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Bêdziemy
g³askani

Koñcz¹ siê wakacje, zaczn¹
nas g³askaæ po g³owach. Na
pierwszy ogieñ pójd¹ dzieci –
dziesiêæ tysiêcy nauczycieli nie
spe³ni³o ustawowego wymogu
i w ci¹gu szeœciu lat nie uzupe³ni-
³o swojego wykszta³cenia. 

Wisi nad nimi kataklizm wy-
powiedzenia – zrobili siê wiêc
diablo mili dla dzieci, licz¹c na
wsparcie rodziców: przecie¿ nie
mo¿na zwolniæ takiego fajnego
nauczyciela. Potem g³askanie
przeniesie siê na ogó³ Polaków,
a wiêc i warszawiaków. W listo-
padzie wybory. Us³yszymy wiêc,
¿e jesteœmy cudownymi obywa-
telami, nie ma takich na œwiecie,
¿e mistycznie ³¹czy siê u nas po-
kolenie AK z fantastycznie wy-
kszta³con¹ generacj¹ blokersów,
a to razem tworzy to paliwo do
rakiet, które wyniesie nas na
wy¿yny. 

Zarz¹dzaæ takim zespo³em
ludzkim to zaszczyt, wiêc nas wy-
bierzcie, bo tylko my potrafimy
doceniæ wasz¹ wielkoœæ. I podob-
nego rodzaju ma³o realne zapew-
nienia. Mo¿e nawet g³askania do-
czekaj¹ siê pi³karze. 

Nie chcê wprawdzie krakaæ, ale
nie wierzê, by Legia by³a cokol-
wiek w stanie dokonaæ w pucha-
rach, a reprezentacja kraju umia-
³a siê zakwalifikowaæ do fina³ów
Mistrzostw Europy, ale przecie¿
nie o to tu chodzi. Rzecz w nowej
teorii zarz¹dzania ludŸmi, tak
sprawnie przeniesionej przez poli-
tyków na krajowe boiska. 

Czego nie dotkniemy, to spie-
przymy, ale mówiæ trzeba, ¿e je-
szcze nigdy tak dobrze nie by³o.
Po latach wszechogarniaj¹cego
„to siê nie mo¿e udaæ”, triumf
œwiêci biegun przeciwny – „jeste-
œmy skazani na sukces”. Niech-
by tak by³o...

Tomasz Szymański
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CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

i materia³owe
�� mebloœcianki
�� sto³y, krzes³a, ³awy
�� witryny, komody

ABUD
MIESZALNIA

TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
� akcesoria, zamocowania

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

W NUMERZE:
� Mistrz œwiata

w Policji ssssttttrrrr.... 3333

� Picasso i Sikora
w jednym stali
domu ssssttttrrrr....     3333

� Wêdrówki
MIESZKAÑCA

ssssttttrrrr....     8888

� Co na to Sanepid?
ssssttttrrrr....     11113333

� Dzielnicowo na
sportowo ssssttttrrrr.... 11114444

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

Pustaki � Cegła � Gipsy � Siatka � Styropian 
Wełna � Tynki maszynowe � Płyty g−k

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

ul. Che³m¿yñska 1 tel. 022 612-32-71
ul. Zdziarska 64 tel. 022 747-01-60 

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!
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UWAGA! KOMITETY WYBORCZE!

Tradycyjnie ju¿ redakcja „Mieszkañca” zaprasza do wspó³pracy Komitety Wyborcze partii politycznych, ugrupowañ
oraz samych kandydatów, którzy ubiegaæ siê bêd¹ o mandaty do Sejmiku Mazowieckiego, Rady Warszawy i Rad Dzielnic.

Oczekujemy na Pañstwa w redakcji przy ul. Grenadierów 10. 
Nasze telefony: 022 813-43-83; 022 810-64-12; e-mail:redakcja@mieszkaniec.pl
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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 

Przejrzane zosta³y ju¿ wszy-
stkie newralgiczne miejsca,
w których - jak uczy doœwiad-
czenie - ma³ych uczniów mog³o
spotkaæ niebezpieczne zdarze-
nie. Przy przejœciach dla pie-
szych stan¹ patrole. 

* * *
Dogl¹daj¹cy ulic po³udnio-

woprascy funkcjonariusze za-
trzymali na gor¹cym uczynku
dwóch mê¿czyzn, którzy przy
skrzy¿owaniu ulic Kobielskiej
i Wiatracznej nerwowo zagl¹-
dali do zaparkowanych tam sa-
mochodów. Podczas legitymo-
wania okaza³o siê, ¿e jeden
z nich, 19-letni Sebastian P. ma
przy sobie skradzione z jednego
z aut radio. Obaj mê¿czyŸni zo-
stali zatrzymani. 

* * *
Policjanci z Rembertowa we-

zwani zostali ostatnio do zabez-
pieczenia szczególnie groŸnego
zdarzenia: przy ulicy Stra¿ac-
kiej jeden z mieszkañców  od-
nalaz³ 6 pocisków artyleryj-
skich, z których ka¿dy wa¿y³
powy¿ej 100 kg. Wybuch
któregokolwiek z nich móg³by
zniszczyæ teren  w znacznym
promieniu. Niewypa³ami zajêli
siê saperzy, którzy wywieŸli
groŸny ³adunek na poligon. 

* * *
Poniewa¿ w¹tek alarmów

zwi¹zanych z prawdziwym lub
fa³szywym zagro¿eniem eks-
plozj¹ materia³ów wybucho-
wych siê powtarza, policjanci
radz¹: - jeœli zauwa¿y³eœ podej-
rzany przedmiot - nie dotykaj
go, zawiadom odpowiednie
s³u¿by. Jeœli widzisz zagro¿ony
przedmiot, to znaczy, ¿e mo-
¿esz byæ w potencjalnym polu
jego ra¿enia. Tak¿e chemiczne-
go, biologicznego lub nawet
promieniotwórczego.  Informuj
o zagro¿eniu jak najwiêksz¹
grupê osób. Jeœli policja zamy-
ka dany teren, nie próbuj
„odzyskaæ” np. swojego samo-
chodu z parkingu. Na to przyj-
dzie czas po zakoñczonej akcji.
Nie odbieraj rzeczy z przecho-

walni - odejdŸ na bezpieczn¹
odleg³oœæ. Wrócisz, gdy bêdzie
to mo¿liwe. (t)

i Straży Miejskiej

Tu¿ po pó³nocy 27 sierpnia
stra¿nicy patroluj¹cy okolice
Wawra otrzymali drog¹ radiow¹
zg³oszenie o grupce m³odych
mê¿czyzn rozrzucaj¹cych kosze
na œmieci przy ul. Korkowej. 

Pojawienie siê patrolu Stra¿y
nie odstraszy³o jednak 4-osobo-
wej ekipy najbardziej agresyw-
nych m³odzieñców. Oddalili siê
i chwilê póŸniej zaczêli dewa-
stowaæ przystanek autobusowy
i kiosk. Kopali w wiatê, wy-
wrócili betonowy kosz i wybili
szybê w pobliskim kiosku.
Stra¿nicy schwytali ca³¹ czwór-
kê. Piotr G. (ur.1986), Miko³aj
Ch. (ur.1987), Gustaw Ch.
(ur.1992) i Marcin J. (ur.1989)
zostali przekazani w rêce policji.
Wszyscy byli pijani i jak wyka-
za³o badanie na alkometrze,
mieli od 0,8 do 2,1 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu.

* * *
Ruszy³a Akcja Koperta. Od

poniedzia³ku 28 sierpnia patro-
le Stra¿y Miejskiej sprawdzaj¹
czy na specjalnie oznakowa-
nych miejscach postojowych
parkuj¹ tylko osoby uprawnio-
ne. Jeœli nie - posypi¹ siê man-
daty. 

Patrolowane bêd¹ jedynie
drogi publiczne. Stra¿ miejska
nie ma prawa interweniowaæ na
prywatnym terenie - jak na
przyk³ad na parkingu przy cen-
trum handlowym. Za postój na
miejscu oznaczonym kopert¹
grozi mandat 100 z³ i za³o¿enie
na ko³o blokady. 

Akcja potrwa co najmniej do
wrzeœnia. Stra¿ uruchomi³a tak-
¿e specjalny adres mailowy,
pod który mo¿na zg³aszaæ in-
formacje o miejscach dla nie-
pe³nosprawnych zajêtych przez
bezmyœlnych kierowców. 
Zespół prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Przez najbli¿sze tygodnie policjanci  wraz ze
stra¿¹ miejsk¹ i ¿andarmeri¹ wojskow¹ poma-
gaæ bêd¹ dzieciom w przebyciu bezpiecznej
drogi do szko³y.

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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*  Filia: ul. Korkowa 167
tel. 812-43-51 (8.00-16.00)

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95
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<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
Warszawa, ul. Grochowska 242

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup � sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

„KRAS-PHONE”
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

✓✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓✓ Krótkie terminy realizacji
✓✓ Upusty przy zakupie mebli

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 
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ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

UBEZPIECZENIA
�� auta – AC, NW i najni¿sze OC
�� domy, mieszkania, emerytalne IKE
�� na ¿ycie, „pod kredyt”
�� zdrowotne

F I R M Y  K O M P L E K S O W O
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13

tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814

Zak³ad Pogrzebowy
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

ul. £ukowska 17 b 
ul. Mickiewicza 18 a

tel. 022 498 91 10
WYROBY W£ASNE! 

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15
zaprasza 

codziennie w godz. 700-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych
�� challange
�� turnieje
�� kawiarenka i rodzinna atmosfera
tel. 022 610−65−23

ZAKŁAD OPTYCZNY
Jacek i Piotr Cembrowscy
ul. Igañska 26 tel. 424-71-06

ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63
poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30

sobota 10.00-13.30
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DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

PODRÊCZNIKI SZKOLNE
ceny katalogowe

RABAT 5%
�� plecaki, piórniki

KREDYTY
�� ju¿ od 390 z³ dochodu
�� bez zgody wspó³ma³¿onka
�� szybka decyzja
�� okres sp³at do 60  miesiêcy
�� warunki kredytów jak w banku

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

tel. 022 612-38-21, 0501 303 236

- Mamy pod opiek¹ przesz³o
120 przedszkoli, szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów, szkó³ zawodo-
wych i liceów – mówi Krzysztof
Wieczorek, wiceburmistrz Pragi
Po³udnie.

– Wakacyjne remonty prowa-
dzone by³y w ok. 40 obiektach.
To bardzo du¿a iloœæ, tym bar-
dziej, ¿e czêœæ placówek, mam na
myœli zespo³y szkó³, zgrupowana
jest praktycznie w tych samych
obiektach. Tak wiêc wakacje by-
³y bardzo pracowite. W wydzia-
le infrastruktury dowiedzieliœmy
siê, ¿e na „oko³o-wakacyjne” re-
monty przeznaczono niebagatel-
n¹ kwotê blisko 5 mln z³otych.
Najwiêksza z tych inwestycji,
bêd¹ca obecnie w fazie przetar-
gu, modernizacja bloku ¿ywie-
niowego w przedszkolu przy ul.
Œwiêtos³awskiej, poch³onie
przesz³o pó³ mln z³. Ta inwesty-
cja zakoñczy siê w listopadzie.
Najmniej kosztowne by³o wyko-
nanie zewnêtrznego oœwietlenia
w Gimnazjum Nr 28 przy ul.
Umiñskiego (12 tys. z³.), ale
w tej szkole wymieniono jeszcze
pod³ogê w holu g³ównym, a nie-
d³ugo rozpocznie siê remont
dziewczêcych sanitariatów. 

W wielu placówkach stan ³a-
zienek jest z³y, dlatego w wyka-
zie remontów te przybytki stano-

wi¹ znaczn¹ pozycjê. Do 11
wrzeœnia powinien zakoñczyæ
siê remont sanitariatów w go-
c³awskim przedszkolu przy ul.
Bartosika, a nowe ³azienki lœni¹
ju¿ m.in. w przedszkolach przy
ul. Brac³awskiej, Walewskiej,
Bora-Komorowskiego, w zespo-
le szkó³ przy Komorskiej,
w podstawówkach przy Szase-
rów, Kwatery G³ównej i w CKP
przy Miñskiej 1/3. – Ka¿d¹ ³a-
zienkê mamy w innej kolorystyce
– Maria Ignyœ, dyrektor Przed-
szkola Nr 54, z dum¹ prezentuje
efekty remontu i dzieci, które te-

raz z mycia czerpi¹ prawdziw¹
przyjemnoœæ (na zdjêciu). 

– Dziêki nowym sanitariatom,
wymianie pod³óg i dziêki temu,
¿e w zesz³ym roku wyremontowa-
liœmy elewacjê nasze przedszkole
jest bardzo eleganckie. Proble-
mem wielu placówek jest te¿ fa-
talny stan okien. – S¹ szko³y
i przedszkola, w których prak-
tycznie nie otwiera siê okien
z obawy o to, ¿e mog¹ wypaœæ.
W upalne dni jest duszno, a w zi-
mie szczeliny i ubytki powoduj¹
wych³odzenie pomieszczeñ – Mi-
ros³awa Terlecka, przewodnicz¹-

ca dzielnicowej komisji oœwiaty
wielokrotnie zwraca³a uwagê na
potrzebê wymiany tych elemen-
tów. Stolarka okienna zostanie
wymieniona m.in. w Szkole
Podstawowej Nr 141 i Nr 185,
w gimnazjum na Afrykañskiej
i Zbaraskiej. Okna wymieniono
ju¿ w Przedszkolach Nr 198, 220
i 407. W placówkach oœwiato-
wych w znacznym stopniu zni-
szczone s¹ pod³ogi, dlatego na
ich wymianê Samorz¹d przezna-
czy³ prawie pó³ mln z³. 

Oprócz wspomnianego gim-
nazjum przy ul. Umiñskiego no-
we pod³ogi zastan¹ uczniowie
Gimnazjum Nr 27 z ul. Abraha-
ma oraz przedszkolaki z Bra-
c³awskiej i Bartosika. 

– W wielu miejscach wymie-
nione lub wyremontowane zosta-
³y takie elementy infrastruktury,
jak ogrodzenia, tarasy, schody
wewnêtrzne i wejœciowe, chodni-
ki... – mówi¹ pracownicy Wy-
dzia³u Infrastruktury. – W miarê
mo¿liwoœci finansowych staramy
siê systematycznie poprawiaæ
nie tylko komfort, ale tak¿e za-
dbaæ o bezpieczeñstwo uczniów
– dodaje wiceburmistrz Wieczo-
rek. – Ostatnio w dwóch szko-
³ach, w ZSO Nr 77 i Gimnazjum
Nr 29 zamontowaliœmy system
monitoringu. Wszystkie te re-
monty fachowo okreœlane s¹
mianem „remontów drobnych”.
To chyba nie jest dobre okreœle-
nie, gdy¿ wcale nie s¹ drobne ani
potrzeby ich wykonania, ani ko-
nieczne na nie œrodki. Mniejsza
o terminologiê – najwa¿niejsze,
¿e przez wakacje w temacie „re-
montów drobnych” zrobiono na-
prawdê wiele. ar

Wiele w „drobnych”
Wakacje to praktycznie jedyny okres, w którym mo¿na wykonaæ ró¿ne-
go rodzaju remonty w placówkach oœwiatowych. Zapytaliœmy urzêdni-
ków Pragi Po³udnie, co nowego w podleg³ych im placówkach zastan¹
po rozpoczêciu roku dzieci i m³odzie¿.

W Parku im. Oddzia³u Praga
AK, po³o¿onego miêdzy uli-
cami Grochowsk¹, Wetery-
naryjn¹, Kobielsk¹ i Pod-
skarbiñsk¹ trwaj¹ ostatnie
prace wykoñczeniowe. Jest
to obecnie jedna z najwiêk-
szych miejskich inwestycji
z zakresu ochrony œrodowi-
ska. Oficjalne otwarcie par-
ku zaplanowano na 17
wrzeœnia br. 

Park „OPAK” zosta³ zamkniêty dla
odwiedzaj¹cych w listopadzie ubieg³ego
roku, kiedy to rozpoczêto prace rewitaliza-

cyjne. D³uga i mroŸna zima spowodowa³a,
¿e roboty zosta³y przerwane na kilka mie-
siêcy. Jednak ju¿ póŸn¹ wiosn¹ prace ruszy-
³y pe³n¹ par¹. Pocz¹tkowo usuniêto stare
i suche drzewa zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu
podczas ewentualnej wichury. Nastêpnie
u³o¿ono alejki i za³o¿ono trawniki. Pracom
nie sprzyja³ te¿ upalny, wyj¹tkowo suchy li-
piec. Trwa nie chcia³a rosn¹æ; trzeba siê by-
³o wstrzymaæ z sadzeniem m³odych roœlin,
które nie mog³y rozwin¹æ systemu korze-
niowego w wyschniêtej na pieprz i twardej
jak ska³a ziemi. 

W koñcu jednak niemal wszystkie prace
s¹ na ukoñczeniu. W parku posadzono kil-
kadziesi¹t iglastych i liœciastych drzew, ty-
si¹ce krzewów i bylin, które razem tworz¹

ciekaw¹ kolorystycznie i przestrzennie
kompozycjê. Koszt nowych nasadzeñ wy-
niós³ oko³o 900 tysiêcy z³otych. 

W parku zbudowane zosta³y tak¿e place
zabaw dla dzieci z piaskownicami, huœtaw-
kami, domkami, konstrukcjami do wspi-
naczki linowej. Place pokryte s¹ wyk³adzi-
n¹ poliuretanow¹, która zapewnia dzieciom
bezpieczeñstwo, nawet podczas upadku
z pewnej wysokoœci. M³odzie¿ i doroœli bê-
d¹ mogli korzystaæ z boisk ogólnosporto-
wych oraz stolików do gier zespo³owych
np. szachów. 

„Ma³a architektura” w parku obejmuje
³awki, latarnie i pergole utrzymane
w przedwojennym stylu. Koszt wszystkich
prac rewitalizacyjnych to oko³o 4,7 miliona
z³otych. Pieni¹dze pochodz¹ z Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej. mkp 
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REKLAMA REKLAMA

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

SKLEP

� meble polskich 
i niemieckich producentów
� sprzêt AGD
� szafy Neves, STANplus+
� garderoby
GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa) 
tel. 673-28-91; 0602-353-624

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

CENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.

05-075 Warszawa Weso³a, ul. Niemcewicza 8 A, 
tel./fax (0-22) 773 48 14, www.lapinscy.pl

BUDOWA I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI:
� parki � skwery � osiedla � ogrody

SKLEP OGRODNICZY
� drzewa i krzewy ozdobne w szerokim asortymencie
� akcesoria ogrodnicze � upominki, wyroby z wikliny

� cebule kwiatowe w du¿ym wyborze

ul. Witolińska 43 Warszawa−Grochów 
(naprzeciwko Biedronki na ty³ach AutoWitolin HONDA) 

pon.–pt. 9–19, sob. 9–15
(0 22) 612 13 40 (0 22) 424 64 35

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

Zawody rozegrano w Brazylii, koñco-
wym ich elementem by³ wyœcig szosowy na
75 kilometrów. Nasz dzielny policjant prze-
gra³ jedynie z brazylijskim stra¿akiem i na
podium wyprzedzi³... kolejnego brazylij-
skiego stra¿aka. 

Sier¿ant Królikowski powtórzy³ w ten
sposób swój sukces sprzed roku, gdy w Ka-
nadzie równie¿ zdoby³ wicemistrzostwo
œwiata. 

W zawodach bierze udzia³ kilkuset ucze-
stników. Nastêpne mistrzostwa odbêd¹ siê
w 2007 roku w Australii.

- Jak wygl¹da taki wyœcig? - pytamy Ja-
nusza Królikowskiego 

- Najpierw s¹ eliminacje, a potem kla-
syczny wyœcig szosowy, zwykle na dystan-
sie 70-80 kilometrów. Stawka jest z regu³y
mocna, trzeba siê dobrze do tych zawodów
przygotowaæ, ¿eby coœ osi¹gn¹æ.

- Od dawna jeŸdzi pan na rowerze? 
- Od ma³ego ch³opaka. „Na powa¿nie”

zacz¹³em siê œcigaæ w wieku 14 lat, treno-
wa³em w warszawskim Orle, moj¹ domen¹
by³y sprinterskie dystanse na torze kolar-
skim. By³em wielokrotnym mistrzem War-
szawy, mistrzem Polski juniorów, zdoby-
³em pierwsz¹ klasê sportow¹. Podczas
s³u¿by wojskowej trenowa³em w ³ódzkim
Orle, gdzie moimi trenerami by³y takie s³a-
wy jak Jan Kudra i Janusz Kotliñski. Mo¿-
na wiêc powiedzieæ, ¿e jazdê na rowerze
mam we krwi.

- A w policji d³ugo ju¿ Pan s³u¿y? 
- Od 14 lat, najpierw w prewencji, potem

w dochodzeniówce, a od dwóch lat je¿d¿ê
w patrolu szkolnym. Kontrolujê tereny
przyszkolne, wspó³pracujê z dyrekcj¹, pe-
dagogami szkolnymi i nauczycielami
w zwalczaniu m³odzie¿owych patologii,
zwracam uwagê na wagarowiczów i temu
podobne.

- Ma pan dzieci?

- Tak dwójkê, 13 i  20 lat. Wiem wiêc, jak
wygl¹daj¹ problemy wychowawcze na sty-
ku dom szko³a.

- Takie kolarstwo musi zajmowaæ panu
bardzo du¿o czasu. A s³u¿ba ma swoje
prawa i wymagania. Jak to siê da po³¹-
czyæ?

- Da siê. Ja mam bardzo uporz¹dkowane
¿ycie. S³u¿ba: tu nie ma sentymentów i spe-
cjalnych przywilejów, ale moi prze³o¿eni
naprawdê potrafi¹ zrozumieæ moje dodat-
kowe pasje i maksymalnie, w ramach regu-
laminów, pozwalaj¹ mi na realizowanie
tych dodatkowych zainteresowañ. Rodzi-
na: mam nieziemsko wyrozumia³¹ i cierpli-
w¹ ¿onê Iwonê, dziêki której nie ma pro-
blemu – praca, jazda na rowerze, dom, ro-
dzina, dzieci. Jest po prostu wspania³a.
Dwie pasje: rower - startujê nie tylko na

szosie w wyœcigach s³u¿b mundurowych,
ale tak¿e w wyœcigach terenowych MTB,
w cyklu zawodów, które odbywaj¹ siê, co
dwa - trzy tygodnie. W tym roku potrakto-
wa³em je g³ównie jako element przygoto-
wañ do brazylijskich Mistrzostw Œwiata.
I druga pasja (jestem cz³onkiem klubu
„Bia³y Kie³” w Pomiechówku) to wyœcigi
psich zaprzêgów. Startujê w konkurencji,
która siê nazywa bikejoring i generalnie po-
lega na tym, ¿e w zawodach bierze udzia³
zawodnik na rowerze i pies, który jest do
tego roweru przywi¹zany smycz¹. Zawody
odbywaj¹ siê w trudnym terenie, rowerzy-
sta nie mo¿e ani na chwilkê wyprzedziæ psa
i ca³a sztuka na tym polega, by tak wspó³-
dzia³aæ, by tworzyæ zgrany duet. 

Pies - to specjalna rasa, jest ich w Pol-
sce tylko 20-30 sztuk - pêdzi przede mn¹,
na prostej osi¹ga prêdkoœæ 40-50 km, ja
za nim, ale tak, by mnie nie ci¹gn¹³, bo
siê straszliwie zmêczy. Jest czas tylko na
najkrótsze g³osowe komendy - tylko tak
siê odbywa sterowanie - a zgranie musi
byæ absolutne, gdy w tym pêdzie droga
rozwidla siê na trzy œcie¿ki. Tu nie ma
czasu ani mo¿liwoœci, by zatrzymaæ siê
i pokazaæ psu, gdzie ma biec. Pêdzimy
jak pociski. To samo przy podjazdach,
czy jeszcze bardziej - przy zjazdach. Pa-
sjonuj¹ca konkurencja. Zawody rozgry-
wane s¹ jesieni¹ i na wiosnê. I czwarty
obszar: czas wolny. Ale o nim zapomnij-
my. W³aœciwie go nie mam. Do realizacji
tych pasji potrzebny jest profesjonalny
sprzêt.

- Z policyjnej pensji da siê go pozy-
skaæ?

- No nie... Mam sponsorów, którym je-
stem ogromnie wdziêczny. Pomagaj¹ mi
Komenda G³ówna i Komenda Sto³eczna Po-
licji, Zwi¹zek Zawodowy Policjantów, Pol-
ski Zwi¹zek Kolarski (dziêki któremu np.
mia³em na mistrzostwa w Brazylii odpowie-
dnie ko³a), w fantastyczne rowery (budzi³y
niema³¹ zazdroœæ konkurentów) wyposa¿a
mnie Ski-team. Pomaga mi Campus, Kores,
Gimnasion Jacka Wszo³y, u którego „³apiê
kondycjê”, firma Hollmenkol. 

- Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
I gratulujemy dotychczasowych.

Rozmawiał: Tomasz Szymański

PICASSO i SIKORA
w jednym stali domu

Tych dwóch artystów po³¹czy³ dom przy ul.
Obroñców. Nie jest to zwyk³y budynek, ale
magiczne miejsce, gdzie od zakoñczenia woj-
ny tworzyli artyœci.

Picasso by³ tu z wizyt¹
w 1948 roku, a Stanis³aw Siko-
ra tworzy³ od 1946 do 2000 ro-
ku. To jego autorstwa s¹ znane
wszystkim popiersia – Boles³a-
wa Prusa przed szko³¹ na Zwy-
ciêzców, Stefana ¯eromskiego
na rogu Zwyciêzców i Francu-
skiej oraz Ignacego J. Pade-
rewskiego na Rondzie Wa-
szyngtona.

We wtorek 22 sierpnia, do-
k³adnie w szóst¹ rocznicê
œmierci Stanis³awa Sikory od-
s³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹
tego wybitnego rzeŸbiarza.

Tablicê, która zawis³a obok
tablicy wykonanej przez Stanis³awa Sikorê z okazji wizyty Pabla
Picassa, zrobi³ wnuk artysty Mateusz Sikora. 

Ods³oniêcie tablicy po³¹czono z inauguracj¹ ogrodu mieszcz¹ce-
go galeriê rzeŸby ogrodowej oraz uruchomieniem filii CPK, jak¹
zosta³a Doœwiadczalna Pracownia Litografii im. Pabla Picassa.

- To, co dokona³a w niewielkim czasie grupa zapaleñców, która
przeobrazi³a zaniedbany przez pó³ wieku skrawek ziemi przy

Obroñców 28/30 w przepiêkny ogród, trzeba koniecznie zobaczyæ –
powiedzia³ na otwarciu burmistrz Pragi Po³udnie Mateusz Mroz,
zapraszaj¹c równie¿ mieszkañców Saskiej Kêpy do zwiedzenia
pracowni litografii, gdzie tworz¹ rzeŸbiarze Mateusz Sikora, Da-
riusz Zieliñski i Ewa Zwoliñska oraz fotografowie Jacek Kasprzyk,
Marta Sieciarz i najs³ynniejszy z nich Tomek Sikora. To jego foto-
grafie przedstawiaj¹ce rodziców (ojca rzeŸbiarza i matkê malarkê)
mo¿na by³o zobaczyæ na p³otach i parkowych drzewach. (bm) 

Mistrz świata w Policji
Sier¿ant sztabowy Janusz Królikowski je¿d¿¹cy w patro-
lu szkolnym po³udniowopraskiej komendy rejonowej
policji zosta³ kolarskim wicemistrzem œwiata policjan-
tów, stra¿aków i s³u¿b mundurowych!

O K N A
�� Drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, AL.
�� Rolety �� Żaluzje �� Parapety
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 

e−mail: oknamaro@wp.pl       www.oknamaro.pl

RATY
0%

SCHÜCO LETNI
RABAT 40%

LC Language Centre
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

Egzaminy Trinity College
London

Matury i inne
Centrum jêz. hiszpañskiego

ul. Patriotów 108
Warszawa-Miedzeszyn 

– obok stacji PKP
tel. (22) 872-91-57
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Uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ i pa-
triotycznym koncertem w ko-
œciele na Kamionku
uczczono 86 rocznicê
„Cudu nad Wis³¹”-
bitwy, w której,
w ocenie wielu histo-
ryków, wa¿y³y siê lo-
sy Europy. – Dziêki mê-
stwu polskiego orê¿a i po-
mocy Matki Bo¿ej Zwyciêskiej
na wiele lat uda³o siê powstrzy-

maæ ekspansjê bolszewizmu! –
mówi³ proboszcz parafii ks.
Zdzis³aw Józef Gniazdowski.
W 1920 r., dwa dni przed Bitw¹
Warszawsk¹, w³aœnie na Ka-
mionku ks. Ignacy Skorupko
odprawi³ Mszê dla mieszkañ-
ców i ¿o³nierzy. Du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³ siê zorga-
nizowany po Mszy Œw. kon-
cert. – Prawie wszyscy wierni
zostali, aby pos³uchaæ pieœni
i historii zwi¹zanych z pieœnia-
mi – zauwa¿y³ stoj¹cy w po-
czcie sztandarowym W³odzi-
mierz Kluczyñski ze S³u¿by
Koœcielnej – to rzadko siê zda-
rza. Koncert zorganizowano
dziêki wsparciu w³adz dzielni-
cy, które reprezentowa³ wice-
burmistrz Antoni Stradomski.


 
 

Trwaj¹ prace nad utworze-

niem Stowarzyszenia Pamiêci
Armii Krajowej. Jego zadaniem
ma byæ przekazywanie pamiêci
o ¿o³nierzach AK i kontynuo-
wanie dzia³alnoœci zwi¹zku. 

Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy
AK liczy blisko 30 tysiêcy
cz³onków w kraju i poza grani-
cami Polski. Zajmuje siê orga-
nizacj¹ obchodów, wydawnic-
twami i upamiêtnianiem AK.
Coraz trudniej jednak wetera-
nom sprostaæ codziennej ciê¿-
kiej pracy - jak sami mówi¹ - te-
go „ma³ego przedsiêbiorstwa”. 

St¹d pomys³, by ta kadencja
w³adz zwi¹zku by³a ju¿ ostat-
ni¹, a jak najszybciej powsta³o
Stowarzyszenie Pamiêci Armii
Krajowej.


 
 

Pomnik marsza³ka Józefa Pi³-

sudskiego wybrali samorz¹-
dowcy Warszawskiego Zarz¹du
Regionalnego PiS na miejsce
briefingu prasowego z okazji
rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Radny Warszawy Stanis³aw
Wojtera i zastêpca burmistrza
Pragi Pó³noc Krzysztof Fal-

kowski prezentowali plakat, na
którym polski ¿o³nierz zwyciê-
¿a alegorycznie przedstawione-
go w postaci czerwonego smo-
ka ¿o³nierza sowieckiego. 

– Wielka by³a wola walki –
powiedzia³a „Mieszkañcowi”
radna Miros³awa Terlecka,
która wraz z wiceburmistrzem
Jaros³awem Jankowskim repre-
zentowa³a na spotkaniu Pragê
Po³udnie. – Teœciowie opowia-
dali mi, jak m³odzie¿ fa³szowa³a
w swoich dokumentach daty

urodzenia, ¿eby tylko siê dostaæ
do wojska i móc walczyæ
w obronie Ojczyzny.


 
 

Brukowa nawierzchnia, cho-

dniki z granitowych p³yt w ró¿-
nych odcieniach, nowe latarnie
i przystanki autobusowe - tak
za 15 miesiêcy bêdzie wygl¹da-
³a jedna z najbardziej reprezen-
tacyjnych ulic stolicy - Kra-
kowskie Przedmieœcie. 

- W pierwszym etapie, który
potrwa kilkanaœcie dni, zostan¹
przebudowane drogi objazdowe
dla autobusów. Mniej wiêcej po
trzech tygodniach prac, zosta-
nie zamkniêty pierwszy odcinek
Traktu, najprawdopodobniej od
ul. Œwiêtokrzyskiej do pomnika
Miko³aja Kopernika i tam siê
rozpoczn¹ pierwsze prace re-
montowe - powiedzia³ w œrodê
Adam Stawicki z biura praso-
wego Zarz¹du Dróg Miejskich. 

Wed³ug Stawickiego koszt
remontu od ulicy Miodowej do
Œwiêtokrzyskiej, szacowany
jest na ok. 43 mln z³. - Jest to
kapitalny remont, ³¹cznie z wy-
mian¹ instalacji podziemnych.
Zabezpieczone zostan¹ tak¿e
fundamenty kamienic, które sto-
j¹ wzd³u¿ Traktu - powiedzia³
Stawicki. Wykonawc¹ prac re-
montowych jest konsorcjum
Mostostal Warszawa. 


 
 

B³yskawicznie, bo tylko czte-

ry dni drogowcy remontowali
Sask¹. Wprawdzie przez ten
czas na Saskiej Kêpie panowa³
chaos drogowy, na który uskar-
¿ali siê goœcie odwiedzaj¹cy

mieszkañców, ale za to 1 wrze-
œnia autobusy i samochody
wioz¹ce uczniów pojad¹ ul. Sa-
sk¹, która zosta³a pokryta now¹
nawierzchni¹ 


 
 

14,6 tys. nauczycieli jest za-

gro¿onych zmniejszeniem wy-
nagrodzeñ od 1 wrzeœnia br.
o 25-30 proc. - wynika z da-
nych z Systemu Informacji
Oœwiatowej. 

Prezes Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego (ZNP) S³awo-
mir Broniarz. wyjaœni³, ¿e doty-
czy to nauczycieli, którzy ukoñ-
czyli studium nauczycielskie
lub studium wychowania przed-
szkolnego, ale nie uzupe³nili do
tej pory wykszta³cenia do po-
ziomu, co najmniej licencjatu. 

Broniarz zdementowa³ jed-
noczeœnie informacje podane
w ubieg³ym tygodniu przez me-
dia, ¿e w pocz¹tku roku szkol-
nego pracê straci z powodu bra-
ku kwalifikacji kilkanaœcie ty-
siêcy nauczycieli. - Z naszych
szacunków wynika, ¿e dotyczy
to ma³ego odsetka nauczycieli -
powiedzia³ prezes zwi¹zku.
Wiêkszoœæ nauczycieli nie pod-
nios³a swoich kwalifikacji
z przyczyn ekonomicznych.
Ministerstwo Oœwiaty wymaga
uzupe³nienia braków, ale nie
wprowadzi³o ulg w op³atach za
studia wieczorowe czy zaocz-
ne, a p³ace nauczycielskie nadal
nale¿¹ do bardzo niskich na tle
œredniej krajowej. 


 
 

Bêd¹ protesty! Nie ma zgody

mieszkañców i ekologów - na
przebieg po³udniowego odcin-

ka obwodnicy oko³owarszaw-
skiej. Trasê w pi¹tek 25 sierp-

nia zatwierdzi³ wojewoda
mazowiecki. Drogowe

warianty od kilku lat
wzbudza³y kontro-
wersje wœród w³aœci-

cieli domów - prze-
znaczonych do wyburze-

nia. Niezadowolenie powo-
duje te¿ fakt, ¿e choæ w nazwie
jest „obwodnica” - szlak komu-
nikacyjny ma prowadziæ przez
miasto. 

Trasa po³udniowego odcinka
obwodnicy po³¹czy miejsco-
woœæ Konotopa z lotniskiem
Okêcie. W tym miejscu prze-
tnie alejê Krakowsk¹. Wybu-
rzonych zostanie kilkanaœcie
budynków na osiedlu Za³uski.
W tym domu przy Andrzeja
Struga mieszkaj¹ trzy rodziny. 

W³aœnie ze wzglêdu na ko-
niecznoœæ wyburzenia tych do-
mów wojewoda ponad rok wa-
ha³ siê z podjêciem decyzji. 

Zgodnie z prawem mieszkañ-
cy i organizacje ekologiczne
maj¹ miesi¹c na wnoszenie
sprzeciwów, które bêdzie roz-
patrywaæ minister transportu.
Ju¿ wiadomo, ¿e protesty bêd¹. 

Jeœli protesty zostan¹ oddalo-
ne Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad roz-
pocznie wykup gruntów. 

Urzêdnicy zapewniaj¹, ¿e
w³aœciciele wyburzanych bu-
dynków - finansowo nie strac¹. 

Zatwierdzony przez wojewodê
po³udniowy odcinek obwodnicy
oko³owarszawskiej ma byæ goto-
wy za trzy lata. Ca³a - do 2012
roku. Jej koszt szacuje siê na po-
nad 13 miliardów z³otych. 


 
 

28 sierpnia na sto³ecznych

drogach rozpoczê³a siê akcja
„Bezpieczny Autokar”. Nad
powrotami kolonistów z waka-
cji czuwaj¹ policjanci i inspek-
torzy ruchu drogowego. Kon-
trolowana jest trzeŸwoœæ kie-
rowców oraz stan techniczny
autobusów i dokumenty prze-
woŸników. 

Kontrole autokarów s¹ pro-
wadzone na g³ównych trasach
prowadz¹cych do stolicy z Kra-
kowa, Katowic oraz Gdañska.
W ci¹gu minionych dwóch
miesiêcy funkcjonariusze na³o-
¿yli ponad dwieœcie kar na
przewoŸników. Prowadzone s¹
te¿ w 170 przypadkach postê-
powania wyjaœniaj¹ce. 

Najczêœciej kierowcy pozo-
staj¹ w podró¿y znacznie d³u-

¿ej, ni¿ przepisowe 9 godzin na
dobê. £amane s¹ te¿ przepisy
zwi¹zane z op³atami drogowy-
mi, które nie s¹ wnoszone na
czas przez przewoŸników. Co-
raz rzadziej inspektorzy ujaw-
niaj¹ z³y stan techniczny auto-
karów. Akcja „Bezpieczny Au-
tokar” potrwa do 3 wrzeœnia.


 
 

Co roku tysi¹ce kobiet umie-

ra na raka. Wczesna diagnoza
uratowa³aby wiêkszoœæ z nich.
Nowe programy Narodowego
Funduszu Zdrowia maj¹ zachê-
ciæ kobiety do badañ przesie-
wowych. 

NFZ wysy³a do kobiet listy
i sms-y zapraszaj¹c je na darmo-
we badania: cytologiê i mam-
mografiê. To tak zwany skrynig,
czyli badania przesiewowe. 

Na badania mammograficzne
zaproszone zosta³y kobiety
miêdzy 50 a 69 rokiem ¿ycia.
Na cytologiê ju¿ 25-latki.
W Polsce nale¿a³oby wykonaæ
ponad dziesiêæ milionów badañ
cytologicznych i piêæ milionów
mammografii, by skutecznie
zapobiegaæ chorobom nowo-
tworowym. 

Listê oœrodków wykonuj¹-
cych badania przesiewowe
mo¿na znaleŸæ na stronie inter-
netowej Narodowego Funduszu
Zdrowia. 


 
 

Ju¿ ponad 1000 osób zg³osi-

³o chêæ udzia³u w 28. Flora
Maratonie Warszawskim. S¹
to biegacze z Polski i 29 in-
nych pañstw, m.in. z Wielkiej
Brytanii, Finlandii, Hong
Kongu i Republiki Po³udnio-
wej Afryki. 28. Flora Maraton
Warszawski odbêdzie siê 17
wrzeœnia br. Bêdzie najwa¿-
niejszym wydarzeniem 3-
dniowego Warszawskiego Fe-
stiwalu Biegowego, najwiêk-

szej imprezy biegowej w Pol-
sce (15-17 wrzeœnia br.). 

Podczas festiwalowego wee-
kendu odbêd¹ siê tak¿e II War-
szawska Sztafeta Maratoñska
Ekiden, bieg charytatywny
Herbalife Run, koncerty, piknik
rodzinny TKKF oraz organizo-
wane po raz trzeci przy marato-
nie Targi Sport & Fitness.
W pierwszej edycji Festiwalu
w 2005 roku uczestniczy³o oko-
³o 5 tys. osób z ca³ego œwiata.


 
 

Po 21 latach kierowania para-

fi¹ Ojców Pallotynów przy ul.
Skaryszewskiej na emeryturê
przeszed³ ks. prof. Edmund Ro-
bek. Nowym gospodarzem para-
fii zosta³ pochodz¹cy z Mazur
35 letni ks. dr Jacek Smyk (na

zdjêciu). - Mia³em obawy przej-
muj¹c parafiê po tak zas³u¿onej
i lubianej postaci – powiedzia³
„Mieszkañcowi” ks. Jacek
Smyk - ale spotka³em siê z wiel-
k¹ ¿yczliwoœci¹. Nowy pro-
boszcz zna swoj¹ parafiê, gdy¿
w latach 1998 – 2001 by³ tutaj
wikariuszem, a w czasie studiów
pomaga³ w kolêdzie i spowiedzi.
Jedn¹ z pierwszych zmian, jakie
zainicjowa³ by³a modernizacja
strony internetowej parafii
(www.skaryszewska.pl)

(ab) (ar)(mkp)
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Zaproszenia dla mieszkańców

�Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I.J. Pade-
rewskiego – 02.09. godz. 18.00 - „Biesiada Poetycka”, Gwiazda-
mi wieczoru bêd¹: Antonina Krzysztoñ, „Wolna Grupa Bukowi-
na” oraz „Czerwony Tulipan”. Imprezê poprowadzi znany pre-
zenter telewizyjny Piotr Ba³troczyk. Imprezê organizuje Wydzia³
Kultury dla Dzielnicy Praga Po³udnie oraz Centrum Promocji
Kultury. Patronat medialny: Polskie Radio BIS, Radio Warszawa
Praga oraz „Mieszkaniec”.
� Oœrodek Sportu i Rekreacji ul. Siennicka 44 – 09.09. (sobo-
ta)  - XXIII Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych - organiza-
tor: CPK Praga Po³udnie i Polskie Towarzystwo Taneczne;
wspó³organizatorzy: Centrum Kultury i Wspó³pracy Miêdzyna-
rodowej „Œwiatowid” i Oœrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy
Praga Po³udnie.
� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54, 03.09. godz.
15.00-18.00 Pierwszy Dzieñ Otwarty Klubu Kultury „Falenica”;
10.09. godz. 15.00-19.00 Drugi Dzieñ Otwarty Klubu Kultury
„Falenica” (w programie m.in. inauguracja projektu pn. „Sztuka.
Przystanek na ¿¹danie”); 24.09. godz. 15.00-18.00 Premiera
sztuki Barbary Wizimirskiej pt. „Niespodziewane szczêœcie, czy-
li powa¿ny k³opot” w re¿yserii Szczepana Szczykno (w ramach
imprezy „Œwiêto Falenicy - Falenicki Maraton Artystyczny”
organizowanej przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne).
03.09-22.09. „Sezon 2005/2006 w Klubie Kultury Falenica. Fo-
tografie. Filmy. Rysunki.”

� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

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

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     LLLLEEEETTTTNNNN IIII 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
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No i proszê! Wakacje siê
koñcz¹, wydatki nas goni¹,
ale czego siê nie zrobi, by nie-
ba przychyliæ dzieciom, za-
dbaæ o ich wykszta³cenie
i przysz³oœæ?!

Kupujemy zeszyty, kredki,
linijki i to, co najwa¿niejsze –
ksi¹¿ki. W Berlinie podczas
Mundialu ods³oniêto nawet
na placu Bebel pomnik (na
zdjêciu) z³o¿ony ze stosu gi-
gantycznych tomów! U nas
ksi¹¿ka prêdko siê pomnika
nie doczeka, ale – mus to mus.
Podrêczniki kupiæ trzeba!
Jednak nie na tym powinna
koñczyæ siê troska o wykszta³-
cenie i wiedzê naszych dzieci.

Znam dom, w którym o ojcu
dziewczynki, by³ym mê¿u mat-

ki, nie wolno mówiæ inaczej,
jak „ten sk...wiel”, a ma³a ma
kilka razy w tygodniu „poga-
danki” mamusi na temat tego,
dlaczego ów osobnik ze
wszech miar na takie miano
zas³uguje.

W innej rodzinie zdolna,
mi³a dziewczynka, by poga-
daæ z tat¹ lub choæby razem

z nim obejrzeæ mecz, musi so-
bie na to specjalnie „zas³u-
¿yæ”: sprz¹taniem, wykony-
waniem rozmaitych, naprêdce
wymyœlanych prac domo-
wych. Inaczej - marsz do po-
koju i nie wychylaæ mi tu no-
sa! Matka nie ma nic do ga-
dania, bo ojciec wie lepiej.
No, nie lubi i ju¿.

Kilka dni temu mia³am
w rêce dokument – pismo,
skierowane przez inn¹ matkê
do dyrekcji szko³y jej syna,
w którym usilnie dowodzi, ¿e
ów oœmioletni synek to... ero-
toman i zboczeniec. To dzia³a-
nie jest wymierzone przeciw-
ko ojcu, który dziecko wycho-
wuje. Jak szko³a odnios³a siê
do tych macierzyñskich „re-
welacji” o œwietnie znanym
jej trzecioklasiœcie, bardzo
dobrym uczniu i dobrym, spo-
kojnym dziecku, mo¿na siê
domyœlaæ. Jak siê czu³ ch³op-
czyk, trudno sobie wyobraziæ.

Ale edukacja dzieci, to nie
tylko szko³a. Czy rodzina jest

pe³na, czy rozbita, to my, ro-
dzice, przygotowujemy nasze
dzieci do ich doros³ego ¿ycia.
Mimo w³asnych frustracji,
gniewu i z³ych doœwiadczeñ,
nie warto ich naznaczaæ, za-
ka¿aæ nasz¹ krzywd¹. 

Skoro ju¿ jesteœmy w ksiê-
garni, warto kupiæ coœ dla
siebie. O tym, jak zdrowo
i bezpiecznie przeprowadziæ
nas i dzieci przez w³asne stre-
sy i z³e doœwiadczenia. Bo po-
stêpuj¹c tak, jak nam dyktuje
nastrój chwili, choæ roz³adu-
jemy w³asne humory i kom-
pleksy, uczymy dzieci czegoœ
z³ego, pokazuj¹c im, ¿e s¹
ma³o warte („jesteœ taka sa-
ma, jak on!”), ¿e nie ma mi³o-
œci szczerze bezwarunkowej
(„obejrzymy razem mecz, jak
odkurzysz mieszkanie”), ¿e
manipulacja i oszczerstwo
potrafi¹ raniæ wprost w bez-
bronne, dzieciêce serce...
A my przecie¿ tak kochamy
nasze dzieci, prawda?

żu

Pêdzimy
po wiedzê!

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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Rzadko siê zdarza, ¿eby na jednym wernisa¿u znalaz³o siê dwóch kolejnych dy-
rektorów jednego muzeum. A jednak wydarzenie takie  nast¹pi³o 8 sierpnia na
otwarciu wystawy pt. „70 lat Muzeum Historycznego m. st. Warszawy”. Co wiêcej
nie dotyczy³o ono pani dyrektor tego muzeum, Joanny Bojarskiej, ale dwóch innych
dyrektorów - Muzeum Narodowego i Muzeum Karykatury.  

Pierwsze reprezentowa³ Ferdynand Ruszczyc, drugie – Marek Wojciech Chmu-
rzyñski, nota bene absolwent „mojego” Liceum im. W³adys³awa IV. Tak siê z³o¿y³o,
¿e zanim Ferdynand Ruszczyc obj¹³ Muzeum Narodowe, by³ on dyrektorem Mu-
zeum Karykatury. Muzeum to, za³o¿one w 1978 roku przez zmar³ego w 1991 ro-
ku Eryka Lipiñskiego, jednego z najs³ynniejszych polskich rysowników, grafików,
scenografów i oczywiœcie karykaturzystów, sta³o siê jedynym tego typu muzeum na
œwiecie.  Chmurzyñski zaœ, energicznie i twórczo, rozwija dziedzictwo zarówno Ery-
ka Lipiñskiego jak i Ruszczyca. „W³adek IV” wyró¿ni³ Marka Wojciecha  m. in. tym,
¿e zaprosi³ go na spotkanie z uczniami, obok takich tuzów jak W³adys³aw Barto-
szewski, Czes³aw Mi³osz, Ryszard Kapuœciñski i Andrzej Wajda. 

Jedn¹ z wa¿nych imprez, jakie zorganizowa³ Chmurzyñski, by³a wystawa pt.
„Ameryka i Œwiat 1980-2006 – Ilustracje Prasowe”, której wernisa¿ odby³ siê 26
czerwca w ramach przygotowañ do amerykañskiego Œwiêta Narodowego 4 Lipca.
Wystawa obejmowa³a 200 prac 53 artystów zwi¹zanych z redakcj¹ „The New York
Timesa”. Wœród twórców znajdowali siê: rysownik Janusz Kapusta oraz Martin Ko-
zlowski (przez „l”, nie „³”), Amerykanin polskiego pochodzenia, którzy byli wspó³-
kuratorami wystawy. Na niej zaœ - artyœci amerykañscy harcowali sobie po wszyst-
kich bez wzglêdu na ich narodowoœæ, ustrój ich pañstw i stanowisko. I tak, Charles
Waller przedstawi³ walkê „Solidarnoœci” z w³adz¹ jako go³¹ piêœæ wystawion¹
przeciwko  lufie pistoletu, do której przymocowany by³ – wiadomo, jaki - sierp.
Randy Jones narysowa³ Putina jako cara w mundurze wojskowym, który jedn¹ no-
g¹ w generalskim bucie i szabl¹ nadnaturalnej wielkoœci uciska Czeczeniê, a drug¹
nogê stawia na zarysie Europy. Niedaleko od niego, James Williamson zaprezen-
towa³ twarz George’a W. Busha o czole tak w¹skim, ¿e musia³o to œwiadczyæ
o ograniczonym umyœle prezydenta. Martin Kozlowski zaœ narysowa³ amerykañ-
skiego psa wojny, który przymocowany ³añcuchem do ska³y, wyrywa siê do skoku
i najpewniej skoczy³by, gdyby nie ³añcuch, poniewa¿ trzymaj¹cy go tak¿e na uwiê-
zi pas, na którym widnieje napis „UN” („ONZ”), jest tylko... ze skóry, czyli abso-
lutnie do niczego. 

Martina Kozlowskiego pozna³em w nieoczekiwany sposób. Poniewa¿ robi³em
notatki, podesz³a do mnie atrakcyjna Amerykanka z m³odsz¹ od siebie inn¹ Ame-
rykank¹ i zapyta³a, czy jestem dziennikarzem. Odpowiedzia³em oczywiœcie „tak”
i wrêczy³em jej wizytówkê. Ona odwdziêczy³a mi siê swoj¹, na której zobaczy³em
imiê i nazwisko: Barbara Winard i stanowisko „Senior Editor, Groller Multimedia
Encyclopedia – Starszy Redaktor Multimedialnej Encyklopedii Grollera (to nazwi-
sko twórcy encyklopedii). „A to moja córka, Jana – wskaza³a na m³odsz¹ Amery-
kankê. Ja ju¿ zacz¹³em pisaæ w notatniku „Yana”, bo gdybym napisa³ „Jana”, to
imiê to wymawia³oby siê, „D¿ejna”, ale pani Barbara skorygowa³a mnie: „Imiê pi-
sze siê ‘Jana’ i wymawia ‘Jana’, bo tak z mê¿em postanowiliœmy. Owszem, w Sta-
nach musimy do tego przyzwyczajaæ znajomych, ale tu, w Polsce widzimy z rado-
œci¹, ¿e wszyscy od razu mówi¹ ‘Jana’ i pisz¹ ‘Jana’”. W tym momencie podszed³
do nas mê¿czyzna, a pani Barbara przedstawi³a go: „To w³aœnie Martin Kozlowski,
mój m¹¿”. Ja rzuci³em uwagê: „Pana ¿ona ma ³adne imiê, jak Barbara Bush”. On:
„Ale nie jest ¿on¹ prezydenta”. Po czym zrobi³ „dramaturgiczn¹” przerwê i doda³
z szelmowskim uœmiechem: „JESZCZE nie”. A wiêc mo¿e kiedyœ bêdziemy mieli
prezydenta Kozlowskiego w Bia³ym Domu? Dziêki Chmurzyñskiemu od „W³adka
IV” oczywiœcie!          Zygmunt Broniarek

REKLAMA REKLAMA

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport
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Pan Kazimierz G³ówka sta³ ze swym ulubionym „Mieszkañ-
cem” w rêku na rogu Zamienieckiej i Grochowskiej. Czeka³ na
zielone œwiat³o, albowiem wybiera³ siê do „Lidla”, ¿eby kupiæ coœ
zjadliwego, a niedrogiego. Ot - codziennoœæ emeryta: najeœæ siê,
a emerytury w tydzieñ nie przejeœæ… 

Gdy wreszcie by³ w pierwszym rzêdzie
oczekuj¹cych na krawê¿niku i zapali³o siê
zielone œwiat³o, œmia³o wkroczy³ na jez-
dniê. Zaraz jednak odskoczy³ jak oparzony.
Kilku spóŸnionych kierowców skrêcaj¹-
cych z Grochowskiej w Zamienieck¹ nie
chcia³o uszanowaæ jego prawa do spokoj-
nego przejœcia przez ulicê. Cz³api¹c ko³o
za ko³em od skrzy¿owania Marsa z P³o-
wieck¹ chcieli teraz jak najszybciej zjechaæ
w stronê Trasy £azienkowskiej - choæby
i po nogach ludzi przechodz¹cych przez
Zamienieck¹ po pasach i przy zielonym
œwietle. Panu Kazimierzowi na szczêœcie
bez szwanku uda³o siê uciec z powrotem na
chodnik. Gdy wreszcie po kolejnych minu-
tach oczekiwania znalaz³ siê na drugiej
stronie, otar³ chusteczk¹ pot z czo³a. Ale te-
go dnia nie dane mu by³o zaznaæ spokoju.
Gdy och³on¹³ i rozejrza³ siê wokó³, zdê-
bia³. Tu¿ obok, oparty bokiem o s³upek sy-
gnalizatora, zwrócony twarz¹ w stronê ko-
œcio³a, klêcza³ pan Eustachy Mordziak
i modli³ siê gor¹co. Pan Kazimierz nie
bardzo wiedzia³ jak siê zachowaæ, ale pan Eustachy w³aœnie skoñ-
czy³ i prze¿egnawszy siê zamaszyœcie, wsta³ otrzepuj¹c spodnie na
kolanach. 

- Nie wiedzia³em, ¿e jest pan a¿ tak wierz¹cy, ¿eby modliæ siê na
ulicy - powiedzia³ pan Kazimierz, ¿eby jakoœ zacz¹æ.

- Owszem, nie zawsze tak by³o, ale niech pan popatrzy, panie
Kazieñku, ledwo wsta³em, a ju¿ dwie kobiety i dziecko na mojem
miejscu siê modl¹. Tu nikogo to ju¿ nie dziwi.

- Co racja, to racja, ale i tak nic nie kapujê. 
- Od czasu w¹skotorowej ciuchci, która 50 lat temu Grochow-

sk¹ do Radzymina jeŸdzi³a, nigdy nie by³o takiego zagro¿enia dla
zdrowia i ¿ycia obywateli naszej okolicy. 

- No niech pan nie przesadza, przecie¿ wtedy trup œcieli³ siê gê-
sto, a teraz, odpukaæ, nic takiego siê nie dzieje. Weso³o nie jest,
ale nie ma tragedii.

- I w³aœnie dziêki modlitwie jest ten
cud codzienny, panie Kazieñku. Te¿ nie
wierzy³em. Nawet Krysi o tym mówi³em,
bo ona ci¹gle w tem Ko³obrzegu siedzi
i biustchalteramy handluje. Detalicznie
t³umaczy³em, ¿e nic na poczcie jej nie za-
³atwiê, bo przez Grochowskie nie idzie
przejœæ. Na pocz¹tku nie rozumia³a
o czym mówie, ale jak zrozumia³a, to a¿
zadr¿a³a ze strachu o moje ¿ycie. I wtedy
powiedzia³a, ¿ebym spróbowa³ siê pomo-
dliæ. Jak nie pomaga in¿ynieria ruchu
drogowego, jak nie pomaga kodeks dro-
gowy, to mo¿e paciorek, powiedzia³a.
Faktycznie, jak zmówie pacierz, to aku-
rat œwiat³a siê zmieniaj¹. Wtedy spie-
przam na drug¹ stronê, a¿ mi zelówki dy-
mi¹. Jak dot¹d, ¿eden skurczybyk mnie
nie dogoni³. No, sam pan powiedz nie
cud?

- Chcesz pan, to pan wierz. Ale co nam
te in¿yniery narobili, to inna sprawa. Pies
z niemi tañcowa³. Na trasie Siekierkow-
skiej wszystko opóŸnione i takich korków,
to panie Eustachy, jak Grochów Grocho-

wem, nie by³o. W pi¹tek po po³udniu, kiedy warszawiaki na wieœ,
albo na dzia³ki jad¹, lepiej z domu w ogóle nie wychodziæ. Do-
brze panu radzê panie Eustachy. W pi¹tek po po³udniu na skrzy-
¿owaniu Zamienieckiej z Grochowsk¹ nawet pan Bóg jest bez-
radny. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Cud nawrócenia

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

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

tel. 789 59 62, 789 61 07

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

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00

TTTT WWWW ÓÓÓÓ JJJJ     FFFF RRRRYYYY ZZZZ JJJJ EEEE RRRR
ul. Siennicka 22

Zapraszamy codziennie w godz. 8.00-20.00 
w soboty 8.00-16.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18 „Ma³y Bazarek”)

Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr 76
w Warszawie-Miêdzylesiu

przyjmie uczniów do klasy I, II, III
tel. 022 615-25-67

� Szko³a z wykwalifikowan¹ kadr¹ pedagogiczn¹ �
� Stosujemy wymagania uwzglêdniaj¹ce mo¿liwoœci 

i zdolnoœci uczniów w tym z dysfunkcjami �
� Zapewniamy bezpieczeñstwo i przyjazn¹ atmosferê nauki �

NAPRAWIAMY
	 pralki, lodówki, ch³odnie, zmywarki

domowe i przemys³owe
	 piekarniki, kuchnie mikrofalowe

i elektryczne
	 przezwajanie silników
	 elektronarzêdzia Bosch, Hilti i inne
	 sprzêt ogrodniczy i spalinowy
	 pompy – basenowe, zmywarkowe,

hydroforowe, g³êbinowe
	 cykliniarki
NAPRAWY OBJÊTE S¥ GWARANCJ¥
Dysponujemy w³asnym transportem

ul. Grochowska 108
pn.-pt. 9.00-18.00

tel. 022 673−07−07; 
0661−788−784

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
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� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Zwycięzców 4 d róg Wału Miedzeszyńskiego www.gibbon.waw.pl
Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1100-1900, w soboty – 1000-1500

Meble modu³owe do indywidualnego kompletowania
Modelarstwo– modele do sklejania (TAMIYA, Heller, AIR-FIX)



6666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

I o to chodzi!
Tu¿ przed wakacjami rodzice
i opiekunowie dzieci z przed-
szkola i ¿³obka przy ul. Stanis³a-
wa Augusta poprosili w³adze
Pragi Po³udnie o po³o¿enie cho-
dnika, którym pociechy bêd¹
mog³y bezpiecznie chodziæ do
tych placówek. Na rozpoczêcie
roku szkolnego dzieci pomasze-
ruj¹ nowym chodnikiem.

Wzd³u¿ jezdni przy ul. Stanis³awa Augusta
(od strony ul. Miêdzynarodowej) nie by³o cho-
dnika. Sprawa o tyle istotna, ¿e têdy wiedzie dro-
ga do pobliskiego przedszkola i ¿³obka. Rodzice
i ich pociechy pokonywali tê trasê id¹c jezdni¹,
po której je¿d¿¹ samochody. Rodzice wystosowa-
li do urzêdu dzielnicy apel z proœb¹ o budowê
chodnika. Pod apelem podpisa³o siê przesz³o 120
opiekunów. Sprawê pilotowa³a bêd¹ca w stanie
b³ogos³awionym radna, Katarzyna Doraczyñska.
– Nie mieliœmy wczeœniej zg³oszeñ, ¿e w tym miej-
scu konieczny jest chodnik – mówi Jerzy S³awiñ-
ski z urzêdu dzielnicy – ale jak tylko ten apel do
nas wp³yn¹³ pojecha³em zobaczyæ, jak wygl¹da
sytuacja. Rzeczywiœcie, sam widzia³em, jak matki
z wózkami musia³y zje¿d¿aæ z jezdni na trawnik,
aby ustêpowaæ drogi jad¹cym samochodom. Ro-
dzice potwierdzaj¹, ¿e wczeœniej nikt nie zg³asza³
do urzêdu potrzeby budowy chodnika. – Czasami
tak bardzo siê przyzwyczajamy do pewnych nie-
dogodnoœci, ¿e traktujemy je jak coœ oczywistego.
¯e tak ma byæ – mówi tata jednego z przedszko-

laków. – Tak by³o z t¹ niebezpieczn¹ drog¹ do
¿³obka i przedszkola. Olœnienia dozna³ jeden z ro-
dziców, tata Kalinki, który w czerwcu zapyta³ dla-
czego tu nie ma chodnika... i zaczêliœmy dzia³aæ. 

Mimo zbli¿aj¹cego siê u radnej Doraczyñskiej
rozwi¹zania (ci¹¿y) stara³a siê ona pomóc w roz-
wi¹zaniu problemu. Okaza³o siê, ¿e kiedyœ w tym
miejscu chodnik by³ (nawet zosta³o kilka chodni-
kowych p³yt) i mo¿na inwestycjê potraktowaæ,
jako modernizacjê, co znacznie przyspieszy³o
prace. Radna Doraczyñska wykaza³a siê niezwy-
k³¹ determinacj¹, sprawdzaj¹c jak posuwa siê in-
westycja, gdy¿ prosto z jednej z takich wizyt (na
zdjêciu) pojecha³a na... salê porodow¹. Prawie
równoczeœnie Pradze Po³udnie przyby³ i chodnik
i...ma³a Hania. Na pierwsze kroki Hani trzeba bê-
dzie jeszcze trochê poczekaæ, ale pierwsze, wrze-
œniowe kroki do przedszkola i ¿³obka dzieci mo-
g¹ robiæ na nowym, bezpiecznym chodniku.
I o to, ¿e siê tak wyrazimy, chodzi³o.

Adam Rosiński

Drogowcy w piêæ dni uwi-
nêli siê z wymian¹ pofa³dowa-
nej i pokruszonej nawierzchni. –
Z pocz¹tku siê z³oœciliœmy, bo
napisali, ¿e bêd¹ utrudnienia
w ruchu, a tak naprawdê, to za-
mknêli ulicê i mieliœmy proble-
my z dojazdem do domu – mówi
mieszkaj¹ca przy Che³m¿yñ-
skiej pani Stasia – ale teraz: je-
dzie siê, jak po maœle! I zrobili to
w ekspresowym tempie! Che³m-
¿yñska jest g³ówn¹ ulic¹, któr¹
mo¿na dojechaæ do Praskiej
Gie³dy Spo¿ywczej. Nie da siê
ukryæ, ¿e znaczny stopieñ zu¿y-

cia nawierzchni jest spowodo-
wany w³aœnie ruchem do tego
popularnego rynku hurtowego.
– Z³oœliwi pewnie bêd¹ gadaæ,
¿e burmistrz zrobi³ ulicê dla sie-
bie – mówi jeden z okolicznych

mieszkañców. – A co, ¿e jak bur-
mistrz tu mieszka, to znaczy, ¿e
nic nie ma byæ robione? Do roz-
mowy w³¹cza siê kolejny prze-
chodzieñ: – Mo¿e jeszcze powie-
dz¹, ¿e remont jest, bo na wiosnê
w jednym z domów zamieszkali
pañstwo Kwaœniewscy? Remont
by³ konieczny i o tym wie nie tyl-
ko burmistrz, czy by³y prezydent,
ale ka¿dy mieszkaniec Rember-
towa. Zreszt¹ ulice w innych
czêœciach dzielnicy te¿ by³y re-
montowane... 

W urzêdzie dzielnicy spraw-
dzamy, jak ta kwestia wygl¹-

da³a na przestrzeni ostatnich
czterech lat. Okazuje siê, ¿e
nie jest Ÿle. Zmodernizowane
i remontowane by³y m.in. ulice
Czwartaków, Republikañska,
Torfowa, Topograficzna, Czer-

wonych Beretów, pêtla autobu-
sowa przy Cyrulików i Szkut-
ników, Mokrym £ugu... – Ale
najwiêksze wyzwanie jeszcze
przed nami – mówi¹ urzêdni-
cy. – To odcinek od Marsa, a¿
do Grzybowej i Dzia³yñczy-
ków. A co do Che³m¿yñskiej, to
liczymy, ¿e dbaæ o ni¹ pomog¹
sami mieszkañcy. To ulica,
która nie ma odwodnienia.
W czasie deszczu niejednemu
kierowcy zala³o tu silnik sa-
mochodu, a fontanny wody
spod kó³ siêga³y kilku metrów
wysokoœci. Okazuje siê, ¿e
w œwietle prawa ka¿dy w³aœci-
ciel posesji powinien zagospo-
darowaæ „deszczówkê” ze
swojej dzia³ki. – Mo¿na to zro-

biæ poprzez drena¿ lub stu-
dzienki, które bêd¹ wch³ania³y
wodê – s³yszymy w urzêdzie. –
Wtedy znaczna jej czêœæ nie bê-
dzie wyp³ywaæ na ulicê.

rosa

„Mieszkaniec” sprawdzi³
ile w tym prawdy, a ile dzienni-
karskiej przesady. Rzecz to
wa¿na, bo œmiecimy wszyscy
i wszyscy ponosimy koszty te-
go, ¿e œmiecimy. Warszawiacy
produkuj¹ rocznie oko³o 700
tys. ton odpadków komunal-
nych. Wg Iwony Fryczyñskiej
z Zarz¹du Oczyszczania Mia-
sta, choæ stanowimy nieco po-
nad 4 % mieszkañców kraju, to
wytwarzamy 7 % ogólnonaro-
dowych œmieci. – To iloœæ,
która trzykrotnie przykry³aby
Pa³ac Kultury i Nauki! – dosa-
dnie obrazuje Arkadiusz Drew-

niak, wicedyrektor miejskiego
Biura Ochrony Œrodowiska.
Znaczn¹ czêœæ œmieci mo¿na
zagospodarowaæ. Pocz¹wszy
od wrzeœnia wszystkie umowy
na wywóz œmieci powinny zo-
staæ zmienione tak, aby zapew-
nia³y mo¿liwoœæ selektywnej
zbiórki odpadów. Obowi¹zek
ten ci¹¿y na firmach usuwaj¹-
cych odpadki oraz na admini-
stratorach, zarz¹dcach i w³aœci-
cielach nieruchomoœci. Przed-
siêbiorcy oczyszczaj¹cy, którzy
nie dope³ni¹ tego obowi¹zku
w ci¹gu najbli¿szych 6 miesiê-
cy - strac¹ koncesjê, a admini-
stratorzy i w³aœciciele nierucho-

moœci mog¹ zostaæ ukarani. –
Idealne by³oby umieszczenie
w altankach osobnych pojemni-
ków na szk³o, metal, papier
i plastik oraz na odpadki niese-
lektywne – mówi dyrektor
Drewniak – ale wiemy, ¿e nie
wszêdzie jest to technicznie
mo¿liwe. Nowe przepisy dopu-
szczaj¹ ustawienie dwóch poje-
mników tam gdzie brak prze-
strzeni na ich wiêksz¹ liczbê.
Jeden dla odpadków selektyw-
nych, a drugi dla reszty œmieci. 

Budzi to w¹tpliwoœci co do
sensu selekcji odpadków. Tym
bardziej, ¿e posegregowane od-

pady mog¹ byæ zabierane przez
jedn¹ „œmieciarkê”. Czy w ta-
kim razie segregacja œmieci ma
sens? – Oczywiœcie, ¿e tak –
wyjaœnia dyrektor Drewniak. –
Nawet, jeœli po ró¿nego rodzaju
œmieci bêdzie podje¿d¿a³a jed-
na ciê¿arówka. Czêœæ z tych sa-
mochodów ma osobne komory
do przewo¿enia odpadków se-
lektywnych. Czêœæ przedsiê-
biorstw posiada w³asne sortow-
nie, w których œmieci s¹ segre-
gowane, a selekcja ju¿ na po-
ziomie gospodarstw domowych
znacznie u³atwia dalsz¹ segre-
gacjê. S¹ równie¿ firmy, które
wysy³aj¹ oddzielne samochody.

Nie wiedz¹c, z któr¹ z nich ad-
ministrator ma podpisan¹ umo-
wê nie mo¿emy zrezygnowaæ
z selekcji. W³adze Miasta zwra-
caj¹ uwagê, ¿eby nie przejmo-
waæ siê za bardzo rodzajem sa-
mochodów, które bêd¹ zbiera³y
œmieci. Urzêdnicy zapewniaj¹
te¿, ¿e na pocz¹tku bêd¹ jedy-
nie upominaæ firmy i osoby,
które maj¹ problem z dostoso-
waniem siê do nowych przepi-
sów. Zakorzenienie i ugrunto-
wanie w spo³ecznoœci œwiado-
moœci ekologiczno-spo³ecznej
wymaga wielu lat, a mo¿e na-
wet pokoleñ. Naj³atwiej ideê
zaszczepiæ dzieciom i m³odzie-
¿y. To najwdziêczniejsi adresa-
ci ró¿nego rodzaju akcji i kam-
panii ekologicznych. Dwuna-
stoletnia Karolina razem ze
swoim bratem, Markiem po-
kazuj¹ w prosty sposób, jak
czêœciowo poradziæ sobie ze
œmieciami. 

Mo¿na zmniejszyæ ich objê-
toœæ poprzez zgniatanie (np. pu-
szki, plastikowe butelki, karto-
ny). Karolina i Marek trzymaj¹
tak¹ sam¹ iloœæ opakowañ po
napojach (na zdjêciu). Ró¿nica
w objêtoœci œmieci jest widocz-
na. Odczuj¹ j¹ tak¿e doroœli.
A bêdzie to ró¿nica finansowa,
gdy¿ tak naprawdê wszyscy
p³acimy za objêtoœæ usuwanych
odpadków. – Nowe przepisy
ustalaj¹ maksymalne stawki za
wywóz œmieci, co wcale nie
oznacza, ¿e takie stawki maj¹
pobieraæ przedsiêbiorcy. Usta-
lenie maksymalnej stawki zosta-
³o uchwalone na wypadek ko-
niecznoœci usuniêcia przez Mia-
sto, w drodze wykonania
zastêpczego, œmieci za kogoœ,
kto siê uchyla od obowi¹zku.
W stolicy dzia³a ok. 90 firm usu-
waj¹cych odpadki komunalne.
Jeœli któraœ zacznie stosowaæ
maksymalne stawki, to po pro-
stu nale¿y j¹ zmieniæ – radzi dy-
rektor Drewniak. 

Warto rozejrzeæ siê na rynku
i poszukaæ firmy tañszej.
W koñcu tu chodzi nie tylko
o nasze œmieci, ale i o nasze
pieni¹dze. A na dalsz¹ metê –
o przysz³oœæ nasz¹ i naszych
dzieci. ar

„Po maśle” na spożywczą giełdę
Wreszcie ZDM zaj¹³ siê jedn¹ z najbardziej zni-
szczonych ulic Rembertowa. W sierpniu grun-
towny remont przesz³a ulica Che³m¿yñska. 

ŚMIEĆMY Z GŁOWĄ
Od 1. wrzeœnia wchodz¹ w ¿ycie nowe prze-
pisy nak³adaj¹ce na wszystkich mieszkañ-
ców Stolicy obowi¹zek segregacji œmieci.
„Drastycznie wzrosn¹ op³aty, a kary za nie-
stosowanie siê do nowych przepisów bêd¹
dotkliwe!”- grzmi¹ media. 
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- Bezpieczeñstwo jest jed-
nym z najwa¿niejszych ele-
mentów polityki tak¿e samo-
rz¹dowej...

- ...i dlatego rola naszej komi-
sji straci³a na znaczeniu.

- Nie bardzo rozumiem?
- Zapocz¹tkowany przez by³e-

go prezydenta stolicy, Lecha Ka-
czyñskiego, proces centralizacji
w³adzy nie omin¹³ tak¿e sfery
bezpieczeñstwa. Spadek znacze-
nia komisji odczuliœmy chocia¿-
by przez to, ¿e praktycznie prze-
stano nas zapraszaæ na ró¿ne
konferencje, sympozja i spotka-
nia dotycz¹ce problematyki bez-
pieczeñstwa i przestêpczoœci.
Obecnie kontakty, na przyk³ad

z Komend¹ Sto³eczn¹, s¹ praktycznie ¿adne, a nam pozosta³o opi-
niowanie lokalizacji salonów gier...

- Czujê w tej wypowiedzi wyraŸne rozgoryczenie...
- Chcielibyœmy, ¿eby w³adze i s³u¿by wykaza³y wiêcej zaanga¿o-

wania w kontakty z nasz¹ komisj¹, s³ucha³y tego co mówimy, a je-
œli nasze inicjatywy mog¹ siê przys³u¿yæ poprawie bezpieczeñstwa,
to nale¿y je wykorzystaæ.

- A macie jakieœ pomys³y na poprawê bezpieczeñstwa?
- Oczywiœcie. Na przyk³ad Praga Po³udnie, jako pierwsza dziel-

nica wprowadzi³a rowerowe patrole Stra¿y Miejskiej. To by³ mój
pomys³, który przedstawi³em na jednym z posiedzeñ komisji i ko-
misja go podchwyci³a. Teraz patrole s¹ ju¿ w kilku innych dzielni-
cach. W wielu miejscach wykazuj¹ siê du¿¹ skutecznoœci¹, s¹ eko-
logiczne i bardzo dobrze postrzegane przez mieszkañców.

- Pogratulowaæ pomys³u i realizacji, ale s¹ rzeczy, które od
kilku lat jakoœ nie wychodz¹... Na przyk³ad likwidacja handlu
ulicznego?

- To prawda. Problem g³ównie polega na tym, ¿e wed³ug polskie-
go prawa nie ma czegoœ takiego, jak „nielegalny handel”. Wielo-
krotnie w tej kadencji interweniowaliœmy w sprawie tego, co siê
dzieje przed Bazarem Szembeka, czy pod Universamem Grochów.
Nasze interwencje pozostawa³y praktycznie bez reakcji. A problem
dotyczy nie tylko estetyki miasta, ochrony interesów kupców han-
dluj¹cych legalnie na bazarach i targowiskach, którzy ponosz¹ do-
datkowe op³aty, ale tak¿e bezpieczeñstwa pieszych – przecie¿ ul.
Mêciñska jest tak zastawiona stolikami i straganikami, ¿e piesi mu-
sz¹ poruszaæ siê po jezdni. By³o ju¿ kilka przypadków potr¹ceñ
przez samochody.

- Komisja opiniowa³a punkty ustawienia kamer wizyjnych
systemu monitoruj¹cego. Jak pan ocenia funkcjonowanie syste-
mu?

- Obserwujemy, ¿e ostatnio spowolnia³o tempo rozbudowy syste-
mu, ale tam, gdzie zosta³y zainstalowane kamery spad³a iloœæ prze-
stêpstw i wybryków. W okolicy Teatru Powszechnego czêsto robio-
no tzw. szybkie torebki, czyli kradzie¿e torebek z samochodów sto-
j¹cych na œwiat³ach lub w korkach. Odk¹d s¹ kamery, a przestêpcy
o tym wiedz¹, przenieœli siê z tego rejonu w stronê Pragi Pó³noc.
Skoñczy³y siê te¿ wyg³upy z wykorzystaniem tzw. s³upków przy-
wo³awczych, przez które czêsto balowicze wracaj¹cy nad ranem
z alkoholowych libacji, ubli¿ali dy¿uruj¹cemu w Komendzie poli-
cjantowi. 

- Jakie zmiany wydaj¹ siê panu konieczne w funkcjonowaniu
systemu bezpieczeñstwa w naszej dzielnicy?

- Praga Po³udnie zosta³a pozbawiona komisariatu. Mamy rozrzu-
con¹ w trzech miejscach Komendê Rejonow¹. Jest to utrudnieniem
dla mieszkañców. Musz¹ siê orientowaæ gdzie, co za³atwiæ. Musz¹
wszelkie sprawy za³atwiaæ „o szczebel wy¿ej”. Nie wiadomo, czy
ods³uguj¹cy nas funkcjonariusz pracuje na rzecz naszej dzielnicy,
czy tak¿e Weso³ej, Rembertowa i Wawra. Gdybyœmy mieli komisa-
riat by³oby sprawniej i szybciej. Trzy lata temu ju¿ zwraca³em na to
uwagê komendantowi policji. Ponoæ jest szansa, ¿e ta sytuacja siê
zmieni. Proponowaliœmy te¿, aby stworzyæ dodatkowy rewir dziel-
nicowych na Saskiej Kêpie.

- Dlaczego akurat tam?
- Od czegoœ trzeba zacz¹æ. Uwa¿amy, ¿e lepiej, jeœli dzielnicowi

bêd¹ bli¿ej swoich mieszkañców i miejsc, którymi siê opiekuj¹,
a nie wszyscy na ul. Grochowskiej. Na Saskiej Kêpie mamy kilka
du¿ych, komunalnych pustostanów, które mo¿na by na ten cel prze-
znaczyæ. Potrzebê utworzenia takiego rewiru widzimy te¿ na Go-
c³awiu, ale tam praktycznie wszystko jest spó³dzielcze i to wi¹¿e
siê z dodatkowymi du¿ymi kosztami wynajêcia lokalu. Myœlê, ¿e
jeszcze w tej kadencji wrócimy do sprawy rewirów i bêdziemy na
ten temat rozmawiali z burmistrzem i komendantem policji. 

rozmawiał Adam Rosiński

Słowo o misji
praskich komisji

W ramach cyklu wywiadów prezentuj¹cego
Czytelnikom pracê komisji dzia³aj¹cych przy
Radzie Dzielnicy Praga Po³udnie publikujemy
rozmowê z radnym Markiem Zwierzyñskim,
przewodnicz¹cym Komisji Bezpieczeñstwa.

www.mieszkaniec.pl04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10, 
tel./fax 022 813-43-83, 810-64-12
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Pierwsze piosenki œpiewane
przez Powstañców to by³y
pieœni historyczne – jak War-
szawianka, czy legionowe.
Nie brakowa³o tych, które
œpiewali ¿o³nierze wrzeœnia
1939 roku, miêdzy innymi
„Serce w plecaku”. Przed 1
sierpnia 1944 roku powsta³o
kilka piosenek, które póŸniej
œpiewane by³y przez Powstañ-
ców. M.in. „Naprzód do boju
¿o³nierze”, „Szturmówka”
(s³owa Stanis³aw Ryszard Do-
browolski), „Hej ch³opcy, ba-
gnet na broñ”, „Natalia” czy
„Dorota” skomponowana
przez Jerzego Dergiela pseu-
donim „Juda” ¿o³nierza sza-
rych szeregów, a po wojnie
re¿ysera i aktora warszaw-
skiego teatru lalki aktora
„Baj”. Jedn¹ z najbardziej ko-
jarzonych z Powstaniem jest
„Hej ch³opcy bagnet na broñ”.
Powsta³a w styczniu 1943 ro-
ku dla pu³ku „Baszta”. Jej au-
torka – Krystyna Krahelska
przed wojn¹ pozowa³a Lu-
dwice Nitschowej, która rzeŸ-
bi³a figurê nadwiœlañskiej sy-
renki. Krahelska w powstaniu
sanitariuszka o pseudonimie
„Danuta” poleg³a drugiego
sierpnia. Jednak jej pieœñ
„Hej ch³opcy, bagnet na broñ,
d³uga droga, daleka przed na-
mi. Mocne serca, a w rêku ka-
rabin. Granaty w d³oniach
i bagnet na broni!” zagrzewa-
³a do walki wiele powstañ-
czych ugrupowañ. 

Na pocz¹tku powstania no-
wy tekst do znanej melodii
„Marsza lotników” napisa³
Bronis³aw Lewandowski
pseudonim „Zbyszek”. Tak
powsta³ „Marsz ¯oliborza”
To dziêki tej pieœni mo¿na do-
wiedzieæ siê tak prostych rze-
czy, ¿e nie wszyscy Powstañ-
cy byli uzbrojeni i nie wszy-
scy mieli umundurowanie.
„Bez he³mów nasza skroñ.
Niech pêknie pocisk oñ. Bo
nasza wola to jest najwspa-
nialsza polska broñ.” 

Hymn mia³o te¿ Œródmie-
œcie, choæ oficjalnie nigdy nie
zosta³ tak okreœlony. Powsta³
w pierwszym tygodniu po-
wstania, najprawdopodobniej
7 sierpnia. Autorem s³ów
„Znów walczy dzielna stoli-
ca” by³ Eugeniusz ¯ytomir-
ski, natomiast melodii - Zbi-
gniew Krakowski. „Bo my -
walcz¹ca Warszawa, Z³¹czo-

na ofiar¹ krwi... Nasz cel - to
honor i s³awa, Potêga przy-
sz³ych dni!”

Jednak najbardziej znanym
powstañczym marszem jest
„Marsz Mokotowa”. Powsta³
niemal na kolanie. M³ody ¿o³-
nierz Miros³aw Jezierski
pseudonim „Karnisz” napisa³
najpierw wers: „Nie graj¹
nam surmy bojowe i werble

do szturmu nie warcz¹”. Do
wieczora dopisa³ resztê.
O skomponowanie muzyki
poprosi³ starszego kolegê,
uznanego kompozytora, auto-
ra wielu piosenek œpiewanych
jeszcze przed wojn¹ przez
Mieczys³awa Fogga – Jana
Markowskiego pseudonim
„Krzysztof”. Pieœñ powsta³a
20 sierpnia 1944 roku. Œwiad-
czy o tym chocia¿by fragment
„Nam przecie¿ te noce sierp-
niowe”. Od 1969 roku roz-
brzmiewa codziennie o godzi-
nie siedemnastej z wie¿y ze-
garowej domku Gotyckiego
przy ulicy Pu³awskiej 59.
„Ten pierwszy marsz, ma
dziwn¹ moc. Tak w piersiach
gra a¿ braknie tchu. Czy
w s³oñca ¿ar, czy w ch³odn¹
noc. Prowadzi nas pod
ogniem z luf”

Duet autorski Markowski -
Jezierski skomponowa³ je-
szcze dwie powstañcze pio-
senki. Wyciskaj¹c¹ ³zy u naj-

wiêkszych „twardzieli” „Ma³¹
dziewczynkê z AK”, opowia-
daj¹c¹ o rodz¹cej siê na bary-
kadzie mi³oœci, która tam na
barykadach zosta³a. „Dziœ na
dworze szara jesieñ, u mnie
jesieñ. I ta trwoga, ¿e doko³a
sp³on¹³ œwiat. Ju¿ mi ciebie
nic nie wróci, nie przyniesie.
Moja ma³a dziewczynko
z AK.” „Ma³a dziewczynka”
to pieœñ, która w sposób nie-
zwykle poetycki oddaje po-
wstañcz¹ rzeczywistoœæ, kry-
cie siê w bramach, mroczne
uliczki, ch³odne kana³y,
którymi Powstañcy poruszali
siê pomiêdzy poszczególnymi
dzielnicami. Markowski z Je-
zierskim stworzyli te¿ piosen-
kê o „Sanitariuszce Ma³go-
rzatce”. Powsta³a wczeœniej
ni¿ marsz Mokotowa, bo 13
sierpnia. Opisuje konkretn¹
dziewczynê, ³amaczkê mê-
skich serc, która „Przed akcj¹

by³a skromn¹ pann¹, mieszka-
³a gdzieœ w Alei Ró¿.” I jak
wynika z dalszej czêœci pieœni
gustowa³a w tych, którzy mie-
li... lepsz¹ broñ. Znak tamtych
czasów. Ten by³ prawdziwym
mê¿czyzn¹, w czyim rêku
lœni³ prawdziwy STEN. „Z in-
nym ju¿ chodzi po Odyñca, bo
on ma Stena, a ja nie”. 

Piosenki powstañcze s¹
czêsto weso³e. Do najwesel-
szych nale¿y „Pa³acyk Mi-
chla”, wojenny hymn harcer-
skiego Batalionu Parasol po-
wsta³y 5 sierpnia, a oparty na
melodii ludowej (Nie damy
popradowej fali). Pa³acyk Mi-
chla, a dok³adnie mówi¹c Mi-
chlera, mieœci³ siê przy ul.
Wolskiej 40. Na pocz¹tku Po-
wstania (4–6 sierpnia) by³
miejscem ciê¿kich walk
obronnych „Parasola”. Auto-
rem s³ów by³ Józef „Ziutek”
Szczepañski. W jego piosence
sanitariuszki s¹ uroczymi
istotami: „Ka¿dy ch³opaczek

chce byæ ranny, sanitariuszki
morowe panny, a gdy ciê kula
trafi jaka, poprosisz pannê, da
ci buziaka, hej!” Samemu
„Ziutkowi” niestety ca³usy sa-
nitariuszek nie pomog³y.
Zmar³ 10 wrzeœnia 1944 roku
w wyniku odniesionych w Po-
wstaniu ran. Zosta³a najwesel-
sza powstañcza piosenka
opiewaj¹ca m.in. dowódcê
podchor¹¿ego Antoniego Sa-
kowskiego pseudonim „Mie-
tek”. Ranny 8 sierpnia na Wo-
li, nastêpnie 27 sierpnia ciê¿-
ko ranny na Starym Mieœcie,
zmar³ 1 wrzeœnia. „Najmo-
rowszy z prze³o¿onych. To jest
pan Miecio w kó³ko golony
hej!” Wyj¹tkowym propaga-
torem tego utworu by³ Mie-
czys³aw Fogg - gdy walka ci-
ch³a œpiewa³ go „ku pokrze-
pieniu serc”.

Uznan¹ niemal za hymn
powstañców piosenk¹ s¹

„Warszawskie dzieci” Stani-
s³awa Ryszarda Dobrowol-
skiego pseudonim „Goliard”,
który choæ uczestnik Powsta-
nia Warszawskiego, po woj-
nie zosta³ oficerem politycz-
nym Ludowego Wojska Pol-
skiego. O ironio muzykê do
tego utworu skomponowa³
Andrzej Panufnik, który w la-
tach 50-tych opuœci³ Polskê
na sta³e w zwi¹zku z czym
w³adze PRL wyda³y obowi¹-
zuj¹cy do 1977 roku zakaz
publikacji i wykonywania je-
go dzie³. „Warszawskie dzie-
ci”, choæ do s³ów oficera po-
litycznego PRL, nie by³y tu
wyj¹tkiem. 

Dziœ wszystkie pieœni po-
wstañcze maj¹ niezliczon¹
wprost liczbê wykonañ i aran-
¿acji. A harcerze ich teksty
przekazuj¹ sobie z pokolenia
na pokolenie, gdy¿ w wiêk-
szoœci trafi³y do obozowych
œpiewników. 

Małgorzata K. Piekarska

Powstanie Warszawskie to nie tyl-
ko walka. To tak¿e piosenka,
która niejednokrotnie do tej walki
zagrzewa³a. Nie ma chyba war-
szawiaka, który nie zna³by mini-
mum jednej piosenki z okresu Po-
wstania Warszawskiego. Ich te-

ksty nie tylko zagrzewaj¹ do walki, czêsto obra-
zuj¹ zmagania powstañczych walk, a nawet opi-
suj¹ konkretne postacie czy sytuacje. Wielokrot-
nie to piosenka najg³êbiej zapada w pamiêæ
przedstawicielom m³odego pokolenia.

PIOSENKI 
POWSTAŃCZE

F
ot

. J
er

zy
 T

om
as

ze
w

sk
i



Gdzie tak jest? W Tykoci-
nie i le¿¹cych parê kilome-
trów obok Kiermusach. Te
miejsca warto odwiedziæ
³¹cznie. Tykocin to przepiêk-
ne stare miasteczko,
w którym do II wojny œwiato-
wej w unikalny sposób œcie-
ra³y siê dwie kultury: polska
kresowa i ¿ydowska. W 1941
roku, w sierpniu, hitlerowcy
wyciêli w pieñ ca³¹ miejsco-
w¹ spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹,
rozstrzeliwuj¹c w pobliskim
lesie 2.500 polskich obywa-
teli narodowoœci ¿ydowskiej. 

Ta tragedia do dziœ przy-
t³acza tê ziemiê, a kulturowe
pozosta³oœci odnosz¹ siê do
œwiata niestety ju¿ nieistnie-
j¹cego. Pozosta³a piêknie od-
nowiona, druga najwiêksza
po krakowskiej, synagoga.
Mo¿na wejœæ do œrodka, te-
raz jest tu muzeum.

Tykocin to piêkny rynek,
koœció³, dawny klasztor
i odbudowywany zamek.
A kilka kilometrów obok
(drogowskazy precyzyjnie
prowadz¹) - Kiermusy –
„ostatnia ostoja tradycji szla-
checkiej na Podlasiu”. 

Co to jest? Opowiedzieæ
trudno, warto zobaczyæ. Bo

to i hotel i skansen i ober¿a i
kasztel, czyli obronny za-
mek zamkniête w jednym
kompleksie, uhonorowane
nagrodami rozdzielanymi
przez bran¿ê najlepszym
w Polsce hotelom i restau-
racjom. 

Wszystkie te obiekty po-
wsta³y kilka lat temu, ale
wygl¹daj¹, jakby przycup-
niête nad nadnarwiañskim
³¹kami, duma³y tu sobie od
wieków.

- Gdy pierwszy raz tu przy-
jecha³em, by³y tylko ³¹ki i ³a-
ny zbo¿a - mówi Andrzej ¯a-
mojda, w³aœciciel Dworku
nad £¹kami. - Do najbli¿szej
wsi by³o kilka kilometrów,
dooko³a mnie jedynie nad-
narwiañska przyroda. 

- To natchnê³o mnie, by od-
tworzyæ staropolski dworek
szlachecki. W miejscu, gdzie
sta³a stara stodo³a, znaleŸliœmy
z ¿on¹ œlady po du¿ym piecu
chlebowym. W tym miejscu od-

tworzy³em Karczmê Podlask¹
z du¿ym szynkwasem, piecem
i oœmioma izbami - dodaje An-
drzej ¯amojda.

Z roku na roku Kiermusy
rozrasta³y siê, dobudowano
Dworskie Czworaki no i
Jantarowy Kasztel - zamek
obronny, do którego idzie
siê drewnianym, wieloset-
metrowym duktem po³o¿o-
nym nad ³¹kami i rozlewi-
skami rzeki. 

Na pocz¹tku trasy znajduje
siê aleja m³odych dêbów, za-
sadzonych przez znamieni-
tych goœci Kiermus m.in.:
Jolantê Kwaœniewsk¹, Jerze-
go Maksymiuka, Krzysztofa
Pendereckiego, Irenê Sze-
wiñsk¹, Miros³awa Herma-
szewskiego i naszego Zacne-
go Mieszkañca Tadeusza
Drozdê. Po spacerze warto
zjeœæ obiad w Karczmie
Rzym, serwuj¹cej staropol-
skie jad³a: w karcie ka¿dego
dnia tylko kilka, ale za to
urozmaiconych pozycji. 

Drwal by siê najad³, kobie-
tom sugerujemy po³owê po-
rcji. Mo¿na zastanowiæ siê
nad pozostaniem tu na noc-
leg. Ale mo¿na te¿ wróciæ do
Warszawy. toms
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)

tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2007

wed³ug „starego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska
� Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê

w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 
i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

Wędrówki
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
Na skraju dwóch kultur

Tykocin i Kiermusy 160 km od Warszawy, nieco
ponad dwie godziny jazdy, a œwiat zupe³nie in-
ny. Kwadrans trwa d³ugo, ³¹ki pachn¹, podœwia-
domie cz³owiek zwalnia kroku, bo po co siê
gdziekolwiek spieszyæ. Nadnarwiañskie ³¹ki odu-
rzaj¹co pachn¹, œwierszcze cykaj¹, nieznajomi
ludzie mówi¹ sobie: dzieñ dobry.

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

▲▲ Raty ▲▲ Rabat 40%
04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3

OKNO – PLUS+ tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNA – PARAPETY

PODRÓŻ W CZASIE
¯eby prze¿yæ ekscytuj¹c¹ przygodê i wyruszyæ
w ciekaw¹ podró¿ – niekoniecznie palcem po ma-
pie – wystarczy zaplanowaæ morsk¹ wyprawê œla-
dami wielkich uczonych. Centrum Naukowe Koper-
nik chce promowaæ wiedzê w niebanalny sposób. 

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie szkó³ œrednich. Wy-
starczy tylko mieæ duszê podró¿nika i lekkie pióro. Na piêciu stro-
nach maszynopisu trzeba opisaæ podró¿ morsk¹ ¿aglowcem, który
jest jednoczeœnie wehiku³em czasu. 

Prace nale¿y nadsy³aæ na adres Centrum Naukowego Kopernik 
w Warszawie ul. Senatorska 29/31 (www.centrumnauki.pl) do 29
wrzeœnia br. Piêtnastu najlepszych w nagrodê pop³ynie w dwutygo-
dniowy rejs po Morzu Œródziemnym na pok³adzie Pogorii. Organi-
zatorzy obiecuj¹ niezapomniane wra¿enia. Zwyciêzcy wezm¹ tak¿e
udzia³ w organizowanych w Barcelonie Dniach Nauki. (mkp)

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

Poniedzia³ek-pi¹tek 1000-1800, sobota 900-1400

Z A P R A S Z A
do PA S M A N T E R I I

przy ul. Grochowskiej 250
obok naszego sklepu ogólnospo¿ywczego „LUX”

Oprócz pasmanterii oferujemy
� Rêczniki, œcierki
� Obrusy, serwetki, bie¿niki
� Komplety poœcieli: bawe³niane, 

z satyny
� Przeœcierad³a: frotte, bawe³niane
� Ko³dry i poduszki, tak¿e z puchu, pó³puchowe,

poliestrowe i we³niane
� Koce: bawe³niane, bawe³niano-akrylowe,

we³niane.

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia



Czy z t¹ dogadamy siê tak
jak z poprzednimi? To obawy
o przysz³oœæ dziecka i nasze
przysz³e k³opoty wychowaw-
cze. Ale gdy zostaje siê matk¹
gimnazjalisty nadchodz¹ te¿
obawy o wydatki. Wydatki inne
od tych ponoszonych w podsta-
wówce. Bo to, co uchodzi³o
w podstawówce – nie bardzo
uchodzi gimnazjaliœcie. Gimna-
zjalista to ju¿ nie dziecko. To
nastolatek. 

W pe³ni œwiadomy tego, kim
jest i czego oczekuje na przy-
k³ad… jeœli idzie o ubranie.
Dziewczynki staj¹ siê kobieta-
mi, a te – wiadomo – potrafi¹
doprowadziæ do ruiny. Teraz
musz¹ mieæ wszystko, albo pra-
wie wszystko nowe. Zw³aszcza
strój na rozpoczêcie roku. Bo
wiedz¹ jedno. Musz¹ przecie¿
pokazaæ siê z jak najlepszej
strony. A my – rodzice – ci¹gle
mówimy im, jak wa¿ne jest
pierwsze wra¿enie. 

Dlatego dziewczynki, ale
i ch³opcy chc¹ wyst¹piæ w no-
wej szkole w nowych ubra-
niach. To kosztuje. Zw³aszcza,
gdy wszystko ma byæ marko-
we. Cena nowego stroju galo-
wego mo¿e przekroczyæ i 300
z³otych. A buty? Im lepsze tym
niestety dro¿sze. Zw³aszcza, ¿e
gimnazjalista nie skusi siê na
skóropodobn¹ taniochê z hiper-
marketu. Nie wypada, by na
pierwszym wra¿eniu siê nie
skoñczy³o. Po to potrzebne je-
szcze inne komplety nowych

ubrañ, bo nie ¿yjemy w XIX
wieku, gdy zwykli, przeciêtni
ludzie mieli dwa stroje: - od-
œwiêtne i codzienne. Nie wypa-
da te¿ do gimnazjum iœæ ze sta-
rym tornistrem. Koszt nowego
modnego plecaka to oko³o 100
z³otych, a gdy do tego doda siê

nowy piórnik – nie dziecinny,
ale taki bardziej doros³y, to ce-
na wzrasta. 

Szczêœliwi ci, którzy przed
pójœciem do szóstej klasy kupi-
li dziecku bardziej doros³¹ wy-
prawkê. Choæ… rzadko kto
móg³ przewidzieæ, ¿e na przy-

k³ad a¿ tak rozbuduje siê ze-
staw przyrz¹dów geometrycz-
nych? No i, ¿e niektórym nie
wystarczy sam cyrkiel nak³ada-
ny na o³ówek? Ceny zeszytów
te¿ s¹ spore. Zw³aszcza jak ma-
j¹ to byæ zeszyty porz¹dne, bo
grube i w sztywnych ok³ad-
kach. Gimnazjalista potrzebuje
te¿ komputera. Nie wystarczy
mu kawiarenka internetowa.
Dobrze, by mia³ komputer
w domu. Do wielu ksi¹¿ek do-
³¹czone s¹ bowiem p³yty bêd¹-
ce programami komputerowy-
mi. Koszt komputera to oko³o 2

tysiêcy z³otych i choæ mo¿na go
dostaæ w systemie ratalnym, to
i tak obci¹¿y domowy bud¿et. 

A co jeœli kogoœ nie staæ na
nowe ciuchy? Piórnik? Czy ple-
cak? Niestety równie¿ zestaw
obowi¹zkowy jest drogi. Na sa-
me ksi¹¿ki dla gimnazjalisty

trzeba wydaæ ponad 300 z³o-
tych. A wiadomo, ¿e ksi¹¿ki to
nie wszystko. Te op³aty dodat-
kowe, mimo bezp³atnego szkol-
nictwa, czaj¹ siê na rodziców na
ka¿dym kroku. Trzeba zap³aciæ
za ochronê, komitet rodziciel-
ski, mleko, do którego s¹ unijne
dop³aty i wiele innych rzeczy,
które wypadaj¹ nam po drodze.
Na przyk³ad wyjazd integracyj-
ny dla pierwszych klas kosztuje
oko³o 300-400 z³otych. 

S¹ oczywiœcie i plusy. Gim-
nazjalista podobnie jak dziecko
ze starszych klas podstawówki
– pójdzie do szko³y sam. Nie
trzeba te¿ p³aciæ za opiekunkê
do niego, bo mo¿e ju¿ zostawaæ
w domu bez opieki doros³ych.

Ale pocz¹tek roku szkolnego to
dla jego rodziców finansowa
ruina. Zw³aszcza, gdy dojd¹
op³aty za zajêcia dodatkowe na
ca³y semestr i masa nieprzewi-
dzianych wydatków, które z re-
gu³y niesie ze sob¹ wrzesieñ. 

Małgorzata K. Piekarska
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UCZTA W MUSZLI
„Biesiada Poetycka” - nie mo¿na inaczej na-
zwaæ imprezy, która w sobotê, 2 wrzeœnia
odbêdzie w Muszli Koncertowej w Parku Ska-
ryszewskim. Zapowiada siê prawdziwa uczta
dla ducha. W artystycznym menu znajd¹ siê
takie gwiazdy, jak Wolna Grupa Bukowina,
Antonina Krzysztoñ i Czerwony Tulipan.

Prowadzenia imprezy zorga-
nizowanej przez po³udniowopra-
ski Wydzia³ Kultury i Centrum
Promocji Kultury podj¹³ siê Piotr
Ba³troczyk (na zdjêciu). – Zaczy-
namy w sobotê o godzinie 18.00
– informuje Dariusz Brzóskie-
wicz, naczelnik Wydzia³u Kultu-
ry. – Zapraszamy wszystkich mie-
szkañców. Impreza ma charakter
rodzinny i w sposób przystêpny
propaguje poezjê dla ka¿dego.
Zapraszamy m³odzie¿, doros³ych
z dzieæmi i seniorów. Wstêp oczy-
wiœcie jest darmowy. „Biesiadê
Poetyck¹” patronatem medial-
nym obj¹³ „Mieszkaniec” i dwie stacje radiowe: Radio Praga i Pol-
skie Radio BIS. Patronatem honorowym imprezê obdarzy³ Woje-
woda Mazowiecki, Tomasz Koziñski i burmistrz dzielnicy, Mate-
usz Mroz. – To najwiêksza tegoroczna impreza w Muszli Koncerto-
wej – dodaje Dariusz Brzóskiewicz.

– Cieszê siê, ¿e uda³o siê j¹ zorganizowaæ, choæ nie by³o ³atwo.
Problemem by³o na przyk³ad ustalenie terminu, w którym jednocze-
œnie mog³yby wyst¹piæ prawdziwe gwiazdy poezji œpiewanej. 

Na scenie zaprezentuje siê Wolna Grupa Bukowina - formacja,
która nied³ugo bêdzie obchodziæ trzydziestolecie wydania pierw-
szej... kasety magnetofonowej. Grupa ju¿ w po³owie lat 80 okreœla-
na by³a terminami: kultowa, legendarna. Obok WGB bêdzie mo¿-
na pos³uchaæ Antoniny Krzysztoñ. Artystka, choæ debiutowa³a tak-
¿e przesz³o æwieræ wieku temu, tak naprawdê wysz³a z ukrycia do-
piero w 1993 r., gdy jej utwór  Per³owa £ódŸ wygra³ w plebiscycie
Muzyczna Jedynka. Mimo olbrzymiej popularnoœci „Tosia” zacho-
wa³a indywidualizm i co równie wa¿ne – nie da³a siê zmanierowaæ
machinie wspó³czesnego showbiznesu. 

Czerwony Tulipan, to najm³odsza formacja z wystêpuj¹cego
w Muszli Koncertowej tria. Tê grupê tak¿e œmia³o mo¿na nazwaæ
„dinozaurami”, gdy¿ graj¹ ju¿ od 22 lat. 

– Naprawdê rzadko siê zdarza mo¿liwoœæ pos³uchania w jednym
miejscu, na ¿ywo, takich gwiazd poezji œpiewanej –  podkreœla na-
czelnik Brzóskiewicz. – No i dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie prowadz¹-
cy, znakomity prezenter telewizyjny Piotr Ba³troczyk. ar

Nasz drogi uczeń 
Pójœcie do gimnazjum to nowy okres w ¿yciu
dziecka, ale te¿ i rodzica. Przede wszystkim to
nowe œrodowisko, nauczyciele, przyjaŸnie,
sympatie i antypatie. Nowi rodzice na zebra-
niach, nowe miejsce do parkowania, gdy siê
na tym zebraniu siedzi, nowa wychowawczyni. 
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Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci 

i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG,

przepływy
· badania słuchu
· EEG dla noworodków, dzieci,

dorosłych
· EEG Biofeedback terapia dla dzieci

(problemy z nauką, zachowaniem) 
i dorosłych (nerwice, depresje)

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego 
– refundacja NFZ
tel. 497−75−55

Poradnia Chorób Sutka, 
Profilaktyki Przeciwnowotworowej

i Chorób Okresu Przekwitania
03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od ul. Londyñskiej)

Informacje i zapisy tel. 672−78−57, tel/fax 672−79−36

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I KONSULTACJE:
� Mammografiê – (LORAD IV-M) – wraz z konsultacj¹

specjalisty onkologa

� USG – (VINGMED SYSTEM FIVE) – badanie: sutka,
tarczycy, jamy brzusznej, gruczo³u krokowego, j¹dra, 
ginekologiczne (w tym transvaginalne), ga³ki ocznej, 
kolana, stawu barkowego, przezciemi¹czkowe, 
wêz³y ch³onne, przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler).

� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) 
– badanie gêstoœci koœci

� Konsultacje onkologiczne

� Konsultacje endokrynologiczne

� Konsultacje ginekologiczne 
i ginekologiczno-endokrynologiczne
(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)

� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne

� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy

KKKK AAAA ŻŻŻŻ DDDD YYYY MMMM OOOO ŻŻŻŻ EEEE SSSS IIII ĘĘĘĘ     BBBB AAAA DDDD AAAA ĆĆĆĆ ,,,,     
KKKK OOOO NNNN SSSS UUUU LLLL TTTT OOOO WWWW AAAA ĆĆĆĆ     IIII LLLL EEEE CCCC ZZZZ YYYY ĆĆĆĆ
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

KSIÊGARNIA „PANA W£ODKA”
Bazar Szembeka, paw. 339
(od ul. Gdeckiej – za piekarni¹)

tel. 423-20-55; 0606 144 881
ZAPRASZA PO:
✔ Podrêczniki szkolne przez ca³y rok po przystêpnych cenach

Sprzeda¿ tak¿e:  ✔ podrêczników u¿ywanych
✔ lektur, œci¹g
✔ beletrystyki
✔ wydawnictw dla dzieci

ZAPRASZA NA NAUKÊ P£YWANIA
DZIECI – M£ODZIE¯ - DOROŒLI

� p³ywanie rekreacyjne, 
� æwiczenia na osteoporozê,
� nauka p³ywania dla seniorek, 

� si³ownia  � sauna,
wynajem basenu

PARKING BEZP£ATNY

tel. 022 619-27-59; 022 818-83-81; fax 022 619-88-08
http://www.naka.waw.pl

„ N a m y s ³ o w s k a ”  S p .  z  o . o .
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BASEN 
DLA KAŻDEGO

MUZYCZNA SZKOŁA 
– ŻYCIA

Koniec wakacji nadchodzi nieuchronnie. Czy
jesteœ studentem, uczniem, czy te¿ rodzicem
– podobnie odbierasz ten fakt: koniec buja-
nia w ob³okach, czas powróciæ do codzien-
nych obowi¹zków - szko³y, uczelni, pracy. 
Wiêkszoœæ z nas ju¿ teraz planuje jak wykorzystaæ wolny czas

w nadchodz¹cym roku szkolnym. Planujemy ró¿norodne modne kursy:
szybkiego czytania, asertywnoœci, maj¹ce za zadanie podnieœæ nasze
kwalifikacje zawodowe, mo¿liwoœci intelektualne, poch³aniaj¹c jedno-
czeœnie ka¿dy wolny weekend i po³owê wyp³aty. Czy nie lepiej po³¹czyæ
przyjemne z po¿ytecznym? A to wszystko za niewygórowan¹ cenê? 

Wystarczy dwa razy w tygodniu po pó³ godziny, aby udoskonaliæ
sztukê koncentracji, wzmocniæ swoj¹ siln¹ wolê i determinacjê. Godzi-
na tygodniowo indywidualnych zajêæ muzycznych to minimum, lecz
ten czas to inwestycja w… siebie! Umiejêtnoœæ gry na instrumentach
rozwija wyobraŸniê i pog³êbia wra¿liwoœæ m³odego cz³owieka. Wzbo-
gaca go wewnêtrznie oraz uczy konsekwencji. Muzyka jest kluczem do

wielu serc, okazj¹ do poznania ciekawych i utalentowanych ludzi, za-
wi¹zania owocnych przyjaŸni. Posiadanie dyplomu ukoñczenia szko³y
muzycznej to widomy znak wszechstronnoœci, wysokiej kultury, ale
równie¿ swoiste œwiadectwo dojrza³ego charakteru. To du¿y plus
w oczach innych. Ludzi muzykuj¹cych wyró¿nia optymizm i wiara we
w³asne si³y. S¹ to osoby w g³êbokiej zgodzie ze sob¹, maj¹ okreœlone
cele oraz si³ê, aby je zrealizowaæ. 

Czas poœwiêcony na grê pozwala im zdystansowaæ siê od rzeczywi-
stoœci i obiektywnie spojrzeæ na ¿ycie. Odnosz¹ sukcesy w ¿yciu towa-
rzyskim, nie boj¹ siê podejmowaæ wyzwañ. 

Wychowujmy nasze dzieci w kulturze muzycznej! W doros³ym ¿y-
ciu zbior¹ obfite plony! AS 2006

INFORMACJE I ZAPISY DO SZKO£Y MUZYCZNEJ SMIS:
tel. 022 789-30-58, 0602-595-417 www.smis.pl, info@smis.pl

Jest na pewno wiele, mniej
lub bardziej skutecznych domo-
wych sposobów na to, by w³osy
odzyska³y zdrowy wygl¹d. Jed-
nak odpowiedni¹ od¿ywkê do-
bieramy metod¹ prób i b³êdów.
Spójrzmy na pó³kê w naszej ³a-
zience. Co mo¿na tam zoba-
czyæ? Kilka rozpoczêtych bal-
samów do cia³a, szamponów
i ró¿nego rodzaju od¿ywek do
w³osów. Niejednokrotnie ju¿ po
pierwszym zastosowaniu jakie-
goœ kosmetyku zauwa¿amy, ¿e
preparat nie spe³nia naszych
oczekiwañ lub po prostu wywo-
³uje podra¿nienia lub alergiê.
Odk³adamy go wiêc na pó³kê
i biegniemy do sklepu po na-
stêpny, byæ mo¿e tym razem
trafiony zakup. 

Pamiêtajmy, ¿e jest jednak
sposób na to, aby zaoszczêdziæ
sobie tych wszystkich ekspery-
mentów! Jest takie miejsce w sa-
mym centrum Radoœci. Trafi³am
tam dziêki znajomej z ulicy,

która ostatnio zmieni³a siê nie do
poznania. Tak zadbanych w³o-
sów to ja u niej nigdy nie widzia-
³am! Najmodniejsze strzy¿enie,
intensywny i b³yszcz¹cy kolor,
no i to zadowolenie w oczach…
Od razu zaczê³a opowiadaæ mi,
jak to jakiœ czas temu trafi³a do
Studia Ravella mieszcz¹cego siê
przy Patriotów 162 (przy samym

przejeŸdzie kolejowym w Ra-
doœci, wchodzi siê od ulicy
Izbickiej). Zachwyci³o j¹ to
miejsce tym, ¿e przesympa-
tyczny personel przy u¿yciu re-
nomowanych kosmetyków
i specjalistycznego, nieco ko-
smicznego sprzêtu, z jej wypa-
lonych przez s³oñce w³osów

w krótkim czasie wyczarowa³
super efektown¹ fryzurê! Dziê-
ki saunie parowej, (to taki œmie-
szny he³m, który siê zak³ada na
w³osy pokryte ró¿nymi specyfi-
kami) po raz pierwszy, po wa-
kacjach jej fryzura nie przypo-
mina stogu siana. 

Ja natomiast id¹c na pierwsz¹
wizytê musia³am zabraæ ze so-

b¹ swoj¹ piêcioletni¹ córeczkê.
Jakie¿ by³o moje zaskoczenie,
gdy po wejœciu ujrza³am œwiet-
nie wyposa¿ony k¹cik do zaba-
wy dla ma³ych szkrabów. Dziê-
ki temu, ¿e Zosieñka mia³a
mnóstwo nowych zabawek,
mog³am spokojnie, bez maru-
dzenia mojej pociechy, poddaæ
siê wszystkim zabiegom.

Jest jeszcze jeden powód dla
którego warto zapamiêtaæ ten ad-
res. Tak perfekcyjnie wykonane-
go pedicuru to nigdy nie mia³am.
Pani Renata jest naprawdê mi-
strzyni¹! Potrafi wykonaæ nie tyl-
ko piêkne zdobienia na paznok-
ciach, ale równie¿ doprowadza
do porz¹dku  stopy i d³onie z ró¿-
nego rodzaju problemami. Mój
tata po wizycie u pani Renaty,
która profesjonalnie zajê³a siê je-
go odciskami i modzelami oraz
wrastaj¹cymi paznokciami, nare-
szcie bez grymasu na twarzy za-
k³ada buty i codziennie chodzi na
d³ugie spacery, a moje d³onie po
k¹pielach parafinowych nare-
szcie nie s¹ szorstkie i spêkane. 

Jeœli chcesz mieæ piêkne
w³osy, d³onie i stopy oraz
chcesz cieszyæ siê piêkn¹ opa-
lenizn¹ przez ca³y rok, to za-
pamiêtaj ten adres: 

Studio Ravella
Radoœæ ul. Patriotów 162

(wejœcie od Izbickiej)
Tel. 0 22 615-34-01

AS 2006

Lato, lato i po lecie…
W tym roku lato by³o rewelacyjne. Chyba nikt nie
mo¿e narzekaæ na brak s³oñca i wysokich tempera-
tur. Wygrzaliœmy siê jak nigdy dot¹d. Ale jak to
zwykle bywa, co za du¿o to niezdrowo. W wielu sfe-
rach naszego ¿ycia s³oñce dokona³o niema³ego
spustoszenia. Politycy debatuj¹ jak pomóc rolni-
kom, my natomiast pomyœlmy co zrobiæ z naszymi
w³osami, aby nie przypomina³y rosochatej miot³y.  

Nie lada zaszczytu dozna³o po³u-
dniowopraskie Centrum Promocji
Kultury, któremu powierzono orga-
nizacjê Mistrzostw Polski Formacji
Tanecznych. W sobotê, 9 wrzeœnia,
w Hali Sportowej przy ul. Siennic-
kiej zawiruj¹ najlepsi tancerze. 

„Mieszkaniec” obj¹³ zawody patronatem
medialnym. Wspó³organizatorami Mistrzostw s¹
utytu³owane formacje taneczne: „Kamion Dan-
ce” i „DCPK” oraz Polskie Towarzystwo Ta-
neczne. „Kamion Dance” to m.in. siedmiokrotny
Mistrz Polski Formacji Tañców Latynoamery-
kañskich i Miêdzynarodowy Mistrz Kanady.
Dzia³aj¹cy dopiero od dwóch lat „DCPK” (na
zdjêciu) w swojej krótkiej historii ju¿ osi¹gn¹³
tytu³ wicemistrza Polski. Warto wspomnieæ, ¿e
w tej formacji choreografem jest Piotr Galiñski,
znany w ca³ym kraju juror z programu „Taniec
z gwiazdami”. ar

PRAGA W RYTMIE SAMBY
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ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci. PORADY I PRZEGL¥D Czynne codziennie – 900-2100 sobota – 900-1500

Stomatologia zachowawcza
� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia Stomatologiczna
� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek”, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY
Znieczulenia miejscowe �� Nowoczesny
sprzêt i materia³y �� Indywidualny dobór
postêpowania leczniczego
Mo¿liwoœæ p³acenia KARTAMI KREDYTOWYMI

WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

Rodzinnych!!!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

OFERUJEMY: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.

W pobli¿u lodowisko, pijalnie wód i inne atrakcje!!!

zaprasza przez ca³y rok na 14-dniowe turnusy
lecznicze, wypoczynkowe i rehabilitacyjne

(z dofinansowaniem PFRON)

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30

ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353 42 50

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353 06 20
Warszawa – Mokotów, ul. J. D¹browskiego 16, tel. 022 498 75 40

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862 99 90

Niedosłyszysz?
Nie jesteś sam...

Ma³o kto zdaje sobie z tego sprawê, jak wie-
lu z nas niedos³yszy i czêsto nawet nie zdaje
sobie z tego sprawy. Szacuje siê, ¿e ponad
10% ludzi dotkniêtych jest znacz¹cym ubyt-
kiem s³uchu. Oznacza to, ¿e w Polsce trudno-
œci ze s³yszeniem ma 3-4 miliony osób. 

Ci¹gle powszechna jest opinia, ¿e aparaty s³uchowe s¹ du¿e,
uci¹¿liwe i niezbyt przydatne. Tymczasem wspó³czesne rozwi¹za-
nia s¹ ma³e, w pe³ni zautomatyzowane, dyskretne i bardzo skutecz-
ne. Co wiêcej, s¹ one dofinansowywane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i PFRON. W efekcie coraz wiêcej osób decyduje siê na
korzystanie z aparatu s³uchowego.

Gdy ju¿ przyzwyczaj¹ siê do noszenia aparatu, czêsto zastana-
wiaj¹ siê nad tym, jak dawali sobie radê przedtem i dlaczego nie
zrobili tego wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn powoduj¹cych utratê s³uchu. Jednak
g³ówn¹ przyczyn¹ jest naturalny proces starzenia. Utrata s³uchu czê-
sto postêpuje powoli, latami, a¿ w koñcu trzeba coœ z tym zrobiæ.

Czêsto powtarzane zdanie: „S³yszê dobrze, po prostu nie rozu-
miem, co do mnie mówisz!” nale¿y potraktowaæ jako pierwsze ostrze-
¿enie. Dopiero, gdy przyjaciele i bliscy sugeruj¹ istnienie problemu,
zaczynamy na to zwracaæ uwagê. Trudno pogodziæ siê z faktem, ¿e
s³uch sta³ siê naszym s³abym punktem, szczególnie, gdy wszystko in-
ne jest w porz¹dku. Ale gdy ju¿ poradzimy sobie ze zdziwieniem i fru-
stracj¹, znajdziemy wiele powodów, ¿e nale¿y coœ z tym zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy swoj¹ utratê s³uchu, tym szybciej
znajdziemy rozwi¹zanie. Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹ bardzo za-
awansowane i pomagaj¹ przywróciæ kontakt z otoczeniem. W œwie-
cie wspomaganego s³yszenia mo¿na poczuæ siê wygodnie i bez-
piecznie, a porozumiewanie z innymi przestanie byæ ciê¿arem.

„Bardzo du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê praktycznie niewi-
doczne aparaty z serii Oticon Delta. Noszenie nowoczesnego, mi-
niaturowego aparatu s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy
20 lat temu, a jako najczêstsze przyczyny dyskomfortu pacjenci
wskazuj¹ trudnoœci w komunikowaniu siê z rodzin¹ i znajomymi.
Nowoczesne technologie nie ominê³y aparatów s³uchowych, które
wyposa¿one s¹ w bardzo szybkie procesory potrafi¹ce czyniæ
z dŸwiêkiem prawdziwe cuda” – mówi Marek Zgutka, dyplomowa-
ny audioprotetyk z firmy Fonikon, która specjalizuje siê w niesie-
niu pomocy osobom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audio-
protetycznego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsultacjê audiopro-
tetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ i œrod-
ków PFRON. Gabinet mieœci siê przy ulicy Br. Czecha 39 (w po-
bli¿u stacji Warszawa-Wawer), tel. 353-42-50. AS 2006

Ma³o kto zdaje sobie spra-
wê z tego, ¿e u ponad 60%
dzieci w wieku szkolnym wy-
stêpuj¹ najró¿niejsze wady
wzroku. Czêsto s¹ one niewiel-
kie i zaburzaj¹ widzenie w ma-
³ym, ale utrudniaj¹cym dobr¹
naukê stopniu. Najczêstsz¹ wa-
dê u dzieci w wieku 6-10 lat
jest nadwzrocznoœæ, po³¹czona
czasami z niewielkim (rzadko
du¿ym) - astygmatyzmem. Bez
dok³adnego badania okuli-
stycznego trudno j¹ wykryæ,
szczególnie, jeœli jest niedu¿a.
Wi¹¿e siê to z tym, ¿e dziecko
posiada doskona³¹ akomodacjê
(to taki „autofocus”, jak w apa-
racie fotograficznym) pozwala-
j¹c¹ na kompensowanie nad-
wzrocznoœci. Przy niewielkim
wysi³ku wzrokowym - np.
w czasie wakacji, nie podaje
ono ¿adnych dolegliwoœci. 

Ale ju¿ w okresie szkolnym
intensywnej nauki, szczegól-
nie, gdy ambitni rodzice do-
k³adaj¹ dodatkowe zajêcia np.
jêzykowe, pojawia siê zespó³
zmêczenia akomodacji obja-
wiaj¹cy siê niechêci¹ do nau-
ki, bólami g³owy, dra¿liwo-
œci¹ itp. Rodzice szukaj¹
przyczyn pozawzrokowych,
tym bardziej, ¿e podstawowe
badanie widzenia nic nie wy-
kazuje. Dopiero specjalistycz-
ne badanie okulistyczne ujaw-
nia utajon¹ nadwzrocznoœæ,
której wyrównanie okularami
plusowymi przynosi radykal-
n¹ poprawê i powrót chêci
dziecka do nauki. Poprawia
siê te¿ nie tylko jego samopo-
czucie, ale i wraca radoœæ
i spokój rodziców. 

Kolejny problem z dobrym
widzeniem ucz¹cego siê dziec-
ka pojawia siê oko³o 10-12 ro-
ku ¿ycia. Jest to tzw. krótko-
wzrocznoœæ szkolna, nabyta.
Znacznie czêœciej dotyczy dzie-
ci b. ambitnych z najlepszymi
ocenami, które dodatkowo lu-
bi¹ du¿o czytaæ i pracowaæ
wzrokowo (np. komputer).
Zdziwieni i zszokowani rodzi-
ce informuj¹ okulistê, ¿e w ro-
dzinie nikt nie nosi³ okularów
od pokoleñ i sk¹d pojawi³ siê
problem. Sprawa jest z³o¿ona

i najogólniej mówi¹c zwi¹zana
jest z nadmiernym wysi³kiem
wzrokowym do pracy z bliska
(czytanie, pisanie, komputer)
oka, bêd¹cego jeszcze w fazie
rozwoju. 

Dotyczy ona szczególnie
spo³eczeñstw, gdzie wysokie
wymagania szkolne pojawiaj¹
siê bardzo wczeœnie (np. w Ja-
ponii nauka ju¿ od 4-5 roku ¿y-

cia!!!), do czego rozwijaj¹cy
siê uk³ad wzrokowy nie zosta³
ewolucyjnie przystosowany.
Zostawiaj¹c niuanse naukowe
badaczom, z praktycznego
punktu widzenia rodzice bez-
wzglêdnie powinni po konsul-
tacji okulistycznej pozwoliæ
(nakazaæ!!!) dziecku nosiæ oku-
lary na sta³e, nie tylko na odle-

g³oœæ, ale ca³y dzieñ, do wszy-
stkich zajêæ. Udowodniono bo-
wiem, ¿e tylko takie postêpo-
wanie spowalnia postêp krót-
kowzrocznoœci. Mamy musz¹
siê pogodziæ, ¿e ich rosn¹ce po-
ciechy bêd¹ musia³y ¿yæ i funk-
cjonowaæ z t¹ wad¹ i pilnowaæ
tylko, aby by³a ona jak naj-
mniejsza. A wiêc zmieniaæ
okulary, gdy w badaniu kon-

trolnym (minimum, co 6 mie-
siêcy) wada zwiêkszy³a siê.
Zadbaæ o prawid³owe od¿y-
wianie - du¿o bia³ka, szczegól-
nie zwierzêcego (tak, tak!!!),
surówek (tych lubianych przez
dziecko), maksymalne ograni-
czenie s³odyczy (tzn. nie dwa
p¹czki zamiast schabowego).
Tzw. „fast foody” te¿ nie s¹
wskazane, zreszt¹ z innych
wzglêdów, dietetycznych te¿.
Oprócz racjonalnego (nie obfi-
tego!) od¿ywiania zadbajmy,
wrêcz zmuœmy naszego
„szkolnego pracusia” do wysi³-
ku fizycznego, zabaw na po-
wietrzu itp. Zadbajmy, aby za-
chowywa³ przerwy w nauce
czy czytaniu lub komputerze
(minimum 10-15 min., co go-
dzinê) i aby jego praca wzroko-
wa, wliczaj¹c w to szko³ê nie
przekracza³a 8-10 godzin
dziennie. Nocne czytanie
w ³ó¿ku, czasami przy latarce -
zabronione. 

Takie postêpowanie mo¿e
spowolniæ postêp krótko-
wzrocznoœci, która czêsto po
okresie dojrzewania zatrzymu-
je siê na przyzwoitym poziomie
- 4.0 do - 6.0 Dioptrii. Taka wa-
da w niczym nie pogarsza star-
tu w doros³e ¿ycie, a w nie-
których zawodach czasami po-
maga.

Mili rodzice, gdy wasz nasto-
latek nie chce (z ró¿nych powo-
dów) nosiæ okularów, zafunduj-
cie mu soczewki kontaktowe.
Dobrze dobrane i dobrej jako-
œci soczewki nie stanowi¹ za-
gro¿enia dla oczu. Nie powinno
byæ sytuacji, ¿e dziecko z wad¹
wzroku nie stosuje pomocy
optycznej (okulary, soczewki).
Tylko takie postêpowanie za-
pewnia mu prawid³owy rozwój
i równy start w porównaniu
z rówieœnikami, szczególnie,
gdy nie maj¹ ¿adnej wady
wzroku. Ale takich z pokolenia
na pokolenie jest coraz mniej.

Prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Stankiewicz

LLLL eeee kkkk aaaa rrrr zzzz     rrrr aaaa dddd zzzz iiii
Okiem praktyka

Zbli¿aj¹cy siê koniec wakacji szkolnych
oprócz biegania za podrêcznikami i innymi
akcesoriami szkolnymi winien uczuliæ ro-
dziców na problem dobrego widzenia ich
id¹cych do szko³y dzieci. 

Szanowna Pani!
To og³oszenie jest zaproszeniem na 

BEZP£ATNE
BADANIE MAMMOGRAFICZNE 

Nie zwlekaj, zbadaj siê! 
Od tej decyzji mo¿e zale¿eæ Twoje zdrowie i ¿ycie!

� badania wykonywane s¹ w ramach Programu Promocji Zdrowia na 
podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 

� oferta dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat

Ponadto BEZP£ATNIE
oferujemy tak¿e:
� badania cytologiczne (dotyczy kobiet w wieku 25-59 lat)
� badania cholesterolu (dotyczy osób w wieku 35-65 lat)

Przychodnia Lekarska 
Warszawa, ul. Kijowska 11 (róg ul. Markowskiej)

Informacje i zapisy tel.: 022 618-56-46- lub 022 818-03-49
oraz osobiœcie 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 17

16-A 8-O 1-E 7-C 1-L 4-A 6-B 12-O 7-K 3-J 2-G 12-I 15-E

10-H 14-C 16-£ 4-M 4-H

Wymieniony w tytule
kierunek obs³ugiwa-
³a kolejka „Marec-

ka”. Odje¿d¿a³a ona z ze stacji
usytuowanej przy ul. Stalowej.
Bilety zakupione na przejazd
tam i z powrotem wa¿ne by³y
w dniu zakupienia oraz w dniu
nastêpnym, a¿ do ostatniego
poci¹gu, jak g³osi³ zapis pod
rozk³adem jazdy. 

Kolejka dysponowa³a dwiema
klasami. Jednorazowy bilet do
pierwszej stacji – Targówek – ko-
sztowa³ w 1910 roku w klasie
II-ej 10 kopiejek, a w III-ej 8 ko-
piejek. Kolejna stacja to Zacisze,
gdzie cena biletu kszta³towa³a siê
na poziomie 15 i 9 kopiejek. Na-
stêpnymi przystankami na tej tra-
sie by³y: Drewnica, Marki, Pu-
stelnik, Struga i Radzymin. Po-
wrotny bilet do Marek kosztowa³
36 i 24 kopiejki a jednorazowy,
w jedn¹ stronê: 20 i 13 kopiejek. 

Warto wiedzieæ, i¿ podwar-
szawskie Marki od 1880 roku na-
le¿a³y do angielskiej rodziny
Briggsów, za³o¿ycieli i w³aœci-
cieli tutejszej przêdzalni na po-
cz¹tku XX wieku przejêtej przez
Whiteheadów równie¿ oryginal-
nych Anglików, spowinowaco-
nych z rodzin¹ Wedlów przez
Eleonorê z Wedlów Whitehead,
siostrê Jana Wedla, ostatniego
z dynastii. 

Nastêpna z kolei miejscowoœæ
na trasie kolejki „Mareckiej”, to

Struga, typowe letnisko, punkt
wyjœcia w Lasy Nieporêckie. Za
ni¹ po³o¿ony jest Radzymin, który
prawa miejskie otrzyma³ w odle-
g³ym roku 1475. Znajduje siê tam
piêkny pa³ac z koñca XVIII wie-
ku, przebudowany przez architek-
ta królewskiego J. Ch. Kammset-
zera, otoczony parkiem krajobra-
zowym z tego samego okresu. Do
nie mniej ciekawych zabytków
nale¿y koœció³, wzniesiony w dru-
giej po³owie XVIII wieku, rozbu-
dowany w wieku XIX. 

Wart zobaczenia jest te¿ klasy-
cystyczny budynek szkolny, pro-
jektu Antonia Corazziego, w³o-
skiego architekta szczególnie
bliskiego nam warszawiakom
budowniczego m.in. Teatru
Wielkiego. 

Takie wycieczki kolejk¹ w¹-
skotorow¹ mia³y coœ w sobie
ulotnego, czego nie ma i nigdy

nie bêdzie mia³ ¿aden inny œro-
dek lokomocji. Oto podczas ja-
zdy czu³o siê swojski dym,
wdzieraj¹cy siê czêsto do wnê-
trza wagonów przez otwarte
okna. Nierzadko wraz z mikro-
skopijnymi iskierkami wyplu-
wanymi wraz z dymem przez
komin maleñkiej lokomotywy.
Jej gwizd co jakiœ czas sprawia³,
¿e wszyscy, nawet ci najbardziej
zrównowa¿eni i ospali, mimo
woli spogl¹dali przez okna, pra-
gn¹c dostrzec przeszkodê, która

mog³a zagra¿aæ pasa¿erom roz-
pêdzonej kolejki. Osobiœcie lubi-
³em sw¹d tego dymu, faluj¹cego
na wietrze. 

Na koñcu muszê przyznaæ, ¿e
tê wycieczkê zaproponowa³em
Czytelnikom nieprzypadkowo.
Ja nigdy kolejk¹ „Mareck¹” nie
jecha³em, chocia¿ by³em na sta-
cji pocz¹tkowej przy ul. Stalo-

wej. To takie niespe³nione ma-
rzenie, bo te¿ nie ma ju¿ w grani-
cach Warszawy kolejek w¹sko-
torowych.

Tadeusz Wł. Świątek

Na wycieczkę
do Pustelnika

i Strugi

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest

PHF
PPOOLLSSKKII  HHOOLLDDIINNGG

FFAARRMMAACCEEUUTTYYCCZZNNYY  SS..AA..

 







 

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

�� BARAN 21.03-21.04
W sprawach zawodowych bêdziesz musia³ bar-
dziej zadbaæ o swoje interesy. Postaraj siê rozwa-
¿yæ wszystkie za i przeciw. Jednak te najtrudniej-
sze decyzje staraj siê od³o¿yæ na póŸniej. Przed
tob¹ wspania³a okazja ciekawego wyjazdu i na-
wi¹zania nowych kontaktów handlowych. W cza-
sie nielicznych wolnych chwil uda ci siê zaszaleæ
na jakiejœ imprezie w mi³ym towarzystwie.

�� BYK 22.04-21.05
Ostatnio masz okazjê dodatkowo zarobiæ, ale po-
staraj siê z dystansem i na ch³odno oceniaæ swo-
j¹ sytuacjê zawodow¹ i lepiej zabezpiecz swoje
interesy. Aby poprawiæ sobie humor wybierz siê
na jakieœ szalone zakupy, fajny ciuch polepszy
twój nastrój. Nie zaniedbuj te¿ swojej kondycji,
wiêcej spacerów i snu, bo imprezy do bia³ego ra-
na nie wp³ywaj¹ pozytywnie na twoje samopo-
czucie. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Naucz siê sztuki kompromisu i nie upieraj siê przy
swoich racjach, nawet, jeœli le¿¹ po twojej stronie.
Postaraj siê wieœæ w miarê spokojny tryb ¿ycia,
w sprawach finansowych zachowaj umiar i rozs¹-
dek, oszczêdzaj te¿ zdrowie. Zastanów siê nad
tym, co chcia³byœ jeszcze w ¿yciu osi¹gn¹æ. Te-
raz jest dobry okres, aby nauczyæ siê czegoœ no-
wego, mo¿e  nowego jêzyka lub tañca? 

�� RAK 22.06-22.07
Nie po¿yczaj teraz pieniêdzy od nikogo i nie daj
siê namówiæ na rzekomo wspania³e i dochodowe
transakcje. Przeczekaj i zobaczysz, ¿e uda ci siê
za³atwiæ kilka spraw finansowych z korzyœci¹ dla
siebie. Nie zadrêczaj siê te¿ sprawami codzien-
nymi, Ÿle znosisz stres, a twój ¿o³¹dek przypomi-
na ci o tym. Wokó³ ciebie jest du¿o ¿yczliwych
osób, spróbuj tylko to dostrzec.

�� LEW 23.07-23.08
W sprawach zawodowych bêdzie du¿o siê dzia-
³o. W niektórych z nich bêdziesz musia³ wykazaæ
siê dyplomacj¹, a nawet poczuciem humoru.
Czeka ciê sporo zajêæ, dlatego mo¿e byæ trochê
nerwowo, ale jakoœ siê z nimi uporasz dziêki do-
brej organizacji. Relacje partnerskie siê unormu-
j¹ i bêdziesz móg³ liczyæ na zrozumienie i wspar-
cie drugiej strony. 

�� PANNA 24.08-23.09
W sprawach finansowych koniecznie sprawdŸ
wiarygodnoœæ partnerów, z którymi przyjdzie ci
prowadziæ interesy. Spróbuj te¿ realnie oszaco-
waæ szanse na ich powodzenie. Mo¿liwe, ¿e pod
koniec wrzeœnia zacznie siê dobra passa w finan-
sach i bêdziesz móg³ podreperowaæ stan swoich
finansów. Nie b¹dŸ te¿ zbyt krytyczny dla siebie,
spójrz na wiele spraw z wiêkszym dystansem. 

�� WAGA 24.09-23.10
Energia wrêcz ciê rozpiera, wszêdzie ciê pe³no
i w pracy i w domu szukasz dodatkowych zajêæ,
ale nie zawsze je koñczysz, co powoduje, ¿e
wspó³pracownikom i domownikom „grasz na ner-
wach”. Zwolnij tempo i zacznij dzia³aæ systema-
tycznie i rozwa¿nie. Przy okazji podzia³a to
koj¹co na twój system nerwowy.  

�� SKORPION 24.10-23.11
Spróbuj zwolniæ tempo. Masz na g³owie za du-
¿o spraw, a lubisz dzia³aæ metodycznie, wiêc ro-
bienie kilku rzeczy naraz sprawi, ¿e w koñcu
pope³nisz b³¹d. Na pewno osi¹gniesz swój wy-
marzony cel, wiêc nie denerwuj siê zanadto.
Staraj siê regularnie odpoczywaæ w weekendy.
Pod koniec przysz³ego miesi¹ca czeka ciê spo-
ro pracy, stresu i wydatków finansowych z tym
zwi¹zanych. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nie bierz na swoje barki zbyt licznych obowi¹z-
ków, bo mo¿esz im nie podo³aæ, a poza tym nie
powinieneœ siê przemêczaæ. W pracy unikaj plo-
tek i nie wdawaj siê w konflikty miêdzy kolegami.
Wszelkie sprawy osobiste za³atwiaj na spokojnie
i nie wpadaj w z³oœæ, gdy bliska ci osoba odma-
wia pójœcia tam, gdzie ty chcesz. Spróbuj zrozu-
mieæ, ¿e mo¿e byæ zmêczony i chce pozostaæ
w domu.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Twoja dobra forma ma siê dobrze, i w pracy
i w domu wszystko uk³ada siê g³adko, korzystaj
wiêc z ¿ycia! Czujesz siê doskonale, ale zacho-
waj umiar w swoich szaleñstwach, aby twój orga-
nizm poradzi³ sobie z tym, co mu zafundujesz.
Nie wyprzedzaj te¿ toku zdarzeñ, pozwól spra-
wom biec swoim w³asnym torem, a wtedy bê-
dziesz mia³ szansê otrzymaæ to, czego pragniesz.

�� WODNIK 21.01-19.02
Potrzebujesz chwili spokoju, aby przemyœleæ kil-
ka spraw. Nie bój siê œmia³ych i odwa¿nych roz-
wi¹zañ, jak zwykle masz wiele wspania³ych po-
mys³ów, które domagaj¹ siê zrealizowania. Kieruj
siê intuicj¹ i wyobraŸni¹, a przy okazji szukaj po-
mocy i wsparcia u ¿yczliwych ci osób. Wiele
spraw ci siê powiedzie, tylko pamiêtaj ¿eby byæ
konsekwentnym w dzia³aniu. 

�� RYBY 20.02-20.03
Dobre dni na realizacjê spraw zawodowych.
Œwietnie powiedzie ci siê w dziedzinie wymagaj¹-
cej dok³adnoœci i precyzji. Doskona³a kondycja
i dobre samopoczucie nie bêd¹ ciê opuszczaæ.
Poza tym lubisz towarzyskie przyjemnoœci, flirty
i te na powa¿nie i te l¿ejsze, ale teraz nie myœl
o uczuciach, bo szybko mo¿esz zmieniæ zdanie
z przyczyn od ciebie niezale¿nych. Merlin

Pa³acyk Briggsów w Markach. Fot. ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka (1910)

POZIOMO: 1-A sk³adowa czêœæ utworu literackiego. 1-J ko-
szara dla owiec. 2-E pies myœliwski. 3-A lokum dla samocho-
du. 3-G t³uczeñ. 4-E akt o najwy¿szej mocy prawnej. 4-L miej-
sce zameldowania. 5-G operowa Cyganka. 6-A roœlina o ja-
dalnym korzeniu. 6-K zebranie towarzyskie w celach rozryw-
kowych. 7-B instrument muzyczny, rodzaj fletu. 7-G zatoka
Morza Czerwonego. 8-D wigilijna solenizantka. 8-J okr¹g³a
budowla. 9-F wysokie lustro stoj¹ce. 10-A œpiew niektórych
ptaków. 10-H Melchior, pisarz, autor „Ziele na kraterze”. 11-A
muzu³mañski miesi¹c postu. 12-H rzeka, nad któr¹ le¿a³a
Troja. 13-A sprawozdanie, raport. 14-J budynek gospodarski
z klepiskiem i s¹siekiem. 15-E Indianie Ameryki Pó³nocnej.
16-A zuch, chwat. 16-J pleciony bicz z krótk¹ rêkojeœci¹.
PIONOWO:  A-1 sza³as Indian. A-10 miejski pojazd szynowy.
B-6 kraj w Pirenejach. C-1 wielkie cierpienia fizyczne. C-10
imiê mêskie. D-6 stawia drewniane budynki. E-1 okrycie z fu-
tra i skóry. E-11 narzêdzie u¿ywane w wiertnictwie. F-8 willa
Karola Szymanowskiego w Zakopanem. G-1 komplet naczyñ
sto³owych. H-2 œlad na drzewie po przejœciu pi³y. H-7 p³ynie
w ¿y³ach. H-12 krótki, dowcipny utwór sceniczny. I-3 ostrze-

¿enie. I-9 Twain, autor powieœci ”Ksi¹¿ê i ¿ebrak”. J-1 nazwa
Czarnogóry w XI-XIV wieku. J-7 orê¿. J-12 ma symbol AS
pierw. chem. K-5 pañstwo w staro¿ytnych Chinach ZHAO. 
L-1 Babia w Beskidach. L-8 powaba, jedno ze œwiadczeñ
pañszczyŸnianych. £-4 drzewo z ¿o³êdziami. £-12 bieda,
ubóstwo. M-1 przeciwstawienie siê. N-8 dmuchanie w tr¹bkê.
O-1 odstêpca, odszczepieniec. O-12 ewolucja narciarska.

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 6/06:”S³owo zapisane pozostaje”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Maria Kaszewiak
z ul. Lotaryñskiejj. Wa¿ne do 11 wrzeœnia br.

Przedwyborcze PO-PiSy
Kandydaci w wyborach samorz¹dowych na
dobre ruszaj¹ do walki o g³osy mieszkañców
Stolicy. W ostatnim czasie swoje wizje i pro-
gramy przedstawiali liderzy PiS i PO.

Wed³ug sonda¿y Pentora przeprowadzonych dla „¯ycia Warsza-
wy” zmniejsza siê ró¿nica pomiêdzy g³ównymi kandydatami do fotela
prezydenta Warszawy. Na Kazimierza Marcinkiewicza chce g³osowaæ
38% respondentów, a na Hannê Gronkiewicz-Waltz – 32%. Zaœ w kon-
ferencyjnym starciu w Warszawie PO logistycznie wygra³a z PiS-em.
Zaproszenie na prezentacjê „Platforma dla Warszawy” dotar³o do na-
szej redakcji z wyprzedzeniem. Dzia³acze PiS-u na konferencjê pod na-
zw¹ „Chcemy Metropolii i Województwa Warszawskiego” zaproszenie
wys³ali „za piêæ dwunasta” i wys³uchanie tego, co chcieli przekazaæ
mieszkañcom okaza³o siê niemo¿liwe. Jednak rzetelnie wype³niaj¹c
misjê bezstronnego czasopisma spo³eczno-samorz¹dowego przedsta-
wiamy krótkie relacje z obydwu spotkañ.

Gronkiewicz bez rybich ³usek
–  Nie przyjecha³am tu na rolkach, nie przebra³am siê za syrenkê, ani

nie przysz³am tu z wielkim s³oniem – Hanna Gronkiewicz-Waltz ¿artobli-
wymi stwierdzeniami podkreœla³a powa¿ne podejœcie do wyœcigu o fotel
Prezydenta Stolicy. Liderka PO mówi³a m.in. o koniecznoœci usprawnie-
nia systemu komunikacyjnego miasta, o tym, ¿e chcia³aby ¿eby Warsza-
wa by³a miastem z w³asnym stylem i wyj¹tkowym klimatem, o koniecz-
noœci zwrotów zaw³aszczonych przez poprzedni system nieruchomoœci
i dzia³ek. Ogólnie przedstawiony program niewiele siê ró¿ni³ od za³o¿eñ,
jakie wczeœniej przedstawia³ warszawiakom kontrkandydat pani Gronkie-
wicz - Kazimierz Marcinkiewicz. – Podstawow¹ ró¿nic¹ miêdzy nami jest
to, ¿e Marcinkiewicz tylko obiecuje, a ja te za³o¿enia wykonam. Macie to
u mnie, jak... w banku! – komentowa³a by³a prezes NBP. 

D¹browski chce województwa
W konferencji „Chcemy Metropolii i Województwa Warszawskiego”

Wojciech D¹browski, Prezes Warszawskiego Zarz¹du Regionalnego
PiS wyjaœnia³, ¿e nie mo¿na mieæ wp³ywu na to, ¿e Warszawa siê roz-
rasta i wch³ania oœcienne gminy i miasta. ¯e jest to proces nieuchronny.
Dlatego PiS proponuje powo³anie zwi¹zku metropolitarnego – organi-
zmu administracyjnie opartego na doœwiadczeniach Madrytu, Brukseli
czy Pary¿a. Ma to pozwoliæ na zrównowa¿one planowanie rozwoju Sto-
licy. Wojciech D¹browski zaznaczy³, ¿e ten proces powinien byæ doko-
nywany z poszanowaniem interesów i odrêbnoœci poszczególnych
dzielnic Warszawy. Wg lidera warszawskiego PiS-u konsekwencj¹ po-
wo³ania zwi¹zku metropolitarnego bêdzie utworzenie Województwa
Warszawskiego. Lider PiS zapewnia, ¿e odbêdzie siê to z korzyœci¹ za-
równo dla Mazowsza, jak i samej Stolicy. – Taki system buduje zaufanie
inwestorów i zwyk³ych ludzi, a co za tym idzie zwiêksza atrakcyjnoœæ
i przyspiesza rozwój. ar 
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REKLAMA REKLAMA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

� PSY
� KOTY
� GRYZONIE
� RYBY
� PTAKI
� GADY

interna
chirurgia
profilaktyka
położnictwo
stomatologia
badania laboratoryjne
USG, RTG, EKG, LASER

HOTEL

STRZY¯ENIE I PIELÊGNACJA

SKLEP – ARTYKU£Y DLA ZWIERZ¥T

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Agresja bojaŸliwa

Jest rodzajem agresji
charakteryzuj¹cej siê od-
s³oniêciem zêbów, war-
czeniem, a nawet g³oœnym
ujadaniem. Oczy psa s¹
szeroko otwarte, ukazuj¹-
ce bia³ka, Ÿrenice mog¹
byæ lekko rozszerzone. 

Cia³o psa jest napiête, g³owa lekko pochylo-
na do przodu, stanowi¹ca w linii prostej
przed³u¿enie k³êbu i ca³ego krêgos³upa. Sierœæ
na grzbiecie zwierzêcia jest wyraŸnie nastro-
szona. Uszy po³o¿one, ogon wyprostowany,
tylne nogi lekko
r o z s t a w i o n e ,
napiête - goto-
we w ka¿dej
chwili do wyko-
nania b³yska-
wicznego ru-
chu. Pies bacz-
nie obserwuje
ka¿dy minimal-
ny ruch obiektu,
w stosunku do
którego skiero-
wana jest agre-
sja. Jak sugeruje
sama nazwa, ten
rodzaj agresji
wywo³any jest
silnym przestra-
chem, niepoko-
jem i poczu-
ciem zagro¿enia. Pies traktuje atak jako formê
swojej obrony.

Agresja dominuj¹ca

Ten typ agresji wystêpuje du¿o rzadziej.
Zwykle zdarzaj¹ siê przypadki tego typu agre-
sji pomiêdzy psami. Lecz jeœli jej obiektem jest
cz³owiek – jest ona wyj¹tkowo niebezpieczna.
Pies wykazuj¹cy agresjê dominuj¹c¹ ma wy-
prostowane uszy, postawiony do góry ogon
i silnie ods³oniête zêby. Atak przeprowadzony
jest brawurowo – napastnik porusza siê pew-
nym krokiem, patrz¹c na atakowany obiekt,
jest gotowy, ¿eby w ka¿dej chwili ugryŸæ. Ten
typ agresji stosunkowo czêsto ma miejsce wo-
bec w³asnych domowników. Bywa tak, ¿e pies,
ustalaj¹c sobie hierarchiê stada, stawia siebie
w niej wy¿ej ni¿ niektórych domowników.

Agresja obronna

Agresja tego rodzaju jest zazwyczaj wywo-
³ana dziwnymi odg³osami lub odg³osami zbli-
¿aj¹cego siê obcego osobnika. Pies wówczas
sprawia wra¿enie mocno zaniepokojonego,
g³oœno warczy i szczeka. Atak mo¿e nast¹piæ
w chwili bliskiego kontaktu domownika i ob-
cej osoby.

Agresja w stosunku do innych psów

Spotykana jest ona doœæ czêsto ( zarówno
bojaŸliwa, jak i dominuj¹ca) Problem dotyczy
zazwyczaj osobników tej samej p³ci, tzn. agre-

sja samców wo-
bec samców
i samic wobec
samic. Jednak
du¿o czêœciej
agresjê wobec
innych psów
wykazuj¹ osob-
niki p³ci mê-
skiej. Cz³owiek
w takiej sytuacji
zostaje pok¹sa-
ny podczas pró-
by rozdzielania
w a l c z ¹ c y c h
zwierz¹t. Nie-
stety zdarzaj¹
siê przypadki,
¿e psy wykazuj¹
agresjê dla agre-
sji samej w so-

bie. Pies taki potrafi udawaæ zadowolenie,
merdaæ ogonem, jedynie tylko po to, by dopu-
œciæ potencjaln¹ ofiarê jak najbli¿ej siebie. Na-
stêpnie dochodzi do b³yskawicznego ataku.
Przypadki takich zachowañ na szczêœcie maj¹
miejsce bardzo rzadko i zwykle powodowane
s¹ psychicznymi wypaczeniami psa.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Spróbuj zrozumieæ psa cz. 2

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 

sobota: 9.00-14.00, 
niedziela: umówione wizyty

CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 870-14-44

 Kosmetyka  Zabiegi tradycyjne, zabiegi od¿ywcze dla cer dojrza³ych…
oraz wiele innych

 Manicure, Tipsy Medyczna Pielêgnacja Stóp
 Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

* 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
0−607−190−012

TAPICER

Radio Warszawa Praga 106,2 FM
03-707 Warszawa  ul. Floriañska 3 

Redakcja: 619 28 29 
Fax: 670 19 76 

Biuro Reklamy: 619 28 29
Antena: 670 10 10, 670 10 00 

www.radiowarszawapraga.pl
e-mail:sekretariat@radiowarszawapraga.pl

Angielski, Niemiecki, Angielski, Niemiecki, 
Francuski, W³oskiFrancuski, W³oski
dla DZIECI, M£ODZIE¯Y, DOROS£YCH

�� Kursy tradycyjne i intensywne
�� Grupy wed³ug poziomu i wieku

�� Przygotowanie do egzaminów
(FCE, CAE, PROFICIENCY, MATURA)

✔ Kursy specjalistyczne ✔ Zajêcia indywidualne 
✔ T³umaczenia dla firm ✔ Op³aty w ratach

✔ Wyjazdy jêzykowe do Wlk. Brytanii i Irlandii

Zapisy: w Gimnazjum nr 27, ul. Abrahama 10
sekretariat czynny 17.00-20.00

Zajêcia: Gimnazjum nr 27, ul. Abrahama 10
Szko³a Podstawowa nr 312, ul. Umiñskiego 12

tel./fax 671-44-66; 671-41-30; 
tel. kom. 0601 271 481, 0601 215 416

e−mail: teacher@teacher.net.pl www.teacher.net.pl  

Brak higieny, zw³aszcza
podczas upa³ów, mo¿e powodo-
waæ ogromnie niebezpieczne
skutki, stanowi¹c nawet powa¿-
ne zagro¿enie ¿ycia. Jak siê nam
uda³o przetrwaæ ten trudny czas?
Sygna³y od czytelników by³y na-
prawdê niepokoj¹ce! Przy ponad
trzydziestostopniowych upa³ach
miêso i nabia³ na targowiskach
przechowywane wprost na la-
dzie, bez ch³odni, a czêsto na za-
lanej s³oñcem wystawie, sprze-
dawane go³ymi rêkami, bez

przejmowania siê, ¿e przed
chwil¹ dotyka³y one pieniêdzy...
Nie, nie jest to praktyka po-
wszechna, ale bardzo niebez-
pieczna i niepokoj¹ca. 

Postanowi³am sprawdziæ jak
siê rzeczy maj¹ u Ÿród³a: w Sa-
nepidzie, niedaleko, na Hertza.
Niestety, kierownik placówki nie
móg³ mi udzieliæ odpowiedzi na
proste pytanie, które chcia³am
zadaæ i odes³a³ do rzecznika pra-
sowego na drug¹ stronê Wis³y.
Rzecznik z kolei odes³a³ mnie
z powrotem na Hertza – chodzi-
³o przecie¿ o proste pytania,
a odpowiedzi musia³yby z Hert-
za wêdrowaæ na drug¹ stronê
Wis³y po to, by nastêpnie dotrzeæ

z powrotem do Redakcji! Jak siê
okaza³o, potrzebna by³a jeszcze
jedna zgoda instancji nadrzêdnej
i wreszcie mog³am spytaæ Kie-
rownika Nadzoru Bie¿¹cego,
lek. med. Dariusza Rudasia, jak
ocenia sytuacjê na naszych tar-
gowiskach i bazarach? 

Okaza³o siê, ¿e najwiêcej pro-
blemów sprawia Jarmark Europa
na Stadionie X-lecia, bo to
olbrzymie skupisko ludzi. Teren
jest bardzo trudny, bo nie ma tam
odpowiedniej infrastruktury, sta-

dion nie by³ budowany jako tar-
gowisko. Na koronie nie ma ka-
nalizacji, nie ma doprowadzonej
wody bie¿¹cej, st¹d na³o¿one
przez Sanepid ograniczenia. 

Mimo pe³ni lata, na targowi-
skach w ca³ym powiecie, z We-
so³¹, Rembertowem, Star¹ Mi³o-
sn¹ i wieloma innymi miejsco-
woœciami w³¹cznie nie zauwa¿o-
no zwiêkszonej iloœci groŸnych
dla mieszkañców zdarzeñ. To po
czêœci wynik kilku lat systema-
tycznych kontroli w zak³adach
¿ywienia, u producentów ¿yw-
noœci czy w sklepach.

Tyle – w skrócie – Sanepid. To
prawda, wiêkszoœæ targowisk ma
dziœ wodê bie¿¹c¹ i kanalizacjê.

Poprawa, widoczna w ci¹gu
ostatnich kilku lat, to wynik
przeprowadzonych inwestycji.
Ale to nie usypia czujnoœci
klientów: problem brudnych r¹k
i niew³aœciwego przechowywa-
nia sprzedawanej ¿ywnoœci jest
nadal otwarty. Inwestycje nie
zmieni¹ zakorzenionych, z³ych
nawyków niektórych niefraso-
bliwych sprzedawców.

Trudno uwierzyæ, ¿e mo¿emy
byæ ca³kiem spokojni robi¹c za-
kupy na targowiskach w Weso-
³ej, Falenicy czy pod Uniwersa-
mem. Zw³aszcza, ¿e pojawi³y siê
grzyby: ilu ulicznych sprzedaw-
ców wyk³ada w widocznym
miejscu czyteln¹ kartkê z dany-

mi sprzedaj¹cego i – jak mnie
poinformowano w Stra¿y Miej-
skiej – koniecznym atestem na
grzyby z nadleœnictwa? W prze-
ciwnym wypadku sprzedawcy
grozi mandat do 500 z³otych!
Jak czêsto widujemy takie wy-
wieszki informacyjne przy ko-
szach grzybiarzy, oferuj¹cych na
targowiskach i ich okolicznych
uliczkach maœlaki, borowiki, ko-
Ÿlarze?  

Zdaniem Sanepidu, miniony
sezon upa³ów nie przysporzy³
nam problemów zdrowotnych.
Mimo wszystko, mieliœmy sporo
szczêœcia! Miejmy nadziejê, ¿e
jesieñ nie bêdzie gorsza...

eGo

Co na to Sanepid?
Pocz¹tek wakacji mieliœmy iœcie tropikalny.
Czy w zwi¹zku z tym nêka³y nas rozmaite
przypad³oœci, zwi¹zane z szalej¹cymi bakte-
riami, ska¿eniami, niechlujstwem?

Grzyby s¹, gorzej z atestami i danymi sprzedawców...
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Or³y na Orle
Jelena Isinbajewa, caryca œwiatowej tyczki
i Asafa Powell, najszybszy cz³owiek œwiata, to
g³ówne gwiazdy Pedro’s Cup, lekkoatletycznego
mityngu, który 30 sierpnia odby³ siê na zmoder-
nizowanym obiekcie KS Orze³ przy ul. Podskar-
biñskiej.

Pogratulowaæ nale¿y prezesowi KS Orze³ – Andrzej Szyszko rze-
czywiœcie zapewni³ mi³oœnikom lekkoatletyki fantastyczne zawody.
W mityngu oprócz Isinbajewej i Powella wziê³o udzia³ blisko 30 me-
dalistów olimpijskich. Organizatorzy zawodów nazwali mityng me-
czem Polska – Reszta Œwiata. W barwach naszego kraju walczy³y
m.in. takie s³awy, jak Anna Rogowska, Monika Pyrek, Marek Plaw-
go, Robert Maækowiak... Organizacja zawodów potwierdzi³a s³u-
sznoœæ wyboru Europejskiego Stowarzyszenia Stolic Sportowych
(ACES), które nominowa³o Warszawê do honorowego tytu³u „Stoli-
cy Sportu” na rok 2008. Dotychczas tylko piêæ miast otrzyma³o taki
tytu³ ( Madryt, Sztokholm, Alicante, Glasgow i Rotterdam). 

- Tytu³ ten jest nagrod¹ przyznawan¹ na rok miastu za szczegól-
ny wk³ad w rozwój sportu, wspó³pracê z partnerami na rzecz pro-

mocji zdrowia i rozwoju ¿ycia sportowego oraz za inwestycje – po-
wiedzia³ przebywaj¹cy na pocz¹tku roku w Warszawie prezydent
ACES, Francesco Lupattelli. Wk³ad po³udniowopraskiego KS
Orze³ w popularyzacjê lekkoatletyki jest niezaprzeczalny. Jednak
zarz¹d klubu narzeka na ma³e zainteresowanie i brak wspó³pracy
z w³adzami dzielnicy. Miejmy nadziejê, ¿e  te stosunki ulegn¹ po-
prawie, a Orze³ na zmodernizowanym i nowoczesnym obiekcie
zorganizuje jeszcze wiele œwiatowej rangi zawodów. ar  

Strza³y w Parku
Przez ca³y miniony weekend na przyleg³ych do
Parku Skaryszewskiego terenach KS Drukarz ry-
walizowali najlepsi polscy ³ucznicy. Pod patrona-
tem m.in. „Mieszkañca” na Drukarzu odbywa³y siê
70 Mistrzostwa Polski Seniorów w £ucznictwie.

Impreza uœwietni³a obchody jubileuszu 80.lecia klubu. W zawo-
dach wziê³o udzia³ blisko 200 najlepszych polskich strzelców. – To
znakomita promocja nie tylko tej dyscypliny sportu w naszej dziel-
nicy, ale tak¿e znakomita promocja naszej dzielnicy i Warszawy na
arenie sportu ogólnopolskiego i œwiatowego – mówi³ o imprezie Ja-
ros³aw Jankowski (PiS) zastêpca burmistrza Pragi Po³udnie. Zawo-
dy obserwowa³ Prezydent Miêdzynarodowej Federacji £uczniczej
(FITA) dr Ugur Erdener z Turcji (na zdjêciu w œrodku). 

– Mam tutaj wielu przyjació³, FITA zosta³a za³o¿ona w Polsce –
we Lwowie w 1931 r., wasz kraj bardzo liczy siê w œwiatowym ³ucz-
nictwie, a Drukarz jest wa¿nym klubem z chlubn¹ i d³ug¹ tradycj¹
– prezydent wyjaœnia³ „Mieszkañcowi” g³ówne powody wizyty
w Warszawie. – Niezmiernie rzadko siê zdarza, ¿eby szef miêdzyna-
rodowej organizacji zaszczyca³ swoj¹ obecnoœci¹ zawody rangi
krajowej – mówili zadowoleni organizatorzy mistrzostw. – Czuje-
my siê zaszczyceni i doceniamy ten gest. W czasie wizyty w War-
szawie prezydent FITA spotka³ siê z przedstawicielami rz¹du
i w³adz stolicy. – To by³y wa¿ne spotkania – mówi³ Ugur Erdener.
– Rozmawialiœmy m.in. o przysz³oœci dyscypliny oraz o mo¿liwoœci
wsparcia klubu i ³ucznictwa. Na œwiecie dzia³a wiele klubów ko-
mercyjnych, ale w³aœnie kluby takie, jak Drukarz, wiekowe kluby
z tradycjami s¹ dla nas bardzo wa¿ne. Tutaj potrzebne s¹ progra-

my sponsorskie, które bêd¹ w przysz³oœci owocowa³y, bo macie nie
tylko znakomitych zawodników, ale te¿ znakomite miejsca treningo-
we – mówi³ prezydent zachwycony lokalizacj¹ obiektów sporto-
wych Drukarza. – Jeœli bêdziecie mieli jak¹œ wizjê, koncepcjê zago-
spodarowania tego obiektu, to my, jako FITA, postaramy siê wam
pomóc w jej promocji i realizacji.

Dyskusja nad przysz³oœci¹ Drukarza toczy siê ju¿ od kilku lat. Na
razie brak jest konkretnych decyzji, które g³ównie zale¿¹ od w³adz
miasta. Rolê, jak¹ odgrywa klub we wspó³czesnym sporcie doce-
niaj¹ liderzy najwiêkszych partii politycznych. Fina³owe rozgryw-
ki prócz wspomnianego ju¿ Jaros³awa Jankowskiego z PiS, obser-
wowa³a pos³anka Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) i wiceprzewo-
dnicz¹cy Rady Warszawy, Marek Rojszyk z SLD, który jednocze-
œnie by³ prezesem Komitetu Organizacyjnego zawodów. – Drukarz
pokaza³, ¿e nawet stosunkowo niewielki klub potrafi znakomicie
zorganizowaæ zawody rangi ogólnokrajowej – to zas³uga i sukces
dzia³aczy klubu – podsumowa³ imprezê Marek Rojszyk. 

W klasyfikacji indywidualnej Mistrzostwo Polski obroni³a Anna
£êcka (Sokó³ Radom) pokonuj¹c m.in. takie olimpijskie s³awy, jak
Iwona Marcinkiewicz i Justyna Mospinek. Wœród mê¿czyzn triumfo-
wa³ Jacek Proæ (Strzelec Legnica). I choæ znakomicie strzela³ nad mu-
raw¹ Drukarza, to nie uda³o mu siê wystrzeliæ ze zwyciêskiego szam-
pana, otrzymanego w czasie ceremonii rozdania nagród w Muszli
Koncertowej Parku Skaryszewskiego. Trzeba by³o mocno wstrz¹sn¹æ
trunek, by wzorem zwyciêzców w samochodowych, czy kolarskich
wyœcigach pokropiæ spienionym napojem innych finalistów. W klasy-
fikacji dru¿ynowej Mistrzem Polski zosta³ klub gospodarzy KS Dru-
karz. Zawodnicy sprawili klubowi najlepszy jubileuszowy prezent. ar

Smutek na Siennickiej
49. Memoria³u w zapasach im. W³. Pytlasiñskie-
go polscy kibice nie bêd¹ wspominaæ najlepiej.
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W pi¹tek na otwarciu turnieju z mat¹ uroczyœcie po¿egna³ siê
W³odzimierz Zawadzki, mistrz olimpijski w klasycznych zapasach
z Atlanty. W hali OSiR-u przy ul. Siennickiej, (25 i 26 sierpnia br.)
zwyciêstwa odnosi³a œwiatowa czo³ówka, która jak zwykle podczas
Memoria³u dopisa³a. (ab)

Najlepszy na Grochowie…

STARS FITNESS CLUB
� grupy 10-osobowe
� sauna gratis dla sta³ych klientów
� indywidualne lekcje tañca
� gimnastyka dla seniorów i dla dzieci
� solarium i kawiarnia

ul. Ch³opickiego 17/19 C
tel. 022 879-98-48
www.starsfitness.pl

Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

1,40 zł/km
(022) 675−52−52

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
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REKLAMA REKLAMA
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AUTO−MOTO kupię

� Astrê – Lanosa lub Skodê. 
Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

�� AAAA Pocztówki, znacz-
ki, monety oraz inne
przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84
� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948
�� ANTYKI - meble, obrazy,
zegary, pocztówki, znaczki
oraz monety i inne przed-
mioty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 022 831-36-48
� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

SPRZEDAM

� Rury stalowe ci¹gnione
wym. 20 x 1,5; 3000 mb., od-
cinki 6,5 mb. Tanio. 

Tel. 022 872-03-76
�Meble kuchenne z ekspozy-
cji, tanio – Czerniakowska 58. 

Tel. 022 840-54-70 
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 0606 742 822
� Silnik do Poloneza 1,6;
wtrysk, do remontu. 

Tel. 0888-419-200

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia.
Tel. 022 671-15-79, 022 613-
98-37
� Medyczna pielêgnacja stóp
- równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44
� NZOZ „Mój Lekarz” zapra-
sza: internista, kardiolog, me-
dycyna pracy, neurolog, okuli-
sta, onkolog, ortopeda, anali-
zy, szczepienia, EKG, Esperal,
fizykoterapia. Centrum Han-
dlowe Szembeka ul. Zamie-
niecka 90. Tel. 022 333-21-05

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki,
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
�Angielski. Tel. 0691-98-50-34
� ELF – autorski program na-
uczania j. francuskiego dla
dzieci i m³odzie¿y. 

Tel. 022 613-36-64; 
0515-106-276

� Francuski, rosyjski – t³u-
maczenia przysiêg³e, tech-
niczne, handlowe, finansowe. 

Tel. 022 815-44-91

� J. polski. Tel. 022 673-72-39
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Szkolenia z zakresu BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Praga P³d. – jednopokojo-
we, II piêtro, meble, b. ciche –
dla jednej osoby. Cena 900 z³. 

Tel. 022 827-48-41 
� Poszukujê placu pod konte-
ner w rejonie ul. Czapelskiej. 

Tel. 022 499-20-62; 
0889-134-972

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Gara¿ murowany 18 m kw.,
ul. Makowska przy szpitalu. 

Tel. 022 610-27-82
� Gara¿ 20 m kw., Saska Kê-
pa ul. Holenderska. 

Tel. 888-419-200 
� Pawilon handlowy, Saska
Kêpa. Tel. 888-419-200

DAM PRACĘ

� Firma z bran¿y us³ug ko-
munalnych zatrudni kierow-
ców z kat. C+E. 

Tel. 022 750-93-13
� Klub Kultury zatrudni na
umowê o pracê: � instruktora
z bieg³¹ znajomoœci¹ obs³ugi
komputera (z przygotowa-
niem pedagogicznym), � in-
struktora aerobiku, � instruk-
tora zespo³u wokalnego i emi-
sji g³osu. Tel. 022 815-67-63

� Opiekunki do chorych, dy-
¿ury w domu pacjenta – Wa-
wer, Weso³a, Wilanów. 

Tel. 022 815-30-62
� PIELÊGNIARKÊ najchêt-
niej z grup¹ inwalidzk¹ przyj-
mê do sta³ej pracy. Wynagro-
dzenie do uzgodnienia. 
Tel. 022 613-32-79; 613-32-83
�� Szukamy opiekunki do 7-
miesiêcznego ch³opczyka.
Praca od wrzeœnia w godz.
8.00-16.00. Preferowane
osoby niepal¹ce, odpowie-
dzialne, z doœwiadczeniem. 

Tel. 0607-398-862
� Zatrudniê kierowcê autobu-
su. Tel. 0602-269-607; 

022 870-57-15 (od 9-15)
� Z ORIFLAME jako konsul-
tantka, zarobisz tyle – ile po-
trzebuje Twój domowy bu-
d¿et. Zadzwoñ pod przyjazny
numer! Tel. 022 871-88-00

PRAWNE

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe, porady.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

� KANCELARIA – niedro-
gie porady prawne – sprawy
rodzinne, spadkowe, lokalo-
we, nieruchomoœci, obs³uga
firm – „Universam” Grochów
(nad bankiem). 

Tel. 022 810-00-61 - 66 w.
252; 0693-444-108

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria –
ul. Fieldorfa 10/324

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

�� Gara¿e blaszane, wiaty –
od 1500 z³. Producent –
transport – monta¿ – gratis.
Raty. Tel. 022 760-64-42; 

0889-003-406
�Konsultacje dotycz¹ce zwro-
tu, zasiedzenia, reprywatyzacji
nieruchomoœci dekretowych -
siedziba UPR ul. Nowy Œwiat
41, pon. i czwartki 15.00-
17.00. Tel. 022 826-74-77; 

0606-90-40-67
�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
leasing. Sprzeda¿ domów
z bali. W-wa, ul. Miñska 69,
lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
� Kredyty na docieplanie bu-
dynków i inne. 

Tel. 0605-92-99-52
� Opieka nad grobami
w Warszawie – tanio i soli-
dnie. Tel. 0500-336-607
� Odszkodowania powypad-
kowe. Tel. 0605-92-22-52

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

Tel. 022 610-58-50; 
0607-838-608

� Alarmy, kamery, sieci kom-
puterowe. Tel. 0501-123-967
�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu
400 programów – 15 polskich
(Polonia, TV Trwam). Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja. Tel. 022 815-47-25; 

0501 123 566
� Anteny SAT TV, kamery –
24 h. Tel. 0602-396-976
� Audyty energetyczne. 

Tel. 0605-92-22-52
� Automatyczne pralki, zmy-
warki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie - Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
�� Dachbud – oferuje sprze-
da¿ i monta¿ pokryæ dacho-
wych najlepszych firm. War-
szawa-Rembertów, al. gen.
Chruœciela 8. 

Tel./fax. 022 673-44-24; 
0601-215-778

� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa,
monta¿ i konserwacja. 

Tel. 022 612-92-70; 
0601-93-68-05

�� Elektryczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Elektryczne. 

Tel. 022 810-29-77

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

� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 

0502-443-826
� FOCUS SERVICE - napra-
wa telewizorów w domu
klienta. Tel.022 613-62-96; 

0603-40-90-20
� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi na miarê,
przeróbki, wszelkie naprawy
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 022 610-88-27; 

0888-651-163
�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika, elek-
tryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki. 

Tel. 022 615-58-13, 
0504 61 88 88

�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Hydraulik. 

Tel. 022 815-66-60, 
0502-031-257

� Hydrauliczne, gazowe –
osobiœcie. Tel. 022 610-81-21;

0607-773-106
� Hydraulika, glazura, re-
monty. Tel. 022 671-05-82
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.-
Gaz., C.O. Tel. 022 613-82-96; 

0696-321-228
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, odzie¿ dla agencji ochro-
ny. P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m-
¿yñska 158; 04 - 464 W-wa. 

Tel./fax. 022 610-20-15,
www.pirat.waw.pl 

� Licencjonowane zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami. 

Tel. 0605-92-22-52
� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 610-05-30;

0604-910-643
� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95

�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych i za-
granicznych, magnetowi-
dów, urz¹dzeñ elektronicz-
nych. Gwarancja.

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa pralek, AGD, in-
stalacje elektryczne. 

Tel. 022 612-92-70; 
0601-93-68-05

� Naprawa pralek, emeryci –
50% taniej. Tel. 022 672-95-50
�� Poprawki krawieckie –
tanio. ul. Fieldorfa 10/324
� PRANIE DYWANÓW –
verticale, tapicerki meblowej
i samochodowej. Schniêcie 3
godz. Dojazd gratis. 

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

�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501-190-127

� Przy³¹cza wodoci¹gowe,
budowa, usuwanie awarii, le-
galizacja. Tel. 0606-743-873 
�� REMONTY, przepro-
wadzki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
� Remonty – wykoñczenia
wnêtrz – solidnie, terminowo,
pe³en zakres robót. 

Tel. 0607-996-827; 
(023) 692-61-34

RAMKA
Skup Czapelska. Aktualna
cena puszek ALU 5 z³./kg
(7.00-20.00) Tel. 022 499-
20-62
� cena z innym towarem
RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 (7.00-
20.00)
� Studnie. 

Tel. 022 789-33-89
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 0 22 810-38-04; 

0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88

RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Rachunki. Tanio,
solidnie, szybko. Tel. 0507-
080-611
�Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

Tel. 022 810-70-88; 
0609-542-545

�� ¯aluzje, verticale, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul. Ko-
morska 42 godz. 9.00-17.00; 

Tel./fax. 022 870-36-37; 
022 497-98-80;

www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety,
monta¿, naprawa, hurt, pranie
verticali. Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. 

Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmie-
ci, drzewa i mebli. 

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

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psy-
cholodzy. Pracownia Psycho-
logiczna. Tel. 022 612-16-60

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37

Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób
prywatnych. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611

Skup Czapelska. Aktualna
cena puszek ALU 5 z³/kg*
(700-2000). Tel. 022 499-20-62
* cena z innym towarem
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Skup Czapelska – nieod-
p³atnie odbiera zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³ucz-
kê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 (700-2000)
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PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH

SPECJALIŒCI – bez skierowañ odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG ��

LARYNGOLOG �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� SPECJALISTA REHABILITACJI 

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych) �� DERMATOLOG
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA

Serdecznie zapraszamy do:
�� Poradni Ginekologicznej-Po³o¿niczej (najlepsi specjaliœci z Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)

OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
�� Nadzór konsultacyjno-merytoryczny ordynator oddzia³u Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej
UWAGA!!! RAK SZYJKI MACICY

Oferujemy pacjentkom badania diagnostyczne w kierunku nowotworów szyjki macicy: �� badania cytologiczne �� kolposkopiê 
USG GINEKOLOGICZNE – dr. Jerzy Garwoliñski �� KTG (badanie têtna p³odu)

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94 KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA: KONSULTACJA LEKARSKA – BEZP£ATNIE


