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Gdzie pieni¹dze,
tam w³adza

Emocji by³o co niemiara, wyniki
wyborów prezydenckich s¹ ju¿
znane, jaka bêdzie przysz³oœæ
w wielkiej polskiej polityce, tego
do koñca jeszcze nie wiemy. Za
ogólnymi has³ami obu kandyda-
tów kry³o siê bowiem niewiele
konkretnej treœci. Ta kampania,
wywo³ana tragedi¹ smoleñsk¹,
by³a g³ównie wizerunkowa; bar-
dziej wybieraliœmy charakter kan-
dydata ni¿ jego program.

Dla mnie zaskoczeniem by³a sto-
sunkowo du¿a frekwencja, a tu
u nas, w Warszawie czu³o siê praw-
dziwe poruszenie przy urnach.
Wbrew temu, co siê pierwotnie s¹-
dzi³o wcale nie pozostaliœmy obojêt-
ni na wyniki. A na portalach poli-
tycznych gazet emocje siêga³y ze-
nitu, niestety, wyra¿a³y siê g³ównie
obelgami pod adresem przeciwni-
ków. Standardem by³o domniema-
nie braku zwojów mózgowych.

Kurz bitewny opada, rozje¿d¿a-
my siê na wakacje. Gdzieœ
w nadmorskim barze mo¿e je-
szcze dojœæ do „dynamicznej” licy-
tacji, który elektorat bardziej ko-
cha Polskê, jednak coraz bardziej
poparty refleksj¹; prerogatywy
prezydenta, powiedzmy sobie
szczerze, nie s¹ przesadnie wiel-
kie. Ma piêknie reprezentowaæ
majestat Rzeczpospolitej, jedno-
czyæ obywateli, zapobiegaæ
nadmiernie ekstremalnym pomy-
s³om legislacyjnym...

Krajem tak naprawdê rz¹dzi
rz¹d, województwami - wojewo-
dowie, miastami – prezydenci, po-
wiatami – starostowie, a podsta-
wowymi jednostkami samorz¹do-
wymi - burmistrzowie i naczelnicy.
To oni wykonuj¹ bud¿ety. A gdzie
pieni¹dze tam prawdziwa w³a-
dza... Wiêc nied³ugo ju¿ wybory
samorz¹dowe bêd¹, co najmniej,
równie wa¿ne.

Tomasz Szymański

Nr 13(510) ROK XX 8.07.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

W NUMERZE:
� Na ratunek –

Carpathia! ssssttttrrrr.... 2222
� Wspólna

Warszawa ssssttttrrrr.... 4444
� Niech „Balaton”

Balatonem siê
stanie! ssssttttrrrr.... 6666

�MIESZKAÑCY
Jacek
Kawalec

ssssttttrrrr.... 11110000
� Serca pe³ne lata

ssssttttrrrr.... 11111111
� Praga mniej

znana ssssttttrrrr.... 11112222
� Wielkie sprz¹tanie

ssssttttrrrr.... 11115555
� Marvipol blokuje

Grochów ssssttttrrrr.... 11117777
� Puls Medyczny

ssssttttrrrr.... 11118888––––11119999
O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

MMMMAAAARRRRSSSSZZZZAAAAŁŁŁŁEEEEKKKK
PPPPRRRREEEEZZZZYYYYDDDDEEEENNNNTTTTEEEEMMMM

W ciszy, spokoju i przy minimal-
nej frekwencji, na Pradze Po³u-
dnie odby³y siê 27 czerwca wy-
bory do lokalnych samorz¹dów.
Ale po wyborach zawrza³o…

POWTÓRKA WYBORÓW?POWTÓRKA WYBORÓW?
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Wed³ug oficjalnych danych Pañstwowej Komisji
Wyborczej zwyciêzc¹ II tury wyborów prezydenckich
2010 zosta³ Bronis³aw KOMOROWSKI uzyskuj¹c
53,01% oddanych g³osów. Jaros³aw KACZYÑSKI
otrzyma³ 46,99% g³osów przy frekwencji, która wynio-
s³a 55,31%.

W m.st. Warszawie na Bronis³awa Komorowskiego
zag³osowa³o 63,3% uprawnionych, na Jaros³awa 
Kaczyñskiego 36,6% przy frekwencji 66,9%.

Bronis³aw Komorowski najwiêcej g³osów otrzyma³
na Ursynowie, w Wilanowie i Bia³o³êce. Jaros³aw 
Kaczyñski najwiêcej g³osów otrzyma³ na Pradze Pó³-
noc, w Wawrze i na Targówku. 

Zaprzysiê¿enie nowego Prezydenta RP Bronis³awa
Komorowskiego ma nast¹piæ do 11 sierpnia br. (ab)
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zabi³ kolegê, bo go denerwowa³
Pod alarmowy numer pogotowia policyjnego

zadzwoni³ mê¿czyzna, który powiadomi³ o tym,
¿e w pustostanie, w którym mieszka wspólnie
z dwoma kolegami, jeden z nich nie daje znaków
¿ycia. Zg³aszaj¹cy twierdzi³, ¿e po powrocie
z zakupów znalaz³ kolegê z ran¹ w klatce pier-
siowej. Drugi wspó³lokator - pijany - spa³. Zg³a-
szaj¹cy sugerowa³ policji, ¿e to pewnie ten œpi¹-
cy teraz kolega, najwyraŸniej zabi³ wspó³mie-
szkañca. Policjanci odrzucili tê wersjê wydarzeñ.
Rana by³a œwie¿a, a podejrzany tak pijany, ¿e
pewnie nawet by nie mia³ si³ na zadanie ciosu.
„Dociskany” mê¿czyzna, który z³o¿y³ zawiado-
mienie w koñcu siê przyzna³ do zabójstwa, bo
kompan go... denerwowa³. Zabójca 2 lata temu
wyszed³ z wiêzienia po 15 latach, gdzie odbywa³
karê pozbawienia wolnoœci dok³adnie za to samo
przestêpstwo...

Przestêpstwo przez pomy³kê
Daniel O. (lat 21) wpad³ w rêce patrolowców

tu¿ po rozboju. Chcia³ od przechodnia zapalnicz-
kê, potem go pobi³ i za¿¹da³ wartoœciowych
przedmiotów. Pokrzywdzonemu uda³o siê uciec,
sprawca po zatrzymaniu stwierdzi³, ¿e zaczepi³
nie tego cz³owieka co trzeba, z kimœ go pomyli³,
wiêc i czyn nie by³ groŸny, ot taka „drobna po-
my³ka”... Policjanci nie podzielili jego punktu
widzenia. Us³ysza³ zarzut usi³owania dokonania
rozboju.

Wpad³ z³odziej paliwa
Dochodzi³a 1.00 w nocy, kiedy to patrolowcy

przypadkowo wylegitymowali id¹cego ulic¹ Sa-
sk¹ 27-letniego Aleksandra W. Po sprawdzeniu
okaza³o siê, ¿e policja go poszukuje, bo jest
podejrzewany o notoryczne kradzie¿e paliwa ze
stacji benzynowych Podje¿d¿a³ pod dystrybuto-
ry samochodem zarejestrowanym na matkê, tan-
kowa³ i ucieka³ bez zap³aty. Zosta³ zatrzymany.

Nieodpowiedzialna opiekunka
By³ upalny dzieñ. Tu¿ po po³udniu policjanci

zostali wezwani na parking przy jednym z super-
marketów. Tam okaza³o siê, ¿e ktoœ pozostawi³

w zamkniêtym samochodzie trzymiesiêczne dziec-
ko. Zrobi³a to nieodpowiedzialna opiekunka, która
w czasie, kiedy dziecko spa³o w aucie, posz³a po
zakupy. Na miejsce przyby³a matka dziecka, która
zapewni³a opiekê ch³opczykowi i uda³a siê z nim
na konsultacjê lekarsk¹. Policjanci badaj¹, czy
opiekunka dopuœci³a siê czynu zagro¿onego kar¹.

10 w³amañ do pojazdów
Policjanci zajmuj¹cy siê zwalczaniem prze-

stêpczoœci przeciwko mieniu trafnie wytypowali
i zatrzymali sprawcê dziesiêciu kradzie¿y z w³a-
maniem do pojazdów. 28-letni Sebastian S. na
przestrzeni ostatnich 3 miesiêcy ukrad³ 4 radia
CB, 4 radioodtwarzacze, 2 pary markowych oku-
larów s³onecznych, nawigacjê samochodow¹
i kilka drobiazgów. Kilkanaœcie dni wczeœniej
równie¿ by³ zatrzymany pod zarzutem kradzie¿y
z w³amaniem do samochodu. Mê¿czyzna po za-
trzymaniu, przyzna³ siê do pope³nienia wszyst-
kich zarzucanych mu przestêpstw. W przesz³oœci
by³ ju¿ karany. Za kradzie¿ z w³amaniem grozi
mu do 10 lat wiêzienia.

Rozbój, molestowanie, amunicja
i marihuana

Do komendy na Pradze Po³udnie zg³osi³a siê
kobieta, która powiadomi³a o tym, ¿e sta³a siê
ofiar¹ rozboju i molestowania seksualnego. Poli-
cjanci wydzia³u kryminalnego podjêli dzia³ania
maj¹ce na celu ustalenie, kim jest sprawca. Po-
krzywdzona twierdzi³a, ¿e pozna³a mê¿czyznê za
poœrednictwem portalu internetowego. Spotkali
siê towarzysko kilka razy. Na ostatnim spotkaniu
mê¿czyzna zaatakowa³ kobietê, u¿y³ wobec niej
gazu, skrêpowa³ rêce, molestowa³, ukrad³ pieni¹-
dze, laptop, telefony i uciek³. 

Zosta³ zatrzymany przez kryminalnych w swo-
im mieszkaniu. Podczas przeszukania lokalu po-
licjanci znaleŸli wszystkie skradzione pokrzyw-
dzonej przedmioty i dokumenty. Zabezpieczyli
równie¿ nielegaln¹ amunicjê i marihuanê, które
nale¿a³y do zatrzymanego. Mê¿czyzna po chwi-
lowym „zaniku pamiêci” przypomnia³ sobie sytu-
acjê sprzed 3 dni.

(toms)
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90 lat temu powsta³ Komi-
sariat Rzeczny Policji w War-
szawie. Do codziennych za-
dañ policji rzecznej nale¿y
dbanie o bezpieczeñstwo osób
przebywaj¹cych nad wod¹,
w tym niesienie pomocy ton¹-
cym, ochrona œrodowiska
i zwierz¹t oraz ³apanie k³u-
sowników.

Funkcjonariusze dbaj¹ rów-
nie¿ o bezpieczeñstwo mie-
szkañców miast i wsi granicz¹-
cych z rzek¹. Stale kontroluj¹
wa³y przeciwpowodziowe. Ko-
misariat by³ pierwsz¹ specjali-
styczn¹ jednostk¹ w niepodle-
g³ej Polsce. Najpierw mieœci³ siê
w pobli¿u dzisiejszego mostu
Œl¹sko-D¹browskiego, po woj-
nie w budynku ZOO przy ul.
Ratuszowej, a w 1969 r. przenie-
siono go do obecnego budynku
przy ul. Wybrze¿e Szczeciñskie.

30 czerwca br. funkcjonariu-
sze – w Porcie Praskim, gdzie
stacjonuj¹ od lat – œwiêtowali
jubileusz. W prezencie od
w³adz Miasta otrzymali nowo-
czesn¹ ³ódŸ motorow¹, Airboat
P-Z 01. - P³yñ po wodach Wi-

s³y! Nieœ pomoc potrzebuj¹-
cym! Nadajê ci imiê Carpathia!
– powiedzia³a Hanna Gronkie-
wicz-Waltz prezydent Miasta,
matka chrzestna ³odzi. Carpa-
thia ³atwo porusza siê po krze
i po obszarach trudno dostêp-
nych, gdzie k³opotliwe jest u¿y-

wanie tradycyjnych ³odzi. Mo-
¿e byæ równie¿ wykorzystywa-
na do ewakuacji z zalanych te-
renów, jej u¿ycie jest znacznie
tañsze ni¿ u¿ycie œmig³owców
i amfibii. Na uroczystoœci
podziêkowano  funkcjonariu-
szom za heroiczn¹ pracê pod-

czas tegorocznej powodzi. Poli-
cjanci mieli powody do radoœci
- kilkunastu z nich awansowa-
³o. Nominacje i gotowe do
przypiêcia pagony wrêczy³ za-
stêpca komendanta sto³ecznego
Jacek Kêdziora. Sto³eczna poli-
cja rzeczna ostatnio pomaga³a

powodzianom, m.in. bra³a
udzia³ w akcji ratunkowej w re-
jonie Œwiniar ko³o P³ocka.
Funkcjonariusze ewakuowali
ludzi z zalanych terenów, do-
starczali ¿ywnoœæ i pilnowali,
by z³odzieje nie okradali opu-
szczonych domów. ebaj

Na ratunek – Carpathia!

Wakacje to dla m³odzie¿y okres wypo-
czynku, poznawania ludzi i zdobywania
nowych doœwiadczeñ. Wa¿ne, aby ten
czas m³odzi ludzie wspominali z rado-
œci¹, po powrocie w szkolne mury.

Tymczasem, zarówno na tych m³odych, którzy
wyjad¹ jak i na tych, którzy pozostan¹ w swoich
domach, czyhaj¹ ró¿ne zagro¿enia. W³aœnie la-
tem, czêœciej ni¿ w trakcie roku szkolnego, m³o-
dzi ludzie staj¹ siê ofiarami kradzie¿y, pobiæ
i gwa³tów. To wtedy wiêcej czasu spêdzaj¹ poza
domem, bez opieki i kontroli doros³ych. £atwiej
tak¿e wpadaj¹ w sid³a sekt, werbuj¹cych nowych
cz³onków lub narkotykowych dilerów, korzysta-

j¹cych z ich wakacyjnej beztroski.VII Komenda
Rejonowa Policji w Warszawie zwraca siê z ape-
lem do wszystkich, szczególnie rodziców, o kie-
rowanie siê podstawowymi zasadami w trosce
o bezpieczeñstwo swoich dzieci.

B¹dŸcie z nimi w kontakcie, znajdŸcie czas
na rozmowê, nawet telefoniczn¹. Niech dni let-
niej laby bêd¹ tylko radosnym wypoczynkiem.
SprawdŸcie, czy wasze dziecko k¹pie siê na
strze¿onej pla¿y, czy kolonia b¹dŸ obóz, na
które wysy³acie dziecko ma wszystkie zezwo-
lenia. Zadzwoñcie, ¿eby sprawdziæ autokar
przed wyjazdem. To naprawdê niewiele, 

¿eby zapewniæ sobie spokój, a dziecku bez-
pieczeñstwo. (ab)

UWAGA WAKACJE!



4444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

Na Pradze Po³udnie, 27 czerwca, wybierano 8 rad osiedli, rad 
lokalnych samorz¹dów. Te osiedla to Saska Kêpa, Kamionek, 
Goc³aw, Przyczó³ek Grochowski i cztery samorz¹dy Grochowa
(Centrum, Kinowa, Pó³nocny i Po³udniowy). 

Mieszkañców uprawnionych do g³osowania by³o ok. 140 tysiêcy.
Zag³osowa³o pó³tora tysi¹ca osób. Frekwencja wynios³a 1,2%. 

Brawo Przyczó³ek!
Wynik to bardzo mizerny. Szczególnie w kontekœcie deklaracji,

o koniecznoœci budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Taka
frekwencja, niestety, na Pradze Po³udnie, oscyluje od kilku kaden-
cji. Jeœli na terenie któregoœ z samorz¹dów siêgnie ona rzêdu zaska-
kuj¹cych 3 %, to ju¿ jest rewelacyjnie! Na marginesie trzeba dodaæ,
¿e Praga Po³udnie nie jest tutaj ¿adnym wyj¹tkiem, gdy¿ w innych
dzielnicach zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e wyborów nie mo¿na przepro-
wadziæ, bo do rady zg³osi³o siê… za ma³o kandydatów, aby dana ra-
da mog³a zostaæ utworzona. Bywa tak, gdy¿ cz³onkowie rad maj¹
bardzo ma³e kompetencje, a pracuj¹ bez jakichkolwiek diet, czyli
spo³ecznie. Ale wróæmy na Pragê – tutaj najlepsz¹ frekwencj¹ (ma-
giczne prawie 2,5%) mog¹ poszczyciæ siê mieszkañcy Samorz¹du

Przyczó³ka Grochowskiego. Najs³abiej by³o zaœ na Goc³awiu (ok.
0,51 %). Co ciekawe, obydwa samorz¹dy, w przewa¿aj¹cej czêœci,
sk³adaj¹ siê z terenów spó³dzielczych.

Dziwne prawo
- Trochê mi przykro, ¿e tak ma³o mieszkañców wziê³o udzia³ w wy-

borach – szczerze wyzna³ „Mieszkañcowi” jeden z kandydatów Osie-

POWTÓRKA WYBORÓW?
dla Grochów-Kinowa (1%). Tym bardziej, ¿e w minionej kadencji ten
samorz¹d by³ jednym z bardziej aktywnych (m.in. z jego inicjatywy
powsta³ „Skwerek Berek”, czy boisko w pobli¿u al. Stanów Zjedno-
czonych).  Przyczyn niskiej frekwencji mo¿na szukaæ w wielu dzia³a-
niach, a w³aœciwie w wielu zaniechaniach dzia³añ. O wyborach infor-
mowa³ „Mieszkaniec”, stosowne informacje tak¿e widnia³y na stronie
urzêdu dzielnicy i kilku lokalnych samorz¹dów. Ale w terenie urzêdo-
wych obwieszczeñ wyborczych by³o tyle, co przys³owiowy kot nap³a-
ka³. Dzielnicowa Komisja Wyborcza t³umaczy³a, ¿e urzêdowe obwie-
szczenia by³y rozsy³ane do spó³dzielni, wspólnot mieszkaniowych
i ZGN. Problem w tym, ¿e nie wszystkie te podmioty podesz³y do te-
matu powa¿nie i tych obwieszczeñ nie wywiesi³y. Ale podesz³y zgo-
dnie z prawem. Jak wyjaœnia nam Lech Gajzler z Krajowego Biura
Wyborczego przy okazji jakichkolwiek wyborów, nawet tych najwa¿-
niejszych, nie mo¿na nakazaæ w³aœcicielom budynków, wspólnotom,
spó³dzielniom, administratorom, ani zarz¹dcom wywieszania urzêdo-
wych og³oszeñ! Niezrozumia³e to przepisy, bo teoretycznie mo¿liwa
jest sytuacja, ¿e np. na spó³dzielczym Goc³awiu, jeœli w³adze poszcze-
gólnych spó³dzielni bêd¹ mia³y tak¹ wolê, nie zawiœnie ¿adne obwie-
szczenie o jakichkolwiek wyborach…

Wyborczy skandal
Tegoroczne samorz¹dowe wybory do rad osiedli zapisz¹ siê w pa-

miêci tym, ¿e ze wzglêdu na pope³nione b³êdy w ich przeprowadzeniu
prawdopodobnie zostan¹… powtórzone. Na szczêœcie tylko w dwóch
samorz¹dach – na Goc³awiu i Grochowie Po³udniowym. B³êdy pole-
ga³y m.in. na tym, ¿e jednej z kandydatek, Danucie Kijanowskiej,
zmieniono nazwisko na Pijanowska, co skutkowa³o tak¿e zmian¹ jej
pozycji na listach oraz tym, ¿e z wyborczej procedury „wypad³a” ul.
Kakowskiego,  a wraz z ni¹ kilkuset mieszkañców, czyli wyborców.
I jeden, mieszkaj¹cy przy tej ulicy kandydat – Arkadiusz Czak. By³y
jeszcze inne uchybienia. Jak do tego dosz³o wyjaœnia Komisja Wybor-
cza. W po³owie lipca, na sesji Rady Pragi Po³udnie, dzielnicowi rajcy
zdecyduj¹, czy w tych dwóch osiedlach powtórzyæ wybory. To oczy-
wiœcie wi¹¿e siê z dodatkowymi kosztami. Sprawa jest powa¿na. Choæ
wybory do rad osiedli nie s¹ wyborami politycznymi, to w zwi¹zku
z nieprawid³owoœciami pojawia siê w¹tek partyjny. Otó¿ kandydaci
Kijanowska i Czak s¹ cz³onkami Stronnictwa Demokratycznego. 
W³adze SD z³o¿y³y oficjalny protest. Adam Rosiński 
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Czy Warszawa jest mia-
stem jej mieszkañców? Odpo-
wiedzi na to pytanie stara³a
siê udzieliæ Warszawska Gru-
pa Obywatelska, przedsta-
wiaj¹c 23 czerwca raport
z realizacji monitoringu uspo-
³eczniania procesów podej-
mowania decyzji na przyk³a-
dzie Euro 2012. 

Grupa dzia³aj¹ca przy Stowa-
rzyszeniu Liderów Lokalnych
Grup Obywatelskich zajmuje
siê monitorowaniem sposobu,
w jaki funkcjonuje miasto –
analiz¹ wydatków publicznych,

wp³ywem opinii mieszkañców
na decyzje w³adz, a tak¿e 
kontrolowaniem finansowania
kampanii samorz¹dowych. 

Na œrodowym spotkaniu
przedstawiono miêdzy innymi
temat konsultacji spo³ecznych,
bêd¹cych procesem informowa-
nia i zasiêgania opinii obywate-
li podczas podejmowania klu-
czowych decyzji dotycz¹cych
np. planowanych inwestycji czy
innych wa¿nych przedsiêwziêæ.
Inicjatorami takiego dialogu 
s¹ przedstawiciele w³adz, zaœ
uczestnikami mog¹ byæ poje-
dynczy obywatele, instytucje,
organizacje pozarz¹dowe czy
te¿ eksperci zewnêtrzni.

Warszawska Grupa Obywa-
telska w swoich badaniach ana-
lizuje, na ile lokalna spo³ecz-
noœæ ma wp³yw na procesy
wspó³tworzenia polityki roz-
wojowej miasta. 

Z przedstawionego raportu
wynika m.in., ¿e informowanie
ludnoœci jak i konsultowanie
z ni¹ wa¿nych decyzji, staje siê
stopniowo sta³ym elementem
rz¹dzenia, jednak sam proces

zawiadamiania nadal nie jest
dostatecznie rozwiniêty. 

W celu wspomo¿enia proce-
su, utworzono Centrum Komu-
nikacji Spo³ecznej, czyli wy-
dzielon¹ jednostkê maj¹c¹ sta-
tus Biura w Urzêdzie m.st.
Warszawy.  

Raport opisuje tak¿e kwestiê
przygotowañ do Euro 2012,
które mimo wysokiego stopnia
zaawansowania inwestycyjne-
go, wci¹¿ nie s¹ opatrzone dzia-
³aniami nastawionymi na po-
wiadamianie i w³¹czanie mie-
szkañców w przygotowania do

mistrzostw. Wed³ug niego do
tej pory nie podjêto ¿adnych
dzia³añ informacyjnych, skiero-
wanych bezpoœrednio do mie-
szkañców, mówi¹cych o roli
Euro 2012 dla Warszawy, 
jak równie¿ o tym, w jaki real-
ny sposób obywatele mogliby
wspó³tworzyæ planowanie tego
wydarzenia.

Tematyka dotycz¹ca zago-
spodarowania okolic Stadionu
Narodowego, œcie¿ek rowero-
wych czy terenów zielonych to
sprawy, które powinny byæ
poddane dialogowi spo³eczne-
mu jeszcze przed sporz¹dze-
niem wstêpnego projektu. Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, ¿e osta-
teczna decyzja zawsze le¿y po
stronie administracji. 

Raport Warszawskiej Grupy
Obywatelskiej rekomenduje
m.in. stworzenie dokumentu re-
guluj¹cego kwestie prowadze-
nia konsultacji w stolicy. Z roz-
mów z pracownikami Centrum
Komunikacji Spo³ecznej wyni-
ka, ¿e taki dokument jest aktu-
alnie przygotowywany. 

enigma

Wspólna Warszawa

ul. Kakowskiego
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P.Ch: - Wy¿sza Szko³¹ Informatyki, Zarz¹-
dzania i Administracji jest uczelni¹ sto³eczn¹.
Czy uruchomienie punktu rekrutacyjnego
w takich miastach jak B³onie, Miñsk Mazo-
wiecki czy Piaseczno to przejaw ekspansji?
Przygotowuj¹ siê Pañstwo mo¿e do otwarcia
filii w naszym mieœcie?

- Oczywiœcie ¿yczylibyœmy sobie tego. W tym
momencie otworzyliœmy punkty rekrutacyjno-in-
formacyjne, maj¹ one na celu przede wszystkim
pomóc potencjalnym kandydatom w kontakcie
z nasz¹ uczelni¹, szybszym i lepszym zasiêgniê-
ciem informacji o Dobrej Uczelni. Zale¿y nam
równie¿ na tym, aby wyraŸniej zaznaczyæ swoj¹
obecnoœæ na terenie Mazowsza. Chcemy bardziej
zaistnieæ w œwiadomoœci mieszkañców okolic
Warszawy. Powo³anie filii czy, jak to Pan okreœli³
ekspansja, to raczej dalsza przysz³oœæ. Mam
nadziejê.

P.Ch: - Powiedzia³a Pani - „Dobra Uczel-
nia”. Czy mo¿emy to uœciœliæ?

- Od kilku lat Wy¿sza Szko³a Informatyki, Za-
rz¹dzania i Administracji reklamuje siê tym ha-

s³em. Powodów jej przyjêcia by³o kilka. Has³o
jest krótkie i ³atwo zapada w pamiêæ. Pozwoli³o
na przyk³ad na przyjêcie prostej domeny interne-
towej – www.dobrauczelnia.pl

Takie has³o na pewno odró¿nia nas od wielu in-
nych uczelni niepublicznych i nadaje indywidual-
nego charakteru. To bardzo wa¿ne nie tylko dla
placówek edukacyjnych, ale myœlê, ¿e dla ka¿dej
instytucji.

P.Ch: - W dzisiejszych czasach odpowiednie
studia s¹ wa¿n¹ inwestycj¹ w ¿yciu cz³owieka.
Dlaczego akurat warto ulokowaæ swój czas
i pieni¹dze w Wy¿szej Szkole Informatyki, Za-
rz¹dzania i Administracji?

- Jesteœmy uczelni¹ przyjazn¹, nowoczesn¹
i czujnie patrz¹c¹ w przysz³oœæ. Tak jak Pan zau-
wa¿y³, studia s¹ jedn¹ z powa¿niejszych decyzji
w ¿yciu wspó³czesnego cz³owieka. Profil zawo-
dowy coraz czêœciej determinuje zainteresowanie
ludŸmi na rynku pracy. Dlatego te¿ Dobra Uczel-
nia bardzo skrupulatnie monitoruje to, co siê

dzieje naoko³o i w oparciu o wyci¹gniête wnio-
ski, koryguje swoj¹ ofertê edukacyjn¹.

Obecnie oferujemy kandydatom szeœæ kierun-
ków i ka¿dy z nich na dziœ mo¿na œmia³o okreœliæ
mianem przysz³oœciowego. Dodam te¿, ¿e czêœæ
z nich jest niezwykle oryginalna i rzadko spoty-
kana na polskim rynku edukacyjnym.

P.Ch: - Odwa¿ne deklaracje, wiêc myœlê, ¿e
uda³o siê Pani rozbudziæ ciekawoœæ naszych
czytelników. Czym wiêc Pañstwo kusz¹ kandy-
datów?

- Mam nadziejê, ¿e wszystkim (œmiech).
Kszta³cimy na kierunku Administracja na stu-
diach I i II stopnia czyli licencjackich i magister-
skich. Kierunek bardzo popularny i uniwersalny.
Solidnie przygotowuje kandydatów do pracy
w administracji pañstwowej, jak równie¿ do sze-
roko pojêtej pracy administracyjno-biurowej
w sektorze prywatnym. Ten kierunek od lat cie-
szy siê u nas nies³abn¹c¹ popularnoœci¹.

Ponadto dysponujemy dwoma kierunkami
stricte technicznymi tj. Informatyk¹ i Zarz¹dza-
niem i In¿ynieri¹ Produkcji. Pierwszy kierunek

chyba nie wymaga komentarza. Zarz¹dzanie i In-
¿ynieria Produkcji to z kolei ciekawy kierunek ³¹-
cz¹cy elementy zarz¹dzania, informatyki z umie-
jêtnoœciami in¿ynierskimi. To jeden z tych rza-
dziej spotykanych kierunków w ofertach uczelni.
Obydwa koñcz¹ siê nadaniem tytu³u in¿yniera.

Od kilku lat dzia³a u nas Wydzia³ Nauk Spo³ecz-
nych, który ca³y czas prê¿nie rozwija siê. W tym
momencie oferuje trzy kierunki. Bezpieczeñstwo
Narodowe to propozycja dla wszystkich tych,
którzy pragn¹ po³¹czyæ swoj¹ przysz³oœæ ze s³u¿ba-
mi mundurowymi jak wojsko, policja, BOR, itp.
W ubieg³ym roku otworzyliœmy dwa nowe kierun-
ki – Logistykê oraz Dziennikarstwo i Komunikacjê
Spo³eczn¹. W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego
i rozwoju nowych mediów, kierunek ten cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem i liczymy, ¿e wkrótce sta-
nie siê mocnym punktem naszej oferty edukacyj-
nej. Dok³adamy wielu starañ, aby tak siê sta³o. 

Podejmujemy wspó³pracê z popularnymi me-
diami, mamy znakomitych praktyków wœród ka-

dry naukowej, a nasi studenci ju¿ na pierwszym
roku odbywaj¹ praktyki w wielu licz¹cych siê re-
dakcjach. Myœlê, ¿e wszystko pod¹¿a w dobrym
kierunku. Zostaje jeszcze jeden kierunek in¿y-
nierski Logistyka. Ostatni nie oznacza, ¿e naj-
mniej ciekawy. Byæ mo¿e wrêcz przeciwnie, po-
niewa¿ Logistyka to nowa dziedzina i tylko kilka
uczelni w ca³ej Polsce kszta³ci na tym kierunku.
Zatem dumnie mogê powiedzieæ, ¿e Dobra
Uczelnia wypuœci jednych z pierwszych specjali-
stów w dziedzinie Logistyki. To ju¿ na starcie
gwarantuje im sukces na rynku pracy.

P.Ch: - Krótko mówi¹c staraj¹ siê Pañstwo
jak najlepiej zabezpieczyæ przysz³oœæ zawodo-
w¹ swoich wychowanków.

- Dok³adnie tak. To jest obustronna korzyœæ.
Studenci nie trac¹ u nas czasu i uzyskuj¹ solid-
ne przygotowanie do pracy, a presti¿ Dobrej
Uczelni roœnie. Mówi¹c o naszych studiach,
chcia³bym tak¿e zwróciæ uwagê na specjalno-
œci, które posiada ka¿dy z naszych kierunków.
Obok podstawowego programu studiów, na
ostatnich semestrach studia zawê¿aj¹ siê do wy-
branej specjalnoœci, która lepiej okreœli naszych
absolwentów jako pracowników. Dla przyk³adu
na Dziennikarstwie mamy m.in. komunikacjê
spo³eczn¹ i polityczn¹, na Informatyce jest
m.in. grafika komputerowa itd. Po szczegó³y
muszê odes³aæ na nasz¹ stronê internetow¹
www.dobrauczelnia.pl. 

P.Ch: - Niedawno Dobra Uczelnia obchodzi-
³a 10-lecie dzia³alnoœci. To z pewnoœci¹ dla
Pañstwa powód do dumy.

- Oczywiœcie. Uczelnie niepubliczne w Polsce,
z wiadomych wzglêdów, maj¹ znacznie krótsz¹
tradycjê. Du¿a konkurencja wœród nich sprawia,
¿e jest im zdecydowanie trudniej przetrwaæ ni¿
uczelniom pañstwowym. Powstaj¹ i czêsto szyb-
ko znikaj¹ z rynku. Powody s¹ ró¿ne… Myœlê, ¿e
10 lat to imponuj¹ca liczba, która powinna uwia-
rygodniæ nas w oczach kandydatów, studentów,
ale tak¿e i pracodawców, którzy przecie¿ maj¹
póŸniej stycznoœæ z naszymi absolwentami.    

P.Ch: - W ci¹gu tych dziesiêciu lat z pewno-
œci¹ mia³o miejsce mnóstwo wa¿nych wyda-
rzeñ. Potrafi³aby Pani wskazaæ te kilka naj-
wa¿niejszych?

- Spróbujê. Na pewno wa¿nym prze³omem by-
³a dla nas zmiana siedziby w 2002 roku. Przenie-
œliœmy siê na ul. Meksykañsk¹ na Sask¹ Kêpê.
Mieszkañcom stolicy nie trzeba t³umaczyæ jak
bardzo malownicze jest to miejsce. Dawniej by³a
to kulturalna kolebka stolicy, ale i dziœ Saska Kê-
pa ma swój charakterystyczny, niedzisiejszy kli-
mat. Absolutnie wyj¹tkowe miejsce. W dodatku
po³o¿one w centrum stolicy.

Myœlê tak¿e, ¿e warto podkreœliæ rozwój
i zmiany w naszej ofercie edukacyjnej. Ale o tym
ju¿ mówi³am. Zaczynaliœmy skromnie, a dziœ
szczycimy siê trzema wydzia³ami i szeœcioma na-
prawdê interesuj¹cymi kierunkami. 

P.Ch: - A jakieœ ostatnie sukcesy?
- Oczywiœcie tak¿e s¹. Uczelnia dobrze radzi

sobie w ró¿nego rodzaju rankingach. Jest ich zbyt
du¿o, aby to wszystkie wymieniaæ. Ostatnio do-
ceni³ nas magazyn „Home And market” umie-
szczaj¹c Dobr¹ Uczelniê na 7 pozycji.  Wczeœniej
pojawiliœmy siê w czo³ówce rankingu magazynu
Newsweek. To by³o bardzo nobilituj¹ce. Ranking
Newsweek’a jest o tyle ciekawy, ¿e buduje siê go
w oparciu o opinie pracodawców czyli ma on naj-
lepsze prze³o¿enie na rzeczywistoœæ. Kilka mie-
siêcy temu otrzymaliœmy równie¿ z³oty medal od
Akademii Polskiego Sukcesu za osi¹gniêcia edu-
kacyjne dostosowane do rynku pracy.

P.Ch: - ¯ycie uczelni czêsto wykracza poza
organizacjê studiów. Szko³y Wy¿sze chêtnie
anga¿uj¹ siê w ró¿ne projekty. Jak to wygl¹da
w Wy¿szej Szkole Informatyki, Zarz¹dzania
i Administracji? 

- Nie jesteœmy na tym polu wyj¹tkiem. Uczest-
niczymy w ró¿nych projektach. Du¿¹ wagê przy-
wi¹zujemy do konferencji naukowych, których
w ostatnim czasie mieliœmy szczególnie du¿o.
Korzystamy z funduszy Unii Europejskiej, co
bardzo u³atwia organizacjê takich przedsiêwziêæ.
Konferencje kierujemy do ró¿nych œrodowisk.
Zarówno naukowych, jak równie¿ do m³odzie¿y
szkolnej.

W poprzednim roku bardzo zacieœniliœmy
wspó³pracê ze szko³ami ponadgimnazjalnymi
z obszaru Mazowsza. Dwa razy w roku organizu-
jemy dla nich bezp³atne warsztaty dziennikarskie
z udzia³em znanych i cenionych dziennikarzy ra-
diowych, telewizyjnych i prasowych, które maj¹
pogl¹dowo przedstawiæ zawód dziennikarza i byæ
mo¿e zachêciæ m³odych ludzi do ukierunkowania
swojej przysz³oœci w stronê dziennikarstwa.

Staramy siê równie¿ wychodziæ naprzeciw
oczekiwaniom naszych studentów. Organizujemy
dla nich szkolenia i warsztaty, które pozwalaj¹ im
poprawiæ umiejêtnoœci. Oprócz tego sami studen-
ci stymuluj¹ ¿ycie uczelniane. Mam tu na myœli
dzia³alnoœæ samorz¹du studenckiego, gazetkê
uczelnian¹ czy ko³a naukowe.

P.Ch: - Czego mog¹ ¿yczyæ Pañstwa uczelni
na koniec?

- Chyba tego co zawsze. D³ugowiecznoœci, no-
wych studentów i tego, aby Dobra Uczelnia by³a
jak najlepiej postrzegana przez otoczenie.

rozmawia³ red. Pawe³ Chmielowiec
AS 2010

PUNKTY INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE:
Miñsk Mazowiecki, ul. Koœciuszki 13, tel. 0500 152 249; minsk@dobrauczelnia.pl

Warszawa, siedziba Uczelni, ul. Meksykañska 6, tel. 22 616 15 66; rekrutacja@dobrauczelnia.pl

Dobre studia to dobra inwestycja
Dobra Uczelnia – Wy¿sza Szko³a Informatyki, Zarz¹dzania
i Administracji, otworzy³a trzy terenowe punkty rekruta-
cyjno-informacyjne w B³oniu, Piasecznie oraz Miñsku Ma-
zowieckim. Prace przygotowawcze by³y znakomit¹ okazj¹
do rozmowy z Rzecznikiem Prasowym Uczelni, pani¹ Izabe-
l¹ Litwiñczuk, która udzieli³a nam najwa¿niejszych infor-
macji o dzia³alnoœci Uczelni oraz planach na przysz³oœæ.
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Na wakacje...

Coraz bardziej widoczne s¹
zmiany nad goc³awskim je-
ziorkiem „Balaton”. Postêpuje
rewitalizacja jeziorka i przyle-
g³ego terenu. Jednoczeœnie
grupa dzielnicowych radnych
wnios³a o nadanie mu nazwy.

Jeziorko le¿y pomiêdzy ul.
Romana Abrahama i Jana No-
waka-Jeziorañskiego, na skraju
Goc³awia i tu¿ przed Przyczó³-

kiem Grochowskim. Jako miej-
sce wypoczynku i rekreacji za-
czê³o nabieraæ znaczenia pod
koniec lat 70. ubieg³ego wieku.
G³ównie za spraw¹ m³odzie¿y
z osiedla Przyczó³ek Grochow-
ski zwanego dawniej „Peki-
nem”. M³odzie¿ ta, mimo, ¿e
bli¿ej mia³a do jeziorka Goc³aw-
skiego, czêsto wybiera³a siê nad
ten drugi, bardziej oddalony
akwen. Przyczyna takiego
wyboru by³a bardzo prozaiczna.
– G³ównie chodziliœmy tam na…
wagary – wspomina jeden
z dawnych mieszkañców „Peki-
nu”. - Nad jeziorkiem Goc³aw-
skim zawsze mogli nas zobaczyæ
nauczyciele, rodzice, czy doroœli
s¹siedzi. A tu by³o spokojnie, ka-
meralnie i bezpiecznie. Bloki
Goc³awia dopiero powstawa³y.
Ca³ymi dniami k¹paliœmy siê

i le¿eliœmy na brzegu „Balato-
nu”. W³aœnie wtedy „Balaton”
zyska³ swoj¹ obiegow¹ nazwê,
która utrzyma³a siê do dzisiaj. 

W najbli¿szym czasie nazwa
ta mo¿e staæ siê prawie oficjal-
n¹. Prawie, gdy¿ grupa radnych
Pragi Po³udnie z³o¿y³a do w³adz
Warszawy wniosek o nadanie
jeziorku i terenowi wokó³ niego
nazwy „Park nad Balatonem”. 

– Procedura z nazwaniem same-
go jeziorka, które nie le¿y w ge-
stii samorz¹du, mog³a byæ bar-
dzo skomplikowana, dlatego wy-
braliœmy wariant z nazwaniem
ca³ego powstaj¹cego tu parku –
wyjaœnia „Mieszkañcowi” wice-
burmistrz dzielnicy Adam Grze-
grzó³ka. Nazwa zosta³a zaak-
ceptowana zarówno przez Radê
Pragi Po³udnie, jak i w³aœciw¹
podkomisjê w Radzie Warsza-
wy. Nie spodoba³a siê jedynie
miejskiemu zespo³owi nazew-
nictwa, który uzna³, ¿e jest…
¿artobliwa. Jednak mieszkañcy
nie widz¹ w tej nazwie nic ¿ar-
tobliwego. – To miejsce jest bar-
dzo przyjazne i dobrze siê tu od-
poczywa, dlatego „Balaton”
jest nazw¹ odpowiedni¹ – uwa-
¿a Marek Mantey, który wycho-
wa³ siê na goc³awskiej Wildze.

Nic przeciwko tej nazwie nie
mieli równie¿ mieszkaj¹cy
w Warszawie Wêgrzy. Dok³a-
dnie 5 lat temu, w artykule „Ba-
laton nie Wersal” krytykowali-
œmy decyzjê miejskiej Komisji
Ochrony Œrodowiska, która
odmówi³a przyznania œrodków
na uporz¹dkowanie linii brzego-
wej jeziorka. Rozmawialiœmy
z sasko-kêpskim restauratorem
Istvanem Kovacsem oraz dyrek-
cj¹ Narodowego Przedstawiciel-
stwa Turystyki Wêgier. Pojawi³y
siê nawet pomys³y usytuowania
nad jeziorkiem wêgierskich
knajpek i nadania mostkom
„Balatonu” nazw mostów buda-
pesztañskich. Poza tym, ujmuj¹c
historycznie, ochrzczenie trzy-
dzieœci lat temu jeziorka nazw¹
najwiêkszego wêgierskiego
akwenu, równie¿ nie mia³o ¿ar-
tobliwych intencji. By³o namia-
stk¹ rekreacyjnego dobra z ja-
kim kojarzy³ siê prawdziwy Ba-
laton. Odzwierciedla³o potrzebê
swobodnych podró¿y i wypo-
czynku. Przecie¿ Wêgry jawi³y
siê, jako najbardziej prozacho-
dni kraj bloku socjalistycznego. 

Od pó³ roku nad „Balatonem”
trwaj¹ prace przekszta³cenia te-
go terenu w park z prawdziwe-
go zdarzenia. Powstaj¹ alejki
spacerowe, nowe mostki, plac
zabaw. Bêdzie kawiarnia, ka-
skada wodna, boisko do siat-
kówki. – Powinniœmy zakoñ-
czyæ prace zgodnie z harmono-
gramem, czyli pod koniec paŸ-
dziernika – zapewnia „Mie-
szkañca” kieruj¹cy budow¹
Aleksander Broniewicz. „Park
nad Balatonem” zapowiada siê
bardzo ciekawie. A ostateczn¹
decyzjê w sprawie nazwy
podejmie Rada Warszawy.

Adam Rosiński 

W ci¹gu najbli¿szych
dwóch lat Dworzec
Wschodni przejdzie
gruntowny lifting. To
jedna z po¿ytecznych
inwestycji, któr¹ wymu-
si³y mistrzostwa pi³kar-
skie EURO 2012.

Pi³ka no¿na ma ogromn¹ si³ê
oddzia³ywania. Potrafi jednoczyæ
albo sk³ócaæ rodziny i ca³e naro-
dy, potrafi zmieniaæ rz¹dy i potra-
fi wymuszaæ poprawê infrastruk-
tury. Remont Dworca Wscho-
dniego od lat by³ bardzo po¿¹da-
ny. W opinii pasa¿erów, to jeden

z najgorszych dworców w Polsce.
– Dwa, trzy razy w tygodniu je¿-
d¿ê w interesach kolej¹ do ró¿-
nych miast – mówi nam zaga-
dniêty przy wejœciu na peron pan
Mateusz z Ma³opolski. – Wscho-
dni po prostu odstrasza. Brudno,
œmierdzi i nieprzyjemnie. To nie-
stety nie jest odosobniona opinia.
Ale pojawi³a siê szansa na zmia-
nê. Nad Wschodnim wschodzi
s³oneczko remontu. 

Lifting wymusi³o zbli¿aj¹ce
siê Euro 2012. Nikt nie chce,
aby kibice przyje¿d¿aj¹cy kole-
j¹ na pi³karskie mistrzostwa
podzielali i rozpowszechniali
opiniê wyra¿on¹ przez pana

Mateusza. Dlatego Polskie Ko-
leje Pañstwowe, pod koniec
czerwca, podpisa³y z firm¹ Stra-
bag umowê na przebudowê
Dworca Wschodniego. Prace
przygotowawcze zaczê³y siê
prawie natychmiast. Z g³ównej
hali (od strony ul. Kijowskiej)
zostali usuniêci najemcy i zli-
kwidowano prowizoryczne kio-
ski. W zasadzie handel na
Wschodnim odbywa siê jeszcze
jedynie w podziemnym przej-
œciu prowadz¹cym na perony. –
Jeszcze nie dostaliœmy wypo-
wiedzeñ – mówi¹ „Mieszkañco-
wi” przedsiêbiorcy z podziem-

nego przejœcia. – Ale jeœli za-
mkn¹ wejœcie na dworzec z jed-
nej lub z drugiej strony, to spad-
n¹ nam obroty i bêdziemy zmu-
szeni do opuszczenia naszych
pawilonów. Kupcom chodzi
o to, ¿e remont Dworca Wscho-
dniego bêdzie prowadzony
w sposób zak³adaj¹cy czasowe
wy³¹czenie z u¿ytkowania wej-
œcia od strony ul. Lubelskiej i od
strony ul. Kijowskiej. 

Na przebudowê Dworca
Wschodniego bud¿et pañstwa
i PKP S.A. wy³o¿¹ 38 mln z³.  Za
te pieni¹dze przebudowany zo-
stanie gruntownie terminal dwor-
ca i jego otoczenie od strony uli-

cy Kijowskiej. Powstanie nowy
system informacji dla pasa¿erów.
Sfinansowane zostan¹ poczekal-
nie, systemy klimatyzacji
i oœwietlenia, kasy oraz parking
i pêtla autobusowa przed dwor-
cem. Zmodernizowana zostanie
tak¿e hala poci¹gów podmiej-
skich (od ul. Lubelskiej). - Dziêki
przebudowie dworzec bêdzie
bardziej funkcjonalny, przyjazny
dla pasa¿erów i przystosowany
do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych - zapewnia Micha³ Wrzo-
sek, rzecznik prasowy PKP S.A.
- Nowy dworzec bêdzie lepiej
przystosowany do obs³ugi pasa-

¿erów. Ogólnodostêpna po-
wierzchnia dworca powiêkszy siê
poprzez wydzielenie zespo³u cen-
trum obs³ugi klienta z kasami
przechowalni baga¿u. We wscho-
dnim skrzydle zlokalizowane bê-
d¹ funkcje gastronomiczne,
skrzyd³o zachodnie zawieraæ bê-
dzie pomieszczenia przeznaczone
na funkcje us³ugowe.

Prace remontowe maj¹ za-
cz¹æ siê na prze³omie lipca
i sierpnia. Przez ca³y czas prze-
budowy dworzec bêdzie funk-
cjonowa³, ale pasa¿erowie mu-
sz¹ liczyæ siê z utrudnieniami.
Koniec inwestycji zaplanowa-
no w maju 2012 roku. (ar)

Niech „Balaton” 
„Balatonem” się stanie!

Dworzec wschodzi przed Euro

Wizualizacja
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Dom Development SA, wio-
d¹cy deweloper na polskim
rynku, organizuje w najbli¿-
sz¹ sobotê, 10 lipca br.,
Dzieñ Otwarty na osie-
dlu Ró¿a Wiatrów
w Warszawie, po³o¿o-
nego na Targówku przy
ul. Uznamskiej 14. W go-
dzinach od 10.00-17.00 bêdzie
mo¿na spotkaæ siê z doradcami
Dom Development, obejrzeæ

mieszkania oraz dokonaæ for-
malnoœci zwi¹zanych z zaku-
pem mieszkania i finansowa-
niem.

� � �
Zorganizowane grupy dzieci,

bior¹ce udzia³ w miejskiej akcji
„Lato w mieœcie”, bêd¹ mog³y
podró¿owaæ komunikacj¹ miej-
sk¹ bezp³atnie. Zwolnienie
z op³at przys³uguje grupom co
najmniej dziesiêcioosobowym,
a tak¿e ich opiekunom - w dni
powszednie do 31 sierpnia.
Organizatorem grupy musi byæ
placówka objêta akcj¹ „Lato
w mieœcie”, np. szko³a itp. Do
korzystania z nieodp³atnych
przejazdów uprawnia potwier-
dzony w Biurze Sportu i Rekre-
acji Urzêdu m.st. Warszawy
formularz, zawieraj¹cy imienn¹
listê uczestników z numerami
dokumentu potwierdzaj¹cego
ich to¿samoœæ (ze zdjêciem).
Podczas przejazdu dokument
wpisany w formularzu uczest-
nicy musz¹ posiadaæ przy so-
bie.

� � �
Zarz¹d Województwa Mazo-

wieckiego ma nowego cz³onka
zarz¹du. Marcin Kierwiñski
(PO) decyzj¹ radnych woje-
wództwa mazowieckiego zast¹-

pi³ Stefana Kotlewskiego na
stanowisku wicemarsza³ka.

� � �
Od soboty ruszy³y bezp³atne

sp³ywy kajakowe w stolicy.
Wszystkich chêtnych Ratusz
zaprasza na ulicê Zaruskiego

pod Most £azienkowski do Po-
rtu Czerniakowskiego o godz.
8.45 w soboty i w niedziele.
Chêtni przejd¹ krótki trening
i wyrusz¹ w trasê a¿ do kana³u
¯erañskiego. Sp³ywy bêd¹ siê
odbywa³y podczas weekendów
do 25 lipca br.

� � �
Tony piasku, boisko do pi³ki

pla¿owej, dwa grille do dyspo-
zycji warszawiaków oraz wy-
po¿yczalnia le¿aków i pi³ek.
Od soboty 3 lipca czynna jest
pla¿a na Saskiej Kêpie, która
zosta³a wkomponowana w dzi-
kie otoczenie brzegu Wis³y. Po-
rz¹dek na pla¿y utrzymuje
S³u¿ba Brzegowa. Jej pracow-
nicy dwa razy w tygodniu ma-
j¹ zbieraæ w tym miejscu œmie-
ci i rozgrabiaæ piasek, który w
miarê potrzeby bêdzie uzupe³-

niany. W pobli¿u jest toaleta 
i kosze na œmieci, ³awek nie
przewidziano, poniewa¿ teren
pla¿y wiosn¹ zalewa rzeka. Le-
¿aki i pi³ki oraz opiekê nad pla-
¿¹ i ogólnodostêpnymi grillami
zapewnia Miêdzyszkolny Oœro-
dek Sportowy nr 2. Do pla¿y
dobija bezp³atny prom z Przy-
czó³ka Czerniakowskiego, a od
strony Pragi mo¿na dojœæ przej-
œciem podziemnym przy ul.
Krynicznej. W kolejne weeken-
dy lipca planowane jest udo-
stêpnianie warszawiakom
dwóch kolejnych pla¿: przy Za-
mku Królewskim (od soboty,
10 lipca) oraz przy Stadionie
Narodowym (od soboty, 17 lip-
ca). Pla¿a jest jednoczeœnie
przystankiem promu tramwa-
jów wodnych. 

� � �
Rozpocz¹³ siê remont jedne-

go z najwa¿niejszych pomni-
ków w Warszawie - Grobu Nie-
znanego ¯o³nierza. Prace kon-
serwatorskie potrwaj¹ do 30
wrzeœnia. Ostatni raz pomnik
by³ remontowany w latach
dziewiêædziesi¹tych. Zniszcze-
nia s¹ tak du¿e, ¿e trzeba odno-
wiæ praktycznie wszystko:
uszczelniæ dach, wykonaæ izo-
lacjê, by woda nie zniszczy³a

granitowych p³yt. Konserwato-
rzy musz¹ odnowiæ tynki i ce-
g³ê. Pomnik ma byæ ilumino-
wany. Oœwietli go osiemdzie-
si¹t reflektorów.

� � �
Ruszy³ drugi etap kampanii

informacyjnej „W dzieñ targo-
wy”, której celem jest zachêce-
nie kupców handluj¹cych na
warszawskich ulicach do prze-
niesienia swojej dzia³alnoœci na
targowiska jednodniowe,
a mieszkañców do robienia tam
zakupów. Co tydzieñ, od wtor-
ku do niedzieli, w ró¿nych czê-
œciach miasta, za niewielk¹
op³at¹ kupcy mog¹ ustawiæ
swoje stoiska. 

� � �
Ciesz¹ca siê ogromnym zain-

teresowaniem linia tramwajowa
T, bêdzie kursowaæ czêœciej!
Trzy zabytkowe tramwaje za-
bior¹ pasa¿erów w godzinn¹
podró¿ po Warszawie. W jed-
nym z nich przewodnik bêdzie
opowiada³ o historii naszego
miasta, a w kolejnym podró¿
bêd¹ umila³y dŸwiêki muzyki
Fryderyka Chopina. Tramwaje
linii T kursuj¹ na trasie: Plac
Narutowicza – Grójecka -Al.
Jerozolimskie – most Ponia-
towskiego – al. Poniatowskiego
– al. Zieleniecka – Targowa –
al. Solidarnoœci – most Œl¹sko-
D¹browski – al. Solidarnoœci –
Okopowa – Towarowa –

Grójecka – Plac Narutowicza.
W kursy z przewodnikiem
tramwaje ruszaj¹ z placu Naru-
towicza o godz. 11.00, 12.20,
13.20, 14.30 oraz 16.00.

� � �
System Monitoringu Miej-

skiego zwiêkszy³ siê o kolejne
kamery, które zosta³y zainstalo-
wane m.in. na Pradze Pó³noc
przy ulicach: Radzymiñ-
ska/Œnie¿na/Bia³ostocka;  Z¹b-
kowska/Markowska; al. Soli-
darnoœci (budynek Poczty); Ka-
wêczyñska/Otwocka. Obraz
z kamer znajduj¹cych siê w sy-
stemie monitoringu jest obser-

wowany przez ca³¹ dobê. Dziê-
ki temu stolica odnotowuje naj-

wy¿szy wskaŸnik zatrzyma-
nia sprawców na gor¹-

cym uczynku.
� � �

Ogród Botaniczny
PAN w Powsinie za-

mieni³ siê w lipcu
w królestwo kwitn¹cych by-

lin. Na szczególn¹ uwagê za-
s³uguj¹: bodziszki, kwitn¹ce na
kolor niebieski, wiele gatun-
ków goŸdzików, penstemony
i wiele innych. W pe³ni kwit-
nienia jest te¿ du¿a kolekcja li-
liowców. Kwitn¹ mieczyki, zaœ
w koñcu miesi¹ca ujrzymy
kwitn¹ce kanny. W ogrodzie
bylinowym warto zwróciæ uwa-
gê na kolekcjê host, których
ozdobne liœcie prezentuj¹ siê

bardzo okazale. Kwitn¹ tak¿e
liczne odmiany tawu³ek - bia³e,
ró¿owe, czerwone w ró¿nych
odcieniach. Spaceruj¹c ujrzy-
my kwiaty takich rodzajów jak
kielichowiec oraz milin. Kwit-
nie tak¿e wiele odmian powoj-
ników. Piêknie rozkwita tak¿e
drzewko o nazwie mydleniec
(Koelreuteria) o ¿ó³tych kwia-
tach zebranych w du¿e wiechy
oraz rozpoczyna kwitnienie ka-
talpa bignoniowata.

� � �
Oddzia³ chorób wewnêtrz-

nych Szpitala Czerniakowskie-
go do koñca wrzeœnia pracowa³
bêdzie w ograniczony sposób.
Chwilowe utrudnienia czekaj¹
tak¿e pacjentki ginekologii
i po³o¿nictwa w Instytucie Mat-
ki i Dziecka. Wstrzymane zo-
stan¹ przyjêcia planowe w szpi-
talu okulistycznym przy Siera-
kowskiego. Przerwy w dzia³a-
niu szpitalnych oddzia³ów ko-
ordynuje Jacek Koz³owski, wo-
jewoda mazowiecki. „Zapew-
niam, ¿e remonty nie bêd¹ siê
odbywaæ jednoczeœnie, by pa-
cjenci w sposób nieprzerwany
korzystali ze s³u¿by zdrowia” –
zapewnia wojewoda. Prace
w ró¿nych terminach trwaæ bê-
d¹ do wrzeœnia. Rozpoczê³y siê
prace w Szpitalu Czerniakow-
skim przy Stêpiñskiej. Oddzia³
chorób wewnêtrznych remon-
towany bêdzie do koñca wrze-
œnia. Szpitalny oddzia³ ratunko-
wy bêdzie natomiast funkcjo-

nowa³ bez zmian. Od 19 do 30
lipca remontowany bêdzie od-
dzia³ ginekologiczno – po³o¿ni-
czy w Instytucie Matki i Dziec-
ka. Wojewoda wyrazi³ równie¿
zgodê na remont Klinicznego
Szpitala Okulistycznego
w Warszawie. Na prze³omie
lipca i sierpnia pacjenci bêd¹
przyjmowani do placówki wy-

³¹cznie w ramach ostrego dy¿u-
ru. Wojewoda mazowiecki nie
zgodzi³ siê na jednoczesne za-
mkniêcie oddzia³ów po³o¿ni-
czych szpitala Bielañskiego
oraz Instytutu Matki i Dziecka,
argumentuj¹c decyzjê potrzeb¹
zapewnienia nieprzerwanej
opieki medycznej ciê¿arnym
kobietom. (ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – sala widowiskowa 11.07. godz. 18.00 – wystêp ko-
lumbijskiego zespo³u Calambuco, wstêp za zaproszeniami;
25.07. godz. 17.00 – „XXX lat bez Wysockiego” - Koszaliñskie
Muzeum W³odzimierza Wysockiego i Centrum Promocji Kultu-
ry zapraszaj¹ na pokaz unikatowych materia³ów filmowych i wy-
stawê „Nieznany Wysocki” prezentuj¹c¹ ma³o znane fotografie
artysty, wstêp wolny;
�� Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim - 10.07.
godz.16.00 i 11.07. godz. 18.00 – Koncert Stypendialny
Uczniów Romskich, na oba koncerty wstêp wolny; 14.07. godz.
21.45 – Kino plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Bird” re¿.
Clint Eastwood, wstêp wolny; 16.07. godz. 18.00 – koncert Ry-
szarda Makowskiego, wstêp wolny; 18.07. godz. 19.00 -  Kon-
cert Bogus³awa £owickiego, wstêp wolny; 21.07. godz. 21.45 –
kino plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Last Days” re¿. Gus
Van Sant, wstêp wolny; 23.07. godz. 19.00 – Koncert Agnieszki
Grochowicz z zespo³em w sk³adzie: Grzegorz Bauer – perkusja,
Mateusz Frankiewicz – kontrabas, Vitaliy Ivanom – saksofon, Ja-
rek Olszewski – piano, wstêp wolny; 27.07. godz. 19.00 – spek-
takl muzyczny „Tañce œwiata w operze i plenerze”. Wykonawcy:
Sabina Zapior – sopran, Hristofor Yonov – tenor, Micha³ Pietrzak
– pianista, Marcin Sochan – skrzypce, wstêp wolny; 28.07. godz.
21.45 – kino plenerowe w Parku Skaryszewskim „Rolling Stones
– w blasku œwiate³” re¿. Martin Scorsese;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – 9.07. godz. 18.00
- Wernisa¿ wystawy Nie mamy tu miasta trwaj¹cego... Opowieœæ
o pa³acach przy Trakcie Królewskim ukazuj¹ca wielkomiejskie
rezydencje, które przed 1939 rokiem nale¿a³y do arystokracji.
Wiêkszoœæ z nich uleg³a zniszczeniu podczas Powstania War-
szawskiego; 17.07. godz. 11.00 – W cyklu „Kino kresowe” –
„Zapomniane zbrodnie na Wo³yniu” i „Œmieræ po raz setny”. Po-
kaz dwóch filmów dokumentalnych poœwiêconych zag³adzie wsi
Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wo³yniu. W 1943 roku w obu
tych wsiach, po³o¿onych w pobli¿u obecnej granicy pomiêdzy
Polsk¹ a Ukrain¹, Ukraiñcy zamordowali ponad 1100 Polaków;
20.07. godz. 18.00 - Promocja ksi¹¿ki Andrzeja Zborskiego i To-
masza Markiewicza „Miêdzy Bagatel¹ a Zgod¹”. Na album
sk³adaj¹ siê niepublikowane dotychczas fotografie Warszawy;
21.07. godz. 18.00 -  W cyklu „Opowieœci z Kresów” - W zdro-
wym ciele zdrowy duch. Spotkanie poœwiêcone licznym organiza-
cjom sportowym na Kresach;
�� Uniwersytet Warszawski, Bazylika Œw. Krzy¿a w Warsza-
wie – 23 – 25 lipca br. Festiwal Chopiniana – 8. Dni Fryderyka
Chopina w Warszawie;
�� Ogród Botaniczny PAN w Powsinie ul. Prawdziwka 2 - XV
Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne -
Muzyka w Kwiatach, Chopin i jego przyjaciele” – Estrada
M³odych – 11.07. godz.14.00 Magdalena Brzozowska, godz.
15.00 - Grzegorz Skrobiñski; Koncert „Muzyka i Ró¿e” – 18.07.
godz. 15.00 - Katarzyna Kraszewski; koncert „Kwiaty lata” –
25.07. godz. 15.00 - Ðviesë Èepliauskaitë (Litwa); Wystawy:
Galeria „Fangorówka” - wystawa malarstwa Anny £¹ckiej pt.
„Tulipany i ...”. Szklarnia ekspozycyjna „Zielony Raj” wysta-
wa pt.: „Spotkanie z bogami Indii” ekspozycja 17 kamiennych
i z br¹zu pos¹gów, najwiêksze do 3 m wysokoœci; „W cieniu Bo-
robudur” – najnowsze nabytki Muzeum Azji i Pacyfiku”. Wysta-
wa rzeŸb sakralnych z Indonezji (z wysp Jawa i Bali); 
�� Niezale¿ne Kino OFF na warszawskiej Pradze – b. Wy-
twórnia Wódek „Koneser” ul. Z¹bkowska Kino Plenerowe
„£ysy Pingwin pod Wiat¹” - od 07.07. br. scena Kina Plenero-
wego sta³a siê scen¹ VI OFF Festiwalu Filmowa Góra - Kino Po-
za Kinem. Na wszystkie pokazy wstêp wolny! Pokazy od nie-
dzieli do œrody o godz. 21.00.
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Pan Kazimierz G³ówka od d³u¿szego ju¿ czasu sta³ przed
bazarem, ale jego kolega – Eustachy Mordziak, ¿yciowy
partner miejscowej biznes w³umen, pani Krysi - nie przy-
chodzi³. Zaniepokojony siêgn¹³ po komórkê… Na odleg³oœæ
s³ychaæ by³o, ¿e Eustachy jest ledwo ¿ywy… 

- Dzieñ dobry, panie Eustachy. 
- Która godzina, panie Kaziu?
- Jak to która, dziewi¹ta, bia³y dzieñ ju¿ mamy.
- No to spa³em wszystkiego cztery godziny. Jak tak dalej

pójdzie, to nawet tygodnia na tych wczasach nie wyrobiê.
- A gdzie pan jest?
- Krysi zachcia³o siê polskiej Ibizy. Znaczy siê w Mielnie

jesteœmy.
- Przecie¿ Mielno, to nie Ibiza.
- Tu siê umówili, ¿e Ibiza. Codziennie jeŸdzi wielki jak

smok, czarny, terenowy samochód z g³oœnikami na pace
i ryczy, ¿e razem tworzymy atmosferê polskiej Ibizy… 

- W nocy te¿ tak wrzeszczy, bo pan jakby niewyspany?
- To przez dwóch ³ysoli. O pi¹tej rano szli œrodkiem cho-

dnika i wykrzykiwali na ca³e gard³o mi³oœæ do policji: „Bu-
dzê siê - pie… policjê, jem œniadanie - pie… policjê, chodzê
sobie – pie… policjê”… Po drodze mijali du¿y oœrodek
wczasowy policji, ale widaæ policja spa³a.

- Policji te¿ siê wczasy nale¿¹. Czepia siê pan.
- Ja siê nie czepiam, ja tylko niewyspany jestem. A przecie¿

wczasy Krysia zaplanowa³a od „a” do „zet”. Na przyk³ad
codziennie pla¿a, bo póki s³oñce jest, trzeba korzystaæ…

- Przecie¿ na Ibizie ono œwieci i opala na okr¹g³o… 
- Ale tu jest polska Ibiza, tu w ka¿dej chwili lato mo¿e siê

zmieniæ w póŸn¹ jesieñ. No to, jak œwieci, nie ma przeproœ
-choæbyœ mia³ b¹ble, choæby ciê ju¿ wszystkie boki od le¿e-
nia na piachu bola³y – kopiesz pan grajdo³, ustawiasz pa-
rawan, i patrzysz pan spod oka, jak ona w tym czasie wcie-
ra w siebie pañskie ciê¿ko zarobione pieni¹dze: krem z fil-
trem takim, krem z filtrem owakim… Tu jej wetrzyj, tam jej
nie dotykaj, uwa¿aj – piach sypiesz… Na pla¿y, kurna Olek,
piach jest na ka¿dym kroku, nie ma cudów, ¿eby nie sypn¹æ
nawet, jeœli cz³owiek nie chce… Potem ona le¿y – nie poga-
dasz, bo jak by mia³a mówiæ, to siê nierówno opali, zw³a-
szcza ko³o ust. Tylko od czasu do czasu zabawi cz³owieka
jakiœ pla¿owy handlarz. Jako cz³owiek obyty z marketin-
giem potrafiê doceniæ starania. Dajmy na to: Dwa browa-
ry dla m³odej pary! 

- Œmieszne, ale jakby banalne, panie Eustachy. 
- A to: Œwie¿o rwana marihuana! Co pan powiesz na to? 
- Ryzykowne, ale skoro policja jest na wczasach…
- Chc¹c nie chc¹c, panie Kaziu, rozgl¹da siê cz³owiek na

boki. Omijasz pan wzrokiem te w wieku Krysi, bo ju¿ pan
wiesz, ¿e le¿ysz pan ko³o sklepu kosmetycznego z tradycja-
mi i patrzysz pan po m³odszych. Ja piórkuje, panie Kaziu,
co za laski? Ale co która ³adniejsza i zgrabniejsza, to tym
wiêkszy mato³ przy niej le¿y! Go³ym okiem widaæ, ¿e jedno
co taki mo¿e, to w³aœnie to… sam pan wiesz. Si³¹ rzeczy
przychodzi wiêc na cz³owieka refleksja, ¿e tak powiem, sta-
tystyczna. Jeœli prawd¹ jest, ¿e przeciêtny Polak kocha siê
trzy razy w tygodniu, to ju¿ wiadomo, kto za nas wyrabia tê
normê. Niestety… Czeœæ panie Kaziu, muszê na pla¿ê. Jak
wrócê, to siê odezwê.

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Polska Ibiza

wie, z ogromnym jak na gazetê
bezp³atn¹, nie dotowan¹, na-
k³adem 40.000 egzemplarzy
kontrolowanym przez Zwi¹zek
Kontroli Dystrybucji Prasy; ga-
zeta udzielaj¹ca siê aktywnie
w rozmaitych gremiach wydaw-
ców prasy lokalnej, dumny po-
siadacz nie³atwego do zdobycia
Certyfikatu Wiarygodnego Wy-
dawcy, jeden z trzech cz³onków
- za³o¿ycieli Klubu Gazet Mar-
kowych. Ale oto pojawia siê
ktoœ, kto chêtnie podczepi siê
pod znan¹ markê, znany tytu³:

na Mokotowie zostaje powo³a-
na gazeta o nazwie… „MIE-
SZKANIEC Mokotowa”! W wi-
niecie redakcyjnej maj¹ nawet
„domki”, podobne do tych
czerwonych z naszego „Mie-
szkañca”.

Nikt z mokotowskich „pomy-
s³odawców” nawet nie pofaty-
gowa³ siê, by sprawdziæ, czy
wolno skorzystaæ z tytu³u. No
bo skoro gazeta bezp³atna, to
pewnie i tytu³ mo¿na sobie dar-
mo wzi¹æ… A tu nie! Po pierw-
sze gazeta musi byæ zarejestro-

wana w S¹dzie i posiadaæ
ISNN. A po drugie przynaj-
mniej pobie¿nie trzeba znaæ
Prawo Prasowe. Tym œmie-
szniej mo¿na tylko traktowaæ
fakt, ¿e „gazetê redaguje ZAN
w dzielnicy Mokotów – dzia³
prawno-organizacyjny”.

„Czerpie” z nas bez skrêpo-
wania tak¿e TVN Warszawa.
Zaczê³o siê mi³o: dziennikarka
tej stacji w jednym z moich fe-
lietonów przeczyta³a o dziadku
„do wynajêcia” i odezwa³a siê
do nas prosz¹c o wiêcej szcze-
gó³ów, by zrobiæ z tego repor-
ta¿. Pomogliœmy. Mi³o nam by-
³o, ¿e w TVN Warszawa pilnie
œledz¹ „Mieszkañca”. 

Przesta³o byæ mi³o, gdy 20
czerwca zobaczy³am na ekra-
nie… wymyœlony przed nie-
mal 20 laty tytu³ mojej w³as-
nej, „Mieszkañcowej” rubryki: 
KOBIECYM OKIEM. Co za
traf, ¿e œwietnie znaj¹ca nasz¹
gazetê stacja „wymyœli³a” tytu³
swojego programu dok³adnie
taki sam… A gdzie etyka, gdzie
w³asna kreatywnoœæ, gdzie za-
sada nie siêgania po cudze?
A feee… Naprawdê wstyd!

żu

Kobiecym okiem

Pamiêtam czasy, gdy po-
wszechne by³o „przynoszenie
z pracy” ró¿nych rzeczy. Bo to
w koñcu mienie „pañstwowe”,
czyli niczyje, lub - w wersji dla
wra¿liwych - skoro pañstwowe
to w czêœci tak¿e moje. Wiêc
czemu niby nie.

Tata Ma³gosi, przynosi³ spi-
nacze i papier, mama Dorotki -
prosto z LOTu - o³ówki, czasem
d³ugopis, ojciec Jurka - œmieta-
nê z zak³adów na Woli, a ciocia
Piotrka (INCO w Górze Kalwa-
rii) p³yn do mycia naczyñ Lu-
dwik, ówczesny szlagier. 

Jako dziecko nie bardzo rozu-
mia³am, o co chodzi. Ale dzisiaj
ju¿ wiem. Z tym wiêkszym zdu-
mieniem patrzê, ¿e tu i tam nie-
wiele siê zmieni³o!

Oto „Mieszkaniec” - gazeta
wydawana nieprzerwanie od
niemal æwieræwiecza, a wiêc
jedna z najstarszych w Warsza-

Naprawdê
wstyd!!!
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Mamy wiêc wielce okr¹g³¹, bo 600. rocznicê bitwy pod Grunwaldem, która roze-
gra³a siê 15 lipca 1410 roku. Z tej okazji, od panów Leszka Rafa³a, szefa Stowarzy-
szenia Dom Polski Sarmacja i wybitnego dzia³acza Rodziny Orderu œw. Stanis³awa
oraz Andrzeja Szkody, przeora Mazowsza tego¿ Orderu otrzyma³em swoisty „bia³y
kruk”. Jest to reprint ksi¹¿ki pt. „Jana D³ugosza, kanonika katedry krakowskiej,
BANDERIA PRUTENORUM tudzie¿ Insignia seu Clenodia Regni Poloniae – Wyda³
Józef Muczkowski, Profesor i Bibliotekarz Uniwersytetu Jagielloñskiego. Kraków –
W Drukarni Uniwersyteckiej 1851”. BANDERIA to po ³acinie „bandery” czyli „cho-
r¹gwie”, PRUTENORUM oznacza prawdopodobnie „Prusaków”, ale w sensie Niem-
ców a nie pogañskich plemion pruskich. CLENODIA REGNI POLONIAE to „klejnoty
Królestwa Polskiego”. G³ówny tekst, ten autorstwa D³ugosza, pisany jest po ³acinie,
natomiast komentarze – po polsku i po niemiecku, tam gdzie cytowane s¹ niemiec-
kie Ÿród³a. Przyjrzyjmy siê wiêc polskiemu tekstowi komentarza do ³aciny D³ugo-
sza. Komentarz ten g³osi - w pisowni i w sk³adni oryginalnej: „W staro¿ytnej kate-
drze na Wawelu, przy grobie œw. Stanis³awa, wisia³o niegdyœ 56 chor¹gwi. By³y to
przez zwyciêzkie Jagie³³y zastêpy w grunwaldzkiej potrzebie (bitwie) i pod Korono-
wem na Krzy¿akach, a pod Nak³em na kawalerach mieczowych inflanckich zdoby-
te znaki. (Bitwa pod Koronowem rozegra³a siê 10 paŸdziernika 1410, a pod Na-
k³em – 13 wrzeœnia 1431 roku). Tamte, grunwaldzkie, po swym z wyprawy powro-
cie, pobo¿ny król w listopadzie roku 1411 da³ zawiesiæ, a zdobyte w nakielskiej bi-
twie dopiero w 20 lat póŸniej przy³¹czone do nich zosta³y”. 

„W opisie tej uroczystoœci D³ugosz wspomina, ¿e król, po przyjeŸdzie swoim ze
Lwowa do Niepo³omic, przepêdziwszy tam dni czternaœcie, w dzieñ œw. Katarzyny
uda³ siê stamt¹d pieszo do Krakowa dla odprawienia modlitw w koœcio³ach œw. Sta-
nis³awa, Wac³awa i Florijana. W tym uroczystym jego pochodzie, liczny poczet pra-
³atów niós³ rozwiniête krzy¿ackie chor¹gwie w wielkiej potrzebie zdobyte. Po odpra-
wionej na Ska³ce modlitwie, ca³y orszak uda³ siê na zamek, i tu z w³aœciwym obrz¹d-
kiem 51 chor¹gwi po lewej i po prawej stronie w œwi¹tyni pozawieszano. Wtedy te¿,
za powszechn¹ monarchy, w³adz duchownych i œwieckich zgod¹, postanowiono, ¿e-
by odt¹d rocznicê grunwaldzkiej bitwy, to jest dzieñ œw. Aposto³ów (15 lipca) w ca-
³ej Polsce uroczyœcie obchodzono”. 

„D³ugosz, pragn¹c, by w jak najpóŸniejsze czasy zachowa³y siê te pami¹tki potê-
gi i chwa³y, radzi³ w swej historyi, ¿eby te chor¹gwie najstaranniej utrzymywano,
w miejsce przez czas zniszczonych, ¿eby nowe podrabiano. Wisia³y ony przez 200
lat na miejscu. Wszak¿e w kronice Marcina Bielskiego, w Krakowie, w r. 1597 wy-
danej, (znalaz³o siê zdanie), i¿ król chor¹gwie pruskie da³ zawieszaæ w koœciele na
zamku, których by³o 51. A te jeszcze i dziœ widaæ, lecz przed prochem ma³o ich
znaæ”. To ostatnie zdanie najwidoczniej znaczy, ¿e chor¹gwie by³y po prostu zaku-
rzone. Zauwa¿my, ¿e kronikarz Bielski u¿ywa wyra¿enia „chor¹gwie PRUSKIE”, co
by potwierdza³o, ¿e s³owo „PRUTENORUM” istotnie „Prusaków” oznacza³o. To, dla-
czego najpierw D³ugosz pisa³ o 56, a póŸniej o 51 chor¹gwiach, nie jest wyjaœnione.
Gorzej, ¿e, jak stwierdzi³ kronikarz Bielski, „Teraz (nie precyzuj¹c s³owa „teraz”)
nie masz ich œladu”. 

Co siê sta³o? Odpowiada Marcin Bielski... odpowiedzi nie daj¹c: „Jakiemu uleg³y
losowi, mo¿e wspominaj¹ o tem NIEPRZYSTÊPNE DLA NAS BISKUPIE WIZYTY 
W KATEDRZE KRAKOWSKIEJ?” (podkreœlenie moje – ZB.). Wydaje siê, ¿e Bielski
straci³ wszelk¹ nadziejê na odzyskanie chor¹gwi, poniewa¿ ci¹gnie: „¯e przynaj-
mniej wizerunki ich a¿ do nas dosz³y, zawdziêczamy to staraniom Jana D³ugosza,
który je w roku 1448 kaza³ odmalowaæ”. Dziêkujmy wiêc D³ugoszowi i stwierdŸmy
z satysfakcj¹ na zakoñczenie, ¿e pod Grunwaldem, my i Litwini daliœmy Krzy¿akom
potê¿nego ³upnia. 

Zygmunt Broniarek

Fot. Jan Goliñski

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 022 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

KONSTANTY BARTOŃ  
Z−ca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe

zaprasza
na wakacyjny DYŻUR SPOŁECZNY
19 lipca od godz. 17.00−19.00

do siedziby SLD Praga Południe ul. Kordeckiego 66

* 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
LOKALE do wynajêcia
FALENICA

biurowe 9 m2 i 34 m2

oraz u¿ytkowy
(produkcja lub magazyn)

85 m2

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA
tel. 606 591 047

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport
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Panie (nie tylko te serialowe)
kochaj¹ siê w nim na zabój. Roz-
marzonym g³osem recytuj¹ listê
zalet: przystojny, romantyczny,
œwietnie rozumiej¹cy duszê ko-
biety, wra¿liwy... Mówi¹c to,
maj¹ na uwadze oczywiœcie bo-
hatera serialowego, ale wszyst-
kie te oceny doskonale pasuj¹ te¿
do Jacka Kawalca, jak najbar-
dziej realnego.

Urodzi³ siê w Warszawie.
I z wyj¹tkiem „epizodu studenc-
kiego” ca³e ¿ycie zwi¹zany jest
z tym miastem. Konkretnie swo-
je miejsce na ziemi znalaz³ na
Saskiej Kêpie. I choæ lubi to
miejsce i swój dom nadzwyczaj,
to nie od rzeczy bêdzie przypo-
mnieæ, ¿e mia³y te¿ miejsce
przykre wydarzenia. Mianowicie
przed laty Pañstwo Kawalec za-
adaptowali na mieszkanie strych
kamienicy i dobudowali do nie-
go piêtro. By³o to okupione mor-
dercz¹ prac¹ obojga. Aktor, by
zarobiæ wyjecha³ do Nowego
Jorku. Noc¹ pracowa³ w restau-
racji. Bladym œwitem meldowa³
siê u ciastkarza. Potem po¿yczo-
nym samochodem rozwozi³ piz-
zê. Remont skoñczyli dzieñ
przed narodzinami syna. I po la-
tach, ku swojemu zdumieniu do-
wiedzieli siê, ¿e do wybudowa-
nego przez siebie mieszkania...
nie maj¹ prawa. Nie mog¹ staæ
siê jego w³aœcicielami. Nie mog¹
go sprzedaæ, zapisaæ dzieciom
w spadku. Podjêli walkê o „spra-
wiedliwoœæ”, ale wczeœniej oku-
pili to utrat¹ nerwów i zdrowia. 

Aktor filmowy, telewizyjny,
teatralny. Lubi te¿ pracê w dub-
bingu. Lista filmów jest imponu-
j¹ca: „Smerfy”, „Dawno temu
w trawie”, „Rudolf czerwonono-
sy renifer”, „Inspektor Gad¿et”,
„101 dalmatyñczyków”, „Gdzie
jest Nemo?”, „Epoka lodowcowa
2 i 3”, „Toy Story” – by wymie-
niæ kilka z imponuj¹cej listy kil-
kudziesiêciu, w których u¿yczy³
swojego g³osu. Wykaza³ siê te¿
niez³¹ odwag¹ i dystansem do
siebie decyduj¹c siê na udzia³
w VI edycji „Tañca z gwiazda-
mi” – w duecie z Blank¹ Wi-
niarsk¹ zaj¹³ 6 miejsce. Trochê
gorzej posz³o mu w „Jak Oni
œpiewaj¹” – odpad³ w 3 odcinku,
zajmuj¹c 14 miejsce. Ale, ¿e po-
trafi œpiewaæ mo¿emy siê prze-
konaæ s³uchaj¹c jego p³yty „Be
my love”, na której wykonuje so-
nety Szekspira. Przy okazji mo-
¿emy siê przekonaæ jak œpiewa
po angielsku. 

Choæ rodowity warszawiak,
studiowa³ w £odzi – w s³ynnej
filmówce. Studia ukoñczy³
w 1985 roku, ale ju¿ dwa lata
wczeœniej debiutowa³ na scenie.
Na pocz¹tku kariery zwi¹zany
by³ z teatrem Komedia w War-
szawie, potem Polskim, i z Syre-
n¹. Na ekranie debiutowa³
w podwójnej roli w filmie
„Okruchy wojny”. Mia³ 24 lata
i jak wszyscy nadziejê, ¿e osi¹-
gnie sukces. PóŸniej ¿ycie wielo-
krotnie weryfikowa³o jego plany,
bo nie zawsze uk³ada³o siê ró¿o-
wo. Raczej gra³ role drugoplano-

we, raczej charakterystyczne, ra-
czej w serialach ni¿ filmach fa-
bularnych. Jeœli nie móg³ utrzy-
maæ rodziny z pracy w teatrze,
jecha³ pracowaæ za granicê. Co
w niczym nie zmienia faktu, ¿e
jest utalentowanym aktorem.
I naprawdê profesjonalnym kon-
feransjerem, którego atutem jest
wdziêk, dystans, poczucie hu-
moru. Pan Jacek wielokrotnie
prowadzi³ wybory Miss Polski
i Miss Polonia. Przez wiele lat
bawi³ widzów prowadz¹c
„Randkê w ciemno”.

¯onaty (¿ona Joanna). Ojciec
dwójki dzieci. Kalina jest ju¿ do-
ros³a i samodzielna. Ma 24 lata.
Absolwentka dziennikarstwa.
M³odszy syn Kajetan (11) wy-
maga jeszcze czu³ej opieki rodzi-
ców. Sprawi³ swojemu tacie nie
lada radoœæ przychodz¹c na
œwiat w dniu imienin Jacka. Jest
zakochany w sporcie i ma do te-
go talent. Bardzo lubi jazdê kon-
n¹, narty i rower, p³ywanie na

desce surfingowej. Czêsto obu
panów K. mo¿na spotkaæ na ró¿-
nych imprezach sportowych.
Aktor poœwiêcaj¹c du¿o uwagi
dzieciom jest pewien, ¿e najroz-
s¹dniejszym modelem wycho-
wawczym jest wyznaczenie
dziecku granic, co wolno, a cze-
go na pewno zrobiæ nie powin-
no. I kierowanie siê intuicj¹.
Sam wspomina, ¿e mia³ cudow-
ny dom. Wychowywa³y go ma-
ma, babcie i ciocie. Dlatego dziœ
tak doskonale rozumie p³eæ piêk-
n¹.  Najlepiej oczywiœcie wie
o tym jego ¿ona Joanna, z któr¹
jest „ca³e doros³e ¿ycie” – 25 lat!
By³a to mi³oœæ od pierwszego
wejrzenia. Poznali siê w Teatrze
Komedia. On w³aœnie koñczy³
szko³ê, ona skoñczy³a wydzia³
wiedzy o teatrze – by³a w tea-
trze sekretarzem literackim. I tak
ju¿ æwieræ wieku udowodniaj¹,
¿e maria¿ praktyka i teoretyka
sztuki aktorskiej jest idealnym
rozwi¹zaniem. (ap)

Jeœli ktoœ mia³ jakieœ w¹tpliwoœci, czy Jacek
Kawalec (48) jest dobrym aktorem, po obej-
rzeniu go w roli nauczyciela i redaktora To-
masza Witebskiego w serialu „Ranczo”, nie
ma ju¿ ¿adnych – by³ fantastyczny! 
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Wedlowska szarlotka
z Japonii 

Po raz kolejny nasz s³ynny Wedel zmie-
nia w³aœciciela. Tym razem trafia do
azjatyckiej grupy LOTTE. Aby transak-
cja dosz³a do skutku potrzeba tylko
zgody Komisji Europejskiej.

Firma Wedel powsta³a blisko 160 lat temu. To marka z olbrzy-
mi¹ tradycj¹ i mocn¹ pozycj¹ na rynku. W ostatnich dwóch deka-
dach Wedel kilkakrotnie zmienia³ w³aœciciela. Po prywatyzacji,
w 1991 r., zak³ady kupi³o PepsiCo, a jedenaœcie lat temu firmê na-
by³o Cadbury, która aktualnie przejmowana jest przez Kraft Foods
Inc. Nabycie przez Krafta firmy Cadbury monitorowane jest przez
Komisjê Europejsk¹, gdy¿ obie firmy s¹ œwiatowymi potentatami
w produkcji wyrobów spo¿ywczych. Warunkiem wydania zgody
przez Komisjê na po³¹czenie tych dwóch firm jest pozbycie siê
przez Cadbury czêœci maj¹tku i produkcji. Dlatego te¿ Wedel zosta-
je sprzedany. 

Specjaliœci spodziewali siê, ¿e nasz¹ markê zakupi któryœ z euro-
pejskich lub amerykañskich koncernów, tymczasem nabywc¹ We-
dla zostaje azjatycka LOTTE Group. To japoñsko-koreañska grupa,
z siedzib¹ w Tokio, nieznana w Polsce, ale dzia³aj¹ca na rynku s³o-
dyczy w kilkudziesiêciu krajach Azji i Ameryki. Ich hitem jest gu-
ma do ¿ucia. LOTTE produkuje te¿ ponad 200 rodzajów cukier-
ków. Grupa inwestuje równie¿ w inne bran¿e, jak hotelarstwo, tu-
rystykê, finanse, czy budownictwo. Ciekawostk¹ jest to, ¿e w kore-
añskim Seulu znajduje siê zbudowany przez Grupê tematyczny
park rozrywki LOTTE World (podobny do Disneylandu).  

Analitycy nie przewiduj¹ jednak rewolucji na polskim rynku
s³odyczy. Marka i wyroby Wedla s¹ u nas na tyle ugruntowane, ¿e
ich likwidacje by³yby niekorzystne. Wprowadzanie zaœ typowo
azjatyckich s³odyczy te¿ mo¿e byæ nie³atwe, poniewa¿ nasze pol-
skie poczucie smaku jest równie ugruntowane, jak sama marka
Wedla. 

„Mieszkañca” interesowa³o tak¿e, czy przy kolejnej zmianie w³a-
œciciela dotychczasowi pracownicy Wedla maj¹ siê obawiaæ zwol-
nieñ lub redukcji etatów. W koñcu ok. 1000 pracowników Cadbury
Wedel przejdzie do LOTTE. – Oczywiœcie, dalsze losy pracowni-
ków bêd¹ zale¿a³y od nowego w³aœciciela zak³adów, ale jesteœmy
przekonani, ¿e LOTTE zapewni dobr¹, d³ugoterminow¹ perspekty-
wê rozwoju dla firmy Wedel w Polsce – powiedzia³a nam Agnieszka
Kêpiñska z Kraft Foods Polska. – Celem naszej firmy by³ wybór ta-
kiego nabywcy, który rozumie rynek spo¿ywczy i który gotów jest
zaanga¿owaæ siê w dzia³alnoœæ w Polsce.

Nazwa LOTTE jest zdrobnieniem od imienia Charlotte, które
nam w Polsce kojarzy siê z szarlotk¹. Miejmy nadziejê, ¿e anality-
cy maj¹ racjê i japoñska szarlotka, nie powie sajonara naszemu,
wedlowskiemu torcikowi… ar
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−MarketOKNA � 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! 

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

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

� MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

� MIESZALNIA FARB
� Doradztwo i TRANSPORT
� Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

Siedz¹cy tryb ¿ycia powoduje, ¿e
coraz czêœciej cierpimy z powodu
schorzeñ uk³adu ruchu, a szczegól-
nie krêgos³upa. Kiedy klasyczne me-
tody leczenia nie zadzia³a³y, warto
udaæ siê do krêgarza. Takim specja-
list¹ jest mgr Andrzej Bednarczyk –
dyplomowany krêgarz, masa¿ysta
oraz psycholog i hipnoterapeuta.

Krêgarstwo to jedna z najskuteczniej-
szych metod przywracania zdrowia, bo-
wiem usprawnienie krêgos³upa powoduje
lepsze ukrwienie wszystkich stawów i na-
rz¹dów wewnêtrznych. Szczególnie dobre
efekty daje przy: rwie kulszowej, zespole
niespokojnych nóg oraz bolesnoœci sta-
wów. Podkreœliæ nale¿y, ¿e terapia ta rów-
noczeœnie, poprawia stan narz¹dów we-
wnêtrznych i ich funkcjonowanie, oddzia-
³uje silnie na psychikê, przywracaj¹c lu-
dziom chêæ do ¿ycia.

Mgr Andrzej Bednarczyk podczas zabie-
gu stosuje ró¿ne techniki. Refleksoterapia,
chiropraktyka, techniki ró¿nych szkó³ ma-
sa¿u, w koniecznych przypadkach suge-
stoterapia, s³u¿¹ rozluŸnieniu tkanki ³¹cz-
nej (powiêzi), co daje mo¿liwoœæ bezpiecz-
nego ustawienia krêgów. Przy takim dzia-
³aniu zabiegi te wystarczaj¹ na d³ugi czas.
Ka¿dy pacjent otrzymuje równie¿ dok³ad-
ne wskazówki, jak¹ postawê przyj¹æ pod-

czas stania, spania oraz wykonywania
pracy zawodowej i czynnoœci domowych. 

Warto przytoczyæ opinie pacjentów mgr
Andrzeja Bednarczyka:

Bob lat 60 z USA, by³y oficer:
„…20 lat leczono mnie metodami kon-

wencjonalnymi, a sztywnoœæ stawów
wzrasta³a. Dosz³o do tego, ¿e nie mog³em
normalnie usi¹œæ, nie mówi¹c ju¿ o przy-
siadzie. Nie by³em w stanie graæ w golfa,
co by³o moim hobby. Przyjecha³em do
Warszawy, gdzie polecono mi mgr Andrze-
ja Bednarczyka. Wystarczy³o 14 codzien-
nych zabiegów, a robi³em przysiady, pe³ne
sk³ony, swobodnie rusza³em rêkami. Po
powrocie do domu gram w golfa, upra-
wiam ogród i co jakiœ czas korzystam z za-
biegów u chiropraktyków. Wszyscy byli za-
skoczeni szybkoœci¹ i skutecznoœci¹ tera-
pii. Ja równie¿!”

Monika lat 27:
„...odk¹d pamiêtam mia³am zimne stopy.

PóŸniej do tego do³¹czy³y siê nieregular-
ne, bolesne okresy i bóle do³u krêgos³upa.
ZaprzyjaŸniona farmaceutka, znaj¹ca mo-
je dolegliwoœci, zasugerowa³a wizytê
u krêgarza – pana Bednarczyka. Ju¿
w czasie pierwszego zabiegu poczu³am
ciep³o w stopach, a po kilku nastêpnych
cykl miesi¹czkowy wróci³ do normy i ust¹-
pi³a  bolesnoœæ. Rewelacja, nie wierzy³am,

ale dzia³a! Co jakiœ czas dla utrwalenia
efektu odwiedzam pana Andrzeja.”

Stefan lat 38 z Wo³omina:
„…mia³em tak silne bóle krêgos³upa, ¿e

nie mog³em chodziæ. Musia³em non stop
za¿ywaæ silne œrodki przeciwbólowe,
a wiele razy konieczne by³y zastrzyki wyko-
nywane przez lekarza. Kiedyœ odwiedzi³a
mnie zielarka. Pani Jadzia poda³a mi kon-
takt do krêgarza. Zadzwoni³em, przyjecha³
z wizyt¹, bo ja nie mog³em nawet dojœæ do
samochodu. Szybka pomoc okaza³a siê

zbawienna, bo nastêpnego dnia mia³em
wa¿ne spotkanie biznesowe i musia³em
byæ w dobrej formie. Zabiegi u pana An-
drzeja pomagaj¹ mi roz³adowaæ stres, œpiê
spokojnie, za co bardzo wdziêczna jest
równie¿ moja ¿ona. Swoim pracownikom
te¿ polecam pana Bednarczyka.”

Edyta lat 32 z Lublina:
„…cierpia³am na sztywnoœæ barków i de-

presjê. Jestem muzykiem, od dzieciñstwa
codziennie kilka godzin gram na flecie.
Stan, w którym siê znalaz³am, nie pozwa-
la³ mi na æwiczenia, a depresja odbiera³a
motywacjê. To po prostu niesamowite, ale
ju¿ po pierwszym zabiegu mog³am utrzy-
maæ instrument w rêku i powróci³a przy-
jemnoœæ grania”.

Ewelina lat 33 z Miñska:
„...oboje z mê¿em jesteœmy wdziêczni

panu Andrzejowi. Pomagaj¹c mi przy rwie
kulszowej, pomóg³ równie¿ na oziêb³oœæ,
wróci³a chêæ do ¿ycia. Teraz cieszymy siê,
bo czekamy na dziecko”.

Agnieszka lat 34 z Warszawy:
„Bêd¹c w po³ogu kilkanaœcie dni po poro-

dzie, skar¿y³am siê kole¿ance na drêtwie-
nie w nodze i niedow³ady w lewym barku.
Ona na to, ¿e pomo¿e mi mgr Andrzej Bed-
narczyk. Sama jeszcze bêd¹c w ostatnim
okresie ci¹¿y korzysta³a z jego pomocy. By³
to jedyny bezpieczny, a najwa¿niejsze, ¿e
skuteczny sposób. Pos³ucha³am, skorzy-
sta³am z terapii pana  Andrzeja. Teraz kar-
miê z radoœci¹, bo nie boli”. AS 2010

SUGESTYWNY KRĘGARZ 

Andrzej Bednarczyk
ul. Mokotowska 54

0 602 615 429
22 621 83 50

www.bednarczyk1.pl
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Jacek KAWALEC
MIESZKAÑCY
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SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9

ogłasza przetarg otwarty w formie
oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia 
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

1. ul. Lizboñska 2 m 132, pow. u¿ytkowa 46,30 m2 – parter 
wartoœæ rynkowa – 294.300,00 z³  (5% wadium – 14.715,00 z³)

2. ul. Lizboñska 2 m 157, pow. u¿ytkowa 27,10 m2 – VIII piêtro
wartoœæ rynkowa – 174.600,00 z³ (5% wadium – 8.730,00 z³)

3. Al. Stanów Zjednoczonych 18 m 79, pow. u¿ytkowa 48,90 m2 – IV piêtro
wartoœæ rynkowa – 332.300,00 z³ (5% wadium – 16.615,00 z³)

4. ul. Afrykañska 16A m 5, pow. u¿ytkowa 37,80 m2 – parter
wartoœæ rynkowa – 280.600,00 z³ (5% wadium – 14.030,00 z³)

5. ul. Saska 8 m 94, pow. u¿ytkowa 38,50 m2 – IX piêtro
wartoœæ rynkowa – 249.300,00 z³ (5% wadium – 12.465,00 z³)

Lokale mo¿na ogl¹daæ w porozumieniu z Dzia³em Eksploatacji Spó³dzielni, pokój nr 1, 
tel. 22 671-81-98.

Wadium w wysokoœci 5% ceny wywo³awczej lokalu nale¿y wp³acaæ na konto:
PKO BP S.A. XV O / W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

C e n ¹  w y w o ³ a w c z ¹  j e s t  w a r t o œ æ  r y n k o w a  l o k a l u .

Oferty w zamkniêtej kopercie wraz z dowodem wp³aty wadium nale¿y sk³adaæ 
do dnia 14.07.2010 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie Spó³dzielni 
dnia 14.07.2010r. o godz. 13.00.

Oferent, który wygra przetarg obowi¹zany jest w ci¹gu 30 dni (termin do negocjacji)
od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wp³aciæ deklarowan¹ kwotê, gdy¿
niedope³nienie tego obowi¹zku spowoduje utratê wp³aconego wadium.

Regulamin przetargu do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni (pok. nr 7) lub na stronie
internetowej www.sbm-atenska.pl.

Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu w czêœci lub ca³oœci bez podania przyczyny.

24 czerwca zostaliœmy
zaproszeni na „Powitanie la-
ta” do Domu Matysiaków
przy ul. Arabskiej na Saskiej
Kêpie. Chocia¿ deszczowa
aura przypomina³a raczej je-
sienny wieczór ni¿ letnie po-
po³udnie, niemo¿liwym jest
zapamiêtaæ ten dzieñ inaczej
ni¿ ciep³o i s³onecznie.

W progu przywita³ nas pe-
wien rozœpiewany d¿entelmen
w warszawskiej czapeczce.
Pensjonariusze znaj¹ Go do-
brze – owy „weso³y Romek”
to Dyrektor Domu Matysia-
ków Andrzej Wyro¿emski. 

Pan Andrzej roztañczonym
krokiem oprowadza³ goœci po
domu, œpiewaj¹co zapraszaj¹c
do konsumowania wszelkich
dobrodziejstw wype³niaj¹-
cych sto³y. 

Mo¿na by³o rozsmakowaæ
siê w domowym smalczyku
zagryzanym chrupkim ogóra-
sem, pachn¹cych piero¿kach
w³asnej roboty, grillowych
pysznoœciach i innych znako-
mitych rarytasach. Biesiada
rozpoczê³a siê powitaniem
przyby³ych goœci i wszystkich
uczestników oraz wspólnie
odœpiewan¹ „Ballad¹ o Domu

Matysiaków”, napisan¹ przez
jedn¹ z pensjonariuszek Pani¹
Zuzannê. 

Piosenka by³a zaledwie po-
cz¹tkiem wielkiego nucenia,
gdy¿ nied³ugo póŸniej w mu-
zyczno-poetyckie wirowanie,
porwa³ nas tutejszy zespó³
Promyk. Jako, ¿e za³o¿yciela-
mi domu by³a s³ynna radiowa
rodzina, nie mog³o obyæ siê
bez artystycznych atrakcji.

Tak jak audycje Matysia-
ków opowiada³y o zwyk³ej
codziennoœci i o tym co w ¿y-
ciu najcenniejsze – mi³oœci,
przyjaŸni, ludzkiej solidarno-
œci i dobroci, tak stworzony
z ich inicjatywy dom, jest
miejscem kultywowania naj-
piêkniejszych wartoœci. 

Bycie Matysiakiem nieko-
niecznie oznacza wiêzy krwi,

bo Matysiakami nazywaj¹ siê
wszyscy ci, dla których dom
na Saskiej Kêpie sta³ siê
prawdziwym azylem. 

Takie miejsca wzruszaj¹.
Wzruszaj¹ historie, jakie opo-
wiadaj¹ spojrzeniem mie-

szkañcy. Niektórzy s¹ roze-
œmiani, roztañczeni, inni za-
mykaj¹ siê w swoich w³asnych
myœlach, jeszcze inni obser-
wuj¹, delikatnie zachêcaj¹c –
podejdŸ, opowiem Ci moj¹ hi-
storiê… poka¿ê mój œwiat.

Tutaj ludzie wspólnie trwa-
j¹, prze¿ywaj¹ radoœci i smut-
ki, pocieszaj¹ kiedy pod po-
wiek¹ toczy siê ³za. S¹ dla sie-
bie powiernikami, przyjació³-
mi, braæmi.

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e poœród
nich s¹ tacy, którzy przypomi-
naj¹ nam bliskich, o¿ywiaj¹
wspomnienia o tych, których
ju¿ nie ma… tych, za którymi
nigdy nie przesta³o têskniæ
kochaj¹ce serce.

Mimo deszczowej aury, 24
czerwca u Matysiaków, nie
zabrak³o pe³ni lata, bo choæ
czasem bardzo trudno, to jed-
nak mo¿na i warto odnaleŸæ
rozwiane w³osy lata poœród
jesieni ¿ycia. 
„Wspólne œpiewanie, ³adna 

muzyka
a smutek z serca ju¿ szybko

znika.
Teraz ju¿ wiecie mili widzowie
Jak tutaj ¿yj¹ Matysiakowie”
Katarzyna Zielińska−Witek

Serca pełne lata
„Na Saskiej Kêpie, gdzie Wis³a p³ynie
stoi dom du¿y wœród drzew gêstwinie
Gdy zapytacie, ka¿dy Wam powie,
¿e tu mieszkaj¹ Matysiakowie”

Œwiat bez krat – to g³ówne has³o firmy „Me-
gal” zajmuj¹cej siê systemami zabezpieczeñ.
Zdaje siê, ¿e ludzie zwi¹zani z t¹ firm¹ wymy-
œlili nowy system zabezpieczaj¹cy…

Przy zbiegu ul. Grochowskiej i Bliskiej stoi niedu¿a, prywatna
kamienica. Kilkanaœcie miesiêcy temu pojawi³a siê na niej reklama
firmy „Megal”. Fama g³osi, ¿e kamienica zosta³a zakupiona przez
osoby zwi¹zane w³aœnie z t¹ firm¹ znan¹ m.in. z reklam szyb kulo-
odpornych. Obecnie kamienica jest remontowana. Zyska³a now¹
elewacjê. Ale wœród innych kamienic wyró¿nia siê czymœ wiêcej
ni¿ œwie¿o pomalowanymi œcianami. Otó¿, przy okazji remontu,
dziwnym zbiegiem okolicznoœci, o prawie pó³ metra podniós³ siê
poziom du¿ego fragmentu chodnika przylegaj¹cego do kamienicy.
Chodnika publicznej ulicy Bliskiej (na zdjêciu). – Czegoœ takiego
jeszcze nie widzieliœmy – mówi¹ naszemu reporterowi mieszkañcy
bloków przy ul. Bliskiej, którzy codziennie têdy przechodz¹. – To
skandal i jakaœ samowolka budowlana!

Faktycznie, wzniesiony wzd³u¿ny garb chodnika szokuje ze
wzglêdów estetycznych. Taki poziom chodnika, choæ trudno tu

mówiæ o poziomie, stwarza te¿ du¿e niebezpieczeñstwo dla pie-
szych. Ale mo¿e w³aœciciel kamienicy mia³ zgodê na takie zmia-
ny? Usi³owaliœmy to sprawdziæ. Cztery dni z rzêdu stawialiœmy
siê przed kamienic¹. Niestety, ani razu nie trafiliœmy na w³aœci-
ciela. W takim przypadku wszystko powinien wiedzieæ kierow-
nik budowy, który przez cztery dni powinien na tej¿e budowie
nam siê trafiæ. Niestety, te¿ siê nie trafi³. W takiej sytuacji trzeba
skorzystaæ z telefonów i danych znajduj¹cych siê na tablicy in-
formacyjnej, która obowi¹zkowo winna wisieæ przed ka¿d¹ bu-
dow¹. 

Tablica wisia³a. To w³aœnie z niej dowiedzieliœmy siê, ¿e inwestor
jest prywatny, a wykonawca to… Firma Remontowo – Budowlana.
I jeszcze, ¿e wykonawca prowadzi jednoczeœnie nadzór nad remon-
tem, jest kierownikiem budowy i kierownikami robót, a nawet in-
spektorem nadzoru… ¯adnych danych, ¿adnych numerów telefo-
nów, ¿adnego adresu. 

Jeœli faktycznie w³aœcicielem remontowanej kamienicy jest oso-
ba zwi¹zana z firm¹ „Megal”, to zdaje siê, ¿e zosta³ wymyœlony
bardzo skuteczny sposób zabezpieczeñ, bo wœcibski reporter nicze-
go siê nie dowiedzia³. Mo¿e wiêcej siê dowie nadzór budowlany? 

Mo¿e urzêdnicy z dzielnicowego Ratusza? A co do garbatego
chodnika, to ju¿ wiemy, ¿e mo¿na propagowaæ ¿ycie bez krat, stwa-
rzaj¹c innym powa¿ne bariery…

Magda Kato 

ŚWIAT BEZ KRAT

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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 Żaluzje
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 Moskitiery

 Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg �

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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
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Niedawno wyremontowany zosta³ chodnik na sporym odcinku ul. Bia³o-
wieskiej. Mieszkañcy pobliskich budynków s¹ bardzo zadowoleni, ale…

Zawsze jest jakieœ „ale”. Uli-
ca Bia³owieska jest na Grocho-
wie Po³udniowym. Jej cho-
dnik, od zachodniej strony jez-
dni, zmieni³ siê ostatnio nie do
poznania. Dzielnica po³o¿y³a
równ¹, dwukolorow¹ kostkê
brukow¹. £adnie to komponu-
je z odnowionymi elewacjami
budynków stoj¹cych za pasem
trawnika. – Bardzo jesteœmy
zadowoleni, ale do pe³ni szczê-
œcia brakuje nam kilku rzeczy –
mówi nam jeden z mieszkañ-
ców. – Estetycznych koszy na
œmieci i jakiejœ ³aweczki. Cho-
cia¿ jednej, aby mo¿na by³o na
chwilê przysi¹œæ… Faktycznie,
a¿ siê prosi, aby te elementy ma³ej architektury stanê³y przy Bia³owieskiej. Wtedy bêdzie wygl¹-
da³a jeszcze ³adniej i bêdzie bardziej przyjazna dla mieszkañców i przechodniów. ar

I tak chêtni do zwiedzania
prawego brzegu wycieczkowi-
cze mog¹ wyruszyæ w senty-
mentaln¹ podró¿ przy piosence
Czes³awa Niemena „Sen o War-
szawie”. Oprowadza Micha³ Pi-
lich – autor przewodnika po Pra-
dze. Trasa wiedzie zarówno
przez Pragê Po³udnie, jak i Pra-
gê Pó³noc. (Most Poniatowskie-
go – Waszyngtona - rondo Wia-
traczna – Grochowska – Targo-
wa – Z¹bkowska – Kawêczyñ-
ska – Otwocka – Radzymiñska –
Z¹bkowska  – Targowa – 11-go
Listopada – Strzelecka – Stalo-

wa – Konopacka – Wileñska –
Targowa – plac Wileñski). Po
drodze mo¿na poznaæ zarówno
historiê Saskiej Kêpy, Grocho-
wa i Kamionka, a tak¿e dzieje
obrony Pragi we wrzeœniu 1939
roku, historiê cmentarza staro-
wierców, pomnika budowy Szo-
sy Brzeskiej, zak³adów Wedla,
wêz³ów kolejowych, cerkwi,
Fabryki Wódek Koneser, sta-
lowni, lokomotywowni i wielu
innych praskich cudeniek. 

To atrakcje i tajemnice,
o których ci, co na Pradze nie
bywaj¹ nie maj¹ w ogóle pojê-
cia, a z których ci, którzy tu mie-
szkaj¹ nie zawsze zdaj¹ sobie
sprawê. St¹d t³ok na wycieczce
i sporo osób zawiedzionych, ¿e
nie uda³o siê wybraæ w tê ma-
giczn¹ podró¿ w czasie. Niestety
liczba miejsc jest ograniczona,
bo aby ka¿dy z wycieczkowi-
czów móg³ rozgl¹daæ siê na boki
i widzieæ to, co czym mówi
przewodnik, nikt nie mo¿e staæ. 

Przejazd „Ogórkiem” koñczy
siê na placu Wileñskim. Tu chêt-
ni wycieczkowicze mog¹ wróciæ

„Ogórkiem” z powrotem na plac
Teatralny (na zdjêciu), a pozo-
stali ruszaj¹ z przewodnikiem na
godzinny spacer tzw. szlakiem
„trzech religii” lub „trzech wy-
znañ”. Po drodze zwiedzaj¹
Cerkiew œw. Marii Magdaleny,
dawne zabudowania gminy ¿y-
dowskiej i koñcz¹ przed katedr¹
œw. Floriana. Oczywiœcie uprze-
dnio obowi¹zkowo ods³uchaw-
szy minimum jednej piosenki
w wykonaniu „Kapeli praskiej”,
która przygrywa tam gdzie znaj-
duje siê jej pomnik. 

„Ogórki”, które wo¿¹ wyciecz-
kowiczów to zabytki. Dlatego nie
brakuje w nich dodatkowych
„atrakcji” w postaci… zacinaj¹-
cych siê drzwi, warcz¹cego silni-
ka i tak dalej… Okazuje siê, ¿e po
latach narzekania na „Ogórki”,
gdy przesz³y w zapomnienie spo-
gl¹damy na nie z nostalgi¹, a ulu-
bionym zajêciem wycieczkowi-
czów jest fotografowanie siê na
tle autobusów, a tak¿e… obo-
wi¹zkowo na masce samochodu.
Oto, co robi z nas wszystkich no-
stalgia. MKP

Odpoczywaj¹cych w Parku Skaryszew-
skim, a zw³aszcza wypo¿yczaj¹cych ³ódki,
kajaki i rowery wodne w Pstr¹gu nad jezior-

kiem Kamionkowskim obs³uguje... bosman.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e to nic nadzwycza-
jnego. W koñcu bosman to z za³o¿enia
cz³owiek wody, ale... ten Bosman nie jest
cz³owiekiem. To dwumiesiêczna wrona, która
jeszcze na razie nawet nie lata. Zosta³a
znaleziona jako pisklak, który wypad³ z gniaz-
da. Teraz wykarmiona i odchowana siedzi na
oparciu krzes³a i pomaga obs³udze. Na czym
polega jej zadanie?

- Ma siedzieæ, dobrze wygl¹daæ i poprawiaæ
humor – twierdzi obs³uga wypo¿yczalni
sprzêtu wodnego. Bosman swoje zadanie
wype³nia perfekcyjnie. Jego g³ównym
posi³kiem jest jajko z serkiem. Posi³ki
Bosmana a tak¿e jego ablucje, gdy dziobem
czyœci sobie piórka gromadz¹ wokó³ ptaka
gapiów. Jak d³ugo Bosman bêdzie umila³
pobyt odpoczywaj¹cym w parku warsza-
wiakom? Zapewne dopóty, dopóki nie nauczy
siê lataæ. (MKP)

PRAGA MNIEJ ZNANA
Ju¿ drugi raz Fundacja Centrum Europy zorganizowa³a na wakacje wee-
kendowe przejazdy „Ogórkami” po Warszawie. Wszystkie wycieczki za-
czynaj¹ siê na Placu Teatralnym, a jedna z czterech tras pokazuje Pragê. 

W ramach projektu Warszawa
mniej znana organizowane s¹
cztery rodzaje wycieczek.
Wszystkie startuj¹ z placu Te-
atralnego: sobota – godz.
10.00 (¯oliborz), 12.00 (Mo-
kotów), 14.00 (Praga), 16.00
i 17.00 (Œródmieœcie P³d. –
Stadion Legii). Niedziela –
11.00 i 13.00 (Œródmieœcie
P³d. – Stadion Legii).

Oficjalnym partnerem tego-
rocznej edycji wycieczek jest
Legia Warszawa. Dziêki klubo-
wi uczestnicy przejazdów bêd¹
mieli unikaln¹ mo¿liwoœæ zwie-
dzenia Stadionu Legii jeszcze
przed oficjaln¹ inauguracj¹.

Udzia³ w wycieczkach jest
bezp³atny, lecz liczba miejsc
jest ograniczona. Zapisy na
stronie www.centrumeuro-
py.org lub pod numerem tele-
fonu +48 22 621 10 95.

Dodatkowo organizowane
s¹ wycieczki rowerowe, które
równie¿ startuj¹ z placu Tea-
tralnego – sobota – godz.
10.00 (Skarpa czêœæ pó³noc-
na), godz.14.00 (Skarpa czêœæ
po³udniowa).

Białowieska ładna, ale…

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

UUppaałł,,  wwiiaattrr,,  cczzłłoowwiieekk  ssppłłyywwaa
ppootteemm..  JJaakk  ww ttyycchh  wwaarruunnkkaacchh
wwyygglląąddaaćć  nnaa  kkoobbiieettęę  eelleeggaanncc−−
kkąą  ii zzaaddbbaannąą??  AAllbboo  ttaakkiieeggoożż
mmęężżcczzyyzznnęę??

SSttrróójj: nie bójcie się lnu! To,
że łatwo się gniecie dodaje mu
swoistego szyku i − wierzcie mi
− na pierwszy rzut oka widać,
czy to zagniecenia z poprze−
dniego dnia czy „dzisiejsze”.
Upały nie sprzyjają strojom
obcisłym i dopasowanym.
Znacznie więcej chłodu dadzą
nam ubrania luźne, swobodne,
przewiewne.

FFrryyzzuurraa: lato lubi krótsze
włosy, przez które muska nas
wiatr, powodując szybsze
i lepsze chłodzenie organizmu.
Ostrożnie z żelami i lakierami
do włosów, choć są i takie,
które chronią przed szkodli−
wym dla włosów działaniem
promieni słońca. Osoby wrażli−
we, starsze oraz te… hm, bez
szans na fryzurę, koniecznie
powinny pamiętać o nakryciu
głowy w słoneczne dni. 

PPeerrffuummyy  ii ddeezzooddoorraannttyy:: uni−
kaj zapachów intensywnych,
które są odpowiednie tylko na
wieczór. Starannie sprawdzaj,
czy zapach twojego dezodo−
rantu nie kłóci się z perfumami
− upał wzmacnia parowanie
skóry i wszystko pachnie in−
tensywniej…

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Cukinia to warzywo tanie i zdrowe: niskokalorycz-
na, odkwasza organizm. Oto kilka propozycji:

✓✓ Cukinia 1: na 2 ³y¿kach oliwy zeszklij pod przykryciem,
na malutkim ogniu, spor¹ cebulê krojon¹ w kostkê, posolo-
n¹. Gdy gotowa, dodaj pokrojone (wraz ze skórk¹, obetnij
tylko koñce) 3-4 cukinie nie d³u¿sze, ni¿ 25 cm, by nie by³y
zdrewnia³e. Odkryj, zwiêksz gaz, czêsto mieszaj. W tym cza-
sie posiekaj 2 z¹bki czosnku, dodaj i poszatkuj cienko m³od¹ kapustê (w przybli-
¿eniu iloœæ odpowiadaj¹c¹ g³ówce wielkoœci grejpfruta). Dodaj, wymieszaj, duœ na
œrednim ogniu oko³o 5 minut. Dodaj pieprz, podawaj gor¹ce. 

✓✓ Cukinia 2: zacznij, jak w poprzednim przepisie. Do cebuli dodaj pokrojon¹ ma-
³¹ marchewkê, kawa³ek selera (w plasterkach) i korzeñ pietruszki. Podsma¿aj,
mieszaj¹c. 2 cukinie nie d³u¿sze ni¿ po 25 cm pokrój w kostkê, dodaj do garnka
wraz z 3 ziemniakami w plasterkach. Chwilê podsma¿aj, po czym zalej wrz¹c¹ wo-
d¹ do wysokoœci warzyw, dopraw sol¹ i pieprzem. Gotuj 7-8 minut, dosyp siekan¹
natkê i - jeœli masz - listki œwie¿ego lubczyku; starannie zmiksuj. Podawaj z gro-
szkiem ptysiowym i sporym kleksem znakomitej, gêstej œmietany na wierzchu.

✓✓ Cukinia 3: najprostsza z mo¿liwych. Niewielk¹ cukiniê umyj, odetnij koñce,
pokrój na plasterki gruboœci oko³o 1-1, 5 cm. Ka¿dy z nich posyp sol¹ i pieprzem
oraz - lekko - sproszkowanym czosnkiem, oprósz m¹k¹. Sma¿ po obu stronach,
lecz pojedyncz¹ warstw¹, na rumiano, podawaj gor¹ce z grillowanym miêsem lub
kwaœn¹, gêst¹ œmietan¹ w osobnej miseczce.

✓✓ Cukinia 3: cukiniê (2 sztuki) umyj, obetnij koñce, pokrój cieniutkie, d³ugie
p³atki (np. no¿em do obierania warzyw); bardzo szybko podsma¿ do zrumienie-
nia na minimalnej iloœci oliwy lub bez. Ser typu feta pokrój w kostkê, wrzuæ do sa-
laterki razem z wystudzon¹ cukini¹, oliwkami czarnymi i zielonymi, oraz suszony-
mi pomidorami z oliwy pokrojonymi w paski. Dopraw œwie¿ym czosnkiem (mo¿e
byæ sporo), szczypiorkiem, sol¹. Przygotuj sos z oliwy spod pomidorów z odrobi-
n¹ i zio³ami, najlepiej œwie¿ymi (bazylia, oregano, tymianek) i octem winnym. Po-
dawaj ch³odne, na przyk³ad z czosnkowymi grzankami i bia³ym winem.

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Trzy starsze panie siedzą sobie na ła−

weczce i rozmawiają o swoich dzieciach: −
Mój Arturek jest dla mnie taki dobry… Co
roku zabiera mnie z rodziną na Hel, pod

namiot. Dba, żebym odpoczęła no i po prostu lubi ze mną
być − chwali się pierwsza.
− No tak, faktycznie to dobry dzieciak. Ale powiem pa−

ni, że moja Kinga jest lepsza: w lecie zabiera mnie do
Sopotu, w zimie − do Krynicy… Robi mnóstwo zdjęć z każ−
dego wyjazdu i obwiesza nimi dom, żeby móc cały czas
na mnie patrzeć − odpowiada druga. 
− Hm… − dodaje z dumą trzecia pani. − Kiedy tak was

słucham to widzę, że moja Agnieszka jest najlepsza. Aż
trzy razy w tygodniu jeździ na wizyty do psychologa, pła−
ci mu 200 zł za spotkanie, a wszystko to po co? Po to,
żeby cały czas rozmawiać z nim tylko o mnie!!!

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 najbli¿szym czasie masz zakaz wybierania siê
w dalsz¹ podró¿, bo mo¿e spotkaæ Ciê niemi³a
niespodzianka. Teraz zajmij siê sprawami zawo-
dowymi i osobistymi, a najwiêkszy nacisk po³ó¿
na swoj¹ pracê - tutaj sukces mo¿e byæ murowa-
ny. W sprawach osobistych wszystko u³o¿y siê po
Twojej myœli i poczujesz, ¿e mog¹ siê spe³niæ naj-
skrytsze marzenia. 

 BYK 22.04-21.05
Kontakty z ludŸmi bêd¹ siê uk³adaæ wspaniale.
Prze¿ywasz dobre chwile i postaraj siê skupiæ te-
raz na sprawach najwa¿niejszych dla Ciebie. Ko-
³o fortuny obraca siê na Twoj¹ korzyœæ, a w spra-
wach uczuæ jesteœ na dobrej drodze do zdobycia
wybranej osoby. Jest lepiej ni¿ przewidywa³eœ.
Korzystaj z ka¿dej wolnej chwili i ciesz siê ¿y-
ciem. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Mo¿e Ciê teraz czekaæ sporo obowi¹zków. Uwa-
¿aj, bo jesteœ pod baczn¹ obserwacj¹ szefa i nie
tylko... Czy uda Ci siê otrzymaæ upragniony
awans zale¿y tylko od Ciebie. W domu mo¿esz
spodziewaæ siê niespodziewanej wizyty kogoœ
z rodziny. Je¿eli chcesz dokonaæ w tym miesi¹cu
powa¿niejszych zakupów to wstrzymaj siê, bo
gotówka bêdzie Ci potrzebna na inne, niespo-
dziewane cele.

�� RAK 22.06-22.07
W najbli¿szym czasie czeka Ciê ciekawe spotka-
nie. Mo¿e ono mieæ du¿y wp³yw na dalsze Twoje
plany. Nie zapominaj tak¿e o sprawach bie¿¹cych
i zasz³ych, które wymagaj¹ trzymania rêki na pul-
sie. Koniecznie wybierz siê na zakupy i spraw so-
bie nowy ciuch dla poprawienia humoru, a wypad
z przyjació³mi potraktuj jak dobr¹ zabawê.

�� LEW 23.07-23.08
Mia³eœ ostatnio sporo zajêæ, ale jest szansa, ¿e
wreszcie bêdziesz móg³ odpocz¹æ. W ramach te-
go „odpoczynku” spotkaj siê z przyjació³mi. Du¿a
dawka humoru i œmiechu jest zawsze potrzebna,
a Tobie obecnie przyda siê bardzo. Sprawy za-
wodowe maj¹ siê dobrze, podobnie jak Twoje fi-
nanse, o które dbasz. 

�� PANNA 24.08-23.09
Nieoczekiwana propozycja od pewnej tajemni-
czej osoby wprawi Ciê w stan lekkiego oszo³o-
mienia. Bêdziesz czu³ siê zdopingowany do dal-
szych dzia³añ i uda Ci siê za³atwiæ wiele spraw,
które wydawa³y siê „nie do przeskoczenia”. Mo-
¿esz wyjœæ z propozycj¹ romantycznego weeken-
du we dwoje, du¿y urok osobisty i zaanga¿owa-
nie sprawi, ¿e wybrana osoba d³ugo pozostanie
pod jego wp³ywem.

�� WAGA 24.09-23.10
W sposób magiczny bêdziesz przyci¹ga³ pieni¹-
dze. W pracy mo¿e Ciê spotkaæ mi³a niespo-

dzianka pod postaci¹ podwy¿ki, a w sprawach
sercowych ma³e zawirowania, na szcêœcie przy-
jemne. Bêdzie to dla Ciebie szczêœliwy czas
i staraj siê wykorzystaæ ka¿d¹ okazjê, aby dbaæ
o swoje sprawy. Nie zapominaj o najbli¿szych
i korzystaj¹c z ka¿dej wolnej chwili szukaj z nimi
nowych wra¿eñ w ciekawych miejscach.

�� SKORPION 24.10-23.11
Mo¿esz chcieæ porywaæ siê „z motyk¹ na s³oñce”,
drzemie w Tobie ¿¹dza przygód, czynów i dale-
kich podró¿y. Jednak pohamuj trochê te zapêdy
i staraj siê wyciszyæ. Nie podejmuj ¿adnych po-
chopnych decyzji, których móg³byœ póŸniej ¿a³o-
waæ. W sprawach sercowych mi³e chwile mog¹
Ciê spotkaæ z osob¹ spod znaku Kozioro¿ca lub
Ryb. Niewykluczone, ¿e to mo¿e byæ pocz¹tkiem
d³u¿szego, pe³nego pasji zwi¹zku lub ciekawej
przyjaŸni.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Twoje pogodne usposobienie i wrodzony opty-
mizm bêd¹ pomocne w przezwyciê¿aniu trudno-
œci, które mog¹ siê zdarzyæ na pocz¹tku przy-
sz³ego miesi¹ca. Bêdzie to czas przejœciowy, bo
ju¿ nied³ugo mo¿esz mieæ mo¿liwoœæ zdobycia
wiêkszej gotówki i dalszego awansu w pracy.
Wspania³e chwile dla samotnych Strzelców na
znalezienie partnera lub zawarcie nowego
zwi¹zku.    

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Pomimo ró¿nych przeciwnoœci, Twój nastrój bê-
dzie pe³en optymizmu i romantycznego nasta-
wienia. Postaraj siê jednak, aby Twoje codzien-
ne obowi¹zki zanadto nie ucierpia³y z tego powo-
du. W sprawach zawodowych wyka¿ wiêcej tak-
tu i staraj siê s³uchaæ tego, co mówi¹ inni.
W sprawach uczuæ zdajesz siê jak zwykle na ¿y-
wio³, a tutaj pomys³owoœci nie powinno Ci za-
brakn¹æ.

�� WODNIK 21.01-19.02
Nastrój Ci siê poprawi i bêdziesz z nadziej¹ pa-
trzy³ w przysz³oœæ. Dobry czas na dzia³anie! Trud-
na sprawa, na której zakoñczeniu bardzo Ci zale-
¿y bêdzie mia³a szanse na szczêœliwy fina³. Po-
czucie humoru i dystans do swojej osoby nie bê-
dzie Ciê opuszczaæ przez kilka tygodni i mo¿e siê
okazaæ, ¿e jesteœ dusz¹ towarzystwa, któr¹ staæ
na „szalone pomys³y”.

�� RYBY 20.02-20.03
Mo¿liwe, ¿e pod koniec miesi¹ca zawrzesz cieka-
w¹ znajomoœæ, która odmieni Twoje ¿ycie. Staraj
siê nie przeoczyæ niczego. Uwa¿aj tak¿e, aby nie
pogr¹¿yæ siê w chaosie. Zaplanuj swoje zajêcia
i obowi¹zki tak, aby nie traciæ niepotrzebnie cza-
su. Ale ogólnie powinno byæ mi³o i nie zapominaj,
¿e letnie wieczory sprzyjaj¹ romantycznym spa-
cerom i kolacji we dwoje...

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 10 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 11/2010 „Powoli a dowoli”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Krystyna Zawadzka z ul. Targowej. Wa¿ne do 16.07.br.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
LLeettnniiee  mmiieessiiąąccee,,  ppeełłnnee  bbaarrww  ii aarroommaattóóww,,  zzaacchhęęccaajjąą  ddoo  kkuucchh−−

nnii  ppeełłnneejj  nnoowwyycchh  ssmmaakkóóww  ii zzaappaacchhóóww..  WWaarrttoo  oo nniicchh  wwiieeddzziieećć
nniieeccoo  wwiięęcceejj  nnaawweett,,  jjeeśśllii  uużżyywwaammyy  iicchh  oodd  llaatt……

MMiissoo − brązowa, bardzo gęsta pasta, popularna w japońskiej
kuchni. Sporządzana ze sfermentowanej soi (ew. pszenicy lub ry−

żu), drożdży, soli, rewelacyjnie smakuje w zupie miso−shiru, sosach, a w kuchni pol−
skiej to świetny dodatek np. do młodej kapusty, szatkowanej grubo i duszonej
z pęczkiem dymki i pęczkiem kopru. Niezależnie od tego, czy to miso słone, słod−
kie, owocowe czy ostre, zawiera mnóstwo białka, witamin i mikroelementów.

GGaarraamm  mmaassaallaa − po hindusku „gorąca mieszanka” − to kompozycja prażonych,
a potem miałko zmielonych ziół i przypraw, m.in. kolendry, kminu rzymskiego (z ro−
dziny selerowatych), kardamonu, goździków, chili, pieprzu i wielu innych. Używana
do sosów, mięs, warzyw, lecz najczęściej − smażonych. Znakomite wzbogacenie sma−
ku ryżu i kaszy!

SSaammbbaall  ooeelleekk to rodzaj ostrego sosu, tradycyjnie przyrządzanego z miażdżonych
i ucieranych w moździerzu papryczek chili razem z solą, pieprzem i octem winnym.
Niezwykle popularny w Holandii (w wielu odmianach), godny polecenia np. do ryb!

CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

�� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami. Tel. 606-970-805

AUTO−MOTO/kupię

� Fabiê lub Toyotê. 
Tel. 516-533-487

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mo-
nety, medale. 

Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztów-
ki, znaczki, ksi¹¿ki, obrazy,
meble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
0601-235-118

�� Ksi¹¿ki, komiksy p³atne
gotówk¹. Tel. 501-256-294
� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� £ó¿ko ortopedyczne z pilo-
tem, materac dmuchany ze
sprê¿ark¹, odsysacz, stan ide-
alny. Tel. 22 617-98-72
RAMKA
Maszyny do szycia na meta-
lowych czêœciach, walizko-
we z gwarancj¹. Cena od
200 z³. Ul. Czapelska 32. 
Tel. 22 870-71-72
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

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

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

NAUKA

� Liceum dla doros³ych.
Tel. 22  517 77 40; 602 232 879
� Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40, 
22 879-87-66, 

fax. 22 879-87-66
� Szko³a policealna - dekora-
tor wnêtrz, opiekunka/guwer-
nantka. Tel. 22 517-77-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP. 
Tel. 22 879-87-66; 602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Kupiê mieszkanie Gro-
chów, Kawalerka dwa pokoje
Grochów. Tel. 792-306-363

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dwupokojowe bezpoœre-
dnio. Tel. 602-525-285
� Sprzedam w³asnoœciowe
miejsce parkingowe w budyn-
ku Meissnera 1/3. Cena 28000
z³. Tel. 602-241-900

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie 2-pokojowe 36
m kw. w Siemiatyczach (II p.
Loggia) na podobne lub
mniejsze w Warszawie. Kon-
takt tel. 601-646-447

DAM PRACĘ

�� Agentów ochrony bez li-
cencji w wieku do lat 60 po-
szukuje Firma z Warszawy.
Umowa o pracê od pierw-
szego dnia (5 PLN/h), œwiad-
czenia socjalne, praca w try-
bie 24h/48h na posterun-
kach zewnêtrznych. Osoby
zainteresowane proszone s¹
o przesy³anie CV na nr fax:
22 465-60-08 

e-mail:biuro@eurobau.pl, 
dodatkowe informacje 

tel.: 22 465-65-68
� Emerytowi-renciœcie. 

Tel. 505-710-689
RAMKA
Fundacja ZDROWIE zatrudni
w charakterze opiekunki do
osób starszych. Zg³oszenia
pod nr tel. 22 672-79-27
� Kasjerów i sprzedawców
do sieci sklepów spo¿yw-
czych w Józefowie ul. NAD-
WIŒLAÑSKA oraz Warsza-
wie. Kontakt: 22/547-05-42;
510-203-907
��Operatorowi m³yna i kru-
szarki do tworzyw. Marsa
76. Tel. 601-355-450
� Osobê o zdolnoœciach me-
chanicznych do przyuczenia
przy maszynach pakuj¹cych
s³odycze. Tel. 601-313-494

SZUKAM PRACY

� Kobieta 55 lat, doœwiadcze-
nie zawodowe, praca w ka-
drach, znajomoœæ programu
Modu³ Kadry-P³ace Symfonia
Forte Sage P³atnik; podejmie
pracê w kadrach lub inn¹ ad-
ministracyjn¹. 
e-mail:gosiat@poczta.neostrada.pl 

Tel. 603-695-486; 
22 879-86-68

� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 606-964-522

OGRODNICZE

� Ogrodnictwo – komplekso-
wo. Tel. 0602-58-75-13
RAMKA
Us³ugi ogrodniczo-porz¹dko-
we, kompleksowa pielêgnacja
ogrodów, nasadzenia, przyci-
nanie drzew i krzewów, wy-
wóz z³omu, gruzu itp. 

Tel. 798-664-639
� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie
podatki, spadki, darowizny,
aukcje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Gro-
chowska 207 (Universam nad
bankiem).  

www.kancelariaosica.pl  
Tel. 0509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
0603-807-481

� Nieruchomoœci –
www.azdom.pl

RÓŻNE

� dotacje-kolektory.keep.pl
� Meble na wymiar kuchen-
ne, szafy, garderoby i inne.
Producent. Tel. 607-595-327
� !!!Odzie¿ Nowa i U¿ywa-
na!!! Zapraszamy!!! Niskie
ceny!!! P³owiecka 74 przy
przystanku autobusowym. 
�� OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE – TA-
NIO I SOLIDNIE. 

TEL. 0500-336-607

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577

�� AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe,
zachodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

�� ALKO – przeprowadzki. 
Tel. 512-139-430

� Anteny SAT TV, kamery –
24 h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez
op³at, 900 programów, w tym
20 polskich (TRWAM, TVP1,
TVP2 i TVN), anteny TV –
naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
� Anteny indywidualne,
zbiorcze i satelitarne. Napra-
wa RTV, najwy¿sza jakoœæ
us³ug. Igañska 32. 

Tel. 22 813-60-33, 
604-506-278

�� ANTENY, TELEWIZO-
RY – naprawa. 

Tel. 22 818-07-17
�� Automatyczne pralki –
naprawa, tanio. 

Tel. 22 810-67-92; 
0605-404-132

� Brukarstwo, uk³adanie ko-
stki betonowej. Inne roboty
drogowe. Remonty. 

Tel. 602-757-713
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie, uk³adanie parkietów ró¿-
nych - osobiœcie. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545; 

� Cyklinowanie. 
Tel. 510-727-201

�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, WYK£ADZIN, TA-
PICERKI – KARCHE-
REM. TEL. 694-825-760
�CZYSZCZENIE 9 lat Kar-
cherem dywanów, materacy,
tapicerki meblowej i samo-
chodowej. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 
502-208-813

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. Tel. 22 610-
18-53; 662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 888-651-163; 

22 224-22-63

�� GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

� Glazura, hydraulika, re-
monty. Tel. 22 671-05-82
� Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. 

Tel. 22 611-89-95; 
660-51-60-10

� Hydraulika wod.- kan.gaz.
– piece, przegl¹dy kominiar-
skie, gazowe, remonty. 

Tel. 696-321-228
�� Hydraulik. 

Tel. 502-031-257, 
22 815-66-60

RAMKA
KOPIOWANIE NAGRAÑ
VHS DVD 
Skopiujemy Twoje wspo-
mnienia zanim znikn¹ z ta-
œmy! 
VIDEO CLUB Grochowska
119 tel. 22 870-38-87 
Do 30 lipca rabat 10% na ha-
s³o Mieszkaniec.

�� LODÓWKI, PRALKI,
TELEWIZORY – NAPRA-
WA. Tel. 694-825-760

RAMKA
�� Lodówki, pralki. 
Tel. 22 671-80-49, 
601-361-830; 
604-910-643
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
� Malowanie, tapetowanie
i remonty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
� Malowanie, tapetowanie,
gipsowanie, doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 
510-711-163

�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 22 671-94-53; 

692-420-605
�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 0602-216-943

RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 
�� Pranie chemiczne, reno-
wacja odzie¿y skórzanej,
pranie dywanów, magiel.
Zak³ad Pralniczy ul. Igañ-
ska 22. Tel. 22 870-09-54

� Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

� Przeprowadzki najtaniej. 
Tel. 505-900-180

�� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 22 810-38-04; 

602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. 

Tel. 663-511-771
� Us³ugi remontowe. 

Tel. 0602-58-75-13
� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. 

Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale,
rolety antyw³amaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 

Tel. 602-228-874
�� WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci,
oczyszczanie piwnic, stry-
chów. Tel. 224 22 63; 

888-651-163

USŁUGI/remontowe

� Glazura – d³ugi sta¿. 
Tel. 518-562-380

� Malowanie - czysto, soli-
dnie, drobny remont. 

Tel. 601-20-33-13
� Malowanie, tapetowanie,
g³adŸ – doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22

PODZIĘKOWANIA

� Dziêkujê lekarzowi sto-
matologii pani dr Katarzynie
Czersk ie j -Gurzkowskie j
z Niepublicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej ul. ¯e-
gañska 14 za wyj¹tkowo sta-
ranne wykonanie protez
w ramach NFZ. 

Ariadna Gralak

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

� Karmy dla psów i kotów na
telefon. Dowóz GRATIS. 

Tel. 602-323-888, 
www.hauhau24.pl
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Maszyny do szycia na me-
talowych czêœciach, waliz-
kowe z gwarancj¹. Cena od
200 z³. Ul. Czapelska 32. 

Tel. 22 870-71-72

Fundacja ZDROWIE zatru-
dni w charakterze opiekunki
do osób starszych. Zg³osze-
nia pod nr tel. 22 672-79-27

Us³ugi ogrodniczo-porz¹dko-
we, kompleksowa pielêgnacja
ogrodów, nasadzenia, przyci-
nanie drzew i krzewów, wy-
wóz z³omu, gruzu itp. 

Tel. 798-664-639

KOPIOWANIE NAGRAÑ
VHS DVD 
Skopiujemy 

Twoje wspomnienia 
zanim znikn¹ z taœmy! 

VIDEO CLUB 
Grochowska 119 
tel. 22 870-38-87 

Do 30 lipca rabat 10% 
na has³o Mieszkaniec.

Lodówki, pralki. 
Tel. 22 671-80-49, 

601-361-830; 
604-910-643

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê.
Sprz¹tanie piwnic i stry-
chów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

GAZ, HYDRAULIKA –
24 h, naprawa pieca, ter-
my, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. Tel.
22 610-18-53; 662-065-292

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.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 604-216-738
www.genita .p l

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

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
22 836-69-16; 608-054-093

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA
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Jeszcze nie tak dawno wiêk-
sza czêœæ Mazowsza znajdo-
wa³a siê pod wod¹, a to za spra-
w¹ dwóch fal kulminacyjnych,
które sw¹ potêg¹ zmobilizowa-
³y do dzia³añ dos³ownie wszy-
stkich: piêæ tysiêcy stra¿aków
Pañstwowej oraz Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, oko³o dwa ty-
si¹ce policjantów z Komendy
Sto³ecznej i Wojewódzkiej, po-
nad tysi¹c ¿o³nierzy, Stra¿
Miejsk¹, ratowników WOPR,
wolontariuszy z BOR i CBA
oraz ogromn¹ iloœæ mieszkañ-
ców z nadwiœlañskich miejsco-
woœci. Wszyscy chcieli pomóc.
Zapa³ do pracy oraz nadzieja,
¿e jeszcze nie jest za póŸno,
aby uratowaæ swój rodzinny
dom potrafi³y zdzia³aæ cuda. 

Lecz niestety w pewnych
miejscach walka z ¿ywio³em
okaza³a siê nieskuteczna, jak
np. w Œwiniarach, gdzie woda
przerwa³a wa³. Jak mówi³ Ja-
cek Koz³owski wojewoda ma-
zowiecki  „Cieszê siê, ¿e wszy-
stkie s³u¿by w województwie
zda³y ten wyj¹tkowo trudny eg-
zamin”. Jednak po ka¿dej wal-
ce bêd¹ zniszczenia, nawet po
tej wygranej. Powalone drze-
wa, krzaki z ga³êziami bez li-
œci, pochylonymi w stronê nur-

tu ju¿ spokojnej rzeki, po-
przewracane znaki drogowe,
³awki zakopane g³êboko w mu-
le. Smród gnij¹cej gleby uno-
sz¹cy siê w nadwiœlañskim po-
wietrzu. Ca³e miêdzywale po-
krywa mu³, a w nim pe³no
œmieci. Takie warunki sprzyja-
j¹ wylêganiu siê komarów,
których jest tam naprawdê
ogrom, o czym mo¿na przeko-
naæ siê na w³asnej skórze. 

Jerzy Miller minister spraw
wewnêtrznych i administracji
wraz z Jackiem Koz³owskim
wojewod¹ mazowieckim prze-
kazali 27 milionów z³otych na
naprawê szkód po powodzi.
Ka¿da poszkodowana rodzina
od pañstwa dostanie po 6 tys.
z³otych wsparcia, co wiêcej
ofiary powodzi mog¹ siê ubie-
gaæ o zasi³ek od 20 do 100 tysiê-
cy z³otych. Wojewoda mazo-
wiecki stwierdzi³, ¿e „odbudo-
wa tego potrwa wiele miesiêcy”. 

Na dzieñ dzisiejszy w War-
szawie i okolicach prace po-
rz¹dkowe, jakie s¹ wykonywa-
ne to mycie bulwaru, schodów
i œcie¿ki rowerowej od mostu
Gdañskiego w górê rzeki. Usta-
wiane s¹ na nowo elementy
ma³ej architektury czyli znaki
drogowe, ³awki, kosze na œmie-

ci, barierki. Zaczêto równie¿
oczyszczaæ tereny zalane ze
œmieci oraz powalonych drzew.
Lecz to dopiero pocz¹tek. 

Przed s³u¿bami sprz¹taj¹cy-
mi jeszcze wiele wyzwañ
zwi¹zanych z doprowadze-
niem miasta do nale¿ytego po-
rz¹dku, takich jak zorganizo-
wanie wywozu œmieci z linii
brzegowej, usuniêcie mar-
twych zwierz¹t i niebezpiecz-
nych substancji, odtworzenie

zniszczonych praskich pla¿,
usuniêcie namu³ów, krzewów
oraz k³ód od Mostu Gdañskie-
go do Mostu Grota-Roweckie-
go i Saskiej Kêpy do Mostu
Siekierkowskiego, usuniêcie
ga³êzi i wykarczowanie skarp
po wycince drzew w Porcie
Czerniakowskim. 

Jeœli chodzi o plan napraw
po powodzi, bêd¹ remon-
towane uszkodzone na-
wierzchnie schodów na lewo-
brze¿nym bulwarze Wis³y, zni-
szczone trawniki oraz ¿ywo-
p³oty, skarpa kana³u i basenu
portowego, os³abione urz¹dze-
nia s³u¿¹ce do ochrony prze-
ciwpowodziowej na przyczó³-
ku Portu Czerniakowskiego.

Lecz najwa¿niejsze s¹ zabie-
gi prewencyjne, które w sytua-
cji, gdy Wis³a znowu wyleje
mog¹ obni¿yæ lustro wody a¿
o jeden metr. Polegaæ one bêd¹
na likwidacji wszelkich prze-
szkód w korycie rzeki na odcin-
ku od 504,1 do 513,3 km, aby
woda mia³a swobodny prze-
p³yw i nie zatrzymywa³a siê. Po
okresie lêgowym ptaków oraz
z zachowaniem ochrony obsza-
rów NATURA 2000, na tym te-
renie zacznie siê wycinka
wszelkich drzew i krzewów.
Tak jak wszelka roœlinnoœæ po-
rastaj¹ca miêdzywale, tak
i wszelkie zabudowania bêd¹
burzone na rzecz lepszego
przep³ywu wody. W zwi¹zku
z tym rozporz¹dzeniem zostan¹
usuniête ogródki dzia³kowe,
które znajduj¹ siê miêdzy Mo-

stem Gdañskim a Mostem Gen.
Grota-Roweckiego. Niegdyœ
piêkne, kolorowe, têtni¹ce ¿y-
ciem dzia³ki teraz strasz¹ sza-
roœci¹. Opuszczone, oblepione
mu³em drzewa i krzaki, prze-
wrócone altanki oraz zmyte z
ziemi ogrodzenia, przypomi-
naj¹ o niedawnej tragedii. 

Po powodzi widaæ dzia³ko-
wiczów, ratuj¹cych co siê da
przed ogromnymi buldo¿era-
mi, które czekaj¹ na sygna³, by
zrównaæ wszystko z ziemi¹.
Z rozmów z dzia³kowiczami,
którzy w³aœnie wnosili rzeczy
do wywiezienia na przyczepê,
wynika, ¿e ów teren by³ w³a-

snoœci¹ Spó³ki Wodnej, z któr¹
to mieli umowê o dzier¿awê na
5 lat. Z powodu zaniedbania ze
strony dzier¿awców umowa
nie zosta³a przed³u¿ona i teren
przeszed³ pod administracjê
Urzêdu Miasta. Po powodzi
Urz¹d od razu upomnia³ siê
o swoje tereny i da³ dzia³kowi-
czom tydzieñ, czyli do 28
czerwca na opuszczenie dzia-
³ek twierdz¹c, ¿e ich ogródki
stanowi¹ zagro¿enie w razie
powodzi. Tam, gdzie stoj¹ te-
raz altanki w przysz³oœci bê-
dzie puste pole poroœniête tra-
w¹, które w razie powodzi
zbierze nadmiar wody. 

Panowie Krzysztof oraz Le-
szek, którzy znaleŸli chwilê,
aby porozmawiaæ, opowiadaj¹:
„Wis³a z dzia³ki zabra³a nam
prawie wszystko. Nasza pose-
sja jest zrujnowana doszczêt-
nie, ale to nie problem. Zawsze
po powodzi odbudowywaliœmy
nasz domek i od nowa wszystko
sadziliœmy, po czym wraca³o
wszystko do normy, teraz, kiedy
zabieraj¹ nam tê ziemiê, nie
mamy gdzie uprawiaæ naszych
roœlin i nie mamy pieniêdzy na
kupno nowej dzia³ki. Lecz jak
mówi³ wojewoda mazowiecki
Jacek Koz³owski „Dziœ ka¿dy
z nas jest powodzianinem”
wiêc mo¿e dla dzia³kowiczów
jest jakiœ cieñ nadziei.

Bartek Podkowiński
Fot. Sebastian Seliga

WIELKIE SPRZĄTANIE
Woda w Wiœle opad³a, wysz³o s³oñce, które osuszy³o tereny zalewowe
ukazuj¹c nam ogrom zniszczeñ po wielkiej wodzie. Wojewoda mazo-
wiecki i Prezydent m. st. Warszawy zarz¹dzili „wielkie sprz¹tanie”.
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– W jedn¹ z sobót a¿ dzie-
wiêæ ciê¿arówek zastawi³o jez-
dniê ulicy Grenadierów po-
miêdzy al. Stanów Zjednoczo-
nych a Majdañsk¹ – informuje
Adam, sta³y czytelnik „Mie-
szkañca”. To faktycznie du¿e
utrudnienie zwa¿ywszy, ¿e
Grenadierów jest ulic¹ maj¹c¹
po jednym pasie ruchu w ka¿-
d¹ stronê. Aby omin¹æ kawal-
kadê ciê¿arówek ostro siê mu-
sz¹ nagimnastykowaæ zarów-
no kierowcy samochodów

osobowych, jak i miejskich
autobusów, które tutaj maj¹
przystanek. – Ciê¿arówki blo-
kuj¹ te¿ wjazd w nasz¹ jedno-
kierunkow¹ Fundamentow¹ –
dodaje inny z okolicznych
mieszkañców. Sprawdziliœmy
przyczynê tych utrudnieñ. 

Po kolejnym sygnale od
czytelników nasz fotoreporter
uda³ siê w teren. Tym razem
ruch na Grenadierów utru-
dnia³o piêæ ciê¿arówek. Sta³y
jedna za drug¹ z w³¹czonymi

œwiat³ami awaryjnymi. Kolej-
ne dwie blokowa³y wjazd
w ul. Fundamentow¹. – Prze-
cie¿ pan musi zrozumieæ, ¿e
jak jest budowa, to musz¹ byæ
utrudnienia…- t³umaczy³ kie-
rowca jednej z ciê¿arówek –
Tak samo by by³o, gdyby pan
budowa³ sobie dom… Jednak
po chwili rozmowy przyzna³,
¿e w tym przypadku zawalo-
na zosta³a organizacja ruchu
zwi¹zanego z budow¹ prowa-
dzon¹ w tym rejonie przez
firmê Marvipol. Takie utru-
dnienia nie powinny mieæ
miejsca. 

– Szukacie sensacji! – kie-
rownik prowadzonej budowy
usi³owa³ zbagatelizowaæ spra-
wê, jednak zapytany, czy ma

urzêdow¹ zgodê na zajêcie
pasa ruchu drogowego szybko
poleci³ kierowcom rozjecha-
nie siê i ustawienie w bardziej
oddalonych miejscach. Kilku
z nich zatrzyma³o siê na po-
bliskiej stacji benzynowej. 
– Nie od dzisiaj budowy Ma-
rvipolu utrudniaj¹ nam nor-
malne poruszanie – mówi¹
okoliczni mieszkañcy. – Z po-
przedni¹ budow¹ apartamen-
towca „Villa Avanti” by³o
podobnie. W sprawie bloko-
wania ulic interweniowa³a ju¿
policja. – My tak¿e postaramy
siê tym zaj¹æ – mówi Adam
Grzegrzó³ka zastêpca bur-
mistrza dzielnicy Praga Po-
³udnie.

Magda Kato  

MARVIPOL BLOKUJE GROCHÓW

- Ró¿ne rady osiedli dzia-
³aj¹ na ró¿nych p³aszczy-
znach. Co jest priorytetem
w dzia³aniach Rady Osiedla
Sadul?

- Najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla
mieszkañców osiedla jest po-
prawa bezpieczeñstwa.
W tym celu interweniowali-
œmy w urzêdzie dzielnicy i in-
nych instytucjach, a tak¿e ro-
biliœmy akcje ulotkowe wœród
mieszkañców. Niestety, odno-
simy wra¿enie, ¿e nasze inter-
wencje ma³o znacz¹ dla w³adz
dzielnicy…

- Przecie¿ dbanie o bezpie-
czeñstwo mieszkañców jest
obowi¹zkiem w³adzy?

- Wielokrotnie na przyk³ad
interweniowaliœmy i wskazy-
waliœmy problem z nadmiern¹
prêdkoœci¹ kierowców je¿-

d¿¹cych ul. Lucerny. Nic
w tym kierunku nie robiono.
Dopiero wypadki drogowe
zmusi³y w³adze do interwen-
cji. To samo siê dzieje przy
skrzy¿owaniu Lucerny
z Traktem Lubelskim. Tam
te¿ dochodzi do wielu kolizji
i wypadków, a nikt nic nie ro-
bi.

- A jak siê uk³ada wspó³-
praca z w³adzami dzielnicy
przy rozwi¹zywaniu innych
problemów osiedla?

- Niestety, nie najlepiej. We-
Ÿmy na przyk³ad sprawê przej-
œcia z po³udniowej czêœci na-
szego osiedla do ul. Szpotañ-
skiego. To nierozwi¹zywalna
sprawa od kilkunastu lat. Mie-
szkañcy przechodzili „dziki-
mi” œcie¿kami obok szko³y, 
na wprost ul. Piechurów. 

Szko³a siê rozros³a i ogrodzi³a
swój teren. Potem zosta³y
ogrodzone kolejne dzia³ki i te-
raz jest taka sytuacja, ¿e mie-
szkañcy chc¹cy skorzystaæ
z przystanków autobusów linii
521 i 119 musz¹ iœæ prawie
pó³tora kilometra do przystan-
ków przy PKP Anin lub PKP
Miêdzylesie. To du¿y pro-

blem, szczególnie dla osób
starszych.

- No dobrze, ale to chyba
normalne, ¿e w³aœciciele
dzia³ek ogradzaj¹ swoje po-
sesje… W czym¿e tu zawini-
³y w³adze Wawra?

- Tê sprawê mo¿na by³o
rozwi¹zaæ wykupuj¹c pasek
ziemi od prywatnego w³aœci-
ciela, pasek po œladzie dawne-
go przejœcia. Kolejne Rady
Osiedla Sadul zwraca³y na to
uwagê kolejnym burmi-
strzom. Niestety urz¹d nie od-
powiada³ i nie podejmowa³
dzia³añ. Przykre to tym bar-
dziej, ¿e w kampanii wybor-
czej Pani Prezydent mówi¹c
o naszej dzielnicy obiecywa³a
zarezerwowanie gruntów pod
niezbêdne cele publiczne.
Dwa lata temu, tylko w jedno
popo³udnie czterystu mie-
szkañców podpisa³o siê pod
pismem do Urzêdu Miasta

z proœb¹ o interwencjê w tej
sprawie…

- I jaki by³ efekt?
- Po roku, po wielu stara-

niach uda³o siê nam spotkaæ
z wiceprezydentem Jackiem
Wojciechowiczem. Zapewni³
o swoim poparciu dla sprawy
i uzna³, ¿e kwota na wykupie-
nie paska ziemi nie powinna
stanowiæ problemu dla wawer-
skiego urzêdu. To by³o
w czerwcu 2009 roku. Od tam-
tej pory nie zrobiono nic, aby
pomóc mieszkañcom po³u-
dniowej czêœci osiedla Sadul.
Mieszkañcy s¹ oburzeni i za-
wiedzeni, ¿e nasze dzia³ania
i dzia³ania innych aktywnych
mieszkañców nic nie daj¹!

- Czyli nastroje wœród
mieszkañców s¹ nieciekawe,
a Wy, jako Rada Osiedla,
odczuwacie, ¿e nikt siê
z Wami nie liczy?

- Dok³adnie tak jest. W tym
roku radom osiedli ograniczo-
no tak¿e bud¿ety. Co za tym
idzie, wskazuje siê nam, ¿e nie

jesteœmy potrzebni. Wszystko
zmierza do likwidacji rad
osiedlowych. Mieszkañcy te¿
s¹ zniechêceni. Liczyli na na-
sz¹ skutecznoœæ, a my jedynie
mo¿emy w ich imieniu zg³a-
szaæ sprawy do w³adz Wawra
i to od urzêdników zale¿y, czy
coœ zostanie zrobione, czy nie.

- Kadencja samorz¹dowa
zbli¿a siê ku koñcowi. Za-
koñczmy rozmowê jakimœ
pozytywnym aspektem. Co
uda³o siê Radzie Osiedla Sa-
dul?

- W zasadzie jedynym zna-
cz¹cym sukcesem, odczuwal-
nym przez mieszkañców, jest
utrzymanie placu zabaw i wy-
miana zabawek w ogródku
przy ul. Gajowej. A w spra-
wie wspominanego przejœcia
w czerwcu wys³aliœmy kolej-
ne pismo do prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz, burmi-
strza Jacka Duchnowskiego
i Rady Wawra. Czekamy na
odpowiedŸ i podjêcie dzia³añ.

(ab)

Przejścia z przejściem na Sadulu
Rozmowa z Miko³ajem Kruszewskim 
przewodnicz¹cym rady wawerskiego Osiedla Sadul

Od kilku tygodni mieszkañcy skar¿¹ siê na
problemy z przejazdem ul. Grenadierów.
Sprawdziliœmy co jest tego przyczyn¹…
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
Warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, 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 nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê
z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata

dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹

trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Ryta Turczyñska, dyplomo-

wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-
ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-

dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e zain-
teresowanie naszymi us³ugami
prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4,
tel. 22 498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 22 353 42 50). AS 2010

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 22 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

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

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

NNNN OOOO WWWW OOOO ŚŚŚŚ ĆĆĆĆ !!!!
LASERY 

NISKOENERGETYCZNE
DO SKUTECZNEJ TERAPII 

SZUMÓW USZNYCH

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

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

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
na abonamenty 
na SEZON LETNI!

Mo¿e byæ naszym sprzymierzeñcem albo –
utrudniaj¹cym normalne funkcjonowanie
wrogiem. Naukowcy udowodnili: aura wp³y-
wa na samopoczucie wiêkszoœci z nas. Na
dolegliwoœci zwi¹zane np. ze zmian¹ pogody
cierpi a¿ 70 procent kobiet i po³owa mê¿-
czyzn. Latem mo¿emy byæ na nie jeszcze
bardziej wra¿liwi.

Z³e samopoczucie, zmêczenie, sennoœæ lub k³opoty ze snem,
bóle g³owy, miêœni i stawów – dolegliwoœci, jakie mog¹ nam do-
kuczaæ w³aœnie w zwi¹zku pogod¹ mog¹ byæ bardzo ró¿ne. Zw³a-
szcza, jeœli mieszkamy w du¿ym mieœcie nasz organizm jest
szczególnie nara¿ony na kaprysy aury. Klimatyzacja, zanieczy-
szczenie œrodowiska czy po prostu brak kontaktu z przyrod¹ spra-
wi³y, ¿e mechanizmy obronne zawodz¹ i ju¿ na 48 godzin przed
zmian¹ pogody mo¿emy czuæ siê gorzej. Sygna³y o zmianie pogo-
dy docieraj¹ do naszego organizmu i powoduj¹ zmiany hormonal-
ne. 

Ta informacja dociera do mózgu, podnosi siê iloœæ adrenaliny,
a wraz z ni¹ kurcz¹ naczynia krwionoœne, podnosi siê têtno i ciœnie-
nie krwi. Z kolei podra¿nione zakoñczenia nerwowe, w wyniku na-
g³ych zmian pogody, mog¹ powodowaæ ból. 

K£OPOTY W UPA£Y
To prawda, ¿e s³oñce wp³ywa na nas korzystnie. Dostajemy za-

strzyk energii do dzia³ania, tryskamy optymizmem. Wszystko dla-
tego, ¿e w naszym organiŸmie podnosi siê poziom endorfin, zwa-
nych substancj¹ szczêœcia. Pod wp³ywem promieni s³onecznych
rozszerzaj¹ siê naczynia krwionoœne, dziêki czemu do naszego
wnêtrza dociera wiêcej tlenu. Lepiej pracuje te¿ uk³ad odpornoœcio-
wy. Latem jednak ta sytuacja mo¿e ulec zmianie. Niewiele jest
osób, które dobrze funkcjonuj¹ w temperaturze ponad 30. stopni
Celsjusza. Na wiêkszoœæ z nas takie upa³y wp³ywaj¹ niekorzystnie.

Czujemy siê zmêczeni, narzekamy na problemy z oddychaniem,
bóle g³owy. Zw³aszcza osoby cierpi¹ce na nadciœnienie oraz ludzie
starsi boj¹ siê a¿ tak wysokich temperatur. Nasz organizm w takie
dni ma problemy z oddawaniem ciep³a przez uk³ad oddechowy
i skórê. Lekarze kardiolodzy odnotowali nawet 30-procentowy
wzrost liczby zgonów podczas upalnych dni.

Latem czêœciej wystêpuj¹ burze, które równie¿ mog¹ mieæ nieko-
rzystny wp³yw na samopoczucie wielu z nas. Lêk, niepokój, zaburze-
nia koncentracji – to dolegliwoœci, z którymi musz¹ siê wtedy zmagaæ
meteoropaci, czyli osoby szczególnie wra¿liwe na zmiany pogody.
Strach przed burz¹ mo¿e sprawiæ, ¿e w ci¹gu dnia nie s¹ oni w stanie
wykonywaæ normalnych czynnoœci, a w nocy cierpi¹ na bezsennoœæ. 

GDZIE NA WAKACJE?
Planuj¹c urlop poza miastem, warto zastanowiæ siê nad miej-

scem, które nie tylko nie spotêguje naszych k³opotów z samopoczu-
ciem, ale je z³agodzi. Nad morze powinni wyje¿d¿aæ alergicy, oso-
by z niedoczynnoœci¹ tarczycy czy niskim ciœnieniem. Z kolei oso-
by cierpi¹ce na nadciœnienie czy nadczynnoœæ tarczycy lepiej po-
czuj¹ siê na nizinach, odpoczn¹ i nabior¹ si³ np. podczas urlopu na
Mazurach. W góry warto siê wybraæ, jeœli zmagamy siê z dolegli-
woœciami uk³adu oddechowego. Podczas wêdrówek zwiêksza siê
pojemnoœæ p³uc, pog³êbia oddech, a stawy i miêœnie wzmacniaj¹. 

Warto pamiêtaæ, ¿e wobec kaprysów aury nie jesteœmy ca³kiem bez-
radni, nawet jeœli musimy zostaæ w mieœcie. Mo¿emy zmniejszyæ dole-
gliwoœci, ubieraj¹c siê stosownie do pogody, w czasie upa³ów piæ ponad
3 litry wody dziennie i jedz¹c lekkostrawne potrawy. Marta Maruna

KRYNICA ZDRÓJ 
– przyjedŸ po zdrowie i relaks!

Tylko teraz 
i tylko dla czytelników „Mieszkañca”

14-dniowy 
turnus profilaktyczny z zabiegami
w terminach 26.07– 8.08.2010  – 1397 z³
w terminach 10.08–23.08.2010  – 1470 z³
w terminach 25.08– 7.09.2010  – 1470 z³
dla czytelników „Mieszkañca” 5% rabatu

Informacje i rezerwacje pod telefonem 
18/471 20 76, 18/471 56 35

DDDD YYYY ŻŻŻŻ UUUU RRRRYYYY RRRR AAAA DDDD NNNN YYYY CCCC HHHH
pełnią

� Adam Cieciura – radny m.st. Warszawy
� Bartłomiej Wichniarz – radny dzielnicy
� Sławomir Kozłowski – radny dzielnicy

oraz
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
w każdy poniedziałek w godz. 17.00–18.00
ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 22 610 31 54

POGODA NA ZDROWIE... 
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Sale do æwiczeñ, gabinety krioterapii i masa-
¿u, stanowiska fizykoterapii – to tylko niektóre
elementy nowoczesnej Przychodni Rehabilita-
cyjnej dla Dzieci i M³odzie¿y przy ul. Balkono-
wej na Targówku. Od lipca pacjenci znów mo-
g¹ z niej korzystaæ. Po kompleksowym remon-
cie to najwiêksza tego typu placówka nie tylko
w Warszawie, ale i na ca³ym Mazowszu.

Pacjenci wreszcie maj¹ szansê na powrót do
zdrowia w komfortowych warunkach – zapew-
niaj¹ z dum¹ w³adze miasta prezentuj¹c nowo-
czesny oœrodek. 

- To bardzo wa¿na inwestycja, bo korzystaæ
z niej bêd¹ najm³odsi, dla których rehabilitacja
i zabiegi s¹ niezbêdne - powiedzia³a w trakcie
otwarcia Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent
m. st. Warszawy. Podkreœli³a, ¿e jest to najwiêk-
szy i najbardziej nowoczesny kompleks w Polsce.

Rzeczywiœcie, wygl¹da na to, ¿e jest siê czym
chwaliæ, bo po remoncie przychodnia, a w³aœci-
wie ca³y kompleks przy Balkonowej zyska³ no-
we, ca³kiem przyjazne oblicze. W sk³ad zespo³u
wchodz¹ baseny rehabilitacyjne „Muszelka”,
dzia³aj¹ce ju¿ od 2007 roku, zmodernizowana rok
póŸniej i ca³kowicie dostosowana do potrzeb
osób niepe³nosprawnych Szko³a Podstawowa nr
42 i wreszcie otwarta w³aœnie Przychodnia Reha-
bilitacyjna dla Dzieci i M³odzie¿y.

Kompleksowa terapia 
w jednym miejscu

Przychodnia bêdzie œwiadczy³a kompleksow¹ re-
habilitacjê dla pacjentów od urodzenia do 18 lat.
Nowy budynek posiada 4 gabinety lekarskie, 1 ga-
binet psychologa, 3 gabinety logopedy, 1 gabinet te-

rapii zajêciowej, 1 gabinet masa¿u leczniczego, 19
stanowisk fizykoterapii (elektrolecznictwo, leczenie
polem magnetycznym wysokiej i niskiej czêstotli-
woœci, œwiat³olecznictwo), 1 gabinet krioterapii, 4
stanowiska hydroterapii, 1 stanowisko ciep³olecz-
nictwa, 4 sale terapeutyczne, 2 du¿e sale æwiczeñ. 

W celu udogodnieñ dla pacjentów przygotowa-
no 51 miejsc parkingowych przed Przychodni¹
oraz na jej terenie k¹cik zabaw dla dzieci, pokój
dla matki z dzieckiem i pomieszczenie na wózki.
Dziêki temu, ¿e wszystkie pomieszczenia zlokali-
zowane s¹ w jednym miejscu, pacjenci bêd¹ mo-
gli otrzymaæ kompleksow¹ i systematyczn¹ po-
moc, bez potrzeby przemieszczania siê po ca³ym
mieœcie. Takie rozwi¹zanie to spore udogodnie-
nie, zw³aszcza dla rodziców chorych dzieci. 

- Zapotrzebowanie na us³ugi rehabilitacyjne
w stolicy jest ogromne - wyjaœnia Stanis³aw Ku-
sak z miejskiego Biura Polityki Zdrowotnej. - Li-
czymy, ¿e ka¿dego dnia z us³ug przychodni sko-
rzysta a¿ 350 pacjentów - dodaje.

Czy NFZ da pieni¹dze?
O przysz³ej pracy przychodni i czasie oczeki-

wania na zabiegi decydowaæ bêdzie obsada me-
dyczna i kontrakt z NFZ. W nowej przychodni le-

czyæ siê bêd¹ pacjenci z Warszawy i Mazowsza.
W sumie objêtych opiek¹ jest 22 tys. osób. Za
modernizacjê i budowê obiektów kompleksu
w ca³oœci zap³aci³o miasto. W sumie 60 mln z³o-
tych. Koszt realizacji budynku przychodni reha-
bilitacyjnej z wyposa¿eniem wynosi 20,2 mln z³.
Koszt p³ywalni krytej to 22,5 mln z³, a moderni-
zacji szko³y – 16,3 mln z³. M.M.

Przez ca³y rok myœli-
my i planujemy urlop.
Zak³adamy - ile to rze-
czy i spraw zmienimy
i poprawimy np.: rzuci-
my palenie, stracimy ileœ
kilogramów, poprawimy
kondycjê, odpoczniemy
i odeœpimy. Mamy te¿
zamiar uzdrowiæ nasze
relacje rodzinne, wp³y-
n¹æ wychowawczo na
dzieci.

Do tego dochodz¹ ambitne plany turystyczne -
zwiedzimy pó³ Europy, zdobêdziemy wysokie
góry, przep³yniemy wspania³¹ trasê kajakow¹
i odbêdziemy wycieczkê rowerow¹ itd. Na to
wszystko mamy zwykle dwa, góra cztery tygo-
dnie i okreœlone zasoby finansowe.

Nerwy i k³opoty zaczynaj¹ siê od wyboru miej-
sca, terminu i cen. Kolejny stres to rodzinny wy-
jazd – Gdzie mamy jechaæ? - Co zabraæ? - Jak to
upakowaæ? - Czy wyjechaæ o 5 rano, by w jeden
dzieñ pokonaæ ponad 1000 km?  Nie planujmy
nadmiernie d³ugich tras.

Równie¿ wchodzenie na du¿e wysokoœci, bicie
rekordów w p³ywaniu czy nurkowaniu ju¿ pierw-
szego dnia urlopu jest niewskazane. Na ogó³ nie
jesteœmy zaadoptowani do wysokoœci, zmiany
klimatu, a nasze wyczyny p³ywackie to spora-
dyczne krótkie pobyty na krytym basenie. Dla
w³asnego zdrowia i dobra dozujmy wysi³ek i ob-
ci¹¿enia stopniowo i odpowiednio do wieku
i kondycji. Wakacje spêdzamy zwykle w grupie
(rodzina, przyjaciele, znajomi) pamiêtajmy, ¿e
tempo i d³ugoœæ wycieczek powinna byæ dostoso-
wana do najs³abszych w grupie. Nie wszyscy lu-
bi¹ i mog¹ spêdzaæ ca³y dzieñ na pla¿y. Mo¿emy
siê przecie¿ umawiaæ na wspólne k¹piele, ró¿ne
trasy wycieczek pieszych i rowerowych, tak by
spêdzaæ nasze wakacje wspólnie, ale wed³ug na-
szych indywidualnych potrzeb.

Osoby za¿ywaj¹ce stale leki powinny zabraæ ze
sob¹ ich odpowiedni zapas i przed wyjazdem po-
radziæ siê lekarza jak je dozowaæ. Warto te¿ mieæ
w³asn¹ apteczkê, by w prostych przypadkach ³a-
two sobie pomóc. Wyje¿d¿aj¹c do krajów tropi-
kalnych, nale¿y odpowiednio wczeœnie (3-4 mie-
si¹ce) wykonaæ obowi¹zkowe i zalecane szcze-
pienia, a tak¿e sprawdziæ czy w danym regionie
nie trzeba za¿ywaæ np. leków przeciw malarii.
Udane wakacje to równie¿ odpowiednie do rejo-
nu œwiata i klimatu ubrania: na upa³, deszcz,
ch³ód - buty, nakrycia na g³owê, kremy przeciw
nadmiernemu opalaniu a tak¿e przeciw koma-
rom. Pogoda lubi p³ataæ figle i nale¿y siê odpo-
wiednio zabezpieczyæ. W czasie wycieczek war-

to pamiêtaæ, ¿e nasz baga¿ bêdziemy sami nosili,
wozili na rowerze, kajaku, ³odzi.

Kolejny problem to wy¿ywienie - zatrucia
i k³opoty ¿o³¹dkowe to jeden z czêstszych k³opo-
tów. Trzeba bardzo rozwa¿nie wybieraæ miejsca
¿ywienia. Podró¿uj¹c z dzieæmi pamiêtajmy, ¿e
„inne jedzenie i napoje” np. restauracyjne nie za-
wsze im smakuj¹. Tym bardziej specja³y egzo-
tycznej kuchni greckiej, wêgierskiej czy tureckiej
mog¹ byæ dla naszych pociech po prostu nie do
prze³kniêcia

Zmiana otoczenia, przerwanie rytmu codzien-
nych obowi¹zków oraz sta³ego cyklu dnia i ty-
godnia powinny sprzyjaæ dobremu nastrojowi.
Bywa jednak, ¿e zmiany te powoduj¹ wrêcz
przeciwne skutki - zdenerwowanie, trudnoœci
w zasypianiu, dra¿liwoœæ, napiêcie, k³ótnie. Ob-
jawy takie wystêpuj¹ bardzo czêsto na pocz¹tku
wakacji – nic nam siê nie podoba, jesteœmy zde-
nerwowani i napiêci. Kolejny scenariusz to po
7-10 dniach odpoczynku zaczynamy dzwoniæ
do pracy, okazywaæ objawy znudzenia i zdener-
wowania. Najciê¿szy przypadek to osoby, które
od chwili wyjazdu nie mog¹ zerwaæ z prac¹ -
nie tylko zabieraj¹ ze sob¹ liczne „papiery do
za³atwienia”, ale „musz¹” kilka razy dziennie
zatelefonowaæ do swojej firmy. 

Mimo tych ostrze¿eñ wakacje to wspania³y
okres. Starajmy siê wykorzystaæ go jak najlepiej
i najrozs¹dniej. Zastanówmy siê, jakie wakacje
nam najbardziej odpowiadaj¹. Nie planujmy zbyt
wiele. Je¿eli m¹¿ czy ¿ona pragn¹ ciszy i spoko-
ju, nie namawiajmy ich do spêdzenia urlopu
w du¿ym towarzystwie i na dodatek w t³umnie
odwiedzanym kurorcie. Dostosujmy d³ugoœæ wa-
kacji do naszych mo¿liwoœci adaptacyjnych, pa-
miêtaj¹c, ¿e ma³e dzieci i osoby starsze wymaga-
j¹ d³u¿szego okresu aklimatyzacji. Przy pewnych
chorobach i schorzeniach pytajmy lekarzy czy
mo¿emy jechaæ w góry lub nad morze. Alergicy
powinni uwzglêdniaæ natê¿enie wystêpowania
alergenów np. ró¿ne okresy kwitnienia traw. Pa-
miêtajmy o rozs¹dnym dozowaniu wysi³ku, po-
czynaj¹c od planowania podró¿y po obci¹¿enie
wycieczek w pierwszych dniach urlopu. Wy-
cieczka na Rysy pierwszego dnia pobytu w Ta-
trach jest naprawdê niebezpieczna nawet dla m³o-
dych i wysportowanych osób. Krótkie 5-7 dnio-
we wyjazdy na sp³yw, nurkowanie, deskê s¹
wspania³e, je¿eli siê do nich przygotujemy przed
urlopem. Uchroni to nas od urazów i zapewni
przyjemnoœæ. Pamiêtajmy, ¿e ruch i czynny wy-
poczynek, dostosowany do naszych mo¿liwoœci,
to gwarancja udanych wakacji. Najwiêkszym za-
gro¿eniem w czasie urlopu s¹ bezczynnoœæ, ob-
¿arstwo, alkohol oraz brak rozwagi.

Dr n. med. Jan Ciszecki

Urlop – radoœæ czy udrêka?Nowoczesna przychodnia 
rehabilitacyjna już otwarta!




