centrum Promocji Kultury zaœ, by³ego burmistrza na-
szej dzielnicy, a potem wojewodê mazowieckiego, Tomasza
Koziñskiego, jak równie¿ by³ych cz³onków Zarz¹du Dzielnicy.

Pamiêtaj¹ pañstwo te obrazki: „warszawiak” z Gorzowa,
kandydat na prezydenta stolicy, otwiera estakadê nad Alejami
Jerozolimskimi, z budow¹ której nie mia³ do czynienia choæby
pó³ minuty; najzacniejszy obywatel ¯oliborza zachowuje siê
tak samo na œwie¿o zbudowanej autostradzie… Otwieranie
i przecinanie wstêgi, to czynnoœci niejako przypisane pe³nio-
nej funkcji spo³ecznej. Mo¿na jednak spe³niaæ je godnie i mo¿-
na tak, ¿e budzi to niesmak. Z przyjemnoœci¹ stwierdzamy, ¿e
pod tym wzglêdem na Pradze, mówi¹c jêzykiem m³odzie¿o-
wym, „jest w porzo”. (mw) 

Okoliczne lasy – g³ówna
atrakcja Wawra, s¹ dla poli-
cjanta trudnym terenem do
patrolowania, a dla rozrabia-

ków i przestêpców ³atwym do
ucieczek. S³owem - policja
nie ma tu lekko – zw³aszcza
do niedawna, gdy funkcjona-
riusze, z braku porz¹dnego

komisariatu i wyposa¿enia
pe³nili s³u¿bê w dwóch miej-
scach: na Skrzyneckiego i Pa-
triotów.

…„Ale to ju¿ by³o” - s³owa
popularnej piosenki dobrze
pasuj¹ do zmian, jakie ostat-
nio w Wawrze zasz³y. Wawer-
ska policja ma wreszcie nor-

malne warunki, wprowadzi³a
siê bowiem do nowego komi-
sariatu przy Mrówczej 210.
Czy po latach prowizorki mo-
g³o nie byæ uroczyœcie, a na-
wet trochê podnioœle? 

Na uroczystoœæ poœwiêce-
nia i otwarcia nowej siedziby
zaproszono zacnych goœci.
Przyby³a „góra”, czyli szefo-
stwo po³udniowo-praskiej Po-
licji, a tak¿e – jako, ¿e nowy
komisariat w Wawrze jest
wa¿ny dla ca³ej sto³ecznej

aglomeracji - komendant sto-
³eczny Policji insp. Adam
Mularz, by³ te¿ gen. Ryszard
Siewierski – b. komendant
sto³ecznej Policji oraz dyrek-

tor Biura Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego
m.st. Warszawy Ewa Gawor.
Byli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, radni i za-
rz¹d Wawra z burmistrzem
Jackiem Duchnowskim. Licz-
n¹ grupê wœród zaproszonych
goœci stanowili przedstawicie-
le biznesu.

Podczas uroczystoœci odby-
³o siê poœwiêcenie nowego
obiektu oraz otrzymanych
czterech samochodów osobo-
wych przez ks. infu³ata diece-
zji warszawsko-praskiej Lu-
cjana Œwiêczkowskiego. Trzy
samochody ufundowa³y w³a-
dze samorz¹dowe Warszawy,
a jeden Stowarzyszenie Ini-
cjatywa dla Wawra.  

Gospodarzem uroczystoœci
by³ z-ca  komendanta Rejo-
nowego Policji Warszawa
VII, m³. insp. Mariusz Solec-
ki. Nowy komisariat napraw-
dê robi wra¿enie: dwupiêtro-
wy, podpiwniczony, dobrze
wyposa¿ony… Jasne, ¿e nie
ka¿demu bêdzie tu przyje-
mnie wpadaæ, ale nawet ta
czêœæ komisariatu, która
przeznaczona jest dla oby-
wateli, którzy nie bêd¹ tu
przychodzili z w³asnej woli,
spe³nia standardy godne cy-
wilizowanego pañstwa bêd¹-
cego cz³onkiem Unii Euro-
pejskiej. Jednym s³owem
wawerski komisariat policji
to po¿egnanie epoki poste-
runków zapyzia³ych, cia-
snych, ma³o czystych, wypo-
sa¿onych w przys³owiow¹
star¹ maszynê do pisania, ale
bez papieru.                   (mw)

Przy Mrówczej 210

NAJBEZPIECZNIEJ W WAWRZE
Nie znam policjanta, który powiedzia³by, ¿e
Wawer jest dzielnic¹ „³atw¹”. Z punktu wi-
dzenia roboty policyjnej jest wprost prze-
ciwnie. Teren rozleg³y, zalesiony, zabudo-
wany w wiêkszoœci domkami i willami. Jest
jedno, wybudowane przed wielu laty osie-
dle – „Marysin”, ale na osiedlu, jak to na
osiedlu: mieszkaj¹ ludzie spokojni, lecz
i problemów nie brakuje.
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Tak naprawdê nowe Cen-
trum Promocji Kultury dzia³a ju¿
od kilku miesiêcy, ale co oficjal-
ne otwarcie, to oficjalne. Impre-
zie dano tytu³ „Uroczyste Otwar-
cie Drzwi”. I rzeczywiœcie, choæ
mo¿na by³o wejœæ do foyer, to
wrota prowadz¹ce do g³ównej
sali widowiskowej by³y za-
mkniête i oplecione szerok¹
szarf¹ z fantazyjn¹ kokard¹, ni-
czym urodzinowy prezent. I s³u-
sznie, ¿e „urodzinowy” – wszak
„Uroczyste otwarcie drzwi” na-
st¹pi³o dok³adnie w 12 lat po in-

auguracji CPK, która mia³a miej-
sce 19 paŸdziernika 1996 roku,
w starej siedzibie przy po³udnio-
wopraskim ratuszu. Wielk¹ ko-
kardê rozpl¹tali wspólnie bur-
mistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski i przewodnicz¹ca
dzielnicowej Komisji Kultury

radna Marzenna Koraszewska. 
– Bez Ciebie, Marzenko, bez
Twojej inicjatywy i Twoich wie-
loletnich starañ, Praga Po³udnie
nie mia³aby oœrodka kultury –
zwróci³a siê do radnej Barbara
Gebler-Wasiak dyrektor CPK. –
Ty jesteœ „Matk¹ Centrum”!

Nie zabrak³o te¿ s³ów uzna-
nia ze strony burmistrza Toma-
sza Kucharskiego pod adresem
Marka Karpowicza z-cy burmi-
strza ds. inwestycyjnych i Do-
nata Klimkowskiego naczelni-
ka wydzia³u infrastruktury,

którzy bezpoœrednio czuwali
nad prawid³owym i zgodnym
z projektem wykonawstwem.  

Kulturalny PO-PiS
Budowê nowej siedziby CPK

zaplanowa³y i rozpoczê³y w³a-
dze poprzedniej kadencji. Dla-

tego wœród goœci zaproszonych
przez obecnego burmistrza Pra-
gi Po³udnie Tomasza Kuchar-
skiego znaleŸli siê byli burmi-
strzowie Tomasz Koziñski oraz
zastêpca Jaros³aw Jankowski. 
– Burmistrz Kucharski pokaza³
klasê polityczn¹ zapraszaj¹c na
uroczystoœæ swoich poprzedni-
ków – podkreœli³ w rozmowie
z nami Jaros³aw Jankowski. 
– Dziêki temu pokaza³ te¿, ¿e
sukces budowy CPK by³ równo-
miernie roz³o¿ony na obie rz¹-
dz¹ce ostatnio dzielnic¹ ekipy.
Tomasz Koziñski w rozmowie
z „Mieszkañcem” zasugerowa³,
¿e teraz CPK powinien zmieniæ
nazwê: – Najczêœciej promuje
siê to, co jest ma³o znane,
a Praga Po³udnie i jej kultura
ju¿ maj¹ pewn¹ renomê. Sukces
cieszy, ale myœlê, ¿e teraz naj-
wa¿niejszy jest program i to co
Centrum bêdzie oferowa³o mie-
szkañcom. Powszechnoœæ do-
stêpu, dynamika rozwoju i ory-
ginalnoœæ, to wg Tomasza Ko-

ziñskiego zapewni „CePeKo-
wi” sukces na dalsze lata.

CPK od niemowlêcia
– Niech tutaj kwitnie kultura

przez du¿e „K”, a Basia bêdzie
zawsze taka uœmiechniêta – ¿y-
czy³a publicznie Marzenna Ko-
raszewska „Matka Centrum”. 
– Rzeczywiœcie, jestem dzisiaj
szczêœliwa! D³uga to by³a dro-
ga, ale moje marzenie siê spe³-
ni³o – wyzna³a„Mieszkañcowi”
dyrektor Barbara Wasiak. – No
i cieszy mnie radoœæ wszystkich
tu zgromadzonych. Zarówno
goœci, jak i pracowników Cen-
trum. Satysfakcja tych, co je
budowali i radoœæ instruktorów
wspó³pracuj¹cych z CPK. No-
wa siedziba ju¿ generuje zmia-
ny w funkcjonowaniu CPK.
Dziêki du¿ej sali widowisko-
wej w programie oœrodka zna-
laz³y siê projekcje filmowe. A¿
w trzech, znakomicie wyposa-
¿onych pracowniach plastycz-
nych mo¿na prowadziæ m.in.

zajêcia z witra¿u, wikliny, bati-
ku i ceramiki. W placówce
znajduje siê piêkna sala tanecz-
na, a trwaj¹ce ju¿  zajêcia ta-
neczno-ruchowe dla... nie-
mowlaków (!) ciesz¹ siê wiel-
kim powodzeniem. W CPK
prowadzone s¹ m.in. zajêcia
komputerowe, teatralne, lite-
rackie, muzyczne, a nawet gra
w bryd¿a.

Inscenizacja 
„Gwiezdnych Wojen”
Co by³o za wspomnian¹

wczeœniej tajemnicz¹ kokard¹
strzeg¹c¹ wejœcia do sali wido-
wiskowej? Otó¿, tam czeka³y
najwiêksze s³awy muzyki po-
wa¿nej. Od Beethovena, przez
Chopina, Mozarta i wielu in-
nych, a¿ do Scott’a Joplin’a.

W rolê wszystkich wy¿ej wy-
mienionych mistrzów wcieli³
siê jeden Waldemar Malicki.
Sta³o siê tak dlatego, ¿e choæ
nowy CPK ma  3600 m2 (po-

przednia siedziba mia³a ich ok.
100), to po prostu nie pomie-
œci³by takiej iloœci tak wielkich
s³aw. Prócz metra¿u, nie bez
znaczenia by³ te¿ fakt, ¿e Ma-
licki ¿yje. A jego jêzyk giêtki
zajmuj¹co mówi, co pomyœli
g³owa, zaœ place giêtkie fascy-
nuj¹co wygraj¹, co skompono-
wa³a dusza. Pó³toragodzinny
wystêp wirtuoza satyry i forte-
pianu by³ niespodziank¹ dla go-
œci. Na scenie zaprezentowa³a
siê tak¿e od lat zwi¹zana z CPK
formacja tañców latynoamery-
kañskich „Kamion Dance”, tre-
nowana przez Piotra Galiñskie-
go. Oczywiœcie by³a symbo-
liczna lampka szampana, wielki
urodzinowy tort i pokaz sztucz-
nych ogni. Gdy ró¿nokolorowe
i ró¿nokszta³tne fajerwerki wy-
bucha³y i rozpryskiwa³y siê nad
niebem „CePeKu”, któryœ z za-
patrzonych w pokaz goœci szep-
n¹³ do dyrektor Wasiak: – Wie-

dzia³em, ¿e rekonstruujecie bi-
twê o Olszynkê Grochowsk¹,
bitwê polsko-szwedzk¹, ale ¿e
inscenizujecie tak¿e „Gwiezdne
Wojny”...?    Adam Rosiński

Gwiezdne Wojny nad CPK
Praga Po³udnie ma wreszcie oœrodek kultury
z prawdziwego zdarzenia! Nowy „CePeK”
przy ul. Podskarbiñskiej 2 zosta³ oficjalnie
otwarty 20 paŸdziernika.



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Krzyżówka Mieszkańca Nr 20

POZIOMO: 1-A pracownik naukowy. 1-J sta³y goœæ. 2-E
azjatycki nomada. 3-A pierwiastek chemiczny (As). 3-G
odzywka w licytacji bryd¿owej. 4-E wyrób lakierowy. 4-L ro-
dzaj kwietnika. 5-G tytu³ najwy¿szych dostojników w Etiopii.
6-A przyrz¹d tenisowy. 6-K rabunek, napad. 7-B s³up drew-
niany lub betonowy. 7-G figura cz³owieka. 8-D w staro¿yt-
nym chrzeœcijañstwie symbol i monogram Jezusa. 8-J ro-
dzaj strzykawki. 9-F np. mrówki, muchy, motyle. 10-A od-
cisk czegoœ. 10-H wielki, pó³wodny ssak afrykañski. 11-A
spis spraw s¹dowych. 12-H miêdzywojenny zarz¹d miej-
ski,. 13-A elektryczna do w³osów. 14-J zakole rzeki. 15-E
obuwie z cholewk¹ do kostek. 16-A pozosta³oœæ po œciêtym
drzewie. 16-J drzewo owocowe, smaczliwka.
PIONOWO: A-1 cz³owiek naiwny. A-10 gryzoñ z rodziny
wiewiórek. B-6 mê¿czyzna o wybitnej urodzie. C-1 lek
w postaci proszku. C-10 po³o¿nik. D-6 grecki poemat

epicki Homera. E-1 pionowe rowki wy¿³obione na trzonie
kolumny. E-11 piastunka do dzieci. F-8 dawna moneta
w³oska. G-1 hazardowa gra w karrty. H-2 tekst odtwarza-
ny na scenie. H-7 jezioro i stan w USA. H-12 zabieg lecz-
niczy lub kosmetyczny. I-3 król Megary. I-9 œpiewaczka
opery. J-1 litera grecka. J-7 na œmieci w wie¿owcu. J-12
wytrawne wino bu³garskie. K-5 uszkodzenie cia³a. L-1 za-
topiony statek. L-8 pokaz. £-4 miejsce wolne. £-12 napój
z dodatkiem chininy. M-1 twarz, policzek. N-8 rzecz bez-
wartoœciowa, tandeta. O-1 kania, grzyb jadalny. O-12
okres godowy u ryb. opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 18/2008: „Gdy paŸdziernik mroŸny to
styczeñ pogodny”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p.
Joanna Miarczyñska z ul. Targowej. Wa¿ne do 07.11.br. 


 










 













H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Poczucie pewnoœci i bezpieczeñstwa sprawi, ¿e
kilka spraw, które wydawa³y siê trudnymi, uda Ci
siê za³atwiæ w miarê spokojnie. Pomyœlisz te¿
o sprawach zawodowych bardziej konkretnie.
Przy okazji ich realizacji zamarzy Ci siê kilka wol-
nych dni, ale nie wiadomo czy to siê uda za³atwiæ.
Natomiast w sprawach sercowych bêdzie gor¹co,
pomimo jesiennego ch³odu za oknem.

�� BYK 22.04-21.05
Bêdziesz szukaæ okazji do sprawdzenia swoich
talentów. A masz czym siê pochwaliæ. Jednak pa-
miêtaj, ¿e nie zawsze Twój urok osobisty mo¿e
byæ zauwa¿ony i wszyscy go doceni¹. Przede
wszystkim zadbaj teraz o swoje zdrowie. Staraj
siê cieszyæ urokami trwaj¹cej jesieni, dotleniaj siê
i uodparniaj chodz¹c na spacery. I koniecznie za-
cznij myœleæ pozytywnie.

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Mo¿liwe, ¿e bêdziesz mieæ szansê na parê dni
wypoczynku. Mo¿e powinieneœ spêdziæ je w ro-
dzinnym gronie? Twoja sytuacja zawodowa wy-
gl¹da pomyœlnie. Istnieje nadzieja, ¿e za tym
przyjdzie te¿ poprawa finansów. W ci¹gu najbli¿-
szych dni postaraj siê nadgoniæ towarzyskie za-
niedbania i pomyœl o czyichœ imieninach. Zakupu
prezentu nie zostawiaj na ostatni¹ chwilê.

�� RAK 22.06-22.07
Takiego dobrego samopoczucia mo¿na Ci tylko
pozazdroœciæ. Mo¿esz mieæ tylko problemy z tzw.
z³oœliwoœci¹ przedmiotów martwych. Mo¿e Ciê to
kosztowaæ du¿o energii. Taka sytuacja sugeruje,
¿e powinieneœ wprowadziæ wiêkszy porz¹dek
w swoim ¿yciu. Niepotrzebnie siê miotasz i mar-
nujesz czas na drobnostki.

�� LEW 23.07-23.08
Z³oœæ piêknoœci szkodzi. Nie gniewaj siê o byle
co. Staraj siê trzymaæ nerwy na wodzy. Twoje
sprawy nabior¹ sensu, jeœli uda Ci siê podejœæ do
wszystkiego z pewn¹ odrobin¹ humoru. Dbaj
o zdrowie, a zw³aszcza o gard³o – nie krzycz za
du¿o. Po pierwsze nie warto, po drugie szkoda
zdrowia. Mo¿esz ulec fascynacji nowinkami tech-
nicznymi, mo¿e zechcesz zmieniæ model telefonu
komórkowego albo samochodu?

�� PANNA 24.08-23.09
W najbli¿szym czasie ¿ycie nabierze tempa, ale
mo¿e Ci siê pogorszyæ samopoczucie. Mo¿e byæ
³atwo o ból g³owy, rozdra¿nienie, a co za tym
idzie – nie najlepsze stosunki z otoczeniem. To
jednak nie powinno Ci przeszkodziæ w realizacji
planów osobistych i zawodowych. Najbardziej
przyda siê pozytywne myœlenie i odrobina humo-
ru oraz towarzystwo oddanych przyjació³. 

�� WAGA 24.09-23.10
Jeœli chcesz, aby wiele rzeczy Ci siê uda³o, w naj-
bli¿szym czasie postaraj siê o wiêcej zapa³u
i wiary w to, co robisz. Wa¿nych spraw nie pozo-
stawiaj losowi. Mo¿e warto siê zastanowiæ nad
zmian¹ pracy lub wprowadzeniem pozytywnych
zmian w swoim ¿yciu osobistym. To mo¿e byæ do-
bry czas na przeprowadzenie wa¿nej rozmowy,
omawianie planów, jedno jest pewne – mo¿e
wzrosn¹æ op³ata za Twój rachunek telefoniczny.

�� SKORPION 24.10-23.11
Jeœli masz zamiar teraz wyjechaæ, to pamiêtaj,
¿eby poza³atwiaæ zaleg³e sprawy, których od³o¿e-
nie mo¿e Ciê drogo kosztowaæ. W ci¹gu najbli¿-
szych dni mo¿esz siê spodziewaæ wizyty kogoœ
z rodziny lub dawnego znajomego, którego nie
widzia³eœ od lat. Takie spotkanie mo¿e przynieœæ
parê niespodzianek.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Jak zawsze bêdziesz móg³ stwierdziæ, ¿e nie ma
rzeczy niemo¿liwych do zrobienia. Przy Twojej
energii i zapale wszystkie sprawy mog¹ zacz¹æ
toczyæ siê w zawrotnym tempie. Odwaga i pew-
noœæ siebie zestroj¹ siê z sytuacj¹, z jak¹ przyj-
dzie Ci siê zmierzyæ. Ale na pewno najbli¿sze dni
mog¹ byæ pasmem sukcesów. Powodów do za-
dowolenia nie powinno zabrakn¹æ.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Pewne sprawy mog¹ siê troszkê skomplikowaæ,
ale bêdzie szansa wyjœcia na prost¹. Ciesz siê
ka¿d¹ chwil¹, nie pozwól zmarnowaæ szansy.
Niewykluczone, ¿e ktoœ, kogo znasz od dawna,
teraz poka¿e Ci siê w ca³kiem nowym œwietle.
I mo¿liwe, ¿e bêdzie to niezwykle interesuj¹ce
doœwiadczenie. Kto wie, mo¿e nawet w ekspre-
sowym tempie nadrobisz stracony czas. 

�� WODNIK 21.01-19.02
W najbli¿szym czasie niewykluczone, ¿e bêdzie
szansa na wielkie uczucie. Przestañ te¿ ogl¹daæ
siê za siebie. Pewne rzeczy ju¿ minê³y i powinie-
neœ myœleæ o swojej przysz³oœci. Twoja wra¿li-
woœæ i intuicja pomog¹ Ci wybrn¹æ z trudnych sy-
tuacji. Gotówki nie powinno Ci zabrakn¹æ, staraj
siê tylko nie zgubiæ wypchanego portfela. 

�� RYBY 20.02-20.03
Niewiele bêdziesz mieæ do stracenia. Wszystkie
zaleg³e sprawy czekaj¹ na za³atwienie. Brakuje
Ci tylko wewnêtrznej samodyscypliny. Nie unikaj
te¿ odpowiedzialnych zadañ, zw³aszcza w domu.
Twoi najbli¿si te¿ maj¹ ograniczon¹ cierpliwoœæ.
Jeœli los postawi na Twojej drodze jakieœ prze-
szkody, nie lekcewa¿ ich, ale nie rzucaj siê g³ow¹
naprzód! 

Merlin

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

Biegnące na wierzchu rury
łatwo można zamaskować
ekranem z płyt gipsowo – kar−
tonowych, które w łazience
można pokryć glazurą. Warto
jednak przemyśleć takie roz−
wiązanie, bowiem w ten spo−
sób rury centralnego ogrzewa−
nia czy c.o. oddają znacznie
mniej ciepła do pomieszczenia.
Zwykle okazuje się, że sam ka−
loryfer znacznie gorzej daje
sobie radę z utrzymaniem wła−
ściwej temperatury, a koszty
ogrzewania rosną.

Gdy w łazience brak okna,
można ją doświetlić, wstawia−
jąc w wycięty fragment ściany
tzw. luksfery, czyli kafle z prze−
zroczystego szkła, niekiedy
barwionego na różne kolory. To
rozwiązanie poprawia komfort
korzystania z łazienki, lecz
czasem szkodzi estetyce po−
mieszczenia, do którego wybi−
to „okno”. Można też powiesić
w łazience na wprost drzwi do−
datkowe, spore lustro, które
doświetli pomieszczenie.

Kupując nowe meble warto
wiedzieć, że najkorzystniejsze
proporcje wysokości, to, gdy
stół ma od 72 do 76 cm krze−
sła powinny mieć siedzisko na
wysokości 42−45 cm. Jeśli
blat  jest wyższy, 85−90 cm,
krzesło powinno mieć siedzi−
sko na wys. 55−60 cm.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
1166  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  to rocznica wyboru w roku 1978 Karola Wojtyły
na papieża. Co jeszcze wydarzyło się na świecie 16 października?

11338844 – koronacja na Wawelu Jadwigi Andegaweńskiej na
Króla Polski.

11559911 – zmarł papież Grzegorz XIV.
11779911 – zmarł rosyjski feldmarszałek Grigorij Potiomkin, którego imieniem nazwa−

no później słynny pancernik Potiomkin.
11779933 – Rewolucja Francuska – tego dnia ścięto królową Marię Antoninę.
11880055 – urodził się słynny dowódca wojskowy, Julian Ordon, uczestnik Powstania

Listopadowego.
11888866 – urodziła się Lucyna Messal, słynna Messalka, znakomita gwiazda polskich

scen.
11997788 – Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świecie

zdobyła szczyt Mount Everest. W dniu wyboru Jana Pawła II zdobyła to, co wydawa−
ło się niemożliwe do zdobycia.

11999911 – powstała fundacja Polsko Niemieckie Pojednanie. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Dziœ: coœ z ryb. S¹ ³atwo dostêpne, rzadko jadane
przez wiêkszoœæ Polaków, a szkoda. Znakomite dla
osób w ka¿dym wieku, tak¿e dzieci i zdrowsze ni¿
miêsa. Oto kilka pomys³ów.

✓✓ Matjasy z oleju lub zalewy ods¹czyæ, u³o¿yæ na pó³misku.
Szklankê œmietany, gêstej, lecz niezbyt kwaœnej, wymieszaæ
z trzema ma³ymi, drobno siekanymi korniszonkami, jednym ja-
b³kiem startym na grubej tarce i siekan¹ drobniutko du¿¹ cebulk¹. Dosypaæ sporo
czarnego, mielonego pieprzu i dodaæ szczyptê cukru i szczyptê soli do smaku (uwa-
ga! matjasy s¹ zwykle s³one!). Odstawiæ do lodówki na pó³ godziny, niech smaki siê
przenikn¹. Ponownie wymieszaæ, zalaæ œledzie, podawaæ z pieczonymi ziemniakami
lub chlebem. 

✓✓ Mintaj zapiekany – filety nieco rozmroziæ, lecz nie dopuœciæ do miêkkoœci. U³o¿yæ
w naczyniu do zapiekania na warstwie plasterków cebuli i przykryæ warstw¹ pieczarek.
Œmietanê zmiksowaæ z pieprzem, sol¹, dwiema ³y¿kami m¹ki i dwoma ¿ó³tkami, zalaæ
filety. Zapiekaæ przez 15–20 minut, przed wyjêciem mo¿na wierzch posypaæ tartym se-
rem by siê rozpuœci³, lecz nie zrumieni³. Znakomite z ry¿em i surówk¹ z pora.

✓✓ Fl¹dra piwna – filety fl¹dry skropiæ delikatnie cytryn¹, oprószyæ lekko curry i s³od-
k¹ papryk¹, osoliæ, w³o¿yæ do lodówki. Szklankê piwa jasnego wymieszaæ, dodaæ 2 ja-
ja, mielon¹ paprykê s³odk¹ i nieco ostrej, szczyptê cukru i tyle m¹ki, by po zmiksowa-
niu wysz³o ciasto gêste jak œmietana. Otaczaæ w nim filety, sma¿yæ w sporej iloœci t³u-
szczu. Œwietne z surówk¹ z kiszonej kapusty! 

✓✓ Dorsz z warzywami: filety skropiæ mocno cytryn¹ i posoliæ, wstawiæ na 40 minut
do lodówki. W³oszczyznê obraæ, pokroiæ w bardzo cienkie s³upki, tzw. „zapa³kê” (mo¿-
na u¿yæ mro¿onej). Na oleju, w szerokim garnku lub na g³êbokiej patelni zeszkliæ ce-
bulê, wsypaæ w³oszczyznê i szybko ca³oœæ zez³ociæ, stale mieszaj¹c. Posoliæ, po³owê
u³o¿yæ równo na dnie, wy³o¿yæ na to filety i przykryæ je pozosta³¹ czêœci¹ warzyw. Za-
laæ bia³ym winem, wytrawnym lub pó³wytrawnym do wysokoœci filetów, przykryæ i po-
zostawiæ na ogniu przez oko³o 15 minut, potem nadmiar sosu odparowaæ. Wyk³adaæ
ostro¿nie na gor¹cy ry¿, by filety nie rozpad³y siê. Uwaga! Do warzyw mo¿na dodaæ
sezonowe grzyby lub pieczarki.

✓✓ Pasta z makreli: Makrelê obraæ z oœci, zmiksowaæ na g³adko z siekan¹ ma³¹ cebul-
k¹, 10-15 dag bia³ego sera i 2 ³y¿kami majonezu. Gotowe i zdrowe! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Powiedz, co wy tak naprawdę robicie na tych

próbach chóru, tylko mów prawdę − pyta żona.
− Pijemy wódkę i gramy w karty − przyzna−

je mąż.
− To, kiedy śpiewacie?
− Dopiero jak wesoło wracamy do domu!

☺ ☺ ☺
Komisja poborowa. Wchodzi kolejny wezwany. Lekarz rysu−

je kółko.
− Co jest na tym rysunku? – pyta go.
− Goła baba! − pada odpowiedź. 
Lekarz rysuje kwadrat. − A na tym?
− Goła baba! – powtarza poborowy. 
Lekarz rysuje kwiatek.
− A tu, co widać? Przyjrzyjcie się dobrze!
− He, he, goła baba!
− Poborowy, jesteście jacyś zboczeni! 
− Ja?!!! A kto mi tu same gołe baby rysuje?!!!

WWeessoołłyy  RRoommeekk

16-N 6-£ 11-L 5-A 14-E 2-O 10-N 14-M 12-C 8-F 15-J 3-E 1-D

1-G 4-C 9-G 6-B 16-D 4-H 13-B 10-A 3-I 1-K
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KUPIĘ
�� AAAAA Antyki, monety, po-
cztówki, znaczki, ksi¹¿ki, obrazy,
meble i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�� AAA Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Hurtownia zalupi uzyuwane kloc-
ki LEGO, dojazd. 

Tel. 022 717-95-57; 516-550-097
� Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿ki,
pocztówki, monety. 

Tel. 022 677-71-36; 0502-011-257
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
� Monety – Banknoty – Papiery
Wartoœciowe. Wycena i Kupno. 

Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja, ak-
cesoria. Tel. 0606-742-822 

www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE
� PO¯YCZKA DLA WSZYST-
KICH BEZ BIK-U. MO¯LIWOŒÆ
ODROCZENIA TRZECH RAT.
TEL. 0664-741-760. PROFI CRE-
DIT POLAND. POSZUKUJEMY
CHÊTNYCH DO WSPÓ£PRACY.
WYSOKIE PROWIZJE.

MEDYCZNE
�� Alkoholowe odtrucia, narkoty-
kowe, Esperal. Tanio. Gabinet, do-
jazdy. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
� LÊKI, NERWICE, DEPRESJE.
PSYCHOTERAPIA. 

Tel. 0512-092-408 (po 15-tej)

NAUKA
� AAA Angielski, niemiecki, nau-
czyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Angielski, rosyjski, niemiecki,
francuski, profesorka. Metod¹ przy-
spieszon¹. Tel. 022 810-36-30
� Francuski, rosyjski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji
i warunków technicznych, aktów cy-
wilnych, œlubów. Poœrednictwo biur
wykluczone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� Francuski – korepetycje. 

Tel. 0665-061-234
� J. polski. Tel. 0691-92-38-89
� Korepetycje - Doktor Chemii. 

Tel. 516-283-447
� Kurs przygotowawczy do matury. 

Tel. (022) 879-87-66
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Niemiecki, angielski. 

Tel. 0604-060-641 
� Matematyka, fizyka, chemia -
z dojazdem. Tel. 500-865-729

� Niemiecki. Tel. 022 672-94-46; 
0698-19-48-48

� Opiekunka dzieciêca – szko³a po-
licealna, kursy. Tel. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie nieru-
chomoœciami – studia podyplomo-
we. Tel. 022 879-87-66
� STUDIA PODYPLOMOWE, stu-
dia mened¿erskie dla deweloperów,
audytor energetyczny do sporz¹dzania
œwiadectw energetycznych budynków
(równie¿ kursy) oraz na licencjê po-
œrednika, rzeczoznawcy, zarz¹dcy, na
doradcê rynku nieruchomoœci oraz
ochrony œrodowiska. Tak¿e PRAK-
TYKI ZAWODOWE. INSTYTUT
EDUKACJI EUROPEJSKIEJ SED-
POL W-wa. Tel. 022 33-17-600, 

www.sedpol.edu.pl
� Szkolenia BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI
�� PRÊ¯NIE DZIA£AJ¥CE BIU-
RO NIERUCHOMOŒCI ZAPRA-
SZA DO WSPÓ£PRACY. W NA-
SZEJ OFERCIE TYLKO PRAGA
P£D. UL. ZAMIENIECKA 77
LOK. 3 TEL. 022 610-21-90; 

www.homepoint.pl

NIERUCHOMOŚCI/kupię
� Bezpoœrednio kupiê plac na Gro-
chowie zabudowany lub niezabudo-
wany – pod budownictwo wieloro-
dzinne. Pilne! 

Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
� Gara¿ murowany, na terenie za-
mkniêtym, Nowy Rembertów. 

Tel. 0502-811-363
� Gara¿ ul. Miêdzynarodowa 44. 

Tel. 022 617-84-71
� Dom 270 m kw./1650 m kw.
w Miedzeszynie. Tel. 0692-81-36-36
� M. postojowe ul. Miñska 62. 

Tel. 0698-489-812
� Pokój – mê¿czyŸnie, pracuj¹ce-
mu, niepal¹cemu. Saska Kêpa. 

Tel. 0516-164-835
�Warsztat obróbki skrawaniem (tokar-
ki, szlifierki, wiertarki) lub inne propo-
zycje. Falenica. Tel. 0602-689-128 

DAM PRACĘ
� Agencja Ochrony Omega zatrudni
emerytów i rencistów na terenie
Warszawy i okolic. Mile widziane
kobiety. Tel. 508-125-931; 

502-423-917; 507-144-967
� Dom Pomocy Spo³ecznej w War-
szawie zatrudni: pokojowe, opiekun-
ki. Tel. kontaktowy 022 516-92-26
� Do ochrony – emerytów i renci-
stów. Tel. 022 615-22-18
� Firma DOMAR zatrudni mê¿-
czyzn do 45 lat na stanowisku mon-
ter wi¹zek elektrycznych. Prefero-
wana znajomoœæ zawodu i umiejêt-
noœci manualne. Wynagrodzenie
netto 1400 PLN. Nadgodziny p³atne
dodatkowo. Praca w Marysinie Wa-
werskim. Tel. 022 872-12-00  
� Firma kosmetyczna zatrudni han-
dlowca. Tel. 603-922-944
� Gosposi – 3 razy w tygodniu
w Radoœci. Tel. 601-36-37-66
�� Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê. 

Tel. 022 815-30-62
�� Osoby do us³ug porz¹dkowych
zatrudniê. Sprz¹tanie w domach
pacjentów. Dzielnica W-wa Wa-
wer. Tel. 022 815-30-66
� Pilnie uczennicê do salonu fry-
zjerskiego. Tel. 022 813-09-16
RAMKA
Profesjonalne nianie, opiekunki,
gosposie domowe. Agencja Opieku-
nek LAND tel. 22 779-30-04, 501-
095-309

RAMKA
�� Przyjmiemy kobiety i mê¿czyzn
do pracy w sklepie ul. Tarnowiec-
ka 2. Tel. 022 740-01-90
� Sieæ nowoczesnych pralni che-
micznych poszukuje Pañ na stanowi-
sko PRACOWNIKA PLACÓWKI
PRALNI. Oferujemy: - umowê
o pracê, - profesjonalne szkolenie,-
pakiet medyczny, - mo¿liwoœæ roz-
woju, - dogodne lokalizacje pracy, -
mi³¹ atmosferê pracy.

E-mail: rekrutacja@5asec.pl 
Tel. 695-360-759

PRAWNE
� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czynna
codziennie oprócz czwartków, ul.
Grochowska 207 (Universam nad
bankiem). Tel. 0509-959-444, 

022 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWOKAC-
KA – prawo cywilne, karne, spad-
kowe, rodzinne – obs³uga. Porady.
Miêdzylesie ul. Dziêcieliny 3 m 11,
wtorek i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692

RÓŻNE
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê, ¿yczli-
wie pomogê, cierpliwie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60; 0606-763-006
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. Tel. 0500-336-607
��Wró¿ka. Tel. 0692-780-508
�� Zarz¹dca nieruchomoœci zatru-
dni konserwatora. 

Tel. 022 879-73-86

SPORT
� Si³ownia, sauna – ul. Podskarbiñ-
ska 7 B – najtaniej! 

Tel. 022 870-52-72
�� Si³ownia ATLETOR – 56 urz¹-
dzeñ, niskie ceny, rabat dla kobiet,
I-szy trening gratis! ul. Be³¿ec-
ka/Komorska. Tel. 0501-599-703

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
�� ALKO PRZEPROWADZKI –
meblowozy 1,5 z³/km 

Tel. 0512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-
ka, Promocja dekoder Polsatu za 99
z³, 3 m-c gratis i 37,90 z³/m-c, sateli-
ty bez op³at 800 programów, w tym
17 polskich (Polonia, TRWAM), an-
teny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
�� AWARIA ZAMKI – otworzê, au-
to, sejf – zamek, monta¿. 

Tel. 022 671-00-57; 601-202-907 
Stefaniak

�� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92;
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklina, lakier. Tel. 0501-952-567
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� FOCUS SERVICE - naprawa tele-
wizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana
– us³ugi miarowe, przeróbki, wszel-
kie naprawy ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
��Gaz, hydraulika 24 h, awarie pie-
ca, termy, kuchni, pod³¹czenia, prze-
róbki, naprawy. 

Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
RAMKA
Geodezyjne – mapy do podzia³ów,
mapy prawne, mapy do odbioru bu-
dynków, przy³¹czy, mapy do projek-
tów, itp. Tel. 0501-262-080 
�� Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, panele,
gwarancja – Firma G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53, 0504 61 88 88
� G£AD�, MALOWANIE. 

Tel. 0606-181-588
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – solidnie. 

Tel. 022 610-81-21; 
0607-773-106

� Hydrauliczne, Wod.-Kan. Gaz.,
CO, piece, filtry. 

Tel. 022 613-82-96; 
0696-321-228

�� HYDRAULIKA. 
Tel. 0504-242-103

�� Hydrauliczne, czyszczenie kanali-
zacji, bia³y monta¿, drobne naprawy
itp. Tel. 0502-934-458
�� £AWECZKI PRZYGROBOWE
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
TRWA£E, ODPORNE NA DEWA-
STACJÊ I WARUNKI ATMOSFE-
RYCZNE. SPRZEDA¯ ul. KO-
MORSKA 48. Tel. 0697-104-304
�� Malowanie, tapetowanie, pane-
le. 
Tel. 022 615-76-97; 0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
� Malowanie, tapetowanie, remon-
ty. 

Tel. 022 612-21-74; 0501-028-073
� Malowanie, tapety, g³adŸ – osobi-
œcie. Mistrz, 25 lat praktyki. 

Tel. 022 810-90-22
� Malowanie. Tel. 022 673-16-46
��Meble na wymiar, kuchnie, sza-
fy, garderoby. Tel. 0607-996-827
�� Naprawa i przestrajanie telewi-
zorów krajowych i zagranicznych,
magnetowidów, urz¹dzeñ elektro-
nicznych. Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki – ta-
nio! 

Tel. 022 644-23-12; 0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci i renci-
œci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 0503-846-135
�� Naprawa telewizorów u klienta.
Dojazd gratis. 
Tel. 022 671-94-53; 0692-420-605

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej posta-
ci, makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
� Panele, malowanie, glazura, hy-
draulika. Tel. 0516-301-225
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów,
magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska
22. Tel. 022 870-09-54

�� PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki. Profesjonalnie. Suche
po 4 godz. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 
0502-928-147

�� PRANIE dywanów, wyk³adzin
i tapicerki. Tel. 022 215-31-89; 

0504-047-000
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830; 
022 671-80-49; 0604-910-643

�� Przeprowadzki z pakowaniem,
tanio. 
Tel. 022 810-25-72; 0501-190-127
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0606-743-873 
� Remonty, malowanie, tapetowa-
nie. 

Tel. 022 612-21-74; 0501-028-073
�� REMONTY, ADAPTACJE. 

Tel. 0504-242-103
� Skup z³omu, makulatury, odbiór
w³asnym transportem. Ul. Komorska
48 obok bazaru Szembeka. 

Tel. 0697-104-304
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo. Meble
na wymiar, kuchenne, biurowe, sza-
fy wnêkowe, garderoby itp. Ciêcie
p³yt. 
Tel. 0694-94-99-49; 022 619-52-76
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
� Transport, piasek, ¿wir, inne. Ko-
parko - ³adowarka 4x4. 

Tel.602-440-484; 0509-313-311
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakiero-
wanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0663-511-771
� Uk³adanie kostki brukowej, grani-
towej, dekoracje, palisady, odwo-
dnienia. 

Tel. 0608-412-178; 501-69-74-89
� Wpisy do dziennika budowy –
rozbiórki i kosztorysy do banku, eks-
pertyzy techniczne oraz obowi¹zko-
we kontrole obiektów. 

Tel.0509-313-311
� ¯aluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety
antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 022 610-23-83
�� Studnie. Tel. 022 789-33-89
��¯uk – wywóz gruzu, z³omu, œmie-
ci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZDROWIE
� Rzuæ Palenie! Metoda BRT, jeden
zabieg skutecznie! 

Tel. 022 401-73-22

ZIELARSTWO
� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdeckiej
i Komorskiej, paw. 53 D obok Agen-
cji op³at – Zielarstwo – pe³ny asorty-
ment, profesjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê. W³a-
sny transport. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Geodezyjne – mapy do podzia³ów,
mapy prawne, mapy do odbioru
budynków, przy³¹czy, mapy do
projektów, itp. Tel. 0501-262-080 
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
� ul. Grochowska 156

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 9588;

022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAK£AD POGRZEBOWY
„TOTUS”

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A KR E S  U S Ł UG

(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

ul. Grochowska 242

C A Ł O D O B O W O

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O
REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

ZWIERZĘTA
��W Rembertowie 14 wrzeœnia br.
zagin¹³ kot pó³pers, bia³o-szary
z czarn¹ plam¹ na nosie. Nagroda!

Tel. 022 611-81-95

Profesjonalne nianie, opiekunki,
gosposie domowe. 

Agencja Opiekunek LAND
Tel. 22 779-30-04, 501-095-309

Przyjmiemy kobiety i mê¿czyzn
do pracy w sklepie ul. Tarno-
wiecka 2. Tel. 022 740-01-90
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 022 672-79-36

022 610-10-57; 022 671-63-13

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

REKLAMA REKLAMA

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 08.11.2008–21.11.2008 – 980 zł �� 07.12.2008–20.12.2008 – 1050 zł
�� 23.11.2008–06.12.2008 – 980 zł �� 22.12.2008–04.01.2009 – 1372 zł

W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza

SALON OPTYCZNY
Okulary tylko

49,−*

oprawa + szk³a + robocizna
(sfera –6 do +6)

ul. Bora−Komorowskiego 5f
pawilon 24 tel. 022 671−14−95
szeroki wybór oprawek – od 29,-

akcesoria do okularów
pracujemy pon.–pt. 11-19
*szczegó³y promocji w salonie

* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

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

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 4, 6, 7, 9, 11–14 XI.
Zapisy i informacje w godz. 14.00-22.00 pod numerami telefonu: 

(022) 679-22-47, 0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Aleja Sztandarów, jedna z g³ównych arterii Rembertowa – zosta³a oddana do ruchu 17
paŸdziernika. Zmodernizowan¹ alejê oficjalnie otworzy³ burmistrz Mieczys³aw Golónka,
a poœwiêci³ proboszcz Parafii MB Zwyciêskiej ks. pra³at Edward ¯mijewski. Na uroczy-
stoœæ przybyli radni, przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej, 9 Rejonowej Bazy
Materia³owej, wykonawcy i mieszkañcy Rembertowa. (ab)

Aleja Sztandarów jak nowa!
Yacht Club Polski Warszawa za-
koñczy³ ¿eglarski sezon letni
2008, jednoczeœnie inauguruj¹c
sezon zimowy. W uroczystoœci
wziê³o udzia³ wiele pokoleñ ¿e-
glarzy, instruktorów i wycho-
wanków, w tym znani polscy
olimpijczycy, Zofia Klepacka
i Mateusz Kusznierewicz.

Uroczystoœæ odby³a siê 18 paŸdziernika na te-
renie Klubu przy Wale Miedzeszyñskim. Po krót-
kim powitaniu i przypomnieniu sukcesów i naj-
ciekawszych momentów mijaj¹cego sezonu,

symbolicznymi pucharami wyró¿niono m³odych,
zdolnych ¿eglarzy. Wyró¿nienie by³o tym wiêk-
sze, ¿e nagrody ¿eglarska m³odzie¿ otrzyma³a
z r¹k swoich starszych, utytu³owanych klubo-
wych kolegów, Zofii Klepackiej i Mateusza Ku-
sznierewicza. – 22 lata jestem cz³onkiem Klubu
i nigdy nie by³o momentu, kiedy myœla³em o zmia-
nie barw. Jeœli tylko mogê, staram siê tu przyje¿-
d¿aæ i braæ udzia³ w takich, jak dzisiejsze spotka-
niach – mówi³ Mateusz Kusznierewicz. – Mi³o
jest spotykaæ siê z m³odzie¿¹, widzê b³ysk w ich
oczach. Ja sam pamiêtam, jak odbiera³em nagro-
dê z r¹k Zbyszka Kani, którego sukcesami by³em
zafascynowany. To by³o dla mnie olbrzymie prze-
¿ycie.

Równie mocno z klubem zwi¹zana jest Zofia
Klepacka, wielokrotna mistrzyni œwiata w wind-
surfingu, która od trzech lat z fundacj¹ „Hej Przy-
godo” organizuje regaty dla m³odzie¿y. - Jak Pan
Bóg daje talent, to trzeba nim siê dzieliæ z innymi
– mówi³a. – Sporo dzieci garnie siê do tego spo-
rtu, ale brakuje tych, którzy bêd¹ te dyscypliny je-
szcze szerzej propagowaæ.

Po wrêczeniu nagród, przy donoœnych dŸwiê-
kach gwizdków bosmañskich, opuszczeniem
bandery zakoñczono sezon letni. A poniewa¿
warszawski klub aktywnie dzia³a tak¿e zim¹,
opuszczon¹ banderê po chwili ponownie wci¹-
gniêto na maszt, inauguruj¹c w ten sposób zimo-
wy sezon 2008/2009. Po czêœci oficjalnej, jak na
¿eglarzy przysta³o, uroczystoœæ przenios³a siê
do... klubowej tawerny. florenty

W Yacht Clubie bandera w dół i w górę

Ju¿ po raz ósmy organiza-
torzy festynu, Urz¹d m. st. War-
szawa dla Pragi Po³udnie i po-
³udniowopraski OSiR, postano-
wili poprzez promocjê sportu
zadbaæ o zdrowie i kondycjê fi-

zyczn¹ swoich mieszkañców,
którzy brali udzia³ w konkur-
sach sprawnoœciowych, b¹dŸ
wspinali siê na œciance. Inni
spêdzali czas na podziwianiu
pokazów sztuk walki i choreo-

grafii zespo³ów tanecznych.
Mo¿na by³o równie¿ bezp³atnie
zmierzyæ ciœnienie krwi i po-
ziom cholesterolu, a tak¿e od-
daæ siê degustacji zdrowej ¿yw-
noœci.

Du¿e zainteresowanie wywo-
³a³ pokaz ma³ych judoków. –
Szukaliœmy z ¿on¹ dla naszego
szeœciolatka jakiejœ sekcji spo-
rtowej i znaleŸliœmy sekcjê ju-
do. Od razu mu siê spodoba³o,
teraz Olek po ka¿dym treningu
czeka ju¿ na nastêpny - mówi
tata jednego z ma³ych sportow-
ców. – Ma³o tego. Odk¹d od-
prowadzamy syna na treningi,

sami z ¿on¹ przez tê godzinê
æwiczymy na si³owni.

Nad prawid³owym przebie-
giem pikniku czuwa³ m. in. S³a-
womir Kopeæ, jeden z 22 pol-
skich sêdziów na igrzyskach
olimpijskich w Pekinie. – Sza-
cujemy, ¿e w ci¹gu tych piêciu
godzin, pojawi siê ok. 3 tysiêcy
osób. 

Rzeczywiœcie na parkiecie,
do ostatnich minut pikniku,
szala³o wielu, zarówno m³od-
szych, jak i starszych amatorów
aktywnego spêdzania wolnego
czasu. 

Piotr Bartoszewicz

„Zyj zdrowo na sportowo”
Pod takim has³em w ostatni¹ sobotê paŸdzier-
nika mieszkañcy Pragi Po³udnie brali udzia³
w sportowym pikniku. T³umy, jakie przewinê-
³y siê przez halê OSiR przy ul. Siennickiej, po-
kazuj¹, ¿e zainteresowanie sportem i zdro-
wym trybem ¿ycia z ka¿dym rokiem roœnie.
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61


 Realizacja zleceñ NFZ

 Akcesoria do aparatów

 Dobór i badanie s³uchu bezp³atne

 Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych

 Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00 

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
Warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworod-
ka i nastolatka. Tak samo jak wy-
stêpuj¹ ró¿nice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i szeœædziesiê-
cioletnich. Jak wiele innych rze-
czy s³uch zmienia siê na prze-
strzeni ¿ycia, ale zmiany zazwy-
czaj wystêpuj¹ tak wolno, ¿e na
pocz¹tku wcale ich nie zauwa¿a-
my. Dopiero, gdy s³uch zaczyna
wp³ywaæ na nasz sposób porozu-

miewania siê z innymi osobami,
zaczynamy siê zastanawiaæ, co
siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzo-
wane urz¹dzenia, potrafi¹ce do-
stosowaæ siê do ubytku pacjen-
ta. Wybór konkretnego modelu
aparatu w znacznej mierze zale-
¿y od rodzaju ubytku s³uchu,
ale tak¿e od osobistych prefe-
rencji pacjenta i jego trybu ¿y-
cia. W ka¿dym przypadku spe-
cjalista audioprotetyk zapropo-
nuje najlepsze rozwi¹zanie i po-

mo¿e dokonaæ najlepszego wy-
boru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami.
Noszenie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu s³uchowego nie
jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze przy-
czyny dyskomfortu pacjenci
wskazuj¹ trudnoœci w komuniko-
waniu siê z rodzin¹ i znajomymi.
Nowoczesne technologie nie
ominê³y aparatów s³uchowych,
które wyposa¿one s¹ w bardzo
szybkie procesory potrafi¹ce czy-
niæ z dŸwiêkiem prawdziwe cu-
da.” – mówi pani Ryta Turczyñ-
ska, dyplomowany audioprotetyk
z firmy Fonikon, która specjali-
zuje siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i na-

tychmiastow¹ ró¿nicê. Bardzo
wa¿nym czynnikiem jest indywi-
dualne zaanga¿owanie pacjenta
w proces noszenia aparatu. Im
wiêcej informacji mo¿e on do-
starczyæ o swoich odczuciach
i potrzebach, tym lepsze bêd¹ re-
zultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetów
audioprotetycznych firmy Fo-
nikon zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych na bezp³at-

ne badanie s³uchu oraz kon-
sultacjê audioprotetyczn¹.
Istnieje mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z refundacji NFZ i œrod-
ków PFRON. Osobom niepe³-
nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszymi
us³ugami prosimy o telefo-
niczne umawianie wizyt (ul.
Ostro³êcka 4, tel. 022 498 74
80; ul. Br. Czecha 39, tel. 022
353 42 50) AS 2008

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

USŁYSZ NA NOWO
S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

- Panie Dyrektorze, kieruje
Pan placówk¹ wyj¹tkow¹.
Szpital, poradnia specjali-
styczna i zak³ady diagnostycz-
ne, a tak¿e jedyny na Mazow-
szu Szpitalny Oddzia³ Ratun-
kowy dla dzieci. To do was
przywo¿¹ m.in. ofiary powa¿-
nych wypadków, dzieci z ca³e-
go województwa. Ilu pacjen-
tów przewija siê przez Nie-
k³añsk¹ w ci¹gu roku? Jaki
jest ich poziom satysfakcji
z us³ug medycznych? Jak Pañ-
stwo dajecie sobie radê w dzi-
siejszych, nie³atwych czasach?

- W sumie mamy oko³o stu
piêædziesiêciu tysiêcy (150.000!)
pacjentów w ci¹gu roku, lecz
trzeba pamiêtaæ, ¿e to dzieci,
którym najczêœciej, jak to mo¿li-
we, towarzysz¹ zestresowani ro-
dzice, których te¿ nale¿y otaczaæ
opiek¹ i wsparciem. W sumie to
ogromna rzesza oko³o 300.000
ludzi.! Wa¿ne jest, ¿e przy takim
ogromie pracy, jesteœmy jednym
z nielicznych szpitali w Polsce
o udokumentowanej, bardzo wy-
sokiej jakoœci œwiadczonych
us³ug. Dowód na to jest prosty:
w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat
mamy tylko jedn¹, uznan¹ przez
s¹d, skargê. A dziesiêæ lat to ju¿
nie kilkaset tysiêcy, lecz kilka
milionów osób! Mamy jedyny

w naszym województwie szpital-
ny oddzia³ ratunkowy dla dzieci,
do nas trafia wiêkszoœæ przypad-
ków „ostrody¿urowych” z terenu
Mazowsza. Posiadamy równie¿
nie³atwy do zdobycia certyfikat
ISO (pierwszy ca³oœciowy certy-
fikat dla szpitala dzieciêcego na
Mazowszu!), ale to wszystko nie
umniejsza naszych k³opotów
i nie sprawia, ¿e jakiekolwiek
œcie¿ki s¹ dla nas ³atwiejsze ni¿
dla innych placówek.

- Jakie s¹ najpowa¿niejsze
problemy szpitala? Wszyscy
narzekaj¹ na sztywne i Ÿle do-
pasowane gorsety przepisów,
zw³aszcza dotycz¹cych finan-
sów, ale jak to siê przek³ada
na codziennoœæ naszej Nie-
k³añskiej?

- Najwiêkszym problemem
jest lokalizacja – œmieje siê dyr.
Chêciñski, ale zaraz powa¿nie-
je. – Otoczeni ciasn¹ zabudo-
w¹, nie mamy wielkich szans
na rozwój infrastruktury, bo
gdzie tu budowaæ?  S¹ ciekawe
koncepcje, ale to kwestia przy-
sz³oœci. Dziœ najwiêkszym pro-
blemem, i to w kilku istotnych
obszarach, s¹ pieni¹dze. Nowy
system rozliczeñ z NFZ przy-
sporzy³ szpitalom mnóstwo
pracy i… znacz¹co zmniejszy³
ich przychody!  Przyk³adowo,
jeœli chodzi o intensywn¹ tera-
piê: do lipca, gdy obowi¹zywa³
poprzedni system, otrzymywa-
liœmy przeciêtnie 14,5 tys. za
statystycznego pacjenta; obe-
cnie, po wprowadzeniu nowego
systemu Jednorodnych Grup
Pacjentów, tzw. JGP, otrzymu-
jemy mniej, ni¿ po³owê tej
kwoty! Jakoœæ us³ug jest naj-
wy¿szym celem i na tym nie
mo¿emy oszczêdzaæ. A za mo-
ment zabraknie na konieczne
nale¿noœci. Zad³u¿enie narasta
z miesi¹ca na miesi¹c. Na ostat-
nim Forum Rynku Zdrowia
uczestnicy poruszali problem
zdecydowanie zbyt niskiej wy-
ceny pediatrii. Bez echa.

- Nie do koñca rozumiem,
na czym polegaj¹ trudnoœci
p³atnicze?

- Oto prosty przyk³ad: jeœli
przyjmujemy pacjenta na od-
dzia³ 1 paŸdziernika i rozpoczy-
namy intensywne leczenie, po

dope³nieniu zawi³ych formalno-
œci pieni¹dze wp³yn¹ do nas na
konto dopiero w koñcu listopa-
da, a i to pod warunkiem, ¿e
NFZ nie dopatrzy siê jakichkol-
wiek uchybieñ w wys³anych mu
materia³ach – odes³a³by je do
poprawki i rozpatrzy³ za kolej-
nych kilka tygodni. W praktyce
niektóre szpitale otrzymuj¹ na-
le¿noœci nawet po 3 miesi¹cach.
A kosztuj¹ nie tylko pensje
i media; olbrzymie, lecz ko-
nieczne kwoty to leki i rozmaite
preparaty, materia³y eksploata-
cyjne do naszej aparatury i urz¹-
dzeñ, a tak¿e jej skrupulatne na-
prawianie i konserwacja, ko-
sztuje niezbêdny sprzêt jednora-
zowy, kosztuje wreszcie utrzy-
manie w czystoœci wszystkich
pomieszczeñ. W obecnym sy-
stemie JGP wyceny procedur
pediatrycznych s¹ o wiele ni¿-
sze, ni¿ by³y poprzednio. Ten
system rozliczeñ bêdzie nadal
utrzymany, wiêc nam, podobnie
jak bardzo wielu szpitalom
w Polsce, grozi trudna do wyo-
bra¿enia katastrofa! Póki siê da,
nie oszczêdzamy na leczeniu
i na pacjentach, staraj¹c siê
utrzymaæ tak wa¿ne dla zdrowia
dzieci wysokie standardy. Ale
w tych warunkach zad³u¿enie
roœnie lawinowo i obawiam siê,
¿e bez szybkiej zmiany wyceny
procedur medycznych czêœæ
szpitali mo¿e zbankrutowaæ. Co
stanie siê wówczas z naszymi
pacjentami? Czy mo¿na dopu-

œciæ do zamkniêcia jedynego
oddzia³u ratunkowego w ponad
piêciomilionowym wojewódz-
twie, jakim jest Mazowsze? Nie
wyobra¿am sobie tego. Dok³a-
dam wszelkich starañ, lecz
zmiany s¹ konieczne od zaraz!

- Nie wspomina Pan o pen-
sjach...

- Nie, bo to temat dra¿liwy.
Ale skoro o nich mówimy…
Tak zwana „ustawa wedlowska”
z 22 lipca 2006 r. zobowi¹za³a
nas do przeznaczenia dodatko-
wych przychodów, tych poza
wykonywaniem procedur, na
wzrost wynagrodzeñ. Zastoso-
waliœmy siê do tego. Mówimy
o kwocie oko³o 500.000 z³ – na
tyle wystawialiœmy, co miesi¹c
fakturê i wyp³acaliœmy nale¿no-
œci naszym pracownikom (to
prawie 600 osób). Zapisy usta-
wy i propozycje NFZ spowodu-
j¹, ¿e ju¿ od stycznia ta kwota
zmniejszy siê, w naszym przy-
padku, szacunkowo o oko³o
75%! Proszê sobie wyobraziæ,
przed jak trudnymi dylematami
stoj¹ dyrektorzy szpitali: obci¹æ
i tak niewygórowane wynagro-
dzenia? A ten problem dotyczy
wszystkich polskich szpitali.
Dodam, ¿e inne przepisy gwa-
rantuj¹, w przypadku wzrostu
wartoœci kontraktu z NFZ, prze-
znaczenie minimum 40% plano-
wanego wzrostu na p³ace. To
sprawiedliwe i zrozumia³e. War-
toœæ naszego kontraktu ros³a, co
kwarta³, wiêc by³y podwy¿ki.
Nie powiedziano nam jednak,
sk¹d braæ pieni¹dze na podwy¿-
szone pensje, gdy w kolejnym
kwartale nie wykonamy plano-

wanego kontraktu szpitala
z NFZ. Przepis, który z pozoru
dba o dobro pracownika i jego
zarobki, w konsekwencji mo¿e
pozbawiæ go w ogóle miejsca
pracy, poniewa¿ mo¿e doprowa-
dziæ szpital do niewyp³acalnoœci
i bankructwa. Sk¹d braæ na wy-
p³aty, gdy kontrakt jest niewy-
konany z obiektywnych przy-
czyn (mniej pacjentów, mniej
porad)? 

- Nie wiem, ilu Czytelników
przyjê³oby od swoich praco-
dawców ze zrozumieniem
i spokojem propozycjê obni-
¿enia wynagrodzeñ, jak by siê
potem czuli, jak pracowali…
To wa¿ne, by dzieci mia³y
szansê na natychmiastow¹,
profesjonaln¹ pomoc na w³a-
œciwym poziomie. Dziêkuj¹c
Panu za rozmowê, trzymam
kciuki, by teoria, na jakiej
opieraj¹ siê ustawodawcy,
bardzo solidnie by³a osadzo-
na w praktyce i realiach,
o których przed chwil¹ roz-
mawialiœmy. By³by to krok
w dobrym kierunku. 

Nie³atwo jest dzisiaj zarz¹-
dzaæ placówk¹ zdrowia, jeœli
siê nie chce podejmowaæ decy-
zji kosztem jakoœci leczenia pa-
cjentów. By³aby to polityka
bardzo krótkowzroczna. Trud-
nych dylematów przysparza dy-
rektorom planowana komercja-
lizacja szpitali. 

Czy uda siê uratowaæ tego
pacjenta, jakim jest polska s³u¿-
ba zdrowia, a jeœli tak, to, w ja-
kim czasie i czyim kosztem? 

Katarzyna Jasiek

W trosce o dzieci – co na Niekłańskiej?
Zaniepokojeni wieœciami, dobiegaj¹cymi z rynku 
zdrowia, poprosiliœmy o rozmowê Paw³a Chêciñskiego,
dyrektora Szpitala Dzieciêcego im. prof. dr med. Jana
Bogdanowicza, czyli popularnej „Niek³añskiej”.
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Z okazji Œwiêta Niepodleg³o-
œci we wtorek, 11 listopada
o godz.18.00 w sanktuarium
Matki Bo¿ej Królowej Pol-
skich Mêczenników przy
ul. Spalinowej odpra-
wiona zostanie uroczy-
sta msza œwiêta na któ-
r¹ zaprasza proboszcz 
ks. pra³at Krzysztof Jackow-
ski. Po mszy przewidziany jest
koncert pieœni patriotycznych.

� � �
Rygor natychmiastowej wyko-

nalnoœci ma wydane 24 paŸdzier-
nika przez Jacka Koz³owskiego,
wojewodê mazowieckiego, po-
zwolenie na budowê. Inwestor –
Miasto Sto³eczne Warszawa –
mo¿e zacz¹æ prace natychmiast.
Wêze³ „Marsa” zwiêkszy bezpie-
czeñstwo na skrzy¿owaniu drogi
krajowej Nr 2 z Tras¹ Siekier-
kowsk¹ (zbieg ulic: Marsa, Gro-
chowskiej, P³owieckiej i Ostro-
bramskiej). To jeden z najbar-
dziej kolizyjnych punktów ko-
munikacyjnych w Warszawie.

� � �
- Oko³o 6 mln z³ zebrano pod-

czas I Dnia Dziêkczynienia, 1
czerwca tego roku - poinformo-
wa³ na konferencji prasowej me-
tropolita warszawski abp Kazi-
mierz Nycz. 

Podsumowuj¹c wyniki ogólno-
polskiej zbiórki, jaka odby³a siê
w czerwcu na rzecz budowy
Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej,
która ma byæ wotum narodu za
woln¹ Polskê, Jana Paw³a II
i kard. Stefana Wyszyñskiego,
abp Nycz podkreœli³, ¿e jest to
bardzo dobry wynik, a pieni¹dze
zebrane tego dnia „winny wystar-
czyæ na wykoñczenie œwi¹tyni
w stanie surowym oraz na wsta-
wienie okien”. O budowie Œwi¹-
tyni Opatrznoœci Bo¿ej jako na-
rodowego wotum wdziêcznoœci
przede wszystkim za uchwalenie
Konstytucji 3 Maja, zdecydowa³
Sejm uchwa³¹ z 5 maja 1791 ro-
ku. Inicjatywê budowy Œwi¹tyni
podj¹³ na nowo w 2002 roku Pry-
mas Polski kard. Józef Glemp.

Od rozpoczêcia prac Fundacja
Budowy Œwi¹tyni Opatrznoœci

Bo¿ej wyda³a na budowê 79 mln
z³otych. Czêœæ sakralna wykona-
na zosta³a w 92 proc. Brakuje tyl-
ko kopu³y, która powstanie do
pocz¹tku 2009 roku.

� � �
Zwolennicy zdrowej ¿ywnoœci

mog¹ ju¿ robiæ zakupy w nowych
ekologicznych delikatesach sieci
Organic Farmy Zdrowia przy ul.
Meissnera 1/3 róg Fieldorfa. - Na
klientów czeka blisko 4 tys. certy-
fikowanych produktów, ³¹cznie
z pieczywem, wêdlinami, nabia-

³em, warzywami, produktami dla
alergików i diabetyków, eko-ko-
smetykami – powiedzia³ 15 paŸ-
dziernika podczas otwarcia pla-
cówki prezes Organic Farmy
Zdrowia S³awomir Ch³oñ (na
zdjêciu z lewej z wiceburmi-
strzem Pragi Po³udnie Markiem
Karpowiczem).

� � �
Polski Czerwony Krzy¿ jako

pierwszy w Polsce wprowadzi³
karty ICE. Karta zawiera imiê
i nazwisko w³aœciciela oraz nu-
mery telefonów do 3 osób, które
nale¿y powiadomiæ w razie wy-
padku. Czêsto o uratowaniu ¿ycia
lub zdrowia ofiary wypadku de-
cyduj¹ minuty. Tymczasem w
Polsce nie ma obowi¹zku nosze-

nia przy sobie dowodu to¿samo-
œci ani innych dokumentów u³a-
twiaj¹cych ratownikom zdobycie
informacji o poszkodowanym.
Karta umo¿liwi identyfikacjê
rannej osoby oraz zdobycie klu-
czowych informacji dotycz¹cych
jej stanu zdrowia, przyjmowa-
nych leków, odbywanej terapii.
Osoby podane w karcie, powinny
odpowiedzieæ na te podstawowe
pytania. 

Gdy poszkodowany jest nie-
przytomny, ma amnezjê lub nie
jest w stanie podaæ swoich da-
nych, policja w obecnoœci lekarza
komisyjnie przeszukuje jego rze-
czy, aby móc ustaliæ to¿samoœæ.
Karta jest tak¿e bardzo pomocna
w sytuacji, gdy poszkodowany
nie uleg³ ¿adnemu wypadkowi,
ale ma chwilowe zaniki pamiêci,
amnezjê, jest osob¹ starsz¹, która
ma problemy z bezpiecznym po-
wrotem do domu. Dziêki karcie
ICE Polskiego Czerwonego
Krzy¿a s³u¿by ratownicze szybko
uzyskaj¹ cenne informacje o po-
szkodowanej osobie. Wystarczy
kupiæ zdrapkê z kodem dostêpu,
zalogowaæ siê na stronie
www.pck.org.pl/ice i wpisaæ
swoje dane. Gotow¹ kartê PCK
wyœle poczt¹. Koszt zdrapki to
zaledwie 5 z³. 

� � �
W zwi¹zku z przyjêciem przez

Radê Warszawy 2 paŸdziernika
dwóch kluczowych dokumen-
tów z zakresu polityki mieszka-
niowej (Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem m. st. Warszawy
na lata 2008-2012 oraz Progra-
mu Komunalnego Budownictwa

Mieszkaniowego m. st. Warsza-
wy na lata 2008-2012), War-

szawskie Stowarzyszenie Lo-
katorów zorganizowa³o 23

paŸdziernika podczas
sesji Rady akcjê prote-
stacyjn¹. Celem prote-
stu by³o zwrócenie

uwagi radnych oraz opi-
nii publicznej na negatyw-

ne konsekwencje zapisów za-
wartych w obu przyjêtych doku-
mentach.

� � �
Jeœli posiadacie Pañstwo niepo-

trzebne, ale jeszcze w dobrym sta-
nie: meble, sprzêt AGD, resztki
materia³ów budowlanych np. far-
by, gips, cement, wszystko co mo-
¿e siê przydaæ do remontu i urz¹-
dzenia pomieszczeñ do prowadze-
nia zajêæ dla grupy osób niepe³no-
sprawnych, mo¿na te rzeczy nie-
odp³atnie przekazaæ Towarzystwu
Przyjació³ Dzieci w Helenowie.
Kontakt tel. 022 812-10-18 
w. 152 lub kom. 0608-024-491,
e-mail; absolwent.tpd.@op.pl

� � �
25 i 26 paŸdziernika br. w Miñ-

sku na Bia³orusi odby³y siê Mi-
strzostwa Œwiata w tañcu na wóz-
kach. Polskê reprezentowa³y pa-
ry, które na co dzieñ trenuj¹

w klubach, oœrodkach w: Warsza-
wie, £omiankach, Ostro³êce, Po-
znaniu. Nasi zawodnicy pracowi-
cie przygotowywali siê do Mi-
strzostw podczas zgrupowañ
i treningów odbywaj¹cych siê
pod czujnym okiem trenerów. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e polska
kadra od lat nale¿y do œwiatowej
czo³ówki zawodników uprawia-
j¹cych taniec na wózkach. Jedn¹
z tancerek jest Joanna Reda, mie-
szkanka Goc³awia.

� � �
Klub Kultury „Zastów” przy

ul. Lucerny organizuje Ogólno-
polski konkurs malarski „Cztery
pory roku - jesieñ”. Format prac:
minimum A3 maximum B2,
pod³o¿e: karton, papier, tektura,
p³ótno. Technika: malarstwo
(akwarela, tempera, akryl, olej).
Na odwrocie ka¿dej pracy nale-
¿y podaæ: tytu³, dane autora
(imiê, nazwisko i wiek), nazwê
placówki, adres, telefon/fax, e-
mail, imiê i nazwisko opiekuna.
Prace niew³aœciwie opisane nie
bêd¹ oceniane przez jury. Prace
nale¿y sk³adaæ osobiœcie lub

przes³aæ na adres klubu ul. Lu-
cerny 13, 04-687 Warszawa do 7
listopada br. (liczy siê data
wp³ywu) wraz z list¹ zbiorcz¹
uczestników z podzia³em na ka-
tegorie wiekowe.

� � �
Z okazji 90. rocznicy odzyska-

nia przez Polskê niepodleg³oœci
Przedszkole nr 224 Sióstr Feli-
cjanek 28 paŸdziernika br. goœci-
³o ¿o³nierzy Kompanii Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego. ¯o³-
nierze zaprezentowali m.in. mu-
sztrê paradn¹ oraz uczestniczyli
w spotkaniu z dzieæmi i kadr¹ na-
uczycielsk¹. (ab) 

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA � Koœció³ parafii pod wezwaniem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy ul. Nobla 16-2 listopada godz. 19.30 - koncert „Misterium
Zaduszkowe”. Wstêp wolny. 
� Festiwal Literatura na Peryferiach - ul. Lubelska 30/32 - 30.10.
godz. 18.30 - Maria ze Skaryszewskiej - Spotkanie z re¿yserem Józe-
fem Gêbskim, poœwiêcone po³udniowopraskim w¹tkom w twórczoœci
Tadeusza Borowskiego, który mieszka³ i pracowa³ przy ul. Skaryszew-
skiej i tu umieœci³ akcjê opowiadania „Po¿egnanie z Mari¹”. Wstêp
wolny; 06.11. godz. 18.30 Wietnam nad Wis³¹. Spotkanie z Ngo Van
Tuongiem, mieszkaj¹cym w Warszawie dziennikarzem i dzia³aczem
spo³ecznym poœwiêcone literaturze tworzonej przez polskich Wiet-
namczyków oraz wietnamsko-jêzycznej prasie. Wstêp wolny;  
� Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2- 29.10. godz. 17.00 - Spotkanie pt. „Kobiety w ¿yciu Józe-
fa Pi³sudskiego”. Wstêp wolny;
� Klub Integracji ul. Szafirowa 58 - zajêcia gimnastyczne dla se-
niorów dzielnicy Wawer w ka¿dy wtorek o godzinie 8.30, pi¹tek
o godzinie 9.30. Zajêcia s¹ bezp³atne. Przyjmowane s¹ zapisy senio-
rów na zajêcia z podstaw obs³ugi komputera oraz jêzyka angielskie-
go dla pocz¹tkuj¹cych. Szczegó³y w Klubie Integracji ul. Szafirowa
58 oraz pod nr tel. (0-22) 872-03-85; Organizator Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej Dzielnicy Wawer;
� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 2.11. godz.
19.00 - „Zdziczenie obyczajów poœmiertnych” wg Boles³awa Le-
œmiana scenariusz i re¿yseria Szczepan Szczytno premiera spektaklu
(goœcinnie) w Teatrze Kamienica; 5.11. godz. 11.00-13.00 „Barwy
jesieni” warsztaty plastyczne;  6.11. godz. 18.00 „Piosenki z teatru”
wiersze Boles³awa Leœmiana z muzyk¹ Romana Ziemlañskiego
w wykonaniu Aleksandry Jankowskiej, Agaty Meilute i Jerzego £a-
zewskiego; 12.11. godz. 17.30„Œwiaty i zaœwiaty Boles³awa Leœmia-
na” wyk³ad Stefana Starczewskiego;
� Oœrodek KARTA i Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 -
30.10. godz. 18.00 - dyskusja „Zaolzie w XX wieku spór polsko-
czeski”. W dyskusji wezm¹ udzia³ m.in. prof. Meèislav Borák z Uni-
wersytetu Œl¹skiego w Opawie, Jerzy Kronhold, Konsul Generalny
w Ostravie, Krzysztof Szelong, dyrektor Ksi¹¿nicy Cieszyñskiej.
Swój udzia³ zapowiedzia³ Ambasador Republiki Czeskiej w Rzecz-
pospolitej Polskiej Jan Bechter. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Fot. Jacek Reda
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zapraszamy na ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; tel. (022) 612-13-40; (022) 424-64-35

www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl

KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

Komis SEZAM 
jako pierwszy komis 

w Warszawie wprowadzi³ 
internetow¹ 

sprzeda¿ rataln¹

Polecamy szeroki wybór mebli i sprzêtów:
�� domowych – pokoje, kuchnie, ³azienki, balkony, piwnice, gara¿e, ogrody itp.
�� sklepowych – rega³y, lady, recepcje, stojaki, wieszaki, zabudowy itp.
�� biurowych – biurka, rega³y, gabinety, sto³y, fotele, krzes³a itp.
I wiele innych mebli, sprzêtów i urz¹dzeñ w rewelacyjnych cenach!

CO TYDZIEÑ NOWA OFERTA!

UWAGA! LOKAL – OKOLICE UL. OSTROBRAMSKIEJ!
DO WYNAJÊCIA

Lokal dwupoziomowy 287 m2

Przestronny, jasny, w nowym, atrakcyjnym budynku
Ciekawa architektura ��Wejœcie bezpoœrednie, niezale¿ne

Wygodny dojazd (tu¿ przy Ostrobramskiej) �� Bezp³atne parkowanie
�� Cicha okolica

Lokal daje du¿e mo¿liwoœci adaptacji i dostosowania do potrzeb najemcy (wydzielanie pomieszczeñ itp.)
Znakomity na  bank, biuro (open space lub pokoje), szko³ê jêzyków, atelier filmowe 

czy nowoczesn¹ rehabilitacjê
CENA ROZS¥DNA, DO NEGOCJACJI

Informacje i szczegó³y: S.M. „Ostrobramska” , Warszawa, ul. Tarnowiecka 7
Tel: 022 612 56 66 p. Gra¿yna Rosiñska, p. Roman Piekarski

piêtro

parter

Mieszkaniec: - Na pocz¹tku
pochwalê – jako szefowie
organizacji grupuj¹cych kup-
ców doprowadziliœcie Pano-
wie do tego, ¿e bardzo spraw-
nie i zdyscyplinowanie kupcy
opuœcili teren bezpoœrednio
przyleg³y do Stadionu Dzie-
siêciolecia. To by³a du¿a ope-
racja i ma³o kto wierzy³, ¿e
obejdzie siê bez protestów ze
strony kupców.

Cezary Bunkiewicz: - To
by³a olbrzymia operacja. Prze-
nieœliœmy w sumie 1200
podmiotów gospodarczych!
Dziêki temu móg³ planowo roz-
pocz¹æ siê pierwszy etap budo-
wy Stadionu Narodowego. Fak-
tycznie, sztuk¹ by³o znalezienie
nowych lokalizacji i bezkon-
fliktowe przeprowadzenie tylu
kupców, ale po pierwsze mamy
doœwiadczenie w zarz¹dzaniu
targowiskiem, w tworzeniu od-
powiednich relacji z kupcami,
a po drugie – zobowi¹zaliœmy
siê do tej przeprowadzki, a my
dotrzymujemy umów.

M.: - By³a pochwa³a, a te-
raz bêdzie mniej przyje-
mnie... Mieszkañcy skar¿¹
siê, ¿e na tymczasowym tar-
gowisku jest taki œcisk, ¿e
trudno dojœæ do dworca PKS
Stadion. I pytaj¹, kiedy wre-
szcie przeniesiecie siê na do-
celowe targowisko przy ul.
Marywilskiej?

C.B.: - Trzeba mieæ na uwa-
dze, ¿e prócz naszego „Jarmar-
ku Europa” na tym terenie pro-
wadz¹ dzia³alnoœæ jeszcze inne
podmioty. My staramy siê byæ

jak najmniej uci¹¿liwi dla oko-
licznych mieszkañców, ale nie
mo¿emy odpowiadaæ za inne
targowiska, które, ¿e siê tak
wyra¿ê, przyklei³y siê do „Jar-
marku Europa”. 

Kazimierz Sekulski: Zrobi-
liœmy dodatkowy parking przy
stadionie, podjazd, drogi ewa-
kuacyjne. Chyba widaæ, ¿e na-
prawdê staramy siê, ¿eby by³o
jak najlepiej. A w miejscu,
w którym teraz dzia³amy, kup-
cy bêd¹ handlowaæ jeszcze
przez rok...

M: - A kiedy zostaniecie
wpuszczeni na wskazany
przez w³adze Miasta plac
przy ul. Marywilskiej?

K.S.: - Noooo..., w tej spra-
wie, ¿e tak powiem, wyczuwa-
my pewne problemy...

M.: - Jakie problemy? Prze-
cie¿ wszystko ju¿ jest uzgo-
dnione... Z tego, co wiem Za-
rz¹d Warszawy podj¹³ decyzjê
o przydzieleniu Wam dzia³ki
przy ul. Marywilskiej, potem
by³ list intencyjny podpisany
przez wiceprezydenta Andrze-
ja Jakubiaka, kupcy wp³acili
zaliczki na inwestycje na no-
wym targowisku, teren ju¿ jest
uprz¹tniêty... W czym pro-
blem? Kupcom siê odwidzia³o?

C.B.: - Nam siê nie odwi-
dzia³o. My na Marywilsk¹ mo-
¿emy przenieœæ siê nawet dzi-
siaj, ale... No, nie bardzo bym
chcia³ o tym mówiæ.

M.: - Panie prezesie, ale
rozmowa na ten temat jest
konieczna. Przecie¿ mówimy
o losach kilku tysiêcy kupców,

o losach tysiêcy innych osób –
kupieckich rodzin, kontra-
hentów, producentów...
Mówimy o niedogodnoœciach,
jakie si³¹ rzeczy tworzy tym-
czasowe targowisko dla mie-
szkañców Kamionka, Saskiej
Kêpy i Starej Pragi i mówimy
te¿ o „kopie inwestycyjnym”,
jakiego mo¿e dostaæ Bia³o³ê-
ka dziêki uruchomieniu przy

Marywilskiej du¿ego, nowo-
czesnego targowiska... Jeœli
mówi Pan, ¿e kupcy nie zmie-
nili swoich zamiarów, to zna-
czy, ¿e zmieni³o je Miasto?

C.B.: - Nooo... kr¹¿¹ ró¿ne
plotki. Na przyk³ad, ¿e o dzier-
¿awê gruntu na Marywilskiej
chc¹ staraæ siê inne podmioty...

M.: - Przecie¿ nikt tej dzia³-
ki nie chcia³? Tylko Wy, od po-
cz¹tku, opowiadaliœcie siê za
Marywilsk¹... No i macie pod-
pisany list intencyjny, z które-
go wynika, ¿e tê dzia³kê otrzy-
macie... W³adze Warszawy
chc¹ Was „wykolegowaæ”?

K.S.: - Mamy nadziejê, ¿e
nie, ale dziwne, ¿e co i rusz
wysuwaj¹ w stosunku do nas
kolejne ¿¹dania i oczekuj¹ no-
wych potwierdzeñ, ¿e kupcy s¹
i ¿e chc¹ przejœæ na Marywil-
sk¹.

M.: - Jak to, „¿e kupcy s¹”?
C.B.: - No tak. Na przyk³ad

pó³tora miesi¹ca temu Miasto
skierowa³o do kupców, i to
nie tylko naszych, ale tak¿e
kupców z przyleg³ych, oko-
licznych bazarków, ankiety
z pytaniami, czy handlowali
na Stadionie Dziesiêciolecia,

czy chc¹ przejœæ na Marywil-
sk¹...

M.: - Chodzi³o o sprawdze-
nie ilu rzeczywiœcie kupców
chce siê przenieœæ na Mary-
wilsk¹? Po co? Przecie¿ macie
podpisane deklaracje, a kup-
cy dokonali akcesów finanso-
wych i wiadomo ilu jest chêt-
nych? Zreszt¹, prawda jest
taka, ¿e jak przejdziecie Wy,
to za Wami pójd¹ inni...

C.B.: - Sami tak naprawdê
nie wiemy, po co to wszystko.
Tym bardziej, ¿e zrobiono to
w sposób ma³o profesjonalny.
Do tych ankiet trzeba by³o do-
³¹czaæ wpis do ewidencji dzia-
³alnoœci gospodarczej, zaœwiad-

czenie o NIP-ie... Przecie¿ kup-
cy na takie rzeczy nie maj¹ cza-
su. Kupcy zajmuj¹ siê han-
dlem...

K.S.: - I gdybyœmy siê nie
w³¹czyli w tê ankietow¹ akcjê
Miasta, to tylko niektórzy kup-
cy by na ni¹ odpowiedzieli,
a tak przes³anych zosta³o do

urzêdu ponad tysi¹c wype³nio-
nych ankiet.

M.: - Z tego co wiem, macie
zadeklarowanych przesz³o
2100 kupców, którzy chc¹
przejœæ na Marywilsk¹, a ilu
w ogóle kupców teraz prowa-
dzi dzia³alnoœæ na „Jarmarku
Europa”? 

K.S.: - To ³atwo policzyæ.
Zarówno w sierpniu, jak i we
wrzeœniu wydaliœmy ponad
3100 karnetów.

M.: - Rozumiem, ¿e ¿eby za
rok, w miarê p³ynnie, ci kup-
cy mogli przejœæ sprzed Sta-
dionu na Marywilsk¹, to tak
naprawdê ju¿ powinny ru-
szaæ na Marywilskiej prace
budowlane...

C.B.: - A my nawet jeszcze
nie mamy podpisanej dzier¿a-
wy, ba, ma³o tego, kr¹¿¹ plot-
ki, ¿e Miasto mo¿e zrobiæ
przetarg na dzier¿awê dzia³ki,
któr¹ nam obiecano... Te po-
g³oski strasznie denerwuj¹
czêœæ kupieckiej spo³ecznoœci.
Ju¿ dochodz¹ do nas g³osy, ¿e
niektórzy zdeterminowani kup-
cy rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ prote-
stów, a nawet blokad transpor-
tów zwi¹zanych z budow¹ Sta-
dionu Narodowego. Staramy
siê ³agodziæ napiêcie, ale oba-
wiamy siê, ¿e mo¿emy nie za-
panowaæ nad nastrojami kup-
ców, którzy na pewno czuliby
siê oszukani przez w³adze
Warszawy.

K.S.: - Mamy nadziejê, ¿e
w³adze Miasta oka¿¹ siê wiary-
godnym partnerem, a informa-
cje o przetargu s¹ jedynie plot-
kami. Jak mówi stara maksyma
pacta sunt servanda...

M.: - Umów nale¿y dotrzy-
mywaæ.

C.B.: - No w³aœnie. My do-
trzymaliœmy realizacji swoich
zobowi¹zañ...

borek

Umów należy dotrzymywać
„Mieszkaniec” rozmawia z Cezarym Bunkiewiczem prezesem
Spó³ki Kupieckiej „Kupiec Warszawski” sp. z o.o.  i Kazimierzem
Sekulskim prezesem Polskiego Klubu Gospodarczego.

Czy za rok o tej samej porze bazar bêdzie ju¿ dzia³a³ na Marywilskiej zastanawiaj¹ siê
prezesi (od lewej) Cezary Bunkiewicz i Kazimierz Sekulski.
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A to o wiele za póŸno! Najczêœciej
trafia siê wówczas do przypadko-
wych osób, bo tylko tam by³o je-
szcze wolne miejsce. Dopiero na
miejscu, siedz¹c w fotelu, niejedna
pani ze zdumieniem dowiaduje siê,
co mog³aby zrobiæ dla poprawy w³a-
snego wygl¹du, gdyby zaplanowa³a
wszystko odpowiednio wczeœniej.

– Zachêcamy wszystkie Panie, bez
wzglêdu na wiek i specyfikê urody, do
zapoznania siê z wyprzedzeniem
z naprawdê rewelacyjnymi nowoœcia-
mi, jakie oferuje wspó³czesna kosme-
tologia. To dziedzina wiedzy, która
rozwija siê bardzo dynamicznie i ma
wiele do zaoferowania, od pewnego
czasu maj¹c te¿ wiele propozycji dla
Panów, którzy chc¹ wygl¹daæ œwie-
¿o, energicznie i z klas¹! – przekonu-
je Artur Rogala, w³aœciciel eleganc-
kiego salonu „Wyczes” w Centrum
Handlowym Szembeka. – Zawsze
dbamy o to, by by³y wy³o¿one foldery
i ulotki z opisem nowoœci, mo¿na
wejœæ, poczytaæ lub porozmawiaæ
z naszymi pracownicami. To bardzo
kompetentne fryzjerki, kosmetyczki,
manikiurzystki o wysokich kwalifika-
cjach. Dbam o szkolenie personelu
na najwy¿szym poziomie, m.in.
w s³ynnej London School of make-up.

Salon WYCZES proponuje wszech-
stronne dbanie o urodê. Jest tu, na
piêtrze Centrum, solarium z lampami
wymienianymi znacznie czêœciej, ni¿
to zalecaj¹ ich producenci (a jak wiele
to znaczy dla bezpiecznego opalania,
wiedz¹ bywalcy solariów). Jest salonik
manicure i pedicure, który pielêgnuje
i zdobi d³onie. Nieco dalej – przestron-
ny salon fryzjersko – kosmetyczny i tu
w³aœnie jest najwiêcej nowoœci, które

warto wypróbowaæ, zanim nadejdzie
gor¹cy czas grudniowych imprez czy
listopadowych, popularnych imienin.
Jakie to nowoœci?

Rewelacja – przed³u¿anie rzês
metod¹ Nouveau Lashes. Nie cho-
dzi tu o tradycyjne uzupe³nianie kêp-
kami, które przykleja siê do skóry na
nieca³y tydzieñ. Te rzêsy wkleja siê
pojedynczo (st¹d d³ugi czas zabie-
gu), a ich trwa³oœæ w praktyce czê-
sto przekracza 90 dni!

Wygl¹daj¹ identycznie, jak na-
turalne rzêsy, s¹ miêciutkie, lek-
kie, nawet zwê¿aj¹ siê ku koñco-
wi. Ich d³ugoœæ i kolor dobiera
klientka wraz z kosmetyczk¹ – od 6
mm do 1,5 cm, ale to na szczególne
wyjœcia, podobnie, jak intryguj¹ce
rzêsy barwne (np. czerwone, zielo-
ne, czy fioletowe), których pojedyn-
cze w³oski potrafi¹ daæ niesamowity
efekt! Oko wygl¹da niezwykle
piêknie i naturalnie, nie trzeba
u¿ywaæ tuszu do rzês ani henny.
Wa¿ne, ¿e rzêsy nie dotykaj¹ skóry,
nie ma przykrych odczuæ war-
stwy kleju na skórze, jak w przy-
padku metod tradycyjnych, nie ni-
szcz¹ te¿ w³asnych rzês. Zwykle
wkleja siê 50-100 w³osków, które
nawet na fotografiach ze zbli¿e-
niem wygl¹daj¹, jak w stu pro-
centach naturalne rzêsy. Zabieg
nie jest ani przykry, ani bolesny.
Klientka le¿y z zamkniêtymi oczami,
relaksuj¹c siê i w ka¿dej chwili mo-
¿e poprosiæ o przerwê na kawê czy
odebranie komórki.

Uwaga! Na przed³u¿anie rzês
metod¹ Nouveau Lashes w Salo-
nie WYCZES obecnie trwa pro-
mocja – jest a¿ o 30% taniej!

Inna, nowatorska i atrakcyjna
propozycja dotyczy Panów. Zna-
komita firma L'ORÉAL, w salonach
wielkich fryzjerów na ca³ym œwiecie,
a teraz tak¿e u nas, proponuje now¹
generacjê szamponów i kosmety-
ków pielêgnacyjnych opracowanych
specjalnie dla mê¿czyzn. Wielk¹
atrakcj¹ jest COVER'5 – us³uga tu-
szowania siwych w³osów w spo-
sób naturalny: zabieg trwa tylko
5 minut, do wyboru jest wiele na-
turalnych odcieni, brak odro-
stów! Szybki, prosty zabieg zna-
komicie poprawia image ka¿dego
pana, ujmuje lat i dodaje m³o-
dzieñczego uroku. Ten zabieg po-
leca fryzjer – stylista gwiazd, s³ynny
Leszek Czajka, a w Salonie WY-
CZES wykonaj¹ go szybko i dyskret-
nie, z pe³nym profesjonalizmem.

Wróæmy jednak do Pañ: trwaj¹
promocje na wiele zabiegów ko-
smetycznych: np. czyszczenie
i depilacja ca³ych nóg o 20% ta-
niej, mikrodermabrazja – ze 180
z³ na 160 z³! Warto pamiêtaæ, ¿e tu,
w Salonie WYCZES na piêtrze Cen-
trum Handlowego Szembeka, u¿y-
wa siê preparatów i kosmetyków wy-
³¹cznie najlepszych, sprawdzonych
firm, dlatego dostêpny w wielu pla-
cówkach zabieg np. przed³u¿ania
w³osów wykonany tu, w tym salonie,
przez fryzjerki o bardzo wysokich
kwalifikacjach, daje zdumiewaj¹ce
efekty! Nic dziwnego, bo pracuj¹ na
tych samych preparatach,
których u¿ywaj¹ w innym salonie
szkolone z nimi kole¿anki do
przed³u¿ania w³osów Mandaryny!

Popularnoœci¹ ciesz¹ siê typowe
zabiegi jesienne, nawil¿aj¹ce skórê,

przywracaj¹ce znakomit¹ kondycjê
i atrakcyjny wygl¹d, a zarazem rela-
ksuj¹ce i przygotowuj¹ce nas do zi-
mowych ch³odów. TIMEXPERT –
niezast¹piony na zmarszczki mi-
miczne, a tak¿e na zmarszczki
wokó³ oczu (tak¿e dla panów!).
AGYPTOS – zabieg odchudzaj¹-
cy, „zdejmuj¹cy” ju¿ po pierw-
szym razie ponad 20 cm w obwo-
dach cia³a. Cudownie relaksuj¹-
cy CYNAMONOWY EGZOTYCZ-
NY MASA¯ CEJLOÑSKI wykony-
wany naturalnymi, g³adkimi mu-
szlami, daj¹cy znakomite odczucie
g³êbokiego relaksu i œwietnie wp³y-
waj¹cy zarówno na kr¹¿enie limfa-
tyczne, jak i na piêkny wygl¹d.

Jesienne depresje skutecznie
niweluje wizyta w solarium. Tu,
na miejscu, w³aœciciel bardzo dba
o to, by jakoœæ us³ug by³a nienagan-
na. Lampy, których ¿ywotnoœæ pro-
ducent okreœla na 600-800 godzin,
a które pod koniec u¿ytkowania tra-
c¹ czêœæ swoich w³aœciwoœci opala-
j¹cych, daj¹c skórze nieprzyjemne

doznania, tu s¹ wymieniane ju¿ po
500-600 godzinach u¿ytkowania.
Solarium na piêtrze w Centrum
Handlowym Szembeka s³ynie ze
œwietnej jakoœci sprzêtu, a teraz
w³aœnie – dopiero, co – wymie-
niono wszystkie lampy na nowe!
Warto wiêc korzystaæ, póki czas!

Jesieñ, zima, uchodz¹ za smutne
pory roku. Ale wcale nie musz¹ byæ
takie, jeœli rozœwietlisz sobie dzieñ
dba³oœci¹ o w³asn¹ urodê. Tym bar-
dziej, ¿e jeœli weŸmiesz siê za to ju¿
teraz, do Sylwestra zmienisz siê
w zupe³nie inn¹, o wiele atrakcyj-
niejsz¹ osobê o znacznie lepszym
samopoczuciu. Przy okazji – po-
myœl te¿ o swoim mê¿czyŸnie. On
tak¿e mo¿e wygl¹daæ m³odo i ener-
gicznie!

Szczegó³owy opis wszystkich za-
biegów, wraz z aktualnymi cenami,
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
Salonu: www.wyczes.com.pl Kontakt
e-mail: wyczes@wyczes.com.pl; tel.
022 333-21-10.

AS 2008

Wiêkszoœæ pañ gwa³townie szuka „dobrego” fryzjera lub „dobrej” 
kosmetyczki zwykle wtedy, gdy zbli¿a siê czas wa¿nego wyjœcia. 

Fryzjerstwo i Kosmetyka, www.wyczes.com.pl,  
CH Szembeka, ul. Zamieniecka 90, piętro I, 
pawilon 110;        tel. 022 333 21 10; 

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9−20; w soboty 9−16; 
dla klientów parking w podziemiach. 


