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Organizujemy spotkania rodzinne,
jubileusze, komunie, urodziny, chrzciny,
przyjęcia weselne, oraz eventy firmowe,
kolacje biznesowe, konferencje, kolacje z
degustacją win oraz warsztaty kulinarne z

Szefem Kuchni, dostarczamy cateringi
(spotkania firmowe, lunche), dysponujemy
dużym, bezpłatnym parkingiem, posiadamy
TV (do projekcji zdjęć i filmów), mikrofon,
private room oraz salę konferencyjną dla
100 osób, ooffeerrttęę  ddoossttoossuujjeemmyy  ddoo  oocczzeekkiiwwaańń
ii  bbuuddżżeettuu  GGoośśccii..

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  !!

Warszawa ul. Młynarska 42
Vipol Plaza

tel. 516-704-640 
lub 516-704-560

kacprzakizabella@gmail.com

To, że wie czo rem jest tam ciem -
no i oko licz ni miesz kań cy wra ca ją
po omac ku do swo ich miesz kań
ni ko go już nie ob cho dzi. Ła twiej
i bez piecz niej jest wy dać bu dżet
na uno wo cze śnie nie i wy mia nę
lamp np. przy uli cy Po li Go ja wi -
czyń skiej niż zwięk szyć bez pie -
czeń stwo lu dzi i zro bić coś cze go
po pro stu bra ku je na in nej uli cy.
Przed wy bo ra mi prze pro wa dzo na
by ła wi zja lo kal na, któ rej prze wo -
dził Pan Adam Bu ła wa, obec ny
Prze wod ni czą cy Ra dy Dziel ni cy.
Pod czas te go. „ro bo cze go spa ce -
ru” ra zem z by łym już wi ce Bur -
mi strzem Pa nem Sie le wi czem
pro blem oświe tle nia i za go spo da -
ro wa nia za byt ko wej uli cy Barsz -
czew skiej był oma wia ny.

Za świ ta ła więc na dzie ja, że
wło da rze dziel ni cy je że li nie
przed, to przy naj mniej po wy bo -
rach po chy lą się nad pro ble mem
miesz kań ców i oświe tlą uli cę.

Po nie waż Pan Adam Bu ła wa
jest obec nie w ko ali cji rzą dzą cej

Żo li bo rzem i ma o wie le sil niej szą
po zy cję, ma my na dzie ję, że szyb -
ko przed się weź mie od po wied nie
kro ki, by do pro wa dzić do za mon -
to wa nia lamp przy pu blicz nej (co
na le ży pod kre ślić) uli cy.

Ist nie je też oczy wi ście al ter na -
tyw ne sta no wi sko w spra wie
oświe tle nia ul. Barsz czew skiej,
któ re mó wi, że mo że le piej nie
rób my tam oświe tle nia, bo prze -
cież bę dzie wi dać ca ły ba ła gan
i bru dy w tzw. „gę stwi nie” po mię -
dzy Barsz czew ską a Po toc ką.
Miesz kań cy tych oko lic jed nak się
z tym sta no wi skiem nie zga dza ją.
Co dzien nie do przy stan ku na Po -
toc kiej, przez tzw. gę stwi nę, prze -
cho dzą dzie siąt ki lu dzi, ra no
i wie czo rem, do szkół i do pra cy.
Te ren ten co ja kiś czas jest uprzą -
ta ny przez od po wied nie słu żby,
a ostat nio po ja wi ło się tym cza so -
we ogro dze nie przy sa mej Barsz -
czew skiej (na prze ciw nu me ru 6),
co mo że świad czyć o no wej in we -
sty cji w tym miej scu. Więc jed nak

nie jest to za po mnia na przez
świat uli ca.

– To jest wręcz nie by wa łe, że
spra wa do ty czą ca bez po śred nio
bez pie czeń stwa miesz kań ców,
przez ty le lat nie zna la zła zro zu -

mie nia i wo li po li tycz nej w zmie -
nia ją cych się za rzą dach dziel nic
– mó wi je den z miesz kań ców tych
oko lic, Ma riusz Am bro ziak.

Wła ści wie to do ma ga my się
oczy wi sto ści, bo trud no przejść

do po rząd ku dzien ne go nad fak -
tem, że w cen trum sto li cy de mo -
kra tycz ne go Pań stwa, ma my cał -
kiem nie oświe tlo ną uli cę, a sto -
sow ne dziel ni co we urzę dy nie ro -
bią ab so lut nie nic, aby tę sy tu ację
zmie nić. A trud no mó wić o bra ku
środ ków fi nan so wych sko ro in na
uli ca mo że cie szyć się wy mia ną
funk cjo nu ją ce go oświe tle nia. To
oczy wi ste py ta nie o go spo dar ność
i efek tyw ne wy ko rzy sta nie środ -
ków. Za rzut, że nie by ło for mal -
nej proś by w spra wie oświe tle nia
na Barsz czew skiej, też jest chy bio -
ny, bo wiem pół ro ku te mu był
skie ro wa ny ofi cjal ny wnio sek
do za rzą du dziel ni cy, pod pi sa ny
przez licz ne gro no za in te re so wa -
nych miesz kań ców.

Spra wą trze ba się za jąć na tych -
miast, by nie do szło do tra ge dii
czy nie szczę ścia, o któ re nie trud -
no w kom plet nie nie oświe tlo nym
te re nie.

Za nim znie cier pli wie ni miesz -
kań cy we zmą spra wy w swo je rę -
ce, z uza sad nio ną na dzie ją cze ka -
my na de cy zję władz dziel ni cy
i bę dzie my mo ni to ro wać re ali za -
cję po stu la tów miesz kań ców.

Pisz cie do nas na ad res re dak cji
lub ma ilem: g.wasz kie wicz@izo li -
borz.pl

Grze gorz Wasz kie wicz

Nadal ciemno na Barszczewskiej!
Dla cze go wciąż wie czo ro wą po rą, strach jest po ru szać się nie -

oświe tlo ną uli cą Barsz czew ską. Te mat bra ku oświe tle nia tej uli -
cy był już po ru sza ny kil ka mie się cy te mu.
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Żo li bor ski ko ściół, miej sce licz -
nych piel grzy mek, wpi sy wał się
w tę kon cep cję. Mo da za za my ka -
nie ulic, ja ko ra tu nek przed in wa -
zją sa mo cho dów, opa no wa ła
umy sły rad nych nie tyl ko tu taj.
W Lu bli nie za gro dzo no głów ną
uli cę i lud ność wy la ła się na tak
po wsta ły dep tak. Te po wsta wa ły

w cen trach wie lu miast, ale że by
w dziel ni cach? Lu dzie nie lu bią
zmian – za wy ro ko wał p. Mi ro sław
Wie czo rek, ze gar mistrz z po bli ska
i zo sta ło po sta re mu. By łem te go
sa me go zda nia, wie dząc iż w dni
świą tecz ne i wie czo ra mi bę dzie
tu taj mar two ta, a tak to przy naj -
mniej ja kiś sa mo chód, czy oświe -

tlo ny tram waj oży wi na mo ment
tę ci szę. Ma rzy ła się tym wi zjo ne -
rom pro me na da z ka wiar nia mi
i skle pi ka mi czyn ny mi do póź nych
go dzin noc nych z prze wa la ją cy mi
się tłu ma mi, lecz za po mnie li, że
jesz cze nie ma ta kiej si ły, któ ra by
od cią gnę ła ma sy ludz kie od te le -
wi zo rów i kom pu te rów.

Od kąd sta łem się pa sa że rem
me tra, za pa mię ta łem dwie rze czy,
prze ogrom ne tłu my i nad miar
krę cą cych się po pe ro nach mun -
du ro wych słu żb. Te po li cje, jak
po ją łem, mia ły je den cel – sku -
tecz nie znie chę cić ele ment szu ka -

ją cy tu taj azy lu, a więc, bez dom -
nych, pi ja ków, kie szon kow ców,
bru da sów i in nych nie po żą da -
nych. Swe go cza su w USA te go
nie zro bio no i za gnieź dzi ły się
w pod ziem nej ko lej ce wła śnie ta -
cy z gan ga mi włącz nie, któ rych
nie ła two da ło się wy ku rzyć. Za -
tem, aby nie po wie lić te go błę du,
za sto so wa no ostrą pre sję. Pan Ja -
cek Strzel czyk, chłop z Bie lan, za -
uwa żył jak kie dyś po ja wił się
na żo li bor skiej sta cji wy raź nie
pod chmie lo ny gość, ły sy, nie du ży
kom plet nie pi ja ny, rzu ca ło
nim 3 m w le wo, 3 m w pra wo.
Na gle wy sko czy li z ob sta wy dwaj
ubra ni po dob nie do po li cjan tów
ame ry kań skich, wy pro sto wa li go,
bo był po chy lo ny, wzię li pod pa -
chy i bez sło wa od sta wi li na gó rę.

Nie tyl ko re ago wa li na pod -
chmie lo nych, na źle ubra nych też.
Ten sam p. Ja cek, z po wo du nie -
chluj ne go wy glą du był wie le ra zy
za trzy my wa ny i opo wia dał o tym:
„Pierw szym ra zem wy ło wi li mnie
ze strasz ne go tłu mu, sta li na ga le -
ryj ce sta cji pl. Wil so na, po tem
gdzieś dzwo ni li”.

Mnie też raz przy dy ba li, je cha -
łem do ro bo ty w brud nym ko żu -
chu, gdy na ru cho mych scho dach
wy prze dził mnie ja kiś po li cjant
i sta nął sto pień przed, od wró ci -
łem się do ty łu wi dzę, stoi dru gi,
zna la złem się w klesz czach, od sta -
wi li mnie na bo czek, za żą da li do -
wo du, z czym je den gdzieś po le -
ciał, a dru gi mnie pil no wał, trwa ło
to z dzie sięć mi nut, ale dla mnie
wiecz ność, zwłasz cza, że nie by ło

wia do mo, jak to się skoń czy.
Ostat ni ta ki przy pa dek mia łem
w 1967 r. w Ka to wi cach na dwor -
cu ko le jo wym, jesz cze tym sta rym,
Pod ró żo wa łem au to sto pem, no -
co wa łem na dwor cach, po dej rze -
wa li mnie, że się pro sty tu uję, bom
się jak fry ga krę cił po ha li i za -
mknę li na pół go dzi ny. I te raz
znów sta łem pod ciu pa sem, a zdą -
ża ją cy do mnie klien ci nie mo gli
się na dzi wić i przy po mnia ła im się
mo ja opo wieść, że do in te re su do -
kła dam, ży ję zaś ze sprze da ży
noc ną po rą ce gieł fra je rom, i jak -
by się spraw dza ło.

Pre sja na ele ment nie po żą da ny
wy eli mi no wa ła ich tak sku tecz nie,
że po li cja ze sta cji Pl. Wil so na
prze no si ła się na in ne no wo otwie -
ra ne sta cje. Po zni ka ły też cał ko wi -
cie z ho ry zon tu i in ni mun du ro wi
z ob słu gi. Pew ne go ra zu gdy na to -
ry spa dła mi ko mór ka, nie by ło
ko go pro sić o po moc, drzwi
do słu żb by ły po za my ka ne i mi mo
usil nych sta rań nie od zy ska łem
stra ty. Je dy nie do wie dzia łem się,
że no cą, pod czas prze rwy w ru chu,
wcho dzą tam ja cyś sprzą ta cze
i wy bie ra ją z to rów łu py.

Trud no więc w me trze chu li ga -
nić. Kie dyś, wi dzia łem, drze mał
roz par ty na wa go no wej ław ce
mło dy pi jak, wtem ja kiś oby wa tel
na tych miast po łą czył się z mo tor -
ni czym, skąd pa dło py ta nie o nu -
mer wa go nu i gość nie po jeź dził
so bie.

(c.d.n.)
Żoliborski obserwator, plotkarz

i bukinista Krzysztof Jastrzębski

Tekst uka że się w ko lej nym to mie
ksią żki „Na pięk nym brze gu”
pod re dak cją Iza bel li An ny Za rem -
by i Be aty Za sa dy -Wy soc kiej.

De ka da me tra na Żo li bo rzu (2)

Pro jek tant sta cji me tra Pl. Wil so na An drzej Choł dzyń ski roz to -
czył wi zję za mia ny ul. Sło wac kie go w bul war na kształt pa ry -
skie go Champ Ely se es, czy li mó wiąc po pol sku w dep tak. Po -
mysł, aby ul. Sło wac kie go wy łą czyć z ru chu sa mo cho do we go
i tram wa jo we go, by tu zor ga ni zo wać żo li bor skie kor so, pod ję li
lo kal ni de cy den ci.
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Ga lę roz po czął Pre zes Fun da cji
„Ra zem Le piej” Ma rek Szam be -
lan, któ ry w cie płych sło wach
przy wi tał przy by łych go ści.

Na stęp nym punk tem wy da rze -
nia by ło roz strzy gnię cie kon kur su

„Przy ja ciel Ro dzi ny” w któ rym
no mi no wa ne by ło Żo li bor skie
Sto wa rzy sze nie Dom Ro dzi na
Czło wiek. W kon kur sie by ło sie -
dem ka te go rii i na le ża ło wy brać
sied miu” Nie zwy czaj nych

&#8220;.W cza sach tak trud nych,
gdzie bez na dzie ja rzą dzi ży ciem
wie lu ro dzin wa żne jest uho no ro -
wa nie lu dzi, któ rzy swo ją dzia łal -
no ścią wspie ra ją ro dzi ny,
a przede wszyst kim dzie ci.

Na gro dę głów ną w ka te go rii
Fun da cja/Sto wa rzy sze nie otrzy -
ma ło Żo li bor skie Sto wa rzy sze nie

Dom Ro dzi na Czło wiek. Dy plom
oraz me dal ode bra ła pa ni Pre zes
Zo fia Ko rze niec ka -Pod ruc ka.

Na gro dzo no rów nież wie lo dziet -
ną ro dzi nę, mat kę sa mot nie wy -
cho wu ją cą dzie ci, sa mot ne go oj ca.

W ka te go rii prze kaz me dial ny
na gro dę głów na otrzy mał pro -
gram TVP IN FO „Two ja spra wa”.

Ka te go rię Spon sor/Ofia ro daw -
ca otrzy ma ła pa ni Agniesz ka No -
wa kow ska, a w ka te go rii Oso ba
Pu blicz na na gro dę otrzy mał pan
Ra fał Wa sik.

Ga lę uświet ni li zna ni wy ko naw -
cy, któ rzy prze nie śli nas w ró żne
miej sca.

Wy stą pi ły Ali cja Wę go rzew ska
i An na Ma ria Ada miak, któ re
spo wo do wa ły iż go ście po czu li się
jak by zna leź li się w o ope rze.Wy -
stą pi li rów nież Bog dan Kie rej sza,
Mi chał Ostrow ski, Ma rian Licht -
man.

Zło ty me dal za za słu gi dla Fun -
da cji otrzy ma li Bog dan Bed na rek
i Adam No wa kow ski, srebr ny me -
dal otrzy ma li: Ba ron Hans Ad rian
Kle iner de Gras se oraz Ro bert
Dam ski.

Ser decz ne po dzię ko wa nia skła -
da my pa nu Mar ko wi Szam be la -

no wi za do ce nie nie pra cy na rzecz
dru gie go czło wie ka i uho no ro wa -
nie na sze go Sto wa rzy sze nia. Jest
nam bar dzo mi ło, że na sza pra ca
jest do ce nia na przez Fun da cję,
któ ra wie, jak cię żką pra cę wy ko -
nu je my.

Zo fia Ko rze niec ka -Pod ruc ka

Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina
Człowiek – Przyjacielem Rodziny

28 mar ca 2015 ro ku o godz. 19.00 w Ho te lu Ra dis son blu So -
bie ski od by ła się ga la Fun da cji „Ra zem Le piej”.

De cy zja za pa dła na naj wy ższym
szcze blu wła dzy pod ko niec mar -
ca, na spo tka niu pre mier Ewy Ko -
pacz z mi ni ster Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go, Mał go rza tą
Omi la now ską oraz przed sta wi cie -
la mi Ra dy i Dy rek cji Mu zeum.
Przy po mnij my, że pro jekt na bu -
do wę Mu zeum Hi sto rii Pol ski zo -
stał roz strzy gnię ty już w grud -
niu 2009 ro ku. Zwy cięz cą oka zał
się wów czas pro jekt ar chi tek ta
Boh da na Pa czow skie go, któ ry za -
pro po no wał bu do wę bu dyn ku

mu zeum po nad wy ko pem Tra sy
Ła zien kow skiej. Ale za le d wie rok

po roz strzy gnię ciu pro jek tu po ja -
wi ły się pierw sze trud no ści. Pro -
jekt wy da wał się nie do udźwi -
gnię cia przez bu dżet pań stwa
i dla te go za czę to roz wa żać in ne
lo ka li za cje, np. w miej scu Pa ła cu
Sa skie go. Dys ku sja trwa ła, a pro -
jekt bu do wy mu zeum z dnia
na dzień się od da lał. Na ra tu nek
przy szła na sza hi sto ria i zbli ża ją ce
się ob cho dy 100-le cia od zy ska nia
nie pod le gło ści przez Pol skę, któ re
bę dzie my świę to wać w 2018 ro ku.
God ne uczcze nie tej rocz ni cy
w gma chu Mu zeum Hi sto rii Pol -
skiej, w któ rym bę dzie mo żna ca -
ło ścio wo spoj rzeć na skom pli ko -
wa ne dzie je na szej oj czy zny, wy -
da je się czymś moc no re al nym.
Wo la po li tycz na już jest, cze ka my
za tem na ko lej ne de cy zje i sa mą
re ali za cję, któ ra spo wo du je, że
nasz Żo li borz bę dzie od wie dza ny
przez Po la ków z kra ju i ca łe go
świa ta.

Be ata Za sa da -Wy soc ka

Muzeum Historii Polski jed nak na Żo li bo rzu

Wy glą da na to, że pre sti żo we Mu zeum Hi sto rii Pol ski, na któ -
re cze ka my od lat po wsta nie na Żo li bo rzu, na te re nie Cy ta de li
War szaw skiej w ze spo le mu ze al nym do któ re go na le żeć bę dą ta -
kże bu do wa ne Mu zeum Ka tyń skie oraz pla no wa ne Mu zeum Woj -
ska Pol skie go.

Fot. Ser giusz Kor na tow ski



W kil ku żo li bor skich ksią żkach,
ta kże jesz cze przed smo leń ską ka -
ta stro fą, przy wo ły wa łam po sta ci
wiel kich żo li bo rzan – Le cha i Ja -
ro sła wa Ka czyń skich. Zaw sze by -
łam zda nia, że nie by li na Żo li bo -
rzu, dziel ni cy w któ rej uro dzi li się,
miesz ka li i by li z nią głę bo ko
zwią za ni, od po wied nio do ce nia ni.
Mam na dzie ję, że sy tu acja ta
wkrót ce ule gnie nor ma li za cji.

W czwar tym (ostat nim jak do -
tąd bo przy go to wu je my ko lej ny)
to mie „Na pięk nym Brze gu” pi sa -
łam o pre zy den cie Le chu Ka czyń -
skim i w pią tą rocz ni cę ka ta stro fy
smo leń skiej chcę przy po mnieć
kil ka pod sta wo wych idei Je go
pre zy den tu ry.

Lech Ka czyń ski pro fe sor pra wa,
in te lek tu ali sta a nie pro pa gan dzi -
sta po sia dał du żą wie dzę po li tycz -
ną i hi sto rycz ną i miał tro chę le wi -
cu ją cą wra żli wość, wy ra ża ją cą się
dą że niem do Pol ski spra wie dli wej
i so li dar nej. Chy ba nikt nie ma
wąt pli wo ści, że przed sta wia ny
za ży cia ob raz Le cha Ka czyń skie go
był ten den cyj nie zma ni pu lo wa ny.

Przy le pio no Mu twarz „ob cia chu”
co mia ło ozna czać, że był zbyt na -
ro do wy, zbyt ka to lic ki, zbyt zwią za -
ny z tra dy cją czy li nie no wo cze sny
w pry mi tyw nym ro zu mie niu. Przy -
le pio no Mu ta kże łat kę „ha mul co -
we go”, w co część spo łe czeń stwa
uwie rzy ła, po mi ja jąc tych, któ rzy
ta ką wer sję we wła snym po li tycz -
nym in te re sie roz po wszech nia li.

Dzia łał już w opo zy cji, nim po -
wsta ła So li dar ność. Był zde kla ro -
wa nym an ty ko mu ni stą i uwa żał,
że po 1989 r. sta ry sys tem miał
na dal de struk cyj ny wpływ na no -
wą rze czy wi stość.

Bę dąc sze fem NIK i mi ni strem
spra wie dli wo ści zdo był du żą wie -
dzę na te mat wa dli wie funk cjo nu -
ją ce go pań stwa.

Był prze ciw ny li be ra li za cji pra -
wa, któ ra otwie ra ła trud ne
do ogar nię cia mo żli wo ści dla ko -
rup cji i śro do wisk prze stęp czych.

Da wał od pór an ty pol skim stra -
te giom, jak np. wbi ja nie do gło wy
spo łe czeń stwu, że tyl ko go spo dar -
ka jest wa żna, a naj wa żniej szy jest
„świę ty spo kój”.

Po dob nie jak brat Ja ro sław
uwa żał, że pro ble mem współ cze -
snych Po la ków nie jest na ro do wa
me ga lo ma nia, tyl ko wręcz prze -
ciw nie po czu cie gor szo ści.

Gdy po wszech nie gło szo no
zmierzch pań stwa na ro do we go,
Lech i Ja ro sław Ka czyń scy wska -
zy wa li na je go ko niecz ność.

Przy wią zy wał bar dzo du żą wa gę
do po li ty ki hi sto rycz nej i jej od -
kła ma nia. Miał świa do mość, że
wszyst kie du że kra je dba ją o swo -
ją wi zję hi sto rii i roz po wszech nia -
nie jej w świe cie.

Nie był na cjo na li stą, tyl ko jak
przy wód cy du żych, eu ro pej skich
państw ro zu miał, że na le ży po wa -
żnie trak to wać na ro do we in te re -
sy. Po świę cał du żo uwa gi pa mię ci
hi sto rycz nej i dla te go z Je go ini -
cja ty wy po wsta ło Mu zeum Po -
wsta nia War szaw skie go.

Chciał two rzyć Pol skę sil ną
i nie za le żną, pod mio to wą. Miał
świa do mość, że wol ność nie jest
da na raz na za wsze, że trze ba
dbać o pol skie in te re sy i że sam
fakt by cia w Unii Eu ro pej skiej nie
jest w sta nie za pew nić by tu pań -
stwo we go i bez pie czeń stwa. W ostat nich cza sach, gdy gło -

szo no zmierzch pań stwa na ro do -
we go i trumf wol ne go ryn ku, bez
żad nej re gu la cji i kon tro li wska zy -
wał na ko ry gu ją cą ro lę pań stwa.

Uwa żał, że praw dzi wa mo der -
ni za cja ozna cza kraj z ko rze nia mi,
z prze szło ścią, z oby wa te la mi po -
sia da ją cy mi po czu cie wspól no ty,
to żsa mo ści i od po wie dzial no ści.

W mo im pod ręcz nym no te sie
no szę frag ment wy stą pie nia Pre -
zy den ta na fo rum mię dzy na ro do -
wym, któ re uwa żam za kwin te sen -
cję hi sto rii pol skiej i na za koń cze -
nie po zwo lę so bie je przy to czyć.

„Na sza hi sto ria jest ta ka, że
wpierw za trzy ma li śmy na kil ka set
lat eks pan sję Niem ców ku
Wscho do wi, póź niej par cie is la mu

ku Za cho do wi, a wresz cie marsz
re wo lu cji bol sze wic kiej. W mię -
dzy cza sie stwo rzy li śmy pierw szą,
eu ro pej ską re pu bli kę z obie ral -
nym, od po wie dzial nym przed pra -
wem wład cą i za sa dą rów no -
upraw nie nia re li gii, a kie dy przy -
szedł XX wiek, pierw si sta wi li śmy
opór Hi tle ro wi, zmu sza jąc Za -
chód by się roz pra wił z hi tle row -
ską Rze szą. Roz pra wia nie się
z So wie ta mi zo sta ło ta kże wsz czę -
te przez pol ską So li dar ność.”

War to to za pa mię tać!
Iza bel la An na Za rem ba

Fot. Oficjalna Strona Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej

stycznień 2006 za pośrednictwem
Wikimedia Commons

Lech Kaczyński – Żoliborski inteligent
– państwowiec i nonkonformista

Do źró deł pły nie się za wsze pod prąd, z prą dem pły ną tyl ko
śmie ci.

Zyg munt Her bert

W na szej szko le mo gą uczyć się
ab sol wen ci ośmio let niej szko ły
pod sta wo wej, gim na zjum i za -
sad ni czej szko ły za wo do wej.
Przyj mu je my rów nież oso by,
któ re prze rwa ły rów nież na ukę
w tech ni kum, li ceum pro fi lo -
wa nym lub in nym li ceum ogól -
no kształ cą cym, a chcia ły by
ukoń czyć szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie nia
eg za mi nów kla sy fi ka cyj nych,
mo żli wa jest kon ty nu acja na -
uki w AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym.

Matura – noworoczne
postanowienie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za cji
pla nów. Jed nym z nich jest
zda nie ma tu ry. Jest to mo żli -
we dla osób uczęsz cza ją cych
na kurs ma tu ral ny przy AS
– Li ceum Ogól no kształ cą cym
dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?

Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:
• chcą przystąpić

do egzaminu maturalnego
i zdać go z powodzeniem; 

• mają przerwę w nauce,
skończyli szkołę średnią

wiele lat temu;
• chcą przybliżyć sobie

tematykę egzaminu
maturalnego, dowiedzieć
się o formie i przebiegu
egzaminu;

• nie czują się dostatecznie
przygotowani
na sprawdzian wiedzy
i umiejętności
egzaminacyjnych;

• czują brak motywacji
i samodyscypliny
do systematycznego
powtarzania materiału.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5

Py ta nie czy tel ni ka Ja ku ba P.
Co raz czę ściej w me diach mó wi

się o bez po śred niej li kwi da cji szkód
ofe ro wa nej przez To wa rzy stwa
Ubez pie cze nio we. Więk szość chwa -
li ten po mysł, a ubez pie czal nie re -
kla mu ją go ja ko dar mo wą lub do -
dat ko wą usłu gę. Czy mo żna więc
po wie rzyć za ła twie nie od szko do wa -
nia swo je mu ubez pie czy cie lo wi mi -
mo, że za spraw cę zda rze nia od po -
wia da zu peł nie in ne to wa rzy stwo.

Odpowiada: Grzegorz
Waszkiewicz – Ekspert ds.
odszkodowań i roszczeń
ubezpieczeniowych

BLS to skrót od bez po śred niej
li kwi da cji szkód.

Po le ga ona na tym, że wy pła tą
od szko do wa nia lub na pra wą
znisz czo ne go w wy ni ku wy pad ku
sa mo cho du, zaj mu je się to wa rzy -
stwo ubez pie czeń, w któ rym po -

szko do wa ny za ku pił OC, a nie to -
wa rzy stwo spraw cy wy pad ku.
Po wy pła cie od szko do wa nia tzw.
„na sze to wa rzy stwo” wy stę pu je
do ubez pie czy cie la spraw cy szko -
dy i roz li cza się z nim już bez na -
sze go udzia łu. Jest to w za sa dzie
ko rzyst ne dla po szko do wa ne go
roz wią za nie, bo wiem ubez pie czy -
cie lo wi bar dziej za le ży na pro fe -
sjo nal nej ob słu dze ak tu al ne go
klien ta (na któ rym za ra bia), niż
ob cej oso by. Ist nie je jed nak wie le
sy tu acji, kie dy nie mo żna z te go
sko rzy stać i mieć pro ble my z od -
szko do wa niem.

Na przy kład BLS do ty czy tyl ko
zda rzeń, w któ rych uczest ni czy ły
tyl ko dwa po jaz dy, do ty czy tyl ko
uszko dzeń po jaz du i w koń cu cza -
sem zda rza się li mit kwo to wy co
do war to ści wy pła ty. Jed nak,
na co szcze gól nie na le ży zwró cić
uwa gę to fakt, że w ra mach BLS

nie są ob słu gi wa ne szko dy na oso -
bie, czy li świad cze nia za ob ra że -
nia cia ła czy z ty tu łu śmier ci.
Trze ba o tym pa mię tać, aby pod -
jąć wła ści wą de cy zję, kto ma zaj -
mo wać się na szy mi in te re sa -
mi. I nie ste ty, nie wszy scy ubez -
pie czy cie le da ją w ogó le ta ką mo -
żli wość. Wg in for ma cji pu bli ko -
wa nych przez PIU (Pol ską Izbę

Ubez pie czeń), do sys te mu de kla -
ru je przy stą pie nie 62% ryn ku.
Pra ce sys te mo we po mię dzy To wa -
rzy stwa mi jed nak wciąż jesz cze
trwa ją, ale co do za sa dy pra wo się
nie zmie ni, więc za wsze bę dzie my
mie li mo żli wość wy bo ru miej sca
za ku pu ubez pie cze nia jak i li kwi -
da cji szko dy.

O kon kret nych pro ble mach
z BLS -em bę dzie my pi sać w ko lej -
nych wy da niach.

Pisz cie do nas, je że li sa mi bo ry -
ka cie z po dob ny mi pro ble ma mi
na ad res re dak cji lub ma ilem:
g.wasz kie wicz@izo li borz.pl

Grze gorz Wasz kie wicz

Zgod nie z pra wem §§§

Bez po śred nia li kwi da cja szkód (BLS)
– o co w tym cho dzi?

Sied mio ro naj bar dziej twór -
czych pią to kla si stów ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 267 im. Ju liu sza
Sło wac kie go w War sza wie: Re gi -
na Choj now ska, Pau li na Czep -
czyń ska, Ju lia Jóź wiak, Wik to ria
Ko wal ska, Oli wia Ku cza ba vel
Ku cia biń ska, Bo gna Tryc i Sta ni -
sław Wa si lew ski zdo by ło Mi strzo -
stwo Pol ski w 24. Ogól no pol skim

Fi na le Mię dzy na ro do we go Kon -
kur su Twór cze go Roz wią zy wa nia
Pro ble mów „Ody se ja Umy słu”.

W Urzę dzie Dziel ni cy Żo li borz
ze zwy cię ską dru ży ną spo tka li się
za stęp cy Bur mi strza, Mi chał Ja -
ku bow ski i Grze gorz Hle bo wicz.

Ody se usze pod kie run kiem tre -
ne rek: p. Ka mi li Mań kow skiej i p.
Do ro ty Zió łek przy go to wy wa li się

do kon kur su od wrze śnia 2014 ro -
ku. W cią gu kil ku mie się cy tre no -
wa li twór cze my śle nie i współ pra -
cę. Przy go to wa li roz wią za nie 5.
pro ble mu dłu go ter mi no we go
– przed sta wie nie pt. „Jak w sta -
rym ki nie” i ćwi czy li za da nia
spon ta nicz ne. 28 lu te go 2015 ro -
ku, pod czas eli mi na cji re gio nal -
nych w War sza wie dru ży na
uczniów klas 5 za ję ła I miej sce
w gru pie za pew nia jąc so bie udział
w ogól no pol skim fi na le. W kon -
kur sie, któ ry od był się w Fil har -
mo nii Bał tyc kiej w Gdań sku,
udział wzię ło nie mal 1000 osób. 

Dru ży na Ody se uszy SP 267, ja -
ko je dy na pu blicz na szko ła pod -
sta wo wa z War sza wy, zdo by ła Mi -
strzo wo Pol ski i bę dzie re pre zen -
to wać nasz kraj w ogól no świa to -
wym fi na le, któ ry pod ko niec ma -
ja od bę dzie się na Uni wer sy te cie
Mi chi gan.

Je ste śmy dum ni z ogrom ne go
suk ce su żo li bor skich uczniów i ży -
czy my suk ce sów w Sta nach Zjed -
no czo nych!

Zró dło UD

Drużyna SP 267 Mistrzami
Polski w Odyseji Umysłu

Dru ży na SP 267 Mi strza mi Pol ski w Ody se ji Umy słu



Spa cer szla kiem Żo li bor skich
cie ka wo stek.

Pa sjo na tów Żo li bo rza nie bra -
ku je, a jed nym z nich jest prze -
wod nik miej ski Bar tło miej Wan -
cerz. Je go wie dza hi sto rycz na nt.
na szej dziel ni cy wy ja śnia nam
wie le za gad nień, o któ rych na wet
naj star si żo li bo rza nie nie ma ją
po ję cia. Już na po cząt ku lu te go
uda ło mi się, wraz z gru pą wy -
trwa łych spa ce ro wi czów, po znać
bli żej Żo li borz Ofi cer ski. Przy zi -
mo wej au rze do wie dzia łam się,
któ ry z do mów jest zbu do wa ny
na wzór ko lej ki na Ka spro wy
Wierch i skąd wzię ła się na zwa

Plac Sło necz ny. Wy ja śni li śmy też
na zwy ulic, oraz ich hi sto rię i zna -
nych miesz kań ców. Od kry wa nie
Żo li bo rza z prze wod ni kiem sta ło
się wy cze ki wa ną week en do wą
atrak cją. Wraz z przyj ściem wio -
sny, ka len darz wy cie czek po wo li
się wy peł nia za czy na jąc od wie -
czor nych spa ce rów kry ma inal ną
War sza wą, przez za byt ki mo der -
ni sty cze a skoń czyw szy na po łu -
dniu Żo li bo rza.

Już 19 kwiet nia mo że my spa ce -
rem prze mie rzyć szlak lo kal nych
cie ka wo stek.

Pod czas zwie dza nia do wie my
się m.in.:

• Co zostało z dawnej wsi
Potok?

• Gdzie „zawisł Hitler”?
• Gdzie kupowano grunt

za 1000 złotych?
• Jaki związek ma Zizou

z Żoliborzem?
• Co pozostało po dawnym

komisariacie?
• Gdzie było przeredagowane

budownictwo?
• Gdzie był park Moniuszki?
• Gdzie wypożyczali carscy

oficerowie?
• Co znajdziemy na Osiedlu

Kępa Potocka?
• Jak przeprowadzkę

na Żoliborz wspominał
Wańkowicz?

Spa cer za czy na się 19 kwiet -
nia 2015 o go dzi nie 12.05 na przy -

stan ku au to bu so wym Ma ry mont -
-Po tok w stro nę Bie lan. Udział
w wy ciecz ce jest dar mo wy.

Ka ta rzy na Łu cja Mar ci niak

• 25dag ryżu niełuskanego
• 1 średnia cebula białą
• po jednej małej papryce:

czerwonej zielnej żółtej
• 1 duży pomidor
• filet z piersi kurczaka

ok. 0,5kg
• ząbek czosnku
• 2 łyżki oleju
• 1/2 łyżeczki ostrej papryki
• 2 łyżki masła
• pęczek natki pietruszki
• sól, pieprz

Ryż nie łu ska ny przed go to wa -
niem na le ży sta ran nie wy płu kać,
na stęp nie ugo to wać ok. 20min
i po zo sta wić do od ciek nię cia.

Na du żą pa tel nie wle wa my olej,
na roz grza ny olej wkła da my po -
kro jo ną w du że ka wał ki pierś
z kur cza ka i sma ży my ok. 5 min.
Na stęp nie do da je my roz drob nio ny
czo snek i przy pra wy (sól, pieprz
i ostra pa pry kę w mia rę po trze by).
Ob sma żo ne go kur cza ka zdej mu je -
my z pa tel ni trzy ma my w cie płym
miej scu. Na stęp nie na pa tel ni roz -
ta pia my ma sło do da jąc po kro jo ną
w pa ski (ok. 0,5 cm) ce bu le i pa -
pry kę, sma ży my ok. 5 min na śred -
nim ogniu do ze szkle nia się wa -

rzyw. Do ze szklo nych wa rzyw do -
da je my ugo to wa ny ryż i po kro jo -
ne go po mi do ra do pra wia my so lą
i pie przem do sma ku i sma ży my
ok. 2–3 min. Na tak przy go to wa ny
ryż ukła da my usma żo ny fi let z kur -

cza ka i du si my ok. 8–10 mi nut
pod przy kry ciem na ma łym ogniu.
Ca łość po sy puj my po kro jo ną na -
tką pie trusz ki.

Ży czę smacz ne go.
Agniesz ka Pil

GRUNT SPRZEDAM
·2000 m2, w tym 1000 m2 zalesione,
z możliwością budowy domów jednorodzinnych.
Prąd – siła, woda, ogrodzona – siatka. Wieś
WYSYCHY ul. Spokojna, kierunek Wyszków. 95
tys. 508-385-718

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

KUPIĘ MIESZKANIE
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. Proszę
o tel. 500-205-923

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

RREEMMOONNTTYY  MMaalloowwaanniiee  GGllaazzuurrnniikk  HHyyddrraauulliikk
550066--009911--337799

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 601 – 336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z 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 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.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

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

10.04-24.04
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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS
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Kuch nia In for ma to ra

Kur czak z pa tel ni po da wa ny z ry żem

Kul tur nik

Co zo sta ło z daw nej wsi Po tok?

Fot. Ser giusz Kor na tow ski

Poszukujemy praktykantów

do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna






