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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

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

„II Skaryszewsk¹ Biesiadê Poetyck¹”,
podobnie, jak w ubieg³ym roku, poprowa-
dzi Piotr Ba³troczyk (na zdjêciu). Przypo-
mnijmy, ¿e rok temu w Muszli Koncerto-
wej wyst¹pili: Cezary Pazura, kabaret

„Koñ Polski” i duet Olek Grotowski i Ma³-
gorzata Zwierzchowska. A co nas czeka
w nadchodz¹cy sobotni wieczór?
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Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468
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Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:
tel. 0 22 619-27-59; 0 22 818-83-81

WOW „Wis³a” Oœrodek Namys³owska
Warszawa ul. Namys³owska 8 

ZAPRASZA na:
baseny kryte, si³owniê, fitness, saunê

oraz naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
Rozpoczêcie sezonu 2008/2009 – 8 wrzeœnia 2008 r.

Sprzeda¿ karnetów od 1 wrzeœnia 2008 r.
Gie³da „Namys³owska” w ka¿d¹ sobotê i niedzielê 800-1500
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Po raz kolejny po³udniowopraski Wydzia³ Kultury organizuje
biesiadê poetyck¹ w Parku Skaryszewskim. Impreza odbêdzie
siê w najbli¿sz¹ sobotê (6 wrzeœnia) w Muszli Koncertowej.
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Kolej 
na kolej

Dworzec Wschodni jest naj-
brzydszy w Polsce? Oczywiœcie,
od lat, pod warunkiem jednak, ¿e
nie bêdzie oceniany Zachodni...
No to ju¿ mamy dwójkê laureatów.
Œródmieœcie dzier¿y palmê w ka-
tegorii dworców najbardziej
œmierdz¹cych. Centralny te¿ jest
w fatalnym stanie, ma jednak to
szczêœcie, ¿e s¹ w Polsce stacje
w jeszcze gorszej kondycji. Taki
zestaw gwarantuje jednak War-
szawie absolutne dru¿ynowe
zwyciêstwo. 

Je¿d¿ê po œwiecie i widzia³em
ju¿ dworce piêkne i zadbane: np.
lotniskowy w Zurychu czy wyk³a-
dane parkietem perony w Mona-
ko. Widzia³em dworce paskudne
i zaniedbane jak nasze - to mnie
upewnia w przekonaniu, ¿e stacje
kolejowe s¹ rzeczywiœcie trudne
w utrzymaniu. Wielu tu wpada
jak... na dworzec, inni z kolei trak-
tuj¹ poczekalnie jak koczowiska,
bezdomni odzyskuj¹ tu swoje
miejsce na Ziemi. Pozostaje le-
dwo kilka godzin na sprz¹tanie
bez zamykania dla klientów.

Dworce wiêc s¹ bardzo trudn¹
do utrzymania w czystoœci wizy-
tówk¹ miast. Warszawskie Ÿle
œwiadcz¹ o naszym mieœcie. Pra-
wie jestem pewien, ¿e w 2012,
przy okazji futbolowych mi-
strzostw na pewien czas lœniæ bê-
d¹ faceliftingiem. A potem znów
zejd¹ na psy...? Bojê siê, ¿e tak.

Ledwo ³api¹ce oddech pod re-
spiratorem PKP same sobie
z utrzymaniem dworców nie pora-
dz¹. I choæ remontowanie stacji
nie jest zadaniem miasta, pomóc
trzeba. Bo dworce s¹ dla przyje-
zdnych bram¹ wjazdow¹, a dla
mieszkañców sta³ym miejscem
u¿ytecznoœci publicznej. Dla
wszystkich s¹ brudn¹ wysp¹, do
której od czasu do czasu, nieste-
ty, trzeba przybiæ. Zatykaj¹c nos,
ale trzeba... Tomasz Szymański



– Wyst¹pi grupa „Raz Dwa Trzy” oraz
Tadeusz WoŸniak – informuje naczelnik
Wydzia³u Kultury Dariusz Brzóskiewicz,
który podkreœla, ¿e wstêp na biesiadê jest
darmowy. S¹dz¹c po obsadzie imprezy
w tym roku bêdzie bardziej muzycznie, no-
stalgicznie, poetycko, jesiennie. W koñcu –
jesieñ za pasem. A jesieñ przypomina
o up³ywie czasu, o przemijaniu, o odcho-
dzeniu... A id¹c tym tokiem myœlowym,
w sobotni repertuar Tadeusza WoŸniaka,
idealnie wpisze siê jeden z najwiêkszych
przebojów artysty – „Zegarmistrz œwiat³a”.
Utwór, który jest przebojem od przesz³o
trzydziestu piêciu lat.

Z innych bardzo znanych przebojów Wo-
Ÿniaka warto przywo³aæ np. „Smak i zapach
pomarañczy”, czy piosenkê „Hanno”. Arty-
sta jest nie tylko wykonawc¹, ale i kompo-

zytorem. Ma w swoim dorobku muzykê do
ponad 200 piosenek, 100 inscenizacji tea-
tralnych, przedstawieñ telewizyjnych i fil-
mów. Porcjê jesiennego zapasu kultury za-
pewne zafunduje nam równie¿ grupa „Raz
Dwa Trzy”. 

Ta wystêpuj¹ca od 1990 roku formacja
w ostatnich latach uzyska³a a¿ trzy
podwójne platynowe p³yty: „Czy te oczy
mog¹ k³amaæ” (2002), „Trudno nie wie-
rzyæ w nic” (2003), „M³ynarski” (2007).
Grupa „Raz Dwa Trzy” znakomicie ³¹czy
muzykê rockow¹ z poetyckimi tekstami.
W Muszli Koncertowej us³yszymy wiele
znanych i lubianych utworów. No i smacz-
kiem biesiady bêdzie wspomniany we
wstêpie Piotr Ba³troczyk. „Mieszkaniec”,
który imprezê obj¹³ patronatem medial-
nym serdecznie na ni¹ zaprasza. Pocz¹tek
o godzinie 18.00.                       

ar
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Okrada³a przedszkolaków
Policjanci z sekcji zwalczaj¹-

cej przestêpczoœæ gospodarcz¹
po³udniowopraskiej komendy
zatrzymali 47-letni¹ Ewê Z.
Kobieta bêd¹c kierownikiem
gospodarczym przedszkola
przez trzy i pó³ roku oszukiwa-
³a placówkê na Goc³awiu i wy-
³udzi³a ponad 45 tysiêcy z³o-
tych. Pos³ugiwa³a siê fa³szywy-
mi pieczêciami nieistniej¹cej
firmy. Informacja o mo¿liwoœci

pope³nienia przestêpstwa przez
Ewê Z. wp³ynê³a od dyrekcji
przedszkola. Policjanci w biur-
ku kobiety znaleŸli trzy ró¿ne
piecz¹tki ró¿nych firm oraz
dyskietkê zawieraj¹c¹ faktury
in blanco. Ewa Z. zosta³a za-
trzymana. 

Ukrywa³ siê we w³asnym
mieszkaniu

Policjanci zajmuj¹cy siê po-
szukiwaniami osób zatrzymali
25-letniego Kamila M., który
przebywa³ we w³asnym mie-
szkaniu. Nie otwiera³ drzwi,
wiêc policjanci wezwali Stra¿
Po¿arn¹. Na widok wspinaj¹-
cych siê w kierunku okna funk-
cjonariuszy, mê¿czyzna zdecy-
dowa³ siê wpuœciæ stró¿ów pra-
wa drzwiami. Przyzna³, ¿e do-
skonale wiedzia³, ¿e jest poszu-
kiwany i ma do odbycia karê 2
lat wiêzienia. Ukrywa³ siê i uni-
ka³ kontaktu z policj¹. 25-latek
zosta³ zatrzymany, a nastêpnie
przewieziony do zak³adu karne-
go, gdzie spêdzi najbli¿sze 24
miesi¹ce.

A to byli przebierañcy
W sobotni¹ noc policjanci

z komendy przy ul. Grenadie-
rów zostali wezwani do Parku
Skaryszewskiego przez mê¿-
czyznê, który twierdzi³, ¿e zo-

sta³ oszukany i okradziony, kie-
dy siedzia³ na ³awce w parku
i pi³ piwo. Podesz³o do niego
trzech mê¿czyzn, którzy podali
siê za policjantów. Niby-funk-
cjonariusze po rewizji zdecy-
dowali, ¿e kwotê 50 z³otych
i dwa piwa rekwiruj¹ mu w ra-
mach pope³nionego wykrocze-
nia, a zmotoryzowany patrol
policyjny ju¿ jedzie i mê¿czy-
zna ma na niego czekaæ… Po
up³ywie kilku minut pokrzyw-
dzony zda³ sobie sprawê, ¿e
najprawdopodobniej zosta³
oszukany i nie byli to policjan-
ci. Wówczas zadzwoni³ po
„prawdziwych” stró¿ów pra-
wa. Opisa³ wygl¹d podszywa-
j¹cych siê pod funkcjonariuszy
mê¿czyzn i wskaza³ w któr¹
poszli stronê. Patrolowcy za-
trzymali ca³¹ trójkê. Jeden
z nich, 22-letni Mateusz B.
okaza³ siê poszukiwany listem
goñczym.

Schowa³ narkotyk w kuli
ortopedycznej

Wywiadowcy zatrzymali 33-
letniego Adama G. 0,3 grama
heroiny ukry³ w... kuli ortope-
dycznej. Policjanci z wywiadu
otrzymali informacjê od œwiad-
ka, który twierdzi³, ¿e przed
chwil¹ przy ul. Wandy dosz³o
do transakcji narkotykowej.
Zg³aszaj¹cy twierdzi³, ¿e dealer
oddali³ siê ju¿, natomiast kupu-
j¹cy z koleg¹ krêc¹ siê jeszcze
w okolicy. 

Podwójny rozbójnik
Policjanci otrzymali infor-

macjê, ¿e w tramwaju jad¹cym
z pêtli Goc³awek w kierunku
Centrum, w pobli¿u ul.Kwate-
ry G³ównej jedna z pasa¿erek
zosta³a okradziona przez
dwóch sprawców. Mê¿czyŸni
wyrwali jej torebkê i uciekli.
Policjanci natychmiast podjêli
poœcig. Po up³ywie kilku minut
jeden ze z³odziei by³ ju¿ za-
trzymany. 30-letni Marcin G.
przyzna³, ¿e przed chwil¹ bra³
udzia³ w tzw. „wyrwie” toreb-
ki. Kolega, wspólnie z którym
dokona³ kradzie¿y, uciek³ w in-
nym kierunku. Pokrzywdzona

kobieta rozpozna³a w zatrzy-
manym jednego ze z³odziei.
Marcin G. ma na sumieniu je-
szcze jedno wczeœniejsze, po-
wa¿ne przestêpstwo. Krymi-
nalni ustalili bowiem, ¿e Mar-
cin G. napad³ i pobi³ staruszkê
na rogu ulicy Garwoliñskiej
i Grochowskiej.

Bezpieczna droga 
do szko³y

Zacz¹³ siê nowy rok szkolny,
a wraz z nim kolejna edycja ak-
cji „Bezpieczna droga do szko-
³y”. Funkcjonariusze Policji,
Stra¿y Miejskiej i ¯andarmerii
Wojskowej zadbaj¹, aby
uczniowie, rozkojarzeni je-
szcze wakacjami, bezpiecznie
dotarli do szko³y. Z policyj-
nych statystyk wynika, ¿e
w pierwszych dniach roku

szkolnego odnotowuje siê
wzrost wypadków i kolizji
z udzia³em dzieci i m³odzie¿y,
szczególnie w okolicach szkó³.
Policjanci dok³adnie sprawdz¹
w³aœciwe oznaczenie rejonów
przyszkolnych. Dlatego rodzi-
ce proszeni s¹ o zg³aszanie
uwag dotycz¹cych braku odpo-
wiednich znaków drogowych,
niew³aœciwego oznaczenia
przejœæ dla pieszych, czy
uszkodzonej sygnalizacji œwie-
tlnej do najbli¿szej jednostki
Policji lub bezpoœrednio do
Wydzia³u Ruchu Drogowego
Komendy Sto³ecznej Policji
pod nr tel. 022-603-72-99
w godz. 8.00-16.00 lub czynny
ca³¹ dobê 022-77-55. 

toms 

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 3, 17 IX; 8, 22 X
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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REKLAMA REKLAMA

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 sezon
zimowy pod balonem!

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

� 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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� 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

Ryby u Marty
– Brazylijska 1

Ten niewielki sklepik na rogu Brazylijskiej i Saskiej zaprasza Pañstwa do kupna wielu
smakowitoœci. Mo¿na tu znaleŸæ szerok¹ ofertê œwie¿ych i wêdzonych ryb, mro¿onych kon-
serw, mro¿onych owoców morza, przetworów rybnych domowych i nie tylko. Du¿ym powodze-
niem cieszy siê œledzik ze szczypiorkiem, pó³miski rybne i kotleciki rybne. 

Od wrzeœnia poszerzamy ofertê rybn¹ o œwie¿e owoce morza 
i delikatesowe ryby dalekomorskie!

Znajd¹ tu Pañstwo produkty spo¿ywcze delikatesowe, jak równie¿ artyku³y codziennego
u¿ytku oraz domowe wyroby garma¿eryjne. Ponadto do sklepiku codziennie rano o godzinie
7.00 przyje¿d¿a œwie¿utkie pieczywo z firmy SPC. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania
Sklepu „Ryby u Marty”.

Sklep „Ryby u Marty” ¿yczy wszystkim przedszkolakom i uczniom 
samych sukcesów i powodzenia w nauce!

Ul. Brazylijska 1, 03−946 Warszawa tel. (0−22) 353−69−55 rybyumarty@interia.pl
Pon. −Pt. 7.00−19.00             Sobota 7.00 −14.00 ZAPRASZAMY!

W sprzedaży BILETY i Karty Telefoniczne 
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W zawodach uczestni-
czy³o kilka tysiêcy policjan-
tów i stra¿aków z kilkudzie-
siêciu pañstw, wœród nich
znalaz³ siê policjant z po³u-
dniowopraskiej komendy, na
co dzieñ pe³ni¹cy s³u¿bê
w szeregach sekcji do spraw
nieletnich i patologii, sier¿.
szt. Janusz Królikowski.

Startowa³ w kilku konku-
rencjach i we wszystkich
zdoby³ miejsca na podium.
W sumie przywióz³ 6 meda-
li, w tym: 4 z³ote, jeden sre-
brny i jeden br¹zowy!

Organizatorzy odznaczyli
go z³otym kr¹¿kiem dla naj-
lepszego kolarza z zagranicy. 

Z³oto sier¿. Janusz Króli-
kowski zdoby³ w jeŸdzie na
czas na odcinku 16 km,
w sztafecie triatlonowej
i w jeŸdzie ulicznej na dy-
stansie 30 km. Srebrnym
medalem zosta³ odznaczony
w konkurencji jazdy na czas
pod górê przez 1000 m, br¹z
z kolei zawis³ na jego szyi za

wyœcig szosowy. Z relacji
mistrza wynika, ¿e wszyst-
kie konkurencje kolarskie

by³y rozgrywane w skrajnie
trudnych warunkach atmo-
sferycznych, przy szalej¹-
cym huraganie tropikalnym
i w strugach deszczu. 

Trzeba pamiêtaæ, ¿eby móc
osi¹gaæ tak rewelacyjne wy-
niki i tyle razy stawaæ na
podium, potrzebny jest wielki
hart ducha, chêæ podejmowa-
nia wyzwañ i trening, trening
i jeszcze raz trening. Ju¿ po
raz kolejny przekonaliœmy siê,

¿e w przypadku Janusza
Królikowskiego samo jego
pojawienie siê na zawodach
stanowi gwarancjê wygranej
i medali. Gratulujemy!!! (ab)

MEDALOWY POLICJANT
Od 17 do 23 sierpnia br. w Orlando na
Florydzie odbywa³y siê Mistrzostwa Œwia-
ta Policjantów, Stra¿aków i wszystkich
S³u¿b Mundurowych. 
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BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

NOWE KIERUNKI!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

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

Odwieczny problem: z kim? jak? i gdzie?
uczyæ siê jêzyka obcego. Szkó³ i metod jest
wiele, a nauka jêzyka obcego to inwestycja,
która zawsze zwraca siê w przysz³oœci, a tego
oczekujemy! Droga do celu jest trudna i d³uga
(nie ma cudownych metod – tylko ciê¿ka pra-
ca). Zaufaj nam, a dziêki doœwiadczeniu opar-
temu na pracy ponad 600 lektorów w ca³ym
kraju pomo¿emy Ci osi¹gn¹æ Twój cel. Misj¹
British School jest nauczanie jêzyków obcych
na najwy¿szym poziomie, z uwzglêdnieniem
potrzeb Klienta i dba³oœci¹ o jego satysfakcjê. 

�� KROK PO KROKU – czyli jak siê zapisaæ
OdwiedŸ biuro Szko³y i opowiedz o swoich

oczekiwaniach, celach i dotychczasowym kon-
takcie z jêzykiem. Je¿eli ju¿ wczeœniej uczy³eœ
siê jêzyka, napisz test kwalifikacyjny. To pozwoli
nam zaproponowaæ Ci kurs o odpowiednim po-
ziomie zaawansowania. Osoby zaczynaj¹ce na-
ukê od podstaw kwalifikowane s¹ bez testu na
poziom podstawowy. Je¿eli po uzyskaniu infor-
macji o terminach zajêæ kursu podj¹³eœ decyzjê,
powinniœmy podpisaæ umowê. Przy zapisie wy-
magana jest wp³ata przynajmniej pierwszej raty.

Zapraszamy na krótk¹ podró¿ 
– zapoznaj siê z nasz¹ ofert¹!

�� RODZAJE KURSÓW
Ogólne (General English):

(112x45 min., 2x90 min./tydz.)
– dla dzieci 7–9 lat,
– dla dzieci 10–12 lat,
– kurs dla gimnazjalistów – nowoœæ

(112x45 min., 2x90 min./tydz.)
– kurs GENERAL ENGLISH z elementami

egzaminu koñcowego dla gimnazjalistów
– dla doros³ych i m³odzie¿y od 16 roku ¿ycia.

Indywidualne
– program i zakres materia³u uzgadniamy in-
dywidualnie w celu zmaksymalizowania sku-
tecznoœci nauczania.

Egzaminacyjne 
(112x45 min., 2x90 min./tydz.) 

przygotowanie do egzaminów Cambridge:
FCE, CAE, CPE, BEC.

Business English 
(112x45 min., 2x90 min./tydz.) 

jêzyk biznesowy prowadzony od poziomu A2.

Nowa matura 
(100x45min, 2x90min/tydz.)

– poziom podstawowy i poziom rozszerzony.

Nauka odbywa siê w systemie rocznym —
obejmuje 2 semestry (dotyczy kursów: Gene-
ral English, egzaminacyjnych i maturalnych).

Otrzymasz GRATIS
Indywidualne konsultacje - dodatkowe,

bezp³atne zajêcia, umo¿liwiaj¹ce nadrobienie
zaleg³oœci (równie¿, gdy by³eœ nieobecny)
i ugruntowanie wiedzy.

E-kaffejka - kafejka internetowa dla S³uchaczy.
Biblioteka - mo¿esz wypo¿yczaæ ksi¹¿ki

odpowiednie dla Twojego poziomu zaawan-
sowania, przy których mi³o spêdzisz czas
i rozwiniesz swoje umiejêtnoœci.

Konwersacje z native speaker - bezp³at-
ne, dodatkowe zajêcia, na których rozwiniesz
umiejêtnoœæ swobodnego komunikowania
i os³uchasz siê z oryginaln¹ wymow¹. Liczba
zajêæ konwersacyjnych zale¿y od rodzaju kur-
su i poziomu zaawansowania. 

Gad¿ety firmowe - w dniu pierwszych za-
jêæ otrzymasz gratisowy podrêcznik oraz spe-
cjaln¹ niespodziankê (dotyczy osób zapisuj¹-
cych siê na kurs ogólny przed 30.09).

�� P£ATNOŒCI
� 1 rata - jednorazowa op³ata za rok (2 seme-
stry),
� 2 raty - op³ata za ka¿dy semestr,
� 6 rat - nieoprocentowane raty.

P³atnoœci mo¿na dokonywaæ gotówk¹, kar-
t¹ lub przelewem na konto szko³y. Przy p³at-
noœciach ratalnych nie wymagamy zaœwiad-
czeñ o dochodach. 

Organizowane przez nas kursy jêzykowe
maj¹ okreœlony cel. Uczymy mówienia, czy-
tania, pisania i myœlenia w jêzyku obcym.
Zajêcia z lektorami obcojêzycznymi poma-
gaj¹ w osi¹gniêciu bardzo wysokich wyni-
ków nauczania. Przede wszystkim Pañstwa
satysfakcjê, a swoj¹ markê budujemy po-
przez ludzi, z których sk³ada siê British
School i którzy pracuj¹c wspólnie, szkol¹c
siê, realizuj¹ nie tylko Pañstwa potrzeby jê-
zykowe, ale równie¿ swoje marzenia.

�� ZNI¯KI!
� 5% – za drug¹ osobê z rodziny, dla osób
kontynuuj¹cych naukê, za ka¿d¹ polecon¹
osobê, dla studentów (w grupach 3-7 osób),
za p³atnoœæ w jednej racie, dla posiadaczy
karty Euro<26,
� 15% – na zajêcia poranne.

Suma zni¿ek nie mo¿e przekroczyæ 15%
(nie dotyczy poleceñ).

�� NOWE TECHNIKI NAUCZANIA
Od paŸdziernika 2008 roku korzystamy

z tablic interaktywnych na zajêciach!

Czym jest tablica interaktywna?
Jest to tablica elektromagnetyczna, która

poprzez po³¹czenie z komputerem i projek-
torem staje siê interaktywnym narzêdziem
do prowadzenia nowoczesnych prezenta-
cji. Nawet ci s³uchacze, którzy s¹dzili, ¿e
nic nie mo¿e ich zaskoczyæ - bêd¹ musieli
zmieniæ zdanie! Prezentacja materia³u na
tablicy z du¿¹ doz¹ interakcji z pewnoœci¹
zaktywizuje uczniów, nawet tych najbar-
dziej odpornych i zachêci do komunikacji.

�� TURNIEJE JÊZYKOWE
Nasi uczniowie bior¹ udzia³ w turniejach jê-

zykowych dziêki którym podnosz¹ swoje
umiejêtnoœci lingwistyczne.

Do British School na Grochowskiej
14e mo¿na dojechaæ autobusami 125, 142,
145, 173, 183, 515, 521, 702, 704, 720,
722 oraz tramwajami 3, 6, 7 i 9.

AS 2008

Witamy w British School Praga Po³udnie
Ruszy³y zapisy na kursy w roku szkolnym 2008/09

ROZWI¥ZUJEMY JÊZYKI – TWÓJ TE¯!

We wrześniu 
PODRĘCZNIK GRATIS!

04-217 Warszawa, ul. Grochowska 14E Tel.: 022 673 00 81 Fax: 022 612 59 16
e-mail: grochowska@britishschool.pl    www.britishschool.info.pl

Zapisy: ul. Grochowska 14E

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

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
Wrzesieñ – 10% na wszystko PROMOCJA!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS
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To ju¿ kolejny rok bardzo cennej inicjaty-
wy w Fabryce Uœmiechów na ul. Ch³o-
pickiego 17/19. Bo któ¿ z nas, tych „ko-

³o 50-tki”, lubi przyznawaæ siê przed dzieæmi
czy wnukami, ¿e… nie rozumie? Nie wie, o co
chodzi? Nie potrafi wymówiæ s³owa czy nazwy
angielskiej lub francuskiej? Przyjemnie jest
podró¿owaæ po œwiecie, przyjemnie te¿ móc
siê dogadaæ choæby w zwyk³ych, codziennych
sprawach.

Zjednoczona Europa jest faktem i z ka¿-
dym rokiem przekonujemy siê, ¿e bez angiel-
skiego – ani rusz. Warto wiêc zainwestowaæ
w siebie, a nie w przys³owiowych „spadko-
bierców” i wybraæ siê na kurs od podstaw czy
dla zaawansowanych. Dwa razy w tygodniu,
jak kto woli – po po³udniu lub w godzinach
rannych, zawsze w kameralnych grupkach. 

Po pierwszych kilku chwilach nieœmia³oœæ
pryska, bo wszyscy s¹ w podobnym wieku,
bez krêpuj¹cej i krytycznej czasami m³odzie-
¿y. Nikt nikogo nie popêdza, nie karci. 

Zw³aszcza, ¿e naucza siê tu, pod okiem meto-
dyka z Oxford University Press, jêzyka prak-
tycznego, przydatnego w codziennych sytua-
cjach, tak¿e w podró¿y. 

Pani Krystyna, która zaczê³a naukê
w ubieg³ym roku, jest teraz dum¹ swojego
doros³ego syna, mia³a te¿ okazjê sprawdziæ
swoj¹ wiedzê w podró¿y do Rzymu – bez
problemu komunikowa³a siê w prostych spra-
wach! Jej kole¿anki koniecznie chc¹ siê za-
pisaæ na nowy kurs. Pani Basia, z tej samej
grupy, nie tylko potrafi³a skutecznie pomóc
zab³¹kanemu turyœcie, ale te¿ korzysta
z ka¿dej okazji do konwersacji.

Jeœli inwestowaæ w siebie, to tylko tak. Tym
bardziej, ¿e kto zapisze siê przed 15 wrze-
œnia, otrzyma gratis podrêcznik, wart oko-
³o 50 z³!

Ale to nie wszystkie propozycje. Fabryka
Uœmiechów prowadzi równie¿ specjali-
styczne zajêcia dla dzieci – jêzyki obce
w grupkach 4-8 osób, ju¿ od 3 roku ¿ycia,
metod¹ zaaprobowan¹ przez metodyka dla
odpowiedniej grupy wiekowej; spotkania
z cyklu „Mali odkrywcy” wszechstronnie
wspieraj¹ce rozwój dziecka w oparciu o do-
œwiadczenia i eksperymenty oraz zabawnie
i lekko prowadzona filozofia „Odkrywanie
tajemnicy myœlenia”, zajêcia dla dzieci
w wieku 9-12 lat i m³odzie¿y gimnazjalnej.
Z pocz¹tkiem roku rusza te¿ kurs przygoto-
wuj¹cy do obowi¹zkowych obecnie gim-
nazjalnych egzaminów z angielskiego!

AS2008

Angielski 
i francuski +50? 

Oczywiście!
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MUZYKA DLA CIEBIE
Z koñcem wakacji wiele osób snuje plany na nadchodz¹cy rok szkolny. Doroœli, po udanym,
lecz pewnie krótkim urlopie, robi¹ postanowienia? Utrzymaæ zgrabn¹ sylwetkê, poœwiêcaæ
wiêcej czasu rodzinie i przyjacio³om, w koñcu nauczyæ siê radziæ sobie ze stresem.

M³odzie¿, wracaj¹c niechêtnie do szko³y po dwóch miesi¹cach wolnego zastanawia siê pewnie, jak
przed³u¿yæ ten beztroski czas, tak, aby w trakcie roku szkolnego mieæ choæ namiastkê wakacji. Dzieci nie
planuj¹ - z równie wielkim zapa³em zabior¹ siê do ka¿dej interesuj¹cej czynnoœci, jak intensywnie spêdza-
³y czas na zabawie. Warto wykorzystaæ energiê zdobyt¹ podczas letniego wypoczynku i zainwestowaæ j¹
w swój rozwój i w rozwój swoich najbli¿szych. Warto zdecydowaæ m¹drze. Jeœli nie masz du¿o wolnego
czasu, nie poœwiêcaj go w ca³oœci na ró¿norodne modne kursy: szybkiego czytania, asertywnoœci. Nie
doœæ, ¿e poch³on¹ ka¿dy wolny weekend to jeszcze po³owê wyp³aty.

Z ca³ego bogactwa kursów wybraliœmy dla Pañstwa taki, który mo¿e stanowiæ kompromis pomiêdzy
cen¹, jakoœci¹ i czasem zajêæ. Wystarczy dwa razy w tygodniu po pó³ godziny, aby udoskonaliæ sztukê
koncentracji, wzmocniæ si³ê woli i determinacjê. Godzina tygodniowo indywidualnych zajêæ muzycznych
nie doœæ, ¿e zwiêkszy twoje mo¿liwoœci intelektualne, to jeszcze podniesie kwalifikacje zawodowe.

Badania pokaza³y, ¿e muzyka klasyczna z tempem 60 uderzeñ na minutê wprawia mózg (zarówno lew¹,
jaki i praw¹ pó³kulê) w stan idealny do nauki i zwiêksza kreatywnoœæ, poniewa¿ jest to rytm cia³a ludzkie-
go w stanie relaksacji. Zatem s³uchanie i granie utworów Bacha czy Vivaldiego mo¿e zaskakuj¹co pomóc
w nauce. Oczywiœcie muzyka klasyczna to tylko czêœæ oferty szkó³ muzycznych. Dziêki ró¿norodnemu pro-
gramowi m³odzi muzycy rozwijaj¹ siê wszechstronnie. Szko³y z autorskim programem nauczania wiedz¹,
¿e prócz umiejêtnoœci liczy siê te¿ pasja i zwyk³a przyjemnoœæ z grania, dlatego zachêcaj¹ uczniów do na-
uki swoich ulubionych, rockowych, popowych, nowoczesnych utworów.

Umiejêtnoœæ gry na instrumentach rozwija wyobraŸniê i pog³êbia wra¿liwoœæ m³odego cz³owieka.
Wzbogaca go wewnêtrznie oraz uczy konsekwencji. W wielu wypadkach stanowi wspania³y sposób na
odreagowanie stresu i nerwowoœæ w pracy lub szkole. Mo¿e okazaæ siê wspania³ym, poch³aniaj¹cym hob-
by dla ka¿dego! Prócz tego, muzyka jest kluczem do wielu serc, okazj¹ do poznania ciekawych i utalento-
wanych ludzi, zawi¹zania owocnych przyjaŸni. Zatem nie tylko rozwiniesz siê duchowo i spo³ecznie, ale

te¿ zdobêdziesz now¹ umiejêtnoœæ! Posiadanie dy-
plomu ukoñczenia szko³y muzycznej to widomy znak
wszechstronnoœci, wysokiej kultury muzycznej, ale
równie¿ swoiste œwiadectwo dojrza³ego charakteru.
To du¿y plus w oczach innych. 

Ludzi muzykuj¹cych wyró¿nia optymizm i wiara
we w³asne si³y. S¹ to osoby w g³êbokiej zgodzie ze
sob¹, maj¹ okreœlone cele oraz determinacjê, aby je
zrealizowaæ. Czas poœwiêcony na grê pozwala im
zdystansowaæ siê od rzeczywistoœci i obiektywnie
spojrzeæ na ¿ycie. Odnosz¹ sukcesy w ¿yciu towa-
rzyskim i nie boj¹ siê podejmowania wyzwañ. Edu-
kacja muzyczna, obecnie trochê zapomniana
w szkolnictwie powszechnym jest bardzo wa¿na
i bardzo po¿¹dana, o czym œwiadczy rosn¹ce wci¹¿
zainteresowanie muzyczn¹ ofert¹ pozalekcyjn¹, kur-
sami tañca czy nauki gry na instrumencie. Dlatego
nie pozostawaj w tyle! Wybierz kurs z g³ow¹ i zare-
zerwuj jedn¹ godzinê w tygodniu na naukê w szko-
le muzycznej (umuzykalniaj¹cej). Ten czas zapro-
centuje! AS 2008

Wiêcej informacji: www.smis.pl, tel. (022) 789-30-58, 0-602-595-417

O potrzebie budowy sygnali-
zacji „Mieszkaniec” pisa³ kilkakrot-
nie. W marcu 2007 r. w tej sprawie
Stanowisko przyjê³a Rada Dzielni-
cy Praga Po³udnie. Koniecznoœæ sy-
gnalizacji sygnalizowa³ (!) Samo-
rz¹d Grochowa Pó³nocnego. 

Sytuacja na tym komunikacyj-
nym wêŸle sta³a siê bardzo napiêta
w 2006 r., kiedy wybudowano
i oddano do u¿ytku brakuj¹cy

wczeœniej odcinek ulicy Szaserów.
– Teraz znaczna czêœæ kierowców
jeŸdzi w³aœnie têdy, omijaj¹c korki
na Grochowskiej – mówi naszemu
reporterowi Anna Pielachowska
prowadz¹ca przy skrzy¿owaniu
niewielki sklepik. – A Pan z „Mie-
szkañca”? Poznajê. Pamiêtam, jak
Pan by³ u nas i pisa³ o otwarciu
ulicy... W sprawie sygnalizacji
œwietlnej podpisywaliœmy listy

i apele. Dobrze, ¿e coœ siê ruszy³o,
choæ trwa³o to d³ugo.

Budowa sygnalizacji œwietlnej
to wielomiesiêczna inwestycja. Re-
alnie, jeœli ZDM uzna tak¹ ko-
niecznoœæ ca³y proces potrafi trwaæ
dwa, trzy lata. – Na tym skrzy¿owa-
niu nie tylko budujemy sygnaliza-
cjê, ale tak¿e przebudowujemy czê-
œciowo oœwietlenie oraz powstaj¹
dwie zatoki autobusowe – wyjaœnia
„Mieszkañcowi” Urszula Nelken
rzecznik ZDM. – Prace zaczêliœmy
w sierpniu. Inwestycja bêdzie goto-
wa przed koñcem wrzeœnia. Koszt
inwestycji to prawie milion z³o-
tych. – Te œwiat³a s¹ bardzo po-
trzebne – mówi mieszkaj¹ca w po-
bli¿u Ewa Haber, która z oœmiolet-
nim synem, Miko³ajem, wraca do
domu z codziennymi zakupami (na
zdjêciu). – Praktycznie codziennie
dochodzi tu do kolizji i wypadków.
Liczê, ¿e teraz bêdzie bezpieczniej
i dziecko bêdzie mog³o samodziel-
nie przechodziæ przez ulicê.

Po wspomnianym przed³u¿eniu
ul. Szaserów ruch w prawie rów-
noleg³ym do ul. Grochowskiej ci¹-
gu ulic Szaserów, Dwernickiego,
Stanis³awowska, Miñska zwiêk-
szy³ siê wielokrotnie. 

Konieczne s¹ budowy jeszcze
kilku sygnalizacji œwietlnych. „Mie-
szkaniec” popiera dzia³ania lokal-
nych spo³ecznoœci, które widz¹ tak¹
koniecznoœæ m.in. przy skrzy¿owa-
niu ul. Wspólna Droga i Szaserów,
Terespolska i Stanis³awowska, Miñ-
ska i Chodakowska. ar 

Tak w³aœnie obchodzono 30
sierpnia doroczny, Ogrodowy
Dzieñ Dzia³kowca w Rodzin-
nym Ogrodzie Dzia³kowca
„Waszyngtona”. 

Goœci by³o kilkuset – dzia³kowcy z rodzina-
mi (brawami powitano najm³odsz¹ dzia³kowiczkê
w tej rodzinie – 4-miesiêczn¹ Zuziê Pawlik), s¹-
siedzi, mieszkañcy, których nie przestraszy³a nie-
co chmurna pogoda. Nie zabrak³o przedstawicie-
la w³adz mazowieckich Polskiego Zwi¹zku
Dzia³kowców Stanis³awa Zawadki.

Si³owano siê na rêkê, i to w dwóch kategoriach
– doroœli oraz dzieci, przeci¹gano linê, œpiewano
pieœni biesiadne i œwietnie siê bawiono do prze-
bojów z lat 70-tych.

Czy by³o coœ „dla cia³a”? A jak¿e, s³ynny smalec
Pana Wojtka, bigos warzywny, wspania³e nalewki
i kompoty z dzia³kowych plonów, a tak¿e wypieki,
które przygotowa³o na konkurs a¿ 14 pañ. S³odki
wybór nie by³ ³atwy, jednak za najlepsze uznano cia-
sto budyniowe z malinami Leokadii Przyborowskiej.

Wystawa kwiatów przynios³a zwyciêstwo Al-
donie Chrzanowicz, która zaprezentowa³a piêkny

bukiet z daliami oraz artystyczn¹ kompozycjê
kwiatów, winogron, orzechów, a nawet miodu
z ula, który ma na swojej dzia³ce. Wœród plonów
warzywnych najwy¿sze uznanie zdoby³ Franci-
szek Zembrzuski, który s³ynie z dobrej rêki do
upraw, a w tym roku zachwyci³ miêdzy innymi
dorodnym, wzorowo dojrza³ym arbuzem!

Nie zabrak³o czêœci bardziej oficjalnej – Srebr-
n¹ Odznakê Zas³u¿onego Dzia³kowca otrzyma³a
Barbara Frydrychewicz, wiceprezes ROD Wa-
szyngtona, wrêczono te¿ 6 odznak br¹zowych.

Warto wiedzieæ, ¿e za wzorowe prowadzenie
dzia³ki wyró¿niono a¿ dziewiêæ dzia³kowych rodzin,
zaœ specjaln¹ nagrodê – dyplom i bezp³atn¹, roczn¹
prenumeratê miesiêcznika „Dzia³kowiec” przyznano
pañstwu Krystynie i Marianowi Flisak, którzy –
uwaga! – zdobyli maksymaln¹, najwiêksz¹ iloœæ
punktów w ca³ym województwie mazowieckim!

Czy pada³ deszcz? Ot, troszkê pokropi³, ale ra-
czej cieszy³, ni¿ martwi³ dzia³kowców z krwi i ko-
œci. Zreszt¹, na wypadek niepogody przygotowano
dla goœci przestronn¹, 80-metrow¹ œwietlicê
w piêknie odremontowanym Domu Dzia³kowca.

Prezes ROD „Waszyngtona” Waldemar Habe-
tin, ju¿ zaprasza na przysz³y rok obiecuj¹c spe-
cjalne, jubileuszowe atrakcje! ego

ZZDDRROOWWIIEE  
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W ramach programu „Zdrowie na
4 £apach” w sobotê 6 wrzeœnia br.
na Polach Mokotowskich w godzi-
nach miêdzy 12.00 a 16.00 obcho-
dzony bêdzie Dzieñ Profilaktyki
Zdrowia Zwierz¹t Towarzysz¹cych. 

Program ma propagowaæ profilaktykê prozdro-
wotn¹ u psów i kotów, od pocz¹tku ich ¿ycia do póŸnej
staroœci. Chodzi m.in. o zwrócenie uwagi na najczêstsze
problemy zdrowotne u zwierz¹t typu: stomatologia,

nadwaga, choroby stawów, schorzenia dermatologiczne
oraz wzmacniaæ relacje miêdzy cz³owiekiem a jego
zwierzakiem. W czasie trwania imprezy opiekunowie
czworonogów bêd¹ mieli mo¿liwoœæ odbycia bezp³at-
nych konsultacji weterynaryjnych oraz wziêcia udzia³u
w licznych konkursach z nagrodami np.: Sobowtóry?
Pies podobny do w³aœciciela; Psie sztuczki; Najd³u¿szy
ogon, rzêsy, uszy; Najpiêkniejszy kundelek; Najzgrab-
niejszy pies/suczka; Miss i mister; Najciekawsza psia
historia; Podaj ³apê; Najmniejszy? Najwiêkszy pies.

Olga Boñczyk prowadz¹ca imprezê bêdzie goœci-
³a gwiazdy i ich czworono¿nych przyjació³. Podczas
imprezy zobaczymy m.in. Ewê Bem z Foksem i Be-
kusi¹, Ewê Da³kowsk¹ z Paszczakiem, Dorotê Ka-
miñsk¹ z Felkiem, Macieja Kuronia z Szakalem,
Mimi i Tofikiem. Organizatorem i pomys³odawc¹
imprezy jest miesiêcznik Cztery £apy Kochamy
Zwierzaki. (ab) 

Światła w górę!
O poprawê bezpieczeñstwa na skrzy¿owaniu
ul. Ch³opickiego i Szaserów apelowa³y do Za-
rz¹du Dróg Miejskich ró¿ne œrodowiska. No
i jest efekt – we wrzeœniu zacznie dzia³aæ tam
sygnalizacja œwietlna!

Barwnie, smacznie i wesoło!

FABRYKA UŒMIECHÓW – CENTRUM EDUKACJI DZIECIÊCEJ, 
04-321 Warszawa, ul. Ch³opickiego 17/19,

tel. 0-22 405-41-99, e-mail: szkola@fabrykausmiechow.pl
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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!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

piêknie pachn¹ca lasem, ale,
jeœli chodzi o „aromat”, domi-
nuje tu niestety zapach moczu.
Dbaj¹ o to systematycznie pa-
nowie taksówkarze, bez spe-
cjalnego skrêpowania korzysta-
j¹c z lasku jak z darmowej toa-
lety. Tak, zim¹ równie¿. W koñ-
cu, jeœli cz³owiek w potrzebie
a nienauczony od maleñkoœci
pewnych zasad, nie widzi wiel-
kiej ró¿nicy miêdzy sob¹, doro-

s³ym mê¿czyzn¹, a psem, który
tak¿e siusia na trawniku, gdy
mu przyjdzie ochota.

Naprzeciwko – czerwone pawi-
lony handlowe. Zawsze mnie za-
stanawia³o (czy¿by tylko mnie?!)
jak to mo¿liwe, by tylu u¿ytkowni-
ków obywa³o siê bez zewnêtrzne-
go kontenera na œmieci.

Przed £ukowsk¹ 5 stoi bied-
ny, brudny, opuszczony od wie-
lu lat samochodzina. Sparszy-
wia³, sparcia³y mu oponki i stoi
na samych felgach, malowniczo
obrós³ traw¹ i chwastami. Zaj-
muje miejsce na parkingu, czê-
sto zat³oczonym ponad miarê,
szpeci. Liczne przez te lata in-
terwencje w Stra¿y Miejskiej
i Policji nie odnios³y skutku.
Skoro auto, na rejestracji spoza
Warszawy, opuszczono tak daw-
no temu, mo¿e by³o przedmio-
tem kradzie¿y? Nie wiem. Ale
stoi i przeszkadza nadal. 

Nieco wczeœniej – miejsce do
parkowania dla inwalidy. Wy-
raŸnie oznaczone – mniejsza
z tym, ¿e s³upek z oznaczeniem
postawiono niemal na œrodku
równoleg³ego do jezdni cho-
dniczka. Gorzej, ¿e na miejscu
tym beztrosko parkuj¹ samo-

chody nieuprawnione, w tym
auto z rejestracj¹ dyplomatycz-
n¹, daj¹c piêkne œwiadectwo
krajowi, do którego nale¿y… 

To samo tu¿ przy Realu (wej-
œcie od ul. Grochowskiej),
podobny znak – miejsce dla in-
walidy z tym, ¿e tu baczenie ma-
j¹ ochroniarze. Jak widaæ, rea-
guj¹ doœæ selektywnie, bo na
wyraŸnie oznaczonym miejscu
parkuj¹ a to taksówki (kierow-
ca skoczy³ po zakupy), a to sa-
mochód firmy ochroniarskiej. 

I nawet nie warto umieszczaæ
tu ilustruj¹cych to wszystko
zdjêæ. Bo i tak ka¿dy widzi wo-
kó³ zbyt wiele podobnych przy-
k³adów. Pytanie tylko, czy na to
reaguje? Rozlicza z obietnic?
Zada sobie trud by zadzwoniæ
do uprawnionych s³u¿b? Czy
jest bierny, co najwy¿ej mamro-
cz¹c pod nosem.

Jakie wnioski wyci¹gaj¹ na-
sze dzieci? ¯e ka¿demu nale¿y
obiecaæ wszystko, czego sobie
¿yczy, byle by mieæ œwiêty spo-
kój. Choæ na chwilê. ¯e zakazy
– te oznaczone i te zwyczajowe
– s¹ dla frajerów. Bo cwaniak
i tak zawsze, bezkarnie robi to,
co mu siê podoba. żu

Dobry
przyk³ad

Kobiecym okiem

F
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- Widzia³eœ pan, panie Eustachy, Chiñczyki trzymaj¹ siê
mocno … Kazimierz G³ówka spojrza³ filuternie na kole¿kê,
jakby chcia³ przy okazji sprawdziæ, czy on zna to powiedzon-
ko, które prosto z kart wielkiej literatury wkroczy³o dziarsko do
mowy potocznej Polaków. Eustachy Mordziak jednak niespo-
dziewanie wypali³: 

- „Cz³ek cz³ekowi nie dorówna/dusa dusy zajrzy w oczy/
nie polezie orze³ w g…a”… No i faktycznie nasze or³y, panie
Kaziu, nie dorówna³y. Nie tylko zreszt¹ Chiñczykom. 

- Ale za to by³o na bogato. Czy wiesz pan, panie Eustachy,
¿e ka¿den jeden z tych dziesiêciu olimpijskich medali koszto-
wa³ nas 26 milionów z³otych.

- Fiu, fiu! NieŸle! Ale, proszê¿ pana, my po prostu mamy ta-
lent do wydawania kasy. Nam nawet olimpiad nie trzeba, na
miejscu wydamy ka¿d¹ sumê. Choæby i u nas, w naszej okoli-
cy. 

- Nie bardzo rozumiem, co pan ma na myœli, ale ju¿ zamie-
niam siê w s³uch.

- WeŸ pan Wawer. Tamtejsze ludzie, a¿ wœcieklizny dostawa-
li jak widzieli, ¿e ul. Zasadow¹ z jednej strony zasuwa agregat
i czyœci jezdniê, a z drugiej robotnicy zaczynaj¹ rozkopywaæ
jezdniê…

- Co pana tak dziwi, a bo to pierwszy raz? 
- To tym bardziej mo¿na siê by³o nauczyæ. JedŸmy dalej –

przebudowuj¹ nam skrzy¿owanie Ch³opickiego z Szaserów. To
co, gdy dwa lata temu budowali Szaserów, to wtedy nie wie-
dzieli, ¿e na tem skrzy¿owaniu bêdzie kaszana? ¯e kierowcy

bêd¹ siê zderzaæ, a piesi przed wejœciem na jezdniê z rodzin¹
¿egnaæ? Ruch jak cholera, a ciasno, jak diabli.Nie mogli od
razu porz¹dnych przystanków z zatoczkami porobiæ, zakrêtów
wy³agodziæ, œwiate³ za³o¿yæ? Jak budowali Szaserów, wydali
nasz¹ kasê po raz pierwszy, teraz na tem samym skrzy¿owaniu
zarabiaj¹ po raz drugi. W miêdzyczasie jednak ileœ samocho-
dów siê poharata³o, ileœ osób ucierpia³o, PZU wp³aci³o od-
szkodowania, przez co my zap³acimy wiêksze sk³adki … Boga-
ty kraj, nie ma co!

- Panie Eustachy, przypominam, ¿e panu nie wolno siê de-
nerwowaæ – pan Kazimierz postanowi³ interweniowaæ, bo Eu-
stachemu rêce zaczê³y siê trz¹œæ. - Tyle rz¹dów ju¿ prze¿yliœmy
i zawsze tak by³o, ¿e Polak przed szkod¹ i po szkodzie g³upi,
jak to mówi¹. 

- A propos gdzie indziej. Dowcip s³ysza³em. Mo¿e byæ w na-
wi¹zaniu do tego or³a, co nie wpakuje siê w ¿adn¹ kaba³ê. Ko-
lega rozmawia z koleg¹:

- Po 44 latach ma³¿eñstwa przyjrza³em siê mojej ¿onie: Ko-
chanie, 44 lata temu mieliœmy tanie mieszkanie, tani samo-
chód, spaliœmy na sofie i ogl¹daliœmy TV w 10-calowym, czar-
nobia³ym telewizorze, ale za to, co noc spa³em z cudown¹ 25-
letni¹ dziewczyn¹. Teraz mam dom za 500000 dolarów, samo-
chód za 45000 dolarów, du¿e ³ó¿ko i telewizor plazmowy, ale
sypiam z 65-letni¹ kobiet¹. Wydaje mi siê wiêc, ¿e nie wywi¹-
zujesz siê z naszej umowy… Na to moja ¿ona, która nigdy nie
traci zimnej krwi, ¿ebym sobie znalaz³ cudown¹, 25-letni¹
dziewczynê, a ona sprawi, ¿e znowu bêdê mieszka³ w tanim
mieszkaniu, jeŸdzi³ tanim samochodem, spa³ na sofie i ogl¹da³
TV w 10-calowym, czarnobia³ym telewizorze … 

Nie s¹dzi pan, ¿e my ci¹gle œpimy na sofie, mamy tani tele-
wizor i byle jaki samochód, choæ forsê wydajemy nie na m³o-
de, cudowne dziewczyny, bynajmniej? Szaser

Co tam panie na Pradze...

Smuteczek
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

Z t¹ kawiarni¹ wi¹zano du¿e nadzieje. Warszawiakom prawdziwym nie trze-
ba wyjaœniaæ, kim by³ Mieczys³aw Fogg (1901-1990), ale przybyszom na sta³e
i m³odzie¿y jednak tak. Witold Filler, wieloletni dyrektor Teatru Syrena na Li-
tewskiej w Warszawie, tak pisa³ o nim w swej ksi¹¿ce „Gwiazdozbiór estrady
polskiej” (Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1999): „D³ugo ¿y³ i bardzo
d³ugo nam œpiewa³. Zadebiutowa³ w 1929 roku w legendarnym (kabarecie) ‘Qui
pro Quo’ – by³ jednym z Chóru Dana, by szybko wyjœæ przed jego front jako so-
lista. Towarzyszy³ nastêpnie swoim widzom w najbardziej dramatycznych mo-
mentach ich biografii. Koncertowa³ w kawiarniach okupacyjnej Warszawy,
‘Marsz Mokotowa’ inaugurowa³ na powstañczych barykadach. Obliczy³, ¿e
w ci¹gu dwóch miesiêcy powstania wystêpowa³ 104 razy, by³ trzykrotnie ranny,
odznaczony Krzy¿em Walecznych. Do pracy w zniszczonej Warszawie zg³osi³ siê
zaraz po wyzwoleniu, od marca 1945 roku prowadzi³ przy ulicy Marsza³kow-
skiej 119 popularn¹ „Café Fogg”, gdzie doprowadza³ s³uchaczy do ³ez s³owami
piosenki Harrisa ‘Warszawo, Ty moja Warszawo, Tyœ miastem mych marzeñ
i snów!’. Bywa³o, ¿e s³uchacze t³oczyli siê na ulicy, bo w kawiarni brakowa³o
miejsca”. 

„Niezbyt wysoki, w okularach, o twarzy podtatusia³ego urzêdnika. Na estradzie
sta³ bez ruchu, nawet gest wychodzi³ mu zazwyczaj sztucznie. Magiczny czar Fogga
zawiera³ siê ca³y w g³osie artysty. Aksamit i wilgoæ jego brzmienia wzmacnia³ œpie-
wak spokojem kadencji, melodie dobieraj¹c sobie na ogó³ tradycyjne, najczêœciej
w rytmie walca czy slowfoxa, czasem decyduj¹c siê co najwy¿ej na ¿ywszy bieg wal-
czyka b¹dŸ polki. Od muzyki wa¿niejsze by³y s³owa, przepe³nione zawsze jakimœ
tkliwym sentymentem. Móg³ to byæ sentyment do ukochanej kobiety” ‘Widzia³em
dzisiaj pierwszy siwy w³os na twojej skroni!’. Czêœciej mi³oœæ do matki, Warszawy,
Ojczyzny. Sta³ siê szybko ulubieñcem ca³ej Polonii. Dociera³ do niej na wszystkie
krañce kuli ziemskiej. Koncertowa³ w Anglii, Skandynawii, Australii, Nowej Zelandii,
Brazylii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Honorowy obywatel miasta Chicago
i miasta Buffalo. Na witaj¹cych go transparentach pisano: ‘Temu, który przynosi
nam m³odoœæ’”. 

Dlaczego Pana Mieczys³awa dziœ przypominam? Dlatego, ¿e pod koniec 2007 ro-
ku, jego wnuk,  Mieczys³aw M. Fogg, wraz ze sw¹ ma³¿onk¹, pani¹ Ma³gorzat¹,
otworzyli w Warszawie kawiarniê jego imienia, czyli „Cafe Fogg”. Adres? Ulica Nie-
ca³a pod numerem 7, niedaleko Placu Teatralnego. Wielu by³o wówczas (i w dalszym
ci¹gu jest) ludzi, którzy pamiêtaj¹, ¿e Pan Mieczys³aw „przynosi³ im m³odoœæ”.
W tym moja ¿ona i ja. Tym bardziej, ¿e w lokalu przy Nieca³ej znajdowa³y siê pa-
mi¹tki po Panu Mieczys³awie – jego frak i wiele plakatów, reklamuj¹cych jego kon-
certy. Pañstwo Foggowie nie byli bynajmniej bierni w prowadzeniu lokalu – przed
jego otwarciem ukaza³ siê du¿y reporta¿ w „Gazecie Sto³ecznej”, po jego otwarciu
zaœ, urz¹dzali w nim koncerty. 

I nagle, na pocz¹tku lipca b.r., wszystko pad³o. Moja ¿ona chcia³a telefonicz-
nie zamówiæ stolik na 15 lipca na zapowiedziany wczeœniej koncert, ale nie mo-
g³a siê dodzwoniæ ani na numer stacjonarny, ani na komórkê. Posz³a wiêc na Nie-
ca³¹ 7. Ale tam znalaz³a lokal zamkniêty, a przez szybê zobaczy³a jeden stolik,
drabinê i wszystkie rzeczy œwiadcz¹ce o zwi¹zku Wielkiego Œpiewaka z lokalem
usuniête. Nie by³o te¿ ¿adnego zawiadomienia, ¿e to  np. remont czy te¿ tym-
czasowe lokalu zamkniêcie. Pianista, Andrzej Jeznak, z którym pan Mieczys³aw
F. umawia³ siê na dwa koncerty – na niedziele, 13 i 27 lipca – zasta³ tak¹ sam¹
sytuacjê. Ja siê nagra³em na komórkê wnuka, ale on siê nie odezwa³. Czy¿by to
wiêc by³ definitywny koniec „Cafe Fogg”? A przecie¿ „Mieszkaniec” ma prawo
o to zapytaæ, poniewa¿ Mieczys³aw Fogg przez ostatnie lata swego ¿ycia mie-
szka³ na Grochowie i tam zmar³.                                    

Zygmunt Broniarek

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
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”)

Nie ma nic nudniejszego, ni¿
tak zwany dobry przyk³ad. Ale
my, doroœli, czêsto zapomina-
my, ¿e nie ma nic skuteczniej-
szego w wychowaniu naszych
dzieci. Zwyk³a przechadzka uli-
c¹ Tarnowieck¹ i £ukowsk¹ do
Reala…

Tarnowiecka, to z³y przyk³ad
obietnic, sk³adanych przez kolej-
ne w³adze dzielnicy mieszkañ-
com. Coroczne, ju¿ od lat, solen-
ne zapewnienia, ¿e „w przy-
sz³ym roku na pewno dojdzie do
wymiany nawierzchni, dopilnujê
tego, by siê znalaz³a w planie”
to, jak pokazuje ¿ycie, zwyk³e
pustos³owie. Podobno ryba psu-
je siê od g³owy, ale te¿ na g³owie
nie poprzestaje…

Na rogu Tarnowieckiej i £u-
kowskiej, przy postoju taxi, lito-
œciwie pozostawiono niewielk¹
kêpê starych, niskich sosenek.
Bardzo malownicza i pewnie

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: 
�� 24.10.2008–06.11.2008 – 980 zł �� 08.11.2008–21.11.2008 – 980 zł
�� 23.11.2008–06.12.2008 – 980 zł �� 07.12.2008–20.12.2008 – 1050 zł

�� 22.12.2008–04.01.2009 – 1372 zł
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
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

TAPICER
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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

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!

Wielka promocja 
czesnego

Wy¿sza Szko³a Mened¿erska
w Warszawie nale¿y do najtañ-
szych uczelni niepublicznych
w Polsce. Gdy powstawa³a
w 1995 r., Za³o¿yciel okreœli³,
¿e czesne w niej musi byæ tak
skalkulowane, by uczelnia by³a
dostêpna dla m³odzie¿y z ro-
dzin niezbyt zamo¿nych. I tak
zosta³o do dzisiaj. 

W tym roku kierownictwo
uczelni postanowi³o zastoso-
waæ dodatkow¹ promocjê
czesnego dla studentów I ro-
ku studiów stacjonarnych
(dziennych). Jeœli na który-
kolwiek kierunków na tych
studiach bêdzie chêtnych wiê-
cej ni¿ 50 osób, to przez

pierwszy rok studenci bêd¹
p³aciæ 1000 z³ za semestr na
studiach licencjackich i in¿y-
nierskich oraz 1500 z³ za se-
mestr na studiach magister-
skich. Warto wiêc przyjœæ
z kole¿ank¹ lub koleg¹, by nie
zabrak³o jednej, czy dwóch
osób do spe³nienia warunku
minimum wielkoœci grup. 

Istniej¹cy w uczelni system
stypendialny jest dodatkow¹

zachêt¹ do podjêcia tutaj nauki.
Stypendia socjalne, mieszka-
niowe (Wy¿sza Szko³a Mene-
d¿erska w Warszawie dysponu-
je w³asnym akademikiem), ¿y-
wieniowe, sportowe, artystycz-
ne dostêpne s¹ ju¿ na pierw-
szym roku. Od drugiego roku
studiów uzyskaæ mo¿na stypen-

dium naukowe, którego przy-
znanie uzale¿nione jest tylko od
osi¹ganych wyników w stu-
diach. 

Co tam mo¿na 
studiowaæ?

W tej jednej z najwiêkszych
polskich uczelni niepublicz-
nych stale poszerzana jest ofer-
ta edukacyjna. W tym roku
mo¿na tu podj¹æ studia licen-
cjackie na kierunkach: � Admi-
nistracja; � Europeistyka; � In-
formatyka; � Pedagogika; �
Politologia; � Stosunki Miê-
dzynarodowe; � Zarz¹dzanie. 

Mo¿na te¿ zostaæ in¿ynierem
koñcz¹c kierunki: � Informaty-
ka; oraz � Zarz¹dzanie i in¿y-
nieria produkcji.

Tytu³ magistra mo¿na uzyskaæ
na kierunkach: �Administracja;
� Prawo; � Zarz¹dzanie. 

Jest te¿ wielki wybór studiów
podyplomowych umo¿liwiaj¹-
cych uzyskanie nowych kwali-

fikacji w zawodach poszukiwa-
nych na rynku pracy w Polsce
i w ca³ej Unii Europejskiej. 

Podobnie jak na studiach I i II
stopnia na studiach podyplomo-
wych zapewniony jest niekon-
wencjonalny i nowoczesny spo-
sób kszta³cenia. Zarówno na stu-
diach licencjackich, in¿ynier-
skich, magisterskich, jak i pody-
plomowych zajêcia prowadzone
s¹ przez wysokiej klasy specjali-

stów maj¹cych wybitne osi¹-
gniêcia naukowe oraz praktycz-
ne doœwiadczenie zawodowe,
a tak¿e kwalifikacje dydaktycz-
ne „z najwy¿szej pó³ki”. 

Warunkiem uruchomienia
poszczególnych kierunków stu-
diów podyplomowych jest
zg³oszenie siê minimum 24
osób (wykaz kierunków naj-
lepiej sprawdziæ na stronie in-
ternetowej Wy¿szej Szko³y
Mened¿erskiej w Warszawie:
http://www.wsm.warszawa.pl). 

Kampus XXI w.
W 2005 r. oddana zosta³a do

u¿ytku nowa czêœæ kampusu
uczelni przy Kawêczyñskiej
36, zwana „kampusem XXI
wieku”. Nie ma w tej nazwie ni
krzty przesady. Budynki ze
szk³a i stali, a w nich nowocze-
sne sale seminaryjne, amfitea-
tralne sale wyk³adowe, czy
wielka sala koncertowa, której

amfiteatr siêga od parteru po
drugie piêtro. 

Z budynkiem dydaktyczno-
administracyjnym po³¹czony jest
z jednej   strony „akademik”,
a z drugiej basen i hala sportowa.
W podziemiach kampusu s¹ dwa
podziemne parkingi. 

Wystarczy przejœæ przez
uczelniany dziedziniec, by tra-
fiæ do biblioteki, Klubu Stu-
denckiego, si³owni. 

Stara czêœæ kampusu widocz-
na od ul. Kawêczyñskiej po³¹-
czona jest wewnêtrznymi przej-
œciami z kampusem XXI w. Za-
bytkowa czêœæ zabudowy tej hi-
storycznej czêœci warszawskich
Szmulek zosta³a zachowana
i nadal s³u¿y uczelni (ALF).

Jak wygl¹da Wy¿sza Szko³a
Mened¿erska w Warszawie?
Najlepiej przyjechaæ tu (np.
tramwajem 7 lub 13 do pêtli
przy bazylice) i samemu oce-
niæ. AS 2008

Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Warszawie
03-772 Warszawa ul. Kawêczyñska 36

tel (0-22) 59-00-730, fax (0-22) 59-00-713 
e-mail: rekrutacja@mac.edu.pl
http://www.wsm.warszawa.pl 

Jest na praskim brzegu Wis³y, przy ul. Kawêczyñskiej 36 uczel-
nia, w której warto podj¹æ studia. Studiuje tutaj ok. 11 tys. osób,
a ponad 20 tys. absolwentów mo¿e poszczyciæ siê dyplomami
ukoñczenia studiów magisterskich, in¿ynierskich i licencjackich. 

Wiarygodna, dobra szko³a z tradycjami

TU WARTO STUDIOWAĆ

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
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REKLAMA REKLAMA

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport

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

I ZJAZD 
WKS „KADRA”

Z okazji jubileuszu 85-lecia istnienia
WKS „KADRA” Rada i Zarz¹d Dzielnicy Rembertów m. st.

Warszawy oraz Komitet Organizacyjny zapraszaj¹ na I zjazd
by³ych dzia³aczy i zawodników Klubu, który odbêdzie siê

20.09.2008 r.
Program:

� 15.00 - mecz „Or³y Górskiego” z WKS „KADRA” - stadion ul. Stra¿acka 121
� 17.30 - czêœæ oficjalna - Kasyno Akademii Obrony Narodowej, 

al. gen. A. Chruœciela 103
� 18.00 - koncert zespo³u Big Band Jazz Combo-Volta
� 19.00 - bankiet

Koszt uczestnictwa w zjeŸdzie wynosi 100 z³.
Pieni¹dze nale¿y wp³acaæ do dnia 10.09.2008 r. na numer konta:

92 1240 6162 1111 0010 1918 4451
Wszystkich chêtnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 

0 22 515 18 12.

URZ¥D MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
WYDZIA£ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DLA DZIELNICY WESO£A

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U.03.80.721 ze zm.), Prezydent m.st. Warszawy informuje, ¿e:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Weso³a zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustalenie lokalizacji drogi gminnej dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
³¹cznika ul. Górnej z ul. Armii Krajowej w Dzielnicy Weso³a, na dzia³kach
ew. nr 72 i 73/6 z obrêbu 04-05. 

2. Ka¿dy, kto wyka¿e interes prawny ma prawo sk³adania wniosków i uwag
w powy¿szej sprawie w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Weso³a m.st. Warsza-
wy w Wydziale Architektury Budownictwa, 05-075 Warszawa-Weso³a, ul.
1. Praskiego Pu³ku 33, w terminie 14 dni od daty ukazania siê niniejsze-
go obwieszczenia.


 Ludzie listy pisz¹... a               czyta

Dzieñ Dobry,

Z zainteresowaniem przeczyta³am artyku³ pt. „Biedny dewelo-
per” opublikowany w numerze 14 „Mieszkañca”.

Je¿eli szukacie podobnych przyk³adów dzia³ania lokalnych
deweloperów to zapraszam na Sask¹ Kêpê do kamienicy Plac
Przymierza 4.

(…) Opiszê, w jaki sposób nasz deweloper zamontowa³ klima-
tyzator w swoim mieszkaniu. W tym celu wyku³ na wylot du¿y
otwór w œcianie zewnêtrznej budynku. Z kolei, sposób zamonto-
wania ¿aluzji spowodowa³ wyst¹pienie widocznego pasa pleœni
oraz grzyba na elewacji. W zesz³ym roku Zarz¹d Wspólnoty
zwróci³ siê do dewelopera - w³aœciciela lokalu o zdemontowanie
klimatyzatora i ¿aluzji. Zreszt¹ zgodnie z pisemn¹ wytyczn¹
otrzyman¹ od Sto³ecznego Konserwatora Zabytków. Deweloper
usun¹³ jedynie ¿aluzjê.

Taki stan rzeczy uniemo¿liwia zaplanowanie remontu elewa-
cji. Przecie¿ Wspólnota nie mo¿e ponosiæ kosztów wynikaj¹cych
z takich uszkodzeñ œciany zewnêtrznej. Tym bardziej, ¿e biuro
firmy dewelopera tak¿e mieœci siê w naszej kamienicy. Polecam
Waszej uwadze problemy i trudnoœci zwi¹zane z przywracaniem
do dawnego blasku przedwojennych kamienic przez ma³e
wspólnoty mieszkaniowe - takie jak te na Saskiej Kêpie.

Serdecznie pozdrawiam,
sta³a Czytelniczka

(dane do wiadomoœci redakcji)

* * *
Redakcja „Mieszkañca”

Krótki, a jak¿e celny w swych spostrze¿eniach felieton red. To-
masza Szymañskiego natchn¹³ mnie do przelania na papier rów-
nie¿ moich obserwacji na temat problemu owych „10%” przy-
jezdnych i porz¹dku w naszym mieœcie i na Grochowie. Otó¿
dwa lata temu wprowadzi³em siê do starej kamienicy przy ul.
Grochowskiej. 

Jakie by³o moje zdziwienie, kiedy okaza³o siê, ¿e moje poja-
wienie siê w tym domu, nie zosta³o, tak jak to siê dzieje w nowo-
budowanych osiedlach „dyskretnie” zignorowane. Otó¿ nie, ju¿
nastêpnego dnia zapuka³a do mnie s¹siadka – „Panie S¹siad,
zala³eœ mnie Pan!”. Poinformowa³a mnie podniesionym g³o-
sem, ¿e nie nale¿y do osób skorych do awantur, ale, ¿e nie ¿yczy
sobie, bym jeszcze raz zniszczy³ jej mieszkanie (faktycznie robot-
nicy podczas remontu, wylali wodê do wanny bez sp³ywu), po-
niewa¿ nie zamierza zgin¹æ w trakcie bytnoœci w ³azience, przy-
gnieciona gruzem z sufitu. To by³ pocz¹tek jednej ze znajomoœci. 

Jednoczeœnie inna s¹siadka dwukrotnie pod rz¹d, jakby nie
daj¹c wiary mojej prawdomównoœci, spyta³a mnie „a Pan prze-
praszam do kogo?”, na co musia³em jej wyjaœniæ, ¿e w³aœnie siê
wprowadzi³em. 

Pewien s¹siad, gdy by³em u niego w odwiedzinach, omawia-
j¹c jak¹œ kwestiê dotycz¹c¹ naszej wspólnoty, prosto z mostu za-
¿y³ mnie pytaniem „Pan to nie jest z Warszawy?” na co grzecz-
nie odrzek³em, ¿e owszem jestem warszawiakiem. To nie wystar-
czy³o – „ale z Pragi to nie...”, zdêbia³em, ale nie trac¹c rezonu,
odpowiedzia³em, ¿e urodzi³em siê w Warszawie, lecz na Woli.
Pytanie okaza³o siê zasadne. Pora¿aj¹ca wiêkszoœæ mieszkañ-
ców kamienicy pochodzi, jeœli nie z Grochowa, to z Pragi – ten-
¿e s¹siad z ul. Okrzei, inny zaœ mieszka³ przed wojn¹ na Szmul-
kach (powiedzia³ mi to tonem zawieraj¹cym w sobie mieszankê
dumy i grozy jednoczeœnie) i wprowadzi³ siê do nas w 1950 ro-
ku, jeszcze inna s¹siadka, elegancka kobieta o piêknym, usta-
wionym g³osie i idealnej dykcji (dowiedzia³em siê póŸniej, ¿e
œpiewa w chórze) kupi³a mieszkanie na Grochowskiej dopiero
jakieœ piêæ lat temu. Tym razem, wiêc ja, uznawszy, ¿e tak trze-
ba spyta³em, „ale Pani to nie z Pragi?” odpowiedzia³a mi:
„proszê Pana, ja jestem dziewczyna z Targówka, wiêc lepiej Pan
ze mn¹ nie zadzieraj!”.

Po nied³ugim czasie okaza³o siê, i¿ w naszej kamienicy
równie¿ jest ok. 10% „nowych” – nie oznacza to jednak by-
najmniej, ¿e s¹ obcy. 90% starych lokatorów, którzy o ile sa-
mi nie mieszkaj¹ w tym domu od 50 lat, to ich mieszkania

przejêli wnukowie – zwyczajnie nie pozwalaj¹, by zamieszka³
tu „ot tak sobie” – bez dostosowania siê do tutejszych norm
i zwyczajów. A mamy tu w³asny porz¹dek. Nie do pomyœlenia
jest nie przywitanie siê, nawet z obcym cz³owiekiem pojawia-
j¹cym siê w kamienicy. Prawdziwym szokiem (pozytywnym
rzecz jasna) by³o scenka, kiedy w mojej obecnoœci, bez ¿ad-
nych ceregieli, rodzice powiedzieli 6-letniemu dziecku „po-

wiedz Panu ³adnie dzieñ dobry.” Myœla³em, ¿e coœ takiego
siê ju¿ nie zdarza, choæ sam tak by³em uczony bêd¹c w tym
wieku!

Powiem nieco górnolotnie – stwierdzam, ¿e moi s¹siedzi po
prostu umiej¹ ¿yæ w mieœcie. Spodziewa³em siê, ¿e po takich wy-
st¹pieniach moich s¹siadek nie dadz¹ mi spokojnie ¿yæ, ¿e bêd¹
strzyc uchem i nasy³aæ na mnie policjê i stra¿ miejsk¹, je¿eli
choæ trochê za g³oœno nastawiê muzykê. Czeka³em i czekam
w niema³ej trwodze. Nic takiego siê nie wydarzy³o.

Wydarzy³o siê natomiast, co innego – zosta³em przyjêty
przez s¹siadów do ich spo³ecznoœci. Ewenementem na skalê
Warszawy, po której wszyscy, chc¹c nie chc¹c, zostali poro-
zrzucani bez ³adu i sk³adu, jest w ogóle to, ¿e istnieje coœ ta-
kiego jak w³aœnie spo³ecznoœæ. I nie jest to ¿adna poetycka fik-
cja. Na co dzieñ wygl¹da to tak, ¿e jako s¹siedzi dzielimy siê
zadaniami. Nie jest to jakaœ odgórna dyrektywa „administra-
cji” i nikt nas do niczego nie zmusza. Udaje siê nam dzia³aæ
demokratycznie, w pe³nym tego s³owa znaczeniu. To buduj¹ce.
Nie wiem jak to mo¿liwe, ale dogadujemy siê wszyscy bez
wzglêdu na wiek, wykszta³cenie i zainteresowania. Mamy bo-
wiem jedno zainteresowanie, które ³¹czy nas wszystkich – na-
sz¹ kamienicê. W zwi¹zku z tym, je¿eli trzeba coœ naprawiæ s¹-
siad, który prowadzi firmê budowlan¹, bierze drabinê i maj-
struje – to przy drzwiach, to przy elektryce, przytnie uschniêt¹
ga³¹Ÿ na podwórku. Poniewa¿ ja mam dryg do pisania, napi-
szê, jak trzeba pismo do urzêdu, wydrukujê coœ czy zeskanujê.
Znowu¿ s¹siadka z tzw. ciêtym jêzykiem pogoni niepotrzebne-
go ³apiducha, je¿eli zajdzie potrzeba. Po¿yczamy sobie narzê-
dzia, przys³owiowy cukier, a nieraz, kiedy s¹siedzi uznaj¹, ¿e
na to zas³u¿y³em, dostanê od starszej s¹siadki kilogram wiœni
z dzia³ki albo mogê siê ostrzyc u s¹siada.

Parafrazuj¹c wiêc, tytu³ artyku³u p. Szymañskiego, „nadej-
dzie, spokojnie nadejdzie” chcia³bym napisaæ „spokojnie, dobre
by³o, jest i bêdzie” i mieszka, tu – na Grochowie. Trzeba je tyl-
ko dostrzec i braæ sobie z nas wzór. 

Tekst ten poœwiêcam Pani Stasi, o której by³a tutaj mowa,
a która odesz³a od nas zim¹ tego roku. Bardzo Jej nam wszyst-
kim brakuje.

Wiktor Sybilski

* * *
Redakcja „Mieszkañca”

W „Mieszkañcu” nr 15 znalaz³am ma³y artykulik na temat se-
gregacji œmieci.

Na ulicy Szaserów na odcinku od Ch³opickiego do koñca uli-
cy ustawiono pojemniki na szk³o bia³e, kolorowe, plastik i ma-
kulaturê. Okoliczni mieszkañcy przynosili tam plastikowe butel-
ki po wodach mineralnych s³oiki i butelki szklane, a tak¿e maku-
laturê. 

Kilka dni temu pojemniki na wysokoœci szko³y przy ulicy Kwa-
tery G³ównej zniknê³y i niestety nie pojawi³y siê znowu!

Chcia³abym zapytaæ, dlaczego z jednej strony tak du¿o siê
mówi o segregacji œmieci i jak ju¿ przyzwyczai siê do niej ludzi
to nagle ci, którzy powinni to popieraæ i rozwijaæ podejmuj¹ ta-
k¹ decyzjê!

Mieszkanka ulicy Szaserów
(dane do wiadomoœci redakcji)

W numerze nr 11 z bie¿¹cego roku opublikowaliœmy list
mieszkanki, dotycz¹cy trudnoœci, jakie napotka³a wchodz¹c
z wózkiem dzieciêcym do budynków ró¿nych instytucji. Jed-
nym z opisanych miejsc by³ Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie
przy ul. Grochowskiej 274. Czytelniczka zwróci³a uwagê na
problem z przejœciem przez drzwi oraz na schodki w hallu
urzêdu. 

Jeœli chodzi o drzwi, to tu¿ obok tych, które forsowa³a Czy-
telniczka znajduj¹ siê szerokie, otwierane automatycznie (fo-
tokomórk¹) drzwi rozsuwane, przez które bez ¿adnego pro-
blemu mo¿na dostaæ siê do œrodka. 

Natomiast jeœli chodzi o schodki, to jest przy nich zainsta-
lowana elektryczna platforma, s³u¿¹ca do wwo¿enia osób nie-
pe³nosprawnych i wózków, jednak  korzystanie z niej nie jest
szczególnie wygodne, poniewa¿ jej uruchomienie trwa d³u¿ej,
ni¿ wniesienie wózka po schodach. 

Po wydrukowaniu listu naszej Czytelniczki uzyskaliœmy za-
pewnienie od zastêpcy burmistrza dzielnicy Praga Po³udnie
Adama Grzegrzó³ki, ¿e podjazd dla wózków dzieciêcych zo-
stanie zamontowany. 

Niedawno odwiedziliœmy urz¹d i sprawdziliœmy. Faktycz-
nie, podjazd jest zainstalowany, winda dzia³a, szkoda tylko, ¿e
przyzwyczajenia s¹ silniejsze… red.

Mieszkañcy ul. Majdañskiej równie¿ doceniaj¹ segregacjê
œmieci.
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- ¯oliborz, to doœæ daleko
od Pragi Po³udnie?

- ¯oliborz to dzieciñstwo
i m³odoœæ. Szkolne przyja-
Ÿnie, ¿ywe i trwa³e do dziœ.
Dziesiêæ lat temu przypadek
zrz¹dzi³, ¿e rozpocz¹³em
pracê w³aœnie na Pradze Po-
³udnie, przy Grochowskiej.
Zajmowa³em siê reklam¹.
To ciekawa dzielnica, zupe³-
nie inna ni¿ Kabaty czy
Ursynów, gdzie nie ma nic
poza blokowiskami. Dlate-
go, gdy zaczêliœmy z ¿on¹
myœleæ o wiêkszym mie-
szkaniu, chcieliœmy je mieæ

tu. Akurat ruszy³a budowa
nowego domu, znakomicie
wkomponowanego w praski
krajobraz, przy parku gdzie
mo¿na spacerowaæ z rodzi-
n¹, z psem; blisko kortów te-
nisowych (tenis to jedna
z moich pasji). Tu¿ obok –
wspania³y rezerwat Olszyn-
ka Grochowska. Chcieliœmy
mieszkaæ w starym otocze-
niu, wœród starych nazw
ulic, a nie tworzonych mie-
si¹c temu, bez ¿adnej histo-
rii, bo historia to jedna z mo-
ich pasji… Kupiliœmy wiêc
i mieszkanie, i lokal na par-
terze.

- Skoro mowa o historii…
Jest Pan widywany w nie-
codziennym stroju, niczym
szlachcic wprost z Trylogii
Sienkiewicza. Chodzi
o Bractwo Strzelców Kur-
kowych im. Jana Kiliñskie-
go. W czym rzecz?

- Bractwa Kurkowe to jed-
no z najstarszych stowarzy-
szeñ na œwiecie! Na pocz¹tku
drugiego tysi¹clecia, gdy lu-
dzie mieszkali w coraz wiêk-
szych skupiskach, stawali siê
³atwym ³upem dla zbójców
czy Tatarów. Z inicjatywy
cechów - bractw rzemieœlni-
czych, czyli tych, którzy
mieli sporo do stracenia, po-

wstawa³y spontanicznie two-
rzone grupy dla obrony
i utrzymania porz¹dku.

Szewcy, piekarze czy z³otni-
cy musieli nauczyæ siê biegle
w³adaæ broni¹.

Gdy osady przybiera³y
kszta³t miast, powo³ywano
radê miasta, burmistrza,
otaczano je murami obron-
nymi. Aktywnie w³¹czali
siê w to Bracia Kurkowi

(kurkowi, bo æwiczyli strze-
lanie do kura – drewnianej
lub blaszanej figurki koguta
na dachu). Dlatego do dziœ
np. w Krakowie jest baszta
Stolarska, Ciesielska,
Karczmarzy… W Polsce
dzia³aj¹ 104 Bractwa Kur-
kowe, a w Europie – kilka-
naœcie tysiêcy. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e Bractwa Kur-
kowe tworzy³y Zjednoczon¹
Europê na d³ugo przed po-
wstaniem Unii. 

Dziœ naszym celem jest
kultywowanie i rozpo-
wszechnianie tradycji i oby-
czajów naszych miast, by
nie odesz³y w zapomnienie.

O szlachcie i arystokracji
wiemy sporo, o naszej miej-
skoœci – znacznie mniej.
Kim jesteœmy? Bratem Kur-
kowym dziœ jest rzemieœl-
nik, ale te¿ profesor, ksi¹dz
czy lekarz. Jest wiele czo³o-
wych osobistoœci. Jesteœmy
obecni na wa¿nych uroczy-

stoœciach patriotycznych czy
pañstwowych. Zadaniem
bractwa jest prowadzenie
dzia³alnoœci dla dobra kraju
oraz podtrzymywanie trady-
cji i idei patriotycznych,
szerzenie wartoœci kulturo-
wych. 

Król Kurkowy? To ten,
który okazuje siê najlepszym
strzelcem. Wybory odbywaj¹
siê cyklicznie, z insygniami
królewskimi i ca³ym ceremo-
nia³em nadania.

- Nasza strona Wis³y
wci¹¿ jest uwa¿ana za
brzydsz¹ siostrê œródmiej-
skiej. A jednak uda³o siê
Panu przyci¹gn¹æ tu rzesze

warszawiaków z ca³ego
miasta, stwarzaj¹c kulto-
w¹, klimatyczn¹ knajpkê –
„Orient Express”.

- Na Pradze Po³udnie
wci¹¿ jest du¿o do zrobie-
nia, to wbrew obiegowym
opiniom („eee…, ta jakaœ
Praga…”). To œwietne miej-

sce, które jest histori¹ ca³ej
Warszawy, klimatem daw-
nej Warszawy a tak¿e jej
nowoczesnoœci¹, bez zatra-
cania dawniejszych walo-
rów. „Orient Express”?
Chcieliœmy z ¿on¹ daæ pra-
¿anom coœ, co bêdzie wyra-
¿a³o nas samych, st¹d po-
mys³ i na zaciszne przedzia-
³y w „wagonie” Orient
Expressu, który stoi na
prawdziwych szynach, k¹-
ciki z romantycznej stacyjki
z pelargoniami, peron, ko-
lejarski zegar… Na ¯oli-
borz wracam z sentymen-
tem. Patrzê na drzewa,
które sadzono, gdy by³em
ch³opcem, które ros³y wraz
ze mn¹, sentyment pozosta-
je. Ale moim miejscem
z potrzeby serca i z wyboru
jest Praga Po³udnie. Ma
charakter i klimat. Przed so-
b¹ wielkie perspektywy; za
sob¹ – piêkne karty historii.

- Przedsiêbiorca, cz³onek
Prezydium Oddzia³u War-
szawskiego Mazowieckiej
Wspólnoty Samorz¹dowej,
Król Kurkowy, by wymie-
niæ tylko czêœæ Pana aktyw-
noœci; do tego rodzina,
dzia³ka, tenis, ¿eglarstwo,
pies, gadaj¹ca papuga…

- Uwa¿am, ¿e w ¿yciu
trzeba lubiæ to, co siê robi
albo tego nie robiæ. Wyko-
nywanie pracy, która budzi
wewnêtrzny sprzeciw nie
daje poczucia satysfakcji
z dokonañ. Jeœli mi coœ nie
wychodzi zawodowo, nie
robiê tego, zostawiam in-
nym, a sobie szukam inne-
go zajêcia. Z drugiej strony,
wiem, ¿e gdy siê coœ robi
z sercem, z pasj¹, z wiar¹,
to na pewno bêdzie OK.
Sprawdzi³em! eGo

Michał Wieremiejczyk
MIESZKAÑCY

Jeœli zobaczycie na Grochowskiej pogodnego, niebieskoo-
kiego blondyna w kontuszu, ¿upanie, ze stosown¹, zdobn¹
piórem i futrzanym otokiem czapk¹, wsiadaj¹cego do nowo-
czesnego Nissana, to Micha³ Wieremiejczyk w „stroju orga-
nizacyjnym” prastarego Bractwa Kurkowego, obecnie mi³o-
œciwie panuj¹cy nam Król Kurkowy! Ale o tym za chwilê.

REKLAMA REKLAMA

zapraszamy na ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; tel. (022) 612-13-40; (022) 424-64-35

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

KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

Polecamy szeroki wybór mebli i sprzêtów:
�� domowych – pokoje, kuchnie, ³azienki, balkony, piwnice, gara¿e, ogrody itp.
�� sklepowych – rega³y, lady, recepcje, stojaki, wieszaki, zabudowy itp.
�� biurowych – biurka, rega³y, gabinety, sto³y, fotele, krzes³a itp.

I wiele innych mebli, sprzêtów i urz¹dzeñ w rewelacyjnych cenach!

CO TYDZIEÑ NOWA OFERTA!

Uczniowski Klub Sportowy „PCSW” zaprasza
dziewczêta i ch³opców w wieku 8-12 lat 

na treningi do naszych sekcji JUDO
i GIMNASTYKA Z AKROBATYK¥. 

Zapisy codziennie od pocz¹tku wrzeœnia 
w godzinach 17.00-20.00 w Klubie 

(Zespó³ Szkó³ – dolna sala gimnastyczna) ul. Miñska 1/5.
Telefony kontaktowe z dodatkowymi informacjami 

0−509 506 552 – judo, 0−504 219 324 – gimnastyka. 
www.uks−pcsw.yoyo.pl

Uczniowski Klub Judo „AON Warszawa” zaprasza
dziewczêta i ch³opców w wieku 8-12 lat 

na TRENINGI JUDO!
Klub dzia³a od 1995 r. i w tym czasie wychowa³ 47 medalistów Mistrzostw

Polski i Mistrzostw Europy.
Zapisy codziennie 16.00-19.00 przy sali treningowej sportów walki 

w obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej ul. Chruœciela 103. 
Telefon kontaktowy 0−501 314 710. 

Zapraszamy na nasz¹ stronê www.judo-aon.waw.pl

Micha³ Wieremiejczyk:
¿ona, dwie córki. Dzieciñ-
stwo na piêknym ¯olibo-
rzu. Kiedy mia³ siedem lat,
wygra³ konkurs rysunko-
wy „Kim chcesz zostaæ,
gdy doroœniesz? Naryso-
wa³ du¿ego, du¿ego Mi-
cha³ka i malutki wóz stra-
¿acki obok. Od razu widaæ,
¿e przede wszystkim
chcia³ byæ sob¹. Nawet,
gdyby zosta³ stra¿akiem.
Co prawda stra¿akiem nie
jest, ale myœlê, ¿e jego cór-
ki bêd¹ mog³y œpiewaæ:
„Ojciec ¿y³, tak, jak
chcia³…”. Niewielu z nas
siê to udaje.
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Prze¿yæ w ma³¿eñskim
zwi¹zku 50 lat nie jest ³atwo. Pó³
wieku wspólnego po¿ycia bez
w¹tpienia zas³uguje na medal.
Dlatego Takie Zas³u¿one Pary
Ma³¿eñskie Prezydent RP co ja-
kiœ czas odznacza medalem „Za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñ-
skie”. W imieniu Prezydenta
odznaczenia wrêczaj¹ wojewo-

dowie. – To dla mnie wyj¹tkowa
i wa¿na chwila – mówi³ Jacek
Koz³owski Wojewoda Mazo-
wiecki do zgromadzonych w Ra-
tuszu par i ich goœci. - Tyle rado-
œci i uœmiechu, które goszcz¹ dzi-
siaj u nas, w siedzibie Mazo-
wieckiego Urzêdu Wojewódzkie-
go, na co dzieñ siê nie zdarza...

Wielu odznaczonym parom to-
warzyszyli cz³onkowie rodzin
i przyjaciele. By³o tradycyjne,
chóralne Sto lat i symboliczna
lampka szampana. 

O receptê na wspóln¹ d³ugo-
wiecznoœæ i szczyptê wspomnieñ
„Mieszkaniec” poprosi³ prask¹
parê – pañstwa Irenê i Mariana
Kopeæ (na zdjêciu). Oboje po-

chodz¹ z Kresów. Pan Marian
trafi³ do Warszawy jako ¿o³nierz
z frontem II wojny œwiatowej. –
Wczeœniej tutaj walczy³ mój oj-
ciec – podkreœla. – W wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 roku. Na
Pradze, przy ul. Targowej, pan
Marian skoñczy³ technikum sa-
mochodowe. Po wojsku zacz¹³

pracowaæ w fabryce samocho-
dów na ¯eraniu. – Towarzyszy-
³em pierwszej „Warszawie”,
która opuœci³a fabrykê i ostatnie-
mu „Fiatowi” – wspomina. 

W 1958 r. pojecha³ do Lizbar-
ka Warmiñskiego w odwiedziny
do kolegi z wojska. Szczerze
trzeba powiedzieæ, ¿e rozgl¹da³
siê ju¿ za towarzyszk¹ ¿ycia.

Tam na zbiorowym zdjêciu
chórzystek jednego z koœciel-
nych chórów wypatrzy³ pani¹
Irenê. No i mi³oœæ zakwit³a. Je-
szcze w tym samym roku sce-
mentowali swój zwi¹zek ma³-
¿eñskim aktem. – Jesteœmy
szczêœliw¹ rodzin¹ – przyznaje
pani Irena – Mamy dwóch sy-

nów, sporo wnuków...  Choæ
przyznam siê, ¿e przez ten czas
nieraz zdarza³o siê nam... po-
k³óciæ. W zwi¹zku trzeba iœæ na
ustêpstwa. Tej sztuki nauczyæ siê
nie³atwo, tym bardziej, ¿e mój
m¹¿ ma wojskowy charakter
i rzadko uznaje kompromisy. Si-
³¹ rzeczy, w tej parze na ustêp-
stwa czêœciej idzie pani Irena. -
Raz mieliœmy powa¿n¹ k³ótniê.
Nie odzywaliœmy siê do siebie
przez miesi¹c... Ale potem wszy-
stko wróci³o do normy – kiedy
pani Irena mówi o ma³¿eñskich
niesnaskach, pan Marian siê za-
myœla, a po chwili przyznaje: 
– Powiem Panu, ¿e prze¿ycie
wspólnie 50 lat to..., to... boha-
terstwo! Tak, bohaterstwo. W ¿y-
ciu jest tyle œcie¿ek, ¿e nie wia-
domo któr¹ iœæ. A jeœli cz³owiek
ju¿ raz pójdzie krzyw¹, drugi raz
krzyw¹, to siê wykrzywi i nie ma
powrotu. Tak¿e indywidualnie
ma³¿onkowie s¹ w znakomitej
kondycji. – Mieliœmy intensyw-
ne ¿ycie – wspominaj¹ - Czynnie
uprawialiœmy turystykê. Nawet,
jak ju¿ mieliœmy dzieci, to cho-
dziliœmy na rajdy PTTK i wy-
cieczki. Zwiedziliœmy, bez samo-
chodu, ca³¹ Polskê. Pamiêtam,
jak z towarzysz¹cym nam w dzi-
siejszej uroczystoœci synem, kie-
dy mia³ pó³ roku, byliœmy na zlo-
cie turystów w Œwidrze...

Pan Marian dodaje, ¿e ruch
jest w ¿yciu bardzo wa¿ny. Teraz,
równie¿ wspólnie i aktywnie od-
poczywaj¹ na dzia³ce. – £aduje-
my akumulatory – uœmiecha siê
pani Irena. Zapewne na kolejne...
50 wspólnych lat – czego „Mie-
szkaniec” ¿yczy pañstwu Kopeæ
i wszystkim d³ugoletnim parom
z ca³ego Mazowsza. borek

MAZOWIECKIE ZŁOTE GODY
Ponad 1000 lat – tyle ³¹cznie prze¿y³y ze sob¹ ma³¿eñskie
pary zgromadzone 28 sierpnia w wojewódzkim ratuszu. 
A¿ trzydzieœci par œwiêtowa³o Z³ote Gody.

REKLAMA REKLAMA

Wojewoda Jacek Koz³owski odznacza zas³u¿one Z³ote Pary Mazowsza.

Apartamentowiec w centrum Grochowa przy Rondzie
Wiatraczna budowany by³ w rekordowo d³ugim czasie.
Psuj¹ce siê windy oraz zalewane gara¿e s¹ jedn¹ z wielu
jego atrakcji. Aby mieszkañcy nie zapominali o budowie,
mog¹ podziwiaæ jej pozosta³oœci oraz ewentualnie korzys-
taæ z centralnie ustawionego WC.
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Ka¿dy w³aœciciel
psa lub kota powi-
nien pamiêtaæ
o systematycz-
nym odrobacza-
niu swojego czwo-
rono¿nego przyja-
ciela. Szczególnie
wiosn¹ i jesieni¹,
s¹ one bowiem
okresami roku,

kiedy organizm, zarówno ludzi jak
i zwierz¹t jest os³abiony.

Jest to czas, kiedy wzrasta iloœæ zachoro-
wañ psów i kotów, a szczególnie wyraŸny
jest wzrost zachorowañ na choroby paso¿yt-
nicze. Powodów jest zapewne wiele, jednak
podstawowym jest immunosupresja tj. spa-
dek odpornoœci organizmu. 

Przeprowadzone badania dowodz¹, ¿e od
30 do 70% badanych osiedlowych piaskow-
nic, alejek, skwerków i parków zanieczy-
szczonych jest jajami glist Toxocara. Nie-
w¹tpliwie powodem takiego stanu jest ma-
sowe zara¿enie zwierz¹t miêso¿ernych tymi

paso¿ytami, jak i brak wyobraŸni i dyscypli-
ny wœród ich w³aœcicieli. Bardzo wielu
szczêœliwych posiadaczy zwierz¹t nie pa-
miêta, bowiem o systematycznym odroba-
czaniu, nie mówi¹c ju¿ o sprz¹taniu ich od-
chodów. Toxocara canis (glista psia) i Toxo-
cara cati (glista kocia) to nicienie o d³ugoœci
4-10 cm i szerokoœci  3 mm. Najbardziej na-
ra¿one s¹ zwierzêta m³ode, tzn. do 3 miesi¹-
ca ¿ycia. Niektóre doniesienia kliniczne sza-
cuj¹, ¿e nawet 80% szczeni¹t zara¿onych
jest glistami. Szczeniêta takie wymiotuj¹,
maj¹ wyraŸnie powiêkszony brzuszek, s¹
apatyczne, anemiczne, oddaj¹ luŸny ka³, za-
wieraj¹cy nierzadko domieszkê œluzu, nie-
kiedy z krwi¹. Maj¹ wyraŸne inklinacje do
zmian krzywiczych. Ich sierœæ jest matowa

i ³amliwa. Przy znacznej inwazji paso¿ytów
dochodziæ mo¿e do niedro¿noœci jelit, nawet
ich perforacji. Zwierzêta tak¿e wykazywaæ
mog¹ padaczkopodobne objawy neurolo-
giczne.

W przypadku zaka¿eñ cz³owieka larwa-
mi glist Toxocara dochodzi do ich wê-
drówki i lokalizacji w ró¿nych narz¹dach
wewnêtrznych. Z regu³y bowiem nie koñ-
cz¹ one swojego rozwoju, gdy¿ cz³owiek
jest tylko ich ¿ywicielem przejœciowym.
St¹d te¿ u cz³owieka wyró¿nia siê trzy ze-
spo³y patogenetyczne, bêd¹ce nastêp-
stwem: a) - wêdrówki larw glist, b) - inwa-
zj¹ jelita cienkiego i c) - powik³aniami gli-
stnicy. Dominuj¹cymi objawami natomiast
jest kaszel, stany podgor¹czkowe, bóle
brzucha, utrata wagi, powiêkszenie w¹tro-
by i œledziony, wypryski skórne, zapalenie
naczyniówki oka, stopniowy zanik i utrata
wzroku, a nawet zapalenie mózgu. W na-
szych warunkach klimatycznych staty-
stycznie najwiêcej zaka¿eñ glistnic¹ obser-
wuje siê u dzieci do 7, a nawet do 14 roku
¿ycia.

Zalecany terminarz odrobaczania psów:
pierwsze - 10-14 dzieñ ¿ycia; drugie - 4 ty-
dzieñ ¿ycia; trzecie - 6 tydzieñ ¿ycia; czwar-
te - 3 miesi¹c ¿ycia; pi¹te - 6 miesi¹c ¿ycia;
nastêpne co 3 miesi¹ce; psy doros³e – profi-
laktycznie minimum 1-2 razy w roku.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
ODROBACZANIE

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)

„Skoñczy³y siê ¿arty, zaczê³y siê
schody” – mia³ powiedzieæ genera³
Wieniawa wychodz¹c z „Adrii”.
Mniej wiêcej to samo, powtórzyæ mo-
gli miejscy urzêdnicy przybywaj¹c
na pierwsz¹ po wakacyjnej przerwie
Radê Warszawy. Taryfy ulgowej nie
by³o. Obrady rozpoczê³y siê (pra-
wie) punktualnie o 10.00 i skoñczy-
³y dobrze po 20.00. Bez specjalnych
k³opotów i nadprogramowych prze-
rw. Co nie znaczy, i¿ wszystko posz³o
„jak z p³atka”. 

Najciekawsze i najd³u¿ej dyskuto-
wane by³y rzeczy, których… w po-
rz¹dku obrad nie by³o. Przede wszy-
stkim kwestia ewentualnego zwiêk-
szenia dotacji na budowê nowego
stadionu Legii. Na cel ten w bud¿ecie
Miasta zaplanowano ju¿ ponad 300
milionów z³otych. Po otwarciu prze-
targowych ofert okaza³o siê, ¿e…
brakuje jeszcze 100 baniek. A ¿e
stadion budowany jest dla Legii,
której w³aœcicielem jest spó³ka ITI
(Miasto ma móc organizowaæ na wy-
budowanym przez siebie obiek-
cie… dwie imprezy rocznie) sprawa
zrobi³a siê polityczna. Do³o¿yæ – Ÿle.
Nie do³o¿yæ – jeszcze gorzej. Trwaj¹
wiêc intensywne kuluarowe rozmo-
wy i mniej lub bardziej oficjalne ne-
gocjacje z ITI. Czym siê skoñcz¹?
Gdybyœmy mieli obstawiaæ: koalicja
brakuj¹c¹ stówê da (ma przecie¿
w zanadrzu choæby 200 baniek
z niebudowanego szpitala po³udnio-
wego), a ITI do owych 2 imprez do-
³o¿y jeszcze kilka. I karnety na ba-

sen. A mo¿e jeszcze trochê czasu an-
tenowego w TVN?

Przy okazji dyskusji o Legii wy-
sz³o na jaw, i¿ albo nasz ulubiony
wiceprezydent Kochaniak ma zdol-
noœci nadprzyrodzone albo… stra-
ch pomyœleæ. W ka¿dym razie o tym,
i¿ na Legiê brakowaæ bêdzie 100 mi-
lionów wiedzia³ ju¿ dobre kilkana-
œcie dni przed otwarciem ofert. I na-
wet powiedzia³ o tym publicznie, na
co s¹ papiery i prasowe doniesienia.
Jak wieœæ gminna niesie, nad jasno-
widzeniem Kochaniaka zastanawia
siê ju¿ sam Mariusz Kamiñski. Ten
od s³u¿by na trzy litery. 

A skoro ju¿ o Kochaniaku mowa.
Zarzuci³a nam Czytelniczka, ¿e su-
gerujemy, i¿ m³ody ten cz³owiek nie
potrafi zrobiæ niczego, co mia³oby
rêce i nogi. Po pierwsze, niczego ta-
kiego nigdy nie napisaliœmy. A po
drugie, na nieprawdziwoœæ tej tezy
s¹ dowody: oto kilka dni temu Jaro-
s³aw Kochaniak sta³ siê szczêœliwym
ojcem œlicznej i zdrowej (!) córeczki!
Gratulujemy! 

W czasie, gdy Kochaniak zajmo-
wa³ siê noworodkiem, szefowa sto-
³ecznej promocji (ta od wyrzucania
fortepianu na bruk Krakowskiego
Przedmieœcia) w pocie czo³a przygo-
towywa³a uchwa³ê o potrzebie wy-
dania 800 tysiêcy z³otych na strate-
giê… rozwoju turystyki. Co do po-
trzeby rozwoju turystyki, nikt nie
mia³ w¹tpliwoœci. Co do potrzeby
wydawania – bez jakichkolwiek za-
³o¿eñ – kupy kasy, przeciwnie.

Zw³aszcza, i¿ na strategiê spo³eczn¹
przeznaczono prawie trzy razy
mniej. Uchwa³a jednomyœlnie – po
d³ugiej dyskusji – wróci³a do komisji
z poleceniem dok³adnego uzasa-
dnienia i przekalkulowania. 

Bez dyskusji radni przyjêli nato-
miast propozycjê Pani Prezydent, by
gimnazjalistki na koszt Miasta za-
szczepiæ przeciwko wirusowi HPV –
powoduj¹cemu m.in. raka szyjki
macicy. Na pocz¹tek (do koñca ro-
ku) programem objête zostan¹
uczennice szkó³ œródmiejskich. Jeœli
program spotka siê z zainteresowa-
niem, w 2009 roku pozosta³ych
dzielnic. Dlaczego zaczêto od Œród-
mieœcia? Jak uda³o siê nam ustaliæ,
z propozycj¹ tak¹ dotar³a do Pani
Prezydent odpowiadaj¹ca za sprawy
spo³eczne w tej dzielnicy wicebur-
mistrz Katarzyna Osowiecka (SLD). 

Bêdzie wiêcej taksówek. Choæ nie
tyle wiêcej, ile chcia³a czêœæ rad-
nych, ale tyle ile… chce œrodowisko
taksówkarskie. To trochê tak, jakby
o liczbie nowych sklepów spo¿yw-
czych na Miêdzynarodowej mieli de-
cydowaæ w³aœciciele spo¿ywczaków
ju¿ istniej¹cych. Tu konkurs dla osób
ociê¿a³ych umys³owo: ilu z nich
chcia³oby, by nowych sklepów by³o
jak najwiêcej? Poprawne odpowie-
dzi mo¿na przesy³aæ do wiceprezy-
denta Andrzeja Jakubiaka na adres
Ratusza. 

Tak czy inaczej w 2009 roku
przybêdzie 500 licencjonowanych
taksówkarzy (radni chcieli 2 razy
wiêcej), choæ w kolejce po koncesjê
stoi aktualnie ponad 900 osób. Stoi,
to nie do koñca precyzyjne okreœle-
nie. Wiêkszoœæ z nich jeŸdzi bowiem
po mieœcie jako tzw. „przewóz
osób”. Czym siê ró¿ni od taksówki?
Wysokoœci¹ wp³ywów do bud¿etu,
znajomoœci¹ topografii miasta oraz
tym, i¿ za przekrêty jest praktycznie
bezkarna, bo trudno zabraæ licencjê
komuœ, kto jej nie ma…

PODPATRYWACZ

Koniec wakacji

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! 
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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

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

� 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

– Tylko od stycznia 2007
roku „INFLANCKA” dosta³a
z kasy Warszawy wiêcej, ni¿
przez wszystkie poprzednie
lata. Pani Prezydent i Rada
obiecali, i¿ Szpital bêdzie
zmodernizowany i s³owa do-
trzymuj¹ – cieszy siê szef
placówki dr n. med. Janusz
Siemaszko. 

Zmiany na „INFLANC-
KIEJ” d³ugo by wyliczaæ.
Rozpoczêto od dosprzêtowie-
nia bloków porodowych.
Dziêki najnowoczeœniejsze-
mu systemowi monitoringu
bezprzewodowego ka¿da ro-
dz¹ca na bloku „A” (sprzêt na
blok „B” w³aœnie jest w „trak-
cie procedury zamówienia
publicznego”) poddana jest
sta³ej kontroli funkcji ¿ycio-
wych jej i dziecka. 

Wymieniono pamiêtaj¹ce
jeszcze pocz¹tki szpitala ³ó¿-
ka i fotele ginekologiczne.
Zakupiono nowe inkubatory
oraz specjalne ³ó¿eczka do
naœwietlañ noworodków. 

Znacznie doposa¿ony zo-
sta³ blok operacyjny. Od sto-

³u operacyjnego pocz¹wszy,
poprzez aparaturê do znie-
czulenia, do specjalistyczne-
go sprzêtu operacyjnego
w³¹cznie.

W pracowni diagnostyki
obrazowej pracuje najnowo-
czeœniejsze w Warszawie
USG 4D, a w laboratorium
nowoczesny sprzêt w ci¹gu
chwili dokona analizy krwi. 

Wobec zwiêkszaj¹cej siê
liczby wczeœniaków, szpital
wyposa¿ony zosta³ w spe-
cjalne – warte ponad pó³ mi-
liona z³otych – mobilne 
stanowisko intensywnej 
opieki noworodkowej. – Brak
tego oddzia³u w strukturze
szpitala jest dla nas szcze-
gólnie bolesny i uci¹¿liwy.
Na szczêœcie, dziêki facho-
woœci kadry pediatrycznej
nie mieliœmy w ostatnich la-
tach œmierci wczeœniaka,
ale i porodów poni¿ej 36 ty-
godnia ci¹¿y, dla bezpie-
czeñstwa dziecka, staramy
siê unikaæ. Nie zawsze siê to
jednak udaje, bo miejsc po-
³o¿niczych w Warszawie

brakuje – mówi dyr. Siema-
szko. 

Na razie modernizacja ob-
jê³a holl g³ówny i przycho-
dniê. Efekty zmian widaæ ju¿

go³ym okiem. Widz¹ je tak¿e
warszawianki coraz czêœciej
wybieraj¹c szpital na Inf-
lanckiej nie tylko do porodu,
ale i prowadzenia ci¹¿y. Tyl-
ko w maju i czerwcu szpital-
na przychodnia przyjê³a tyle
pacjentek w programie
„Zdrowie Mama i Ja”, ile
przez ca³y 2007 rok. To ko-
lejna zmiana na Inflanckiej.
Ka¿dego dnia przychodnia
czynna jest tak¿e po po³u-

dniu, przyjmuj¹c ciê¿arne
w ramach finansowanego
przez Miasto programu. Ka¿-
da przysz³a mama – nie p³a-
c¹c ani z³otówki – zagwaran-
towan¹ ma opiekê o standar-
dzie porównywalnym z reno-
mowanymi, p³atnymi, gabi-
netami: 12 wizyt lekarskich,
4 badania USG, pe³na dia-
gnostyka laboratoryjna! 

– Zmiany na Inflanckiej
nie by³yby mo¿liwe tylko

dziêki œrodkom finansowym
z bud¿etu Miasta. Do ich re-
alizacji potrzebna by³a je-
szcze determinacja dyrekto-
ra oraz rzecz najwa¿niej-
sza: zaanga¿owanie ca³ego
personelu. Pochodzê z le-
karskiej rodziny, od wielu
lat zajmujê siê sto³eczn¹
s³u¿b¹ zdrowia, ale tak ciê¿-
ko pracuj¹cych, jak na Inf-
lanckiej lekarzy, jeszcze nie
widzia³em. Tak zaanga¿o-
wanych pielêgniarek i po-
³o¿nych ze œwiec¹ szukaæ –
mówi kieruj¹cy w imieniu
Pani Prezydent Rad¹ Szpita-
la radny Andrzej Golimont.
I dodaje, i¿ w czasie, gdy in-
ne szpitale strajkowa³y per-
sonel Inflanckiej pracowa³
(choæ solidaryzowa³ siê
z protestuj¹cymi). 

Trud medyków z Inflanc-
kiej doceniaj¹ wszystkie po-
lityczne opcje w sto³ecznym
samorz¹dzie. Kapitu³a
odznaczenia „Zas³u¿ony dla
Warszawy” jednomyœlnie
przyzna³a to wyró¿nienie
zarówno Szpitalowi (jako
pierwszemu w Warszawie),
jak i kilkunastu jego pra-
cownikom: lekarzom, pielê-
gniarkom, po³o¿nym, salo-
wym i… pani dietetyczce.
Gratulujemy!

Marcin Narwid

JUBILEUSZ „INFLANCKIEJ”
W lipcu 1958 roku – po trwaj¹cej blisko 4 lata adaptacji – w budynku daw-
nej komory celnej przy ul. Inflanckiej 6 rozpocz¹³ funkcjonowanie szpital
ginekologiczno-po³o¿niczy. Dziœ „Inflancka” bije rekordy popularnoœci. 

Wizualizacja frontowej elewacji od ul. Inflanckiej.
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 16

POZIOMO: 1-A pêcherzyk gazu w cieczy. 1-J opaska
podtrzymuj¹ca chor¹ rêkê. 2-E Ireneusz dla kolegów. 3-A
zwierzê drapie¿ne z rodziny psów. 3-G górny, trójk¹tny ¿a-
giel przedni. 4-E sza³as Indian. 4-L po³ysk. 5-G kierunek
w muzyce. 6-A obrabiarka skrawaj¹ca. 6-K czêœæ przyrz¹-
du optycznego. 7-B gwa³towne pochwycenie kogoœ lub
czegoœ. 7-G opuszcza cia³o w chwili œmierci. 8-D daw. na-
zwa nart. 8-J pasek tkaniny we w³osach. 9-F rodzaj tkani-
ny.10-A miasto w Rumunii. 10-H jeszcze nie genera³.
11-A bariera do zamykania drogi na przejazdach.12-H ze-
spó³ cech osobowych.13-A zak³ócanie spokoju, burda.
14-J wywieranie presji.15-E tytu³ arystokratyczny.16-A
ma³y pojazd na p³ozach. 16-J telefon pok³adowy.
PIONOWO: A-1 nieœlubne dziecko. A-10 marokañski ¿o³-
nierz piechoty. B-6 miejsce sk³adania ofiar. C-1 zbrojny
oddzia³ partii. C-10 minera³, kamieñ szlachetny. D-6 po-

mieszczenie w koœciele. E-1 dziêgiel lekarski. E-11 mia-
sto portowe w Gruzji. F-8 jaja ryb. G-1 stolica Jugos³awii.
H-2 rodzaj napoju. H-7 syrop z cukru. H-12 jedno z pod-
stawowych pojêæ analizy matematycznej. I-3 w religiach
indyjskich asceza. I-9 drobne miêkkie pióra. J-1 belka
g³ówna dachu. J-7 ha³da, usypisko. J-12 ¿ona Mahome-
ta. K-5 zaczyn. L-1 umys³, rozum. L-8 Ilion – upad³a przez
konia. £-4 czas wolny. £-12 miasto nad Ochni¹. M-1 jed-
nostka organizacyjna wolnomularzy. N-8 staro¿ytne ³o¿e
z wygiêtym podg³ówkiem. O-1 miêso w puszce.O-12 mia-
sto na trasie Maków Maz.–Ostrów Maz. opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 14/2008: „Wielki wór, ma³y
zbiór”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Katarzyna
Marciniak z ul. Pu³awskiej. Wa¿ne do 15.09.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

W najbli¿szym czasie pieni¹dze nie bêd¹ siê Cie-
bie trzymaæ, wiêc omijaj sklepy szerokim ³ukiem.
Postaraj siê zapanowaæ nad swoim roztargnie-
niem, bo gro¿¹ Ci niepotrzebne komplikacje z tego
powodu. W uczuciach zastój, ale samotne Baranki
maj¹ szansê poznaæ kogoœ interesuj¹cego. Pamiê-
taj, abyœ pod koniec wrzeœnia poza³atwia³ nieza-
koñczone sprawy, bowiem potem nie bêdziesz
móg³ zapanowaæ nad otaczaj¹cym Ciê chaosem. 

�� BYK 22.04-21.05
Planety obdarz¹ Ciê spor¹ energi¹ i zapa³em.
Pomimo, tego, ¿e koñczy siê lato, Ty zamiast
wspominaæ wakacyjny wypoczynek, a¿ rwiesz siê
do pracy. Mo¿esz powoli rozwijaæ swoj¹ karierê
i poprawiaæ swoj¹ sytuacjê finansow¹. W najbli¿-
szym czasie trafi siê szansa zainwestowania pie-
ni¹dzy w korzystne przedsiêwziêcie. Skorzystaj
z nadarzaj¹cej siê okazji i spróbuj szczêœcia,
a nu¿ los siê do Ciebie uœmiechnie? 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Mo¿esz byæ niezadowolony ze swoich zarobków,
mieæ zastrze¿enia do atmosfery panuj¹cej w pra-
cy. Teraz nadszed³ czas na gruntowne przemy-
œlenie ca³ej sytuacji. Obserwuj swoich wspó³pra-
cowników, a mo¿e siê dowiesz paru interesuj¹-
cych rzeczy o sobie. Mo¿e to oka¿e siê punktem
zwrotnym w Twojej karierze? 

�� RAK 22.06-22.07
Odwa¿nie i konsekwentnie staraj siê spe³niæ swo-
je marzenia. Jeœli wytyczy³eœ sobie jakiœ cel, po-
staraj siê go zrealizowaæ. Twoja sytuacja zawo-
dowa jest na tyle stabilna, ¿e mo¿e przynieœæ
profity finansowe. Je¿eli uda Ci siê po³¹czyæ
zmys³ praktyczny z intuicj¹, to Twoje pomys³y
uznawane wczeœniej za nierealne mog¹ zostaæ
docenione przez kierownictwo. 

�� LEW 23.07-23.08
Zajmij siê swoimi sprawami i nie nastawiaj siê na
nadzwyczajne osi¹gniêcia. Mo¿esz zainteresowaæ
siê stanem swoich finansów, umówiæ siê z kimœ na
rozmowê w interesach lub poszukaæ okazji do za-
robienia dodatkowych pieniêdzy. Mo¿liwe, ¿e
w najbli¿szym czasie zajmiesz siê sprawami moto-
ryzacji i ubezpieczenia. Aby zapobiec konfliktom,
staraj siê nie wstawaæ lew¹ nog¹ z ³ó¿ka...

�� PANNA 24.08-23.09
Najbli¿szy miesi¹c obfitowaæ bêdzie w ciekawe
wydarzenia. Nie zabraknie Ci energii do realizacji
zawodowych i domowych obowi¹zków. Nawet
z tymi uci¹¿liwymi poradzisz sobie nie wchodz¹c
w konflikty z ludŸmi. Z ka¿dym siê dogadasz,
z ka¿dej sytuacji znajdziesz wyjœcie.Czas sprzyja
podpisywaniu korzystnych umów i za³atwianiu
spraw urzêdowych. W uczuciach zapanuje pe³na
harmonia. 

�� WAGA 24.09-23.10
W najbli¿szym czasie niech Twoj¹ dewiz¹ bêdzie
„co masz zrobiæ jutro, zrób dzisiaj”. Warto, abyœ
zaufa³ losowi i uwierzy³ we w³asne si³y. Wszyst-
kie Wagi zostan¹ obdarzone w tym miesi¹cu
przez planety urokiem i pogodnym usposobie-
niem. Bêdziesz brylowaæ w towarzystwie. To wy-
marzony czas na rozrywkê, spotkania towarzy-
skie i ¿ycie kulturalne. B¹dŸ pomys³owy, twórczy
i oryginalny. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Sporo twojej energii drogi Skorpionie poch³on¹
sprawy zwi¹zane z pomna¿aniem pieniêdzy. Mo¿li-
we, ¿e zaanga¿ujesz siê w jakiœ d³u¿szy projekt
zwi¹zany z remontem lub budow¹ domu. Nie pracuj
chaotycznie, bo wpadniesz w panikê i zaczniesz po-
pe³niaæ b³êdy. Sprawy za³atwiaj systematycznie
i powoli. Nie okazuj irytacji, nawet w trudnych sytu-
acjach. Niczego w ten sposób nie zyskasz. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nawet niesprzyjaj¹ce okolicznoœci masz szansê
obróciæ na swoj¹ korzyœæ. Przed Tob¹ sporo
mo¿liwoœci i szans, które odpowiednio wykorzy-
stane zaspokoj¹ Twoje ambicje. Jeœli tylko bê-
dziesz wiedzia³, czego chcesz, nic Ciê nie prze-
straszy i nie stanie na przeszkodzie w osi¹gniê-
ciu wyznaczonego celu. W sprawach uczuæ - je-
œli jesteœ z kimœ tylko z przyzwyczajenia, sta-
niesz przed dylematem - œwiêty spokój czy nowa
mi³oœæ? 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Rób swoje i nie pozwól nikomu wejœæ sobie na
g³owê. W sprawach zawodowych potrzebna bê-
dzie pe³na koncentracja i mobilizacja. W spra-
wach sercowych bêdzie pogodnie i romantycz-
nie. Bêdziesz przyci¹ga³ do siebie osoby sympa-
tyczne i warte zainteresowania. Rozwijaj swoje
pasje artystyczne, upiêkszaj swoje otoczenie.

�� WODNIK 21.01-19.02
To mo¿e byæ miesi¹c pe³en niespodzianek
i szczêœliwych zbiegów okolicznoœci. Wiedzê bê-
dziesz ch³on¹æ jak g¹bka, wiêc zacznij siê uczyæ
jêzyków obcych. Jeœli jesteœ Wodnikiem urodzo-
nym pod koniec stycznia, to pracuj systematycz-
nie i nie wy³amuj siê z zaplanowanych zajêæ.
Warto teraz odnaleŸæ w³asn¹ drogê w ¿yciu, roz-
wijaæ swoje pasje i zainteresowania.

�� RYBY 20.02-20.03
Cudowny czas wakacji za Tob¹. Teraz niestety
obowi¹zki siê spiêtrz¹, nie odpuszczaj sobie, bo
jeœli pofolgujesz zanadto, to stracisz kontrolê nad
swoimi sprawami.W relacjach damsko-mêskich
bêdzie to czas przemyœleñ i g³êbszej analizy
wzajemnych relacji. Jeœli jesteœ samotn¹ Ryb¹,
z rezerw¹ podchodŸ do nowych znajomoœci. 

Merlin

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

CChhcceesszz  ddłłuużżeejj  uuttrrzzyymmaaćć  lleettnniiąą
ooppaalleenniizznnęę??  PPiijj  ccooddzziieennnniiee
sszzkkllaannkkęę  śśwwiieeżżeeggoo  ssookkuu  zz mmaarr−−
cchhwwii,,  jjeeddzz  ww ssuurróówwkkaacchh  sseelleerraa
ii dduużżoo  ggrruusszzeekk!!

Twoja cera po wakacjach jest
przesuszona? Pomoże maseczka
z tłustego twarożku wymiesza−
nego ze startym, świeżym ogór−
kiem. Innym pomysłem jest ma−
seczka z małego żółtka, 10 kropli
świeżego soku cytrynowego i ły−
żeczki oliwy. Składniki utrzeć
starannie aż nabiorą jednolitej
konsystencji i nałożyć na pół go−
dziny; zmywać ciepłą wodą.

JJaakk  zzaattrrzzyymmaaćć  llaattoo??  DDoommoowwyymmii
rroośślliinnaammii!!  

Najlepsza do podlewania woda
nie powinna pochodzić wprost
z kranu. Warto gotować ją, od−
krytą, przez 5 minut, by wytrąci−
ły się szkodliwe minerały i podle−
wać, gdy całkowicie wystygnie.
Szczególnie lubią miękką wodę
begonie, dieffenbachie, maranta,
palmy i paprotki. Wodę można
też zmiękczać preparatami, do−
stępnymi w sklepach ogrodni−
czych lub torfem, włożonym do
woreczka i zanurzonym w wodzie
do podlewania w proporcji 50 dkg
torfu na wiadro wody. Ważne, by
tego samego torfu nie używać
częściej, niż 3−4 razy. Jeśli pla−
nujesz w mieszkaniu małe zmiany
pamiętaj, by rośliny, zdejmowane
z parapetu, ustawiać na nim po−
nownie zawsze tą samą stroną
do światła. 

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Zdaniem historyków, przed około stu laty w Rosji umiało czytać
i pisać ledwie 28% obywateli, we Francji – 83%, w Austrii i Wę−
grzech – 77%, a w Stanach Zjednoczonych, gdzie brano pod uwa−
gę jedynie białych, ponad 90%!

Badania naukowe nie zawsze mają naukowe podstawy!
Szwedzki król, Gustaw III, w końcu XVII wieku postanowił sprawdzić, co bardziej
szkodzi: kawa, czy herbata. W tym celu ułaskawił skazanych na śmierć dwóch bliźnia−
ków, lecz pod warunkiem, że jeden z nich będzie do końca życia pił kawę, a drugi
– herbatę. Specjalnie powołana komisja lekarska systematycznie badała ich stan
zdrowia. Pierwszy zmarł, przekroczywszy osiemdziesiątkę, brat pijący wyłącznie her−
batę. Dla Szwedów wniosek był oczywisty!

Już dziesięć lat można w Polsce legalnie kupić Viagrę, w 1998 roku dopuszczoną
oficjalnie na nasz rynek. Tyle samo czasu upłynęło od słynnych zeznań Billa Clinto−
na w sprawie afery z Moniką Levinsky. Clinton składał zeznania w sierpniu, a ledwie
kilka miesięcy wcześniej, w połowie stycznia, został zaprzysiężony na prezydenta
USA. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Pyszne, proste i na czasie, mo¿e zachwyciæ sto³ow-
ników. Zw³aszcza, jeœli s¹ to przepisy ma³o popular-
ne w polskich kuchniach.

✓✓ Ze S³owacji: strapaèka. Trzy–cztery du¿e ziemniaki ze-
trzeæ na tarce, dodaæ 1 jajo, trochê m¹ki zwyk³ej i trochê krup-
czatki tak, by masa by³a gêsta. Rozsmarowaæ warstw¹ grubo-
œci oko³o 1 cm na zwil¿onej, drewnianej desce do krojenia (mo-
¿e byæ te¿ szklana lub g³adka plastikowa) i szerokim no¿em zrzucaæ paski (ok. 1 cm)
ciasta do osolonego wrz¹tku, by w wodzie powsta³y ma³e kluseczki. Gdy wyp³yn¹, po-
dawaæ ze skwarkami z boczku i, póki gor¹ce, wymieszane z dobr¹ bryndz¹. Pycha!

✓✓ Z Wêgier: strudel z kie³bas¹. Jeœli nie mamy dobrego przepisu na trudne cia-
sto strudlowe, mo¿na je zast¹piæ gotowym francuskim, a nawet niektórymi rodzajami
wytrawnego, niezbyt kruchego ciasta. P³at ciasta posmarowaæ obficie gêst¹ œmietan¹
wymieszan¹ z mielon¹, s³odk¹ papryk¹. Mo¿na dodaæ drobno szatkowanej kapusty,
wyciœniêtej z sol¹, pieprzem i cukrem, albo piórka cebuli. Pieczemy na rumiano, czê-
sto smaruj¹c po wierzchu œmietan¹. Znakomite i oryginalne!

✓✓ Z Australii: zapiekanka. Serek kozi bia³y wymieszaæ na g³adk¹ masê z siekanym
lub suszonym tymiankiem (powinno byæ go sporo) i pieprzem cytrynowym tak, by da-
nie by³o doœæ ostre. P³ask¹ brytfannê, jak do tarty, wy³o¿yæ ciastem francuskim (ufor-
mowaæ niewysoki brze¿ek dooko³a), na to serowa masa, a na wierzch krojone w pla-
stry pomidory, posypane jeszcze tymiankiem. Piec do zrumienienia, podawaæ gor¹ce.
Uwaga! Serki kozie czêsto s¹ solone, dlatego nie zawsze konieczny jest dodatek soli!

✓✓ Z Ameryki: crumble. Bardzo kruche, sch³odzone ciasto (np. 15 dag m¹ki, 1 suro-
we ¿ó³tko, 7 dag cukru pudru i 10 dag mas³a ze szczypt¹ proszku do pieczenia i szczyp-
t¹ soli) wy³o¿yæ cienk¹ warstw¹ do przygotowanej (t³uszcz lub papier do pieczenia) tor-
townicy. Podpiec oko³o 15 minut w 180-200°C. Szybko przygotowaæ kruszonkê: 1/2 ko-
stki mas³a, 1/3 szklanki cukru, 200g m¹ki, cukier lub zapach waniliowy, odrobina proszku
do pieczenia, w³o¿yæ do zamra¿alnika na czas pieczenia spodu. Gdy spód siê upiecze,
wy³o¿yæ na niego przepo³owione œliwki, posypane cynamonem i cukrem, najlepiej br¹zo-
wym, a na to – kruszonka, najlepiej tarta na tarce o grubych oczkach. Zapiec na z³oto,
podawaæ gor¹ce lub sch³odzone, dekorowane bit¹ œmietan¹.  PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Wnuk do dziadka:
− Jak wyście kiedyś żyli, jak na przykład

chłopak i dziewczyna mogli się poznać?  Nie
było Internetu, komórek, czatu ani gadu−gadu. 

− A bzdury gadasz… 
− Bzdury?! Jak to?!
− Zwyczajnie: babcia mieszkała w internacie. Ja, co wieczór

stałem pod jej oknem na czatach, a ona wychodziła do mnie
na gadu−gadu… No, a gdyby nie komórka, to Twojego ojca
nie byłoby na świecie!

☺ ☺ ☺
− Wiesz, Jola, po pół litrze to niezła z ciebie laska…
− Stasiek, a daj mi spokój, to przecież ja! Bronek!

☺ ☺ ☺
− Marian, czy po tej cudownej randce odprowadzisz mnie

do domu?
− O, tak! Wzrokiem…

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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OG£OSZENIE OG£OSZENIE

Uwzglêdniaj¹c ostatnio poja-
wiaj¹ce siê postulaty pasa¿e-
rów dotycz¹ce powrotu auto-
busów linii 521 na star¹
trasê, od 1 wrzeœnia br.
linia ta ponownie –
jak przed remontem -
przebiega przez most
Poniatowskiego i Al.
Jerozolimskie. Autobusy
je¿d¿¹ tras¹: Falenica – By-
s³awska – Patriotów – Szpotañ-
skiego – Widoczna – B³êkitna
– P³owiecka (powrót: P³owiec-

ka – Widoczna) – Grochowska
– al. Waszyngtona – most Po-
niatowskiego – Al. Jerozolim-
skie – Grójecka – Bitwy War-
szawskiej 1920r. – Bia³obrze-
ska – Opaczewska – Szczêœli-
wicka – Szczêœliwice (powrót:
Dickensa – Bia³obrzeska). Ta-
kie rozwi¹zanie jest tymczaso-
we i obowi¹zuje do czasu
wprowadzenia komplekso-
wych zmian, które zostan¹ za-
proponowane i poddane kon-
sultacjom spo³ecznym. Anali-
zowana jest m.in. mo¿liwoœæ
wprowadzenia bus-pasów na
Trasie £azienkowskiej i uru-
chomienie nowej linii ³¹cz¹cej

Falenicê z rondem Wiatraczna,
a tak¿e mo¿liwoœci wprowa-
dzenia optymalnych rozwi¹zañ
zapewniaj¹cych podró¿ auto-
busem i tramwajem. 

� � �
28 sierpnia podczas XXXIX

Sesji Rady m. st. Warszawy po-
¿egnano niepe³nosprawnych
sportowców wyje¿d¿aj¹cych na
Igrzyska Paraolimpijskie PE-
KIN 2008, które rozpoczn¹ siê
6 wrzeœnia i bêd¹ trwa³y do 17
wrzeœnia br. Zawodnicy repre-
zentowaæ bêd¹ Polskê m.in.
w takich dyscyplinach sporto-
wych jak szermierka, tenis sto-
³owy, p³ywanie, ³ucznictwo. 

� � �
25 sierpnia uruchomiony zo-

sta³ po prawej stronie Wis³y
Sto³eczny Punkt Informacji Tu-
rystycznej przy ul. Okrzei 30
(vis a vis Klubu Bambini di
Praga) czynny w soboty i nie-
dziele od godz.10.00 do 18.00.
Docelowo, punkt bêdzie czyn-
ny przez ca³y tydzieñ i bêdzie
miejscem kameralnych wyda-
rzeñ kulturalnych. 

� � �
Po raz kolejny Mazowiecki

Zarz¹d Okrêgowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a przy³¹czy³
siê do ogólnopolskiej akcji
„Czerwonokrzyska Wyprawka
dla ¯aka”, by czêœci dzieci
z Warszawy i Mazowsza u³a-
twiæ start w szkole i daæ im
równe szanse na pocz¹tku roku
szkolnego. Przeprowadzone
w minionych latach zbiórki
w warszawskich supermarke-
tach pozwoli³y przygotowaæ
wyprawki dla kilkuset dzieci.
PCK zwraca siê do ludzi dobrej
woli z proœb¹ o wsparcie i prze-
kazywanie artyku³ów szkol-
nych do Biura Mazowieckiego
Zarz¹du Okrêgowego PCK
w Warszawie ul. Mokotowska
14, II piêtro lub innych pla-
cówek terenowych PCK na Ma-
zowszu (adresy na stronie:
www.pck.org.pl/warszawa).
Mo¿na równie¿ dokonywaæ
wp³at na konto ING Bank Œl¹-
ski S.A. 65 1050 1041 1000
0022 2368 4321 z dopiskiem
„Wyprawka dla ¯aka”.

� � �
W dwa weekendy wrzeœnia
mo¿na obejrzeæ wystawê

„Œwiat Kresów” z kolek-
cji Tomasza Kuby Ko-
z³owskiego. W progra-
mie m.in. ciekawostki
i anegdoty dotycz¹ce

materia³ów prezentowa-
nych na wystawie, opowie-

œci o fotografach i autorach
zdjêæ. 6-7 wrzeœnia oraz 27-28
wrzeœnia, sobota, godz.17.00;
niedziela, godz. 12.00 i 17.00.

Miejsce spotkania: skwer
u zbiegu Karowej i Krakow-
skiego Przedmieœcia. Wystawa
czynna do 30 wrzeœnia, wstêp
wolny.

� � �
W sobotê 6 wrzeœnia o godz.

10.00 w Koœciele pw. Najczyst-
szego Serca Maryi przy Pl.
Szembeka, ul. Ch³opickiego 2
odbêdzie siê spotkanie pokolo-
nijne dla kolonistów, kierowni-
ków i wychowawców, którzy
brali udzia³ w tegorocznej Ak-
cji Wakacyjnej. 

Z letniego wypoczynku
skorzysta³o w tym roku ok.
3,5 tys. dzieci z ubogich ro-
dzin Praskiej Diecezji. Orga-
nizatorem spotkania jest Cari-
tas Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej. 

� � �
Od 30 sierpnia zamkniêta

jest dla ruchu wschodnia jez-
dnia al. Prymasa Tysi¹clecia,
na odcinku od parkingu przy
cmentarzu do ul. Pow¹zkow-
skiej. Ruch w obydwu kierun-
kach odbywa siê po poszerzo-
nej jezdni zachodniej (w kie-
runku Ochoty), kierowcy maj¹
do dyspozycji po dwa pasy ru-
chu w ka¿dym kierunku. Taka
organizacja ruchu bêdzie obo-
wi¹zywa³a w tym miejscu
przez 12 miesiêcy. W tym cza-
sie na uwolnionej w ten spo-
sób jezdni wschodniej roz-
pocznie siê budowa pierwszej
estakady kilkupoziomowego
wêz³a drogowego. Trasa po³¹-
czy wêze³ autostrady A2
w Konotopie z al. Armii Kra-
jowej. 

� � �
W arkadach Ratusza przy

Placu Bankowym prezento-
wana jest wystawa archiwal-
nych fotografii z lat 1979-
1983 dokumentuj¹ca pierwsze
lata Maratonu Warszawskiego

–  wówczas – Maratonu Poko-
ju „ Maraton Warszawski –
Si³a historii”. Zdjêcia mo¿na
ogl¹daæ do 30 wrzeœnia.  Pa-
tronat nad wystaw¹ obj¹³ wo-
jewoda mazowiecki Jacek Ko-
z³owski.

� � �
19 wrzeœnia w godzinach

10.30-14.00 odbêd¹ siê bez-
p³atne warsztaty na temat Za-
k³adania W³asnej Dzia³alnoœci
Gospodarczej. Dodatkowe in-
formacje i zapisy w siedzibie
Integracyjnego Klubu Pracy
Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej ul. Lubelska 30/32 lub
telefonicznie: 022 670-21-77,
0 664-924-324.

� � �
Dzieci i m³odzie¿ zaintere-

sowane zajêciami w szkó³ce
szachowej dla pocz¹tkuj¹cych
i zaawansowanych mog¹ siê
zg³osiæ 16 wrzeœnia o godz.
18.00 na spotkanie organiza-
cyjne przy ul. Skar¿yñskiego 5
(okolice ul. Grójeckiej 110).
Uczestnicy zostan¹ podzieleni
na grupy uwzglêdniaj¹ce wiek
i poziom znajomoœci gry
w szachy. Zajêcia poprowadz¹
najlepsi trenerzy szachowi
w Polsce. Cykl szkoleniowy
potrwa od 22 wrzeœnia do 19
grudnia br. Organizatorzy za-
pewniaj¹ sprzêt i materia³y
szkoleniowe. Dodatkowe in-
formacje: Cezary Domiñczak
z Towarzystwa Mi³oœników
Gier Umys³owych pod nr
tel.0600 72-73-57.

(ab) (bbj)
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OŒWIADCZENIE
Szanowni Pañstwo,

Jako radna m.st. Warszawy z ramienia partii PiS z wielkim entuzjazmem przyst¹pi-
³am do pracy. Wierzy³am, ¿e partia PiS da w³aœciwy wk³ad dla rozwoju Stolicy. Nieste-
ty, dwa lata nie potwierdzi³y moich oczekiwañ, aby nasi Wyborcy mogli ¿yæ godniej, aby
¿ycie ludzkie stawa³o siê prawdziwie ludzkie i coraz bardziej ludzkie.

Stanê³am przed powa¿nym dylematem natury osobistej. Problem pozornie prosty
i ³atwy do rozwi¹zania, a jednak maj¹cy odbicie na mojej pe³nej zaanga¿owania pracy
dla mieszkañców Warszawy.

Odesz³am 27 sierpnia 2008 roku z szeregów partii PiS. Z g³êbokim bólem wewnê-
trznym oraz po g³êbokiej analizie wyst¹pi³am z tej partii. Dalsza moja dzia³alnoœæ pod
agend¹ PiS nie ma najmniejszego sensu z uwagi na fakt, ¿e spotka³am siê z niezrozu-
mieniem, brakiem akceptacji i torpedowaniem wszelkich moich dzia³añ na rzecz Stolicy
przez cz³onków kierownictwa partii. 

Naruszenie mojej godnoœci osobistej, atmosfera oskar¿eñ, pomówieñ, lekcewa¿e-
nia mnie i publicznego wrêcz okazania mi braku zaufania oraz wielokrotnych prowoka-
cji i mobbingu, bo i to mia³o miejsce, nie pozwalaj¹ mi na dalsze realizowanie moich za-
dañ w PiS, dla których sprawujê mandat radnego.

S¹ ró¿ne miary ¿ycia. Moj¹ miar¹ jest s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi, praca dla nie-
go i dzia³ania, aby poczu³ sens i wartoœæ swojego ¿ycia. Do tego jestem, powo³ana jako
radna i to realizujê na co dzieñ.

Pragnê bowiem wspó³pracowaæ z osobami rzetelnymi, m¹drymi, szanuj¹cymi siê
wzajemnie i opieraj¹cymi wszelkie swoje dzia³ania na s³u¿bie cz³owiekowi. Id¹c w œlad

za tym wyzwaniem wst¹pi³am do klubu PO i mam g³êbok¹ ufnoœæ, ¿e znajdê wspólne
porozumienie, szacunek oraz mo¿liwoœæ wspólnych dzia³añ dla dobra Warszawy.

Szanownym Mieszkañcom Warszawy pragnê powiedzieæ, ¿e jestem z Pañstwem
nadal, ¿e nie zmieni³am siê i nadal pracujê na rzecz  mieszkañców i to niezale¿nie od po-
litycznej przynale¿noœci.

Dziêkujê Kole¿ankom i Kolegom z Klubu PiS za wspó³pracê. Na szczególne podziê-
kowanie zas³uguje Kole¿anka Olga Johann, któr¹ ceniê sobie najwy¿ej, która jest osob¹
bardzo m¹dr¹ i bardzo szlachetn¹ i która pokaza³a mi, jak wielki jest cz³owiek i jakie war-
toœci s¹ najwa¿niejsze.

Pragnê z³o¿yæ gor¹ce podziêkowanie panu Wiceprezydentowi Andrzejowi Jakubia-
kowi, który jest dla mnie pomocn¹ osob¹, gdy chodzi o rozwi¹zywanie spraw mieszkañ-
ców. Dziêkujê Panu Wiceprezydentowi za Jego zacnoœæ i szlachetnoœæ. 

Dziêkujê Panu Wiceprezydentowi W³odzimierzowi Paszyñskiemu za Jego m¹dre do-
radztwo. Jestem Panom ogromnie wdziêczna za okazywan¹ mi pomoc i proszê o jeszcze.

Proszê Pañstwa, byæ mo¿e lepiej by to wygl¹da³o, gdybym powiedzia³a Pañstwu, ¿e
przechodzê do Klubu Niezrzeszonych, ale uwa¿am, ¿e nie jest to wa¿ne, co jest lepiej,
tylko to, co jest potrzebne Warszawie. A Warszawie potrzebna jest moja praca w Klubie
Platformy Obywatelskiej i dochowam wszelkich starañ, aby nasze wspó³dzia³anie by³o
dobre i pomyœlne dla naszego Miasta. Sympatia, z jak¹ kierujê siê do poszczególnych
Kole¿anek i Kolegów jest od dawna widoczna, lubimy siê i szanujemy i to tak¿e ma
ogromne znaczenie, ceniê sobie tak¿e Kole¿anki i Kolegów z Lewicy, mam wiele sym-
patii do nich, ale bli¿sza jest mi prawa strona dzia³añ, dlatego postanowi³am jak wy¿ej.

Dziêkujê.
Ma³gorzata Za³êcka Radna m.st. Warszawy

Zaproszenia dla mieszkańców
��Klub Kultury Goc³aw ul. Abrahama 10 (wejœcie od ul. Bora-
Komorowskiego przy basenie Wodnik) – 5.09. godz. 18.00 –
Wystawa malarstwa Eduarda Riedla pt. „W pracowni i w plenerze”
(wystawa czynna do 3.10.08 w godzinach 14.00–19.00); 12.09.
godz. 17.00 – „Wakacyjne pejza¿e” – zabawy plastyczne i mu-
zyczne dla dzieci (powakacyjne spotkanie uczestników „Lata
w Mieœcie”). Ponadto ciekawe zajêcia klubowe: hip – hop, Break
– Dance, taniec nowoczesny, plastyka, studio piosenki, nauka gry
na instrumentach, warsztaty teatralne.
�� Biblioteka Publiczna ul. Meissnera 5 – wystawa fotograficzna
„Cud warszawskiej kapliczki”. Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 30
wrzeœnia od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-20.00, w sobo-
ty 9.00-15.00.
�� Przedszkole Nr 370 ul. Umiñskiego 11 – 13.09. godz. 11.00-
14.00 – III Dzielnicowy Festyn Integracyjny „ObudŸmy siê!”
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – Wystawa fotogra-
ficzna „W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w oku-
powanej Warszawie (1939-1945)”.Czynna od 04.09.do
02.11.br. 250 zdjêæ wykonanych w Warszawie w latach 1939-45
przez Kompanie Propagandowe (Propaganda-Kompanien–PK)
Wehrmachtu i Waffen-SS. Fotografie pochodz¹ ze zbiorów Archi-
wum Fotograficznego Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego
w Berlinie oraz Archiwum Federalnego w Koblencji. Zdjêciom to-
warzyszy komentarz historyczny. Wstêp wolny. 
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie – Muszla Kon-
certowa w Parku Skaryszewskim im. I.J. Paderewskiego - 6.09.
godz.18.00-21.00 – II Skaryszewska Biesiada Poetycka. Koncert
Tadeusza WoŸniaka oraz zespo³u „Raz, Dwa, Trzy”. Prowadz¹cy -
Piotr Ba³troczyk; 07.09. godz. 14.00-20.00 - Dzieñ Otwarty
w Centrum Promocji Kultury w ramach imprezy „Dzieciêca Stoli-
ca BIS”; Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J.
Paderewskiego 07.09. godz.12.00-17.00 – Impreza biegowa „Wy-
œcig Szczurów” organizowana przez Fundacjê Maraton Warszaw-
ski. Celem imprezy jest wsparcie ludzi niepe³nosprawnych w ra-
mach programu „Pierwszy krok” realizowanego przez fundacjê
Sue Ryder oraz Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji. Trasa biegu
bêdzie przebiega³a po g³ównej pêtli Parku Skaryszewskiego. Sala

Widowiskowa w CPK ul. Podskarbiñska 2 - 10.09.godz.17.00-
19.00 – Projekcja filmu dokumentalnego stworzonego w trakcie
warsztatów teatralno-plastycznych „Lataj¹cy Kufer”.16.09. godz.
18.00 – Spotkanie literackie z Janem Rychnerem „Witryna Ma³ych
Szczêœæ”; 18.09. godz.14.00 - Koncert pt.„Powróæmy jak za daw-
nych lat” w wykonaniu Anity D¹browskiej w ramach akcji „Wrze-
sieñ miesi¹cem dla kombatanta”. Wokalistce akompaniowa³ bê-
dzie zespó³ w sk³adzie: Igor Nowicki – fortepian, Marcin Grabow-
ski – kontrabas oraz Waldemar Franczyk – perkusja. Goc³aw 
ul. Fieldorfa 1-21.09. godz.12.00-22.00 – Odpust œw. O. Pio po-
³¹czony z festynem integracyjnym „Po¿egnanie lata 2008”; godz.
19.00 – Koncert Ireny Jarockiej. 
�� Koœció³ pw. œw. Wac³awa ul. Korkowa 27 – 7.09. godz. 19.00
- Koncert muzyki kompozytorów czeskich w wykonaniu Orkie-
stry Koncertowej „Victoria” oraz solistów w ramach cyklu „Mu-
zyczny dialog narodów Europy” zorganizowanego przez Wydzia³
Kultury.
�� Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8 - 04.09.
godz. 18.00 - Prelekcja i pokaz filmów o bohaterach Lotnictwa
Polskiego po³¹czona za spotkaniem z autorami i bohaterami
prezentowanych filmów; 10.09. godz. 18.30 - wyk³ad S³awomi-
ra Kowalczyka – specjalisty medycyny naturalnej i doradztwa
psychotronicznego nt. „Wp³yw œrodowiska na nasze zdrowie -
korzyœci i zagro¿enia”; LI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T.
Koœciuszki, ul. Kadrowa 5/15 – 16.09. godz. 12.00 - prelekcja
dr Macieja Wojtyñskiego wyk³adowcy z Instytutu Historii Uni-
wersytetu Warszawskiego nt. „Powstanie Warszawskie” w po-
³¹czeniu z projekcj¹ „Kronik Powstania Warszawskiego”. Orga-
nizator: Dom Kultury „Rembertów”; Do 30 wrzeœnia wystawa
prac plastycznych „Wakacyjne wspomnienia”; wystawa prac
komputerowych „Œwiat przestrzeni”; do 30 wrzeœnia w godz.
16.00-20.00 Zapisy do kó³ zainteresowañ Domu Kultury „Rem-
bertów”
�� Sala Kolumnowa ratusza w Rembertowie, I piêtro, al. Gen.
A. Chruœciela 28 - do 24 paŸdziernika (pon.-pt. 8.00-16.00) Wy-
stawa malarstwa Romy Pejdy i Ireny Zdanowicz-Dobrowolskiej;
�� Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14 – do 29.09.
wystawa prac plastycznych Ilustracje do wybranych wierszy Zbi-
gniewa Herberta;  

�� Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8, Dom Kul-
tury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14 - 7.09. w godz. 16.00-18.00
- Dzieciêca Stolica Bis – dzieñ otwarty w warszawskich instytu-
cjach kultury.
��Dziedziniec ratusza w Rembertowie al. gen. A. Chruœciela 28
– 14.09. w godz. 16.40- 22.00 – „Rembertowskie Po¿egnanie
Lata”. W programie: wystêp zespo³u „Jazz Combo Volta”, wystêp
zespo³u tanecznego „Justins”, przedstawienie musicalowe dla
dzieci „Kolorowy Balonik”, wystêp zespo³u „Queens”, wystêp ze-
spo³u „Kwiaty”. Organizator Urz¹d Dzielnicy Rembertów i Dom
Kultury „Wygoda”.
�� 11.09. godz. 12.00 - 64. rocznica wyzwolenia Rembertowa
przez I DP im. T. Koœciuszki - ceremonia z³o¿enie wieñców. Tabli-
ca na frontonie budynku Domu Kultury „Rembertów”, al. Koman-
dosów 8; Pomnik WiêŸniów Obozu NKWD w Rembertowie, ul.
Marsa - 17.09. godz. 12.00 - 69. rocznica napaœci ZSRR na Pol-
skê – ceremonia z³o¿enia wieñców.
�� Letnie spacery praskie - Szlakiem trzech wyznañ – 06.09.
godz. 10.00. Spotkanie z przewodnikiem na pl. Weteranów 1863
roku. Trasa: Katedra œw. Floriana - ul. Floriañska - róg ulic K³opo-
towskiego i Jagielloñskiej - ul. Jagielloñska - Cerkiew Metropoli-
talna œw. Marii Magdaleny (ewentualne wejœcia do obiektów: ka-
tedra i cerkiew); 13.09. godz. 10.00 – Szmulowizna. Spotkanie
z przewodnikiem na rogu ulic Kawêczyñskiej i Korsaka. Trasa
prowadzi ulicami Szmulowizny i Micha³owa ukazuj¹c ciekawsze
obiekty i historiê tej czêœci dzielnicy: ul. Kawêczyñska - Bazylika
Najœwiêtszego Serca Jezusowego - ul. Otwocka - ul. Radzymiñska
- ul. Œnie¿na (ewentualne wejœcia do obiektów: bazylika, Fabryka
Trzciny). 
�� 16 wrzeœnia godz. 11.00 - Skwer im. p³k Antoniego W.
¯urowskiego u zbiegu ulic 11 Listopada i In¿ynierskiej -
uroczystoœæ poœwiêcona udzia³owi praskich oddzia³ów AK
w Powstaniu Warszawskim oraz rocznicy rozwi¹zania 6-XXVI
Obwodu AK po zdobyciu Pragi przez wojska frontu wscho-
dniego.
�� Gmach Podchor¹¿ówki w £azienkach Królewskich – Wysta-
wa „Andrzej Bobkowski – Chuligan wolnoœci” czynna do koñca
grudnia br. od wtorku do niedzieli od godz. 9.00 do 15.30. Wstêp
wolny. 
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KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
� Monety – Banknoty – Papiery
Wartoœciowe. Wycena i Kupno.
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Klocki LEGO u¿ywane. 

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

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822 

www.odkurzaczerainbow.pl

BIZNES

� LOKATA 8% NA TRZY MIE-
SI¥CE. Tel. 0603-34-85-62

MEDYCZNE
�� Alkoholowe odtrucia, narkoty-
kowe, Esperal. Tanio. Gabinet,
dojazdy. Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37
��Masa¿ z dojazdem do klienta. 

Tel. 0502-444-916
�� Masa¿ leczniczy, odchudzaj¹-
cy. Tel. 0516-64-56-68

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki, nau-
czyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Fizyka, matematyka, matury, do-
je¿d¿am, Dr. Tel. 0606-154-798 
� J. polski. Tel. 0691-92-38-89
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka, fizyka, chemia –
dojazd. Tel. 500-865-729
�� Polonistka – przygotowanie do
egzaminów.  Tel. 022 815-32-02

www.polonista.com.pl 
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie nie-
ruchomoœciami – studia podyplo-
mowe. 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 Gro-
chowie zabudowany lub niezabu-
dowany – pod budownictwo wielo-
rodzinne. Pilne! 
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Powierzchniê magazynow¹ 170
m kw. Port Praski ul. Zamoyskiego
2. Media. Tel. 0694-94-99-49
� Umeblowan¹ kawalerkê o po-
wierzchni 24 m kw., z widn¹ kuch-
ni¹ – po modernizacji. 

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

lub tel. kom. 0608-04-34-64 

NIERUCHOMOŚCI/poszukuję do wynajęcia

� Mieszkanie 2-pokojowe na Gro-
chowie. Tel. 0608-499-174

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê ok. 6 tys. m kw. – 4 z³/za
metr, woda, las, okolice Maciejo-
wic (Oblin). Tel. 0663-195-571
� Dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Rembertowie, 720 m kw. 

Tel .0500-752-236
� 2-pokojowe mieszkanie 37,16
m kw., z gara¿em w tym samym
domu. Budynek ocieplony, Praga
P³d. Tel. 022 615-24-38 

DAM PRACĘ

� Asystent dzia³u handlowego,
znajomoœæ jêzyka angielskiego
w stopniu umo¿liwiaj¹cym swo-

bodn¹ konwersacjê, bardzo dobra
znajomoœæ œrodowiska Windows
i poruszania siê po Internecie, za-
anga¿owanie w pracê, dobre umie-
jêtnoœci komunikacyjne, samo-
dzielnoœæ w dzia³aniu, bardzo do-
bra organizacja pracy, umiejêtnoœæ
pracy pod presj¹ czasu, prawo ja-
zdy kat. B (mile widziane). Praca
w Marysinie Wawerskim.Wyna-
grodzenie 1800 netto. CV na rekru-
tacja@domar.waw.pl
�Atena Security na korzystnych wa-
runkach zatrudni do ochrony obiek-
tów na terenie Targówka i Pragi.
Tel. 0691-737-741 lub 022 853-05-05
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osobê na stanowisko:
kierowca kat. C lub C + E. 

Tel. 0602-232-070
� Firma produkcyjna w Remberto-
wie zatrudni wykwalifikowanego
tampodrukarza. 

Tel. 022 611-95-86 w. 14
� Firma produkcyjna w Remberto-
wie zatrudni osoby do prac manual-
nych przy produkcji i pakowaniu
s³odyczy. Wymagana aktualna
ksi¹¿eczka badañ Sanepidu. 

Tel. 022 611-95-86 w. 16
�� Fryzjer, fryzjerka damsko-mêska
do salonu na Saskiej Kêpie. 

Tel. 0512-261-658
� Galeria Ramiarstwa zatrudni
pracownika do oprawy obrazów
z doœwiadczeniem w ramiarstwie. 

Tel. 664-94-88-15 
�� Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê. 

Tel. 022 815-30-62

��Opiekunkê do 2,5 letniego dziec-
ka, dwa razy w tygodniu. 

Tel. 0513-122-939
RAMKA
�� Potrzebny mê¿czyzna do pracy
w sklepie ul. Tarnowiecka 2. Tel.
022 740-01-90
�� Rehabilitantów z uprawnienia-
mi (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, logo-
pedów do pracy z osobami nie-
pe³nosprawnymi (równie¿ dzie-
ci). Wizyty domowe. W-wa Wa-
wer. Tel. 022 815-30-66
�� Zatrudniê preserów i osoby do
przyuczenia (chêtnie rencistów).
Tel. 022 613-32-79; 613-32-83

PRAWNE

� Kancelaria Prawna, przystêpne
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: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWOKAC-
KA – prawo cywilne, karne,
spadkowe, rodzinne – obs³uga.
Porady. Miêdzylesie ul. Dziêcieli-
ny 3 m 11, wtorek i czwartek
15.00-18.00. Tel. 022 815-31-80; 

0501-025-692
RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. Tel. 022
879-92-29; 0502-27-51-94;
www.pietruk.eu 

RÓŻNE

��Actum Biuro Rachunkowe. Pe-
³en zakres us³ug ksiêgowych. So-
lidnie, tanio, z dojazdem. 

Tel. 509-124-451
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê, ¿yczli-
wie pomogê, cierpliwie wyjaœniê.
Tel. 022 810-83-60; 0606-763-006
� Mini Przedszkole Domowe –
Warszawa Falenica. 

Tel. 511-923-091
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. Tel. 0500-336-607

SPORT

� Si³ownia, sauna – ul. Podskar-
biñska 7 B – najtaniej! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
��ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-
ka, Promocja dekoder Polsatu za 99
z³, 1 m-c gratis i 37,90 z³/m-c, sate-
lity bez op³at 700 programów w tym
17 polskich (Polonia, TRWAM), an-
teny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 

www.lemag-tvsat.waw.pl 
�� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklina, lakier. 

Tel. 0501-952-567
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

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 te-
lewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana
– us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy ul. Zamieniecka
93. Tel. 022 610-23-05
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka, pa-
nele, gwarancja – Firma G³owac-
ki. 
Tel. 022 428-35-53, 0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, elektryka. 

Tel. 0694-809-402
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – solidnie.
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, panele, wyk³adzi-
ny. Tel. 0505-589-540
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
�Malowanie, tapetowanie, remonty.
Tel. 022 612-21-74; 0501-028-073
� Malowanie, tapety, g³adŸ – oso-
biœcie. Mistrz, 25 lat praktyki. 

Tel. 022 810-90-22

� Meble na zamówienie – kuchen-
ne, szafy, zabudowy, drzwi przesu-
wane, fronty MDF. Ul. Bia³ostocka
53. Tel. 0607-607-213
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja. 
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
�Naprawa – pralki, lodówki – tanio! 
Tel. 022 644-23-12; 0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci i renci-
œci 50% taniej. 
Tel. 022 672-95-50; 0503-846-135
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê. W³a-
sny transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki. Profesjonalnie. Suche
po 4 godz. Dojazd gratis. 
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147
�� Przeprowadzki z pakowaniem,
tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0606-743-873 
� Przy³¹cza kan. i wod. Pe³na do-
kumentacja techniczna i geodezyj-
na. Tel. 0506-534-844
� Remonty, malowanie, tapetowa-
nie. Tel. 022 612-21-74;

0501-028-073
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo. Me-
ble na wymiar, kuchenne, biurowe,
szafy wnêkowe, garderoby itp. Ciê-
cie p³yt. Tel. 0694-94-99-49; 

022 619-52-76
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety
antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813
�� EKO-ZDROWIE Sklep Zielar-
sko-Medyczny C.H. Szembeka
paw. 75 i 165A – b. bogaty wybór
zió³, ¿ywnoœci ekologicznej, bez-
glutenowej, wód leczniczych. 
Tel .022 333-20-75; 022 333-23-65;

e-zdrowie.abc24.pl

Potrzebny mê¿czyzna do pracy
w sklepie ul. Tarnowiecka 2. 

Tel. 022 740-01-90

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 

Doradztwo Prawne – pe³ny zakres.
Kancelaria Prawna Pietruk s.c.

Konkurencyjne ceny 
ul. Grochowska 306/308 lok. 29 

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94;

www.pietruk.eu 
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA REKLAMA

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

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 

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

ZAK£AD POGRZEBOWY
„TOTUS”

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A KR E S  U S Ł UG

(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

ul. Grochowska 242

C A Ł O D O B O W O

KOŒCIÓ£ BAPTYSTYCZNY W ANINIE
Zaprasza serdecznie na nabo¿eñstwa

w ka¿d¹ niedzielê o godz. 10.00
oraz w ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00

Anin, ul. Szpotañskiego 22
(pomiêdzy stacj¹ PKP Miêdzylesie a PKP Anin

naprzeciwko prywatnej szko³y podstawowej)

www.kosciolbaptystyczny.pl




