
Tak wynika z oficjalnego proto-
kołu dzielnicowej komisji wybor-
czej. Z wcześniejszych nieoficjal-
nych informacji wynikało, że
do rady nie wejdzie Stowarzysze-
nie Wawer, jednak po zakończe-
niu liczenia kart okazało się, że
będzie miało swoją reprezentację
w dzielnicowej radzie.

Lokalne stowarzyszenia będą
miały głos decydujący – ani PO
ani PiS nie zdołały zdobyć więk-
szości pozwalającej na samodziel-
ną władzę, dlatego to właśnie

o poparcie WIS i/lub SW będą
walczyć radni chcący zawiązać ko-
alicję.

Platforma Obywatelska ma
w radzie dziewięć mandatów, Pra-
wo i Sprawiedliwość – osiem. Wa-
werska Inicjatywa Samorządowa
wprowadzi do rady dzielnicy
czworo radnych, a Stowarzyszenie
Wawer – dwóch.

Kto został radnym?
W pierwszym okręgu wybor-

czym radnymi zostali Marcin

Kurpios i Jerzy Debert z PiS;
Przemysław Zaboklicki i Joanna

Buczyńska z PO oraz Izabella
Wolf-Jedynak z Wawerskiej Ini-
cjatywy Samorządowej.

Drugi okręg wyborczy to man-
daty dla Zdzisława Gójskiego
(WIS), Rafała Czerwonki (Sto-
warzyszenie Wawer), Leszka Ba-
raniewskiego i Michała Żebrow-
skiego (PO) oraz Janusza Gro-
deckiego i Sławomira Kacprowi-
cza (PiS).

Trzeci okręg będą reprezentować
Janusz Barciński (WIS), Wiesław
Domański (SW), Andrzej Olszew-
ski i Andrzej Krasnowolski (PiS)
oraz Norbert Szczepański, Hanna
Chodecka i Łukasz Kubik (PO).

Z czwartego okręgu do rady
dzielnicy zostali wybrani Wojciech
Godlewski z WIS, Adam Godu-
sławski i Andrzej Wojda z PO oraz
Włodzimierz Zalewski i Barbara
Fajkowska z PiS.

W porównaniu z poprzednimi
wyborami PO straciła trzech rad-
nych. Prawo i Sprawiedliwość zy-
skało dwóch, tylu też więcej w po-
równaniu z kończącą się kadencją
będzie miała WIS.

Kto będzie rządził w Wawrze?
Tak jak napisaliśmy wyżej – ten, kto
zyska poparcie lokalnych komite-
tów. A te zapewne poczekają na to,
kto zostanie prezydentem Warsza-
wy i wówczas podejmą decyzję
o wyborze koalicjanta.

(red)
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Rada dzielona na czworo
�Po ogromnym zamieszaniu z liczeniem głosów i przeliczaniem ich na mandaty, wiadomo już ostatecznie, że w radzie dzielnicy znajdą się
przedstawiciele czterech ugrupowań. Dwóch partii - Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, i dwóch komitetów lokalnych -
Wawerskiej Inicjatywy Samorządowej i Stowarzyszenia Wawer.

Lokalne
stowarzyszenia będą
miały głos decydujący
– ani PO ani PiS nie zdoła-
ły zdobyć większości po-
zwalającej na samodziel-
ną władzę, dlatego to
właśnie o poparcie WIS
i/lub SW będą walczyć
radni chcący zawiązać
koalicję.



Sprawa ciągnie się już dobre kil-
kadziesiąt lat. W 1957 roku
do dwóch budynków należących
do Warszawskiego Przedsiębior-
stwa Robót Drogowych wprowa-
dzili się pierwsi lokatorzy. Lokale
przyznano im na podstawie umów
najmu jako mieszkania zakładowe.
Przez niemal 40 lat rodziny żyły
w spokoju i nieświadomości, że
kiedyś ktoś może chcieć im te
mieszkania odebrać. Dziś kilka-
dziesiąt osób zastanawia się
nad tym, co będzie jutro i jakie lo-
sy wyrysuje im nowy właściciel,
którym – korzystając z prywatyzacji
WPRD – została spółka Bilfinger.

O co tak naprawdę chodzi?
Mieszkańcy chcą – podobnie jak
inni, którzy przed lata dostali
mieszkania zakładowe – możliwo-
ści wykupu mieszkań za 5 proc.
ich wartości.

– Jesteśmy już zmęczeni trwającą
od 11 lat sądową przepychanką, do-
tyczącą najpierw statusu własnościo-
wego budynków, potem praw do za-
kupu na preferencyjnych warun-
kach dawnych mieszkań zakłado-
wych. Od czasu, kiedy sprawy trafiły
do sądów, zmarło już dziesięciu
pierwotnych najemców mieszkań.
W tym roku dwie osoby. Czy kto-
kolwiek z pracowników sprywatyzo-
wanego 20 lat temu Warszawskiego
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
dożyje rozwiązania sporu? – zasta-
nawia się Antoni Kunikiewicz.

Co zmieniłoby się po wykupie
mieszkań przez ich lokatorów?
Przede wszystkim miesięczne

opłaty, które spadłyby o 200
do 350 zł miesięcznie, zależnie
od wielkości mieszkania. Taka
jest bowiem różnica pomiędzy
dzisiejszym czynszem a średnimi
faktycznymi kosztami administro-
wania i opłat remontowych we
wspólnotach mieszkaniowych.

– W styczniu podniesiono nam
czynsz o ponad 60 proc. To
ogromne kwoty biorąc pod uwa-
gę, że w 36 mieszkaniach są głów-
nie ludzie starsi, którym ledwo
wystarcza na życie – mówi Danuta
Markiewicz i dodaje, że mieszkań-
cy nie mogą doprosić się pomocy
nigdzie, a już na pewno nie w mie-
ście. Dlaczego? Bo stan prawny
nieruchomości nie jest do końca
uregulowany. Dwa budynki i jed-
na z działek jest w wieczystym
użytkowaniu, a druga należy wciąż
do skarbu państwa. Ponieważ Bil-
finger chce mieć całość, a miasto
nie planuje oddać działki, trwają
sądowe batalie. Choć są już dwa
wyroki uznające mieszkańców ja-
ko pokrzywdzonych w całym za-
mieszaniu, szybkiego końca spraw
nie widać, bo zarówno miasto, jak
i firma złożyły skargę kasacyjną
od wyroku. A to z kolei oznacza,
że sprawa potrwa jeszcze przez
najbliższe lata.

Bilfinger: nie mamy nic
do lokatorów

Mateusz Gdowski z Bilfinger
podkreśla, że mimo chęci spółka
nie może spełnić życzeń mieszkań-
ców. Zapewnia też, że nie prowa-

dzone są żadne działania przeciw-
ko lokatorom. – Naszym zamia-
rem nie jest skrzywdzenie kogo-
kolwiek, a postępowania się toczą,
ponieważ lokale są zajmowane zu-
pełnie bezumownie – podkreśla
rzecznik spółki i dodaje, że podwy-
żka czynszu była konieczna, a mi-
mo że część lokatorów nie płaci,
nikt ich z mieszkań nie wyrzucił.

Co na to wszystko miasto?
– Prezydent Warszawy zapropo-

nował mieszkańcom zawarcie
trójstronnego porozumienia,
w celu wykupu zajmowanych
przez nich lokali z zastosowaniem
bonifikat. Niezależnie od trwają-
cego procesu sądowego, podjęto
kroki w celu ochrony praw lokato-
rów. Chodzi o to, żeby uniemożli-
wić spółce jednostronne wypowie-

dzenie umów najmu oraz nieuza-
sadnionego podnoszenia stawek
czynszu. Prezydent wystąpił do są-
du z wnioskiem o zawezwanie
spółki do próby ugodowej, w kwe-
stii dopuszczenia Skarbu Państwa
do współposiadania tych nieru-
chomości i tym samym ochrony
praw najemców – mówi Konrad
Klimczak ze stołecznego ratusza.

To nie uspokaja mieszkańców,
bo większości z nich na zakup
mieszkań zwyczajnie nie będzie
stać. Dla nich jedynym ratunkiem
jest prawo pierwokupu mieszkań
jako zakładowych. O to trwa wal-
ka i żaden z lokatorów
przy Skrzyneckiego 33 nie zamie-
rza z niej rezygnować.

AS

Dajcie nam kupić nasze mieszkania
� Na Skrzyneckiego zawisł mocno rzucający się w oczy, czerwony baner oskarżający władze miasta o „zmowę” z niemiecką firmą Bilfinger. O co chodzi?

Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej mogą zapisać się
do naszego Liceum. Nato-
miast osoby, które posiadają
już wykształcenie średnie, ma-
ją szansę powtórzenia mate-
riału na kursie maturalnym.
Postaraliśmy się, aby naukę
w naszej placówce łatwo mo-
żna było pogodzić z pracą za-
wodową i obowiązkami życia
codziennego. Zajęcia odby-
wają się w cyklu weekendo-
wym dwa razy w miesiącu.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla doro-

słych. Większa część naszych
słuchaczy to osoby czynne za-
wodowo. Wykształcenie śred-
nie jest im często potrzebne
jako warunek uzyskania lep-
szego stanowiska w pracy
i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słucha-
cze, którzy decydują się
na zmianę szkoły jeszcze
w trakcie trwania semestru.
Takie osoby mają możliwość
nauki w przyjaznej atmosferze
oraz ukończenia naszego Li-
ceum, nie ponosząc kosztów
za naukę.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego

słuchacze otrzymują odpo-
wiednie przygotowanie mery-
toryczne potrzebne, aby egza-
min maturalny zdać z wyni-

kiem pozytywnym. Niektórzy
korzystają z możliwości zda-
wania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni
przystępują do matury w swo-
jej szkole macierzystej. Aktu-
alnie prowadzimy nabór
na kurs maturalny przygoto-
wujący do matury w 2015 ro-
ku.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu matu-
ralnego, już dziś serdecznie
zapraszam do naszej placów-
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Aktualnie
prowadzimy nabór
na kurs maturalny

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów).

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

Bemowo – ul. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysztof Narosz
fizjoterapeuta,szef ze-
społu terapeutycznego
firmy Fizjo Med Poland.

Potrzebujesz pomocy?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Liczba miejsc ograniczona

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,

które odbędą się w dniach 19-28 listopada.
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Przedszkole ma pomieścić 200
dzieci. Zajęcia mają się zacząć
1 lutego, dlatego urząd dzielnicy
ogłosił dodatkowy nabór dla tych
maluchów, które jeszcze nie
uczęszczają do publicznych
przedszkoli. Zapisy dzieci z rocz-
ników 2011 i 2012, odbędą się
w terminie od 24 listopada do 19
grudnia 2014 r.

Zainteresowanych rodziców
bądź opiekunów prawnych urząd
prosi o składanie dokumentów

w formie papierowej do dyrekto-
ra Przedszkola nr 348. Formularz
zgłoszenia dziecka do przedszko-
la można uzyskać w placówce lub
pobrać ze strony internetowej
www.wawer.warszawa.pl.

Dodatkowe informacje można
uzyskać w przedszkolu przy
ul. Kadetów 15, pod nr
tel. 22 672–34–14 lub adresem
e-mail: p348@edu.um.warsza-
wa.pl.

(red)

Rośnie przedszkole!
� Nowy budynek przedszkola przy Kadetów ma być
oddany do użytku najpóźniej w lutym przyszłego roku.
Został już ogłoszony nabór do nowej placówki.

– To 250, tak oczekiwanych, no-
wych miejsc parkingowych
w dzielnicy – mówi wiceburmistrz
Adam Godusławski. Dokładnie
rzecz biorąc: 370 miejsc,
w tym 250 dla samochodów i 120
dla rowerów. O tym, że parkingi
przy stacjach SKM-ki są potrzeb-
ne, nikt nie dyskutuje. Każde do-
datkowe miejsce to co najmniej
jedna osoba więcej, korzystająca
z transportu publicznego, i jeden
pojazd na ul. Patriotów mniej. Po-
jawiają się za to opinie, że inwe-
stycja jeszcze bardziej szpeci i tak
wątpliwej urody otoczenie stacji.

– Dlaczego nie można było
w projekcie dodać zieleni? – pyta
internauta na facebookowym pro-
filu urzędu dzielnicy Wawer. –
Ten parkan jest obleśny i mono-

tonny. Żywopłot byłby wskazany,
jest miejsce! Jestem pewien, że te
parkaniki pięknie przyżółkną
i będą kolejnym miejsce dla dzi-
kich reklam!

O tym, czy pojawią się dzikie
reklamy, przekonamy się wkrót-
ce. Na razie możemy „podziwiać”

place do parkowania, wyglądające
jak ubodzy krewni parkingów
zbudowanych przez Zarząd
Transportu Miejskiego w Wawrze
i Aninie. Porządnej nawierzchni,
estetycznego ogrodzenia i moni-
toringu tu nie uświadczymy, za to
nie musimy mieć Karty Miejskiej,
by zostawić tu pojazd. Kosztowały
także mniej niż podobne parkin-
gi, budowane przez ZTM. A co
na to kierowcy?

– Parking to parking – mówi za-
pytany przy stacji Międzylesie

kierowca, wzruszając ramionami.
– Wypasu tu nie potrzeba, to nie
galeria sztuki.

A estetyka? Do czasu planowa-
nego „za kilka lat” kompleksowe-
go remontu linii otwockiej okoli-
ce stacji i tak sprawiają, że bolą
oczy a na samych stacjach za suk-
ces trzeba uznać każdy usunięty
bazgroł…

W następnej kolejności ma po-
wstać parking przy stacji Miedze-
szyn.

DG

Nowe parkingi P+R gotowe
� Parkingi P+R Międzylesie, Radość i Gocławek są już gotowe. Wyglądają okropnie,
ale nie sposób odmówić im przydatności.

Przedszkole ma pomieścić 200 dzieci

źródło:w
w

w.w
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„Ten napis znajduje się na bu-
dynku XXV Liceum im. Józefa
Wybickiego przy ulicy Halnej 20”
– na pytanie z poprzedniego nu-
meru prawidłowo odpowiedziała
pani Monika Szabata. Ja tylko
dodam, że XXV Liceum znajduje
się w Miedzeszynie i nosi imię
twórcy naszego hymnu narodowe-
go. O swoim patronie piszą
uczniowie na stronie internetowej
szkoły: Józef Wybicki (1747–

1822) patron XXV LO w Warsza-
wie, autor Mazurka Dąbrowskie-
go, hymnu narodowego, to jedna
z najciekawszych postaci epoki
stanisławowskiej – czasów odno-
wy Rzeczypospolitej, a zarazem
jej upadku. Związany był
od wczesnej młodości z obozem
reform. W 1768 r. próbował ze-
rwać sterowany przez Rosję
„sejm riepninowski”, co spowo-
dowało, że musiał uchodzić z kra-

ju. Uczestniczył w antyrosyjskiej
konfederacji barskiej, pracował
w Komisji Edukacji Narodowej,
współredagował kodyfikację pra-
wa Andrzeja Zamoyskiego. Bywał
gościem obiadów czwartkowych.
W Sejmie Wielkim był plenipo-
tentem Poznania. Walczył w po-
wstaniu kościuszkowskim, był
członkiem jego władz. Prusacy
skazali go na śmierć i skonfisko-
wali mu majątek. Znalazł się
na emigracji we Francji, a następ-
nie współorganizował z J.H. Dą-
browskim Legiony Polskie we
Włoszech. W 1806 r., podejmując
współpracę z Napoleonem, wzy-
wał Polaków do antypruskiego
powstania w Wielkopolsce
i współtworzył Księstwo Warszaw-
skie, wchodząc w skład jego
władz. W 1809 r. zaangażował się
w walkę przeciwko Austriakom,
a w 1812 r. uczestniczył w organi-
zowaniu polskiego udziału mili-
tarnego w wyprawie na Rosję.
Po kongresie wiedeńskim znalazł
się we władzach Królestwa Pol-
skiego. Był nie tylko politykiem
i żołnierzem, ale także pisarzem
i publicystą.

Panią Monikę zapraszam
po odbiór nagrody do sklepu
„Hacjenda z winami” przy ul. Ma-
rysińskiej 3.

Ciekawy Wawer
� Wokół nas jest wiele miejsc, które mijamy i czasami
zastanawiamy się, co to za miejsca i jaką kryją tajemnicę.
W „Informatorze Wawra” razem z czytelnikami chcemy
odkrywać te tajemnice, poznawać ciekawe miejsca.

A teraz kolejna zagadka
Co było w tym budynku i gdzie się on znajduje?
Dla osoby, która pierwsza właściwie odgadnie zagadkę przygotowa-

na została nagroda, voucher na zakupy w sklepie „Hacjenda z winami”
przy ul. Marysińskiej 3, o wartości 40 zł.

Informacje prosimy przesyłać na adres redakcji lub pocztą elektro-
niczną na adres: wlodekzalewski@gmail.com. Zapraszam również
na Skypa – kontakt: wlodek.zalewski

Włodzimierz Zalewski



Zaczynali od trenowania malu-
chów. W krótkim czasie doczekali
się zawodników, którzy ciężko
pracując nad formą zdobywają
miejsca medalowe i finałowe
w trakcie zawodów pływackich.
Na swoim koncie mają medale
zdobyte w zawodach ogólnopol-
skich.

– Możemy pochwalić się na-
szym multimedalistą, 10-letnim
Maciejem Konarskim, który w ze-
szłym sezonie zdobył 13 medali,
w tym trzy złote Otwartych Mi-
strzostw Warszawy Młodzików

i Juniorów oraz finałowy puchar
tych zawodów. Do finału zakwali-
fikowała się również nasza druga
zawodniczka, 12-letnia Melania
Krzysztoforska – mówi dumna
z młodych pływaków trenerka
Małgorzata Krukowska.

Nawet najmłodsi mogą próbo-
wać swoich sił na pływalni w Ani-
nie pod okiem instruktorów.
Do klubu mogą się zapisać wszyst-
kie dzieci: które już pływają, bądź
dopiero chcą się tego nauczyć.

Oraz wszystkie, które… boją
się wody.

– Jeśli dziecko boi się pływania,
musi pomóc mu rodzic i ściśle
współpracować z trenerami. Dużo
zależy również od samego malu-
cha, jego możliwości fizycznych
i psychicznych. Dzięki treningom
dzieci stają się bardziej zorgani-
zowane i zdyscyplinowane. Mają
silniejsze kręgosłupy i twardsze
charaktery – opowiada trenerka.

Obecnie w sekcji pływa 21 za-
wodników z indywidualnymi li-
cencjami zawodniczymi Polskiego
Związku Pływackiego, którzy re-
gularnie startują w zawodach.
Do klubu w sumie należy ok. 50
dzieci z roczników 2001–2006. Są
podzielone na cztery grupy, naj-
liczniejsza z nich to pływacy
w wieku 7–10 lat, a to właśnie dla-
tego, że – jak twierdzą trenerzy –

naukę pływania najlepiej zacząć
najpóźniej ok. 7 roku życia. Im
maluch jest starszy, tym większą
ma świadomość potencjalnych za-
grożeń i większe lęki.

Co jest najtrudniejsze dla dzie-
ci? Wiara we własne siły i możli-
wości.

– Nowo przybyłe dzieci często
myślą „na pewno mi się nie uda,
nie umiem tak pływać”. U nas
szybko okazuje się, że nie ma cze-
go się obawiać i wychodzą z uśmie-
chem na twarzy. Szybko łapią bak-
cyla – podkreśla trenerka.

UKS Wawer ma dwóch trene-
rów. Maciej Skorulski ma 23 lata.
Od najmłodszych lat jest związa-
ny z pływaniem. Jako zawodnik
osiągał doskonałe wyniki m.in.
w Mistrzostwach Polski Młodzi-

ków, Juniorów i Seniorów. Jest
złotym medalistą Akademickich
Mistrzostw Polski. To licencjono-
wany trener pływania, obecnie
na ostatnim roku AWF. Nadal
trenuje pływanie, staruje w tria-
tlonach.

Małgorzata Krukowska nato-
miast to absolwentka Szkoły Mi-

strzostwa Sportowego na ul. Kon-
wiktorskiej. Mistrzyni i rekor-
dzistka mistrzostw Polski senio-
rów na 50 m stylem dowolnym.
Ma duże doświadczenie zawodni-
cze, od 15 lat uczy pływania.

Kontakt: trenerzy.wa-
wer@yahoo.pl, zapisy: 601–944–
517.

AS

Elitarny Klub Kota Rasowego
organizuje Międzynarodową
Wystawę Kotów Rasowych.
W Arenie na Pileckiego 22 po-
jawi się ok. 400 przedstawicieli
różnych ras oraz odmian barw-
nych z Polski i Europy. Szcze-
gólnie emocjonujące będą finały
– tzw. Best in Show – czyli wy-
bór najpiękniejszych kotów wy-
stawy (sobota – godz. 16.30, nie-
dziela – godz. 16.00). W progra-
mie także wiele atrakcji dla
dzieci: warsztaty plastyczne, ma-
lowanie buziek na kształt kocich
pyszczków.

W trakcie imprezy zostanie
przeprowadzona zbiórka darów
dla bezdomnych psów i kotów.
Organizatorzy proszą o wszystko,
co może się przydać w schroni-

skach: oprócz karmy suchej i mo-
krej także kasze, ryż, makaron,
koce, kołdry, legowiska, kuwety
itp.

Podczas wystawy nie można
kupować zwierząt, trwać będzie
jednak kiermasz, podczas które-
go będzie okazja do nabycia
wszelkich kocich akcesoriów.

Bilet normalny 15 zł, ulgo-
wy 8 zł. Dzieci do lat 4 – wejście
bezpłatnie.

Wystawa czynna w sobotę
w godz. 9.30–17.30, niedzie-
lę: 9.30–17.00.

Rozdajemy 20 podwójnych bi-
letów na wszystkich miłośników
kotów – chętnych prosimy o ma-
ila z temat „Dla kotomaniaków”
– nie wcześniej niż 1 grudnia.

kc

Gratka dla kotomaniaków
� 6 i 7 grudnia Arenę na Ursynowie opanują
najpiękniejsze koty rasowe.

W UKS Wawer szkolą mistrzów i uczą pływania
� Uczniowski Klub Sportowy Wawer istnieje dopiero trzy lata, a jego podopieczni już zdobywają medale w zawodach ogólnopolskich.
Na basenie w Aninie pływackiego bakcykla łapią kolejne maluchy – nawet te początkowo przerażone wodą.

Nawet
najmłodsi mogą
próbować swoich sił
na pływalni w Aninie
pod okiem instruktorów.
Do Klubu mogą się
zapisać wszystkie dzieci:
które już pływają, bądź
dopiero chcą się tego
nauczyć.
Oraz wszystkie, które…
boją się wody.

Na swoim koncie pływacy mają medale zdobyte w zawodach ogólnopolskich
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PROJEKTY OGRODÓW!

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM

DDzziiaałłkkaa  11002200 mm22 uull..  KKoośścciiuusszzkkoowwccóóww,,  MMaarryyssiinn..
WWsszzyyssttkkiiee  mmeeddiiaa  ww ddzziiaałłccee..  PPoozzwwoolleenniiee  nnaa

bbuuddoowwęę..  NNaa  tteerreenniiee  ddoomm  8866 mm22 ((33  ppookkoojjee))  ddoo
rroozzbbuuddoowwyy,,  rreemmoonnttuu  lluubb  rroozzbbiióórrkkii..  TTeell..

550011--117777--111188

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

NAUKA
·MATEMATYKA egzaminy: 6 klasa, gimnazjalny,
maturalny Centrum Nauczania MathRiders
Wawer-Anin, ul. Lucerny 117 ZAPISY
604-234-963

USŁUGI STOLARSKIE
·Wykonujemy schody drewniane, samonośne
bądź na beton. Schody na konstrukcji stalowej.
Również inne prace stolarskie. Pomiar i wycena
gratis Piotr 504-806-573

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

SZUKAM PRACY
·Emerytka, wykształcenie Średnie, wieloletnia
praktyka w handlu, podejmie się pracy stałej
i dorywczej, tel. 608-360-310

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury,
gotówka 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ NA

WWW.ECHODROBNE.PL
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Py ta nie tyl ko, czy rze czy wi ście
nie do brzy? W koń cu to ta cy sa mi
lu dzie jak my wszy scy. O zwró ce -
nie uwa gi na ludz ką twarz kon tro -
le ra ape lu je też Za rząd Trans por -
tu Miej skie go, roz po czę tą nie -
daw no kam pa nią „Pra cu ję ja ko
kon tro ler bi le tów”.

He rod -ba by?
Co z niej wy ni ka? Mo żna się

na przy kład do wie dzieć, że ZTM
za trud nia 200 kon tro le rów – tyl -
ko 11 z nich to ko bie ty. Zacz nij my
więc od nich: czy są to he rod -ba -
by, po tra fią ce za trzy mać ga po wi -
cza wy cią gnię ciem rę ki? Nie. To
ab so lut nie naj zwy klej sze ko bie ty,
ja kich na uli cy mi ja my dzie siąt ka -
mi. Na co na rze ka ją naj czę ściej,
oprócz wul gar no ści i szar pa nin,
któ rych nie bra ku je? Na zło śli -
wość ga po wi czów i wspie ra nie ich
przez resz tę pa sa że rów. – Naj czę -
ściej, gdy pa sa żer nie ma bi le tu,
nie ma też przy so bie żad ne go do -
ku men tu to żsa mo ści. Przy naj -
mniej tak twier dzi. W ta kiej sy tu -
acji trze ba za dzwo nić po po li cję
lub straż miej ską, któ rej funk cjo -
na riu sze ma ją mo żli wość po twier -
dze nia da nych oso bo wych. Za zwy -
czaj też, po przy jeź dzie pa tro lu,
znaj du je się do wód, pasz port al bo
le gi ty ma cja stu denc ka. Po co stra -
ci li śmy go dzi nę sto jąc na przy -
stan ku, po co an ga żo wa li śmy słu -
żby po rząd ko we? – mó wi Eli za,

któ ra jest kon tro ler ką od trzech
lat. Cie ka we zda rze nia na słu żbie?
– Spraw dza łam bi le ty. Jed na z pa -
sa że rek od ra zu po wie dzia ła, że
nie ma bi le tu i wrę czy ła mi do wód
oso bi sty. Już to by ło dziw ne, po -
nie waż za zwy czaj mu szę o to wal -
czyć kil ka dzie siąt mi nut. Chwi lę
póź niej wsta ła i po wie dzia ła:
„Pro szę so bie usiąść, bę dzie pa ni
wy god niej wy pi sy wać we zwa nie”.

Czy tę pra cę da się lu bić?
– Ja lu bię swo ją pra cę za sta ły

kon takt z ludź mi i brak mo no to -
nii. Ka żde go dnia dzie je się coś
in ne go – mó wi To masz, w za wo -
dzie od 31 lat. – Nie zbęd na jest
ta kże po go da du cha. Gdy wcho -
dzę do au to bu su peł ne go lu dzi,
mam do wy bo ru: al bo po wiem
pod no sem „dzień do bry” i za cznę
z mi ną ska zań ca spraw dzać bi le ty,
al bo gło śno, z peł nym uśmie chem
na twa rzy przy wi tam się, do ka -
żde go się uśmiech nę i po dzię ku ję
za oka za nie bi le tu. Zaw sze wy bie -
ram dru gą opcję i pro szę mi wie -
rzyć – w więk szo ści przy pad ków
pa sa że ro wie od po wia da ją tym sa -
mym. Kie dyś na tra sie plac Ban -
ko wy – Kró lew ska re gu lar nie spo -
ty ka łem ga po wi cza. Pod czas
pierw szej kon tro li tak się ucie szył
na nasz wi dok, że opła cił we zwa -
nie na miej scu z ko men ta rzem –
„Ni gdy was nie spo ty kam, więc

pła cę na miej scu”. Przy ko lej nych

kon tro lach, jak sta rzy zna jo mi, ro -
zu mie li śmy się bez słów. Pa sa żer
pła cił, ja wy sta wia łem we zwa nie.
Z cza sem jed nak pod dał się i za -
czął ku po wać bi le ty. Pew nie do -
szedł do wnio sku, że jest to jed -
nak bar dziej eko no micz ne.

Ja pła cę, to i Pan za pła ci
Sko ro o wspie ra niu ga po wi -

czów by ła mo wa, swo je do po wie -
dze nia ma też Sła wo mir, ta kże
pra cu ją cy ja ko kon tro ler od po -
nad trzech de kad. – Ostat nio
spraw dza łem bi le ty na Wo li. Naj -
pierw po pro si łem o bi let mło de go
mę żczy znę, a póź niej pa na mniej
wię cej w mo im wie ku. Star szy
mę żczy zna nie miał bi le tu, nie
chciał oka zać do ku men tu po -
twier dza ją ce go to żsa mość i w do -
sad ny spo sób za czął wy ra żać swo -
ją opi nię na te mat kon tro le rów
i ko niecz no ści ka so wa nia bi le tów.
W tym mo men cie w dys ku sję włą -
czył się młod szy pa sa żer, któ re mu
wcze śniej spraw dza łem bi let i do -
bit nie za zna czył, że sko ro on pła ci

za bi let, to dla cze go ktoś ma być
w uprzy wi le jo wa nej po zy cji. To
był po czą tek wiel kiej dys ku sji,
w któ rą za an ga żo wa li się wszy scy
pa sa że ro wie ja dą cy au to bu sem.
Oso by po dzie li ły się na dwa obo -
zy, „zwo len ni ków” i „prze ciw ni -
ków” kon tro lo wa nia bi le tów. Wy -
sia da jąc po dzię ko wa łem mło de -
mu czło wie ko wi za wspar cie. To
by ło bar dzo bu du ją ce.

My śla łam, że to pod ryw…
Czy li idzie no we? Drob ny mi kro -

ka mi, ale chy ba jed nak tak. I co raz
czę ściej zmie nia się też po dej ście
pa sa że rów bez bi le tu do kon tro le -
ra. I to nie ko niecz nie w stro nę ak -
cep ta cji. Ot, przy kład przy ta cza ny
przez Mi cha ła, słu cha cza stu diów
dok to ranc kich (kon tro ler w ko mu -
ni ka cji od sied miu lat): – Pod je żdża
tram waj. Ob ser wu ję pa sa że rów
w po jeź dzie i wi dzę, że dziew czy na
przy oknie nie ma bi le tu. La ta do -
świad cze nia. Pa sa że ro wie ja dą cy
na ga pę za zwy czaj ner wo wo roz glą -
da ją się po wjeź dzie po jaz du

na przy sta nek i szu ka ją wzro kiem
kon tro le rów. Uśmiech ną łem się
do niej i po my śla łem, że wy sią dzie.
Ale gdzie tam, twar do sie dzi.
Wcho dzę do tram wa ju, pod cho dzę
i pro szę o bi let. Dziew czy na na to
z roz bra ja ją cą szcze ro ścią: „Nie
mam”. Py tam więc: „Dla cze go pa -
ni nie wy sia dła? Prze cież wi dzia ła
nas pa ni”. Na co sły szę od po wiedź:
„Bo ja my śla łam, że się pa nu
spodo ba łam”.

Jak wi dać, ni by ka nar, a też
czło wiek. I bez wzglę du na na sze
po dej ście do ka so wa nia bi le tów,
nie wol no o tym za po mi nać.

I jesz cze kil ka cy fe rek na ko -
niec: naj now sze da ne do ty czą ce
kon tro li bi le tów po cho dzą
z sierp nia te go ro ku. Skon tro lo -
wa no wów czas 350 345 pa sa że -
rów. Wy sta wio no 15 571 we zwań
do za pła ty, 2911 osób uiści ło
opła tę bez po śred nio u kon tro le -
ra, czy li łącz na licz ba ga po wi czów
to 18 482 oso by – wła śnie wy mie -
nia ne na wstę pie 5 pro cent.

(wt)

Kanar też człowiek, co ma do powiedzenia?
� Ilu jest gapowiczów? Wersje są różne: od 70% (tylu ankietowanych zadeklarowało, że jeździ bez biletów stale lub sporadycznie) do niewiele
ponad 5% – to oficjalne dane ZTM. Jakby nie liczyć, gapowicze byli i będą zawsze. Nawet pomijając kwestię świadomej jazdy bez biletu –
każdemu pewnie się zdarzyło zapomnieć – jeśli nie karty, to kartonika. I na takich też czyhają „ci niedobrzy kanarzy”.
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz -
ne ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

21,22,24-30.XI, 1-5.XII

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES




