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Miêkki brzuch
boeinga

O k³opotach polskiego Boeinga
767 lec¹cego przez Atlantyk (oba
I³y, które uleg³y katastrofie przed
laty te¿ wraca³y stamt¹d...) dowie-
dzia³em siê z internetu i rzuci³em
siê do pilota (jak¿e¿ nêdzne to
urz¹dzenie przy pilocie lotowskie-
go samolotu) telewizora, bo mam
ju¿ intuicyjne skojarzenie: jak siê
dzieje coœ dramatycznego, to in-
formacyjne telewizje na pewno
tam bêd¹. I by³y. Jak przy wojnie
w Iraku, podczas Pustynnej Burzy
itp. Bo w takich ¿yjemy czasach,
¿e wszystko jest transmitowane.

Wiêc mog³em wspó³uczestni-
czyæ w tym wydarzeniu, najpierw
zdrêtwia³y ze strachu, a potem pe-
³en euforii, widz¹c majstersztyk l¹-
dowania kpt. Tadeusza Wrony,
który posadzi³ kolosa na brzuchu,
jakby turla³ jajkiem po stole... I my-
œla³em sobie, ¿e rzeczywiœcie, jak
coœ jest œwietnie wyæwiczone, jak
siê ma za sterami mistrza, ryzyko
wielkiej katastrofy maleje niepo-
miernie. A telewizje, te¿ maj¹c
swoje procedury, mistrzowsko re-
lacjonuj¹ dziej¹ce siê wydarzenia.

Nie wszystko da siê wyæwiczyæ,
wytrenowaæ. Ale jest tak wiele
zdarzeñ, które puszczamy na ¿y-
wio³, za ka¿dym razem dziwi¹c
siê, ¿e do nich dosz³o, ¿e czas wy-
ci¹gn¹æ z tego wnioski. Ile osób
pracuj¹cych w wielkim gmachu
przeæwiczy³o ewakuacjê klatkami
schodowymi (i siê nie pozabija³o
w t³oku) na wypadek wielkiego,
gwa³townego po¿aru? 

Ile ³odzi zatonê³o w nocy, bo
sternik nie wiedzia³ gdzie ma
od³o¿on¹ latarkê? Jak siê zacho-
waæ podczas wypadku samocho-
dowego na pustej drodze w lesie,
bez zasiêgu telefonu komórkowe-
go? Wiecie? No to jesteœcie lepiej
przygotowani na trudne chwile od
wiêkszoœci obywateli...

Tomasz Szymański

Nr 22(545) ROK XXI 8.11.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

Co i rusz, po silnej burzy, czy opa-
dach œniegu s³yszymy o tym, jakie
szkody zosta³y poczynione przez ³a-
mi¹ce siê drzewa. Wiele z tych za-
gro¿eñ jest do unikniêcia.

Uschnięte zagrożeniaUschnięte zagrożenia
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Nowa siedziba: 
ul. Grochowska 336

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

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

OPTYK, OKULISTA

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

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
●● du¿y wybór opraw
●● realizacja recept
●● wszelkie naprawy okularów
●● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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Szwedzka 37
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nowoczesna protetyka
ortodoncja
u WA G A !
Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14



Najczêœciej ofiarami szkód s¹
zaparkowane lub przeje¿d¿aj¹-
ce pod ³ami¹cym siê drzewem
samochody, ale nierzadko, kil-
kudziesiêciokilogramowe ko-
nary stanowi¹ realne zagro¿e-
nie dla zdrowia i ¿ycia ludzi.
Dwa lata temu, konar, który nie
wytrzyma³ naporu wiatru,
zabi³ spaceruj¹c¹ w Parku
Skaryszewskim kobietê.
Zagro¿enie ³ami¹cymi siê
ga³êziami wystêpuje nie-
stety nawet wtedy, gdy
aura jest spokojna. Tej je-
sieni, mimo braku wiel-
kich burz i silnych wia-
trów, rozsypa³o siê stare,
wysokie i uschniête drze-
wo stoj¹ce na trawniku
u zbiegu ul. Bliskiej i Ka-
mionkowskiej. – Ca³e
szczêœcie, ¿e akurat niko-
go pod nim nie by³o… -
mówi „Mieszkañcowi”
starsza pani spaceruj¹ca
Blisk¹ z bia³ym pieskiem.
Zwalone konary i pieñ
doœæ szybko zosta³y usu-
niête przez odpowiednie
s³u¿by. S³u¿by, które za-
pewne nied³ugo bêd¹ mu-
sia³y wróciæ w to samo miejsce,
gdy¿ dwa metry od karpy pozo-
stawionej po tym zniszczeniu
stoi kolejne, choæ nie tak du¿e,
jak tamto, uschniête drzewo (na
zdjêciu). I mimo, ¿e wiadomo,
¿e to drugie ju¿ nie od¿yje, to
pozostawiono je do nastêpnego
razu. A¿ siê samo zwali…

- Kilka uschniêtych lub pra-
wie uschniêtych drzew znajduje
siê na Grochowie, przy ul. Gre-
nadierów i Fundamentowej.
Niedawno patrzy³em, jak s³u¿by
miejskie przycina³y ga³êzie
w szeregu lip na Grenadierów

– mówi jeden z czytelników
„Mieszkañca” i pyta.  – Czemu
od razu nie zajê³y siê tymi
uschniêtymi drzewami? Trzeba
czekaæ na tragediê? Winna jest
skomplikowana procedura, któ-
r¹ wyjaœnia wiceburmistrz Pragi
Po³udnie Adam Grzegrzó³ka: 
- Za stan drzew, ich pielêgnacjê
lub usuniêcie, odpowiedzialny

jest w³aœciciel terenu, na którym
siê znajduj¹. Na sam¹ wycinkê
potrzebna jest zgoda w³aœciciela
terenu i decyzja administracyj-
na, która musi siê uprawomoc-
niæ. Drzewa w Parku Skary-
szewskim, czy przy ulicach,
przy których, ogólnie ujmuj¹c,
kursuje komunikacja miejska
podlegaj¹ sto³ecznemu Zarz¹do-
wi Oczyszczania Miasta. Stoj¹-
cymi przy mniejszych uliczkach
drzewami zajmuj¹ siê dzielnice
lub inni w³aœciciele danego tere-
nu (np. spó³dzielnie, prywatne
podmioty). 

Wiceburmistrz zapewnia, ¿e
dzielnicowy wydzia³ ochrony
œrodowiska robi przegl¹dy sta-
nu drzew. Dodaje, ¿e nie mo¿na
by³o przy okazji usuwania po-
zosta³oœci zwalonego drzewa
przy ul. Bliskiej usun¹æ stoj¹ce-
go obok uschniêtego, gdy¿ pod-
legaj¹ innej procedurze: - Zwa-
lone zostaj¹ usuniête w trybie

interwencyjnym, a us-
chniête wymagaj¹ omó-
wionej ju¿ procedury.
Sprawdza te¿ sytuacjê od-
noœnie jednego z drzew
przy skrzy¿owaniu ul.
Grenadierów i Funda-
mentowej. Okazuje siê,
¿e wycinka tego drzewa
le¿y w gestii ZOM-u.
W po³owie wrzeœnia
urz¹d dzielnicy wyda³ ze-
zwolenie na wycinkê i na-
kaza³ ZOM-owi tzw. na-
sadzenie zastêpcze. ZOM
siê od tej decyzji odwo³a³
i sprawa trafi³a do Samo-
rz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego. Nie wia-
domo kiedy siê zakoñczy.
– To skandaliczne! – obu-
rza siê jedna z mieszka-
nek bloków przy Funda-
mentowej. – Rozumiem

odwo³anie, gdyby to drzewo by-
³o zdrowe, ale skoro jest
uschniête? Przecie¿ jednym
z podstawowych obowi¹zków
ZOM-u jest dbanie o nasz¹ zie-
leñ, a nie przeciwstawianie siê
posadzeniu nowego drzewa
w miejscu uschniêtego i zagra-
¿aj¹cego naszemu bezpieczeñ-
stwu! Parafrazuj¹c reklamê jed-
nej z kart kredytowych mo¿na
napisaæ tak: Koszt usuniêcia
jednego uschniêtego drzewa –
kilka tysiêcy z³otych, zdrowie
i ¿ycie ludzkie - bezcenne...

ar
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Napad na taksówkarza
Chwile grozy prze¿y³ 59-letni warszawski ta-

ksówkarz. Wieczorem dwóch mê¿czyzn zamówi-
³o kurs z Dworca Wileñskiego. Polecili zawieŸæ
siê do Rembertowa. Po drodze zatrzymali auto,
by kupiæ wódkê... Gdy ostatecznie, w Remberto-
wie mieli zap³aciæ za kurs, jeden z mê¿czyzn za-
cz¹³ dusiæ taksówkarza. Ten siê wyrwa³ i siêgn¹³
do skrytki po pistolet hukowy. W tym momencie
otrzyma³ kilka ciosów no¿em w plecy, dozna³
m.in. przebicia p³uca. Mimo odniesionych obra-
¿eñ taksówkarz próbowa³ zatrzymaæ napastni-
ków, ci jednak uciekli. Powiadomieni policjanci
z Rembertowa ruszyli w poœcig. Na jednym
z przystanków autobusowych funkcjonariusze
zwrócili uwagê na dwóch nerwowo zachowuj¹-
cych siê mê¿czyzn. Podczas przeszukania jedne-
go z nich znaleziono zakrwawiony nó¿. Obaj - je-
den 24-latek, drugi 25-latek byli pijani. Na swo-
im koncie maj¹ ju¿ rozboje i oszustwa. S¹d are-
sztowa³ na 3 miesi¹ce 24-latka, który zada³ ciosy
no¿em.

Trafnie wytypowali sprawcê
Policjanci wracaj¹ do nierozwi¹zanych spraw

sprzed kilku miesiêcy. Na przyk³ad ponownie ana-
lizuj¹c przestêpstwa z sierpnia wykryli, ¿e spraw-
c¹ pewnej kradzie¿y i uszkodzenia mienia, które
mia³y miejsce tego samego dnia mo¿e byæ ten sam
mê¿czyzna. Postanowili to sprawdziæ, jednak 21-
letni Rados³aw R. ukrywa³ siê. Funkcjonariusze
operacyjni z wydzia³u mienia postanowili go od-
naleŸæ. Uda³o siê, namierzyli 21-latka i zatrzy-

mali. W chwili interwencji Rados³aw R. mia³ przy
sobie narkotyki. Policjanci odzyskali te¿ skradzio-
ne przez Rados³awa R. w sierpniu rzeczy.

Zatrzymany po raz trzeci
Funkcjonariusze z wydzia³u wywiadowczo-pa-

trolowego zostali skierowani na interwencjê do
mieszkania przy ulicy Kobielskiej. Kobieta we-
zwa³a policjantów, poniewa¿ ba³a siê, ¿e jej by³y
m¹¿ mo¿e zrealizowaæ swoje groŸby, które kiero-
wa³ pod jej adresem. Z relacji pokrzywdzonej
wynika³o, ¿e 55-letni Krzysztof K. znêca siê nad
ni¹ i notorycznie grozi jej œmierci¹. Regularnie
nadu¿ywa alkoholu i nie panuje nad sob¹.
W chwili interwencji 55-latek mia³ ponad trzy
promile alkoholu we krwi. Zosta³ zatrzymany.
Jest ju¿ dobrze znany funkcjonariuszom, ponie-
wa¿ by³o to trzecie jego zatrzymanie w przeci¹gu
ostatnich dwóch tygodni. Przy okazji ostatniego
zatrzymania prokurator wyda³ nakaz opuszczenia
wspólnego mieszkania na okres trzech miesiêcy,
do którego Krzysztof K. siê nie zastosowa³. Pro-
kurator podejmie decyzjê o jego dalszym losie.

50 tysiêcy na trzech
Policjanci z wydzia³u do walki z przestêpczo-

œci¹ gospodarcz¹ i korupcj¹ zatrzymali trzech
mê¿czyzn, którzy przyszli do banku po po¿yczkê
w kwocie 50 tysiêcy z³otych. Pos³ugiwali siê bo-
wiem sfa³szowanymi zaœwiadczeniami o zatru-
dnieniu i zarobkach.  Policjanci przygotowali za-
sadzkê. 30-letni Patryk G., Maciej W. (lat 30)
i 37-letni Adam L. wpadli przy podpisywaniu
umowy. Policjanci nie wykluczaj¹, ¿e w przesz³o-
œci zatrzymani dopuszczali siê ju¿ podobnych
czynów. 

Zaatakowa³ no¿em 
dzielnicowych

Dzielnicowi zabezpieczali wykonywan¹ przez
komorników eksmisjê. 60-letni Jan J. postanowi³
nie opuszczaæ swojego mieszkania, nie stosowa³
siê do poleceñ wydawanych przez komornika
i policjantów. W koñcu chwyci³ za nó¿ i zaatako-
wa³ dzielnicowych. Decyzj¹ s¹du zosta³ tymcza-
sowo aresztowany na dwa miesi¹ce. Grozi mu do
10 lat wiêzienia. toms
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dysponuj¹ca wieloletnim doœwiadczeniem i kadr¹ specjalistów
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym

us³ugi w zakresie zarz¹dzania i administrowania nieruchomoœciami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. (22) 673-08-01 lub
wizytê w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.
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Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY

NA SEZON ZIMOWY!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

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Wêgiel Cement Wapno Ceg³y Atlas
Gazobeton bia³y P³yty gips.-karton. 

Ceresit Gipsy Prêt zbrojeniowy
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)

RABAT –5%

Uschnięte zagrożeniaUschnięte zagrożenia

SZAFYSZAFY,,
GARDEROBYGARDEROBY,,
MEBLEMEBLE
KUCHENNEKUCHENNE
Zabudowa wnêki z drzwiami przesuwnymi
o wymiarach wys. 270, szer. 130, g³. 70.

Wnêtrze kolor, wype³nienie drzwi:
1 x lustro, 1 x p³yta.

Koszt z monta¿em  w ramach 
stalowych 1300 z³ i aluminiowych 1450 z³

Tel. 511−120−920

Na po³udniowopraskim
Kamionku dojrzewa polskie
Soho – odpowiednik londyñ-
skiej i nowojorskiej dzielnicy
kultury i biznesu. Czy nasze
Soho zmieni oblicze Pragi Po-
³udnie?

Na to pytanie nie ma jeszcze
odpowiedzi. Choæ faktycznie,
mimo relatywnie krótkiego
okresu dzia³ania, Soho Factory
przy ul. Miñskiej 25 sta³o siê
kultowym miejscem na kultu-
ralnej mapie stolicy. Klienci ta-
ksówek z lewobrze¿nej War-
szawy wsiadaj¹c do auta mówi¹
„Proszê do Soho” i s¹ dowo¿e-
ni w odpowiednie miejsce.
W pofabrycznych budynkach
by³ego PZO ju¿ dzia³aj¹ galerie
Leto, Piktogram, czy Magazyn

Praga. Ruszy³a gastronomia,
w której mo¿na skosztowaæ
gruziñskich potraw. Ruszy³a te¿
budowa powierzchni mieszkal-
nych. Bo kamionkowskie Soho,
jak deklaruje Rafa³ Bauer, wi-
zjoner projektu, ma byæ miej-
scem ³¹cz¹cym kulturê, biznes
i mieszkanie. Ma byæ sztanda-
row¹ czêœci¹ Warszawy.

Ale zajmijmy siê tym, co
sprawia, ¿e Soho jest porówny-
wane do swoich zachodnich
„sióstr”, czyli kultur¹. Przy Miñ-
skiej 25 odby³o siê ju¿ wiele
presti¿owych imprez. Zapewne
jedn¹ z najwa¿niejszych by³
koncert pieœni Wysockiego, któ-
rego na Kamionku wys³uchali
prezydenci Dimitrij Miedwie-
diew i Bronis³aw Komorowski.

Soho Factory dzia³a ca³y czas,
choæ ci¹gle te dzia³ania trafiaj¹
do zbyt w¹skiej grupy odbior-

ców. Tylko w ostatnim czasie
odby³o siê tu kilka du¿ych, ró¿-
nego rodzaju imprez, jak Hallo-

ween (w klubie M 25), czy Free
Form Festival (ok. 6 tysiêcy go-
œci). Wyst¹pi³ te¿ brytyjski di-
d¿ej James Holden, a Agata Bu-
zek zagra³a w spektaklu „¯ó³ta
strza³a”. W Soho odby³o siê te¿
zakoñczenie trzeciej edycji festi-
walu Warszawa w Budowie.

Finisa¿owi WWB3, festiwalo-
wi projektowania miasta, towa-
rzyszy³a dyskusja o tym, jak
tworzy siê i dzia³a w przestrze-
niach Pragi Pó³noc i Pragi Po³u-
dnie. Po debacie przyszed³ czas
na wystêpy romskich zespo³ów.
Najpierw na scenie mo¿na by³o
podziwiaæ cygañsk¹ poetkê ze
Spiszu – Teresê Mirgê z zespo-
³em Ka³e Ba³a, a potem wyst¹pi³
tutejszy Rat Romano (na zdjê-
ciu). Romskie rytmy nie pozwa-
la³y ustaæ publicznoœci. Rafa³
Bauer zapowiada, ¿e jeszcze
w tym roku, w Soho, odbêdzie
siê kilka du¿ych imprez. rosa

SOHO na Kamionku
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Zapraszamy: ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, 
Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

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

Ekspozycja towarów robi wra¿enie - wszystko jest
jakby wyjête z luksusowych magazynów wnêtrzar-
skich, z najwy¿szej miêdzynarodowej pó³ki. Funk-
cjonalne, znakomite kompozycje faktur, kszta³tów
i barw to propozycje aran¿acji ³azienek, kuchni, do-
mowych wnêtrz reprezentacyjnych i tych zaci-
sznych. Mo¿na skorzystaæ z inspiracji, mo¿na po
prostu dostrzec jakiœ element wyposa¿enia, który
byæ mo¿e umkn¹³by nam, wystawiony po prostu na
pó³ce. W³aœciciel (Leroy Merlin) nie bez racji zapew-
nia, ¿e „Strefa Wnêtrza” to sklep, w którym mie-
szkaj¹ rozwi¹zania. Bo jest ich tu ca³e mnóstwo.

Ogromna powierzchnia sprzeda¿y robi wra¿enie
- wszystko przygotowuj¹ tutaj profesjonalni, do-
œwiadczeni projektanci wnêtrz, osoby z wielk¹ wy-
obraŸni¹ i pasj¹. To w³aœnie sprawia, ¿e dla wielu
z nas wszystko w sklepie - na pierwszy rzut oka -
wydaje siê tak „designerskie”, jakby kosztowa³o
bajoñskie sumy. A ceny s¹ tu zaskakuj¹ce! Od wy-
sokich po naprawdê konkurencyjnie niskie, takie
ceny, które polubi¹ zw³aszcza szczup³e portfele.

Oferta mieœci wszystko, od bibelotów i mod-
nych gad¿etów po powa¿ne meble, dywany,
wyposa¿enie, setki propozycji oœwietlenia. Po-
wierzchniê sprzeda¿y podzielono na 9 stref, by
³atwiej, bez b³¹dzenia, skupiæ siê na szukaniu roz-
wi¹zañ i inspiracji dla siebie.

Dlaczego warto kupowaæ w³aœnie tu? To proste
(szczegó³y w Dziale Obs³ugi Klienta):

przyjmuj¹ zwroty niewykorzystanych
materia³ów, zakupionych w sklepie i pozosta-
³ych po zakoñczonym remoncie, 

gwarantuj¹ sta³oœæ cen zamówionych ma-
teria³ów, np. gdy czegoœ brak w sklepie i sprowa-
dz¹ specjalnie na Twoje zamówienie, nie zap³a-
cisz dro¿ej,

gwarantuj¹ ceny kosztorysowe - jeœli pro-
jekt dla Ciebie sporz¹dzi tutejszy specjalista,
w oparciu o tutejsze materia³y, przy zakupie i rea-
lizacji nie zap³acisz dro¿ej, choæby nawet ceny
posz³y w górê, gdy siê zastanawia³eœ nad osta-
teczn¹ decyzj¹, 

gwarantuj¹ zwrot podwójnej ró¿nicy w ce-
nie: poniewa¿ w sklepie Strefa Wnêtrza produk-
ty s¹ w najni¿szych cenach, jeœli znajdziesz w ja-
kimkolwiek sklepie konkurencyjnym identyczny
produkt tañszy, ni¿ tu, otrzymasz zwrot w wysoko-
œci podwójnej ró¿nicy w cenie (z wyj¹tkiem pro-
duktów objêtych promocjami, oczywiœcie!).

„Strefa Wnêtrza” to wiêcej ni¿ sklep: tu propo-
nuj¹ us³ugi monta¿owe, transportowe, zastêp-
czy sprzêt na czas reklamacji, raty, projekto-
wanie wnêtrz wszelakich, adaptacje, oprawê
obrazów, firanki, zas³ony i rolety na wymiar,
mieszanie farb w ca³ej gamie subtelnych odcie-
ni, a tak¿e zaskakuj¹ce zamówienia specjalne!

Ewentualne reklamacje s¹ rozpatrywane szybko
i bez problemu, a przy mniejszych kwotach - od rêki.
Bo tak siê tu dba o klienta, chodzi o to, ¿eby kupowaæ
piêkne, funkcjonalne rzeczy w œwietnie pomyœlanym
sklepie, gdzie towar - w odró¿nieniu od podobnych
salonów - jest dostêpny natychmiast, od rêki.

Czym siê ró¿ni „Strefa Wnêtrza” od innych
sklepów? Na przyk³ad tym, ¿e tu mo¿na zamówiæ
projekt np. ³azienki czy garderoby i to z pe³-
nym wykazem cen. Op³ata za projekt (300 z³) zo-
staje klientowi zwrócona natychmiast, gdy klient
zakupi tu przynajmniej 50% asortymentu do rea-
lizacji tego projektu!

Nie trzeba od razu zamawiaæ projektu - umów
siê na konsultacje z projektantem - s¹ tu specjali-
œci od ³azienek, inni od kuchni, garderób czy ko-
minków. Nie wahaj siê okreœliæ pu³apu finanso-
wego, jaki jest dla Ciebie do zaakceptowania, bo
nie ma kwot tak ma³ych, by nie mo¿na przy ich
pomocy wyczarowaæ - w oparciu o ofertê Stre-
fy Wnêtrza - czegoœ naprawdê niezwyk³ego,
funkcjonalnego, co sprawi, ¿e Twój dom stanie
siê dla Ciebie jeszcze wiêksz¹ radoœci¹ i dum¹.

Ju¿ teraz - a¿ do 13 listopada - w „Strefie
Wnêtrza” trwaj¹ dni otwarte, w tym roku pod
has³em „Dzieñ Bohatera Domu”. Atrakcji jest
mnóstwo, od ulubionych przez wielu klientów li-
cytacji, podczas których mo¿na kupiæ dos³ownie
za grosze mnóstwo atrakcyjnych artyku³ów,
na przyk³ad lampê, która zwykle kosztuje 600 z³,
mo¿na licytowaæ ju¿ od z³otówki! Bêdzie te¿
wiele promocji, bardzo proste do uzyskania kre-
dyty, bêdzie te¿ mo¿na otrzymaæ gratis firmow¹
kartê DOM (obowi¹zuje w ca³ej sieci Leroy
Merlin, uprawnia do rabatów, zni¿ek, informacji
o promocjach i obni¿kach, gratis magazyn „Dom
z pomys³em”, który mo¿na kupiæ w sklepie, ko-
rzystne zasady przy zamawianiu transportu zaku-
pów do domu itp.), zaœ na przyk³ad w sobotê 5 li-
stopada rozdawano klientom za darmo elek-
tryczne wkrêtarki! 

Do tego mnóstwo obni¿ek i atrakcyjnych cen -
dzieciêce dywaniki œwietnej jakoœci, tañsze o ca³e
100 z³, nieco mniejsze, z postaciami Disney’a - po 
29 z³, tylko teraz! Obni¿ki na piêkne glazury w su-
permodnych kolorach (tak¿e be¿ i fiolet!) zale-
dwie po 29 z³, a to tylko niektóre z wielu propozycji. 

Warto te¿ wzi¹æ udzia³ w konkursie, w którym
chwalimy siê naszymi wnêtrzami: wystarczy za-
nieœæ do sklepu (lub wys³aæ mailem na adres:
cs1133@leroymerlin.pl) fotkê któregoœ z na-
szych domowych wnêtrz i wype³niæ kartê zg³o-
szeniow¹, by daæ sobie szansê na wygranie jednej
z bardzo atrakcyjnych nagród. I to jeszcze nie
wszystko!

Do 13 listopada 2011 r. ka¿dy, kto przyjdzie
do „Strefy Wnêtrza” wraz z tym numerem
„Mieszkañca” i zrobi tu dowolne zakupy,
otrzyma wycieraczkê pod drzwi gratis. AS 2011

TAK PIĘKNIE MOŻE BYĆ U CIEBIE!
Niektóre miejsca onieœmielaj¹. Do czasu, gdy odwa¿ymy siê
do nich zajrzeæ. Pamiêtajcie – pozory myl¹! Zw³aszcza tutaj:
w „Strefie Wnêtrza” przy ul. Ostrobramskiej 73b.

Europejskie zakupy na polską kieszeń? Tak! „Strefa Wnętrza” zaprasza!
ul. Ostrobramska 73b, www.strefawnetrza.pl, tel. 22 519 28 00,

w godzinach: pon.–sob. 900–2100, niedz. 1000–2000
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O G £ O S Z E N I E
Zarz¹d SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spó³dzielni, ustawy o spó³-
dzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw loka-
torów – og³asza w dniu 15.11.2011 r. przetarg otwarty na wynajem lokalu  mie-
szkalnego po³o¿onego przy ul. £ukowska 4 m 72, o pow. u¿yt. – 61,40 m2

z mo¿liwoœci¹ uzyskania w przysz³oœci prawa do lokalu na zasadach prawa odrêb-
nej w³asnoœci b¹dŸ spó³dzielczego prawa, z chwil¹ zaistnienia takich mo¿liwoœci.

Cena wywo³awcza czynszu najmu 1.000,00 z³otych.

Najemca obowi¹zany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane
konto Spó³dzielni kaucji w wysokoœci do szeœciokrotnoœci zaoferowanego
czynszu najmu.

Poza czynszem najmu, najemca obowi¹zany bêdzie wnosiæ:
1. op³aty eksploatacyjne okreœlone przez Spó³dzielniê,
2. op³aty wynikaj¹ce z zawartych umów z dostawcami mediów.

Oferty sporz¹dzone na piœmie nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach, z adnota-
cj¹ przetarg na najem, w sekretariacie Spó³dzielni, pok. Nr 3 w terminie do dnia
14.11.2011 r. do godz. 1800. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.

Szczegó³owe warunki przetargu okreœla Regulamin wynajmu lokali mieszkal-
nych w SM „Ostrobramska”, znajduj¹cy siê na stronie www.smo.waw.pl 

Lokal mo¿na ogl¹daæ po uprzednim uzgodnieniu terminu, w godzinach przyjêæ in-
teresantów, tel. (22) 612-56-66.

Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podawania
przyczyn.

Zarz¹d Spó³dzielni

BBBB IIII UUUU RRRR OOOO     RRRR EEEE KKKK LLLL AAAA MMMM YYYY     „„„„ MMMM IIII EEEE SSSS ZZZZ KKKK AAAA ŃŃŃŃ CCCC AAAA ””””
04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl

D³ugi, przedwojenny, jed-
nopiêtrowy budynek rzeczywi-
œcie jest w fatalnym stanie. Ale
za to ma grupê prê¿nych mie-
szkañców, którzy staraj¹ siê
wskazywaæ potrzeby remonto-
we i modernizacyjne. Od jedne-
go z lokatorów nasza redakcja
otrzyma³a bardzo ostry list. Za-
rzuca on praktycznie wszyst-
kim cz³onkom zarz¹du Pragi

Po³udnie, dyrekcji Zak³adu Go-
spodarowania Nieruchomoœcia-
mi i administracji przy ul. Sien-
nickiej, ¿e „nikt nie traktuje lo-
katorów powa¿nie”, „w³adza
rujnuje budynki”, a „infrastruk-
tura jest zaniedbana”. Na ponad
dwóch stronach sygnalizuje
usterki, wady, uci¹¿liwoœci,
odmowy reakcji i inne proble-
my zwi¹zane z zamieszkiwa-
niem przy Kobielskiej 91. 

Mimo licznych spotkañ loka-
torów z urzêdnikami i wymiany
stosu korespondencji do za³a-
twienia jest tak wiele spraw, ¿e
nie sposób siê zaj¹æ wszystkimi.

Skoncentrowaliœmy siê na do-
ciepleniu budynku i remoncie
dachy. – Od kilku lat Dzielnica
obiecuje zrobienie elewacji na-
szego budynku i nic nie jest zro-
bione – mówi naszemu reporte-
rowi prosz¹cy o anonimowoœæ
mieszkaniec i pokazuje stosow-
ne dokumenty. 

Na podstawie pism zarz¹du
Dzielnicy, kierownik z ZGN

twierdzi, ¿e prace zwi¹zane z do-
ciepleniem (audyt energetyczny,
procedury przetargowe) by³y
planowane przez ZGN w 2008
roku i ¿e na ten cel s¹ œrodki
finansowe. Pe³na realizacja mia-
³a siê odbyæ rok póŸniej.

Z kolejnych pism, z 2010 r.
wynika, ¿e lada moment
w elewacji zostan¹ „uzupe³-
nione ubytki tynku”. Od
pierwszego pisma z tymi
obietnicami mija ju¿ trzy i pó³
roku, a docieplenie nie zosta³o
zrobione i elewacja straszy
przechodniów i mieszkañców
(na zdjêciu).

Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e
ZGN zupe³nie nie dba o budy-
nek przy Kobielskiej. Po licz-
nych interwencjach mieszkañ-
ców wyremontowano tu dach.
– Pracownicy administracji
odbierali zakoñczenie remontu
dachu stoj¹c na… podwórku –
ironizuje lokator. – Nikt nawet
nie wszed³ na górê! Po zakoñ-
czeniu remontu przysz³y de-
szcze. Zosta³y zalane cztery
mieszkania i strych… Lokato-
rzy, którzy wczeœniej wskazy-
wali, ¿e remont jest prowadzo-
ny niezgodnie ze sztuk¹ bu-
dowlan¹ wyst¹pili w tej spra-
wie do Powiatowego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego.
„Na wszystkich stropach œlady
zalañ, a w ogl¹danych mie-
szkaniach na sufitach œlady
przecieków” – stwierdza
PINB i nakazuje „dokonanie
naprawy przeciekaj¹cego da-
chu”.  – Coœ tam poprawili,
ale nadal s¹ szpary i nie wia-
domo, jak bêdzie – informuj¹
nas lokatorzy. 

Z dziennikarskiego punktu
widzenia warto w kwestii da-
chu wyci¹gn¹æ jedno zdanie
z pisma mazowieckiego in-
spektoratu nadzoru, który tak¿e
siê ni¹ zajmowa³. Otó¿
MWINB pisze: „wymiana po-
krycia dachu wykonana by³a
w roku 1997 oraz w roku 2010,
jednak nie mo¿na jej uznaæ za
wykonan¹ prawid³owo lub sku-
teczn¹”. W³aœciwie, to nie wia-
domo, czy lokatorzy Kobiel-
skiej 91 powinni siê cieszyæ,
gdy¿ a¿ dwa razy mieli ostatnio
wymieniane pokrycie dachu,
czy narzekaæ, ¿e dach przecie-
ka. Wiadomo za to, ¿e przez ta-
kie partaczenie robót i ich nie-
dopilnowanie przeciekaj¹…
publiczne pieni¹dze! ar

29 paŸdziernika w Klubie Kultu-
ry Aleksandrów, przy ul. Samo-
rz¹dowej 10, otwarta zosta³a wy-
stawa „Rabaty kwiatowe – Irina
Shchasna”. 
Autorka prac pochodz¹ca z Bia³orusi, jest

absolwentk¹ Bia³oruskiej Akademii Sztuk Piêk-
nych, Wydzia³u Ceramiki i Szk³a oraz Instytutu
Sztuk Plastycznych w Bobrujsku. 

Jej ceramiki znajduj¹ siê w prywatnych kolek-
cjach w USA, Kanadzie, Francji, Irlandii, Niem-
czech, Szwajcarii, Polsce oraz na Bia³orusi. 

Do Aleksandrowa Irina Shchasna przywioz³a
kilka swoich dzie³, zaœ wiele innych przedstawi³a
w formie fotografii. Dziêki temu goœcie Klubu
bêd¹ mogli swobodnie podziwiaæ Jej prace je-
szcze przez kilka tygodni. 

Sobotnie spotkanie z artystk¹ by³o okazj¹ do
zapoznania siê z Jej twórczoœci¹ nie tylko wizual-
nie. Goœcie mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z
technikami powstawania form ceramicznych,
sposobów ich wypalania czy koloryzacji. 

Ceramiczny klomb piêknie zakwit³ w aleksan-
drowskim klubie. Niew¹tpliwie wszystkie prezen-
towane formy bêd¹ stanowi³y wzory do naœladowa-
nia dla dzia³aj¹cej na miejscu sekcji ceramicznej. 

Tak bardzo umi³owanymi artystce kwiatami,
podziêkowa³a za wystawê dyrektor Klubu Kultury
Aleksandrów Renata Komorniczak (na zdjêciu). 

Pani dyrektor serdecznie zaprasza wszystkich
chêtnych na wspomniane zajêcia plastyczne. Po-
za nimi Klub Kultury przygotowa³ na listopad

kilka ciekawych spotkañ, a wœród nich m.in.:
w sobotê 26 listopada o godz. 19.30 Zabawê An-
drzejkow¹ z zespo³em „Promile” (rezerwacja za-
proszeñ w klubie), 28 listopada (poniedzia³ek)
godz. 19.00 „Magiczny Junnan” –  spotkanie
z Krzysztofem Dworczakiem – podró¿nikiem
i pisarzem, 29 listopada (wtorek) godz. 11.30
przedstawienie dla dzieci – „Bajka zimowa”. 

Niew¹tpliwie jesieñ sprzyja mi³ym spotkaniom
w gronie ludzi z pasj¹. Byæ mo¿e na jednym z ta-
kich rzeŸbiarskich spotkañ w Klubie Kultury Ale-
ksandrów powstan¹ formy równie zachwycaj¹ce
jak kwiaty bia³oruskiej artystki. kzw

Ceramiczne ogrody w AleksandrowiePrzeciekanie na Kobielskiej
Mieszkañcy budynku przy ul. Kobielskiej 91
skar¿¹ siê, ¿e nikt nie dba o ich budynek i mie-
szkania. Postanowiliœmy zbadaæ tê sprawê.
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Œwiêto 11 listopada obcho-
dzimy na pami¹tkê odzyska-
nia niepodleg³oœci. Dzieñ ten
zosta³ ustanowiony œwiêtem
narodowym z mocy ustawy
w kwietniu 1937 roku, nie-
spe³na dwadzieœcia lat po
faktycznym odrodzeniu Pol-
ski po ponad stuletnim okre-
sie niebytu. Do wybuchu woj-
ny œwiêto by³o obchodzone
raptem dwa razy: w 1937
i 1938 roku. Podczas okupacji
hitlerowskiej ¿adne patriotycz-
ne uroczystoœci siê nie odby-
wa³y. W roku 1945 w³adze ko-
munistycznej Polski ustanowi-
³y nowe œwiêto z dat¹ 22 lipca.
Pod ekscesy podci¹gano
wszelkie próby obchodów
dawnego œwiêta przez patrio-
tyczne krêgi spo³eczeñstwa,
karano je wiêzieniem i grzyw-
nami.

Ponownie 11 listopad sta³ siê
œwiêtem pañstwowym dopiero
21 lutego 1989 roku. Od tej po-
ry g³ówne obchody - z defilad¹
wojskow¹ - odbywaj¹ siê na pl.
Pi³sudskiego (po wojnie wy-
stêpuj¹cym pod zmienion¹ na-
zw¹ pl. Zwyciêstwa) przed
Grobem Nieznanego ¯o³nie-
rza. W istocie w³aœnie 11 listo-
pada 1918 roku Rada Regen-
cyjna przekaza³a w³adzê
zwierzchni¹ Józefowi Pi³sud-
skiemu jako Naczelnemu Do-
wódcy Wojska Polskiego. Przy
okazji warto przypomnieæ, ¿e
w sk³ad Rady Regencyjnej, po-
wo³anej przez trzech cesarzy:
niemieckiego, rosyjskiego
i austro-wêgierskiego, weszli:
Zdzis³aw ks. Lubomirski, arcy-
biskup Aleksander Kakowski

oraz Józef hr. Ostrowski. Jed-
nak twórc¹ nowego, odrodzo-
nego pañstwa by³ Józef Pi³sud-
ski, póŸniejszy marsza³ek, je-
mu zawdziêczamy, ¿e ten
dzieñ w ogóle mo¿emy obcho-
dziæ. To w³aœciwie ca³a filozo-
fia tego narodowego dzisiaj
œwiêta, warto o tym pamiêtaæ,
wstyd tego nie wiedzieæ. Ka¿-
dy Polak powinien byæ œwia-
dom tego faktu.

Od kiedy w 1989 roku ob-
chodzimy przywrócone naszej
historii Narodowe Œwiêto Nie-
podleg³oœci wcale nie wzros³a
œwiadomoœæ naszego spo³e-
czeñstwa. Oto uczestnicy sondy
ulicznej telewizji polskiej, lu-
dzie w ró¿nym wieku, ró¿nym

statusie wykszta³cenia, wcale
nie wiedz¹ co to za dzieñ. Koja-
rz¹ jedynie, ¿e jest to dzieñ wol-
ny od pracy. Generalnie rzecz
bior¹c obywatele polscy zgo³a
nie orientuj¹ siê co za œwiêto
obchodz¹. Odpowiadaj¹ jedy-
nie, ¿e pañstwowe, bo jest wol-

nym dniem od pracy!!! Có¿, je-
dni id¹ tego dnia bez wzglêdu
na kaprysy pogody na pl. Pi³-
sudskiego, by obejrzeæ defiladê
Wojska Polskiego i wys³uchaæ
okolicznoœciowych przemó-
wieñ, m in. Prezydenta III RP –
inni - ¿yj¹c w niewiedzy ciesz¹
siê, ¿e nie musz¹ iœæ do pracy
i z tego tylko faktu czerpi¹ ra-
doœæ. Dla nich niepodleg³oœæ
jest czymœ widocznie abstrak-
cyjnym, trudnym do zdefinio-
wania, a mo¿e w ogóle ich ona
nie obchodzi?

Mianowany 30 lipca 1934
roku komisarycznym prezy-
dentem Warszawy – Stefan
Starzyñski – okaza³ siê byæ
najlepszym w dziejach miasta

gospodarzem stolicy. Nie
szczêdzi³ si³, by Warszawa sta-
³a siê wielka i wspania³a. Cel
ten osi¹gn¹³ ju¿ na te dwa
w dziejach obchody Œwiêta
Niepodleg³oœci – w roku 1937
i 1938. Stolica w istocie wy-
piêknia³a. Przedstawi³ plan mo-
dernizacji (1934/35), zaktywi-
zowa³ dzielnice peryferyjne
(1935), rozpocz¹³ budowê Alei
na Skarpie (1937), zacz¹³ reali-
zacjê czteroletniego planu roz-
woju (1938), z jego inicjatywy
zosta³a te¿ otwarta w nowym
Gmachu Muzeum Narodowego
wystawa: Warszawa * wczoraj
* dziœ * jutro. W kasie miej-
skiej, tak jak obecnie, brako-
wa³o na inwestycje pieniêdzy,
znamy ten ból i my wspó³cze-
œni, ale upór prezydenta, cz³o-
wieka nade wszystko honoru –
prowadzi³ ku zwyciêstwu. Za-
kreœlony cel osi¹gn¹³by z pew-
noœci¹ do koñca, gdyby nie
wybuch wojny we wrzeœniu
1939 roku. Rozpoczête przez

niego inwestycje miejskie
sprawia³y, ¿e Warszawa pod-
czas jego kadencji przekszta³-
ca³a siê w nowoczesn¹ metro-
poliê, kszta³towan¹ wed³ug
dalekosiê¿nych planów per-
spektywicznych. By³a mia-
stem czystym, czego o wspó³-
czesnej stolicy dysponuj¹cej
nowoczesnymi urz¹dzeniami
i sprzêtem – powiedzieæ siê
niestety nie da.

Wspominaj¹c wa¿ne dla
Polski wydarzenia, o których
ma³o kto ju¿ dzisiaj wie i pa-
miêta, do³¹czam refleksyjne
dwie karty pocztowe sprzed
wybuchu II wojny œwiatowej.
Obie ukazuj¹ Warszawê noc¹ –
reprezentacyjne Aleje Uja-
zdowskie i równie uczêszcza-

ny Nowy Œwiat, pe³en atrak-
cyjnych sklepów i lokali ga-
stronomicznych. WyobraŸmy
sobie, ¿e to w³aœnie listopado-
wa noc po obchodach Œwiêta
Niepodleg³oœci – opustosza³e
ulice – rz¹d uczestniczy w rau-
cie na Zamku, a mieszkañcy
czcz¹ ten dzieñ na capstrzyku
zorganizowanym na pl. Saskim
lub po prostu odpoczywaj¹
w swoich domach, ciesz¹c siê
z d³ugo oczekiwanej wolnoœci.
Ulice dobrze oœwietlone, acz
pustawe. No có¿, nale¿y wzi¹æ
poprawkê, i¿ w ówczesnej
Warszawie w 1937 roku by³y
zarejestrowane zaledwie 3752
samochody osobowe i 1251
ciê¿arowych. Taksówek, nazy-
wanych wówczas doro¿kami

samochodowymi, by³o 2146,
nieco mniej doro¿ek konnych,
bo 1509. Pojazdów konnych
w rêkach prywatnych by³o a¿
4220, wœród nich m.in. ele-
ganckie ekwipa¿e arystokracji
i zamo¿nych warszawiaków
oraz naturalnie rz¹dowe landa
kolumny transportu Prezyden-
ta RP. Liczbê motocykli 
szacowano na 1563, a rowe-
rów na 34667 (dane: Warszawa
* wczoraj * dziœ * jutro. Prze-
wodnik i plan wystawy – War-
szawa w liczbach/1938). Dla-
tego te¿, ci¹gle jeszcze prze-
wa¿a³ transport konny, a do-
ro¿ka by³a popularniejsza od
taksówki samochodowej. To
by³ po prostu inny œwiat – inna
epoka. Tadeusz W. Świątek

Zaproszenie na defiladę
W Œwiêto Niepodleg³oœci, 11 listopada, m. st. Warszawa organizuje defiladê hi-
storyczn¹ na Trakcie Królewskim – w której uczestniczyæ bêdzie ponad 300 ¿o³-
nierzy w umundurowaniu i z uzbrojeniem z lat 1920-45, samochody, pojazdy,
motocykle i ponad 80 koni. Pokazy musztry i inne atrakcje bêdzie mo¿na obej-
rzeæ w Muzeum Wojska Polskiego na imprezie „Dotknij niepodleg³oœci”. 

Defilada historyczna, w której maszeruj¹ rekonstruktorzy to ju¿ warszawska tradycja. Prze-
marsz zwyczajowo rozpoczyna siê po zakoñczeniu uroczystoœci pañstwowych przed Grobem
Nieznanego ¯o³nierza. Po godz. 13.00  defilada ruszy z placu Pi³sudskiego, przejdzie Krakow-
skim Przedmieœciem, Nowym Œwiatem i ok. 14.30 dotrze do Muzeum Wojska Polskiego. 

Atrakcj¹ tegorocznej defilady bêdzie limuzyna Polski Fiat 518, która nale¿a³a do dowódcy pol-
skiej floty admira³a Józefa Unruga. Samochód jest unikatowy, bowiem to jedyny ocala³y egzem-
plarz z przedwojennej floty rz¹dowej. Samochód bêdzie po raz pierwszy zaprezentowany szero-
kiej publicznoœci. Dwa lata temu zosta³ zrekonstruowany i przez kilka miesiêcy by³ prezentowa-
ny w Muzeum Motoryzacji w Miluzie, a nastêpnie w Szwajcarii w Gstaad i na wielkiej œwiato-
wej wystawie w Baden-Baden.

W defiladzie pojad¹ oprócz limuzyny ró¿ne ciê¿arówki, pancerny Ford FTB, ambulans Gaz,
Ursus z 1928 roku, jeepy i motocykle BMW. W tym roku wyj¹tkowo dopisz¹ u³ani, którzy prze-
jad¹ na  ponad 80 koniach. Rekonstruktorzy przywo³aj¹  s³awne  formacje kawaleryjskie jak 3 Pu³k
Szwole¿erów Mazowieckich, ws³awiony walkami z bolszewikami w 1920 r. Zobaczymy tak¿e
„bia³ych u³anów”, czyli kawalerzystów  2 Pu³ku U³anów Grochowskich, którzy pocz¹tkowo do
s³u¿by kupowali konie wy³¹cznie maœci siwej. £atwo bêdzie mo¿na rozpoznaæ 2 Pu³k Szwole¿e-
rów Rokitniañskich, po lancach z bia³ymi proporcami z amarantowym paskiem.

Warto tego dnia odwiedziæ Muzeum Wojska Polskiego, które przygotowa³o mnóstwo atrakcji.
Na wystawie „Relikt z pobojowisk - samolot £oœ spod Radzymina”, bêdzie mo¿na zobaczyæ
efekty sensacyjnego odkrycia fragmentów tego  legendarnego samolotu. W parku przy ul. Ksi¹-
¿êcej, na ty³ach muzeum, rekonstruktorzy poka¿¹ jak walczyli u³ani, a piechota pochwali siê wy-
szkoleniem w musztrze. Dociekliwi bêd¹ mogli poznaæ „Krótk¹ historiê karabinu”, a po zmroku
na fasadzie muzeum bêd¹ wyœwietlane wielkoformatowe zdjêcia z 1918 roku. (ab)

ZAU£KI HISTORII

Refleksje 
nad Świętem 

Niepodległości

Aleje Ujazdowskie noc¹. Karta pocztowa ze zbiorów autora
(1938).

Nowy Œwiat w nocy. Karta pocztowa ze zbiorów autora (ok.
1938).
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26 projektów (14 powiato-
wych i 12 gminnych) z³o¿o-
nych przez samorz¹dy do wo-
jewody mazowieckiego,
zosta³o wstêpnie za-
kwalifikowanych do
realizacji w 2012 roku.
Wnioski obejmuj¹ ³¹cz-
nie 77 kilometrów dróg,
których ca³kowity koszt prze-
budowy wyniesie oko³o 78 mln
z³. Na ten cel przeznaczono
oko³o 19 mln z³ dofinansowa-
nia rz¹dowego. Do 30 listopada
br. wojewoda przedstawi mini-
strowi spraw wewnêtrznych
i administracji ostateczn¹ listê
do zatwierdzenia.

  
Zabytkowy zespó³ cmentarzy

wyznaniowych na warszaw-
skich Pow¹zkach ma szansê
staæ siê Pomnikiem Historii. 28
paŸdziernika, Mazowiecki Wo-
jewódzki Konserwator Zabyt-
ków pozytywnie zaopiniowa³

z³o¿ony w tej sprawie wniosek.
Z wnioskiem do Generalnego
Konserwatora Zabytków zwró-
cili siê przedstawiciele wszyst-
kich cmentarzy wyznaniowych
na Pow¹zkach - Cmentarza Po-
w¹zkowskiego, Ewangelicko-
Augsburskiego, Ewangelicko-
Reformowanego, ¯ydowskie-
go, Muzu³mañskiego Kauka-
skiego i Muzu³mañskiego Ta-
tarskiego. Przygotowanie wnio-
sku merytorycznie wspiera³o
Biuro Sto³ecznego Konserwa-
tora Zabytków.

  
Ju¿ w grudniu br.  na tory wy-

jad¹ dwa nowoczesne jedno-
cz³onowe pojazdy spalinowe
zakupione przez samorz¹d wo-
jewództwa mazowieckiego dla
Kolei Mazowieckich. Bez-
pieczne, przyjazne œrodowisku,
klimatyzowane i przystosowa-
ne do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych pojazdy znacznie
poprawi¹ komfort podró¿owa-
nia.

  
Od 7 listopada, w porannym

szczycie Tras¹ W-Z przez most
Œl¹sko-D¹browski do centrum
kursuje wiêcej pojazdów komu-

nikacji miejskiej – a¿ 101! Aby
zapewniæ pasa¿erom jeszcze
lepszy dojazd z pl. Wileñskiego
do metra, na trasê wyruszy³a li-
nia autobusowa 460. W najbar-
dziej „gor¹cej” godzinie poran-
ka czêœciej pojedzie linia 160.

  
Rozkrêca siê budowa kolek-

tora „W” w Wawrze, która
umo¿liwi skanalizowanie
olbrzymiej czêœci dzielnicy.

W zwi¹zku z rozpoczêciem
kluczowych prac od 7 listopada
zamkniêto ul. Zwoleñsk¹, a na-
stêpnie kolejny odcinek ul. Ka-
detów. Kolektor, czyli rura
o œrednicy od 80 cm do 1,6 m,
bêdzie bieg³ wzd³u¿ ulic: Zwo-
leñskiej, Trakt Lubelski, Kade-
tów i Nowozabielskiej  (ulicy
projektowanej pomiêdzy ul.
Kadetów a Stoczniowców). Do
niego, po wykonaniu sieci ka-
na³ów w mniejszych ulicach,
bêd¹ mog³y pod³¹czyæ siê
wszystkie osiedla i domy z za-
chodniej czêœci Wawra. Kolek-
tor „W” na zlecenie Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji buduje firma Pol-
Aqua S.A. Umowa zosta³a pod-
pisana w lipcu 2011 r. i okreœla
termin zakoñczenia prac na 31
grudnia 2012 r. Koszt inwesty-
cji to ponad 72 mln z³.  Szcze-
gó³owe informacje o zmianach
w organizacji ruchu spowodo-
wanych remontami i inwesty-
cjami mo¿na znaleŸæ na stronie
Biura Koordynacji Inwestycji
i Remontów w Pasie Drogo-
wym pod adresem: http://inwe-
stmapa.um.warszawa.pl/. Tam
te¿ mo¿na zamówiæ bezp³atn¹
us³ugê powiadamiania SMS
o utrudnieniach w ruchu w War-
szawie. Schematy zmian w we-
rsji do druku dostêpne s¹ pod ad-
resem: http://prasowy.um.war-
szawa.pl/kolektor_w/. 

  
Staromiejski Dom Kultury

w Warszawie ju¿ po raz drugi
organizuje Mazowiecki Kon-
kurs Piosenki Kabaretowej im.

Jeremiego Przybory. Konkurs
jest otwarty, polega na interpre-
tacji trzech piosenek kabareto-
wych, z obowi¹zkowym umie-
szczeniem w przygotowanym
repertuarze przynajmniej jednej
piosenki z tekstem J. Przybory.
Pozosta³e dwie piosenki mog¹
byæ utworami nowymi lub re-
prezentowaæ klasykê piosenki
kabaretowej. Do konkursu
przyst¹piæ mo¿e ka¿dy, kto
spe³nia postawione warunki,
a mianowicie: aktualnie mie-
szka na terenie województwa
mazowieckiego, ma ukoñczone
18 lat oraz terminowo i zgodnie
z regulaminem zg³osi³ chêæ
uczestnictwa w konkursie.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do
15 listopada br., przes³uchania

osób zakwalifikowanych do
konkursu odbêd¹ siê 3 grudnia.
Regulamin konkursu i karta
zg³oszenia dostêpne s¹ na stronie:
www.konkurspiosenki.sdk.pl

  
ZTM og³osi³ przetarg nieogra-

niczony na zaprojektowanie par-
kingu P+R Weso³a PKP. Firmy
zainteresowane pozyskaniem
kontraktu, mog³y sk³adaæ oferty
do 7 listopada. G³ównym kryte-
rium oceny ofert jest cena. Par-
king w systemie Parkuj i JedŸ
Weso³a PKP powstanie w s¹-
siedztwie przystanku kolejowe-
go przy ul. Bartosza G³owackie-
go. Jednopoziomowy obiekt po-

mieœci ok. 250 samochodów,
w tym 7 miejsc dla osób niepe³-
nosprawnych, a tak¿e 150 miejsc
dla rowerów. Warszawskie par-
kingi P+R s¹ budowane przy
wêz³ach przesiadkowych oraz
w pobli¿u linii komunikacji szy-
nowej. Bezp³atnie mog¹ z nich
korzystaæ posiadacze biletów
dobowych, 3-dniowych, 90-
dniowych oraz biletu seniora.

  
Pasa¿erowie Szybkiej Kolei

Miejskiej i Kolei Mazowiec-
kich doje¿d¿aj¹cy do centrum
Warszawy z Otwocka i Wawra,
musz¹ przygotowaæ siê na utru-
dnienia. 5 listopada rozpoczê³y
siê roboty torowe miêdzy Fale-
nic¹ a Wawrem. Na tym odcin-
ku poci¹gi kursuj¹ tylko po jed-
nym torze, czêœæ z nich  na
skróconej trasie. Prace zakoñ-
cz¹ siê 17 listopada. Dodatko-
wo ZTM skieruje do obs³ugi li-
nii 521, kursuj¹ce wzd³u¿ linii
kolejowej dodatkowe autobusy.
Bêd¹ one, w godzinach poran-
nego szczytu, kursowa³y jako
tzw. „wtyczki” (kursy nieujête
w rozk³adach jazdy na przy-
stankach) na trasie skróconej
Falenica - Rondo Wiatraczna.

  
Wy¿sza Szko³a Informatyki,

Zarz¹dzania i Administracji
w Warszawie organizuje miê-
dzynarodow¹ konferencjê „Jê-
zykowe kursy przysz³oœci. In-
nowacyjne metody i rozwi¹za-
nia”. Tematyka konferencji
projektu V-Lang 2011 obejmuje
szeroki zakres zagadnieñ zwi¹-
zanych z wykorzystywaniem
nowoczesnych narzêdzi oraz
wirtualnych œwiatów w naucza-
niu jêzyków obcych.  Uczest-
nictwo w konferencji jest bez-
p³atne i obejmuje udzia³ w wy-
k³adach konferencji, warszta-
tach, lunchu, przerwach kawo-
wych oraz komplet materia³ów

konferencyjnych.  Rejestracja
na stronie internetowej do 12 li-

stopada br. Konferencja od-
bêdzie siê 17 listopada

2011r.  w siedzibie Wy-
¿szej Szko³y Informa-
tyki, Zarz¹dzania i Ad-

ministracji, ul. Meksy-
kañska 6,  Saska Kêpa.

Rejestracja na stronie: www.
v-langconference.eu

  
W sobotê 19 listopada

o godz. 11.00  w Domu Techni-
ka NOT przy ul. Tadeusza
Czackiego 3/5 (sala B, III piê-
tro) odbêdzie siê Konwencja
Programowa Mazowieckiej
Wspólnoty Samorz¹dowej.

  
W ramach akcji „93 flagi na

93 rocznicê odzyskania niepod-
leg³oœci” w pi¹tek 11 listopada
w Parku nad Balatonem (na
Goc³awiu) radny dzielnicy Pra-
ga Po³udnie Dariusz Lasocki
bêdzie rozdawa³ w godzinach
12.00-15.00 flagi. 

  
Ruszy³a ju¿ pi¹ta edycja

Akademii Edukacyjnej Medtro-
nic. W ramach Akademii, od
paŸdziernika do czerwca 2012
bêd¹ odbywaæ siê w 14 mia-
stach, spotkania dla osób z cu-
krzyc¹ typu 1. Planowany cykl
dziewiêciu spotkañ dotycz¹-
cych kontrolowania cukrzycy
skierowany jest g³ównie do
m³odych osób, które chc¹ zdo-
byæ lub poszerzyæ wiedzê na te-
mat cukrzycy, leczenia pomp¹
insulinow¹ oraz sposobów ra-
dzenia sobie z chorob¹. Kolejne
spotkanie Akademii Edukacyj-
nej Medtronic odbêdzie siê 19
listopada br. o godz.10.00
w siedzibie firmy Medtronic,
przy ul. Ostrobramskiej 101.
Szczegó³owy program spotkañ
na stronie: www.pompy-med-
tronic.pl w zak³adce „Dla
Was”. Osoby zainteresowane
udzia³em w spotkaniach pro-
szone s¹ o rejestracjê na stronie:
www.pompy-medtronic.pl/dla-
was/akademia-edukacyjna.html.

  
4 listopada w wieku 75 lat

zmar³ Tadeusz Walasek, jeden
z najlepszych zawodników
w historii polskiego boksu,
zdobywca dwóch olimpijskich
medali. Walasek mia³ na swoim
koncie srebrny medal w Rzy-
mie (1960) i br¹zowy w Tokio

(1964), by³ mistrzem Europy
z Belgradu (1961), siedmio-
krotnym mistrzem kraju (1958-
64). W kronikach boksu pozo-
sta³a kontrowersyjna, a zda-
niem obserwatorów i fachow-
ców, niezas³u¿ona przegrana
w finale turnieju olimpijskiego
w Rzymie z Edwardem Croo-
kiem z USA. Crook to po an-
gielsku oszust, ale to nie czar-
noskóry Amerykanin oszuka³
Walaska. Zrobili to sêdziowie
punktowi (g³osami 2:3 na nie-
korzyœæ Polaka). To by³a „naj-
g³oœniejsza pomy³ka sêdziow-

ska” tamtych lat. W kraju, kibi-
ce przejêci krzywd¹ wyrz¹dzo-
n¹ zawodnikowi, zorganizowali
sk³adkê i ufundowali replikê
z³otego medalu (ze szczerego
z³ota), wrêczon¹ mu na Balu
Mistrzów Sportu. Po zakoñcze-
niu kariery by³ trenerem klubo-

wym, m.in. w warszawskiej
Gwardii. £¹cznie stoczy³ 421
pojedynków, z których 378 wy-
gra³, 9 zremisowa³ i 38 prze-
gra³. W wystêpach w reprezen-
tacji narodowej odniós³ 28
zwyciêstw.   

(ab) (KaWa)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenni-
ków al. Stanów Zjednoczonych 55 – 11 listopada godz. 18.00 –
Msza œw. Odpustowa, po mszy œw. odbêdzie siê koncert pieœni
patriotyczno-religijnych;

Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 8.11. godz. 18.00 – Wyk³ad i projekcje z cyklu  „Odbi-
cia w Zwierciadle – o przesz³oœci w filmie dokumentalnym”,
wstêp wolny;  9.11. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztu-
k¹” wyk³ad pt. „Kubizm. Nowy jêzyk plastyczny” przedstawi
Katarzyna Rokosz, wstêp wolny;  10.11 godz. 18.00 – Koncert
„Nasze klimaty. Ballady Prasko-Goc³awskie”. Poezje Marii
Œmia³ek zaœpiewa Aleksandra Jankowska, wstêp wolny; 13.11.
godz. 18.00 – Koncert pieœni legionowych w wykonaniu uczest-
ników warsztatów wokalnych Aliny Krzemiñskiej. Jolanta ¯ó³-
kowska – recytacje, Lucyna Affeltowicz – fortepian, wstêp wol-
ny; 14.11. godz. 18.00 – Janusz Horodniczy zaprasza na spotka-
nie wspomnieniowe o W³adys³awie Komarze i Janie Wilkow-
skim, wstêp wolny; 16.11. godz. 17.00 – w cyklu „Spotkania ze
sztuk¹” wyk³ad pt. „Futuryzm. Apoteoza dynamizmu” przedsta-
wi Bo¿ena Pysiewicz, wstêp wolny;  godz. 19.00 – „Bardowie
Wielkich Têsknot”.  Maraton unikatowych filmów o najwiêk-
szych poetach rosyjskiej piosenki, wstêp wolny; 18.11. W cyklu
„M³oda Kultura na scenie CPK”: godz. 18.00 - recital Katarzyny
Wydryckiej i Martyny Sandach z zespo³em (pop, blues, rock),
godz. 20.00 – Koncert zespo³u Zazuu (pop-rock), wstêp wolny;
19.11. godz. 11.00–15.00 - Szko³a dobrego stylu, koszt uczest-
nictwa w zajêciach – 15 z³; 20.11. godz. 18.00 – Koncert muzy-
ki klasycznej w wykonaniu uczniów Zespo³u Pañstwowych
Szkó³ Muzycznych im. Gra¿yny Bacewicz, wstêp wolny;

Klub „Relax” SM „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 13 –
09 listopada godz. 18.00 – koncert pieœni patriotycznych w wy-
konaniu Chóru „Witolin”; 19.11. godz. 17.00 – „A Lwów to dla
mnie tajemnica…” –  koncert w wykonaniu zwyciêzców Ogólno-
polskiego Konkursu Piosenki Lwowskiej w Krakowie, na oba
koncerty wstêp jest wolny; 

Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 9.11.godz. 16.00
– Galeria M³odego Artysty - wystawa prac uczestników sekcji
plastycznej i rysunku sztalugowego; Gimnastyka dla Seniorów.
Bezp³atne zajêcia – projekt „Aktywny Senior” – 15.11. godz.
9.30 i godz. 10.30; 16.11. godz. 10.30; 22.11. godz. 9.30 i godz.
10.30; 23.11. godz. 10.30; 26.11. godz. 12.00 – Zabawa andrzej-
kowa dla dzieci; 26.11. godz. 17.00 – Wieczór andrzejkowy dla
seniorów; Zapisy w sekretariacie klubu; 

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21
– 12.11. godz. 18.00 - Malarstwo i Ceramika. Wystawa prac Gra-
¿yny Bany; 14.11. godz. 18.00 - Z cyklu Historia, jakiej nie zna-
cie. „Kawa i rogalik, czyli smakowita opowieœæ o historii tego, co
siê na naszych sto³ach czêsto pojawia”. Bêdzie mo¿na siê dowie-
dzieæ m.in.: z czego sk³ada³a siê dieta staro¿ytnych, czy nasz
chleb smakuje tak jak ten, który jada³ król Zygmunt Stary, kto
wymyœli³ kanapki, co lubi³a jadaæ Marysieñka Sobieska, a co
ksi¹¿ê Leszek Bia³y oraz sk¹d wziê³y siê lody; 19.11. godz. 13.00
- Pchli Targ – zrób przedœwi¹teczne porz¹dki w szafie i na stry-
chu!  Mo¿na wzi¹æ udzia³ w Pchlim Targu, którego celem jest
umo¿liwienie sprzeda¿y lub wymiany przez osoby prywatne rze-
czy u¿ywanych b¹dŸ niepotrzebnych; 20.11. godz.17.00 - Iquitos
i Amazonia, czyli Przygoda w po³udniowoamerykañskiej d¿ungli;
26.11. godz. 19.00 - Bal Andrzejkowy. Bilety w cenie 40 z³. Za-
pisy do 15 listopada. Informacje pod nr tel. 22 773 61 88;

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” filia Oœrodka Kul-
tury w dzielnicy Weso³a ul. Jana Paw³a II 25 – 10.11. w godz.
19.00–21.00 - Wieczorne spotkanie artystyczne dla m³odzie¿y
i doros³ych - „Dekoracyjne œwiece ¿elowe”. Uczestnicy warszta-
tów bêd¹ w³asnorêcznie tworzyæ ozdobne œwiece. Iloœæ miejsc
ograniczona, zapisy pod nr tel. 22 427 37 74; 17.11. godz. 19.00
- Wernisa¿ prac nagrodzonych i wyró¿nionych w konkursie „We-
so³a – nieznane oblicza”; 19.11. godz. 19.00 - Kultowe komedie
polskie - projekcja filmu „Nie lubiê poniedzia³ku”; 25.11. godz.
10.40. – Piosenki s³oñcem malowane – koncert muzyczny dla
dzieci w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej.  W pro-
gramie zabrzmi wiele znanych przebojów muzyki w³oskiej za-
równo klasycznej i rozrywkowej, pojawi¹ siê równie¿ piosenki
z filmów Walta Disney’a oraz nowszych obrazów kinowych.
W muzyczn¹ podró¿ po s³onecznej Italii zabierze uczestników
kwartet wokalny Il Canto Minore;

Koœció³ Ewangelicko-Augsburski Œwiêtej Trójcy Pl. Ma³a-
chowskiego 1 – 12.11. godz. 19.30 – koncert, prawykonanie
kompozycji Kamila Staszowskiego „Messa dell`Uomo Moder-
no”. (Msza Cz³owieka Wspó³czesnego). Utwór przeznaczony
jest na rzadko spotykany zestaw wykonawców - dwa chóry ka-
meralne, recytator, dwa kwartety smyczkowe i perkusja (m. in.
czelesta, wibrafon, dzwony rurowe, tom-tomy, tam-tamy i gong).
Wstêp wolny. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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Mg³a unios³a siê na tyle, ¿e widaæ ju¿ by³o zegar na wie¿y
koœcio³a na pl. Szembeka.

- Jeszcze godzinê temu mogliœmy siê nie spotkaæ, panie Ka-
ziu. Co powiedziawszy Eustachy Mordziak wyci¹gn¹³ prawicê
na przywitanie. Kazimierz G³ówka, jego kolega, odda³ uœcisk.

- Z jakiego to niby powodu, panie Eustachy mielibyœmy siê
nie spotkaæ?

- Z powodu niewidzenia siê. W takiej mgle.
- Powiem panu, ¿e teraz najbardziej przechlapane maj¹ kie-

rowcy, piloci, maszyniœci no i ich pasa¿erowie. Cz³owiek nie
zna dnia ani godziny. Wyrusza w podró¿, ale kiedy dobije do
mety – nie wiadomo. 

- Na przyrodê nie ma rady, panie Kaziu. Cz³owiek na ksiê¿yc
polecia³, a po¿ar lasu, wybuch wulkanu, trzêsienie ziemi, tsu-
nami, robi¹ ze œwiatem, co chc¹. 

- U nas nie potrzebny jest ani wulkan, ani tsunami. Przypo-
mnij pan sobie, co siê dzieje, jak wiêksza burza siê zdarzy -
pr¹du nie ma, kanalizacji nie ma, tunele zalane.

Ludzie kln¹ a¿ siê widno robi… Z drugiej jednak strony i bez
kataklizmów jesteœmy jacyœ tacy ci¹gle ze wszystkiego nieza-
dowoleni. Nawet, jak nam szczêœcie sprzyja.

- Przepraszam, ale nie rozumiem. 
- Proste, panie Eustachy. Widzisz pan te kobite? 
- Któr¹, tê przy kartoflach?
- Dok³adnie. Popatrz pan – kartofle s¹ ju¿ tylko po 80 gro-

szy, znaczy prawie darmo. I co ona robi – przebiera, a to za
mokry, a ten ma plamkê… Handlarza szlag chce ju¿ trafiæ. Za-

miast siê cieszyæ, ¿e takie tanie, ona wybrzydza, marudzi,
dziamga, jakby ³askê robi³a, ¿e w ogóle kupuje. 

- Nie ma si³y na takie marudy. Widzia³em jednego takiego
w telewizji. I w gazetach o nim by³o. „Pan Tadeusz”, tak po-
dobno ma na imiê. By³ w tym samolocie, co na brzuchu l¹do-
wa³. Zamiast siê razem ze wszystkimi cieszyæ, ¿e w ogóle ¿yje,
¿e mia³ szczêœcie trafiæ na pilota-artystê, ¿e w³aœciwie to prze-
¿y³ cudowne ocalenie, to…

- Pan Tadeusz narzeka?
- ¯ebyœ pan wiedzia³ - ¿e baga¿y nie ma i nie wiadomo, kie-

dy bêd¹. Panie, w tym luku baga¿owym wszystko siê wymie-
sza³o, trzeba to posprz¹taæ, walizki z powrotem wedle nume-
rów posegregowaæ, na pewno w foliê zawin¹æ, bo w niejednej
zamki puœci³y. Poza tym, autokary trzeba znaleŸæ, miejsca
w hotelach zarezerwowaæ, uruchomiæ przewóz pasa¿erów na
lotniska w innym miastach…  A ta maruda… a to, a siamto,
a czujê siê dodatkowo ukarany… Panie, gdybym tam by³, na
pewno bym mu nawrzuca³. Nie wytrzyma³bym… 

- To zupe³nie, jak w cyrku.
- W jakim znów cyrku, panie Kaziu?
- Do dyrektora cyrku przyszed³ goœæ, który chcia³ siê zatru-

dniæ.
- Co pan umie? - pyta dyrektor.
- Pan to musi zobaczyæ, tego nie da siê opisaæ. Co powie-

dziawszy, wytoczy³ na œrodek areny wielk¹ pi³kê. Postawi³ na
niej stolik, na stoliku krzes³o, na nim jeszcze jedno. Wdrapa³
siê na górê. Stoj¹c na jednej nodze, bo na drug¹ za³o¿y³ lœni¹-
ce pierœcienie, którymi krêci³, zacz¹³ graæ na skrzypcach ogni-
stego czardasza. Skoñczy³, zszed³ zgrabnie z tej piramidy… 

- No i jak, pyta dyrektora?
- Wie pan, ogólnie nieŸle, ale Paganini, to pan nie jest.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Pan Tadeusz

czony „bukiecik” z byle
kwiatków i kilku chwastów,
w³asnorêcznie przez nie ze-
brany, a nastêpnie w domu
wspólnie w³o¿yæ go w wazo-
nik czy szklaneczkê, ale to
g³upota. Ani ³adne, ani prak-
tyczne. No i jak siê toto pre-
zentuje wœród naszych okaza-
³ych, barwnych kwiatów „ciê-
tych” i doniczkowych z naj-
lepszego plastiku i usztywnio-

nych tkanin? Byle jak! Wstyd,
do kosza z tym! Dzieciak be-
czy, ale z tymi dzieæmi to za-
wsze tak. 

Ktoœ wzdycha z zachwytu
nad piêknymi, jesiennymi
chmurami na szarob³êkitnym
niebie albo nad malowni-
czym zachodem s³oñca wœród
purpury, z³otoœci i szafiru?
Co za bzdura! Na tym filmie
co go Rysiek nagra³, to do-

piero by³ zachód s³oñca!
Amerykañski! 

Ktoœ inny schyla siê, przejê-
ty czu³oœci¹ i g³aszcze poczci-
wego, burego kotka. Jest siê
nad czym pochylaæ, te¿ mi
znawca! Taki maine coon, to
dopiero rasa! Niewa¿ne, ¿e
wygl¹da ciut podobnie do te-
go dachowca, ale za to jak siê
arystokratycznie nazywa i ile
kosztuje!

Tak w³aœnie, cicho i pod-
stêpnie, odbywa siê zabijanie
wra¿liwoœci. Bez brutalnych
zachowañ, bez przemocy
dzia³a szko³a wpajania war-
toœci, które nie s¹ autentycz-
ne, szko³a negowania piêkne-
go widzenia œwiata i czu³ego,
m¹drego odnajdywania
w nim siebie samego, ale
i siebie nawzajem. 

A potem? Wystarczy po pra-
cy klapn¹æ z piwem na kana-
pie i ogl¹daæ seriale w prze-
konaniu, ¿e jesteœmy cz¹stk¹
tamtego, „lepszego” œwiata
na ekranie. A tak naprawdê
jesteœmy… no w³aœnie, kim?! 

żu

Kobiecym okiem

Puszczanie baniek jest bez
sensu. Wyrzucone pieni¹dze,
nic wiêcej. W¹chanie kwiatów
jest te¿ bez sensu. Ani siê tym
pochwaliæ, ani postawiæ
w widocznym miejscu w salo-
nie. Co z tego, ¿e bajecznie
kolorowe, ¿e tak delikatne, ¿e
wprost nieziemskie. Ot, gada-
nie. Takie byle co.

W¹chanie kwiatków jest
g³upie. Ani z tego po¿ytku, ani
nic. Jeden pachnie tak, drugi
siak, wielkie mi cuda. Perfu-
my - to jest coœ! Mo¿na cenny
flakonik postawiæ na widocz-
nym miejscu w ³azience, ¿eby
goœcie widzieli lub niby przez
zapomnienie w przedpokoju.
No i ktoœ zaraz pyta, czym
pachniesz, a ty od niechcenia
rzucasz nazwê markowych
perfum.

Mo¿na wzi¹æ od ma³ego
dziecka ze spoconej z emocji
r¹czki, dziwaczny, nieco umê-
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

A tak, Szanowni Pañstwo, w dodatku, poœrednio, ale jak¿e mi³o, sprawa jest
zwi¹zana z Prag¹. Jest to sprawa „nowo-stara”, poniewa¿ w tej starej telewizji,
Teatr Telewizji, te¿ by³ nadawany na ¿ywo, ale wówczas dzia³o siê tak ze wzglê-
dów technicznych, poniewa¿ rozwiniêty „tele-rekording” (tak siê wówczas
mówi³o) tkwi³ jeszcze w powijakach. Teraz by³a to decyzja œwiadoma, która na-
st¹pi³a z inspiracji Krystyny Jandy i wielu innych zwolenników tamtego Teatru
TV. I tak, w poniedzia³ek, 24 paŸdziernika, o godzinie 20.30, nadana zosta³a
komedia Petera Quillera pt. „Boska!” (z wykrzyknikiem), z Jand¹ w roli g³ów-
nej, która to komedia œwiêci od dawna sukcesy sceniczne w prywatnym teatrze
tej¿e Jandy „Polonia” w Warszawie. To sztuka o postaci autentycznej czyli
o amerykañskiej œpiewaczce operowej, Florence Foster Jenkins (1868-1944),
która by³a pozbawiona g³osu i s³uchu i fa³szowa³a wszystko, co œpiewa³a. A jed-
nak odnosi³a sukcesy, poniewa¿ ludzie przychodzili na jej koncerty, by siê bawiæ
s³uchaniem jej... fa³szowania. W 1943 roku zgromadzi³a nawet 3000 s³uchaczy
na swym koncercie w... Carnegie Hall w Nowym Jorku, a w rok póŸniej, usaty-
sfakcjonowana – umar³a. 

Ta ”Boska komedia o Boskiej!” w Teatrze Telewizji „na ¿ywo”, te¿ odnios³a
sukces – obejrza³o j¹ 2 miliony 700 tysiêcy widzów! Zachwycona by³a widow-
nia „na miejscu” – z Olg¹ Lipiñsk¹, pani¹ senator Barbar¹ Borys-Damiêck¹, An-
drzejem Wajd¹ i Jerzym Gruz¹ na czele, a przecie¿ to w³aœnie oni – ten „stary,
dobry, sprawdzony” Teatr Telewizji swoim talentem wype³niali. Sponsorem zaœ
„Boskiej!” „na ¿ywo” by³ Bank Millennium. 

Wracajmy do zapowiedzianej, warszawskiej Pragi. Jak ona ³¹czy siê z opo-
wieœci¹ o Florence Foster Jenkins? Wiadomo, ¿e s³ynny polski tenor, Wies³aw
Ochman,  urodzi³ siê w³aœnie na Pradze i ¿e wielokrotnie wspomina z du¿ym
sentymentem ulicê Z¹bkowsk¹. Wiadomo te¿, ¿e jego hobby to artystyczne ma-
larstwo a tak¿e – zawsze dowcipna konferansjerka na jego w³asnych koncer-
tach. I oto moja ¿ona El¿bieta, która, nota bene, wiele spektakli „na ¿ywo”
w dawnej Telewizji Polskiej ze swej konsoli prowadzi³a, jesteœmy w koñcu lute-
go 2007 roku na koncercie Mistrza Ochmana  w Filharmonii Narodowej, poœwiê-
conym pamiêci Jana Kiepury. Tu Mistrz opowiada dowcip nastêpuj¹cy: „Pewne-
go razu jestem w Genui i widzê afisze zapowiadaj¹ce „Wesele Figara” „w wy-
konaniu zespo³u Zwi¹zku Zawodowego Fryzjerów i Manikiurzystek”. Zaintrygo-
wany, idê z kilkoma kolegami na spektakl, który odbywa siê pod go³ym nie-
bem. ‘Na oko’ jest oko³o 5 tysiêcy ludzi. Jest wielka scena, s¹ dekoracje, orkie-
stra i zawodowy dyrygent. Wystêpuje œpiewaczka-manikiurzystka. Œpiewa  ariê
Hrabiny i okropnie fa³szuje. Ale gdy j¹ koñczy wybuchaj¹ entuzjastyczne okla-
ski i okrzyki „bis, bis, bis”.        

Artystka powtarza ariê, fa³szuje mo¿e odrobinê mniej, ale dostatecznie, ¿e-
by j¹ wygwizdaæ, jednak¿e reakcja jest taka sama, jak za pierwszym razem:
oklaski przechodz¹ce w owacjê i okrzyki „bis, bis, bis”. Zachwycona œpiewacz-
ka wykonuje ariê po raz trzeci i po raz trzeci tak samo zachwycona publicznoœæ
obdarza j¹ aplauzem i tymi samymi okrzykami „bis, bis, bis”. Powtarza siê to
po raz czwarty i koñczy siê identycznie – entuzjazm nie s³abnie a okrzyki „bis,
bis, bis” wybuchaj¹ z nie zmniejszon¹ si³¹.

Ale tym razem nerwy dyrygenta-zawodowca nie wytrzymuj¹. Odwraca siê do
publicznoœci i wo³a: „Basta!” („Dosyæ!”). Na to t³um jak jeden m¹¿: „Nie, nie ba-
sta. Niech œpiewa... a¿ siê nauczy!”.

Florence Foster Jenkins nigdy, poprawnie, œpiewaæ siê nie nauczy³a – a i tak
s³awna jest. W Polsce – dziêki Krystynie Jandzie – a i dziêki Mistrzowi Ochma-
nowi chyba te¿. 

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: 8–10, 14–19, 21–24 XI br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

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

www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

Fot. Jan Goliñski

O G £ O S Z E N I E
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzib¹ w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7
informuje, ¿e w dniu 15.11.2011 r. odbêdzie siê pisemny przetarg na ustanowienie prawa
odrêbnej w³asnoœci wraz z wieczystym u¿ytkowaniem gruntu dla lokali mieszkalnych
po³o¿onych w Warszawie przy ulicach:

Komorska 8 m 1, o pow. u¿yt. – 59,40 m2 – 3 pok. + w. kuchnia – parter
Cena wywo³awcza - 330.561,00 z³,

Ostrobramska 80 m 35, o pow. u¿yt. – 46,90 m2 – 2 pok. + w. kuchnia – parter
Cena wywo³awcza – 261.327,00 z³,

Komorska 4 m 210, o pow. u¿yt. – 47,60 m2 – 2 pok. + w. kuchnia – parter
Cena wywo³awcza – 281.126,00 z³.

Termin sk³adania pisemnych ofert up³ywa dnia 14.11.2011 r., godz. 1800.

Osoby zainteresowane przetargiem zobowi¹zane s¹ do³¹czyæ do oferty dowód wp³aty
wadium w wysokoœci 1.000 z³, dokonanej na konto Spó³dzielni: Nr konta 43 1020 1097 0000
7602 0091 9647.

Szczegó³owe informacje na temat warunków przetargu i obowi¹zuj¹cego regulaminu
mo¿na uzyskaæ pod nr tel. (22) 612-51-39 lub na stronie internetowej Spó³dzielni –
www.smo.waw.pl

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

Zarz¹d Spó³dzielni
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OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

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

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

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

REKLAMA REKLAMA

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

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

- Uczestniczê w tej uroczy-
stoœci zawsze z wielkim wzru-
szeniem i w imieniu rodziny
chcia³bym za ten dar serca,
który od Pañstwa otrzymujemy
bardzo podziêkowaæ – powie-
dzia³ przedstawi-
ciel rodziny, Woj-
ciech Starzyñski.
Szko³a nosi to imiê
s³awnego Prezy-
denta Stolicy ju¿
od 1948 roku.
Pierwsza dyrektor-
ka placówki zna³a
Go osobiœcie co
mia³o du¿y wp³yw
na wybór patrona.
W tym szczegól-
nym dniu spo³ecz-
noœæ uczniowska
celebruje pamiêæ
wielkiego patrioty
i aktywnego dzia-
³acza na rzecz
Warszawy. – Dro-
gie dzieci, to Wam
przyjdzie zrealizo-
waæ testament Stefana Starzyñ-
skiego, wielkiego przyjaciela
Stolicy – mówi³ obecny na uro-
czystoœci prof. Marian Marek
Drozdowski z Instytutu Historii
Polskiej Akademii Nauk. 

Obchody Dnia Patrona roz-
poczêto od wspólnego odœpie-
wania hymnu narodowego i
hymnu szko³y. Nastêpnie z³o-
¿ono kwiaty pod pomnikiem
Stefana Starzyñskiego. Uroczy-
stoœæ uœwietniona zosta³a tak¿e
wystêpem artystycznym ucz-
niów. Punktem kulminacyjnym

sta³o siê jednak przyznanie na-
gród w Mazowieckim Konkur-
sie Wiedzy o Prezydencie Ste-
fanie Starzyñskim. To ju¿ druga
edycja konkursu, którego zada-
niem jest popularyzacja i po-

szerzanie wiedzy na temat ¿y-
cia i dzia³alnoœci Prezydenta,
który œni³ sen o wielkiej War-
szawie. W tym roku, w rywali-
zacji udzia³ wziê³o 600
uczniów z terenu ca³ego woje-
wództwa.  – To a¿ trzy razy wiê-
cej ni¿ w roku ubieg³ym. Mamy
nadziejê, ¿e ta tendencja siê
utrzyma – komentowa³a Gra¿y-
na Ma³kowska-Zaczkowska,
pedagog w SP nr 143.

Na zwyciêzców tegorocznej
edycji czeka³a nie lada niespo-
dzianka. Oprócz nagród ufun-

dowanych przez Biuro Promo-
cji Miasta otrzymali tak¿e
imienne listy gratulacyjne od
samego Prezydenta RP, Broni-
s³awa Komorowskiego. Wraz
z uhonorowaniem zwyciêzców
oficjalnie zakoñczy³a siê druga,
a rozpoczê³a III edycja konkur-
su, nad któr¹ honorowy patro-
nat objêli: marsza³ek woje-
wództwa mazowieckiego, pre-
zydent m. st. Warszawy, mazo-
wiecki kurator oœwiaty, bur-

mistrz dzielnicy Praga Po³udnie
oraz Instytut Historii PAN.

Podczas uroczystoœci Dnia
Patrona w Szkole Podstawo-
wej nr 143 obecni byli: przed-
stawiciele Marsza³ka Woje-
wództwa Mazowieckiego,
Urzêdu Dzielnicy oraz Kurato-
rium Oœwiaty oraz Polskiej
Akademii Nauk; radni m. st.
Warszawy, Wojciech Starzyñ-
ski - przedstawiciel rodziny
Starzyñskich, a tak¿e inni
przyjaciele szko³y.

Olga Kamionek

Konkurs o Starzyñskim rozstrzygniêty!
Uroczyste obchody Dnia Patrona po³¹czone
z rozstrzygniêciem drugiej edycji Mazowiec-
kiego Konkursu Wiedzy o Prezydencie Stefa-
nie Starzyñskim odby³y siê 27 paŸdziernika
w Szkole Podstawowej Nr 143 im. Stefana
Starzyñskiego (al. St. Zjednoczonych 27).

Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczo –
Gastronomicznych przy ul.
Komorskiej 17/23 po raz trze-
ci zorganizowa³ Ogólnopolski
Konkurs Gastronomiczny,
w tym roku pod has³em
„Kuchnia Polska na Mazow-
szu 2011”.

Konkurs adresowany jest do
uczniów szkó³ gastronomicz-
nych, a jego celem jest propa-
gowanie i pog³êbianie wiedzy
o polskiej tradycji kulinarnej.
Zg³osi³o siê kilkadziesi¹t ze-
spo³ów, a do fina³u zakwalifi-
kowa³o siê 12 z ca³ej Polski
i jeden z Berlina.

Od uczestników konkursu ku-
linarnego oczekiwano umiejêt-
noœci w przygotowaniu oryginal-

nych dañ kuchni polskiej w no-
woczesnej aran¿acji, zaœ od ucze-
stników konkursu kelnerskiego -
zasad prawid³owego nakrywania
sto³u i obs³ugi konsumenta. 

W szkole przy ul. Komorskiej
4 listopada by³o t³oczno i bar-
dzo, bardzo ciekawie! Mnóstwo
pokazów mistrzowskich, roz-
mowy, wymiana doœwiadczeñ
miêdzy goœæmi z ca³ej Polski,
a w ogromnej kuchni - wrza³o,

i to dos³ownie! W nie lada emo-
cjach powstawa³y potrawy kon-
kursowe i wytworny bufet na
popo³udniowy poczêstunek. 

Dyrektor szko³y Ewa Lada
z ekip¹ pomocników by³a do-
s³ownie wszêdzie, koordynu-
j¹c, witaj¹c, reprezentuj¹c, do-
gl¹daj¹c i dodaj¹c otuchy. Jej
zdaniem poziom konkursu by³
wyrównany, a uczestnicy, to
przecie¿ nasza najlepsza, naj-
zdolniejsza m³odzie¿! 

Jarek i £ukasz z technikum
przy ul. Poznañskiej postano-
wili zg³osiæ siê do konkursu, by
realizowaæ swoj¹ pasjê. Chêt-
nie dzielili siê swoj¹ wiedz¹,
a jest imponuj¹ca! Asia ze
szko³y na Komorskiej co praw-

da tylko pomaga³a w szkolnych
przygotowaniach, ale zaanga-
¿owa³a siê w nie ca³ym sercem
- w przysz³oœci chce byæ œwiet-
nym kucharzem. 

S³ynny mistrz Kurt Scheller
w nieod³¹cznym czarnym bere-
cie bardzo wysoko oceni³ po-
ziom konkursu. Podkreœla³ jed-
nak, ¿e w szko³ach jest stanow-
czo zbyt ma³o praktyk, trac¹ na
tym najzdolniejsi. 

Pawe³ Gruszyñski, prawdzi-
wa legenda i autorytet polskich
kelnerów, juror konkursu kel-
nerskiego, bardzo wysoko oce-
ni³ przygotowanie teoretyczne
m³odzie¿y, choæ równie¿ za-
skoczy³ go niedostatek prakty-
ki.

Zastêpca burmistrza dzielni-
cy Praga Po³udnie Jaros³aw
Karcz podkreœli³ rolê promocji
dzielnicy przy okazji ogólno-
polskiego konkursu na naszym
terenie, wyra¿aj¹c dumê z obu
po³udniowopraskich szkó³ ga-
stronomicznych, których absol-
wenci pracuj¹ przecie¿ w naj-
lepszych kuchniach Warszawy
i Europy. 

Prace fina³owe prezentowa³y
siê rewelacyjnie, prawdziwe
dzie³a sztuki! Sam Marie-Anto-
ine Carìme mia³by na czym
zawiesiæ oko i chêtnie wzi¹³by
udzia³ w degustacji…

Kto zwyciê¿y³? W sumie, nie
nagrody by³y najwiêkszym wa-
lorem tych zmagañ. Wa¿ne, ¿e
dano m³odzie¿y szansê na reali-
zacjê ambitnych marzeñ, krea-
tywnych pomys³ów i zmierzenie
siê z rówieœnikami. Wszystkim
finalistom nale¿¹ siê ogromne
wyrazy uznania! KaJa

Kuchnia Polska na Mazowszu

W kuchni praca wre!

Konkursowe potrawy.

Nagrodzeni w konkursie.

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA – pe³ny zakres
Komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Pakiety)
Maj¹tkowe: mieszkania, domy, sklepy i firmy
Turystyczne
Odpowiedzialnoœci Cywilnej
Nieszczêœliwe wypadki
Finansowe – wadialne i inne

HESTIA, PZU, WARTA, PTU, HDI ASEKURACJA, UNIQA, INTER RISK, COMPENSA
Warszawa- Weso³a ul. Dzielna 19 Tel./fax 22 773-51-46 lub 601-360-597
www.ubezpieczenia-wesola.pl pon.-pt. 14.00-20.00; sob. 10.00-15.00

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.

ES

F.U.H. „MIKROL”  
04-171 Warszawa, ul. Jarociñska 17 

Okna i drzwi PCV                                               
Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne                       
Witryny, fasady z aluminium                                
Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                      
Podjazdy dla wózków                                          
I inne - wiêcej na stronie www.mikrol.waw.pl

e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl
tel. (22) 610-31-35;  fax. (22) 879-79-13
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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

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

Z ołówkiem i kamerą
w Bitwie Warszawskiej

W pi¹tek 28 paŸdziernika w samo po³udnie w Klubie Kultury
Saska Kêpa przy ul. Brukselskiej 23 odby³ siê wernisa¿ wystawy
karykatur autorstwa Jacka Frankowskiego, zatytu³owany „Z o³ów-
kiem w Bitwie Warszawskiej” oraz premiera filmu dokumentalne-
go „Z planu filmowego Bitwy Warszawskiej” autorstwa Adriana
Frankowskiego. Honorowym goœciem wernisa¿u by³ re¿yser Jerzy
Hoffman, którego ostatni film „1920 Bitwa Warszawska” od 30
wrzeœnia mo¿na ogl¹daæ w kinach. Wystawê mo¿na obejrzeæ do 15
listopada od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11.00-19.00, w sobotê
13.00-19.00. (b)

Rzecznicy prasowi s¹ po-
strzegani zazwyczaj jako
osoby wysoko postawione
w hierarchii urzêdu. Dlatego
nie dziwi, ¿e pami¹tkowe
zdjêcie z 25 spotkania
rzeczników prasowych zro-
bili sobie 27 paŸdziernika na
dachu. Na dachu nowo
otwartego Centrum Promo-
cji Kultury na Saskiej Kêpie.

W spotkaniu udzia³ wziêli: burmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie - Tomasz Ku-
charski, rzecznicy spó³ek komunikacji
miejskiej - Krzysztof Malawko z Metra
Warszawskiego, Micha³ Powa³ka - Tram-
waje Warszawskie, Adam Stawicki -
Miejskie Zak³ady Autobusowe, Iwona
Fryczyñska - Zarz¹d Oczyszczania Mia-
sta, rzecznicy prasowi urzêdów dzielnic,

a tak¿e rzecznik prasowy Urzêdu m. st.
Warszawy - Bartosz Milczarczyk oraz
g³ówny specjalista koordynuj¹cy wspó³-
pracê z dzielnicami z Urzêdu m. st. War-
szawy - Jaros³aw Koszewski. 

Burmistrz Tomasz Kucharski, przybli-
¿y³ zebranym goœciom specyfikê dzielni-
cy, omówi³ osi¹gniêcia i inwestycje pro-
wadzone na Pradze Po³udnie.  

Mówi³ równie¿ o korzystnym po³o¿e-
niu dzielnicy, która zlokalizowana jest
blisko centrum Warszawy. – Dodatko-

wym atutem Pragi Po³udnie jest du¿a
iloœæ zieleni - m.in. Park Skaryszewski,
a tak¿e naturalne zbiorniki wodne. Pra-
ga Po³udnie powinna byæ dzielnic¹ spo-
rtu - na jej terenie znajduj¹ siê hale spo-
rtowe, boiska i sportowe kompleksy
przyszkolne, a tak¿e zlokalizowany nieo-
podal Stadion Narodowy – powiedzia³
Tomasz Kucharski. 

Jako wizytówkê dzielnicy burmistrz
Tomasz Kucharski wymieni³ „Œwiêto Sa-
skiej Kêpy”, które w tym roku odbywa³o
siê ju¿ po raz szósty i zgromadzi³o 100 tys.
goœci, a tak¿e inscenizacje historyczne –
„Bitwa pod Olszynk¹ Grochowsk¹”
i „Obrona Grochowa”. Mowa by³a tak¿e
o inwestycjach, na które k³adziony jest
ogromny nacisk, m. in. powstanie nowej
siedziby Centrum Promocji Kultury przy
ul. Podskarbiñskiej (Grochów) oraz
dwóch filii Domu Kultury – na Goc³awiu

i Saskiej Kêpie. 
– Rozbudowywana
jest tak¿e infrastruk-
tura - o czym œwiad-
czy wybudowana ul.
Makowska, dokoñ-
czenie budowy Wa³u
Miedzeszyñskiego
i gruntowna przebu-
dowa placu Szembe-
ka – doda³ burmistrz.

Rzeczniczka pra-
sowa Urzêdu Pragi
Po³udnie - Ewelina
Buczyñska doda³a,
¿e „w tym roku uda³o
siê tak¿e otworzyæ
Centrum Edukacyj-
no-Opiekuñcze, oraz
przeprowadziæ kon-
kurs pt. „Kolorowa
Praga”, na remonty
elewacji praskich
kamienic. Najcie-
kawsze z projektów
p r z y g o t o w a n y c h

przez wspólnoty zostan¹ nagrodzone pie-
niê¿nie”. Na zakoñczenie spotkania na
Pradze Po³udnie, rzecznicy prasowi jak
zawsze mieli mo¿liwoœæ obejrzenia
najbardziej charakterystycznych miejsc
odwiedzanej dzielnicy, tym razem zapro-
szeni zostali do fabryki E. Wedla przy ul.
Zamoyskiego.

(Kawa)

RZECZNICY NA DACHU 
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Gwiazdy Ci sprzyjaj¹, wykorzystaj to najlepiej jak
potrafisz. Nie znaczy to, ¿e musisz ca³y czas pra-
cowaæ na najwy¿szych obrotach. Zwolnij, gdy¿ w ten
sposób wypalisz siê zupe³nie, nie osi¹gaj¹c
obranego celu. B¹dŸ ostro¿ny w pracy – ktoœ zaz-
droœci Ci sukcesów, bêdzie intrygowaæ za Twoimi
plecami. Nie przejmuj siê tym, ale uwa¿aj. W mi³oœci
nast¹pi przyp³yw uczuæ. Ubieraj siê ciep³o i dbaj
o siebie tej jesieni. 

BYK 22.04-21.05
Twój silny charakter pomo¿e Ci przezwyciê¿yæ trud-
noœci, które stan¹ na Twojej drodze. Obowi¹zki i za-
dania wykonuj skrupulatnie i solidnie, nawet gdy nie
bêdzie to ³atwe. W zamian czeka nagroda – coœ 
o czym marzy³eœ od dawna spe³ni siê. W mi³oœci
zapanuje spokój i harmonia. Przyda³by siê
odpoczynek, np. kilka dni spêdzonych z rodzin¹,
dziêki którym na³adujesz swoje akumulatory do dal-
szego dzia³ania.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Ca³y czas zamartwiasz siê niepotrzebnymi rzeczami.
Przestañ to robiæ, gdy¿ mo¿e Ciê przez to omin¹æ
coœ naprawdê wa¿nego. B¹dŸ czujny i uwa¿ny na to
co dzieje siê dooko³a. Gwiazdy szykuj¹ dla Ciebie
mi³¹ niespodziankê, ale to od Ciebie zale¿y czy jej
nie przegapisz i dobrze j¹ spo¿ytkujesz. Teraz jest
dobry czas, aby podejmowaæ wa¿ne decyzje. W
mi³oœci czekaj¹ zmiany na lepsze, zarówno dla
zakochanych jak i singli. 

RAK 22.06-22.07
Mimo jesiennej aury, Twoja g³owa jest pe³na nowych
pomys³ów. Zastanów siê jak wprowadziæ je w ¿ycie,
a na pewno przyniesie Ci to wiele korzyœci. Nie
oznacza to, ¿e ktoœ inny za³atwi sprawy za Ciebie,
musisz teraz wzi¹æ los w swoje rêce i dzia³aæ. Osoby
samotne maj¹ szansê na interesuj¹c¹ znajomoœæ.
W sta³ych zwi¹zkach nast¹pi stabilizacja. Pomyœl jak
zadbaæ o swoj¹ kondycjê, mo¿e warto zastanowiæ
siê nad uprawianiem jakiegoœ sportu?

LEW 23.07-23.08
Przyszed³ czas, by zastanowiæ siê i przemyœleæ
swoje postêpowanie. Nie zawsze idee, którymi
kierujesz siê w ¿yciu musz¹ byæ s³uszne. Zacznij
zwracaæ wiêksz¹ uwagê na to, jak traktujesz
innych. Zmiany, które szykuj¹ siê w sprawach
zawodowych pomog¹ odnaleŸæ Twoje prawdziwe
powo³anie. Nie daj siê wci¹gn¹æ w nieczyste i nie-
jasne sytuacje w pracy. W sprawach mi³osnych
pozwól przej¹æ drugiej po³ówce inicjatywê, nie
musisz byæ zawsze w centrum uwagi. 

PANNA 24.08-23.09
Pierwsz¹ dekadê miesi¹ca trzeba poœwiêciæ na
przyjrzenie siê zaleg³ym sprawom i dokumentom,
zarówno w pracy jak i ¿yciu osobistym. Warto
odœwie¿yæ stare przyjaŸnie. Towarzystwo przy-
jaznych osób pomo¿e Ci nabraæ pozytywnego
nastawienia do ¿ycia i dystansu. W mi³oœci mo¿e
wkraœæ siê rutyna, spowodowana ci¹g³ym poœ-

piechem i brakiem czasu dla siebie. Mo¿e warto
pomyœleæ o wspólnym wyjeŸdzie lub wycieczce?

WAGA 24.09-23.10
Droga Wago! Wykorzystaj swoje „piêæ minut”, które
daje Ci los. Twoja natura, powoduje ¿e zawsze ana-
lizujesz plusy i minusy. Czy nie warto czasem odpuœ-
ciæ? Sprawy zawodowe u³o¿¹ siê korzystnie, jeœli nie
przegapisz okazji, aby zab³ysn¹æ. Osoby samotne
spotkaj¹ kogoœ, dla kogo strac¹ g³owê. W sta³ych
zwi¹zkach zagoœci harmonia i spokój. W pogoni za
sprawami, nie zapomnij o chwili dla siebie. Wolny
czas poœwiêæ na mi³e spotkania towarzyskie.

SKORPION 24.10-23.11
Zacznij doceniaæ siebie i optymistycznie podchodziæ
do ¿ycia, a u³atwi Ci to sfinalizowanie wa¿nych
interesów. W pracy szykuj¹ siê zmiany, mog¹ doty-
czyæ podwy¿ki lub zmiany stanowiska. Nie warto
kierowaæ siê emocjami, lepiej pewne sprawy prze-
myœleæ na spokojnie i nie podejmowaæ szybkich
decyzji. Single maj¹ szansê na wielk¹ mi³oœæ, nato-
miast w sta³ych zwi¹zkach nast¹pi ocieplenie relacji.

STRZELEC 24.11-22.12
Pogoñ za starymi sprawami powoduje, ¿e nie
zwracasz uwagi na nowe. B¹dŸ czujny, bo prze-
gapisz wa¿ny dla siebie moment. W pracy lepiej
zejœæ na drugi tor i daæ wykazaæ siê innym. Pamiêtaj,
¿e pracuj¹c non stop na pe³nych obrotach mo¿esz
siê wypaliæ. Najlepiej unikaæ towarzystwa osób
marudnych i ci¹gle niezadowolonych z ¿ycia, gdy¿
zabieraj¹ Ci si³y witalne. Wolny czas poœwiêæ na
rozwijanie siebie. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Powinieneœ unikaæ ryzyka i pochopnych decyzji. Nie
poddawaj siê i nie rezygnuj z obranych wczeœniej
celów. Mo¿esz je osi¹gn¹æ, pod warunkiem ¿e
zaczniesz bardziej doceniaæ siebie i swoje mo¿-
liwoœci. Ktoœ interesuj¹cy pojawi siê u Twego boku,
warto spotkaæ siê i poznaæ bli¿ej. Osoby zakochane
bêd¹ bardzo szczêœliwe, a ich mi³oœæ rozkwitnie na
nowo. 

WODNIK 21.01-19.02
W Twoim otoczeniu szykuj¹ siê zmiany, w pracy
czekaj¹ nowe wyzwania. Nie martw siê tym, gdy¿
sztuka dyplomacji któr¹ masz opanowan¹ do per-
fekcji pomo¿e przezwyciê¿yæ ka¿dy problem.
Wyjaœni siê tak¿e stara sprawa, która dotyczyæ
mo¿e sytuacji rodzinnych, s³u¿bowych lub finan-
sowych. Osoby samotne spod tego znaku poznaj¹
kogoœ wyj¹tkowego. W tym miesi¹cu szczególnie
uwa¿aj na swoj¹ dietê, gdy¿ jest podstaw¹ dobrego
samopoczucia.

RYBY 20.02-20.03
Masz wra¿enie, ¿e dopad³a Ciê jesienna chandra i nie
masz na nic ochoty? To oznaka, ¿e trzeba popracow-
aæ nad sob¹. Nie warto zamykaæ siê w czterech
œcianach, gdy¿ na pewno nie poprawi to Twojego
nastroju. W sprawach zawodowych czeka Ciê mi³e
zaskoczenie. Single musz¹ wykazaæ siê cierpliwoœ-
ci¹, a na pewno bêd¹ mile zaskoczone. Rosalie

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

BBuuttyy  sskkóórrzzaannee − najpierw
oczyść je wilgotną, zimną
szmatką lub gąbką (nie tylko
wówczas, gdy nasiąknęły sło−
nymi roztopami) i pozwól im
powoli wyschnąć. Pastuj
prawdziwą pastą, żeby na−
tłuścić przesuszoną skórę
i nadać jej elastyczność,
a nie preparatem do szybkie−
go nabłyszczania, który jej
nie pielęgnuje, choć dobrze
wygląda. Wypoleruj miękką
szmatką.

JJeeśśllii  zzaacciinnaa  ssiięę  ssuuwwaakk
w jesiennej kurtce, posmaruj
obie jego części suchym my−
dłem albo kawałkiem świecy,
a znów będzie dobrze działał.

BBuurrsszzttyynnyy  − co jakiś czas
szybko umyj je w ciepłej wo−
dzie z mydłem, a następnie
opłucz, wytrzyj do sucha
i wypoleruj. Jeśli zostawisz je
w ciepłej wodzie lub będziesz
myć bez pośpiechu, nama−
czając, mogą stracić połysk.
Jeśli zauważysz na nich
(przed myciem) tłuste plamy
po kremie lub perfumach,
usuń je miękiszem świeżego
chleba. Nie wolno ich czyścić
rozpuszczalnikiem, benzyną,
acetonem itp., bo zmatowie−
ją − bursztyn to przecież ży−
wica! 

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Za oknem szaro - dobra pora na kolorow¹ kuch-
niê! Dzisiaj - zupy.

Bia³a - ziemniaki, pora (bia³a czêœæ), cebulê, kalafiora
ugotowaæ do miêkkoœci w wodzie osolonej (ledwo przykryte)
z sol¹ i bia³ym pieprzem. Zmiksowaæ, ew. rozrzedziæ mlekiem
skondensowanym. Podaj¹c posypaæ papryk¹ i koperkiem.  

¯ó³ta - porcjê dyni oczyœciæ z pestek, obraæ, pokroiæ
w grub¹ kostkê, ugotowaæ w wodzie pó³ na pó³ z mlekiem (le-
dwo przykryta), z dodatkiem soli, kurkumy i imbiru. Gdy miêkka, zmiksowaæ, do-
daæ zacierki, zagotowaæ mieszaj¹c, zostawiæ przykryt¹ na 20 minut, serwowaæ.

Ró¿owa - na rosole (niewielka iloœæ) ugotowaæ porcjê obranych, pokrojonych
w kostkê buraków. Zmiksowaæ, dodaæ gêst¹ œmietanê. Podawaæ z grzankami
czosnkowymi.

Czerwona - paprykê czerwon¹ i marchew kroimy w kostkê, gotujemy z do-
datkiem papryki sproszkowanej s³odkiej, soli oraz koncentratu pomidorowego. Mi-
ksujemy. Podajemy z ry¿em. Œmietana - niekonieczna.

Szara - to krem z pieczarek, nie sma¿onych, lecz gotowanych w wodzie lub
bulionie wraz z krojon¹ cebul¹ i 2-3 ziemniakami, pieprzem czarnym, sol¹. Zmi-
ksowaæ na gêsto ze œmietan¹, podawaæ z groszkiem ptysiowym lub makaronem.

Br¹zowa - w wywarze z wo³owiny gotujemy pokrojone, podsma¿one z cebul¹
grzyby leœne (nie pieczarki!), ziemniaki wraz z pieprzem, sol¹, ma³¹ szczypt¹ roz-
marynu, majeranku, ew. listkiem laurowym i zielem angielskim. Do tego - kluski!

Z³ocista - cebule (4-5) w plastrach podsma¿amy powoli na maœle z sol¹, pie-
przem i odrobin¹ (1/2 ³y¿eczki) cukru, a¿ bêd¹ z³otawe. Zalewamy ledwo-ledwo
roso³em lub bulionem warzywnym, gotujemy 15 minut. Na wierzch ka¿dej porcji
k³adziemy grzanki i posypujemy grubo tartym ¿ó³tym serem (mo¿na zapiec w ko-
kilkach).

Niebieska - w bulionie gotujemy modr¹ kapustê (drobno szatkowana) z sie-
kan¹ cebul¹ i przyprawami. Osobno opiekamy kostki ziemniaczane w oliwie
z czosnkiem i sol¹, które podamy osobno. Gdy kapusta miêkka, zupa gotowa. 

Zielona - broku³y gotujemy oko³o 10 minut, miksujemy z serkiem pleœniowym
bleu ew. topionym, posypujemy natk¹ i koperkiem. 

Czarna (brunatna?) - to d³ugo i powoli gotowany wywar z cebuli, marchewki
i suszonych grzybów (mo¿na je wykorzystaæ do pierogów), plus pieprz, liœæ lauro-
wy, odrobina czosnku, podany z makaronem. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Stooo!laaaat! − śpiewamy dostojnym jubilatom w dniu ich uro−

dzin. Kto wie, jak długo utrzyma się tradycja tej − wydawałoby się
− odwiecznej pieśni? 

Średnia długość naszego życia wydłuża się, dzięki wielu czynni−
kom, między innymi − wszechstronnej profilaktyce, rozwojowi me−

dycyny i farmakologii, lepszemu, zdrowszemu odżywianiu się, dbałości o ruch. Kiedy oka−
że się, że „sto lat, to za mało”? 

Warto wiedzieć, że średnia długość życia Polaków obecnie wynosi 75,5 lat.  Przecięt−
ny mężczyzna żyje około 71 lat, a kobieta − ponad 79! To całkiem niezłe wyniki, biorąc
pod uwagę, że w latach osiemdziesiątych było to odpowiednio 66 dla panów i ok. 74 dla
pań! W latach 50−tych wyglądało to jeszcze inaczej − średnia dla panów wynosiła 56,1 zaś
dla pań − 61,7 lat życia. 

Ponad 80 lat żyją Japończycy, ale na przykład w niszczonej głodem i chorobami,
z AIDS na czele, społeczności RPA − około 45 lat.

Średnia długość życia naszych europejskich sąsiadów wygląda podobnie, zastanawia
tylko, że bardzo często różnica w średniej liczonej dla pań i dla panów nie jest tak dra−
styczna, jak u nas. Ciekawe, dlaczego… CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê gazety.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 19/2011: „Kto przebiera ten przymiera”. Nagrodê – grê „SCRABBLE”
ufundowan¹ przez senatora Marka Borowskiego wylosowali uczniowie ZS Nr 86 – Filia ul. Szase-
rów 128. Po odbiór nagrody zapraszamy nauczyciela opiekuna z dowodem to¿samoœci do siedziby
redakcji – do 18 listopada br.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 20/2011: „Kto milczy przyzwala”. Nagrodê – bilet
do kina dla 2 osób – wylosowa³a p. Lucyna Bauer z ul. Zakopiañskiej. Po odbiór
biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz. Mie-
szkañca Nr 22/2011) do 18 listopada br. po wczeœniejszym umówieniu siê te-
lefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Rozmawia dwóch kolegów:
− Słyszałeś, Mariusz wybiera się na pierw−

szy zlot twardzieli. Zazdroszczę mu, to coś dla
prawdziwych facetów! 

− Podobno zrezygnował. Żona mu zabroniła!
☺ ☺ ☺

Blondynka odbiera telefon:
− Jak tam twój remont? − pyta przyjaciółka.
− Ech, znowu dałam się nabrać. Elektryk zaproponował mi

zamontowanie innego, nowego bezpiecznika, że niby bar−
dziej czuły itp.

− No i…?
− Wcale nie jest bardziej czuły: ani nie zagadał, nie przytulił…

☺ ☺ ☺
Chłopak chwali się babci:
− Wiesz, wiosną sprowadzę sobie motor z Anglii. Mam już

upatrzony, prawdziwe cudo!
− Ale uważaj, kochany, uważaj, bo oni tam mają kierowni−

cę z drugiej strony! WWeessoołłyy  RRoommeekk

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

Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 692-614-577

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

AUTO−MOTO/kupię

Auto Skup. Tel. 501-032-036

AUTO−MOTO/sprzedam

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

Tel. 694-913-322

FINANSE

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

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

RAMKA
Ksiêgowoœæ. Tel. 530-82-83-99 

PO¯YCZKI GOTÓWKO-
WE/KONSOLIDACYJNE NIE
PRZEP£ACAJ! ZADZWOÑ! 

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

INNE

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

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

www.janel.zafriko.pl

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety, me-
dale. Tel. 516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 

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

Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

Dobry stan, wersalka - sprê¿yny,
tanio. Tel. 691-539-046 

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

www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. Tel. 22 671-15-79, 

22 613-98-37
Masa¿ysta - masa¿ antycellulito-

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

NADZIEJA - Opieka: godziny
lub z zamieszkaniem. 

Tel. 22 815-30-66

MEDYCYNA NATURALNA

Skuteczna pomoc w dolegliwo-
œciach bólowych krêgos³upa, g³o-
wy, brzucha, klatki piersiowej,
koñczyn. Gabinet Miêdzylesie.
osobistyterapeuta.pl 

Tel. 785-992-512

NAUKA

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

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

Tel. 606-154-798
Jêzyk polski. Tel. 691-923-889
Kursy przygotowawcze do matu-

ry. 
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
Matematyka. Tel. 607-163-744
Matematyka, gimnazjum, liceum.

Doje¿d¿am. 
Tel. 607-059-326

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

Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

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

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

Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

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

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

GARA¯ W REMBERTOWIE
(BARDZO BLISKO UL. CHRU-
ŒCIELA), 25 TYSIÊCY. 

TEL. 698-078-473
W³asnoœciowe, dwupokojowe

(loggia) 48,73 m kw. w bloku, II
piêtro (bez windy) ul. Budrysów,
Praga Po³udnie, dobra komunika-
cja. Tel. 692-95-41-41 (po 15-tej)

OGRODNICZE

Wycinka i pielêgnacja drzew
i krzewów, frezowanie karp. 

Tel. 605-783-913

DAM PRACĘ

Opiekunki, siostry PCK, pielê-
gniarki zatrudniê! 

Tel. 22 815-30-66
Praca na sta³e lub dorywcza

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

SZUKAM PRACY

Kobieta 56 lat, doœwiadczenie
zawodowe, praca w kadrach od
1986 roku, znajomoœæ programu
modu³ kadry-p³ace Symfonia, P³at-
nik. Podejmê pracê w kadrach (bez
p³ac) lub inn¹ administracyjn¹ od
zaraz. 

Tel. 603-695-486; 22 879-86-68
Sprz¹tanie w domach + okna. 

Tel. 503-836-166
Zaopiekujê siê dzieckiem lub po-

sprz¹tam mieszkanie. 
Tel. 515-943-649

KOMUNIKATY

Zagin¹³ dokument Prawo wyko-
nywania zawodu lekarza na nazwi-
sko Artur Antoniewicz Nr 1456416.

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skarbo-

wym, wszystkie podatki, spadki, da-
rowizny, aukcje. Warszawa Goc³aw. 

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

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

www.kancelariaosica.pl;  
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
Kancelaria Adwokacka adw.

Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

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

ŒCI. Tel. 600 43 88 44

SPORT

TKKF Grochów organizuje
w dniach 14-25.11.2011 r. turniej
tenisa sto³owego. Zapisy telefo-
niczne 22 870-52-72 lub bezpoœre-
dnio w siedzibie klubu ul. Podskar-
biñska 7b. Turniej wspó³finansuje
Miasto st. Warszawa.

UROCZYSTOŚCI

Zespó³ muzyczny ChilloutBand. 
Tel. 780-533-619

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
ALKO, PRZEPROWADZKI,

utylizacja mebli, sprz¹tanie piwnic. 
Tel. 512-139-430

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

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

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
ANTENY, TELEWIZORY –

naprawa. Tel. 22 818-07-17
AAA GAZ, HYDRAULIKA 24

H!, awaria pieca, termy, 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; 
Cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
DOCIEPLANIE DOMU. 

TEL. 660-473-628
Domofony, instalacje elektrycz-

ne, pralki. 
Tel. 601-936-805; 22 612-92-70
Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
ELEKTRYCZNE, G³owacki. 

Tel. 504-618-888 
Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
Futra – ko¿uchy, odzie¿ skórzana

– us³ugi miarowe, przeróbki, wszel-
kie naprawy. ul. Zamieniecka 63.

Tel. 22 610-23-05
RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, naprawa
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. Tel. 22 610-
18-5; 662-065-292

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

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

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

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

piece, remonty, przegl¹dy gazowe,
kominiarskie. Tel. 696-321-228

HYDRAULICZNE, G³owacki. 
Tel. 504-618-888

RAMKA
Kamera Termowizyjna. Tel. 660-
473-628 

LODÓWKI, PRALKI, TELE-
WIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760 
LODÓWEK NAPRAWA. 

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

nele. 
Tel. 22 615-76-97; 695-679-521 
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 510-711-163; 517-334-070
RAMKA
Naprawa telewizorów u klienta.
Tel. 692-420-605; 22 671-94-53

NAPRAWA TELEWIZORÓW
– DOJAZD. TEL. 602-216-943
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel. 22
499-20-62 

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

PRALKI, LODÓWKI - napra-
wa. Tel. 502-562-444; 603-047-616

Pralki – naprawa. Emeryci 50%
taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
STOLARZ - wykona solidnie -

meble, zabudowy, szafy, kuchnie,
pawlacze i inne. 

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

TAPETOWANIE, malowanie. 
Tel. 504-618-888

Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
Uk³adanie, cyklinowanie, la-

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

¯aluzje, verticale, rolety - naprawy,
pranie verticali. Tel. 22 610-54-19

Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 602-228-874

Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety
antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

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

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

USŁUGI/komputerowe

Naprawa komputerów, instala-
cje, serwis, usuwanie wirusów. 

Tel. 603-650-090
Serwis komputerowy. 

Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

Czyszczenie Karcherem dywa-
nów, tapicerki. Tanio! 

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

USŁUGI/remontowe

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

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

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

Glazura – remonty komplekso-
wo. Fachowe porady. 

Tel. 692-885-279; 22 424-32-07, 
www.inteltrend.pl

Glazura, hydraulika, g³adŸ, ma-
lowanie. Tel. 606-181-588

Malowanie, tapetowanie – remonty. 
Tel. 22 612-21-74; 501-028-073
Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 602-641-032
Remonty kompleksowo. 

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

STOLARZ – kuchnie, szafy i in-
ne ³adne meble. Tel. 501-625-524

USŁUGI/transportowe

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

Tel. 602-26-96-07
Transport – wywóz gruzu, me-

bli i z³omu, ga³êzi – sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 600-359-594

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszczanie
piwnic, strychów. 

Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
Wywóz mebli, sprz¹tanie piw-

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

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³ny
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

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

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

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

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

GAZ, hydraulika – 24 h, naprawa
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

Ksiêgowoœæ. 
Tel. 530-82-83-99 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

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

Kamera Termowizyjna. 
Tel. 660-473-628 

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

CENTRUM GROCHOWA ul. Świętosławska
Kawalerka 30 m2

– studio w pełni wyposażone i umeblowane.

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

tel. 500 161 102 (22) 615 80 05
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Najpierw - Muzeum Kolei
W¹skotorowej w Sochacze-
wie, oddzia³ Muzeum Kolej-
nictwa w Warszawie. Ekspo-
zycjê otwarto w 1986, w daw-
nej Powiatowej Kolei Socha-
czewskiej powsta³ej w 1922
roku. Dziœ to kilkaset lokomo-
tyw, zdumiewaj¹cych drezyn,
wagonów i wagoników (tak¿e
konnych!), z czego wystawio-
no oko³o 150. 

Sk¹d w roku 1922 wziê³a
siê sochaczewska kolej? Kto

i dlaczego utworzy³ tu mu-
zeum, odwiedzane t³umnie
nawet przez znawców i fana-
tyków kolejnictwa z ca³ego
œwiata, którzy znajduj¹ tu nie
lada unikaty? O tym dowie-
my siê na miejscu lub 
w Internecie: www.muzkol.pl.
W sezonie wycieczkowym
warto zafundowaæ sobie
przejazd stareñk¹ ciuchci¹
(para buch, ko³a w ruch!), sa-
pi¹c¹, dymi¹c¹ ca³kiem sta-

roœwieckimi k³êbami dymu
z lokomotywy, z pradaw-
nymi, stylowymi wagonika-
mi, cudownym widokiem
z okien, który mo¿na podzi-
wiaæ, a nawet - kontemplo-
waæ, zwa¿ywszy na dystyn-
gowan¹ prêdkoœæ kolejki, czy
mo¿e raczej na jej zadyszan¹
powolnoœæ. Robi wra¿enie!
Zw³aszcza, ¿e w planie prze-
jazdu Sochaczew - Puszcza
Kampinoska zaplanowano
postój przy ognisku i kie³ba-

skach lub w³asnym koszu
piknikowym.

Mo¿na te¿ wynaj¹æ ca³y po-
ci¹g lub wagon w sk³adzie na
prywatn¹ imprezê - jubileusz
firmy czy urodziny dziecka,
ale to dopiero wiosn¹. Za to
zwiedzaæ mo¿na ju¿ dziœ: So-
chaczew, ul. Towarowa 7 (tel.
46 862-59-75). Bilety wstêpu
10 i 6 z³ (œrody gratis), foto-
grafowanie 12 z³ (a jest co fo-
tografowaæ). Zatrzymanie po-

ci¹gu w trasie (!) do foto-
grafowania lub filmowania 
- 50 z³ + VAT, ka¿da godzina
pracy sk³adu ponad 6 godzin 
- 500 z³ + VAT.

Komu za daleko do Socha-
czewa - niech na pocz¹tek zaj-
rzy do Muzeum Kolejnictwa
w Warszawie, na ul. Towaro-
wej 1. Tu (w sezonie) mo¿na
tak¿e kupiæ bilety na socha-
czewski poci¹g retro.

Kolejny wa¿ny punkt - Bro-
chów.  S³ynny z powodu wie-

lokrotnych, silnych wiêzów
rodziny Fryderyka Chopina
z pobliskiej ¯elazowej Woli
z brochowsk¹ œwi¹tyni¹. Ich
chrzty, œluby - pamiêta je wa-
rowny koœció³ œw. Rocha i Ja-
na Chrzciciela z XVI wieku,
zapisany w historii tak¿e 
podczas potopu szwedzkiego,
kolejnych wojen, w³¹cznie
z ostatni¹ (bitwa nad Bzur¹!)
Niezwyk³a architektura, nie-
zwyk³e eksponaty. Ksi¹dz

proboszcz to skarbnica wie-
dzy o koœciele!

Zupe³nie innych wra¿eñ do-
starcza Stawisko - posiad³oœæ
Iwaszkiewiczów: park, willa
z autentycznym wyposa¿eniem
- pisarz zapisa³ j¹ w 1980 roku
spo³eczeñstwu. To przy tym sto-
le zasiadali Czes³aw Mi³osz,
Krzysztof Kamil Baczyñski,
Leon Schiller, królowa belgij-
ska El¿bieta czy Artur Rubin-
stein; to w tym k¹cie holu,
wœród „przytulonych” ze zruj-
nowanej wojn¹ Warszawy no-
cowa³ Jerzy Waldorff. Rêkopi-
sy, ksi¹¿ki, obrazy, meble - jak-
by gospodarze mieli za moment
wejœæ i powitaæ goœci. Szcze-
gó³y - http://www.stawisko.pl/.

Na naszej trasie nie mo¿na
by³o pomin¹æ Niepokalano-
wa, gdzie przy odrobinie
szczêœcia wsi¹dziemy do sta-
roœwieckiego wozu stra¿ac-

kiego, jedynej na Mazowszu
zakonnej stra¿y po¿arnej,
dzia³aj¹cej do dziœ, znakomi-
cie wyposa¿onej, wyspecjali-
zowanej. Jest tu i muzeum
stra¿ackie (do niedawna jeŸ-
dzili do po¿arów w habi-
tach!), i muzeum papieskie,
i wzruszaj¹ca pami¹tka po za-
³o¿ycielu tego miejsca: œw.
Maksymilianie Kolbe. To
drewniana kaplica, pierwszy
budynek, jaki tu postawiono.
Jeden dzieñ na obejrzenie
wszystkiego w Niepokalano-
wie, to za ma³o! Szczegó³y:
http://www.niepokalanow.pl/.

Na koniec - Karolin, czyli
siedziba Pañstwowego Zespo-
³u Ludowego Pieœni i Tañca
„Mazowsze”, szczodrze ko-

rzystaj¹ca z unijnych dotacji.
Dziêki staraniom marsza³-
kowskim mamy tu nie tylko
zadbany zespó³ pa³acowo- 
-parkowy z nowymi, trafnymi
inwestycjami, ale zw³aszcza -
ultranowoczesny nowy „Ma-
tecznik Mazowsze”, którego
budowa trwa³a 4 lata (dotacja
Samorz¹du Województwa Ma-
zowieckiego - prawie 60 mln z³,
EFRR (Unia Europejska) -
prawie 39 mln z³. Œrodki w³a-
sne Zespo³u „Mazowsze”  po-
nad 280 tysiêcy z³.

Rewelacyjnie pomyœlana
i urz¹dzona olbrzymia sala wi-
dowiskowa na 563 miejsc, sce-
na 350 m2, ka¿da z ogromnych
kieszeni bocznych po 100 m2,
100 garderób dla artystów, nie-
zliczone profesjonalne sale
prób ze œwietnym zapleczem -
inne dla muzyków, inne dla ba-
letu. Najnowsza technika, gi-

gantyczne teleskopowe podno-
œniki i ruchoma pod³oga po-
zwol¹ na automatyczne scho-
wanie pod pod³og¹ wszystkich
foteli i stworzenie przestron-
nej, wielkiej sali balowej. Do
tego fenomenalna akustyka,
ogromny, przeszklony taras na
piêtrze, szklana winda, impo-
nuj¹cy hol, podziemny gara¿
i fontanna przed wejœciem -
Europa nam zazdroœci!

Niezwyk³a jest goœcinnoœæ
tego miejsca i radoœæ z bycia

czêœci¹ „mazowszañskiej” spo-
³ecznoœci. Entuzjazm udzieli³
siê wszystkim, zw³aszcza pod-
czas niespodzianki, jak¹ przy-
gotowali nam gospodarze -
kursu tañca ludowego, prowa-
dzonego przez tancerzy zespo-
³u „Mazowsze” w jednej z lu-
ksusowych sal prób. Okazuje
siê, ¿e drzemi¹ w nas pok³ady
¿ywio³owej energii, a nasz fol-
klor nie ma sobie równych!

Ale Karolin, to nie tylko
zwiedzanie parku czy mu-
zeum w pa³acu. To tak¿e têt-
ni¹cy ¿yciem nowoczesny
obiekt, organizuj¹cy mnóst-
wo œwietnych koncertów
i spektakli, chêtnie u¿yczaj¹-
cy swej sceny zespo³om i te-
atrom z ca³ego œwiata - ta-
kich mo¿liwoœci technicz-
nych nie ma chyba ¿adna sce-
na w Polsce, a w Europie -
mo¿e kilka.

Prosty dojazd, du¿y par-
king, blisko stacji WKD…
Las dooko³a, œwie¿e powie-
trze… Jest gdzie siê posiliæ,
jest gdzie przenocowaæ. 
S³owem, pomyœlano o wszy-
stkim. SprawdŸcie sami:
http://en.mazowsze.waw.pl/

Mazowsze jest naprawdê
blisko nas. Ju¿ za kilkanaœcie
z³otych mo¿na siê o tym
przekonaæ. Bo naprawdê
warto!

WędroWitek

TAK BLISKO DOMU!
Ziemia sochaczewska to znakomita inspiracja do weekendo-
wych wypadów poza miasto, choæby jednodniowych, dostar-
czaj¹cych wra¿eñ i emocji. Ciekawszych, ni¿ kolejna sobota
w supermarkecie czy przed telewizorem, zapewniam!

Muzeum Kolei W¹skotorowej w Sochaczewie.

Brochów. Koœció³ œw. Rocha i Jana Chrzciciela – miejsce chrztu Fryderyka Chopina.

Brochów. Gotycko-renesansowy koœció³ obronny œw. Rocha i Jana Chrzciciela.

Krakowiak w wykonaniu Pañstwowego Zespo³u Ludowego Pieœni i Tañca „Mazowsze”.
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Rodzi³ siê w bólach. Teraz mija
rok od oddania go do u¿ytku. Mo-
wa o basenie w wawerskim  Aninie.

Min¹³ rok od otwarcia kompleksu
sportowo-rekreacyjnego „Anin”.
O perypetiach z jego budow¹ pisali-
œmy w „Mieszkañcu” nie jeden raz.
Teraz, miêdzy innymi dziêki naszym
krytycznym publikacjom (i popraw-
kom w czasie budowy), p³ywalnia
w Aninie s³u¿y mieszkañcom. W³a-
œnie min¹³ rok od jej udostêpnienia. 
– Dziennie odwiedza nas od 500 do
1200 æwicz¹cych – podlicza „Mie-
szkañcowi” Janusz Olêdzki, dyrektor
wawerskiego OSiR-u, który admini-
struje „Aninem”. – Przychodz¹ do
nas ludzie z Wawra, Weso³ej, Rem-
bertowa i innych dzielnic Warszawy,
a tak¿e z okolicznych miejscowoœci,

Z¹bek, Marek, czy Józefowa. Mariusz
Prus z Józefowa, który od wielu lat
p³ywa piêæ, szeœæ razy w tygodniu,
ocenia, ¿e p³ywalnia w Aninie nale¿y
do jednej z lepszych w Warszawie.  
– Odwiedzi³em wiele obiektów i naj-
bardziej pasuje mi „Anin” – zdradza
„Mieszkañcowi”. – Tutaj swoje base-
nowe niecki maj¹ dzieci, osoby chc¹-
ce siê popluskaæ, a tak¿e tacy, jak ja
– p³ywaj¹cy treningowo, choæ ama-
torsko. A co najwa¿niejsze, woda
w naszym basenie nie  jest za ciep³a,
a sam basen jest bardzo czysty.

Kompleks w Aninie, to nie tylko
basen. Tutaj znajduj¹ siê m.in. po-
mieszczenia do squash’a, fitness,
a w zimie lodowisko. – Najpierw
przychodzi³am tu dla fitnessu, a teraz
tak¿e dla tañca – Agnieszka Toth,

która mieszka przy ul. Alpejskiej
podkreœla mi³¹ atmosferê panuj¹c¹
w obiekcie i „fajne” towarzystwo. Od
samego pocz¹tku placówka jest bar-
dzo aktywna. Organizowane s¹ tu za-
równo zawody w ramach Warszaw-
skiej Olimpiady M³odzie¿y, jak i za-
jêcia dla seniorów, czy programy La-
to i Zima w Mieœcie oraz spotkania
ze znanymi sportowcami. Warto za-
znaczyæ, ¿e oœrodek jest przyjazny
dla niepe³nosprawnych. – Mamy du-
¿e „ob³o¿enie” na zajêciach fitness,
zajêciach tañca i naszej si³owni –
mówi dyrektor Olêdzki.

Nadzoruj¹c dzia³alnoœæ takiego
oœrodka, jakim jest wawerski OSiR,
trzeba byæ tak¿e dobrym menad¿e-
rem. Zapewne dlatego dyrekcja wa-
werskiego OSiR-u, z okazji roczni-

cy, uhonorowa³a najbardziej aktyw-
nych u¿ytkowników kompleksu.
Drobnymi upominkami i darmowy-
mi wejœciówkami nagrodzono oso-
by, dziêki którym „Anin” rozkwita.

A dyrektor Janusz Olêdzki i wice-
burmistrz dzielnicy Przemys³aw
Zaboklicki zdmuchnêli symboliczn¹
urodzinow¹ œwieczkê (na zdjêciu).

ar 

ROCZNIAK W ANINIE

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Agnieszki Maliszewskiej – dziewiętnasto−
letniej szermierki, dwukrotnej Mistrzyni
Warszawy Juniorów w szpadzie, zawo−
dniczki Polskiego Klubu Szermierczego.

- Sk¹d u Ciebie wziê³o siê zainteresowanie szermier-
k¹?

- Ca³kiem przypadkiem. Chodzi³am do pi¹tej klasy
podstawówki nr 163. Rodzice kole¿anki chcieli j¹ zapi-
saæ na jakieœ zajêcia sportowe i posz³am razem z nimi.
Zupe³nie nie wiedzia³am, co to jest szermierka. A to zu-
pe³nie inny sport ni¿ na lekcjach wychowania fizyczne-
go i od razu mi siê spodoba³o. Po kilku miesi¹cach
przesz³am z Warszawianki do Polskiego Klubu Szer-
mierczego. Najpierw trenowaliœmy w hali przy Sien-
nickiej, a potem w szkole przy al. Stanów Zjednoczo-
nych.

- W czerwcu pisaliœmy w „Mieszkañcu”, ¿e w Zespo-
le Szkó³ nr 37 im. Agnieszki Osieckiej zosta³a otwarta
nowa hala szermiercza. Jak siê w niej trenuje?

- Bardzo fajnie. Hala jest w pe³ni profesjonalna. Warto
by³o taki obiekt wybudowaæ. Trenujê tu pod okiem trene-
ra Marka Poznañskiego razem z kolegami i kole¿ankami
z Polskiego Klubu Szermierczego.

- W paŸdzierniku, po raz drugi w szpadzie, wywal-
czy³aœ tytu³ Mistrzyni Juniorów Warszawy… By³o
trudno?

- Ha, ha! W³aœnie dlatego nie by³am pewna, czy na-
prawdê Pan chce ze mn¹ rozmawiaæ… W poprzednim nu-
merze „Mieszkañca” rozmawia³ Pan z prawdziw¹ gwia-
zd¹, Jackiem Wszo³¹, a teraz ze mn¹, juniork¹… Zawody
odbywa³y siê w szkole przy Bartosika. Najpierw elimina-
cje, do piêciu trafieñ, a potem walczy³yœmy systemem pu-
charowym, do 15 trafieñ. W³aœciwie, to wszystkie walki
pucharowe by³y bardzo wyrównane. Prawie w ka¿dej do-
chodzi³o do remisu 14 : 14 i decydowa³o ostatnie trafienie.
Teraz przede mn¹ kolejne zawody – Puchar Œwiata Junio-
rów w Kijowie.

Rozmawiał: Adam RosińskiAgnieszka Maliszewska – zdjêcie z cyklu „zieleñ i szpada”.

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

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

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

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00
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Mieszkaniec: - Panie Dokto-
rze, czym Oticon Intiga ró¿ni
siê od innych dostêpnych apa-
ratów s³uchowych?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RM: - Te aparaty s³uchowe
przeznaczone s¹ dla osób ze

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

AS 2011 

APARATY S£UCHOWE

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

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

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

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

dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 500 z³ upustu. Iloœæ aparatów
w promocji ograniczona. Promocja potrwa do 24 listopada.

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

14 listopada - ju¿ po raz dwu-
dziesty - na ca³ym œwiecie ob-
chodzony bêdzie Œwiatowy
Dzieñ Walki z Cukrzyc¹. Tymcza-
sem chorych wci¹¿ przybywa,
a cukrzyca zosta³a og³oszona
pierwsz¹ niezakaŸn¹ epidemi¹.
Na cukrzycê, zaburzenie metaboliczne, które

objawia siê zbyt wysokim poziomem glukozy we
krwi, cierpi na œwiecie oko³o 285 mln osób. Licz-
ba nowych zachorowañ roœnie jednak w tak dra-
matycznym tempie, ¿e Miêdzynarodowa Federa-
cja Diabetologiczna (IDF) szacuje, i¿ w 2030 r.
liczba ta wyniesie 438 mln. W ci¹gu ka¿dej doby
55 osób na œwiecie traci wzrok w wyniku tej cho-
roby. Cukrzyca powoduje 3.8 milionów zgonów
rocznie, obejmuj¹c 6 proc. ca³kowitej œmiertelno-
œci na œwiecie. Ca³kowite koszty leczenia cukrzy-
cy i jej powik³añ wynosz¹ od 2.5 proc. do 15
proc. rocznych bud¿etów ochrony zdrowia. Cu-
krzyca mo¿e powodowaæ zaburzenia funkcji,
a nawet niewydolnoœci wielu narz¹dów. 

Cukrzycy bardzo czêsto towarzyszy retionopa-
tia cukrzycowa, która jest najczêstsz¹ przyczyn¹
utraty wzroku pomiêdzy 20 a 60 rokiem ¿ycia.
– Jest to choroba ma³ych naczyñ w siatkówce.
Siatkówka, to czêœæ oka, która odbiera obrazy ze
œwiata zewnêtrznego. Gdy prawid³owo funkcjonu-

je mo¿emy czytaæ, ogl¹daæ TV, rozró¿niaæ osoby
i ogl¹daæ œwiat woko³o nas. Retinopatia cukrzyco-
wa doprowadza do uszkodzenia siatkówki, niedo-
tlenienia, powstania krwotoków, a w schy³kowym
stadium rozwija siê nieprawid³owa tkanka ³¹czna
(tzw. proliferacje i dochodzi do odwarstwienia
siatkówki). Zmiany te zwykle rozwijaj¹ siê powoli,
pocz¹tkowo mog¹ byæ niezauwa¿alne przez pa-
cjenta. W koñcowym etapie doprowadzaj¹ do
trwa³ej,  czêœciowej lub ca³kowitej utraty widzenia
– t³umaczy dr Iwona Filipecka z bielskiej Kliniki
Okulus, specjalizuj¹ca siê w diagnostyce okuli-

stycznej. U diabetyków,  czêœciej ni¿ u innych
osób wystêpuje jaskra. Ryzyko zachorowania jest
zwi¹zane z wiekiem i czasem trwania choroby.
Powoduje ona uszkodzenie  nerwu wzrokowego,
czyli tej czêœæ oka, która przekazuje obraz z oka
do mózgu. Tak¿e zaæma wystêpuje szeœciokrotnie
czêœciej u osób chorych na cukrzycê.  Jednak po
latach trwania choroby, zmiany mog¹ wystêpo-
waæ w ca³ej ga³ce ocznej. - Chorzy na cukrzycê,
maj¹ zmniejszon¹ odpornoœæ na infekcje i czêœciej
wystêpuj¹ u nich stany zapalne (np. zapalenia
brzegów powiek, jêczmienie). Mog¹ wyst¹piæ
równie¿ wady wzroku, u po³owy pacjentów wystê-
puje zespó³ suchego oka, a niektórzy maj¹ zabu-
rzenie rozpoznawalnoœci barw w zakresie niebie-
ski-zielony - wyjaœnia dr Iwona Filipecka z Klini-
ki Okulus. Wielu pacjentów nawet nie zdaje sobie
sprawy z tego, ¿e s¹ chorzy na cukrzycê, a okazu-
je siê to przy okazji innych badañ, np. u okulisty.
- Pamiêtam pacjenta ok. 40-letniego, który przy-
szed³ do mnie z zaburzeniami widzenia. Raz wi-
dzia³ dobrze, a raz mia³ zamazane obrazy. Okaza-
³o siê, ¿e w badaniu stwierdzi³am wadê refrakcji –
minus 2 dioptrie (pacjent nigdy nie nosi³ okularów
i widzia³ dobrze). Dopyta³am siê czy ma zwiêkszo-
ne pragnienie (to czêsty objaw niewyrównanej cu-
krzycy), potwierdzi³, ¿e tak. Ze wzglêdu na te ob-
jawy i m³ody wiek pacjenta nie przepisa³am oku-
larów, tylko skierowa³am pacjenta na badania
krwi w kierunku cukrzycy. Okaza³o siê, ¿e pacjent

chorowa³ na cukrzycê, o której nie wiedzia³. Mia³
bardzo wysoki poziom cukru we krwi, ale po w³¹-
czeniu i unormowaniu poziomu cukru wszystkie
objawy okulistyczne minê³y, ³¹cznie z wad¹ wzro-
ku – mówi dr Iwona Filipecka.

Nie tylko cukier

Wiele osób myœli, ¿e cukrzyca polega wy³¹cz-
nie na kontrolowaniu poziomu cukru we krwi.
Jednak czêsto wi¹¿e siê z podejmowaniem ko-
niecznych zmian w dotychczasowym stylu ¿ycia.
Przede wszystkim nale¿y przestrzegaæ diety
i utrzymywaæ odpowiedni poziom glikemii, he-
moglobiny glikowanej oraz innych parametrów
gospodarki wêglowodanowo-t³uszczowej, a tak¿e
prawid³owe ciœnienie têtnicze. Ka¿dy pacjent
z rozpoznan¹ cukrzyc¹ powinien zg³osiæ siê do
okulisty i regularnie uczêszczaæ na badania kon-
trolne. Gdy ju¿ retinopatia cukrzycowa zostanie
stwierdzona, konieczne jest wykonanie laserote-
rapii siatkówki, a w zaawansowanych zmianach –
zabiegu operacyjnego. Laseroterapia, to spraw-
dzona metoda ograniczania zmian cukrzycowych
w siatkówce. Mo¿e byæ ogniskowa, gdy niszczo-
ne s¹ wybiórczo tylko obszary uszkodzonej siat-
kówki lub tzw. panfotokoagulacja, gdzie aby za-
pewniæ funkcjonowanie tzw. plamki ¿ó³tej (czyli
tej czêœci siatkówki, która odpowiada za dobre
widzenie, rozpoznawanie kolorów, czytanie) ni-
szczona jest wiêkszoœæ powierzchni siatkówki.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e bez prawid³owo ure-
gulowanej cukrzycy leczenie okulistyczne nie
uchroni przed utrat¹ wzroku. (ab)

Przez cukrzycę można stracić wzrok!




