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– Celem wystawy, w myœl has³a bê-
d¹cego mottem przedsiêwziêcia „Poznaj
grzyby – unikniesz zatrucia” jest uœwia-
domienie wszystkim zwiedzaj¹cym,
przede wszystkim dzieciom i m³odzie¿y,

¿e poza niezwykle mi³ymi doznaniami
smakowymi charakterystycznymi dla
grupy grzybów jadalnych, s¹ rodzaje
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To tytu³ wystawy, któr¹ przez ca³y wrzesieñ mo¿na by³o ogl¹-
daæ w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Warszawie. 

Zêby jadowe
Jak cz³owiek spotka mi³ego

i sympatycznego bliŸniego, to
nie mo¿e posi¹œæ siê ze zdu-
mienia, ¿e taki jeszcze siê
uchowa³. Znam przypadki, ¿e
ca³a Warszawa wie o pani Ba-
si z firmy „x”, która „jest tak
mi³a, ¿e wszystkim pomo¿e”,
albo o panu Zbyszku z innego
przedsiêbiorstwa, który „nie
spuœci ciê od progu”.

Codzienne ¿ycie w Warsza-
wie to wojna na odszczekiwa-
nie siê. Nawet najspokojniej-
szy cz³ek w którymœ momen-
cie zauwa¿a, ¿e jest w ci¹g³ej
defensywie, ¿e w³a¿¹ mu na
g³owê, ¿e korzystaj¹ z jego
naiwnoœci i ¿yczliwoœci. Pa-
trzy w lustro i w szczêce zau-
wa¿a zêby jadowe. Siada za
kierownicê i nim dojedzie do
najbli¿szego skrzy¿owania,
trzy razy wymusz¹ na nim
pierwszeñstwo i poka¿¹ œrod-
kowy palec d³oni. Patrzysz
wiêc na d³onie, a tu roœnie wil-
cza sierœæ.

W sklepie odepchn¹,
w urzêdzie zabior¹ sprzed no-
sa numerek - no nie, myœlisz
sobie, doœæ. Sam warkniesz,
sam odepchniesz i widzisz:
eee, da siê z tym ¿yæ, pêtla na
szyi ju¿ nie uciska, przestrzeñ
jakby wiêksza, ludzie siê od-
suwaj¹ widz¹c rozjuszonego
dzika.

Jedno tylko pytanie cz³o-
wieka trapi? Jak ta Basia i ten
Zbyszek siê uchowali? 

Mieszkañcy wiedz¹? To mo-
¿e powiedz¹?

Tomasz Szymański

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!ABUD
Ju¿ w nowej siedzibie!

ul. Patriotów 208
tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
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TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

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

FFFFUUUUTTTTRRRRAAAA KKKKOOOO¯̄̄̄UUUUCCCCHHHHYYYY
OODDZZIIEE¯̄  SSKKÓÓRRZZAANNAA
Universam Grochów I piêtro

ul. Grochowska 207

pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534

PPPPOOOOZZZZNNNNAAAAJJJJ GGGGRRRRZZZZYYYYBBBBYYYY – unikniesz zatrucia
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Proponowa³ wykupienie
skradzionych rzeczy

Do komendy przy ul. Grena-
dierów zg³osi³ siê mê¿czyzna,
który powiadomi³, ¿e dzieñ
wczeœniej, póŸnym wieczorem,
gdy wraca³ tramwajem do do-
mu, ktoœ ukrad³ mu telefon ko-
mórkowy, dokumenty i 12 z³o-
tych. Do jednej z jego znajo-
mych zadzwoni³ cz³owiek,
który poinformowa³ j¹, ¿e po-
siada te skradzione rzeczy.
Mo¿na je wykupiæ za sto z³o-
tych. Poszkodowany umówi³
siê z mê¿czyzn¹ ¿¹daj¹cym pie-
niêdzy. Poszed³ do bankomatu
i chcia³ wyp³aciæ pieni¹dze.
Niestety, nie mia³ takich œrod-
ków na koncie. Napastnik
wpad³ w sza³. Wyrwa³ po-
krzywdzonemu kartê bankoma-
tow¹ i na jego oczach j¹ po³a-
ma³. Powiedzia³, ¿e daje je-
szcze czas pokrzywdzonemu na
zorganizowanie gotówki. Okra-
dziony zawiadomi³ wreszcie
policjantów, a funkcjonariusze
postanowili zorganizowaæ za-
sadzkê. Janusz J. trafi³ do poli-
cyjnego aresztu. Funkcjonariu-
sze wyjaœniaj¹, sk¹d mia³ doku-
menty i przedmioty. 

Kto rz¹dzi na Grochowie
Policjanci otrzymali wezwa-

nie na ul. Trembowelsk¹ na teren
budowy. Agresywnie zachowu-
j¹cy siê mê¿czyzna od samego
rana kilkakrotnie przychodzi³ na
teren budowy i wydawa³ dyspo-
zycje oraz grozi³ œmierci¹
w przypadku nie zastosowania
siê do nich. Przy kolejnej wizy-
cie wyj¹³ nó¿ kuchenny i przy-
stawiaj¹c go do g³owy szefa eki-
py budowlanej stanowczo
stwierdzi³, ¿e to on rz¹dzi na te-
renie Grochowa i jeœli brygadzi-

sta i jego ludzie w przeci¹gu pó³-
torej godziny siê nie wynios¹, to
on na pocz¹tek uszkodzi mu sa-
mochód, a zaraz potem pokroi
go tym w³aœnie no¿em na kawa³-
ki. Kilka minut póŸniej policjan-
ci zatrzymali 48-letniego Tade-
usza Z., który „spacerowa³” nie-
opodal. Mia³ prawie 1,8 promila
alkoholu we krwi. Na swoim
koncie ma wiele przestêpstw.

Pobili 
na Rondzie Wiatraczna
Kilkanaœcie minut po godzinie

01.00 w nocy pracownicy obs³u-
guj¹cy miejski monitoring zaob-
serwowali, jak na jednym z przy-
stanków pêtli autobusowej przy
Rondzie Wiatraczna dwóch mê¿-
czyzn zaatakowa³o trzeciego.
Uderzyli go butelk¹ w twarz. Kie-
dy pola³a siê krew napastnicy
uciekli. Policjanci udzielili pomo-
cy pokrzywdzonemu i wezwali
pogotowie. Bardzo szybko uda³o
siê równie¿ ustaliæ rysopisy
sprawców, których funkcjonariu-
sze zatrzymali dos³ownie ulicê
dalej. 23-letni Kamil N. i S³a-
womir B. (lat 24) zostali przewie-
zieni do komendy przy ul. Grena-
dierów. Tam policjanci zbadali
stan ich trzeŸwoœci. 23-latek mia³
ponad 2 promile alkoholu 

Wpad³ 
na gor¹cym uczynku

Policjanci sekcji kryminalnej
oko³o godziny 03.30. na ul. £u-
kowskiej spostrzegli mê¿czyznê,
który dok³adnie ogl¹da³ zaparko-
wane w okolicy pojazdy. Funk-
cjonariusze postanowili spraw-
dziæ dok¹d zmierza m³ody cz³o-
wiek, poszli za nim i ca³y czas
obserwowali. W pewnym mo-
mencie m³odzieniec podszed³ do
zaparkowanej srebrnej hondy

i rozbi³ przedni¹ szybê. Krymi-
nalni podjêli poœcig za sprawc¹
uszkodzenia, którego zatrzyma-
no. 25-letni Norbert K. by³ bar-
dzo zaskoczony obecnoœci¹
stró¿ów prawa. Jak siê okaza³o
w komendzie przy ul. Grenadie-
rów zatrzymany by³ pod wp³y-
wem alkoholu. Badanie wykaza-
³o 2 promile. W trakcie wykona-
nych póŸniej czynnoœci policjan-
ci dowiedli, ¿e Norbert K. zd¹¿y³
jeszcze oberwaæ lusterka w hon-
dzie. W³aœciciel samochodu
oszacowa³ straty na kwotê 1000
z³otych. 25-latek us³ysza³ zarzut
uszkodzenia mienia. Grozi mu
do 5 lat wiêzienia.

I Straży Miejskiej

Nago po Igañskiej
10 paŸdziernika oko³o godz.

13.00 stanowisko dowodzenia
Stra¿y Miejskiej otrzyma³o
zg³oszenie od operatora monito-
ringu, ¿e ulic¹ Igañsk¹ w stronê
Al. Stanów Zjednoczonych spa-
ceruje go³y mê¿czyzna. Na ron-
dzie Wiatraczna wsiad³ do tram-
waju linii numer 9, który jecha³
w kierunku centrum. – Na przy-
stanku tramwajowym Kino-
wa/Waszyngtona wyprowadzili-
œmy mê¿czyznê. By³ ca³kiem go-
³y, na rêku mia³ jedynie zegarek
– relacjonuje stra¿nik. – Mê¿-
czyzna by³ zmarzniêty. Okryli-
œmy go kocem termicznym
i wsadziliœmy do samochodu –
doda³ funkcjonariusz. W³odzi-
mierz Z (37 lat) oœwiadczy³, ¿e
jedzie do Z³otych Tarasów i le-
czy siê psychiatrycznie. Na
miejsce wezwano pogotowie.
Decyzj¹ lekarza, mê¿czyzna zo-
sta³ przewieziony do szpitala. 

toms
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„OKAZJA”, ul Targowa 1, 
wejœcie od Zamoyskiego

Czynne: pon.-pt. 1000-1800, 
sob. 930-1330

SKLEPSKLEP

DUŻEDUŻE
ROZMIARROZMIARYY

w w 
rewelacyjnychrewelacyjnych

cenach!cenach!

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

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

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika
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03−977 Warszawa, ul. Arabska 9

og³asza przetarg nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego 
w nowej inwestycji realizowanej przy ul. Saskiej 16:

� Lokal użytkowy nr U4 na parterze o powierzchni 91,12 m2

– planowany termin oddania  IV kwartał 2009 r.

Specyfikacja warunków sprzeda¿y oraz stosowne regulaminy i uchwa³y dostêpne s¹ w siedzibie
Spó³dzielni pok. Nr 7 oraz na stronie internetowej Spó³dzielni:  w zak³adce „Inwestycja Saska 16”.

Po wp³acie wadium w wysokoœci 43.300,00 z³ brutto, oferty na zakup lokalu u¿ytkowego 
nale¿y sk³adaæ zgodnie ze specyfikacj¹ warunków sprzeda¿y w siedzibie SBM „Ateñska” do dnia 
22.10.2008 r. do godz. 12.00 w pok. Nr 6.

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 22.10.2008 r. o godz. 12.30 w siedzibie Spó³dzielni w pok. Nr 8.

Przetarg mo¿e byæ uniewa¿niony przez Zarz¹d Spó³dzielni bez podania przyczyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni:
– w sprawach organizacyjnych zwi¹zanych z przetargiem pok. Nr 7 lub pod numerem telefonu 

022 672-03-24 wew. 127 (Pani Joanna D¹browska),
– w sprawach realizacji inwestycji, warunków technicznych wykonania pok. Nr 9 lub pod numerem telefonu

022 672-03-24 wew. 111 (Pan Bogdan Piasta).

Specyfikacjê oraz komplet dokumentów do przetargu mo¿na nabyæ w siedzibie Spó³dzielni pok. Nr 7 
od dnia 07.10.2008 r. za cenê 30,00 z³.

Pradze Po³udnie przyby³ kolejny
zabytek! Rogowski Develop-
ment, firma, na której terenie
znajduje siê cenny obiekt, bê-
dzie musia³a zrezygnowaæ z je-
go wyburzenia.
1 wrzeœnia minê³o równo 105 lat od chwili,

gdy pierwszy raz w Warszawie, w prywatnym
mieszkaniu, zaœwieci³a zasilona elektrycznoœci¹
¿arówka. By³o to w mieszkaniu przy ul. Moko-
towskiej 59, zajmowanym przez niejakiego (nie-
jak¹?) Aleksandrine. Œwiat³o zab³ys³o na 5 minut
pomiêdzy godzin¹ 15.45 a 15.50. Szybko okaza-
³o siê, ¿e Warszawa bez elektrycznoœci nie mo¿e
ju¿ funkcjonowaæ.
Tak¿e Warszawa
prawobrze¿na. Ta
jednak na pierwsz¹
stacjê transforma-
torow¹ musia³a po-
czekaæ do 1929 r.
Stacjê tê zbudowa-
no przy ul. Miñ-
skiej 46 i praktycz-
nie w nienaruszo-
nym stanie prze-
trwa³a ona do cza-
sów obecnych. 

Piszemy „prak-
tycznie”, gdy¿ kilka
miesiêcy temu zo-
sta³a nabyta wraz
z dzia³k¹ przez fir-
mê „Rogowski De-
velopment”. Deweloper zamierza³ stacjê wyburzyæ
i postawiæ w tym miejscu apartamentowiec. Wraz
z przejêciem stacji przez „Rogowski Development”
rozpoczê³a siê dewastacja obiektu. Prezes Remi-
giusz Rogowski prosi, ¿eby tych faktów ze sob¹ nie
³¹czyæ, ale fakty pozostaj¹ faktami. Pisaliœmy
o sprawie w „Mieszkañcu” Nr 14 z 2008 r. (wyda-
nie dostêpne w naszym internetowym archiwum na
stronie  www.mieszkaniec.pl). 

W czasie wizji lokalnej obiektu dokonanej
przez konserwatora zabytków odkryto tak¿e, ¿e
na terenie stacji znajduje siê ceglane stanowisko
strzelnicze – bunkier z okresu II wojny œwiato-

wej. Dziêki interwencji samorz¹dowców i me-
diów uda³o siê powstrzymaæ degradacjê budyn-
ku, a Barbara Jezierska, Mazowiecki Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków zapowiedzia³a szybkie
wpisanie stacji trafo do rejestru zabytków. I tak
te¿ siê sta³o – stacja niedawno zosta³a objêta
ochron¹ konserwatorsk¹. Przypomnijmy, ¿e
w Warszawie zachowa³y siê trzy stacje trafo z lat
20 ubieg³ego wieku. 

Stacja z ul. Miñskiej wg Barbary Jezierskiej
„spoœród pozosta³ych obiektów wyró¿nia siê de-
koracyjnoœci¹ zastosowanego detalu architekto-
nicznego, nawi¹zuj¹cego do form barokowych
i klasycystycznych oraz wywa¿onymi proporcja-
mi bry³y”. Choæ obiekt w tej chwili jest niedo-

stêpny, to przyci¹ga mi³oœników historii i stolicy.
Stanowi cel wycieczek i spacerów organizowa-
nych przez warszawskich przewodników turysty-
ki (na zdjêciu). Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e „Ro-
gowski Development” uszanuje ten po³udniowo-
praski zabytek i ¿e stacja zostanie wyremontowa-
na. I bêdzie cieszy³a oko nastêpnych pokoleñ
warszawiaków. A mo¿e deweloper atrakcyjnie j¹
zagospodaruje i tchnie w ni¹ nowe ¿ycie zamiast
planowanej œmierci w tumanach gruzu...? Tak
przynajmniej robi siê w Europie. A co zrobi pre-
zes Rogowski? Zobaczymy.

Magda K.

CO ZROBI DEWELOPER?
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BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

ZIMA, 
GOR¥CE MARZENIA!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

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

REKLAMA REKLAMA

Nowe delikatesy
ekologiczne Orga-
nic Farmy Zdrowia
zaczê³y dzia³alnoœæ
po raz pierwszy na
prawym brzegu Wi-
s³y – na Goc³awiu,
na rogu ul. Fiel-
dorfa i Meissnera
(w pobli¿u Wa³u
Miedzeszyñskiego). 

To pierwsza placówka
zlokalizowana samodziel-
nie, pozosta³ych piêæ
funkcjonuje w galeriach
handlowych. I pierwsza
w tej czêœci miasta oferu-
j¹ca blisko 4 tys. produktów ekologicznych, czyli certyfikowanych, ³¹cznie z pieczywem, wêdli-
nami, nabia³em i warzywami. S¹ bardzo poszukiwane produkty dla alergików, diabetyków, osób
z diet¹ bezglutenow¹. Osobny dzia³ to ekologiczne kosmetyki i œrodki czyszcz¹co-pior¹ce.
Bêdzie specjalny dzia³ z Biowinami.

Szczególnie wa¿ne dla kobiet w ci¹¿y, matek karmi¹cych i dzieci
jest oferowanie produktów bez chemicznych polepszaczy i konser-
wantów, wytwarzanych bez u¿ycia sztucznych nawozów i chemicz-
nych œrodków ochrony roœlin. 

Zalet¹ delikatesów Organic Farmy Zdrowia s¹ bezp³atne dy¿ury
i doradztwo w zakresie ¿ywienia – w delikatesach w pi¹tki od godz.
12.00 do 18.00 i przez Internet: a.sienkiewicz@organicmarket.pl.
Przez sieæ internauci mog¹ zamawiaæ towary: www.ekosfera.pl. 

Nowe delikatesy są czynne poniedziałek – piątek od
godz. 10.00–20.00, w soboty od 9.00−18.00, niedziele
10.00−16.00. Tel. 022−671−04−15.

AS 2008

Delikatesy Organic Farmy Zdrowia na ul. Fieldorfa 1/3 

Bio smaki na Gocławiu 
INGRES NA KAMIONKU

Drugi w tym wieku ingres arcybiskupi na Pra-
dze Po³udnie odby³ siê w konkatedrze p.w.
Matki Bo¿ej Zwyciêskiej na Kamionku. 
5 paŸdziernika br. nowy Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Pra-

skiej abp. Henryk Hoser dokona³ uroczystego ingresu do œwi¹tyni przy
ul. Grochowskiej 365. Przed wrotami koœcio³a arcybiskupa powita³ pro-
boszcz tutejszej parafii ks. Józef Zdzis³aw Gniazdowski (na zdjêciu).
W uroczystoœci licznie uczestniczyli przedstawiciele œwieckich s³u¿b li-
turgicznych i parafianie. Nie zabrak³o przedstawicieli w³adz samorz¹do-
wych z burmistrzem dzielnicy na czele. No i oczywiœcie duchownych
z pobliskich koœcio³ów. Trzeba przyznaæ, ¿e choæ ksi¹dz arcybiskup
spor¹ czêœæ swojego ¿ycia spêdzi³ na afrykañskich misjach, to doskona-
le zna historiê lokaln¹. I to nie tylko historiê diecezji, ale nawet poszcze-
gólnych parafii. 

W homilii arcybiskup Hoser przypomnia³, ¿e ju¿ siedem wieków te-
mu na Kamionie by³a wspólnota parafialna. Mówi³ o rzezi Pragi, o Po-
wstaniu Listopadowym, o tym, ¿e to w³aœnie w koœciele na Kamionku
odprawi³ swoj¹ ostatni¹ mszê œwiêt¹ ks. Ignacy Skorupka przed walk¹

z Rosjanami. Mówi³ o „Cudzie nad Wis³¹” i o tym, ¿e ta œwi¹tynia po-
wsta³a, jako narodowe wotum dziêkczynne za ocalenie Polski i Europy
przed bolszewizmem. 

– Konkatedra, to drugi co wa¿noœci koœció³ po katedrze – wyjaœnia³
wiernym arcybiskup Henryk Hoser. – Ranga jej jest wielka i dlatego
nabo¿eñstwa i uroczystoœci winny siê tu odbywaæ z nale¿yt¹ godnoœci¹.
Widaæ by³o, ¿e arcybiskupowi podoba³a siê oprawa ingresu przygoto-
wana przez gospodarzy. 

W koœciele Matki Bo¿ej Zwyciêskiej zagra³a orkiestra z „bliŸniaczej”
parafii z Rembertowa oraz œpiewa³ tutejszy, utytu³owany chór ¿eñski
„Kamionek”. Arcybiskup Hoser przypomnia³ zas³ugi uczestnicz¹cych
w liturgii biskupów – Kazimierza Romaniuka i Stanis³awa Kêdziory,
który niedawno obchodzi³ 50-lecie kap³añstwa. Proboszcz Gniazdowski
zaœ wspomnia³ mniej znane fakty z ¿ycia parafii, jak to, ¿e zaraz po wyj-
œciu z wiêzienia Prymas Tysi¹clecia, ks. kardyna³ Stefan Wyszyñski
„jedne z pierwszych kroków” skierowa³ do tego koœcio³a, czy te¿ to, ¿e
w murach konkatedry znajduje siê tablica poœwiêcona pamiêtnej wizy-
cie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II na Stadionie Dziesiêciolecia, który tak-
¿e znajduje siê w obrêbie kamionkowskiej parafii. ar  
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

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

hurt detal
✓ grzejniki  

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

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     JJJJEEEESSSS IIII EEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

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

� 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

Agnieszka i Jacek KRUPA

STUDIO TAÑCA
CLASSIC

NAUKA TAÑCA
TOWARZYSKIEGO 
POZIOM HOBBY

Zapraszamy do
CHUK Kamionek – ul. Kinowa 19
�� dodatkowe miejsce 
�� dodatkowe terminy 
�� dodatkowe grupy

START JU¯ W LISTOPADZIE 
ILOŒÆ MIEJSC OGRANICZONA

Op³ata 60 PLN/os/mies.
Zajêcia raz w tygodniu

Zapisy SMS:  600-088-207
www.stclassic.pl

e-mail:  biuro@stclassic.pl
W nastêpnym numerze

„Mieszkañca” wiêcej szczegó³ów

Ciekawe zak¹tki Pragi, Weso³ej i Rem-
bertowa w obiektywie uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
podziwiali 6 paŸdziernika licznie zgro-
madzeni goœcie wystawy w Gimna-
zjum nr 18 przy ul. Angorskiej.

Do organizatora konkursu – NSZZ „Solidar-
noœæ” - Komisji Miêdzyzak³adowej nr 387 Pracow-
ników Oœwiaty i Wychowania nades³ano ponad sto
zdjêæ. Przyznano dwie pierwsze nagrody exequo:
dla zdjêcia praskiego kirkutu na Bródnie Katarzyny
Zdulskiej (na zdjêciu trzecia z lewej) i dzwonnicy
koœcio³a na Kamionku Weroniki Gardy.  

Sfotografowano te¿ piêkn¹, ale bardzo zni-
szczon¹ kamienicê przy ul. Chodakowskiej, stare
podwórka przy ulicy Miñskiej, bramê wjazdow¹
do AON w Rembertowie. 

Na wystawie spotkaliœmy zastêpcê burmistrza
Pragi Po³udnie Adama Grzegrzó³kê, który przy-
zna³, ¿e wiêkszoœæ zak¹tków uwiecznionych na
fotografiach jest zaniedbana. – Znajd¹ one swo-
je miejsce w planie rewitalizacji dzielnicy –
obieca³. Wystawê „Po prawej stronie Wis³y –
ocaliæ od zapomnienia” mo¿na ju¿ ogl¹daæ
w urzêdzie dzielnicy Praga Po³udnie przy ul.
Grochowskiej 274. Wystawê objêli patronatem
burmistrzowie dzielnic Pragi Po³udnie, Wawra
i Rembertowa.

(NB)

Misj¹ Polskiego Komite-
tu Pomocy Spo³ecznej
od 50 lat jest niesienie
fachowej pomocy, udzie-
lanie materialnego i or-
ganizacyjnego wsparcia
ludziom znajduj¹cym siê
w trudnych sytuacjach
¿yciowych. PKPS z We-
so³ej, dzia³aj¹cy na zasa-
dzie non profit, co roku
do¿ywia ok. 450 osób
z dzielnicy, realizuje te¿
programy spo³ecznej in-
tegracji seniorów i wyja-
zdy wakacyjne. 

50–lecie PKPS-u w Weso³ej,
zorganizowali wspólnie Klub
Seniora i burmistrz dzielnicy
Edward K³os. Urodziny obcho-
dzono 12 paŸdziernika w pobli-
skiej Parafii Opatrznoœci Bo¿ej.
By³a msza œwiêta, a po niej uro-
czysty koncert tria Krystyny
Proñko po³¹czony z piknikiem.

Obecni na spotkaniu Bogdan
Jasko³d, dyrektor Biura Polityki
Spo³ecznej m.st. Warszawy
i Edward K³os, burmistrz dziel-
nicy Weso³a (na zdjêciu) w do-

wód uznania i w podziêkowa-
niu za ofiarn¹ pracê przekazali
dla wszystkich uczestników
spotkania jubileuszowy tort. 

nabu

W przysz³ym tygodniu ruszy proces konser-
wacji s³ynnej rzeŸby „Sztafeta”, która stoi
po po³udniowej stronie Stadionu Dziesiêcio-
lecia. Operacja potrwa miesi¹c i zak³ada ge-
neralny remont oraz zabezpieczenie charak-
terystycznego dzie³a.

Konserwacji „Sztafety” podj¹³ siê artysta rzeŸbiarz Jacek No-
wicki, który skontaktowa³ siê ze spó³k¹ Narodowe Centrum Sportu
i zaoferowa³ swoj¹ pomoc przy modernizacji „Sztafety”. Koszt
prac to oko³o 50 tys. z³. Jacek Nowicki jest równie¿ autorem s³yn-
nego o³tarza, na którym Papie¿ Jan Pawe³ II odprawi³ mszê na Sta-
dionie Dziesiêciolecia w 1983 roku.

- Dziêki konserwacji wszystkie elementy „Sztafety” zostan¹
solidnie wzmocnione. Prace bêd¹ polega³y równie¿ na uzupe³-
nieniu licznych ubytków, które powsta³y w ci¹gu wielu lat z po-
wodu warunków atmosferycznych (rzeŸba zosta³a ods³oniêta 22

lipca 1955 roku, w dniu otwarcia Stadionu Dziesiêciolecia) –
wyjaœnia Janusz Kubicki, wiceprezes Narodowego Centrum
Sportu. - RzeŸba zostanie te¿ pokryta specjaln¹ pow³ok¹, dziêki
której bêdzie zdecydowanie lepiej chroniona przed deszczem,
œniegiem i wiatrem. Jacek Nowicki przygotuje monument do
przeniesienia. Aby wykonaæ niezbêdne prace konserwacyjne, ich
autor zbuduje wokó³ monumentu specjalne rusztowanie – doda-
je Janusz Kubicki. 

Ostateczna lokalizacja rzeŸby autorstwa prof. Adama Romana
nie jest jeszcze ustalona. Bêdzie jednak zachowana na terenie Sta-
dionu Narodowego, podobnie jak inne, wartoœciowe elementy ar-
chitektoniczne ze Stadionu Dziesiêciolecia – m.in. tablice upamiêt-
niaj¹ce samospalenie Ryszarda Siwca i bohaterstwo olimpijczyków
zamordowanych w czasie II wojny œwiatowej. 

Modernizuj¹c monument, Narodowe Centrum Sportu realizuje
zalecenia Rady Warszawy, która w lipcu ubieg³ego roku uchwali³a
stanowisko w sprawie zachowania tablic pami¹tkowych i rzeŸby
„Sztafeta” ze Stadionu Dziesiêciolecia. Sto³eczni radni uznali, ¿e
tablice i rzeŸby „stanowi¹ czêœæ pamiêci narodowej i jako takie po-
winny zostaæ zachowane i umieszczone w obiektach Narodowego
Centrum Sportu”. (ab)

WIELKIE PSTRYKANIE 
po prawej stronie Wisły

Złota rocznica w Wesołej

„Sztafeta” w remoncie
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„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do swoich sklepów

ze sprzeda¿¹ produktów ekologicznych
W sprzeda¿y:
� bakalie
� wêdliny tylko w DH UNIVERSAM
� artyku³y 

masowe
� przetwory

owoco-
-warzywne

� pasty, pasztety,
przetwory 
obiadowe

� ciasteczka
� herbaty, kawy
� torby 

ekologiczne

Podejmujemy 
„EKO DECYZJÊ”

- ul. Grochowska 207
(DH UNIVERSAM)

- al. Dzieci Polskich 17 
- ul. Samolotowa 2
- ul. Trakt Lubelski 163
- ul. Szaserów 124
- ul. Kajki 69
- ul. Che³m¿yñska 41
- ul. Patriotów 172

- ul. Paryska 11/15
- ul. ¯egañska 10
- ul. Grenadierów 40
- ul. Gen. A. Chruœciela 25
- ul. Marysiñska 23a
- ul. Lucerny 87
- ul. Miêdzynarodowa 54
- ul. Zbójnogórska 37
- ul. Brata Alberta 2

REKLAMA REKLAMA

Trzy miesi¹ce temu, po sy-
gnale Czytelniczki, opisaliœmy
zepsut¹ ³awkê na wawerskim

przystanku autobusowym przy
ul. Strzyg³owskiej. I prosiliœmy
gospodarza dzielnicy, burmi-
strza Jacka Duchnowskiego,
aby zadzia³a³ dla dobra mie-
szkañców. ¯eby spowodowa³,
¿e strudzeni bêd¹ na siedz¹co
oczekiwaæ na przyjazd autobu-
su. Nie mieliœmy w¹tpliwoœci,
¿e sprawa zostanie za³atwiona
szybko i sprawnie. W koñcu
dla burmistrza reprezentuj¹ce-
go rz¹dz¹c¹ stolic¹ partiê i w³a-
daj¹c¹ Warszaw¹ Pani¹ Prezy-
dent za³atwienie naprawienia
przystankowej ³aweczki jest
jak pstrykniêcie palcem. A po-
za tym, przecie¿  ka¿dy dobry
gospodarz dba o swoj¹ trzódkê,
a ¿e w tym przypadku trzódk¹
s¹ ludzie, to chodzi³o o zapew-
nienie im ludzkich warunków
oczekiwania na przystanku. 

Nie spieszyliœmy siê ze
sprawdzeniem jak szybko bur-
mistrz Duchnowski rozwi¹za³

opisywany problem. Chcieli-
œmy daæ mu wiêcej czasu, bo
wiemy, ¿e ma teraz strasznie du-

¿o na g³owie – opieka nad m³o-
dym potomkiem, budowa do-
mu, no i gospodarzenie dzielni-
c¹. Trudno to wszystko pogo-

dziæ, tym bardziej, ¿e burmistrz
mieszka w innej czêœci stolicy
i du¿o czasu pewnie traci na do-
jazdy do urzêdu Wawra (choæ
podobno – korków w Warsza-
wie ju¿ nie ma). No wiêc czeka-
liœmy trzy miesi¹ce i pojechali-
œmy na przystanek przy ul.
Strzyg³owskiej, aby œwiêtowaæ
Now¹ £aweczkê. A tam – za-
skoczenie! Nowej £aweczki nie
ma. Resztki starej jak straszy³y,
tak strasz¹ (zdjêcie obok). 

Oj, rozczarowaliœmy siê.
A tak chcieliœmy burmistrza
Duchnowskiego pochwaliæ, ¿e
zrobi³ coœ dobrego dla Wawra
i wawerczyków...   I ju¿ szyko-
waliœmy nowe wyzwanie –
przywrócenie œwietnoœci kolej-
nemu wawerskiemu przystan-
kowi (zdjêcie poni¿ej). Ale chy-
ba nie ma co zawracaæ Panu
Burmistrzowi g³owy. Do koñca
kadencji wawerczycy jakoœ
przestoj¹. A potem, Pan Bur-
mistrz, po przystanku Wawer,

zostanie rzucony na jakiœ inny
wa¿ny odcinek. Czego dzielni-
cowej spo³ecznoœci szczerze ¿y-
czymy. rosa

Interwencje MIESZKANCA

Przystanek Wawer
Taka jest rola prasy, ¿eby sygnalizowaæ pro-
blemy, mêczyæ o ich rozwi¹zanie i sprawdzaæ
efekty. I informowaæ Czytelników o negaty-
wach lub pozytywach prasowej krytyki.

POMÓR 
PTACTWA 
TRWA

Nadal umieraj¹ kaczki i ³abêdzie
w Jeziorku Kamionkowskim.
W czasach ptasiej grypy nie mo¿-
na bagatelizowaæ takich sygna³ów.

W poprzednim numerze „Mieszkañca” infor-
mowaliœmy o zwiêkszonej iloœci martwych ka-
czek w Jeziorku Kamionkowskim i o tym, ¿e pa-
d³y dwa z trzech p³ywaj¹cych tam ³abêdzi. Nie-
stety pomór trwa dalej. – Dobrze, ¿e o tym napi-
saliœcie – powiedzia³a jedna z Czytelniczek – ale
dlaczego tylko Wasza Redakcja interesuje siê tym
tematem? Inni nie boj¹ siê ptasiej grypy? Boj¹
siê. Szczególnie okoliczni mieszkañcy i spacero-
wicze (to wiemy po licznych reakcjach Czytelni-
ków po naszej publikacji). A jeœli chodzi o s³u¿by
i inne media, to po prostu nikt nie wierzy, ¿e pta-
sia grypa mo¿e pojawiæ siê w Warszawie.
W wielkim mieœcie czujemy siê bezpieczni. Ale
czy s³usznie? Chyba nie, bo trzeba pamiêtaæ, ¿e
np. w zesz³ym roku ptasia grypa pojawi³a siê
w Toruniu. 

Dlatego dobrze, ¿e Czytelnicy s¹ czujni i zg³a-
szaj¹ nam dalsze przypadki martwych ptaków
wodnych. Tylko w ubieg³y wtorek otrzymaliœmy
sygna³y o kolejnych trzech martwych kaczkach
w jeziorku, a pan Jarek z Grochowa, pokaza³ nam
nastêpny film nagrany telefonem komórkowym.
Film przedstawia³ kolejnego umieraj¹cego ³abê-
dzia. Przyczynê padania ptactwa w Jeziorku Ka-
mionkowskim usi³uje wyjaœniæ Dorota Jankow-
ska-Lamcha z lokalnego samorz¹du. – Z Wawer-
skiej Spó³ki Wodnej, która zbiera³a pad³e ³abê-
dzie, otrzymaliœmy szybk¹, ale lakoniczn¹ odpo-
wiedŸ, ¿eby o dalsze losy martwych ptaków pytaæ
Zarz¹d Oczyszczania Miasta – mówi pani Doro-
ta. – Ale ZOM, mimo monitu, oci¹ga siê z odpo-

wiedzi¹. Do tej pory nie wiemy, co jest przyczyn¹
umierania ptactwa i czy w ogóle martwe ³abêdzie
i kaczki by³y przekazane do badania. A mieszkañ-
cy siê niepokoj¹. 

My ustaliliœmy, ¿e w ci¹gu ostatniego miesi¹ca
ani jeden martwy ptak z tego terenu nie trafi³ do
analizy do Powiatowego Instytutu Weterynaryj-
nego. Pracuj¹cy tam inspektor dr Dobromir Bar-
tecki uspokaja: - To nie jest okres zagro¿enia pta-
si¹ gryp¹. Zwiêkszon¹ iloœæ martwych ptaków ra-
czej wi¹za³bym z jakimœ zatruciem, ska¿eniem
wody. Spraw¹ zainteresowa³a siê bêd¹ca na roz-
ruchu stacja TVN Warszawa. Jej reporterzy za-
wieŸli do badania próbkê wody z Jeziorka Ka-
mionkowskiego. – Niestety, na wyniki tych badañ
te¿ trzeba bêdzie trochê poczekaæ – powiedzia³
nam redaktor Maciej Cnota z TVN. ar

Martwe ptaki l¹duj¹ w plastikowych workach.
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� 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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

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”)

„Min¹³ sierpieñ, min¹³ wrzesieñ znów
paŸdziernik i ta jesieñ…” – chcia³oby
siê zaœpiewaæ wraz z Wies³awem Michni-
kowskim patrz¹c w kalendarz i obser-
wuj¹c obrady Rady Warszawy. Jak za-
wsze jesieni¹ pojawia siê problem „³ata-
nia” wykonania bud¿etu Miasta. Nie
wiedzieæ czemu przyjê³o siê uwa¿aæ, i¿
dobry bud¿et to taki, którego wykona-
nie jak najbardziej zbli¿a siê do 100
procent planu. A, ¿e w dobie ustawy
o zamówieniach publicznych i wicepre-
zydenta Kochaniaka planowaæ trudno,
jesieni¹ dokonuje siê „zmian i korekt
bud¿etu”. Generalnie polegaj¹ one na
zabieraniu niewydanych na du¿e pro-
jekty sum i przenoszenia ich tam, gdzie
jeszcze istnieje szansa na ich wydanie.
A naj³atwiej wydaje siê nie na budowa-
nie, ale kupowanie. Nic wiêc dziwnego,
i¿ na szpitale, przychodnie, teatry, a na-
wet niektóre urzêdy spad³ (i jeszcze
spadnie) deszcz pieniêdzy. Teraz pozo-
staje tylko jeden problem: jak zagwa-
rantowaæ ich wydanie, na rzeczy na-
prawdê potrzebne (i kosztowne), gdy
procedura przetargowa musi potrwaæ,
a towar na miejsce musi dotrzeæ (i byæ
uruchomiony!) do 10 grudnia. Niemo¿-
liwe? Mo¿liwe. Sami zobaczycie. 

Niezale¿nie od kasy na zakupy, Ra-
da postanowi³a zakoñczyæ wreszcie roz-
babran¹ przez Kochaniaka sprawê roz-
budowy Szpitala Praskiego. Okaza³o
siê, i¿ kwestiê porêczenia kredytu dla
tego upadaj¹cego, a niezwykle po-
trzebnego Warszawie szpitala, mo¿na
za³atwiæ w ci¹gu kilkudziesiêciu minut.
Trzeba tylko chcieæ. Najpierw wiêc rad-
ny Andrzej Golimont (SLD) oko³o godz.

12.00 zg³osi³ wniosek-nie wniosek, ¿e
jeœli stosownej uchwa³y nie bêdzie „do
godziny 16.00” to „bêdzie zmuszony
postawiæ wniosek”. Jaki wniosek, nie
ujawni³. Ale swoim wyst¹pieniem uru-
chomi³ wiceprezydenta Jacka Wojcie-
chowicza, który o Praski walczy od mie-
siêcy jak lew i który, jak póŸniej wyja-
wia³ nieoficjalnie dziennikarzom, by³
przekonany, „¿e odpowiedni pion
uchwa³ê na dziœ przygotowa³”. A, ¿e
okaza³o siê, i¿ nie przygotowa³, to wku-
rzony Wojciechowicz dokument przygo-
towa³ i dostarczy³ sam. 

Dobrze przed 15.00 projekt wp³yn¹³
do Rady. I natychmiast, jednomyœlnie,
zosta³ wprowadzony pod obrady. Kilka-
naœcie minut póŸniej (owe minuty po-
trzebne by³y wy³¹cznie na posiedzenie
klubu PO, którego w³adze opieprzy³y
Ratusz, ¿e sobie nie radzi) bez dyskusji
i g³osów przeciwnych Rada uchwa³ê pod-
jê³a, przecinaj¹c wreszcie problemy.
Szpital Praski otrzyma³ mo¿liwoœæ wziê-
cia kredytu, który nie tylko uratuje in-
westycje, ale tak¿e pozwoli w miarê nor-
malnie funkcjonowaæ, a wiêc odbijaæ siê
od dna. 

Z ca³ej tej historii p³ynie wniosek:
a mo¿e Jacek Wojciechowicz powinien
zaj¹æ siê robot¹ za wszystkich wicepre-
zydentów? Kasy da mu siê odpowiednio
wiêcej, dobê siê wyd³u¿y i bêdzie git!

Rada podnios³a czynsze w mieszka-
niach komunalnych. Boj¹c siê spo³ecz-
nej reakcji dokonano jednak obni¿ki
podwy¿ki. Propozycje podwy¿ki obni¿-
ki przepad³y. Teraz mieszkañcy musz¹
poczekaæ na specjalne instrukcje,
z których dowiedz¹ siê, jak z systemu

bonifikat skorzystaæ. Wyliczenie jest
stosunkowo proste i dla emerytowane-
go profesora Politechniki Warszawskiej
stanowi zajêcie na góra dwa dni. Pozo-
stali niech ju¿ dziœ szukaj¹ pomocy
u radnych Platformy i Agnieszki Kunce-
wicz (podobno niezale¿na, choæ nie do
koñca wiadomo, od kogo), którzy pod-
wy¿kê przeg³osowali. 

Trzeba przyznaæ, i¿ radni wykazali
siê umiejêtnoœci¹ przewidywania. Po-
niewa¿ decyzji o podwy¿ce czynszów
na trzeŸwo znieœæ siê nie da, s³usznie
za³o¿yli, i¿ izba wytrzeŸwieñ bêdzie
mia³a wiêcej pracy. I po raz pierwszy od
wielu lat zdecydowali siê podwy¿szyæ
jej pracownikom pensje. Œrednio o rów-
nowartoœæ flaszki na g³owê. 

Nie uda³o siê natomiast przekszta³-
ciæ poprzez likwidacjê systemu monito-
ringu wizyjnego, czyli jednostki, która
odpowiada za uliczne kamery. Gdy j¹
tworzono zapowiadano, i¿ zatrudnie-
nie w niej znajd¹ niepe³nosprawni
(praca siedz¹ca i doœæ spokojna). Gdy
ju¿ zaczê³a dzia³aæ okaza³o siê, i¿ pra-
cuj¹ w niej g³ównie emeryci munduro-
wi i ich znajomi, co nam osobiœcie nie
przeszkadza. Gdy pracownik widzi
w monitorku coœ niepokoj¹cego, prze-
kazuje sygna³ do odpowiedniej jedno-
stki: policji, stra¿y miejskiej lub innego
pogotowia. I tyle. Komendant Stra¿y
Miejskiej Zbigniew Leszczyñski (nie
bez powodu nazywany „Genera³em”)
umyœli³ sobie, i¿ to jawne marnotraw-
stwo i lepiej bêdzie, gdy centrum bê-
dzie elementem stra¿y miejskiej. Dzia-
³aæ bêdzie wprawdzie tak samo, ale za
to ka¿dy sygna³ przekazywany dalej,
bêdzie mo¿na wykazaæ jako „wynik”
stra¿y miejskiej. 

I statystyki podskocz¹. Dlaczego ma-
rzenia „Genera³a” nie spe³niono?
Podobno radni PO postanowili wyko-
rzystaæ nieobecnoœæ w kraju Pani Pre-
zydent i „pokazaæ Leszczyñskiemu
miejsce w szyku”. 

Ale gdybyœmy mieli obstawiaæ – co
siê odwlecze, to nie uciecze i Leszczyñ-
ski monitoring dostanie. 
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W dniu 25 paŸdziernika 2008 r. na terenie Œrodowiskowej Hali Sportowej OSiR
Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy przy ul. Siennickiej 40  odbêdzie siê
coroczny festyn „ ¯yj zdrowo na sportowo”. Bêdzie to impreza sportowo – kul-
turalno – edukacyjna. 

	 Blok edukacyjny poprowadz¹ przedstawiciele Medycznego Studium Zawo-
dowego nr 4 oraz nr 3, którzy bêd¹ dokonywaæ pomiarów ciœnienia têtniczego,
poziomu cholesterolu i glukozy, pomiaru pojemnoœci ¿yciowej p³uc, masa¿u re-
laksacyjnego i wiele innych. Wszystkie badania bêd¹ dokonywane bezp³atnie.

	 Blok sportowo – rekreacyjny to ró¿nego rodzaju konkursy sprawnoœciowe
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, takie jak: wielobój sprawnoœci (7 konkuren-
cji), tor przeszkód, konkursy si³owe. Zorganizowany bêdzie równie¿ wielobój
i rodzinny tor przeszkód. Atrakcj¹ dla uczestników festynu bêdzie udostêpnie-
nie œcianki alpinistycznej, gdzie pod okiem instruktorów prowadzona bêdzie
nauka wspinaczki. Ponadto pod opiek¹ trenerów prowadzona bêdzie nauka
i walki szermiercze na szpady, nauka strzelania z ³uku sportowego, nauka gry
w unihokeja i wiele innych. 

	 Blok kulturalno – rozrywkowy poprowadzi p. Andrzej Frajndt. Jak zawsze
w programie festynu znajduje siê bardzo wiele indywidualnych i rodzinnych
konkursów. Uczestnicy otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto poka-
zy, wystêpy i wspólna zabawa oraz spotkania z w³adzami dzielnicy Praga Po-
³udnie. Wszystkich atrakcji nie zdradzamy.

Zapraszamy ma³ych i du¿ych, indywidualnie i rodzinnie 
do hali OSiR Praga Po³udnie przy ul. Siennickiej 40 

dnia 25 paŸdziernika w godz. 10.00–15.00. 
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„Bezpieczne życie” w Rembertowie
9 paŸdziernika br. w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskie-
go odby³a siê inauguracja I edycji programu „Bezpieczne ¿ycie”.

W³adze Dzielnicy Rembertów, wspólnie z Biurem Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego m.st.
Warszawy, postanowi³y we wszystkich klasach I-III rembertowskich  szkó³  podstawowych rozpocz¹æ wdra-
¿anie programu edukacyjnego „Bezpieczne ¿ycie” w roku szkolnym 2008/2009. W marcu br. w rembertow-
skim urzêdzie zapoznano uczestników z zagadnieniami programu, który realizowany jest we wspó³pracy ze
Szwedzk¹ Lig¹ Obrony Cywilnej. 

Celem tego programu jest poprawa bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cych w domu, jak i po-
za domem, wskazanie potencjalnych zagro¿eñ ¿ycia i zdrowia, sposobów zapobiegania nieszczêœliwym wy-
padkom, a tak¿e wykszta³cenie umie-
jêtnoœci postêpowania w trudnych sy-
tuacjach. 

Program realizowany jest w szko³ach
wœród uczniów klas I-III przez ca³y rok
szkolny, co stanowi jego istotn¹ zaletê.
W sk³ad programu wchodz¹ dwa pod-
programy: „Bezpieczny dom - jak za-
pobiegaæ nieszczêœliwym wypadkom
w domu?” oraz „OdnaleŸæ Zgubka -
szko³a przetrwania dla dzieci”. Program
„Bezpieczne ¯ycie” obejmuje równie¿
kszta³cenie nauczycieli  i rodziców
uczniów w zakresie zapewnienia bez-
pieczeñstwa dzieciom.              IPI

Ucz¹ siê ucz¹cy doros³ych
W Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
przy ul. Miñskiej ruszy³ unijny projekt
Grundtvig, dziêki któremu jeszcze lep-
sze bêdzie kszta³cenie doros³ych.

We wrzeœniu do znajduj¹cego siê na Pradze Po³u-
dnie CKU Nr 5 przyjechali goœcie z Hiszpanii, Cy-
pru, Estonii, Finlandii i W³och. To partnerzy CKU
w unijnym projekcie Grundtvig, który pomaga le-
piej prowadziæ edukacjê doros³ych. Prezentacje po-
kazane przez przedstawicieli krajów i placówek bio-
r¹cych udzia³ w projekcie uœwiadomi³y, jak bardzo
mog¹ ró¿niæ siê systemy edukacji doros³ych. W jed-
nych pañstwach np. rozdziela siê kszta³cenie zawo-
dowe od tzw. czystej edukacji, a w innych nie. Czy-
sta edukacja, to edukacja niezawodowa, czyli np.
nauka w liceum ogólnokszta³c¹cym, ale i kursy tañ-
ca, czy nauka jêzyka obcego. 

Który z systemów jest lepszy? – Nie ma idealnych
rozwi¹zañ – powiedzia³a „Mieszkañcowi” Alina Re-
spondek, koordynator Narodowej Agencji Programu
Grundtvig w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
– Europa ma bardzo ró¿ne rozwi¹zania i w³aœnie po-

znawanie ich i wzajemne uczenie siê od siebie po-
maga w doskonaleniu. Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji dofinansowuje nie tylko Centra Kszta³ce-
nia Ustawicznego. Pieni¹dze na edukacjê doros³ych
otrzymuj¹ równie¿ domy kultury, uniwersytety trze-
ciego wieku, stowarzyszenia prowadz¹ce dzia³al-
noœæ edukacyjn¹ niepe³nosprawnych, a nawet wiê-
zienia. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e najlepiej z kszta³-
ceniem doros³ych radz¹ sobie Finowie. 

Pewnie dlatego koordynatorem projektu,
w którym uczestniczy nasze CKU zosta³ Fin Mikka
Pekka. 

– Nie bêdê mówi³, co macie robiæ, ale pokazywa³
pewne rozwi¹zania – zwraca³ siê Mikka Pekka do
partnerów projektu. – Pamiêtajmy, ¿e wszyscy siê od
siebie uczymy. Pierwsze spotkanie mia³o na celu
g³ównie zapoznanie siê ze sob¹ uczestników projek-
tu. Zapytaliœmy dyrektor CKU Beatê Giziewicz,
czego spodziewa siê po uczestniczeniu w Grund-
tvig’u? – Najbardziej liczymy na wprowadzenie na-
uczania na odleg³oœæ – odpowiedzia³a pani dyrektor.
Obecnie w CKU przy ul. Miñskiej dokszta³ca siê
1300 doros³ych. Nauka jest ca³kowicie bezp³atna.
Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê liceum ogólno-
kszta³c¹ce, ale mo¿na te¿ uczyæ siê w technikum,
zawodówce, gimnazjum, czy szkole policealnej. 

rosa
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nie skorzysta³aby z pomocy
„ma³olatów” chêtnych do za-
robienia paru groszy na kino
w zamian za prace porz¹dko-
we w ogródku czy na strychu,
noszenie ciê¿szych zakupów
czy wyprowadzanie pieska. 

Widzia³am te¿ og³oszenie:
„Mama 2 miesiêcznej Oli szu-
ka innych mam chêtnych na
wspólne spacery z wózkami”. 

Ktoœ ze znajomych powie-
dzia³ mi o og³oszeniu w osie-
dlowym sklepie: „Ma³¿eñstwo
po 30-tce szuka pary
w podobnym wieku na wspól-
ne wyprawy do teatru i wy-
cieczki rowerowe”. 

Z ciekawoœci zadzwoni³am
pod wskazany numer. Sympa-
tyczni ludzie, przeniesieni s³u¿-
bowo do Warszawy, w wynajê-

tym mieszkaniu, znajomych
maj¹ tylko z pracy. Tu, w swo-
jej okolicy, szukaj¹ osób, które
lubi¹ podobnie spêdzaæ czas,
nie przenosz¹c zarazem ¿ycia
zawodowego na grunt prywat-
ny. Zg³osi³y siê do nich cztery
ma³¿eñstwa w ich wieku
oraz… para emerytów z s¹sie-
dniego bloku. Z nimi w³aœnie
zaprzyjaŸnili siê najbardziej!

Osoby o podobnym zami³o-
waniu do wypadów na grzyby,
basen czy do kina, albo zwy-
czajnie, do posiedzenia i po-
gadania przy popo³udniowej
herbatce: czy nie tego tak czê-
sto nam brakuje? 

„Dziwne” og³oszenia? To
nic innego, jak szukanie spo-
sobów, by odbudowaæ dawne,
serdeczne stosunki s¹siedzkie,
nacechowane ¿yczliwoœci¹,
chêci¹ niesienia sobie pomo-
cy, poczuciem odpowiedzial-
noœci za dzieci i mienie w³a-
sne oraz ka¿dego z s¹siadów.

To szukanie sposobów na
powrót do czasów, gdy po-
rz¹dnego cz³owieka nie nazy-
wano frajerem, a dobrego –
naiwniakiem. żu

Dziadek do
wynajêcia

Kobiecym okiem

Pan Kazimierz G³ówka spacerowa³ swoim tradycyjnym szla-
kiem od koœcio³a na Pl. Szembeka w stronê bazaru. Na skwer-
ku vis a vis poczty równie tradycyjnie spotka³ swojego kolegê
Eustachego Mordziaka, za¿ywaj¹cego k¹pieli w ostatnich pro-
mieniach paŸdziernikowego s³oñca. Kto dobrze zna pana Ka-
zimierza, to wie, ¿e on wybiera tê trasê w³aœnie z nadziej¹, ¿e
spotka pana Mordziaka, z którym lubi sobie pogwarzyæ, zw³a-
szcza jak pan Eustachy akurat nie da³ w beret i jest kontakto-
wy. Tego dnia by³. W rêku trzyma³ „Mieszkañca”, jak mówi³,
najlepsz¹ gazetê na prawo od Wis³y, z kieszeni wystawa³a mu
jakaœ inna, kolorowa. Znaczy³o to, ¿e Eustachy trzyma³ rêkê na
politycznym pulsie swojej dzielnicy i kraju.

- Co tam panie w polityce? Chiñcyki trzymaj¹ siê mocno -
zagadn¹³ filuternie kole¿kê znanym cytatem.

- Ano, trzymaj¹ siê, panie Kaziu, trzymaj¹. I powiem panu,
¿e ró¿nice miêdzy nimi s¹ coraz bardziej subtelne. Jak tak da-
lej pójdzie, to nie bêdzie ich wcale i bêdziesz móg³ pan g³oso-
waæ wszystko jedno, na kogo – na jedno wyjdzie. 

- Niech pan tak nie mówi, panie Eustachy, bo to nieprawda.
Ró¿nice s¹ i to bardzo du¿e.

- No powiedz pan jakie? Bo po mojemu ich nie ma. Dajmy
na to jeden chce jechaæ do Brukseli, to i drugi zaraz chce; je-
den chce tê ³adn¹ Murzynkê od Busha trochê poczarowaæ, dru-
gi zaraz krzyczy, ¿e  z niego wcale nie gorszy czarodziej.

- Jednak ró¿nice s¹ i to znaczne. Jeden chce reformowaæ
s³u¿bê zdrowia, drugi mówi, ¿e tamten chce po prostu szpitale

opyliæ i forsê skasowaæ. Jeden mówi: szeœciolatki do szko³y,
drugi, ¿e za ma³e; jeden chce ograniczyæ wczeœniejsze emery-
tury, drugi, ¿e on nie pozwoli; jeden mówi, ¿e trzeba liberal-
nie, drugi, ¿e solidarnie… K³óc¹ siê jak jasna cholera, a pan
mówi, ¿e nie ma ró¿nic.

- Ba ja patrzê, co siê na bazarze dzieje, znaczy przez pryzmat
tzw. michy, jak to mówi¹. Co by nie gadali, wszystko dro¿eje.
Nawet kaszanka kosztuje ju¿ 12-13 z³otych, a kosztowa³a 9.
WeŸ pan ¿ó³te sery – dro¿sze od wêdlin. Tylko jab³ka s¹ dla lu-
dzi i kiszone ogórki u pana Andrzeja, zreszt¹ najlepsze w na-
szym uk³adzie s³onecznym. 

- A jak pan to prze³o¿ysz na jêzyk polityki?
- Normalnie – polityka jest po to, ¿eby prosty cz³owiek dosta³

po ty³ku. Buli i bêdzie buliæ. 
- Pañski upór w tej dyskusji, przypomina mi, panie Eustachy,

pewn¹ opowieœæ z ¿ycia wziêt¹, która dowodzi, ¿e subtelne ró¿-
nice te¿ mog¹ jednak byæ fundamentalne. S³uchaj pan:     

Mê¿czyzna zdradza – kobieta prze¿ywa przygodê. 
Mê¿czyzna krzyczy na bliskich – kobieta odreagowuje stres.
Mê¿czyzna wrzeszczy – kobieta akcentuje swoje racje. 
Mê¿czyzna bije dzieci – kobiecie puszczaj¹ czasami nerwy.
Mê¿czyzna zaniedbuje rodzinê – kobieta realizuje siê zawo-

dowo.
Mê¿czyzna jest niezdar¹ – kobieta bywa zagubiona.
Mê¿czyzna jest skoñczonym chamem – kobieta bywa zmu-

szana do stanowczoœci.
Mê¿czyzna leni siê – kobieta siê regeneruje.
Mê¿czyzna przepuszcza pieni¹dze – kobieta musi czasami

coœ kupiæ tak¿e dla siebie.
Mê¿czyzna dbaj¹cy o siebie jest narcyzem – kobieta jest po

prostu zadbana. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Subtelne ró¿nice
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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¯eby siê przedostaæ tego ranka – 15 wrzeœnia - do wnêtrza Szko³y Podsta-
wowej nr 143 przy Alei Stanów Zjednoczonych 27 muszê przejœæ przez liczne
grono wyk³adowczyñ i wyk³adowców, goœci honorowych, mieszkañców Saskiej
Kêpy, uczennic i uczniów. Czuje siê radosne podniecenie i œwiadomoœæ, ¿e to
wielki dzieñ dla szko³y, dla Saskiej Kêpy i dla ca³ej Warszawy. – ods³oniêcie i po-
œwiêcenie pomnika Stefana Starzyñskiego, legendarnego prezydenta przedwo-
jennej Warszawy (od 1934 roku) i jej obroñcy we wrzeœniu roku 1939. Ten
ogólnowarszawski charakter uroczystoœci podkreœla obecnoœæ pani prezydent
stolicy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wchodz¹c zaœ do sali bibliotecznej jeszcze
przed rozpoczêciem uroczystoœci, widzê trzech wojskowych ze sztandarem, co
œwiadczy, ¿e  dla Wojska Polskiego jest to równie¿ dzieñ o wielkim znaczeniu.
I nie chodzi tu tylko o to, ¿e Stefan Starzyñski jako Cywilny Komisarz Obrony
Warszawy dzia³a³ w najœciœlejszym zwi¹zku z wojskiem we wrzeœniu 1939 roku,
ale równie¿ o to, ¿e szko³a jego imienia utrzymuje przyjacielskie stosunki z Pu³-
kiem jego imienia. Jednostk¹ t¹ jest 10 Pu³k Samochodowy im. Stefana Sta-
rzyñskiego, stacjonuj¹cy „po s¹siedzku przez Wis³ê” przy ulicy 29 Listopada.
A kiedy rozmawiam z pu³kownikiem Piotrem Chudzikiem, majorem Rados³a-
wem Suchockim i starszym chor¹¿ym sztabowym Jackiem Pietruszewskim, to
uderza mnie jedno” wymieniaj¹ oni nazwisko ‘Starzyñski” z jednym tylko tytu-
³em a raczej stopniem major Starzyñski, bo, jak mówi pu³kownik Chudzik, „by³
on przecie¿ majorem rezerwy”. 

Pomnik ods³ania pani prezydent, a œwiêci go ks. proboszcz Stanis³aw Rawski.
Pani prezydent opisuje wzruszaj¹co wizje Stefana Starzyñskiego dotycz¹ce roz-
woju Warszawy oraz ich realizacjê, Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi Po³udnie,
podkreœla, ¿e Starzyñski wierzy³ w to, i¿ Warszawa mo¿e dorównaæ Pary¿owi
czy Rzymowi i do tego d¹¿y³, Wojciech Starzyñski, radny Warszawy i najbli¿szy
¿yj¹cy kuzyn Stefana Starzyñskiego, poœwiêca swe s³owa budowaniu przez nie-
go spo³eczeñstwa obywatelskiego, pani Teresa Skupieñ, prezes Towarzystwa
Przyjació³ Pragi, opisuje wysi³ki na rzecz przeniesienia pomnika z Ogrodu Sa-
skiego, gdzie sta³ dotychczas prawie niewidoczny w zaroœlach, a Tadeusz Bur-
chacki, bardzo aktywny cz³onek Towarzystwa (i mój kolega z Liceum W³adys³a-
wa IV) wskazuje na bardzo istotny fakt: ¿e pomnik przedstawia Stefana Sta-
rzyñskiego „takim, jakim On naprawdê by³”. A poniewa¿ kuzyn Stefana Sta-
rzyñskiego wspomnia³ o 17 wrzeœnia 1939 roku, czyli o bezprawnym wkrocze-
niu Armii Czerwonej, nale¿y siê tu pewna uwaga. Otó¿ dla Stefana Starzyñskie-
go (jak i dla ca³ej Polski) by³ to cios straszny. Myœlano nawet o powo³aniu w tej
walcz¹cej Warszawie rz¹du polskiego z genera³em Juliuszem Rómmlem, do-
wódc¹ Armii Warszawa, jako premierem. Ale odst¹piono od tego pomys³u, po-
niewa¿ powsta³a obawa, ¿e taki rz¹d musia³by podpisaæ kapitulacjê czy to przed
Niemcami czy przed Sowietami, czy przed jednymi i drugimi (zak³adano, ¿e So-
wieci dotr¹ do Wis³y i zajm¹ Pragê). Dlatego postanowiono walczyæ dalej. Zw³a-
szcza, ¿e Mo³otow og³osi³, i¿ „Warszawa jako stolica Polski ju¿ nie istnieje”. Wal-
czono wiêc pod dowództwem Stefana Starzyñskiego jeszcze przez 10 dni. 

Na zakoñczenie uroczystoœci, pani Ewa Wêgrzyn-Kamela, dyrektor Szko³y,
podziêkowa³a gor¹co wszystkim goœciom za przybycie. Ale w gruncie rzeczy to
Jej nale¿¹ siê dziêki za zorganizowanie tak wspania³ej uroczystoœci, Jej i wszy-
stkim Paniom z personelu nauczycielskiego i administracyjnego. Wszystko by³o
zaplanowane i wykonane nie tylko z precyzj¹, ale i z sercem. Atmosfera by³a
wprost rodzinna i tylko s³odycze by³y a¿ za dobre, wiêc siê je jad³o i jad³o, nie
zwa¿aj¹c na cholesterol et caetera. Najnowsze wieœci potwierdzaj¹, ¿e wszyst-
kim wysz³y one na zdrowie. 

Zygmunt Broniarek

W ka¿dej spó³dzielni mie-
szkaniowej wisi tablica og³o-
szeñ, ale nie w ka¿dej mo¿na
znaleŸæ taki anons: „Dziadek
do wynajêcia”.

Starszy pan, spragniony ak-
tywnoœci, oferuje swoje zaan-
ga¿owanie w zwyczajne, co-
dzienne dzia³ania, s³owem to,
na co porz¹dny Dziadek za-
wsze znajdzie czas.

Nie wszystkie dzieci maj¹
dziadków, dlatego anons wy-
da³ mi siê bardzo wa¿ny! We-
Ÿmy ch³opców, wychowywa-
nych tylko przez mamê: kto
ma ich nauczyæ pos³ugiwania
siê scyzorykiem, prostych na-
praw rowerowych czy podsta-
wowych zasad „mêskiego ho-
noru”. Dziadek do wynajêcia
by³by w sam raz!

Z tym „wynajmem” to fajny
pomys³. Niejedna osoba chêt-
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OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Niczym FENIKS z popio³ów tak
JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

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

PROMOCJEPP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

Konkurs zorganizowano
z okazji dziesiêciolecia nada-
nia szkole imienia Agnieszki
Osieckiej oraz siedemdzie-
si¹tej drugiej rocznicy uro-
dzin poetki. Wœród zaproszo-
nych goœci nie zabrak³o, wiêc
nie tylko córki poetki – Aga-
ty Passent, ale i w³adz dziel-
nicy, a tak¿e przedstawicieli
samorz¹du osiedla. W kon-
kursie mogli braæ udzia³
uczniowie z wszystkich war-
szawskich szkó³. „Z³ot¹
Agnieszkê” za wykonanie
piosenki „Nie ¿a³ujê” z re-

pertuaru Edyty Geppert
otrzyma³a Karolina Jaszyñ-
ska (na zdjêciu) przy pomni-
ku poetki. Nagrody wrêcza³a
Agata Passent – córka poetki,
prezes fundacji „Okularnicy”
propaguj¹cej twórczoœæ au-
torki wielu przebojów. 

Po koncercie na szkolnym
dziedziñcu ods³oniêto malo-
wid³o pêdzla znanego artysty
Józefa Krzysztofa Oraczew-
skiego. Obraz „drzewo obfi-
toœci talentów” przygotowa-
no z myœl¹ o artystycznym
uwidocznieniu relacji miê-
dzy postaci¹ artystki i doko-
naniami uczniów szko³y,
których elementy prac zbie-
rane przez ca³y rok, zosta³y
wykorzystane w kompozycji.

MKP

„Wiêcej ni¿ Teatr”
W dniach 29 wrzeœnia do 4 paŸdziernika
w Warszawie odby³ siê XII Miêdzynarodowy
Festiwal Teatrów dla Dzieci i M³odzie¿y
Korczak 2008. Tegoroczne has³o to „Wiêcej
ni¿ Teatr". 

Teatry z ca³ej Polski a tak¿e Belgii, Francji, S³owacji czy Wa-
lii pokaza³y m.in. na scenach warszawskich teatrów 47 ró¿nych
spektakli o wa¿nych dzieciêcych sprawach: smutkach, rozterkach,
dylematach moralnych i prawach dzieci, a nawet z wielkim wyczu-
ciem, o rozstaniach i œmierci. 

Jednym z wa¿nych wydarzeñ festiwalu by³ spektakl teatru Pa-
radox LXXII LO im. J. Jasiñskiego w szkolnej sali teatralnej.
Przyby³ t³um festiwalowych widzów, niektórzy z braku miejsc
ogl¹dali przedstawienie na stoj¹co. Jednym z goœci honorowych
by³a Gra¿yna O¿arek, reprezentuj¹ca na spotkaniu Ministerstwo

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaœ goœciem specjalnym - In-
geborg von Zadow (na zdjêciu pierwsza z lewej), autorka obu wy-
stawionych przez Paradox sztuk, „Pompinii” oraz „Ja i ty”.

Znakomicie zagrane przez licealistów spektakle nagrodzono
wielkimi brawami. Nie³atwo jest mówiæ o trudnych i bolesnych
sprawach. Takich, o jakich rzadko siê z dzieæmi rozmawia i o jakich
dzieci nie maj¹ odwagi rozmawiaæ z innymi. 

- Teatr Ingeborg von Zadow to teatr Wielkiej Metafory. Na to po-
po³udnie czeka³em parê lat, fascynujê siê twórczoœci¹ Ingeborg von
Zadow od lat 90-tych – powiedzia³ podczas spotkania na Grochow-
skiej Ryszard Jakubisiak, re¿yser obu spektakli.

Autorka, wzruszona ciep³ym przyjêciem i znakomitym pozio-
mem przedstawieñ, powiedzia³a: - By³am bardzo wzruszona, wi-
dz¹c was. Zaskoczy³ mnie równie¿ poziom aktorski. To nie jest po-
ziom teatru szkolnego, ale niemal teatru zawodowego!

Ingeborg von Zadow to autorka blisko 10 sztuk, t³umaczonych
na kilka jêzyków i wystawianych w ró¿nych zak¹tkach œwiata.
Pasjonatka teatrów szkolnych, prowadzi³a te¿ s³ynne Warsztaty
w Centrum Teatru dla Dzieci i M³odzie¿y we Frankfurcie nad Me-
nem.

Wielkie brawa dla Bo¿eny Kozak, dyrektorki LXXII liceum przy
Grochowskiej, za znakomit¹ inicjatywê teatraln¹ i wspieranie m¹-
drej  aktywnoœci utalentowanych uczniów tej praskiej szko³y. 

Katarzyna Jasiek

„Tak¹ nas œcie¿k¹ poprowadŸ” 

FESTIWAL AGNIESZKI OSIECKIEJ 
Piosenki do s³ów Agnieszki Osieckiej i wiersze inspirowa-
ne jej twórczoœci¹ mogli us³yszeæ 9 paŸdziernika widzo-
wie koncertu „Tak¹ nas œcie¿k¹ poprowadŸ” zorganizo-
wanego przez LO przy Zespole Szkó³ nr 37 na Saskiej Kê-
pie, któremu patronuje poetka.

Spalarnia œmieci na Goc³awiu? Ul. Meissnera róg Jantarowego
Szlaku.
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Nowi doktorzy na Szaserów
7 paŸdziernika w auli g³ównej Wojskowego
Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów odby³a
siê uroczysta inauguracja roku akademickiego
2008/2009. 

Dyrektor WIM gen. bryg. dr hab. Grzegorz Gielerak przedstawi³
dorobek Instytutu w poprzednim roku akademickim. W trakcie uro-
czystoœci wrêczono dyplomy doktorów habilitowanych oraz dyplo-
my doktorskie (na zdjêciu). Wyk³ad inauguracyjny pt. „Wspó³cze-
sne metody leczenia przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych”
wyg³osi³ p³k prof. Dariusz Jurkiewicz, przewodnicz¹cy Rady Nau-
kowej WIM. (ab)

Uczelnia dla seniora
Dlaczego warto zainwestowaæ w kijki do nordic
walkingu, jak powiedzieæ „Czeœæ" po angielsku,
co to jest chat internetowy? Na te i inne pytania
bêdzie mo¿na uzyskaæ odpowiedŸ w pierwszym
na Pradze Po³udnie Uniwersytecie Trzeciego
Wieku, który ma pokazaæ, ¿e ¿ycie seniora te¿
mo¿e byæ barwne i pe³ne pasji.

„Cz³owiek póty ¿yje, póki siê uczy” – przypomnia³a s³owa Mi³o-
sza, za³o¿ycielka i prezeska Uczelni El¿bieta Kamiñska. Na pomys³
wpad³a rok temu: wczeœniej sama uczestniczy³a w podobnych ini-
cjatywach po drugiej stronie Wis³y. Szybko skrzyknê³a grupê entu-

zjastów i do projektu w³¹czy³a burmistrza Pragi Po³udnie, który
udostêpni³ chêtnym salê w Centrum Promocji Kultury przy ul. Pod-
skarbiñskiej. Tam te¿ 9 paŸdziernika odby³a siê inauguracja roku
akademickiego pod patronatem innej praskiej uczelni, Szko³y Wy-
¿szej Psychologii Spo³ecznej. 

W programie s¹ wyk³ady i seminaria prowadzone przez profeso-
rów z SWPS-u: z psychologii, socjologii, jêzykoznawstwa. Bêd¹
te¿ wyjazdy krajoznawcze, wycieczki do muzeów i teatrów. Wiek
s³uchaczy 50+ nie zniechêca do aktywnego spêdzania czasu, plano-
wane jest otwarcie sekcji p³ywackiej i nordic walkingu, czyli spo-
rtu polegaj¹cego na chodzeniu z kijkami przypominaj¹cymi na-
rciarskie. Warsztaty komputerowe i lektoraty pozwol¹ seniorom
nad¹¿yæ za zmieniaj¹cymi siê czasami.

Pomoc w rozwoju zadeklarowali obecni na inauguracji Prezydent
miasta sto³ecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i bur-
mistrz Tomasz Kucharski. Z podium pad³y te¿ mi³e s³owa pod ad-
resem „Mieszkañca”: – Redaktorzy tego ulubionego lokalnego pi-
sma, w czasie przygotowywania naszej inicjatywy,  pisali o nas na
swoich ³amach, za co im serdecznie dziêkujemy – powiedzia³a El¿-
bieta Kamiñska. Natalia Bugalska

Dzień Edukacji Narodowej
Dzieñ Edukacji Narodowej obchodzony by³ do
14 paŸdziernika 1982 roku, jako Dzieñ Nauczy-
ciela. W tym dniu bowiem przypada rocznica po-
wstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej
z inicjatywy króla Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego w 1773 r. 

13 paŸdziernika, w poniedzia³ek, w Centrum Promocji Kultury,
przy ul. Podskarbiñskiej rozpoczê³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Wrêczone zosta³y nagrody wyró¿nionym dy-
rektorom i nauczycielom szkó³: podstawowych, gimnazjalnych
i ponad gimnazjalnych oraz uczniom, którzy uzyskali bardzo wyso-
kie wyniki w egzaminach koñcowych. 

Organizatorem uroczystoœci by³ Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania
przy wspó³pracy z Centrum Promocji Kultury, gospodarzem zaœ
burmistrz dzielnicy Praga Po³udnie Tomasz Kucharski. Po prze-
mówieniu burmistrza, który przyzna³, ¿e „dziêki KEN szkolnictwo
polskie w XVIII w. osi¹gnê³o jeden z najwy¿szych poziomów nau-
czania w Europie i ¿e „to polskie œwiêto przypomina o najlepszych
tradycjach intelektualnych naszego narodu” wrêczano dyplomy,
kwiaty i upominki wyró¿nionym. 

Osoby, które zosta³y nagrodzone podzielono na trzy grupy w za-
le¿noœci od typu placówki, otrzyma³y one: nagrodê burmistrza
dzielnicy Praga Po³udnie, nagrodê Prezydenta m.st. Warszawy. Od-
czytano tak¿e listê dyrektorów i nauczycieli, którzy otrzymali na-
grodê Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty oraz listê dyrektorów na-
grodzonych nagrod¹ Ministra Edukacji Narodowej i odznaczonych

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, ale ich wrêczenie odby³o
siê 14 paŸdziernika. 

Uczniowie, których wyniki w egzaminach koñcowych by³y po-
wy¿ej przeciêtnej zostali zaproszeni na scenê i nagrodzeni przez
burmistrza Tomasza Kucharskiego i jego zastêpcê  Jaros³awa Kar-
cza. Wyró¿nieni zostali tak¿e przedstawiciele Zwi¹zków Zawodo-
wych (ZNP, NSZZ „Solidarnoœæ), którym dziêkowano za ofiarn¹
pracê. Natalia J. Haus
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 19

POZIOMO: 1-A kana³ odprowadzaj¹cy zanieczyszczenia
p³ynne. 1-J bez¿eñstwo duchownych. 2-E inaczej. 3-A
ma kibiców w Mediolanie. 3-G figura lub pionek w sza-
chach 4-E sztuczne wysypisko. 4-L dawne prymitywne
narzêdzie do orki. 5-G ssak morski. 6-A ma³y kogut. 6-K
uchwyt œlusarski.7-B ogród owocowy. 7-G œrodek farma-
ceutyczny. 8-D œrodek kosmetyczny. 8-J pozioma p³a-
szczyzna mieszkania. 9-F bankiet, biesiada.10-A ciem-
noœæ.10-H kontynent na wyspie.11-A œmieæ, resztka. 
12-H rodzinny teleturniej. 13-A zabieg chirurgiczny.
14-J gatunek drzewa.15-E matador.16-A ruch powietrza.
16-J wiêcej ni¿ proœba.
PIONOWO: A-1 gatunek miêczaka. A-10 dzielnica War-
szawy. B-6 kilof. C-1 podstêp, knowanie. C-10 jadalny
grzyb. D-6 ból, trudnoœæ. E-1 daw. polska miara objêtoœci
cia³ sypkich. E-11 poœrednik w aktach kupna i sprzeda¿y.

F-8 daw. chuligani. G-1 dziecinna rzecz. H-2 choroba we-
neryczna. H-7 zwierzê domowe. H-12 palestyñska orga-
nizacja wyzwoleñcza. I-3 zamek b³yskawiczny. I-9 wiecz-
nie zielony krzew. J-1 skóra twarzy. J-7 tucznik. J-12 fa-
tamorgana, z³udzenie. K-5 pik w kartach. L-1 epoka Jury.
L-8 lekki stop lotniczy. £-4 wiatr znad jeziora Garda. £-12
wyspa hiszpañska na Morzu Œródziemnym. M-1 d³uto ka-
mieniarskie. N-8 ostry, wysoki dŸwiêk, œwist. O-1 wyrób
ceramiczny na pod³odze. O-12 obrzêdowa uczta u pierw-
szych chrzeœcijan. opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 17/2008: „Radoœæ biegnie, smutek
idzie”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Magdalena
Michalak z ul. Grochowskiej. Wa¿ne do 24.10. br. 


 










 













H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Szczêœcie bêdzie Ci sprzyjaæ, zarówno w spra-
wach finansowych, jak i sercowych. Nadejd¹ dobre
dni i wykorzystaj je, jak umiesz najlepiej. Jak d³ugo
Ci siê bêdzie wiod³o w interesach, zale¿y tylko od
Twoich poczynañ. Nie zmarnuj teraz kilku okazji do
pomno¿enia maj¹tku, a sprawy uczuciowe wyma-
gaj¹ te¿ odpowiedniej oprawy i czasu. Pamiêtaj, ¿e
„ka¿dy mo¿e byæ kowalem swojego losu”, ale mo¿-
na te¿ nim umiejêtnie pokierowaæ...

�� BYK 22.04-21.05
Przez parê najbli¿szych tygodni mo¿e byæ w Two-
im ¿yciu melancholijne, ale taki nastrój sprawi, ¿e
do wielu rzeczy podejdziesz z wiêksz¹ rozwag¹
i zastanowisz siê nad swoim postêpowaniem. Mo¿-
liwe, ¿e dojdziesz do zaskakuj¹cych wniosków. Ist-
niej¹ du¿e szanse na pomno¿enie dochodów, ale
nie szar¿uj z wydatkami. Temperamentowi i fanta-
zji pozwól siê wyszaleæ na spotkaniach towarzy-
skich, których zapewne nie zabraknie w Twoim ka-
lendarzu do koñca roku.

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W ci¹gu kilku najbli¿szych dni mo¿e Ciê spotkaæ
wiele mi³ych niespodzianek. W pracy poczujesz siê
doceniany, na brak finansów nie bêdziesz narze-
kaæ, a ogólna aprobata otoczenia dope³ni ca³oœci.
Ale, uwa¿aj na to, co bêdziesz mówiæ - pewne s¹-
dy zachowaj tylko dla siebie, bo mog¹ z tego wynik-
n¹æ niepotrzebne nieporozumienia. W sprawach
osobistych masz dobre uk³ady z partnerem, ale pa-
miêtaj, ¿e uczucie trzeba ci¹gle pielêgnowaæ.

�� RAK 22.06-22.07
Jesienne dni miewaj¹ te¿ swój urok, ale wczesne
wstawanie nie nastraja Ciê zbyt optymistycznie.
Chandra, która mo¿e towarzyszyæ Ci od kilku dni -
szybko przeminie. Mo¿liwe, ¿e w najbli¿szym cza-
sie czeka Ciê kilka niespodzianek i to przyjemnych.
Najmilsz¹ mo¿e byæ podwy¿ka w pracy lub spotka-
nie z sympatyczn¹, ale dawno nie widzian¹ osob¹.

�� LEW 23.07-23.08
Pod koniec paŸdziernika uwa¿aj na swoje zacho-
wanie. Pozornie „œwietne” interesy obejrzyj ze
wszystkich stron, ktoœ bowiem mo¿e chcieæ Ciê
oszukaæ. Od przysz³ego miesi¹ca mo¿liwy przy-
p³yw energii, ciekawe zmiany w pracy oraz popra-
wa uk³adów rodzinnych. Nie rób jednak wszystkie-
go naraz, bo nie podo³asz obowi¹zkom. W wee-
kendy odpoczywaj i ³aduj swoje akumulatory. 

�� PANNA 24.08-23.09
Poczujesz siê wspaniale i ta sytuacja w sposób po-
zytywny odnosi siê do Twoich spraw. Ze wszystkimi
trudnoœciami potrafisz sobie radziæ œpiewaj¹co.
Otoczenie sympatycznych i pogodnych ludzi doda
Ci optymizmu, teraz jest te¿ dobry czas na zawie-
ranie nowych znajomoœci. Wykorzystaj te¿ wolne
chwile na za³atwienie zaleg³ych spraw i zafunduj

sobie jakiœ markowy ciuch. Zobaczysz, ¿e od razu
poprawi Ci siê nastrój.

�� WAGA 24.09-23.10
Mniej problemów, wiêcej przyjemnoœci – oto, co
Ciê czeka przez najbli¿sze tygodnie droga Wago.
W pracy znajdziesz siê w tyglu przeró¿nych spraw,
z których wyjdziesz obronn¹ rêk¹, w kontaktach to-
warzyskich nie zabraknie okazji do dobrej zabawy.
W jesienne wieczory bêdzie te¿ okazja do cieka-
wych rozmów po³¹czonych ze smakowaniem nale-
wek... mo¿e w³aœnie z t¹ wymarzon¹ osob¹…

�� SKORPION 24.10-23.11
Drogi Skorpionie! Mo¿e warto zastanowiæ siê, czy
zachowywaæ pozory wobec najbli¿szych? Postaraj
siê jednak zmieniæ swoje ¿ycie. Od Ciebie zale¿y,
czy nastêpne tygodnie bêdzie mo¿na zaliczyæ do
udanych. W najbli¿szym czasie przekonasz siê, ja-
kie zmiany szykuj¹ siê w Twoim ¿yciu. Nie podej-
muj jednak zbyt pochopnie decyzji, du¿o bêdzie za-
le¿eæ od Twojej intuicji i sprytu... 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Przed tob¹ udane dni. Masz wspania³¹ okazjê po-
kazaæ, na co Ciê staæ. Twoja ¿ywio³owoœæ znajdzie
ujœcie w szalonych zakupach z przyjació³mi. Zapa³
i energia a¿ Ciê roznosz¹, postaraj siê wiêc spo¿yt-
kowaæ je tak¿e na œwie¿ym powietrzu. Problemy
przegadaj z jak¹œ kole¿ank¹, tzw. „babskie” podej-
œcie do sprawy – wiele Ci wyjaœni.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Dobrze zaplanuj drug¹ po³owê paŸdziernika.
Szczêœcie bêdzie sprzyjaæ osobom przedsiêbior-
czym i zdecydowanym. Twoja praca prze³o¿y siê
wreszcie na odpowiednie zyski. To na pewno po-
prawi Ci nastrój. Weekend mo¿esz zacz¹æ od nie-
spodziewanego zaproszenia na imprezê. Warto
pójœæ i dobrze siê bawiæ.

�� WODNIK 21.01-19.02
Bêdziesz odnosiæ teraz sukcesy, ale w pewnych
dziedzinach ¿ycia prze¿yjesz i wzloty i upadki. Ta-
kie urozmaicenia czekaj¹ Ciê w najbli¿szych tygo-
dniach. Jak d³ugo bêd¹ trwa³y zale¿y tylko od Cie-
bie. Ponadto za bardzo zajmuj¹ Ciê sprawy zawo-
dowe. Czy¿ nie tracisz okazji do nawi¹zania cieka-
wych znajomoœci? Niepotrzebnie zawracasz sobie
g³owê przelotnymi flirtami, mo¿e czas na stabilne
uczucie?

�� RYBY 20.02-20.03
Mo¿esz cierpieæ z powodu chwilowych niedoborów
finansowych. Nie martw siê, wszystko powoli siê
u³o¿y. K³opoty w sprawach materialnych zrekom-
pensuje Ci ciep³a i mi³a atmosfera domowego zaci-
sza. Mo¿esz liczyæ na swoich bliskich i to jest Two-
im wielkim atutem. Teraz czeka Ciê szalone tempo
w pracy, musisz uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i wykazaæ
spor¹ elastycznoœci¹.

Merlin

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

MMaasszz  nnaaddmmiiaarr  ttoorreebbeekk  ppllaassttii−−
kkoowwyycchh??  MMoożżeesszz  jjee  zznnaakkoommiicciiee
wwyykkoorrzzyyssttaaćć!!

DDoo  zzrroobbiieenniiaa  bbuułłkkii  ttaarrtteejj –
zamiast ją mielić, włożyć do
torebki i utłuc tłuczkiem do
mięsa, a następnie, jeśli to ko−
nieczne, dodatkowo (nadal
w torebce) rozwałkować, by
była bardziej miałka.

TToorreebbkkaa  ffoolliioowwaa jest nieza−
stąpiona przy panierowaniu
mięsa lub np. kawałków żółte−
go sera przeznaczonego do
smażenia: wystarczy wsypać
do niej mąkę (lub tartą bułkę
czy zmielone krakersy), doda−
jąc przyprawy, zioła, tarte
orzechy, następnie wrzucić
wilgotne mięso, zamknąć to−
rebkę i energicznie nią potrzą−
sać i wykładać niezwykle do−
kładnie panierowane kawałki
wprost na tłuszcz.

ZZrraazzyy  ii sscchhaabboowwee, czyli mięso
wymagające rozbicia, warto roz−
bijać po uprzednim włożeniu go
do torebki foliowej. Tłuczek pozo−
staje czysty, deska do mięsa
też – jest mniej zmywania!

TToorreebbkkaa  ffoolliioowwaa  ((sszzcczzeellnnaa!!))
jest też znakomita do mary−
nowania mięsa, ponieważ po−
zwala na niekłopotliwe prze−
mieszczanie mięsa w mary−
nacie, by równo się maryno−
wało, bez brudzenia misek
i sztućców.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
KKaażżddyy,,  ssttaajjąącc  ssiięę  kkoonnssuummeenntteemm,,  nnaabbyywwaa  ppookkaaźźnnyy  ppaakkiieett  pprraaww  kkoonn−−
ssuummeenncckkiicchh..  CCiieekkaawwee  cczzyy  wwiieesszz,,  jjaakkiicchh??  ZZaacczznniijjmmyy  oodd  ppooddssttaaww..

PPRROOMMOOCCJJAA to, teoretycznie, specjalna zachęta do zakupu dobre−
go, w pełni sprawnego towaru lub usługi. Gratisy, okresowe obniżki

cen i inne, podobne działania powinny trwać krótko. W praktyce spotykamy w sklepach
„w promocji” niekompletne urządzenia, artykuły spożywcze z uszkodzonym opakowa−
niem lub na granicy przeterminowania. Te działania to wyprzedaż lub przecena, nie ma−
jące nic wspólnego z promocją.

PPRRZZEECCEENNAA to trwałe obniżenie wartości towaru, który albo jest uszkodzony albo nie
został sprzedany (końcówki serii). Przy przecenie klient może mieć ograniczone prawo
do reklamacji (nie podlegają jej wady, ujawnione przez sprzedawcę).

WWYYPPRRZZEEDDAAŻŻ to pozbycie się przez sprzedawcę pełnowartościowego, lecz już zbędnego
towaru, np. zimowe kurtki nie sprzedane do wiosny. Prawo pozwala na wyprzedaż dwa
razy w roku, ogranicza też czas ich trwania. Można upolować prawdziwe okazje, bo tyl−
ko wówczas w niektórych sklepach kupisz pełnowartościowy towar nawet poniżej ceny,
w jakiej go zakupił sklep!

WWAAŻŻNNEE!!  OOddddzziiaałł  FFeeddeerraaccjjii  KKoonnssuummeennttóóww  ww WWaarrsszzaawwiiee  mmiieeśśccii  ssiięę  oobbeeccnniiee  pprrzzyy  AAll..  SSttaa−−
nnóóww  ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh  5533,,  tteell..  002222 882277−−6644−−8811.. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Kuchnia z resztek, czyli co? Primo, oszczêdnoœæ
pieniêdzy. Secundo, poczucie dobrego gospoda-
rowania zapasami. Tertio… ale przejdŸmy do
konkretów.

✓✓ Sok, powsta³y przy rozmra¿aniu owoców (wiœniowy, tru-
skawkowy lub malinowy) sch³odziæ, wlaæ do wysokiego, oziê-
bionego naczynia, wsypaæ opakowanie (jedno lub wiêcej, zale¿nie od potrzeb) Œnie¿-
ki i energicznie zmiksowaæ. Efekt – znakomity, lekki mus owocowy, puszysty niczym
ptasie mleczko i zawieraj¹cy mnóstwo witamin! Uwaga! Niektóre soki nale¿y dos³o-
dziæ (mimo, ¿e Œnie¿ka jest s³odka!), niektóre te¿ wymagaj¹ wiêcej Œnie¿ki, ni¿ zale-
ca producent.

✓✓ Zosta³o kilka plasterków wêdliny? Pokrój je w kostkê lub w paski, wrzuæ na pa-
telniê z niewielk¹, drobniutko siekan¹ cebulk¹. Niech cebula siê lekko zez³oci, a wê-
dlina straci wilgoæ. Dodaj sól, koniecznie pieprz i zalej œmietan¹, mo¿e byæ 18%, do-
brze roztrzepan¹ z ³y¿eczk¹ m¹ki. Mieszaj energicznie. Gdy œmietana siê zagotuje,
posyp ca³oœæ tartym ¿ó³tym serem i podawaj z makaronem lub ry¿em. Potrawê mo¿-
na urozmaicaæ dodatkiem sma¿onej cukinii, papryki czy pieczarek.

✓✓ Duszone miêso puœci³o zbyt wiele soku? To znakomita baza do zup! Pomidoro-
wa, krupnik czy ogórkowa - marzenie! Mo¿na te¿ pieczeniowy sok (bez doprawiania
go) zamroziæ i, w razie potrzeby, wykorzystaæ najproœciej: dodaj¹c do niego drugie ty-
le wody (zupa nie powinna byæ zbyt s³ona), kilka pokrojonych w kostkê kartofelków,
du¿ego pora pociêtego w „zapa³ki” i 2-4 suszone grzybki. Gotowaæ oko³o 10 minut
i pozostawiæ przykryte na kolejnych 10 minut, by zupa dosz³a. Pycha!

✓✓ Chleb razowy, suchy, zemleæ lub ut³uc na mia³ko, przesiaæ i przechowywaæ
w szczelnym s³oju. Doskona³y do zagêszczania sosów, zw³aszcza do gulaszu i bitek.
Daje piêkny aromat i niepowtarzalny kolor.

✓✓ Pozosta³a z dzisiejszego obiadu zupa, lecz w iloœci zbyt ma³ej na jutrzejszy 
obiad? Dolej wody, dla zmiany smaku mo¿na dodaæ przecieru pomidorowego, goto-
wanego kalafiora czy ziemniaki. Do³ó¿ ewentualnie kostkê roso³ow¹, zagotuj i ca³oœæ
zmiksuj starannie, by powsta³ jednolity krem. Zaprawiony œmietan¹ lub nie, bêdzie
szybk¹, efektown¹ zup¹ z groszkiem ptysiowym lub grzankami. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Żona do męża:
− Kochanie? Jak uczcimy naszą 30 rocznicę

ślubu?
Mąż bez namysłu:

− Minutą ciszy...
☺ ☺ ☺

− Dziadku, co to jest miłość?
− Światło życia, mój wnuku.
− A małżeństwo?
− To rachunek za światło...

☺ ☺ ☺
− Dziadku, dlaczego panny są szczuplejsze od mężatek?
− To proste! Panna wraca do domu, patrzy, co ma w lo−

dówce i idzie do łóżka. Za to mężatka wraca do domu, pa−
trzy, co ma w łóżku i idzie do lodówki!

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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AUTO−MOTO/sprzedam
� Citroën Berlingo (4 lata), Nissan
Micra (lat 11). Tel. 0606-101-748
�� Peugeot 206, 1,4 cm3; 2002 r., 59
tys. km. 5-drzwiowy, szary meta-
lic, gara¿owany, II w³aœciciel, cena
16.900 z³. Tel. 0607-86-86-82 

AUTO−MOTO/kupię
� Opla-Skodê. Tel. 0506-871-924

KUPIĘ
�� AAAAA Antyki, monety, po-
cztówki, znaczki, ksi¹¿ki, obrazy,
meble i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
�� AAA Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Hurtownia zakupi u¿ywane klocki
LEGO, dojazd. 

Tel. 022 717-95-57; 516-550-097
� Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿ki,
pocztówki, monety. 

Tel. 022 677-71-36; 0502-011-257
� 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

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

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE
�� Alkoholowe odtrucia, narkotyko-
we, Esperal. Tanio. Gabinet, dojazdy. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
� Laryngologiczne wizyty domowe
– dzieci, doros³ych. 

Tel. 0601-332-400
� LÊKI, NERWICE, DEPRESJE.
PSYCHOTERAPIA. 

Tel. 0512-092-408 (po 15-tej)

NAUKA
� AAA Angielski, niemiecki, nau-
czyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Francuski, rosyjski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji
i warunków technicznych, aktów cy-
wilnych, œlubów. Poœrednictwo biur
wykluczone. 
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� Fizyka, matematyka, matury, do-
je¿d¿am, Dr. Tel. 0606-154-798 
� J. polski. Tel. 0691-92-38-89
� Kurs przygotowawczy do matury. 

Tel. (022) 879-87-66
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Niemiecki, angielski. 

Tel. 0604-060-641 
� Niemiecki. Tel. 022 672-94-46; 

0698-19-48-48

� Opiekunka dzieciêca – szko³a po-
licealna, kursy.

Tel. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie nieru-
chomoœciami – studia podyplomo-
we. Tel.022 879-87-66
� STUDIA PODYPLOMOWE me-
ned¿erskie dla deweloperów, audy-
tor energetyczny do sporz¹dzania
œwiadectw energetycznych budyn-
ków (równie¿ kursy) oraz na licencjê
poœrednika, rzeczoznawcy, zarz¹dcy,
na doradcê rynku nieruchomoœci
oraz ochrony œrodowiska. Tak¿e
PRAKTYKI ZAWODOWE. IN-
STYTUT EDUKACJI EUROPEJ-
SKIEJ  SEDPOL W-wa 

Tel. (022) 33-17-600
www.sedpol.edu.pl

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię
� Agencja Saska oddzia³ Praga Po-
³udnie  pilnie poszukuje dzia³ek dla
swoich klientów rejon Wawer, Rem-
bertów, Weso³a. 

Tel. 0500-027-621; 022 810-18-87
� Bezpoœrednio kupiê plac na Gro-
chowie zabudowany lub niezabudo-
wany – pod budownictwo wieloro-
dzinne. Pilne! 

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

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
� Gara¿ murowany, na terenie za-
mkniêtym, Nowy Rembertów. 

Tel. 0502-811-363

� Pó³ bliŸniaka z ogrodem, 3 poko-
je, media. Miêdzylesie, cicha okoli-
ca. 

Tel. 0604-125-907; 022 671-79-25
� Dom 270 m kw./1650 m kw.
w Miedzeszynie. 

Tel. 0692-81-36-36
� Us³ugowo-biurowy. 

Tel. 0601-276-650
�Warsztat obróbki skrawaniem (tokar-
ki, szlifierki, wiertarki) lub inne propo-
zycje. Falenica. Tel. 0602-689-128 
� Wynajmê gara¿ przy Szklanych
Domów 5A. Tel. 022 610-73-52

DAM PRACĘ
� Agencja Ochrony Omega zatrudni
emerytów i rencistów na terenie
Warszawy i okolic. Mile widziane
kobiety. Tel. 508-125-931; 

502-423-917; 507-144-967
� Dom Pomocy Spo³ecznej w War-
szawie zatrudni: pokojowe, opiekun-
ki. Tel. kontaktowy 

022 516-92-26
�� Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê. 

Tel. 022 815-30-62
�� Osoby do us³ug porz¹dkowych
zatrudniê. Sprz¹tanie w domach
pacjentów. Dzielnica W-wa Wa-
wer. Tel. 022 815-30-66
� Pilnie uczennicê do salonu fry-
zjerskiego. Tel. 022 813-09-16
RAMKA

�� Potrzebny mê¿czyzna do pracy
w sklepie ul. Tarnowiecka 2. Tel.
022 740-01-90
�� Pracowników do ochrony obiek-
tu biurowego przy ul. Ostrobram-
skiej. Praca zmianowa, umowa
o pracê, œwiadczenia socjalne.
Wiêcej informacji pod nr tel. 022
465-65-68

SZUKAM PRACY
� Emerytka poprowadzi dom, zao-
piekuje siê dzieckiem lub starsz¹
osob¹, ew. sprz¹tanie. 
Tel. 022 35-316-38; 022 39-44-091 
� Przyjmê sprz¹tanie lub opiekê nad
starsz¹ osob¹. Tel. 668-153-772

OGRODNICTWO
� Pielêgnacja ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

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: cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWOKAC-
KA – prawo cywilne, karne, spad-
kowe, rodzinne – obs³uga. Porady.
Miêdzylesie ul. Dziêcieliny 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. Grochow-
ska 306/308 lok. 29. Tel. 022 879-
92-29; 0502-27-51-94; www.pie-
truk.eu 

RÓŻNE
�� Dzienna opieka z j.angielskim.
Dzieci 3-5 lat. Warszawa-Marysin
ul. Cedrowa 9.

Tel. 0609-133-492; 0503-167-499
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê, ¿yczli-
wie pomogê, cierpliwie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60; 0606-763-006
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. Tel. 0500-336-607
� TUTOR - profesjonalne opiekun-
ki do dzieci i dla seniorów.  

Tel. 022 393-55-40; 0725-224-171 
www.opiekunka-mila.pl

��Wró¿ka. Tel. 0692-780-508
�� Zarz¹dca nieruchomoœci zatru-
dni konserwatora. 

Tel. 022 879-73-86

SPORT
�Si³ownia, sauna – ul. Podskarbiñska
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
�� ALKO PRZEPROWADZKI –
meblowozy 1,5 z³/km 

Tel. 0512-139-430
� 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, sateli-
ty 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 

�� AWARIA ZAMKI – otworzê, au-
to, sejf – zamek, monta¿. 

Tel. 022 671-00-57; 
601-202-907 Stefaniak

�� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Darmowe strzy¿enia w salonie
wykonywane przez ucznia ul. Moto-
rowa 2. Tel. 022 813-09-16
� 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
� Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� FOCUS SERVICE - naprawa tele-
wizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana
– us³ugi miarowe, przeróbki, wszel-
kie naprawy ul. Zamieniecka 63.

Tel. 022 610-23-05
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
��Gaz, hydraulika 24 h, awarie pie-
ca, termy, kuchni, pod³¹czenia, prze-
róbki, naprawy. 

Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
RAMKA
Geodezyjne – mapy do podzia³ów,
mapy prawne, mapy do odbioru bu-
dynków, przy³¹czy, mapy do projek-
tów, itp. Tel. 0501-262-080 

�� Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, panele,
gwarancja – Firma G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53, 0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� G£AD�, MALOWANIE. 

Tel. 0606-181-588
�� 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
�� HYDRAULIKA. 

Tel. 0504-242-103
�� £AWECZKI PRZYGROBOWE
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
TRWA£E, ODPORNE NA DEWA-
STACJÊ I WARUNKI ATMOSFE-
RYCZNE. SPRZEDA¯ ul. KO-
MORSKA 48. Tel. 0697-104-304
�� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 
Tel. 022 615-76-97; 0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
��Malowanie, panele, wyk³adziny. 

Tel. 0505-589-540
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
� Malowanie, tapetowanie, re-
monty. 

Tel. 022 612-21-74; 0501-028-073
� Malowanie, tapety, g³adŸ – osobi-
œcie. Mistrz, 25 lat praktyki. 

Tel. 022 810-90-22
� Malowanie. Tel. 022 673-16-46
�� Naprawa i przestrajanie telewi-
zorów krajowych i zagranicznych,
magnetowidów, urz¹dzeñ elektro-
nicznych. Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki – ta-
nio! 

Tel. 022 644-23-12; 0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci i renci-
œci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 0503-846-135
�� Naprawa telewizorów u klienta.
Dojazd gratis. 
Tel. 022 671-94-53; 0692-420-605

RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej posta-
ci, makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
� Panele, malowanie, glazura, hy-
draulika. Tel. 0516-301-225
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów,
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
�� PRANIE dywanów, wyk³adzin
i tapicerki. 

Tel. 022 215-31-89; 0504-047-000
� Pralki, lodówki. 
Tel. 0601-361-830; 022 671-80-49; 

0604-910-643
�� Przeprowadzki z pakowaniem,
tanio. 
Tel. 022 810-25-72; 0501-190-127
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0606-743-873 
� Przy³¹cza kan. i wod. Pe³na doku-
mentacja techniczna i geodezyjna. 

Tel. 0506-534-844
� Remonty, malowanie, tapetowa-
nie. 

Tel. 022 612-21-74; 0501-028-073
�� REMONTY, ADAPTACJE. 

Tel. 0504-242-103
� Skup z³omu, makulatury, odbiór
w³asnym transportem. Ul. Komorska
48 obok bazaru Szembeka. 

Tel. 0697-104-304
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo. Meble
na wymiar, kuchenne, biurowe, sza-
fy wnêkowe, garderoby itp. Ciêcie
p³yt. 
Tel. 0694-94-99-49; 022 619-52-76
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
� Transport, piasek, ¿wir, inne. Ko-
parko-³adowarka 4x4. 

Tel. 0602-440-484; 0509-313-311
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakiero-
wanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0663-511-771
� Uk³adanie kostki brukowej, grani-
towej, dekoracje, palisady, odwo-
dnienia. 

Tel. 0608-412-178; 501-69-74-89
� Wpisy do dziennika budowy –
rozbiórki i kosztorysy do banku, eks-
pertyzy techniczne oraz obowi¹zko-
we kontrole obiektów. 

Tel. 0509-313-311
� ¯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
�� Studnie. Tel. 022 789-33-89
��¯uk – wywóz gruzu, z³omu, œmie-
ci, drzewa, liœci i mebli. 

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

ZDROWIE
� Rzuæ Palenie! Metoda BRT, jeden
zabieg skutecznie! 

Tel. 022 401-73-22

ZIELARSTWO
� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdeckiej
i Komorskiej, paw. 53 D obok Agen-
cji op³at – Zielarstwo – pe³ny asorty-
ment, profesjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

ZWIERZĘTA
�� W Rembertowie 14 wrzeœnia br.
zagin¹³ kot pó³pers, bia³o-szary
z czarn¹ plam¹ na nosie. Nagroda. 

Tel. 022 611-81-95Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê. W³a-
sny transport. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Doradztwo Prawne – pe³ny zakres.
Kancelaria Prawna Pietruk s.c. Kon-
kurencyjne ceny ul. Grochowska
306/308 lok. 29. 
Tel. 022 879-92-29; 0502-27-51-94; 

www.pietruk.eu

Geodezyjne – mapy do podzia³ów,
mapy prawne, mapy do odbioru
budynków, przy³¹czy, mapy do
projektów, itp. Tel. 0501-262-080 

POTRZEBNY MÊ¯CZYZNA
DO PRACY W SKLEPIE UL.
TARNOWIECKA 2. 

Tel. 022 740-01-90
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

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

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
REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

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

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

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

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

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

REKLAMA REKLAMA

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

SALON OPTYCZNY
Okulary tylko

49,−*

oprawa + szk³a + robocizna
(sfera –6 do +6)

ul. Bora−Komorowskiego 5f
pawilon 24 tel. 022 671−14−95
szeroki wybór oprawek – od 29,-

akcesoria do okularów
pracujemy pon.–pt. 11-19
*szczegó³y promocji w salonie

* 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

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

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

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

0602−787−017, 0601−097−814

i gatunki grzybów, których
spo¿ycie grozi œmiertelnym
niebezpieczeñstwem – powie-
dzia³a podczas otwarcia eks-
pozycji dr Agata Wolska kie-
rownik Oddzia³u Oœwiaty
Zdrowotnej i Promocji Zdro-
wia. 

Zadaniem edukacyjnym jest
podniesienie œwiadomoœci
zdrowotnej wœród mieszkañ-
ców województwa, odnosz¹-
cej siê do problematyki spo-
¿ywania grzybów oraz przed-
stawienie gatunków grzybów,
które s¹ jadalne, niejadalne,
i te, które s¹ truj¹ce. 

Aby uatrakcyjniæ wystawê
przygotowane zosta³y nowe
plansze edukacyjne, które
przedstawiaj¹ podstawowe
gatunki grzybów truj¹cych,
wystêpuj¹cych w Polsce
i „grzybowe pomy³ki” czyli
gatunki grzybów jadalnych
i najczêœciej mylonych z nimi
niejadalnych.

Po ekspozycji oprowadzali
doœwiadczeni pracownicy
Oddzia³u Oœwiaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia
WSSE w Warszawie. Opo-
wiadali te¿ o zagro¿eniach
zwi¹zanych ze spo¿ywaniem
grzybów, przedstawili podsta-
wowe cechy ich budowy, ja-
kie kroki nale¿y podj¹æ, aby
ustrzec siê przed fatalnymi
pomy³kami. 

Przez miesi¹c wystawê
odwiedzi³y tysi¹ce zwiedzaj¹-

cych. Wœród nich by³o sporo
wycieczek szkolnych. 

– Nie chcieliœmy nikogo
straszyæ i przekonywaæ, ¿e nie
nale¿y spo¿ywaæ grzybów –
a tylko pokazaæ jak odró¿niaæ
je od siebie, jak bez obaw
przygotowaæ potrawê grzybo-
w¹ i jak bezpiecznie j¹ spo¿yæ
– twierdzi dr Agata Wolska. 

Mazowiecki Sanepid od
wielu lat pomaga grzybia-
rzom. Nie tylko w siedzibie
Sanepidu przy ul. ¯elaznej,
ale w ka¿dej filii Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej mo¿na uzyskaæ
pomoc, gdy nie jesteœmy pew-
ni, czy zebrane przez nas
grzyby s¹ jadalne. Nasi mie-
szkañcy mog¹ skorzystaæ
z porad klasyfikatora grzy-

bów w filii Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Aninie przy ulicy
Hertza 8 tel. 022 812-04-10.
W sezonie grzybowym w go-
dzinach 8.00-15.00 dy¿uruje
tu specjalista-klasyfikator.
Ka¿demu grzybiarzowi po-
maga ustaliæ, czy zebrane
przez niego grzyby s¹ jadalne. 

Grzyby z certyfikatem Sa-
nepidu mo¿na nie tylko spo¿y-
waæ, ale podarowaæ rodzinie
i znajomym bez stresu, ¿e na-
razi³o siê kogoœ na ryzyko za-
chorowania lub œmierci. W³a-
œciwe rozpoznanie grzybów
jest niezwykle wa¿ne. Jak
mówi¹ bowiem specjaliœci –
wszystkie grzyby s¹ jadalne,
ale niektóre... tylko raz!

Małgorzata K. Piekarska 

Nawet edycje „Gwiazdy
tañcz¹ na lodzie”, czy „Tañca
z gwiazdami” nie zgromadzi³y
takiej iloœci znanych twarzy, co
inauguracja internetowego po-
rtalu promuj¹cego w³aœciwe
zachowania w ruchu drogo-
wym. 

Inauguracja portalu odby³a
siê we wrzeœniu w siedzibie
Polskiej Agencji Prasowej,
która jest wspó³twórc¹ przed-
siêwziêcia. Razem z PAP
w projekcie uczestniczy Euro-
pejska Fundacja Honorowego
Dawcy Krwi (w ramach kam-
panii spo³ecznej „Krewniacy”)
oraz Komenda G³ówna Policji.
W przedsiêwziêcie w³¹czy³y
siê gwiazdy zgrupowane przy
kampanii „Krewniacy” tworzo-
nej przez Marcina Velinova
(mistrza aikido, dublera Steve-
na Seagala). „Krewniacy”, po-
przez znane publicznie twarze,
od 11 lat propaguj¹ honorowe
oddawanie krwi i przekazywa-
nie swoich organów do prze-
szczepów. W PAP zagoœcili
m.in. Iwona Guzowska, Piotr
Zelt, Cezary Harasimowicz,
Marek Siudym, Przemek Sale-
ta, Robert Rozmus, Ma³gorzata
Lewiñska, Laura £¹cz, Miro-
s³aw Zbrojewicz i W³odzimierz
Zientarski. Gwiazd by³o zre-
szt¹ znacznie wiêcej, ale za go-
œcia honorowego spotkania
uznano Komendanta G³ówne-
go Policji gen. Andrzeja Mate-
juka. – Choæ stan bezpieczeñ-
stwa na drogach, w stosunku

do ubieg³ego roku, uleg³ nie-
znacznej poprawie – mówi³ ko-
mendant – to liczba osób, które
zginê³y jest bulwersuj¹ca – to
prawie trzy i pó³ tysi¹ca ofiar!

Celem nowego portalu jest
przede wszystkim uœwiadamia-
nie u¿ytkownikom ruchu dro-
gowego zagro¿eñ p³yn¹cych
z niew³aœciwych zachowañ na
drogach. Ka¿dy, kto ma cokol-
wiek wspólnego z ruchem dro-
gowym, czy motoryzacj¹, znaj-
dzie na tym portalu coœ dla sie-
bie. Mo¿na tu dowiedzieæ siê
m.in. o przejezdnoœci dróg,
o wypadkach, sprawdziæ pro-
gnozê pogody, przeczytaæ in-
formacje o ubezpieczeniach
i nowoœciach motoryzacyj-

nych. Informacje zamieszczone
w portalu s¹ rzetelne i aktualne
– ich bazê tworzy PAP. – Uzna-
liœmy, ¿e ten projekt wpisuje siê
w misjê publiczn¹, jak¹ pe³ni
Agencja – powiedzia³ prezes
PAP Piotr Skwieciñski. Portal
dostêpny jest po trzema 
adresami: www.nadrogach.pl,
www.nadrogach.pap.pl i www.

motokrewniacy.pl  Zachêcamy
do zerkniêcia na portal i do te-
go, do czego, jak zwykle za-
chêca³y gwiazdy wystêpuj¹ce
tym razem, jako „MotoKrew-
niacy” – do honorowego odda-
wania krwi. Wystarczy odwie-
dziæ stacjê krwiodawstwa i ju¿
mo¿na siê poczuæ „krewnia-
kiem” Pazury, czy Guzowskiej.
Zawrzeæ braterstwo krwi
z gwiazdami i dziesi¹tkami 
ofiar wypadków, które dziêki
temu maj¹ szansê prze¿yæ.

borek 

Zostań MotoKrewniakiem
gwiazd

Co komendant g³ówny policji Andrzej Mate-
juk robi³ w siedzibie PAP razem z gwiazdami
sportu, kultury i mediów? Mo¿na powiedzieæ,
¿e siê brata³ i by³o to... braterstwo krwi.

PPPPOOOOZZZZNNNNAAAAJJJJ GGGGRRRRZZZZYYYYBBBBYYYY
– unikniesz zatrucia
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów we-
wnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych, cho-
robach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem, cho-
robach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 17, 19, 21-25, 28, 30 X.
Zapisy i informacje w godz. 14.00-22.00 pod numerami telefonu: 

(022) 679-22-47, 0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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


 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

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie ro-
zumiem co do mnie mówisz!” na-
le¿y potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Na szczêœcie szybki
rozwój nowych technologii przy-
czynia siê do powstawania coraz
doskonalszych rozwi¹zañ dla osób
niedos³ysz¹cych, dziêki czemu ci-
che i dawno zapomniane dŸwiêki
mo¿na us³yszeæ na nowo! A ko-
rzyœci jest wiele...

Ludzki uk³ad s³uchowy jest bar-
dzo z³o¿ony, a gdy zaczyna szwan-
kowaæ, nie wystarczy po prostu za-
³o¿yæ jakiœ tam aparat s³uchowy,
w³¹czyæ go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby

jak najlepiej wykorzystaæ s³uch, na-
le¿y zacz¹æ od wizyty u specjalisty.
Zbada on s³uch, wypyta o styl ¿ycia
i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwi¹zanie.

Nowoczesne aparaty s³uchowe
potrafi¹ w gruncie rzeczy zdzia³aæ
cuda, dopasowuj¹c siê do niedos³u-
chu konkretnego pacjenta, jego je-
dynej w swoim rodzaju anatomii
ucha i stylu ¿ycia. Te najnowocze-
œniejsze wyposa¿one s¹ w uk³ady
sztucznej inteligencji, które nieu-
stannie monitoruj¹ to co dzieje siê
w otoczeniu s³uchowym osoby nie-
dos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na
jego zmiany. Wspó³czesne aparaty

s³uchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich mo¿liwo-
œciach przetwarzania dŸwiêku, które
mog¹ wspó³pracowaæ z telefonami
komórkowymi i innymi urz¹dzenia-
mi elektronicznymi jak np. odtwa-
rzacze mp3. Wystêpuj¹ we wszyst-
kich kszta³tach i rozmiarach – od
ma³ych dyskretnych modeli we-
wn¹trzusznych do ró¿nobarwnych
modeli zausznych w odcieniach ko-
loru w³osów i karnacji skóry.

Kszta³t i dopasowanie aparatów
s³uchowych jest oczywiœcie wa¿n¹
spraw¹, ale nie mniej istotne jest to,
jak dana osoba zamierza z nich ko-
rzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny styl
¿ycia, zainteresowania i zdolnoœci,
a aparaty s³uchowe i programy do
ich ustawiania potrafi¹ wzi¹æ to
wszystko pod uwagê. „Niezbêd-
nym Ÿród³em sukcesu przy doborze
aparatu s³uchowego jest zrozumie-
nie potrzeb pacjenta i uwzglêdnie-

nie jego indywidualnego trybu ¿y-
cia. Staranna analiza oczekiwañ pa-
cjenta umo¿liwia zaproponowanie
konkretnego rozwi¹zania w postaci
nowoczesnego aparatu s³uchowe-
go” – mówi pani Ryta Turczyñska,
dyplomowany audioprotetyk z fir-
my FONIKON, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów audio-
protetycznych firmy Fonikon za-

praszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Osobom nie-
pe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4, tel.
022 498 74 80; ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353 42 50) AS 2008

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!!!

POKONAJ NIEDOSŁUCH!
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak
odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ
siebie, czêœæ naszej to¿samoœci. Niedos³uch to
problem nie tylko osoby s³abo s³ysz¹cej, ale tak¿e
jej rodziny i przyjació³, którzy znajduj¹ siê po
drugiej stronie powsta³ej bariery komunikacyjnej. 

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

„Mieszkaniec” rozmawia z profe-
sorem, doktorem habilitowanym
nauk medycznych Wojciechem
Marczyñskim, przewodnicz¹cym
Polskiego Towarzystwa Ortope-
dycznego i Traumatologicznego,
kierownikiem Kliniki Ortopedii
w Samodzielnym Publicznym Szpi-
talu Klinicznym im. prof. Adama
Grucy w Otwocku.

- Panie Profesorze, gratulujemy ponowne-
go wyboru na przewodnicz¹cego Polskiego
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumato-
logicznego. Pozwoli Pan Profesor, ¿e korzy-
staj¹c z szansy rozmowy, zadamy kilka py-
tañ o stan polskiej i sto³ecznej ortopedii?

- Oczywiœcie, bardzo proszê. Zawsze chêt-
nie rozmawiam z „Mieszkañcem”.

- Wielu ortopedów wyjecha³o z Polski?
- Niestety, wielu. Polscy ortopedzi s¹ dobrze

wykszta³ceni, maj¹ stopnie naukowe i stopieñ
specjalizacyjny, maj¹ du¿e umiejêtnoœci tech-
nicznie, wiêc s¹ chêtnie zatrudniani za granic¹,
szczególnie w Hiszpanii. Powstaje luka, któr¹
coraz trudniej jest zape³niæ, bo wprawdzie wci¹¿
dokszta³camy kolejnych m³odych ortopedów,
ale poziom liczby wyjazdów nie zmniejsza siê.
Decyduj¹ wzglêdy finansowe i organizacyjne.

- Czy to najwiêkszy problem polskiej
ortopedii?

- Jeden z wa¿niejszych. Kolejny to system
kszta³cenia m³odych specjalistów - ortopedów.
Jest on jasny, klarowny, dostêpny, bo odbywa
siê we wszystkich oœrodkach klinicznych,
a przygotowania przedegzaminacyjne s¹
w dwóch centrach w Warszawie i u nas

w Otwocku. Problemem jest zbyt d³ugi - na-
szym zdaniem - czas trwania tej specjalizacji, a¿
szeœæ lat. Z czego, a¿ przez oko³o trzy lata m³o-
dy lekarz przebywa poza domem, ucz¹c siê
i szkol¹c - rozbija to jego ¿ycie prywatne i nau-
kowe i powoduje problemy w macierzystych
placówkach s³u¿by zdrowia, które niby maj¹ te-
go lekarza na swoim etacie, ale tak naprawdê
oddelegowuj¹ go do zdobywania wiedzy. Na-
szym zdaniem piêæ lat w zupe³noœci by wystar-
czy³o, nie powoduj¹c uszczerbku w poziomie
wiedzy m³odego specjalisty.

- O jakich jeszcze k³opotach najczêœciej
mówicie?

- Powi¹zanych z tym, o czym wczeœniej
mówiliœmy. W wyniku podpisanych z organi-
zacjami lekarskimi porozumieñ skrócony zo-
sta³ czas dy¿urów w szpitalach, mo¿e on byæ
wyd³u¿any tylko za zgod¹ lekarza. Przy lu-
kach kadrowych sytuacja wygl¹da tak, ¿e co-
raz trudniej jest skompletowaæ pe³ne obsady,
w niektórych placówkach dyrekcje wybrnê³y
w ten sposób, ¿e wprowadzi³y 12-godzinne sy-
stemy zmianowe. Ale to sprawia, ¿e pacjent
nie ma lekarza prowadz¹cego, ¿e tak napraw-
dê jedyn¹ osob¹, która ma pe³n¹ wiedzê o sta-
nie jego zdrowia jest ordynator oddzia³u, który
przecie¿ ma na swej g³owie jeszcze wiele in-
nych spraw.

- A system finansowania?
- To temat na niekoñcz¹c¹ siê opowieœæ.

WeŸmy „moj¹” klinikê, wysoko specjalistycz-
n¹, du¿¹, bo mamy ³¹cznie 183 ³ó¿ka w piêciu
oddzia³ach. Niewystarczaj¹cy poziom finan-
sowania sprawia, ¿e jesteœmy zmuszeni
odmawiaæ przyjmowania pacjentów z ca³ej
Polski, dla których Otwock móg³by byæ jedy-
nym ratunkiem, bo ich skomplikowanych
przypadków lub powik³añ w zasadzie nikt nie
jest w stanie podj¹æ siê skutecznie leczyæ. My
mamy kwalifikacje by to robiæ, niestety sy-
stem rozliczeñ z NFOZ powoduje, ¿e szpital
musia³by do ka¿dego takiego pacjenta dop³a-
caæ, a wiêc generowaæ straty. System ten jest
szczególnie niekorzystny dla jednoprofilo-
wych szpitali ortopedycznych, takich jak nasz
(450 ³ó¿ek) czy szpital w Piekarach Œl¹skich.
Tracimy na tym systemie 16 proc. wp³ywów,
czyli w przypadku Otwocka jest to ok. 10 mln
z³otych rocznie. Szczególnie zani¿one s¹ wy-

ceny procedur zwi¹zanych z leczeniem z³a-
mania miednicy czy zapaleniem koœci i sta-
wów.

- Jest Pan kierownikiem Kliniki Ortope-
dii w szpitalu w Otwocku od stosunkowo
niedawna. Du¿e wyzwanie?

- Du¿e, ale i satysfakcja ogromna. Proszê
pamiêtaæ, ¿e od lat po Polsce kr¹¿y powiedze-
nie, ¿e tam, gdzie koñczy siê ortopedia pozo-
staje nadzieja... w Otwocku. Podejmujemy siê
najbardziej skomplikowanych zabiegów, w 8
salach operacyjnych dziennie przeprowadza-
nych bywa do 30 operacji, z czego dwie trze-
cie na pacjentach naszej kliniki. 

Gdy przechodzi³em do tej kliniki ze szpita-
la przy ul. Szaserów, by³em pod wra¿eniem
sprawnej organizacji pracy: tu naprawdê ka¿-
dy wie, co ma robiæ, niepotrzebni nie krêc¹
siê po bloku operacyjnym. Wyposa¿enie
w sprzêt medyczny i rehabilitacyjny jest na
naprawdê dobrym poziomie. Lekarze s¹
œwietnymi specjalistami, ordynatorzy - profe-
sjonalnymi fachowcami. Wielka frajda praco-
waæ w takim otoczeniu.

W takim otoczeniu ³atwiej jest kszta³ciæ no-
we kadry. M³ody ortopeda „z Polski”, który
trafia do nas na kurs, uczy siê na przyk³ad, jak
szalenie wa¿na jest kwalifikacja pacjenta do
danego zabiegu. ¯e nie mo¿na na chorego pa-
trzeæ tylko z punktu widzenia jego ortope-
dycznych dolegliwoœci - ¿e o powodzeniu za-
biegu mo¿e np. decydowaæ nieodkryty stan
zapalny uzêbienia. Z tych kursów atestacyj-
nych i doszkalaj¹cych ortopedzi wynosz¹ tak-
¿e przekonanie, ¿e jeœli nie mog¹ sobie - mi-
mo wszystko - poradziæ ze skomplikowanym
przypadkiem - pozostaje poprosiæ o pomoc
bardziej doœwiadczonych kolegów z Otwoc-
ka. Tym bardziej mnie boli, gdy z powodów
ekonomicznych musimy odmawiaæ przyjmo-
wania pacjentów... 

Rozmawiał Tomasz Szymański

Trzy zmartwienia ortopedów
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Zarz¹d Transportu Miejskie-
go informuje, ¿e w zwi¹zku
z wprowadzeniem sta³ej organi-
zacji ruchu w rejonie ul. M³o-
dej, od 1 listopada br. od po-
cz¹tku kursowania linii dzien-
nych zostaj¹ wprowadzone
nast. zmiany: zmianie ulegn¹
trasy linii 142 (w kierunku
krañca Wiatraczna) i N75
(w kierunku krañca Dw. Cen-
tralny): od skrzy¿owania Pa-
triotów/M³oda: M³oda – Derka-
czy – Bys³awska i dalej w³asny-
mi trasami. Na nowej trasie
obowi¹zuje dodatkowy przy-
stanek PKP Falenica 07 na ul.
M³odej. Przywrócona zostaje
sta³a trasa linii N72 w kierunku
krañca Aleksandrów polegaj¹-
ca na wycofaniu linii z ulic By-
s³awskiej, Derkaczy i M³odej. 

� � �
W sobotê 11 paŸdziernika br.

w Du¿ej Auli Wy¿szej Szko³y
Mened¿erskiej przy ul. Kawê-
czyñskiej zabrzmia³ Gaudea-
mus – inauguruj¹c nowy rok
akademicki.

Uroczystoœæ otworzy³  rektor
prof. zw. dr hab. Brunon Ho-
³yst. Po wrêczeniu dyplomów
wyró¿nionym studentom, stu-
denci pierwszego roku otrzy-
mali upragnione indeksy.

Wyk³ad inauguracyjny „No-
woczesne technologie w syste-
mie bezpieczeñstwa” wyg³osi³
Komendant Wojskowej Akade-
mii Technicznej gen. bryg. prof.
dr. hab. in¿. Zygmunt Mierczyk.

� � �
Zarz¹d ATM S.A. oraz bur-

mistrz dzielnicy Praga Po³udnie
Tomasz Kucharski 14 paŸdzier-
nika br. w XCIX LO im. Zbi-

gniewa Herberta przy ul.Umiñ-
skiego zaprezentowali wspólny
projekt budowy sieci bezprze-
wodowej Wi-Fi oraz Szkolnego
Archiwum Multimedialnego
dla szkó³ œrednich dzielnicy
Praga Po³udnie. Dziêki tej ini-
cjatywie z rozwi¹zania skorzy-
sta ponad 3,5 tys. uczniów.
Przedsiêwziêcie jest elementem
szerszego projektu zwi¹zanego
ze stworzeniem na terenie Pragi
Centrum Innowacji ATM,
pierwszej w Warszawie dedy-
kowanej najnowoczeœniejszym
technologiom IT specjalnej
strefie ekonomicznej. 

� � �
14 paŸdziernika 350 uczniów

klas 1-3 warszawskich szkó³
podstawowych wziê³o udzia³
w „Lekcji bezpieczeñstwa”
przygotowanej m.in. przez poli-

cjantów Komendy Sto³ecznej
Policji, pracowników Biura
Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania
Kryzysowego. Najm³odsi w to-
warzystwie funkcjonariuszy
przebranych za krecika (ma-
skotkê œródmiejskiej komendy)
i inne policyjne maskotki uczy-
li siê, jak bezpiecznie przecho-
dziæ przez jedno z najbardziej
ruchliwych skrzy¿owañ w War-
szawie (Marsza³kowska/Œwiê-
tokrzyska), a podczas specjal-
nie przygotowanego spektaklu
zobaczyli pokaz pierwszej po-
mocy oraz zapoznawali siê
z podstawowymi zasadami bez-
pieczeñstwa w ruchu drogo-
wym.

� � �

W czwartek, 23 paŸdziernika
na teren Zespo³u Szkó³ nr 12

im. Olimpijczyków Polskich
przy ul. Siennickiej 15 w godzi-
nach 8.00-18.00 mieszkañcy
mog¹ przynosiæ zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny. Po-
niewa¿ zbieraniem i przenosze-
niem sprzêtu zajmowaæ siê bê-
d¹ uczniowie, sprzêt ten nie po-
winien byæ zbyt wielki i ciê¿ki
(chodzi o bezpieczeñstwo m³o-
dzie¿y), czyli: du¿e AGD (np.
ma³e lodówki, kuchenki elektr.,
pralki), ma³e AGD (np. mikro-
falówki, ¿elazka, odkurzacze,
suszarki do w³osów, roboty ku-
chenne), sprzêt teleinforma-
tyczny telekomunikacyjny np.
kopiarki, faxy, telefony stacjo-
narne i komórkowe, komputery,
monitory, narzêdzia elektrycz-
ne i elektroniczne, zabawki,
sprzêt rekreacyjny i sportowy,
sprzêt medyczny. Osoby star-
sze lub chore proszone s¹
o kontakt telefoniczny ze
szko³¹ 022 810-79-61 (ucznio-
wie odbior¹ sprzêt z ich do-
mów).

� � �
W sobotê 18 paŸdziernika

w godz.10.00-18.00 w LXXV
LO im. Jana III Sobieskiego
przy ul. Czerniakowskiej 128
wolontariusze ze schroniska na
Paluchu zbieraæ bêd¹ najpo-
trzebniejszych rzeczy dla
schroniska dla zwierz¹t w Ko-
rabiewicach. Przebywaj¹ce
w tym schronisku zwierzêta
czêsto nie maj¹ co jeœæ, zim¹
œpi¹ w nieocieplanych budach,
a na ich leczenie w razie cho-

roby lub pogryzienia równie¿
nie ma œrodków. Sytuacja jest
tam o tyle trudna, ¿e w przeci-
wieñstwie do Palucha schroni-

sko w Korabiewicach nie
otrzymuje dotacji od Pañstwa.
Wolontariusze prowadz¹ stro-
nê o bezdomnych zwierzêtach
www.przytulpsa.pl  

� � �
Od 15 paŸdziernika czynne

jest nowe Biblioteczne Cen-

trum Multimedialne im. ks. Ja-
na Twardowskiego przy ul.
Skoczylasa 9. Znajduje siê
w nim skomputeryzowana pla-
cówka biblioteczna, w której
mo¿na skorzystaæ z Internetu,
przejrzeæ czasopisma, wypo-
¿yczyæ ksi¹¿kê pisan¹

i mówion¹, skorzystaæ z pro-
gramów edukacyjnych. Cen-
trum Biblioteczne dysponuje
ok. 66 tys. ksi¹¿ek i multime-
diów. Czynne jest w pon.- pt.
10.00-19.00 oraz w sob. 9.00-
14.00.

(ab) (bbj)

REKLAMA REKLAMA

��Koœció³ Mi³osierdzia Bo¿ego ul. Ateñska 12
– 19.10. godz. 19:30, koncert - oratorium STA-
BAT MATER - Antonín Dvorák. Wstêp wolny; 
��Koœció³ przy Placu Szembeka - 19.10. godz.
19.00 Koncert s³owno – muzyczny pt. „Œladami
Jana Paw³a II – ze œmierci do ¿ycia” poœwiêco-
ny pamiêci Papie¿a Jana Paw³a II, w aran¿acji
E.O., jednego z czo³owych zespo³ów muzyki
chrzeœcijañskiej w Polsce. Poezje wielkiego Po-
laka recytowaæ bêdzie Ewa B³aszczyk; 
�� Studium Teatralne ul. Lubelska 30/32 - Li-
teratura Na Peryferiach „Osiecka - Œmietan-
ka na „Ciuchach” – 16.10 godz. 18.30 - spotka-
nie z Zofi¹ Turowsk¹, autork¹ bestsellerowych
„Agnieszek. Pejza¿y z Agnieszk¹ Osieck¹”. 
�� Centrum Promocji Kultury dla dzielnicy
Praga Po³udnie ul. Podskarbiñska 2 – 17.10.
godz.18.00 - W ramach cyklu „Praska Przystañ
S³owa” spotkanie autorów: Jana Sobczyka i Piotra
Goszczyckiego pt.„Chleb, s³owo i ¿ycie”; 18.10.
godz. 18.00 - Pokaz filmów niezale¿nej Grupy
Chimera Film: „Bezsennoœæ”, „Doœka”, „Wspo-
mnienie” oraz premiera filmu „Dominikana”;
godz.16.00 - Spotkanie z podró¿nikiem Krzyszto-
fem Dworczykiem pt.”W 60 minut dooko³a Afry-
ki – Kenia, Madagaskar, Namibia” 21.10. Dzieñ
Otwarty w Centrum Promocji Kultury, w progra-
mie: godz.15.00 - bajka dla najm³odszych dzieci;
17.30 - spektakl dla dzieci „ Urodzinki”;19.00-
koncert rockowy zespo³u „Gwiazdolot”; 20.00 –
Koncert zespo³u „Soul Connection”; 21.00 Mono-
dram p. Jolanty ¯ó³kowskiej pt. „Lifting”. Re¿.
Andrzej Jakimiec; 24.10. godz. 18.00 - W ramach
cyklu „Praska Przystañ S³owa” podwójny wieczór
autorski Urszuli Bia³eckiej i Paw³a Dawidowicza
pt. „Jak pisaæ, jak czytaæ prozê i poezjê”; 27.10.
godz. 18.00 „Swing Club” - spotkania muzyczne
w stronê swingu; 29.10. godz. 17.00 - Spotkanie
pt. „Kobiety w ¿yciu Józefa Pi³sudskiego”. Na
wszystkie imprezy wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 -
20.10 godz. 19.00 – „LA MUSICA BELLA” –
romantyczny koncert klasyki musicalowej
w wykonaniu Barbary Zawodnik; 27.10.
godz.19.00 – „GUITAR SENSITIVE” – klubo-
wy wieczór hiszpañskiej muzyki gitarowej
w autorskim wykonaniu wirtuozów: Krzysztofa
Gerusa i Krzysztofa Pietruszko;
�� Czytelnia Naukowa ul. Meissnera 5 „Pra-
ska Jesieñ Czytelnicza” – 17.10. godz. 17.30
Ballady Leonarda Cohena œpiewa Kuba Michal-
ski; Biblioteka dla dzieci ul. Abrahama 10
godz.11.00 Spotkanie autorskie z Grzegorzem
Kasdepke; Biblioteka dla dzieci ul. Paca 46
godz. 9.00 Spotkanie autorskie z Grzegorzem
Kasdepke (w Szkole Podst. Nr 72); 20.10. godz.
10.00 Wypo¿yczalnia dla doros³ych ul. Biskupia
50 Teatrzyk Pan Pomidor „ Œwiate³ko drogowe”;

22.10. godz. 17.00 Wypo¿yczalnia dla Doro-
s³ych ul. Zwyciêzców 46 - spotkanie autorskie
z Joann¹ Siedleck¹; 23.10.godz. 13.00 Bibliote-
ka dla Dzieci ul. Egipska 7 - spotkanie autorskie
z Dorot¹ Gellner; 27.10. godz. 9.00 Wypo¿yczal-
nia dla Doros³ych ul. Egipska 7 - wystêp grupy
teatralnej „Opowiadacze”; Biblioteka dla Dzieci
ul. Meksykañska 3 godz. 11.00 Warsztaty dzien-
nikarskie z Ma³gorzat¹ K.Piekarsk¹; 
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska
14 –17.10. godz. 18.00 -19.00 wyk³ad autorski
Krzysztofa Dworczyka pt.”Grecja - kolebka eu-
ropejskiej cywilizacji”. Poznajemy Europê – Hi-
storia, kultura i obyczaje Europejczyków – cykl
wyk³adów miêdzykulturowych o krajach euro-
pejskich; 24.10. godz. 17.00-20.00 Dyskoteka
dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej (od 5-tej klasy);
25.10. godz. 18.00-19.00 koncert muzyczny pt.
„W³oskie klimaty” w wykonaniu Andrzeja Przy-
byciñskiego – obój i Katarzyny Hajduk – forte-
pian; 28.10. godz. 19.00-20.00 przedstawienie
teatralne dla m³odzie¿y i doros³ych pt.„Mi³oœæ
i gniew” w wykonaniu teatru „Foyer” z DK
,,Rembertów” w re¿. S³awomira Kobyla; 29.10.
godz. 17.30-18.30 dy¿ur dzielnicowego dla mie-
szkañców osiedla Wygoda - Kawêczyn;
�� Sala kolumnowa Ratusza w Rembertowie
al. gen. A. Chruœciela 28 – 22.10. godz. 19.00 -
Ernest Bryll – II Jesienne wieczory z poezj¹; od
27.10 do 19.12. pon.-pt. godz. 8.00-16.00 wy-
stawa fotografii autorstwa Aleksandra Za³êskie-
go pt. Akademia Obrony Narodowej i Kolonia
Oficerska – wczoraj i dziœ; 
�� Koœció³ œw. £ucji ul. Paderewskiego 42 -
26.10. godz. 18.00 - Koncert muzyki wêgier-
skiej w wykonaniu zespo³u Acoustic Trio;
�� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków
2 - 16.10. godz. 18.00 „Jesteœ z nami” program
poetycko-muzyczny pamiêci Jana Paw³a II; 
�� Katedra œw. Floriana ul. Floriañska 3 – IV
Miêdzynarodowy Festiwal MUSICA SACRA
– 19.10. godz. 13.30 Marian Sawa (1937-2005)
– Lamentacje, Ligi Boccerini (1743-1805) – Sta-
bat Mater; 25.10. godz. 19.15 W.A. Mozart
(1756-1781) – Ale verum korpus KV 618,
Exsultate, jubilate KV 165, Msza Koronacyjna
C-dur KV 317;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - 
VIII Dni Kresów w Warszawie – 18.10 godz.
16.00 Jaros³aw Komorowski z Instytutu Sztuki
PAN opowie o s³ynnej twierdzy Rzeczypospoli-
tej - Kamieñcu Podolskim. W programie film do-
kum. „Kamieniec Podolski” w re¿. Jerzego Ja-
nickiego; 19.10 godz. 16.00 filmy dokum.
godz.16.30 „Podró¿ do Lwowa w lata 30-te”,
re¿. Jerzy Janicki; godz.17.30 „Œladami starej
kroniki”, re¿. Joanna Wierzbicka i Walentyna
Kobluk. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

MSM „ZWAR” og³asza sprzeda¿ segmentów i lokali
mieszkalnych w nowej inwestycji

os. „ZABIELSKA” przy ul. Wa³ Miedzeszyñski 468

�� segmenty o powierzchni 129,6 m kw. + gara¿ 40,3 m kw.

�� mieszkania o powierzchni 73–79 m kw. + gara¿ 17 m kw. 
(zlokalizowane w budynkach dwurodzinnych).

Cena 1 m kw. pow. u¿ytk. – 3700,00 z³ netto, 
cena 1 m kw. pow. gruntu – 600,00 z³ netto

Zainteresowanych nabyciem segmentu/lokalu zapraszamy 
do siedziby Spó³dzielni przy ulicy Lebiodowej 15 

lub kontakt telefoniczny z Dzia³em Inwestycji 
pod nr 022 812-72-46; 022 815-27-08; 022 613-35-27.

Teren przeznaczony pod zabudowê stanowi w³asnoœæ Spó³dzielni.

Komitet Prawa i Sprawiedliwoœci Praga Po³udnie
zaprasza na debatê publiczn¹

nt.
„Przysz³oœæ Prawa i Sprawiedliwoœci

w Polsce, Warszawie i na Pradze Po³udnie”
z udzia³em

Artura Górskiego, Pos³a na Sejm RP
Tomasza Zdzikota, radnego Rady Warszawy

S³awomira Kalinowskiego, radnego Dzielnicy 
Praga Po³udnie

Debata odbêdzie siê w dniu 20.10. br. o godz. 18.00
w L.O. im. B. Prusa, ul. Zwyciêzców 7/9

Artur Górski
Pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci

zaprasza na odczyt:

Pani Pose³ 
Gra¿yna Gêsicka

Minister Rozwoju Regionalnego
w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego

pt.
„Unia Europejska po 2013 r. 

– wyzwania i pytania”
Spotkanie odbêdzie siê w dniu 27.10. br. o godz. 18.00

w sali Rektoratu Szko³y Wy¿szej im. B. Jañskiego 
w Warszawie, ul. Che³mska 21 A

KS „DRUKARZ” 
og³asza nabór 

dziewcz¹t i ch³opców 
urodzonych w latach 1994-1998

do sekcji ³uczniczej
Informacje: 

tel. 509-566-786; (022) 810-06-28

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
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