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

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

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

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1600

WESOŁA PRAGAREMBERTÓW WAWERDENTAMEDICA
GOCŁAW uull..  AAbbrraahhaammaa  22  

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

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

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

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
673−90−99

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.

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

(22) 870 27 17

RABAT
do 37%*

* przy 100% wpłacie

Najpierw cz³owiek,
potem maszyna

Gdy przychodzi do Ciebie cz³o-
wiek - akwizytor du¿ej firmy i pro-
ponuje Ci us³ugi, pamiêtaj, ¿e po-
tem bêdziesz ju¿ tylko „rozma-
wiaæ” z komputerem lub zaprogra-
mowan¹ jak komputer pracownic¹
infolinii. Rozmawiaj¹c z akwizyto-
rem musisz byæ wiêc jak bez-
wzglêdny komputer. Inaczej, co
chwilê bêdziesz dowiadywaæ siê,
¿e choæ akwizytor obieca³ -
w umowie tego nie ma...

Dwa moje przyk³ady - ubezpie-
czy³em auto w nowej firmie ubez-
pieczeniowej, nie pamiêta³em, ¿e-
by wypowiedzieæ w starej, wiêc
muszê p³aciæ stawkê OC w obu
(od nowego roku ten absurdalny
przepis prawny przestanie dzia-
³aæ). Za gapiostwo trzeba p³aciæ...
tyle ¿e „stara” firma ubezpiecze-
niowa, jak to siê teraz mówi „r¿nie
g³upa” i oprócz tego, ¿e nalicza mi
stawkê za us³ugê, której ju¿ nie
wykonuje, to liczy mi j¹ w wysoko-
œci 100 proc., choæ dobrze wie, ¿e
mam prawo, jako dobry kierowca,
do 60 proc. ulgi. Ubezpieczony
u nich by³em przez lata. Na moje
zaskoczenie... Jak to? Prosz¹
o dostarczenie historii ubezpie-
czenia. Gdy im mówiê, ¿e prze-
cie¿ j¹ maj¹, bo by³em ubezpie-
czony u nich, mówi¹, ¿e taka jest
procedura. ¯ebym o historiê po-
prosi³, za ni¹ zap³aci³ i dostarczy³
do tego samego ubezpieczyciela,
który j¹ wyda³...

A drugi przyk³ad? Zamówi³em
instalacjê sygna³u telewizji kablo-
wej. Przez 45 dni nie pojawi³ siê
monter, wiêc dzwoni³em, mailo-
wa³em, smsowa³em... Gdy w koñ-
cu trafi³em na telefon osoby Bar-
dzo Odpowiedzialnej, to siê do-
wiedzia³em, ¿e... takie maj¹ pro-
cedury, ¿e nie odpowiadaj¹, do-
póki nie dostarcz¹ sygna³u...
Piêkne? Tomasz Szymański 
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Utyskiwania i wyzwiska. ¯ale i pre-
tensje. Tak od blisko miesi¹ca 
wygl¹daj¹ reakcje pasa¿erów
PKS-u bezradnie miotaj¹cych siê
wokó³ dworca „Wschodniego”…

PKS! DIABLI WIEDZĄ...PKS! DIABLI WIEDZĄ...
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MAŁE MIESZKANIA
3 i 4−pokojowe
metraże od 38 m2

Ceny od 6800 zł za m2

z dogodną zapłatą
ul. BESKIDZKA 31

Tel./fax 22 879−73−86

Nowa siedziba: 
ul. Grochowska 336

(w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Miñsk¹)
tel. (22) 646-02-57         

pon.-pt.10.00-18.00      sob.10.00-14.00

OPTYK, OKULISTA

D R U G A  PA R A  G R AT I S !

www.egrib.pl

INWESTYCJA NA UKOÑCZENIU
Budynek kameralny, ogrodzony
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ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
SOCZEWKI KONTAKTOWE
LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
DU¯Y WYBÓR OPRAW

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

I WSZYSTKIE INNE MEBLE
oraz NAPRAWA I RENOWACJA

MEBLI DREWNIANYCH
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

WYŁĄCZNIE LITE DREWNO

ŁÓŻECZKA ŁÓŻKA
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

czynne 9−20, sobota 9−14
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To by³ kabel ze Stadionu Narodowego
Wywiadowcy zatrzymali dwóch mê¿czyzn, którzy chwiejnym

krokiem szli chodnikiem i ci¹gnêli za sob¹ kabel elektryczny.
Krzysztof N. (lat 47) i 33-letni Dariusz S. byli kompletnie pija-
ni. Nie potrafili powiedzieæ sk¹d maj¹ przewód. Kabel zosta³
zabezpieczony, a obaj mê¿czyŸni zatrzymani. Mieli po 3 promi-
le alkoholu we krwi. Policjanci sprawdzaj¹, czy zatrzymani nie
maj¹ na swoim koncie wiêkszej liczby podobnych kradzie¿y.   

Nie zd¹¿yli uciec
Policjanci otrzymali zg³oszenie o kradzie¿y z w³amaniem do

samochodu. Podczas dojazdu na miejsce spostrzegli 4 mê¿-
czyzn, którzy na ich widok zaczêli uciekaæ. Policjanci ruszyli
w pogoñ. Zatrzymali Dariusza R., Kamila K., Jacka W. i Pio-
tra J. Na trawniku le¿a³y ró¿ne przedmioty, pochodz¹ce
z okradzionego bmw. W³aœciciel samochodu rozpozna³ w nich
swoj¹ w³asnoœæ. 

Potrzebowali pieniêdzy na alkohol
Do po³udniowopraskiej komendy wp³ynê³o zawiadomienie

o rozboju. Pokrzywdzonym by³ starszy mê¿czyzna, który zosta³
zaatakowany wieczorem w drodze do domu. Napastnikami by-
³o dwoje m³odych ludzi - kobieta i mê¿czyzna. Z materia³ami
sprawy zapoznali siê wywiadowcy. Trafnie wytypowali spraw-
ców rozboju i przeprowadzili zatrzymanie 33-letniego Mariusza
K. i 28-letniej Joanny K. 

Kobieta i mê¿czyzna byli zaskoczeni. S¹dzili, ¿e skoro up³y-
nê³y ju¿ 4 dni, to nikt nic im nie zrobi i nawet nie dowie siê
o tym zdarzeniu. Przyznali, ¿e zaatakowali starszego cz³owieka,
poniewa¿ nie mieli pieniêdzy na alkohol.

Po raz kolejny zerwa³ ³añcuszki
Policjanci z wydzia³u do walki z przestêpczoœci¹ przeciwko

mieniu zatrzymali 29-letniego Rados³awa B. Ich operacyjna
wiedza wskazywa³a na to, ¿e to w³aœnie on jest sprawc¹ ze-
rwania z szyi trzech z³otych ³añcuszków, które zosta³y
zrabowane kilka dni wczeœniej. Nie by³o to pierwsze tego ro-
dzaju przestêpstwo, którego dopuœci³ siê 29-latek - ledwie ty-
dzieñ wczeœniej by³ sprawc¹ zerwania ³añcuszka z szyi innej
kobiety... 

Zatrzymani paserzy, odzyskany samochód
Do komisariatu w Wawrze wp³ynê³o zawiadomienie o kra-

dzie¿y z w³amaniem do domu. Zdarzenie mia³o miejsce w nocy,
a pokrzywdzeni utracili dwa samochody, skodê i kia.

Poza stró¿ami prawa z komisariatu przy ul. Mrówczej spraw¹
natychmiast zajêli siê policjanci z grupy zwalczaj¹cej przestêp-
czoœæ samochodow¹ na terenie Pragi Po³udnie oraz sto³eczni
funkcjonariusze. Najpierw policjanci namierzyli skodê. Auto
by³o zaparkowane na terenie Rembertowa. Stró¿e prawa zaczê-
li obserwacjê auta. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.
Sprawcy kradzie¿y zostali zatrzymani podczas przeprowadza-
nia auta do pasera. Niestety kia zosta³a ju¿ rozkrêcona na czê-
œci. Zatrzymany 24-letni Albert Œ. spróbowa³ przekupiæ poli-
cjantów, zaproponowa³ pieni¹dze w zamian za odst¹pienie od
dalszych czynnoœci. Posiada³ przy sobie 0,8 grama kokainy. Po-
licjanci zatrzymali równie¿ 30-letniego Jana B. i 39-letniego
Roberta L. Wszyscy trzej zatrzymani us³yszeli ju¿ zarzuty. Od-
powiedz¹ za paserstwo. Na Albercie Œ. ci¹¿y równie¿ odpowie-
dzialnoœæ za posiadanie narkotyków i próbê wrêczenia korzyœci
maj¹tkowej. toms

REKLAMA REKLAMA

Od 1 wrzeœnia nie istnieje ju¿ Dworzec
PKS Warszawa Stadion. Wszyscy auto-
karowi przewoŸnicy musieli przenieœæ
siê na tereny przy kolejowym Dworcu
Warszawa Wschodnia. Czêœæ autobusów
stacjonuje od strony ul. Kijow-
skiej, a czêœæ od ul. Lubelskiej.
Niestety, przenosiny pekaesow-
skiego dworca okaza³y siê pora¿-
k¹ w³adz samorz¹dowych i prze-
woŸników. Najbardziej cierpi¹ na
tej sytuacji pasa¿erowie i mie-
szkañcy. – Diabli wiedz¹, jak to
teraz jest… – komentuje jeden
z kierowców PKS-u. W rozmowie
z „Mieszkañcem” potwierdza to,
co widaæ go³ym okiem: ca³kowity
chaos i prowizorkê! Brak jakiej-
kolwiek informacji, brak kas bile-
towych, parkowanie autokarów
na trawnikach i niemoc pasa¿e-
rów. – A przecie¿ o tym, ¿e bêdziemy mu-
sieli wynieœæ siê  spod stadionu wiadomo
by³o od roku – dodaje kierowca – Czemu
tu nic nie przygotowano?

Pasa¿erowie bezradnie b³¹kaj¹ siê po
obu stronach „Wschodniego”. Co chwilê

podchodz¹ do parkuj¹cych kierowców
z proœb¹ o wyjaœnienia. – Potrzebujê do-
staæ siê do Miastkowa Koœcielnego – pa-
ni Agata, która studiuje i pracuje w War-
szawie skar¿y siê „Mieszkañcowi” i szu-
ka rady u kierowców. – Przez to latanie
od Kijowskiej do Lubelskiej uciek³ mi au-

tobus do domu… Pasa¿erka jeszcze nie
odesz³a, a ju¿ przybiega kolejna pytaj¹ca:
– Panie, do £osic, to st¹d?

Prowizorka ma potrwaæ kilka miesiêcy.
Biuro Prasowe sto³ecznego urzêdu unika
wyjaœnienia dlaczego dosz³o do takiej sy-

tuacji. Wiêcej odwagi ma Zarz¹d Trans-
portu Miejskiego, na którego terenach
znajduje siê „dworzec” PKS. Igor Kraj-
now, rzecznik ZTM, odpiera zarzuty
o nienale¿yte przygotowanie miejsca: 
– PrzewoŸników jest kilkudziesiêciu,
a mo¿e nawet kilkuset. S¹ zobowi¹zani do

zawarcia z nami umów na korzy-
stanie z miejsc postojowych, przy-
stanków, uzyskaæ stosowne po-
zwolenie, a tymczasem wymaga-
nych formalnoœci dope³ni³o tylko
kilku przewoŸników. I ich rozk³a-
dy jazdy s¹ udostêpnione mie-
szkañcom, a reszta, to totalna
partyzantka i wolna amerykanka.
Nie bierzemy za to odpowiedzial-
noœci.

Wina za pekaesowskie piek³o
nie jest wiêc jednostronna, nie-
mniej nic nie zmienia faktu, ¿e
tymczasowy dworzec jest tragicz-
nie zorganizowany. – Przetarg na

budowê nowego dworca jest ju¿ w roz-
strzygniêciu – mówi „Mieszkañcowi”
rzecznik Krajnow. – I bêdzie on gotowy
w maju. A do tego czasu „wolna amery-
kanka” i „diabli wiedz¹, jak to teraz
jest”…       ar

PKS! DIABLI WIEDZĄ...PKS! DIABLI WIEDZĄ...

Bardzo podnios³y prze-
bieg mia³y uroczystoœci zwi¹-
zane z nadaniem imienia Bi-
bliotece Publicznej w Dzielni-
cy Praga Po³udnie. Najpierw,
w koœciele pw. Œw. O. Pio, zo-
sta³a odprawiona uroczysta
msza, której przewodniczy³
abp. Henryk Hoser, ordyna-
riusz Diecezji Warszawsko-
Praskiej. W koœciele przepro-
wadzona zosta³a tak¿e sesja
naukowa. Jej g³ównym tema-
tem by³o ¿ycie i twórczoœæ
¿o³nierza i poety Zygmunta
Jana Rumla. Podczas uroczy-
stoœci Ogólnopolski Komitet
Obchodów 70. Rocznicy Lu-
dobójstwa Dokonanego przez
OUN-UPA na Ludnoœci Pol-
skiej Kresów Wschodnich
uhonorowa³ medalami wiele

osób za wk³ad w utrwalanie
pamiêci o ofiarach. Medale
Zygmunta Jana Rumla otrzy-
mali m.in. burmistrz Tomasz
Kucharski i przewodnicz¹cy
dzielnicowej komisji kultury
Ryszard Kalkhoff.

Dalsza czêœæ uroczystoœci
odbywa³a siê ju¿ w obrêbie
g³ównej siedziby biblioteki,
tj. przy ul. Meissnera 5. Na
elewacji budynku ods³oniêto
tablicê poœwiêcon¹ patronowi
biblioteki. Bia³o-czerwon¹
szarfê z tablicy zdjê³a Miro-
s³awa Majewska, dyrektor
placówki, wspólnie z dwoma
marsza³kami (by³ym marsza³-
kiem Sejmu Markiem Borow-
skim i obecnym wicemarsza³-
kiem Mazowsza Marcinem
Kierwiñskim). W uroczysto-

œci uczestniczyli równie¿ pra-
cownicy licznych filii i od-
dzia³ów biblioteki, czytelnicy,
samorz¹dowcy oraz przedsta-
wiciele œrodowisk niepodle-
g³oœciowych, historycznych
oraz zwi¹zanych z Kresami
Wschodnimi. 

Wzruszona dyrektor Ma-
jewska gor¹co dziêkowa³a

wszystkim, którzy wspieraj¹
dzia³ania placówki. Ostatnim
punktem uroczystoœci by³o
zwiedzanie nowej ekspozycji
pt. Dawne Kresy we wspó³-
czesnym obiektywie. Wystawa
fotografii powsta³a dziêki
wspó³pracy biblioteki z Mu-
zeum Niepodleg³oœci.

rosa
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Wielkie święto biblioteki
Od 21. wrzeœnia po³udniowopraska biblioteka
publiczna oficjalnie nosi imiê Zygmunta Jana
Rumla. Tablicê poœwiêcon¹ patronowi ods³a-
nia³o na Goc³awiu a¿ dwóch marsza³ków.
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Ca³kowicie bezp³atnie (do
15 listopada) mo¿na skorzy-
staæ ze specjalistycznych, in-
dywidualnych badañ sk³adu
naszego cia³a, analizy uzyska-
nych wyników i konsultacji
z wyspecjalizowanym dietety-
kiem. Kto skorzysta z zapro-
szenia, otrzyma gad¿et - nie-
spodziankê, a tak¿e specjalny
poradnik rodzinny ze wskazów-
kami dotycz¹cymi zdrowego
¿ywienia nie tylko doros³ych,
lecz i dzieci. To bardzo ciekawa

lektura, podpowiadaj¹ca rów-
nie¿ skutecznoœæ sposobów
walki z nadwag¹. Wystarczy
umówiæ siê na spotkanie.

Sk¹d ta szeroko zakrojona,
nieodp³atna akcja? To czêœæ
Ogólnopolskiego Programu
Walki z Oty³oœci¹, ale te¿ pre-
zent z okazji pierwszego roku
dzia³alnoœci Natur House przy
ul. £ukowskiej 1. Co wydarzy-
³o siê w tym czasie?

Dziêki profesjonalnym anali-
zom sk³adu cia³a (t³uszcz,

woda) oraz wsparciu i pomocy
œwietnych dietetyczek z £u-
kowskiej, z którymi pacjent
mo¿e mieæ sta³y kontakt miê-
dzy spotkaniami (zawsze bez-
p³atnymi) drog¹ telefoniczn¹
lub mailow¹, aby rozwiaæ
wszelkie w¹tpliwoœci i rozterki,
przez ten rok zrzucono tu po-
nad 500 kilogramów! Bior¹c
pod uwagê, ¿e nie nale¿y chud-
n¹æ zbyt szybko, nie tylko ze
wzglêdu na estetykê cia³a, ale
te¿ by unikn¹æ efektu jojo, to

nie lada sukces. Rekordzistka
pozby³a siê a¿ 18 kilo!

Najm³odsza spoœród dwustu
pacjentów to sympatyczna, 
11-letnia dziewczynka. Odzy-
ska³a œwietn¹ figurkê, pozby-
waj¹c siê kompleksów, a to
przecie¿ tak wa¿ne! Przewa¿aj¹
osoby doros³e, ale jest te¿ grupa
seniorów - maj¹c 70 lat te¿ war-
to zrzuciæ kilka kilo. Taka kura-
cja odci¹¿a krêgos³up, stawy
kolanowe i biodrowe, obni¿a
wysokie ciœnienie, jest korzyst-
na przy cukrzycy i chorobach
uk³adu kr¹¿enia. Dodaje ener-
gii, sprzyja swobodniejszemu
korzystaniu z ruchu we wszel-
kich jego formach; s³owem -
samo zdrowie!

Komu naj³atwiej siê odchu-
dzaæ? Mê¿czyznom, choæ nie
do koñca. Co prawda gubi¹ ki-
logramy szybciej ni¿ panie, ale
za to o wiele trudniej im siê
dyscyplinowaæ… 

Wczesna jesieñ to idealna
pora na zadbanie o siebie. Nie
tylko dlatego, ¿e do 15 listopa-
da obowi¹zuje ca³kowicie dar-
mowa promocja. Maj¹c w per-
spektywie, wcale nie tak odle-
g³ej, Sylwestra i karnawa³, ju¿
dziœ rozpocznijmy starania, by
zmniejszyæ wagê, poniewa¿ od-
chudzanie w ostatniej chwili
i gwa³towne gubienie kilogra-
mów grozi zwiotcza³¹ skór¹,
wyraŸniejszymi zmarszczkami,
os³abieniem. 

System powolnego odchu-
dzania, czyli roz³o¿enie tej sa-
mej drogi do szczuplejszej syl-
wetki na d³u¿szy czas pozwala
omin¹æ te „rafy”, a dziêki ko-
rzystaniu z zasobów œwietnie
zaopatrzonego Natur House
mo¿na u³atwiæ sobie ¿ycie
mnóstwem zdrowych, lecz
gwarantowanie dietetycznych

produktów, od zup i dañ dru-
gich, przez chleby, d¿emy, bu-
dynie i desery, napoje i wiele
smako³yków. Zainteresowani
otrzymuj¹ bezp³atnie znakomi-
te przepisy kulinarne na dania
obiadowe, zupy i nie tylko.
Wa¿ne, ¿e nie wymagaj¹ one
wymyœlnych, niedostêpnych
produktów, a mog¹ byæ hitem
nawet spotkañ przy stole, tych
swojskich i tych wytwornych!
Sezonowe warzywa - dynie, ba-
k³a¿any (np. z szynk¹ prosciut-
to), sosy (tak¿e owocowe), py-
szne z kurczakiem na ostro,
gruszka z migda³ami - wszyst-
ko to jest dozwolone, a nawet
wskazane! 

Œwietnym Ÿród³em informa-
cji i wskazówek jest dostêpny
na miejscu miesiêcznik Peso
Perfecto, istna skarbnica wie-
dzy, porad, pomys³ów. Z ok³a-
dek uœmiechaj¹ siê do nas Ju-
styna Steczkowska, Ma³gorzata
Socha, Pawe³ Ma³aszyñski -
ka¿de w wyœmienitej formie.

Rodzinne odchudzanie - za-
wsze taniej! Pary i rodziny mo-
g¹ pytaæ o specjaln¹, korzystn¹
ofertê przygotowan¹ specjalnie
dla nich. Chodzi o rodzinne
podejœcie do problemu m.in.
nieodpowiednich nawyków ku-
linarnych. A te mo¿na zmieniæ
³atwo, smacznie i przyjemnie,
z fachowym wsparciem oraz
bie¿¹cym instrukta¿em. 

Uwaga! Nowe, dostosowane
do osób zajêtych godziny
otwarcia: poniedzia³ki i wtorki
od 12.00 do 20.00, œrody od
10.00 do 18.00, a czwartki
i pi¹tki od 8.00 do 16.00. Spo-
tkania mo¿na umawiaæ telefo-
nicznie: 22 251 28 36 lub na
komórkê: 519 193 981. Do-
jazd? Prosty! Budynek stoi przy
pêtli autobusowej na ul. £u-
kowskiej. Z ul. Ostrobramskiej
jest te¿ niedaleko!

Natur House, ul. £ukowska 1
lok. 18 U – zaprasza. Do³¹cz
do szczêœliwych, l¿ejszych,
zdrowszych! AS 2011

Chudnąć? TAK!
Natur House przy ul. £ukowskiej 1 rzuca wyzwanie: „Polaku,
zmierz siê ze swoj¹ nadwag¹”! To tytu³ programu skierowanego
do pañ, panów, seniorów, a tak¿e juniorów powy¿ej lat 9, s³o-
wem, wszystkich zainteresowanych zdrowym od¿ywianiem
i œwietn¹ kondycj¹ bez „nadmiarów”, które czasem przywozimy
z wakacji lub których mimo wakacji nie zdo³aliœmy siê pozbyæ.

www.naturhouse−polska.pl
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Kiedy w codziennym pêdzie zaczy-
namy zauwa¿aæ wokó³ siebie rado-
sne dzieci z tornistrami na plecach,
a mijaj¹c przedszkola czy ¿³obki
s³yszymy rozbawione, rozœpiewa-
ne maluchy, przywo³ujemy wspo-
mnienia naszych szkolnych lat. 

Jednak od tego czasu w polskiej szkole wiele siê
zmieni³o i ci¹gle zmienia. Dlatego te¿, we wrzeœnio-
we dni warto zastanowiæ siê nad wspó³czesnym sta-
nem polskiej szko³y, edukacji i potrzebach ucznia.

Pierwsze lata ¿ycia dziecka s¹ bardzo wa¿nym
czasem w jego rozwoju. W wieku 3-5 lat  kszta³tuje
siê du¿a czêœæ mo¿liwoœci intelektualnych,  rozwija-
j¹  siê wrodzone predyspozycje, a tak¿e zdolnoœci
uczenia siê. Bardzo wa¿ne jest stymulowanie roz-
woju intelektualnego i spo³ecznego dziecka w wie-
ku przedszkolnym. Jest to tak¿e najlepszy okres na
zapobieganie ewentualnym trudnoœciom w póŸniej-
szych latach nauki. O tym równie¿ warto pamiêtaæ. 

Umiejêtnoœci, które ma³e dzieci wynosz¹ z przed-
szkola, procentuj¹ w szkole lepszymi wynikami
w nauce, otwartoœci¹ na innych ludzi czy umiejêtno-
œciami pracy w grupie.

Zapewnienie lepszego dostêpu najm³odszych
dzieci do edukacji to najw³aœciwszy oraz najsku-
teczniejszy sposób na wyrównywanie szans eduka-
cyjnych. Uwa¿am, ¿e w ka¿dym wieku inwestowa-
nie w dzieci zarówno na p³aszczyŸnie edukacyjnej,
emocjonalnej czy spo³ecznej jest najlepszym, co ro-
dzic mo¿e zrobiæ dla swojego dziecka.

Bez wzglêdu na to, czy Pañstwa dzieci uczêszcza-
j¹ do przedszkola, szko³y podstawowej, gimnazjum
czy szko³y ponadgimnazjalnej, spêdzaj¹ tam po³owê
dnia. Bezpieczeñstwo i atmosfera tego miejsca jest
niemniej wa¿na jak poziom nauczania. Prowadzone
badania, ale i moje obserwacje potwierdzaj¹, ¿e naj-
lepsze efekty we wszystkich tych aspektach osi¹ga-
j¹ te placówki w których nauczyciele i rodzice ze so-
b¹ wspó³pracuj¹. Zaanga¿owanie rodziców w ¿ycie
szko³y, integracja i wspó³dzia³anie daj¹ fantastyczne
efekty w edukacji ich dzieci.

Od zawsze zachêcam rodziców do aktywnoœci.
Nauczyciele i rodzice choæ maj¹ wobec siebie prawa
i obowi¹zki, d¹¿¹ do tego samego celu – dobrych
wyników w nauczaniu. I choæ Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej stworzy³o mo¿liwoœci aktywnego za-
anga¿owania rodziców w dzia³ania szko³y, daj¹c im
wiele uprawnieñ, to od nich samych zale¿y na ile bê-
d¹ chcieli z nich korzystaæ.   

Aktywnie dzia³aj¹ce Rady Rodziców, a wiele z ta-
kich znam, potwierdzaj¹, ¿e ich zaanga¿owanie w dzia-
³alnoœæ szko³y prowadzi do wielu usprawnieñ w jej pra-
cy i wp³ywa pozytywnie na wyniki uczniów i atmo-

sferê. Rodzice w³¹czaj¹ siê w organizacjê wycieczek,
pikników o charakterze integracyjnym, mobilizuj¹ siê
do wspó³pracy na rzecz szko³y np. porz¹dkuj¹ ogród czy
maluj¹ szkolny p³ot, ale tak¿e pozyskuj¹ œrodki finanso-
we z zewnêtrznych Ÿróde³ lub te¿ dziel¹c siê w³asnymi
pasjami prowadz¹ zajêcia pozalekcyjne. Wokó³ szko³y
tworzy siê silnie zainteresowana ni¹ spo³ecznoœæ, której
wspólnie zale¿y na jej rozwoju i sukcesie. Nauczyciele,
uczniowie i rodzice lepiej siê znaj¹, przez co ³atwiej siê
rozumiej¹, rozwi¹zuj¹ problemy i wspieraj¹. 

Wspó³czeœni rodzice s¹ bardzo œwiadomi i precy-
zyjnie okreœlaj¹ oczekiwania wobec szko³y. Maj¹ te¿
moim zdaniem ogromny potencja³ oraz chêæ wspó³-
kreowania edukacji swoich pociech. Nowoczesna
szko³a potrzebuje rodziców zaanga¿owanych, gdy¿
tylko wtedy jest w stanie w pe³ni wykorzystaæ swój
potencja³. Dlatego szko³a poza lekcjami, posiada bo-
gat¹ ofertê, dziêki której dzieci i m³odzie¿ ucz¹ siê
zaanga¿owania, wspó³pracy, aktywnoœci obywatel-
skiej, wra¿liwoœci na potrzeby innych, wolontariatu
lub rozwijaj¹ swoje pasje i talenty. Ka¿dy uczeñ po-
siada inne zdolnoœci, które nale¿y w nim rozwijaæ. 

Dla mnie szko³a jest pasj¹ od bardzo wielu lat,
dlatego swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³am w³aœnie
z edukacj¹. Stale rosn¹cy poziom nauczania, popra-
wa bezpieczeñstwa i jakoœci polskich szkó³ s¹ dla
mnie priorytetem, ale i ciag³ym wyzwaniem. 

Ligia Krajewska
wiceprzewodnicząca Rady m. st. Warszawy

www.ligiakrajewska.pl

EDUKACJA Z PASJĄ

Sala widowiskowa Klubu
Akademii Obrony Narodowej po
brzegi wype³ni³a siê wyj¹tkowy-
mi goœæmi. Rembertów odwie-
dzili bowiem przedstawiciele
wszystkich warszawskich dziel-
nic – burmistrzowie, koordyna-
torzy, przedstawiciele placówek
kulturalno – oœwiatowych, wy-
chowawcy, instruktorzy i rzecz
jasna g³ówni bohaterowie wyda-
rzenia - m³odzi artyœci. Udzia³
w Gali wziê³a Prezydent Miasta
Sto³ecznego Warszawy Hanna
Gronkiewicz–Waltz. 

Przyby³ych wita³a burmistrz
dzielnicy Rembertów Agnie-
szka K¹deja. - Dzisiaj spotyka-
my siê w Rembertowie. To dla
mnie ogromny zaszczyt i wielka
radoœæ, ¿e w dniu dzisiejszym
w³aœnie Rembertów sta³ siê
miejscem, w którym bije kultu-
ralne serce stolicy, serce bêd¹ce
skarbnic¹ wszelkich talentów.

Festiwal stanowi¹cy kolejne
dzia³anie podjête w ramach
Warszawskiego Programu Edu-
kacji Kulturalnej, by³ w roku
2011 zorganizowany po raz
pierwszy. 

- Drug¹ edycjê festiwalu pla-
nujemy w czerwcu 2012 roku.
Trwaj¹ ju¿ rozmowy, ¿eby tym
razem mia³ on swoje miejsce na
dwóch estradach w strefie kibica
pod Pa³acem Kultury i Nauki
podczas Pi³karskich Mistrzostw
Europy - mówi³a koordynuj¹ca
festiwalowe dzia³ania Pe³no-
mocnik Prezydenta ds. edukacji
kulturalnej Miasta Sto³ecznego
Warszawy - Wanda Górska.

Ide¹ trwaj¹cego miêdzy 29
maja a 11 czerwca Festiwalu,
by³o miêdzy innymi pokazanie

najciekawszych dzia³añ arty-
stycznych dzieci i m³odzie¿y
z warszawskich placówek
oœwiatowych i kulturalnych,
promocjê ich osi¹gniêæ, integra-
cjê poszczególnych dzielnic oraz
wymianê pomys³ów i doœwiad-
czeñ w zakresie pracy artystycz-
nej z dzieæmi i m³odzie¿¹.

Przedsiêwziêcie to  jest tak¿e
niebywa³¹ okazj¹ dla m³odych
artystów do wyst¹pienia na du-
¿ej scenie i porównanie swoich
umiejêtnoœci w ramach przegl¹-
du jednej dziedziny.  

Podczas podsumowuj¹cej fe-
stiwal Gali wrêczono wyró¿nie-
nia burmistrzom i koordynato-
rom dzielnic.

- Chcê podziêkowaæ burmi-
strzom i wszystkim tym, którzy
zajmuj¹ siê tym festiwalem,
dlatego ¿e tworzymy w ten spo-
sób wspólny organizm oraz mo-
¿emy zobaczyæ, co siê dzieje
w konkretnej dzielnicy – mówi-

³a Prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz. - Inicjaty-
wa tego festiwalu wspiera roz-
wój pomys³ów, kreatywnoœci
i przede wszystkim wspó³pracy.
Bardzo siê z tego cieszê i chcê
wszystkim, którzy brali w tym
festiwalu udzia³ serdecznie po-
gratulowaæ – doda³a. 

Czy zatem cele za³o¿one
przez organizatorów zosta³y
osi¹gniête? Niew¹tpliwie tak.
M³odzi artyœci, których mieli-
œmy okazjê obejrzeæ i pos³uchaæ
podczas rembertowskiej Gali, to
fantastyczna, utalentowana

„zgraja”. Zahucza³o tutaj od za-
skakuj¹co mocnych g³osów wy-
dobywanych z niekiedy na-
prawdê niewielkich istot, za-
dr¿a³o od roztañczonych stóp,
zawirowa³o w duszy od poetyc-
kich uniesieñ – jednym s³owem,
by³o piêknie i wielce kultural-
nie. Ca³e wydarzenie uœwietni³
koncert w wykonaniu Orkiestry
Koncertowej „Victoria”. 

Wszystkie wystêpy i emocje
z nimi zwi¹zane sprawi³y, ¿e
otulony zieleni¹ teren AON,
nabra³ dodatkowego klimatu...
kolorowego klimatu „Warsza-
wy Magicznej”. enigma

GALA W REMBERTOWIE
21 wrzeœnia Rembertów by³ gospodarzem wa¿-
nego wydarzenia kulturalnego, jakim by³a Gala
Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej
Warszawa 2011 „Warszawa Magiczna. Moja
Dzielnica, moja Warszawa, moja Europa”.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i bur-
mistrz Rembertowa Agnieszka K¹deja.
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY

NA SEZON ZIMOWY!

AA−−SSttaall
W Y R O B Y  H U T N I C Z E

STAL ¯EBROWANA ∅∅12 
– 2599 BRUTTO/TONA

NAJTANIEJ
SIATKI, S£UPKI OGRODZENIOWE

04-987 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

Tel. 516-698-802
stalonline.pl

Z okazji jubileuszu Warszawska
Spó³dzielnia Handlowa „Fala” zorga-
nizowa³a w niedzielê, 18 wrzeœnia, fe-
styn rodzinny, który jednoczeœnie by³
Œwiêtem Falenicy (wawerskiego osie-
dla, od którego spó³dzielnia przyjê³a
swoj¹ nazwê). Impreza odbywa³a siê
na parkingu i w okolicach D.H. „Fala”
przy ul. Bystrzyckiej 55. Festyn po-
przedzi³a specjalna msza œwiêta od-
prawiona w tutejszym koœciele.

Pogoda tego dnia dopisa³a, a pro-
gram imprezy by³ bogaty i ciekawy, co
przyci¹gnê³o na Bystrzyck¹ wielu
mieszkañców. Nie bez znaczenia by³
te¿ fakt wielkiej sympatii i przywi¹za-
nia, jakimi wawerczycy (i nie tylko)
obdarzaj¹ jubilatkê. – Jestem tutaj
z przyjemnoœci, a nie s³u¿bowego obo-

wi¹zku, bo „Fala”, to po prostu Nasza
Spó³dzielnia… – wyzna³ „Mieszkañ-
cowi” W³odzimierz Zalewski, wice-
przewodnicz¹cy rady dzielnicy. Przez
65 lat mo¿na siê przywi¹zaæ, tym bar-

dziej, ¿e „Fala” nie tylko napêdza lo-
kaln¹ koniunkturê, ale równie¿ daje
zatrudnienie oko³o 150 osobom.

Dzieñ przed festynem „Fala” otwo-
rzy³a w swoim Domu Handlowym
kolejny sklep z artyku³ami AGD
i sprzêtem elektronicznym. Atrakcyj-
ne ceny towarów i sprzêtów sprawi³y,
¿e sklep by³ t³umnie odwiedzany,
a wiele osób zrobi³o w nim powa¿ne
zakupy. – Wreszcie kupi³em sobie
„p³aski” telewizor! – chwali³ siê je-
den z mê¿czyzn stoj¹cych w kolejce
do stoiska z darmowymi kanapkami
ze smakowitym smalcem i pysznymi
kiszonymi ogórkami.

Na scenie ustawionej przed D.H.
„Fala” wyst¹pili m.in. zespó³ ludowy
K¹towiaki, iluzjonista Konrad Mo-

dzelewski, Kabaret Widelec, zespo³y
Diadem i Vabank oraz Don Vasyl Ju-
nior z gwiazdami cygañskiej muzyki.
Prezentowane by³y te¿ piosenki z Te-
atru Klubu Kultury „Falenica”. Trze-

ba przyznaæ, ¿e tutejszy dom kultury
mocno siê zaanga¿owa³ w Œwiêto Fa-
lenicy (od filmowego poranka „Taje-
mnica zaginionej skarbonki”, poprzez
spektakle „Wojna wojnie. Bitwa jest
wspania³a” i „S³ój z ¿yczeniami dla
Falenicy” grupy „ŒwiderMania” do
warsztatów plastycznych dla dzieci
„Zaczarowana planeta”).

Zreszt¹ dla najm³odszych nie bra-
kowa³o atrakcji podczas falenickiego
œwiêta. Przyci¹ga³o zarówno to, co
dzia³o siê w Klubie Kultury „Faleni-
ca” oraz na scenie przy ul. Bystrzyc-
kiej, jak i zwyk³a, odpustowa wata
cukrowa, dmuchany zamek ze zje¿-
d¿alni¹, malowanie twarzy, skoki na
trampolinie czy wieczorny pokaz
sztucznych ogni. Po szaleñstwach
dzieci mog³y siê sch³odziæ darmowy-
mi lodami na patyku. Spó³dzielnia
„Fala” od wielu lat inwestuje w pra-
wid³owe wychowanie dzieci i m³o-
dzie¿y z Wawra. Wspó³pracuje m.in.
ze szko³ami, przedszkolami, klubami
sportowymi, oœrodkami kulturalny-
mi. Za swoj¹ dzia³alnoœæ na tym polu
„Fala” zosta³a nawet nagrodzona spe-
cjaln¹ nagrod¹ urzêdu Wawra. W cza-
sie Œwiêta Falenicy Jerzy Woszczyk,

prezes „Fali”, przyjmowa³ podziêko-
wania dla spó³dzielni m.in. od An-
drzeja Wojdy i UK „Fuks” za wielo-
letnie wspieranie rozwoju sumo

w Falenicy i od Aleksandry Chwedo-
rowicz reprezentuj¹cej Falenickie To-
warzystwo Kulturalne. 

„Fala” prowadzi bardzo szerok¹
dzia³alnoœæ. – Ten festyn nie by³by

mo¿liwy, gdyby nie przychylnoœæ
dziesi¹tek firm i wspó³pracuj¹cych
z nami przedsiêbiorców – zaznacza
prezes Jerzy Woszczyk. – To w³aœnie
im i naszym klientom, mieszkañcom,

nale¿¹ siê najwiêksze podziêkowania.
Solidnoœæ, tradycja, dobre wiêzi
z klientami oraz z dostawcami stano-
wi¹ o sukcesie spó³dzielni. Dochodz¹
do tego inne, g³ówne zasady filozofii
„Fali”. – Wielkie sieci handlowe s¹
zagro¿eniem, ale nie oznacza to, ¿e
nie mo¿emy z nimi konkurowaæ – wy-
jaœnia Jerzy Woszczyk – Mo¿emy i to
robimy: jakoœci¹, cen¹, dba³oœci¹
o klienta. My nie tylko sprzedajemy,
ale te¿ doradzamy i podpowiadamy.
A najwa¿niejsz¹ zasad¹ jest to, ¿e le-
piej raz sprzedaæ produkt lepszej ja-
koœci, ni¿ handlowaæ tanimi towara-
mi niskiej jakoœci, które, choæ kusz¹
cen¹ w hipermarketach, to siê szybko
psuj¹ lub zu¿ywaj¹.

Aktualnie WSH „Fala” dzia³a m.in.
na rynkach bran¿y spo¿ywczej, zdro-
wej ¿ywnoœci, AGD i RTV, armatury
sanitarnej i instalacyjnej, wyposa¿e-
nia wnêtrz, remontowej, motoryza-
cyjnej i wci¹¿ poszerza swoj¹ ofertê.
– Kto nie idzie do przodu, ten siê co-
fa – dodaje prezes Woszczyk. A „Fa-
la”, mimo nobliwych 65 lat, nadal
idzie do przodu. Po prostu jest… na
fali. Magda K.

Zarz¹d i pracownicy WSH „Fa-
la” serdecznie dziêkuj¹ mieszkañ-
com Wawra za liczne przybycie
i uczestnictwo w jubileuszu swojej
spó³dzielni. 

„FALA” NA FALI!

Prezes Jerzy Woszczyk z zespo³em K¹towiaki.

Wnêtrze nowo otwartego sklepu AGD i RTV. Œwiêto „Fali” przed „Fal¹”.

Mimo emerytalnego wieku wci¹¿ siê rozwija i prê¿nie
dzia³a. Mowa o spó³dzielni „Fala”, która wspólnie
z mieszkañcami, klientami i kontrahentami œwiêtowa-
³a w³aœnie 65-lecie swojego istnienia i dzia³alnoœci.

(22) 517 88 88   512 024 054   www.ostojarembertow.pl
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19 wrzeœnia powstañcy war-
szawscy, m³odzie¿ szkolna oraz
liczne delegacje w³adz miasta
spotkali siê na skwerze
im. p³k. Antoniego ¯u-
rowskiego, aby uczciæ
67. rocznicê wybuchu
Powstania Warszaw-
skiego, udzia³ w nim pras-

kich oddzia³ów AK i pamiêæ
pu³kownika ¯urowskiego. Przy
pomniku z³o¿ono wieñce i od-
by³ siê Apel Pamiêci. 

  
W czwartek 22 wrzeœnia,

Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent m.st. Warszawy
i Anna Siejda, dyrektor CUPT,
podpisa³y umowê na dofinanso-
wanie budowy centralnego od-
cinka II linii metra. Ca³kowity
koszt projektu to ok. 5,92 mld
z³otych, z czego niemal 3 mld
to œrodki pochodz¹ce z fundu-
szy europejskich. - O po³¹cze-
niu Warszawy z Prag¹ lini¹ me-
tra mówi³ ju¿ prezydent Sta-
rzyñski. Dziœ, dziêki funduszom
europejskim, realizacja tego
przedsiêwziêcia jest mo¿liwa –
powiedzia³a Hanna Gronkie-
wicz-Waltz.

  
Ju¿ po raz drugi m³odzie¿

z 47 Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego przy ul. Miêdzyborskiej
odda³a ho³d bohaterom ukry-
wanej przez lata zbrodni so-
wieckiej. 15 wrzeœnia zasadzo-
no przed murami szko³y kolej-
ne Dêby Pamiêci. Uczniowie 
z LO im. Stanis³awa Wyspiañ-
skiego uczcili pamiêæ porucz-
nika Wac³awa Plewako, za-
strzelonego w Charkowie
w 1940 roku, kapitana Micha³a
Kumunieckiego oraz majora

Aleksandra ¯ebrowskiego, za-
strzelonych w Katyniu w 1940
roku. Zaproszona na uroczy-
stoœæ Maria Kumuniecka-Wilk
podzieli³a siê z m³odzie¿¹ ro-
dzinnymi wspomnieniami o oj-
cu - kapitanie Michale Kumu-
nieckim. Jej opowieœci w sku-
pieniu wys³uchali zaproszeni
goœcie, w tym wiceburmistrz
Pragi Po³udnie Jaros³aw
Karcz.

  
29 i 30 wrzeœnia podczas

spotkania Szczytu Partnerstwa
Wschodniego w Warszawie bê-
dzie obowi¹zywaæ zakaz prze-
wozu materia³ów niebezpiecz-
nych. Na terenie objêtym obo-
strzeniami (m.in. ul. 17 stycz-
nia, Agrykoli, Belwederskiej,
Ujazdowskiej, Nowy Œwiat, ul.
Krakowskie Przedmieœcie) nie
wolno transportowaæ materia-
³ów zapalnych i samozapal-
nych, truj¹cych, promienio-
twórczych, ¿r¹cych i innych,
okreœlonych w ustawie o prze-
wozie drogowym, jako towary
niebezpieczne. Za z³amanie za-
kazu grozi kara grzywny.   

  
8 wrzeœnia w towarzystwie

sztandarów i dŸwiêków ¿o³nier-
skich pieœni odby³o siê spotkanie
z okazji Dnia Weterana – Kom-
batanta w Centralnej Bibliotece
Wojskowej przy ul. Ostrobram-
skiej. W uroczystoœci uczestni-
czyli weterani polskich formacji
wojskowych z okresu II wojny
œwiatowej, przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych oraz de-
legacje uczniowskie. Na uroczy-

stoœci nie zabrak³o podziêko-
wañ, wrêczania dyplomów oko-
licznoœciowych i odznaczeñ. Na
liœcie uhonorowanych znalaz³ siê
burmistrz Pragi Po³udnie To-
masz Kucharski, który zosta³
uhonorowany Srebrnym Meda-
lem – Opiekun Miejsc Pamiêci
Narodowej, przyznawanym
przez Radê Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa na wniosek
Prezesa Zarz¹du Wojewódzkie-
go Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych WiêŸniów Politycz-
nych. Podziêkowa³ s³owami: 
- Czujê siê zobowi¹zany do je-
szcze bardziej wytê¿onej wspó³-
pracy (…). Chcemy, ¿eby pamiêæ
o Pañstwa dzia³aniach by³a pie-
lêgnowana. Równie¿ Anna Graf
– dyrektor XLVII LO im. Stani-
s³awa Wyspiañskiego zosta³a
wyró¿niona i obieca³a zgroma-
dzonym: - Dope³niæ starañ, ¿eby

Pañstwa czyny nie zapad³y
w niepamiêæ. Zgromadzeni nie
kryli wzruszenia, gdy Reprezen-
tacyjny Zespó³ Artystyczny
Wojska Polskiego zaœpiewa³ naj-
piêkniejsze piosenki okresu Po-
wstania Warszawskiego.

  
W niedzielê, 25 wrzeœnia,

w koœciele na Kamionku, odby³
siê koncert pt. Ojczyzna to 
wielki, zbiorowy obowi¹zek.
W œwi¹tyni koncertowali arty-
œci Filharmonii Narodowej,
a s³owo o wspó³czesnym poj-
mowaniu patriotyzmu wyg³osi³
pose³ Artur Górski z PiS.

  
W goc³awskiej bibliotece

odby³o siê uroczyste zamkniê-
cie wystawy „Opowieœci o Sy-
renkach”, zbioru grafik autor-
stwa Magdaleny Czerwosz.

Przez ostatnie miesi¹ce wysta-
wa goœci³a w kilku osiedlach
prawobrze¿nej Warszawy. Wy-
stawa kilkudziesiêciu grafik
komputerowych pierwotnie by-
³a prezentowana w Weso³ej,
w Oœrodku Dzia³añ Twórczych
„Pogodna”. Towarzyszy³a te¿
tegorocznemu Œwiêtu Saskiej
Kêpy, a¿ w koñcu trafi³a na Go-
c³aw i w³aœnie tu, w dzielnico-
wej Bibliotece Publicznej im.
Zygmunta Jana Rumla, odby³
siê jej finisa¿. Magdalena Czer-
wosz, sto³eczna radna i przewo-
dnicz¹ca Samorz¹du Saskiej
Kêpy, jest równie¿ autork¹ baj-
ki „Syrenki z Warszawy”.

  
3 paŸdziernika wszyscy chêtni

mog¹ wzi¹æ udzia³ w akcji zbiór-
ki krwi w Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym im. Józefa Wybickiego
przy ul. Halnej 20 w Falenicy.
Od godziny 9.00 do 13.00 przed
wejœciem do szko³y bêdzie sta³
specjalny ambulans do poboru
krwi. Przed oddaniem krwi nale-
¿y koniecznie zjeœæ lekki posi³ek
i wzi¹æ ze sob¹ dokument to¿sa-
moœci zawieraj¹cy numer PE-
SEL oraz zdjêcie. Krwiodawc¹
mo¿e byæ wy³¹cznie osoba o do-
brym stanie zdrowia w wieku od
18 do 65 roku.

  
W zwi¹zku z przebudow¹ ul.

Ch³opickiego na odcinku od
ul. Grochowskiej do ul.

Szaserów do odwo³a-
nia autobusy linii 135
i 245 zostan¹ skiero-

wane na trasy objazdo-
we (w obu kierunkach): li-

nia 135: Pl. Hallera – … – Za-
mieniecka – Grochowska – Za-
kole (powrót: Wiatraczn¹) –
Wiatraczna – Szaserów – Ch³o-
pickiego – PKP Olszynka Gro-
chowska; linia 245: Os. Du-
dziarska – … – P³owiecka -
Grochowska – Wspólna Droga
– Szaserów – Ch³opickiego –
PKP Olszynka Grochowska.
Zawieszone zostan¹ przystanki:
Pl. Szembeka 05 i 08; Ch³opic-
kiego 01. Kursowanie linii 135
i 245 bêdzie odbywaæ siê wed³ug
specjalnych rozk³adów jazdy.

  
Urodziny wœród Indian, ksiê¿-

niczek, piratów lub przyjació³
Kubusia Puchatka to marzenie

wielu dzieci, które teraz mo¿na
spe³niæ. W Klubie Kultury „Za-
stów” mo¿na zorganizowaæ takie
przyjêcie urodzinowe dla dzieci
od 3 do 7 lat. Szczegó³y na stro-
nie: www.kkzastow.com.

  
2 paŸdziernika w godzinach

10.00-20.00 bêdzie mo¿na
zwiedzaæ Stadion Narodowy.
Wszyscy którzy przyjd¹, bêd¹
mogli zobaczyæ z bliska trybu-
ny, na czterech ogromnych tele-
bimach prezentowane bêd¹ fil-
my o stadionie oraz rozmowy
z goœæmi i ekspertami. Punktu-
alnie o godzinie 12.00 dach
Stadionu Narodowego zostanie
zamkniêty po raz pierwszy.
O ka¿dej pe³nej godzinie dach
bêdzie otwierany oraz zamyka-
ny. Wstêp na stadion jest bez-
p³atny i nie wymaga wczeœniej-
szych zapisów, mo¿na przyjœæ
w grupie lub indywidualnie. 

  
Do 15 grudnia warszawscy

w³aœciciele psów i kotów mog¹
wzi¹æ udzia³ w akcji darmowego
czipowania zwierz¹t. Warunkiem
bezp³atnego oznaczenia zwierzê-
cia jest wype³nienie wniosku,
okazanie dowodu to¿samoœci
oraz ksi¹¿eczki szczepieñ psa lub
kota, b¹dŸ rodowodu. W przy-
padku psów dodatkowo nale¿y
przed³o¿yæ œwiadectwo szczepie-
nia przeciwko wœciekliŸnie. 
Wykaz lecznic weterynaryj-
nych znajduje siê na stronie
www.bip.warszawa.pl/bos

  
W niedzielê, 2 paŸdziernika,

mi³oœnicy ptasiego ¿ycia w Par-
ku Skaryszewskim mog¹ wzi¹æ
udzia³ w specjalnej wycieczce,
któr¹ poprowadzi Magdalena
Dziadosz, autorka blogu „Mia-

sto i Ptaki”. Bêdzie to czêœæ ob-
chodów Europejskich Dni Pta-
ków, które w Polsce koordynu-
je OTOP. Zbiórka o godz. 9.00
przy pomniku ¿o³nierzy Armii
Radzieckiej. 

(ab) (ar) (jz)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Park Skaryszewski – w sobotê, 1 paŸdziernika – odbêd¹ siê
tradycyjne, harcerskie podchody.  Harcerze bêd¹ rywalizowali
w trzyosobowych grupach. Dla najlepszych dru¿yn przewidziano
nagrody. Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ na adres: pod-
chodyskaryszewski @gmail.com

Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 - 29.09. godz. 19.00 - Kabaret Filip z Konopi Fili-
pa Borowskiego i jego goœcie, wstêp 10 z³; 30.09. godz. 18.00 –
Fina³ Konkursu literackiego „Praskie Klimaty”. „Jak ze Ÿród³a”
koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu Piotra WoŸniaka
i Przemys³awa Œledziuha, wstêp wolny;

Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 30.09.
w godz. 18.00-19.30 – koncert muzyczny „Daniel Zakoœcielny
i przyjaciele” w ramach cyklu „Rembertowskie spotkanie z mu-
zyk¹ i poezj¹”;

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” - Filii Oœrodka
Kultury ul. Jana Paw³a II 25 - 30.09. godz. 10.40 - „Cztery mi-
le za Warszaw¹”. Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci;

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21
– 1.10. godz. 12.00 – Warsztaty Leonarda - „W œredniowiecznym
skryptorium”. Zajêcia edukacyjno-artystyczne dla dzieci w wie-
ku 6-12 lat. Historia pisma i sposobów jego uwieczniania, od gê-
siego pióra do drukarki laserowej. Iloœæ miejsc ograniczona, obo-
wi¹zuj¹ zapisy (tel. 22 773 61 88). 2.10.  godz. 16.00 – „Jesien-
ne wyszywanie”. Przedstawienie dla dzieci odkrywaj¹ce tajniki
jesiennej przyrody w wykonaniu aktorów Teatru Narwal; 10.10.
godz. 18.00 – Historia, jakiej nie znacie czyli rzecz o mi³oœci,
modzie, higienie i urokach ¿ycia codziennego. Barwna podró¿
przez stulecia, epoki i kraje; pe³na humoru, ciekawostek i szcze-
gó³ów podgl¹danych przez dziurkê od klucza. Bêdzie mo¿na siê
za to dowiedzieæ  m.in.: ile kosztowa³a suknia Marii Antoniny,
czym myto twarz w œredniowieczu, sk¹d wziê³y siê buty na ko-
turnie, jak d³ugo udawa³o siê elegantom nie zdejmowaæ peruk;
13.10. godz. 16.00 – Bal Seniora. Zaproszenia do odbioru
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy ul. 1 Praskiego Pu³ku 21 a.
Miejsce: sala w OSP w Weso³ej ul. 1 Praskiego Pu³ku 31; 15.10.
godz. 17.00 – Koncert Muzyki Indyjskiej w wykonaniu grupy
muzycznej BHAJAN BAND.  Podczas koncertu bêdzie mo¿na
us³yszeæ oryginalne pieœni staroindyjskie, zobaczyæ rzadko spo-
tykane instrumenty muzyczne takie jak Mrdanga (Khol) - dwu-
stronny bêben, Kartale – czynele czy Manjira (Jumpy) jedna
z wielu nazw talerzy, a wiêc metalowych dysków o wygiêtych ku
sobie krawêdziach, które w Indiach wystêpuj¹ bardzo licznie
w ró¿nych kszta³tach i rozmiarach; 16.10. godz. 18.00 – „To w³a-
œnie nasza jest Warszawa”. Znane piosenki np. To w³aœnie moja
jest Warszawa, U Marynarza, Nie ma jak z Warszawy m¹¿, Tan-
go Andrusowskie i wiele innych w nowych, ciekawych aran¿a-
cjach w wykonaniu Szymona Kusarka i Sebastiana Iwanowicza; 

Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 –  06.10. godz. 18.00
- „Pamiêæ. Tajemnice lasów Piaœnicy” film Miros³awa Krzy-
szkowskiego, Dariusza Walusiaka, Bogdana Wasztyla. Doku-
ment opowiadaj¹cy o masowych egzekucjach na Kaszubach. Od
jesieni 1939 do wiosny 1940 roku hitlerowcy w piaœnickich la-
sach rozstrzelali oko³o 12 tysiêcy osób. Eksterminacji dokonywa-
³y jednostki SS oraz Selbstschutz – niemiecka formacja paramili-
tarna, do której nale¿a³a mieszkaj¹ca w Polsce ludnoœæ niemiec-
kiego pochodzenia. O niemieckich zbrodniach w pomorskich la-
sach pamiêtaj¹ jedynie mieszkañcy Pomorza, którzy nazywaj¹
Piaœnicê „Pomorskim Katyniem” albo „Kaszubsk¹ Golgot¹”’;
12.10. godz. 18.00 - W cyklu „Kino Kresowe” – „£upaszko”.
Film poœwiêcony urodzonemu w Stryju majorowi Zygmuntowi
Szendzielarzowi, uczestnikowi kampanii wrzeœniowej, organiza-
torowi partyzantki na WileñszczyŸnie i dowódcy 5 Wileñskiej
Brygady AK;

Galeria Plenerowa Sto³ecznej Estrady ul. Krakowskie
Przedmieœcie/róg ul. Traugutta (naprzeciwko wejœcia do UW)
- wystawa plenerowa pt. „Archiwa warszawskie dawniej i dziœ”.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 21 paŸdziernika br.  

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Wspomnienie
5 sierpnia 2011 roku po¿egnaliœmy na Starych Pow¹zkach

GRZEGORZA HOFMANA syna Leona Hofmana, oficera Wojska
Polskiego, jeñca Starobielska, zamordowanego w Charkowie
w 1940 r. i Zofii z domu Majer, nauczycielki szkó³ warszawskich,
zamieszka³ego na Pradze Po³udnie od 1964 roku, wieloletniego
Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyñska w Warszawie, cz³onka
w³adz Federacji Rodzin Katyñskich.

Pracowa³ bezinteresownie z potrzeby serca, poœwiêcaj¹c swój
wolny czas na realizacjê g³ównego celu dzia³ania Stowarzyszenia –

odkrywania prawdy i utrwalania pamiêci o œmierci polskich oficerów zamordowanych wio-
sn¹ 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Twerze. Dziêki Jego staraniom, rondu przy cmenta-
rzu Pow¹zki Wojskowe Rada Warszawy nada³a nazwê Ofiar Katynia.

Na Pradze Po³udnie we wrzeœniu 2007 roku, we wspó³pracy z dyrekcj¹ Biblioteki Publicz-
nej mieszcz¹cej siê przy ul. Meissnera 5 organizowa³ wystawê „Katyñ – fakty i pamiêæ”.

W listopadzie 2010 roku, w 70. rocznicê zbrodni katyñskiej bra³ udzia³ w przygotowaniu
wystawy „To nie s¹ zmarli! To mêczennicy”. Pracowa³ prawie do ostatnich chwil swego ¿y-
cia, pomimo, ¿e od jesieni ubieg³ego roku by³ bardzo chory. Zmar³ 23 lipca 2011 roku.

¯ona i grono przyjació³

REKLAMA REKLAMA
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- O rany! Wreszcie ktoœ normalny…
Pan Kazimierz G³ówka zawsze szczerze cieszy³ siê na

spotkanie z panem Eustachym Mordziakiem, ale tym razem
to nie by³a zwyk³a radoœæ, to by³o szczêœcie, które na doda-
tek a¿ bi³o z jego oblicza.

- Znaczy siê, panie Kaziu, ¿e co, ¿e wokó³ sami wariaci?
- Mnie nie chodzi o kategorie medyczne, tylko takie zwy-

k³e. Wiesz pan, ¿eby cz³owiek z cz³owiekiem po prostu po-
gada³ – dzieñ dobry, co s³ychaæ, jak ¿ona, co w pracy…

- A tak nie jest?
- Na pewno nie teraz i na pewno nie w telewizji. 
- Wiesz pan, rzadko ogl¹dam. Jak ju¿ cz³owiek wróci do

domu po ca³ym dniu na bazarze, to tylko o wyrku myœli. Po-
wiem panu z rêk¹ na sercu, ¿e jak ju¿ co w³¹czê, to szybciej
zasypiam. Nic, tylko gadaj¹ i gadaj¹.

- Pan jesteœ szczêœliwy cz³owiek, ¿e pan zasypiasz i nie
s³yszysz, co oni mianowicie gadaj¹.

- Mogê sobie wyobraziæ, w koñcu kampaniê wyborcz¹ mamy.
- Fakt, ale ¿eby na czas kampanii politycy a¿ tak ¿egnali

siê z rozumem? 
- Niech pan nie przesadza, panie Kaziu. Wybory maj¹

swoje prawa.
- Owszem, ale wyborcy te¿. Na przyk³ad prawo do powa¿-

nego traktowania.
- A nie s¹?
- Panie Eustachy, kandydaci lataj¹ po ekranie, jak koma-

ry tego lata. Widzimy ich na tle jab³ek, sportowców, góry

pieniêdzy, ³anów zbó¿, bochenków chleba, dzieci, kobiet,
rur z gazem, pó³misków z ¿arciem, na tle szosy, morza,
w poci¹gu i w autokarze. ¯e niby jeden w drugiego to swo-
je ch³opy, z s¹siedztwa, dobrzy ludzie gotowi s³u¿yæ nam na
miarê swych si³, a nawet ponad si³y. I co najwa¿niejsze -
wiedz¹, co trzeba zrobiæ, ¿eby by³o lepiej. Obiecuj¹ wiêc,
jak w malignie: nie podniesiemy podatków, podniesiemy
pensje i emerytury, wyrwiemy Unii tyle kasy, ¿e ledwie
udŸwigniemy, pomo¿emy ma³ym firmom, damy pracê absol-
wentom szkó³ i uczelni, wybudujemy tysi¹c œwietlic…

- Panie Kaziu, a ci kandydaci, to jacyœ nieznani ludzie?
- Pewnie tak, w koñcu wszystkich ich jest siedem tysiêcy,

ale w telewizji, a o niej mówimy, ci¹gle pokazuj¹ siê ci sa-
mi, co przez cztery lata.

- To co oni robili do tej pory? Byli w tym Sejmie, czy ich
nie by³o? Bo mo¿e jacyœ kosmici tam siedzieli i sikali nam
do mleka?… Ale, ale - teraz ju¿ rozumiem… 

- Co mianowicie?
- Wiesz pan, kilka dni temu rzuci³em przed snem jednym

okiem w telewizor. By³ akurat ten przystojniaczek, kiedyœ
minister finansów, potem spraw zagranicznych…

- Olechowski? 
- O, to, to. Redaktorek zapyta³ go o kampaniê, a on wte-

dy, ¿e ona obra¿a jego inteligencjê, ¿e politycy maj¹ elekto-
rat za idiotów, którym wystarczy pomachaæ przed oczami
czymkolwiek, a „ciemny lud to kupi”. 

- O tym w³aœnie ca³y czas tu mówimy. Ogólnie stosunek
polityków do wyborców dobrze oddaje ten na przyk³ad ¿art:
¯ona do mê¿a: - Zobacz, ja muszê praæ, prasowaæ, sprz¹-
taæ, nigdzie nie mogê wyjœæ, czujê siê jak Kopciuszek.
M¹¿ na to: - A nie mówi³em, ¿e ze mn¹ bêdzie ci jak w baj-
ce? Szaser

Co tam panie na Pradze...

Jak w bajce

których znam, o których wiem
sporo i, co wa¿niejsze, którym
mieliœmy okazjê przygl¹daæ
siê z bliska w dzia³aniu. Pod
warunkiem, ¿e by³o na co pa-
trzeæ. 

Jak pokazuje chwilami nie-
bezpiecznie bliski prawdziwe-
go ¿ycia popularny serial te-
lewizyjny „Ranczo”, czasem
lepiej by³oby… nie patrzeæ,
nie widzieæ. Ale jak tu nie pa-
trzeæ, skoro serialowe realia,

czasem komiczne, czasem
groteskowe, dziej¹ siê obok
nas? 

Nie ka¿dy wójt czy bur-
mistrz, który dziœ kandyduje
do parlamentu, traktowa³ sa-
morz¹d z wyrachowaniem, ja-
ko „trampolinê” do dalszej
kariery na wysokim szczeblu.
Pytanie, co na to mieszkañcy,
którzy g³osuj¹c rok temu mie-
li nadziejê, ¿e powierzaj¹
swoje lokalne sprawy w naj-

lepsze rêce. Nie tylko na ten
rok.

Wiele osób œwietnie spraw-
dzi³o siê w dzia³aniu samorz¹-
dowym jako prezydenci miast,
burmistrzowie czy wójtowie.
Skoro okazali siê a¿ tak do-
brzy na szczeblu lokalnym,
pewnie warto im daæ szansê
w Sejmie RP czy w Senacie,
ku po¿ytkowi ca³ej Polski. Ale
jako wyborca czujê siê trochê
tak, jakby mi ktoœ wyj¹³ z rêki
ciastko, które sama sobie wy-
bra³am spoœród innych, ze
s³owami „To jest dla ciebie za
dobre, znajdziesz sobie inne”. 

Ludzie kochani! Wiem, ¿e
wybory uzupe³niaj¹ce na
szczeblu samorz¹dowym oka-
¿¹ siê w wielu miejscowo-
œciach niezbêdne, jeœli dzia³a-
cze lokalni „pójd¹  wy¿ej”.
Ka¿dy ma prawo robiæ karie-
rê - popieram zw³aszcza zdol-
nych, kreatywnych i œmia³ych
pod warunkiem, ¿e ich dzia³a-
niom towarzyszy uczciwoœæ.
Nie brak takich kandydatów.
Ale zanim zag³osujesz, zasta-
nów siê… żu

Kobiecym okiem

Wybory: coraz wiêcej osób
ma œwiadomoœæ, ¿e nie chodzi
tu tylko o spacer do lokalu
wyborczego, podumanie nad
listami, których siê czasem nie
czyta i ³askawe zaznaczenie
tych nazwisk, na które g³osu-
jemy. Mo¿e na tê m³od¹, bo
wielce atrakcyjna albo na
tamtego, bo wujek kiedyœ pra-
cowa³ z jego s¹siadem, to
w zasadzie prawie znajomy
jest …

Równie p³ytkich motywacji
jest coraz mniej. To, ¿e czêsto
wiemy sporo o kandydatach
wynika równie¿ z pewnego
zjawiska, które gwa³townie
siê rozpowszechnia: z grubsza
rzecz bior¹c, na ka¿dych dzie-
siêciu kandydatów dwóch to
samorz¹dowcy: ludzie, którzy
mieszkaj¹ w pobli¿u mnie,

Oj, ludzie,
ludzie!
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Tak jest – dwudziestoma czterema! Waldemar Kedaj, znakomity dzienni-
karz,  wieloletni korespondent zagraniczny polskich mediów, w tym Polskiej
Agencji Prasowej, a ostatnio kierownik dzia³u zagranicznego tygodnika
„Wprost”, zmar³ niedawno w wieku 67 lat, po ciê¿kiej walce z chorob¹. By³ po-
liglot¹-fenomenem, a poniewa¿ przez kilka lat pracowaliœmy razem w „Trybu-
nie Ludu”, to pozna³em go bli¿ej i mog³em siê o tym w moim skromnym zakre-
sie przekonaæ. Jak skromny by³ to rzeczywiœcie zakres, mo¿na siê przekonaæ
w cytowanej ju¿ w „Mieszkañcu” ksi¹¿ce zmar³ego w 2008 roku satyryka du-
¿ego formatu, Anatola Potemkowskiego, pt. „Dziennik za¿aleñ” (Rosner
i Wspólnicy, Warszawa, 2011). Potemkowski opisuje Agencjê Prasowo-Informa-
cyjn¹ (API), która dzia³a³a zaraz po wojnie, a w niej niezwyk³ego Adama Pana-
siewicza. Wówczas wiele agencji prasowych nadawa³o swoje serwisy przez radio
alfabetem Morse’a.  Panasiewicz siedzia³ przed maszyn¹ do pisania ze s³uchaw-
kami na uszach, odbiera³ te serwisy i przepisywa³ je na maszynie OBOJÊTNIE
W JAKIM JÊZYKU, bo on pisa³ po prostu litery nadawane jako znaki w tym al-
fabecie, nawet nie rozumiej¹c s³ów. „Pojawi³ siê tam te¿ – ci¹gn¹³ Potemkow-
ski – Zygmuœ (wszyscy byliœmy m³odzi – ZB) Broniarek, który wtedy zacz¹³ ra-
zem z Panasiewiczem pracowaæ, bo czasem trzeba by³o coœ przet³umaczyæ. Bro-
niarek to geniusz jêzykowy. Zasta³em go kiedyœ, jak t³umaczy³ coœ z portugal-
skiego na holenderski. Jakiœ zupe³nie karko³omny wyczyn. Zapyta³em: ‘Jak pan
to robi?’. ‘Wie pan co? Trzeba poznaæ architekturê  jednego jêzyka i potem to
cz³owiek ju¿ wie’. Oczywiœcie ¿artowa³’”. Potemkowski te¿ ¿artowa³. Moja zna-
jomoœæ jêzyków by³a tylko cz¹stk¹ tego, nad czym panowa³ Kedaj.  

W 1982 roku sta³ siê on moim zmiennikiem jako sta³y korespondent „Trybu-
ny Ludu” w Sztokholmie z kompetencj¹ na ca³y obszar nordycki (Skandynawia
plus Finlandia i Islandia). Szukaliœmy z nim razem dla niego na pocz¹tek na kil-
ka dni hotelu mieszcz¹cego siê w naszych dietach. ZnaleŸliœmy pokój na trze-
cim piêtrze w zwyk³ej kamienicy. By³a tam w recepcji m³oda Szwedka, której po-
wiedzia³em po szwedzku: „Z moim koleg¹ bêdzie pani chyba musia³a mówiæ po
angielsku, bo on, choæ jest poliglot¹, nie wiem czy po szwedzku mówi”. Na co
Kedaj rzek³ szwedczyzn¹ i to œwietn¹: „Nie mówiê wprawdzie tak p³ynnie po
szwedzku jak redaktor Broniarek, ale dajê sobie radê”. Na to dziewczyna, zdu-
miona: „Jak d³ugo by³ pan w Szwecji, ¿e mówi pan tak znakomicie po szwedz-
ku?”. A Kedaj: „Ja nigdy w Szwecji nie by³em. Nauczy³em siê szwedzkiego
w Warszawie”. 

Kiedy w pierwszych dniach jego pobytu w Szwecji byliœmy jeszcze razem, po-
szliœmy na przyjêcie, na którym znajdowa³o siê kilku dziennikarzy norweskich.
Trochê tam z nimi popiliœmy. Kedaj zaskoczy³ ich i mnie, gdy odœpiewa³ dwie
strofki hymnu norweskiego, oczywiœcie po norwesku.  

Bêd¹c ju¿ d³u¿ej w Szwecji, Kedaj polecia³ s³u¿bowo do Islandii. Tam przepro-
wadzi³ wywiad z ówczesn¹ pani¹ prezydent kraju – po islandzku. Ona nie wie-
rzy³a w³asnym uszom, zw³aszcza, gdy jej te¿ powiedzia³, ¿e wczeœniej nigdy
w Islandii nie by³.  

Tu muszê podkreœliæ, ¿e Kedaj by³ tak skromny, i¿ poza œrodowiskiem, ma³o
kto wiedzia³ o jego jêzykowym geniuszu. Jego ¿ona by³a redaktork¹ i lektork¹
dzienników telewizyjnych i z tej racji cieszy³a siê wielk¹ popularnoœci¹. W zwi¹z-
ku z tym Kedaj opowiedzia³ mi tê oto historiê. Gdy pewnego razu przyjecha³ do
Warszawy ze Sztokholmu na urlop, na Okêciu celnik, przegl¹daj¹c jego baga¿,
zacz¹³ mieæ jakieœ zastrze¿enia. Otworzy³ wiêc  jego paszport i nagle zapyta³:
„Pan Kedaj? Czy ma pan coœ wspólnego z pani¹ Kedaj z telewizji?”. „To moja
¿ona – odpar³ Waldemar. „A, to co innego”. I niemal z pok³onem walizkê 
zamkn¹³.  Zygmunt Broniarek 

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

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 3–6, 9–13 X br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

Fot. Jan Goliñski

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl

- Panie Marsza³ku, Pana
zdaniem, ile w senatorze RP
powinno byæ „senatora ogól-
nopolskiego”, a ile przedstawi-
ciela okrêgu wyborczego?

- Pó³ na pó³. Traktujê dzia³al-
noœæ polityczn¹ z jednej strony,
jako pracê na rzecz dobra wspól-
nego kraju, ale tak¿e jako misjê,
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ - krótko
mówi¹c pomoc ludziom. Trudno
j¹ prowadziæ na terenie ca³ego
kraju, prowadzi siê j¹ w konkret-
nym œrodowisku, z którego siê
zosta³o wybranym. Robi³em to
zawsze. Zak³ada³em fundacje,
skupia³em siê g³ównie na eduka-
cji, pomocy dzieciom, osobom
wykluczonym. W kontaktach
z wyborcami nie tworzê jednak
z³udzeñ, ¿e na pewno ka¿d¹
sprawê za³atwiê. Ja obiecujê
swoj¹ pracê, swoj¹ obecnoœæ, ¿e
nie zniknê po wyborach, ¿e siê
nie zamknê w Senacie. Spraw-
dzê, co siê w danej sprawie da
zrobiæ. Jak nic - to mówiê to pro-
sto w oczy wraz z podpowiedzi¹
na przyk³ad prawnika, jak mo¿-
na wybrn¹æ z problemu. Ale gdy
uznam, ¿e coœ jest do za³atwienia
- to nie odpuszczam.

- Najwa¿niejsze punkty
z Pana programu wyborcze-
go?

- W skali ogólnopolskiej - bu-
dowa spo³eczeñstwa opartego na
wiedzy. Z tym siê wi¹¿¹ nak³ady
na badania naukowe, na naukê,
edukacjê, wy¿sze uczelnie. To
musi byæ konsekwentny pro-
gram, realizowany pewnie d³u-
go, mo¿e przez ca³e pokolenie.
Mówiê te¿ o koniecznoœci utrzy-

mywania w ryzach ró¿nic do-
chodowych w spo³eczeñstwie.
One zapewne nie mog¹ byæ ca³-
kowicie zniwelowane, to by³aby
utopia, ale te¿ nie mog¹ siê za
bardzo rozchodziæ, bo to powo-
duje utratê potencja³u spo³eczne-
go.

W skali lokalnej mojego okrê-
gu wyborczego, Pragi - zale¿a³o-
by mi na d³ugofalowym progra-
mie rewitalizacji starej Pragi.
Coœ siê w tej sprawie robi, ale
nie odnoszê wra¿enia, ¿eby by³
to sztandarowy projekt w³adz
miasta. 

I druga rzecz, wi¹¿¹ca siê
z budow¹ spo³eczeñstwa oparte-
go na wiedzy. Róbmy wiele dla
rozwoju m³odzie¿y. Tak, by m³o-
dzie¿y by³a m¹drze zajêta: od
ma³ego do opuszczenia szkó³
i od 8.00 rano do  20.00, by stale
mia³a co robiæ. By ³adowa³a te
swoje ma³e akumulatorki i po-
wiêksza³a ich pojemnoœæ. Wiem,
jak jest to wa¿ne, ale i trudne:
mam trzech wnuków, jeden jest
w trzeciej klasie, a dwóch
w pierwszej. Rodziców nie staæ
na wszystko, wiêc ich z ¿on¹ do-
finansowujemy. Dzieciaki cho-
dz¹ na dodatkowe jêzyki, upra-
wiaj¹ sport, chodz¹ na p³ywal-
niê, graj¹ w szachy. Rzecz
w tym, by to by³o dostêpne dla
wszystkich, tak¿e dla ludzi o ni-
skich dochodach.

- Co w tych sprawach mo¿e
zrobiæ senator?

- Trzeba dobrze wiedzieæ, na
jak¹ górê wchodziæ... Ja wiem,
¿e na Rysy mogê jeszcze siê
wspi¹æ, ale na Mount Everest nie

bêdê siê wybiera³, bo polegnê.
Trzeba wybraæ sobie pewne te-
maty i dopasowaæ je do swoich
mo¿liwoœci. Teraz otworzy³a siê
szansa, jak¹ daj¹ jednomandato-
we okrêgi do Senatu. Tworzy siê

jakoœciowa zmiana, mo¿na j¹
dobrze wykorzystaæ. Zw³aszcza
w œrodowiskach, które bardzo te-
go oczekuj¹. Zdecydowa³em siê
kandydowaæ z Pragi nie tylko
dlatego ¿e siê tu urodzi³em (na
Wileñskiej), nie tylko dlatego, ¿e
tu mieszka³a i mieszka znaczna
czêœæ mojej rodziny, ale tak¿e
dlatego ¿e tu s¹ wyraziste wspól-
ne oczekiwania. Bo Praga to jest
pewna wspólnota, w przeciwieñ-
stwie np. do Œródmieœcia, które
jest bardziej zatomizowane. Mo-
gê pomóc, gdy trzeba bêdzie
przecieraæ œcie¿ki dla organiza-
cji, które tu dzia³aj¹: œrodowi-

skowych, samorz¹dowych, po-
zarz¹dowych, stowarzyszeñ,
klubów sportowych. S³owem
organizacji, które dla realizacji
swoich celów, potrzebuj¹ wspar-
cia, danych do analiz, chc¹ siê

spotkaæ z kimœ wa¿nym, ale ten
wa¿ny odsy³a ich do przedstawi-
cieli tak niskiego szczebla, ¿e za-
³atwienie sprawy bêdzie niemo¿-
liwe. Senator z odpowiednim au-
torytetem, doœwiadczeniem,
kontaktami - staje siê osob¹ nie-
zwykle po¿yteczn¹. Pomagaæ
mo¿na tak¿e w organizowaniu
œrodowiska, które siê reprezentu-
je. W praskiej czêœci Warszawy
jest doœæ silne przekonanie, ¿e
stanowimy niedoinwestowan¹
czêœæ stolicy. Jako senator mogê
zrobiæ odpowiedni¹ analizê, np.
zestawienie wydatków inwesty-
cyjnych na jednego mieszkañca,

oceniæ jak funkcjonuj¹ pewne
programy spo³eczne. To pozwoli
podj¹æ merytoryczn¹ dyskusjê
na forum Rady Miasta.

Moi wyborcy mog¹ byæ pew-
ni, ¿e w okreœlonych sprawach

bêdê postêpowa³ w sposób prze-
widywalny. Moje pogl¹dy s¹ po-
wszechnie znane, mo¿na siê z ni-
mi zapoznaæ np. w ksi¹¿eczce,
któr¹ wyda³em, jako materia³
wyborczy, a s¹ w niej przedruki
moich artyku³ów publicystycz-
nych i felietonów, w których od-
noszê siê do spraw poruszanych
w Sejmie i w pañstwie.

- Wielu wyborcom kojarzy
siê Pan z ekonomi¹ i wiedz¹
ekonomiczn¹. Czy ta dziedzina
bêdzie pana domen¹?

- Zdecydowanie tak, to jest
moje wykszta³cenie, to mój za-
wód. By³em ministrem finansów

i przewodnicz¹cym sejmowej
komisji finansów, szefem Urzêdu
Rady Ministrów, gdzie miêdzy
innymi zajmowa³em siê finansa-
mi samorz¹dowymi. Te sprawy
te¿ dadz¹ siê przenieœæ na grunt
lokalny. Konkret? Sprawa tzw.
janosikowego. Uwa¿am, ¿e pe-
wien mechanizm redystrybucyj-
ny w pañstwie powinien byæ, on
jest we wszystkich krajach. Ale
ma³o komu chce siê (a zw³aszcza
politykom) siêgn¹æ do przepisów
i twardych danych ekonomicz-
nych. A tam s¹ jasne odpowiedzi,
co mo¿na i trzeba zrobiæ z janosi-
kowym. Rzecz nie polega na tym
by g³oœno sobie pokrzyczeæ, zro-
biæ pikietê, a potem zg³osiæ pro-
jekt ustawy, który w Sejmie prze-
padnie, bo jest tak s³abo uargu-
mentowany. Trzeba siê przygoto-
waæ i w parlamencie przedstawiæ
racjonalne, twarde argumenty,
oparte na liczbach, a wtedy roz-
s¹dny kompromis jest mo¿liwy.
Mam pewne pomys³y jak tê spra-
wê za³atwiæ, bêdê siê kontakto-
wa³ z autorami projektu obywa-
telskiego i podpowiem im strate-
giê dzia³ania, moim zdaniem da-
j¹c¹ szansê na sukces.  

Kolejna, gor¹ca sprawa. Mamy
teraz dylemat: ulgi podatkowe na
dzieci nie trafiaj¹ do najubo¿-
szych, do tych, do których powin-
ny trafiaæ. System trzeba zmieniæ.
Jak? Polityka prorodzinna powin-
na sprzyjaæ dzietnoœci, a jedno-
czeœnie pomagaæ rodzinom wie-
lodzietnym. Trzeba rozdzieliæ te
dwie funkcje, To jest trudne, ale
mo¿liwe. Ulgi podatkowe dawaæ
dopiero na drugie lub nawet trze-
cie dziecko i kolejne. Niech to bê-
d¹ ulgi znaczne, nie po 100 z³o-
tych. Natomiast œwiadczenia, nie-
zale¿ne od ulg podatkowych da-
waæ na ka¿de dziecko rodzinom,
gdzie dochód jest faktycznie ni-
ski. Wtedy bêdzie i sprawiedliwie
i efektywnie – a chyba o to nam
wszystkim chodzi.

Rozmawiał 
Tomasz Szymański

Wiem, na jaką górę mogę wejść
„Mieszkaniec” rozmawia z Markiem
Borowskim, kandydatem do Senatu
z Pragi w zbli¿aj¹cych siê wyborach
parlamentarnych.

ZAPRASZAMY na wielkie atrakcje!

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
organizuje i zaprasza na

TYDZIEÑ PROMOCJI 
PRODUKTÓW POLSKICH

przed SDH „Universam-Grochów” 
ul. Grochowska 207

Codziennie degustacje i niskie ceny 
produktów uznanych polskich firm!
Jakoœæ produktów gwarantowana!
✓✓ I dzieñ - 4.10.2011 r.
Wyroby garma¿eryjne, przetwory warzywne,

surówki, ketchupy, pieczywo.

✓✓ II dzieñ – 5.10.2011 r.
Wêdliny, konserwy

✓✓ III dzieñ - 6.10.2011 r.
Mro¿onki, herbaty

✓✓ IV dzieñ – 7.10.2011 r.
S³odycze

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00

Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna
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Rozwój infrastruktury,
wspieranie przedsiêbiorczoœci
i innowacyjnoœci, wyrówny-
wanie ró¿nic miêdzy subregio-
nami i szans edukacyjnych
dzieci i m³odzie¿y, dotowanie
kultury, to zadania, których
realizacja na tak¹ skalê, jak¹
obserwujemy w województwie
mazowieckim, by³aby niemo¿-
liwa jedynie w oparciu o fun-
dusze w³asne samorz¹du. 

To dziêki dotacjom unijnym
jesteœmy œwiadkami rozwoju
infrastruktury w niemal wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia – od
edukacji i zdrowia zaczynaj¹c,
na alternatywnych Ÿród³ach
energii koñcz¹c.

Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Mazo-
wieckiego to narzêdzie, które
umo¿liwia realizacjê inwestycji
niezbêdnych z punktu widzenia
potrzeb i oczekiwañ mieszkañ-
ców danego regionu, miasta,
czy – jak ma to miejsce w przy-
padku Warszawy – dzielnicy.

Fundusze unijne zmieniaj¹
Mazowsze, zmieniaj¹ Warsza-
wê. Dziêki nim w naszym regio-
nie mog¹ byæ prowadzone wa¿-

ne inwestycje infrastrukturalne,
takie jak budowa dróg, szpitali,
kanalizacji, szkó³, przedszkoli,
obiektów sportowych czy dzia-
³ania maj¹ce na celu pobudzanie
przedsiêbiorczoœci.

Prawobrze¿na czêœæ stolicy
tak¿e korzysta z unijnych euro.
To w³aœnie dziêki œrodkom eu-
ropejskim powstaje wiele ocze-
kiwanych przez mieszkañców
inwestycji. Kwoty dofinanso-
wania do tych najwiêkszych
mówi¹ same za siebie – bez do-
tacji unijnych realizacja tych
projektów nie mog³aby siê roz-
pocz¹æ lub by³aby znacznie
opóŸniona. 

Wystarczy w tym miejscu wy-
mieniæ przebudowê ul. Modliñ-
skiej na odcinku od Mostu Gro-
ta-Roweckiego do przeprawy
nad Kana³em ¯erañskim z nie-
bagateln¹ kwot¹ dofinansowa-
nia ponad 80 mln z³, czy budo-
wê skrzy¿owania Trasy Siekier-
kowskiej z drog¹ krajow¹ nr 2
oraz modernizacjê Szpitala
Bródnowskiego na ³¹czn¹ kwotê
kilkunastu milionów z³otych.

Niezwykle cenne dla rozwoju
przedsiêbiorczoœci w Warsza-

wie powinny staæ siê swoiste in-
kubatory przedsiêbiorczoœci.
Niespe³na dwa miesi¹ce temu
ruszy³a budowa Centrum Przed-
siêbiorczoœci na ul. Smolnej. Na
liœcie rezerwowej projektów
kluczowych RPO Wojewódz-
twa Mazowieckiego, z du¿ymi
szansami na realizacjê, znajduje
siê Centrum Kreatywnoœci na
ul. Targowej. Bêdzie to miejsce,
w którym ma³e i œrednie firmy
uzyskaj¹ niezbêdne wsparcie
w zakresie organizacji szkoleñ
czy pozyskiwania funduszy eu-
ropejskich.

Bardzo wa¿ne jest tak¿e za-
anga¿owanie œrodków unijnych
w kulturê i ochronê dziedzictwa
historycznego. St¹d wsparcie
kwot¹ 5 mln z³ przebudowy
i modernizacji Teatru Po-
wszechnego oraz kwot¹ blisko
4 mln z³ rewitalizacji budynku
koœcio³a pw. Zmartwychwsta-
nia Pañskiego przy ulicy Ksiê-
cia Ziemowita.

To tylko czêœæ wspartych
projektów. Fundusze europej-
skie s¹ obecnie dla samorz¹dów
najpowa¿niejszym zastrzykiem
gotówki. Wiele kluczowych in-
westycji rozpoczyna siê jedynie
dziêki nim. Nasz region i nasze
miasto rozwijaj¹ siê, staj¹ siê
bardziej przyjazne dla mie-
szkañców. Przed nami przygo-
towania do nowej perspektywy
finansowej 2014–2020. Wa¿ne
jest, aby w tym okresie zapew-
niæ zarówno Warszawie jak
i Mazowszu nie mniejsz¹ pulê
œrodków do wykorzystania. To
strategiczne zadanie, przed
którym stoj¹ zarówno w³adze
Mazowsza jak i kraju.

Marcin Kierwiński

Wicemarszałek 

Województwa Mazowieckiego

UNIA DLA PRAGI

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

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

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

W ramach programu Opie-
ki nad Zabytkami po³udnio-
wopraski Zak³ad Gospodaro-
wania Nieruchomoœciami
prezentuje informacje dot. hi-
storii dzielnicy. Dziœ ulica
Rzymska na Saskiej Kêpie.

Ulica Rzymska swoj¹ nazwê
zawdziêcza jednemu z najpiêk-
niejszych miast na œwiecie, sto-
licy W³och. Rzym, zwany
„wiecznym miastem” uwa¿any
jest za œwiatowy oœrodek tury-
styczny, bogaty w zabytki sta-
ro¿ytnoœci i œredniowiecza, nie-
zwyk³¹ architekturê oraz histo-
riê siêgaj¹c¹ epoki ¿elaza. 

Ulica Rzymska zosta³a wyty-
czona prawdopodobnie w la-
tach dwudziestych XX wieku.
Wtedy te¿ zaczê³a przy niej po-
wstawaæ pierwsza zabudowa,
na któr¹ sk³ada³y siê g³ównie
domy jednorodzinne. 

Jednym z najciekawszych bu-
dynków jest willa pod numerem
13. Zosta³a wzniesiona dla in¿y-
niera Andrzeja Zalewskiego
w roku 1930. Projekt wykona³
jeden z polskich architektów, bê-
d¹cy zarazem bliskim przyjacie-
lem jej w³aœciciela Bohdan
Pniewski. Do jego najs³ynniej-
szych dzie³ mo¿emy zaliczyæ
gmach Narodowego Banku Pol-
skiego, budynki Polskiego Radia
czy gmach Sejmu rozbudowany
na prze³omie lat czterdziestych
i piêædziesi¹tych XX wieku. 

Budynek przy ul. Rzymskiej
13 (na zdjêciu) zosta³ wzniesiony
w stylu klasycznym. Od strony
Wis³y umieszczone zosta³y
olbrzymie okna i rz¹d delikat-
nych kolumn podtrzymuj¹cy p³a-
ski dach. Z przestronnego tarasu
d³ugie schody prowadzi³y do im-
ponuj¹cego ogrodu, zaplanowa-
nego wed³ug projektu Piotra Ho-
sera, w stylu modernistycznym. 

Willa by³a bardzo nowocze-
sna i elegancka. £¹czy³a w so-

bie zarówno tradycyjny styl
polskich wiejskich domów oraz
w³osk¹ otwartoœæ na otaczaj¹c¹
przestrzeñ.  

Budynek zrobi³ ogromne
wra¿enie na ówczesnym Mini-
strze Spraw Zagranicznych
Józefie Becku, który w podob-

nym stylu kaza³ wybudowaæ
nowe skrzyd³o siedziby MSZ,
która mieœci³a siê w nieistniej¹-
cym dziœ, rokokowym Pa³acu
Brühla. Budynek by³ uwa¿any
za jeden z najpiêkniejszych
warszawskich pa³aców. Nieste-
ty, w 1944 roku zosta³ wysa-
dzony razem z Pa³acem Saskim
przez wycofuj¹cych siê z War-
szawy Niemców. Willa Andrze-
ja Zalewskiego tak¿e nie prze-
trwa³a II wojny œwiatowej.

Sp³onê³a ju¿ na samym jej po-
cz¹tku w 1939 roku, w wyniku
bombardowañ. Zosta³a odbudo-
wana dopiero w latach osiem-
dziesi¹tych ubieg³ego stulecia,
jednak nie uda³o siê przywróciæ
jej pierwotnego kszta³tu. 

Dominika Adamska

Saska Kêpa – ul. Rzymska

14 wrzeœnia br., pod-
czas uroczystej cere-
monii otwarcia 65
Kongresu Towarzy-
stwa Chirurgów Pol-
skich w £odzi, kierow-
nik Kliniki Chirurgii
Naczyniowej i Endo-

waskularnej CSK MON WIM - prof. dr hab. n.
med. Marek Maruszyñski otrzyma³ najwy¿-
sz¹ Godnoœæ - Honorowego Cz³onka Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich. 

Trzy dni póŸniej 17 wrzeœnia - prof. dr hab.
n. med. Marek Maruszyñski zosta³ wybrany
na stanowisko Sekretarza Generalnego Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich. Gratulujemy.  (w)

Najwy¿sza godnoœæ dla prof. Marka Maruszyñskiego



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

 
Krzyżówka Mieszkańca Nr 18

 
H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Nadesz³a odpowiednia chwila, by wyrwaæ siê
z side³ codziennoœci i poszukaæ spe³nienia. Ko-
niec z kompleksami i narzekaniem. Stawiaj na
pomys³owoœæ, urok osobisty i inteligencjê. Wy-
korzystaj okazjê do zawarcia nowych znajomo-
œci oraz dokonania zmian. Z czegoœ mo¿e trze-
ba zrezygnowaæ, ale w zamian otrzymasz coœ
równie atrakcyjnego. Nie bój siê dzia³aæ!

BYK 22.04-21.05
Masz w najbli¿szym czasie realn¹ szansê na re-
alizacjê planów, których wizje snujesz od pew-
nego czasu.  Finansowe problemy powinny siê
nied³ugo skoñczyæ. Teraz skoncentruj siê na
swoim zdrowiu i zadbaj o nie. Nie denerwuj siê
b³ahymi sprawami i przestañ traciæ czas na bez-
sensowne k³ótnie. Ciesz siê urokami jesieni
i spróbuj spojrzeæ na wszystko z nale¿ytym dy-
stansem.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zbyt rzadko ostatnio obdarzasz partnera uœmie-
chem. Nie zdajesz sobie sprawy, jak wa¿na jest
dla niego twoja pogoda ducha! Choæ mo¿e tego
nie okazuje, Twój uœmiech dodaje mu si³ i rado-
œci. W paŸdzierniku bêdziesz mia³ wiele powo-
dów do zadowolenia. Istnieje realna szansa na
poprawê samopoczucia oraz atmosfery w pracy.
W dziedzinie finansów musisz mocniej trzymaæ
rêkê na pulsie.

RAK 22.06-22.07
W sprawach sercowych nie spodziewaj siê teraz
wiêkszych zmian. Musisz liczyæ siê z tym, ¿e
przed Tob¹ kolejne problemy do rozwi¹zania.
Wiele spraw bêdzie wymagaæ od Ciebie zwiêk-
szonej uwagi i osobistego zaanga¿owania.
Przestrzegaj przepisów drogowych i nie daj siê
sprowokowaæ. Powtarzaj sobie jak mantrê
stwierdzenie, ¿e milczenie jest z³otem.

LEW 23.07-23.08
Mo¿e warto wykorzystaæ pocz¹tek jesieni na za-
³atwienie zaleg³ych spraw w urzêdach. Staraj siê
nie odk³adaæ na potem op³acania rachunków.
Nie bêdziesz ¿a³owaæ swojej decyzji, poniewa¿
wszystko co zrobisz, zwróci Ci siê podwójnie.
Rozpromieñ paŸdziernikow¹ aurê szalon¹ im-
prez¹ z najbli¿szymi przyjació³mi. Oderwanie od
rzeczywistoœci w towarzystwie Kozioro¿ca pozy-
tywnie wp³ynie na Twoje sprawy sercowe.

PANNA 24.08-23.09
Bêdziesz w doskona³ym nastroju, a zdrowie do-
pisze. Pozbêdziesz siê wiêkszoœci swoich k³o-
potów. Znajomi szykuj¹ dla Ciebie prezent nie-
spodziankê. Amor celuje strza³¹ w kierunku Ra-
ków i Skorpionów. Pary ze sta¿em nie bêd¹ na-
rzekaæ na jesienn¹ nudê – wasze uczucia zap³o-
n¹ ¿ywym ogniem. 

WAGA 24.09-23.10
Przyjemnoœci czekaj¹ Ciê pod koniec tygodnia,
teraz jeszcze musisz popracowaæ. Sprawy za-
wodowe nabior¹ tempa. Niezwyk³e o¿ywienie
zauwa¿ysz w interesach. Niewykluczone, ¿e
znajdziesz oryginalne i zaskakuj¹ce rozwi¹za-
nie jakiegoœ trudnego problemu. Warto pomy-
œleæ o zmianie imagu lub odœwie¿eniu gardero-
by – efekty zadziwi¹ wszystkich. Zaszalej, a nie
bêdziesz ¿a³owaæ!

SKORPION 24.10-23.11
Nie sugeruj siê zbytnio cudzymi opiniami i miej
wiêcej zaufania do siebie. Najwy¿sza pora siê
zmieniæ. Wykorzystaj jak najlepiej swoje mo¿li-
woœci i motywacjê. Teraz warto popracowaæ nad
sob¹ i swoim rozwojem. Zainwestuj w siebie
i ciesz siê ka¿d¹ chwil¹. Warto ten czas poœwiê-
ciæ na odpoczynek i zabawê. 

STRZELEC 24.11-22.12
Myœlami jesteœ wci¹¿ nad jakimœ morzem lub je-
ziorem. Wakacje ju¿ dawno za nami, a teraz pora
na za³atwianie przyziemnych spraw. Je¿eli po-
zwolisz narastaæ zaleg³ym zadaniom, grozi Ci ba-
³agan i zamieszanie. Nie lekcewa¿ opinii wspó³-
pracowników, bo mo¿esz mieæ z tego powodu k³o-
poty. Przeszukaj szuflady i sprawdŸ notatki, czy
nie umknê³o Twojej uwadze coœ naprawdê wa¿-
nego. W uczuciach nie rób nic bez zastanowienia.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Humor na pewno poprawi¹ Ci drobne zastrzyki
gotówki np. premia lub nagroda. Mo¿e zosta-
niesz obdarowany jakimœ mi³ym prezentem od
BliŸni¹t? W Twojej pracy wszystko mo¿e u³o¿yæ
siê jak na zamówienie. Bêdziesz siê cieszyæ
sympati¹ wspó³pracowników i otoczenia. Za-
czniesz otrzymywaæ nêc¹ce propozycje, a jeœli
d¹¿ysz do jakiegoœ celu, na pewno zdo³asz siê
do niego przybli¿yæ.

WODNIK 21.01-19.02
Mo¿e ogarn¹æ Ciê szaleñstwo zakupów. Pytanie
brzmi czy twoja kieszeñ to wytrzyma? Unikaj
kart kredytowych, bo mo¿esz mieæ k³opoty ze
sp³aceniem. Postaraj siê, aby to, co teraz za-
czniesz odzwierciedla³o twoje prawdziwe na-
stroje i pragnienia. B¹dŸ ostro¿ny w szermier-
kach s³ownych z Pannami.

RYBY 20.02-20.03
Na pierwszy plan wysun¹ siê sprawy zawodo-
we. Niewykluczona okazja do zarobienia dodat-
kowych pieniêdzy lub nawi¹zania korzystnych
kontaktów. Jakiœ niesfinalizowany projekt czeka
na zakoñczenie. Mo¿e warto do niego wróciæ?
Pomyœl, co warto zmieniæ. Nie ³ap kilku srok za
ogon i nie rozpraszaj siê b³ahostkami. Lepiej
zrobiæ mniej, ale dok³adnie i ze szczegó³ami.

Esmeralda

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

CChhcceesszz  ppooddaaćć  nnaa  ssttóółł  jjaabbłłkkaa
ii ggrruusszzkkii  jjuużż  oobbrraannee?? Nie będą
czerniały, jeśli skropisz je so−
kiem z cytryny. Innym wyj−
ściem, mniej wpływającym na
ich smak, jest zanurzenie ich
na moment (po obraniu) w lek−
ko osolonej, wrzącej wodzie
(potem można je opłukać
w świeżej, zimnej).

DDyynniiaa  nnaa  zziimmęę?? Znakomicie
przechowa się w chłodnym
miejscu, póki nie jest rozkrojo−
na. Obraną, po usunięciu pe−
stek, pokrojoną w kostkę lub
startą na grubej tarce można
świetnie mrozić a potem do−
dawać do zup, past, sosów.

JJaabbłłkkaa  ii bbaannaannyy, jeśli leżą na
tej samej tacy, wydatnie przy−
śpieszają swój proces dojrze−
wania.

NNiiee  zzaawwsszzee  ddookkłłaaddnnee doci−
śnięcie panierki do kotleta za−
pobiega jej odklejaniu. Pomóc
może staranne rozbicie jajka,
używanego do panierowania,
z łyżką oliwy.

WWoołłoowwiinnęę  ii wwąąttrróóbbkkęę najle−
piej solić już po usmażeniu,
inaczej szybko twardnieją.

AAbbyy  śśmmiieettaannaa  sszzyybbkkoo  ii ddoo−−
bbrrzzee  ssiięę  uubbiiłłaa, powinna być
mocno schłodzona i leciutko
osolona. Aby nie podchodziła
wodą, gdy musi postać, pod−
czas ubijania warto do niej do−
dać nieco cukru żelującego.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Dynia: fantastyczna, bajkowa, lekkostrawna, zdro-
wa i niezwykle prosta w przyrz¹dzaniu. Nie tuczy!

✓✓ Zupy z dyni - jest ich bardzo wiele! ZUPA 1: Obran¹ po-
krojon¹ w kostkê dyniê ugotowaæ w wodzie pó³ na pó³ z mle-
kiem, sol¹, imbirem i kurkum¹; gdy miêkka, zmiksowaæ, do-
daæ zacierki (mog¹ byæ w³asnorêczne lub kupne) i zagoto-
waæ, przykryæ, podawaæ po 20 minutach. ZUPA 2: cebulê
w plasterkach podsma¿yæ na odrobinie oliwy, dodaæ 4 kubki
obranej dyni (kostka), 1 kubek tartej grubo marchwi, 1 kubek obranych ziemnia-
ków. Gdy miêkkie, zmiksowaæ, dodaæ sos sojowy. Gotowe! ZUPA 3: Dyniê (jak
zawsze pokrojon¹ w kostkê) ugotowaæ w ma³ej iloœci wody z jab³kami (w propor-
cji 4 czêœci dyni na 1 jab³ek), ze szczypt¹ soli, cynamonu, wanilii i kilkoma goŸ-
dzikami. Gdy miêkka, wy³owiæ goŸdziki, zmiksowaæ dodaj¹c soku cytrynowego
i miodu. Podawaæ z grzankami z cha³ki lub s³odkiej bu³ki.

✓✓ PLACKI 1: ugotowaæ dyniê (obran¹, w kostkê) na parze lub ledwo podlan¹
wod¹. Zmiksowaæ, ostudziæ. Wyrobiæ z cynamonem, szczypt¹ imbiru i soli, oraz
m¹k¹, najlepiej razow¹ pó³ na pó³ ze zwyk³¹. Sma¿yæ na gor¹cym oleju. Podawaæ
ze œmietan¹, s³odkimi musami owocowymi lub miodem. PLACKI 2: surow¹ dyniê
zetrzeæ na grubej tarce. Wymieszaæ z purée ziemniaczanym i podduszon¹, drob-
niutko siekan¹ cebulk¹, dodaæ sól i pieprz, ew. tarty ser ¿ó³ty. Jeœli za rzadkie, za-
gêœciæ m¹k¹. Sma¿yæ na rumiano, na œrednim ogniu.

✓✓ D¯EM 1: dyniê obraæ, zetrzeæ drobniutko, powoli rozgotowaæ z dodatkiem so-
ku cytrynowego i odrobiny miodu. Gdy rozgotowane, dodaæ odpowiedni¹ iloœæ cu-
kru ¿eluj¹cego i olejek pomarañczowy, po 1-2 min. przek³adaæ do s³oiczków.
D¯EM 2: dyniê obraæ, zetrzeæ drobniutko, dodaæ pó³ szklanki wody, przykryæ i du-
siæ do miêkkoœci z p³ask¹ ³y¿eczk¹ imbiru i 2-3 pomarañczami bez skórki pokro-
jonymi w kawa³ki. Gdy miêkkie, zmiksowaæ. Sma¿yæ odkryte, powoli, stale mie-
szaj¹c, z dodatkiem sporej iloœci soku cytrynowego, otartej skórki pomarañczowej
i odrobiny cytrynowej oraz cukru. D¯EM 3: jak d¿em nr 2, ale zamiast pomarañ-
czy dodajemy jab³ka w proporcji 1 czêœæ jab³ek na 3 czêœci dyni - sok cytrynowy
niekoniecznie bêdzie potrzebny; przyprawy - wanilia, cynamon, goŸdziki.

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
CCzzyy  wwiieesszz,,  żżee  ddyynniiaa,,  kkttóórreejj  wwaaggaa  ppoottrraaffii  oossiiąąggaaćć  ppoonnaadd  110000  kkgg,,  ttoo……

jjaaggooddaa??  JJeeddnnoorroocczznnaa,,  nniieezzwwyykkllee  ddeekkoorraaccyyjjnnaa,,  mmaa  kkiillkkaaddzziieessiiąątt  ooddmmii−−
aann..  Niektóre z nich mają zastosowanie wyłącznie ozdobne, dekoracyj−
ne, przy czym ciekawostką jest, że na tym samym krzaku dyni mogą
rosnąć owoce (czyli jagody) o bardzo różnych kształtach. Dynia jest nie−

zwykle cenna w jesiennej kuchni. Im ciemniejszy ma miąższ, tym więcej w niej karotenu,
ale poza nim spotkamy w dyni mnóstwo witaminy A, ale też witaminy z grupy B, C, PP a ze
składników mineralnych − fosfor, żelazo, wapń, potas i magnez a także pektyny i kwasy orga−
niczne. Niemal beztłuszczowa, w 100 g zawiera, zależnie od jej rodzaju, zaledwie 15−30 ka−
lorii! Dla mających problemy z żołądkiem ważne, że dynia jest zasadotwórcza.

Do Polski przywędrowała z Ameryki; Inkowie uprawiali ją już 4 tysiące lat temu
i wszechstronnie umieli korzystać z jej dobrodziejstw, a Hiszpanie przywieźli ją do Eu−
ropy prawie pół tysiąca lat temu. Bogactwo dyni to także pestki, smaczne, zdrowe i chęt−
nie stosowane w medycynie ludowej. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 16/2011: „Brzydki jak noc”. Nagrodê – bilet do

kina dla 2 osób - wylosowa³ p. Jan Massé z ul. Abrahama. Po odbiór 
biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz.
„Mieszkañca” Nr 18/2011) do 7 paŸdziernika br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Dziadek pyta wnuka:
− Co to jest ten Internet Explorer?!
− Jak by ci to wytłumaczyć… To program,

który służy do przeglądania internetu z two−
jego komputera i na odwrót.

☺ ☺ ☺
Żona chwali się mężowi, wychodząc z łazienki:
− Wyobraź sobie, że ważę mniej o półtora kilo!
− Jasne. Skoro nie nałożyłaś makijażu…

☺ ☺ ☺
− Mecenasie, muszę się z nim rozwieść, i to z jego winy

− mówi mężatka do prawnika.
− A co, pewnie mąż pije?
− Skądże! − oburza się kobieta.
− Może bije?
− Niech by tylko spróbował!
− A jak u państwa z wiernością małżeńską?
− O, właśnie! Trzecie dziecko nie jest jego!

☺ ☺ ☺
Jacuś krzyczy:
− Mamooo! A babcia mnie straszyyy!!!
− Ależ ja tylko mówię, że nasz Jacuś to wykapany dziadek!

Taki podobny! − tłumaczy się babcia.    WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 692-614-577

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel. 795-297-763

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

FINANSE

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

Ksiêgowoœæ. 
Tel. 530-82-83-99

INNE

Zapraszamy do nowo otwar-
tego Serwisu AGD na Ursyno-
wie! Zapraszamy! Pn.-pt.10.00-
18.00, www.agd-serwis.com.pl

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
601-235-118

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

Masa¿ysta – doje¿d¿am.  
www.masa¿-grochów.pl 

Tel. 602-412-901
NADZIEJA - opieka: godzi-

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

NAUKA

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

Chemia. Tel. 514-343-424
EUROPA JÊZYKÓW –

wszystkie jêzyki.  
www.europajezykow.pl

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

Doje¿d¿am. Dr. Tel. 606-154-798
Fizyka, matematyka - kore-

petycje. Tel. 22 615-81-50; 
603-581-282

Francuski – nauczyciel. 
Tel. 22 673-69-26

Francuski z dojazdem. 
Tel. 602-276-202

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

Matematyka. 
Tel. 607-163-744

Matematyka, dojazd. 
Tel. 691-870-045

Matematyka, gimnazjum,
liceum. Doje¿d¿am. 

Tel. 607-059-326
Matematyka. Tel. 604-839-615
Matematyka, fizyka – sku-

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

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

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

Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
Szko³a policealna - dekorator

wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879

Szkolenia BHP. 
Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Mieszkanie 2-pokojowe na
ul. Kinowej 12 - po 15 wrze-
œnia. Tel. 515-123-460

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Dzia³ka siedliskowa. 
Tel. 792-610-568

OGRODNICZE

Wycinka i pielêgnacja drzew
i krzewów, frezowanie karp. 

Tel. 605-783-913

DAM PRACĘ

Ksiêgowa/y z doœwiadcze-
niem do obs³ugi Wspólnot Mie-
szkaniowych. CV na: oglosze-
nie1@vp.pl

Opiekunki, siostry PCK, pie-
lêgniarki zatrudniê! 

Tel. 22 815-30-66
Zatrudniê pracownika na

sk³adzie materia³ów budowla-
nych w Zakrêcie, prawo jazdy
kat. B, uprawnienia na wózek
widlak. Tel. 602-189-663, 

22 795-13-35

SZUKAM PRACY

Glazura, hydraulika, g³adŸ
GK, malowanie osobiœcie. 

Tel. 695-092-101
Nazywam siê Lidia, mam 35

lat, pilnie poszukujê pracy
w ksiêgowoœci lub biurze. 

Tel. 504-242-246 

PRAWNE

DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
Kancelaria Prawna, szeroki

zakres us³ug. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pêtli autobuso-
wej)  www.kancelariaosica.pl;

Tel. 509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, 

rodzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

WYCENA NIERUCHO-
MOŒCI. Tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607
Przyjmê rower dla ch³opca

z biednej rodziny. 
Tel. 602-389-474

Przyjmê telewizor dla inwa-
lidy. Tel. 602-389-474

UROCZYSTOŚCI

Zespó³ muzyczny Chillout-
Band. Tel. 780-533-619

USŁUGI

AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23,
609 105 940

Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976

ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez op³at,
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2
i TVN), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa,
gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 

501-123-566 
ANTENY, TELEWIZORY

– naprawa. Tel. 22 818-07-17
AAA GAZ, HYDRAULI-

KA 24 H!, awaria pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przeróbki,
naprawy. Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744 
Cyklinowanie, lakierowanie

– Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16

DOCIEPLANIE DOMU. 
TEL. 660-473-628

Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 

502-208-813
ELEWACJE, MALOWA-

NIE DOMU. 
TEL. 660-473-628

ELEKTRYCZNE, G³owac-
ki. Tel. 504-618-888 

Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05

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

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

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

GLAZURNICZE, hydrau-
liczne. Tel. 504-618-888

Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106
Hydrauliczne i gazowe –

uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 
795-449-407

Hydraulika, wod. kan.-
gaz., piece, remonty, przegl¹-
dy gazowe, kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
HYDRAULICZNE, G³o-

wacki. Tel. 504-618-888
LODÓWKI, PRALKI, TE-

LEWIZORY – NAPRAWA. 
TEL. 694-825-760 

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

Pralki. Tel. 601-361-830
Malowanie, tapetowanie,

panele. Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521 

Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 510-711-163; 517-334-070

Malowanie, tapetowanie,
sztukateria, doœwiadczenie.

Tel. 22 810-90-22
RAMKA
Naprawa telewizorów u klienta.
Tel. 692-420-605; 22 671-94-
53

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 602-216-943
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 

PAPA TERMOZGRZE-
WALNA. TEL. 660-473-628

Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
PRALKI, LODÓWKI - na-

prawa. Tel. 502-562-444; 
603-047-616

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

Renowacja wanien. 
Tel. 663-508-095; 694-920-376

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

Tel. 22 810-38-04; 
602-126-214

TAPETOWANIE, malowa-
nie. Tel. 504-618-888

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg.  Tel. 663-511-771

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

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

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

lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

Glazura, hydraulika, elek-
tryka. Tel. 694-809-402

G³adŸ, malowanie – od zaraz. 
Tel. 609-982-675

Wymiana pokryæ dacho-
wych, budowa, remont komi-
nów. Tel. 504-250-013

USŁUGI/komputerowe

Naprawa komputerów, in-
stalacje, serwis, usuwanie wi-
rusów. Tel. 603-650-090

Serwis komputerowy. 
Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 511-619-407

Malowanie, tapetowanie –
remonty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
RAMKA
Meble kuchenne, szafy. Tel.
607-595-327

Projekty wizualne mebli ku-
chennych z rozmieszczeniem
przy³¹czeñ i glazury. Równie¿
³azienkowe, szafy, inne. Mo¿li-
woœæ realizacji bezpoœrednio
u producenta. Tel. 506-435-747

Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 602-641-032

USŁUGI/transportowe

Autokary – przewozy oko-
licznoœciowe, dzieci na basen,
do kina, teatru. 

Tel. 602-269-607
WYWÓZ MEBLI, GRU-

ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 

Tel. 22 224-22-63; 
888-651-163

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

tel.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602−398−417

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

Ca³odobowo 604−216−738
www.genita .p l

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Grochowska 156

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

22 836-69-16; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 

O K A Z J A ! Otwock pó³ bliŸniaka 260 m kw. – 3 sypialnie
Wykoñczony, stan idealny, dogodna lokalizacja. Cena 650,000

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

tel. 500 167 200  (22) 615 80 05

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

Meble kuchenne, szafy. 
Tel. 607-595-327

SKUP I PRZERÓB 
SUROWCÓW WTÓRNYCH

Makulatura, folia
Niszczenie dokumentów

Warszawa 
ul. Podskarbiñska 32/34

tel. (22) 870-72-72; 
501-263-223

e-mail: biuro@recycling.home.pl
www.recycling.home.pl

Us³ugi ksiêgowe. 
Tel. 0696-052-708,

www.korkowabiuro.pl 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

Naprawa telewizorów u klienta.
Tel. 692-420-605; 

22 671-94-53
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Po drugiej wojnie œwiatowej pewna lwowska
rodzina podzieli³a siê: jedno z rodzeñstwa ewa-
kuowa³o siê do Polski, a dwoje zosta³o we Lwo-
wie. Ta w Polsce zapragnê³a na swe z³ote wesele
zaprosiæ rodzinê ze Lwowa w liczbie 6 osób na
kilka dni pobytu, maksimum tydzieñ. Urz¹d ds.
Cudzoziemców odmówi³ jednak potwierdzenia
zaproszenia, bez czego jest ono niewa¿ne. „Wa-
sze mieszkanie w naszej ocenie jest za ma³e, a wa-
sze emerytury s¹ za niskie, aby zapraszaæ 6 osób
na tyle dni - stwierdzi³a wa¿na urzêdniczka Urzê-
du. - Na podstawie waszych papierów mo¿ecie na
sw¹ uroczystoœæ zaprosiæ tylko jedn¹ osobê. Albo
wykupcie im hotele i wy¿ywienie. Koniec krop-
ka.” Jakie¿ to mi³e, ¿e nasze pañstwo tak troszczy
siê o rodzinê, która chce nas odwiedziæ, niepraw-
da¿?

Nie jest to przypadek odosobniony, lecz stan-
dard. Sam niedawno zaprasza³em dwie Ukrainki
do Polski. Nie wystarczy³o moje oœwiadczenie,
¿e pokryjê im koszty pobytu, dam zakwaterowa-
nie i gwarantujê pokrycie innych kosztów. Mu-
sia³em dostarczyæ wyci¹gi z ksi¹g wieczystych
i zaœwiadczenia o op³aceniu podatku od nierucho-
moœci, wyci¹gi z kont bankowych, zaœwiadczenia
o zarobkach. NieŸle siê naugania³em za papierka-
mi, aby dwie studentki mog³y w czasie wakacji
zobaczyæ nasz piêkny kraj. Oœwiadczenie obywa-
tela, ¿e bierze na siebie odpowiedzialnoœæ mate-
rialn¹ za koszty pobytu zapraszanego cz³onka
najbli¿szej rodziny, czy przyjaciela cudzoziemca
maj¹ zerowe znaczenie dla polskich urzêdów. 

Zdajê sobie sprawê, ¿e zdarzaj¹ siê nadu¿ycia.
Ktoœ zaprasza co miesi¹c 50 osób. Ktoœ inny za-
prosi³, ale nie zapewni³ noclegu i cudzoziemca
policja znalaz³a nocuj¹cego w parku czy schroni-
sku dla bezdomnych. Powinno ca³kowicie wy-
starczyæ, aby w przypadku nadu¿yæ wyci¹gaæ
stosowne konsekwencje wobec osób niesolid-
nych. Ale dlaczego ka¿dego polskiego obywatela
traktowaæ jak potencjalnego oszusta, osobê
podejrzan¹, nieodpowiedzialn¹, której nie mo¿na
ufaæ. O ile¿ mniej trzeba by urzêdników, gdyby
zajmowali siê tylko przypadkami nadu¿yæ, a nie
egzekwowaniem dziesi¹tków papierków od ka¿-
dego normalnego obywatela, któremu przyjdzie
do g³owy zaprosiæ obcokrajowca. 

Kolejny problem to zatrudnianie Ukrainek czy
Bia³orusinek do sprz¹tania, opieki nad dzieæmi
i coraz czêœciej do opieki nad ludŸmi starymi. Oto
historia pierwsza z brzegu. Znajomym uda³o siê
znaleŸæ znakomit¹ Ukrainkê do opieki nad niedo-
³ê¿nym seniorem. Za³atwili wszelkie formalnoœci
z pozwoleniem na pracê w³¹cznie, ale okaza³o

siê, ¿e jest to mo¿liwe tylko na pó³ roku w ci¹gu
ca³ego roku, bo na tyle maksymalnie dostaj¹
Ukraiñcy zgodê na zarabianie w Polsce. Pech
prawdziwy, ¿e senior nie umar³ w pó³ roku, tylko
¿y³ jeszcze piêæ lat. Rozpoczê³y siê gor¹czkowe
poszukiwania drugiej Ukrainki – zmiennika,
a nawet trzeciej, by nie by³o przerw w opiece. Ile
za ka¿dym razem ganiania po urzêdach i w Pol-
sce i na Ukrainie, ile dodatkowych kosztów choæ-
by na podró¿e i telefony. Czy¿ nie mo¿na dawaæ
zezwoleñ na rok, przed³u¿aæ tu w Polsce pobytu
od rêki, jeœli nie ma ¿adnych znamion nadu¿yæ,
a tylko normalna kontynuacja po¿ytecznej i bar-
dzo pomocnej pracy? 

Mo¿e w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjal-
nej myœl¹, ¿e chroni¹ w ten sposób rynek pracy?
Otó¿ spieszê donieœæ, ¿e polskie opiekunki do
osób starszych oczekuj¹ daleko wy¿szej zap³aty,
w zwi¹zku z czym ich us³ugi s¹ dla wiêkszoœci
rodzin niedostêpne. Brak opiekunek, to mniej
us³ug opiekuñczych, ograniczenie ich dostêpno-
œci wy³¹cznie do elity finansowej, a dla zwyk³ych
ludzi obci¹¿onych seniorami Ministerstwo sw¹
polityk¹ zapewnia mitrêgê, mordêgê, pogorszenie
mo¿liwoœci w³asnej pracy zawodowej, itd. itp. 

Deklarujê jedno, ¿e rozpoczynam walkê o libe-
ralizacjê przepisów, na podstawie których pañ-
stwo traktuje obcokrajowców ze Wschodu jak za-
ka³ê, a w³asnych obywateli jak podejrzanych
oszustów. W imiê zdrowego rozs¹dku, godnoœci,
praw cz³owieka i po prostu dobrobytu naszych
obywateli. 

Marcin Święcicki
były Prezydent Warszawy

obecnie radny sejmiku mazowieckiego

Jak utrudnić życie obywatelom

REKLAMA REKLAMA

Mieszkaniec: - Panie Dokto-
rze, czym Oticon Intiga ró¿ni
siê od innych dostêpnych apa-
ratów s³uchowych?

Dr Ryszard Miko³ajewski: -
Lista zalet i innowacji jest d³uga,
wymieniê zatem dwie najistot-
niejsze. Po pierwsze, jest to naj-
mniejszy na œwiecie aparat s³u-
chowy z ³¹cznoœci¹ bezprzewo-
dow¹, a wiêc poza wspieraniem
normalnego s³yszenia pozwala
na bezprzewodowe ³¹czenie siê
z telefonami komórkowymi oraz

innymi urz¹dzeniami audio, jak
np. telewizor czy telefon stacjo-
narny. Po drugie, w przypadku
noszenia dwóch aparatów s³u-
chowych przy ubytkach obuu-
sznych, dwa aparaty Oticon Inti-
ga dzia³aj¹ jak jedno urz¹dzenie
i wspó³pracuj¹ ze sob¹, co  do-
tychczas by³o niemo¿liwe w tak
zminiaturyzowanych aparatach
s³uchowych.

- Czemu s³u¿y „wspó³praca
aparatów s³uchowych miêdzy
sob¹”?

RM: - Pozwala na lepsze s³y-
szenie i rozumienie mowy
w trudnych warunkach aku-
stycznych (np. w gwarnej re-
stauracji lub na ruchliwej ulicy)
oraz umo¿liwia lepsz¹ lokaliza-
cjê Ÿród³a dŸwiêku dziêki prze-
strzennemu s³yszeniu. 

- Czy w zwi¹zku z tym zaleca
siê noszenie dwóch aparatów
s³uchowych przez osoby maj¹-
ce niedos³uch w obu uszach?

RM: - Z ca³¹ pewnoœci¹ takie
rozwi¹zanie jest dla nich bardzo
korzystne. Ka¿dy mój pacjent,
któremu zaleci³em noszenie
dwóch aparatów, potwierdzi
moje s³owa.

- Czym ró¿ni siê s³yszenie
w jednym od s³yszenia
w dwóch aparatach s³ucho-
wych?

RM: - Ha³as otoczenia utru-
dnia rozumienie mowy. Dla osób
z ubytkiem s³uchu wyodrêbnie-
nie poszczególnych g³osów jest
trudne. Mózg potrzebuje infor-
macji z obu uszu, aby skutecznie
rozró¿niaæ dŸwiêki w trudnych
sytuacjach s³uchowych, takich
jak rozmowa w zat³oczonej ka-
wiarni lub w pomieszczeniu, do
którego dobiegaj¹ ha³asy prze-
je¿d¿aj¹cych ulic¹ pojazdów.
Dwa aparaty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdolnoœæ
mózgu do t³umienia ha³asów do-
chodz¹cych z t³a, dziêki czemu
mowa staje siê bardziej wyraŸna.

- Komu zatem zaleci³by Pan
noszenie aparatów Oticon Inti-
ga?

RM: - Te aparaty s³uchowe
przeznaczone s¹ dla osób ze

œredniego stopnia ubytkiem
s³uchu oczekuj¹cych dyskret-
nego rozwi¹zania, które spraw-
dzi siê w ka¿dej sytuacji. Szcze-
gólnie zalecam wypróbowanie
dwóch aparatów s³uchowych,
by odnieœæ pe³n¹ korzyœæ
z funkcji bezprzewodowej ³¹cz-
noœci u³atwiaj¹cej naturalne
s³yszenie. Aparaty Oticon Intiga
s¹ œwietnym rozwi¹zaniem za-
równo dla pierwszorazowych
u¿ytkowników jak i pacjentów,
którzy korzystali ju¿ wczeœniej
z aparatów.

AS 2011 

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Wstydzisz się wielkiego aparatu słuchowego? Już nie musisz!
Doktor Ryszard Miko³ajewski, laryngolog
od blisko 20 lat pracuj¹cy z osobami nie-
dos³ysz¹cymi, wyjaœnia jakie korzyœci
przynosi jego pacjentom noszenie ma-
³ych, prawie niewidocznych i bardzo dys-
kretnych aparatów s³uchowych Oticon
Intiga, dostêpnych w ofercie sieci gabi-
netów protetyki s³uchu Fonikon.

Powakacyjna promocja firmy Fonikon
Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ we wrzeœniu dwa

aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów
w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 13 paŸdziernika.

Zapraszamy wszystkie zaintere-
sowane osoby na bezp³atne bada-
nie s³uchu i konsultacjê protetyka
s³uchu. Osobom niepe³nospraw-
nym proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.

Park Skaryszewski, to bez
w¹tpienia klejnot w krajobra-
zowej koronie Warszawy.
A jednak nie mo¿e doczekaæ
siê nie tylko rewaloryzacji, ale
nawet koniecznych remontów.

Projekt rewitalizacji Parku
Skaryszewskiego jest szumny,
ale przed Euro 2012 nie us³y-
szymy nic poza smutnym szu-
mem starych drzew nad pokru-
szonymi parkowymi alejkami
i zniszczon¹ ma³¹ architektu-
r¹… A przecie¿ ta czêœæ po³u-
dniowopraskiego Kamionka, ze
„Skaryszakiem” i Stadionem
Narodowym, winna byæ wizy-
tówk¹ Warszawy. A stan Parku
Skaryszewskiego im. I.J.Pade-
rewskiego jest fatalny. 

WeŸmy choæby takie rosa-
rium, czyli ró¿ankê. Znawca te-
matu, Sylwester Klimuk prowa-
dz¹cy portal  nazywa rosaria
„wizytówkami parków”. Legen-
darny aktor, Wies³aw Michni-
kowski, czêsto wspomina, jak
przed wojn¹ z rodzin¹ przepra-
wia³ siê na prawy brzeg, aby 
odpoczywaæ w „Skaryszaku”. 
– Moimi ulubionymi zajêciami
by³y wtedy jazdy po parkowych
alejkach rowerkiem i… elek-
trycznymi samochodzikami
– wspomina „Mieszkañcowi”.
W archiwach Michnikowskich
zachowa³y siê zdjêcia z tamtych
czasów. Na fotografiach widaæ,
jak efektownie wygl¹da³a wtedy
ró¿anka, czy ogród daliowy.

- Niestety, to niegdyœ piêkne
i zadbane miejsce z roku na rok
traci i szpetnieje – komentuje
przejêty stanem rosarium Syl-

wester Klimuk. - Zwraca³em na
to uwagê Zarz¹dowi Oczyszcza-
nia Miasta. Co takiego siê dzie-
je, ¿e pomimo znacznych œrod-

ków finansowych przeznaczo-
nych na utrzymanie parku efekty
s¹ coraz mniej widoczne? Fina-
sowanie sto³ecznych parków
wyjaœnia Iwona Fryczyñska,
rzecznik ZOM-u, który m.in. za-
rz¹dza Parkiem Skaryszewskim.
W 2011 roku na prace porz¹dko-
we i ogrodnicze w szeœciu war-
szawskich parkach ZOM ma
przyznane ok. 5,5 mln z³otych.
Z tej kwoty 700 tysiêcy przypa-
da „Skaryszakowi”. Ale w naj-
bli¿szym czasie nie s¹ tutaj prze-
widziane ¿adne prace inwesty-
cyjne.  - ZOM czyni starania po-
zyskania funduszy na rewalory-
zacjê z innych Ÿróde³ ni¿ bud¿et
miasta – zapewnia Iwona Fry-
czyñska i obiecuje, ¿e zostan¹
uzupe³nione ubytki w architek-
turze rosarium i dosadzone ró¿e.

Marzenia o szybkim przy-
wróceniu „Skaryszakowi” daw-

nej œwietnoœci rozwiewa Bar-
tosz Milczarczyk, rzecznik sto-
³ecznego urzêdu: - Sytuacja bu-
d¿etowa nie pozwala na realiza-
cjê wielomilionowego projektu
rewaloryzacji parku, ale myœli-
my o pewnym liftingu tej czêœci
bezpoœrednio wychodz¹cej na
Stadion Narodowy. Od strony
al. Zielenieckiej jest taki murek,
który mo¿na zrewitalizowaæ…
Nieprzeznaczenie finansów na
rewaloryzacjê parku ostro kry-
tykuje opozycyjny radny War-
szawy, przewodnicz¹cy komisji
ochrony œrodowiska, Adam
Kwiatkowski z PiS: - To bardzo
z³a i przykra decyzja, przeciwko
której protestujê. Mistrzostwa
Euro 2012 dawa³y szansê
i nadziejê prawobrze¿nej War-
szawie. Po raz kolejny w³adze
Miasta obieca³y „gruszki na
wierzbie”… Adam Rosiński

Rewitalizacja murku „Skaryszaka”

Tradycyjnie 19 wrzeœnia
w budynku Szko³y Podstawo-
wej Nr 76 przy ul. Poezji 5
odby³y siê rocznicowe obchody
bitwy 13 Dywizji Piechoty
Strzelców Kresowych pod Fa-
lenic¹, powi¹zane ze œwiêtem
szko³y. Dyrektor Szko³y Maria
Maciak, wraz z gronem peda-
gogicznym zatroszczy³a siê
o atrakcyjny i cie-
p³y przebieg uro-
czystoœci skiero-
wanej m.in. do
uczniów.

- Dziœ Wy macie
do czynienia z pa-
triotyzmem cza-
sów pokoju i aby
Ci wszyscy, którzy
kiedyœ walczyli
o wolnoœæ i nie-
podleg³oœæ, dzisiaj
mogli patrzeæ na
was z góry z zado-
woleniem, to Wy
musicie dobrze
pracowaæ, dobrze
siê uczyæ, byæ po-
rz¹dnymi ludŸmi,
takimi, którzy bê-
d¹ przynosiæ chlu-
bê ojczyŸnie –
mówi³a do najm³odszych ucze-
stnicz¹ca w uroczystoœci bur-
mistrz dzielnicy Wawer – Jolan-
ta Koczorowska (na zdjêciu).

Swoje piêkne przes³anie
przekaza³ uczniom tak¿e jeden
z kombatantów - Pan Antoni
Rogucki. - Wspominamy dzisiaj
nie tylko o Waszym patronie –
13 Dywizji, ale o wszystkich
kombatantach. Wy dzieci jeste-
œcie przysz³oœci¹ narodu i Wam
oddajemy tê ojczyznê woln¹
w Unii Europejskiej. (...) Wam,

my kombatanci przekazujemy
przes³anie, abyœcie zdobywali
wiedzê, naukê, abyœcie rozwija-
li Wasz¹ œwiadomoœæ, Wasz¹
wyobraŸniê, abyœcie ¿yj¹c
w UE pamiêtali o Polsce. Pa-
triotyzm polski to teraz nie front
okopów, granatów, artylerii,
strzelców piechoty. To front na-
uki i wspania³ych zawodów,

profesji. Gdziekolwiek i kimkol-
wiek bêdziecie – in¿ynierami,
lekarzami, nauczycielami, rze-
mieœlnikami – pamiêtajcie, ¿e
Polak powinien swoje zadanie
wykonaæ najlepiej i to w³aœnie
w ten sposób Wasz patriotyzm
spe³ni swoje zadanie. (...) ¿yczê
Wam wszystkiego najlepszego,
wspominaj¹c o bohaterach,
którzy spoczywaj¹ w Aleksan-
drowie.

Uczniowie dla swoich goœci
przygotowali wystêpy arty-

styczne. Po czêœci oficjalnej,
m³odzie¿ przemaszerowa³a pod
pomnik upamiêtniaj¹cy ¿o³nie-
rzy z 19 wrzeœnia 1939 roku.
Stamt¹d wszyscy udali siê na
mszê polow¹ na cmentarzu
w Aleksandrowie. Zwieñcze-
niem wydarzeñ by³ powrót na
ul. Poezji i spotkanie okolicz-
noœciowe. 

Podczas œwiêta szko³y, jej
gmach wype³ni³ siê pracami
plastycznymi przygotowany-

mi przez m³odzie¿. Mia³a tu
tak¿e miejsce ciekawa wysta-
wa eksponatów militarnych
wydobytych z terenów Ale-
ksandrowa.

Ka¿da kolejna rocznica prze-
¿ywana wspólnie, to okazja nie
tylko do miêdzypokoleniowej
integracji, ale tak¿e do wielkiej
historycznej wyprawy. Dla
m³odzie¿y to ¿ywa lekcja histo-
rii. ¯ywa, bo opowiedziana g³o-
sem tych, którzy tê historiê
tworzyli. enigma

PPaammiięęccii  1133  DDyywwiizzjjii……
Falenica, jak co roku pamiêta³a o wa¿nej
rocznicy zapisanej w dziejach Wawra.  

WW  rroossaarriiuumm  ooddssttrraasszzaa  zznniisszzcczzoonnaa  ppeerrggoollaa..
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„Po³udniowopraskie pre-
zentacje”, bo tak siê nazywa³
piknik, organizowane by³y przez
organizacje tworz¹ce Dzielnico-
w¹ Komisjê Dialogu Spo³eczne-
go oraz Stowarzyszenie Promo-
cji Grochowa. W przygotowa-
niu imprezy pomóg³ Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej dzielnicy
Praga Po³udnie, tutejsze Cen-
trum Promocji Kultury, Biblio-
teka Publiczna i urz¹d dzielnicy.
Imprezie patronowa³ burmistrz
Tomasz Kucharski.

Piknikowe dzia³ania objê³y
zasiêgiem kilka miejsc w Parku
Skaryszewskim, a program im-
prezy by³ bogaty i ró¿norodny.
Od pokazowego meczu kajako-
wej koszykówki (na jeziorku
Kamionkowskim), poprzez na-
ukê strzelania z ³uku (na torze
KS Drukarz), do artystycznych

wystêpów, konkursów i koncer-
tów (w Muszli Koncertowej).
No i wspomniana we wstêpie
g³ówna aleja parku, która w so-
botê zamieni³a siê w têtni¹cy
piknikowym ¿yciem deptak.
A przy nim swoje oferty przed-
stawia³y organizacje pozarz¹-
dowe. Prezentowa³y siê m.in.
Grochowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci, Stowarzy-
szenie Karan oraz fundacje
dzia³aj¹ce w sferze spo³ecznej. 

Nie brakowa³o interaktyw-
nych atrakcji. Na przyk³ad po³u-
dniowopraski ZHR uczy³ ma³e
dzieci robienia olbrzymich ba-
niek mydlanych. Zabawa cie-
szy³a siê olbrzymim powodze-
niem. – Œwietnie wam idzie! –
harcerki chwali³y dzieci, które
czêsto robi³y bañki wiêksze od

siebie. Warszawsko-Praskie Sto-
warzyszenie Osób Niepe³no-
sprawnych zorganizowa³o lote-
riê fantow¹. – ChodŸ, zakrêcimy
ko³em – radny Ryszard Kalkhoff
zachêca³ do loterii wiceburmi-
strza Jaros³awa Karcza. Panowie
wygrali pami¹tkowe kubki. Za-
interesowanie wzbudza³ pokaz
tresury psów i prezentacja psich
zawodów Agility.

W Muszli Koncertowej kil-
kanaœcie dzieciêcych grup tea-
tralnych z Pragi Po³udnie
przedstawia³o sceniczne inter-
pretacje znanych utworów Jana
Brzechwy. M³odzi artyœci
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Nr 4 zawodowo kichali przed
zgromadzon¹ w Muszli pu-
blicznoœci¹ („Spotka³ katar Ka-
tarzynê”). Pe³ni napiêcia i emo-

cji byli nie tylko wystêpuj¹cy,
ale tak¿e rodzice i opiekunowie
dzieci. – Dziewczyny, od³ó¿cie
mikrofon na statyw! – Joanna
Ogaza z Zespo³u Ognisk Wy-
chowawczych im. K. Lisiec-
kiego „Dziadka” dawa³a ostat-
nie techniczne wskazówki
swoim podopiecznym przed
prezentacj¹ „Pch³y Szachraj-
ki”. – A gdzie masz czapkê?
Gdzie czapka? – denerwowa³
siê jeden z rodziców. Muszla
Koncertowa by³a tak¿e miej-
scem wystêpów Chóru Retro,
zespo³u Art. Gitar, teatru po³u-
dniowopraskiego Hufca ZHP,
pokazu stepowania oraz kon-
certów Kapeli Staœka Wielanka
i Projektu Warszawiak. Konfe-
ransjerkê prowadzili Tomasz
Suski ze Stowarzyszenia Pro-

mocji Grochowa i Ma³gorzata
Kalbarczyk z dzielnicowej bi-
blioteki publicznej.

W ramach pikniku zosta³ te¿
przeprowadzony konkurs wie-
dzy o Pradze Po³udnie. Wziê³o
w nim udzia³ oko³o 30 osób.
Najlepsz¹ wiedz¹ o dzielnicy
pochwali³a siê Joanna Ptaszyñ-
ska. G³ównymi sponsorami na-
gród i upominków w pikniku
by³y urzêdy Warszawy i Pragi
Po³udnie oraz firma E. Wedel,
nasz narodowy sponsor UEFA
EURO 2012. Indywidualne na-
grody ufundowali równie¿ po-
s³owie i kandydaci w nadcho-
dz¹cych wyborach parlamen-
tarnych. Trzeba zreszt¹ dodaæ,
¿e na pikniku stawi³a siê spora
grupka kandydatów do Sejmu
i Senatu. „Mieszkaniec” wypa-
trzy³ m.in. Alicjê D¹browsk¹,
Miros³awê Terleck¹, Marka
Borowskiego, Paw³a Lecha,
Andrzeja Melaka i Marcina
Kierwiñskiego. 

Najwa¿niejsze jednak, ¿e
piknik siê uda³, pogoda dopisa-
³a, mieszkañcy przyszli licznie,
a organizacje pozarz¹dowe
przedstawi³y swój dorobek
i swoje oferty. ar
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Dzieci rz¹dzi³y w Muszli.

Samorz¹dowcy przy loterii. Galerie pod chmurk¹.

Ponad 30 namiotowych pawilonów
stanê³o w miniony weekend w g³ównej
alei Parku Skaryszewskiego. Swoje
oferty prezentowa³y po³udniowopra-
skie organizacje pozarz¹dowe.

O G Ł O S Z E N I E  O P R Z E T A R G U !
SBM „Ateñska” w Warszawie ul. Arabska 9 og³asza przetarg otwarty
w formie oferty pisemnej w dniu 05.10.2011 r. godz. 13.00 (sk³adanie
ofert do godz. 12.00) na pierwszeñstwo ustanowienia prawa odrêbnej
w³asnoœci lokalu mieszkalnego. 

1. Nubijska 1  m 75, pow. u¿ytkowa 37,70 m2 – II piêtro
wartoœæ rynkowa – 271.440,00 z³ (5% wadium – 13.572,00 z³)

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

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

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ  
w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym, pok. 7, tel. 672-03-24 w. 125. 

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM”
ul. Walecznych 76,

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

WYKONUJE:
renowacjê stolarki mebli
nowoczesnych i stylowych
renowacjê tapicerki mebli
nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin 
i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna 
przy ul. Saskiej 105 lok. 99
rozszerza od 1 paŸdziernika br. zakres us³ug 

o leczenie stomatologiczne dzieci!
Nadal specjalizujemy siê w ortodoncji dzieci i doros³ych oraz

implantologii.
Tel. 22 616-16-53; www.dent-saska.pl; zdrowa-buzia.com

- Startuje Pan w stolicy
z drugiego miejsca na liœcie
SLD w wyborach do Sejmu.
Co chce Pan zrobiæ dla War-
szawy?

- Dla Warszawy pracujê od lat.
Kiedy by³em senatorem wybra-
nym w Warszawie, to m. in.  wy-
walczy³em z bud¿etu pañstwa do-
datkowych 170 mln z³ na metro.
Tutaj mam biuro, do którego
przychodz¹ mieszkañcy z ró¿ny-
mi, tak¿e osobistymi problemami.
Zawsze staram siê im pomóc.  Ale
nie tylko. Jako dyrektor Szpitala
Wolskiego, a przedtem Szpitala
Bielañskiego, na codzieñ zmagam
siê z problemami warszawskiej
s³u¿by zdrowia, znam bol¹czki
pacjentów. I choæ mandat poselski
jest  „wolny”, co oznacza, ¿e par-
lamentarzysta nie jest wy³¹cznie
przedstawicielem w³asnych wy-
borców, to  dla Warszawy jest
akurat sporo do zrobienia. 

- Co Pan ma na myœli?
- Choæby to, ¿e wyd³u¿aj¹ siê

kolejki do specjalistów, wci¹¿ bra-
kuje ³ó¿ek  na  oddzia³ach interni-
stycznych,  nie ma ani jednego
oddzia³u geriatrycznego, a mie-
szkañcy siê starzej¹ i coraz czê-
œciej potrzebuj¹ pomocy lekar-
skiej. Tymczasem w ostatnich la-
tach wybudowano w mieœcie dwa
stadiony, ale ani jednego szpitala.
1 paŸdziernika bêdziemy obcho-
dziæ Miêdzynarodowy Dzieñ
Osób Starszych. To œwiêto coraz
wiêkszej liczby Polaków, tak¿e
mieszkaj¹cych w stolicy. O ich
prawach i potrzebach, zw³aszcza
o prawie do leczenia w godnych
warunkach, musimy pamiêtaæ.

- A jak jest w szpitalu,
którym Pan kieruje?

- W Szpitalu Wolskim,
z którym mam sta³y kontakt, po-
mimo i¿ od roku jestem na urlo-
pie bezp³atnym w zwi¹zku z pe³-
nieniem mandatu poselskiego,
otworzyliœmy niedawno  kolejny,
zmodernizowany oddzia³ chorób
wewnêtrznych. Miasto da³o 
3 mln z³, ale równie¿ 3 mln na 
wyposa¿enie przeznaczyliœmy
z w³asnych pieniêdzy. By³o to
mo¿liwe dziêki dobrej sytuacji fi-
nansowej szpitala. Dysponujemy
teraz dobrze wyposa¿onymi  sa-
lami chorych, z ³azienkami i no-
woczesn¹ aparatur¹ medyczn¹,
ale brakuje ³ó¿ek w salach cho-
rych, by pomieœciæ wszystkich
pacjentów. Chcieliœmy utworzyæ
pierwszy na Mazowszu  oddzia³
geriatryczny, ale nie uzyskaliœmy
aprobaty w³adz.  To  niezrozu-
mia³e, tym bardziej, ¿e przecie¿
zapotrzebowanie na leczenie
osób ze schorzeniami wieku
podesz³ego bêdzie coraz szybciej
narastaæ. Dlatego ponowimy sta-
rania o utworzenie takiego od-
dzia³u.   

- Czyli polska s³u¿ba zdrowia
to nie tylko kolejne upadaj¹ce
szpitale?

- To, ¿e czêœæ szpitali nie radzi
sobie w obecnym systemie, a pa-
cjentom nie zapewnia siê opieki
na odpowiednim poziomie, to nie

tylko kwestia zarz¹dzania, ale
tak¿e zani¿onych stawek za le-
czenie niektórych chorób. Na do-
datek koalicja PO-PSL uchwali³a
ostatnio ustawê, która k³adzie
wiêkszy nacisk na wyniki finan-
sowe ni¿ jakoœæ opieki. W ochro-
nie zdrowia trzeba  wprowadziæ
takie zmiany systemowe, by by³a
bardziej przyjazna dla pacjentów. 

- Rz¹d Platformy Obywatel-
skiej zaproponowa³ komercja-

lizacjê szpitali jako sposób na
pokonanie problemów w s³u¿-
bie zdrowia.  

- Szpitale mo¿na wyprowadziæ
na prost¹ zachowuj¹c ich pu-
bliczny charakter. Wspomnê tyl-
ko, ¿e uda³o siê nam odd³u¿yæ,
dziêki wspólnemu wysi³kowi za-
³ogi, dwa warszawskie szpitale,
którymi kierowa³em, Bielañski
i Wolski. Komercjalizacja, a ma-
my prawo podejrzewaæ, ¿e doce-
lowo prywatyzacja szpitali, nie
doprowadzi automatycznie do
poprawy jakoœci opieki zdrowot-
nej. A mo¿e przynieœæ nowe za-
gro¿enia. Ju¿ w dwóch miastach
nowi prywatni w³aœciciele chc¹
zakoñczyæ swoj¹ dzia³alnoœæ, bo
okaza³a siê nieop³acalna. I samo-
rz¹dy maj¹ teraz wiêkszy k³opot,
tak¿e finansowy, ni¿ przed pry-
watyzacj¹.  Szpital to nie fabryka. 
Jego g³ównym celem nie mo¿e
byæ zarabianie pieniêdzy, lecz za-

pewnienie szybkiej i skutecznej
pomocy wszystkim potrzebuj¹-
cym.  Dostêp do opieki zdrowot-
nej to prawo dla wszystkich,
a nie przywilej dla zamo¿nych. 

- Powiedzia³ Pan du¿o o pra-
wach osób starszych. A co
z m³odym pokoleniem?

- Najwiêksze problemy z ja-
kimi borykaj¹ siê m³odzi lu-
dzie, wkraczaj¹cy na rynek pra-
cy, to powszechny dziœ zwyczaj

zatrudniania na tzw. „umowach
œmieciowych”, d³ugie bezp³at-
ne sta¿e, brak ubezpieczenia
i brak stabilizacji finansowej.
Z tymi problemami bêdziemy
walczyæ, m.in. przez wprowa-
dzenie obowi¹zku zawierania
ze sta¿ystami umowy na wzór
umowy o pracê, a tak¿e likwi-
dacjê „umów œmieciowych”.
Umowa o pracê powinna byæ
podstawowym sposobem zatru-
dnienia. To i wiele innych 
propozycji zawarliœmy w pro-
gramie SLD, który powsta³ 
we wspó³pracy z ekspertami.
W tym programie, dostêpnym
w ca³oœci w wersji elektronicz-
nej, poruszamy nie tylko kwe-
stie zwi¹zane z podjêciem pra-
cy, ale tak¿e z edukacj¹, rozs¹d-
n¹ polityk¹ narkotykow¹ i bez-
pieczeñstwem socjalnym. 

Materia³ Komitetu Wyborczego SLD

Najważniejszy jest człowiek

Marek Balicki – lekarz, polityk, dyrektor
Szpitala Wolskiego w Warszawie, doœwiadczo-
ny parlamentarzysta, by³y minister zdrowia. 

Rozmowa z Markiem Balickim, warszawskim kandydatem
SLD w wyborach do Sejmu RP. 

- PAWE£ LECH - pra¿anin
od urodzenia do dziœ; 20 lat
pasji harcerskiej; przedsiê-
biorca, radny m.st. Warszawy,
ale te¿ - o tym chcia³abym dziœ
porozmawiaæ - Przewodnicz¹-
cy Rady Spo³ecznej SZPZLO
Praga Po³udnie, cz³onek Rady
Spo³ecznej Szpitala Grochow-
skiego i… nie tylko!

- To prawda, w harcerstwie
pozna³em moj¹ ¿onê, Olê, har-
cerk¹ jest te¿ moja córka…
Przez ponad dwadzieœcia lat by-
³em instruktorem harcerskim,
zaanga¿owanym w dzia³alnoœæ
organizacji pozarz¹dowych
a wreszcie - radnym.

- To by³ rok 1994, pamiê-
tam, ¿e mia³ Pan wspólne
ulotki z Paw³em Wypychem,
który zgin¹³ w Smoleñsku…

- Wówczas zosta³em radnym
w Radzie Dzielnicy Praga Po³u-
dnie z ramienia bezpartyjnego
Forum Mieszkañców Pragi Po-
³udnie. Od tej pory biorê czynny
udzia³ w dzia³aniach warszaw-
skiego samorz¹du, traktuj¹c to
bardziej jako powo³anie ni¿
zwyk³e miejsce pracy. Obecnie
jestem Przewodnicz¹cym Ko-
misji Sportu, Turystyki i Rekre-
acji, cz³onkiem Komisji Zdro-
wia m.st. Warszawy, zaanga¿o-
wanym te¿ w Komisjê ds. EU-
RO 2012 Rady m. st. Warsza-
wy.

- Jak prze³o¿y³y siê pasje
spo³ecznikowskie na dzia³anie
w Radach Spo³ecznych?

- Od samego pocz¹tku zajmo-
wa³em siê edukacj¹ i sportem,
obszarami, które by³y mi naj-
bli¿sze i w których siê dobrze
orientowa³em. W po³udniowo-
praskiej Komisji Edukacji by-
³em wiceprzewodnicz¹cym od-
powiedzialnym za sprawy spo-
rtowe, dzia³a³em te¿ m.in.
w Komisji Bud¿etu. To wtedy
zbudowaliœmy „Wodnika” -
pierwszy na naszym terenie taki
basen. P³aszczyzna edukacyjna
i sportowa uœwiadomi³a mi, jak
wiele mo¿na zdzia³aæ profilak-
tyk¹, jak du¿o jest tu do zrobie-
nia, a z kolei wgl¹d w bud¿et
wykaza³ alarmuj¹c¹ sytuacjê
s³u¿by zdrowia: niedofinanso-
wana, czasem bez rozeznania
w specyfice lokalnych potrzeb.
St¹d potem,  ju¿ na szczeblu
Warszawy, zaanga¿owa³em siê
w sprawy s³u¿by zdrowia,
a w 1998 roku bez wahania zde-
cydowa³em siê w³¹czyæ w dzia-
³ania Rady Spo³ecznej szpitala
przy ul. Grenadierów, ale te¿
Rady Spo³ecznej SZPZLO Pra-
ga Po³udnie, której jestem prze-
wodnicz¹cym. Obie funkcje s¹
pe³nione spo³ecznie, bez diet
czy wynagrodzeñ, choæ z wiel-
kim zaanga¿owaniem. 

- Czym zajmuje siê Rada
Spo³eczna?

- Doradza i pomaga dyrekcji
w zarz¹dzaniu, podejmowaniu

decyzji, zarówno tych strate-
gicznych, jak i dotycz¹cych
wielu codziennych problemów.
Dziêki temu nawet przy zmie-
niaj¹cych siê w³adzach po-
szczególnych jednostek zacho-
wana jest ci¹g³oœæ dzia³añ
i p³ynna realizacja wytyczonych
celów. Nowi dyrektorzy szyb-
ciej i pe³niej poznaj¹ te¿ specy-
fikê placówki, poniewa¿ Rada
s³u¿y pomoc¹. Szefowie na-
szych placówek - specjaliœci od
zarz¹dzania - nie zawsze s¹
mieszkañcami naszej dzielnicy,
wiêc jako organ doradczy po-
magamy, pokazuj¹c kluczowe
problemy, aby mo¿na by³o jak
najlepiej nimi zarz¹dzaæ.
Wspieramy dyrekcjê SZPZLO
Praga Po³udnie (dyr. Ewa £a-
godzka), pracuj¹c wspólnie dla
dobra pacjentów.

Dzia³aj¹c na szczeblu dzielni-
cy czy miasta zawsze dbamy
o to, by mieszkañcy mieli jak
najlepsze warunki opieki zdro-
wotnej. W ci¹gu ostatnich piê-
ciu lat uda³o siê np. znacz¹co
rozbudowaæ Szpital Grochow-
ski. Jestem zadowolony z tego,
¿e uda³o siê wykorzystaæ czas
koniunktury, by przeprowadziæ
tê inwestycjê, dziêki czemu
szpital nabra³ nowego blasku
i nowej funkcjonalnoœci. 

- 50 mln z³ na nowe skrzy-
d³o szpitala wraz z wyposa¿e-
niem, to robi wra¿enie! Sk¹d
finansowanie?

- Pieni¹dze pochodz¹ z bu-
d¿etu m.st. Warszawy, droga do
ich zdobycia by³a nie³atwa. Naj-
wa¿niejsze, ¿e siê uda³o! Mieli-
œmy wsparcie Komisji Zdrowia
m.st. Warszawy i przychylnoœæ

w³adz miasta, w tym pani pre-
zydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz. Nie ¿yczê nikomu, by
trafi³ do szpitala, ale jeœli ju¿ siê
tam znajdzie, powinien mieæ za-
pewnione jak najlepsze warun-
ki. Inne szpitale, np. dzieciêcy
na Niek³añskiej, nie podlegaj¹
miastu, ale mogê pomagaæ w in-
ny sposób: podczas ostatniego
œwiêta Saskiej Kêpy prowadzi-
liœmy zbiórkê spo³eczn¹ by
wesprzeæ dyrekcjê w zapewnie-
niu i wyposa¿eniu sali dla dzie-
ci oczekuj¹cych  na wizytê, do-
tychczas st³oczonych z rodzica-
mi przy rejestracji i to siê nam
uda³o!

- Jak ocenia Pan sytuacjê
ZOZów?

- Z jednej strony mamy nie-
publiczne zak³ady opieki zdro-
wotnej i bardzo dobrze, ¿e jest
motywuj¹ca konkurencja. Pro-
blem w tym, ¿e placówki pu-
bliczne mog¹ byæ finansowane
tylko przez NFZ, a tamte dodat-
kowo mog¹ czerpaæ z innych
Ÿróde³. To nie sprzyja ich har-
monijnemu rozwojowi. Choæ
uda³o siê w ubieg³ej kadencji
przeprowadziæ generalny re-
mont Higieny przy ul. Gro-
chowskiej (ok. 7 mln z³), lecz
gdybyœmy mieli dostêp do
wiêkszych œrodków, wiele na-
szych placówek wygl¹da³oby
inaczej.

- ¯yczê wiêc Radzie Spo-
³ecznej, na rêce jej Przewodni-
cz¹cego, by nadal reprezento-
wa³a nasze interesy, dzia³aj¹c
prê¿nie na ró¿nych szczeblach
samorz¹du i w³adz miasta.
A nam wszystkim - abyœmy
jednak zdrowi byli!         (KaJa)

Abyśmy zdrowi byli!
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W 2012 r. Pragê Po³udnie
mo¿e czekaæ dodatkowy tur-
niej EURO. Przedsmakiem
imprezy by³y ubieg³otygo-
dniowe Mistrzostwa Polski.

W miniony weekend na boi-
sku „Wembley” i murawie

„Drukarza” odby³y siê pi³kar-
skie Mistrzostwa Polski Do-
mów Dziecka „Nadzieja na
EURO”. W turnieju wziê³o
udzia³ 30 polskich dru¿yn oraz
zespo³y Francji, S³owacji,
Ukrainy, Czech i Rosji. Teamy
by³y mieszane, ch³opiêco-

dziewczêce. – Gram z ch³opa-
kami, ale nie ma z tym proble-
mu – po zejœciu z „Wembley”
powiedzia³a „Mieszkañcowi”
dwunastoletnia Klaudia z domu
dziecka w Komarnie. Przy Mu-
szli Koncertowej w Parku Ska-

ryszewskim przygotowano dla
dzieci ró¿nego rodzaju atrakcje
oraz sto³ówkê. – Zupa pomido-
rowa i gulasz – przedstawia³y
sobotnie menu wydaj¹ce posi³-
ki wolontariuszki z KS Drukarz
i Stowarzyszenia „Razem”.-
Nasza pomidorówka smakuje

polskim dzieciom, ale Francuzi
krêc¹ nosem… 

Ambasadorem Mistrzostw
by³a pi³karska Reprezentacja
Artystów Polskich, z któr¹
dzieci rozegra³y honorowy
mecz. „Nadziei na EURO” pa-

tronowali m.in. PZPN
i rzecznik praw dziec-
ka. Dodatkow¹ atrak-
cj¹ imprezy by³ mecz
miêdzynarodowej re-
prezentacji domów
dziecka z pi³karzami
dru¿yny „Or³ów Gór-
skiego”. W turnieju
najlepsza okaza³a siê
dru¿yna Ukrainy. Na-
grody zwyciêzcom
wrêczali m.in. mini-
ster Adam Rapacki
z MSWiA, wiceprezy-
dent Warszawy W³o-
dzimierz Paszyñski
i pi³karz Micha³ ¯ew-
³akow.  W przysz³ym

roku planowane s¹ Mistrzostwa
Europy Domów Dziecka w Pi³-
ce No¿nej EURO 2012. 
– Chcemy rozegraæ je na Stadio-
nie Narodowym i prowadzimy
rozmowy na ten temat – zdradza
„Mieszkañcowi” Marcin Lisiak
z „Nadziei na Euro”. ar

Sprintem, czyli 
trzy pytania do…
Roberta Lewandowskiego – napastnika
Borussii Dortmund i piłkarskiej repre−
zentacji Polski.

- Niedawno nasza kadra trenowa³a na boisku po³udniowo-
praskiego „Drukarza”. Ty znasz atmosferê mniejszych, war-
szawskich klubów, ale ostatnio grywasz na najwa¿niejszych sta-
dionach Europy – jak Ci siê trenowa³o na naszym „Drukarzu”?

- Ogólnie OK. Kiedyœ te¿ tu grywa³em. Trochê lat minê³o i wi-
dzê, ¿e od tamtego czasu zbyt wiele to tu siê nie zmieni³o.

- Tak od razu widaæ, ¿e ten obiekt wymaga doinwestowania?
- Oczywiœcie, ¿e to jest potrzebne. Budynek klubu wygl¹da jak daw-

niej, podobnie rzecz siê ma z trybun¹. Samo boisko jest ok., choæ jeœli
chcemy podejœæ do tego powa¿nie, to jedno boisko trawiaste to za ma³o.

- W drodze na „Drukarza” przeje¿d¿aliœcie dru¿yn¹ obok Sta-
dionu Narodowego – jakie komentarze dominowa³y w autokarze?

- Stadion z zewn¹trz robi bardzo du¿e wra¿enie i generalnie my-
œlimy, ¿e bêdzie to coœ fajnego. Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ kie-
dy na nim zagramy… Rozmawiał Adam Rosiński

„Lewy” z nastêpcami z „Drukarza”.

Dodatkowe EURO na Pradze? Gwiazdy dla Kamili
II Memoria³ Kamili Skolimowskiej odby³ siê na grochowskim

stadionie lekkoatletycznym KS „Orze³”. W zawodach rywalizowa-
³o wiele gwiazd œwiatowego sportu.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy³y siê dwie sportowe legen-
dy: Merlene Ottey i niepe³nosprawny sprinter Oscar Pistorius. Wie-
lu kibiców lekkiej atletyki przysz³o 20.wrzeœnia na „Or³a” równie¿
dla naszych gwiazd: Anity W³odarczyk, Piotra Ma³achowskiego, To-
masza Majewskiego, Szymona Zió³kowskiego, Marcina Lewandow-
skiego. Wszyscy zaœ przyszli dla pamiêci o Kamili Skolimowskiej,
naszej przedwczeœnie zmar³ej „m³ociarki”, mistrzyni olimpijskiej
z Sydney.

– Pamiêæ o Kamili nie zgaœnie – zapewnia³a „Mieszkañca” kibicuj¹-
ca m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Nr 12 im. Polskich Olimpijczyków przy ul.
Siennickiej. Wype³nione g³ównie m³odzie¿¹ i dzieæmi trybuny „Or³a”
robi³y wra¿enie nawet na takiej gwieŸdzie, jak Merlene Ottey, wielo-
krotnej Mistrzyni Œwiata i medalistce olimpijskiej. – To fantastyczne, ¿e
m³odzi Polacy tak licznie przyszli uhonorowaæ zmar³¹ polsk¹ mistrzyniê
– powiedzia³a „Mieszkañcowi pochodz¹ca z Jamajki reprezentantka
S³owenii. – Wielka sprawa, ¿e przyszli tu z rodzicami, z nauczycielami.

Nasz¹ publicznoœci¹ zachwyca³ siê równie¿ beznogi biegacz z RPA,
Oscar Pistorius. W ubieg³ym miesi¹cu ten sprinter zdoby³ srebrny medal
w sztafecie 4x100 na Mistrzostwach Œwiata w Daegu. Na „Orle” Pistorius
potwierdzi³ swoj¹ klasê i wygra³ bieg na 400 m. Wiele emocji wywo³a³
konkurs pchniêcia kul¹. Kulomioci u¿ywali kul o ró¿nych wagach. Szala
zwyciêstwa co chwilê przechyla³a siê to na korzyœæ naszego mistrza olim-
pijskiego Tomasza Majewskiego, to zaœ na korzyœæ wicemistrza œwiata
Dylana Armstronga. W podsumowaniu wygra³ Kanadyjczyk. 

W Memoriale prócz licznych konkurencji biegowych i pchniêciu kul¹
zawodnicy rywalizowali w skoku w dal, rzucie m³otem i dyskiem. Do-
datkow¹ atrakcj¹ by³y pokazy tradycyjnych sportów szkockich prezento-
wanych m.in. przez kuzyna Kamili Skolimowskiej, wicemistrza œwiata
i Europy Strong Manów, Sebastiana Wentê. Wart podkreœlenia jest fakt,
¿e wstêp na Memoria³ organizowany przez Fundacjê Kamili Skolimow-
skiej by³ bezp³atny. Imprezê dofinansowa³ urz¹d Miasta. Rywalizuj¹cym
lekkoatletom kibicowali na trybunach sportowcy innych dyscyplin,
a tak¿e przedstawiciele samorz¹dowych w³adz. Miasto reprezentowali
m.in. dyrektor biura sportu Wies³aw Wilczyñski i przewodnicz¹cy komi-
sji sportu Pawe³ Lech, a Pragê Po³udnie burmistrz Tomasz Kucharski
z zastêpcami Jaros³awem Karczem i Robertem Kemp¹. O Kamili pamiê-
tali te¿ policjanci - Skolimowska by³a funkcjonariuszk¹ w stopniu sier-
¿anta. Dlatego wœród widzów bi³ brawo zawodnikom równie¿ insp. Da-
riusz Pergo³, komendant Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Na
trybunach nie zabrak³o tak¿e rodziców zmar³ej lekkoatletki. Ada M.

Liga Okręgowa 
W ostatnich sekundach me-

czu KS Drukarz pokona³ Dolca-
na II Z¹bki (5:4). AON Rem-
bertów uleg³ Fenixowi Siennica
(3:2). Józefovia II Józefów wy-
gra³a z PKS II Radoœæ (2:1).

W innych meczach ostatniej ko-
lejki okrêgówki pierwszy zespó³
„parafialnych” z Radoœci zremiso-
wa³ (3:3) z Gwardi¹ Warszawa,
a KS „Weso³a” z „Promnikiem
£askarzew” (1:1). Victoria Zerzeñ
pokona³a (1:0) „Bobra T³uszcz”.
W tej kolejce pi³karskiej ligi
„Mieszkaniec” obserwowa³ mecz
Grupy I pomiêdzy „Drukarzem”,
a „Dolcanem”. Pierwsza po³owa
by³a bardzo wyrównana (2:2). Po
przerwie pi³karze z Z¹bek dostali
animuszu i strzelili jeszcze dwie
ramki. Rezultat wydawa³ siê prze-
s¹dzony. Ale dopóki pi³ka
w grze… Pi³karze z Parku Skary-
szewskiego strzelili trzeci¹ bram-
kê, a nastêpnie czwart¹. Przy tej
ostatniej sêdzia (s³usznie) dopa-
trzy³ siê spalonego. Nieuznana
bramka nie za³ama³a zawodników
„Drukarza”. Doprowadzili do wy-
równania, a w ostatnich sekun-
dach meczu Sebastian Groszek
piêknym wolejem  umieœci³ pi³kê
w bramce „Dolcanu”. Po dwa go-
le dla „Drukarza” strzelili Pytko
i Groszek, a jedn¹ bramkê zaliczy³
Szle¿anowski. rosa 

Dru¿yna dzieci z „Or³ami Górskiego” i ministrem A. Rapackim.


