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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

By-pasy dla
Warszawy

Wakacyjne wyjazdy pokaza-
³y, ¿e Warszawa jest miastem
zamkniêtym. W czwartki i pi¹t-
ki trzeba dwóch godzin, by od-
daliæ siê ze stolicy na odle-
g³oœæ 30 km i dopiero wtedy
mo¿na rozpocz¹æ normalne
podró¿owanie. W niedzielê na
wjazd do miasta czeka siê
równie d³ugo, a korki zaczyna-
j¹ siê na 50 km od miasta. I tak
jest z wszystkich kierunków.

Dlaczego? Bo poza doraŸny-
mi modernizacjami, od dziesi¹-
tek lat nie powsta³y nowe arte-
rie wjazdowe i wyjazdowe
z miasta. Bo nie ma obwodnic,
którymi kierowa³by siê ruch
tranzytowy. Bo ka¿dego roku
przybywa dziesi¹tki tysiêcy no-
wych aut. Bo wreszcie wakacje
to czas, w którym odbywaj¹ siê
remonty miejskich ulic.

I tak jak kiedyœ w lipcu
i sierpniu po mieœcie jeŸdzi³o
siê stosunkowo nieŸle, tak te-
raz nie ma o czym marzyæ. 

Miasto potrzebuje wiêc by-
pasów: nowych wlotów i wylo-
tów w kierunku na Gdañsk,
Bia³ystok, Lublin, Kraków, Ka-
towice, Wroc³aw i Poznañ.
Czyli na pó³noc, wschód, po³u-
dnie i zachód. Nowych Pu³ko-
wych, Pu³awskich, Radzymiñ-
skich, Alej Krakowskich, Po-
³czyñskich i P³owieckich. I do-
stêpu do autostrad, jeœli
w koñcu bêd¹ kiedyœ gotowe.

By-pasy by³y niegdyœ pod-
stawowym sposobem na
udro¿nienie dróg do serca,
chroni³y przed zawa³em. War-
szawa te¿ ju¿ zdecydowanie
dojrza³a do tej operacji.

Tomasz Szymański
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Ju¿ w nowej siedzibie!
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
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Czy staniemy?
Czy we wrzeœniu stolicê czeka komunika-
cyjny parali¿? 
Zintegrowany system jeszcze nie do koñca wszed³ w ¿y-

cie, a ju¿ budzi kontrowersje. Emocje budz¹ zw³aszcza
strza³ki na rondach. Te, które mia³y u³atwiæ skrêt w lewo. 

Wed³ug kierowców, u³atwiaj¹, ale tym, którzy jad¹ prosto.
Do skrêtu stoi siê dwa razy d³u¿ej. Tymczasem miejski in¿y-
nier ruchu nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak twierdzi,
wprowadzane zmiany w sygnalizacji œwietlnej wynikaj¹ ze
zmian w przepisach okreœlonych w Dzienniku Ustaw. Ma
byæ bezpieczniej, ale niestety, pogarsza siê przepustowoœæ
sto³ecznych arterii. 

Z badañ, które przeprowadza ZDM, wynika, ¿e w wakacje
natê¿enie ruchu jest o 10% mniejsze, w zale¿noœci od bada-
nej arterii. Na ulicach jest nie tylko mniej samochodów oso-
bowych, ale mniejszy jest tabor komunikacji miejskiej. 

A skoro korki tworz¹ siê nawet w wakacyjny weekend -
pytanie: Czy w zbli¿aj¹cym siê roku szkolnym dzieñ powsze-
dni nie bêdzie horrorem? MKP
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� Œmieæ przyk³adem
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� Prawo jazdy 
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� Z Podola
do korzeni ssssttttrrrr.... 4444
�Szkolne prace

wakacyjne ssssttttrrrr....    6666
�Marvipol blokuje
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�MIESZKAÑCY

Zygmunt
Walkowski
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�Order za metro
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� „Orlik” rozwija
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� PODRÊCZNIKI SZKOLNE
�� art. szkolne i biurowe
�� plecaki i piórniki
�� pomoce szkolne

Z³apani z³odzieje torebek
Po³udniowoprascy policjanci przeanalizowali

ostatnie przypadki dokonywania kradzie¿y torebek
metod¹ na tzw. „wyrwê” i wytypowali prawdopo-
dobnych z³odziei. Ustalili, gdzie mog¹ przebywaæ,
po czym przygotowali zasadzkê. 26-letni Marcin J.
oraz dwóch 19-latków: Daniel D. i Mariusz W.
wpadli podczas jazdy samochodem. Zatrzymani
przyznali siê, ¿e dokonali czterech takich prze-
stêpstw. Wskazali miejsca, gdzie porzucili torebki
i pozosta³e, niepotrzebne przedmioty. Wszyscy
trzej zostali umieszczeni w policyjnym areszcie.

Zaatakowa³ no¿em rowerzystkê
Na Moœcie £azienkowskim chwile grozy prze-

¿y³a m³oda kobieta, która jecha³a rowerem. Zosta-
³a napadniêta przez mê¿czyznê z no¿em. Napast-
nik najpierw zagrozi³, ¿e j¹ potnie, po chwili przy-
stawi³ pokrzywdzonej nó¿ do brzucha i ukrad³ ple-
cak. Pokrzywdzona dogoni³a rozbójnika i próbo-
wa³a odzyskaæ swoj¹ w³asnoœæ, wówczas mê¿czy-
zna ponownie zacz¹³ groziæ, wymachiwaæ no¿em,
zrani³ poszkodowan¹ w rêkê. Funkcjonariusze
z komendy przy ulicy Grenadierów natychmiast
zajêli siê spraw¹. Wywiadowcy, po zapoznaniu siê
z okolicznoœciami zdarzenia i wygl¹dem napastni-
ka, bardzo szybko wytypowali prawdopodobnego
sprawcê. 36-letni Grzegorz G. zosta³ przez nich
zatrzymany, a pokrzywdzona rozpozna³a w nim
no¿ownika. Grzegorz G. ma ju¿ na swoim koncie
spor¹ liczbê pope³nionych przestêpstw.

Popili i obrabowali
W jednym z mieszkañ przy ul. Dudziarskiej

odbywa³a siê libacja alkoholowa. W pewnym mo-
mencie miêdzy jednym z jej uczestników a w³a-
œcicielk¹ lokalu dosz³o do burzliwej dyskusji,
która przerodzi³a siê najpierw w awanturê, a po
chwili dosz³o do rêkoczynów. 49-letniej Izabeli G.
przyszed³ z pomoc¹ jej m¹¿ 51-letni Jan G. Oboje
zaatakowali 47-letniego Krzysztofa K. Bili go
i kopali. W trakcie ataku ukradli mu portfel
w którym by³o 1200 z³otych i telefon komórkowy.
Pobity mê¿czyzna trafi³ do szpitala. Po zatrzyma-
niu ma³¿eñstwo nie przyznawa³o siê do pobicia
i kradzie¿y. Oboje zostali jednak rozpoznani przez
pokrzywdzonego i trafili do policyjnego aresztu.

Z no¿em w autobusie
Po³udniowoprascy wywiadowcy zatrzymali Mar-

cina S. (lat 23), który wspólnie z 30-letnim Toma-
szem G. zaatakowali pasa¿era nocnego autobusu.
Grozili mu u¿yciem no¿a w przypadku nie oddania
pieniêdzy i telefonu komórkowego. Po dokonaniu
kradzie¿y obaj uciekli. Zawiadomieni policjanci od
razu udali siê na przystanek, na którym oczekiwa³
pokrzywdzony. Podjêto poszukiwania. Po up³ywie
krótkiego czasu spostrzegli dwóch mê¿czyzn,
których wygl¹d odpowiada³ rysopisom podanym
przez pokrzywdzonego. Na widok zbli¿aj¹cych siê

policjantów m³odzieñcy próbowali ukryæ siê za po-
bliskim budynkiem i uciec. Policjanci nie dopuœcili
do tego i ich zatrzymali. 23-letni Marcin S. i 30-let-
ni Tomasz G. trafili do komendy przy ulicy Grena-
dierów, gdzie zostali rozpoznani. Marcin S. noc spê-
dzi³ w izbie wytrzeŸwieñ, poniewa¿ mia³ prawie 2
promile alkoholu we krwi. Jego kolegê funkcjona-
riusze umieœcili w policyjnym areszcie.

Mieli przy sobie narkotyki
0,3 grama heroiny mia³a przy sobie 27-letnia

Kinga C., 26-letni Pawe³ L., z którym sz³a ulic¹
posiada³ 0,4 grama tego narkotyku. Oboje zostali
zatrzymani przez po³udniowopraskich wywiadow-
ców. Uwagê policjantów zwróci³o dziwne zacho-
wanie m³odych ludzi. Jak sami przyznali, œrodki
odurzaj¹ce chcieli za chwilê wspólnie u¿yæ. Teraz
stan¹ przed s¹dem, gro¿¹ im 3 lata wiêzienia.

Podróbki na Stadionie
Dzia³ania przeprowadzone przez policjantów

z Pragi Po³udnie we wspó³pracy z funkcjonariu-
szami izby celnej na bazarze przy Stadionie X-le-
cia pozwoli³y na zabezpieczenie ponad 400 sztuk
podrobionej odzie¿y. Policjanci bardzo szybko zo-
rientowali siê, ¿e rzeczy, którymi handluj¹ dwaj
obserwowani mê¿czyŸni nie maj¹ nic wspólnego
z orygina³ami. Okaza³o siê, ¿e podrabian¹ odzie¿

sprzedawa³o dwóch mê¿czyzn, pochodz¹cych
z Indii i Pakistanu. Amninder S. (lat 21) mia³ 373
sztuki koszulek, czapek,  bluz, skarpet, dresów
i plecaków ró¿nych, powszechnie znanych
w œwiecie firm. U Gulbara H. (lat 40) policjanci
znaleŸli 30 sztuk plecaków i bluz sportowych uda-
j¹cych orygina³y. Mê¿czyŸni zostali zatrzymani,
a oferowany przez nich towar zabezpieczony.

„Bezpieczne wakacje”
VII Komenda Rejonowa Policji w miesi¹cach

letnich prowadzi akcjê „Bezpieczne Wakacje”.
Dzia³ania s¹ szeroko zakrojone: obejmuj¹ pre-
wencyjne zabezpieczenie k¹pielisk, dróg po
których poruszaj¹ siê m³odzi ludzie, ale tak¿e
i ochronê przed zgubnym wp³ywem narkotyków
i alkoholu. Za naszym poœrednictwem policjanci
prosz¹ rodziców i opiekunów, by do koñca waka-
cji nie przestawali byæ czujni w trosce o bezpie-
czeñstwo dzieci i podopiecznych. toms
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Hurtownia Optyczna
H u r t - D e t a l

Okulary tylko
49,−*

oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03

*szczegó³y promocji w hurtowni

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

Wêgiel �� Cement ��Wapno �� Ceg³y �� Atlas
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 
�� Ceresit �� Gipsy �� Kostka brukowa

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

� 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”

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E

hurt detal
✓ grzejniki  

✓ wk³ady kominowe
✓ rury i kszta³tki (plastik, miedŸ)

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS

Dziêki Bogu w Polsce nie
ma trolli, bo to s¹ dopiero z³o-
œliwe bestie! Ale krasnoludki
te¿ czasami potrafi¹ narozra-
biaæ... Oto, na prze³omie 2007
i 2008 roku, na jednej z wawer-
skich nieruchomoœci przy ul.
Krasnoludków wyciêto ok. 80
sosen. Wyciêto nielegalnie. Po-
tem jeszcze usuniêto pozosta³e
po sosnach karpy (kikuty drzew
wraz z korzeniami), a nastêpnie
nawet „zdjêto warstwê ziemi”!
I to wszystko pod czujnym
okiem aktualnego gospodarza
Wawra burmistrza Jacka Duch-
nowskiego, podleg³ych mu
urzêdników i aktywnych rad-
nych. Mo¿e z tym czujnym
okiem burmistrza trochê prze-
sadzamy, bo ostatnio radni
i urzêdnicy narzekaj¹, ¿e bur-
mistrz rzadziej bywa i w Waw-
rze i w ratuszu. Niemniej, jego
nieobecnoœci s¹ w pe³ni uspra-
wiedliwione, gdy¿ zosta³ ojcem

i musi wiêcej czasu poœwiêciæ
swojej rodzinie. „Mieszkaniec”
szczerze gratuluje burmistrzo-
wi, a radnym Wawra i urzêdni-
kom radzi nie narzekaæ, tylko
braæ przyk³ad z gospodarza
i wzi¹æ siê do roboty. Niech
ka¿dy robi to, co mu wychodzi,
a Wawer przyk³adem œwieci!
W koñcu to dzielnica Naszej
Pani Prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz. I tylko ¿eby te kra-
snoludki nie przeszkadza³y... 

Postanowiliœmy pomóc wa-
werskiemu urzêdowi dzielnicy,
który poprzez swoj¹ interneto-
w¹ stronê szuka sprawców nie-
legalnej wycinki wspomnia-
nych 80 sosen. Nasze podejrze-
nia od razu skierowa³y siê
w stronê baœniowych stworków,
czyli krasnoludków. Z czterech
powodów. Po pierwsze, tak du-
¿ej iloœci drzew nie móg³by
(niezauwa¿enie) wyci¹æ cz³o-
wiek. Po drugie Wawer, to

dzielnica s³yn¹ca z ró¿nego ro-
dzaju cudów i rzeczy, które
trudno logicznie wyjaœniæ. 

Po trzecie krasnoludki (co
prawda razem z Królewn¹
Œnie¿k¹) by³y widziane
w czerwcu w aniñskim przed-
szkolu nr 233. 

Po czwarte, i najwa¿niejsze,
sosny, karpy i ziemia znik³y
z nieruchomoœci przy ulicy...
Krasnoludków! Pomóc wawer-
skiemu urzêdowi mogliœmy tyl-
ko w jeden sposób – szukaj¹c
krasnoludków w terenie. Urzê-
dnicy w urzêdzie, radni pochy-
leni nad wizjami rozwoju Waw-
ra, burmistrz w innej dzielnicy
bawi potomka i buduje sobie
dom, a „Mieszkaniec”... w ak-
cji! I uda³o siê! Na granicy
Wawra spotkaliœmy jednego
krasnoludka, który z toporem na
ramieniu zamierza³ zapewne
wyci¹æ nastêpne kilkadziesi¹t
drzew. Trochê siê przestraszy³,
przy³o¿y³ palec do ust i prosi³
¿eby go nie wydawaæ, ale posta-
nowiliœmy krasnala zdemasko-
waæ. Bo dla nas wa¿niejsze jest
dobro mieszkañców Wawra. 

rosa

ŚMIEĆ PRZYKŁADEM!
– Przy naszym budynku ustawiono kontener

do segregacji – mówi pani Henia z ul. Miñ-
skiej. – Staramy siê jak mo¿emy i wyrzucamy
w³aœnie tam szk³o, makulaturê i plastik. ¯eby
siê wiêcej zmieœci³o zgniatamy plastikowe bu-
telki, ale od tygodnia pojemnik jest przepe³nio-
ny i musimy zostawiaæ œmieci przed nim,
wprost na podwórku! 

– Trzeba po prostu czêœciej je opró¿niaæ –
pan Karol z Saskiej Kêpy znalaz³ prosty sposób
na utrzymanie nale¿ytego porz¹dku. Dziwi siê
jednak, dlaczego do tego samego kontenera
mo¿na wrzucaæ ró¿ne odpadki. – Czêsto jest
tak, ¿e nie ma mo¿liwoœci ustawienia kilku kon-
tenerów – wyjaœniaj¹ urzêdnicy sto³ecznego
Biura Ochrony Œrodowiska. – Idealnie by by³o,
gdyby ustawiaæ oddzielne pojemniki na szk³o,
papier, plastik. Tam, gdzie to jest mo¿liwe, w miejscach publicznych, stoj¹ takie zestawy pojemników, ale
przy poszczególnych nieruchomoœciach dopuszcza siê ustawienie jednego kontenera. PóŸniej te odpad-
ki s¹ oczywiœcie dodatkowo segregowane. 

Osobnym tematem jest ba³agan przy pojemnikach PCK, do których mo¿na wrzucaæ u¿ywan¹ odzie¿.
– Straszne! – nieporz¹dek przed jednym z grochowskich kontenerów przy ul. Paca (na zdjêciu) obu-
rzy³ dziewczêta ucz¹ce siê w Zespole Szkó³ Nr 12 przy ul. Siennickiej. Na szczêœcie niedawno PCK
wziê³o „rozwód” z „Wtórpolem”, który zajmuje siê opró¿nianiem pojemników. Miejmy nadziejê, ¿e te-
raz bêdzie czyœciej. Magda K.

KRASNOLUDKI W WAWRZE
„Czy to bajka, czy nie bajka, myœlcie sobie, jak
tam chcecie, a ja przecie¿ Wam powiadam:
krasnoludki s¹ na œwiecie!” – tak pisa³a oneg-
daj Maria Konopnicka. „Mieszkaniec” zaœ od-
nalaz³ œlady tych stworów w naszym... Wawrze.

� 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

kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00
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REKLAMA REKLAMA

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

LATO 2008!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl

Nie warto decydowaæ siê na
szko³y, w których instruktorzy
traktuj¹ swoje zajêcie jak przys³o-
wiowy dopust bo¿y i zamiast
uczyæ – m¹drz¹ siê, zamiast cier-
pliwie æwiczyæ – krzycz¹ i bez sen-
su irytuj¹ siê na zestresowanych
kursantów, którzy od nieustannego
musztrowania wcale nie nabieraj¹
pewnoœci i og³ady, przeciwnie –
podczas jazdy s¹ lêkliwi, niepewni,
niezdecydowani. A co oznacza ta-
kie zachowanie na szosie lub ulicy,
wie ka¿dy kierowca…

1 wrzeœnia to nie tylko pierwszy
dzieñ szko³y – to tak¿e pierwszy
dzieñ kolejnego kursu w bardzo
ciekawym oœrodku szkolenia kie-
rowców MOBILEK w Legionowie 

Za³o¿ony przez entuzjastów,
z zapa³em przekazuj¹cych swoj¹
wiedzê i umiejêtnoœci, zatrudnia
ludzi m³odych, których atutem jest
udokumentowane doœwiadczenie
w zakresie nauczania tajników ja-
zdy, a dodatkowym plusem – m³o-
dy wiek i olbrzymia iloœæ wyje¿-
d¿onych godzin. One to bowiem
decyduj¹ o kompetencji i sprawno-
œci instruktora jazdy. Zmêczony
¿yciem emeryt, dorabiaj¹cy jako
instruktor, nie zawsze chce i umie
zaanga¿owaæ siê a¿ tak mocno
w to, co robi.

M³ody, lecz starannie wyszkolo-
ny praktycznie i metodycznie in-
struktor nie tylko œwietnie zrozu-
mie problemy i… pokusy m³odego
cz³owieka, siadaj¹cego za kierow-
nic¹, ale te¿, z uwagi na swój zapa³
i doœwiadczenie, znakomicie wpro-
wadzi w tajniki jazdy tak¿e osoby

starsze od siebie, czasem nawet –
starsze od w³asnej mamy!

Nie brak w tej szkole osób po
piêædziesi¹tce, a najstarsza zado-
wolona kursantka mia³a 59 lat!
Okazuje siê, ¿e dobra szko³a jazdy
potrafi skutecznie nauczyæ ka¿de-
go. Nie lubi¹ tu tylko osób, maj¹-
cych problemy z u¿ywkami –
trudno oczekiwaæ, ¿e bêd¹ z nich

odpowiedzialni, bezpieczni kie-
rowcy.

Instruktorzy Oœrodka Szkolenia
Kierowców MOBILEK twierdz¹,
¿e nie ma ró¿nic miêdzy kobiet¹
i mê¿czyzn¹ za kó³kiem, bo albo
siê ma „to coœ”, albo nie i koniec

kropka. Jeœli siê ma, nauka postê-
puje b³yskawicznie i bezproblemo-
wo. Jeœli nie – wymaga wiêcej
cierpliwej starannoœci, ale nie prze-
kreœla szans! Ró¿nice zarysowuj¹
siê wyraŸnie miêdzy m³odymi kur-
santami (18-20 lat), a znacznie
starszymi. M³odzi czêsto s¹ nie-
cierpliwi, nastawieni na natych-
miastowy efekt, a starsi – przeciw-

nie, umiej¹ s³uchaæ, staraj¹ siê wy-
konywaæ polecenia, co znacznie
u³atwia osi¹gniêcie wymaganego
poziomu umiejêtnoœci.

Umiejêtna analiza potrzeb kan-
dydatów na kierowców jest wa¿na:
tu, w oœrodku MOBILEK specjal-

ne przywileje maj¹ studenci – ka¿-
dy z nich dostaje w cenie kursu 5
dodatkowych godzin jazdy gratis,
zaœ osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia –
a¿ 10 godzin! 

Do tego mamy zapewniony ca³-
kowicie gratisowy trening na jazdy
na trolejach (jazda symuluj¹ca po-
œlizg samochodu) pod okiem do-
œwiadczonych instruktorów. Trole-
je to specjalne urz¹dzenia, moco-
wane do tylnych kó³ samochodu.
Dziêki nim podczas jazdy na spe-
cjalnym placu, auto zachowuje siê
jakby wpad³o w najprawdziwszy
poœlizg. Wiele autorytetów motory-
zacyjnych twierdzi, ¿e jazda na tro-
lejach powinna byæ absolutnie obo-
wi¹zkowa dla ka¿dego, kto chce
zrobiæ prawo jazdy. W naszym kli-
macie kierowcy czêsto znajduj¹ siê
w podobnych sytuacjach, a brak
elementarnych umiejêtnoœci pro-
wadziæ mo¿e do nieobliczalnych
skutków. Tym cenniejsza jest ini-
cjatywa szko³y nauki jazdy MOBI-
LEK, daj¹ca darmow¹ szansê zg³ê-
bienia tajników sprawnego wypro-
wadzania auta z poœlizgu.

Cena kursu na prawo jazdy jest
niewysoka – 1.100 z³, w tej cenie
jest teoria, praktyka, aktualne gra-
tisy (dla studentów i osób po 50 ro-
ku ¿ycia) oraz, dla ka¿dego kursan-
ta, æwiczenie na trolejach.

Wa¿ne, ¿e kurs mo¿na odbyæ
w wersji standardowej lub inten-
sywnej, zale¿nie od decyzji zainte-
resowanego. Jeœli chodzi o jazdy
(minimum 30 godzin), s¹ umawia-
ne indywidualnie, od wczesnych
godzin rannych po bardzo póŸne

godziny wieczorne w taki sposób,
by dopasowaæ siê do mo¿liwoœci
i wolnego czasu kursanta.

Szko³a prowadzi równie¿ kursy
doszkalaj¹ce o bardzo szerokim
spektrum, tak¿e dla osób, które
choæ maj¹ prawo jazdy ju¿ dwa-
dzieœcia i wiêcej lat, nigdy w ¿yciu
nie prowadzi³y samodzielnie ¿ad-
nego auta. Tu nikt nikogo nie wpê-
dza w kompleksy, nie dziwi siê ani
nie wybrzydza, lecz stara siê cier-
pliwie i umiejêtnie wprowadziæ
w tajniki motoryzacji lub tylko od-
œwie¿yæ tê wiedzê. 

Do takiej szko³y warto nawet do-
je¿d¿aæ z dalszych odleg³oœci – ja-
zdy odbywaj¹ siê tak¿e w Warsza-
wie, a zainteresowani mog¹ tu zdo-
byæ naprawdê wszechstronne, sta-
rannie dopracowane umiejêtnoœci.
Z entuzjazmem! AS 2008

PRAWO JAZDY Z ENTUZJAZMEM
Umiejêtnoœci, zdobyte podczas kursu na prawo jazdy, to czêsto gwarant bezpieczeñ-
stwa Twojego i Twoich bliskich, a tak¿e innych zmotoryzowanych. Dlatego, jeœli decy-
dowaæ siê na kurs przygotowuj¹cy do egzaminu na prawo jazdy, to z wielk¹ rozwag¹. 

Oœrodek Szkolenia Kierowców MOBILEK
Legionowo, ul. Reymonta 11 (na ty³ach banku PKO SA)

tel. (0-22) 374 00 67, tel. kom. 510 251 443

CCUUKKIIEERRNNIIAA−−KKAAWWIIAARRNNIIAA  NNOONNDDEENNBBUURRGG
Warszawa Międzylesie 
ul. PATRIOTÓW 309

vis−a−vis stacji PKP
poleca:

WWYYRROOBBYY  WWŁŁAASSNNEE  
NNAA  NNAATTUURRAALLNNYYCCHH  SSKKŁŁAADDNNIIKKAACCHH

�� TTOORRTTYY  �� CCIIAASSTTAA    
�� CCIIAASSTTKKAA  �� CCIIAASSTTEECCZZKKAA
Realizujemy zamówienia na przyjêcia okolicznoœciowe

tel. 022 615-25-50

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  
ppoonn..  −−ssoobb..  1100..0000−−1188..0000;;  nniieeddzz..  1100..0000−−1177..0000
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Czy warto uczyæ dzieci jêzyków obcych? Tak,
i to jak najwczeœniej, lecz pod warunkiem, ¿e
metody i poziom nauczania bêd¹ œciœle dopaso-
wane do wieku dzieci, a nauczyciele nie s¹ do-
bierani przypadkowo. Dziecko pod opiek¹ wy-
kwalifikowanego specjalisty, w dobrej placówce,
zrobi postêpy nieporównanie wiêksze, ni¿ uczo-
ne chaotycznie, w wielkiej gromadzie przed-
szkolnej czy szkolnej. Umiejêtny metodyk zadba
te¿, by nauka wi¹za³a siê z rozwojem i sprawia-
³a wiele radoœci.

Fabryka Uœmiechów to miejsce, które war-
to odwiedziæ, jeœli dba siê o swoje dziecko.

Przede wszystkim jêzyki obce: sprawdzone,
nowoczesne metody odpowiednie ju¿ dla 3-4
letnich maluszków, lecz i dla 12-latków. Tu spe-
cjalizuj¹ siê w nauce dzieci, a nad ca³oœci¹ czu-
wa doœwiadczony metodyk, od lat wspó³pracuj¹-
cy z wydawnictwem Oxford University Press.

Zajêcia 2 razy w tygodniu, w grupkach 4-8
osobowych, dla pocz¹tkuj¹cych jak i zaawanso-
wanych. Cyklicznie odbywa siê sprawdzian –
weso³e party w jêzyku obcym, z w³¹czeniem
w zabawê rodziców.

Dzieci chêtnie bior¹ udzia³ w innych spotka-
niach, np. grupy „Mali odkrywcy” – wszech-
stronny rozwój dziecka w oparciu o doœwiadcze-
nia i eksperymenty (archeologia, fizyka, chemia,
biologia, historia i nie tylko), czy „Odkrywanie
tajemnicy myœlenia” – zabawnie i lekko prowa-
dzona filozofia, zajêcia dla dzieci w wieku 9-12
lat i m³odzie¿y gimnazjalnej.

Fabryka Uœmiechów ma te¿ sprawdzone pro-
pozycje dla doros³ych – nauka angielskiego
i francuskiego, tak¿e od podstaw, dla osób
„50+”. Zesz³oroczni kursanci bardzo sobie
chwal¹ dojrza³y sk³ad kameralnych grup, a efek-
ty – znakomite! 

Czy nam siê to podoba, czy nie, jesteœmy czê-
œci¹ Unii. Bez jêzyków obcych – ani rusz. Kto
zapisze siê przed 15 wrzeœnia, otrzyma gratis
podrêcznik, wart oko³o 50 z³!

EGZAMINY 
GIMNAZJALNE 
– WAŻNA INFORMACJA!

Jeœli jesteœ pewien poziomu nauczania
jêzyka obcego w klasie Twojego dziecka,
ten tekst z pewnoœci¹ Ciê nie zainteresu-
je. 

Jeœli nie – pomyœl o zapisaniu go do Fa-
bryki Uœmiechów na kurs, przygotowuj¹-
cy do obowi¹zkowego od tego roku,
90-minutowego gimnazjalnego egza-
minu z jêzyka obcego: wstêpny test
sprawdzaj¹cy poziom wiadomoœci, za-
kwalifikowanie do odpowiedniej grupy,
uzupe³niaj¹cej braki i wyrównanie ich
i trening czystych technik egzamina-
cyjnych, umo¿liwiaj¹cych maksymalne
wykorzystanie posiadanej wiedzy.
Egzamin gimnazjalny ma znacz¹-

cy wp³yw na przysz³oœæ Twojego
dziecka, na wybór szko³y œredniej.
Zainwestuj w to!

Kiedy, jak nie teraz? Gdzie, jak nie tu,
w oparciu o znakomity, specjalnie
opracowany program? Zapraszamy!

FABRYKA UŒMIECHÓW – CENTRUM EDUKACJI DZIECIÊCEJ, 04-321 Warszawa, ul. Ch³opickiego 17/19,
tel. 0-22 405-41-99, e-mail: szkola@fabrykausmiechow.pl

JAK UCZYMY? 
Weso³o i skutecznie!

REKLAMA REKLAMA

Choæby g³az w Parku Ska-
ryszewskim upamiêtniaj¹cy ze-
strzelenie przez Niemców bry-
tyjskiego Liberatora EV 961 C,
bombowca ze 178 dywizjonu
RAF, który niós³ pomoc wal-
cz¹cym powstañcom. Ho³d
w tym miejscu dwadzieœcia lat
temu oddawa³a premier Wiel-
kiej Brytanii Margaret That-

cher, a nastêpnie królowa El¿-
bieta II. W tym roku pamiêæ po-
leg³ych ¿o³nierzy uczci³ bur-
mistrz Tomasz Kucharski wraz
z kilkoma radnymi dzielnicy
i jedn¹ radn¹ Warszawy. Samo-
rz¹dowcy z³o¿yli wieñce
w oœmiu miejscach na Pradze
Po³udnie i jednym na Pradze
Pó³noc. „Mieszkaniec” spotka³

delegacjê 31 lipca przy koœciele
p.w. Chrystusa Króla przy ul.
Skaryszewskiej (na zdjêciu).
Z³o¿eniu wieñca towarzyszy³
ksi¹dz proboszcz Jacek Smyk.
W elewacjê koœcio³a wmuro-
wane s¹ tablice poœwiêcone
¯o³nierzom VI-go Obwodu Ar-
mii Krajowej, saperom Batalio-
nu „Chwackiego”, pamiêci

ksiêdza Józefa Stanka kapelana
Zgrupowania AK „Kryska”,
Mariana Stasiaka, który zgin¹³
w walkach o gmach kolei przy
ul. Targowej i komendanta VI-
go Obwodu AK-Praga p³k Zyg-
munta Œcibor Rylskiego. –
A pogoda dzisiaj jest prawie ta-
ka sama, jak 68 lat temu –
wspomina³ najstarszy radny

Pragi Po³udnie Ryszard Kal-
khoff. 

Wieñce zosta³y z³o¿one rów-
nie¿ m.in. przed dzielnicowym
ratuszem, gdzie znajduj¹ siê ta-
blice upamiêtniaj¹ce powstañ-
ców Bronis³awa Chajêckiego
wiceprezydenta Warszawy oraz
Antoniego ¯urawskiego, ko-
mendanta XXVI Obwodu Ar-
mii Krajowej „Praga” i dowód-
cy Powstania Warszawskiego
na terenie Pragi. W Parku
Skaryszewskim, w którym
w pierwszych godzinach Po-
wstania Warszawskiego dosz³o

do bitwy z niemieckim woj-
skiem samorz¹dowcy oddali
czeœæ ¿o³nierzom AK i Zgrupo-
wania Batalionu Saperów Pra-
skich „Chwackiego”. 

Na Pradze Pó³noc z³o¿ono zaœ
wieniec przy ul. Brzeskiej, gdzie
powstañcy odbili z r¹k okupan-
tów centralê telefoniczn¹.

Ada M.

Uczcili Powstanie na Pradze
W uroczystych obchodach rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego prawobrze¿na
Warszawa zosta³a potraktowana doœæ margi-
nalnie. A i u nas jest kilka miejsc œciœle zwi¹-
zanych z tymi walkami. 

Z Podola 
do korzeni

Ponad dwa tygodnie spêdzi³a
w naszym kraju grupa polonijnej
m³odzie¿y z Podola. Organizato-
rem pobytu by³ warszawski od-
dzia³ Zwi¹zku Sybiraków.
To ju¿ kolejna taka akcja wzmacniaj¹ca wiêzi

miêdzy Polakami na obczyŸnie i w Macierzy.
W tym roku w obozie szkoleniowo-wypoczynko-
wym wziê³o udzia³ 22 m³odych ludzi z Podola i 12
osób z rembertowskiego ogniska TPD. Goœciny
m³odzie¿y udzieli³a Akademia Obrony Narodowej
Warszawa – Rembertów. – Takie obozy s¹ bardzo
potrzebne – mówi Helena Ga³ka jedna z opiekunek
podolskiej m³odzie¿y i prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oœwiatowego w Kamieñcu
Podolskim. – Pobudzaj¹ zainteresowanie w³asnymi
korzeniami, histori¹ i kultur¹ Polski. Wa¿nym ele-
mentem obozu jest integracja rembertowskiej m³o-
dzie¿y z rówieœnikami z Podola. No i oczywiœcie
naturalne w wakacje - rekreacja i wypoczynek.
Rozrywki m³odzie¿y nie zabrak³o. By³y wyjœcia na
basen i do aquaparków, projekcje filmów, gry spo-
rtowe, dyskoteka, ognisko. – Bardzo nam by³o tutaj
dobrze - podsumowuje Liza Paw³owa (16 l.). 

Obozowicze mieli bardzo ciekawy i intensyw-
ny program turystyczno-patriotyczny. Zwiedzili

najwa¿niejsze sto³eczne atrakcje. – Byliœmy te¿
w Czêstochowie, Krakowie i Wieliczce – dodaje
rówieœnica Lizy Marysia Ga³ka, która zwyciê¿y-
³a w obozowym konkursie wiedzy o Polsce.
W nagrodê Marysia otrzyma³a m.in. ksi¹¿kê
„Hymny polskie”. – W³aœnie j¹ czytam – zadowo-
lona powiedzia³a „Mieszkañcowi”. Obozowicze
zwiedzili równie¿ Belweder, Sejm i Senat, a 15
sierpnia wziêli udzia³ w centralnych obchodach
œwiêta Wojska Polskiego. 

M³odzie¿ z Podola, która przyjecha³a do Polski
pochodzi z polskich rodzin od wieków zamie-
szka³ych na Ukrainie. Ka¿dy z zaproszonych ma
dziadków lub pradziadków eksterminowanych
przez NKWD. Obecnie nasi rodacy ze Wschodu
zrzeszaj¹ siê w polskich stowarzyszeniach kultu-
ralno-oœwiatowych i utrzymuj¹ kontakty z Kon-
sulem RP w Kijowie lub we Lwowie.

– Organizujemy takie obozy od 2002 r. – wyja-
œnia Henryk Majewski wiceprezes Oddzia³u War-
szawskiego Zwi¹zku Sybiraków. – Pobyty w Pol-
sce procentuj¹. Ot, choæby jedna z grup, po po-
wrocie na Ukrainê, uporz¹dkowa³a cmentarz ka-
tolicki. Obóz finansowany by³ przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” i Caritas Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej. 

Warto podkreœliæ postawê rembertowskiego
AON-u, który nie tylko goœci³ m³odzie¿, udostêp-
nia³ jej swoje obiekty, ale równie¿ w czêœci orga-
nizowa³ jej program. – Bardzo jesteœmy zadowo-
leni z tego pobytu – podsumowa³ Henryk Majew-
ski, który ju¿ planuje przysz³oroczn¹ imprezê.
– Oby tylko zdrowie dopisa³o i... sponsorzy! ar

Termometry rtêciowe zostan¹ wycofane
– Od kwietnia przysz³ego roku nie bêdzie mo¿na kupiæ na terenie Polski wyrobów
medycznych zawieraj¹cych rtêæ, m.in. termometrów i ciœnieniomierzy – poinfor-
mowa³a wiceprezes Urzêdu ds. Wyrobów Medycznych Joanna Kilkowska. 

Ograniczenie, które zacznie obowi¹zywaæ od 3 kwietnia 2009 r., wynika z koniecznoœci dostosowa-
nia polskich przepisów dot. produkcji i sprzeda¿y wyrobów medycznych do dyrektywy UE z 2007 r.
Chocia¿ rtêciowe termometry i aparaty do pomiaru ciœnienia krwi zostan¹ wycofane ze sprzeda¿y,
bêdzie mo¿na ich nadal u¿ywaæ. 

Jak podkreœla Komisja Europejska, rtêæ jest bardzo toksyczna dla ludzi, ekosystemu i œrodowiska.
Kiedy produkty, w których jest zawarta, staj¹ siê odpadami, mo¿e przekszta³ciæ siê w metylortêæ -
swoj¹ najbardziej toksyczn¹ formê. W tej postaci bardzo ³atwo przenika do œrodowiska, szczególnie do
wody i organizmów wodnych. KE oblicza, ¿e rocznie w UE wykorzystuje siê w produkcji urz¹dzeñ
pomiarowych 33 tony rtêci, z czego 25-30 ton - tylko w termometrach. Ocenia siê, ¿e 80-90 proc.
wszystkich produkowanych urz¹dzeñ z rtêci¹ u¿ywa siê w domach. 

Rtêæ ³atwo przedostaje siê do ³añcucha pokarmowego. Najbardziej zagro¿one zatruciem s¹ dzieci,
jeszcze bardziej p³ody, których uk³ad nerwowy dopiero siê rozwija. W organizmie rtêæ mo¿e uszkadzaæ
mózg i nerwy, zaburzaæ koordynacjê i widzenie. MKP
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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

z dodatkiem p³ynu zapacho-
wego, ¿eby wiedzieli, ¿e do-
zorca siê stara!

Wakacje szczególnie
sprzyjaj¹ przekraczaniu co-
dziennych granic wolnoœci.
To sezon „s³omianych
wdowców”, to czas obozów
i kolonii, niepohamowanego
eksperymentowania z papie-

rosami, alkoholem i innymi
zakazanymi na co dzieñ
„atrakcjami”.

Skala zjawiska jest zasta-
nawiaj¹ca. Osoby wierne
zasadom, nie przekraczaj¹-
ce owych granic to mniej-
szoœæ.

W czym tkwi problem?
W braku przys³owiowego
bata nad g³ow¹? Wiele firm
wydaje ciê¿kie pieni¹dze na
œledzenie poczynañ swoich
pracowników, nie zawsze
ich o tym informuj¹c. To nie
tylko kamery i pods³uchy
w pokojach biurowych, nie
tylko œledzenie stron, jakie
s¹ odwiedzane w Internecie
czy po³¹czeñ telefonicz-
nych. To choæby GPS
w s³u¿bowym telefonie czy
samochodzie – w ka¿dej
chwili wiadomo, gdzie deli-
kwent przebywa; czy zabra³
pasa¿era, czy ma w³¹czony
silnik czy te¿ odpoczywa.
Szef mo¿e nawet bezprze-
wodowo otrzymywaæ bie¿¹-

ce informacje o stanie zdro-
wia pracownika!

Systemy monitorowania s¹
coraz doskonalsze. Monito-
rujemy dzieci „elektroniczn¹
niani¹”, policja monitoruje
obszar miasta przy pomocy
systemu kamer, a zwyk³y sta-
cjonarny telefon pozwala
œwietnie pods³uchiwaæ, co
aktualnie dzieje siê w mie-
szkaniu. Pod warunkiem,
oczywiœcie, ¿e ma siê dostêp
do odpowiednich kodów.

Wszystko to ma s³u¿yæ po-
prawie poziomu bezpieczeñ-
stwa, egzekwowaniu rzetel-
noœci i odpowiedzialnoœci,
nieustannym przypomina-
niu, ¿e wytyczone granice
istniej¹ i lepiej ich nie prze-
kraczaæ. Czy narzucona, œci-
s³a kontrola rodziców lub
szefa z czasem przeradza siê
w samodyscyplinê? Zwykle
tak, ale – jak pokazuje co-
dziennoœæ, tak¿e wakacyjna
– nie zawsze do koñca sku-
tecznie. żu

Granice
wolnoœci

Kobiecym okiem
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- Wiesz pan, panie Eustachy, nasz bazar na Szembeku, to
chyba jedyne miejsce na Grochowie, gdzie mo¿na tyle ludzi
na raz zobaczyæ. Na Grochowskiej luŸno, tramwaje puste,
od razu widaæ, ¿e kaniku³a… Mówi¹c to pan Kazimierz
G³ówka ociera³ pot z czo³a, bo duszno by³o niemo¿ebnie.

- Z tego powodu tylko k³opoty mam. Niestety.
- Jak to rozumieæ?
- Normalnie – jak na ulicach luŸno, to robota robi siê nie-

bezpieczniejsza. 
- Czy ja dobrze s³ysze? Czy pan, panie Eustachy, upra-

wiasz jakieœ szemrane znajomoœci?
- Osobiœcie nie, ale to i owo sie wie.
- Na przyk³ad.
Widaæ by³o jak w tym momencie czo³o pana Eustachego

Mordziaka, pomarszczy³o siê w trudzie odszukiwania w pa-
miêci stosownych przyk³adów. - Na przyk³ad dwóch cwa-
niaczków skroi³o pasa¿era autobusu nocnego, no i wpadli
prawie od razu. Goœæ zawiadomi³ policjê, mundurowi
z Grenadierów podjechali raz, dwa, pokrêcili siê po okoli-
cy i nie minê³a godzinka jak ich mieli. Owszem si³y by³y nie-
równe, bo jeden mia³ ze dwa promile do organizmu wpro-
wadzone, ale gdyby ludzi by³o wiêcej, to mo¿e nie tak od ra-
zu by ich przyuwa¿yli. Teraz, to w ogóle powiem panu,
w któr¹ stronê siê cz³owiek nie obróci, to go widz¹. Kamer
porozstawiali na ulicach, jak w jakim studio. Kole¿ka kole¿-
ki, trochê podminowany, bo niby napity, ale jakoœ nie do
koñca, chcia³ zaprotestowaæ, przeciwko takiej niesprawie-
dliwoœci. A poniewa¿ akurat znalaz³ siê na tramwajowem

przystanku, to zabra³ siê za szyby, ledwo je zbi³, ledwo za-
bra³ siê do gabloty, a tu ju¿ ³apsy podje¿d¿aj¹. Jak, sk¹d,
skoro na ulicy ¿ywego ducha? Z ulicznej kamery, okazuje
siê. I jak tu ¿yæ, panie Kaziu?

- Wiesz pan, by³ kiedyœ bardzo m¹dry goœæ, nazywa³ siê
Antoni S³onimski. I on wiedzia³, jak siê zachowaæ, gdy cz³o-
wiekiem targaj¹ w¹tpliwoœci: jak nie wiesz jak siê zacho-
waæ, na wszelki wydatek zachowaj siê porz¹dnie. 

- Nie jestem pewien, panie Kaziu, czy to jest takie proste,
jak wygl¹da. 

- Co prawda, to prawda, niestety. A gdzie siê podzia³a pa-
ni Krysia? Widzê, ¿e stoiska nie ma, pan trochê wczoraj-
szy… 

- Krysia? Nad morzem.
- Jak w zesz³ym roku? Na handel pojecha³a?
- Otó¿ tym razem, jak wszyscy – odpocz¹æ.
- Znaczy rok najgorszy nie by³?
- Wiesz pan, panie Kaziu, w handlu, jak w ¿yciu – raz na

wozie, raz pod wozem.
- Co racja, to racja. Przypomnia³a mi siê w zwi¹zku z tym

przygoda niejakiego Rapaporta. Dzwoni otó¿ do niego
urzêdnik z banku. – Panie Rapaport, jest sprawa. Nieprzy-
jemna. 

- Znaczy siê, ¿e co?
- Znaczy siê, ¿e masz pan na rachunku debet.
- Du¿y?
- Piêæset z³otych.
- A w zesz³ym miesi¹cu?
- W zesz³ym mia³eœ pan 1000 z³otych na plusie.
- A jeszcze w zesz³ym?
- Wtedy mia³eœ pan do przodu równe 3 tysi¹ce. 
- To dlaczego pan wtedy nie dzwoni³eœ? 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Puchy
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

Jak¹¿ si³¹ atrakcyjn¹ musia³a emanowaæ Królowa Aldona (1309-1339), je¿eli
uda³o siê jej zdobyæ serce Kazimierza Wielkiego. I jak¹¿ si³¹ musi emanowaæ sama
jej pamiêæ, je¿eli zdo³a³a uwieœæ Jacka Marciniaka, w³aœciciela jednego z najpowa¿-
niejszych wydawnictw warszawskich, by przeniós³ siedzibê swojej oficyny Studio Em-
ka z Alej Jerozolimskich na ulicê Królowej Aldony na Saskiej Kêpie. Nazwa Studia
Emka pochodzi od pierwszej litery nazwiska wydawcy („em”) i od pierwszej litery
imienia jego ¿ony, Klary („ka”), Wêgierki, która nie tylko ¿adnych zastrze¿eñ prze-
ciwko przeprowadzce nie zg³asza³a, ale sama nadzorowa³a gruntowny remont sie-
dziby wydawnictwa pod nowym adresem. Trzyma ono rêkê na pulsie wydarzeñ, cze-
go najnowszym dowodem jest przygotowywana do druku na wrzesieñ ksi¹¿ka pt.
„Barack Obama – czarnoskóry Kennedy”. Autorem ksi¹¿ki jest Christoph von Mar-
schall, waszyngtoñski korespondent niemieckiego dziennika „Der Tagesspiegel”
(dos³ownie „Zwierciad³o Dnia”). 

Przydomek „Czarnoskóry Kennedy” przylgn¹³ ju¿ na dobre do Obamy, co zosta-
³o wzmocnione jego triumfalnym przyjêciem w Berlinie pod Kolumn¹ Zwyciêstwa
w lipcu 2008. Nawi¹zywa³o ono do przemówienia Johna F. Kennedy’ego w Berlinie
Zachodnim pod murem berliñskim, kiedy wypowiedzia³ on po niemiecku s³ynne
zdanie: „Ich bin ein Berliner” („Jestem berliñczykiem”). Pozwolê sobie jednak zau-
wa¿yæ, ¿e sta³o siê to 26 czerwca tysi¹c dziewiêæset szeœædziesi¹tego trzeciego roku,
w dwa prawie lata po powstaniu muru berliñskiego 13 sierpnia 1961. A wówczas,
w sierpniu 1961 - co zrobi³ Kennedy? Praktycznie nic a nic. Amerykanie zaprotesto-
wali na piœmie i byli szczêœliwi, ¿e Chruszczow nie zaj¹³ Berlina Zachodniego. Posta-
wiê nawet tak¹ tezê: Kennedy, sam nawet o tym nie wiedz¹c, przyczyni³ siê do po-
stawienia muru. Na dowód – chronologia. 

20 stycznia 1961 roku Kennedy obejmuje prezydenturê USA. 17 kwietnia tego¿
roku, za jego zgod¹, odbywa siê z pomoc¹ CIA inwazja anty-castrowskich Kubañ-
czyków na Kubê (s³ynna Zatoka Œwiñ). Ponosz¹ oni pora¿kê. Dlaczego? Dlatego, ¿e
Kennedy odmówi³ rzucenia do akcji lotnictwa bojowego USA. Dla Chruszczowa,
który piêæ lat wczeœniej st³umi³ krwawo powstanie na Wêgrzech, by³o to oznak¹ s³a-
boœci. Wszak, wed³ug Chruszczowa, Kuba, geograficznie, nale¿a³a do sfery wp³ywów
USA, Kennedy mia³ wiêc nie tylko prawo, ale obowi¹zek, doprowadziæ do obalenia
Castro. A on stchórzy³. 

3 czerwca 1961 roku, Kennedy spotka³ siê z Chruszczowem w Wiedniu. Chru-
szczow za¿¹da³ od niego (w skrócie) wprowadzenia wojsk radzieckich do Berlina Za-
chodniego. Na to siê Kennedy nie zgodzi³, mówi¹c, ¿e oznacza³oby to rzucenie Ber-
lina Zachodniego na pastwê losu. Chruszczow zrozumia³ to tak, ¿e Kennedy’emu za-
le¿y tylko na Berlinie Zachodnim, wiêc go nie ruszy³. Z tego powodu, mur trwa³
przez 28 lat. A kiedy, w 1989 roku, zosta³ obalony, to oczywiœcie nie przez Kenne-
dy’ego, bo on ju¿ od dawna nie ¿y³, ani nawet, co gorsza, przez Amerykanów. Oba-
li³ go „Rusek” Gorbaczow. 

Po postawieniu muru w 1961 roku i braku reakcji ze strony Kennedy’ego, Chru-
szczow tak siê rozzuchwali³, ¿e na jesieni 1962 roku zainstalowa³ na Kubie pociski
z g³owicami nuklearnymi, które mog³y trafiæ w cele w USA. Dopiero wówczas Ken-
nedy siê obudzi³. W paŸdzierniku 1962 roku, za¿¹da³ on od Chruszczowa wycofa-
nia ich i Chruszczow siê ugi¹³, ale uzyska³ zobowi¹zanie USA, ¿e nie napadn¹ na Ku-
bê. O dziwo, USA dotychczas tego zobowi¹zania przestrzegaj¹. Wysy³aj¹ wojska
hen, do Iraku i Afganistanu, tysi¹ce kilometrów od w³asnego terytorium, a Kuby,
któr¹ maj¹ „pod nosem”, nie ruszaj¹. A przecie¿ jest na niej nawet ich baza – Gu-
antanamo. I co? I nic. I tak od 49 lat. 

Czy mogê trochê po¿artowaæ? Mówi¹c z lekk¹ nieœcis³oœci¹, od 1959 roku, Kub¹ rz¹-
dz¹ dwaj bracia – Fidel i Raul. Nami, Polakami, od koñca grudnia 2005,  rz¹dz¹ te¿ dwaj
bracia – Lech i Jaros³aw, nawet lepsi od tamtych, bo bliŸniacy i to jeszcze jednojajeczni.
Czy to znaczy, ¿e bêd¹ rz¹dziæ nam tak samo d³ugo? Zygmunt Broniarek
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ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

Przekraczamy je bardzo
czêsto, a czasami nawet
chêtnie! I to od maleñkoœci.
Usprawiedliwiamy siê bzdu-
rami typu „prawo jest po to,
by je obchodziæ” czy „zasa-
dy s¹ po to, by je ³amaæ”.

Mama nie widzi? No to
buch! Kawa³ek czekolady
wêdruje do buzi, albo w³¹-
czam, mimo zakazu, kompu-
ter, tylko na chwileczkê. 

Szef nie patrzy? £apiê za
telefon i plotkujê swobodnie,
albo surfujê po Internecie,
czy choæby postawiê sobie
pasjansa.

Mieszkañcy nie obserwu-
j¹? Zamiast porz¹dnie szo-
rowaæ schody, przejadê je
tylko mokr¹ szmat¹, ale

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICERUBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
�� obuwie, bielizna poœcielowa, koce
�� dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
�� sprzêt AGD
�� art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!
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Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468



stan¹ tam wymienione tynki we-
wnêtrzne. Zespo³u Szkó³ nie
ominie remont dachu i wykona-
nie izolacji fundamentów.” Je-
œli chodzi o po³udniowopraskie
licea, to tak¿e poszczêœci³o siê
Saskiej Kêpie – na remonty
w IV LO im. Adama Mickiewi-
cza przeznaczono najwiêcej -
prawie 400 tys. z³ (remont da-
chu i sali gimnastycznej z wy-
mian¹ instalacji c.o.).

PROBLEMY
Z REMONTAMI

Nie wszystkie wakacyjne re-
monty zakoñcz¹ siê przed roz-
poczêciem roku szkolnego. 
– Zdarza siê tak, ¿e do przetar-
gu na jak¹œ pracê nie wystartu-
je ¿adna firma – wyjaœnia Jo-
lanta Ludwiniak z dzielnicowe-
go wydzia³u infrastruktury.
– Czasem nawet trzykrotnie
musimy powtarzaæ procedurê

wy³onienia wykonawcy. Wtedy
realizacja prac odwleka siê.
Ale te procedury reguluj¹
nadrzêdne przepisy. Taka sytu-
acja zaistnia³a m.in. w Szkole
Podstawowej Nr 185, gdzie
trzeba by³o wykonaæ izolacjê
pod³ogi w kuchni, zlikwidowaæ
pêkniêcia w œcianach i wyre-
montowaæ ³azienki w czêœci
sportowej. Brak wykonawcy
w pierwszych przetargach spo-
wodowa³, ¿e te prace w szkole
potrwaj¹ a¿ do pocz¹tku paŸ-
dziernika.

PRZYJAŹNIEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNYM
Warszawa stara siê przedsta-

wiaæ, jako miasto przyjazne
niepe³nosprawnym. Ró¿nie z t¹
„przyjaznoœci¹” wychodzi, ale
w tym roku, w tym temacie,
drgnê³o coœ w po³udniowopra-
skich placówkach oœwiato-
wych. W Centrum Kszta³cenia
Praktycznego przy ul. Miñskiej
zainstalowano windê przysto-
sowan¹ dla osób niepe³no-
sprawnych. Wstyd, ¿e takiej
windy nie ma jeszcze integra-
cyjny Zespó³ Szkó³ Nr 5 przy
ul. Szczawnickiej, ale tak¿e tu-
taj jest szansa na poprawê. Ju¿
powsta³ projekt dŸwigu w tej
placówce. – Pocz¹tkowa winda
mia³a byæ od pierwszego pozio-
mu, ale uwzglêdniliœmy uwagi
dyrektora szko³y Jana Pilczuka
¿eby doje¿d¿a³a do poziomu mi-
nus jeden – powiedzia³ nam

Donat Klimkowski. Naczelnik
doda³, ¿e dyrektor bêdzie stara³
siê, aby na windê pozyskaæ
œrodki z PFRON-u, ale jeœli siê
nie uda, to trzeba bêdzie tak¹
pozycjê wprowadziæ do planu
inwestycyjnego dzielnicy.
Mo¿liwe, ¿e ju¿ w przysz³ym
roku, integracyjny status szko³y
zostanie poparty jej wyposa¿e-
niem. Warto równie¿ wspo-
mnieæ, ¿e w mijaj¹ce ju¿ waka-
cje rozpoczêto na Goc³awiu,
przy Umiñskiego 11, budowê
hali sportowej. ar
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W tym roku na remonty
w placówkach oœwiatowych
Praga Po³udnie przeznaczy³a 8
mln z³. – To bardzo du¿a kwota
– mówi odpowiedzialny za
oœwiatê wiceburmistrz Jaros³aw
Karcz – choæ wiadomo, ¿e po-
trzeby s¹ znacznie wiêksze. Zde-
cydowana wiêkszoœæ remontów
wykonanych z tych œrodków ma
miejsce w czasie wakacji. Li-
piec i sierpieñ to czas, w którym
budowlano-remontowe prace
w placówkach oœwiatowych ni-
komu nie przeszkadzaj¹. 

NIE JEST ŹLE
Budynki praskich szkó³

i przedszkoli œrednio licz¹ po

kilkadziesi¹t lat. Nic wiêc
dziwnego, ¿e potrzeba remon-
tów jest praktycznie ci¹g³a. Tu
przecieka dach, tam trzeba
wymieniæ pod³ogi w klasach,
a gdzie indziej zmodernizo-
waæ ³azienkê. - Nie ma ju¿ in-
terwencji nadzoru budowlane-
go i remonty maj¹ w zasadzie
poprawiæ standard pracy nau-
czycieli i stworzyæ lepsze wa-
runki uczniom - dodaje wice-
burmistrz Karcz. Aczkolwiek
czêœæ prac zwi¹zana jest z na-
kazami Sanepidu modernizacji
bloków ¿ywieniowych, czyli
kuchni. - To bardzo drogie
prace, które kosztuj¹ ka¿dora-
zowo przesz³o milion z³otych -

mówi naczelnik wydzia³u in-
frastruktury Donat Klimkow-
ski, który ca³kowite potrzeby
remontowe dzielnicowych
placówek oœwiatowych szacu-
je na ok. 30 mln z³.

KĘPA GÓRĄ!
Z przedszkoli najwiêcej œrod-

ków finansowych zaplanowano
dla sasko-kêpskiego przedszko-
la nr 295, w którym trzeba by³o
wyremontowaæ taras (100 tys.
z³) i wymieniæ wêze³ cieplny
(140 tys. z³). Jak czytamy na in-
ternetowej stronie urzêdu
wœród podstawówek najwiêcej
otrzyma SP nr 120 z Saskiej
Kêpy: „Kosztem 300 tys. z³ zo-

SZKOLNE PRACE WAKACYJNE
Wakacje to znakomity czas na wszelkie remontowe prace w pla-
cówkach oœwiatowych. Jak ten okres wykorzysta³y w³adze Pragi
Po³udnie – najwiêkszej „Mieszkañcowej” dzielnicy?

Remont sali gimnastycznej w ZS nr 5 przy ul. Szczawnickiej.
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 022 672-79-36

022 610-10-57; 022 671-63-13

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

Rzeczywiœcie, ulicê zasta-
wi³ TIR z przyczep¹, a robotnicy
pracuj¹cy przy inwestycji Ma-
rvipol Development pomiêdzy
ul. Paca, Wiatraczn¹ i Procho-
w¹... rêcznie roz³adowywali
TIR-a! Ile trzeba czasu, ¿eby
rêcznie roz³adowaæ takiego 
TIR-a z przyczep¹? Baaaardzo
du¿o. A przez ten ca³y czas za-

stawiona ulica jest nieprzejezd-
na. Robotnicy wynosz¹ paczkê,
po paczce (na zdjêciu), a kierow-
cy chc¹cy przejechaæ ulic¹ bez-
radnie rozk³adaj¹ rêce... I tylko
tyle mog¹. Marvipol blokuje –
Marvipol rz¹dzi! – A co ja do

cholery mam teraz zrobiæ?! – ze
³zami w oczach pyta matka,
która z synkiem przyjecha³a do
dzieciêcej przychodni przy ul.
Paca. Jej samochód stoi pomiê-
dzy roz³adowywanym TIR-em,
a... ciê¿arówk¹, która w miêdzy-
czasie przyjecha³a po œmieci
z budowy. Teraz matka nie mo¿e
ani pojechaæ do przodu, ani siê

wycofaæ. Dwadzieœcia minut
siedzia³a w swoim samochodzie
czekaj¹c a¿ ulica bêdzie przeje-
zdna. Szczêœcie, ¿e dziecko nie
wymaga³o pilnej interwencji le-
karskiej i nie jecha³o z przycho-
dni prosto do szpitala. A takie sy-

tuacje mog¹ siê zdarzaæ. I oby
nie skoñczy³y siê tragicznie... 

Rozumiemy, ¿e deweloper nie
zaplanowa³ specjalnego miejsca
roz³adunku i musi korzystaæ
z publicznych ulic, ale ulice s¹
przede wszystkim po to, ¿eby ni-
mi jeŸdziæ, a nie blokowaæ przez
d³ugi czas. Mamy te¿ nadziejê,
¿e Marvipol mia³ 7. sierpnia od-
powiedni¹ zgodê na tzw. zajêcie
pasa ruchu drogowego, bo jeœli
nie, to takim postêpowaniem fir-
ma ³ama³by prawo. Sprawdzimy
to i poinformujemy Czytelni-

ków. Tym bardziej dlatego, ¿e
podobne skargi na blokowanie
ulicy i chodników docieraj¹ do
nas od mieszkañców z s¹siedz-
twa innej budowy Marvipolu –
przy zbiegu ul. Grenadierów
i Fundamentowej. ar

Na ulicach Pragi
Pó³noc stan¹ rzeŸ-
by. Wprawdzie tylko
na czas jakiœ i je-
szcze niedok³adnie
wiadomo gdzie,
ale… stan¹! Prace
ju¿ ruszy³y.

Na rozleg³ym placu na te-
renie dawnej Wytwórni Wódek
Koneser trwaj¹ przygotowania.
Prace mog¹ obserwowaæ wszy-
scy, którzy tu przyjd¹. Artyœci
niczego nie chc¹ ukrywaæ, bo
ich za³o¿eniem jest praca na
oczach mieszkañców. 

– Koncepcja jest taka, by po-
kazaæ Pragê prawdziw¹ –
mówi Jan Kubicki. – By nie ko-
jarzy³a siê tylko z rzeŸbami An-
drzeja Renesa. 

Jakie wiêc rzeŸby zobacz¹
mieszkañcy? Na pewno bêdzie
gra w trzy karty. Tym zaintere-
sowa³ siê Marcin Rz¹sa z Zako-
panego, który inspiracji szuka³
na ulicy i znalaz³ na pobliskim
bazarze Ró¿yckiego. 

Józef Nowak obiecuje stwo-
rzyæ rzeŸbê Amy Winehouse.
S³ucha³ jej muzyki w pracowni
na starym ipodzie odziedziczo-
nym po córce i stwierdzi³, ¿e
muzyka jest na tyle inspiruj¹ca,
¿e trzeba pokazaæ wykonaw-
czyniê, a poniewa¿ do Pragi pa-
suje wszystko, wiêc i brytyjska
gwiazda, której nazwisko nie

schodzi z ³amów brukowej pra-
sy, znajdzie tu swoje miejsce. 

Na razie Amy Winehouse
jest tylko projektem, ale… klo-
cek, z którego zostanie wycio-
sana, ju¿ stoi na placu przed
Koneserem. RzeŸby bêd¹ sta³y
ca³¹ jesieñ na praskich ulicach.

PóŸniej pójd¹ do sponsorów,
którzy zap³acili za ich wykona-
nie. Wszystko po to, by kolejny
plener – który ruszy za rok –
zaowocowa³ nowymi rzeŸbami
i by na Pradze zawsze by³o dla
nich miejsce. 

Małgorzata K. Piekarska

PO INTERWENCJACH
Warto pisaæ i... warto czytaæ. Sprawdziliœmy,
jakie by³y reakcje na nasze i Czytelnicze in-
terwencje sygnalizowane w ostatnim nume-
rze „Mieszkañca”.

Zupe³nie zaskoczy³a nas reakcja po (?) materiale „Wywin¹æ
or³a przed „Or³em””. Jeszcze nasza gazeta nie ujrza³a œwiat³a
dziennego, a opisywany przez nas pogruchotany chodnik zosta³
naprawiony! Trzy tygodnie straszy³y pokruszone p³yty chodniko-
we i nikomu to nie przeszkadza³o, a w dniu wydania „Mieszkañ-

ca”... zosta³y naprawione. Mamy na to dowód. Proszê spojrzeæ na
zamieszczone poni¿ej zdjêcie zrobione 31 lipca o godz. 9.43. Wi-
daæ na nim ju¿ naprawiony chodnik przed KS „Orze³” (robotnicy
szybko uciekli przed reporterskim obiektywem – niepotrzebnie,
jak siê robi coœ po¿ytecznego, to nie nale¿y siê nas baæ). Jak to
mo¿liwe, ¿e chodnik zosta³ naprawiony zanim ukaza³a siê publi-
kacja opisuj¹ca jego fatalny stan? To proste – si³a internetu! Pó³
doby przed tradycyjnym, papierowym wydaniem publikujemy
w interencie, na naszej stronie (www.mieszkaniec.pl), pe³ne wy-
danie bie¿¹cego numeru. Ci, którzy tam zagl¹daj¹, wiedz¹ kilka
godzin wczeœniej o czym piszemy i jakie tematy poruszamy. I st¹d
te¿ wiedzieli o fatalnym chodniku. My zaœ nieoficjalnie wiemy, ¿e
w tym przypadku zareagowa³a radna dzielnicy Monika Suska.
Brawo.

Drug¹ spraw¹, do której wracamy w tym numerze jest ci¹gle
trwaj¹ca akcja ods³aniania zaroœniêtych listowiem i niewidocz-
nych znaków drogowych. Akcjê organizuje Zarz¹d Oczyszczania
Miasta i takie znaki mo¿na zg³aszaæ pod bezp³atnym numerem
telefonu 0-800 800 117. W poprzednim numerze zamieœciliœmy
zdjêcie jednego z takich znaków przy ul. Chodakowskiej, która
co prawda le¿y nie w gestii ZOM, ale urzêdu dzielnicy. Na reak-
cjê czekaliœmy weekend, czyli doœæ krótko. W poniedzia³ek, 3
sierpnia, robotnicy przyst¹pili do ods³aniania znaku (na zdjêciu
powy¿ej). Urz¹d tym razem chwalimy za szybk¹ reakcjê na na-
sz¹ interwencjê, a Czytelników, szczególnie tych zmotoryzowa-
nych, zachêcamy do zg³aszania niewidocznych i niebezpiecz-
nych znaków. borek

Plener rzeŸbiarski w KoneserzeMarvipol blokuje!
– Znowu nie mogê dojechaæ do mieszkania,
bo Marvipol blokuje mi ulicê! – zadzwoni³ do
nas Czytelnik z Grochowa Centrum. Pojecha-
liœmy na wskazan¹ przez Czytelnika ul. Paca.

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

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

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 20.VIII i 13, 17.IX
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”
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- Dokumentuje Pan histo-
riê Warszawy opracowuj¹c
archiwalne zdjêcia i filmy,
przygotowuj¹c je do publi-
kacji. A jakie s¹ Pana osobi-
ste wspomnienia, zwi¹zane
z drug¹ wojn¹, okresem,
któremu poœwiêca Pan naj-
wiêcej uwagi?

- Zapamiêta³em epizody
z wrzeœnia 1939 r. W oficynê
budynku przy ul. ¯elaznej,
gdzie wówczas mieszkaliœmy,
trafi³a bomba. Byliœmy w piw-
nicy, kiedy nast¹pi³ wstrz¹s.
Wszêdzie zrobi³o siê pe³no sa-
dzy, zaczêliœmy siê dusiæ –
trudno to zapomnieæ. Zapad³
mi te¿ w pamiêæ rozlegaj¹cy
siê na ulicach huk kroków ma-
szeruj¹cego wojska, niemiecki
œpiew: „Heili, heilo, heila...”.
I nasz marsz przez most Kier-
bedzia, kiedy mieszkañców
Woli przesiedlano na Pragê,
aby zrobiæ miejsce dla mie-
szkañców przysz³ego getta.
Zamieszkaliœmy przy Brze-
skiej 5, na pi¹tym piêtrze –
st³oczeni w maleñkiej klitce;
mama, ojciec i troje rodzeñ-
stwa. Po wojnie mieszka³o
tam 13 osób! Brat spa³ pod
sto³em, a ja na stole, w stra-
chu, ¿e zaraz siê sturlam na
pod³ogê. Od tego czasu datuj¹
siê moje zwi¹zki z Prag¹, kil-
kanaœcie lat temu zamieszka-
³em natomiast na Pradze Po³u-
dnie.

- W latach 50. dosta³ siê
Pan do pracy w Wytwórni
Filmów Dokumentalnych.
Interesowa³ siê Pan filmem
od wczesnej m³odoœci?

- To by³ przypadek, po pro-
stu szuka³em pracy. Z pocz¹t-
ku pracowa³em w wydziale
dŸwiêku, potem w organizacji
produkcji. Przepracowa³em
w wytwórni ca³e ¿ycie zawo-
dowe, z przerw¹ w stanie wo-
jennym, kiedy zosta³em wy-
rzucony za dzia³alnoœæ w „So-
lidarnoœci”. 

W pierwszej po³owie lat 80.
natkn¹³em siê na materia³ fil-
mowy z Powstania Warszaw-
skiego. By³o tego oko³o szeœciu
tys. metrów taœmy filmowej.
W Biurze Informacji i Propa-
gandy Komendy G³ównej AK
dzia³a³a specjalna grupa opera-
torów i fotoreporterów, której
zadaniem by³o dokumentowa-
nie tego, co siê dzia³o. Materia³,
który im zawdziêczamy ma
wartoœæ historyczn¹, narodow¹.
Niestety, jest dziœ zaw³aszczo-
ny przez Wytwórniê Filmów
Dokumentalnych i Fabular-
nych, która to opieczêtowa³a
i narzuca nieprawdopodobnie
wysokie stawki za udostêpnie-
nie tych archiwaliów. 

To oburzaj¹ce, bo ten mate-
ria³ powsta³ nie dlatego, ¿eby
ktoœ na nim robi³ kasê, tylko
¿eby nam coœ powiedzieæ
o tamtych czasach.

- Coœ niecoœ uda³o siê jed-
nak wyci¹gn¹æ na œwiat³o
dzienne?

- Tak. Po raz pierwszy za-
pozna³em siê z tym materia-

³em w 1983 r. Wraz z profeso-
rem W³adys³awem Jewsie-
wickim i Stefanem Bagiñ-
skim, jednym z operatorów
Powstania Warszawskiego,
mieliœmy przygotowaæ rekon-
strukcjê powstañczych kro-
nik. Trzeba by³o oddzieliæ
polskie filmy od niemieckich,
zidentyfikowaæ i opisaæ

przedstawione na filmach
miejsca. 

Pamiêtam, ¿e skopiowa³em
tysi¹ce metrów taœmy, poci¹-
³em na ujêcia i zacz¹³em to
porz¹dkowaæ. Na sto³ach
i pó³kach w monta¿owni
i w pokojach wytwórni le¿a³y
tysi¹ce zwitków taœmy filmo-
wej, które opisywa³em na kar-
teczkach. Z pocz¹tku wybie-
ra³em sceny rodzajowe: po-
grzeby, powstañczy œlub, bu-
dowanie barykad. Potem sta-
ra³em siê zidentyfikowaæ
miejsca, fragmenty ulic, lu-

dzi. Wiele uda³o mi siê do-
wiedzieæ dziêki wspó³pracy
ze „Stolic¹”, która w stworzo-
nej specjalnie rubryce „¯o³-
nierze nieznani?” publikowa-
³a wybrane kadry z filmów,
prosz¹c czytelników o pomoc
w rozpoznaniu przedstawio-
nych scen. Organizowa³em
te¿ wystawy w siedzibie

PTTK na Starówce, z okazji
rocznic Powstania. Zwiedza-
j¹cy wpisywali swoje spo-
strze¿enia w specjalnie wy³o-
¿onej ksiêdze. Z czasem nau-
czy³em siê równie¿ sam, me-
tod¹ ¿mudnej analizy i po-
równañ, identyfikowaæ szcze-
gó³y pozwalaj¹ce na opisanie
wielu ujêæ. 

Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
dawny wygl¹d wielu miejsc
Warszawy, które przed wojn¹
nie by³y fotografowane, mo-
¿emy dziœ poznaæ w³aœnie
dziêki pracy powstañczych
operatorów i fotografów. 

- Czy próba rekonstrukcji
kronik Powstania to Pana
najwa¿niejsze dokonanie?

- Takich ciekawych mo-
mentów w mojej pracy by³o
wiele, wszystkich nie sposób
wyliczyæ. Do najwa¿niej-
szych zaliczam jednak ustale-
nie rzeczywistej daty zburze-
nia Zamku Królewskiego.
Wci¹¿ jeszcze w rozmaitych
audycjach i publikacjach po-
wtarzana jest informacja, ¿e
Zamek zosta³ zniszczony 27
listopada 1944 r. – co jest nie-
prawd¹. Zwykle te¿ opisuje
siê zniszczenie Zamku jako
jeden wielki fajerwerk: ktoœ
coœ nacisn¹³ i wylecia³o
w powietrze... Kompletna
bzdura! Tak ogromnej bu-
dowli nie da³oby siê w ten
sposób wysadziæ. To by³o kil-
kudniowe, systematyczne
dzia³anie, niszczono punkt po
punkcie. Na podstawie anali-
zy trzech zdjêæ udowodni³em,
¿e proces ten rozpocz¹³ siê 8
wrzeœnia, a zakoñczy³ 13
wrzeœnia.

- Pana ostatnie odkrycie to
lotnicze zdjêcia okupowanej
Warszawy, odnalezione
w amerykañskim Archiwum

Narodowym w College Park
pod Waszyngtonem. 

- Tak, maj¹ tam kilka ton
tych fotografii, zapozna³em
siê tylko z niewielk¹ ich licz-
b¹. Widaæ na nich m.in. jak
Niemcy znakowali dachy
swoich budynków, aby nie zo-
sta³y zbombardowane przez
Luftwaffe. Co ciekawe, nie
bombardowa³o ich tak¿e lot-
nictwo radzieckie. 

- Natkn¹³ siê Pan w swych
poszukiwaniach na archi-
walne zdjêcia Pragi?

- Wœród zdjêæ lotniczych s¹
fotografie wykonane przez
niemiecki wywiad, przedsta-
wiaj¹ce dyslokacjê wojsk po
praskiej stronie Wis³y na je-
sieni 1944 r. Zachowa³a siê
równie¿ panorama Pragi z te-
go okresu, z widocznymi po-
¿arami w okolicach Dworca
Wschodniego – to zdjêcie zo-
sta³o opublikowane w Ency-
klopedii Powstania Warszaw-
skiego. 

- Obserwujemy obecnie
coœ w rodzaju mody na hi-
storiê. Powstaj¹ nowoczesne
placówki muzealne, ciekawe
publikacje. Czy sprawiaj¹,
¿e histori¹ zaczyna intereso-
waæ siê m³odzie¿?

- Mam w tym wzglêdzie
ciekawe doœwiadczenia. Zda-
rza mi siê wystêpowaæ
w szko³ach z prelekcjami do-
tycz¹cymi mojej pracy. M³o-
dzi ludzie s¹ tym naprawdê
zainteresowani. Zadaj¹ rze-
czowe pytania, wywi¹zuj¹ siê
dyskusje, czasem nawet
uczniowie zapominaj¹
o dzwonku na przerwê. My-
œlê, ¿e wszystko zale¿y od in-
teresuj¹cego przedstawienia
historii.

Rozmawiał:
Przemysław Bogusz

Zygmunt WALKOWSKI
MIESZKAÑCY

Jest specjalist¹ od ikonografii dawnej Warszawy, opracowa³ szatê graficz-
n¹ do wielu historycznych publikacji i wystaw. W czerwcu otrzyma³ nagro-
dê Kustosza Pamiêci Narodowej, przyznawan¹ przez IPN za zas³ugi na
rzecz upamiêtniania historii narodu polskiego. 

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 

�� 25.08.2008 – 07.09.2008 
w cenie 1274 z³

W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

O 14.00 Alejami Uja-
zdowskimi ruszy³a defilada.
Uczestniczy³o w niej ponad
1200 polskich ¿o³nierzy,
a tak¿e pododdzia³y z Francji,
Niemiec, Ukrainy, S³owacji

i Litwy oraz dziesi¹tki poja-
zdów - ko³owych i g¹sienico-
wych. 

Mieszkañcy, którzy licznie
przybyli na paradê mogli
podziwiaæ m.in. czo³gi Leo-
pard 2A4 i PT-91 Twardy, bo-

jowe wozy piechoty BWP, sa-
mobie¿n¹ armato-haubicê
DANA, przeciwlotnicze ze-
stawy rakietowe OSA, ko³o-
we transportery opancerzone
Rosomak oraz samochody -

HMMWV i Dzik. Zobaczyæ
mo¿na by³o tak¿e m.in. Orbi-
tery - bezpilotowe œrodki roz-
poznawcze na wozach bojo-
wych Skorpion. 

Ze wzglêdu na niekorzystne
warunki atmosferyczne,

wbrew zapowiedziom, na nie-
bie nie zaprezentowa³y siê
œmig³owce i samoloty. Deszcz
przesta³ padaæ na krótko
przed rozpoczêciem imprezy.
Przed trybun¹ honorow¹

przedefilowali wspó³czeœni
¿o³nierze, a tak¿e grupy re-
konstrukcji historycznej,
przejecha³ ciê¿ki sprzêt. 

Jak mówili przygl¹daj¹cy
siê defiladzie warszawiacy
i turyœci, najwiêksze wra¿e-

nie robi³y czo³gi - Twardy
i Leopard oraz... szwadron
kawalerii. 

To by³a druga od 1974 r. tak
du¿a defilada. Przed rokiem
przedefilowa³o oko³o tysi¹ca
¿o³nierzy i stu pojazdów.
W poprzednich latach nie-
wielkie defilady pododdzia-
³ów reprezentacyjnych koñ-
czy³y uroczyst¹ odprawê wart
przy Grobie Nieznanego ¯o³-
nierza. 

Dzieñ 15 sierpnia zosta³
og³oszony œwiêtem Wojska
Polskiego w 1923 roku i po-
zostawa³ nim do roku 1947.
PóŸniej dzieñ wojska obcho-
dzono 12 paŸdziernika,
w rocznicê bitwy pod Leni-
no, by upamiêtniæ udzia³
w tej batalii dywizji im. Ta-
deusza Koœciuszki. Od 1992
roku œwiêtem Wojska Pol-
skiego ponownie sta³ siê
dzieñ 15 sierpnia. To roczni-
ca Wielkiej Bitwy Warszaw-
skiej. Wojsko Polskie roz-
gromi³o wojska sowieckie
zbli¿aj¹ce siê do stolicy.
Wszystko dziêki zagraniu
taktycznemu, jakim by³o
uderzenie znad Wieprza
i wbicie siê klinem w armiê
sowieck¹ pod wodz¹ genera-
³a Michai³a Tuchaczewskie-
go. Przeciwnicy Józefa Pi³-
sudskiego nazwali zwyciê-
stwo cudem, wykorzystuj¹c
fakt, ¿e bitwa mia³a miejsce
w katolickie œwiêto Wniebo-
wziêcia Matki Bo¿ej. 

Tegoroczny dzieñ Wojska
Polskiego te¿ mo¿na okreœliæ
mianem cudu. W koñcu, gdy
nadszed³ czas defilady, na nie-
bie zaœwieci³o s³oñce. 

Małgorzata K. Piekarska

Dzieñ Wojska Polskiego, czyli cud na defiladzie 
– Interes Rzeczpospolitej ma charakter nadrzêdny, jest wa¿niejszy od ide-
ologicznych sporów i od osobistej konkurencji – powiedzia³ prezydent
Lech Kaczyñski podczas uroczystoœci na Placu Pi³sudskiego. W samo
po³udnie 15 sierpnia, w strugach ulewnego deszczu, przed Grobem Nie-
znanego ¯o³nierza odby³a siê uroczysta odprawa wart. Wczeœniej prezy-
dent Lech Kaczyñski wrêczy³ przed Belwederem nominacje generalskie. 

REKLAMA REKLAMA

Pobiegnij w Human Race
Ju¿ po raz kolejny mo¿emy wzi¹æ udzia³ w Human Race -

najwiêkszym jednodniowym biegu na œwiecie. Start w Warsza-
wie: 31 sierpnia, o godz. 17.30, w Parku Agrykola. Dziesiêcioki-
lometrowy bieg odbêdzie siê jednoczeœnie na kilku kontynentach,
w 25 miastach, m.in. w Los Angeles, Nowym Jorku, Londynie,
Madrycie, Pary¿u, Istambule, Melbourne, Szanghaju, Sao Paulo
czy Vancouver. 

Trasa przebiega obok £azienek Królewskich, ul. Marsza³kowsk¹,
Alejami Jerozolimskimi, a tak¿e nad Wis³¹. Na jej pokonanie prze-
widziane s¹ 2 godziny. Uczestnicy mog¹ rejestrowaæ siê – drog¹
elektroniczn¹: do 25.08. poprzez wype³nienie formularza rejestra-
cyjnego na stronie: www.nikeplus.com oraz dokonanie op³aty
w wysokoœci 30 z³.; - bezpoœrednio w mobilnych punktach rejestra-
cyjnych: do 25.08. (lista znajduje siê na stronie sciezkibiegowe.pl
w sekcji Imprezy biegowe/Rejestracja) oraz w dwóch warszaw-
skich centrach handlowych: C.H. Arkadia i Galeria Mokotów – do
30.08.br. W biegu mog¹ uczestniczyæ osoby niepe³nosprawne,
które powinny zg³osiæ swój udzia³ wysy³aj¹c maila na adres:
nhr.warsaw@nike.com.

W Nike+ Human Race mog¹ wzi¹æ udzia³ jedynie osoby, 
które do 31 sierpnia 2008 r. ukoñcz¹ 13 lat. Wiêcej informacji:
www.sportowa.warszawa.pl; www.nikeplus.com (ab)
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P a m i ê t a j m y
o tym, ¿e nie tyl-
ko nam – w³aœci-
cielom zwierz¹t –
ale i naszym
podop iecznym
groziæ mo¿e prze-
grzanie, a nawet
udar cieplny. Co
prawda natura
wrêcz w idealny

sposób chroni psy i koty przed skut-
kami upa³u, tym nie mniej ostro¿no-
œci nigdy nie za wiele. 

Zwa¿my na to, ¿e pies de facto siê nie po-
ci. Skóra jego pozbawiona jest praktycznie
gruczo³ów potowych, z ma³ym wyj¹tkiem
poduszek palcowych. Tote¿ jedynym sposo-
bem na oddanie nadmiernej iloœci ciep³a jest
„ziajanie”. Koty s¹ du¿o mniej wra¿liwe ni¿
psy na zwy¿kê temperatur otoczenia, dlate-
go objaw ten wystêpuje u nich doœæ rzadko.
Wzmo¿one oddychanie (ziajanie) sprzyja
wysychaniu œluzówek jamy ustnej, gard³a
i krtani. Nastêpuje oddawanie wraz z wydy-
chanym powietrzem du¿ej iloœci pary wod-
nej. Z tego wzglêdu absolutnie koniecznym
jest zapewnienie zwierzêciu sta³ego dostêpu
do œwie¿ej wody. W przeciwnym razie dojœæ
mo¿e do pora-
¿enia cieplne-
go zwierzêcia.
W ó w c z a s
zwierzê wyka-
zuje ogólne
os³abienie, mo-
g¹ wyst¹piæ za-
burzenia rów-
nowagi, b³ona
œluzowa jamy
ustnej staje siê
blada i sucha.
Têtno psa jest
szybkie i s³abe,
pojawiaj¹ siê
dreszcze. Chc¹c pomóc zwierzêciu powinni-
œmy przenieœæ go do zacienionego i dobrze
przewietrzanego miejsca. Powinniœmy tak¿e
u³o¿yæ go w tzw. pozycji przeciwwstrz¹so-
wej tzn. na boku i z g³ow¹ po³o¿on¹ nieco
ni¿ej ni¿ ca³a reszta cia³a. Otwórzmy te¿ py-
szczek psa i wysuñmy na bok jêzyk. W przy-
padku wyst¹pienia dreszczy okryjmy cia³o
psa. Podajmy ch³odn¹, ale nie lodowat¹ wo-
dê do picia.

Du¿o groŸniejszy jest jednak udar cieplny.
Dochodzi do niego poprzez nagromadzenie
siê olbrzymiej iloœci ciep³a w organizmie
psa. Nastêpuje lawinowy wzrost temperatu-
ry zwierzêcia, i to nawet niekiedy do 40
i wiêcej stopni. 

W ciê¿kich przypadkach zwierzê jest nie-
przytomne, mo¿e mieæ drgawki, ciê¿ko od-
dycha, jest w stanie zapaœci. W l¿ejszych –
ma pianê na pysku, wysuniêty jêzyk, du¿e
trudnoœci z oddychaniem, jest nadmiernie
pobudzone lub os³abione i apatyczne, wyka-
zuje zaburzenia orientacji, chwiejny chód,
wpada na przeszkody. Natychmiast trzeba

przyst¹piæ do ratowania zwierzêcia, d¹¿¹c do
jak najszybszego och³odzenia jego cia³a. Ob-
ficie wiêc polewamy zimn¹ wod¹ ca³ego psa
i staramy siê wytrzeæ pianê z jego pyszczka.
Nastêpnie robimy zimne ok³ady zmoczonym
rêcznikiem lub kocem. Przenosimy go w za-
ciemnione i przewiewne miejsce, uk³adamy
w pozycji przeciwwstrz¹sowej. Ostro¿nie
podajemy zimn¹ wodê. Jeœli po kilku minu-
tach zwierzê nie wykazuje znacznej popra-
wy, nale¿y natychmiast zwróciæ siê po po-
moc do najbli¿szej lecznicy weterynaryjnej.
Pamiêtajmy o tym, ¿e udar cieplny mo¿e po-
wodowaæ trwa³e uszkodzenie mózgu, a na-
wet œmieræ zwierzêcia.

Jak nale¿y zapobiegaæ
pora¿eniu i udarowi s³onecznemu?
Pamiêtajmy, by pies mia³ sta³y i nieograni-

czony dostêp do wody. W przypadku psów,
które przebywaj¹ przez wiêkszoœæ dnia wo-
kó³ domu, warto pozostawiæ nawet dwie mi-
ski z wod¹.  Pamiêtajmy o tym, by zapewniæ
psu przewiewnie zacienione lokum. Mo¿e to
byæ daszek, ogrodowy parasol, a nawet
wiêksze liœciaste drzewo. Unikajmy d³u¿-
szych spacerów z psem w po³udniowych po-
rach dnia. Starajmy siê d³u¿sze wyprawy
odbywaæ wczesnym rankiem i wieczorem.
Po³udniowe ograniczmy do minimum tak,

by pies za³a-
twi³ tylko
swoje potrze-
by fizjolo-
giczne. Po-
zwólmy prze-
spaæ psu naj-
wiêkszy upa³,
niech siê wy-
bawi i wybie-
ga podczas
wieczornego
spaceru. Nie
pan iku jmy,
jeœli zwierzê
podczas upa-

³ów nie chce jeœæ. To zupe³nie normalna re-
akcja. Nie strzy¿my te¿ psa tu¿ przed upa³a-
mi, pamiêtajmy o tym, ¿e sierœæ stanowi bar-
dzo wa¿n¹ warstwê izolacyjn¹ zapobiegaj¹-
c¹ przegrzaniu. 

Wybieraj¹c siê z psem w podró¿, pod ¿ad-
nym pozorem nie wolno pozostawiaæ go
w szczelnie zamkniêtym samochodzie, sto-
j¹cym w pe³nym s³oñcu. Zwa¿my, ¿e tempe-
ratura wewn¹trz samochodu po kilkunastu
minutach dochodzi do 40–50 stopni C.
I wówczas bardzo ³atwo o udar cieplny. Nie
zapomnijmy równie¿ zabraæ w podró¿ zapas
wody i miskê dla psa.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
UPA£Y

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: 14.30-19.00 

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)

S Z P I T A L G R O C H O W S K I
ZAPRASZA

NA BEZP£ATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Panie w wieku 50 – 69 lat, które w ci¹gu ostatnich dwóch lat
nie wykonywa³y mammografii.

O ile w rodzinie wyst¹pi³ rak sutka na badanie zapraszamy 
raz w roku.

Na badanie nie jest wymagane skierowanie!

Szpital Grochowski 04-073 Warszawa ul. Grenadierów 51/59
Pracownia Mammograficzna

Zapisy telefoniczne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800–1500

Telefon 022 87-11-139

REKLAMA REKLAMA

W czerwcu 1792 roku Jaœnie Mi³oœci-
wie Nam Panuj¹cy (wówczas) Król Stani-
s³aw August Poniatowski w swej nieskoñ-
czonej m¹droœci ustanowiæ raczy³ order
Virtuti Civili. Odznaczenie to przyznawa-
ne byæ mia³o za wybitne zas³ugi na polu
s³u¿by cywilnej. Niestety, Targowica
order znios³a i nie mo¿na go dziœ przy-
znaæ Pani Prezydent Hannie Gronkie-
wicz-Waltz. A nale¿y siê Jej! (Uwaga!
Nie kpimy.)

Nie czêsto siê bowiem zdarza, by oso-
ba publicznie przyznaj¹ca, i¿ zaintereso-
wana jest pe³nieniem swojego urzêdu
d³u¿ej ni¿ jedn¹ kadencjê decydowa³a
siê na ruch, który w odbiorze spo³eczno-
medialnym spotka siê z – delikatnie
rzecz ujmuj¹c – brakiem poparcia. Pani
Prezydent siê zdecydowa³a! 

Przez wiele miesiêcy wmawiano nam,
i¿ Euro 2012 bez gotowej drugiej linii me-
tra siê nie zdo³a obejœæ. Oczywiœcie, obiek-
tywnie rzecz bior¹c lepiej, ¿eby powsta³o
jak najszybciej, ale obiektywnie rzecz
bior¹c, w ogóle lepiej jest byæ piêknym,
zdrowym i bogatym, zamiast brzydkim
i chorym (w tym miejscu pozdrawiamy
choruj¹cego wci¹¿ wiceprezydenta Ko-
chaniaka). Ale nie za wszelk¹ cenê…

Firmy startuj¹ce do przetargu na wy-
budowanie drugiej linii, przed Euro zw¹-

cha³y interes oraz wliczy³y ewentualne
kary umowne (termin by³ wyœrubowany
jak olimpijski rekord) w wysokoœæ swoich
ofert. I z³o¿y³y propozycje bajoñskie. 

Pani Prezydent stanê³a przed wybo-
rem: przystaæ na z³odziejskie propozycje
i udawaæ, ¿e II linia na Euro powstanie
lub pogoniæ ca³e to towarzystwo i prze-
targ powtórzyæ. Scenariusz nr 1 jest o ty-
le nêc¹cy, i¿ Euro jest w roku 2012,
a wybory w 2010. A wiêc w chwili ubie-
gania siê o reelekcjê mo¿na by spokoj-
nie opowiadaæ, ¿e przecie¿ „na Euro
zd¹¿ymy, bo mamy umowy”. A potem –
w po³owie nastêpnej kadencji – martwiæ
siê, co dalej, zw³aszcza, i¿ do kolejnych
wyborów (po Euro) pozostaj¹ 2 lata. 

Znamy wielu polityków, którzy na ta-
ki scenariusz ochoczo by siê zdecydowa-
li. W koñcu kasa nie ich (tylko nasza),
a s³upki poparcia najwa¿niejsze. Pani
Prezydent pokaza³a, i¿ potrafi myœleæ
jak dobra gospodyni. Czy decyzja
o uniewa¿nieniu przetargu na drug¹ li-
niê opóŸni jej powstanie? Wcale nie jest
to takie pewne. Na pewno jednak obni-
¿y koszty inwestycji. Swoj¹ odwag¹ Pani
Prezydent oszczêdzi³a sto³ecznemu sa-
morz¹dowi (a wiêc nam wszystkim) mi-
liony z³otówek. Kasê tê bêdzie mo¿na
przeznaczyæ na potrzebniejsze wydatki. 

Ot, choæby na pokrycie zobowi¹zañ
zwi¹zanych z rozbudow¹ i moderniza-
cj¹ Szpitala Praskiego. Inwestycja ta –
nadzorowana osobiœcie przez chorowi-
tego wiceprezydenta Kochaniaka –
charakteryzuje siê wyj¹tkowym skom-
plikowaniem. Wynika ono z przyjêtej
przez cudowne dziecko sto³ecznego
magistratu zasady: „ja obiecam z³ote
góry, a dyrektor szpitala niech kombi-
nuje”. Efekt? Za czêœæ budowy zrealizo-
wan¹ w 2007 roku wykonawca wci¹¿
nie dosta³ wynagrodzenia, a szef pla-
cówki coraz czêœciej zaczyna wspomi-
naæ o – ujmuj¹c rzecz delikatnie –
zniecierpliwieniu. 

A skoro ju¿ o zniecierpliwieniu i szpi-
talach mowa, to z mieszanymi uczuciami
informujemy, i¿ czêsty bohater tej ru-
bryki, dr Wies³aw Marsza³ (to ten facet,
którego zastêpczyni twierdzi³a, i¿ s³yszy
g³osy, a on sam usi³owa³ wmówiæ lu-
dziom, ¿e okna na wysokoœci ³ydki to
standard) rozsta³ siê z fotelem dyrekto-
ra Szpitala Grochowskiego. 

Jak wiadomo „mieszane uczucia” to
coœ takiego, co czujemy, gdy dzielnicowy
informuje nas, i¿ nasza teœciowa w³aœnie
zabi³a siê, rozbijaj¹c przy okazji nasze
nowe ferrari. Podobnie jest w tym przy-
padku. Marsza³ opuœci³ bliski nam Szpi-
tal Grochowski, ale… zosta³ szefem
Szpitala MSWiA przy ul. Wo³oskiej. Jak
twierdz¹ z³oœliwi, tam ju¿ nic siê zepsuæ
nie da, bo dokumenty zabra³o CBA, ka-
sa rozp³ynê³a siê wraz z dyr. Durlikiem
(jak on to robi³, ¿e ten szpital by³ ren-
towny?), a lekarze uciekaj¹, jak nie
przymierzaj¹c z Solca. Tym optymistycz-
nym akcentem ¿yczymy wszystkim
zdrowia. I oczekujemy na pierwsz¹ po
wakacjach sesjê Rady Warszawy.

PODPATRYWACZ

ORDER ZA METRO

Od piêciu lat mam prawo jazdy. Dwa miesi¹ce temu dosta³em mandat i 18 punktów
karnych. Cztery miesi¹ce wczeœniej tak¿e zosta³em ukarany mandatem i otrzyma-
³em 2 punkty karne. Obawiam siê, ¿e w ci¹gu roku przekroczê dozwolon¹ liczbê
punktów. Co mo¿na zrobiæ w takiej sytuacji? Jêdrzej W.

Raz na 6 miesiêcy kierowcy, którzy zbli¿¹ siê do liczby 24 punków karnych, mog¹ odbyæ
szkolenie w Wojewódzkim Oœrodku Ruchu Drogowego. Po takim szkoleniu odpisuje siê 6
punktów karnych. Warto pomyœleæ o tym zawczasu, gdy¿ po przekroczeniu dozwolonej
liczby punktów, policjant kontroluj¹cy zatrzyma Panu prawo jazdy, pozbawiaj¹c tym samym
uprawnienia do kierowania pojazdem. W takim przypadku bêdzie Pan musia³ poddaæ siê
badaniu psychologicznemu oraz zdaæ egzamin pañstwowy, w zakres którego wchodzi
czêœæ teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.

Chcia³bym z³o¿yæ wniosek o orzeczenie separacji. Nie wiem jednak, jakie skutki wy-
wo³uje takie orzeczenie wzglêdem maj¹tku mojego i ma³¿onki? Pawe³ J.

Poprzez separacjê nastêpuje rozdzielnoœæ maj¹tkowa ma³¿onków. O podziale maj¹tku
wspólnego ma³¿onków s¹d mo¿e orzec na wniosek jednego z nich. Rozstrzyga równie¿
o ¿¹daniu ustalenia nierównych udzia³ów ma³¿onków w tym maj¹tku, a tak¿e o tym, jakie
wydatki, nak³ady i inne œwiadczenia z maj¹tku wspólnego na rzecz maj¹tku osobistego lub
odwrotnie powinny zostaæ zwrócone. Je¿eli zaœ ma³¿onkowie zajmuj¹ wspólne mieszkanie,
s¹d mo¿e w wyroku orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania
jednemu z ma³¿onków, je¿eli drugi ma³¿onek nie sprzeciwia siê temu i wyra¿a zgodê na
opuszczenie mieszkania bez koniecznoœci dostarczenia lokalu zamiennego, o ile taki
podzia³ b¹dŸ przyznanie mieszkania tylko jednemu z ma³¿onków s¹ mo¿liwe. K.K-B.

Kancelaria Doradztwa Prawnego 
Kalina Kisiel− Bartoszewicz, 

Warszawa, ul. Radzymińska 34 lok. 6 
(przedłużenie ul. Ząbkowskiej), tel. 500−020−048

§ PRAWNIK RADZI §
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WARSZAWA

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Ale dzisiejsze rozwi¹zania
s¹ ma³e, w pe³ni zautomatyzo-
wane, dyskretne i bardzo sku-
teczne. Klub ludzi o „s³uchu
niekoniecznie idealnym” sku-
pia rzesze cz³onków i wiêk-
szoœæ z nich jest zadowolona
z tego, ¿e zdecydowa³a siê pod-
j¹æ dzia³anie.

Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹
i przyzwyczaj¹ do noszenia
aparatu, czêsto zastanawiaj¹ siê
nad tym, jak dawali sobie radê
przedtem i dlaczego nie zrobili
tego wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn po-
woduj¹cych utratê s³uchu. Jed-
nak g³ówn¹ przyczyn¹ jest na-
turalny proces starzenia. Utrata

s³uchu czêsto postêpuje powoli,
latami, a¿ w koñcu trzeba coœ
z tym zrobiæ.

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie
rozumiem co do mnie mówisz!”
nale¿y potraktowaæ jako pierw-
sze ostrze¿enie. Dopiero gdy
przyjaciele i bliscy sugeruj¹ ist-
nienie problemu, zaczynamy na
to zwracaæ uwagê. Trudno po-
godziæ siê z faktem, ¿e s³uch sta³
siê naszym s³abym punktem,
szczególnie gdy wszystko inne
jest w porz¹dku. Ale gdy ju¿ po-
radzimy sobie ze zdziwieniem
i frustracj¹, znajdziemy wiele
powodów, ¿e nale¿y coœ z tym
zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy
swoj¹ utratê s³uchu, tym szyb-
ciej znajdziemy rozwi¹zanie.
Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹
bardzo zaawansowane i poma-
gaj¹ przywróciæ kontakt z oto-
czeniem. W œwiecie wspoma-
ganego s³yszenia mo¿na poczuæ
siê wygodnie i bezpiecznie,
a porozumiewanie z innymi
przestanie byæ ciê¿arem.

„W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintereso-
wanie pacjentów naszymi us³u-
gami. Noszenie nowoczesnego,
miniaturowego aparatu s³ucho-
wego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak
10 czy 20 lat temu, a jako naj-
czêstsze przyczyny dyskomfortu
pacjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z rodzin¹
i znajomymi. Nowoczesne tech-
nologie nie ominê³y aparatów
s³uchowych, które wyposa¿one
s¹ w bardzo szybkie procesory

potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda” – mówi pani
Izabela Marczyk, dyplomowa-
ny audioprotetyk z firmy FO-
NIKON, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetów
audioprotetycznych firmy Fo-
nikon zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych na bezp³at-
ne badanie s³uchu oraz kon-

sultacjê audioprotetyczn¹.
Istnieje mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z refundacji NFZ i œrod-
ków PFRON. Osobom niepe³-
nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszy-
mi us³ugami prosimy o telefo-
niczne umawianie wizyt (ul.
Ostro³êcka 4, tel. 022 498 74
80; ul. Br. Czecha 39, tel. 022
353 42 50)

AS 2008

REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

Niedosłyszysz? Nie jesteś sam...
Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na ca³ym
œwiecie ma ubytek s³uchu? To jedno z najbardziej
powszechnych schorzeñ i jedno z najbardziej nie-
zrozumianych. Wielu ludzi uwa¿a, ¿e aparaty s³u-
chowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe i niezbyt przydatne. 

� Realizacja zleceñ NFZ
� Akcesoria do aparatów
� Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
� Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
� Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00 

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

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

Blisko 2,5 tys. warsza-
wiaków skorzysta³o ju¿
z bezp³atnych badañ prowa-
dzonych w ramach tego-
rocznej edycji Programu
Badañ Przesiewowych dla
Wczesnego Wykrywania
Raka Jelita Grubego. Oso-
by z grupy ryzyka mog¹
wci¹¿ zg³aszaæ siê do jed-
nego z szeœciu oœrodków na
terenie stolicy. Bezp³atne
badania prowadzone meto-
d¹ kolonoskopow¹ finansu-
je Ministerstwo Zdrowia.
Program Badañ Przesiewo-
wych promuje spo³eczna
akcja informacyjna „Wy-
przedŸ raka”.

Z danych za pierwsze
pó³rocze 2008 roku, zebra-
nych w ramach tegorocznej
edycji Programu Badañ
Przesiewowych wynika, ¿e
do koñca czerwca 2008 ro-
ku z bezp³atnych badañ
skorzysta³o ponad 15 tysiê-
cy Polaków, w oœrodkach
warszawskich przebada³o
siê prawie 2,5 tysi¹ca osób. 

Warszawskie oœrodki
wci¹¿ prowadz¹ zapisy na
bezp³atne badania kolono-
skopowe realizowane
w drugiej po³owie 2008 r.
Warszawiacy spe³niaj¹cy
kryteria wiekowe (50-65
lat, lub 40-65 lat, gdy wœród
krewnych pierwszego stop-
nia stwierdzono raka jelita
grubego) mog¹ zg³aszaæ siê
do: 

1. Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Sk³o-
dowskiej-Curie, Program
Badañ Przesiewowych, ul.
Roentgena 5, 02-781 War-
szawa, tel. 022 546-24-45
fax. 546-30-45, czynny:
wt.-pt. w godz. 9.00-14.00,
pn. 9.00-18.00;

2. Centralny Szpital Kli-
niczny MSWiA, Program
Badañ Przesiewowych,
Pracownia Endoskopii, ul.
Wo³oska 137, 02-507 War-
szawa, tel. 022 508-14-76,
czynny w godz. 8.00-15.00;

3. Olympus Endotera-
pia filia I, Program Badañ

Przesiewowych, Pracow-
nia Endoskopii, ul. Waryñ-
skiego 10A, 00-636 War-
szawa, tel. 0-22 825-62-99; 

4. Olympus Endotera-
pia Sp. z o. o., Program
Badañ Przesiewowych,
Pracownia Endoskopii, ul.
Brzeska 12, 03-737 War-
szawa, tel. 022 332-78-03,
czynny w godz.11.00-
18.00;

5. Szpital Bielañski im.
Ks. J. Popie³uszki SP
ZOZ, ul. Ceg³owska 80,
00-809 Warszawa, tel. 022
569-03-25 czynny: wt., œr.
i pt. w godz. 8.00-14.00, pn.
i czw. 8.00-17.00;

6. Samodzielny Publicz-
ny Centralny Szpital Kli-
niczny w Warszawie, Pro-
gram Badañ Przesiewo-
wych, Pracownia Endo-
skopii, ul. Banacha 1A, 02-
097 Warszawa, tel. 022
599-11-57, czynny
w godz.8.00-13.00.

Szczegó³owe informacje
na temat warszawskich

oœrodków realizuj¹cych
bezp³atne badania w ra-
mach Programu Badañ
Przesiewowych mo¿na
uzyskaæ pod numerem in-
folinii spo³ecznej akcji in-
formacyjnej „WyprzedŸ ra-
ka” 0 800 307 607 (po³¹-
czenie bezp³atne z telefo-
nów stacjonarnych) lub
022 845-70-31 (po³¹cze-
nie z telefonów komórko-
wych, koszt wed³ug stawek
operatora) oraz na stronie
internetowej www.wyprze-
dzraka.pl. Infolinia dzia³a
w dni robocze, od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach od 10.00 do 16.00. 
Na stronie internetowej ak-
cji „WyprzedŸ raka”

www.wyprzedzraka.pl oraz
pod numerem infolinii
mo¿na tak¿e znaleŸæ infor-
macje nt. sposobu przygo-
towania do badania, a tak-
¿e artyku³y edukacyjne
zwi¹zane z profilaktyk¹
i leczeniem raka jelita gru-
bego. 

- Program Badañ Prze-
siewowych cieszy siê
w tym roku du¿ym zainte-
resowaniem – powiedzia³
profesor Jaros³aw Regu³a,
koordynator ogólnopol-
skiego Programu Badañ
Przesiewowych dla Wcze-
snego Wykrywania Raka
Jelita Grubego, Kierownik
Kliniki Gastroenterologii
Centrum Onkologii

w Warszawie. - Czêœæ
z oœrodków bior¹cych
udzia³ w Programie wyko-
rzysta³a ju¿ ponad po³owê
przyznanej puli badañ. We
wszystkich szeœciu war-
szawskich oœrodkach ucze-
stnicz¹cych w Programie
wci¹¿ mo¿na zapisywaæ siê
na bezp³atne badania ko-
lonoskopowe. Program
trwa do wyczerpania
miejsc, dlatego warto
zg³aszaæ siê ju¿ teraz, by
wyprzedziæ raka.

Na raka jelita grubego
w Polsce umiera rocznie
ponad 8 tysiêcy osób, po-
nad 13 tysiêcy co roku za-
pada na tê groŸn¹ chorobê.
Grup¹ podwy¿szonego ry-
zyka s¹ osoby powy¿ej 50.
roku ¿ycia, a szczyt zacho-
rowañ wystêpuje po 60.
roku ¿ycia. Pacjenci z grup
ryzyka – wszystkie osoby
pomiêdzy 50. a 65. rokiem
¿ycia bez objawów sugeru-
j¹cych raka jelita grubego
oraz osoby pomiêdzy 40.
a 65. rokiem ¿ycia, jeœli
w ich rodzinie wystêpowa-
³y nowotwory jelita grube-
go, mog¹ zg³aszaæ siê na
bezp³atne badania profi-
laktyczne, prowadzone
metod¹ kolonoskopow¹.

ab

WYPRZEDŹ RAKA! 
W warszawskich oœrodkach wci¹¿ trwaj¹ zapisy na bezp³atne ba-
dania kolonoskopowe prowadzone w ramach Programu Badañ
Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego. 
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 15

POZIOMO: 1-A tkanina do przykrywania zw³ok. 1-J cz³o-
wiek niezwyk³y, heros. 2-E biblijny pierwszy cz³owiek. 
3-A wypêd owiec na pastwiska górskie. 3-G ³¹czniki, kre-
seczki, znaki graficzne; dywiz. 4-E p³aszcz ¿o³nierski. 
4-L niedobór pieniêdzy w kasie. 5-G osoba wykonuj¹ca
wyroki œmierci. 6-A zbrojne zagarniêcie obcego teryto-
rium. 6-K zabytki przesz³oœci. 7-B wiecznie zielone drze-
wo. 7-G ustalona, ogólnie przyjêta zasada. 8-D kolor jasnej
kawy. 8-J znawca sztuki wojennej. 9-F likier kminkowy. 
10-A szczebiot, œwiergot ptaków.10-H szczelny ubiór. 11-A
daw. szpital wojskowy. 12-H cieplarnia, oran¿eria. 13-A
s³abe œwiat³o. 14-J czêœæ ³uku. 15-E imiê ¿eñskie. 16-A
ostrzega przed niebezpieczeñstwem. 16-J m³oda kura.
PIONOWO: A-1 zaburzenia w brzmieniu g³osu. A-10
utrata wzroku. B-6 nak³anianie. C-1 amunicja, baga¿. C-10
imiê królowej Hiszpanii. D-6 futera³ do pistoletu. E-1 wy-

spa grecka na Morzu Egejskim. E-11 zawieszenie broni.
F-8 nabo¿eñstwo wielkopostne (Gorzkie). G-1 pañstwo
koœcielne. H-2 wyraz twarzy. H-7 tucznik. H-12 boczna
okolica g³owy. I-3 daw. nauczyciel wymowy. I-9 komedia
G. Zapolskiej. J-1 kolor œniegu. J-7 g³ówny obrzêd religij-
ny. J-12 ch³op wielkoruski. K-5 egipska bogini prawdy. 
L-1 postaæ z „Hrabiny Cosel” J. Kraszewskiego. L-8 
rodzaj ewolucji narciarskiej. £-4 pi³ka poza lini¹ boczn¹
boiska. £-12 s³usznoœæ pogl¹du. M-1 rodzaj sukni. N-8
¿ywica naturalna. O-1 przewód rurowy. O-12 meksykañ-
ski sukulent. opr. A. Kemski 
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹za-
nie krzy¿ówki Nr 13/2008: „Dzieñ œw. Hieronima œrodek
lata przypomina”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Kry-
styna Buczma z ul. Witoliñskiej. Wa¿ne do 29.08.br.
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Nie jest to miesi¹c sprzyjaj¹cy rozkwitowi uczuæ.
Przyznaj siê, czy Twój zwi¹zek nie prze¿ywa cza-
sem kryzysu? W takiej chwili nie wolno chowaæ
g³owy w piasek, ale otwarcie porozmawiaæ z part-
nerem. Je¿eli naprawdê nie widzisz innego roz-
wi¹zania, wycofaj siê. Zanim zechcesz zniszczyæ
coœ, co by³o tak wa¿ne w Twoim ¿yciu, dobrze siê
namyœl. 

 BYK 22.04-21.05
Bêdziesz pe³en entuzjazmu, chocia¿ w najbli¿-
szych tygodniach Twoje ¿ycie mo¿e nabraæ za-
wrotnego tempa. Poza sprawami zawodowymi,
czeka Ciê sporo obowi¹zków towarzyskich, które
tak lubisz. Zwrócisz wiêksz¹ uwagê na otoczenie,
zapragniesz poznaæ nowych ludzi. Najbardziej
bêdziesz jednak zadowolony, gdy po³¹czysz
przyjemne z po¿ytecznym. Co powiesz na po-
rz¹dki w ogrodzie? 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Humor poprawi¹ Ci drobne zastrzyki finansowe
pod postaci¹ premii lub zakupy po atrakcyjnych
cenach. W Twojej pracy wszystko u³o¿y siê po-
myœlnie. Jeœli teraz d¹¿ysz do jakiegoœ ambitne-
go celu, zdo³asz siê do niego przybli¿yæ. Patrz
trzeŸwo na rzeczywistoœæ i postaraj siê nadaæ
materialny kszta³t marzeniom. 

�� RAK 22.06-22.07
Wakacyjny, letni czas powoduje, ¿e lenistwo
i opiesza³oœæ mog¹ zacz¹æ siê mœciæ, wiêc war-
to siê zmobilizowaæ i podj¹æ konkretne dzia³a-
nia w sprawach zawodowych. Jeœli bêdziesz
zwleka³, ludzie mog¹ straciæ do Ciebie zaufa-
nie. Na razie daj sobie spokój z robieniem ja-
kichkolwiek interesów z osobami, których pra-
wie nie znasz. 

�� LEW 23.07-23.08
Zrobi³eœ siê bardziej zmys³owy i skory do flirtów.
S³oñce w Twoim znaku powoduje, ¿e najchêtniej
przebywa³byœ na pla¿y, leniuchuj¹c i wygrzewa-
j¹c siê na ciep³ym piasku z drinkiem w rêku. Coœ,
co niedawno mia³o dla Ciebie znaczenie, raptem
mo¿e straciæ na wa¿noœci. W tym miesi¹cu nie
bêdziesz chcia³ startowaæ do jakichœ powa¿nych
zadañ, ale uwa¿aj z wydawaniem gotówki. 

�� PANNA 24.08-23.09
Pewne niewyjaœnione sprawy spowoduj¹ wzrost
napiêcia w domu i w pracy, komplikacje w stosun-
kach z innymi i pogorszenie samopoczucia. Bê-
dziesz musia³ stawiæ im czo³a. Zazwyczaj udaje Ci
siê znaleŸæ sensowne wyjœcie z trudnej sytuacji,
dlatego nie poddawaj siê. Poza tym pamiêtaj, ¿e
jeszcze jest lato i trzeba cieszyæ siê jego urokami. 

�� WAGA 24.09-23.10
Bêdziesz teraz wspania³ym partnerem – czu-
³ym, uwa¿nym i namiêtnym. Potrafisz wczuæ

siê w po³o¿enie drugiej osoby, wys³uchaæ jej
i poradziæ, co ma zrobiæ. Lato sprzyja rozkwi-
towi uczuæ, a Ty oczywiœcie mo¿esz jeszcze
siê zakochaæ na zabój. Ciekawy zwi¹zek cze-
ka Ciê z kimœ spod znaku Raka lub Ryb.
W sprawach finansowych bez wiêkszych zmi-
an, pozostaje tylko pomna¿aæ kapita³ trafnie
lokuj¹c gotówkê. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Uwa¿aj, abyœ w tym miesi¹cu nie straci³ g³owy.
Na Twoim prywatnym niebie powodzenie bê-
dzie siê przeplata³o z pora¿kami, zarówno
w pracy, jak i w ¿yciu osobistym. Powstrzymaj
siê w najbli¿szym czasie z wprowadzaniem
zmian i raczej zadbaj o obecny stan rzeczy.
Kontakty z przyjació³mi i znajomymi sprawi¹ Ci
wiele radoœci i bêd¹ Ÿród³em przyjemnoœci.  

�� STRZELEC 24.11-22.12
Najbli¿sze dni zapowiadaj¹ siê pracowicie, ale Ty
masz w sobie doœæ energii, by stawiæ czo³o no-
wym wyzwaniom. Twoj¹ siln¹ stron¹ bêdzie upór
i odpornoœæ na stres i zmêczenie. Bêdziesz mieæ
równie¿ okazjê, aby nacieszyæ siê urokami lata.
Wolne chwile wykorzystaj na poprawê swoich re-
lacji z partnerem. Koniecznie zadbaj o swoj¹ kon-
dycjê fizyczn¹, i zadbaj o dietê. Bêdzie warto, zo-
baczysz! 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W sta³ych zwi¹zkach bêdzie mi³o i ciep³o. Bê-
dziesz teraz mieæ szansê wczuæ siê w po³o¿enie
innych i odgadywanie ich potrzeb. Warto równie¿
odœwie¿yæ stare znajomoœci i wyjaœniæ nieporo-
zumienia z przyjació³mi i odbudowaæ dawne wiê-
zi. Wakacyjny luz nie powinien odwróciæ Twojej
uwagi od spraw zawodowych. Lekko trzymaj rêkê
na pulsie. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Cudowna pogoda i romantyczny nastrój nastawi¹
Ciê ¿yczliwie do œwiata i sprawi¹, ¿e bêdziesz
w cudownym nastroju. £ap wszelkie okazje i wy-
korzystuj je do koñca. W pracy wzroœnie Twój au-
torytet, bêdziesz traktowany z wiêkszym szacun-
kiem. Twoje akcje ostro pójd¹ w górê! W uczu-
ciach bêdzie burzowo!

�� RYBY 20.02-20.03
Nie wietrz wszêdzie podstêpu i zacznij byæ przy-
jaŸniej nastawionym do ludzi. Twoje lêki i obawy
s¹ nieuzasadnione. Nie rozmieniaj wszystkiego
na drobne i zmierzaj do celu prost¹ drog¹. W sta-
³ych zwi¹zkach nie zanosi siê na powa¿ne kon-
flikty. Z partnerem staraj siê rozmawiaæ w sposób
rzeczowy i konkretny. Nieraz warto przeczekaæ
trudny okres i nie staraæ siê o porozumienie na si-
³ê. Pilnuj portfela, bo pieni¹dze mog¹ Ciê nieo-
czekiwanie opuœciæ. 

Merlin

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

IInntteerrnneett  ttoo  iissttnnaa  kkooppaallnniiaa  wwiiee−−

ddzzyy!!  JJaakk  ppooddaajjee  WWiikkiippeeddiiaa,,  ppoo−−

cczzcciiwwee  pprrzzyypprraawwyy  zznnaakkoommiicciiee

wwssppiieerraajjąą  nnaasszz  oorrggaanniizzmm!!  

WWzzddęęcciiaa: gałka muszkatoło−

wa, czarnuszka, kolendra, która

także rozpuszcza cchhoolleesstteerrooll

i pobudza aappeettyytt, podobnie jak

estragon i kminek.
BBiieegguunnkkii: majeranek, sku−

teczny także w inhalacjach na
kkaattaarr. 

RReegguullaaccjjaa układu trawienne−

go: m.in. gorczyca, cząber,

czarnuszka (ma ona działanie

odrobaczające, rroozzkkuurrcczzaa

mięśnie gładkie, działa żżóółłcciioo−−

ppęęddnniiee) i szałwia (obniża ppoo−−

zziioomm  ccuukkrruu we krwi, poprawia

ogólne ssaammooppoocczzuucciiee).

Czarnuszka, używana jako

napar, ppoobbuuddzzaa  llaakkttaaccjjęę. Tu

może konkurować z kozieradką

i kminkiem, bo kozieradka to

bardzo wszechstronna roślin−

ka, działa pprrzzeecciiwwaalleerrggiicczznniiee

i jest aktywatorem wytwarza−

nia cczzeerrwwoonnyycchh  cciiaałłeekk krwi.

Najbardziej uniwersalny jest

imbir, świeży, ale też i spro−

szkowany: poprawia ttrraawwiieenniiee

i kkrrąążżeenniiee krwi; zmniejsza ilość
cchhoolleesstteerroolluu, stymuluje me−

chanizmy ooddppoorrnnoośścciioowwee

organizmu ddeezzyynnffeekkuujjee, rroozz−−

ggrrzzeewwaa i pomaga w pprrzzeezziięębbiiee−−

nniiaacchh.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
MMaarrmmoollaaddaa (z portugalskiego marmelo) – przetarte owoce,

w większości jabłka (mają mnóstwo pektyn!), gotowane powoli
z dużą ilością cukru aż do znacznego zgęstnienia masy. Gotowa
marmolada jest ciemno bordowa lub brunatna, twarda, daje się
kroić nożem nawet w cienkie plastry.

DDżżeemm – owoce całe lub krojone gotowane z cukrem, czasami z dodatkiem żela−
tyny lub pektyn. Dżem jest mniej słodki, niż marmolada. Jest też rzadszy, do prze−
chowywania w słoikach, a nie w blokach. Normy unijne nazywają dżemami słodkie
specjały nie tylko z owoców: także z dyni, marchewki, słodkich ziemniaków, a na−
wet… ogórków i pomidorów!

KKoonnffiittuurryy  ––  owoce, koniecznie całe, zdrowe i niezbyt dojrzałe, gotowane w cu−
krowym syropie. To najsłodszy z przetworów. Gotowe konfitury to aromatyczne, ko−
niecznie całe owoce w gęstym, przejrzystym syropie koloru miodowo−purpurowego.

PPoowwiiddłłaa – z bardzo dojrzałych lub przejrzałych śliwek, smażonych wolno przez kilka
dni bez dodatku cukru. Ciemne, aromatyczne, lekko kwaskowe, o konsystencji półgęstej.

GGaallaarreettkkaa – sok owocowy plus żelatyna, pektyny albo agar. Przejrzysta, o barwie
zbliżonej do owocu, z którego jest zrobiona. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
PrzejdŸmy do konkretów! Jak to siê robi?!

✓✓ Prawdziwa marmolada: kilo kwaœnych jab³ek rozgo-
towaæ ze skórk¹, przetrzeæ przez sito. Dodaæ kilo bardzo
drobno pokrojonych gruszek i kilo borówek czerwonych,
rozgotowaæ. Wsypaæ 1,5 kg cukru i gotowaæ 2-3 dni po kil-
ka godzin odkryte, bardzo czêsto mieszaj¹c, a¿ masa sta-
nie siê jednolita i bardzo gêsta. Wówczas wyk³adaæ ch³od-
n¹, np. do s³oików z szerokim wieczkiem lub do wy³o¿onych foli¹ brytfanek.
Dobrze zrobiona marmolada powinna zastygn¹æ na twardo, mo¿na z niej te¿
formowaæ ma³e marmoladki, otaczane w cukrze i lekko obsuszane w ciep³ym
piekarniku na blasze, by siê nie skleja³y.

✓✓ Konfitura staroœwiecka z zielonych pomidorów: niewielkie, zielone po-
midorki przekroiæ na pó³, starannie wyj¹æ pestki. Zalaæ zimn¹ wod¹ na 15 mi-
nut po czym je w tej wodzie zagotowaæ, ods¹czyæ i zwa¿yæ. Przygotowaæ cu-
kier – na kilo pomidorów 1,5 kg cukru i jedn¹ cytrynê. Z po³owy cukru i cytryny
przygotowaæ gêsty syrop (cukier zalaæ niewielk¹ iloœci¹ wody, wolno zagoto-
waæ z sokiem z cytryny, do rozpuszczenia) i zalaæ nim pomidory. Nazajutrz
sma¿yæ na wolnym ogniu z dodatkiem reszty cukru, a¿ pomidory nabior¹ przej-
rzystoœci, a syrop stanie siê gêsty. Mo¿na dodaæ kilka goŸdzików, odrobinê cy-
namonu czy laski wanilii, lecz przed wk³adaniem do s³oików nale¿y je wyj¹æ.

✓✓ Powid³a œliwkowe: najlepsze s¹ z wêgierek. Nieco przejrza³e, lekko po-
marszczone u nasady s¹ najlepsze. Wypestkowane, wk³adamy do p³askiego,
szerokiego garnka, zalewamy szklank¹ wody i wolno dusimy, szczelnie przy-
kryte, mieszaj¹c, a¿ puszcz¹ w³asny sok i strac¹ surowiznê. Wówczas rondel
odkrywamy i gotujemy powid³a przez 4-5 dni, codziennie po 1-2 godziny, na
maleñkim ogniu, bardzo czêsto mieszaj¹c, by nie dopuœciæ do przypalenia.
Pod koniec gotowania mo¿na do nich dodaæ odrobinê cynamonu i kilka goŸ-
dzików. Mo¿na te¿ daæ szczyptê imbiru lub ostrej papryki. Jeœli dodawaæ cu-
kier, to 1 ³y¿kê na 1 kg, na sam koniec gotowania, bardziej dla urody ni¿ dla
smaku, bo takie powid³a s¹ i tak odpowiednio s³odkie. 

Gdy nabrane na ³y¿kê powid³a spadaj¹ z niej zwartymi p³atami, wyk³adamy
je do wyparzonych s³oików i mocno zakrêcamy. Gotowe powid³a powinny byæ
ciemnobrunatne, po³yskliwe. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Nowobogacki złamał sobie rękę i przyszedł

do lekarza. Prześwietlenie, konsultacja. 
− Niestety, mamy tu złamanie. Kładziemy

gips!
− Co?! Mnie − gips?!!! Żaden tam gips! Najdroższy marmur

mi tu kłaść!!! Na zdrowiu nie będę oszczędzał…
☺ ☺ ☺

Pierwszy dzień po urlopie. Jeden kolega wraca opalony,
a drugi − blady!

− Stary, ja to byłem w Bułgarii, a ty co? W domciu, he he?
− Skąd! Byłem na samej północy − Grenlandia! Polarne no−

ce, mróz. Trzaskały góry lodowe, przed igloo łaziły niedźwie−
dzie, a foki to łasiły się, jak kociaki! Zdjęć tylko nie mam,
bo mi migawka w aparacie przymarzła, ale czego to ja nie
widziałem!

− No a fiordy, widziałeś?!
− A jak! Stary, fiordy to mi normalnie z ręki jadły!

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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REKLAMA REKLAMA

1 sierpnia br. w 64. rocznicê
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego 157 policjantów roz-
poczynaj¹cych s³u¿bê
z³o¿y³o przysiêgê. 90
mê¿czyzn i 67 kobiet
przed przyjêciem do
Policji przesz³o odpo-
wiednie postêpowanie
kwalifikacyjne, obejmuj¹-
ce m.in. testy sprawnoœciowe,
badania psychologiczne, bada-
nia zdrowia, sprawdzenie nie-
karalnoœci. Po ukoñczeniu

szkolenia podstawowego trafi¹
oni do s³u¿by w jednostkach
garnizonu warszawskiego.

� � �
W sobotê, 2 sierpnia poli-

cjanci z Komendy Rejonowej
Policji Warszawa II, w Parku
Kultury w Powsinie wspólnie
z mieszkañcami obchodzili
Œwiêto Policji. Oprócz odzna-
czeñ, wyró¿nieñ i mianowania
funkcjonariuszy na wy¿sze
stopnie, przygotowano wiele
atrakcji dla goœci, tak¿e tych
najm³odszych. Gospodarzem
ca³ej uroczystoœci by³ m³odszy
inspektor Sylwester Sawicki –
komendant Rejonowy Policji
Warszawa II. Œwiêto Policji
swoim patronatem obj¹³  Adam
Struzik - marsza³ek wojewódz-
twa mazowieckiego oraz bur-
mistrzowie trzech dzielnic,
Mokotowa, Ursynowa i Wila-
nowa. 

� � �
18 sierpnia Centralny Oœro-

dek Sportu rozstrzygn¹³ kon-
kurs ofert na zarz¹dzaj¹cego
targowiskiem na Stadionie
Dziesiêciolecia. Targowiskiem
przez 16 miesiêcy zarz¹dzaæ
bêdzie Stowarzyszenie Kupiec
Warszawski.  

� � �
W sobotê 8 sierpnia na Powi-

œlu zacz¹³ dzia³aæ Zintegrowa-
ny System Zarz¹dzania Ru-
chem. Dziêki niemu kierowcy
bêd¹ mogli omin¹æ korki. Bêd¹
te¿ wiedzieæ o ewentualnych
objazdach, a to dziêki informa-
cjom wyœwietlanym na specjal-
nych elektronicznych tabli-
cach. 

System pobiera informacjê
z miasta i rozsy³a j¹ na skrzy¿o-
wania do tych wszystkich
miejsc, gdzie kierowcy mog¹
zrobiæ z niej u¿ytek. Po prze-
tworzeniu informacji system
zmienia pracê sygnalizatorów
na skrzy¿owaniach. Mo¿e te¿
automatycznie przekazywaæ
komunikaty do elektronicznych
tablic informacyjnych. Na ra-
zie, z powodu remontu Mostu
Poniatowskiego, system nie
obejmie Alei Jerozolimskich. 

� � �
8 sierpnia w Parku Morskie

Oko odby³a siê inscenizacja
„Mokotów walczy”. 

W widowisku przygotowa-
nym przez Miasto st. Warszawa
wziê³o udzia³ blisko 300 osób
z Polski i S³owacji. Przedsta-
wiono historiê walk powstañ-
czych na Mokotowie. Oprócz
odbicia przez powstañców sie-
dziby niemieckiego urzêdu, po-
kazano sceny z ¿ycia powstañ-
ców: zaprzysiê¿enie i otrzyma-
nie legitymacji powstañczej, po-
grzeb dowódcy, dzia³alnoœæ dru-

karni wydaj¹cej biuletyn „Ba-
szta”, pracê ³¹czników i gazecia-
rzy, produkcjê butelek zapalaj¹-
cych, szkolenie nowo zaprzysiê-
¿onych powstañców, zejœcie do
kana³ów i odwrót powstañców
ze zdobytej placówki. 

� � �
Z okazji 115. rocznicy uro-

dzin Stefana Starzyñskiego, 19
sierpnia Prezydent m. st. War-
szawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz z³o¿y³a kwiaty pod po-
mnikiem 29. Prezydenta stolicy
na pl. Bankowym. Pamiêci Ste-
fana Starzyñskiego poœwiêcone
s¹ w Warszawie tak¿e: tablica
przy ul. Senatorskiej, pomnik
w Ogrodzie Saskim, pod który-
mi kwiaty z³o¿y³a delegacja
Biura Kultury oraz dwie tablice
na Mokotowie - jedna znajduj¹-
ca siê na budynku Szko³y
G³ównej Handlowej, w której
prezydent by³ wyk³adowc¹ oraz
tablica nieopodal domu,
w którym mieszka³ przy al.
Niepodleg³oœci, róg ul. D¹-
browskiego.

� � �
Od 1 wrzeœnia uczestnicy

Powstania Warszawskiego
oraz uczestnicy innych walk
o Warszawê w latach 1939-
1945 zwolnieni bêd¹ z op³at za
parkowanie w strefie p³atnego
parkowania. Zgodnie z § 3 ust.
1 pkt. 2 i 3 uchwa³y Rady m.
st. Warszawy nr
XXXVI/1077/2008 z dnia 26
czerwca 2008 r. (Dziennik
Urzêdowy Województwa Ma-
zowieckiego nr 138 z dnia
13.08.2008) w sprawie ustale-

nia strefy p³atnego parkowania
(...) uczestnicy Powstania War-
szawskiego oraz uczestnicy
(po stronie koalicji antyhitle-
rowskiej) innych walk o War-
szawê w latach 1939-1945 s¹
objêci zerow¹ stawk¹ op³aty za
parkowanie. Warunkiem jest
posiadanie odpowiednio: Kar-
ty Powstañca lub Karty Hono-
rowej.

Karty wydawane bêd¹ na
wniosek osoby uprawnionej,
bezp³atnie, na okres nieprzekra-
czaj¹cy trzech lat.

� � �
Transport pomocy humani-

tarnej oraz zbiórki pieniêdzy
i darów - to dzia³ania podejmo-
wane przez polskie w³adze,
a tak¿e organizacje spo³eczne,
na rzecz ofiar konfliktu wojen-
nego w Gruzji. Z wojskowego
lotniska na Okêciu do Gruzji
odlecia³y dwa samoloty - rz¹-
dowy TU-154 i wojskowy 
CASA C-295 z transportem po-
mocy medycznej. Na pok³adzie 
C-295 by³o blisko 4,5 tony ³a-
dunku przekazanego przez mi-
nisterstwa obrony i zdrowia
oraz Caritas Polska. Wys³ano
m.in.: leki, œrodki medyczne
i opatrunkowe. Ponad tonê le-
ków i sprzêtu do ratowania ¿y-
cia zebranego przez Wspólnotê
Polsk¹ zawióz³ TU-154. 

� � �
MPWiK w m.st. Warszawie

S.A. podpisa³o umowê na reali-
zacjê pierwszego etapu budowy
kolektora „W” w dzielnicy Wa-
wer. Inwestycja bêdzie realizo-
wana przez  Przedsiêbiorstwo
Robót Górniczych PRG ME-
TRO Sp. z o.o. Rozbudowa sie-
ci kanalizacyjnej w dzielnicy
Wawer jest jednym z g³ównych
zadañ inwestycyjnych Miej-
skiego Przedsiêbiorstwa Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. Najwa¿niejsz¹,
a zarazem najtrudniejsz¹ inwe-
stycj¹ jest budowa kolektora,
który bêdzie odbiera³ œcieki
z ca³ej dzielnicy. Ze wzglêdu na
z³o¿onoœæ prac koncepcyjnych
i projektowych (m.in. brak
praw do czêœci gruntów), budo-
wa prawie 7-kilometrowego
kolektora zosta³a podzielona na
etapy. Wartoœæ podpisanej umo-
wy, zgodnie ze z³o¿on¹ ofert¹,
wynosi 8.072.719,16 z³ brutto. 

� � �
15 sierpnia z okazji rocznicy

Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Parku Saskim odby³ siê pik-
nik rodzinny. W programie by-
³o wiele atrakcji - wystêpy arty-
styczne nawi¹zuj¹ce do klimatu

Warszawy z lat dwudziestych,
gra przestrzenna, zabawy spo-

rtowo-rekreacyjne typowe
dla pocz¹tku XX wieku:

gry w krykieta, cym-
bergaja, zabawy cho-
dnikowe z wêdk¹
szczêœcia, wahad³em,

slalom z popychajk¹.
Gra³y orkiestry dête oraz

zespo³y dixielandowe,  pos³u-
chaæ mo¿na by³o koncertu war-
szawskich szlagierów z okresu
miêdzywojnia. Czêstowano py-
szn¹ ¿o³niersk¹ grochówk¹.
Organizatorem by³o Miasto
Sto³eczne Warszawa.

17 sierpnia w Ossowie, pe³-
nej uroku wsi po³o¿onej w gmi-
nie Wo³omin, odby³a siê rekon-
strukcja Wielkiej Bitwy War-
szawskiej 1920 roku, która
przyci¹gnê³a rzesze mi³oœni-
ków militarii. 

� � �
„Mediacja dla potrzebuj¹-

cych” to roczny program
Centrum Rozwi¹zywania Spo-
rów i Konfliktów przy Wydzia-
le Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego. Jego
adresatami s¹ osoby nieza-
mo¿ne, których nie staæ na po-
niesienie kosztów procesu s¹do-
wego i kosztów mediacji z w³a-
snych œrodków. Wiêcej infor-
macji pod numerem telefonu:
(022) 826-91-98 lub mailowo
na adres: mediacje@uw.edu.pl
W programie bior¹ udzia³ do-
œwiadczeni mediatorzy, w tym
m.in. wyk³adowcy Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Program re-
alizowany jest dziêki wsparciu
Fundacji im. Stefana Batorego. 

� � �
Warszawiacy mog¹ korzystaæ

z trzeciego bezp³atnego promu
p³ywaj¹cego po Wiœle. „Tur-
kawka” kursuje z £omianek do
Bia³o³êki. To kolejna oferta
przygotowana dla mieszkañ-
ców i turystów przez sto³eczny
Ratusz. Spacerowicze oraz ro-
werzyœci bêd¹ zabierani na po-
k³ad „Turkawki” od pi¹tku do
niedzieli, w godzinach 8.00 -
20.00, co 30 minut. 

Oprócz „Turkawki”, po Wi-
œle kursuj¹ ju¿ promy „Pliszka”
i „S³onka”. Pierwszym mo¿na
dop³yn¹æ ze Starego Miasta do
pla¿y na wysokoœci ZOO. Pasa-
¿erów zabiera on codziennie
w godzinach 12.45 - 20.45.
Drugi wyp³ywa z Cypla Czer-
niakowskiego i dociera na Sa-
sk¹ Kêpê. Chêtni mog¹ nim
p³ywaæ przez ca³y tydzieñ od
13.45 do 21.00. Promy kursuj¹,
co 30 minut. 

� � �
Zbli¿aj¹cy siê wrzesieñ

w Ogrodzie Botanicznym PAN
w Powsinie to ju¿ okres typo-
wo jesienny. Wprawdzie kwit-
nie jeszcze wiele gatunków ro-
œlin, jednak na wielu pojawiaj¹
siê owoce, niejednokrotnie bar-
dzo dekoracyjne oraz zaczyna-
j¹ siê przebarwiaæ liœcie drzew
- oczary o liœciach ¿ó³tych i po-
marañczowych oraz b³otnia,
której liœcie przebarwiaj¹ siê na

kolor intensywnie czerwony.
Ma³e strzeliste drzewko - gru-
jecznik japoñski przebarwia siê
na kolor czerwony i wygl¹da
jak p³on¹ca pochodnia. Do po-
³owy wrzeœnia kwitn¹æ bêd¹ je-
szcze naw³ocie i dziel¿any,
w pe³ni kwitnienia s¹ astry cza-
sami zwane marcinkami.
W drugiej po³owie miesi¹ca
rozpoczynaj¹ kwitnienie je-

sienne z³ocienie. Nie wszyscy
wiedz¹, ale u bylin tak¿e wy-
stêpuje jesienne przebarwienie
liœci. W dalszym ci¹gu kwitn¹
dalie zwane georginiami oraz
pacioreczniki. W sadzie rumie-
ni¹ siê jab³ka i dojrzewaj¹ ja-
rzêbinowe „korale”. Drzewo
pigwy dŸwiga swe okaza³e
owoce o zielonkawej ow³osio-
nej skórce, a na krzewiastych
pigwowcach ¿ó³c¹ siê twarde
„jab³uszka”. Ciekawostk¹ po-
wsiñskich sadów s¹ dojrzewa-

j¹ce grusze azjatyckie, które
ci¹gle budz¹ zdziwienie ze
wzglêdu na kszta³t owoców
przypominaj¹cych jab³ko.

� � �
Naczelnik Urzêdu Skarbo-

wego Warszawa Wawer przyj-
mie na sta¿ bezrobotn¹ m³o-
dzie¿ w wieku do 25 roku ¿y-
cia oraz osoby, które od ukoñ-
czenia szko³y wy¿szej nie
ukoñczy³y 27 roku ¿ycia,
w celu przygotowania zawo-
dowego poprzez pozyskiwanie
kwalifikacji i umiejêtnoœci za-
wodowych w okresie sta¿u.
D³ugoœæ sta¿u wynosi 6 mie-
siêcy. Zainteresowani mog¹
siê zg³aszaæ do siedziby urzê-
du Warszawa ul. Mycielskiego
21 pok. 211. Kontakt: tel. 022
509 42 11 w godzinach 8.00-
16.00. 

� � �
W czwartek 4 wrzeœnia

o godz. 13.00 w Domu Kultury
„Anin”(na parterze) odbêdzie
siê spotkanie cz³onków Ko³a 
Nr 6 Polskiego Zwi¹zku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów.
Podczas spotkania omawiane
bêd¹ m.in. sprawy organizacyj-
ne, plany wycieczek do £a-
giewnik, Wadowic, Kalwarii
Zebrzydowskiej i Krakowa. 

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Pa-
derewskiego – 23.08. godz. 21.45 – Filmowa Stolica Lata/Sobot-
nia akcja! Projekcja filmu „Zatoichi”, re¿. Takeshi Kitano; 24.08.
godz. 17.00 – Letnia Serenada w Parku Skaryszewskim. Orkie-
stra Viktoria z Rembertowa; 30.08. godz. 21.45 – Filmowa Stoli-
ca Lata/ Sobotnia akcja! Projekcja filmu „Ukryte”, re¿. Michael
Hanek; 31.08. godz. 17.00 – Letnia Serenada w Parku Skary-
szewskim. Orkiestra Miejska z Wo³omina. Organizatorem kon-
certów w niedziele o godz. 17.00 jest Polski Zwi¹zek Chórów
i Orkiestr dziêki mecenatowi finansowemu Wydzia³u Kultury
Dzielnicy Praga P³d.
�� Restauracja „Maska” ul. Obroñców 12a – wystawa malar-
stwa Anny Foryckiej-Putiatyckiej „Paryskie pejza¿e z perspekty-
wy L`Ile-Saint Louis” czynna do koñca wrzeœnia br.   
�� Sala Kolumnowa w podziemiach Magazynu 1 na terenie
Centrum Kultury w dawnej Wytwórni Koneser ul. Z¹bkow-
ska 27/31 – wystawa „Stadion X-lecia – Wydarzenia – Ludzie –
Emocje”. Wystawa organizowana w ramach projektu Lato Kone-
sera potrwa do po³owy paŸdziernika, czynna codziennie, w go-
dzinach 10.00-18.00. Wstêp wolny. 
�� Ogród Botaniczny PAN w Powsinie – 30.08. godz. 15.00 -
galeria „Fangorówka” Otwarcie wystawy malarstwa Tadeusza
Dêbskiego „Tango w kwiatach”. Potrwa do 24 wrzeœnia. 7.09. –
Ostatni jesienny kiermasz ogrodniczy „Po¿egnanie lata”. Na
kiermaszu producenci bêd¹ sprzedawaæ roœliny do ogrodów i do
domu, materia³y i sprzêt ogrodniczy. Na kiermaszu bezp³atne po-
rady ogrodnicze. XII Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny
„Floralia Muzyczne – Muzyka w Kwiatach” ostatni w br. Kon-
cert fortepianowy – 7.09. godz.15.00 – Bronis³awa Kawalla
„Babie lato”;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – „W obiektywie
wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie
(1939-1945)”. Wystawa czynna od 4.09. do 2.11.br. Wstêp wol-
ny.
�� Filmoteka Domu Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – pokaz
w cyklu „Kino kresowe” – 22.08. godz. 18.00 – w programie
film „Kraj lat dziecinnych” w re¿. Ewy Szakalickiej. Po pokazie
spotkanie z re¿yserk¹.
��Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - Informacje i za-
pisy do sekcji: tel. 022 812-01-37 w godz. 13.00-20.00. Impreza
plenerowa Plastyczny Marysin - 04.09. w godz. 16.00-19.00 (za-
bawa odbêdzie siê na skwerku przed klubem).

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 9588;

022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

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 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£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

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

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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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

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

Nasz „Orlik” powstanie
w Parku Poliñskiego. Pierw-
sze prace ruszy³y na pocz¹tku
sierpnia. Wykopano stare
bramki z istniej¹cego tu „dzi-
kiego” boiska, zaczêto wy-
równywaæ teren, a robotnicy
drucian¹ siatk¹ ogrodzili plac
budowy (na zdjêciu). – Park
Poliñskiego to dobre miejsce
na boisko z prawdziwego zda-

rzenia. Na pewno bêdzie do-
brze wykorzystywane – mówi
pan Robert z Grochowa. 
– Czêsto tu spacerujê i widzê,
jak gra m³odzie¿, starsi, a na-
wet stra¿acy. W ramach pro-
gramu „Orlik 2012” w ca³ej
Polsce powstanie 600 boisk.
Praga Po³udnie bardzo szyb-
ko zg³osi³a akces skorzysta-
nia ze sztandarowego progra-
mu ministra sportu Miros³a-

wa Drzewieckiego. I op³aci³o
siê – „Orlik” w³aœnie wyklu-
wa siê ze skorupki. Has³em
programu jest „Boisko w ka¿-
dej gminie”. Byliœmy cieka-
wi, jak tê sprawê rozwi¹zano
na terenie Warszawy, która
jest... jedn¹ gmin¹. Czy poza
po³udniowopraskim „Orli-
kiem” inne dzielnice maj¹
tak¿e szansê na takie boiska?

– Oczywiœcie, ¿e tak – poin-
formowa³a nas Ma³gorzata
Pe³echaty rzecznik minister-
stwa sportu. – Boiska powsta-
j¹ i bêd¹ powstawa³y tam,
gdzie jest na nie zapotrzebo-
wanie. Nie tylko inne dzielni-
ce mog¹ wzi¹æ udzia³ w na-
szym programie, ale mo¿liwa
jest równie¿ budowa w ka¿dej
dzielnicy wiêcej ni¿ jednego
boiska.

Po Pradze Po³udnie do pro-
gramu przyst¹pi³y jeszcze
cztery sto³eczne dzielnice:
Targówek, Mokotów, Ursy-
nów i Praga Pó³noc. – Do pro-
gramu ju¿ zg³osi³o siê 596
gmin – podsumowa³a dla
„Mieszkañca” w po³owie
sierpnia Ma³gorzata Pe³echa-
ty. – Rozpisano 551 przetar-
gów, z których 300 ju¿ jest roz-

strzygniêtych i mamy 200 pod-
pisanych umów na budowê
boisk. Tak wiêc planowana
budowa w Polsce 600 nowo-
czesnych boisk jest jak najbar-
dziej realna. Inwestycja w Par-
ku Poliñskiego jest roz³o¿ona
na dwa etapy. W pierwszym
zostan¹ zbudowane dwa boi-
ska, zamontowane tzw. pi³ko-
chwyty, no i ogrodzenie kom-
pleksu. W drugim etapie po-

wstanie zaplecze socjalne
i doprowadzone media. Wg
podpisanej z wykonawc¹
umowy pierwszy etap powi-
nien zakoñczyæ siê 30 wrze-
œnia, ale jest szansa, ¿e ten ter-
min zostanie skrócony i boi-
ska bêd¹ gotowe ju¿ na 17
wrzeœnia. Ju¿ wtedy mo¿na
bêdzie korzystaæ z pierwszego
w Warszawie „Orlika”. Nie
wiadomo jeszcze, kiedy zosta-
nie zrealizowany drugi etap
inwestycji. Trzeba bêdzie
adoptowaæ projekt (wzorcowe
projekty daje Ministerstwo
Sportu i Turystyki), uzgod-
niæ przy³¹czenie mediów
z MPWiK i STOEN-em. To
mo¿e trochê potrwaæ. – Naj-
wa¿niejsze, ¿e bêdzie boisko –
mówi¹ nastoletni ch³opcy,
którzy z pi³k¹ przyszli do par-
ku i zdziwi³ ich widok budo-
wy w miejscu dotychczasowe-
go boiska. – Bez szatni radzili-
œmy sobie przez wiele lat i nie
jest to problem, ale... oœwietle-
nie boiska by siê przyda³o.
Mo¿na by d³u¿ej graæ...

17 wrzeœnia, to bardzo wa¿-
na data dla Polaków. Tego
dnia w 1939 r. Armia Czerwo-
na zaatakowa³a nasz kraj. Jeœli
uda³oby siê przyspieszyæ ter-
min oddania po³udniowopra-
skiego „Orlika”, to mo¿na po-
³¹czyæ tê uroczystoœæ z obcho-
dami rocznicy sowieckiej in-
wazji. By³aby to dobra okazja
do odwiedzenia Pragi Po³u-
dnie, dzielnicy Euro 2012,
przez ministra Miros³awa
Drzewieckiego, a mo¿e nawet
premiera Donalda Tuska... 
– Jeszcze za wczeœnie, by coœ
na ten temat powiedzieæ –
mówi pani rzecznik. – Ale z te-
go co wiem, to premier chcia³-
by osobiœcie byæ przy jak naj-
wiêkszej iloœci oddawanych
m³odzie¿y „Orlików”. ar

W krzaki, czyli… na prom
Reklamowana przez Miasto przeprawa promo-
wa dla spacerowiczów, pieszych i rowerzystów
to pomys³ wspania³y, ale… za ma³o rozrekla-
mowany. Dlaczego? Nasza redakcja postano-
wi³a wybraæ siê na przeja¿d¿kê („przep³awkê”)
z Saskiej Kêpy do Portu Czerniakowskiego. 

Wzd³u¿ Wa³u Miedzeszyñskiego nie ma ¿adnej strza³ki, która
wskazywa³aby drogê do promu. Jako „ludzie st¹d”, kierowaliœmy
siê wiêc logik¹. Z którego miejsca mo¿e odp³ywaæ prom z Saskiej
Kêpy? Ano… trzeba przejœæ na drug¹ stronê Wa³u Miedzeszyñskie-
go w okolicach ulicy Zwyciêzców. Napotkani rybacy, zapytani
o prom powiedzieli, ¿e pierwsze s³ysz¹ od nas, by takowy stwór ist-
nia³ nad Wis³¹. Na szczêœcie w pobliskich hangarach powiedziano
nam, ¿e prom bywa i p³ywa i jeœli tylko wyka¿emy siê cierpliwo-
œci¹, to go znajdziemy.  Na pla¿y… promu ni widu ni s³ychu, ale…

napotkana pani z wnuczk¹ poradzi³a kierowaæ siê w wielkie krzaki.
Hm… Czy¿byœmy wygl¹dali na ludzi, którzy przyszli tu „za po-
trzeb¹?”. Po chwili zw¹tpienia ujrzeliœmy, ¿e w³aœnie z krzaków
wystaje rufa promu. Czemu prom dobija do brzegu w krzakach?
Powodem jest obni¿ony poziom Wis³y i ³acha, która uniemo¿liwia
zacumowanie na piaszczystym prawym brzegu. Na promie by³o
nas… dwie osoby plus pies. Prom pokona³ trasê w kilka minut. Na
lewym brzegu przywita³y nas le¿aki przygotowane przez Urz¹d
Miasta. W drodze powrotnej na promie by³o nas… piêcioro plus
pies. Z tego jedna osoba - podobnie jak my - przyby³a na prom spe-
cjalnie. Dwie dowiedzia³y siê przypadkiem jad¹c rowerami wzd³u¿
lewego brzegu. Có¿… gdyby jecha³y wzd³u¿ prawego, nigdy nie
trafi³yby na prom. 

Powstaje pytanie. Skoro miasto p³aci za „S³onkê” przez ca³y se-
zon, czy nie powinno czytelnie oznakowaæ teren wzd³u¿ Wis³y
i postawiæ tymczasowe tablice informacyjne kieruj¹ce do promu.
Kto nie œledzi stron Urzêdu Miasta, nie czyta drobnym druczkiem
napisanych informacji w lokalnej prasie, ten o promie siê nie do-
wie, a szanse na spotkanie go s¹ znikome. No… chyba, ¿e wybie-
rze siê w krzaki. Na przyk³ad na… siusiu. MKP

„Orlik” rozwija skrzydła
W sierpniu zacz¹³ wykluwaæ siê ze skorupki pierwszy w Warszawie
„Orlik” – zespó³ boisk, który w ramach programu „Orlik 2012” wspó³-
finansuje samorz¹d, urz¹d marsza³kowski i rz¹d. 
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KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 

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

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

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
� Monety – Banknoty – Papie-
ry Wartoœciowe. Wycena i Kup-
no. Tel. 022 407-02-20; 

0506-025-125
� Klocki LEGO u¿ywane. 

Tel. 022 717-95-57; 
516-550-097

�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

AUTO−MOTO/kupię

� Opla – Skodê. 
Tel. 0506-871-924

SPRZEDAM

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

Tel. 0606-742-822 
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

�� Masa¿ z dojazdem do
klienta. Tel. 0502-444-916

NAUKA

� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia umów, faktur, kontrak-
tów, instrukcji i warunków
technicznych, aktów cywil-
nych, œlubów. Poœrednictwo
biur wykluczone. 

Tel. 022 815-44-91; 
0601-35-18-64

� Liceum dla doros³ych. 
Tel. 022 498-65-95

� Niemiecki. 
Tel. 022 672-94-46; 

0698-19-48-48
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia po-
dyplomowe. 

Tel.022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub

niezabudowany – pod budow-
nictwo wielorodzinne. Pilne! 

Tel. 022 610-77-94; 
0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ ul. Nobla. 
Tel. 022 617-22-30

� Sklep na Grochowie. 
Tel. 022 610-86-37

� Umeblowan¹ kawalerkê
o powierzchni 24 m kw., z wid-
n¹ kuchni¹ – po modernizacji. 

Tel. 022 827-35-67 
po godz. 17.00 

lub tel. kom. 0608-04-34-64
(aktualne od 31 sierpnia)

NIERUCHOMOŚCI/poszukuję do wynajęcia

� LOKALU POD GABINET
STOMATOLOGICZNY OK.
120 M KW., PRAGA PO£U-
DNIE. Tel. 604-085-589
� Mieszkanie 2-pokojowe na
Grochowie. Tel. 0608-499-174

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê budowlano-us³ugo-
w¹ w Rembertowie – 720
m kw. Tel. 0500-752-236
� 2-pokojowe mieszkanie
37,16 m kw., z gara¿em w tym
samym domu. Budynek ocie-
plony, Praga P³d. 

Tel. 022 615-24-38 
� Mieszkanie 60 m kw., Go-
c³aw. Tel. 0501-946-034

DAM PRACĘ

� Energiczn¹ emerytkê do
opieki nad piêciolatkiem + po-

moc w pracach domowych. 3
h–10 h dziennie. 6 PLN/1 h. 

Tel. 889-941-936
�� Firma zatrudni kobiety
i mê¿czyzn na parkingach
strze¿onych. Tel. 0600-930-327
� Firma kosmetyczna zatrudni
handlowca. Tel. 603-922-944
� Firma zatrudni doœwiadczo-
nych hydraulików. 

Tel. 0503-051-771
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni osobê na sta-
nowisko: kierowca kat. C lub
C + E. Tel. 0602-232-070
�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
�� Rehabilitantów z upraw-
nieniami (równie¿ do dzieci)
zatrudniê. Wizyty domowe.
Dzielnica W-wa Wawer. 

Tel. 022 815-30-66
� Szlifierz – wa³ki, otwory;
œlusarz narzêdziowy – formy
wtryskowe. Tel. 0605-386-852
�� Terapeutów, pedagogów,
logopedów do pracy z osoba-
mi niepe³nosprawnymi (rów-
nie¿ dzieci). Wizyty domowe.
W-wa Wawer. 

Tel. 022 815-30-66
�� W ochronie bez licencji na
terenie Ursynowa, Ursusa i Wa-
lendowa k/ Nadarzyna.

Tel. 798 226 111 
lub 022 678-22-22 

�� Zatrudniê preserów i osoby
do przyuczenia (chêtnie ren-
cistów). Tel. 022 613-32-79; 

613-32-83

SZUKAM PRACY

� Emerytka – po zaprzestaniu
w³asnego biznesu – podejmie
pracê (najchêtniej w handlu). 

Tel. 0506-119-210

PRAWNE

�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz
czwartków, ul.Grochowska 207
(Universam nad bankiem). 

Tel. 0509-959-444, 
(022) 810-00-61 w. 252 

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

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

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
–obs³uga. Porady. Miêdzyle-
sie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wto-
rek i czwartek 15.00-18.00.  

Tel. 022 815-31-80; 
0501-025-692

RÓŻNE

�Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie
wyjaœniê. Tel. 022 810-83-60;

0606-763-006
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607

SPORT

� Si³ownia, sauna – ul. Pod-
skarbiñska 7 B – najtaniej! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� ALKO PRZEPROWADZ-
KI i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 1 m-c gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez op³at
700 programów w tym 17 pol-
skich (Polonia, TRWAM), ante-
ny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

Tel. 022 815-47-25; 
0501-123-566 

www.lemag-tvsat.waw.pl
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

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

� Cyklinowanie, lakierowanie
- Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklina, lakier. 

Tel. 0501-952-567
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 870-27-39; 

0502-208-813
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

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

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53, 
0504 61 88 88

� Glazura, hydraulika, elektry-
ka. Tel. 0694-809-402
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

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

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 

Tel. 022 613-82-96; 
0696-321-228

� Lodówki, pralki. 
Tel. 0601-361-830; 

0604-910-643; 
022 671-80-49

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

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

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

510-711-163
� Malowanie, glazura, terako-
ta. Rachunki. 

Tel. 022 673-16-46 
(po godz. 19.00) 

�Malowanie, g³adzie gipsowe. 
Tel. 0509-574-588

� Malowanie, tapetowanie, re-
monty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Meble na zamówienie – ku-
chenne, szafy, zabudowy, drzwi
przesuwane, fronty MDF. Ul.
Bia³ostocka 53. 

Tel. 0607-607-213
�� Nadruki na odzie¿y i ga-
d¿etach. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28; 
515-68-58-68

��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki meblowej i samo-

chodowej. Profesjonalnie. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

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

� Przy³¹cza wod.-kan. 
Tel. 0606-743-873 

�� Reklama, szyldy, kasetony,
neony. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28; 
515-68-58-68

�� REMONTY KOMPLE-
KSOWO. Tel. 0504-242-103
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� Stolarstwo, lakiernictwo.
Meble na wymiar, kuchenne,
biurowe, szafy wnêkowe, gar-
deroby itp. Ciêcie p³yt. 

Tel. 0694-94-99-49; 
022 619-52-76

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

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

ZDROWIE

� Masa¿e, równie¿ dojazd.
Tel. 0503-799-972

ZIELARSTWO

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

Tel.0602-648-813

ZWIERZĘTA

W niedzielê 17 sierpnia br.
oko³o godz. 19.00 znaleziono
psa w okolicy Media Markt
przy ul. Ostrobramskiej. Pies
biega³ w niebieskiej obro¿y ze
smycz¹.

Kontakt tel. 0501-376-365;
0508-181-344 

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makulatu-
rê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. 
Tel. 022 499-20-62
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PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) 

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209, 022 424-04-80
Stomatologia – tel. 022 424-04-81, Rehabilitacja tel. 022 610-25-94

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)     Przychodnia czynna pon.–pt. 700–2100

ZAPRASZAMY DO PORADNI: Neurologicznej �� Dermatologicznej �� Ortopedycznej 
�� Diabetologicznej �� Urologicznej �� Alergologicznej �� Chirurgii naczyniowej 
�� Chirurgii onkologicznej �� Angiografii fluoresceinowej �� Leczenia bólu
�� Okulistycznej �� Ginekologicznej �� Kardiologicznej �� Testów wysi³kowych

�� Tomografia komputerowa �� Rezonans magnetyczny �� Badania angiograficzne
�� Badania USG, Doppler Duplex �� Badania RTG �� Echo serca p/prze³ykowe

Oferujemy również  us ługi  komercy jne!
K R Ó T K I E  T E R M I N Y  O C Z E K I W A N I A !

Radiologia tel. (022) 424 04 79, kom. 0697−973−807

GARNITURGARNITURYY – – 9999 złzł
TKANINYTKANINY OD OD 2 2 złzł zaza mbmb
STA£A WYPRZEDA¯ KOÑCÓWEK KOLEKCJI

sieci
�� Odzie¿ damska, mêska, dzieciêca
�� Oryginalne wody toaletowe

NAJLEPSZA „OKAZJA” 
dla mieszkańców Pragi i okolic!
NAJLEPSZA „OKAZJA” 
dla mieszkańców Pragi i okolic!

�„OKAZJA”, ul Targowa 1, wejœcie od Zamoyskiego
Czynne: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.30-13.30

Serwis Samochodowy
Bosch zaprasza!
· Mechanika
· Diagnostyka
· Przegl¹dy
· Elektronika
· Klimatyzacja

Kompleksowa obs³uga,
naprawa i przegl¹dy

samochodów 
wszystkich marek

Bosch Service Gajewski
W-wa ul. Jugos³owiañska 7, 

Tel. 022 671-92-22
www.auto-gajewski.pl

Gajewski

RABATY DLA STA£YCH
KLIENTÓW!

WITAJ SZKO£O!!!
ZAPRASZAMY

do DH Universam ul. Grochowska 207 (Rondo Wiatraczna)

OFERUJEMY SZEROKI WYBÓR 
W ATRAKCYJNYCH CENACH
� plecaków, obuwia szkolnego,
� koszulek, spodenek gimnastycznych,
� zeszytów, farb, flamastrów, o³ówków, 

bloków rysunkowych i technicznych itp.
NOWE GODZINY OTWARCIA

Parter (dzia³ spo¿ywczy) I piêtro (dzia³ przemys³owy)
Poniedzia³ek–pi¹tek 600–2000 900–2000

Sobota 800–1900 900–1900

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

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

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

Realizujemy: KARTY KLIENTA SPO£EM, KARTY
P£ATNICZE, BONY SODEXHO oraz inne us³ugi tj.

p³atnoœæ domowych rachunków, do³adowywanie telefonów
komórkowych, kodowanie kart miejskich ZTM.

REKLAMA REKLAMA

Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534


