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KAMERALNE BUDYNKI
ul. PROCHOWA 27  
ul. WIARUSÓW 18
www.egrib.pl

Tel./fax 022 879−73−86

ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
SOCZEWKI KONTAKTOWE
LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
DU¯Y WYBÓR OPRAW
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Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

Opisywana przez „Mieszkañca” budowa basenu
w Aninie zosta³a skierowana do Centralnego
Biura Antykorupcyjnego. W³adze Wawra i w³a-
dze Warszawy wci¹¿ uwa¿aj¹, ¿e z inwestycj¹
wszystko jest w porz¹dku.
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No i nas
zrobili...

Maj¹ racjê Ci, co g³oœno krzy-
cz¹: przy ciêciach w inwesty-
cjach komunikacyjnych prawo-
brze¿na Warszawa dosta³a po
krzy¿ach nieproporcjonalnie
mocniej ni¿ lewobrze¿na. W³a-
dze miasta broni¹ siê - dostanie-
cie II liniê metra. I my dostaniemy
i lewobrze¿na dostanie, bo tak
przecie¿ bêdzie bieg³a trasa...

Zawsze z zajad³oœci¹ walczy-
³em ze spiskowymi teoriami. Iro-
nizowa³em, gdy ktoœ mówi³, ¿e
praska czêœæ stolicy traktowana
jest po macoszemu. Ale teraz nie
mam argumentów. Dostaliœmy
miêdzy oczy, a gardy nie posta-
rali siê postawiæ nasi przedstawi-
ciele w Radzie Miasta, w³adze
naszych dzielnic no i wiceprezy-
dent odpowiedzialny za inwesty-
cje, sercem ponoæ zwi¹zany
z Weso³¹. No i pani Prezydent,
te¿ z tej strony miasta...

Z niedoinwestowanymi regio-
nami jest tak, ¿e ich upoœledze-
nie siê pog³êbia. Jak nie ma
dróg, to nie ma infrastruktury i...
dalszych inwestycji. Nie ma
ekstra pomocy, bo jesteœmy
czêœci¹ wiêkszego organizmu
i wg œredniej statystycznej prze-
cie¿ niebywale siê tu buduje.
Tyle, ¿e nie w okolicach Ronda
Wiatraczna, Szmulek, Pelcowi-
zny, Grochowa.

Obra¿aæ siê nie ma co. Za rok
wybory samorz¹dowe. Bêdzie-
my karmieni obietnicami. Mo¿e
nawet jeszcze bardziej atrakcyj-
nie brzmi¹cymi ni¿ w minionych
latach. S³uchajmy tego cierpli-
wie, ale ¿¹dajmy konkretów: kie-
dy, jak i za co. Na papierze, jak
forma umowy przedstawiciela
z elektoratem. Oczywiœcie umo-
wy symbolicznej, ale nic tak nie
dzia³a na urzêdnika i samorz¹-
dowca jak sporz¹dzony zapis...

Tomasz Szymański
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ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

W sprzeda¿y ju¿ oferta
ZIMOWA 2009/2010

B.P mHoliday
ul. Fieldorfa 10 lok. 305

03-984 Warszawa
tel. 22 407 75 70, 22 407 75 71

biuro@mholiday.pl
www.mholiday.pl

OFERTY LAST MINUTE
GOR¥CA JESIEÑ 2009

BILETY LOTNICZE
C A Ł Y Ś W I A T

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

BIURO PODRÓ¯Y

ul. Walcownicza 14 lokal 1
04-921 Warszawa Falenica
tel./fax 022 872-96-97

e-mail: biuro@arkadiatravel.pl
www.arkadiatravel.pl
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Syn skatowa³ matkê
Policjanci zatrzymali 40-let-

niego Bogdana K., który maj¹c
ponad 3 promile alkoholu we
krwi pobi³ swoj¹ 69-letni¹ matkê.
Kobieta trafi³a do szpitala z roz-
ciêt¹ g³ow¹ i z³amanym nosem.
Prawdopodobnie zosta³a  pobita
butelk¹. Kobiecie zosta³a udzie-
lona niezbêdna pomoc lekarska. 

1 samochód ukradli, 
a do 6 siê w³amali

W chwili zatrzymania 18-letni
Adam Œ. mia³ 1,3 promila alko-
holu we krwi, jego kolega, 16-let-
ni Pawe³ M. mia³ 1,7 promila.
Najpierw ukradli samochód z Su-
lejówka, nastêpnie pojechali nim
do Rembertowa. W³amali siê je-
szcze do 6 aut stoj¹cych na par-
kingu, a¿ wpadli w rêce policjan-
tów z Rembertowa. Za swoje
czyny odpowiedz¹ przed s¹dem.

W trzech pobili jednego
Na Saskiej Kêpie id¹cy cho-

dnikiem m³ody mê¿czyzna na-
gle zosta³ zaatakowany przez
trzy nieznane mu pijane osoby.
Napastnicy bili go, przewrócili

na ziemiê, kopali. Ca³e zdarze-
nie widzia³ przypadkowy œwia-
dek, który powiadomi³ stra¿
miejsk¹. Stra¿nicy przekazali
policjantom zatrzymanych na-
pastników. Wszczêto docho-
dzenie.

Wpad³ z³odziej paliwa
JeŸdzi³ czerwonym passatem

i krad³ paliwo na stacjach benzy-
nowych. Kryminalni z Weso³ej
zaczaili siê na niego na jednej ze
stacji benzynowych. 33-letni 
Artur W. okaza³ siê w³aœcicie-
lem auta, nie posiada³ jednak
prawa jazdy. Policjanci s¹ w sta-
nie udowodniæ mu co najmniej
czterokrotn¹ kradzie¿ paliwa.

Kradzie¿ obserwowana
53-letni Jacek L., 50-letni

Zbigniew M. i 39-letni Jaro-
s³aw R. okradli pasa¿era
w tramwaju. Zabrali telefon ko-
mórkowy wart 300 z³otych. Ca-
³y czas jednak byli obserwowa-
ni przez policyjnych wywia-
dowców. Pokrzywdzony nawet
siê nie zorientowa³, ¿e zosta³
okradziony... toms

BENEDYKTYŃSKIE NOWINKI
W s³ynnym sklepie benedyktyñskim na Gro-
chowskiej 56, tym zaopatruj¹cym siê wy³¹cznie
w opactwie benedyktynów w Tyñcu – mnóstwo
nowoœci! 

Nowy chleb klasztorny na
zakwasie, pe³ne bakalii czeko-
ladowe ciasto z toskañskiego
klasztoru w specjalnym, drew-
nianym pude³eczku albo keksy
i makowce z klasztornego pie-
ca, znakomite z etiopsk¹ „Ka-
w¹ mnichów z Afryki” (cieka-
wostka – ziarna pochodz¹
z okolic miasta Kaffa, od które-
go kawa wziê³a swoj¹ nazwê).
S¹ te¿ wina domowe (z certyfi-
katem rolnictwa ekologiczne-
go!): ró¿ane, aroniowe, po-
rzeczkowe, wiœniowe, a nawet
jarzêbinowe. 

Dla szczególnie dbaj¹cych o zdrowie s¹ naturalne kefiry, œmietany, twaro¿ek, a tak¿e orkiszowa
m¹ka, grysik i ziarno tej niezwykle wartoœciowej odmiany pszenicy.

Coœ konkretnego? Proszê bardzo: cztery rodzaje tynieckich pasztetów, tradycyjna kie³basa suszo-
na, taka do przechowywania tak¿e bez lodówki, polêdwice i szynki piêknie uwêdzone, kaszaneczki,
dojrzewaj¹cy ser œw. Anzelma, a do tego wielki wybór marynat, z ogórkami w musztardzie na czele
– palce lizaæ! Zw³aszcza, ¿e wêdliny mo¿na zamówiæ wedle staropolskiej dewizy „krajane cienko, na
chleb obk³adane grubo”, jak na niegdysiejszych magnackich sto³ach. To dopiero wydobywa ich praw-
dziwy, intensywny smak i soczystoœæ!

Wielu klientów cieszy siê z rosn¹cej oferty cukierków tynieckich – jest ich ju¿ 8 rodzajów, a wszy-
stkie pyszne zapomnianym smakiem prawdziwych s³odyczy bez chemii i barwników.

Jesieni¹ warto pomyœleæ nie tylko o mieni¹cych siê rubinowo, brunatnie lub z³oto nalewkach, ze
s³ynn¹ benedyktynk¹ na czele. Obok sta³ej oferty kordia³ów i tynktur pojawi³ siê syrop z m³odych pê-
dów sosny i drugi, z kwiatów czarnego bzu – oba pomocne przy jesiennych przeziêbieniach.

Kto nie ma ochoty na kupowanie benedyktyñskich produktów, tak¿e w tym roku nagradzanych
w ogólnopolskim konkursie „Agro Polska”, mo¿e wpaœæ na Grochowsk¹ 56 po ksi¹¿ki. Z nowo-
œci pojawi³a siê „Dieta i post” œw. Hildegardy z Bingen i rozchwytywana, dwujêzyczna (polsko –
angielska) „Kuchnia Wielkich Mistrzów Zakonu Krzy¿ackiego w Malborku” pe³na zaskakuj¹cych,
a przecie¿ staroœwieckich przepisów, z których z sukcesem mo¿na korzystaæ i dziœ. Naprawdê
warto! AS 2009

Sklep Benedyktyński zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00−19.00, 
w soboty 10.00−15.00, ul. Grochowska 56 róg Podolskiej;        www.benedicte.pl

Zamówienia telefoniczne: 022 409 47 72.

W lipcowym artykule pt. „Umocz¹ basen
w Aninie?” ujawniliœmy, ¿e wokó³ tej najwiêk-
szej dzielnicowej inwestycji dziej¹ siê dziwne
rzeczy. Po naszych kolejnych publikacjach na
ten temat sprawê podchwyci³y inne media. Bu-
dowa basenu zainteresowa³a te¿ niektórych
dzielnicowych i miejskich radnych. 

Interpelacjê do prezydent stolicy (mie-
szkanki Wawra) Hanny Gronkiewicz-Waltz
z³o¿y³a Katarzyna Munio z Rady Warszawy.
Radna pyta³a m.in. czy w³adzom wiadomo
coœ na temat nieprawid³owoœci przy budo-
wie basenu, czy niezagro¿ony jest termin re-
alizacji inwestycji i czy wykonawca basenu
w Aninie, firma Zambet z Pu³tuska, budo-
wa³a wczeœniej basen w Ursusie, w którym
nieprawid³owoœci zaczê³y ujawniaæ siê zaraz
po zakoñczeniu okresu gwarancji. We wrze-
œniu otrzymaliœmy odpowiedŸ na interpela-
cjê Katarzyny Munio. 

Odpowiada³ wiceprezydent W³odzimierz
Paszyñski. Zapewni³, ¿e obiekt (basen
i sztuczne lodowisko) bêdzie skoñczony 23
lutego 2010 r., a samowolne odstêpstwa od
projektu w budowie nie wyst¹pi³y. W kwe-
stii basenu w Ursusie wiceprezydent War-
szawy napisa³, ¿e „Urz¹d Dzielnicy Wawer
nie posiada potwierdzonych informacji co
do realizowanego przez PPU Zambet S.A.
obiektu w Dzielnicy Ursus”. No có¿, do wie-
lomiesiêcznego opóŸnienia w inwestycji
przyznaj¹ siê (choæ po cichu) ju¿ chyba
wszyscy, a o samowolnych odstêpstwach od
projektu informowa³a w³adze nadzoruj¹ca
budowê inspektor Anna Miara, co zosta³o
potwierdzone w dokumentach znajduj¹cych
siê w wawerskim Ratuszu. 

Ale odpowiedŸ wiceprezydenta Warsza-
wy zapytanego o basen w Ursusie, to ju¿
przejaw wielkiej niekompetencji. W³odzi-
mierz Paszyñski pisze, ¿e urz¹d w Wawrze
nic nie wie na temat „realizowanego” base-
nu w Ursusie! Prezydent nie zauwa¿y³, ¿e
radna Munio pyta³a Jego (wiceprezydenta
ca³ej Warszawy), a nie urz¹d w Wawrze. Nie
zauwa¿y³ te¿, ¿e basen w Ursusie (tak¿e
warszawskiej dzielnicy) zosta³ zrealizowany
kilka lat temu. Media co i raz pisz¹ i pokazu-

j¹ fuszerki w tamtym obiekcie, a spraw¹ od
2005 r. zajmuje siê prokuratura na Ochocie. 

Jak pisaliœmy w poprzednim numerze
„Mieszkañca” dzielnicowi radni zwi¹zani
z PiS wymusili zwo³anie nadzwyczajnej se-
sji poœwiêconej wyjaœnieniu tzw. sprawy ba-
senu w Aninie. Po kilku minutach, na wnio-
sek rz¹dz¹cej w Wawrze PO, sesja zosta³a
przerwana i odroczona do 8 paŸdziernika.
Wtedy ma byæ gotowa niezale¿na eksperty-

za dotycz¹ca inwestycji. Kolejna ekspertyza,
za któr¹ oczywiœcie zap³ac¹ podatnicy...

Tymczasem miejscy radni Tomasz
Zdzikot i Maciej Maciejowski przyjrze-
li siê dok³adniej dokumentom zwi¹za-
nym z budow¹ basenu w Aninie i uzna-
li, ¿e spraw¹ powinno siê zaj¹æ  Centralne
Biuro Antykorupcyjne. Wg radnych m.in.
bardzo podejrzanie przedstawia siê umowa,
jak¹ z Zambetem zawar³ Zarz¹d Wawra. 

Warto przypomnieæ, ¿e budowa basenu po-
ch³onie 30 mln z³ z publicznej kasy Wawra. 
– Jak, to mo¿liwe, ¿e kiedy w maju inspektor
Anna Miara, co zosta³o ujête w notatce s³u¿bo-
wej, go³¹ rêk¹ wybija³a ceg³y z zakwestiono-
wanego muru, to patrz¹cy na to wiceburmistrz
Zdzis³aw Gójski nie zareagowa³? – pyta radny
Tomasz Zdzikot. – A nastêpnie, ramiê w ra-
miê, z prezesem Zambetu, wyszed³ z budowy...

Inn¹ z bardzo groŸnie wygl¹daj¹cych
kwestii, któr¹ nale¿y wyjaœniæ jest zobowi¹-
zanie przez Zarz¹d Dzielnicy Wawer kie-
rownika budowy do dostarczenia zgody pro-
jektanta na samowolnie wykonane zmiany

(to te „samowolki”, których nie ma wg wice-
prezydenta Paszyñskiego, a o których „Mie-
szkaniec” pisa³ ju¿ w lipcu). Zambet wybu-
dowa³ potrzebny do funkcjonowania basenu
tzw. magazyn podchlorynu z ceg³y szczeli-
nowej, a nie z pe³nej, jak by³o w projekcie. –
Podchloryn, to bardzo silnie ¿r¹ca i groŸna
substancja – denerwuje siê radny Zdzikot. –
Magazyn jest ze s³abszej ceg³y – Co bêdzie,
gdy substancja wycieknie? ar
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W oczekiwaniu na ekspertyzê, która oczywiœcie mo¿e byæ pozytywna, sprawdŸmy czego
przy budowie basenu w Aninie m.in. „czepia siê” inspektor Anna Miara:
1. ¿e materia³y u¿yte do budowy winny byæ jednorodne, dobrej jakoœci i fachowo po³o¿one
2. ¿e rury instalacji wodnej nie powinny byæ skorodowane
3. ¿e tynk nie powinien odpadaæ ju¿ na rok przed otwarciem obiektu
4. ¿e wywiewki dachowe powinny mieæ trochê inne zakoñczenie...

Goœcinny wystêp na Grochowie
Przyjecha³ z okolic Grodziska Mazowieckiego, aby „zaczerp-

n¹æ adrenaliny” napadaj¹c na sklep jubilerski przy ul. Grochow-
skiej. Napadu dokona³ w czwartek 24 wrzeœnia, z no¿em w rêku
atakuj¹c w³aœciciela sklepu i ochroniarza. 

Nie spodziewa³ siê, ¿e jubiler pomimo zadanych ran bêdzie
walczy³ i zacz¹³ uciekaæ. Za uciekaj¹cym, uzbrojonym w nó¿
z³odziejem, w poœcig ruszyli dwaj pracownicy pobliskiego
Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie. Potem wypadki potoczy³y siê
b³yskawicznie.

Funkcjonariusze Policji i Stra¿y Miejskiej przejêli bandytê od
pracowników urzêdu i doprowadzili go do komendy przy ul. Gre-
nadierów. Napastnik decyzj¹ s¹du zosta³ zatrzymany na 3 miesi¹-
ce w areszcie. 

Burmistrz Dzielnicy w uznaniu dla obywatelskiej postawy
pracowników, uhonorowa³ ich listami gratulacyjnymi
oraz wyrazi³ s³owa uznania i szacunku pod adresem Policji
i Stra¿y Miejskiej. (ab)
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W wydaniu „Mieszkañca” z 17 wrze-
œnia 2009 r. informowaliœmy o wejœciu
nowego operatora kablowego Vectra
do Warszawy. Informacja spotka³a siê
z du¿ym zainteresowaniem czytelni-
ków i sp³ynê³o do naszej redakcji wie-
le pytañ zwi¹zanych ze szczegó³ow¹
ofert¹ Vectry. Najbardziej interesuj¹ce
z nich zadaliœmy Krzysztofowi Burmerowi,
dyrektorowi operacyjnemu firmy.

- Od kiedy firma funkcjonuje na rynku i czy
dzia³a w innych miastach Polski?

- Vectra swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a w 1991
roku jako niewielka polska firma buduj¹ca
pierwsze sieci kablowe w S³upsku, Olsztynie
i Wroc³awiu. Po blisko 18. latach funkcjonowa-
nia nasze us³ugi dostêpne s¹ ju¿ w ponad 150
miastach. Zaufa³o nam ju¿ 740 tys. klientów, co
stawia nas na drugim miejscu wœród operato-
rów kablowych w Polsce. Pomimo dynamicz-
nego rozwoju firmy, nie zapominamy o swojej
historii. Pozwala nam to byæ ca³y czas blisko
naszych Klientów. Dziêki temu mo¿emy dosto-
sowywaæ ofertê do indywidualnych oczekiwañ
abonentów. 

- Z jakich us³ug mog¹ skorzystaæ mieszkañ-
cy Warszawy?

- Wiemy, ¿e mieszkañcy Warszawy s¹ wyma-
gaj¹cymi Klientami, dlatego te¿ przygotowali-

œmy dla nich jedn¹ z najbardziej atrakcyjnych
ofert telewizji cyfrowej, dziêki której ka¿dy znaj-
dzie coœ dla siebie. Telewizja cyfrowa w Vectrze
to ponad 140 programów telewizyjnych, w tym
a¿ 11 w wersji High Definition, a tak¿e ciekawe

pakiety tematyczne: Sport na Ostro, czy Pakiet
Erotyczny. Jako dostawca tzw. us³ugi triple-
play oferujemy tak¿e dostêp do Internetu oraz
telefonii stacjonarnej. Specjalnie dla Warszawy
uruchomiliœmy bardzo szybki Internet – a¿ 24
Mb/s bez ¿adnych limitów œci¹gania danych.
Taka prêdkoœæ pozwala pobraæ plik wielkoœci
700 MB w ci¹gu zaledwie 4 minut! Dodatkowo
mo¿na skorzystaæ z us³ugi „Wysy³aj szybciej”,
dziêki której prêdkoœæ internetu w godzinach
nocnych zwiêksza siê czterokrotnie. Oczywiœcie
nie wszyscy Klienci s¹ zainteresowani a¿ tak za-
awansowan¹ ofert¹, dlatego ka¿d¹ z us³ug
mo¿na równie¿ dostosowaæ do swoich potrzeb
– wybraæ pakiet telewizyjny z okreœlonymi pro-
gramami, szybkoœæ Internetu oraz abonament
telefoniczny, który obecnie w Vectrze jest naj-
tañszy na rynku i wynosi 9,91 z³ miesiêcznie.

- Czy przygotowaliœcie Pañstwo promocje
dla mieszkañców Warszawy. 

- W³aœnie rozpoczêliœmy kampaniê pod ha-
s³em „Vectra – najbardziej cyfrowa”, która po-
trwa do koñca roku. W ramach akcji promocyj-
nej Klienci mog¹ skorzystaæ z naszych us³ug
w atrakcyjnych cenach, a dodatkowo jeœli zde-
cyduj¹ siê skorzystaæ z co najmniej dwóch
us³ug otrzymaj¹ od nas w prezencie do wyboru
np. jeden z czterech dostêpnych pakietów te-
matycznych telewizji cyfrowej (Canal+, HBO,
Sport na ostro, Erotyczny), modem Wi-Fi do

bezprzewodowego ³¹czenia siê z Internetem,
zwiêkszon¹ prêdkoœæ wysy³ania danych przez
Internet lub te¿ abonamenty telefoniczne za 1
z³/miesiêcznie albo paczki darmowych po³¹-
czeñ na telefony komórkowe. 

- Gdzie w Warszawie mo¿na zamówiæ us³u-
gi Vectry?

- Do wyboru mamy kilka mo¿liwoœci. Po
pierwsze mo¿na siê zg³osiæ do naszego Biura
Obs³ugi Klienta przy al. Armii Ludowej 14 lub
w Centrum Handlowym Reduta, gdzie nasi
konsultanci pomog¹ dobraæ us³ugi i dope³ni¹
wszelkich formalnoœci. W momencie, gdy nie
mamy czasu na wycieczkê do Biura, wystarczy
zadzwoniæ na nasz¹ infoliniê 0 801 08 08 80
i umówiæ siê na konkretny termin wizyty kon-
sultanta w mieszkaniu Klienta. 

- Na jaki okres trzeba podpisaæ umowê?
I czy to prawda, ¿e Klient w wypadku utraty
pracy mo¿e bez ¿adnych konsekwencji zakoñ-
czyæ umowê.

- Umowy promocyjne zawierane s¹ na okres
12 lub 24 miesiêcy. Po tym okresie nie zmie-
niaj¹ siê ceny us³ug i Klient w dalszym ci¹gu
mo¿e korzystaæ z oferty promocyjnej. Dodatko-
wo, bior¹c pod uwagê obecn¹ niepewn¹ sytua-
cjê na rynku pracy, jeœli Klient w czasie obowi¹-
zywania umowy nie ze swojej winy straci pra-
cê, mo¿e bez ¿adnych problemów zakoñczyæ
z nami umowê na œwiadczenie us³ug. TS

Vectra – najbardziej cyfrowa

Wybuchy bomb, strza³y
z karabinów maszynowych
i dŸwiêki lotniczego nalotu
hucznie rozchodzi³y siê miêdzy
kamienicami i blokami. U zbie-
gu ul. Grochowskiej i Miêdzy-
borskiej zrekonstruowano
Obronê Grochowa z wrzeœnio-
wej kampanii 1939 roku.

Za mundurem...
Ju¿ przed po³udniem przy

Centrum Promocji Kultury po-
jawili siê (w historycznych
strojach) polscy ¿o³nierze, ko-

lejarze, sanitariusze oraz hitle-
rowcy. To cz³onkowie grup re-
konstrukcyjnych, którzy w ilo-
œci 150. osób szykowali siê do
inscenizacji. A, ¿e za „mundu-
rem panny sznurem”, to do re-
konstruktorów, co i rusz pod-
chodzi³y dziewczêta prosz¹c
o wspólne zdjêcie. Wziêciem
cieszy³y siê niemieckie czo³gi
zaparkowane na ul. Grochow-
skiej. Czo³gi okupowane by³y
g³ównie przez najm³odszych
mieszkañców, ale pod pancerz
wchodzili tak¿e tatusiowie..

Co za propaganda!
W CPK zaprezentowano wy-

stawê fotogramów pt. „Wrze-
sieñ 1939 r. Rozbiór Polski”.
Odbywa³y siê projekcje hitle-
rowskich i sowieckich filmów
propagandowych z agresji na
ówczesn¹ Polskê. Projekcje by-

³y fachowo komentowane,
a w dyskusjê wdawali siê tak¿e
widzowie. – Jezu, ale bezczelna
propaganda! To siê w g³owie
nie mieœci! – komentowa³ po
seansie jeden z widzów. Na naj-
ni¿szym poziomie gmachu
CPK trwa³ kiermasz ksi¹¿ek hi-
storycznych.

Jest Sosabowski!
Wa¿nym punktem sobotnich

obchodów 70 rocznicy wybu-
chu II wojny œwiatowej by³o
ods³oniêcie tablicy poœwiêco-

nej gen. Stanis³awowi Sosa-
bowskiemu. „Mieszkaniec” pi-
sa³ o potrzebie uhonorowania
legendarnego dowódcy broni¹-
cego Grochowa i twórcy 1. Sa-
modzielnej Brygady Spado-
chronowej. Uda³o siê to dziêki
przychylnoœci w³adz Pragi Po-
³udnie. Tablicê umieszczon¹
w elewacji gmachu CPK uro-
czyœcie ods³onili: Rafa³ Szaba-
³a-Che³miñski z Urzêdu ds.
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, mjr Jerzy Michalski
weteran z 21. Pu³ku Piechoty
„Dzieci Warszawy”, burmistrz
Pragi Po³udnie Tomasz Kuchar-
ski oraz inicjator upamiêtnienia
genera³a Roman Majchrzak.

Koszulka z genera³em
Ods³oniêcie odby³o siê

w obecnoœci przedstawicieli
w³adz wojskowych, kombatan-

tów i licznie zgromadzonej
m³odzie¿y, a ks. Krzysztof Jac-
kowski poœwiêci³ pami¹tkow¹
tablicê. Roman Majchrzak
podziêkowa³ „Mieszkañcowi”
za wsparcie w upamiêtnieniu
gen. Sosabowskiego i podaro-
wa³ burmistrzowi koszulkê
z replik¹ tablicy. Burmistrz To-
masz Kucharski zaprosi³ wszy-
stkich na inscenizacjê walk: 
- Niech nam przypomni frag-
ment historii naszego Miasta...

Najtrudniejsza bitwa
- To ju¿ pi¹ta wielka plenero-

wa inscenizacja, któr¹ organi-
zujemy –  powiedzia³a nam
Barbara Wasiak dyrektor CPK.
– Ale ta by³a szalenie trudna
logistycznie. Choæby w kwestii
zapewnienia bezpieczeñstwa.

Rekonstrukcja przebiega³a
w terenie zamieszka³ym i zabu-
dowanym. Faktycznie, choæby
efekty pirotechniczne wymaga-

³y tutaj szczególnej precyzji.
Na szczêœcie wszystko siê uda-
³o i tysi¹ce widzów obejrza³o
bardzo dobry plenerowy spek-
takl. Autorem scenariusza
i g³ównym re¿yserem insceni-
zacji, której patronowa³ „Mie-
szkaniec” by³ Andrzej Zió³-
kowski.

W oczach wroga
Rekonstrukcja obejmowa³a

czas od pierwszego ataku na
Warszawê, do kapitulacji.  Na
Grochowie umierali zaskoczeni
wybuchem wojny warszawia-
nie, atakowali Niemcy, bronili
siê nasi ¿o³nierze i kolejarze.
Niemcy nigdy nie zdobyli „Re-
duty Skrzy¿owanie”. Obroñcy
Grochowa nawet w oczach
wrogów zyskali wielkie uzna-

nie. Sobota 26 wrzeœnia br. 
by³a piêkn¹ lekcj¹ historii
przygotowan¹ dla mieszkañ-
ców Pragi. Magda K.

BBBB ÓÓÓÓ JJJJ −−−− PPPPAAAA SSSS
No to zafundowali

nam dobrodziejstwo!
W³adze miasta, pod
rêkê z mêdrcami
z ZTM, wprowadzi³y
na Trasie £azienkow-
skiej wydzielony pas
dla autobusów. 

Rezultat jest taki, ¿e
autobusy je¿d¿¹ tam,
tak jak jeŸdzi³y, czyli
od czasu do czasu, zaœ
tysi¹ce kierowców
stoj¹ w beznadziejnym
korku. Zreszt¹ i autobusy, zanim wjad¹ na Trasê, te¿ stoj¹, bo bu-
spas skutecznie zakorkowa³ wszystkie ulice dojazdowe. I tak maj¹
lepiej - kierowcy samochodów osobowych, gdy ju¿ wreszcie s¹
w miejscu, w którym mog¹ wjechaæ w Trasê, musz¹ jeszcze we-
pchn¹æ siê w korek, bo przecie¿ skrêciæ w buspas nie mog¹. To zre-
szt¹ wcale nie jest bezpieczne, zw³aszcza przy wjeŸdzie z Wa³u
Miedzeszyñskiego w stronê Grochowa. Wjazd jest tam skutecznie
zas³oniêty, kierowcy jad¹cy œlimakiem nie widz¹ siê z kierowcami
autobusów z buspasa – wypadek jest tu¿, tu¿. Kierowcy kln¹, a¿ siê
widno robi, zw³aszcza w miejscach, gdy poruszaj¹c siê z szybko-
œci¹ 10 kilometrów na godzinê, mijaj¹ znaki drogowe ograniczaj¹-
ce prêdkoœæ do 80 kilometrów. Te znaki, to teraz jawna, krzycz¹ca
drwina z ludzi. Bywaj¹ dni, kiedy przejazd przez ca³¹ trasê poch³a-
nia godzinê. Jeœli ktoœ jedzie z Grochowa do Katowic, czy Krako-
wa, ma dodatkowo do pokonania kolejny niekoñcz¹cy siê korek
w Al. Krakowskiej – a¿ do Janek. W sumie wiêc sam tylko wyjazd
ze stolicy poch³ania ok. dwóch godzin! W normalnych warunkach
przez ten czas mo¿na dojechaæ do £odzi. 

Trzeba powiedzieæ, ¿e to jak traktuje siê w naszym mieœcie kie-
rowców zakrawa na skandal. Wmawia siê nam, ¿e komunikacja
zbiorowa musi mieæ pierwszeñstwo, bo tak jest na ca³ym œwiecie…
Tak mo¿na by³o robiæ ludziom wodê z mózgu 20 lat temu, nie te-
raz, kiedy miliony obywateli zasmakowa³o Pary¿a, Londynu, Ko-
lonii, Berlina, Nowego Jorku. Mieszkañcy tamtych metropolii ma-
j¹ do dyspozycji nie jedn¹ liniê metra, ale fantastycznie rozwiniêt¹
sieæ podziemnej kolei, docieraj¹c¹ do ka¿dej dzielnicy. 

W Warszawie nie ma obwodnic, nie ma parkingów, nie ma po-
trzebnych mostów, wykreœla siê z planów nawet najniezbêdniejsze
inwestycje, jak ostatnio „Trasê Tysi¹clecia”. W zamian w³adze sto-
licy maj¹ dla kierowców tylko jedn¹ propozycjê: p³aciæ, p³aciæ,
p³aciæ… 

Mamy w zwi¹zku z tym pomys³ radykalnego rozwi¹zania proble-
mów sto³ecznej komunikacji. Niech pani prezydent Gronkiewicz-
Waltz wprowadzi zarz¹dzenie, na mocy którego ka¿dy kierowca,
który kupi w Warszawie nowy samochód, do jednej rêki dostanie
kluczyki, a do drugiej ca³kowity zakaz jazdy po mieœcie, wraz
z blankietami specjalnego podatku od niewykorzystanej benzyny.
Zakaz poruszania siê po stolicy samochodem nie powinien bowiem
oznaczaæ spadku wp³ywów ze sprzeda¿y paliwa. Miasta na to nie
staæ – sk¹d mia³oby na przyk³ad braæ pieni¹dze na premie dla urzê-
dników? 

Dziêki naszemu pomys³owi po ulicach bêd¹ tylko jeŸdziæ szczê-
œliwi miejscy prominenci, tramwaje, na których znów pojawi¹ siê
malownicze „winogrona” z pasa¿erów i autobusy upchane po dach
tubylcz¹ ludnoœci¹… Pod warunkiem oczywiœcie, ¿e któryœ siê nie
zapali, co przecie¿ warszawskiemu ZTM siê zdarza. (s)

Grochów bronił się do końca
W ostatni¹ sobotê wrzeœnia na Pradze
Po³udnie zrekonstruowano wydarzenia
sprzed 70 lat – bohatersk¹ Obronê Gro-
chowa przed hitlerowskim najeŸdŸc¹.
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lub nie, bez odwodnieñ, bez
oœwietlenia.

Czy mam za z³e ulicy Zwy-
ciêzców, ¿e piêknieje? Ale¿
sk¹d! Lubiê Sask¹ Kêpê. Z tej
ulicy korzysta³am, gdy dzieci
by³y ma³e, a ja potrzebowa-
³am pomocy lekarzy ze szpita-
la na Niek³añskiej, przy niej
robiê zakupy zdrowej ¿ywno-
œci albo – w innym miejscu -
ciast, tu wpadam do szewca.

Niechaj sobie Zwyciêzców
piêknieje – przy tym ruchu
autobusowym nowa na-
wierzchnia to rzecz wa¿na.
Ale…

Oto dokument: „Opis do
wieloletniego programu in-
westycyjnego Dzielnicy Pra-
ga Po³udnie na lata 2008-
2012”. We wstêpie czytam:
„Praga Po³udnie zajmuje ob-
szar 22,4 km2 i jest drug¹ pod

wzglêdem liczby mieszkañ-
ców (prawie 180 tys.) dzielni-
c¹ Warszawy. Podmiejski,
i w g³ównej mierze rolniczy
w przesz³oœci charakter
Dzielnicy sprawi³, ¿e ma ona
jeszcze dzisiaj s³ab¹ i niejed-
norodnie rozwiniêt¹ infra-
strukturê komunaln¹.”

Oj, tak. Ta infrastruktura,
miejscami bli¿sza rolniczej
ni¿ miejskiej… Ciekawostka:
Zwyciêzców nie jest planowa-
na w tym dokumencie, lecz ¿y-
cie weryfikuje plany. 

Na marginesie: szkoda, ¿e
a¿ dwie firmy zajmuj¹ siê uli-
c¹ Zwyciêzców. Jedna od re-
montu, druga – od zieleni.
Gdyby to by³a jedna i ta sa-
ma firma, pewnie remontuj¹c
jezdnie nie niszczy³aby bez-
trosko zieleni… Zw³aszcza,
¿e miejsc do parkowania wo-
kó³ by³o mnóstwo,  a chodnik
– jeœli koniecznie samochód
ze znakami ZRiDK (Zak³ad
Remontu i Konserwacji
Dróg) nr 272/7 chcia³ na nim
staæ - bardzo szeroki.

żu

Kobiecym okiem

Pan Kazimierz G³ówka, który wyszed³ od kolegi z dzia³ek,
sta³ przy kana³ku w Al. Stanów Zjednoczonych i ze smutkiem
spogl¹da³, na efekty wprowadzenia bus-pasów. Od Zamieniec-
kiej a¿ po Wis³ê ci¹gn¹³ siê zbity w¹¿ samochodów. 

- No to ludzi urz¹dzili…
Pan Kazimierz wszystkiego by siê spodziewa³ ale, ¿e w tym

miejscu spotka swego kole¿kê, Eustachego Mordziaka, to nie.
Eustachy przebywa³ przecie¿ wy³¹cznie w rejonie bazaru na
Placu Szembeka, dalej go nie ci¹gnê³o.

- Co pana tu sprowadza, panie Eustachy?
- To samo, co pana, panie Kaziu. Na w³asne oczy chcia³em

zobaczyæ te ludzk¹ gehennê. Ludzie zwariuj¹. A i dzikie kacz-
ki, co tu od lat mieszkaj¹, w takich spalinach d³ugo nie poci¹-
gn¹. Chyba, ¿e im magistrat maski gazowe kupi… 

- Spójrz pan, tam.
Pan Kazio kiwn¹ g³ow¹ w stronê Wis³y. Na chodniku sta³ ra-

diowóz Stra¿y Miejskiej.
- O co chodzi? Stoj¹ ch³opaki, porz¹dku pilnuj¹, pomog¹

w razie potrzeby.
- Tak? Dobrze siê pan przyjrzyj, zw³aszcza przedniej szybie.
- O skórkowany, kamerê ma!
- No! To ca³a nasza Stra¿. Ludzie poddawani s¹ eksperymen-

tom drogowym, ucz¹ siê ¿yæ w nowych warunkach, a ci za-
miast pomóc, poluj¹. A dla kogo oni s¹? Nos dla tabakiery, czy
tabakiera dla nosa? 

- Co racja, to racja. Pan Eustachy potwierdzaj¹co kiwa³
g³ow¹, bo te¿ zna³ to powiedzenie. Zreszt¹, zawsze jak o Stra-
¿y Miejskiej mowa, to mózg mu siê natychmiast gotowa³.

- Mojego szwagroszczaka kumpel mieszka na koñcówce Sza-
serów, tej od strony Goc³awka. Ulicê w zesz³ym roku wyrych-
towali na glanc. Kupe kasy posz³o. Teraz j¹ rozbebeszaj¹, bo
robi¹ przed³u¿kie przez Makowsk¹ do Marsa. Zamknêli ruch,
postawili bariery, znaki. Tymczasem kierowcy maj¹ to gdzieœ.
Tam nie musz¹, jak tu, ³amaæ przepisów, ale ³ami¹, bo tak im
wygodnie. Je¿d¿¹ mimo znaków - po chodnikach, po trawni-
kach. Trawniki szlag trafia, niebezpiecznie siê zrobi³o… No to,
mówi ten kumpel szwagroszczaka, ludzie zadzwonili do Stra¿y
Miejskiej. Dzwonili dwa dni. Owszem, zaczêli przyje¿d¿aæ, ale
od przypadku do przypadku i w ci¹gu dnia. Tymczasem dewa-
stacja ma miejsce rano i popo³udniu. Ale oni wtedy albo zda-
j¹ s³u¿bê, albo przejmuj¹. A generalnie, maj¹ to gdzieœ. - Bo
wiesz pan, oni nie czuj¹, ¿e s¹ dla nas. Mo¿e nikt im tego nie
potrafi wyt³umaczyæ? 

Pan Kazimierz, jak zwykle nie by³ sk³onny do radykalnych
s¹dów.

- Maj¹ staæ po stronie prawa i mieszkañców jednoczeœnie.
To trudne, ale to da siê zrozumieæ. Jeœli zaskoczony nowymi
okolicznoœciami kierowca, zestresowany, zdenerwowany sta-
niem w bezsensownym korku, wjedzie czasem na ten cholerny
bus-pas, to - zw³aszcza pierwszego dnia – nie nale¿y go waliæ
po g³owie mandatem, a raczej pomóc. Dura lex, sed lex, jak to
mówi¹. Jednak, gdy ten sam kierowca œwiadomie dewastuje
mienie publiczne, w ¿ywe oczy kpi sobie z przepisów, to Stra¿
Miejska musi byæ karz¹c¹ rêkê sprawiedliwoœci. Granica miê-
dzy jedn¹ sytuacj¹, a drug¹ jest, tylko jest cienka. Dla inteli-
gentnych, niestety… Szaser

Co tam panie na Pradze...

Tabakiera
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

7 wrzeœnia odby³ siê na Cmentarzu Bródnowskim pogrzeb naszej dobrej znajo-
mej, Wandy Baranowskiej, ma³¿onki i wspó³pracownicy redaktora Kazimierza Bara-
nowskiego, po którym to pogrzebie, w jednej z warszawskich restauracji odby³a siê
stypa. By³a to jednak stypa niezwyk³a, o czym Wdowiec poinformowa³ wczeœniej
oko³o 70 cz³onków rodziny i najbli¿szych przyjació³, którzy wziêli udzia³ w pogrze-
bie i w stypie. Powiedzia³ on, ¿e na jakiœ czas przed œmierci¹, Wanda od³o¿y³a su-
mê, która starczy³aby na dobry obiad z winem dla 80–100 osób, mówi¹c mu, ¿e-
by stypê zorganizowa³, ale pod jednym warunkiem: STYPA NIE MO¯E BYÆ SMUTNA
– ONA MUSI BYÆ WESO£A. I tak siê sta³o. 

Redaktor Baranowski, niemal przez ca³e swoje zawodowe ¿ycie pracowa³ – i da-
lej pracuje – w prasie ludowej – dawniej ZSL, dziœ PSL. Od wielu ju¿ lat jest te¿ se-
kretarzem Polskiego Klubu Publicystyki Miêdzynarodowej, istniej¹cego od 1957 ro-
ku, czyli od ponad pó³ wieku – jednym z jego za³o¿ycieli by³ zmar³y niedawno Ma-
rian Podkowiñski, legenda polskiego dziennikarstwa, przyjaciel i Wandy i Kazimie-
rza. 

Apel Wandy o „weso³oœæ na stypie” zaowocowa³ tym, ¿e jeden z goœci opowiedzia³
taki oto dowcip z czasów PRL. Lektor Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej zo-
sta³ wys³any gdzieœ na prowincjê, ¿eby agitowaæ na rzecz pog³êbiania tej¿e. Ale po-
niewa¿ „tru³”, to pierwsze 3-4 rzêdy udawa³y wprawdzie, ¿e s¹ zas³uchane „do imê-
tu”, ale dalsze ju¿ ‘gada³y’, a z ostatnich dobiega³y wrêcz chichoty. Zirytowany lek-
tor przerwa³ wiêc wyk³ad, stwierdzaj¹c z wyrzutem: „Obywatele! Ja tu mówiê
o przyjaŸni polsko-radzieckiej, a to nie jest nic weso³ego”.

Samej Wandzie, która mia³a du¿e poczucie humoru, dowcip ten na pewno by siê
spodoba³. By³a ona te¿ kobiet¹ wielu zalet. Odznacza³a siê wielk¹ wra¿liwoœci¹
i wspó³czuciem dla ludzkiego nieszczêœcia „bez wzglêdu na to (jak to kiedyœ sfor-
mu³owa³ jej m¹¿), czy zdarzy³o siê ono w Koluszkach czy w Singapurze”. By³a szczê-
œliwa z powodu PaŸdziernika 1956 roku, poniewa¿ ówczesna atmosfera znacznego
luzu po okresie stalinowskim umo¿liwia³a jej – i jej mê¿owi – bywanie na przyjê-
ciach czy koktajlach wydawanych przez zachodnich dyplomatów. Gdy ktoœ z nich
pyta³ j¹: „Czy jest pani komunistk¹?” odpowiada³a swym najbardziej uroczym
uœmiechem (a by³a kobiet¹ bardzo atrakcyjn¹) i pytaniem: „Komunistk¹? A co to
znaczy?”. By³a tak lubiana, ¿e ambasador amerykañski i ambasador radziecki za-
prosili j¹ do swych krajów – z mê¿em. Bardzo dobrze tañczy³a i dopóki, ze wzglê-
du na stan zdrowia, mog³a, chodzi³a z mê¿em na sobotnie dansingi do hotelu „Bri-
stol” i do restauracji Domu Dziennikarza „na Foksal”. Umia³a szybko dostosowywaæ
siê do rytmu tañca partnera lub mu w³aœciwy rytm nadawaæ. Gdy ktoœ pope³nia³ ra-
¿¹cy b³¹d i j¹ przeprasza³, mawia³a: „Nie przejmuj siê – nawet politycy pope³niaj¹
‘faux pas’”. Raz siê jednak zdarzy³o, ¿e na takie „dictum”, partner odpowiedzia³
pytaniem: „A co to jest to ‘fo  pa’?”. Odrzek³a: „Najwiêkszym faux pas jest nie wie-
dzieæ, co to jest faux pas”. Ale mu zaraz sprawê wyjaœni³a, bo mia³a dobre serce. 

By³a œwietn¹ matk¹ – znakomicie wychowa³a dwie córki – Justynê i Renatê. By-
³a erudytk¹; nie tylko czyta³a mnóstwo ksi¹¿ek, ale mia³a te¿ œwietn¹ pamiêæ. Mo-
g³a dyskutowaæ wrêcz fachowo zarówno o „Starej baœni” Kraszewskiego (³¹cznie
z losami kap³anki Dziwy i kupca-szpiega Hengo) jak i o specjalistycznym raporcie
z l¹dowania amerykañskich astronautów na Ksiê¿ycu. 

Cierpia³a na osteoporozê, ale zmar³a na zapalenie p³uc. O Jej charakterze œwiad-
czy³o nie tylko to, ¿e chcia³a mieæ „stypê bez smutku”, ale i to, ¿e obawia³a siê, i¿
swoj¹ œmierci¹ mo¿e sprawiæ... k³opot rodzinie. A to dlatego, ¿e wyrazi³a ¿yczenie,
¿eby umrzeæ „wtedy, kiedy nie bêdzie ani zbyt gor¹co ani zbyt zimno” a tak¿e, ¿e-
by pogrzeb „odby³ siê w pogodny dzieñ”. „A co bêdzie, je¿eli tak... NIE bêdzie?” –
pyta³a. Droga Wandziu – pró¿ne obawy. Tak by³o i to na sto procent!                     

Zygmunt Broniarek

Weekend 19/20 wrzeœnia
obfitowa³ w niespodzianki.
Remontowano zamkniêt¹ ul.
Zwyciêzców! Kierowcy b³¹-
kali siê miêdzy ul. Sask¹,
Miêdzynarodow¹ a Wa³em
Miedzeszyñskim, nie wspomi-
naj¹c ju¿ o równoleg³ych,
jednokierunkowych ulicz-
kach. 

To powód do dumy: nowa
nawierzchnia. To tak¿e
Ÿród³o refleksji: czy ulica
Zwyciêzców najbardziej za-
s³uguje na odnowê? A co po-
wiecie o dziurawej, ³aciatej
Tarnowieckiej - choæ niewiel-
ka, jest mocno obci¹¿ona ko-
munikacyjnie. Albo Dêbliñ-
ska – to jakiœ wyboisty cros-
sowy koszmar bez asfaltu.
Nie wspominaj¹c o ulicach,
które s¹ po prostu rozje¿d¿o-
n¹ glin¹, wysypan¹ szutrem
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Tu siê 
pracuje!

2 paŸdziernika na Pradze Po³udnie
bêdziemy obchodziæ Senioralia,
które s¹ cykliczn¹ imprez¹ organi-
zowan¹ z okazji Miêdzynarodowe-
go Dnia Seniora. S¹ one czêœci¹
ogólnowarszawskich obchodów
organizowanych przez Biuro Poli-
tyki Spo³ecznej Urzêdu m. st. War-
szawy pn. „Senioralia 2009”. 

Zgromadz¹ one uczestników i goœci z prawo-
brze¿nych dzielnic Warszawy na Pradze Po³udnie,
która jest gospodarzem uroczystoœci. Organizatora-
mi obchodów s¹ Grochowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku wraz z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej Dziel-
nicy Praga Po³udnie. Patronat honorowy sprawo-
waæ bêdzie Burmistrz Dzielnicy Pan Tomasz Kuchar-
ski. W programie obchodów znajd¹ siê:

l Festiwal Piosenki Seniorów pn.:„Niezapomniane
lata 60 i 70”, 

· Pokaz nordic walking,
· Pokaz i turniej bryd¿a sportowego,
· Wystawa prac malarskich s³uchaczy Grochow-

skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
· Wystawa rêkodzie³a artystycznego seniorów

z placówek bior¹cych udzia³ 
· Koncert Krystyny Gi¿owskiej.
Senioralia odbywaæ siê bêd¹ w Centrum Promocji

Kultury Dzielnicy Praga Po³udnie, ul. Podskarbiñska 2,
w godz. 11.00–21.30.

Powodem, dla którego organizujemy tê imprezê
jest zwrócenie uwagi na problemy, potrzeby a tak¿e
zasoby i potencja³ twórczy œrodowisk seniorskich.
Sprawy ludzi starszych powinny byæ przedmiotem
szczególnego zainteresowania polityki lokalnej, bo-

wiem stanowi¹ oni oko³o dwudziestoprocentow¹ gru-
pê ogó³u mieszkañców naszego miasta. Wnieœli oni
i nadal wnosz¹ swój udzia³ we wszystkie dziedziny ¿y-
cia spo³ecznego, gospodarczego, politycznego, kultu-
ralnego, rodzinnego. Oczywiœcie jest te¿ tak, ¿e maj¹
oni swoje potrzeby i oczekiwania wobec nas – osób
w wieku aktywnoœci zawodowej oraz przedstawicieli
instytucji i organizacji pomocowych. W naszym kraju
ci¹gle w niewystarczaj¹cy sposób dbamy o potrzeby
osób trzeciego wieku – zazwyczaj maj¹ oni zbyt niskie
emerytury czy renty, zbyt d³ugo oczekuj¹ w kolejce do
lekarza i zbyt czêsto spotykaj¹ siê z obojêtnoœci¹
i niezrozumieniem ze strony zdrowych, sprawnych
i lepiej uposa¿onych. Abyœmy mogli uwra¿liwiæ siê na
potrzeby osób starszych organizowane s¹ ró¿ne akcje
i œwiêta poœwiêcone tej grupie osób. 

W kalendarzu pojawia siê coraz wiêcej dni, które
maj¹ stanowiæ okazjê do celebrowania dojrza³ego
czy starszego wieku: 15 czerwca ustanowiono Œwia-
towy Dzieñ Praw Osób Starszych, 1 paŸdziernika ob-

chodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Starszych,
14 listopada przypada Œwiatowy Dzieñ Seniora. Dni
poœwiêcone zagadnieniu starzenia siê s¹ okazj¹ do
intensywniejszego propagowania postulatów maj¹-
cych na celu poprawê sytuacji osób dojrza³ych: wal-
ki z dyskryminacj¹, zapobiegania niepe³nosprawno-
œci, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej
i równego udzia³u w rozwoju kulturalnym i ekono-
micznym. Sprawy te przybieraj¹ na znaczeniu, gdy¿
w spo³eczeñstwach przybywa seniorów i tendencja
ta wzrasta.

W naszej dzielnicy staramy siê rozumieæ i reago-
waæ na potrzeby osób starszych. Œwiadczy o tym za-
równo dzia³alnoœæ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, jak
i organizacji pozarz¹dowych, wœród których na
szczególn¹ uwagê zas³uguje Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Zajêcia oferowane przez Uniwersytet odby-
waj¹ siê na podobnych zasadach jak na wy¿szych
uczelniach. Prowadz¹ je wyk³adowcy akademiccy
oraz autorytety ze œwiata kultury i sztuki. Zajêcia
obejmuj¹ miêdzy innymi tematykê medyczn¹, wy-
brane zagadnienia z dziedziny psychologii, socjolo-
gii, kulturoznawstwa oraz etyki. Dodatkowo Senio-
rom zaproponowano zajêcia sportowe, gimnastykê,
p³ywanie, Nordic Walking (czyli chodzenie z kijka-
mi). Uczestnicy maj¹ równie¿ do dyspozycji pra-
cowniê malarsk¹ i pracowniê komputerow¹. 

Dziêki Uniwersytetowi seniorzy naszej spo³eczno-
œci – stanowi¹cy coraz wiêksz¹ grup¹ naszego spo-
³eczeñstwa – poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê i maj¹ szansê
na doskonalenie swoich umiejêtnoœci.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej od szeregu lat pro-
wadzi dzia³ania skierowane do ludzi starszych za-
mieszka³ych na terenie Dzielnicy, ukierunkowane
m.in. na utrzymanie ich aktywnoœci psychofizycznej
i integracji spo³ecznej. 

Z myœl¹ o samotnych lub osamotnionych w ro-
dzinie emerytach i rencistach z Saskiej Kêpy i Gro-
chowa Oœrodek prowadzi dwa Dzienne Domy Po-
mocy Spo³ecznej: przy ul. Walecznych 59 oraz przy
ul. Paca 42. Ponadto osoby starsze, nie bêd¹ce
pensjonariuszami DDPS-ów mog¹ korzystaæ z ofer-
ty trzech Klubów Seniora dzia³aj¹cych przy Oœrod-
ku.

Innym zadaniem OPS jest tworzenie i realizacja
programów dla seniorów pozostaj¹cych w swym
œrodowisku domowym. Programy te maj¹ na celu
szerok¹ integracjê i aktywizacjê osób starszych,
a tak¿e zapewnienie pomocy us³ugowej. Dla Senio-
rów z naszej dzielnicy Oœrodek sukcesywnie organi-
zuje, bale i spotkania okolicznoœciowe, naukê jêzyka
angielskiego, edukacjê zdrowotn¹ oraz us³ugi opie-
kuñcze dla osób chorych.

Podsumowuj¹c warto dodaæ, ¿e niezale¿nie od
polityki, finansów, infrastruktury ogromny wp³yw na
bieg wa¿nych spraw – a tak¹ wydaje siê sprawa tro-
ski o seniorów -  jest  osobista refleksja i chêæ w³a-
snego zaanga¿owania. Warto zatem pomyœleæ, zau-
wa¿yæ i wyci¹gn¹æ pomocn¹ d³oñ do starszej osoby,
która mieszka w naszej klatce, w naszym s¹siedz-
twie. Traktujmy naszych seniorów tak, jak sami by-
œmy chcieli byæ traktowani. Warto, abyœmy pamiêta-
li, ¿e bycie seniorem jest przysz³oœci¹ ka¿dego
z nas.

ORGANIZATORZY 
SENIORALIÓW PRAWOBRZE¯NEJ WARSZAWY:

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

Dzielnicy Praga Po³udnie

Senioralia prawobrzeżnej WSenioralia prawobrzeżnej Warszawyarszawy
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REKLAMA REKLAMA

L O K A L E
do wynajęcia

I piêtro, biurowe:
10, 18 i 32 m2

wysoka suterena:
80 m2 i  43 m2

zg³oszenia tel. 606−591−047
FF    AA    LL    EE    NN    II    CC    AA
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Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 

Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

GEODETA
MAPY do podzia³u nieruchomoœci
do s¹du
do projektów
Rozgraniczenia
Uzgodnienia projektów w ZUD
Wytyczanie dzia³ek, budowli itp.

tel. 022 615−29−26; 
0501−262−080

SSppóółłddzziieellnniiaa  MMiieesszzkkaanniioowwaa  „„MMaarryyssiinn  WWaawweerrsskkii””  
w Warszawie, ul. Begonii 9

ogłasza przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego
nr 60 przy ul. Korkowej 135C

(pow. użytk. 47,50 m kw. – 3 pokoje, widna kuchnia, 
IV piętro (bez windy).

Proponowana opłata miesięczna (bez mediów) 
– 1250 zł.

OOffeerrttyy  nnaalleeżżyy  sskkłłaaddaaćć  ww  bbiiuurrzzee  SSppóółłddzziieellnnii  ––  ppookk..  44  
do 14.10.2009 r. do godz. 15.00

Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2009 r. o godz.11.00
w siedzibie Spółdzielni

przy ul. Begonii 9 – pok. Nr 9.
IInnffoorrmmaaccjjee  ppoodd  nnrr  tteell..  (022) 812−02−78

ul. Błękitna 95 (Wawer)
ul. Trakt Brzeski 59 (Stara Miłosna)
ul. Niemcewicza 2 (Wesoła)
tel. 0509 661 103

Walne Zgromadzenie Cz³onków Stowarzyszenia
Szkolna Formacja Chrzeœcijañska „PRASKI OGRÓD”
na podstawie pkt. 55 i 56 statutu podjê³o uchwa³ê
o postawieniu Stowarzyszenia w stan jego likwidacji
z dniem 17 wrzeœnia 2009 r.

Termin zakoñczenia likwidacji wyznaczono na 16
paŸdziernika 2009 r. wraz ze z³o¿eniem wniosku do
Krajowego Rejestru S¹dowego o wykreœlenie Stowa-
rzyszenia z rejestru.

Stowarzyszenie Taoistycznego
TAI CHI

chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych
Oœrodek STTC – ul. Miedziana 11 – 6 nowych grup

Anin – Instytut Kardiologii, Alpejska 42 – wtorki 16.00, od 6 X
Grochów – Miêdzyborska 70 – poniedzia³ki 18.00, od 5 X

Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach Warszawy.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.

Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0-664 767 646, 0-22 636 9093, 0-22 620 6646, www.taichi.pl

Us³ugi Informatyczne
dla Twojego biura

Sieci Komputerowe
Instalacja/utrzymanie

Awarie - szybkie
usuwanie

Sprzêt komputerowy
0 602 721 222

info@itelements.pl

Kocie ³by, którymi wybru-
kowana jest ulica, pamiêtaj¹
czasy przys³owiowego „króla
Æwieczka”. Rok temu wœród
kierowców zapanowa³a radoœæ,
bo na kocie ³by zaczêto wyle-
waæ asfalt. Niestety pokryto
tylko pó³ odcinka jezdni. Wya-

sfaltowano jedynie stronê dla
kierowców jad¹cych w kierun-
ku Dudziarskiej. To powoduje
du¿e utrudnienia, bo jad¹cy od
Dudziarskiej w kierunku Rem-
bertowa czêsto zje¿d¿aj¹ na
przeciwleg³y – wyasfaltowany
pas i jad¹ pod pr¹d ustêpuj¹c
miejsca nadje¿d¿aj¹cym z prze-
ciwka niemal w ostatniej chwi-
li. Có¿... ich pas ruchu to kocie
³by i dziury, na których mo¿na
straciæ podwozie. 

Rembertów ju¿ dawno opra-
cowa³ i zatwierdzi³ projekt na
modernizacjê rembertowskiego
odcinka Ch³opickiego. Prace
nie ruszaj¹, bo w³aœnie w tym
miejscu ma byæ k³adziona kana-
lizacja. Dzielnica nie chce wiêc
wyrzucaæ pieniêdzy w b³oto. 

Po³o¿enie asfaltu na ca³ym
rembertowskim odcinku Ch³o-
pickiego to koszty, a w momen-

cie rozpoczêcia budowy kanali-
zacji asfalt trzeba by³oby zry-
waæ. Na dodatek zerwanie
asfaltu wi¹za³oby siê z utrat¹
gwarancji na jego po³o¿enie. 

Kanalizacja na Ch³opickie-
go ma byæ po³o¿ona naj-
póŸniej w 2011 roku. Joanna

Korzeniewska z Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji zapewnia, ¿e bu-
dowa kanalizacji na 700 me-
trowym odcinku Ch³opickiego
ruszy w przysz³ym roku. Nie
s¹ jeszcze znane koszty ani
dok³adna data rozpoczêcia
prac, bo jeszcze nie zosta³
ustalony przetarg. Wiadomo
jednak, ¿e inwestycja bêdzie
finansowana z funduszy unij-
nych. 

Na razie wiêc rembertowscy
kierowcy musz¹ uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ i albo omijaæ ten
odcinek Ch³opickiego, albo je¿-
d¿¹c nim zachowywaæ ostro¿-
noœæ. Jazda przeciwleg³ym pa-
sem ruchu, a wiêc pod pr¹d,
mo¿e skoñczyæ siê nie tylko
stuz³otowym mandatem, ale
przede wszystkim wypadkiem. 

MKP

Co prawda lato ju¿ minê³o, ale nie wszystkie „letnie atrakcje”
mamy z g³owy. Sucha, s³oneczna pogoda sprzyja na przyk³ad mo-
tocyklistom. Z jednej strony nale¿y siê cieszyæ, ¿e maj¹ dobre, bez-
pieczne warunki jazdy, lecz z drugiej wydaje siê, ¿e obecne poko-
lenia motocyklistów, to wy³¹cznie pokolenie szaleñców. Co chwilê
Grochowsk¹ rozrywa ryk motorów. M³odzieñcy s¹ ca³kowicie bez-
karni, pêdz¹ na z³amanie karku. Czêsto – dos³ownie. Oczywiœcie
nie ma mowy, by te „demony szos” zwraca³y uwagê na bliŸnich. Na
przyk³ad mieszkañcy ulicy Walecznych skar¿¹ siê nam, ¿e rajdow-
cy szalej¹ tam bez ¿adnych zahamowañ, strach wyjœæ na ulicê.
Podobnie w rejonie Ml¹dzka – Zajdla. 

Poniewa¿ wiemy, ¿e policja czyta „Mieszkañca”, to mamy nadzie-
jê, ¿e te ekscesy zostan¹ ukrócone. Przy okazji – mieszkañcy z Wa-
lecznych pytaj¹ siê nas, czy w pobli¿u jest jakieœ l¹dowisko dla heli-
kopterów, bo i one ha³asuj¹, tyle, ¿e w górze. Odpowiadamy: owszem
– w pobli¿u jest l¹dowisko, w szpitalu wojskowym, do którego rze-
czywiœcie przywo¿eni s¹ ciê¿ko chorzy pacjenci z ca³ego kraju. Pro-
simy zatem o wyrozumia³oœæ, tym bardziej, ¿e przecie¿ œmig³owce
nie lataj¹ specjalnie nad Pañstwa ulic¹ i nie lataj¹ codziennie.

W przeciwieñstwie do motocyklistów z Saskiej Kêpy, ¿ycie mie-
szkañców z okolic Grenadierów – Majdañska, uprzykrza… gryz¹-
cy ludzi po nogach pies. Uprasza siê w³aœcicieli o wyposa¿enie go
w kaganiec, albo o lepsze pilnowanie, bo mog¹ byæ k³opoty. 

Inny problem nie daje spokoju naszemu Czytelnikowi z Gro-
chowskiej. Zwraca uwagê na fatalny stan chodnika na odcinku od
Wspólnej Drogi do Pl. Szembeka. Rzeczywiœcie – bardzo ³atwo po-
tkn¹æ siê tam, zwichn¹æ lub nawet z³amaæ nogê. P³ytki chodnikowe
wystaj¹ na ka¿dym kroku. Na dodatek niebezpieczeñstwo czyha
z góry. Kamienice s¹ stare, nie remontowane, sypi¹ siê. „Sam wi-
dzia³em - pisze Czytelnik – jak z budynku, w którym jest SKOK,
urwa³ siê kawa³ek tynku i uderzy³ przechodz¹c¹ kobietê. Na szczê-
œcie niegroŸnie”. Czytelnik pyta przy okazji, co siê dzieje z budyn-
kiem przy Grochowskiej 171 – dawno wysiedlonym, z zamurowa-
nymi oknami, pe³nym teraz mêt i pijaków. 

- Co siê dzieje? - zapytaliœmy w gminie. Dowiedzieliœmy siê, ¿e
za chodniki odpowiada Zarz¹d Dróg Miejskich… Odpowiada… ale
czy coœ zrobi? Wiemy za to, do kogo nale¿¹ poszczególne domy na
opisanym przez Czytelnika odcinku Grochowskiej. Okazuje siê, ¿e

szeœæ jest w³asnoœci¹ miasta. Pozosta³e to budynki Wspólnot Mie-
szkaniowych, osób prywatnych lub innych osób prawnych… Co
oznacza, ¿e jest od kogo egzekwowaæ ci¹¿¹ce na w³aœcicielach
obowi¹zki. Na przyk³ad budynek, w którym mieœci siê SKOK, na-
le¿y do Wspólnoty Mieszkaniowej, t³umacz¹ nam w gminie… No,
to trzeba rozmawiaæ ze Wspólnot¹, nie mo¿na przecie¿ czekaæ, a¿
zdarzy siê nieszczêœcie. 

Rudera na Grochowskiej pod 171 jest najlepszym przyk³adem, ¿e
chcieæ, to móc. Zanim ukaza³ siê w „Mieszkañcu” list w tej spra-
wie, budynek zosta³ ju¿ rozebrany (na zdjêciu). W trymiga! Brawo
ZGN Praga Po³udnie!

I na koniec – z ¿ycia Stra¿y Miejskiej. Nasz Czytelnik znalaz³ siê
na Ursynowie, przed Multikinem. Bezdomni porzucili na chodniku
zepsuty kosz sklepowy wype³niony makulatur¹. Wiatr czyni³ swo-
je, ba³agan by³ niemi³osierny. Czytelnik zadzwoni³ wiêc po Stra¿
Miejsk¹. Patrol pieszy pojawi³ siê p kilku minutach. Po nim ekopa-
trol. Wszystko zosta³o posprz¹tane. Nasz Czytelnik na Ursynowie
by³ jednak goœcinnie, bo na co dzieñ jest mieszkañcem Grochowa.
Opisuje wiêc nam podwórko przy ul. Kordeckiego 75/77 (na zdjê-
ciu poni¿ej). Miêdzy zaparkowanymi samochodami (wg ustawio-
nego tam znaku nielegalnie) powsta³o wysypisko œmieci. Przy uli-

cy pod drzewem ktoœ regularnie wyrzuca œmieci („elegancko”,
w zawi¹zanych workach). Wokó³ gara¿y i trzepaka le¿¹ ga³êzie
z wycinki drzew. - Nie wiem czy mieszkañcom to nie przeszkadza,
ale mi tak - pisze nasz korespondent. - Kilka razy interweniowa³em
telefonicznie w Stra¿y Miejskiej. Ostatnio powiedzieli mi, ¿e spra-
wa jest w toku. ¯eby nie by³o nieporozumienia – podwórko nadal
nie jest posprz¹tane, ale Stra¿ ustala, do kogo ono nale¿y. Okazuje
siê, ¿e s¹ bezradni, bo nic nie wiedz¹: kto ma posprz¹taæ, czy dro-
ga miêdzy blokami, to droga wewnêtrzna, czy mo¿e parking i w³a-
œciwie, kto jest tu w³aœcicielem… 

Nasz Czytelnik podsuwa nam rozwi¹zanie tej potwornie skom-
plikowanej zagadki: dlaczego na Ursynowie zlikwidowano ba³agan
b³yskawicznie, a na Grochowie siê nie udaje? Otó¿ na Ursynowie
rzecz dzia³a siê obok Urzêdu Dzielnicy, a na Grochowie, z Kordec-
kiego do Urzêdu szmat drogi. To czemu Stra¿ ma siê spinaæ? Dla
zwyk³ych mieszkañców? „Mieszkaniec” pozdrawia Pañstwa i cze-
ka na dalsze sygna³y. red.

DWA LATA 
CZEKANIA…

Skar¿¹ siê mieszkañcy Rembertowa,
którzy chc¹c dojechaæ do centrum korzy-
staj¹ ze skrótu ulic¹ Ch³opickiego przez
tory. Rembertowski odcinek jezdni jest
w dramatycznym stanie. 

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



Takie „Orliki” maj¹ ju¿
Targówek, Ursynów, Mokotów
oraz Praga Po³udnie. Tam gdzie
dzia³aj¹ spotykaj¹ siê z aproba-
t¹ i zainteresowaniem mie-
szkañców. Nierzadko staj¹ siê
czynnikiem spajaj¹cym oko-
liczne spo³ecznoœci. Z lokali-
zacji boiska po prawej stronie
Wis³y szczególnie cieszy³a 
siê Hanna Gronkiewicz-Waltz. 
– Ja te¿ jestem st¹d, dlatego tak

wa¿ne jest dla mnie, ¿e Praga
od¿ywa kulturalnie i sportowo
– mówi³a podczas ceremonii
otwarcia. 

W uroczystoœci uczestniczyli
Grzegorz Schetyna wiceprezes
Rady Ministrów, burmistrzowie
zaprzyjaŸnionych dzielnic, obe-
cni i byli radni dzielnicy. Cho-
cia¿ oficjeli by³o wielu, formal-
noœci nie zabra³y du¿o czasu. 
– Boisko jest do grania, nie do

gadania – upomina³ wicepre-
mier. Poza tym na murawie ju¿
czekali spragnieni futbolu m³o-
dzi kibice.

Po oficjalnej czêœci rozpocz¹³
siê mecz uczniów pó³nocnopra-

skich szkó³ podstawowych nr
258 oraz nr 73. Honorow¹
pierwsz¹ pi³kê zagra³ Grzegorz
Schetyna. Nastêpny Orlik na
Pradze Pó³noc powstanie przy
ulicy Szanajcy. O.K.
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ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

JU¯ OTWARTY,
CA£KOWICIE ODMIENIONY,
ten sam, ale nie taki sam, sklep nr 71 

przy ul. NIEK£AÑSKIEJ 41
w sprzeda¿y:

artyku³y gospodarstwa domowego
artyku³y drogeryjne
poœcielowe i dekoracyjne

Zapraszamy mieszkañców Saskiej Kêpy i s¹siednich osiedli
pon.-pt. 11.00-19.00 sobota 9.00-14.00

TEL. 0 600 585 532
TRANSPORT
PRZEPROWADZKI

Samochodami dostawczymi
i ciężarowymi ładowność

1,5–6 ton 
kontakt@gilertrans.pl

www.gilertrans.pl

U NAS NAJTANIEJ!
❤ DUŻY WYBÓR NAJNOWSZYCH

WZORÓW OBRĄCZEK 
NA ZAMÓWIENIE ❤

GRAWER GRATIS!
NAJNOWSZE WZORY ŁAŃCUSZKÓW!

Nowa kolekcja wyrobów ze złota 
– próby 333 – po niskich cenach!
Atrakcyjne ceny skupu złomu złota

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

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 MALUJESZwww.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE STYLOWE NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

PP
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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

Al. Stanów Zjednoczonych 72/10
tel. 606-122-926

leczenie nadwagi i oty³oœci dzieci i doros³ych
konsultacje i porady
diety w ró¿nych schorzeniach
zasady prawid³owego od¿ywania

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie

Przyjmujemy op³atê za domowe rachunki 
i do³adowania telefonów komórkowych.

Realizujemy: Karty Klienta Spo³em z 3% rabatem,
Karty P³atnicze oraz Bony Sodexo Pass

Saska Kêpa to szczególny
punkt na mapie Warszawy.
Wielu twierdzi, ¿e ma niepo-
wtarzaln¹ atmosferê. Niewie-
lu zdaje sobie jednak sprawê,
¿e owy klimat tworz¹ ludzie,
którzy tam mieszkaj¹. Tutaj
¿ywe jest pojêcie „ma³ej oj-
czyzny” czyli  miejsca, do
którego siê wraca, w którym
siê ¿yje i o które siê dba. Naj-
proœciej mówi¹c, tam dzielni-
ca traktowana jest jak dom.

TRADYCJA
W œrodê, 23 wrzeœnia wrêczono nagrody

i dyplomy uczestnikom konkursu „Saska
Kêpa w kwiatach”. W tym roku wyró¿nie-
nia otrzyma³a rekordowa liczba stu osób! To
dziêki tym ludziom spaceruj¹c po ulicach
Saskiej Kêpy mo¿emy podziwiaæ zadbane
podwórka i ukwiecone balkony. Na dyplo-
mach mo¿emy przeczytaæ, ¿e pocz¹tki idei
konkursu siêgaj¹ jeszcze 1937 roku! To cza-
sy prezydentury Stefana Starzyñskiego!
Oczywiœcie rywalizacja nie mog³a „kwit-
n¹æ” przez wszystkie te lata. Od 1995 roku
organizatorem przedsiêwziêcia jest Towa-

rzystwo Przyjació³ Saskiej Kêpy. Co wa¿ne,
konkurs wrós³ w tutejsz¹ spo³ecznoœæ. 

ZAANGA¯OWANIE
– W 1995 roku mieliœmy tylko 15 obiektów.

Potem liczba uczestników podwaja³a siê za
ka¿dym razem. S¹siedzi - s¹siadów, znajomi-
znajomych, ludzie zg³aszaj¹ siê do udzia³u
w ró¿ny sposób. W tym roku mieliœmy a¿ 300
obiektów! Ka¿dy godny uwagi, obawiam siê,
¿e nie mieliœmy wystarczaj¹co nagród by wy-
ró¿niæ wszystkich, którzy na to zas³u¿yli –
z dum¹ opowiada Teresa Skupieñ, prezes
Towarzystwa Przyjació³ Saskiej Kêpy. – Ta-
ka „rywalizacja” ma ogromny wp³yw na wi-
zerunek ca³ej dzielnicy – dodaje prezes.

W dniu rozstrzygniêcia konkursu, w sali pa-
rafialnej przy ulicy Nobla zgromadzi³ siê
uœmiechniêty t³um. Nie sposób by³o przega-
piæ rodzinnej atmosfery tego wydarzenia.
Nagrodzeni gratulowali sobie wzajemnie.
Obiecywali, ¿e w przysz³ym roku postaraj¹
siê jeszcze bardziej. 

PRACA
O tym co zrobiæ, by uprawiane roœliny

wzbudza³y zachwyt przechodniów i s¹siadów
opowiada³a Mieszkañcowi, ju¿ kilkukrotnie
wyró¿niona w konkursie, Krystyna Gott. 
– Dobrze przygotowana ziemia i czêste nawo-
¿enie. Kwiaty trzeba kochaæ i poœwiêcaæ im
czas. Podlewaæ nawet dwa razy dziennie. Nie
ma tu specjalnych sekretów... – oprócz troski.
O kwiaty trzeba dbaæ – mówi pani Krystyna,
w³aœcicielka uhonorowanego balkonu przy
ulicy Francuskiej 15 (na zdjêciu). 

NAGRODA
Rozdanie dyplomów i nagród Towarzy-

stwa Przyjació³ Saskiej Kêpy oraz szcze-
gólnych wyró¿nieñ od burmistrza dzielnicy
trwa³o do wieczora. Wœród zwyciêzców
znalaz³y siê nie tylko osoby prywatne, ale
i w³aœciciele ogródków kawiarnianych, pre-
zesi spó³dzielni mieszkaniowych a nawet
dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Adama Mickiewicza. Chodzi³o o to, aby
nagrodzeni zostali ci, którzy swoj¹ prac¹
kszta³towali wizerunek w³asnych posesji
i ca³ej dzielnicy. Olga Kamionek

TURYSTYKA NA MARSA
Po raz pierwszy w nowym Centrum Targowo-
Kongresowym MT Polska przy ulicy Marsa
na Pradze, odby³y siê Miêdzynarodowe Targi
Turystyczne. Przez trzy dni (24-26 wrzeœnia)
przedstawiciele 59 krajów, w tym Polski pre-
zentowali swoj¹ ofertê turystyczn¹. 

Byli wszyscy którzy na takiej imprezie byæ powinni: touropera-
torzy, przedstawiciele hoteli, pensjonatów, oœrodków sanatoryjnych
i Spa, organizatorzy turystyki biznesowej, firmy ubezpieczeniowe,
wydawnictwa turystyczne itd. Coraz czêœciej imprezom tego typu
towarzyszy sporo wydarzeñ skierowanych tak do ludzi z bran¿y jak
i zwiedzaj¹cych. Wiadomo bowiem, ¿e ju¿ samo wy³o¿enie folde-

rów nie wystarcza. Nie brakowa³o wiêc koncertów, pokazów, kon-
kursów z nagrodami, czy degustacji. Nawet ci niezainteresowani
konkretn¹ ofert¹ wyjazdow¹ na nudê narzekaæ nie mogli. 

Co i rusz rozlega³y siê dŸwiêki muzyki ludowej i orientalnej, 
albo te¿ s³ychaæ by³o ca³kiem wspó³czesne rytmy. Choæ te pierwsze
dominowa³y, to mo¿na zauwa¿yæ trend odchodzenia przez niektóre
od typowej „cepelii” na rzecz nowoczeœniejszego wizerunku. Tu
przyk³adem niech bêdzie S³owacja, która przyci¹ga³a goœci dyna-
micznymi wystêpami tria m³odych dziewczyn graj¹cych na elek-
trycznych skrzypcach, a przy tym tañcz¹cych i œpiewaj¹cych bynaj-
mniej nie na ludow¹ nutê. 

Na wiêkszoœci rodzimych stoisk by³o raczej tradycyjnie. Jeœli War-
szawa i Mazowsze to wiadomo Chopin, czarny fortepian, p³acz¹ca
wierzba itp. Jednak gwoli sprawiedliwoœci nale¿y dodaæ, ¿e polscy wy-
stawcy wyró¿niali siê profesjonaln¹ ofert¹ i pomys³owo zaaran¿owany-
mi stoiskami na których nie brakowa³o katalogów, map, folderów i cie-
kawych gad¿etów po które czêsto ustawia³y siê kolejki. Na szersze pod-
sumowanie imprezy przyjdzie jeszcze czas, ale s¹dz¹c po sporym zain-
teresowaniu targami, mo¿na wnioskowaæ, ¿e kryzys gospodarczy
z bran¿¹ turystyczn¹ obszed³ siê raczej ³agodnie.                      A. Kal.

Boisko do grania
W czwartek, 24 wrzeœnia o godzinie 10.00
otwarto pierwszego pó³nocnopraskiego Orli-
ka. Boisko znajduje siê przy ulicy Targowej
86 (Zespó³ Szkó³ nr 33).

Saska Kępa w kwiatach



Nadzieje pra¿an, ¿e dziêki
Euro 2012 prawobrze¿na War-
szawa zbli¿y siê pod wzglêdem
rozwoju do lewobrze¿nej okaza-
³y siê p³onne. Mimo gromkich
obietnic i wielkich planów radni
„wyciêli” ze sto³ecznego bud¿e-
tu, spowolnili lub odsunêli na
dalsze lata wiele inwestycji ko-
munikacyjnych. Chodzi m.in.
o ³¹cz¹c¹ rondo ¯aba z ul. Gre-
nadierów (przez rondo Wia-

traczna) Obwodnicê Œródmiej-
sk¹, Trasê Mostu Pó³nocnego,
czy Mostu Krasiñskiego. Pieni¹-
dze na Muzeum Pragi i budowê
metra do Dworca Warszawa Wi-
leñska to tylko mydlenie oczu –
mia³o byæ inaczej! 

Choæ dyskusja na posiedze-
niu Rady Miasta by³a bardzo
gor¹ca, to z góry by³o wiado-
mo, ¿e za radnych przed t¹

sesj¹ decyzjê podjê³y ju¿ gre-
mia partyjne. 

- Szans na walkê ju¿ nie ma.
Pewne uzgodnienia zosta³y ju¿
ustalone przed sesj¹ wœród koa-
licjantów – mówi³a z ¿alem dla
TVN Warszawa burmistrz Pragi
Pó³noc Jolanta Koczorowska
(PO). Rzeczywiœcie, wygl¹da na
to, ¿e g³osowanie nad drastycz-
nymi dla prawobrze¿nej War-
szawy zmianami by³o partyjne.

Poparli je nawet prawobrze¿-
ni samorz¹dowcy z PO i SLD.

Trochê wiêcej optymizmu
wykazuje wiceburmistrz Pragi
Po³udnie, Marek Karpowicz: 
– Bud¿et Miasta i planowanie re-
alizacji inwestycji nie jest czymœ
sta³ym, zmienia siê ka¿dego ro-
ku, i mam nadziejê, ¿e te inwesty-
cje, które teraz wypad³y z bud¿e-
tu, do niego wróc¹. Marek Kar-

powicz podkreœla, ¿e choæ miej-
skie inwestycje w prawobrze¿nej
Warszawie zosta³y okrojone, to
inwestycje maj¹ce byæ zrealizo-
wane przez Dzielnicê maj¹ siê
ca³kiem dobrze.

Owszem - jest taka nadzieja,
¿e choæ czêœæ z „wyciêtych” in-
westycji, w którymœ momencie
wróci do planu realizacji. Tylko
czy ta nadzieja nie jest p³onna,
skoro i nasi radni - z prawo-

brze¿nych dzielnic - g³osowali
za drakoñskimi ograniczeniami?

Ale niech pra¿anie nie trac¹ du-
cha. Obwodnicy Œródmieœcia nie
bêdzie, ale za to bêdzie mo¿na na
koszt miasta pohasaæ w Sylwe-
stra. Na zabawê Ratusz przez-
naczy³ masê pieniêdzy. Ka¿dy bê-
dzie móg³ siê zabawiæ. Pod wa-
runkiem, ¿e jakoœ tam dojedzie... 

Adam Rosiński

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

www.abmr.pl

ul. Grochowska 14c, I piętro
04-217 Warszawa

tel. 022 392-86-94, tel. kom. 0669-456-394
poniedziałek – piątek od 10 do 18

sobota od 10 do 14
e-mail: abmr@abmr.pl

REKLAMA REKLAMA

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. 615−40−40, tel. 698 684 133
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

100 lat na finale
Zwyciêzcom czêsto siê œpiewa
„Sto lat”. Rzadko zaœ bywa, ¿e
„Sto lat” œpiewaj¹ sami zwyciêz-
cy... A tak w³aœnie zdarzy³o siê
w jednej z po³udniowopraskich
si³owni...

W TKKF Grochów przy ul. Podskarbiñskiej
przez dwa tygodnie rywalizowali amatorzy ping-
ponga. Odbywa³a siê tu II Edycja Grochowsko-
Kamionkowskiego Turnieju Tenisa Sto³owego. 
– Zg³osi³o siê do nas prawie 50 zawodników – po-
wiedzia³ „Mieszkañcowi” Marek Cichy prezes te-
go oddzia³u TKKF. – Zrobiliœmy dwie kategorie
wiekowe – do 15 lat i „open”.

Fina³owe mecze rozgrywano 18 wrzeœnia. Na
zakoñczenie turnieju przyby³ burmistrz Pragi
Po³udnie Tomasz Kucharski, który imprezê ob-
j¹³ swoim patronatem. Burmistrzowi towarzy-
szy³ radny Bogdan Jeziorski. Finaliœci walczy-
li nie tylko o presti¿, ale tak¿e o ufundowane
przez urz¹d dzielnicy puchary i medale. Mecze
by³y bardzo zaciête. W kategorii m³odszej zwy-
ciê¿y³ Adam W³adysiuk, który w fina³owym

pojedynku pokona³ Dominika £uczaka. Trzecie
miejsce zaj¹³ £ukasz £uczak, a czwarte An-
drzej Horniak. W kategorii „open” wygra³ Ra-
fa³ W³adysiuk przed Adrianem Modrzejew-
skim, Wojciechem Szymañskim i Mateuszem
Rawskim. 

Nagrody zwyciêzcom wrêczali samorz¹dowcy
i w³adze klubu. Po nagrodzeniu ostatniego z fi-
nalistów salê si³owni wype³ni³o tubalne „Sto
lat!”. Jednak nie by³a to pieœñ na czeœæ zwyciêz-
ców. To zwyciêzcy œpiewali burmistrzowi Ku-
charskiemu, który (o czym chwilê wczeœniej wy-
gada³ siê radny Jeziorski) tego dnia obchodzi³
swoje urodziny...                                           ar

Sklep przemys³owy „Spo-
³em” przy ulicy Niek³añskiej
41 jest od wielu lat znany i ce-
niony przez okolicznych mie-
szkañców. 23 wrzeœnia zosta³
otwarty po modernizacji. Na
klientów nie trzeba by³o d³u-
go czekaæ.

Remont trwa³ od lipca. Choæ
powierzchnia sklepu pozosta³a
bez zmian to jego wygl¹d, za-
równo wewn¹trz jak i w œrodku
uleg³ znacznej poprawie. Nowa
kolorystyka, oœwietlenie i pod³o-
ga wp³ywaj¹ korzystnie na wa-
runki zakupów. - Przede wszyst-
kim pomieszczenie jest estetyczne
i przyjazne. Wiêksza przestrzeñ
miêdzy rega³ami u³atwia poru-
szanie siê. Najwa¿niejsi s¹ klien-
ci, wiêc podczas remontu starali-
œmy siê odpowiedzieæ na ich po-

trzeby - mówi kierowniczka skle-
pu El¿bieta Obidziñska. 

Z modernizacji zadowoleni
s¹ stali bywalcy. - Sklep zmieni³

siê bez w¹tpliwoœci. Wydaje siê
jaœniejszy, przestronniejszy. Za-
uwa¿y³em te¿ sporo nowych to-
warów, a dziêki systemowi kom-

puterowemu zakupy bêd¹ prost-
sze i szybsze - stwierdza pan
Marian, który pierwszy ustawi³
siê w kolejce do kasy.

Po remoncie do pracy po-
wróci³ dotychczasowy perso-
nel. Pracownicy uczcili to wy-

darzenie lampk¹ szampana
i tortem. Dla pierwszych klien-
tów przygotowano upominki.

O.K.

Pierwszy klient pan Marian

Klient nasz Pan!

KRAJOBRAZ PO BITWIE
Sta³o siê! Jak przewidywaliœmy w poprzednim „Mieszkañcu”, w³adze
stolicy pozbawi³y prawobrze¿n¹ Warszawê wielu kluczowych inwe-
stycji. Sesja (17. wrzeœnia), na której podjêto tak z³e dla naszej dziel-
nicy decyzje, zyska³a nawet w prasie codziennej miano „rzezi Pragi”. 

CCEENNTTRRUUMM  SSZZLLAACCHHEETTNNEEJJ  KKOOSSTTKKII  BBRRUUKKOOWWEEJJ
Nowo otwarty sk³ad fabryczny 

(Autoryzowany Punkt Sprzeda¿y wyrobów
firmy LIBET S.A.)

Oferujemy:
betonowe kostki brukowe: przemys³owe, standardowe
i szlachetne
p³yty tarasowe: betonowe i z naturalnego piaskowca
galanteriê betonow¹: obrze¿a, krawê¿niki, p³yty
chodnikowe i a¿urowe, palisady itp.
granitow¹ kostkê brukow¹ i piaski granitowe
odwodnienia liniowe
w³azy i wpusty ¿eliwne
krêgi betonowe i osadniki uliczne
cement workowany

Organizujemy transport, 
wspó³pracujemy z renomowanymi firmami brukarskimi

Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 700-1700; sob. 800-1200 

ul. Bronowska 36, tel. 022 740-41-92, 93; 
tel/fax. 022 615-66-70; kom. 728-836-200

e-mail: biuro@gramar-kostka.pl;
www.gramar-kostka.pl

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

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

Firma Materia³y Budowlane

Al. Pi³sudskiego 55, 
05-070 Sulejówek

zatrudni

pracownika do 
dzia³u sprzeda¿y

Osoby zainteresowane
prosimy o przes³anie CV

na adres 
e-mail: biuro@euro-bud.pl

lub kontakt 
tel. 502-074-415

Profesjonalna i troskliwa opieka nad zwierzêtami

PRZYCHODNIA DLA ZWIERZ¥T

Pe³en zakres us³ug
pn.– pt. 1000-2000 sob. 1000-1400

ul. £ukowska 2C
tel. 22 497-14-78

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
e−mail: sklep@krasphone.pl

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
N O W O Œ Æ !

regeneracyjno-od¿ywcza sauna 
do w³osów

zabiegi przeciw wypadaniu w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36
Zapraszamy w godz. 8-19, w sob. 8-15

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
do Akademii Tenisowej 

i na sezon zimowy!

Mia³o byæ inaczej...



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

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

NNiieessppooddzziieewwaanniiee,,  pprrzzyy  ppiięękknneejj,,

lleettnniieejj  ppooggooddzziiee,,  nnaaddeesszzłłaa  jjee−−

ssiieeńń!!  NNiiee  mmuussii  ttoo  bbyyćć  cczzaass

sszzaarroośśccii  ii ssmmęęttkkóóww..  ŁŁaattwwoo  ttee−−

mmuu  zzaarraaddzziićć  ooddppoowwiieeddnniioo  ddee−−

kkoorruujjąącc  nnaasszzee  mmiieesszzkkaanniiee..  PPaa−−

mmiięęttaajjmmyy,,  żżee  ddeekkoorraaccjjaa,,  ttoo  nniiee

ttyyllkkoo  wwyygglląądd,,  aallee  tteeżż  zzaappaacchh!!

Póki to możliwe, dbajmy o to,

by w przestronnym miejscu

stała misa ze świeżymi owo−

cami. Aromat dojrzałych ja−

błek, gruszek czy śliwek stwo−

rzy miły nastrój. Dla wzmoc−

nienia jego intensywności,

można dołożyć kilka owoców

pomarańczy i 1−2 cytryny. Gdy

ich brak, można kupić spożyw−

czy olejek pomarańczowy (lub,

jeśli ktoś woli, kokosowy, wani−

liowy, migdałowy czy wypróbo−

wać ich mieszankę) i natrzeć

nim lekko obręb misy.

Kasztany i żołędzie to pięk−

ny akcent jesieni. Jeśli chcemy

je wyeksponować w koszyczku,

można wyścielić go ususzony−

mi liśćmi klonu, dębu, złotymi

listkami brzozy. Liście trzeba

suszyć rozprostowane, by po−

kazały w pełni swój kształt

i barwę. Gałązki owoców jarzę−

biny, używane jako dekoracja

stała, można przedtem pod−

suszyć lub wstawić na jakiś

czas do wazonika z gliceryną.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
SSzzyybbkkoowwaarr został wynaleziony w 1679 r. przez francuskiego

lekarza, fizyka, matematyka, nazwiskiem Denis Papin, nie do
celów spożywczych! Dziś korzystamy z niego chętnie, bo oszczę−
dzając czas i koszt gotowania, pozwala zachować więcej warto−

ści odżywczych. Potrawa poddawana jest obróbce termicznej krócej, niż w kuchni tra−
dycyjnej. Wadą szybkowarów jest to, że wymagają sporych umiejętności kulinarnych:
potrawy nie można w trakcie gotowania solić i przyprawiać. Szybkowar przydaje się
w wysokich górach, gdzie woda wrze w temperaturach niższych, niż 100°C.

TTeerrmmooss, nasz towarzysz wycieczek lub codziennego dnia pracy. Trzymamy w nim
kawę, herbatę, a w termosach z szeroką szyjką – gorące potrawy lub lody. Trudno
określić, kto pierwszy wpadł na pomysł tego naczynia z dwóch złączonych pojemni−
ków, między którymi wytworzono próżnię lub niskie ciśnienie, nie sprzyjające prze−
wodzeniu ciepła. Na przełomie wieku XIX i XX aż dwóch uczonych wpadło na to roz−
wiązanie: Szkot James Dewar i Francuz Jacques−Arsčne d'Arsonval. Obaj panowie szu−
kali najlepszych rozwiązań laboratoryjnych dla badania skroplonych gazów.

CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Ach, te polskie jab³ka! Nie maj¹ sobie równych. 
Od lipcowych papierówek przed odmiany jesienne
i te, które znakomicie przechowuj¹ siê przez zimê,
nios¹ ze sob¹ bogactwo sk³adników ukochanych
przez nasze zdrowie i urodê. Warto je chrupaæ na
surowo, ale nie tylko. Oto kilka przepisów dla… 
leniwych i zapracowanych.

✓✓ Klasyczny mus – jeœli dobrze zrobiony, wytrzyma wiele
miesiêcy w s³oiku pod warunkiem, ¿e nie zjemy go jeszcze na ciep³o! Zdrowe, moc-
no dojrza³e jab³ka obraæ, oczyœciæ z gniazd nasiennych, pokroiæ w æwiartki. Do szero-
kiego garnka (nie do emaliowanego!) o grubym dnie nalaæ tyle wody, by ledwo przy-
kry³a dno, wsypaæ jab³ka, szczelnie przykryæ, wolniutko zagotowaæ i czêsto mieszaj¹c
„od dna” drewnian¹ ³y¿k¹ pra¿yæ tak d³ugo, a¿ siê rozgotuj¹. Wówczas mo¿na je od-
kryæ, by odparowaæ nadmiar soku, jeœli mus jest zbyt rzadki. Nie jest to jednak ko-
nieczne, poniewa¿ jab³ka maj¹ sporo pektyn i potrafi¹ „zwi¹zaæ” sok, gdy wystygn¹.
Nie s³odziæ! Mus mo¿na wekowaæ na gor¹co lub mroziæ w porcjach na zimno. To
œwietny dodatek do naleœników i szarlotek, a gdy dodamy do niego szczyptê soli, czo-
snku i sporo majeranku, bêdzie œwietny do schabu lub pieczonego drobiu.

✓✓ Œmieszna szarlotka: Bu³kê parysk¹ nieco czerstw¹ „obraæ” ze skórki, pokroiæ
w plasterki równej gruboœci. Wy³o¿yæ nimi szczelnie na dnie i na bokach tortownicê,
wysmarowan¹ t³uszczem i posypan¹ tart¹ bu³k¹, polaæ plasterki roztopionym mas³em.
Kwaœne jab³ka zetrzeæ na grubej tarce, odcisn¹æ sok, u³o¿yæ na plasterkach bu³ki
(mo¿na u¿yæ musu jab³kowego). Kto lubi, niech je wymiesza z kilkoma ³y¿kami mio-
du, dodaj¹c rodzynki, suszone œliwki lub morele w paski. Wierzch przykrywamy bia³-
kami ubitymi z cukrem na sztywno lub tylko posypujemy tart¹ bu³k¹ (lub tartymi her-
batnikami) i polewamy mas³em. Pyszn¹ ozdob¹ takiej szarlotki s¹ p³atki migda³ów,
rozsypane na wierzchu i przyrumienione.

✓✓ Jab³ka w cieœcie: Przygotuj szybkie ciasto, nieco gêstsze ni¿ na naleœniki. Mo¿-
na dodaæ do niego cukru waniliowego. Jab³ka umyj, przekrój na po³ówki, wyjmij gnia-
zda nasienne. Tak przygotowane, pokrój w równe plasterki gruboœci oko³o 0,5 cm. Na
patelni rozgrzej mas³o pó³ na pó³ z oliw¹. Pó³plasterki jab³ek zanurzaj dok³adnie w cie-
œcie, sma¿ po obu stronach na rumiano. Podawaj z cukrem, bit¹ œmietan¹ lub rozto-
pion¹ czekolad¹. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Żona cieszy się spotkaniem z kochan−

kiem, gdy nagle słyszy dzwonek do drzwi:
wraca mąż! Szybko łapie worek ze śmiecia−
mi i biegnie do przedpokoju: „Dobrze, że

jesteś. Proszę cię, wynieś od razu śmieci…". 
Mąż uprzejmie wyrzuca śmieci, a tymczasem kochanek

bezpiecznie wymyka się z mieszkania, zaś w drodze do
siebie cieszy się: Jaka to wspaniała kobieta! Nie tylko
apetyczna, ale też inteligentna! Co za pomysłowość, co
za refleks! 
Doszedłszy do swojego mieszkania, otwiera drzwi, a tu

jego żona wręcza mu  worek ze śmieciami: „Kochanie wy−
nieś szybciutko śmieci, a ja już podaję ci kolację."
Zaskoczony, maszeruje posłusznie do śmietnika i myśli:

„Ta moja żona to kompletny leń! Cały dzień siedzi toto
w domu, nic nie robi i nawet głupich śmieci nie wyrzuci!”

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
W pracy sporo zajêæ, ale przy Twoim nastawie-
niu i chêci na pewno poradzisz sobie bez trudu.
Natomiast w sprawach domowych mo¿esz od-
czuwaæ pewne zniechêcenie. Mo¿na to przypi-
saæ tylko zmiennej pogodzie i skokom ciœnienia.
Musisz popracowaæ te¿ nad swoim zachowa-
niem, bo zbyt ³atwo unosisz siê gniewem. Po-
staraj siê nabraæ dystansu do kilku spraw
i zwolnij tempo. 

BYK 22.04-21.05
Uda³o Ci siê jakoœ z³apaæ kontrolê nad zale-
g³ymi sprawami, ale ci¹gle masz uczucie, ¿e
czasu wci¹¿ za ma³o, aby je zrealizowaæ.
W pracy szykuje siê jakaœ podwy¿ka, mo¿liwe
¿e Twoja pracowitoœæ zostanie doceniona.
I niekoniecznie z tego powodu od jakiegoœ
czasu dopisuje Ci  humor i masz ochotê na ja-
kieœ szaleñstwo. Nic trudnego, trzeba tylko
chcieæ.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Twoje poczucie humoru i dobry nastrój udzie-
l¹ siê ca³emu otoczeniu. Jesteœ postrzegany
jako cz³owiek pogodny i chêtny do pomocy.
Cieszysz siê sukcesami swoich przyjació³
i kolegów i z nadziej¹ patrzysz w przysz³oœæ.
Zadbaj tylko o swoje zdrowie, które miewa siê
ró¿nie. W sprawach finansowych bez wiêk-
szych zmian, ale i bez wiêkszych k³opotów.
Tak trzymaj!

RAK 22.06-22.07
Z utêsknieniem czekasz na weekendy, aby na-
cieszyæ siê towarzystwem bliskich. W pracy
masz sporo zajêæ, ale spotykasz siê te¿ z inte-
resuj¹cymi ludŸmi. Ciekawoœæ œwiata i marzy-
cielskoœæ pomagaj¹ Ci przetrwaæ te zmienne
pogodowo pocz¹tki jesieni. Uwa¿aj tylko na
swoje gard³o i zacznij ubieraæ siê odpowiednio
do temperatury, wtedy katar i przeziêbienie mo-
¿e Ciê nie dopadn¹.

LEW 23.07-23.08
Masz teraz sporo ciekawych pomys³ów, które
warto wykorzystaæ w rzeczywistoœci. Najbli¿sze
dni przynios¹ ci satysfakcjê w postaci poprawy
strony finansowej. Mo¿esz byæ trochê przemê-
czony, ale wykorzystaj resztkê energii i w towa-
rzystwie sympatycznej osoby korzystaj z uro-
ków jesiennych spacerów.

PANNA 24.08-23.09
Przed Tob¹ pomyœlny czas, aby zawrzeæ kilka
interesuj¹cych znajomoœci. Postaraj siê te¿,
aby to, co zaplanowa³eœ nie odbiega³o zbytnio
od rzeczywistoœci. Konsekwencja i dyplomacja
to zalecane w najbli¿szym czasie sposoby po-
stêpowania. W sprawach sercowych postaraj
siê o wiêcej wyrozumia³oœci i zdob¹dŸ siê na
wiêkszy dystans, zw³aszcza do spraw zawodo-
wych.

WAGA 24.09-23.10
Romantyczne nastawienie do ¿ycia przyniesie
Ci mi³¹ niespodziankê w postaci znajomoœci
z sympatyczn¹ osob¹. Postaraj siê wznieœæ siê
na wy¿yny swoich mo¿liwoœci. Zapewne Twój
wrodzony wdziêk j¹ oczaruje. Sprawy finanso-
we bêd¹ w jak najlepszym porz¹dku, a zawodo-
we godne pozazdroszczenia. Natomiast Twoje
zdrowie wymaga kontrolnej wizyty u lekarza
i nie zapominaj o witaminach, zw³aszcza tych
naturalnych – w owocach i warzywach.

SKORPION 24.10-23.11
Masz nadal sporo spraw do za³atwienia. Mo-
¿esz byæ zabiegany i odczuwaæ zmêczenie tym
ca³ym zamieszaniem. Najbli¿sze dni bêd¹ jed-
nak przychylne dla Twoich planów. Powinieneœ
zwróciæ baczniejsz¹ uwagê na znajomych, ktoœ
przygl¹da Ci siê uwa¿nie. Mo¿e warto przysto-
powaæ z pewnym przedsiêwziêciem. 

STRZELEC 24.11-22.12
Zapowiada siê ciekawie. Mo¿liwoœæ nowej pra-
cy, widoki na awans - oto, co mo¿e spotkaæ Ciê
w najbli¿szym czasie. Niewykluczone, ¿e mo-
¿esz te¿ zmieniæ miejsce zamieszkania, a na-
wet spotkaæ osobê, z któr¹ zwi¹¿esz swoje dal-
sze losy. Szykuje siê sporo zmian, ale pod-
chodŸ do tego z dystansem i nie bój siê, ¿e nie
dasz sobie rady. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Masz szanse na dobre samopoczucie. Mog¹
Ciê jednak nachodziæ ró¿ne myœli i w¹tpliwoœci,
jak¹ masz podj¹æ decyzjê. PoradŸ siê ¿yczliwej
osoby, która bêdzie umia³a spojrzeæ na problem
obiektywnie. Wybierz siê wreszcie na jakieœ za-
kupy, aby uzupe³niæ swoj¹ garderobê na jesien-
ne dni lub jeœli wolisz do kina, wybór nale¿y do
Ciebie. Za bardzo przejmujesz siê problemami,
którymi nie warto sobie d³u¿ej zaprz¹taæ g³owy.
Pomyœl o ma³ych przyjemnoœciach.

WODNIK 21.01-19.02
W najbli¿szych dniach dopisze Ci humor. Mo¿esz
byæ w stanie lekkiej euforii, odczujesz pozytywne
wibracje. Tylko pozazdroœciæ. Przed Tob¹ mi³e
chwile. Ktoœ sympatyczny jest myœlami przy Tobie,
wiêc daj fory losowi i nie zaprzepaœæ szansy na
ciekawy zwi¹zek. Wszystko, co teraz zrobisz ma
szansê siê udaæ.

RYBY 20.02-20.03
Chocia¿ mo¿esz czuæ siê zmêczony skokami
ciœnienia i zmiennoœci¹ aury, to pomyœl sobie,
ile przed Tob¹ piêknych dni, abyœ móg³ jeszcze
nacieszyæ siê promieniami jesiennego s³oñca.
Wtedy na pewno poczujesz siê o wiele lepiej.
W sprawach materialnych nie bêdzie teraz
wiêkszych dochodów, ale mimo to bêdziesz za-
dowolony, bo ostatnio dopisuje Ci szczêœcie
w sprawach osobistych.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 16/2009: „Czas ludzi trudzi”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Alicja Kubiak z ul. Admiralskiej. Wa¿ne do 15.10.br.
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AUTO−MOTO

Opony nowe i u¿ywane,
przechowywanie opon, prosto-
wanie felg. Tel. 022 423-59-96

Skup samochodów. 
Tel. 0792-118-666

KUPIĘ

AAAAAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, sre-
bra oraz inne przedmioty. 

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

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

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

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48

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

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

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

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

0606-763-006
Ksiêgowe. 

Tel. 0509-801-381

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 601-20-93-41

Angielski skutecznie, wszy-
stkie poziomy, Miêdzylesie. 

Tel. 0603-112-004
FRANCUSKI - NAUCZY-

CIEL. Tel. 022 673-69-26
Francuski, ³acina, korepety-

cje. Tel.0665-06-12-34
Fizyka/matematyka. Matury.

Doje¿d¿am. Dr. Tel. 606-154-798
Historia. Tel. 0608-786-227
J. polski. Tel. 0691-923-889
Korepetycje z jêzyka angiel-

skiego u nauczycielki. Klasy 1-
6 i gimnazjum. Solidnie. 

Tel. 691-738-117
Opiekunka dzieciêca – szko-

³a policealna, kursy. 
Tel. 022 517-77-40, 

022 310-27-40, 
fax. 022 879-87-66

Matematyka. Tel. 604-839-615
Matematyka – dojazd. 

Tel. 0691-870-045
Matematyka, fizyka – korepe-

tycje. Wawer. Tel. 022 615-81-50; 
603-581-282

NIEMIECKI, magister ger-
manistyki. Tel. 609-174-813

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Gara¿ ul. Zamieniecka. 
Tel. 601-93-74-57

Mieszkanie 2-pokojowe na
Grochowie. Tel. 0604-64-59-64

NIERUCHOMOŚCI/kupię

4 POKOJE NA SASKIEJ
KÊPIE. TEL. 500-017-205

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

BEZPOŒREDNIO! SPRZE-
DAM 3 POKOJE (49 M2) NA
MIÊDZYNARODOWEJ +
DZIA£KÊ 500 M2 NA TERE-
NIE OGRÓDKÓW PRZED
BLOKIEM. TEL. 500-017-205

Gara¿ w Sulejówku. 
Tel. 603-353-162 

DAM PRACĘ

Kasjerów i sprzedawców do
sklepów spo¿ywczych w War-
szawie i okolicach. 

Tel. 022 547-05-42; 
0510-203-907

Osobie przy starszym panu –
z zamieszkaniem. 

Tel. 022 672-12-74
Osoby bardzo sprawne ma-

nualnie do pakowania s³odyczy,
na zlecenie, zatrudni firma
z siedzib¹ w Rembertowie. Wy-
magana aktualna ksi¹¿eczka
badañ SANEPIDU. 

Tel. 022 816-00-32 wew. 223
RAMKA
Zatrudniê pracowników fizycz-
nych przy recyklingu tworzyw
na pe³ny i pó³ etatu. Warszawa,
Marsa 76. Tel. 0601-355-450

SZUKAM PRACY

Z 35-letnim sta¿em w admi-
nistracji. 

gosiat@poczta.neostrada.pl 
Tel. 603-695-486; 

022 879-86-68 

PRAWNE

DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z fisku-

sem, wszystkie podatki, spadki,
darowizny, aukcje. Warszawa
Goc³aw. Tel. 022 672-34-34; 

604-095-656
www.podatki-doradca.pl 

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

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

Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
RAMKA

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
I piêtro. Tel.022 879-92-29;
0502-27-51-94; www.pie-
truk.eu 

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE. TANIO
I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 
Pomogê finansowo starszej

samotnej osobie w zamian za
zapis nieruchomoœci. 

Tel. 022 610-45-07

SPORT

Si³ownia, ping-pong. Najta-
niej ul. Podskarbiñska 7 B! 

Tel. 022 870-52-72
Si³ownia ATLETOR – 56

stanowisk, MultiSport itp.
Be³¿ecka/Komorska.  

www.atletor.pl 
Tel. 501-599-703

USŁUGI

Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577

AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

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

ALKO PRZEPROWADZ-
KI – meblowozy 1,20 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
Anteny SAT TV, kamery – 24

h. Tel. 0602-396-976
ANTENY - CYFRA+, Pol-

sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 3 m-ce gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez
op³at, 900 programów, w tym
20 polskich (TRWAM, TVP1,

TVP2 i TVN), anteny TV – na-
ziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 

0501-123-566 
Anteny indywidualne, zbior-

cze i satelitarne, naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug ul. Igañ-
ska 32. Tel. 022 813-60-33; 

604-506-278
ANTENY, TELEWIZORY

– naprawa. Tel. 022 818-07-17
Automatyczne pralki – na-

prawa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
BIURO RACHUNKOWE

– WYPROWADZANIE ZA-
LEG£OŒCI, PROWADZE-
NIE KSIÊGOWOŒCI. 

TEL. 502-227-648; 
022 870-67-51

Bustransport -10 m3, 1,4 T.
Tel. 501-740-221

CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, wyk³adzin, tapicerki –
KARCHEREM. 

Tel. 0694-825-760
Cyklinowanie, lakierowanie

– Jacek Szpakowski. 
Tel. 022 872-93-03

Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 

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

DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16

Elektryczne - G³owacki. 
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
Firma budowlana wykona

ka¿d¹ robotê. Tel. 602-711-883
Futra – ko¿uchy, odzie¿

skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53;
0662-065-292

Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88

RAMKA
Glazura – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
Glazura, hydraulika, remon-

ty. Tel. 022 671-05-82

G³adŸ – remonty, fachowe po-
rady. Tel. 022 424-32-07;
692-885-279

Hydrauliczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
Hydrauliczne, gazowe – soli-

dnie. Tel. 022 610-81-21; 
0607-773-106

Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 

604-910-643; 601-360-831
LODÓWKI, PRALKI, TE-

LEWIZORY – naprawa. 
Tel. 0694-825-760

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

0695-679-521
Malowanie, tapetowanie.

G³owacki. Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

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

0501-028-073
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 
510-711-163

Malowanie, tapetowanie, gi-
psowanie – doœwiadczenie. 

Tel. 022 810-90-22
Meble na wymiar, garderoby,

inne. 
www.meblosal.republika.pl  

Tel. 0888 -785-778
Naprawa i przestrajanie te-

lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja i rachunki. 

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

Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605
Naprawa – pralki, lodówki. 

Tel. 0603-047-616; 
0502-562-444

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 0602-216-943
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62

Ocieplenie budynków -
prawa strona Warszawy. 

Tel. 660-473-628
Pranie chemiczne, renowacja

odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
PRANIE dywanów, wyk³a-

dzin, tapicerki meblowej i samo-

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

0502-928-147
Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0506-767-073
PROFESJONALNA RE-

NOWACJA MEBLI. 
Tel. 509-160-189

RAMKA
Psycholog Praga-Po³udnie.

Psychoterapia, Terapia
par/dzieci, Doradztwo. 
Tel. 22 810-07-46

Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 504-781-725

Remonty, g³adŸ, malowanie
i inne. Tel. 505-477-458

STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

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

STUDNIE. Tel. 022 789-33-89
Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
Transport, wykopy, kop-³ad.,

kierownik budowy – uprawnie-
nia. Tel. 509-313-311; 

602-440-484
Uk³adanie, cyklinowanie, la-

kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771

Uk³adanie parkietów, paneli,
cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
Uk³adanie pod³óg, cyklino-

wanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

Wynajem autokarów: 33
miejsca, 43 miejsca oraz 50
miejsc – wesela, uroczystoœci,
przewozy dzieci na basen. 

Tel. 022 870-57-15; 
0602-269-607

¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i na-

prawy. Tel. 022 610-54-19
Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-

lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
¯uk – wywóz gruzu, z³omu,

œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 424-17-78; 

0888-651-163

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 0602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Olszynki Grochow-
skiej 11/15 lok. 2, 04-281
Warszawa, pierwsze piêtro.

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

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 
0662-065-292

Glazura – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
Psycholog Praga-Po³udnie.
Psychoterapia, Terapia par/
/dzieci, Doradztwo. 

Tel. 22 810-07-46

G³adŸ – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, maku-
laturê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 

REKLAMA REKLAMA

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

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. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO!!

Zakład Pogrzebowy 
„GROCHÓW”

ul. Grochowska 106
tel. (022) 226−97−47

0884−294−203

Kompleksowe usługi

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

Zatrudniê pracowników fi-
zycznych przy recyklingu
tworzyw na pe³ny i pó³ etatu.
Warszawa, Marsa 76. 

Tel. 0601-355-450
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REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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.

Uwaga nowy adres:
Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 022 879 87 61
0696 472 557

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
Honorujemy karty

tel. 022 812−49−09
www.eesmil.pl

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

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

APARATY S£UCHOWE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AUDIO SERVICE
SIEMENS
OTICON

BELTONE

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  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

04−052 Warszawa ul. Grenadierów 25/27
tel. 022 810−19−24

www.orto−sklep.waw.pl
Czynny: poniedzia³ki-pi¹tki godz. 1000-1800, 

soboty 1000-1400

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę!
Dojazd autobusami: 135,141,158,188, 311, 515, 523

(przystanek Osiedle Majdañska)

Realizujemy zlecenia NFZ

SKLEP
ORTOPEDYCZNO−
REHABILITACYJNY

W³aœciciel lokalu chce podwy¿szyæ czynsz wraz z op³atami za u¿ywanie
lokalu. Czy ma takie prawo?

W œwietle art. 8 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
(Dz.U.05.31.266), w³aœciciel lokalu ma takie prawo.
Ma on prawo podwy¿szyæ zarówno czynsz, jak i inne
op³aty za u¿ywanie lokalu, np. za energiê, pod wa-
runkiem jednak uprzedniego wypowiedzenia dotych-
czasowej ich wysokoœci najpóŸniej na koniec miesi¹-
ca kalendarzowego z zachowaniem terminów wypo-
wiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokoœci czyn-
szu albo innych op³at za u¿ywanie lokalu wynosi 3
miesi¹ce, chyba ¿e strony w umowie ustal¹ termin
d³u¿szy. Wypowiedzenie wysokoœci czynszu albo in-
nych op³at za u¿ywanie lokalu powinno byæ pod ry-
gorem niewa¿noœci dokonane na piœmie. Podwy¿ka,
w wyniku której wysokoœæ czynszu albo innych op³at
za u¿ywanie lokalu przekroczy w skali roku 3% war-
toœci odtworzeniowej lokalu, mo¿e nast¹piæ tylko
w uzasadnionych przypadkach. 

Na pisemne ¿¹danie lokatora w³aœciciel w terminie 7 dni powinien przedstawiæ na pi-
œmie przyczynê podwy¿ki i jej kalkulacjê. Wartoœæ odtworzeniow¹ lokalu stanowi iloczyn
jego powierzchni u¿ytkowej i wskaŸnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego. W ci¹gu 2 miesiêcy od dnia wypowiedzenia
lokator mo¿e zakwestionowaæ podwy¿kê wnosz¹c pozew do s¹du o ustalenie, ¿e pod-
wy¿ka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokoœci, albo odmówiæ przyjê-
cia podwy¿ki ze skutkiem rozwi¹zania umowy z up³ywem okresu dokonanego wypowie-
dzenia. Ciê¿ar udowodnienia zasadnoœci podwy¿ki ci¹¿y na w³aœcicielu. Lokator jest
obowi¹zany uiszczaæ czynsz albo inne op³aty za u¿ywanie lokalu w dotychczasowej wy-
sokoœci: 1) w razie zakwestionowania podwy¿ki - do dnia uprawomocnienia siê orzecze-
nia s¹du koñcz¹cego postêpowanie w sprawie; 2) w razie odmowy przyjêcia podwy¿ki -
do dnia rozwi¹zania stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal. 

Podwy¿szanie czynszu lub innych op³at za u¿ywanie lokalu, z wyj¹tkiem op³at nieza-
le¿nych od w³aœciciela, nie mo¿e byæ dokonywane czêœciej ni¿ co 6 miesiêcy, a je¿eli po-
ziom rocznego czynszu lub innych op³at za u¿ywanie lokalu, z wy³¹czeniem op³at nieza-
le¿nych od w³aœciciela, przekracza 3 % wartoœci odtworzeniowej lokalu, to roczna pod-
wy¿ka nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 10 % dotychczasowego czynszu albo dotychczasowych
op³at za u¿ywanie lokalu, liczonych bez op³at niezale¿nych od w³aœciciela. W razie pod-
wy¿szania op³at niezale¿nych od w³aœciciela jest on obowi¹zany do przedstawienia loka-
torowi na piœmie zestawienia op³at wraz z przyczyn¹ ich podwy¿szenia. 

Lokator obowi¹zany jest op³acaæ podwy¿szone op³aty tylko w takiej wysokoœci, jaka
jest niezbêdna do pokrycia przez w³aœciciela kosztów dostarczenia do lokalu u¿ywane-
go przez lokatora dostaw mediów czy us³ug. Op³aty niezale¿ne od w³aœciciela mog¹ byæ
pobierane przez w³aœciciela tylko w wypadkach, gdy korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawar-
tej umowy bezpoœrednio z dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.

/-/ adw. Robert Smoktunowicz 

§ PRAWNIK RADZI §

Ponad dwa lata temu roz-
poczê³a siê przebudowa popu-
larnej biblioteki przy ul. Go-
c³awskiej. W czasie tych prac
bibliotekarze (wraz z ksiêgo-
zbiorem) rezydowali zastêpczo
w Wawrze przy ul. Trawiastej.
- Bardzo tam by³o sympatycz-
nie, ale wreszcie jesteœmy
u siebie! – z radoœci¹ powie-
dzia³a „Mieszkañcowi” pracu-
j¹ca w bibliotece pani Iwona,
która razem z kole¿ank¹
Agnieszk¹ sprawdza stan setek
wype³nionych ksi¹¿kami kar-
tonów (na zdjêciu). Jak widaæ
po kartonowych piramidach
pracowników biblioteki czeka
jeszcze olbrzymia praca. Po-
mieszczenia trzeba tak¿e je-
szcze wyposa¿yæ w meble
i urz¹dzenia. Otwarcie biblio-
teki przewidywane jest w po³o-
wie paŸdziernika.

- Modernizacja budynku mia-
³a bardzo szeroki charakter
i kosztowa³a ponad 9 mln z³. 
– wyjaœnia Marta Milewska
rzecznik prasowy Samorz¹du
Województwa Mazowieckiego,
który pokry³ koszty przebudo-
wy. Faktycznie, bardzo du¿o siê
tutaj zmieni³o. Teraz na II piê-
trze znajduje siê du¿a sala kon-
ferencyjna, przestrzenny hol
daje mo¿liwoœæ organizowania
wystaw, a pod budynkiem
umiejscowiono parking. Cieka-
wostk¹ s¹ dwa tarasy sprzyjaj¹-
ce relaksowi. – Zapewniona zo-
sta³a tak¿e dostêpnoœæ obiektu
dla osób niepe³nosprawnych –

podkreœla dyrektor placówki
Beata Zych. £atwo dostêpna
dla wszystkich czytelników jest
równie¿ wypo¿yczalnia zloka-
lizowana na tzw. wysokim par-
terze, na wprost g³ównego wej-
œcia. – Bêdziemy mieli teraz
dwie czytelnie. Jedn¹ ogóln¹,
zapewniaj¹c¹ cich¹ pracê,

i drug¹, z Internetowym Cen-
trum Informacji Multimedialnej
– dodaje dyrektor Zych. – A na
antresoli, w warunkach klubo-
wych, mo¿na bêdzie czytaæ bie-
¿¹c¹ prasê. Na trzech pozio-
mach obiektu znajduj¹ siê ma-
gazyny. Dwa z nich, to tzw. ma-
gazyny zwarte z ruchomymi re-
ga³ami z ksi¹¿kami. Po przebu-
dowie powierzchnia u¿ytkowa
biblioteki zwiêkszy³a siê z 1000
do 2500 metrów kwadrato-
wych.

Budynek przy ul. Goc³aw-
skiej przejmuje rolê siedziby
g³ównej Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej, któr¹ do tej
pory pe³ni³ budynek przy ul.
Smyczkowej. Na Goc³awsk¹
trafi czêœæ ksiêgozbioru, które-
go wczeœniej tu nie by³o (np. hi-
storyczny). Tutaj te¿ znajdzie
siê zaplecze administracyjno-
biurowe instytucji. Docelowo
przy Goc³awskiej bêdzie praco-
wa³o ponad 50 osób. W planach
dyrekcji biblioteki jest wyposa-
¿enie jednej z sal w 12 stano-

wisk komputerowych dziêki
czemu powstanie miejsce do
prowadzenia szkoleñ i kursów.
Nie wiadomo jeszcze, czy Sa-
morz¹d Województwa Mazo-
wieckiego, który finansuje dzia-
³alnoœæ placówki, znajdzie w
najbli¿szym czasie œrodki na
realizacjê tych planów. Dobrze 
by by³o ¿eby zmodernizowany
i powiêkszony budynek biblio-
teki spe³nia³ jak najwiêcej funk-
cji zaspokajaj¹cych potrzeby
mieszkañców i czytelników.   ar

Ksi¹¿ki wracaj¹ na Goc³awsk¹
Po dwóch latach „wygnania” ksiêgozbiór Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w War-
szawie wraca do swojej dawnej siedziby przy
ul. Goc³awskiej 4. Przez ten czas dawna sie-
dziba zmieni³a siê w nowoczesn¹ bibliotekê.
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WARSZAWA
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Szacuje siê, ¿e oko³o 10
procent populacji niedos³y-
szy. Oznacza to, ¿e s³uch
oko³o 200 tys. Warszawia-
ków nie jest prawid³owy,
choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ
takie pojêcie jak „normalne
s³yszenie”. Istnieje znaczna
ró¿nica miêdzy zdolnoœci¹
s³yszenia u noworodka i na-
stolatka. Tak samo jak wy-
stêpuj¹ ró¿nice u ludzi dwu-
dziesto-, czterdziesto
i szeœædziesiêcioletnich. Jak
wiele innych rzeczy s³uch
zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj
wystêpuj¹ tak wolno, ¿e na
pocz¹tku wcale ich nie zau-
wa¿amy. Dopiero, gdy s³uch

zaczyna wp³ywaæ na nasz
sposób porozumiewania siê
z innymi osobami, zaczyna-
my siê zastanawiaæ, co siê
dzieje.

Skutecznym rozwi¹za-
niem otwieraj¹cym drzwi do
œwiata dŸwiêków, które wy-
dawa³y siê bezpowrotnie
utracone, mo¿e okazaæ siê
aparat s³uchowy. Wspó³cze-
sne aparaty to bardzo zaa-
wansowane i zminiaturyzo-
wane urz¹dzenia, potrafi¹ce
dostosowaæ siê do ubytku
pacjenta. Wybór konkretne-
go modelu aparatu w znacz-
nej mierze zale¿y od rodzaju
ubytku s³uchu, ale tak¿e od
osobistych preferencji pa-
cjenta i jego trybu ¿ycia.
W ka¿dym przypadku spe-

cjalista audioprotetyk zapro-
ponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ naj-
lepszego wyboru.

- W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zainte-
resowanie pacjentów naszy-
mi us³ugami. Noszenie no-
woczesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze
przyczyny dyskomfortu pa-
cjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z ro-
dzin¹ i znajomymi. Nowo-
czesne technologie nie omi-
nê³y aparatów s³uchowych,
które wyposa¿one s¹ w bar-
dzo szybkie procesory potra-
fi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda – mówi pani
Ryta Turczyñska, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy
Fonikon, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e
przynieœæ wielk¹, pozytywn¹
i natychmiastow¹ ró¿nicê. Bar-
dzo wa¿nym czynnikiem jest
indywidualne zaanga¿owanie

pacjenta w proces noszenia
aparatu. Im wiêcej informacji
mo¿e on dostarczyæ o swoich
odczuciach i potrzebach, tym
lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹
promocj¹ pracownicy ga-
binetów audioprotetycz-
nych firmy Fonikon zapra-
szaj¹ wszystkich zaintere-
sowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz kon-
sultacjê audioprotetyczn¹.

Istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Oso-
bom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty do-
mowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi
us³ugami prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt
(ul. Ostro³êcka 4, tel. 022
498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 022 353 42 50).

AS 2009

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

USŁYSZ NA NOWO
APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80
ul. Br. Czecha 39

tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozu-
mieniem mowy? A mo¿e ktoœ z bliskich
ma k³opoty ze s³uchem? Przeczytaj, w ja-
ki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

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

Polacy s¹ na drugim miejscu
w Europie, jeœli chodzi o spo¿y-
cie leków zio³owych.  Lekarstwa
te niestety stosujemy w nadmia-
rze. Specjaliœci ostrzegaj¹ – 
nawet zwyk³y dziurawiec mo¿e
byæ przyczyn¹ próby samobój-
czej, jeœli ³¹czy siê go z innymi
lekami bez konsultacji z leka-
rzem.
Polacy s¹ na drugim miejscu w Europie (po

Niemcach), jeœli chodzi o spo¿ycie leków pocho-
dzenia roœlinnego. Jednak wci¹¿ zbyt ma³o wie-
my na ten temat. Z jednej strony lekcewa¿ymy
skutecznoœæ leków zio³owych, z drugiej j¹ prze-
ceniamy. Czêsto leki zio³owe s¹ mylone z home-
opatycznymi - tymczasem ich zasada dzia³ania
jest zupe³nie inna, leki zio³owe zawieraj¹ czêsto
silnie dzia³aj¹ce substancje czynne, a homeopa-
tyczne praktycznie ich nie zawieraj¹. 

- Niestety, nawet „zwyk³y dziurawiec” mo¿e
byæ przyczyn¹ delirium i próby samobójczej, jeœli
³¹czy siê go z innymi lekami bez porozumienia
z lekarzem - podkreœla³a podczas niedawnej kon-
ferencji prasowej, zorganizowanej przez Urz¹d
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Ewa Wi-
dy-Tyszkiewicz, profesor farmakologii.

Jak siê okazuje oko³o 70 proc. leków pocho-
dzenia roœlinnego jest przyjmowanych bez uzgo-
dnieñ z lekarzami. Po leki siêgamy np. namówie-
ni przez rodzinê czy znajomych. Po leki zio³owe
coraz chêtniej siêgaj¹ te¿ przewlekle chorzy. Co
najczêœciej spo¿ywaj¹ Polacy? Jeœli chodzi o li-
derów sprzeda¿y to najwiêcej gustujemy w pre-
paratach z mi³orzêbu, waleriany, kasztanowca,
gorzkiej pomarañczy, czosnku czy g³ogu. 

Jednak¿e przyjmowanie preparatów zio³owych
mo¿e byæ z kilku powodów ryzykowne. Najbar-
dziej nara¿one s¹ osoby starsze, które przewlekle
bior¹ leki.  Osoby te czêsto maj¹ problemy z kr¹-
¿eniem, cukrzyc¹, depresj¹. Równie¿ chorzy na

AIDS s¹ szczególnie nara¿eni na interakcje le-
ków przeciwwirusowych z zio³ami. 

Jak dzia³aj¹ konkretne leki – np. dziurawiec?
Stosowany w depresji i zaburzeniach trawienia
ma te¿ dzia³anie fotouczulaj¹ce. Zatem po spo¿y-
ciu dziurawca nietrudno o poparzenie s³oneczne.
Roœlina ta mo¿e zmniejszaæ te¿ skutecznoœæ le-
ków – mo¿e prowadziæ do dusznoœci w astmie,
problemów z sercem, zaburzeñ krzepniêcia,
a tak¿e do odrzucenia przeszczepu. Gdy lekarz,
dostrze¿e pogorszenie u pacjenta, podniesie daw-
kê, a chory nagle odstawi dziurawiec, mog¹ siê

u niego pojawiæ zaburzenia id¹ce w drug¹ stronê
- na przyk³ad krwotoki wewnêtrzne. Dlatego tak
wa¿ne jest, by zawsze informowaæ lekarza
o wszystkich przyjmowanych lekach roœlinnych.
W przypadku depresji dziurawiec mo¿e hamowaæ
dzia³anie innych leków antydepresyjnych, co gro-
zi pog³êbieniem choroby i próbami samobójczy-
mi. Istnieje te¿ ryzyko, ¿e zahamuje dzia³anie an-
tykoncepcji. 

Inny, pozornie niewinny œrodek - to polecany
starszym osobom mi³orz¹b. W po³¹czeniu z leka-
mi przeciwkrzepliwymi  mo¿e powodowaæ krwo-
toki. Co ciekawe nawet herbata czy kawa zmniej-
szaj¹ wch³anianie ¿elaza i hamuj¹ przeciwkrze-
pliwe dzia³anie niektórych leków. 

Jak zaznaczy³a prof. Ewa Widy-Tyszkiewicz,
na oko³o tydzieñ przed zabiegami operacyjnymi
trzeba odstawiæ leki zio³owe. Czosnek, mi³orz¹b
i ¿eñ-szeñ sprzyjaj¹ krwawieniom, dziurawiec -
zakrzepom, a waleriana przed³u¿a dzia³anie nar-
kozy. 

Podsumowuj¹c - warto pamiêtaæ, ¿e wielu za-
gro¿eñ mo¿na unikn¹æ dok³adnie czytaj¹c ulotki
do³¹czane do leków, uwa¿nie wybieraæ preparaty
zio³owe, ale przede wszystkim nale¿y poinformo-
waæ o tym fakcie naszego lekarza. Lena Piątek

Niebezpieczne leki ziołowe
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1 paŸdziernika rozpocz¹³ siê
remont ul. Paryskiej i Francus-
kiej. Z ruchu wy³¹czona zo-
stanie (na ok. 3 miesi¹ce)
Paryska od Wersalskiej
do Zwyciêzców. Au-
tobusy 117, 147, N22 
i N72 je¿d¿¹ce Parysk¹
skierowane zostan¹ na
trasy objazdowe. Od skrzy¿o-
wania Egipska/Ateñska pojad¹
Sask¹ – Zwyciêzców – Francu-
sk¹ i dalej w³asnymi trasami.
Linia 146 od skrzy¿owania Wa³
Miedzeszyñski/Wersalska poje-
dzie Wa³em Miedzeszyñskim –
Zwyciêzców – Francusk¹ i da-
lej w³asn¹ tras¹. Zamkniêty od-
cinek ulicy kierowcy omin¹
Wa³em Miedzeszyñskim lub
Sask¹.

  
Mi³oœnicy goc³awskiego par-

ku wokó³ Balatonu maj¹ powo-
dy do radoœci. S¹ ju¿ wszystkie
konieczne decyzje i pozwolenia
potrzebne do rozpoczêcia prze-
budowy parku.

Rozpoczêcie prac przewi-
dziano na pocz¹tek paŸdzierni-
ka. Ich koszt to blisko 10 milio-
nów z³otych. Niestety, park jest
zaniedbany - nierówne chodni-
ki, stare ³awki i nienajlepsze
oœwietlenie. W³adze dzielnicy
postanowi³y zmieniæ ten stan
rzeczy i mimo ciêæ bud¿eto-
wych znalaz³y na remont pie-
ni¹dze. Alejki zostan¹ odno-
wione, powstan¹ œcie¿ki rowe-
rowe i nowoczesny plac zabaw.
Wyremontowane zostan¹ brze-
gi jeziorka, pojawi siê pomost
w kszta³cie litery L. Zwieñcze-
niem prac bêdzie ustawienie
rzeŸby Kota Niezale¿nego,
która ma siê staæ symbolem
parku.

  
Od 10 do 12 paŸdziernika

odbêdzie siê w Warszawie fe-
stiwal „Pamiêtajmy o Osiec-
kiej“, który powsta³ wokó³ kon-
kursu wokalnego „Pamiêtajmy
o Osieckiej“, maj¹cego na celu
m.in. przybli¿enie twórczoœci
i postaci Agnieszki Osieckiej,
prezentacjê najm³odszego po-
kolenia znakomitych wyko-
nawców. Koncert fina³owy
odbêdzie siê 10 paŸdziernika
o godz.19.00 w muzycznym
studio PR im.Agnieszki Osiec-
kiej i bêdzie retransmitowany
nastêpnego dnia przez radiow¹
Trójkê. Koncert poprowadz¹
Magda Smalara i Magda Umer. 

  
Do 15 grudnia 2009r. w³aœci-

ciele psów, którzy mieszkaj¹
w Warszawie, mog¹ skorzystaæ
z mo¿liwoœci bezp³atnego za-
czipowania czworonoga. Koszt
zabiegu pokrywa Urz¹d m.st.
Warszawy. Zabieg elektronicz-
nego oznakowania psa mo¿na
zrealizowaæ w jednej z 58 wy-
branych lecznic weterynaryj-
nych, których spis mo¿na zna-
leŸæ na stronie: www.bip.war-
szawa.pl/bos.

  
W sobotê 26 wrzeœnia po

podwórku Przedszkola Nr 264
im. Pluszowego Misia na ul.
Korkowej w Wawrze przeszed³
barwny do¿ynkowy korowód.
Dziadkowie, rodzice wraz
z dzieæmi szli przy dŸwiêkach
poloneza z koszami do¿ynko-
wymi, które potem maluchy
wrêczy³y dyrektor Hannie
Wróblewskiej. Program arty-
styczny, rodzinna biesiada i cu-

downa wrzeœniowa pogoda do-
starczy³y wszystkim mnóstwo
radoœci.

  
Wojewoda mazowiecki Jacek

Koz³owski wyda³ pozwolenie
na budowê II etapu Trasy Mo-
stu Pó³nocnego. Etap liczy
ok.800 m i obejmuje odcinek
pomiêdzy ul. Zgrupowania AK
„Kampinos” a ul. Encyklope-
dyczn¹. W jego ramach powsta-
n¹ dwie jezdnie z dwoma pasa-
mi ruchu w jednym kierunku
z prêdkoœci¹ projektow¹ 70
km/h. Wartoœæ inwestycji, która
znajduje siê na liœcie przedsiê-
wziêæ zwi¹zanych z przygoto-

waniami do Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej Euro 2012, sza-
cuje siê na blisko miliard z³o-
tych. 

  
Rozpoczê³a siê realizacja

projektu Caritas DWP „Œwiat
dla przysz³ych pokoleñ”. 18
i 19 wrzeœnia pierwsza grupa

wychowawców zdobywa³a
wiedzê w zakresie ochrony
przyrody i dydaktycznych me-
tod przekazywania tej wiedzy
podopiecznym. Projekt realizo-
wany bêdzie do grudnia br. S¹
jeszcze wolne miejsca – kon-
takt: aeldring@caritas.pl

  
48 trójwymiarowych foto-

grafii stolicy mo¿na od czwart-
ku ogl¹daæ w warszawskim Fo-
toplastikonie na wystawie
„Warszawa sprzed 100 lat”.
Zaprezentowano fotografie
sprzed 1916 roku, które prze-
kaza³a do Muzeum Powstania
Warszawskiego dawna w³aœci-
cielka warszawskiego Fotopla-
stykonu Danuta Szlajmer.
Pierwszy Fotoplastikon w War-
szawie zacz¹³ dzia³aæ w 1905
roku. Wystawa potrwa do 21
paŸdziernika. 

  
Dok³adnie za rok podró¿ni

wysi¹d¹ na nowych peronach
dworca Warszawa Gdañska.
Wykonawca prac obiecuje, ¿e

równoczeœnie z czêœci¹ kole-
jow¹ odda do u¿ytku podziem-

ne przejœcie dla pieszych
miêdzy ul. Zaj¹czka

a stacj¹ metra. W ci¹-
gu dwóch tygodni po-
winno rozpocz¹æ siê

dr¹¿enie oczekiwane-
go przez pasa¿erów

przejœcia podziemnego. Jed-

nak na podró¿nych czekaj¹
utrudnienia zwi¹zane z ograni-
czeniem ruchu kolejowego. 

  
W Muzeum Archeologicz-

nym przy ul. D³ugiej otwarto
wystawê „Sztuka i religia epoki
kamienia – kultura Cucuteni”
z Kompleksu Muzealnego Bu-
kowina w Suczawie (Rumu-
nia), na której zaprezentowano
ponad 400 oryginalnych zabyt-
ków sprzed 5 tysiêcy lat, piêk-
nie malowanych i ornamento-
wanych. Wystawie towarzy-
szyæ bêd¹ zajêcia muzealne dla
dzieci ze szkó³ podstawowych
(od I klasy), m³odzie¿y z gim-
nazjum i szkó³ œrednich.
W trakcie godzinnej lekcji od-

twarzane bêd¹ techniki wyko-
nania, formy i sposoby ozda-
biania glinianych figurek pre-
zentowanych na ekspozycji. 

  
15 paŸdziernika obchodzony

jest Miêdzynarodowy Dzieñ
Mediacji. W tym dniu w godzi-
nach 10.00-15.00 w Prokuratu-
rze Rejonowej Warszawa Praga
Po³udnie przy ul. Kamiennej 14
interesanci bêd¹ mogli siê za-
poznaæ z materia³ami edukacyj-
nymi i reklamowymi dot. insty-
tucji mediacji. (ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Koœció³ Mi³osierdzia Bo¿ego ul. Ateñska 12 – 4.10. godz.
19.30–Koncert Chóru Epifania inauguruj¹cy sezon artystyczny
2009-2010. W programie utwory przygotowane na V Miêdzyna-
rodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” oraz utwory instru-
mentalne w wykonaniu cz³onków chóru. Wstêp wolny;

Szko³a Podstawowa Nr 72 ul. Paca 44 – 10.10.br. godz.
10.30 - Turnieje szachowe dla uczniów wszystkich klas szkó³
podstawowych (publicznych i niepublicznych). Zapisy od
godz.10.30. Udzia³ bezp³atny, dodatkowe informacje p. Cezary
Domiñczak tel. 0600-727-357; 

Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 – 1.10. godz. 18.00 - Podwójny wieczór autorski, Sylwii
Stawarz i Moniki Oliszewskiej pt. „Po mojej myœli”, wstêp wol-
ny; 3.10. godz. 18.00 - Z okazji 13 rocznicy dzia³alnoœci CPK –
„Poœmiejmy siê z gwiazd” - spektakl kabaretowy Lidii Stanis³aw-
skiej i Jacka Frankowskiego po³¹czony z wernisa¿em wystawy
karykatur. Wystawa czynna do 27.10.br. Wstêp za zaproszeniami;
5.10. godz. 9.00 – „Uwaga Lokomotywy” - koncert multime-
dialny. Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó³czesnej, Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz Centrum Promocji Kultury za-
praszaj¹ dzieci ze szkó³ podstawowych z klas 1-4 do udzia³u
w koncertach muzyki wspó³czesnej dla dzieci, iloœæ miejsc ogra-
niczona, rezerwacja: tel. 606 635 906; wstêp p³atny 3 z³; 7.10.
godz. 17.00 - cykl „Spotkania ze sztuk¹” - wyk³ad „Wielkie in-
dywidualnoœci œwiata sztuki”, wstêp wolny; godz. 17.00 - Wie-
czorek taneczny, wstêp10 z³; 10.10. godz. 18.00 - Koncert „Prze-
boje gor¹cego po³udnia”, wstêp wolny; 11.10. godz. 15.00 -
Spektakl dla dzieci – „Kot w butach”, wstêp 3 z³; 12.10. godz.
19.00 - Spektakl muzyczny „ Fryderyk Chopin-Homo Artifex”,
wstêp wolny; godz. 17.00 -W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” - wy-
k³ad „Sztuka czasów faraona Echnatona - staro¿ytny Egipt, wstêp
wolny; godz.17.00 - Wieczorek taneczny, wstêp 10 z³;

Szko³a Podstawowa Nr 173 ul. Trakt Brzeski 18 (osiedle
Stara Mi³osna) – 03.10. w godz. 10.00-15.30 - II Turniej Sza-
chowy im. Jana Brustmana dla dzieci i m³odzie¿y od 5 do 19 lat.
Zg³oszenia przed 2.10.br. 

Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 7.10. godz.
17.30 „Mówi¹c nie tylko do siebie” spotkanie z Juli¹ Hartwig;
10.10. w godz. 10.00-18.00 „Jesieñ artystyczna w £ucznicy”wy-
jazdowa sesja warsztatowa witra¿, ceramika; 14.10. godz.19.00
„Lorca” spektakl muzyczny w wykonaniu Anny Chodakowskiej
i Romana Ziemlañskiego;

Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 3.10. godz.
12.00 Poranek teatralny spektakl  ,,Przygody Jacka i Placka”;
5.10. godz. 16.00 ,,Ma³a Syrenka” - warsztaty plastyczne z ilu-
stracj¹ filmow¹; 7.10. godz.17.00 Galerie M³odego Artysty -
wystawa prac malarstwa i rysunku Weroniki Jurewicz; 8.10.
godz. 11.00 Poranne warsztaty muzyczne dla przedszkolaków
i kl ,,O”- III. Temat ,,Chopin i my”;12.10. godz. 16.00 Spotkanie
z podró¿nikiem w Klubie Seniora. Temat: ,,Tajemnice Wawra
i Polski”; 13.10. godz. 18.00 Teatr M³odych - spektakl teatru
KOT tp. ,,35 dzieñ” na motywach ksi¹¿ki „Muminki”;

Klubokawiarnia Legalna ul. Terespolska 4 - 1.10. godz.
19.00 - Literatura na peryferiach spotkanie z prof. Mart¹ Leœnia-
kowsk¹, historykiem sztuki, autork¹ albumu „Architektura
w Warszawie”; 8.10. godz. 19.00 - „Don Kichot z Wiatracznej”.
Spotkanie z Maciejem Cis³o, poet¹, mieszkañcem Grochowa,
wstêp wolny. 

Gimnazjum nr 120 ul. Armii Krajowej 39 w Weso³ej –
10.10. godz. 11.00 – inauguracja roku akademickiego 2009/2010
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso³ej;

Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – do 17.01. 2010 r.
- Wystawa „Oblicza totalitaryzmu”; 

II Praski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Ko-
œció³ Matki Bo¿ej Loretañskiej, ul. Ratuszowa 5a - 03.10.
godz. 20.00 koncert Janusz Strobel Trio 04.10. godz. 19.00 Mu-
zyka dawna - viola da gamba & klawesyn. Wstêp wolny.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

I znowu sukces. Tramwaje ruszy³y Tras¹ W-Z. Autobusy zreszt¹ te¿. Tro-
szkê gorzej jakby idzie samochodom, bo zosta³ dla nich jeden pas. Na Po-
niatowskim dwa – ale tylko poza godzinami szczytu. Ale co tam – jest prze-
cie¿ jeszcze Most £azienkowski. Tyle, ¿e te¿ jakby nieco wê¿szy. S³owem bus
pasy opanowa³y przeprawy z naszej na ich stronê Wis³y. Tym, którzy burz¹
siê i narzekaj¹ wyjaœniamy: Pani Prezydent wie, co robi: przybyszów zza

Wis³y nam na Pradze nie trzeba. A i Pra¿anie do Œródmieœcia nie powinni
zbyt czêsto jeŸdziæ, bo jeszcze przyjdzie im do g³owy ¿¹daæ podobnych na-
k³adów na inwestycje. S³owem – jak mawia³ niejaki Ham(let): „W tym sza-
leñstwie jest metoda”.

Szaleñstwa dopatrzyæ mo¿na siê tak¿e w niektórych – niedosz³ych – ru-
chach inwestycyjnych. Oto bowiem „do krwi ostatniej kropli z ¿y³” grupa
radnych broni³a obwodnicy œródmiejskiej dowodz¹c, i¿ dziêki niej ca³a masa
gruntów (odciêtych dziœ od œwiata) stanie siê atrakcj¹ inwestycyjn¹. Biedacy
dowodzili, i¿ grunty te zarobi¹ na budowê trasy a¿ do momentu, gdy któryœ
z miejskich urzêdników przytomnie zauwa¿y³, i¿ w³aœnie na samym œrodku
„potencjalnie atrakcyjnych terenów” kilka tygodni temu zaplanowano…
nowe schronisko dla bezdomnych zwierz¹t. Inwestycjê bardzo potrzebn¹,
tyle tylko, i¿ wartoœci okolicznych gruntów raczej nie podnosz¹c¹, bo pies
z kulaw¹ nog¹ nie bêdzie chcia³ ich kupiæ. Jakby by³o inaczej chêtnie od-
szczekamy. 

¯e roboczy projekt bud¿etu na przysz³y, wyborczy rok, nie chce siê do-
mkn¹æ, wiedz¹ nawet przedszkolaki, dla których – z braku w³asnych –
Ratusz wykupuje miejsca w prywatnych przedszkolach. Ale, ¿e kolejny raz
nie uda siê w tym roku rozpocz¹æ prywatyzacji nawet Miejskiego Przedsiê-
biorstwa Us³ug Komunalnych, to wiadomoœæ nowa. Okazuje siê, ¿e kara-
wany s¹ wprawdzie zinwentaryzowane, ale z gruntami pogrzebowników

ju¿ nieco gorzej. Wszystko wskazuje wiêc na to, ¿e kasy z funeraliów nie
bêdzie. 

Na k³opoty napotyka Ratusz tak¿e w organizacji przetargu na wycenê
maj¹tku SPEC-u. Choæ og³oszenie przetargu na audytora zapowiadano na
sierpieñ, min¹³ wrzesieñ, nic siê w tej sprawie nie dzieje. Czy te¿ mo¿e
przeciwnie: dzieje siê. Biuro Zamówieñ Publicznych ma powa¿ne zastrze¿e-
nia do proponowanego postêpowania. Gdybyœmy mieli obstawiaæ – oka¿e
siê, i¿ nie da siê w jednym przetargu wybieraæ i audytora i doradcy prywa-
tyzacyjnego. A wówczas – obiecujemy – s³owem nie powiemy „a nie mówi-
liœmy”. 

Tak jak – absolutnie – nie mówiliœmy, i¿ promocja miasta le¿y i ³ka, a ro-
boty jest mnóstwo. Tak siê bowiem sk³ada, i¿ – wbrew oczekiwaniom szefo-
wej Biura Promocji – nie da siê ograniczyæ miejskiej reklamy do osoby nie-
jakiego Chopina. Bo choæ „piosenka jest dobra na wszystko” to jednak nie
da siê ni¹ opêdziæ setek dziennikarzy, którzy przyjad¹ do Stolicy w okresie
polskiej prezydencji w Unii. A wiêc ju¿ za rok. Oczekiwanie MSZetu, by okre-
œliæ plany promocyjne Warszawy wywo³a³o w Ratuszu panikê. Okazuje siê
bowiem, i¿ – jakoœ dziwnym trafem – nikt o tym nie pomyœla³. Podobnie
zreszt¹ jak o „zagospodarowaniu” tysi¹ca dziennikarzy, którzy wpadn¹ na
losowania przed Euro. Ale przecie¿ jest jeszcze kupa czasu. Z przewag¹ ku-
py, niestety… PODPATRYWACZ

Psy szczekaj¹, 
karawan jedzie dalej...

* 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 AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 7, 14, 21, 28.10
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

Zak³ad Us³ug 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
ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000




