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Wyrêka 
radnymi

Dwa najbardziej upalne wa-
kacyjne miesi¹ce wykoñczy³y
tych, którzy zostali w Warsza-
wie. Wprawdzie ju¿ siê szykuj¹
do ataku jesienne ni¿e, jednak
sporego och³odzenia nie bê-
dzie. Bo przed nami wybory sa-
morz¹dowe. W tym roku -
szczególne. Za spraw¹ krzy¿a
pod Pa³acem Prezydenckim
okazuje siê bowiem, ¿e kluczo-
we znaczenie bêd¹ mieæ war-
szawscy radni. To na ich barki
w³adza centralna chce bowiem
zrzuciæ odpowiedzialnoœæ za
sytuacjê, która przeros³a i koali-
cjê i opozycjê. 

W³adza pañstwowa i opozycja
zwar³y siê w klinczu, z którego
nie potrafi¹ znaleŸæ wyjœcia. Jak
dwóch zapaœników, którzy pro-
wadz¹ brzydk¹ walkê, publicz-
noœæ gwi¿d¿e, sêdziowie zachê-
caj¹, by oprócz zwarcia pokazaæ
kunszt i umiejêtnoœci - jednak
walka o punkty przes³ania „za-
wodnikom” ogl¹d sytuacji.

No to pojawi³ siê pomys³, by
to radni Warszawy rozstrzygnê-
li, jak za³atwiæ sprawê krzy¿a.
Nie oni ten spór wywo³ali, nie
oni powinni byæ narzêdziem do
wyci¹gania gor¹cych kartofli
z ogniska. Domen¹ sto³ecznych
radnych jest dbanie o rozwój
miasta i o poziom ¿ycia jego
mieszkañców. W³adza samo-
rz¹dowa nie ma kompetencji
ani koniecznoœci, by anga¿o-
waæ siê w spory, które tocz¹ siê
na najwy¿szych szczeblach po-
litycznych. Wiêc nie dawajmy
sobie podrzucaæ tematów kam-
panijnych, bo mamy doœæ „w³a-
snych” dylematów do rozstrzy-
gniêcia.

Tomasz Szymański
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Biesiada Poetycka rozpocznie siê 4 wrzeœnia,
o godzinie 18.00 w Muszli Koncertowej Parku
Skaryszewskiego. To ju¿ czwarta ods³ona tej
imprezy. Doœwiadczenie ostatnich trzech lat po-
kazuje, ¿e tam po prostu TRZEBA byæ. Zw³a-
szcza, ¿e wstêp jest wolny.

Biesiada w SkarBiesiada w Skar yszakuyszaku
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KRONIKA POLICYJNA
W³amanie do alfy

Wywiadowcy pe³ni¹cy nocn¹ s³u¿bê oko³o
2.00 us³yszeli w radiostacji komunikat
o dwóch m³odych mê¿czyznach, którzy w³a-
muj¹ siê do pojazdu. Gdy dojechali na miej-
sce, z³odziei ju¿ nie by³o..., ale byli w pobli-
¿u i choæ próbowali uciec, zostali zatrzyma-
ni. W³amali siê do alfy romeo, wybijaj¹c
boczn¹ szybê. Przetrz¹snêli wnêtrze auta, ale
nic wartego uwagi nie znaleŸli... Gdy opu-
szczali pojazd, zobaczyli podje¿d¿aj¹cy ra-
diowóz, wiêc próbowali uciekaæ...

Zas³ania³ siê niepamiêci¹
W ostatnich dniach lipca do komendy

zg³osi³ siê 16-latek ze swoj¹ starsz¹ siostr¹.
Powiadomili funkcjonariuszy o rozboju,
którego ofiar¹ pad³ nastolatek. Z relacji zg³a-
szaj¹cych wynika³o, ¿e ch³opak zosta³ zaata-
kowany na przystanku przez mê¿czyznê,
który uderzy³ go w g³owê, ukrad³ mu telefon
i laptop, po czym uciek³. Policjanci zaczêli

„badaæ teren”. W wyniku pozyskanych in-
formacji wytypowali prawdopodobnego
sprawcê tego rozboju. Mia³ nim byæ 34-letni
Adam C. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany.
W rozmowie z funkcjonariuszami zas³ania³
siê kompletn¹ niepamiêci¹. Twierdzi³, ¿e
miewa chwilowe zaniki pamiêci i w³aœnie
w momencie dokonywania tego rozboju mo-
g³o mu siê coœ podobnego przytrafiæ. Nie

upiera³ siê wcale, ¿e tego nie zrobi³. Docho-
dzeniowcy zgromadzili materia³ dowodowy,
na podstawie którego w prokuraturze Adam
C. us³ysza³ zarzut. Za rozbój grozi do 12 lat
pozbawienia wolnoœci.

Z³odziej ³añcuszka zatrzymany
Podjecha³ rowerem, zerwa³ ³añcuszek

z szyi kobiety, a potem znikn¹³ pomiêdzy
osiedlowymi blokami. Pokrzywdzona ko-
bieta z³o¿y³a zawiadomienie o kradzie¿y.
Policjanci wytypowali sprawcê, a potem
bardzo szybko go zatrzymali. 24-letni Da-
niel B. us³ysza³ ju¿ zarzut kradzie¿y. By³
zaskoczony, s¹dzi³, ¿e skoro nie wpad³
w rêce policjantów tu¿ po zdarzeniu, to nie
poniesie ju¿ odpowiedzialnoœci za pope³-
nione przestêpstwo. W trakcie przes³ucha-
nia przyzna³ siê do kradzie¿y. Grozi mu do
5 lat wiêzienia.

Rozbój z no¿em za 2 z³ote
Policjanci z Wawra zostali zawiadomieni,

¿e jakiœ m³ody mê¿czyzna zachowuje siê
agresywnie wobec pasa¿erów, dodatkowo
tnie no¿em siedzenia, a wczeœniej, na przy-
stanku dokona³ rozboju. Policjanci zatrzy-
mali 23-letniego Marcina J. Mê¿czyzna by³
pijany, mia³ prawie 3 promile alkoholu we
krwi. Mundurowi ustalili, ¿e 23-latek biega³
po przystanku i wymachiwa³ no¿em, grozi³
nim jednemu z oczekuj¹cych na autobus
i ¿¹da³ pieniêdzy, w ten sposób uzyska³ 2
z³ote, zaatakowany 17-latek odda³ wszystko,
co mia³ przy sobie.

Trzykrotnie okrad³ matkê
W grudniu 500 euro, w czerwcu bi¿uteriê,

w lipcu gotówkê w kwocie 3 tysiêcy z³otych,
tyle na przestrzeni kilku miesiêcy zdo³a³
ukraœæ swojej matce pewien 14-latek. Ta
w koñcu nie wytrzyma³a i zawiadomi³a poli-
cjê. Funkcjonariusze sprawdzaj¹, czy ch³o-
piec nie ma na swoim sumieniu jeszcze in-
nych kradzie¿y. 14-latkiem zajmie siê s¹d ro-
dzinny i nieletnich. toms
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Zbieraj punkty

odbieraj nagrody

Skład:
750 mg paracetamolu
10 mg fenylefryny, 60 mg
wit. C
Wskazania:
Objawy przeziêbienia 
i grypy: gor¹czka, dreszcze,
bóle miêœniowe, bóle
gard³a,  katar.

Przeciwwskazania:
Nadwra¿liwoœæ na któryœ
sk³adnik preparatu, nad-
ciœnienie têtnicze, choroby
serca,  niewydolnoœæ nerek,
niewydolnoœæ  w¹troby,
cukrzyca, jaskra, ci¹¿a.

Podmiot odpowiedzialny:
NYCOMED Pharma Sp. z o.o.

Febrisan
Musuj¹cy proszek na przeziêbienie i grypê

1122,,0099  zzłł

6,90 zł

Wielu wypadków mo¿na unikn¹æ
przy zdecydowanych reakcjach
jednostek odpowiedzialnych za
porz¹dek i bezpieczeñstwo. Tyl-
ko s³u¿by te musz¹ odpowie-
dnio szybko reagowaæ…

Tylko cudem nie dosz³o 28. sierpnia do œmier-
telnego wypadku na przejeŸdzie kolejowym przy
ul. Ch³opickiego. Dwóch podchmielonych m³o-
dzieñców igra³o ze œmierci¹. Przy opuszczonych
szlabanach, z butelkami napojów wyskokowych,
lawirowali pomiêdzy torami stacji Olszynka Gro-
chowska. Jeden przeszed³ przez trakcjê, nastêpnie
zawo³a³ stoj¹cego po drugiej stronie torów kompa-
na, a potem obaj spotkali siê na œrodku torowiska
i delektowali siê „procentami”. Na chwiej¹cych siê

nogach, z butelkami w d³oniach, dzielili siê prze-
¿yciami dnia minionego, a metr od nich pêdzi³ po-
ci¹g (zdjêcie na 1 str.). Strach pomyœleæ co by siê
sta³o, gdyby pêd poci¹gu wci¹gn¹³ m³odzieñców
pod ko³a lub jeden z nich bardziej by siê za-
chwia³… 

Jednak brak wyobraŸni m³odych mê¿czyzn nie
mo¿e rozgrzeszaæ s³u¿b, które dbaj¹ o bezpie-
czeñstwo publiczne! W takiej sytuacji powinna
reagowaæ S³u¿ba Ochrony Kolei, Stra¿ Miejska
i policja. Bez w¹tpienia powinien te¿ zareagowaæ
dró¿nik, który tego dnia mia³ dy¿ur. Skoro
w Warszawie ma byæ bezpieczniej, to nie mo¿na
pozostawaæ obojêtnym na takie sytuacje. I odpo-
wiedzialni za porz¹dek i bezpieczeñstwo funkcjo-
nariusze winni bezwzglêdnie interweniowaæ. Py-
tanie tylko, gdzie w tym czasie by³y te, odpowie-
dnie, s³u¿by? Magda Kato

GGGGDDDDZZZZ IIIIEEEE    SSSSĄĄĄĄ    SSSSŁŁŁŁUUUUŻŻŻŻBBBBYYYY????

Zmiana warty w Rembertowie
Od 16 sierpnia br. rembertowski Komisariat ma nowego szefa. Podko-
misarz Cezary Tudek zosta³ przedstawiony przez Komendanta Rejono-
wego Policji Warszawa VII, m³. insp. Dariusza Pergo³a i wprowadzony
na stanowisko komendanta w obecnoœci policjantów i w³adz Dzielnicy. 

Jak siê dowiedzieliœmy, podkomisarz Tudek zosta³ wybrany w drodze konkursu. Nowy ko-
mendant s³u¿y w Policji od 18 lat. Zanim trafi³ do Rembertowa pracowa³ w Legionowie, Wilano-

wie i na Ursynowie – g³ównie
w pionie dochodzeniowo – œled-
czym i kryminalnym. 

Burmistrz dzielnicy Mieczys³aw
Golónka ¿ycz¹c dobrej wspó³pracy
z samorz¹dem, serdecznie pogratu-
lowa³ nowo mianowanemu komen-
dantowi. Dla potwierdzenia do-
brych chêci wspó³dzia³ania Policji
z w³adzami Dzielnicy, po nied³u-
giej uroczystoœci, wszyscy stanêli
do wspólnej fotografii. Podkomisa-
rzowi ¿yczymy samych sukcesów
i mo¿liwie spokojnej s³u¿by na te-
renie Rembertowa.

enigma
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Z okien Pana Jana Kossa-
kowskiego mieszkañca Saskiej
Kêpy doskonale widaæ przebu-
dowê ulicy. Prace obserwuje
ka¿dego dnia, bo to w³aœnie on
razem z innymi mieszkañcami
i radnymi Dzielnicy baczy, aby
projekty modernizacji i przebu-
dowy mo¿liwie nie odbiega³y
od charakteru Saskiej Kêpy.
Pilnuj¹, aby co tylko siê da oca-
liæ od zapomnienia. Gdy wiêc
w g³êbokim wykopie jego
oczom ukaza³o siê coœ przypo-
minaj¹cego czarn¹ ziemiê od
razu podejrzewa³, ¿e to lesz, ro-
dzaj materia³u po spalaniu wê-
gla w elektrowniach, którego
kiedyœ u¿ywano do utwardza-
nia dróg gruntowych tak¿e na
Saskiej Kêpie. 

„Proszê spojrzeæ, zebra³em
próbkê i wytopi³em na p³ycie
kuchennej i pozosta³a taka sa-
ma postaæ. To potwierdzi³o mo-
je przypuszczenie, ¿e jest to
w³aœnie lesz. Gdyby zaczê³o siê
dymiæ lub roztapiaæ oznacza³o-
by, ¿e jest to masa bitumiczna,
asfaltowa lub smo³a”.

W mieszkaniu Pana Jana
Kossakowskiego czuje siê hi-
storiê. To miejsce z dusz¹ pe³ne
pami¹tek, ksi¹g, zapisków. Sty-
lowe meble tworz¹ klimat tego
miejsca. Pan Jan rozk³ada star¹
mapê na stoliku pod oknem. 

„Proszê spojrzeæ, tutaj na
starym planie jest potwierdze-
nie, ¿e w tym miejscu istnia³a
droga, to pierwotne przed³u¿e-
nie ulicy Francuskiej, które
przebiega³o miêdzy folwarkiem,

a dworkiem Plechanowów,
a przekszta³ca³o siê w obecn¹
Francusk¹ na wysokoœci ul.
Nurskiej.

Dobrze, ¿e mam w³aœnie tê
polsk¹ mapê sztabow¹. Resztê
z mojego zbioru straci³em 
w 1952 roku, jak mnie areszto-
wali. Ta jedyna ocala³a.

Ta pierwotna leszowa Fran-
cuska by³a piêkn¹ alej¹ obsa-
dzon¹ wi¹zami… a ten ka-
sztan… widzi pani roœnie pod
oknem, on tak¿e nale¿a³ do tej
alei. Warto wspomnieæ, ¿e ca³a
Saska Kêpa by³a usiana pozo-
sta³oœciami, resztkami ³ach wi-
œlanych, obroœniêtych krzakami
i pe³nych ptactwa.

Po analizie map wnioskujê,
¿e ten lesz jest czêœci¹ tej starej
drogi, która zosta³a póŸniej po-
cz¹tkiem ulicy Francuskiej. Po
iluœ latach na to pod³o¿e u³o¿o-
no tzw. „kocie ³by”, a w 1936
roku znowu przebudowano

w prawdziw¹ ulicê, która prze-
trwa³a, choæ w marnym stanie
do naszych czasów. Jedni twier-
dz¹, ¿e „kocie ³by” zalano
asfaltem, zreszt¹ nawet spiera-
liœmy siê o to, bo ja twierdzê, ¿e
tu nawierzchnia by³a na do-
brym betonowym podk³adzie,
a „kocie ³by” zosta³y pokryte
asfaltem tylko w bocznych
uliczkach. 

Ta nasza g³ówna ulica Sa-
skiej Kêpy, zawsze odk¹d pa-
miêtam mia³a piêkne krawê¿ni-
ki z kolorowego granitu podol-
skiego. Uda³o nam siê sk³oniæ
projektantów, by zachowaæ je
w nowym projekcie i one bêd¹,
pozostan¹. To takie piêkne na-
turalne g³azy w ró¿nych odcie-
niach, oszlifowane „na wy-
miar” tylko od góry, co nie
przeszkadza, by teraz oddziela-
³y parkingowy od jezdni.

Doskonale pamiêtam tak¿e
jak budowano ulicê Zwyciêz-

ców, gdzieœ oko³o 1932 – 33 ro-
ku. Tutaj by³ taki rów poroœniê-
ty krzakami i tak piêknie œpie-
wa³y s³owiki… Rów zasypano,
a leszow¹ drogê skrócono
i w takim stanie pozosta³a do
1945 roku. Ju¿ nie by³o wi¹zów,
bo wymar³y na pocz¹tku wojny
przez zarazê, tylko dooko³a po-
la uprawne folwarku Plechano-
wów”.

Pan Jan opowiada znakomi-
cie, opowiada obrazem. To
rzadki dar. S³uchaj¹c tych
wspomnieñ bez trudu mo¿na
w wyobraŸni zobaczyæ dawn¹
Francusk¹, dawn¹ Sask¹ Kêpê.

„Mia³em trzy, mo¿e cztery la-
ta… tak, tak proszê siê nie dzi-
wiæ, bo tak daleko siêga moja
pamiêæ, cieszê siê z tego, bo mo-
gê opowiadaæ o tym moim m³od-
szym przyjacio³om, a wkrótce
i prawnuczce gdy podroœnie. 

JeŸdzi³em z kolegami na ro-
werku po Saskiej Kêpie i pa-
miêtam, ¿e wejœcie na rondo
odbywa³o siê po schodkach, bo
niemal na œrodku sta³ drewnia-
ny budynek jakiegoœ rolnika.
Dzisiaj na Kêpie pozosta³ tylko
jeden drewniany dom przy ul.

Walecznych. Wszystkie inne
drewniaki stopniowo zastêpo-
wano budownictwem murowa-
nym, a schody na rondo po wy-
w³aszczeniu rolnika zamieniono
na ³agodny wjazd. 

Widzê jak moja dzielnica siê
zmienia. To bardzo dobrze, ¿e
siê cywilizuje. W ostatnich la-
tach zrobiono tutaj naprawdê
bardzo du¿o. 

Widzê jak zmniejsza siê dy-
stans miêdzy lewobrze¿n¹ i pra-
wobrze¿n¹ Warszaw¹, ale po-
mimo wszystko wci¹¿ jeszcze,
choæ du¿o mniejsza, ta ró¿nica
pozostaje. Jest tak z pewnoœci¹
dlatego, ¿e centrum ma wiêkszy
bud¿et. Swoje siedziby maj¹
tam bogate firmy, inwestorzy,
ale my zaœ mamy coœ innego,
wy¿sz¹ kulturê, mamy znanych
i mniej znanych wspania³ych
mieszkañców, którzy nie chc¹
komercji, wie¿owców i zacho-
dnich, czêsto nie najlepszych
wzorców, my chcemy mieæ Sa-
sk¹ Kêpê ze swoistym klimatem
i o to zawsze bêdziemy dbaæ. 

Wiem, ¿e czasami na spotka-
niach z Zarz¹dem Dzielnicy
trwaj¹ burzliwe dyskusje, chce-

my to, chcemy tamto. Ot, choæ-
by nie tak dawno niektórzy mie-
szkañcy domagali siê wymiany
p³yt chodnikowych zniszczo-
nych przez parkuj¹ce na nich
samochody. Bardzo mi siê
podoba³o jak Burmistrz Tomasz
Kucharski odpowiedzia³, ¿eby
nie ¿¹daæ zbyt du¿o, bo wiele
ulic na Pradze Po³udnie nie ma
w ogóle utwardzonej na-
wierzchni, kanalizacji, gazu i to
w pierwszej kolejnoœci jest te-
raz realizowane. Zarz¹d musi
myœleæ o wszystkich rejonach
dzielnicy, o wszystkich jej mie-
szkañcach, nie mo¿e i nie chce
nikogo faworyzowaæ, a Saska
Kêpa dosta³a w wielu miej-
scach porz¹dne chodniki z kost-
ki brukowej. I to prawda”.

„Na Francuskiej, na Fran-
cuskiej jest maleñka kawiaren-
ka…” œpiewa³a S³awa Przybyl-
ska, a œpiewa³a konkretnie
o kawiarence „Bistro” s³yn¹cej
ze wspania³ego tortu bezowe-
go. To tam pan Jan Kossakow-
ski czasami chodzi³ na przy-
smaki, a chodzi³ Francusk¹ ju¿
nie leszow¹, ani Francusk¹
z „kocich ³bów”, ale t¹ pierw-
sz¹, star¹ Francusk¹ asfaltow¹.
Teraz bêdzie chodzi³ Francusk¹
nowoczesn¹, ale kawiarenki
„Bistro” za³o¿onej przed laty
przez dwoje emerytowanych
tancerzy ju¿ nie ma…”, pozo-
sta³y jednak wspomnienia i in-
ne cudowne miejsca na Saskiej
Kêpie.”

Przy Francuskiej 4 mieszka
ju¿ pi¹te pokolenie Kossakow-
skich. Takich jak oni, z dawnej
przedwojennej inteligencji ju¿
niezbyt wielu pozosta³o. Spoty-
kaj¹ siê czasem, wspominaj¹,
opowiadaj¹… To z myœl¹
o tych m³odych ta stara Saska
Kêpa stara siê przechowaæ naj-
lepsze cechy i wartoœci tej
dzielnicy. 

…tylko s³owików nie da siê
przywróciæ. (kuba)

To skrzy¿owanie to jed-
no z najniebezpieczniejszych
na Pradze Po³udnie. St³ucz-
ki, kolizje i niestety wypadki
œmiertelne. Za sygnalizacjê
œwietln¹ w mieœcie odpowia-
da Zarz¹d Dróg Miejskich.
Dlatego te¿ mieszkañcy, ra-
dni i Zarz¹d Dzielnicy Praga

Po³udnie w³aœnie tam kiero-
wali pisma z proœb¹ o zain-
stalowanie œwiate³.

Batalia o tê inwestycjê roz-
poczê³a siê jeszcze w 2007

roku. Dziœ trudno ju¿ zliczyæ
ile w tej sprawie by³o inter-
pelacji radnych i pism pona-
glaj¹cych z Wydzia³u Infra-
struktury Urzêdu Dzielnicy.

Po kilku miesi¹cach poja-
wi³o siê „œwiate³ko w tune-
lu”. Wydzia³ Sygnalizacji
Œwietlnej Zarz¹du Dróg

Miejskich obieca³ zaj¹æ siê
spraw¹, ale terminu realiza-
cji nie podano. „Trwaj¹ pra-
ce nad projektem i wy³onie-
niem wykonawcy” pisano

w kolejnych pismach przez
kolejne dwa lata. Cierpli-
woœæ mieszkañców i samo-
rz¹dowców zosta³a wysta-
wiona na ciê¿k¹ próbê, tym
bardziej, ¿e w czerwcu 2009
roku na tym w³aœnie przej-
œciu zginê³a kolejna osoba. 

Radni i Burmistrz Dzielni-
cy za¿¹dali od ZDM rozwi¹-
zania tego problemu w trybie
natychmiastowym.

W odpowiedzi Burmistrz
Dzielnicy Praga Po³udnie
otrzyma³ pismo w którym

czytamy: ”Maj¹c na wzglê-
dzie miêdzy innymi czas po-
trzebny na dokoñczenie pro-
jektu, przeprowadzenie pro-
cedury przetargowej, a tak¿e

ograniczone œrodki finanso-
we przewidziane na budowê
sygnalizacji w bie¿¹cym ro-
ku, mo¿na realnie przyj¹æ, ¿e
wykonanie przedmiotowej
sygnalizacji w terenie nast¹-
pi w pierwszym pó³roczu
2010 r.”

Od pocz¹tku w akcjê insta-
lacji œwiate³ w³¹czy³ siê
„Mieszkaniec”, póŸniej do³¹-
czy³a tak¿e TVN Warszawa.
„Nie satysfakcjonuje nas
obietnica, bêdziemy spokoj-
ni wtedy, gdy sygnalizacja
œwietlna zostanie zainstalo-
wana” mówi³ podczas nagra-
nia programu wiceburmistrz
Pragi Po³udnie Marek Kar-
powicz.

„Unia Europejska przyjê³a
w swojej polityce transporto-
wej cel na lata 2001–2010,
zmniejszyæ o 50% liczbê
œmiertelnych ofiar ruchu
drogowego. Polska zadekla-
rowa³a gotowoœæ wspólnej
realizacji tego celu i my na
swoim terenie nade wszyst-
ko staramy siê dbaæ o bez-
pieczeñstwo mieszkañców,
dlatego wspólnymi si³ami
walczymy tak¿e o sygnaliza-
cjê na skrzy¿owaniu ulicy
Szaserów i Wspólnej Drogi”
doda³ Burmistrz Dzielnicy
Tomasz Kucharski.

Cel wreszcie zosta³ osi¹-
gniêty. Prace trwaj¹ i maj¹
siê zakoñczyæ do 1 wrzeœnia
br. To bardzo istotne, bo
w pobli¿u jest szko³a a bez-
pieczeñstwo dzieci jest naj-
wa¿niejsze.

(jk)

NOWY JORDANEK 
Spe³nia siê marzenie dzieci, m³odzie¿y i wszystkich mieszkañców

Saskiej Kêpy. Popularny „Jordanek” usytuowany przy ul. Nobla
18/26 ustêpuje nowoczesnej inwestycji, która powstaje z myœl¹
o dzieciach i dla dzieci.

Nowa placówka oœwiatowo-wychowawcza spe³niaj¹ca wszystkie
najwy¿sze standardy europejskie sfinansowana zosta³a z bud¿etu
Dzielnicy Praga Po³udnie. W³adze Dzielnicy przeznaczy³y ponad 
5 mln z³otych na inwestycjê i wyposa¿enie obiektu. Bêd¹ przestronne
pracownie malarskie i fotograficzne, sale teatralne i muzyczne wypo-
sa¿one w nowoczesny sprzêt.  

Okoliczni mieszkañcy byli bardzo mocno przywi¹zani do terenu na
którym powstaje inwestycja, a zw³aszcza do górki, która by³a atrakcj¹
zimowych szaleñstw na œniegu. Dlatego te¿ budynek zosta³ tak zapro-
jektowany i tak wpasowany w to miejsce, aby jego dach zim¹ zmienia³
siê w stok narciarski. Trzeba przyznaæ, ¿e drugiego takiego budynku
w stolicy nie ma. 

Ca³kowicie zmieni siê równie¿ teren wokó³ placówki. Jest on w³a-
œnie rewitalizowany. Bêdzie oœwietlenie i ochrona obiektu.

Kamieñ wêgielny zosta³ wmurowany 15 grudnia 2009 roku, a ju¿
pod koniec paŸdziernika br. placówka zostanie uroczyœcie przekazana
m³odzie¿y. Bêd¹ mia³y do swojej dyspozycji blisko 900 m2 powierzch-
ni.

To tutaj pod opiek¹ wysoko wykwalifikowanej kadry dzieci i m³o-
dzie¿ bêd¹ mog³y rozwijaæ swoje zainteresowania, spêdzaæ czas, zna-
leŸæ pomoc i poradê. Bêdzie klub dla przedszkolaków, klub pomocy
szkolnej, pracownie tematyczne, pomieszczenia do rekreacji i wystê-
pów grup teatralnych.

W³adze Dzielnicy Praga Po³udnie maj¹ nadziejê, ¿e dzia³alnoœæ Jor-
danka pomo¿e zapracowanym rodzicom. Ognisko Pracy Pozaszkolnej
da im gwarancjê, ¿e ich dzieci bêd¹ w miejscu bezpiecznym pod okiem
kadry, która zapewni im nie tylko opiekê, ale tak¿e rozwój intelektual-
ny i zdobywanie wiedzy. Z ca³¹ pewnoœci¹ „Mieszkaniec” tak¿e bêdzie
œwiadkiem uroczystego przekazania obiektu. (jt)

Ulica Szaserów – na zielonym bezpieczniej
By³y proœby, interpelacje, pisma ponaglaj¹ce.
By³y reporta¿e w prasie i relacje w telewizji.
Wreszcie po trzech latach starañ sukces!
Rozpoczêto instalacjê sygnalizacji œwietlnej
u zbiegu ulic Szaserów i Wspólnej Drogi.

Tutaj słowiki pięknie śpiewały
„Proszê spojrzeæ, tak to wygl¹da. Wczoraj jak to zobaczy³em na budowie
od razu pomyœla³em, ¿e to lesz. Zebra³em trochê do pudelka. In¿ynier bu-
dowy spiera³ siê ze mn¹, ¿e to masa bitumiczna, prawdopodobnie z lat 
30-tych, ale to nie jest masa. Doskonale pamiêtam przed³u¿enie Francu-
skiej do dawnego dworku Plechanowów. Do 1945 roku by³a ulic¹ leszow¹”.
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- Panie Burmistrzu po-
dobnie jak Pan jestem mie-
szkañcem Pragi-Po³udnie,
czy uwa¿a Pan, ¿e to dobre
miejsce do ¿ycia?

- Od blisko 20 lat mieszkam
na jednym z osiedli Grochowa.
Praga Po³udnie to interesuj¹cy
rejon stolicy, z wielkim poten-
cja³em i mo¿liwoœciami. My-
œlê, ¿e mieszka siê tu z roku na
rok lepiej. Nasza Dzielnica nie
jest monolitem architektonicz-
nym i kulturowym, ka¿da jej
czêœæ ma swoj¹ duszê. Wycho-
dz¹c naprzeciw nowoczesno-
œci warto wpisywaæ j¹ w trady-
cjê. Taka myœl przyœwieca
wielu realizowanym inwesty-
cjom, które powstaj¹ po to,
aby poprawiæ jakoœæ ¿ycia.

- Na przyk³ad Plac Szem-
beka?

- Oczywiœcie. To historycz-
ne miejsce, najwa¿niejszy
i najwiêkszy plac Dzielnicy,
zosta³o nowoczeœnie zapro-
jektowane w sposób przyja-
zny mieszkañcom. Tu bêdzie
mo¿na siê spotykaæ na festy-
nach, uroczystoœciach i zwy-
czajnie, na co dzieñ, w kawia-
renkach czy galeriach. Czy
mia³ Pan okazjê zapoznaæ siê
z projektem? 

- Tak, widzia³em go pod-
czas konsultacji z mieszkañ-
cami i przyznam, ¿e bardzo
mi siê podoba. Cieszê siê, ¿e
jedyn¹ wizytówk¹ Pragi Po-
³udnie przestaje byæ Saska
Kêpa. Widaæ inwestycje na
Grochowie, Kamionku i Go-
c³awiu. 

- W tej kadencji, o ka¿dym
z tych rejonów pamiêtaliœmy.
Ocalamy klimat starego Ka-
mionka. Nadajemy nowy arty-
styczny charakter ulicy Skary-
szewskiej na któr¹ zaprasza-
my artystów z ich pracownia-
mi, galeriami, studiami malar-
skimi i fotograficznymi pro-
ponuj¹c im preferencyjne
stawki za najem lokali u¿ytko-
wych. Propozycja wzbudzi³a
i wzbudza du¿e zainteresowa-
nie œrodowisk twórczych. Mo-
¿e to bêdzie zal¹¿ek siedziby
praskiej bohemy artystycznej.
Na Goc³awiu urz¹dzamy
pierwszy nowy, budowany od
podstaw park wokó³ jeziorka
Balaton. To pierwsza tego ty-
pu inwestycja od wielu lat
w Warszawie. To najwiêksze
mieszkaniowe osiedle Pragi
Po³udnie zyska po wielu la-
tach potrzebny i nowoczeœnie
zagospodarowany teren rekre-
acyjny, w którym ju¿ koñcu
paŸdziernika bêdzie mo¿na
spêdzaæ czas. Tak¿e na Goc³a-
wiu ruszy³a budowa obiektu
o nowoczesnej architekturze
i nowatorskim rozwi¹zaniu.
Dom seniora, ¿³obek, przed-
szkole ju¿ wiosn¹ przysz³ego
roku stanie siê miejscem ³¹-
cz¹cym pokolenia. 

- Mieszkañcy chwal¹ ten
pomys³. Mówi siê, ¿e to bêdzie
takie „rodzinne miejsce”.

- Mi³o mi to s³yszeæ. Stara-
my siê poznawaæ potrzeby
i opinie mieszkañców prowa-
dz¹c szerokie konsultacje
spo³eczne.

- W ostatnim czasie przy-
bywa nowoczesnych obiek-
tów sportowych. Cieszê siê,
¿e mam tak blisko domu bo-
isko przy ul. Brygady Poœci-
gowej.

- Ju¿ 1 wrzeœnia otwieramy
kolejny obiekt w ramach pro-
gramu „Moje boisko – Orlik
2012” przy Gimnazjum nr 23,
przy Tarnowieckiej z boiska-
mi do pi³ki no¿nej, siatkówki,
koszykówki, bie¿ni¹ lekkoa-
tletyczn¹. Mam nadziejê, ¿e
ten ogólnodostêpny kompleks
bêdzie s³u¿y³ nie tylko

uczniom, ale wszystkim mie-
szkañcom. Zespó³ boisk przy
XLVII Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym przy Miêdzyborskiej
bêdzie szesnastym obiektem
sportowym uruchomionym na
Pradze Po³udnie w tej kaden-
cji.

- Panie Burmistrzu, w roz-
mowach z mieszkañcami
Pragi oprócz s³ów uznania
s³yszê równie¿ g³osy niepo-
koju np. zwi¹zane z bra-
kiem ¿³obków, placów za-
baw i miejsc w przedszko-
lach. Mieszkañcy pytaj¹

tak¿e o remonty ulic Czapel-
skiej i Nowopoligonowej.
Pytaj¹ równie¿ o to czy Pra-
ga Po³udnie przestanie byæ
taka szara? 

- Je¿eli powiem, ¿e brak
miejsc w przedszkolach
i ¿³obkach, to problem wszyst-
kich dzielnic stolicy to wiem,
¿e taka odpowiedŸ nie usaty-
sfakcjonuje mieszkañców.
Staramy siê pozyskiwaæ nowe
pomieszczenia i adaptowaæ je
na nowe placówki oœwiatowo-
wychowawcze. Przywracamy
po latach ¿³obek przy ul. Pro-
chowej 49. Mam nadziejê, ¿e
adaptacja pomieszczeñ zakoñ-
czy siê pod koniec tego roku.
Ocieplane s¹ budynki dwóch
przedszkoli, w czterech przed-
szkolach zmodernizowane bê-
d¹ ogrody. Powstaj¹ place za-
baw. Od 30 wrzeœnia najm³od-
si pra¿anie bêd¹ mogli bez-
piecznie spêdzaæ czas u zbie-
gu ulic Miko³ajczyka i Okulic-
kiego. Miesi¹c póŸniej, je-
szcze w tej kadencji, oddamy
dzieciom Placówkê Wycho-
wania Pozaszkolnego – XIV
Ogródek Jordanowski przy ul.
Nobla 18/26. Wiemy, ¿e po-
trzeb jest wiele. Ale kilkuna-
stoletnich zaniedbañ nie da siê
naprawiæ w kilka lat. Na to te¿
potrzeba lat kilkunastu. Mamy
wizje i opracowane plany na
nastêpne lata. 

Koñcz¹ siê prace projekto-
we ulic Czapelskiej oraz No-
wopoligonowej i najwczeœniej
jak to bêdzie mo¿liwe roz-
poczniemy ich modernizacjê.

Nad popraw¹ estetyki bu-
dynków pracuj¹ wspólnoty
mieszkaniowe. Efekty poma-
³u s¹ ju¿ widoczne. Popatrz-
my jak Grochów piêknieje.

Mam nadziejê, ¿e dynamiki
tym dzia³aniom nada realizo-
wany przez Dzielnicê pro-
gram „Kolorowa Praga”.
Chcielibyœmy, aby pomóg³ on
przekszta³ciæ ul. Grochowsk¹
i Alejê Waszyngtona w repre-
zentacyjne arterie, przyci¹ga-
j¹ce nasz wzrok kolorowymi
elewacjami kamienic.

- Jeszcze jedna sprawa,
która wielu interesuje. Co
z handlem w okolicach Sta-
dionu?

- Ta czêœæ Dzielnicy ca³ko-
wicie zmienia charakter. Bu-
dowa Stadionu Narodowego,
naturalnie wpisuj¹cy siê
w krajobraz Park Skaryszew-
ski sprawiaj¹, ¿e z handlowo-
bazarowego, ten obszar,
przekszta³ci siê w teren wi-
dowiskowo-rekreacyjno-spo-
rtowy o najwy¿szych stan-
dardach europejskich. Han-
del w trwaj¹cej kilkadziesi¹t
lat „formule stadionowej”
musia³ przejœæ do historii.
Przeprowadzenie tej zmiany
nie by³o ³atwe. Rzeczywiste
zaanga¿owanie w³adz Mia-
sta, ale tak¿e Dzielnicy po-
zwoli³o na stosunkowo szyb-
kie zaproponowanie kupcom
nowych lokalizacji, konse-
kwencjê w likwidacji niele-
galnego handlu oraz prowa-
dzenie wszelkich negocjacji
w sposób ograniczaj¹cy emo-
cje do minimum. 

- Po kilku latach mieszka-
nia na Pradze Po³udnie, wi-
dzê, ¿e moja Dzielnica ma
bogat¹ przesz³oœæ, ale jest
i otwarta na przysz³oœæ.

- Powoli, ale konsekwent-
nie ³¹czymy tradycjê z nowo-
czesnoœci¹. 

(kuba)

Nowoczesność wkracza na Pragę Południe
Z Tomaszem Kucharskim 
Burmistrzem Dzielnicy Praga-Po³udnie
rozmawia „Mieszkaniec”.

Fabryka Uœmiechów to placówka
edukacyjna dla dzieci i m³odzie¿y
dzia³aj¹ca od kilku lat na Pradze
Po³udnie. „Mieszkaniec” przepro-
wadzi³ wywiad z jej w³aœcicie-
lem i dyrektorem programowym 
Karolin¹ Maliszewsk¹.

M: - Fabryka Uœmiechów rozpoczyna
nowy rok szkolny, co ciekawego ma
w swojej ofercie szko³a w tym roku?

Karolina Maliszewska: - Budz¹ce za-
wsze zainteresowanie kursy jêzykowe dla
dzieci i m³odzie¿y oraz specjalne dla se-
niorów, prowadzone metod¹ ³¹cz¹c¹ po-
znawanie jêzyka z poznawaniem œwiata,
czyli na przyk³ad opowiadamy o stanach
skupienia wody po angielsku, lub poznaje-
my nasze zmys³y poprzez smakowanie
czekolady, cynamonu i cytryny, przygoto-
wujemy sa³atki, ze starszymi przemierza-

my lotniska, odwiedzamy dentystê, rozma-
wiamy o pogodzie, zakupach i wcale siê
nie nudzimy.

M: - Czyli nauka w sposób bardzo na-
turalny?

KM: - …a w dodatku ³atwy, choæ ponie-
wa¿ przygotowanie zajêæ wymaga sporo
czasu i umiejêtnoœci pedagogicznych, lek-
tor musi byæ kreatywny i umiejêtnie równo-
wa¿yæ proporcje sta³ych elementów lekcji:
nagrañ, piosenek i zabawy – dotyczy to
równie¿ lekcji z seniorami! Korzystamy
z naszych materia³ów autorskich oraz
podrêczników wydawnictwa Oxford Uni-
versity Press - lidera w nowoczesnej meto-
dyce nauczania.

M: - Fabryka Uœmiechów produkuje
uœmiechy?

KM: - Tak, jak Wedel czekoladki! Mamy
tu warsztaty naukowe dla Ma³ych Od-
krywców prowadzone przez m³odych pra-
cowników PANu i UW. W sobotê wybie-
ramy siê na najprawdziwsz¹ wyprawê pa-
leontologiczn¹ – serio!!! Proponujemy te¿
Zabawy z matematyk¹ dla dzieci 5-6 let-
nich i 7-8 latków. Fantastyczne zabawy
z cyframi, kszta³tami, miarami, przestrze-
ni¹... Od paŸdziernika rozpoczynamy nowy
cykl warsztatów FIZYKA zamkniêta w ZA-
BAWKACH i zajêcia szachowe dla dzieci.

M: - Bardzo ciekawy program! Sk¹d
pomys³y…?

KM: - Pomys³y przychodz¹ same, wy-
starczy tylko patrzeæ… AS 2010

UŚMIECHY
DLA DZIECI 

I DOROSŁYCH

Informacje i zapisy na zajêcia: sekretariat Fabryki Uœmiechów
przy ul. Ch³opickiego 17/19 (róg Szaserów), tel. 605-100-359
i 792-987-004; mail: szkola@fabrykausmiechow.pl 
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Trenujmy pamięć 
w nowym roku szkolnym

Od kilkunastu lat dzieci w ca³ej Polsce poznaj¹ tajniki dobrej pamiêci na kursach Wojakowskich. Myœl¹ prze-
wodni¹ tych kursów jest: NAUCZ SIÊ UCZYÆ! Œwiat zmienia siê w szybkim tempie i chc¹c za nim nad¹¿yæ trze-
ba uczyæ siê skutecznie i szybko.

Trzeba najpierw przekonaæ dziecko, ¿e ma w sobie mo¿liwoœci o których dotychczas nie wiedzia³o oraz ¿e ich
poznanie jest przyjemnoœci¹ i zabaw¹. Odblokowanie psychiczne, pozbycie siê „szkolnych strachów” i ograni-
czaj¹cych nawyków, wyrobienie przekonania, ¿e z ka¿d¹ rzecz¹ mo¿na sobie poradziæ, wzbudzenie wewnêtrz-
nej motywacji to pocz¹tek treningu.

„Bez sprawnej pamiêci nie ma efektywnego uczenia siê i w pe³ni œwiadomego ¿ycia”
W dzisiejszym œwiecie dzieci czêsto s¹ zagubione wœród nat³oku informacji, filmów, telewizji i wszechobec-

nej komputeryzacji ¿ycia. Nie maj¹ nawyku analizowania i rozumienia tego, czego siê ucz¹. W konsekwencji s¹-
dz¹, ¿e brak im zdolnoœci a z tego rodzi siê negatywne nastawienie do szko³y i nauki. Nic bardziej mylnego! Jak
mo¿na wyszkoliæ pamiêæ udowodnili Monika i Maksymilian Wojakowscy ze Szczecina. Ich ojciec postanowi³ po-
móc dzieciom, tworz¹c podwaliny obecnych kursów. Efektem by³y rekordy Guinnessa w zapamiêtywaniu uk³a-
du kart i oczek w rzutach kostk¹ do gry, zapisane w Ksiêdze Rekordów w 1991 roku.

„Dobra pamiêæ to wa¿ny element sukcesu w ka¿dej dziedzinie ¿ycia”
Jeœli dziecko poddane testowi pamiêciowemu jest w stanie zapamiêtaæ siedem dowolnie wybranych wyra-

zów lub obrazów uznaje siê, ¿e ma dobr¹ pamiêæ. Je¿eli powtórzy 10 s³ów uznawane jest za wybitne. Do jakiej
zatem grupy zaliczyæ dzieci, które zapamiêtuj¹ 100 wyrazów b¹dŸ obrazów? Takimi osi¹gniêciami mog¹ siê wy-
kazaæ uczniowie po kilku miesi¹cach treningu pamiêci. Oto stwierdzenia dzieci, które ukoñczy³y ten kurs:

1. nie mam teraz ¿adnych problemów z histori¹,
2. na lekcjê geografii nauczy³am siê kilkudziesiêciu pañstw ze stolicami w 40 minut,
3. mam bogatszy zasób s³ów, ³atwiej formu³uje mi siê zdania,
4. teraz nie wkuwam bezmyœlnie na pamiêæ, a wszystko przychodzi mi du¿o ³atwiej.
Æwiczenia prowadzone na kursie rozwijaj¹ pamiêæ wizualn¹, skojarzeniow¹. Rozwój wyobraŸni pozwala wi-

zualizowaæ to, co chce siê kodowaæ w pamiêci. Uczniowie poznaj¹ mnemotechniki, dziêki którym rozwijaj¹ fan-
tazjê, sztukê koncentracji, kreatywnoœæ. 

(Badania wykaza³y, ¿e uczniowie pos³uguj¹cy siê mnemotechnikami siedmiokrotnie zwiêkszaj¹ skutecznoœæ
nauki.) Wszystkie te umiejêtnoœci nabywane podczas kursu, powoduj¹ du¿o wiêksze poczucie w³asnej warto-
œci i ucz¹ samodzielnoœci – pomoc rodziców przy odrabianiu lekcji staje siê zbêdna!

Zajêcia w Szkole Pamiêci Wojakowskich prowadzone s¹ w niewielkich 10-cio osobowych grupach dwa razy
w tygodniu po 2 godziny lekcyjne przez ca³y rok szkolny. 

Dla dzieci starszych prowadzone s¹ kursy intensywne pó³roczne. Najlepsi uczniowie po zakoñczeniu kursu
bior¹ udzia³ w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Pamiêciowej.

Filia Nr 1 w Warszawie prowadzi te zajêcia od 18 lat, w Szkole Podstawowej Nr 312 w Warszawie przy ul.
Umiñskiego 12 (Goc³aw) oraz na terenie Sulejówka, Weso³ej, Zielonej, Starej Mi³osnej. Jej wychowankowie bar-
dzo czêsto s¹ zdobywcami z³otych, srebrnych i br¹zowych medali na wspomnianych wy¿ej olimpiadach.

Zapisy uczniów do nowych grup treningowych odbywaj¹ siê podczas pierwszych wrzeœniowych zebrañ ro-
dziców na terenie szkó³ oraz telefonicznie. Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ bezpoœrednio od
licencjonowanego trenera mgr Lucyny Zabiega tel. 502 501 290 lub 22 773 74 16. AS 2010

SZKOŁA PAMIĘCI WOJAKOWSKICH Gocław ul. Umińskiego 12 
(w Szkole Podstawowej Nr 312) oraz Szkoły na terenie Sulejówka, Wesołej,

Zielonej, Starej Miłosnej. Tel. 502 501 290 lub 22 773 74 16
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MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

Od 20 wrzeœnia, w godzinach
szczytu linia 137 bêdzie kurso-
waæ z wiêksz¹ czêstotliwo-
œci¹. Termin wprowadze-
nia oczekiwanej przez
mieszkañców Pragi
Po³udnie zmiany, pla-
nowany pierwotnie na 1
wrzeœnia, niestety musia³
zostaæ przesuniêty. Pasa¿ero-
wie – oprócz wszystkich do-
tychczasowych – bêd¹ mieli do
dyspozycji dodatkowe kursy:
z pêtli os. Dudziarska o godz.
6.38, 7.58, 14.38, 15.58, 17.18
i 18.30x (kurs zjazdowy do
przystanku P³owiecka), a z pêtli
PKP Olszynka Grochowska
o godz. 7.18, 13.58, 15.18,
16.38, 17.58.

� � �
Na terenie budowy Stadionu

Narodowego w Warszawie roz-
pocz¹³ siê monta¿ schodów ru-
chomych. Zamontowano 13
z 39 wind, 8 jest w trakcie mon-
ta¿u. Trwa budowa elewacji
aluminiowo – szklanej pomie-
szczeñ znajduj¹cych siê pod

trybunami. Wykonano ok. 30 %
z ponad 2 ha powierzchni tych
œcian zewnêtrznych.

� � �
23 sierpnia w dzielnicy We-

so³a otwarto uroczyœcie trzy no-
wo powsta³e i zmodernizowane
place zabaw – przy ul. Akacjo-

wej, ul. Warszawskiej (Zielona)
i przy ul. Jana Paw³a II (Stara
Mi³osna).

� � �
We wtorek 7 wrzeœnia o godz.

18.00 w Katedrze œw. Floriana
na Pradze czytelnicy tygodnika
„Idziemy” bêd¹ uczestniczyæ
w uroczystej mszy œwiêtej kon-
celebrowanej przez abp Henry-

ka Hosera z okazji 5-lecia ist-
nienia pisma. W czasopiœmie
zawsze znajdziemy wiele inte-
resuj¹cych tematów, nie tylko
z ¿ycia diecezji warszawsko-
praskiej, ale równie¿ odpo-
wiedzi na nurtuj¹ce nas pytania
i w¹tpliwoœci. Oprócz informa-
cji miejskich i kulturalnych
znajdziemy te¿ kolumny sporto-
we, porady lekarza, zielarza itp.
Wiêcej na www.idziemy.com.pl
Do urodzinowych ¿yczeñ do³¹-
cza siê „Mieszkaniec”.  

� � �
W sobotê 18 wrzeœnia br. na

terenie Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Weso³ej przy ul. 1 Pu³-
ku Praskiego 31 w godz. 15.00-
21.00 odbêdzie siê II edycja
konkursu amatorskich zespo-
³ów rockowych „ROCK-ON”.
Tegoroczna edycja poœwiêcona
bêdzie rocznicy zakoñczenia
Powstania Warszawskiego. 

� � �
Do Ogrodu Botanicznego

w Powsinie zawita³a ju¿ jesieñ.
Kwitnie jeszcze wiele gatunków
roœlin, jednak na wielu pojawia-
j¹ siê owoce, niejednokrotnie
bardzo dekoracyjne oraz zaczy-
naj¹ siê przebarwiaæ liœcie
drzew. Kwitn¹ krzewy budleji,
piêciorników krzewiastych oraz
ketmii syryjskiej, owocuj¹ drze-

wa magnolii oraz ileksu okó³ko-
watego. W pe³ni kwitnienia s¹
astry czasami zwane marcinka-
mi, rozpoczynaj¹ kwitnienie je-
sienne z³ocienie. Kwitn¹ dalie

zwane georginiami (na zdjêciu)
i pacioreczniki. 

� � �
Ju¿ wrócili do szkó³
uczestnicy obozu
szkoleniowo-wypo-
czynkowego organi-

zowanego przez Klub
Sportowy Classsic War-

szawa. Dzieciaki z praskich
podstawówek wypoczywa³y
w nadmorskim DŸwirzynie, ale
na pla¿ê pomimo cudownej po-

gody trzeba je by³o wyganiaæ –
bo chcia³y tylko tañczyæ. - M³o-
dzi tancerze pracowali w waka-
cje nad form¹ i kondycj¹, a my
nied³ugo bêdziemy mogli zoba-
czyæ ich umiejêtnoœci podczas
turniejów tanecznych w nad-
chodz¹cym sezonie – zapewnia
trener Jacek Krupa. Wiêcej na
www.stclassic.pl

� � �
Lider partii Wolnoœæ i Prawo-

rz¹dnoœæ Janusz Korwin-Mikke
og³osi³ 25 sierpnia, ¿e bêdzie
startowa³ w wyborach na prezy-
denta Warszawy. Obiecuje, ¿e
gdy zostanie prezydentem, to
m.in. usunie tramwaje tam,
gdzie koliduj¹ one z ruchem
ulicznym. – Bêdê prezydentem
ludzi, którzy maj¹ samochody
i którzy s¹ bezlitoœnie têpieni
przez pani¹ (Hannê) Gronkie-
wicz -Waltz – powiedzia³.

� � �
W niedzielê 12 wrzeœnia

w czasie Targów ZOOMAR-
KET w Pa³acu Kultury i Nauki
(wejœcie od ul. Marsza³kow-
skiej) w³aœciciele i mi³oœnicy
psów bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³
w ró¿nych konkursach m.in. na
najlepszego prezentera i psa
najbardziej podobnego do opie-
kuna. GwoŸdziem programu
bêdzie wybór najpiêkniejszego
kundelka stolicy. Pocz¹tek im-
prezy o godz.12.00. (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 3.09. godz. 19.00 – „¯ycie i œmieræ Fryderyka Chopi-
na”– spektakl poetycko-muzyczny wed³ug poezji Romana
Brandstaettera, wstêp wolny; 5.09. godz. 15.00–19.00 – Dzieñ
Otwarty w CPK – oferty zajêæ, spotkania z instruktorami, zapisy
na warsztaty. Spotkanie z przedstawicielami prywatnej przycho-
dni medycznej Provital po³¹czone z bezp³atnymi, podstawowymi
badaniami lekarskimi, wstêp wolny; 6.09. godz. 19.00 –„Mate-
matyka mi³oœci”- spektakl Ester Vilar w przek³adzie Jacka Kadu-
czaka, wstêp wolny; 11.09. godz. 14.00 – ŒWIÊTO SASKIEJ
KÊPY ul. Paryska; 16.09. godz. 18.00 – Spotkanie z praskim bal-
ladzist¹ Janem Rychnerem pt. „Jesienny pejza¿ s³owa z ró¿¹
w tle”. Utwory poety przeczyta aktor Jan Krzos, wstêp wolny;
17.09. godz. 19.00 – „Historie dni zapomnianych” spektakl wg
scenariusza Chrystiana Orzeszko, wstêp wolny; 
�� Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim – 4.09. godz.
18.00 – IV Skaryszewska Biesiada Poetycka. Wyst¹pi¹: Gra¿yna
£obaszewska, Stanis³aw Soyka i Yanina – wstêp wolny; 8.09.
godz. 21.15 – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim – De-
szczowa Piosenka”, wstêp wolny; 11.09. i 12.09 godz. 12.00 –
Ptaki Skaryszaki – warsztaty rodzinne przygotowane przez Info-
Praga - Stowarzyszenie Monopol Warszawski, wstêp wolny; 
�� Legalna& Kêpa Cafe – 12.09. godz. 16.00 start z Legalnej,
Terespolska 4 „Z twarz¹ w trawie i w³osami w k³osach” -
wspólne odkrywanie przyrody Parku Skaryszewskiego i Skweru
Stanis³awa Augusta. Przechadzkê poprowadzi dr Marta Wrzosek,
botanik z Uniwersytetu Warszawskiego. Wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Anin” ul. V Poprzeczna 33 – 4.09. godz.
16.00 - Muzyczno-s³owno-taneczny prezent z okazji 100-lecia
Anina. W programie wrêczenie nagród laureatom konkursów
„Bywalec Anina”, promocja Antologii Poetów Aniñskich „Ani-
nianie Aninianom”; zabawa taneczna na „dechach” z zespo³em
„Promile”; tort stulecia - palce lizaæ;
�� „Pragnienie” - plenerowy podwórkowo-parkowy spektakl ko-
stiumowy Teatru „Wiatrak”- dla mieszkañców okolicznych do-
mów, ich rodzin, znajomych, przyjació³ - 2.09. godz. 18.00 - £u-
kowska 8 – plac przed blokiem; 3.09. godz. 15.00 - ul. Znicza –
Park; 4.09. godz. 15.00 Mycielskiego 21a – podwórko; 4.09.
godz. 17.30 - Kobielska 7 – podwórko; 5.09. godz. 15.00 -
Osowska 86 – podwórko; 5.09. godz. 17.30 - ul. Romea i Juli –
okr¹g³y plac (nieopodal ul. Garwoliñskiej).
�� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy ul.
Starzyñskiego 21 – 5.09. godz. 14.00-18.00 – Dzieñ Otwarty,
oferta Oœrodka Kultury na sezon 2010/2011; godz.16.00 –
O królu Apsiku. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru
NARWAL; 11.09. godz. 19.00 – LIFTING. Monodram w wyko-
naniu Jolanty ¯ó³kowskiej. Akompaniament – Piotr Golla; 12.09.
godz. 16.00 – Warsztaty historyczno-artystyczne „Wars i Sawa”
– powstanie Warszawy. Zajêcia s¹ przeznaczone dla dzieci
w wieku 4-6 lat. Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel. 22
773 61 88, 773 55 99. Udzia³ jest bezp³atny;
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” Warszawa Weso-
³a, ul. Jana Paw³a II 25 – 5.09. godz. 13.00–18.00 – Dzieñ
Otwarty - zapoznanie siê z ofert¹ programow¹ na sezon
2010/2011. godz. 14.00 - Zajêcia plastyczne z El¿biet¹ Lipiec;
godz.15.00 - Zabawy dla dzieci z instruktorami Akademii Malu-
cha; 16.09. godz. 19.00 - „Kultura i cywilizacja Majów”- opo-
wieœci i pokaz slajdów. Spotkanie poprowadzi kulturoznawca cy-
wilizacji staro¿ytnych œwiata Majów Marek £asisz; 
�� Ogród Botaniczny w Powsinie ul. Prawdziwka 2 - Koncerty
XV Miêdzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Floralia Mu-
zyczne - Muzyka w Kwiatach, Chopin i Jego Przyjaciele” - 5.09
godz. 15. 00. - Lidia Grychto³ówna „Babie lato”; 12.09 godz.
15.00. – Bertrand Giraud (Francja) „Kwiaty jesieni”. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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64 LA64 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

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

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 22 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

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

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

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

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

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

wanych ludzi, zawi¹zania owocnych przyjaŸni.
Zatem nie tylko rozwiniesz siê duchowo i spo-
³ecznie, ale te¿ zdobêdziesz now¹ umiejêt-
noœæ! Posiadanie dyplomu ukoñczenia szko³y
muzycznej to widomy znak wszechstronnoœci,
wysokiej kultury muzycznej, ale równie¿ swo-
iste œwiadectwo dojrza³ego charakteru. To du-
¿y plus w oczach innych. 

Ludzi muzykuj¹cych wyró¿nia optymizm
i wiara we w³asne si³y. S¹ to osoby w g³êbo-
kiej zgodzie ze sob¹, maj¹ okreœlone cele oraz
determinacjê, aby je zrealizowaæ. Czas po-
œwiêcony na grê pozwala im zdystansowaæ
siê od rzeczywistoœci i obiektywnie spojrzeæ
na ¿ycie. Odnosz¹ sukcesy w ¿yciu towarzy-
skim i nie boj¹ siê podejmowania wyzwañ.
Edukacja muzyczna, obecnie trochê zapo-
mniana w szkolnictwie powszechnym jest
bardzo wa¿na i bardzo po¿¹dana, o czym
œwiadczy rosn¹ce wci¹¿ zainteresowanie mu-
zyczn¹ ofert¹ pozalekcyjn¹, kursami tañca czy
nauki gry na instrumencie. Dlatego nie pozo-
stawaj w tyle! Wybierz kurs z g³ow¹ i zarezer-
wuj jedn¹ godzinê w tygodniu na naukê
w szkole muzycznej (umuzykalniaj¹cej). Ten
czas zaprocentuje! AS 2010

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

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    7777

- Patrz pan, panie Eustachy, ile szczêœcia mo¿e daæ ludziom
szeœæ z³otych… Skinieniem g³owy Kazimierz G³ówka skierowa³
wzrok pana Mordziaka na troje nieco zmarnowanych, ale wy-
raŸnie szczêœliwych ludzi, dla których trzy browarki kupione za
ostatnie grosze, by³y niczym transfuzja dla ¿o³nierza na wojnie
– ratowa³y ¿ycie.

- Znakiem tego, panie Kaziu, jak ktoœ ma wiêksz¹ kasê ni¿
szeœæ z³otych, jest o tyle ile ma, szczêœliwszy ni¿ oni.

- A to ju¿ zale¿y, jak kiedy i jak kto. Jedni s¹ szczêœliwi, gdy
maj¹ na komorne, op³aty i jeszcze na codzienny obiad, inni do-
piero wtedy, gdy staæ ich na Bentleya. Tylko, ¿e jak szarpn¹ siê
na takie auto, to dowiaduj¹ siê, ¿e kolega te¿ ma Bentleya,
a na dodatek willê na francuskiej Riwierze… i znowu s¹ nie-
szczêœliwi. Pieni¹dze nie zawsze daj¹ szczêœcie.

- Podobno, ale ja bym zaryzykowa³ sprawdziæ, czy to praw-
da. Tylko widzisz pan, panie Kaziu, sk¹d wzi¹æ tak¹ forsê?

- Trzeba pracowaæ i oszczêdzaæ. Oszczêdnoœci¹ i prac¹ lu-
dzie siê bogac¹, jak to mówi¹.

- Mówi¹ te¿: módl siê i pracuj, a garb ci sam wyroœnie.
- Znakiem tego, panie Eustachy, s¹ tylko trzy sposoby zro-

bienia du¿ej kasy.
- Co to pañskim zdaniem jest du¿a kasa?
- Powiedzmy taka, ¿e jak starczy na Bentleya i willê na Ri-

wierze, to jeszcze zostaje na chlebek z mase³kiem.
- I jakie to sposoby?
- Z moich obserwacji wynika, ¿e ¿eby zrobiæ forsê trzeba

mieæ pomys³, fart, albo cholern¹ odwagê.

- Znaczy, detalicznie, co pan ma na myœli.
- Pijesz pan wodê z plastikowych butelek?
- Pijê?
- To wiesz pan, ¿e one maj¹ teraz taki cycek, który siê wyci¹-

ga i woda leci, a jak jest wciœniêty, to nie. To bardzo wygodne,
bo na przyk³ad w samochodzie cz³owiek siê nie obleje. Otó¿
goœæ, który ten cycek wymyœli³ ma na Florydzie willê za 30 mi-
lionów dolarów. Powiedzmy, ¿e tych butelek dziennie robi siê
na œwiecie milion i on ma od ka¿dej centa. To on ma 10 tys. do-
larów. Dzieñ w dzieñ.

- Mo¿na te¿ nieŸle siê odkuæ, ja siê ma talent. Na przyk³ad
pani Szymborska za swój talent dosta³a Nobla i milion dola-
rów.

- Ale to te¿ poniek¹d kwestia fartu. Wiesz pan, ilu jest na
œwiecie poetów? I ka¿dy utalentowany, tylko nie ka¿dy ma
szczêœcie byæ zauwa¿onym. Zatem drugi sposób zrobienia ka-
sy, to mieæ fart. To tak jak trafiæ w totka.

- A odwaga?
- Niejaki Kubica, kierowca wyœcigowy zarabia ok. oœmiu mi-

lionów euro na rok. Przyzna pan jednak, ¿e trzeba mieæ nabia³,
jak to mówi¹, ¿eby wsi¹œæ do zbiornika z paliwem i zasuwaæ
300 km/h na prostej, a 200 na zakrêtach. 

- Mnie, panie Kaziu, wystarczy skocznia narciarska. Raz sta-
n¹³em na górze… Tylko zerkn¹³em w dó³ i o ma³o nie umar³em
ze strachu.

- A Ma³ysz skacze ju¿ parê lat…
- Fajnie pomarzyæ, co nie?
- No, có¿ panie Eustachy – nie mieliœmy pomys³u na cycek

do flaszki, nie jesteœmy Szymborsk¹, ani „or³em z Wis³y”. 
- Mieliœmy za to fart, panie Kaziu. Przecie¿ mog³o byæ go-

rzej.  
Szaser

Co tam panie na Pradze...

Z nêdzy do pieniêdzy

Wa¿ne, ¿eby odpoczywaæ
skutecznie i z przyjemnoœci¹.
No i - m¹drze planowaæ, jakie
pami¹tki przywozimy z tych
podró¿y. Urocze, ma³e stwo-
rzonka (od gekonów i ¿ó³wi po
wê¿e czy ma³py), przewiezione
przez granicê legalnie (choæ
nie zawsze), maj¹ to do siebie,
¿e uparcie rosn¹ i przewa¿nie
z czasem przestaj¹ byæ takie
milutkie czy zabawne. To nie
huragany przynios³y krwio¿er-

cze piranie, odkrywane co ja-
kiœ czas w którymœ z polskich
zbiorników wodnych, tylko
wpuœcili je tam nieodpowie-
dzialni akwaryœci, podobnie,
jak ¿ó³wie, aligatorki i inn¹ eg-
zotyczn¹ faunê. W¹¿ boa w ga-
ra¿u podziemnym, choæ niedu-
¿y, napêdzi³ strachu pewnej
pani, która spokojnie podje-
cha³a z zakupami do domu. 

Przywozisz zwierz¹tko? To
jesteœ za nie odpowiedzialny

i jeœli masz go doœæ, pozb¹dŸ
siê go jak cz³owiek: oddaj do
ZOO lub daj og³oszenie, mo¿e
ktoœ bêdzie zainteresowany.
Nie porzucaj go cichcem
w przypadkowym miejscu, bo
zawsze bêdzie ktoœ, kto to wi-
dzi - choæby Ty. Nie³atwo my-
œleæ o sobie, jak o nieludzkim
drêczycielu, a udrêk¹ dla
stworzenia jest w³aœnie takie
dzia³anie, z naszym surowym
zim¹ klimatem. Nie jesteœ
przecie¿ do koñca z³ym cz³o-
wiekiem, bo gdyby tak by³o,
zwierzê zosta³oby bez skrupu-
³ów pozbawione ¿ycia, a nie
podrzucane! Ale nie tylko to
przywozimy z zagranicy: rów-
nie¿ znakomite kawy czy her-
baty, egzotyczne przyprawy
i przepisy kulinarne czy zna-
jomoœæ obcych jêzyków, choæ-
by wyrywkow¹ i pobie¿n¹.
Lecz nigdy nie wiadomo, kie-
dy siê przyda. Mo¿e podczas
wieczornego relaksu przy te-
lewizorze? Program bywa pe-
³en niespodzianek… żu

Kobiecym okiem

My, Polacy, podró¿ujemy
coraz wiêcej i coraz dalej.
Dla wielu m³odych ludzi nie
s¹ atrakcj¹ trzy tygodnie pod
namiotem na Mazurach, wol¹
szeœæ tygodni autostopem,
z plecakiem i namiotem, ale
na przyk³ad po Ba³kanach,
z Albani¹ w³¹cznie.

Starsze pokolenie dzieli siê
z grubsza na dwie grupy: jed-
na przez ca³y sezon (z urlo-
pem w³¹cznie) uprawia³a
„dzia³kowanie” na terenie
w³asnym lub zaprzyjaŸnionym
a druga uwa¿a lato za zmar-
nowane, jeœli z naszych, pol-
skich upa³ów nie wybierze siê
w jeszcze wiêksze, panuj¹ce
na po³udniu, poczynaj¹c skro-
mnie od Turcji, a na pe³nej eg-
zotyce koñcz¹c.

Podró¿e,
podró¿e…
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Jest to 79 (s³ownie SIEDEMDZIESI¥TA DZIEWI¥TA) ksi¹¿ka profesora dr hab.
Longina Pastusiaka, jednego z najwybitniejszych amerykanistów nie tylko Pol-
ski, ale i œwiata. Powiedzmy te¿, ¿e bez najmniejszej przesady jest to ksi¹¿ka
wrêcz monumentalna, Tytu³? „400 lat stosunków polsko-amerykañskich (1608-
2008)”. Wydawnictwo Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa,
2010. Od razu wyjaœniamy: pierwsza UDOKUMENTOWANA obecnoœæ Polaków
w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych nast¹pi³a w³aœnie w 1608 roku w Jame-
stown, w obecnym stanie Wirginia. Ksi¹¿ka Pastusiaka to dwa tomy licz¹ce ra-
zem 1982 strony. 

Te dwa tomy nie dadz¹ siê zrecenzowaæ w krótkim felietonie i dlatego skon-
centrujê siê tylko na jednym dokumencie a to ze wzglêdu na fakt, ¿e ods³ania
on jedn¹ z przyczyn, dla których Pastusiak poœwiêci³ siê amerykanistyce. By³
rok 1957 a sprawa, jak pisze on sam, wygl¹da³a tak: „Ambasada USA w War-
szawie uwa¿nie œledzi³a i analizowa³a ukazuj¹ce siê w prasie polskiej artyku³y
dotycz¹ce spraw wewnêtrznych, ale tak¿e zagranicznych. Analizy te, czêsto
wraz z fotokopi¹ artyku³ów, przekazywano do Waszyngtonu. 

„Jak szczegó³owo Amerykanie œledzili rynek prasowy, œwiadczy sprawa za-
mkniêcia przez w³adze studenckiego pisma ‘Horyzonty’, z którym osobiœcie
wspó³pracowa³em jako student czwartego roku Wydzia³u Dziennikarskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego. Na pocz¹tku stycznia 1957 roku sekretarz stanu,
John Foster Dulles, przes³a³ depeszê do ambasady amerykañskiej w Warszawie
z informacj¹ ‘z wiarygodnych Ÿróde³’, ¿e studenckie pismo ‘Horyzonty’ zosta³o
w po³owie grudnia roku poprzedniego zamkniête. Dulles prosi³ o potwierdzenie
tej informacji i przes³anie egzemplarza tego pisma do Waszyngtonu. 

„10 stycznia 1957 r. ambasador Joseph Jacobs przes³a³ sekretarzowi stanu
depeszê nastêpuj¹cej treœci: ‘Horyzonty’ zosta³y zawieszone a szczotki w dru-
karni skonfiskowane w po³owie grudnia. Longin Pastusiak powiedzia³, ¿e ‘dzia-
³ania zosta³y podjête ze wzglêdu na zbyt mocne poparcie dla rewolucji wêgier-
skiej. Numer zawiera³ równie¿ artyku³ pt. ‘Proponujemy otwarcie Oœrodka In-
formacyjnego Stanów Zjednoczonych w Warszawie. 

„’Autor Pastusiak, student czwartego roku dziennikarstwa, poinformowa³
Edwarda Symansa (sekretarz prasowy ambasady – L.P.), ¿e jego artyku³ nie by³
zdjêty. Ambasada spróbuje uzyskaæ 23 numery pisma dotychczas wydane. Stu-
denci dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego podejmuj¹ próby uzyskania
zgody na wznowienie publikacji. Kopiê artyku³u Pastusiaka przesy³am poufn¹
poczt¹’. 

„Oto fragment mojego artyku³u – ci¹gnie Pastusiak w swojej ksi¹¿ce - ‘Dziœ
w pe³ni zdajemy sobie sprawê z wielu b³êdów pope³nionych w przesz³oœci. Wie-
my, ¿e tylko szkodê mog³o wywo³aæ odciêcie polskiej opinii publicznej od infor-
macji o USA i obywateli amerykañskich od wiadomoœci o Polsce. Stosunki pol-
sko-amerykañskie wymagaj¹ nowego spojrzenia. Ten dzia³ naszej polityki za-
granicznej nie mo¿e byæ pominiêty w donios³ym procesie naprawy b³êdów prze-
sz³oœci’”. 

W 1957 roku Pastusiak mia³ 22 lata a ju¿ zosta³ uwieczniony w koresponden-
cji dyplomatycznej miêdzy ambasadorem USA w Warszawie a sekretarzem sta-
nu Dullesem, który w sprawach polityki zagranicznej USA mia³ wiêcej do powie-
dzenia ni¿ jego szef, prezydent-genera³ Dwight D. Eisenhower, legenda drugiej
wojny œwiatowej. Tak wiêc, nie przypadkiem jest ca³a amerykanistyczna karie-
ra Pastusiaka (a i jego stanowisko marsza³ka Senatu „po drodze” ju¿ w Trzeciej
RP chyba te¿ nie) oraz te dwa tomy obecne jak i 78 poprzednich, zaznaczonych
w tytule. 

Zygmunt, Broniarek

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
�� nowe meble na wymiar, wersalki, 

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

�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy

�� zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

�� posiadamy wybór tkanin i transport
ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

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

REKLAMA REKLAMA

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
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Zakochaj siê... w Warszawie
i warszawskiej syrence!

Syrenka warszaw-
ska – pó³ kobieta, pó³
ryba. Urodzona osiem
wieków temu. Jako
„dziecko” niezbyt uro-
dziwa panna. By³a
stworem na dwóch ³a-
pach zakoñczonych
szponami lub kopyta-
mi bawolimi. Z bioder
wystawa³y jej skrzyd³a
a od po³owy przypomi-
na³a smoka.

Syrenka dorasta³a przez stulecia, piêkniej¹c z biegiem czasu. Dziœ
jest smuk³¹ dziewczyn¹ z rybim ogonem – wiecznie m³od¹, choæ wie-
kow¹ ju¿ dam¹. Od zawsze i niezmiennie dzier¿y w swych d³oniach
miecz i tarczê, broni¹c miasta, które sobie ukocha³a.

Jej tajemnicza postaæ skrywa wszystkie sekrety Warszawy, dumnie
stoj¹c na stra¿y jej mieszkañców.

W czwartek 26 sierpnia uroczyœcie otwarto wystawê poœwiêcon¹
herbowi stolicy pt.: „Zakochaj siê w Warszawie, jak syrenka. Osiem
wieków warszawskiej syrenki”. 

Ekspozycja zorganizowana z okazji 20-stej rocznicy przywrócenia
miastu powojennego herbu przez Radê m. st. Warszawy, dostêpna bê-
dzie do 7 wrzeœnia w Galerii Plenerowej przy ul. Traugutta róg Kra-
kowskiego Przedmieœcia.

Jak mówi kurator wystawy Anna Wajs z Archiwum Pañstwowego 
m.st. Warszawy, celem ekspozycji jest przedstawienie zmieniaj¹cego
siê przez wieki wizerunku syrenki, ze szczególnym uwzglêdnieniem
okresu od 1811 do 1915 roku, gdy nie by³a herbem stolicy. 

- Syrenka warszawska to wa¿ny element marki stolicy – mówi dyrek-
tor Biura Promocji Miasta Urzêdu m.st. Warszawy Krystyna Ratajczyk.
- Chcemy zapoznaæ warszawiaków i turystów z histori¹ jej wizerunku
oraz przedstawiæ jak zaskakuj¹co symbol ten ewaluowa³ przez wieki,
zmieniaj¹c siê zgodnie z estetyk¹ danego czasu.

Czwartkowy wernisa¿ otworzyli kolejno: przewodnicz¹ca Rady m.st.
Warszawy Ewa Malinowska - Grupiñska, zastêpca Prezydenta m.st.
Warszawy Andrzej Jakubiak, dyrektor Archiwum Pañstwowego m. st.
Warszawy Ryszard Wojtkowski oraz kurator i autorka wystawy Anna
Wajs. Obecni byli tak¿e wspó³autorka ekspozycji Magdalena Mas³ow-
ska oraz odpowiedzialna za projekt graficzny Dobrochna Badora.

Wydarzenie zebra³o równie¿ pokaŸn¹ grupê warszawiaków a tak¿e
zwiedzaj¹cych nasze miasto obcokrajowców, którzy mieli okazjê wy-
konaæ zdjêcie wcielaj¹c siê w postaæ syrenki sprzed stu lat. 

Takim oto magicznym sposobem w ci¹gu jednego dnia, nasza syren-
ka kolejne setki razy zmienia³a swoje oblicze. Trzeba przyznaæ, ¿e
szczególnie egzotycznie wygl¹da³a ze skoœnymi oczami, kruczoczar-
nymi w³osami i niewyobra¿alnie szeroko uœmiechniêt¹ buzi¹. 

Ale có¿ siê dziwiæ - takie ju¿ przecie¿ prawo ka¿dej kobiety, ¿e
zmienn¹ jest. Piêkna Syrenko - sto lat! Co mówiê – tysi¹c!

Katarzyna Zielińska−Witek

Do tej pory na scenie Muszli Koncerto-
wej goœcili ju¿ miêdzy innymi: Grzegorz
Turnau (na zdjêciu na str. 1), Raz Dwa Trzy
czy Antonina Krzysztoñ. 4 wrzeœnia rów-
nie¿ nie zabraknie znanych nazwisk. Tym
razem wyst¹pi: Gra¿yna £obaszewska,
gwiazd¹ wieczoru bêd¹ Stanis³aw Soyka
oraz Yanina. Tradycyjnie o przyjazn¹ atmo-
sferê wieczoru i o profesjonaln¹ „konferan-
sjerkê” zadba Piotr Ba³troczyk. Nie co
dzieñ widzi siê takich artystów na jednej

scenie. – Jak do tej pory ka¿dy koncert by³
magiczny – zachêca Barbara Gebler-Wa-
siak, dyrektorka Centrum Promocji Kultury
na Pradze Po³udnie.

Impreza to gratka dla mi³oœników talentu
Agnieszki Osieckiej. Artyœci wykonaj¹
utwory do nieznanych, nie publikowanych
tekstów poetki. Organizatorzy zadbali te¿
o odpowiedni¹ oprawê wystêpu. – Tak jak
w zesz³ych latach wystêpom towarzyszyæ
bêdzie piêkna oprawa œwietlna. Obiekt zo-
stanie zadaszony, wiêc nie trzeba obawiaæ
siê deszczu – opowiada Miros³aw Salach 

z Wydzia³u Kultury Dzielnicy Praga Po³u-
dnie Miasta Sto³ecznego Warszawy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e iloœæ wejœciówek
na koncert jest ograniczona ze wzglêdu na
aktualne przepisy dotycz¹ce organizowa-
nia imprez masowych. Na widowni mo¿e
wiêc zasi¹œæ jedynie 1500 osób. Dlatego
warto przyjœæ wczeœniej. Organizatorem
wydarzenia jest Centrum Promocji Kultu-
ry we wspó³pracy z Wydzia³em Kultury
Dzielnicy Praga Po³udnie. Wejœciówki
odebraæ bêdzie mo¿na przy wejœciu do
Muszli. Patronat medialny nad imprez¹,
tradycyjnie obj¹³ m.in.„Mieszkaniec”. My
tam bêdziemy. A Ty Szanowny Czytelni-
ku? Czekamy.

Olga Kamionek

Przy Miêdzynarodowej (na
odcinku od al. Waszyngtona do
Grochowskiej) znajduj¹ siê naj-
cenniejsze, zielone obszary
Pragi Po³udnie. Na wschód roz-
ci¹ga siê Bulwar Stanis³awa
Augusta, a na zachód Park Ska-
ryszewski i jeziorko Kamion-
kowskie. O ile Miêdzynarodo-
wa od strony al. Waszyngtona
wygl¹da przyzwoicie, o tyle od
Grochowskiej czêsto przedsta-
wia obraz nêdzy i rozpaczy.
Szczególnie u zbiegu ul. Stani-
s³awa Augusta i al. Wedla. To
tutaj w³aœnie sk³adowiska mate-
ria³ów i odpadów budowlanych
urz¹dzaj¹ sobie ró¿ne firmy re-
alizuj¹ce okoliczne inwestycje.
Przy mostku nad kana³kiem za-
legaj¹ ha³dy piachu, pokruszo-
ny asfalt, stosy rur i pl¹taniny
kabli. Potem to wszystko jest
sprz¹tane, ale zdarza siê, ¿e od
tej strony widok „zielonych

p³uc Pragi” tygodniami jest tak
obskurny, ¿e a¿ siê odechciewa
spaceru. Do tego dochodz¹ je-
szcze odwieczne problemy
z kanalizacj¹... 

W sierpniu hektolitry wody
i brudów z kanalizacji sp³ywa³y
Miêdzynarodow¹ wprost do je-

ziorka Kamionkowskiego. – Po
deszczu by³a „cofka” z kanali-
zacji w miejscu, w którym od
niepamiêtnych czasów jest
dziura w jezdni i niemal sta³y
remont przez MPWiK – mówi
mieszkaj¹ca w pobli¿u pani
Magda, której m¹¿ o gejzerze
na Miêdzynarodowej zawiado-
mi³ Stra¿ Miejsk¹. Pani Magda
dodaje, ¿e MPWiK zainterwe-
niowa³o bardzo szybko, ale je-
œli taka sytuacja bêdzie siê po-
wtarza³a, to jeziorku Kamion-

kowskiemu grozi katastrofa
ekologiczna. 

- W ul. Grochowskiej przebie-
ga kolektor, którym pompowa-
ne s¹ œcieki z naszych prze-
pompowni znajduj¹cych siê
przy ul. Miêdzynarodowej – wy-
jaœnia sytuacjê Iza Je¿owska
z MPWiK. – Oprócz tego ten
kana³ zbiera œcieki z ul. Gro-
chowskiej. Tego dnia by³y bar-
dzo wysokie opady i to wszystko
okaza³o siê za du¿o. Dlatego te
œcieki wybi³y. Natychmiast uru-
chomiliœmy nasze zespo³y bu-
rzowe, które zrzuca³y œcieki bez-
poœrednio do Wis³y, aby nie za-
laæ przepompowni. Wed³ug
MPWiK jest jednak szansa na
poprawê, gdy¿ w pobli¿u prze-
biega kana³ tranzytowy. Móg³by
on odci¹¿yæ kanalizacjê, która
w pewnych sytuacjach okazuje
siê niewydolna. Niestety kana³
ten wymaga remontu, a na to na
razie siê nie zanosi. A swoj¹
drog¹ szkoda, ¿e modernizowa-
na kilka lat temu kanalizacja
w ci¹gu ul. Miêdzynarodowej
tak szybko okaza³a siê byæ ma³o
skuteczna. Adam Rosiński

Biesiada w SkarBiesiada w Skaryszakuyszaku
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111

Ścieki jeziorkiem do Wisły
Ulica Miêdzynarodowa stanowi swoist¹ bra-
mê do najpiêkniejszych przyrodniczych tere-
nów Pragi Po³udnie. Niestety, od pó³nocnej
strony ta brama zbyt czêsto jest brudna,
a nawet zagra¿a ekosystemowi.
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Wielgolas Brzeziñski 30a, tel. 22 760-40-16, 22 760-40-34 – Trasa Warszawa-Miñsk Maz.
Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 22 783-10-30; Halinów, ul. Jana Paw³a II 18, tel. 22 610-46-32

OKNA TYPOWE
OD RĘKI!

RABAT 35%

„WITAJ SZKO£O”
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie

zaprasza po szkolne zakupy
do DH „Universam-Grochów”

ul. Grochowska 207 
(stoiska „Spo³em” na I piêtrze)

PROMOCYJNE I ATRAKCYJNE CENY
� zeszyty, kredki, flamastry, piórniki, farby, kolekcja

przyborów szkolnych Hello Kity
� obuwie szkolne – tenisówki, kapcie
� stroje gimnastyczne, koszulki, spodenki gimnastyczne
� plecaki Top Gal, Camel, Moutain, worki na obuwie.

ZAPRASZAMY
Poniedzia³ek – pi¹tek 9.00-20.00

Sobota 9.00-19.00

REKLAMA REKLAMA

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON ZIMOWY

POD BALONEM!

Odmładzanie twarzy 
metodą Gauthier−Pieuchot
Gimnastyka twarzy konkurencj¹ dla botoksu
i operacji plastycznych.

Jeœli nie chcesz w przysz³oœci oddaæ swojej twa-
rzy w rêce chirurga plastycznego, a chcesz cie-
szyæ siê m³od¹, promienn¹ twarz¹ jeszcze wiele
lat – to ta metoda jest dla Ciebie.

Istotn¹ przewag¹ tej metody jest naturalny efekt
podniesienia skóry twarzy (liftingu).

PrzyjdŸ i przekonaj siê! Efekt widoczny ju¿ po
pierwszym zabiegu. Zapraszamy!

FONTAINE
Gabinet Odmładzania Twarzy

ul. Francuska 47 
tel. 22 353 43 22, 0 502 62 99 55;

www.liftingtwarzy.pl

WAKACJE W BASENIE
W akcji „Lato w Mieœcie” uczniowie mogli za
darmo wchodziæ na baseny. „Mieszkaniec”
sprawdzi³, jak wykorzystywane by³y p³ywal-
nie. Oczywiœcie tylko tam, gdzie takie obiek-
ty istniej¹ i funkcjonuj¹.

Niestety, nie uda³o siê
na czas wakacji oddaæ
do u¿ytku basenu
w Wawrze. Niewyko-
rzystany w ramach akcji
pozosta³ tak¿e rember-
towski basen Akademii
Obrony Narodowej.
Dzieci z „mieszkañco-
wych” dzielnic korzy-
sta³y z p³ywalni: „Wo-
dnik”, „Szuwarek”,
„Wesolandia” i „Prawy
Brzeg”. W ramach „Lata
w Mieœcie” uczniowie
mogli indywidualnie i za
darmo przez godzinê
w dni powszednie p³y-
waæ w wybranych base-
nach. Ilu z nich skorzy-
sta³o z takiej mo¿liwo-
œci?

– Na „Wodniku” mieliœmy ponad 12 500 wejœæ, a na „Szuwarku”
ponad 7 000 – podliczy³ dla „Mieszkañca” S³awomir Kopeæ z OSiR-u
Praga Po³udnie. Z zestawienia wynika, ¿e z pierwszego basenu
dziennie korzysta³o ok. 250 dzieci, a z drugiego ok. 140. Oczywi-
œcie mowa jedynie o indywidualnych, darmowych wejœciach w ra-
mach „Lata w Mieœcie”. W „Wesolandii” poinformowano nas, ¿e
na pocz¹tku sierpnia z Aquaparku korzysta³o ok. 60 dzieci dzien-
nie, a pod koniec ju¿ ponad setka. Du¿a czêœæ po³udniowopraskiej
m³odzie¿y, szczególnie z zachodniej czêœci dzielnicy, odwiedza³a
„Prawy Brzeg”. – Ka¿dego dnia notowaliœmy ok. 150 indywidual-
nych wejœæ – sumuje Halina Niewiadomska z pó³nocno-praskiego
DOSiR-u. 

Niewykorzystany w „Lecie w Mieœcie” pozosta³ basen rember-
towskiego AON-u. Ani indywidualnie, ani grupowo. – Tak dzieje
siê ju¿ od kilku lat – dowiedzieliœmy siê w akademii. – Trochê bo-
li, ¿e dzielnica zamiast wspieraæ miejscowe obiekty wysy³a m³o-
dzie¿ do s¹siedniej „Wesolandii”.

A co ze s³ynnym ju¿ basenem w aniñskim Wawrze? Nadal nie
wiadomo, kiedy bêdzie otwarty. Na ten obiekt mieszkañcy czekaj¹
od lat. Budowê zakoñczono 30 czerwca i trwaj¹ odbiory inwestor-
skie. Basen wraz z lodowiskiem mia³ byæ otwarty szeœæ miesiêcy te-
mu. Termin ten zmieniono, choæ równo przed rokiem w³adze Waw-
ra zapewnia³y w mediach, ¿e „termin realizacji przedsiêwziêcia wy-
znaczony na wiosnê 2010 nie jest zagro¿ony”… Adam Rosiński 

Ju¿ w sobotê 11 wrzeœnia,
razem z mieszkañcami Sa-
skiej Kêpy bêdziemy mogli
uczciæ œwiêto dzielnicy. Ob-
chody rozpoczn¹ siê o go-
dzinie 14.00 na ulicy Pary-
skiej a zakoñcz¹ po Koncer-
cie Galowym oko³o 22.00.

Organizacji Œwiêta Saskiej Kêpy od
pocz¹tku towarzyszy³y trudnoœci. Pocz¹tko-
wo impreza zaplanowana by³a na 22 maja.

– W tym roku nasza pula finansowa jest
doœæ skromna. Do koñca nie by³o wiadomo,
czy œwiêto siê odbêdzie. Dopiero po wysto-
sowaniu pisma do w³adz miasta uzyskali-
œmy odpowiednie œrodki – mówi³a wtedy
Teresa Skupieñ, prezes Towarzystwa Przy-
jació³ Saskiej Kêpy. Niestety do obchodów
nie dosz³o ze wzglêdu na wprowadzenie
alarmu powodziowego w rejonie Saskiej
Kêpy.

Teraz wszystko jest ju¿ zapiête na ostatni
guzik. Scena Koncertu G³ównego zlokali-
zowana bêdzie przy ulicy Paryskiej 28. 

Wyst¹pi¹ znani polscy artyœci jazzowi.
Wœród nich: Aga Zaryan, Ewa Bem i Urszu-
la Dudziak! Wystêpy rozpoczn¹ o 19.00. 

Obchodom Œwiêta Saskiej Kêpy ju¿ od go-
dziny 14.00 towarzyszyæ bêdzie kiermasz ar-
tystyczny. Swoje stoiska wystawi¹ miêdzy
innymi lokalni artyœci, Narodowe Centrum
Sportu czy Klub Mam Saskiej Kêpy. Œwiêto-
wanie ma ubarwiæ warszawski folklor, dlate-
go przy skrzy¿owaniu Paryskiej z ulic¹ Zwy-
ciêzców us³yszeæ bêdziemy mogli znajome
melodie kapeli praskich. Równie¿ w tym
dniu o godzinie 15.15 przedstawiciele w³adz
oraz ambasady, a tak¿e stra¿y po¿arnej z³o¿¹
wieñce pod pomnikiem Ofiar World Trade
Center w Parku Skaryszewskim. Gor¹co za-
praszamy na Parysk¹! Olga Kamionek

Święto Saskiej Kępy

Klasyczny przyk³ad takie-
go dzia³ania mamy obecnie
przy wlocie al. Stanów Zjedno-
czonych w tzw. rondo Wiatracz-
na. Po wschodniej stronie alei,
jeszcze przed Universamem,
stoi od kilku lat du¿y budynek
spó³dzielni PAX. W budynku
tym, prócz mieszkañ, znajduj¹
siê ró¿nego rodzaju sklepy
i punkty us³ugowe. To Galeria
„Wiatraczna”. Mo¿e jeszcze
niezbyt popularna, ale swoich
klientów ju¿ ma. I to nie tylko
wœród mieszkañców budynku,
ale tak¿e wœród przyjezdnych.
A przyjezdni, jak ich nazwa
wskazuje, do Galerii „Wiatracz-
na” przyje¿d¿aj¹. Najczêœciej
w³asnym samochodem. I, trady-
cyjnie w Warszawie, od razu
staj¹ przed problemem ze znale-
zieniem miejsca do zaparkowa-
nia. Choæ na pierwszy rzut oka
miejsca do parkowania przed
tym budynkiem jest doœæ sporo,
gdy¿ na tym odcinku al. Stanów
Zjednoczonych znajduje siê
bardzo szeroki chodnik. W³a-

œnie na tym chodniku, do tej po-
ry, przyjezdni parkowali swoje
auta i oddawali siê rozkoszy za-
kupów. Œciœlej pisz¹c dzia³o siê
tak do ubieg³ego tygodnia, kie-
dy obudzi³a siê Stra¿ Miejska,

której funkcjonariusze poczêli
wlepiaæ parkuj¹cym mandaty.
Okaza³o siê, ¿e na tym szero-
kim, prawie 15-metrowym cho-
dniku parkowaæ nie wolno. Fak-
tycznie, jeœli cofn¹æ siê alej¹ a¿
do skrzy¿owania z ul. Stock¹, to

mo¿na zobaczyæ znak zakazu
parkowania i postoju. Ale te¿
prawd¹ jest, ¿e mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e znak ten dotyczy
tylko jezdni i trawnika, który
tam siê znajduje, a nie po³o¿one-

go 200 metrów dalej chodnika
szerokiego, jak Plac Defilad. 

Wielu parkuj¹cych w³aœnie ta-
kie wra¿enie odnosi³o i nie go-
dzi³o siê na przyjmowanie man-
datów od funkcjonariuszy sprzed
Galerii „Wiatraczna”. – Zakaz

parkowania przed naszymi skle-
pami, to g³upota – mówi „Mie-
szkañcowi” jeden z parkuj¹cych
– Ten chodnik przed budynkiem
jest tak szeroki, ¿e samochody
absolutnie nikomu nie przeszka-
dzaj¹, a zmotoryzowani klienci
maj¹ ³atwiej. Stra¿nicy lepiej
niech siê zajm¹ likwidacj¹ ulicz-
nego handlu wokó³ ronda Wia-
traczna, bo choæ ju¿ jest zdecy-
dowanie lepiej ni¿ przed kilkoma
laty, to ten handel wci¹¿ istnieje.

Prawda, rozk³adane stoliki
ulicznych handlarzy s¹ wci¹¿ wi-
doczne w okolicy. Ale Stra¿ Miej-
ska tym razem skoncentrowa³a siê
na mandatach za z³e parkowanie.
A jest ono z³e, bo jakiœ urzêdnik
z Zarz¹du Dróg Miejskich uzna³,
¿e na chodniku szerokim na 15
metrów nie powinny parkowaæ
samochody, bo utrudni to ¿ycie
mieszkañcom i stworzy zagro¿e-
nie bezpieczeñstwa. Urzêdnik ten
zrobi³ to, co czêsto urzêdnikom
wychodzi najlepiej – poprzez
ustawienie znaku utrudni³ ¿ycie
mieszkañcom i klientom. A Stra¿
Miejska wlepia mandaty. Jedy-
nym plusem tej ca³ej sytuacji jest
to, ¿e pieni¹dze z tych mandatów
podreperuj¹ kulej¹cy bud¿et War-
szawy. Ale to chyba nie o to cho-
dzi w czynieniu przyjaznym urzê-
dów i miasta…     ar

Pas Defilad przy Wiatracznej…
Mimo dumnych hase³ o „przyjaznych urzêdach” czêsto jest tak, ¿e
urzêdy, jak i urzêdnicy nie s¹ zbyt przyjaŸnie nastawieni do mie-
szkañców. A urzêdnicze decyzje utrudniaj¹ ¿ycie…

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

CCoo  nnaa  ttoo  bbaabbcciiaa??!!  KKiillkkaa  ppoorraadd,,
cchhooćć  nniieekkttóórree  mmaajjąą  ppoo  ssttoo  llaatt,,
ddzziiaałłaajjąą  ddoo  ddzziiśś!!

Czkawka− wstrzymaj od−
dech i małymi łykami, na bez−
dechu, wypij kubek zimnej wo−
dy. Inna rada to wypicie wody
biorąc do ust przeciwległy
brzeg kubka i mocno przechy−
lając się do przodu.

Zapach czosnku w oddechu
słabnie, gdy przeżujesz listek
pietruszki. Podobnie, gdy do−
dasz świeżą natkę do potraw
przyprawionych czosnkiem.

Mleko nie wykipi tak łatwo
z garnka, gdy natłuścisz jego
brzegi na 4−5 cm w głąb zwy−
kłym masłem. 

Ukąszenia komarów, os itp.
owadów mniej dokuczają, jeśli
natychmiast przyłożysz do
nich plasterek świeżo przekro−
jonej cebuli.

Meszki nie lubią zapachu
wanilii (czy to w perfumach
czy… aromacie do ciast!),
a komary − olejku goździkowe−
go, kamforowego i octu. Omi−
jają też osoby, przyjmujące wi−
taminy z grupy B.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  
DDOO  KKUUCCHHNNII
Sezon na ziemniaki!
Odmian jest wiele, napi-
szemy o tym osobno. ¯e-
lazna zasada: jeœli nie
wiesz, jak wykorzystaæ
odmianê, któr¹ w³aœnie masz w kuchni,
przeprowadŸ test: przekrój ziemniaka
w poprzek, pocieraj o siebie obie po³ówki.
Pojawi³a siê woda? To ziemniak twardy,
sa³atkowy i na zapiekanki. Po³ówki „klej¹
siê” do siebie? Bierz siê za puree, kopyt-
ka i kluski œl¹skie. 

Królow¹ potraw z ziemniaków jest s³ynna babka zie-
mniaczana, najlepsza podobno w Supraœlu. Oto
sprawdzony od pokoleñ przepis (jeden z setek rozma-
itych) na babkê ziemniaczan¹, której nie mo¿na prze-
staæ jeœæ.

Wa¿ne s¹ proporcje. Przygotuj 3 kg ziemniaków, 4
du¿e cebule, 3 jajka, 2 ³y¿ki m¹ki, do tego koniecznie
boczek, wêdzonka i kie³basa w iloœciach ulubionych,
a tak¿e przyprawy: zw³aszcza majeranek, sól i pieprz,
ew. vegetê.

Ziemniaki obraæ i zetrzeæ jak na placki. Miêso i cebu-
lê pokroiæ w kostkê, podsma¿yæ na patelni, a¿ wytopi
siê t³uszcz, wówczas dodaæ cebulê, pieprz i dusiæ
wszystko razem przykryte, do zeszklenia cebuli. Do
utartych ziemniaków dodaæ ca³e jajka, m¹kê, sól (Ve-
getê), majeranek, przetopiony t³uszcz z miêsem i cebu-
l¹. Wszystko starannie wymieszaæ. Jeœli za rzadkie,
mo¿na dodaæ m¹kê lub kaszê mann¹. Wlaæ na blachê,
warstwa powinna mieæ (gruboœæ ok. 4-5 cm). Piec
w piekarniku w temp. 200°C, 60 min., a czasem d³u¿ej,
a¿ wytworzy siê br¹zowa chrupi¹ca „skórka” a smako-
wity zapach wype³ni ca³y dom. 

Kilka rodzinnych rad: te proporcje s¹ „na oko”, trze-
ba dobraæ swoje ulubione.  Ziemniaki tarte w malakse-
rze a nie na tarce, daj¹ babce wiêcej „g³adkoœci”. Miê-
so powinno byæ chude, pokrojone w bardzo drobn¹ ko-
steczkê. W czasie sma¿enia miêsa dodajemy zio³a, ale
w du¿ej iloœci, bo tak lubimy. 

Na deser - pieczone jab³ka! Wycinamy z jab³ka ogo-
nek z otoczk¹ mi¹¿szu, by powsta³ „korek”, wydr¹¿amy
gniazdo nasienne. Powsta³¹ przestrzeñ wype³niamy,
czym kto lubi (ja - miodem gryczanym, mo¿na te¿ do-
woln¹ konfitur¹, serkiem waniliowym z migda³ami, cu-
krem zwyk³ym lub br¹zowym). Zamykamy korkiem.
Wstawiamy do piekarnika na œredni¹ temperaturê (nie
szkodzi, jeœli skórka siê przypiecze). Miêkkoœæ spraw-
dzamy patyczkiem. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Rozmawia trzech studentów ban−

kowości:

− Ja będę tak bogaty, że jedno−

razówką będę golił się tylko raz! 

− Jak Bill Gates − dodaje drugi. − Choć przez

pirackie kopie okrada go 75% ludzkości,

i tak jest najbogatszy. 

− U nas to się nie uda − wzdycha trzeci. −

Tu nawet złoty jest srebrny!

☺ ☺ ☺
Studentka wraca na wakacje.

− Mamo − woła od progu. − Mam chłopaka!

− Świetnie! Co studiuje?

− Ależ on ma dopiero dwa miesiące! 

☺ ☺ ☺
Student czyta list od rodziców.

− Coś ciekawego? − Pyta kolega.

− Nie, ani grosza!

☺ ☺ ☺
− Marian, dlaczego tyle pijesz?!

− Przyzwyczajenie! Od niemowlęctwa karmili

mnie z butelki. 

☺ ☺ ☺
− Jakby baranowi dać w jednym wiadrze wo−

dę, a w drugim alkohol, co wybierze? − Na−

uczyciel przekonuje do trzeźwości.

− Wodę! − Krzyczy klasa. − Dlaczego wodę?

− Bo baran! WWeessoołłyy  RRoommeekk

WWaarrttoo
wwiieeddzziieećć

OOdd  kkiillkkuu  llaatt  llaannssuujjee
ssiięę  mmooddęę  nnaa  rroozzsszzyyffrroowwyywwaanniiee  nnaasszzyycchh
uukkrryyttyycchh  iinntteennccjjii  pprrzzeezz  ttaakk  zzwwaannąą  mmoowwęę
cciiaałłaa..  AA  ttyymmcczzaasseemm  nniiee  jjeesstt  ttoo  ttaakk
pprroossttee..  Określane przez specjalistów jako
„gest kłamcy” pocieranie nosa może też
oznaczać, że rozmówca ma po prostu
alergię lub katar, a splatanie rąk na pier−
si − problem z kręgosłupem. Zalecamy
dystans do tego rodzaju lektur.

Mowa gestów też nie zawsze znaczy
to samo. Popularna u nas „figa” w
wielu krajach jest gestem wulgarnym. Z
kolei kciuk do góry u nas, w USA nie
tylko oznacza „OK.!”, ale gdy wykonuje
go pod wodą nurek, znaczy „chcę wyjść
na powierzchnię”, zaś z wielu
regionach południowej Europy to bardzo
wulgarny wyraz seksu analnego. Rogi,
czyli wystawiony mały i wskazujący
palec, to we Włoszech obraźliwy sygnał
„jesteś rogaczem!”, zaś cała dłoń z roz−
postartymi palcami, gest używany chęt−
nie przez mówców, w niektórych
regionach basenu Morza Śródziemnego
to wulgarna prowokacja i zaczepka.

Kiwanie palcem u nas odbierane jako
niezbyt uprzejme przywołanie, w niek−
tórych krajach Ameryki Południowej
przywołuje panie lekkich obyczajów!

CCiieekkaawwsskkaa

REKLAMA REKLAMA
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ADMINISTROWANIE

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

AUTO−MOTO/kupię

� Ma³o u¿ywany samochód kil-
kuletni. Tel. 506-871-924

FINANSE

� Ksiêgowoœæ - fachowo, rzetel-
nie, dyskretnie osobiœcie popro-
wadzê. Tel. 606-763-006; 

22/810-83-60
� Us³ugi ksiêgowe  www.korko-
wabiuro@wp.pl 

Tel. 696-052-708

INNE

�� Meble na wymiar kuchenne,
szafy, garderoby i inne. 

Tel. 607-595-327

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18.

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

RAMKA
Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe
z gwarancj¹. 
Cena od 200 z³ ul. Czapelska
32. Tel. 22 870-71-72
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822; 

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

�� REHABILITACJA DZIECI,
MASA¯ NIEMOWL¥T SHAN-
TALA. TEL. 602-899-541

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki. 
Tel. 601-20-93-41

� Angielski. Tel. 691-985-034
� Angielski dzieci - z dojazdem. 

Tel. 22 617-91-74
� Fizyka, matematyka – korepe-
tycje. Tel. 22 615-81-50; 

0603-581-282 
� 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

� Polonistka. Egzaminy. 
Tel. 22 815-32-02; 
kom. 501-274-494

� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879

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

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Kawalerkê 24 m kw. Waszyng-
tona, pokój z widn¹ kuchni¹,
umeblowana, ³¹cznie z mediami.
Tel. 608-04-34-64; 604-444-976
� Mieszkanie dwupokojowe
z miejscem postojowym obok
Ronda Wiatraczna, wyposa¿one,
2300 z³. Tel. 692-414-868
�� Pomieszczenie magazynowo-
warsztatowe 55 m w Falenicy,
oœwietlenie, ogrzewanie, alarm,
teren dozorowany, mo¿liwoœæ
wjazdu wózkiem. 
Tel. 22 612-71-98; 605-269-898
� Wynajmê mieszkanie, 71 m,
3 pok., gara¿, Grochów. 

Tel. 602-792-829

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� NIERUCHOMOŒCI SASKA
POSZUKUJE DLA KLIENTÓW
NIERUCHOMOŒCI NA PRA-
DZE PO£UDNIE. 

TEL. 22 810-18-87; 
500-027-608; 

e.jankowska@saska.pl

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dwupokojowe. 
Tel.602-525-285

� Lub wynajmê warsztat œlusar-
sko-tokarski 200 m kw. 

Tel. 602-689-128 
� Pawilon dzia³aj¹cy na bazarze
pod „Universamem”. 

Tel. 504-152-598
� Praga P³d. ul. Dubieñska, 3
pok. 68 m kw. + poddasze, stan b.
dobry. Tel. 0502-275-194
� Tanie dzia³ki wiejskie. 

Tel. 600-249-226
� Wspólnota mieszkaniowa
sprzeda strych, 160 m kw. na ce-
le mieszkalne. Oferty prosimy
sk³adaæ na adom_bc@vp.pl  lub
602-622-345

DAM PRACĘ

� Firma nawi¹¿e wspó³pracê
z doœwiadczonym fachowcem
w dziedzinie orientowania ele-
mentów z tworzyw sztucznych
w podajnikach wibracyjnych. 

Tel. 605-386-852
� Kulturalnej pani 50+ do pro-
wadzenia domu na Grochowie
i ewentualnej opieki nad dziec-
kiem na 5 godzin dziennie. 

Tel. 601-927-068

� Monta¿ystki do pakowania
s³odyczy na zlecenie – wymaga-
na aktualna ksi¹¿eczka Sanepidu.
Firma w Rembertowie. 

Tel. 22 816-00-32 wew. 27
� Operator maszyn pakuj¹cych
s³odycze – wymagana aktualna
ksi¹¿eczka Sanepidu, opinia
z poprzedniego miejsca pracy.
Firma w Rembertowie. 

Tel. 601-313-494
� Polska sieæ sklepów spo¿yw-
czych zatrudni: KASJERÓW
SPRZEDAWCÓW do sklepów:
przy Trakcie Brzeskim oraz
w Warszawie: Goc³aw, Centrum.
Kontakt: 22 547-05-52
� Pomocnik magazyniera – wy-
magane uprawnienia na wózek
wid³owy, aktualna ksi¹¿eczka Sa-
nepidu, opinia z poprzedniego
miejsca pracy. Firma w Rember-
towie. Tel. 601-313-494
� Zatrudniê kierowcê kat. C,
E na sk³adzie materia³ów budow-
lanych. Tel. 602-189-663; 

22/795-13-35

OGRODNICZE

� Ogrodnictwo – kompleksowo. 
Tel. 0602-58-75-13

� Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, porz¹dki. Tel. 888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem
skarbowym, wszystkie podatki,
spadki, darowizny, aukcje. War-
szawa Goc³aw. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz wtor-
ków, ul. Grochowska 207 (Uni-
versam nad bankiem).  

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

22 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 22 613-04-30; 0603-807-481
� Nieruchomoœci – 

www.azdom.pl
RAMKA
Kancelaria Prawna Pietruk s.c. 
Pe³ny zakres us³ug. Konkuren-
cyjne ceny. 
ul. Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2 Warszawa 
Tel. 22 879-92-29; 502-27-51-94 
www.pietruk.eu
RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
RZECZOZNAWCA MAJ¥T-
KOWY
TEL. 600-438-844

UROCZYSTOŚCI

RAMKA
Prywatny Kucharz ugotuje dla
Ciebie lub nauczy wybranego
menu bezstresowo w Twoim do-
mu. Tel. 693-730-020

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 692-614-577
�� 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+, Polsat,
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. Naprawa RTV, naj-
wy¿sza jakoœæ us³ug. Igañska 32. 
Tel. 22 813-60-33, 604-506-278

�� ANTENY, TELEWIZORY –
naprawa. Tel. 22 818-07-17
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. Tel. 22 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie – Ja-
cek Szpakowski. Tel. 22 872-93-03
� Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
� Cyklinowanie. Tel. 510-727-201
�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, WYK£ADZIN, TAPI-
CERKI – KARCHEREM. 

TEL. 694-825-760
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813

�� Elektryczne – G³owacki. 
Te. 22 428-35-53; 504-61-88-88
� Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 502-443-826; 22 813-7-82
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 22 610-18-53; 662-
065-292

�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 
�� GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 22 428-35-53, 

504-61-88-88
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106

� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95;

660-51-60-10
�� Hydraulik. Tel. 502-031-257, 

22 815-66-60
� Hydraulika wod-kan. gaz., pie-
ce, przegl¹dy kominiarskie, ga-
zowe, remonty. Tel. 696-321-228
RAMKA
�� Lodówki, pralki. Tel. 22 671-
80-49, 601-361-830; 604-910-
643

� KOMPUTERY NAPRAWA. 
Tel. 796-652-432

�� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 22 428-35-53; 

504-61-88-88
� Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
�� MEBLE KUCHENNE, SZA-
FY WNÊKOWE, GARDERO-
BY NA WYMIAR, PROJEKT,
WYCENA - GRATIS. 

TEL. 0792-093-410
�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD.

TEL. 0602-216-943
� Naprawa - pralki, lodówki. 

Tel. 603-047-616; 502-562-444
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62 
� Ocieplenia budynków. 

Tel. 660-473-628 
�� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie 

dywanów, magiel. Zak³ad Pral-
niczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
�� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771
� Us³ugi remontowe. 

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

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 602-228-874
�� WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszcza-
nie piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163
�� Wywóz gruzu, mebli, ga³êzi,
sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 502-911-367

TURYSTYKA

�� Kurs Przewodników po War-
szawie www.totu.travel.pl  od
XI 2010. Tel. 600-272-151

USŁUGI/remontowe

� Cyklinowanie bezpy³owe,
uk³adanie parkietów. 

Tel. 503-630-035
� Glazura – d³ugi sta¿. 

Tel. 518-562-380
� Glazura – obudowa wanien,
malowanie, tynkowanie. 

Tel. 511-763-258
� G³adŸ, malowanie od zaraz. 

Tel. 609-982-675
� Malowanie, tapetowanie, wy-
g³adzanie, sztukateria. 

Tel. 22 810-90-22
� Papa termozgrzewalna. 

Tel. 660-473-628

USŁUGI/różne

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE - TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 0500-336-607

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

� Karmy dla psów i kotów, art.
zoologiczne na telefon. Dostawa
do domu GRATIS. 
Tel. 602-323-888 www.hauhau.pl
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Kancelaria Prawna Pietruk s.c. 
Pe³ny zakres us³ug.
Konkurencyjne ceny. 

ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2 Warszawa 

Tel. 22 879-92-29; 
502-27-51-94 

www.pietruk.eu

Prywatny Kucharz ugotuje dla
Ciebie lub nauczy wybranego
menu bezstresowo w Twoim
domu. Tel. 693-730-020

Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe
z gwarancj¹. Cena od 200 z³
ul. Czapelska 32. 

Tel. 22 870-71-72

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

Lodówki, pralki. 
Tel. 22 671-80-49, 

601-361-830;  604-910-643

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

SPRZEDA¯ �� SPRZEDA¯ �� SPRZEDA¯
Dwa pawilony handlowe (24 i 48 m. kw.) 

na targowisku w Falenicy

Bli¿sze informacje: WSH „FALA” 
tel.(22) 872-91-16 w. 129, 117 

oraz 500-110-146

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 
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REKLAMA REKLAMA

RWE Stoen rozsy³a w³aœnie
nowe, jak zwykle znów wiêk-
sze rachunki za pr¹d. Na os³odê
do³¹cza œlicznie wydany folder,
w którym zachwala swój nowy
gad¿et – elektroniczne biuro
obs³ugi klienta. Doprawdy pa-
nie i panowie ze Stoenu dok³a-
daj¹ niezwyk³ych starañ, ¿eby
tylko u³atwiæ nam przesy³anie
naszych pieniêdzy na ich konta.
Szczególn¹ dum¹, jak wynika
z tego folderu, napawa ich po-
gotowie energetyczne – „na
miarê wspó³czesnych wy-
zwañ”, jak czytamy. No to opo-
wiemy Pañstwu jak dzia³a… 

By³a burza. Jak to burza –
wia³ porywisty wiatr, woda la-
³a siê strumieniami. Mimo, ¿e
nawa³nica trwa³a stosunkowo
krótko, infrastruktura energe-
tyczna naszej dzielnicy znala-
z³a siê w stanie ¿a³osnym. Na

ca³ych po³aciach Grochowa,
Miêdzylesia, Rembertowa,
Falenicy, Wawra, Kawêczyna
zapad³y egipskie ciemnoœci.
Mieszkañcy najpierw szukali
œwieczek i latarek, ale zaraz
potem telefonu, ¿eby zadzwo-
niæ do pogotowia energetycz-
nego. Rozumiemy, ¿e w ta-
kich sytuacjach maj¹ tam ma-
sê roboty, ale liczymy, ¿e ktoœ
nam powie, kiedy mo¿emy
z powrotem spodziewaæ siê
pr¹du. Taka rozmowa, choæby
krótka, to wa¿ny sygna³, ¿e je-
steœmy dla panów energety-
ków wa¿ni. 

Dzwonimy wiêc… „Witamy
w RWE Stoen…” Odzywa siê
nagrane standardowe powita-
nie. Potem komputer mówi
nam, czego mo¿emy chcieæ.
Wybieramy „zg³oœ awariê”,
w zamian dostajemy muzyczkê

i komunikat: „w tej chwili
wszystkie linie s¹ zajête, proszê
czekaæ na zg³oszenie siê nasze-
go konsultanta”. Czekamy, mu-
zyczka gra, impulsy bij¹. My
p³acimy, oni maj¹ czas. Bardzo
du¿o czasu. W koñcu odzywa
siê ktoœ ludzkim g³osem
i mówi: „pañskie zg³oszenie
jest przyjête, bêdzie realizowa-
ne w kolejnoœci”. Gdy nie rezy-
gnujemy i dopytujemy siê: to
znaczy, kiedy mniej wiêcej,
„g³os” mówi, ¿e awarii jest bar-
dzo du¿o. Jednak, gdy z tego
samego telefonicznego menu
pogotowia energetycznego wy-
bierzemy „informacje o awa-
riach”, dowiadujemy siê, ¿e
awarie s¹ systematycznie usu-
wane, jest ich coraz mniej, wy-
³¹cznie na dalekich obrze¿ach
naszej dzielnicy. Wniosek jest
prosty – awarie w centrum

dzielnicy s¹ ju¿ usuniête… To
b³êdny wniosek – na ulicy Sza-
serów (pocz¹tkowe numery),
czyli nie w lesie, pr¹du nie by³o
od pi¹tku do poniedzia³ku. Za-
mra¿arki wysiad³y, zasilanie
systemów monitoringu tak¿e,
insulina w ciep³ych lodówkach

stawa³a siê bezu¿yteczna, praca
z wykorzystaniem komputera
by³a mo¿liwa tylko do chwili
wyczerpania siê baterii. Wy-
starczy³o jej na tyle, ¿eby zaj-
rzeæ na portale TVP Info, TVN
Warszawa, napisaæ maila do
rzeczniczki prasowej RWE Sto-
en i w akcie bezsilnej rozpaczy
do Biura Bezpieczeñstwa i Za-
rz¹dzania Kryzysowego Urzê-
du m.st. Warszawy. Wizyta na
portalach przekona³a nas, ¿e
byliœmy w t³umie lekcewa¿o-
nych, a wiêc wœciek³ych ludzi.
Rzeczniczka prasowa w ogóle
nie odpisa³a. Jak mieszkañcy
i obywatele potraktowani zosta-
liœmy przez Biuro Bezpieczeñ-
stwa i Zarz¹dzania Kryzysowe-
go. Pan Jacek W³odarczyk
w uprzejmym liœcie poinformo-
wa³ nas, ¿e miasto robi, co mo-

¿e, ¿eby wymusiæ na RWE Sto-
en Operator poprawienie infra-
struktury energetycznej na tere-
nie miasta i ¿e dotyczy to rów-
nie¿ telefonu pogotowia ener-
getycznego. „Wymusiæ”! To
znaczy, ¿e Stoen - pe³en inwen-
cji przy przyjmowaniu wp³at -
do wype³niania obowi¹zków
wzglêdem klientów musi byæ
przymuszany. 

Po trzech dobach awaria na
ulicy Szaserów zosta³a usuniêta.
Okaza³o siê, ¿e w jednej z ulicz-
nych szaf energetycznych trze-
ba by³o wymieniæ bezpiecznik.
Gdy wy¿alaliœmy siê sympa-
tycznym sk¹din¹d panom elek-
trykom – tym od chodzenia po
s³upach – oni, konkluduj¹c ca³¹
sytuacjê, powiedzieli: - Komu-
na, panie, siê skoñczy³a. 

To jest dobre przes³anie dla
RWE Stoen Operator, dla pani
rzeczniczki i dla pañstwa „kon-
sultantów”. „Komuna siê skoñ-
czy³a” – p³acimy wam coraz
wiêcej pieniêdzy. W zamian nie
potrzebujemy waszych folde-
rów na kredowym papierze, ¿¹-
damy porz¹dnej obs³ugi.
W koñcu z rachunków wynika,
¿e z ka¿dej op³aty tylko ok. po-
³owa to zap³ata za pr¹d, druga
to wasze haracze. Burza to nie
nalot bombowy, zreszt¹ pod-
czas wojny, zarówno na wscho-
dnim jak i na zachodnim fron-
cie po nalotach linie kolejowe,
drogi i mosty odtwarzano prê-
dzej ni¿ RWE Stoen Operator
wymienia bezpieczniki.

Marcin Pietrzak

DRUGA STRONA MEDALU

Koœció³ na Kamionku
W ramach programu Opieki nad Zabytkami
po³udniowopraski Zak³ad Gospodarowania
Nieruchomoœciami prezentuje informacje
o zabytkach. Dziœ przedstawiamy Koœció³ na
Kamionku.

Tu¿ przy Rogatkach
Grochowskich znajduje siê
zabytkowa Kontrkatedra
Matki Boskiej Zwyciêskiej.
Œwi¹tynia zosta³a wznie-
siona w latach 1929-1931
jako wotum za zwyciêstwo
w Bitwie Warszawskiej
z 1920 r. w miejscu drew-
nianego koœcio³a powsta³e-
go prawdopodobnie je-
szcze w XIII wieku. Auto-
rem projektu nowej œwi¹-
tyni by³ Konstanty Sylwin
Jakimowicz, bêd¹cy etato-
wym architektem diece-
zjalnym. Wzniesiony we-
d³ug jego projektu budy-
nek w stylu modernistycz-
nym z elementami archi-
tektury romañskiej do dnia
dzisiejszego nie zosta³
ukoñczony, poniewa¿ nie
powsta³a wysoka dzwonnica oraz kru¿ganek maj¹cy po³¹czyæ ko-
œció³ z plebani¹. 

Œwi¹tynia zosta³a wzniesiona w tzw. uk³adzie bazylikowym czy-
li wielonawowym, zbudowanym na planie prostok¹ta, gdzie nawa
œrodkowa jest wy¿sza od naw bocznych. Kamieñ wêgielny pod bu-
dowê koœcio³a zosta³ wmurowany i poœwiêcony w dniu 8 wrzeœnia
1929 roku przez kardyna³a Aleksandra Kakowskiego. 

Wewn¹trz koœcio³a znajduje siê wiele cennych dzie³ malarstwa.
Warto wspomnieæ o renesansowym tryptyku w³oskim z 1492 roku
czy obrazie Adama Styki. O³tarze i ambonê zaprojektowa³ polski
artysta rzeŸbiarz Józef Trenarowski. W 1939 roku by³ on obroñc¹
Warszawy w brygadach ochotniczych, natomiast w trakcie Powsta-
nia Warszawskiego s³u¿y³ w Zgrupowaniu Pu³ku „Baszta”. 

Koœció³ otoczony jest najstarszym praskim cmentarzem, którego
pocz¹tki siêgaj¹ XIII wieku. Oficjalnie zosta³ on zamkniêty
w czerwcu 1887 roku, jednak faktycznie termin ten by³ kilkakrot-
nie przesuwany i cmentarz przesta³ funkcjonowaæ dopiero na po-
cz¹tku XX wieku. By³ miejscem pochówku nie tylko mieszkañców
okolicznych miejscowoœci, ale tak¿e ofiar bitwy ze Szwedami
w 1665 roku, Rzezi Pragi z 1794 roku oraz bitwy o Olszynkê Gro-
chowsk¹ z 1831 r. Spoczê³y tu szcz¹tki m.in. Jakuba Jasiñskiego
jednego z dowódców obrony Pragi z 1794 r. Niestety podczas bu-
dowy koœcio³a czêœæ nagrobków zosta³a zniszczona i do dnia dzi-
siejszego przetrwa³o ich niespe³na 50. Najstarszy z nich pochodzi
z po³owy XIX wieku. Na terenie przykoœcielnym znajduje siê tak-
¿e drewniana dzwonnica koœcielna. Jej powstanie datuje siê na rok
1817. Prawdopodobnie jest jednym z najstarszych drewnianych za-
bytków na Pradze Po³udnie. Dominika Adamska
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WARSZAWA

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!

KRYNICA ZDRÓJ 
– przyjedŸ po zdrowie i relaks!

Tylko teraz 
i tylko dla czytelników „Mieszkañca”

14-dniowy 
turnus profilaktyczny z zabiegami
w terminach 09.09–22.09.2010  – 1400 z³

25.09–08.10.2010  – 1372 z³
10.10–23.10.2010  – 1260 z³

dla czytelników „Mieszkañca” 5% rabatu

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

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

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

www.eesmil.pl
W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)

codziennie w godz. 10.00-18.00 
(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

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

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AUDIO SERVICE
SIEMENS
OTICON

BELTONE

Wprawdzie zamiast zdrowia
mo¿e to byæ: komunikacja, oœwiata,
¿³obki, itp., ale zdrowie jest najlep-
sze. Dotyczy wszystkich obywateli,
stan opieki rzeczywiœcie jest z³y. Do-
datkowo „problem jest nierozwi¹zy-
walny” (od lat, nikomu nie uda³o siê
go rozwi¹zaæ). Dlatego wyborcy do-
ceni¹ „troskê” i „zaanga¿owanie
we wskazywaniu zaniedbañ”, a brak
sukcesu mo¿na zawsze zwaliæ na
opozycjê i inne czynniki. 

O z³ym stanie opieki zdrowotnej
nikogo nie trzeba przekonywaæ.
Wprawdzie poprawi³ siê wygl¹d po-
szczególnych przychodni i szpitali,
ale nie zmala³y trudnoœci z dosta-
niem siê do specjalisty, czy uzyska-
niem miejsca w szpitalu. 

Cierniowa jest droga pacjenta
w „systemie”. Najpierw musi udo-
wodniæ, ¿e jest ubezpieczony i mo¿e
siê leczyæ. Dalej konieczne s¹ skie-
rowania od lekarza rodzinnego oraz
odpowiedniego specjalisty. Chory
musi „postaraæ siê” o kolejne bada-

nia diagnostyczne, zostaæ zakwalifi-
kowany do leczenia w szpitalu, za-
czekaæ w kolejce do planowych
przyjêæ i „zdobyæ w nim miejsce”. 

Na wszystkich etapach tej drogi s¹
zapisy (…najczêœciej s³yszy ”nie ma
terminów, bêdzie mo¿na zapisaæ siê
za kilka miesiêcy”), a dodatkowo za-
œwiadczenia, skierowania, badania
s¹ wa¿ne tylko okreœlony czas, i zno-
wu - …od pocz¹tku: kolejki, zapisy:
do badañ, specjalistów, szpitala
i wszêdzie czekanie. 

Po przebyciu ca³ej drogi mo¿na siê
dowiedzieæ, ¿e „… wyczerpa³y siê
limity NFZ i leczenie bêdzie mo¿li-
we, prawdopodobnie, w przysz³ym
roku. Co myœli wtedy szeœædziesiêci-
paro-letni chory, którego dolegliwo-
œci stale siê pogarszaj¹, a ju¿ przed
rokiem rejonowa pani doktor posta-
wi³a diagnozê i zaleci³a mo¿liwie
szybkie leczenie w szpitalu i za-
bieg?! 

Chorzy domagaj¹ siê skutecznego,
sprawnego systemu opieki zapew-

niaj¹cego bezpieczeñstwo w ca³ym
okresie ¿ycia. Nie interesuje ich roz-
budowana do absurdu i „stale dosko-
nalona” biurokracja NFZ polegaj¹ca
na obronie „chorej kasy”. NFZ na-
rzuca jednostkom opieki zdrowia
(przychodniom i szpitalom) zni¿one
stawki za leczenie, arbitralnie ustala
limity zabiegów, (swoistym by³ ab-
surdem limit porodów dla oddzia³ów
po³o¿niczych), liczby hospitalizacji.
„Samodzielne” zak³ady opieki zdro-
wotnej protestuj¹, ale musz¹ zgodziæ
siê na warunki monopolisty NFZ.

Niedopisanie kontraktu oznacza brak
pieniêdzy na przyjmowanie pacjen-
tów, zwolnienia pracowników i za-
mkniêcie jednostki. Dlatego podpi-
suj¹ kontrakty, godz¹ siê na zni¿one
stawki procedur medycznych oraz li-
mity przyjêæ. Potem codziennie dy-
rektorzy, ordynatorzy, lekarze maj¹
do wyboru odmowê leczenia cho-
rych, albo z³amanie podstawowych
zasad etycznych oraz nara¿enie siê
na zarzuty prokuratorskie. Dzia³aj¹c
zgodnie z powo³aniem i statutami
jednostek przyjmuj¹ i lecz¹ chorych.
Skutkuje to przekroczeniem limitów
przyjêæ i wzrostem kosztów, za które
NFZ nie chce p³aciæ. Szpital/przy-
chodnia zad³u¿a siê. Dyrektor zosta-
je zwolniony, d³ugami martwi siê
ZOZ i w³aœciciel tzw. organ za³o¿y-
cielski, jest nim samorz¹d oraz pañ-
stwo. 

Mimo, ¿e zgodnie z Konstytucj¹
i Ustaw¹ o Samorz¹dzie nasi przed-
stawiciele - radni, pos³owie maj¹
dbaæ o nasze zdrowie, nigdy skutecz-
nie nie zaprotestowali przeciw prak-
tykom Kas Chorych czy NFZ. Rów-
nie¿ dzia³ania Ministra Zdrowia nie
maj¹ wp³ywu na jednow³adztwo
NFZ i jego Prezesa. Przyk³adem mo-
¿e byæ arbitralnie ustalona zmiana
rozdzia³u pieniêdzy NFZ na po-
szczególne regiony, w której Ma-
zowsze traci ponad 400 milionów
z³otych. W tej kluczowej sprawie nie
zaprotestowali radni Warszawy, ra-

dni Sejmiku Wojewódzkiego, czy
pos³owie. Alarmy dyrektorów szpi-
tali i prasy spowodowa³y oœwiadcze-
nie Prezesa NFZ i Minister Zdrowia,
¿e w przysz³ym roku NFZ bêdzie siê
stara³ wyrównywaæ niedobory finan-
sowe, ale decyzja zmiany rozdzia³u
sk³adki na zdrowie nadal obowi¹zu-
je, a w obietnice nikt nie wierzy.

Pomnikowym przyk³adem nie-
spe³nionych obietnic by³ szumnie
zapowiadany program uzdrowienia
zak³adów opieki zdrowotnej
w Warszawie wiceprezydenta J.
Kochaniaka. Program okaza³ siê
nierealny. D³ugi ZOZ-ów i szpitali
pozosta³y. Pan J. Kochaniak nadal
sprawuje funkcjê, ale nie zajmuje
siê opiek¹ zdrowotn¹. Przygotowu-
j¹c siê do wyborów, my chorzy
i zdrowi, mieszkañcy Warszawy,
skromni obywatele kierujmy siê re-
aliami. 

Czy uda siê usprawniæ system
opieki zdrowotnej tak, by by³ on po-
wszechnie dostêpny i przyjazny?
Chcemy kontrolowaæ wydawanie
naszych sk³adek na zdrowie. Pyta-
my, jak wydawane s¹ na ten cel pie-
ni¹dze publiczne (samorz¹dowe,
rz¹dowe, Unii Europejskiej)?

Czy nowe instytucje ubezpieczeñ
zdrowotnych i lecznice bêd¹ dzia³aæ
dla zysku czy wg zasady „non pro-
fit”? Kto ma odpowiadaæ za bezpie-
czeñstwo zdrowotne w aglomeracji
Warszawy? Redakcja „Mieszkañca”
zachêca do szerokiej, otwartej dys-
kusji na temat zdrowia na naszych
³amach.

dr Jan A. Ciszecki

Zdrowie – dyżurny temat wyborczy
Nadchodz¹ kolejne wybory. Z zakoñczeniem
wakacji „wybuchnie” kampania wyborcza. Jed-
nym z obowi¹zkowych tematów bêdzie szuka-
nie winnych z³ej sytuacji opieki zdrowotnej
(oczywiœcie winni bêd¹ przeciwnicy z konku-
rencyjnych ugrupowañ). Padn¹ te¿ osza³amia-
j¹ce obietnice, ¿e… „jak mnie wybierzecie to
nast¹pi poprawa, ¿e hej, lub jeszcze lepiej”! 
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Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 14.00-16.00

REKLAMA REKLAMA
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Po wakacjach zmieniaj¹ siê
uk³ady tabel w pi³karskich roz-
grywkach Europraga 2010 Li-
ga na Trawie. W najbli¿szych
tygodniach zostan¹ wy³onieni
uczestnicy fina³u turnieju.

„EuroPragê” organizuje Zwi¹-
zek Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej. Impreza odbywa siê na boi-
skach Pragi Po³udnie i Wawra.
W turnieju rywalizuj¹ oœmio-
i szeœcioosobowe amatorskie
dru¿yny pi³karskie. Impreza cie-
szy siê sporym zainteresowa-
niem. Wakacyjna przerwa w roz-
grywkach skoñczy³a siê w ostatni
weekend sierpnia, kiedy to dru-
¿yny znowu stanê³y na boiskach. 

Inauguracyjny po przerwie
mecz rozegrali Saskersi Oldboys
i WNCMS. Pierwsz¹ bramkê dla
zawodników z Saskiej Kêpy
strzeli³ Bartek Matuszewski. Po
zmianie po³ów pi³ka jeszcze dwa
razy l¹dowa³a w siatkach. Naj-
pierw, wyrównuj¹cego gola (na

zdjêciu) dla WNCMS-u zdoby³
Marcin Kerner, a kilka minut
póŸniej Krystian Jeziorek prze-
chyli³ losy meczu na korzyœæ 
Saskersów. Jednak dobry humor
nie opuszcza³ przegranych. 

– WNCMS, to znaczy Wci¹¿ Nie-
bezpieczni Choæ Ma³o Skuteczni
– nazwê dru¿yny wyjaœni³ „Mie-
szkañcowi” jeden z zawodników.
Przyznaæ trzeba, ¿e dobry humor
jest atrybutem tego turnieju.
W kolejnym meczu (pomiêdzy

ACP Adrenalina, a Alcur-em) je-
den z kibiców ogl¹daj¹cych spo-
tkanie z zaanga¿owaniem œpie-
wa³: „Nie poddawaj siê, ukocha-
na ma, nie poddawaj siê, Alcur
Warszawaaaa!” Doping chyba
pomóg³, bo Alcur wygra³ 3:1.

W „EuroPradze” graj¹ cztery
ligi. Mecze dru¿yn szeœciosobo-

wych rozgrywane s¹ na boisku
„Orlik” w Parku Poliñskiego. Po-
jedynki trzech lig dru¿yn oœmio-
osobowych tocz¹ siê w Wawrze
(kompleks „Syrenka” przy ul.
Starego Doktora) i na szkolnym
boisku przy ul. Zbaraskiej na Pra-

dze Po³udnie. W „szóstkach”
czo³ówkê ligi stanowi¹ dru¿yny:
Praga, W Uderzeniu oraz Kofei-
na Sportu. W wawerskich „ósem-
kach” (dla œcis³oœci dodajmy, ¿e
ta liga nazywa siê „EuroWawer”)
najlepsze lokaty po wakacyjnej
przerwie zajmuj¹ nastêpuj¹ce ze-
spo³y: Pokusa, Królewskie i BJM
& Blask. Przetasowania nast¹pi³y
w oœmioosobowych ligach na
Pradze Po³udnie. 

Do wakacji dru¿yny gra³y
w dwóch grupach, a osi¹gniête
przez zespo³y rezultaty wy³oni³y
pierwsz¹ i drug¹ ligê. W pierw-
szej lidze znalaz³y siê dru¿yny:
FC Grochów, Niepij¹cy, Val-
com, JWW, Nankatsu W³ochy,
FC Guzek, Street Soccker oraz
Do¿ynki Grochów. I to w³aœnie
z tych zespo³ów zostan¹ wy³o-
nieni uczestnicy wielkiego fina-
³u, w którym wraz z najlepszymi
dru¿ynami z Wawra, pi³karze
bêd¹ w paŸdzierniku walczyli
o SuperPuchar. Turniej dofinan-
sowuje urz¹d dzielnicy Praga
Po³udnie.                               ar

AON walczy, Weso³a wygrywa
Pi³karze AON Rembertów i KS Weso³a walcz¹ o awans do

wy¿szej klasy rozgrywkowej. Pocz¹tek sezonu w A klasie grupy
warszawskiej wypad³ beznadziejnie dla AON-u i znakomicie dla
klubu z Weso³ej.

Pierwszy mecz rembertowianie rozegrali 21. sierpnia z ma³o znan¹
dru¿yn¹ WKS Rz¹œnik. Zdaje siê, ¿e przed tym spotkaniem nasi
zawodnicy byli zbyt pewni siebie. Krzysztof W³odarczyk twierdzi³, ¿e
nie mo¿e byæ mowy o innym wyniku ni¿ wygrana AON-u, a Micha³
Nowak ironicznie rozszyfrowa³ nazwê przeciwnika: „Wybrze¿e Koœci
S³oniowej Rz¹œnik”. Ale ¿arty skoñczy³y siê po wejœciu na boisko.
AON-owi nie pomog³o nawet w³asne boisko przy ul. Stra¿ackiej.
Przegrana 0:2 z klubem z Rz¹œnika, to zimny prysznic na inauguracjê
sezonu 2010/2011. 

Plamê po pierwszym spotkaniu uda³o siê AON-owi zmazaæ ju¿ w
drugiej kolejce rozgrywek. 28. sierpnia rembertowska dru¿yna star³a
siê z Mew¹ Krubin. M¿¹cy deszcz nie u³atwia³ gry. Pierwsza po³owa
by³a bardzo zaciêta. Trudno by³o oceniæ, która z dru¿yn ma wiêksze
szanse na zwyciêstwo. Drogê do sukcesu utrudnia³ gospodarzom

równie¿ sêdzia, który nie odgwizda³ karnego po ewidentnym zagraniu
rêk¹ przez obroñcê Mewy na polu karnym. Jednak w drugiej po³owie
spotkania pi³karze AON-u siê rozstrzelali i ostatecznie mecz zakoñczy³
siê wynikiem 5:0.

Znacznie lepiej od AON-u rozpoczêli rozgrywki pi³karze KS Weso³a.
Seniorzy w pierwszym spotkaniu bardzo wysoko pokonali (9:2) Wis³ê
Jab³onna. Równie¿ w drugiej kolejce odnieœli wyraŸne zwyciêstwo
(3:0) z Wkr¹ Pomiechówek. Aktualnie w tabeli ligi KS Weso³a zajmuje
drugie miejsce ustêpuj¹c jedynie Bobrowi T³uszcz. AON po drugiej
kolejce przesun¹³ siê z koñca tabeli w jej œrodkow¹ czêœæ. 

Kolejne mecze naszych „mieszkañcowych” dru¿yn rozegrane
zostan¹ w najbli¿sz¹ niedzielê. 5. wrzeœnia o godz. 15.00 AON (na
wyjeŸdzie) spotka siê z Koron¹ Jadów, która w ostatni weekend tylko
jedn¹ bramk¹ przegra³a z liderem ligi. Pi³karzy z Weso³ej czeka zaœ
trudny pojedynek z Rotavi¹ Nieporêt. rosa

Pi³ka na Goc³awiu
Na nowym pi³karskim boisku na Goc³a-

wiu, w najbli¿szych dniach, odbêdzie siê
turniej o Puchar Zarz¹du Dzielnicy Praga
Po³udnie. Chêtni jeszcze maj¹ szansê na
zg³oszenie swoich dru¿yn.

„Witaj Szko³o” – pod takim has³em odbê-
dzie turniej na Goc³awiu. Lepszym tytu³em
by³by „Witaj Boisko”, bo impreza rozegra siê
na nowym, tartanowym obiekcie przy ul. Hor-
baczewskiego 7, ale mniejsza o szczegó³y.
Najwa¿niejsze, ¿e w koñcu m³odsi i starsi
mieszkañcy Goc³awia maj¹ gdzie, w przy-
zwoitych warunkach, pokopaæ futbolówkê.

– S³yszeliœmy o tych zawodach. Zbieramy
ekipê i chcemy siê zg³osiæ – powiedzieli na-
szemu reporterowi Przemek, Mateusz i Pawe³
(na zdjêciu), których zastaliœmy na nowym
boisku. Ch³opcy (z Goc³awia i Grochowa) do-
dali, ¿e „w takim zag³êbiu bloków” tego typu
obiekt, by³ bardzo potrzebny. To prawda 
i trzeba przyznaæ, ¿e wraz z s¹siaduj¹cymi
kortami tenisowymi i placem zabaw dla dzie-
ci (niestety, prywatnym Wspólnoty Mieszka-
niowej Horbaczowskiego 3) wytworzy³o siê
wœród blokowisk ca³kiem ciekawe miejsce
sportowo-rekreacyjne.

Turniej „Witaj Szko³o” organizowany jest
przez Ognisko TKKF „Goc³aw” i Zarz¹d
Dzielnicy Praga Po³udnie. Dru¿yny bêd¹ ry-
walizowa³y w trzech kategoriach wieko-
wych: szkó³ podstawowych, gimnazjów
i „open”. Rozgrywki potrwaj¹ od 4 do 12
wrzeœnia. – Kilkanaœcie dru¿yn ju¿ siê zg³o-
si³o do kategorii „open” – tydzieñ przed tur-
niejem mówili „Mieszkañcowi” organizato-
rzy – Gorzej jest z zespo³ami szkolnymi. Me-
cze bêd¹ rozgrywane w weekendy i po prostu
nauczycielom, którzy teoretycznie powinni
towarzyszyæ dru¿ynom na meczach, nie bar-
dzo siê chce przychodziæ na boisko w dni
wolne od pracy… Organizatorzy zapewniaj¹,
¿e bêd¹ przyjmowali zg³oszenia do ostatniej
chwili. Zainteresowanych wziêciem udzia³u
w turnieju (dru¿yny dziesiêcioosobowe) pro-
simy o bezpoœredni kontakt pod numerem te-
lefonu 505 045 791.

Magda K.

Przetasowania w „EuroPradze”




