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Warszawa 
widziana z kuchni

Zmieniaj¹ siê obyczaje... Je-
szcze parê lat temu w towarzy-
skich rozmowach niezmiennie pa-
da³a deklaracja: nienawidzê goto-
waæ. Narzeczeñskie pary siê k³óci-
³y, kto dziœ stanie przy garach,
w ma³¿eñstwach by³o proœciej: no
to pa kochanie, idê z kolegami na
piwo, wrócê na obiad...W telewizji
królowa³y programy, jak szybko
cokolwiek ugotowaæ z pó³produk-
tów, lady z mro¿onkami zajmowa-
³y coraz wiêksze powierzchnie
w supermarketach.

Teraz nast¹pi³ prze³om. W War-
szawie modne sta³o siê gotowa-
nie. M³odzi umawiaj¹ siê na wie-
czorne wspólne pichcenie, gdzie
przy lampce wina odkrywaj¹ no-
we smaki, biesiada trwa kilka go-
dzin. W ma³¿eñstwach proble-
mem zaczyna byæ, kto w wee-
kend narzuci swoj¹ wizjê posi³ku,
stacje telewizyjne wprowadzaj¹
do swoich ramówek lekcje goto-
wania z prawdziwych a nie mro-
¿onkopodobnych produktów, lu-
dzie wymieniaj¹ siê przepisami,
a hitem wydawniczym s¹ gazety,
w których umieszczane s¹ spraw-
dzone receptury.

Mamy wiêcej czasu dla siebie,
odkrywamy, ¿e poza poœpiechem
jest jeszcze coœ innego, nawyk
w³¹czania telewizora tu¿ po po-
wrocie do domu sta³ siê przesz³o-
œci¹. Dlaczego nale¿y siê cieszyæ
z renesansu gotowania? Bo przy
dobrym posi³ku, w gotowanie
którego w³o¿y³o siê wiele serca,
nie siedzi siê 10 minut. To uczta,
podczas której siê rozmawia, od-
prê¿a, poznaje ciekawych ludzi
i odkrywa myœli partnera, wcale
nie takie same od lat, jak nam siê
wydawa³o. Wiêc zaczynamy ro-
zumieæ, co mia³y na myœli nasze
babcie mówi¹c: przez ¿o³¹dek do
serca... Tomasz Szymański
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Przed nastaniem zimnej i wilgotnej jesieni ma-
my jeszcze szansê rozgrzaæ siê prawdziwym
œmiechem. Wszystko za spraw¹ „Skaryszew-
skiej Przystani Humoru”…
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Soczewki 
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2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni
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H U R T  –  D E T A L

F
ot

om
on

ta
¿

F
ot

o.
 R

ad
ek

 P
ol

ak

W NUMERZE:
� Kronika

policyjna ssssttttrrrr.... 2222
� Historia 

warszawskiego
Kopciuszka

ssssttttrrrr.... 4444
� ¯yj piêknie 

i zdrowo ssssttttrrrr.... 5555
� Z miasta ssssttttrrrr.... 6666
� Felietony ssssttttrrrr.... 7777
� MIESZKAÑCY

Anna
Dereszowska

ssssttttrrrr.... 8888
� Œwiêto na

Paryskiej ssssttttrrrr.... 9999

� MIESZKANIEC
na luzie ssssttttrrrr.... 11110000

� Bêdzie lepiej na
Strusia ssssttttrrrr.... 11114444

� Dzielnicowo na
sportowo ssssttttrrrr.... 11115555



Spotkanie zwi¹zane by³o
z Dniami Muzeum Polskiego
w Rapperswilu. 140 lat temu

z inicjatywy hrabiego W³ady-
s³awa Broel-Platera, w zamku
w Rapperswilu powsta³a idea

ocalenia pamiêci o bêd¹cym
wtedy pod zaborami pañstwie
polskim. Utworzono 23 paŸ-
dziernika 1870 r. Muzeum Na-
rodowe Polskie. Jego misj¹ by-
³o przys³u¿enie siê tzw. „spra-
wie polskiej”. Po odzyskaniu
przez Polskê niepodleg³oœci,
zgromadzone zbiory przywie-
ziono w roku 1927 do kraju.
Czêœæ archiwaliów zniszczona
zosta³a w trakcie II wojny
œwiatowej. To, co ocala³o mo¿-
na by³o zobaczyæ w dniach 11-
12 wrzeœnia w dwunastu insty-
tucjach na terenie Warszawy
(miêdzy innymi PAN, Muzeum
Narodowe, Muzeum Wojska
Polskiego). Odwiedziny prze-
bieg³y w bardzo przyjaznej at-
mosferze. – Nie wykluczamy
dalszej wspó³pracy – podkreœla
Ryszard Kalkhoff, radny dziel-
nicy Pragi Po³udnie.

Olga Kamionek
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KRONIKA POLICYJNA
Nieletni rozbójnicy 

Do stoj¹cego na przystanku ch³opca podesz³o
dwóch nastolatków, za¿¹dali pieniêdzy, zaczêli
go szarpaæ, przeszukali mu kieszenie i ukradli te-
lefon komórkowy warty 500 z³otych.  PóŸniej
wpadli na pomys³, ¿e mog¹ oddaæ komórkê, ale
w zamian chc¹ 40 z³otych... Ch³opiec powiedzia³
o tym rodzicom, którzy zawiadomili policjê.
W miejscu, w którym mia³o nast¹piæ przekazanie
pieniêdzy, pojawili siê wywiadowcy i po krótkim
poœcigu zatrzymali 16-letniego Krzysztofa. Nie-
d³ugo póŸniej jego równolatek, Piotr, równie¿
znalaz³ siê w rêkach policjantów. S¹d Rodzinny
i Nieletnich zdecydowa³ o umieszczeniu Krzy-
sztofa w oœrodku dla nieletnich na okres 3 miesiê-
cy. Ma on na swoim sumieniu ju¿ kilka innych
przestêpstw rozbójniczych. Piotr trafi do oœrodka
socjoterapeutycznego.

Wypili i obrabowali
W œrodku nocy policjanci zostali zaalarmowa-

ni przez m³odego cz³owieka. Poinformowa³ mun-
durowych, ¿e zosta³ napadniêty na przystanku au-
tobusowym przez czterech mê¿czyzn, z którymi
pi³ wódkê. Biesiada odbywa³a siê w mieszkaniu,
w pewnym momencie gospodarz mia³ ju¿ doœæ
i zacz¹³ wypraszaæ towarzystwo z domu. Jeden
z mê¿czyzn pod¹¿y³ na przystanek autobusowy.
Po kilku chwilach pojawili siê towarzysze od bu-
telki. Zaatakowali go, przycisnêli do wiaty przy-
stankowej, grozili dotkliwym pobiciem, ukradli
spodnie i bluzê, po czym uciekli. Pokrzywdzony
wskaza³ funkcjonariuszom mieszkanie, w którym
odbywa³a siê impreza. Jednym z napastników
okaza³ siê gospodarz libacji. Pozosta³ymi - jego
koledzy. Policjanci na miejscu zatrzymali tylko
jednego z nich, ale wiedz¹, kim s¹ pozostali.

Zagadkowa œmieræ 
trzech kobiet

S¹siedzi poczuli sw¹d spalenizny, a na ich sufi-
cie pojawi³a siê plama brunatnego koloru.
Poinformowali administratora budynku przy ul.
Grochowskiej na Pradze Po³udnie, a ten wezwa³
stra¿ i policjê. Funkcjonariusze po sforsowaniu
drzwi na czwartym piêtrze odkryli czêœciowo
spalone cia³a trzech kobiet, jak siê okaza³o - mat-
ki i dwóch córek. Z oglêdzin nie wynika, aby ich
œmieræ by³a spowodowana przez „osoby trzecie”,
ale oczywiœcie niezbêdne s¹ specjalistyczne
badania. Na razie œledczy przyjmuj¹ wersjê, ¿e

kobiety zatru³y siê czadem, potem w lokalu
wybuch³ krótkotrwa³y po¿ar, który samoistnie
wygas³.

Ukrad³ auto pracodawcy
Do komendy przy ulicy Grenadierów zg³osi³

siê mê¿czyzna, który zg³osi³ kradzie¿ z w³ama-
niem swojego samochodu. Wszystko wskazy-
wa³o na to, ¿e kradzie¿y z w³amaniem dopuœci³
siê jeden z pracowników w³aœciciela seata.

W dniu, w którym pok³óci³ siê z szefem, w odwe-
cie zabra³ kluczyki od pojazdu i odjecha³ nim.
Przesta³ odbieraæ telefony, z nikim siê nie kontak-
towa³. Nie wiadomo by³o te¿ gdzie przebywa.
Dzia³ania operacyjne pozwoli³y jednak ustaliæ, ¿e
23-letni Micha³ M. najprawdopodobniej wyjecha³
do rodziny. Po³udniowoprascy funkcjonariusze
nawi¹zali kontakt i wspó³pracê z policjantami
z Opoczna i dziêki temu 23-latek zosta³ zatrzy-
many. Odnaleziono tak¿e auto, które sprawca po-
rzuci³ na trasie, gdy skoñczy³o mu siê paliwo.

Aresztowany za groŸby 
i uszkodzenie cia³a

Wszystko zaczê³o siê od awantury na stacji ko-
lejowej w Weso³ej. Konkubina nie da³a konkuben-
towi papierosa. Ten wpad³ w sza³, zacz¹³ wyzy-
waæ partnerkê, groziæ jej, a zaraz potem przeszed³
do rêkoczynów. Przypadkowi œwiadkowie stanêli
w obronie kobiety. Wobec nich równie¿ pad³y
groŸby, a chwilê potem mê¿czyzna u¿y³... ceg³ów-
ki. Na podstawie przes³uchañ œwiadków policjan-
ci dochodzeniowi z Weso³ej zebrali materia³ do-
wodowy, który pozwoli³ przedstawiæ mê¿czyŸnie
a¿ piêæ zarzutów. W czterech przypadkach by³o
to kierowanie gróŸb karalnych, w jednym, uszko-
dzenie cia³a. W s¹dzie podjêto decyzjê o tymcza-
sowym aresztowaniu awanturnika. toms
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Spotkanie na Rapperswilskiej
11 wrzeœnia mieszkañców ulicy Rappers-
wilskiej odwiedzili Matthias Mächler, prezy-
dent Gminy Grodzkiej Rapperswilu oraz Max
Berti cz³onek Rady Miejskiej Rapperswilu,
z ma³¿onk¹. 

W minion¹ niedzielê odby³y siê wy-
bory do ostatniej na Pradze Po³u-
dnie jednostki pomocniczej – Osie-
dla Grochów Po³udniowy. Tymcza-
sem tworz¹ siê rady pozosta³ych
samorz¹dów.

Wybory do rad osiedli, lokalnych samorz¹dów,
odby³y siê jeszcze przed wakacjami. Ponad dwa
miesi¹ce musieli czekaæ mieszkañcy i samorz¹do-
wi-spo³ecznicy, a¿ zwo³ane zostan¹ inauguracyjne
posiedzenia ich rad. Ju¿ po wyborach, ze wzglêdu
na b³êdy w procedurze, okaza³o siê, ¿e trzeba po-
wtórzyæ wybory w jednym z osiedli. Dok³adnie na
Grochowie Po³udniowym. Tutaj ponowne wybory
odby³y siê w niedzielê, 12 wrzeœnia. Stosown¹
uchwa³ê o stwierdzeniu ich wa¿noœci, na jednej
z najbli¿szych sesji, podejmie rada Pragi Po³udnie.
„Mieszkaniec” podaje gor¹ce, jeszcze nieoficjalne

wyniki g³osowania. W wyborach do Samorz¹du
Grochowa Po³udniowego mia³o prawo wzi¹æ
udzia³ ponad 28 tys. mieszkañców. Zag³osowa³o
368 osób. Frekwencja wynios³a 1,29 procenta. 

W ci¹gu ostatnich dwóch tygodni odbywa³y
siê inauguracyjne posiedzenia pozosta³ych rad
osiedlowych. Przypomnijmy, ¿e na Pradze Po-
³udnie jest ich osiem. Prócz Grochowa Po³u-
dniowego funkcjonuj¹ jeszcze samorz¹dy Sa-
skiej Kêpy, Kamionka, Goc³awia, Przyczó³ka
Grochowskiego, Grochowa Centrum, Grocho-
wa Pó³nocnego i Grochowa Kinowa. Na pierw-
szych posiedzeniach wybierano jedynie prze-
wodnicz¹cych samorz¹dów. To oni bêd¹ kiero-
wali lokalnymi radami i zwo³ywali merytorycz-
ne ju¿ posiedzenia. Aktualne informacje i dane
o osiedlowych radach znajduj¹ siê na stronie in-
ternetowej Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie
w zak³adce „Samorz¹dy Osiedli”.                 ar

Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa stanowi¹ g³ówne
Ÿród³o zatrudnienia we wszystkich gospodarkach ryn-
kowych, jednak widmo recesji i wykluczenia finanso-
wego powoduje, ¿e sektor MSP zamra¿a bud¿ety
i w znacznym stopniu ogranicza inwestycje. Prowadzi
to do stagnacji i powolnego spadku konkurencyjnoœci
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Sposobem na wy-
rwanie siê z marazmu mo¿e byæ skorzystanie z oferty
leasingowej. Jak unikn¹æ ryzyka zad³u¿enia a jedno-
czeœnie nie rezygnowaæ z innowacji radzi Dyrektor 
Departamentu Us³ug Logistycznych i Leasingu TZ
SKOK SKA Jacek Stêpieñ.

- Jako specjalista a jednoczeœnie praktyk obserwuje
pan zmieniaj¹ce siê trendy na rynku. Jak ocenia pan
aktualn¹ kondycjê ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw?

- Sektor MSP uwa¿any jest, oczywiœcie s³usznie, za
motor napêdowy wspó³czesnej gospodarki rynkowej.
Tak¿e o sile polskiego przemys³u stanowi¹ ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa. Jest to sytuacja naturalna dla wszyst-
kich pañstw rozwiniêtych.

Po burzliwym okresie transformacji Polska odesz³a od
gospodarki sterowanej centralnie i skierowa³a siê w stro-
nê dywersyfikacji rynku. Zaowocowa³o to wzrostem za-
równo liczby, jak i znaczenia ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw, a tak¿e ich wzmo¿onym wp³ywem na ca³okszta³t
polskiego rynku, handlu zagranicznego i dzia³alnoœci in-
westycyjnej. Udzia³ sektora ma³ych i œrednich firm w wy-
twarzaniu PKB sprawia, ¿e nie mog¹ one stale pozosta-
waæ w cieniu biznesowych gigantów. 

Lata nadrabiania strat w stosunku do rozwiniêtych
przedsiêbiorstw pañstw zachodnich doprowadzi³y do te-
go, ¿e polski sektor MSP znalaz³ wreszcie uznanie
w oczach rodzimych i zagranicznych instytucji finanso-
wych. Jednak¿e os³abienie gospodarcze i wolniejszy
wzrost PKB doprowadzi³y do os³abienia wspó³pracy miê-
dzy przedsiêbiorcami a bankami, które w zwi¹zku z kryzy-
sem sta³y siê mniej sk³onne do finansowania innowacyj-
nych przedsiêwziêæ. 

- Kryzys sprawi³, ¿e ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
napotykaj¹ bariery rozwojowe, z których – obok niesta-
bilnej gospodarki – najpowa¿niejszymi s¹ przeszkody

finansowe oraz problemy zarz¹dzania wynikaj¹ce z nie-
wystarczaj¹cej wiedzy przedsiêbiorców.

- Nie da siê ukryæ, ¿e kryzys os³abi³ rentownoœæ sekto-
ra MSP, jednak¿e wymusi³ te¿ na przedsiêbiorcach podjê-
cie rozs¹dnych dzia³añ zabezpieczaj¹cych przed wahania-
mi finansowymi. Ostatnie lata by³y zatem dobr¹ szko³¹
przetrwania dla wszystkich podmiotów gospodarki ryn-
kowej. W³aœciciele firm dostrzegaj¹ koniecznoœæ inwesto-
wania zarówno we w³asny potencja³, w wiedzê i naukê,
jak równie¿ w rozszerzanie zakresu dzia³alnoœci. Staj¹c
przed wyborem, stagnacja czy rozwój, coraz czêœciej wy-
bieraj¹ rozwi¹zania, które zapewniaj¹ technologiczn¹
przewagê nad konkurencj¹.

Problemem wci¹¿ pozostaj¹ finanse. Poziom oszczêd-
noœci zgromadzony przez przedsiêbiorców jest zwykle
niewystarczaj¹cy do rozszerzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej. Powa¿nie ogranicza to mo¿liwoœci wdra¿ania inno-
wacji, a tym samym hamuje rozwój nowych inicjatyw. Ak-
tywni biznesmeni poszukuj¹ jednak nowych sposobów fi-
nansowania i siêgaj¹ w tym celu do Ÿróde³ zewnêtrznych. 

- Finansowanie zewnêtrzne musi byæ oparte o us³ugi
œwiadczone przez instytucje bankowe. Jednak banki os³a-
bione kryzysem chêtniej wspieraj¹ wielkie koncerny.

- To prawda. Du¿e firmy maj¹ ³atwiejszy dostêp do po-
¿yczek bankowych. Z pomoc¹ mog¹ przyjœæ instytucje,
które nie s¹ bankami komercyjnymi. Oczywiœcie w takim
wypadku podstawowym kryterium decyduj¹cym o wybo-
rze partnera biznesowego powinna byæ jego uczciwoœæ
i stabilna sytuacja na rynku. 

Rok 2010 zosta³ og³oszony w ca³ej Unii Europejskiej ro-
kiem walki z wykluczeniem, tak¿e tym finansowym. Pro-
gram walki z wykluczeniem prowadz¹ Spó³dzielcze Kasy
Oszczêdnoœciowo Kredytowe. Ze wzglêdu na swoj¹ ofer-
tê, Kasy przygotowane s¹ do obs³ugi firm dysponuj¹cych
ma³ym zasobem kapita³u. SKOK-i maj¹ ju¿ ponad 2 milio-
ny cz³onków i nie stosuj¹ w¹tpliwych etycznie praktyk, do
jakich nierzadko uciekaj¹ siê instytucje parabankowe np.
ukrywania kosztów dodatkowych, czy te¿ przerzucania na
Klienta ryzyka zmiany kosztów refinansowania.

- Mimo wszystko, korzystanie z zewnêtrznego finan-
sowania inwestycji obarczone jest jednak pewnym ry-
zykiem…

- Owszem, dodatkowe wydatki z regu³y wi¹¿¹ siê z ry-
zykiem utraty p³ynnoœci finansowej, dlatego przedsiê-
biorcy musz¹ wybieraæ takie rozwi¹zania, które pozwol¹
na stabilny i zrównowa¿ony rozwój. Oczywiœcie nie ozna-
cza to koniecznoœci zamro¿enia planowanych wydatków.
Choæ kryzys jeszcze nie dobieg³ koñca, warto przygoto-
waæ siê do sprawnego wdro¿enia w kolejn¹ fazê wzrostu
gospodarczego. Ma³e firmy maj¹ potencja³, który musz¹
wykorzystaæ. W tym celu niezbêdne jest w³aœnie skorzy-
stanie z dostêpnych na rynku metod finansowania ze-
wnêtrznego i rozs¹dnego doradztwa w zakresie finansów
firmy. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ mo¿liwoœæ
szukania korzyœci pozafinansowych w podejmowanych
inwestycjach.

W tej sytuacji lepszym choæ, jak siê wydaje, wci¹¿ zbyt
ma³o popularnym rozwi¹zaniem jest odst¹pienie od kre-
dytu na rzecz leasingu. Pozwala to na znaczne obni¿enie
kosztów, gdy¿ w przypadku leasingu operacyjnego op³a-
ty leasingowe stanowi¹ w ca³oœci koszt uzyskania przy-
chodu. Mniejsze s¹ zatem obci¹¿enia podatkowe. Warto
równie¿ skorzystaæ z elastycznych ofert instytucji finan-
sowych, które pozwalaj¹ na negocjowanie równie¿ rat le-
asingowych. 

- Czym jest leasing?
- Leasing w najprostszym ujêciu jest form¹ finansowa-

nia polegaj¹c¹ na nabyciu prawa u¿ywania rzeczy w za-
mian za okreœlone op³aty. Leasingobiorca zobowi¹zuje siê
do ponoszenia na rzecz leasingodawcy kosztów raty lea-
singowej uzgodnionej przez obie strony umowy, która
mieœci w sobie, obok czêœci kapita³owej równie¿ nale¿ne
odsetki. Wysokoœæ rat zale¿y przede wszystkim od wp³a-
ty wstêpnej uiszczonej na pocz¹tku transakcji (która
w ofercie TZ SKOK SKA mo¿e wynosiæ nawet 0% warto-
œci). Równie wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wyso-
koœæ raty leasingowej jest cena, po której leasingobiorca
mo¿e nabyæ przedmiot leasingu po zakoñczeniu umowy.

- Do kogo skierowana jest oferta leasingowa?
- Oferta leasingowa powinna trafiæ przede wszystkim

do œrednich i ma³ych przedsiêbiorstw. Tego typu firmy
zwykle chc¹ mieæ szybko i ³atwo dostêpny sprzêt w po-
staci samochodów, maszyn specjalistycznych czy poja-
zdów rolniczych. Tu w³aœnie ujawnia siê kolejna zaleta le-

asingu – ³atwiejsze procedury oraz mo¿liwoœci pozyska-
nia leasingu, jakie otwieraj¹ siê przed firmami rozpoczy-
naj¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Osoby prowadz¹ce
w³asn¹ firmê rzadko cierpi¹ na nadmiar wolnego czasu,
w zwi¹zku z tym formalnoœci, którymi musz¹ siê zaj¹æ
powinny byæ ograniczone do minimum. Przyk³adem ini-
cjatywy pozwalaj¹cej na znaczn¹ oszczêdnoœæ czasu jest
na przyk³ad witryna internetowa TZ SKOK SKA leasing-
skok.com.pl, gdzie przedsiêbiorcy mog¹ zapoznaæ siê
z ofert¹ leasingu bez wychodzenia z biura. Oferta dostêp-
na jest równie¿ w Kasie Stefczyka. Z leasingu mog¹ sko-
rzystaæ tak¿e przedstawiciele wolnych zawodów: archi-
tekci, lekarze, prawnicy, in¿ynierowie czy maklerzy, którzy
do pracy potrzebuj¹ specjalistycznego sprzêtu. Dla nich
posiadamy szczególnie elastyczn¹ ofertê dopasowan¹ do
indywidualnych potrzeb. 

- Dlaczego leasing a nie kredyt?
- Koszt ogólny leasingu mo¿e byæ znacznie ni¿szy od

kredytu. Wynika to nie tylko z dobrej oferty, ale przede
wszystkim z faktu, i¿ czêœæ inwestycji mo¿na sfinansowaæ
doliczaj¹c do kosztów ratê kapita³owo-odsetkow¹, zwiêk-
szaj¹c koszty i dziêki temu oszczêdzaj¹c na podatku. Su-
ma op³at w ofercie leasingowej TZ SKOK SKA, w przypad-
ku samochodu o wartoœci 50 000 z³, przy 36 ratach wy-
nosi œrednio 112,88%. Warto te¿ dodaæ, i¿ leasing umo¿-
liwia ubieganie siê o dofinansowanie dzia³alnoœci gospo-
darczej ze œrodków unijnych. 

- Na co powinni uwa¿aæ przedsiêbiorcy, którzy decy-
duj¹ siê na skorzystanie z leasingu?

- Decyduj¹c siê na leasing trzeba wzi¹æ pod uwagê
wspomnian¹ ju¿ przeze mnie pozycjê rynkow¹ firmy, jej
renomê oraz poziom zaufania, jakim mo¿emy obdarzyæ
leasingodawcê. Konstrukcja umowy, która w za³o¿eniu
powinna byæ prosta i zrozumia³a, mo¿e zwieraæ ukryte
op³aty sprawiaj¹ce, ¿e tani leasing w rzeczywistoœci
oka¿e siê du¿ym obci¹¿eniem dla firmy. Wybieraj¹c nie-
w³aœciw¹ ofertê, nara¿amy siê na tzw. ukryte koszty lea-
singu. Dlatego szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ ana-
lizie potencjalnego partnera w biznesie i swoje kroki
skierowaæ do instytucji, która gwarantuje bezpieczeñ-
stwo i stabilizacjê. 

Rozmawia³ Micha³ Sza³apski

ul. Abrahama 18, tel. 22 672 05 55

ul. Grochowska 136, tel. 22 740 18 15 do 17

ul. Ateñska 10 lok 4, tel. 22 616 60 86

al. Gen. Chruœciela 37/39 lok. 211, tel.: 22 673 54 50 do 52 

O D D Z I A £Y

Leasing motorem rozwoju dla przedsiębiorczych

Ruszają rady na Pradze

Pañstwo WoŸniakowie z prezydentem Rapperswilu 
(pierwszy z lewej).
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KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

UWAGA
NOWA USŁUGA!
Przeprowadzki 
i transport!!!

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

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

Polecamy szeroki wybór mebli i sprzêtów:
�� domowych – pokoje, kuchnie, ³azienki, balkony, piwnice, gara¿e, ogrody itp.
�� sklepowych – rega³y, lady, recepcje, stojaki, wieszaki, zabudowy itp.
�� biurowych – biurka, rega³y, gabinety, sto³y, fotele, krzes³a itp.
I wiele innych mebli, sprzêtów i urz¹dzeñ w rewelacyjnych cenach!

CO TYDZIEÑ NOWA OFERTA,
CI¥G£E WYPRZEDA¯E, PROMOCJE, OKAZJE!

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market* 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
REKLAMA REKLAMA

Mieszkañcy Wawra, a zapewne równie¿ ca³ej Warszawy, do-
skonale pamiêtaj¹ nie tak odleg³e przecie¿ czasy, gdy dzielnica
s³ynê³a z politycznych awantur. Przepychanki miêdzy PiS-em
a Platform¹ Obywatelsk¹, zmieniaj¹ca siê obsada najwa¿niej-
szych stanowisk, wzajemne oskar¿enia – wszystko to nies³ycha-
nie zajmowa³o sto³eczn¹ prasê, a jednoczeœnie parali¿owa³o
pracê samorz¹du. 

Gdy jednak wczytaæ siê w podsumowania dotycz¹ce ostat-
nich czterech lat dzia³alnoœci w³adz dzielnicy, mo¿na do-
strzec, ¿e sytuacja zmieni³a siê diametralnie. WskaŸniki wy-
konania bud¿etu, a zw³aszcza realizacji planów inwestycyj-
nych skoczy³y w górê. Jeszcze w 2007 r. w Wawrze wydano
68 proc. œrodków zaplanowanych na inwestycje (w poprze-
dniej kadencji rzadko udawa³o siê przekroczyæ próg 60 proc.
wykonania planu), a w kolejnych dwóch latach by³o to ju¿
odpowiednio 91 i 90 proc. Przez trzy lata zrealizowano
w dzielnicy inwestycje za ³¹czn¹ kwotê ponad 105,5 mln z³,
plan na ten rok zak³ada wydanie na cele inwestycyjne prawie
39 mln z³. 

Równie wa¿ny, jak skala przedsiêwziêæ, jest ich charakter.
Wyj¹tkow¹ metamorfozê przesz³y zaniedbywane w poprze-
dnich kadencjach wawerskie drogi. Realizacji doczeka³y siê
d³ugo oczekiwane inwestycje, jak basen w Aninie, czy kom-
pleks sportowy w Marysinie Wawerskim, oddano do u¿ytku
160 mieszkañ komunalnych. Nie oszczêdzano równie¿ na
budowie szkolnych boisk i remontach placówek oœwiato-
wych. Doprowadzenie do szczêœliwego fina³u tych i ca³ej ga-
my innych, potrzebnych mieszkañcom inwestycji, to niew¹t-
pliwie sukces Zarz¹du Dzielnicy. Ale zarz¹d nie móg³by
dzia³aæ skutecznie bez stabilnej wiêkszoœci w Radzie Dziel-
nicy. W tym miejscu warto przypomnieæ o istotnym elemen-
cie uk³adu si³ w radzie, jakim s¹ radni niezale¿ni, ostatnio
zrzeszeni w klubie Wawerskiej Inicjatywy Samorz¹dowej.
Klub ten skupia bezpartyjnych fachowców, którzy zostali
radnymi startuj¹c z list samorz¹dowych. Nie anga¿uj¹c siê
w polityczne spory dzia³aj¹ na rzecz dzielnicy i jej mieszkañ-
ców, a obserwacja ich dokonañ pozwala stwierdziæ, ¿e nale-
¿¹ do najbardziej pracowitych radnych.

SKUTECZNI SPO£ECZNICY

Janusz Barciñski, przedsiê-
biorca, w Radzie Dzielnicy za-
siada drug¹ kadencjê. Jako rad-
ny ³¹czy w sobie pasjê dzia³acza
spo³ecznego i skutecznoœæ, wy-
nikaj¹c¹ z biznesowych do-
œwiadczeñ. Pracuje w Komisji
Inwestycyjnej (jest jej wiceprze-
wodnicz¹cym) oraz Komisji £a-
du Przestrzennego. - W obecnej
kadencji samorz¹du, po latach
zaniedbañ w tej dziedzinie, uda-
³o siê oddaæ do u¿ytku ponad

200 ulic w ca³ej dzielnicy. Uwa¿am to za powód do osobistej sa-
tysfakcji, bo w przypadku wielu z nich nie tylko zabiega³em
o œrodki w bud¿ecie, ale te¿ dogl¹da³em terminowej realizacji
inwestycji w terenie - podkreœla. W przysz³ej kadencji samorz¹-
du Janusz Barciñski chcia³by doprowadziæ do dokoñczenia mo-
dernizacji dróg w Wawrze. - Jest ca³kiem realne, aby za cztery
lata wszystkie ulice w naszej dzielnicy by³y utwardzone i dobrze
oœwietlone - uwa¿a przewodnicz¹cy klubu Wawerskiej Inicjaty-
wy Samorz¹dowej.

Inna radna Wawerskiej Inicja-
tywy Samorz¹dowej, Aleksan-
dra Chwedorowicz, jest preze-
sem Falenickiego Towarzystwa
Kulturalnego, organizuj¹cego
Falenickie Koncerty Letnie
i barwne Parady Niepodleg³oœci,
które sta³y siê wizytówk¹ nie
tylko Falenicy, ale i ca³ego
Wawra. 

W Radzie Dzielnicy pani
prezes pracowa³a g³ównie
w komisji oœwiaty i kultury,
proponuj¹c inwestycje potrzeb-

ne wawerskim szko³om. Jako przedstawicielka mieszkañców
Falenicy, wspiera lokalne inwestycje, monitorowa³a opóŸnio-
n¹ budowê sieci wodoci¹gowej. - W przysz³ej kadencji trzeba
nadal nadrabiaæ zaleg³oœci cywilizacyjne, kontynuowaæ
utwardzanie dróg, nareszcie skanalizowaæ dzielnicê. Nale¿a-
³oby jednak równie¿ zacz¹æ powa¿nie inwestowaæ w kulturê,
która przecie¿ odgrywa w naszym ¿yciu wa¿n¹ rolê: integruje
lokaln¹ spo³ecznoœæ, buduje œrodowiska, jest p³aszczyzn¹ 
spotkañ i wymiany myœli, noœnikiem wartoœci - zaznacza 
Aleksandra Chwedorowicz. 

ZNANI I DOCENIANI

Józef Roszkowski jako radny
pracuje na rzecz mieszkañców
Wawra ju¿ pi¹t¹ kadencjê. Re-
prezentowa³ ich w Radzie Dziel-
nicy Praga Po³udnie, nastêpnie
czterokrotnie, z powodzeniem,
kandydowa³ do Rady Gminy,
a póŸniej Rady Dzielnicy Wa-
wer. Wyj¹tkowo bogate do-
œwiadczenie samorz¹dowe po-
zwala mu z dystansem patrzeæ
na doraŸne spory. - Bardziej od
polityki interesuj¹ mnie lokalne

inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, tworzenie w Wawrze
warunków do rozwoju biznesu - mówi. Jako przewodnicz¹cy
Komisji Mieszkaniowej z zaanga¿owaniem zabiega³ o przezna-
czenie pod budownictwo komunalne miejskich nieruchomoœci
w dzielnicy. 

W klubie Wawerskiej Inicjatywy
Samorz¹dowej znalaz³a siê równie¿
Gra¿yna Sierakowska - wieloletnia
nauczycielka i by³a dyrektorka Ze-
spo³u Szkó³ nr 70 przy ul. Bajkowej
w Radoœci, który dziêki jej staraniom
osi¹ga³ najwy¿sze wyniki nauczania
w dzielnicy oraz zosta³ w znacznym
zakresie zmodernizowany i rozbudo-
wany - m.in. o nowoczesn¹ halê spo-
rtow¹ oraz boiska. Z racji swoich za-
wodowych doœwiadczeñ, Gra¿yna
Sierakowska szczególnie interesuje

siê sprawami wawerskiego szkolnictwa, dlatego pracuje jako prze-
wodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Kultury i Sportu. Za znacz¹cy suk-
ces dobiegaj¹cej koñca swojej kadencji w Radzie Dzielnicy uwa¿a
wypracowan¹ przez Zarz¹d Dzielnicy i jej komisjê decyzjê o budo-
wie przedszkola przy ul. Œwiebodziñskiej. 

Z oœwiat¹ nierozerwalnie zwi¹zane s¹ kultura i sport, które
maj¹ ogromny wp³yw na kszta³towanie postaw m³odych ludzi.
Dlatego Gra¿yna Sierakowska cieszy siê równie¿, ¿e dziêki jej
wysi³kom oraz decyzjom Zarz¹du Dzielnicy niemal wszystkie
wawerskie szko³y zosta³y wyposa¿one w nowoczesne boiska,
a dzielnica zyska³a nowe obiekty: halê widowiskowo-sportow¹
przy ul Poezji, kompleks basenowo-rekreacyjny w Aninie oraz
kompleks sportowo-rekreacyjny Syrenka na Marysinie. 

Wœród radnych Wawerskiej Inicja-
tywy Samorz¹dowej jest tak¿e do-
skonale znana mieszkañcom Wawra
Wanda Zakrzewska. W Radzie
Dzielnicy dzia³a w trzech komisjach:
rewizyjnej, mieszkaniowej i bud¿e-
towej. - W tej kadencji uda³o siê spo-
ro zrobiæ w wielu dziedzinach. W Fa-
lenicy zosta³y oddane do u¿ytku czte-
ry bloki komunalne, mieliœmy wiêc,
jako Komisja Mieszkaniowa decydu-
j¹ca o przydziale lokali, mo¿liwoœæ
udzielenia pomocy wielu osobom,

w tym ludziom w podesz³ym wieku i matkom samotnie wychowu-
j¹cym dzieci. Spotka³am siê z pozytywnymi opiniami na temat prac
tej komisji. Bardzo mnie one ciesz¹, a najwiêksz¹ satysfakcjê przy-
nosz¹ podziêkowania od mieszkañców, których problemy uda³o siê
rozwi¹zaæ – podsumowuje ostatnie cztery lata. Wed³ug niej
w przysz³ej kadencji samorz¹du wa¿na bêdzie kontynuacja ju¿
rozpoczêtych przedsiêwziêæ, np. budowy kanalizacyjnego kolek-
tora „W”. Za najwiêksze wyzwanie uwa¿a jednak rozbudowê
Traktu Lubelskiego. 

Wawerska Inicjatywa Samorz¹dowa to ciekawe przedsiê-
wziêcie, pokazuj¹ce, ¿e w dzia³alnoœci na poziomie dzielnicy bar-
dziej istotna od politycznych rozgrywek jest znajomoœæ lokalnych
problemów i umiejêtnoœæ zawierania kompromisów, które pozwa-
laj¹ te problemy rozwi¹zywaæ. Wiêkszoœæ z 23 osób zasiadaj¹cych
obecnie w Radzie Dzielnicy bêdzie zapewne ponownie ubiegaæ
siê o mandat radnego. Tylko ocena ich dokonañ pozwoli wybraæ
najlepszych kandydatów. Warto pamiêtaæ, ¿e prawid³owy rozwój
dzielnicy mog¹ zapewniæ jedynie radni dysponuj¹cy odpowiedni¹
wiedz¹ i doœwiadczeniem w samorz¹dzie. kf

Najbardziej zielona ze sto³ecznych dzielnic z pewnoœci¹ mo¿e uznaæ
za udan¹ dobiegaj¹c¹ w³aœnie koñca kadencjê w³adz samorz¹dowych. 

WAWER ODMIENIONY

Historia warszawskiego Kopciuszka
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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

Bella Vita znaczy: Piêkne
¯ycie. Masz na nie znacznie
wiêksze szanse, gdy cieszysz
siê dobrym zdrowiem i samo-
poczuciem. A to zale¿y od
bardzo wielu czynników.

Bella Vita zagoœci³a na ul.
Grochowskiej, róg Seroc-
kiej, blisko Placu Szembeka.
Co oferuje? DoraŸn¹ lub sta-
³¹ opiekê dietetyków me-
dycznych, psychologa a tak-
¿e - uwaga! - psychodietety-
ka, który znakomicie pomo-
¿e rozwi¹zaæ trudnoœci zwi¹-
zane ze zmian¹ stylu ¿ycia
na zdrowszy i doradzi w sto-
sowaniu najrozmaitszych
diet. 

Do kogo adresowana jest
oferta? Do ka¿dego, kto szu-
ka rzetelnych i skutecznych
rozwi¹zañ swoich proble-
mów, od matek karmi¹cych
i niemowlaków po osoby
w podesz³ym wieku, schoro-
wane lub w z³ej kondycji,
przez sportowców czy tych,
którzy chc¹ mieæ piêkne, za-
dbane cia³o i œwietne samopo-
czucie. 

Gdy masz problem, idziesz
do lekarza. Jeœli trafisz na
osobê naprawdê kompetent-
n¹, która poœwiêci dostatecz-
nie du¿o czasu, zyskujesz
kompleksow¹ wiedzê na te-
mat tego, jak mo¿esz sobie
pomóc. Niestety, czasem pa-
cjent zostaje z problemem

sam, skazany na czerpanie
szczegó³owej wiedzy z kolo-
rowych pism, internetu, lub…
od kolejnego lekarza. 

Bella Vita - oferuje opiekê
i konsultacje kompleksowe
lub doraŸne; od wspólnej
analizy problemu przez pro-
pozycje dzia³añ prozdrowot-
nych, wskazanych dla zainte-
resowanego lecz realizowa-
nych wy³¹cznie po jego ak-
ceptacji, lub systematyczne
dzia³ania, z „zakupami z die-

tetykiem” w³¹cznie, by ju¿ na
tym etapie umiejêtnie plano-
waæ swój jad³ospis. 

Nadwaga, anoreksja i bu-
limia, uzale¿nienia, np. od
s³odyczy, nietolerancje po-
karmowe i alergie, w tym
diety eliminacyjne czy bez-
glutenowe, przewlek³e cho-
roby, m.in. cukrzyca, nowo-
twory, choroby przewodu
pokarmowego, np. owrzo-
dzenia, refluks, zaparcia,
zespó³ jelita dra¿liwego.

Choroby skóry, z ³uszczyc¹
w³¹cznie. Problemy odpor-
noœciowe, migrenowe, osteo-
poroza, fibromialgia, cellulit
i obrzêki limfatyczne a tak-
¿e syndrom przewlek³ego
zmêczenia, depresje, lêki
i stres czy problemy hormo-
nalne (menopauza, choroby
tarczycy, antykoncepcja
hormonalna) - to tylko czêœæ
problemów zdrowotnych,
w których mo¿e pomóc Bella
Vita.

Mo¿na braæ udzia³ w profe-
sjonalnie prowadzonych gru-
pach wsparcia, wymieniaj¹c
doœwiadczenia, mobilizuj¹c
siê nawzajem i ciesz¹c siê
z sukcesów osób, które do-
tknê³y te same bol¹czki. Do
dyspozycji s¹ dietetycy, psy-
chologowie, psychodietety-
cy, ale te¿ w trosce o komple-
ksowe rozwi¹zanie proble-
mów dobrego zdrowia i do-
brego samopoczucia, fizjote-
rapeuci, zespó³ masa¿ystów
o ró¿nych specjalnoœciach,
a tak¿e trener Spa i Wellnes,
kosmetyczka i profesjonal-
ny trener Nordic Walking
(systematyczne, wspólne spa-
cery po Parku Skaryszew-
skim!).

Wa¿ny element oferty Bella
Vita to Food Detective™ -
szczegó³owa analiza i dia-
gnoza nietolerancji pokar-
mowej, powoduj¹cej czêsto
tak zaskakuj¹ce objawy, jak
migreny, bezsennoœæ, biegun-
ki, œwi¹d skóry, obrzêki czy
nadwagê. Bez precyzyjnego
okreœlenia przyczyn z³ego sa-
mopoczucia nie da siê zapla-
nowaæ skutecznej terapii.

Problemy zdrowotne cza-
sem „powstaj¹ w g³owie”.
Bella Vita oferuje pomoc
psychologiczn¹, wraz z tera-
pi¹ poznawczo - behawioral-
n¹ czy terapi¹ motywuj¹c¹
wskazan¹ dla osób, które
szybko rezygnuj¹ lub zbyt ³a-
two znajduj¹ wymówki np. by

nie schudn¹æ choæ wiedz¹, ¿e
powinny.

Warsztaty, np. trening
uwa¿noœci w jedzeniu czy
akceptacja cia³a, to spraw-
dzona i skuteczna forma pra-
cy nad sob¹. 

Ponad dwadzieœcia rodza-
jów profesjonalnego masa-
¿u, nie licz¹c peelingów;
w tym tradycyjne, ale te¿ tera-
pia japoñska (m.in. miote³ka-
mi bambusowymi), terapia in-
dyjska, perska (czekoladowa),
terapia s³owiañska (np. masa¿
rosyjski miodem), hawajska,
tajlandzka oraz masa¿ me-
dyczny, masa¿ g³êboki czy re-
habilitacyjny, a tak¿e akupre-
sura, refleksologia i kinesiota-
ping - doprawdy jest w czym
wybieraæ.

Specjaln¹ opiek¹ otacza siê
kobiety ciê¿arne, m³ode ma-
my i te, które planuj¹ ma-
cierzyñstwo, by przez ten
trudny czas przejœæ w dobrym
zdrowiu i nastroju, z korzy-
œci¹ i dla mamy i dla maleñ-
stwa. Kompleksowa profilak-
tyka ¿ylaków, puchniêcia nóg
czy tak wa¿na w tym czasie
prawid³owa perystaltyka jelit
maj¹ wielki wp³yw na samo-
poczucie i zdrowie, zw³aszcza
w nowych sytuacjach, wyma-
gaj¹cych wielkiego wysi³ku
i odpowiedzialnoœci.

Warto dbaæ o jakoœæ swo-
jego ¿ycia, by cieszyæ siê je-
go owocami. M³odsi i starsi
zyskuj¹ tu znakomit¹ popra-
wê kondycji i samopoczucia,
a to pozwala cieszyæ siê ¿y-
ciem i dzieliæ radoœci¹ z inny-
mi. Naprawdê warto!

AS 2010

Żyj pięknie i zdrowo!

CENTRUM ZDROWIA I DIETETYKI BELLAVITA, ul. Serocka 3 (róg Grochowskiej) 
tel.: (22) 610 38 55; tel kom: +48 692 792 595,  e−mail: kontakt@bellavita.waw.pl
Czynne: poniedziałek–piątek 9–20, sobota 9–14         wwwwwwwwwwww....bbbbeeeellll llllaaaavvvv iiii ttttaaaa....wwwwaaaawwww....pppp llll
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W 71. rocznicê obrony War-
szawy Pragi i 66. rocznicê wy-
buchu Powstania Warszaw-
skiego 14 wrzeœnia przy
pomniku 21 Warszaw-
skiego Pu³ku Piechoty
„Dzieci Warszawy”
w al. Waszyngtona
odby³y siê: uroczysta od-
prawa wart i pocztów sztanda-
rowych oraz Apel Poleg³ych.
Oddano salwy honorowe, z³o¿o-
no kwiaty i wieñce. W czêœci ar-
tystycznej wyst¹pi³a m³odzie¿
z ZS Nr 21 z ul. Saskiej i ucznio-
wie SP nr 120 im. Pu³ków Pie-

choty „Dzieci Warszawy” z ul.
Miêdzyborskiej. Organizatora-
mi uroczystoœci byli: Zwi¹zek
Kombatantów RP i By³ych Wiê-
Ÿniów Politycznych Œrodowisko
¯o³nierzy 21 WPP „Dzieci War-
szawy”, Rada i Zarz¹d Dzielni-
cy Praga Po³udnie i ZS Nr 21 SP
Nr 120 im. Pu³ków Piechoty
„Dzieci Warszawy”.  

� � �
Marcin Borkowski, Magdale-

na Szulc i Krzysztof Romanow-
ski zwyciê¿yli w I Mistrzo-
stwach Europy w Ratownictwie
Medycznym. Ratownicy z Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sani-
tarnego Meditrans SPZOZ
w Warszawie pokonali zawodni-
ków z 38 zespo³ów z ca³ej Euro-
py i USA. Celem mistrzostw by³
promocja ratownictwa medycz-
nego, dobrych praktyk i bez-
piecznych zachowañ w ruchu
drogowym. Pogotowie war-
szawskie dzia³a od 113 lat. 

� � �
Stadion Narodowy w War-

szawie zosta³ laureatem nagro-
dy III Forum Inwestycyjnego
w Tarnowie w kategorii „Inwe-
stycja Europy Œrodkowo-
Wschodniej Roku 2010”. Na-
grody Forum Inwestycyjnego
przyznaje w g³osowaniu Rada
Programowa Forum Ekono-
micznego.

� � �
Dobra wiadomoœæ dla dzieci

lubi¹cych œpiewaæ! Przy Szkole
Podstawowej nr 215 w³aœnie
rusza Pracownia Piosenki Dzie-
ciêcej. Ju¿ teraz mo¿na nieod-
p³atnie zapisaæ dziecko do gru-
py wokalnej „Mille Voci”. Au-
torski repertuar i atrakcyjny
program zajêæ sprawiaj¹, ¿e jest
to œwietna propozycja dla dzie-

ci pragn¹cych twórczo i cieka-
wie spêdzaæ wolny czas. Wy-
magania stawiane dzieciom
chc¹cym uczestniczyæ w pro-
jekcie to dobry s³uch muzycz-
ny, motywacja do doskonalenia
warsztatu wokalnego oraz mo¿-
liwoœæ regularnego uczestni-
czenia w próbach. Zajêcia

chóru s¹ dostêpne dla dzieci
w wieku 7–12 lat z ca³ej War-
szawy, a odbywaæ siê bêd¹
w SP 215 przy ul. Kwatery
G³ównej 13. Informacje o re-
krutacji mo¿na uzyskaæ pod nu-
merem telefonu 504 604 051
oraz na stronie: http://pracow-
nia-piosenki.blogspot.com/

� � �
Dni Transportu Publicznego to

wielka rodzinna impreza dla mi-
³oœników komunikacji i tych,
którzy dopiero zaczynaj¹ z ni¹
swoj¹ przygodê. To unikalna
okazja do tego, ¿eby poznaæ
transport zbiorowy „od kuchni”.
Tegoroczna impreza odbêdzie siê
18 wrzeœnia na wêŸle komunika-
cyjnym M³ociny i 19 wrzeœnia na
Dworcu Zachodnim. Dziêki
wspó³pracy ZTM, mi³oœników
sto³ecznej komunikacji i przewo-
Ÿników, warszawiacy bêd¹ mogli
m.in. ogl¹daæ pokazy najnow-
szych i historycznych pojazdów
komunikacji miejskiej oraz po-
walczyæ w licznych konkursach. 

� � �
Sto rowerów czeka w niedzie-

lê 19 wrzeœnia w godz. 10.00-
11.00 w bezp³atnej wypo¿yczal-
ni przy Moœcie Gdañskim (nad
Wis³¹, po stronie staromiej-
skiej). Ale nie za darmo! Chêtni
za mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki rowe-
rem posprz¹taj¹ las M³ociny. Na
miejscu po pozostawieniu rowe-
rów otrzymaj¹ worki i rêkawice,
po pracy na eko-odpowiedzial-
nych warszawiaków czeka ogni-

sko ze skromnym poczêstun-
kiem. Mo¿na równie¿ przyje-

chaæ w³asnym rowerem lub
komunikacj¹ miejsk¹.

W ten sposób Urz¹d
m.st. Warszawy zachê-
ca do w³¹czenia siê

w dwie wa¿ne ekolo-
giczne akcje: Dzieñ bez sa-

mochodu i Sprz¹tanie Œwiata.
� � �

Roczna niewidoma koteczka
Malwinka bardzo potrzebuje ko-
chaj¹cego domu. Funkcjonuje na

co dzieñ jak zdrowy kotek, ale
powinna byæ koci¹ jedynaczk¹
w domu – lubi za to psy. O ado-
pcjê pytaj: jolka@gmail.com,
tel. 605-333-235.

� � �
Grochowski Uniwersytet

Trzeciego Wieku w roku akade-
mickim 2010/2011 otwiera now¹
formê edukacyjn¹ – Konwersa-
torium, które bêdzie prowadzone
w Klubie Kultury Goc³aw przy
ul. Abrahama 10. Inauguracja
roku odbêdzie siê 15 paŸdzierni-
ka o godzinie 10.00. Informacje
i zapisy w sekretariacie klubu 
tel. 22 671-94-79.

� � �
9 paŸdziernika o godz. 11.00

w Gimnazjum Nr 120 przy ul.
Armii Krajowej 39 w Weso³ej
zainauguruje swoj¹ dzia³alnoœæ
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zapisy u p. Ewy ¯o³¹dek w Bi-
bliotece G³ównej ul. I. Pu³ku
Praskiego 31 (przy Stra¿y Po¿.)
w ka¿dy pi¹tek w godz. 15–16
i w Bibliotece w Starej Mi³o-
œnie, ul. Pogodna, w ka¿dy wto-
rek godz. 15–16. (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
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KONSTANTY BARTOŃ  
Z−ca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe

zaprasza
na DYŻUR SPOŁECZNY

20 września w godz. 17.00−19.00
do siedziby SLD Praga Południe ul. Kordeckiego 66

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 - 23.09. godz. 19.00 - Po¿egnanie lata z Kabaretem Filip
z Konopi. Filip Borowski i jego goœcie zapraszaj¹ na inauguracjê
kolejnego sezonu kabaretowego w CPK, wstêp wolny; 27.09. godz.
18.00 - W cyklu Swing Club wyst¹pi¹: Filip Wojciechowski Trio
i Gary Guthman. Wieczór poprowadzi Adam Ferch, wstêp wolny;
28.09. godz. 17.00 – Janusz Horodniczy zaprasza na spotkanie,
którego bohaterami bêd¹ Zbigniew Kurtycz i Bogdan Muszyñski,
wstêp wolny; 29.09. i 30.09. godz. 18.00 „Jezusy moje” - spotkanie
literackie z Majk¹ ¯ywick¹-Luckner promuj¹ce najnowszy tom
znanej poetki i malarki. Wiersze przeczyta Iwona Rulewicz. Wie-
czór poprowadzi Jan Zdzis³aw Brudnicki, wstêp wolny; Wystawy -
do 23.09. br. – „Nie wiem gdzie roœnie las kasztanowców” – wy-
stawa szkie³ Tomasza £¹czyñskiego, wstêp wolny; MUSZLA
KONCERTOWA W PARKU SKARYSZEWSKIM – 18.09.
godz. 15.00 Skaryszewska Przystañ Humoru. Wyst¹pi¹: Hrabi,
Grzegorz Halama, Limo, Jerzy Kryszak, £owcy.B oraz Kabaret
Moralnego Niepokoju. Prowadzenie Piotr Ba³troczyk, wstêp za za-
proszeniami (odbiór w CPK, ul. Podskarbiñska 2); 25.09. godz.
18.00 – Czy „Mi³oœæ ci wszystko wybaczy?” - koncert Ewy B³och
- Dziedzic, wstêp wolny; godz. 15.00 - „Po³udniowo - praskie pre-
zentacje” - piknik Organizacji Pozarz¹dowych, wstêp wolny;
��Oœrodek Kultury w Dzielnicy Warszawa Weso³a ul. Starzyñ-
skiego 21 – 25.09. godz. 18.00 – „MINIATURY WIOLONCZE-
LOWE” – koncert w wykonaniu Tarasa Mencyñskiego (wiolon-
czela) i Natalii Rewakowicz (fortepian). W programie m.in. utwo-
ry F. Chopina, R. Schumanna, P. Czajkowskiego i A. Dworaka;
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II
25 – 17.09. godz. 10.30 - „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.
Spotkania z muzyk¹ dla najm³odszych prowadzone przez arty-
stów Filharmonii Narodowej - koncerty, zabawy, opowieœci;
25.09. godz. 19.00 - „Wiatr mieszka w dzikich topolach”. Kon-
cert w wykonaniu Doroty Czajkowskiej (prowadzenie i wokal),
Józefa Kaszczyszyna, Waldemara W¹sika (akompaniament),
Oktawiana Zagórskiego i Studia wokalnego Praga. W programie
piosenki z repertuaru A. German, K. Jêdrusik, E. Geppert i in-
nych; 26.09. godz. 16.00 – Kolorowy Œmietnik. Przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Dobrego Serca; 
�� Siedziba SINFONII VARSOVI (w budynku dawnej Wete-
rynarii) – ul. Grochowska 272, pawilon 4 – wystawa dzie³
z materia³ów odzyskowych - punkola¿y i recyklonów Doroty
Brodowskiej „Ogrody Trzeciego Tysi¹clecia”. Czynna do 26
wrzeœnia, pon.-pt. w godz.15.00-20.00 i w dniach i godzinach im-
prez muzycznych SV;
�� Cmentarz Wojskowy w Aleksandrowie – 20.09. godz. 12.00
– Msza Polowa w rocznicê bitwy 13 Dywizji Piechoty Strzelców
Kresowych pod Falenic¹ – zaprasza Grono Pedagogiczne
i uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 76 w Zespole Szkó³ Nr 111
przy ul. Poezji 5; 
�� Centrum Kultury Konesera ul. Z¹bkowska 27/31 – wysta-
wa fotografii kapliczek i krzy¿y przydro¿nych z terenu warszaw-
skiej Bia³o³êki autorstwa Dariusza Mys³owskiego. Czynna do 20
paŸdziernika, wstêp wolny.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    7777

Eustachy Mordziak zaci¹ga³ siê raz za razem, co u niego
oznacza stan najwy¿szego zdenerwowania. 

- Czy pañski nastrój – zacz¹³ delikatnie jak umia³ pan Kazi-
mierz G³ówka – nale¿y w jakiœ sposób ³¹czyæ z zapuchniêtymi
od p³aczu oczami pani Krysi?

- Niech ryczy! Rachunek za jej komórkie przyszed³. Osiem
stów, jak psu pod ogon!

- Rzeczywiœcie sporo. A co by³o przyczyn¹? Gadulstwo?
- G³upota, panie Kaziu, czysta ¿ywa, kliniczna g³upota!
- A detalicznie?
- Detalicznie, to SMS-y. Kryœka oszala³a na punkcie tych te-

lefonicznych loterii. Wie pan: wyœlij do nas SMS-a, a my do
ciebie poœlemy BMW warte ponad 100 tys. Ka¿dy SMS 4,88…

- Co panu szkodzi jeden SMS? Niechby kobieta mia³a jak¹œ
rozrywkê, a nie tylko stragan, staniki, majtki i klientki, które
z uporem godnym podziwu próbuj¹ w³o¿yæ swoje XXXL w S.

- Panie Kaziu, czy pan myœli, ¿e ja bym mojej Krysi z³e s³o-
wo powiedzia³ za jednego SMSa? Ale ona przepuœci³a osiem
stów. Osiem, kurna Olek, stów!

- Mo¿e siê pomyli³a? Trzeba to zrozumieæ.
- Ja bym zrozumia³, jakby to o zwyk³e kobite chodzi³o, wie

pan takie ciele-mele. Ale Kryœka, to kobita z bazaru jest, oczaj-
na! Jeœli ju¿, to ona mo¿e zrobiæ kogoœ w bambuko, ale nie j¹,
do jasnej, ciasnej. Na ¿ywca j¹ robili, na chama, na wydre, na
za³apañca, a ona nic, jak w amoku. 

- Chyba jednak pan trochê przesadza.
- Panie Kaziu, jak pana lubie, nie denerwuj mnie pan jeszcze

wiêcej. Go³ym okiem widaæ, na czym numer polega. Najwiêk-

szy g³¹b to widzi, ale nie Krysia. Oni do niej, ¿eby wys³a³a
SMS z treœci¹ „tak” – 4,88. Ona wysy³a. To oni natychmiast,
¿e gratuluj¹, bo w³aœnie wygra³a szanse na wygranie BMW.
Kapujesz pan – nie wygra³a BMW, tylko szanse. Ale to nie ko-
niec: wyœlij SMS – 4,88 – z treœci¹, „gram”. Ona wysy³a. Oni
– gratulujemy, wybierz model BMW, podaj¹ trzy mo¿liwoœci.
Ona: - Eustachy, jakie BMW ci siê podoba? Mówiê coœ, bo je-
szcze nie pokuma³em, co siê w kuchni dzieje, gdy ja w pokoju
Legie ogl¹dam. A ona SMS-ik do nich, sru! – 4,88!

W koñcu wykry³em ten kuchenny hazard. Oni do niej: gratu-
lujemy, to BMW mo¿e byæ twoje ju¿ dzisiaj. Wyœlij SMS po-
twierdzaj¹cy wybór – 4,88. A ja im: poca³ujta Krysiê w d…!
(Te¿ 4,88, ale od¿a³owa³em) Oni po godzinie: czekamy, przy-
œlij SMS – 4.88. To ja za komórkie i pyk: usuñ. Po chwili oni:
dyrektor departamentu wyp³at informuje, ¿e nagroda ju¿ przy-
gotowana, czekamy na SMS o treœci gram dalej. Kapujesz pan
– dyrektor departamentu wyp³at… Jakiego departamentu, jaki
dyrektor, ¿e nagroda przygotowana – co z tego, nie pisz¹ prze-
cie¿, ¿e dla Krychy; ona ma tylko graæ dalej (4,88). Ona ryczy,
¿e powa¿ni ludzie do niej pisz¹, BMW stoi gdzieœ i ko³amy do
niej przebiera, a ja wszystko psujê. Kolejny SMS: czekamy je-
szcze tylko pó³ godziny. Napisz SMS o treœci… 4,88. Po godzi-
nie, ¿e czekaj¹ do jutra, jutro, ¿e czekaj¹ do po³udnia, w po³u-
dnie: prezes loterii gwarantuje udzia³ w finale… 4,88; 4,88;
4,88 – i tak osiem stów. Nie trafi³by pana szlag?!

- I co panie Krysia na to?
- Jak zobaczy³a rachunek? ¯e przeprasza i ¿e mi odda.

I w ryk. No to wyszed³em z domu, bo siebie znam. Jak ona p³a-
cze, to mi serce miêknie i po balu. Wyszed³em dla jej dobra,
niech siê pomartwi. 

- A jej komórkê zabra³eœ pan ze sob¹?
- O w morde! Czeœæ, muszê wracaæ… 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Bambuko

rametrowej rozpadlinie
urwaæ ko³o, przyjecha³a eki-
pa i ponownie dokona³a na-
prawy. Schludn¹ kostkê za-
st¹pi³a star¹, czêœciowo po-
kryt¹ bia³¹ farb¹, wskutek
czego owa pokaŸna „³ata”
na czarnej jezdni obecnie
jest czerwona w bia³e kropki.
Mniejsza o estetykê, ale jak
d³ugo wytrzyma tym razem?
Czy nie mo¿na by tak, za-
miast kilku „napraw”, zrobiæ
raz a dobrze? Z asfaltem, jak

na europejsk¹ jezdniê przy-
sta³o? 

Od kilku dni zmieni³y siê
przepisy - teraz ju¿ mo¿na wy-
stawiaæ prawdziwe, bolesne
mandaty za ³amanie przepi-
sów ruchu drogowego na
oznaczonych drogach wewnê-
trznych, czyli w zasadzie na
osiedlowych uliczkach i skle-
powych parkingach. Za idio-
tyczne parkowanie, przekra-
czanie prêdkoœci czy narusze-
nie ciszy, za nieuprawnione

zajmowanie miejsca dla nie-
pe³nosprawnych.

Pocz¹tkowo nawet siê ucie-
szy³am, ale co da wymyœlanie
kolejnych, zasadnych przepi-
sów, skoro Stra¿ i Policja nie
umiej¹ egzekwowaæ ju¿ obo-
wi¹zuj¹cych? Do Reala na
Jubilerskiej kursuj¹ bezp³atne
autobusy, dowo¿¹c klientów
z rejonu Fieldorfa - Meisssne-
ra. Pomys³ dobry. Szkoda, ¿e
kierowcy autobusów nie znaj¹
podstawowych przepisów
drogowych: zamiast zawra-
caæ na olbrzymim parkingu
Reala, wyje¿d¿aj¹ do ul.
Ostrobramskiej „wal¹c jak
w dym” pod pr¹d jednokie-
runkow¹ uliczk¹ obok hotelu
IBIS. Od kilku miesiêcy, dzieñ
w dzieñ oko³o 20 autobusów. 

Czy widzê to tylko ja?!  Po-
licja i Stra¿ Miejska naprawdê
nie dostrzegaj¹ szeœciuset au-
tobusów miesiêcznie, wyje¿-
d¿aj¹cych miesi¹c w miesi¹c
na Ostrobramsk¹ pod pr¹d?
Jak wiêc poradz¹ sobie z egze-
kwowaniem dodatkowych, no-
wych przepisów? żu

Kobiecym okiem

Ka¿demu chyba zdarzy³o
siê widzieæ samochód Stra-
¿y Miejskiej zaparkowany
w miejscu niedozwolonym al-
bo radiowóz jad¹cy z niedo-
zwolon¹ prêdkoœci¹ (bez „ko-
guta” i bez uzasadnienia). S¹
równi i równiejsi? Uwa¿aj¹
nas za œlepych? 

Po pierwszych ulewach za-
pad³a siê jezdnia na prowa-
dz¹cej wprost w g³¹b wielkie-
go osiedla i Reala ul. £ukow-
skiej. Przyjecha³a fachowa
ekipa, wyciê³a asfalt, ubytek
uzupe³ni³a czerwon¹ (!) kost-
k¹, która w tym miejscu wy-
gl¹da³a, jak koœlawa ³ata na
doœæ porz¹dnych w sumie po-
rtkach. 

Niestety, ³ata zapad³a siê
i - co gorsza - zapada³a co-
raz mocniej! Zanim jednak
wklês³a na tyle, by w pó³to-

Równi
i równiejsi?

JJJJaaaakkkk     PPPPoooo llll aaaa cccc yyyy     AAAAmmmmeeee rrrr yyyykkkkêêêê
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W poprzednich „Œwiatowych uwagach...” pisa³em o dwutomowej ksiêdze Lon-
gina Pastusiaka pt. „400 lat stosunków polsko-amerykañskich (1608-2008)”
(Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna Adam, Warszawa, 2010). Wracam do niej
jednak i tym razem poniewa¿ Pastusiak ma to do siebie, ¿e chocia¿ jest profe-
sorem i doktorem habilitowanym, to krasi swoje ksi¹¿ki anegdot¹ i dowcipem.
Tak jest równie¿ we wspomnianym dziele, w którym wykorzystuje on te elemen-
ty m. in. w rozdziale pt. „Pierwsi Polacy w Ameryce Pó³nocnej”. W podrozdzia-
le „Legendy i hipotezy” pisze on najpierw powa¿nie o najbardziej rozpowszech-
nionej legendzie, której bohaterem jest Jan z Kolna – mia³ on byæ pierwszym
Polakiem na kontynencie pó³nocno-amerykañskim na 16 lat przed Krzysztofem
Kolumbem (1492). Wed³ug legendy, Jan z Kolna mia³ znajdowaæ siê w s³u¿bie
króla Danii, Chrystiana I, który panowa³ w latach 1448-1481. W 1476 roku
mia³ on dotrzeæ do dzisiejszego Labradoru, a póŸniej p³yn¹æ na po³udnie wzd³u¿
wybrze¿a pó³nocno-amerykañskiego. Jego wyczyn nie przyniós³ mu jednak
rozg³osu poniewa¿, wed³ug legendy, zgin¹³ on w drodze powrotnej. Nie jest te¿
pewne, czy Jan z Kolna by³ identyczny z historyczn¹ postaci¹ ¿eglarza imieniem
Seolnus. Tu wiêc czekamy na dalsze odkrycia dotycz¹ce tej legendy. 

Tymczasem zajmijmy siê inn¹ spraw¹ mniej znan¹. Pastusiak stwierdza; „Tyl-
ko dla rozbawienia czytelników i jako ciekawostkê przypomnê legendê g³oszo-
n¹ przez ksiêdza Wac³awa Kruszkê, który – jak sam pisze – „z pomoc¹ Boga
i ludzi dobrej woli” opublikowa³ w 1909 roku pierwsz¹ ca³oœciow¹ historiê emi-
gracji polskiej w Ameryce. W 1937 roku ukaza³o siê drugie, uzupe³nione wyda-
nie tej pracy („Historia polska w Ameryce od czasów najdawniejszych a¿ do naj-
nowszych”. Drukiem „Kuriera Polskiego”, Milwaukee, Wisconsin, 1937). 

Pastusiak ci¹gnie: „Polacy, zdaniem ksiêdza Kruszki, przybyli tu (to jest do
Ameryki) ju¿ w roku 985 (to znaczy w 19 lat po chrzcie Polski w 966 roku –
ZB). Rycerz Eryk Rudy, ‘wielki gwa³townik i awanturnik, wygnany z Islandii
za rozmaite sprawki, by³ zmuszony uciekaæ i szukaæ bezpiecznego miejsca.
W 985 roku wyl¹dowa³ w Ameryce. Wœród jego rycerzy ‘historia wspomina
dwóch Polaków – Tyrkera i Wyzderwolê, jako nieodstêpnych towarzyszy jego
doli i niedoli’. Sk¹d siê wziêli w Islandii dwaj polscy rycerze? Zdaniem ksiêdza
Kruszki, nale¿eli oni do dru¿yny rycerzy polskich, która eskortowa³a z Polski
do Danii córkê Mieszka I wydan¹ za króla duñskiego. Po weselu Tyrker i Wy-
zderwola wybrali siê z Erykiem Rudym do Islandii’. (Po czym wraz z nim po-
¿eglowali do Ameryki). A w ogóle to nazwa Ameryki pochodzi od œwiêtego
Emeryka”. 

Jaka jest konkluzja Pastusiaka? Jest on nie tylko powa¿nym naukowcem,
ale i cz³owiekiem kieruj¹cym siê zasadami „starej szko³y” w naukach huma-
nistycznych choæ urodzi³ siê w 1935 roku, a wiêc w chwili wybuchu drugiej
wojny œwiatowej mia³ zaledwie cztery lata. A ta „stara szko³a” polega³a na
tym, ¿eby traktowaæ elegancko nawet tych, którzy wydaj¹ siê œmieszni, je¿e-
li tylko jest ku temu powa¿na przyczyna. To prawda wiêc, ¿e fragment swej
ksi¹¿ki poœwiêcony ksiêdzu Kruszce zaczyna Pastusiak od s³ów: „Tylko dla
rozbawienia czytelników” ale jak koñczy on ten fragment? „Fantazji, jak wi-
daæ, (ksiêdzu Kruszce) nie brakowa³o – pisze - W jego pracy jest mnóstwo te-
go rodzaju dykteryjek. Bior¹c jednak pod uwagê, ¿e powsta³a ona na prze³o-
mie XIX i XX wieku, ¿e by³a przedsiêwziêciem pionierskim, nale¿y ceniæ wk³ad
autora w badanie dziejów emigracji polskiej w Stanach Zjednoczonych. Bar-
dziej wartoœciowe oczywiœcie s¹ partie ksi¹¿ki dotycz¹ce czasów autorowi
wspó³czesnych”. Ta tendencja bêd¹ca podstaw¹ równowagi w ocenach jest wi-
doczna w ca³ym dziele Pastusiaka. 

Zygmunt Broniarek

Fot. Jan Goliñski

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!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     JJJJEEEESSSS IIII EEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

REKLAMA REKLAMA

Czas na Przegl¹d
Twojego kot³a, 

przed zim¹!
Autoryzowany serwis

urz¹dzeñ marki ULRICH.
Dom Pe³en Energii
Tel. 600-239-899

dpe.energia@wp.pl

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

UU   WW   AA   GG   AA !!
S.M. „Przyczó³ek Grochowski” wynajmie 

zaadaptowany na restauracjê lokal u¿ytkowy o powierzchni 251,8 m2

w pawilonie wolnostoj¹cym, przy Trasie £azienkowskiej, (Aleja Stanów Zjednoczonych/Ostrobramska).

Lokal posiada wystrój niezbêdny do prowadzenia powy¿szej dzia³alnoœci, 
kompletne wyposa¿enie gastronomiczne oraz opiniê Sanepidu o warunkach sanitarno-higienicznych.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni: 
04-035 Warszawa, ul. Ostrzycka 2/4 pok. nr 2 tel. 22 813-00-16

S.M.„Przyczó³ek Grochowski” 
posiada do wynajêcia lokal u¿ytkowy

w pawilonie wolnostoj¹cym 
przy Trasie £azienkowskiej 

– 110 m2 na dzia³alnoœæ handlowo us³ugow¹ 
lub innej u¿ytecznoœci. 

Tel. (22) 813-00-16 lub (22) 810-16-55.

Ognisko TKKF „Grochów” organizuje
TURNIEJ TENISA STO£OWEGO

w dniach 4–15 paŸdziernika 2010 r.
pod patronatem burmistrza Pragi Po³udnie

Zapisy – Si³ownia ul. Podskarbiñska 7 B
tel. 22 870-52-72
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Nie ma w¹tpliwoœci – to
jest czas Anny Dereszow-
skiej. Wygrywa wszystkie
mo¿liwe plebiscyty. Nagra-
dzana jest na festiwalach fil-
mowych i... piosenkarskich,
jak to mia³o miejsce na ostat-
nim Festiwalu Piosenki Ro-
syjskiej w Zielonej Górze,
gdzie piosenk¹ „Aktrisa”
zdoby³a g³ówn¹ nagrodê –
Z³oty Samowar. Nie milkn¹
zachwyty nad jej urod¹,
wdziêkiem, seksapilem. No i,
co najwa¿niejsze, otrzymuje
mnóstwo propozycji ról.
Praktycznie nie schodzi z pla-
nów filmowych i serialo-
wych. W 2009 i 2010 roku
zagra³a w trzech filmach:
„Komisarz Blond i wszystko
jasne”, „Nigdy nie mów nig-
dy”, „Randka w ciemno”
i w serialach: „Tylko mi³oœæ”,
„Naznaczony”, „M jak mi-
³oœæ”, „Nowa”, „Klub szalo-
nych dziewic” i „Sprawiedli-
wi”. 

Urodzi³a siê w Miko³owie.
Tam ukoñczy³a Prywatne Stu-
dium Muzyczne w klasie for-
tepianu. Chcia³a wystêpowaæ,
ale chcia³a te¿ mieæ na to „pa-
piery”, dlatego w 2003 roku
ukoñczy³a Akademiê Teatral-
n¹ w Warszawie. Po studiach
debiutowa³a w sto³ecznym
Teatrze Dramatycznym
w „Rewizorze” Miko³aja Go-
gola w re¿yserii Andrzeja Do-
malika. Do dziœ jest w tym te-
atrze. Mo¿na te¿ ogl¹daæ j¹ na
deskach Teatru Studio Buffo
i w Syrenie.

Pewnie czasami zastanawia
siê, jak potoczy³oby siê jej
prywatne ¿ycie, gdyby nie
przyjê³a roli w „Tajemnicy
twierdzy szyfrów”. Tam w³a-
œnie pozna³a Piotra Grabow-
skiego (nied³ugo bêdziemy
mogli go ogl¹daæ w kolejnych
odcinkach „Domu nad rozle-
wiskiem”). Dziœ s¹ nie tylko
par¹ zakochanych w sobie lu-

dzi, ale równie¿ rodzicami.
Ich córka Lenka urodzi³a siê
30 kwietnia 2008 roku w Mi-
ko³owie (urodzi³a siê dok³a-
dnie w rocznicê œmierci ma-
my pani Anny). Aktorka zde-
cydowa³a siê na poród nie
w modnej warszawskiej klini-
ce, gdzie rodz¹ wszystkie
s³awne mamy, tylko w rodzin-
nym mieœcie z dwóch powo-

dów. Po pierwsze chcia³a
mieæ œwiêty spokój, po drugi
jej ojciec pracuje jako gineko-
log w tamtejszym szpitalu.
Tak wiêc pod opiekuñczymi
skrzyd³ami rodzica by³o jej
raŸniej, tym bardziej, ¿e Piotr
Grabowski w tym czasie zajê-
ty by³ prac¹ na planie. 

Dziœ jest szczêœliwa i spo-
kojna. Lenka jest zdrowa,
wspaniale siê rozwija. Pani
Anna coraz czêœciej mówi te¿
o tym, ¿e po raz drugi chcia³a-
by zostaæ mam¹. Nale¿y do
kobiet bardzo konsekwent-
nych, wspaniale zorganizowa-
nych. Im wiêcej ma pracy,
tym lepiej siê czuje. Potrafi
sobie narzuciæ dyscyplinê. Od
lat codziennie æwiczy. Wysi-
³ek fizyczny sprawia jej ra-
doœæ. 

Od niedawna aktorka z ro-
dzin¹ mieszka w najpiêkniej-
szej chyba dzielnicy Warsza-
wy – na Saskiej Kêpie. Mie-
szkanie jest jasne, przestron-
ne, gustownie i prosto urz¹-
dzone. Najwa¿niejszy jest
w nim klimat, a nie designer-
skie meble, a jest tu za spraw¹
gospodarzy, ciep³o i przytul-
nie. Pani Anna przyznaje, ¿e
uwielbia porz¹dek, ale przy
swoim nawale obowi¹zków
nie ma ju¿ czasu na sprz¹ta-
nie. 

Choæ tak bardzo zajêta i ro-
dzinnie i zawodowo pani An-
na zajmuje siê dzia³alnoœci¹
charytatywn¹. Od pewnego
czasu z wielkim zaanga¿owa-
niem i sercem wspó³pracuje
z Fundacj¹ Spe³nionych Ma-
rzeñ. Wspiera te¿ Interwen-
cyjn¹ Placówkê Opiekuñcz¹
opiekuj¹c¹ siê dzieæmi pozo-
stawionymi przez matki
w szpitalu, w „oknach ¿ycia”.

(ap)

Anna DERESZOWSKA
MIESZKAÑCY

REKLAMA REKLAMA
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ROCZNICA
TRAGEDII WTC

11 wrzeœnia, punktualnie o 15.15 mia³o miej-
sce z³o¿enie wieñców pod p³yt¹ pamiêci Po-
laków, ofiar zamachu z 11 wrzeœnia 2001 roku
w World Trade Center w Nowym Jorku, która
znajduje siê w Parku Skaryszewskim.

Podczas krótkiej ceremonii uczczono œmieræ ofiar pole-
g³ych w zamachu terrorystycznym. Modlitwê za zmar³ych
odmówi³ ks. pra³at Krzysztof Jackowski, kapelan krajowy
stra¿aków. Sygna³em wozów stra¿ackich oraz chwil¹ ciszy
uczczono pamiêæ zabitych. – Ta tragedia zmieni³a bieg histo-
rii. Spotykamy siê tu co roku, by upamiêtniæ ofiary tamtych
wydarzeñ – mówi³ podczas ceremonii Tomasz Kucharski,
burmistrz dzielnicy Praga Po³udnie.

W uroczystoœciach udzia³ wziêli przedstawiciele ambasady
USA, Urzêdu Miasta, Rady Dzielnicy, a tak¿e przedstawicie-
le stra¿y po¿arnej, policji oraz stra¿y miejskiej. Ods³oniêcie
p³yty mia³o miejsce w pierwsz¹ rocznicê tragedii, 11 wrze-
œnia 2002 roku, znajduj¹ siê na niej nazwiska szeœciu pol-
skich ofiar zamachu na WTC.                                      (OK)
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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%

PODEJMUJEMY
„EKO DECYZJÊ”

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do swoich sklepów

i oferuje wiele produktów ekologicznych 
z certyfikatem

W Domu Handlowym „Universam-Grochów” 
w sprzeda¿y pieczywo ekologiczne 

w szerokim asortymencie
z piekarni „Stanis³awowska”

� chleb s³onecznikowy
� chleb razowy, ¿ytni
� chleb orkiszowy
� chleb staropolski
� bu³ki ¿ytnie
� podp³omyk ¿ytni razowy

W stoisku „produkty ekologiczne” 
mo¿na równie¿ nabyæ 

gotowe mieszanki m¹czne 
do domowego wypieku chleba.

DH „Universam-Grochów” (parter) czynny
pon.-pt. w godz. 6.00-20.00
sobota w godz. 8.00-19.00

ZAPRASZAMY

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!

TUTAJ ka¿da kobieta znajdzie dla siebie piêkn¹ bieliznê,
sprawi sobie przyjemnoœæ i poczuje siê kobieco.

TUTAJ kobiety po mastektomii znajd¹ wygodne biustonosze,
dobior¹ z pomoc¹ profesjonalisty protezy piersi. Refundacja NFZ.

TUTAJ czuje siê, co to intymnoœæ, empatia, zdrowie, wygoda,
radoœæ, szacunek i poczucie wyj¹tkowoœci.

� Bielizna dla kobiet po mastektomii � Protezy piersi
� Profesjonalna obs³uga � Intymna przymierzalnia
� Kosmetyki bez u¿ycia szkodliwej chemii

Pudrowy Ró¿ to odpowiedŸ na prawdziwe potrzeby 
ró¿nych kobiet!

Zadzwoñ i umów siê na indywidualny dobór protezy
tel. 603-525-595

Sklep otwarty 11.00-19.00; w soboty 10.00-14.00; 
ul. Styki 1 (Saska Kêpa)

tel. 603-525-595

www.pudrowyroz.pl

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

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

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

Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê, 18 wrzeœnia, Muszla Koncertowa
w Parku Skaryszewskim bêdzie goœci³a najwiêksze gwiazdy
polskiego kabaretu. S³owo „gwiazdy” mo¿e nie jest najlep-
sze, skoro mowa o muszli. Jak wiadomo, z muszli nie wyci¹-
ga siê gwiazd, tylko per³y. Tak wiêc, macica per³owa naszej,
skaryszewskiej Muszli obdarzy scenê takimi per³ami, jak:
Kabaret Moralnego Niepokoju (na zdjêciu na str. 1), Kabaret
£owcy.B, Grzegorza Halamê, Kabaret HRABI, Jerzego Kry-
szaka i Kabaret LIMO. Po³udniowoprascy po³awiacze pere³
(czyt. mieszkañcy zainteresowani kultur¹ i humorem) niech
szykuj¹ siê do udanego po³owu!

Dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie to, ¿e imprezê, która rozpocz-
nie siê o godz. 15.00, poprowadzi per³a konferansjerki, czyli
Piotr Ba³troczyk. A skoro jesteœmy w morskich klimatach, to
trzeba przyznaæ, ¿e Ba³troczyk przyci¹ga ³awice widzów.
Przed nasz¹ publicznoœci¹ czuje siê, jak ryba w wodzie. I to
nie, jak jakiœ b³azenek z bajki Disney’a, ale rasowy szczupak
z jeziorka Kamionkowskiego: trzebi narybek bez litoœci!
Tzn. karci biegaj¹ce w czasie koncertu dzieci.

Poniewa¿ trudno przewidzieæ jaka pogoda bêdzie w czasie
„Skaryszewskiej Przystani Humoru” (morska cisza, czy bia-
³y szkwa³?) organizatorzy imprezy zapewnili zadaszenie
miejsc dla publicznoœci. To wa¿ne, tym bardziej, ¿e kabare-
towy rejs potrwa a¿ do godz. 22.00. Niestety, na pok³ad stat-
ku humoru bêdzie mog³a siê zamustrowaæ ograniczona iloœæ
pasa¿erów. Wejd¹ tylko ci, którzy w Centrum Promocji Kul-
tury Dzielnicy Praga Po³udnie (ul. Podskarbiñska 2) odbior¹
zaproszenia. Wstêp bêdzie tylko za okazaniem tych zapro-
szeñ i „gapowicze” pozostan¹ na suchym l¹dzie. Na suchym,
bo w Muszli zapewne bêdzie mokro od ³ez. £ez œmiechu,
oczywiœcie. 

„Skaryszewsk¹ Przystañ Humoru” organizuje Zespó³ Kul-
tury Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie i wspomniane ju¿
Centrum Promocji Kultury. Nad wszystkim bêdzie powiewa-
³a bandera „Mieszkañca”, który imprezê obj¹³ patronatem
medialnym. A na zakoñczenie wystêpów organizatorzy za-
powiadaj¹ dodatkow¹ niespodziankê. Nie mo¿emy napisaæ,
co bêdzie t¹ niespodziank¹. Napiszemy tylko, ¿e na pewno
nie bêdzie to pojedyncza, wystrzelona raca sygnalizuj¹ca
S.O.S… Adam Rosiński
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PER£PER£Y HUMORUY HUMORU
W MUSZLIW MUSZLI

Jak pech, to pech

Jeszcze raz okaza³o siê, ze Sa-
ska Kêpa to szczególna dzielni-
ca na mapie Warszawy. Obcho-
dom jej œwiêta od pocz¹tku to-
warzyszy³ pech. Najpierw k³o-
poty z lokalizacj¹, dotychczaso-
we miejsce obchodów czyli uli-
ca Francuska od po³owy roku

jest w remoncie. PóŸniej alarm
powodziowy i zakaz organizo-
wania imprez masowych w tam-
tym rejonie. Wielu by siê podda-
³o. Jednak mieszkañcy dzielnicy
i licznie wystêpuj¹ce tam insty-
tucje pozarz¹dowe nie dali za
wygran¹. Mimo, ¿e planowane
na koniec maja wydarzenie
odby³o siê dopiero w drugim ty-

godniu wrzeœnia i nie spe³ni³o
wszystkich pok³adanych w nim
nadziei, nie mo¿na te¿ odmówiæ
imprezie pewnego uroku.

Bañki mydlane
i chleb ze smalcem

Zacznijmy od minusów przed-
siêwziêcia. Kiedy rozmawiali-
œmy z organizatorami imprezy,
w kwietniu tego roku, nieco ina-
czej przedstawiono nam plan
œwiêta. Przede wszystkim, za
wszelk¹ cenê próbowano unik-
n¹æ formu³y festynowej. Prezen-
towane stoiska mia³y byæ wy³a-

niane w drodze konkursu i doty-
czyæ g³ównie spraw dzielnicy.
Mia³y byæ dowodem intelektual-
nego zaplecza i talentów arty-
stycznych, które posiadaj¹ mie-
szkañcy Saskiej Kêpy. Sta³o siê
inaczej. Prym wiod³y wata cu-
krowa, mydlane bañki oraz chleb
ze smalcem. Swojskie dŸwiêki
kapeli praskich t³umione by³y
przez indiañskie melodie wygry-
wane nieopodal. Artyzm wiêk-
szoœci stoisk ograniczy³ siê zaœ
do wyrobu w³asnego koralików
b¹dŸ innego rodzaju bi¿uterii.

„Uwolnione matki”
miêdzy breloczkami

Jednak, Œwiêto Saskiej Kêpy
ma jeden niew¹tpliwy plus. S¹
nim mieszkañcy tej zacnej
dzielnicy. Gdy przyjrzeæ siê bli-
¿ej wystawionym na ulicy stra-
ganom, to gdzieœ spomiêdzy
breloczków i bransoletek
z imionami wy³ania³ siê obraz
dojrza³ej samorz¹dnej spo³ecz-
noœci. Spo³ecznoœci, która jak
stowarzyszenie Trójk¹t Saski,
wychodzi z inicjatyw¹ kultural-
n¹ do w³adz dzielnicy. Ludzi,
którzy staraj¹ siê uczyniæ ¿ycie
w centrum Warszawy znoœniej-

szym i promowaæ równocze-
œnie ten sposób bycia. Mie-
szkañcy zbierali podpisy pod
petycjami i informowali siê
wzajemnie o planowanych
w okolicy imprezach. Niejedna
mama z pewnoœci¹ ucieszy³a
siê odnajduj¹c stoisko „Uwol-
niæ matkê” i dowiaduj¹c, ¿e na
mapie Warszawy s¹ takie miej-
sca, do których mo¿na iœæ ze
znajomymi i z dzieckiem bez
obaw, ¿e ktoœ z wy¿ej wymie-
nionych zanudzi siê na œmieræ. 

Druga czêœæ obchodów zare-
zerwowana by³a na Koncert Ga-
lowy „Pokolenia polskiego jaz-
zu”. Na scenie wyst¹pi³y takie
s³awy jak Urszula Dudziak, Ewa
Bem, Zbigniew Namys³owski
czy Aga Zaryan. Ambitny reper-
tuar móg³ zachwyciæ niejednego
s³uchacza. Jednak ja zachowam
to œwiêto w pamiêci g³ównie
dziêki najwiêkszemu pozytywo-
wi imprezy – dziêki zaanga¿o-
wanym w sprawy swojej dziel-
nicy ludziom, których spotyka-
³am niemal na ka¿dym kroku.
Organizatorami œwiêta tradycyj-
nie byli Sto³eczna Estrada, za-
rz¹d Dzielnicy i Centrum Pro-
mocji Kultury Pragi Po³udnie. 

Olga Kamionek

Święto na Paryskiej!
W sobotê, 11 wrzeœnia odby³o siê Œwiêto
Saskiej Kêpy. W tym roku obchody zlokali-
zowano przy ulicy Paryskiej. Festyn rozpo-
cz¹³ siê o godzinie 14.00, Koncert Galowy
trwa³ do póŸnego wieczora.




 









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

WW llooddóówwccee  cczzyy  nniiee,,  jjaakk  zzddrroowwoo

pprrzzeecchhoowwyywwaaćć  żżyywwnnoośśćć??  OOttoo

kkiillkkaa  sspprraawwddzzoonnyycchh,,  ssttaarryycchh

rraadd..  NNiiee  wwiieerrzzyysszz  −−  pprrzzeekkoonnaajj

ssiięę,,  ttoo  pprroossttee..  TTrrzzeebbaa  ttyyllkkoo

śścciiśśllee  pprrzzeessttrrzzeeggaaćć  zzaalleecceeńń..

Ser żółty rozwiń z opakowa−

nia i włóż do szczelnego poje−

mnika. Obok połóż kostkę cu−

kru (nie powinna go dotykać,

by nie wpłynąć na jego smak),

zamknij pojemnik i zauważ, że

przechowywany w ten sposób

ser dłużej zachowa świeżość

i… mniej obsycha! Uwaga! Cu−

kier należy wymieniać, gdy

mocno zwilgotnieje!

Etylen to jeden z hormonów

roślinnych. Usuwa się go

z przechowalni jabłek, by nie

dojrzewały zbyt szybko. Korzy−

stając z tej wiedzy, nie prze−

chowuj wydzielających go spo−

ro jabłek i bananów razem, bo

zbyt szybko dojrzeją a na ba−

nanach pojawią się czarne

plamki. Umieść je osobno

i dość daleko od siebie chyba,

że kupiłaś zielone banany

i chcesz by szybciej dojrzały.

Chleb w pojemniku zachowa

o wiele dłużej świeżość, gdy

umieścimy tam przekrojone

jabłko, które trzeba systema−

tycznie wymieniać, gdy wyglą−

da na nieco przywiędłe.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Na spotkania du¿e i ma³e przyda siê kilka pomy-
s³ów na przek¹ski. Dzisiaj - przyjemne dla oka
i dla podniebienia miniaturki.

✓✓ Roladki z wêdzonego ³ososia: zmiksuj zwiêz³y serek
homogenizowany z odrobin¹ s³odkiej cebulki, sol¹ i pie-
przem. Gdy gotowe, dodaj os¹czone kapary i drobniutko
pokrojony koperek, starannie wymieszaj. Ma³e, równej wielkoœci cienkie kawa³ki
wêdzonego ³ososia smaruj przygotowanym nadzieniem, jak naleœniki i zwijaj.
Mo¿na je „umocowaæ” wyka³aczk¹. Podawaj sch³odzone.

✓✓ Roladki z szynki: przygotowuje siê je podobnie, jak te z ³ososia, najlepiej
z chudej szynki konserwowej. Nadzienie: serek homogenizowany zmieszany
z sol¹, tartym chrzanem i ³y¿k¹ majonezu oraz drobno krojonym cienkim szczy-
piorkiem. Zrolowaæ, spi¹æ wyka³aczk¹, och³odziæ. 

✓✓ Malutkie krakersy pikantne: opakowanie bryndzy zmiksowaæ z ³y¿k¹ - dwie-
ma kwaœnej œmietany. Do jednej czêœci dodaæ trochê startej cebuli i kilka kawa³-
ków wêdzonej ryby, obranej z oœci, zmiksowaæ ponownie. Do drugiej - kilka kropli
ostrego sosu tabasco (ostro¿nie, by nie przesadziæ!) i sporo mielonej, s³odkiej pa-
pryki oraz 1³y¿kê koncentratu pomidorowego. Ka¿d¹ z past wyciskaæ w formie
niewielkich sto¿ków na malutkie, okr¹g³e krakersy, pikantne lub te z makiem. Pa-
stê z ryb¹ oprószyæ œwie¿ym koperkiem, pastê czerwon¹ - mielon¹ s³odk¹ papry-
k¹. Najlepiej ka¿d¹ z mas nak³adaæ tu¿ przed podaniem, by krakersy nie zmiêk³y.

✓✓ Miniszasz³yczki: zamarynuj fileta drobiowego lub niewielki kawa³ek polêdwi-
czek wieprzowych, krojonych w kostkê. Marynata - zmia¿d¿ony czosnek, oliwa,
sól i mielony pieprz oraz ocet jab³kowy lub balsamico. Wymieszaj z miêsem po-
krojonym w kostkê oko³o 2 x 2 cm, odstaw do lodówki. Po godzinie usma¿ na ru-
miano w niewielkiej iloœci t³uszczu, os¹cz na papierowym rêczniku. Na czêœæ wy-
ka³aczek nadziewaj malutkiego pomidorka koktajlowego, gotow¹ kostkê miêsa,
kostkê sera typu bleu i znów pomidorka. Na inne wyka³aczki - winogrono, miêso,
kawa³ek ananasa i znów winogrono. Podawaj zimne lub w temperaturze pokojo-
wej (smak i aromat jest wówczas bogatszy) na umytych i starannie osuszonych
liœciach sa³aty. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Osiemdziesięciolatek u lekarza.
− No jak tam, panie Franciszku? − pyta

doktor. − Na coś się pan uskarża? 
− Nigdy nie czułem się lepiej! Właśnie

ożeniłem się z dziewczyną młodszą o 52 lata. Musiałem!
− dodaje z dumą staruszek − Jest w ciąży i wkrótce bę−
dziemy mieć dziecko!
− Hmmm… − zamyśla się lekarz. − W takim razie coś pa−

nu opowiem… Pewien zapalony myśliwy jak zawsze wy−
brał się na łowy, lecz w takim pośpiechu, że zamiast
strzelby wziął parasol. Świtało, gdy na łowisku raptem
wyszedł z krzaków wielki niedźwiedź. Myśliwy szybko wy−
ciągnął parasol, wycelował w niedźwiedzia i wypalił.
I wie pan co się wtedy stało?
− Nie! − odpowiada przejęty staruszek.
− Niedźwiedź zalał się krwią i padł martwy jak kłoda!
− Bzdura! Wystrzelić musiał ktoś inny!
− Właśnie do tego punktu zmierzałem...

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

Mo¿liwe, ¿e wakacyjny czas troszkê Ciê rozleni-
wi³. Ale có¿, wszystko, co dobre szybko siê koñ-
czy, trzeba siê sprê¿yæ, bo obowi¹zki czekaj¹.
W pracy mo¿e Ciê zdziwiæ parê zmian (na lep-
sze), w domu natomiast pomyœl o odpowiedniej
atmosferze na przeprowadzenie odwlekanej trud-
nej rozmowy. Postaraj siê równie¿ o dobry nastrój
i dyplomatyczne nastawienie, bo inaczej zamiast
uzyskaæ kompromis mo¿esz pogorszyæ sytuacjê. 

�� BYK 22.04-21.05 
W tym miesi¹cu Twoje plany ¿yciowe powinny
uk³adaæ siê po Twojej myœli. Mo¿liwe, ¿e zaplano-
wany wczeœniej wyjazd, który na pewno Ci siê
op³aci i przyniesie spore korzyœci natury material-
nej dojdzie do skutku. W pracy oczywiœcie obo-
wi¹zków Ci nie bêdzie brakowa³o, ale mo¿esz so-
bie pozwoliæ na parê dni oddechu. Umów siê wre-
szcie na kawê z mi³¹ osob¹ i oczaruj j¹ swoim
urokiem. 

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06 
Chwilowo w Twoim ¿yciu mo¿e Ciê czekaæ wiele
zmian. W pracy mo¿esz mieæ du¿o zajêæ, ale
przyjazna atmosfera wœród kolegów i kole¿anek
pozwoli o tym zapomnieæ. W domu czeka na Cie-
bie kilka nieza³atwionych spraw. Lenistwo to
wspania³a rzecz, ale mo¿e uda Ci siê zacz¹æ re-
mont mieszkania, który zaplanowa³eœ jakiœ czas
temu? Jeœli nie, to trudno, bêdziesz walczyæ
w przysz³ym roku. 

�� RAK 22.06-22.07 
Koñcówka lata nastraja Ciê romantycznie i me-
lancholijnie. Jeœli tylko mo¿esz, ucieknij z miasta
w poszukiwaniu przestrzeni i zielonych ³¹k. Po-
staraj siê przy zaplanowanym harmonogramie
pozosta³y czas wykorzystaæ na poza³atwianie za-
leg³ych spraw. Wyka¿ te¿ wiêksze zainteresowa-
nie tym, co siê dzieje w rodzinie, bo opok¹ fami-
lii, która zawsze mo¿e liczyæ na Twoje wsparcie,
jednak jesteœ Ty. 

�� LEW 23.07-23.08
Jeœli dobrze uda³o Ci siê wykorzystaæ urlopowe
dni, to teraz z wielk¹ ochot¹ powinieneœ zabraæ
siê do pracy. Sprawy finansowe s¹ w normie, na-
tomiast w domu mo¿e Ciê czekaæ parê stale od-
k³adanych na „bok” spraw, ale to nie powinno
mieæ wiêkszego wp³ywu na Twoje ¿ycie towarzy-
skie. Na wszystko znajdziesz czas, dziêki upo-
rz¹dkowanemu harmonogramowi i wrodzonej sy-
stematycznoœci.

�� PANNA 24.08-23.09 
Lato powoli siê koñczy, i znowu musisz wzi¹æ siê
do pracy, a Twoje wrodzone poczucie obowi¹zku
nie daje o sobie zapomnieæ. Jednak pozwól sobie
na ma³¹ chwilê relaksu i zadbaj bardziej o siebie.
Nie trzeba byæ doskona³ym, takie ¿ycie w ci¹g³ym

kontrolowaniu mo¿e prowadziæ do nerwicy.
Wrzuæ luz i skup siê na bardziej przyjemnych
stronach ¿ycia. 

�� WAGA 24.09-23.10
Nie zaprz¹taj sobie g³owy sprawami, które nie
przynosz¹ Ci satysfakcji. Pod koniec miesi¹ca
mo¿e czekaæ Ciê podjêcie trudnej decyzji,
w sprawie, która spêdza Ci sen z powiek. Ale, jak
zwykle Twoja intuicja mo¿e Ci podpowiedzieæ, co
masz robiæ. O ka¿dym wiêkszym problemie staraj
siê rozmawiaæ z najbli¿szymi lub przyjació³mi. 

�� SKORPION 24.10-23.11 
Sporo zajêæ w pracy, ale to tylko pobudza Ciê do
dalszego dzia³ania. Mo¿liwe, ¿e jesteœ w centrum
zainteresowania pewnej sympatycznej osoby.
Postaraj siê uwa¿niej obserwowaæ swoje otocze-
nie, mo¿e Twoje zachowanie zachêci j¹ do dal-
szego dzia³ania. Pomimo pewnych trudnoœci po-
winieneœ na œwiat patrzeæ optymistycznie i cie-
szyæ siê ka¿d¹ woln¹ chwil¹. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Mo¿liwe, ¿e dostrze¿esz, i¿ w ¿yciu istniej¹ te in-
ne wartoœci ni¿ pieni¹dze i dobra materialne. Pod
koniec miesi¹ca staraj siê nie podejmowaæ wa¿-
nych decyzji, bo mo¿esz siê „sparzyæ”. W spra-
wach uczuciowych zapanuje pewien zastój, cho-
cia¿ w Twoim przypadku bêdzie to chwilowe.
Mo¿liwe, ¿e szykuje siê okazja do ciekawego wy-
jazdu.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Sporo zajêæ, ale sympatycznych. Humor te¿ Ci
dopisze. Id¹c tym tropem postaraj siê otaczaæ
ludŸmi optymistycznie nastawionymi do ¿ycia,
przyda³aby siê jakaœ wyprawa ze znajomymi, mo-
¿e do kina... Ju¿ nied³ugo mo¿e nast¹piæ znacz-
na poprawa twoich finansów. Przestañ siê zamar-
twiaæ i pomyœl i co Ci jeszcze pozosta³o do za³a-
twienia. W nat³oku codziennych spraw nie zapo-
minaj o sprawach przyjemnych.

�� WODNIK 21.01-19.02
Masz uczucie dobrze spe³nionego obowi¹zku
i w zwi¹zku z tym ogarn¹³ Ciê b³ogi nastrój. Nie
spoczywaj jednak na laurach. Wyka¿ wiêksz¹ tro-
skê sprawami rodziny i osób Ci najbli¿szych. Nie
b¹dŸ takim „pêdziwiatrem”, który zach³ysn¹wszy
siê wolnoœci¹ pêdzi przed siebie nie ogl¹daj¹c
siê na boki.

�� RYBY 20.02-20.03
W najbli¿szym czasie bêdziesz musia³ podj¹æ
pewn¹ wa¿n¹ decyzjê. Nie bêdzie ³atwo, wiêc je-
œli mo¿esz skorzystaj z pomocy i porady przyja-
ció³. Nie zawsze te¿ udaje Ci siê odpowiednio po-
¿ytecznie wykorzystaæ czas na swoje sprawy. Pa-
miêtaj wiêc, ¿e czas to pieni¹dz, a przyjemnoœci
mog¹ poczekaæ.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 14/2010: „Ni brat ni swat”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylo-
sowa³a p. Magdalena Cha³acz z ul. Samarytanki. Po nagrodê zapraszamy do redakcji.
Wa¿ne do 24.09.br. 

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
JJaakk  ppooddaajjee  sseerrwwiiss  LLiivvee  SScciieennccee,,  nnaa  uunniiwweerrssyytteecciiee  ww UUttaahh  pprrzzee−−

pprroowwaaddzzoonnoo  eekkssppeerryymmeenntt  nnaauukkoowwyy..  WW cciiąągguu  bblliisskkoo  ddzziieessiięęcciiuu  llaatt
bbaaddaanniiaammii  oobbjjęęttoo  sseettkkii  oossóóbb  aannaalliizzuujjąącc  wwppłłyyww  nnaasszzyycchh  rreellaaccjjii
ssppoołłeecczznnyycchh  nnaa  śśmmiieerrtteellnnoośśćć..  WWyynniikkii  ddaajjąą  wwiieellee  ddoo  mmyyśślleenniiaa

aa wwnniioosskkii  −−  nniieecchh  kkaażżddyy  wwyycciiąąggnniiee  ssaamm  ddllaa  ssiieebbiiee..  JJeeśśllii  cchhccee  żżyyćć  ddłłuużżeejj  −−  jjuużż  wwiiee,,  ccoo
mmaa  rroobbiićć!!

Okazuje się, że osoby, które zbudowały głębokie więzi społeczne z innymi ludź−
mi, żyją dłużej! Oznacza to, że tetrycy i zgorzkniali samotnicy żyją krócej, niż oso−
by otoczone przyjaznymi ludźmi, odwzajemniające głęboką nić sympatii.

Badano zarówno to, czy osoba pozostaje w związku czy jest samotna, ilu ma
przyjaciół i osób naprawdę bliskich, jak sama ocenia te relacje. Z opracowań wyni−
ka, ze nie wystarczy mieć jedną, ukochaną osobę i na niej skupić swoje życie; nie−
słychanie ważna jest też wielkość zbudowanych wokół niej sieci społecznych.

Przyjazne, mocne więzi z wieloma ludźmi to świetna profilaktyka stresu i zachę−
ta do dobrego życia, a także znakomite pole do wymiany informacji o tym, co zdro−
we i pożyteczne. CCiieekkaawwsskkaa

11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC
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AUTO−MOTO/kupię

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

FINANSE

�� Biuro rachunkowe – ksiêgo-
woœæ, kadry, p³ace, ZUS. OC,
licencja MF.  Tel. 600-908-940 

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

22 810-83-60
� Us³ugi ksiêgowe 

www.korkowabiuro@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

� Likwidacja domu – meble i in-
ne przedmioty. Tel. 603-376-670 
�� Odst¹piê za 50% - 60 opak.
Plavix75. Termin 2012 r. 

Tel. 22 813-39-04
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
� Sofê pojedyncz¹ i serwantkê. 

Tel. 22 813-47-82

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NAUKA

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

� Angielski. Tel. 691-985-034
� Angielski – doroœli, dzieci,
z dojazdem Tel. 608-128-930
� Angielski – gimnazjum, li-
ceum, doroœli, matura, FCE – so-
lidnie, profesjonalnie. 
Tel. 22 610-42-22; 603-21-33-41
� Fizyka, matematyka – korepe-
tycje. Tel. 22 615-81-50; 

0603-581-282 
� Fizyka, matematyka, matury,
doje¿d¿am. Dr. Tel. 606-154-798
� Francuski – nauczyciel. 
Tel. 22 673-69-26; 609-490-406 

� J. polski. Tel. 691-923-889
� Korepetycje – angielski, nie-
miecki. Dzieci, szko³a podstawo-
wa. Tanio. Tel. 698-366-887 
� Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517 77 40; 602 232 879
� Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
� 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

� Polski, matura, gimnazjum –
Grochów. Tel. 698-700-166
� 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

� Gara¿ do wynajêcia ul. Zamie-
niecka. Tel. 601-93-74-57
� Kawalerkê 24 m kw. Waszyng-
tona, z widn¹ kuchni¹, po remon-
cie, umeblowana. Tanio!  
Tel. 608-04-34-64; 604-444-976
�� Pomieszczenie magazynowo-
warsztatowe 55 m w Falenicy,
oœwietlenie, ogrzewanie, alarm,
teren dozorowany, mo¿liwoœæ
wjazdu wózkiem. 
Tel. 22 612-71-98; 605-269-898

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dwupokojowe. 
Tel. 602-525-285

� Dzia³kê, Wawer - 1111 m kw. 
Tel. 502-232-424

� 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. do-
bry. Tel. 0502-275-194
� Tanie dzia³ki wiejskie. 

Tel. 600-249-226
� 3 pokoje, Goc³aw. 

Tel. 502-232-424

DAM PRACĘ

� 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 po-
przedniego 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
� Preser – wtryskarki; Osoba
z wykszta³ceniem technicznym
do przyuczenia do pracy na wtry-
skarkach – Falenica. 

Tel. 0605-386-852
RAMKA
Zatrudnimy opiekunki z wy-
kszta³ceniem
co najmniej œrednim o kierunku
spo³ecznym, 
medycznym lub opieki œrodowi-
skowej.
Praca w domu pacjenta. Oferty
proszê sk³adaæ 
w godz. 10.00-14.00 ul. Serocka
10

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

RÓŻNE

� £awki cmentarne z tworzywa
sztucznego. Trwa³e, solidne, cena
80 z³. Tel. 697-104-304

� Sól drogowa i mieszanka pia-
skowo-solna w workach po 50
kg. Transport gratis. 

Tel. 697-104-304

SPORT

� Si³ownia, ping-pong ul. Pod-
skarbiñska 7B. Najtaniej na Gro-
chowie! Tel. 22 870-52-72

TURYSTYKA

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

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 692-614-577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. 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 –
Jacek 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 dywanów,
wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. TEL. 694-825-760
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

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

�� Elektryczne – G³owacki. 
Tel. 22 428-35-53; 

504-61-88-88
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 502-443-826; 22 813-77-82

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, g³adŸ, panele, malowa-
nie – remonty – fachowe porady. 

Tel. 22 424-32-07; 
692-885-279

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

504-61-88-88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 22 671-05-82
� G³adŸ, malowanie, glazura, te-
rakota. Tel. 606-181-588
�� 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
� Hydrauliczne, malarskie, uk³a-
danie glazury. Tel. 666-527-473; 

22 813-64-70
�� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
��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

� Malowanie, tapetowanie, wy-
g³adzanie, sztukateria. 

Tel. 22 810-90-22

�� Meble kuchenne, szafy wnê-
kowe, garderoby na wymiar,
projekt, wycena, monta¿. 

Tel. 0792-093-410
� Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, garderoby, nietypowe za-
budowy. Tel. 602-726-376
�� 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 dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy 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

USŁUGI/remontowe

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

� G³adŸ, malowanie od zaraz. 
Tel. 609-982-675

�� Kompleksowe us³ugi remon-
towo-budowlane, rozs¹dne ce-
ny. Tel. 606-734-353
� 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
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski. 
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12.  Przygot. do druku: MAWA Press tel. 22 870-71-35. Druk:
„ODDI”, tel./fax 48 613-31-88. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych (AS)
Redakcja i Wydawca nie odpowiadaj¹.

Nak³ad: 
40 000 egz.

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

Zatrudnimy opiekunki 
z wykszta³ceniem

co najmniej œrednim 
o kierunku spo³ecznym, 

medycznym 
lub opieki œrodowiskowej.

Praca w domu pacjenta. 
Oferty proszê sk³adaæ 
w godz. 10.00-14.00 

ul. Serocka 10

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

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

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

REMONTY MIESZKAŃ, DOMÓW, BIUR
BOGATA OFERTA US£UG!

Warszawska Spó³dzielnia Handlowa „FALA”
Istniejemy od 1946 r.

tel. kom. 504−217−463; tel/fax 22 812−90−13



11112222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

Najbardziej czarnym sce-
nariuszem jest egzekwowanie
prawa „czyja ziemia, tego
obiekty na niej stoj¹ce”. Na ra-
zie nikt nie mówi o takim fina-
le, ale wszyscy urzêdnicy s¹
bardzo oszczêdni w wypowie-
dziach... W przeciwieñstwie do
mieszkañców. – Ale jaja! – bez
ogródek komentuje naszej ga-
zecie sytuacjê pan Leszek mie-
szkaj¹cy niedaleko budowy
najwa¿niejszego sportowego
obiektu w Polsce.- „Narodo-
wy” mo¿e byæ prywatny? To ja-
kiœ kosmos!

Od 2004 r. spadkobiercy by-
³ych w³aœcicieli kilku hektarów
ziemi po³o¿onej pomiêdzy al.
Zielenieck¹, ul. Ks. Józefa Po-
niatowskiego, Wybrze¿em
Szczeciñskim i ul. Jana Zamoy-
skiego staraj¹ siê o zwrot zagra-
bionych przez PRL-owskie w³a-
dze terenów. Sprawa idzie bar-
dzo opornie. Jednak na pocz¹tku
wrzeœnia Wojewódzki S¹d Ad-
ministracyjny uzna³ ich racjê. Co
prawda, wyrok jeszcze nie jest
prawomocny, ale s¹dowe roz-
strzygniêcie wywo³a³o wielk¹
burzê i lawinê spekulacji. Czy

budowa stadionu jest zagro¿ona?
Czy faktycznie mo¿liwe jest, aby
inauguracja EURO 2012 odby³a
siê na prywatnym terenie? Czy
Polska buduje obiekt, który po-
tem przejdzie w prywatne rêce?
Nie na wszystkie pytania znamy
odpowiedzi. Ale oto, co ustali³
„Mieszkaniec”. 

Grunt na terenach Narodo-
wego Centrum Sportu staraj¹
siê odzyskaæ spadkobiercy by-
³ych w³aœcicieli, Arpada Cho-
wañczaka i Aurelii Czarnow-
skiej, którzy kupili te tereny
w latach 20 ubieg³ego wieku.
Po wojnie, na mocy „dekretu
Bieruta”, dzia³ka ta zosta³a
przejêta przez Pañstwo. – Cho-
wañczak, by³ chyba najs³ynniej-
szym warszawskim, przedwo-
jennym kuœnierzem – wyjaœnia
Miros³aw Szypowski szefuj¹cy

Unii W³aœcicieli Nieruchomo-
œci. – Roszczenia spadkobier-
ców nie ulegaj¹ dyskusji, gdy¿
w tym przypadku zosta³a wype³-
niona ca³a procedura, która
umo¿liwia zwrot zagrabionej
nieruchomoœci. Jednak prezes
Szypowski przyznaje, ¿e zwrot
dzia³ki w naturze jest ma³o real-
ny, tym bardziej, ¿e ju¿ przed
wojn¹ prezydent Warszawy
Stefan Starzyñski przeznaczy³
te tereny na u¿ytecznoœæ pu-
bliczn¹ (tereny wystawowe): 
- Raczej tu bym widzia³, w ra-
mach odszkodowania, ekwiwa-
lentu, przyznanie spadkobier-
com jakichœ innych terenów.

Dla spadkobierców stron¹
procesu jest Ministerstwo Infra-
struktury. Jak do tej pory mini-
ster Piotr Styczeñ nie odwa¿y³
siê skomentowaæ ostatniego

wyroku s¹du. Nie wiadomo te¿,
czy urz¹d bêdzie siê odwo³ywa³
do NSA. – Czekamy na uzasa-
dnienie wyroku – mówi „Mie-
szkañcowi” Artur Wieliczko
z Ministerstwa Infrastruktury.
– Od treœci uzasadnienia bêd¹

zale¿a³y kroki, jakie podejmie-
my. Podobn¹ powœci¹gliwoœæ
zachowuje te¿ Ministerstwo
Sportu i Turystyki. - Wyrok je-
szcze nie jest prawomocny –
komentuje nam Jakub Kwiat-
kowski rzecznik ministerstwa.
– Jeœli faktycznie taka bêdzie
ostateczna decyzja, to trzeba
bêdzie znaleŸæ jakiœ kompromis.

Emocje staraj¹ siê studziæ
równie¿ pracownicy Narodo-
wego Centrum Sportu, które
buduje Stadion Narodowy. 
– Sprawa roszczeñ spadkobier-
ców by³ych w³aœcicieli terenu
w ¿aden sposób nie wp³ywa na
realizacjê naszego zadania –
s³yszymy w biurze prasowym
NCS – Inwestycja idzie zgodnie
z planem i nie jest zagro¿ona.
Ufaj¹c zapewnieniom urzêdni-
ków czekamy na dalszy rozwój
sytuacji. A mo¿emy czekaæ bar-

dzo d³ugo, bo jeœli Minister-
stwo Infrastruktury odwo³a siê
od wyroku Wojewódzkiego S¹-
du Administracyjnego do NSA,
to sprawa mo¿e potrwaæ je-
szcze kilka lat.

Sprawa zwrotu dzia³ki przy
Stadionie Narodowym nie jest
jedyn¹ dotycz¹c¹ kluczowych
dla Warszawy i Polski terenów.
Przypomnijmy, ¿e ca³kiem nie-
dawno podobna sytuacja doty-
czy³a czêœci Placu Defilad.
W urzêdach wci¹¿ le¿y kilka
tysiêcy wniosków spadkobier-
ców zagrabionych przez „de-
kret Bieruta” nieruchomoœci.
Z rozwi¹zaniem problemu od
lat nie potrafi¹ sobie poradziæ
ani w³adze stolicy, ani kraju.
Pozostaje przytoczyæ tylko
smutn¹ konkluzjê Miros³awa
Szypowskiego, ¿e jesteœmy, po-
za Albani¹, jedynym krajem
wspólnoty europejskiej, który
definitywnie nie uregulowa³
powojennych grabie¿y. I pozo-
staje czekaæ, jak dalej potocz¹
siê losy terenów Narodowego
Centrum Sportu…

Adam Rosiński

„„„„NNNNAAAARRRROOOODDDDOOOOWWWWYYYY””””     PPPPRRRRYYYYWWWWAAAATTTTNNNNYYYY????
Zanosi siê na wielk¹ burzê nad terenami
Narodowego Centrum Sportu, na których
budowany jest Stadion Narodowy. S¹d
uzna³ prawa by³ych w³aœcicieli do zwrotu
czêœci tej olbrzymiej dzia³ki…

Uczta dla ducha
4 wrzeœnia Praga pokaza³a swoje liryczne,
poetyckie oblicze. – To by³ naprawdê nieza-
pomniany wieczór. Chcia³abym powiedzieæ
swoje skromne: dziêkujê – napisa³a do re-
dakcji „Mieszkañca” pani Anna Kucewicz. Te
ciep³e s³owa dotyczy³y oczywiœcie Biesiady
Poetyckiej, która odby³a siê w Muszli Parku
Skaryszewskiego.

Uczta dla smakoszy
Dziêkujemy pani Annie za piêkny list i zapewniamy, ¿e w swo-

ich odczuciach nie jest odosobniona. Zacznijmy jednak od pocz¹t-
ku. Ch³ód wrzeœniowego wieczoru nie zdo³a³ wystraszyæ publicz-
noœci. Mimo jesiennej aury, mi³oœnicy poetyckich tonów przybyli
t³umnie. W skrócie mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ komplet. SpóŸnialscy
za swoj¹ przypad³oœæ musieli drogo zap³aciæ. 1500 miejscówek ro-

zesz³o siê w ekspresowym tempie. Nic dziwnego, gdy wieczór fir-
mowany jest takimi nazwiskami. Soyka, Yanina i Gra¿yna £oba-
szewska - smakowity miks doprawiony szczypt¹ Agnieszki Osiec-
kiej. Ten koncert zapowiada³ siê znakomicie, a by³... rewelacyjny.
Biesiada okaza³a siê byæ uczt¹ dla podniebieñ smakoszy poezji
œpiewanej. 

Uczta dla ucha
Rozpoczê³o siê z humorem, o co ju¿ tradycyjnie zadba³ Piotr Ba³-

troczyk. Konferansjer, z w³aœciw¹ sobie gracj¹ zawodowego kaba-
reciarza ³atwo nawi¹za³ kontakt z prask¹ publicznoœci¹. PóŸniej
scen¹ zaw³adn¹³ potê¿ny g³os Gra¿yny £obaszewskiej. W repertu-
arze tego wieczoru pojawili siê „Brzydcy”, „Zak³ad dla normal-
nych” czy „Czas nas uczy pogody”. Artystka zahipnotyzowa³a s³u-
chaczy, brzmieniem swojego wokalu. W miarê up³ywu czasu coraz
wyraŸniej jaœnia³a oprawa wizualna koncertu. Gdy zapad³ zmrok
Muszla rozœwietli³a siê ca³¹ palet¹ barw, a widowniê powita³ Stani-
s³aw Soyka. 

Uczta dla melomana
Wielkie wra¿enie na publicznoœci wywar³ „Hymn o mi³oœci”

w aran¿acji muzyka. ¯yw¹ reakcjê wywo³a³y te¿ dobrze znane „Cud
niepamiêci” czy „Absolutnie nic”. W koñcu publika, wraz z artyst¹
zaœpiewa³a – Na mi³y Bóg, ¿ycie nie tylko po to jest, by braæ. Podczas
drugiej czêœci koncertu na scenê wkroczy³ Yanina. Potem nieco-
dzienny widok – Stanis³aw Soyka z gitar¹ w rêku (na zdjêciu), lecz
przede wszystkim znakomite aran¿acje do tych znanych i mniej zna-
nych tekstów Agnieszki Osieckiej. Utwory te znajd¹ siê na najnow-
szej p³ycie Soyki, pt.: „...tylko braæ”. Praska publicznoœæ mog³a je
us³yszeæ jeszcze przed oficjaln¹ premier¹ albumu! – Jestem przeko-
nany, ¿e „Tango Warszawo” bêdzie przebojem. Znakomita piosenka
– mówi³ zaraz po koncercie pan Tomasz, mieszkaniec Grochowa.

- To by³ dobry wieczór – zakoñczy³ swój wystêp Stanis³aw Soy-
ka. Widownia zareagowa³a oklaskami na stoj¹co. PóŸniej, ju¿ za
kulisami muzyk zdradzi³, ¿e „dla swoich” gra siê inaczej, a z Prag¹
czuje siê blisko zwi¹zany. Olga Kamionek
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WARSZAWA

- Oko³o 500 milionów lu-
dzi na ca³ym œwiecie cierpi
w wyniku ubytku s³uchu.
Problem najczêœciej dotyka
osoby starsze, skutecznie
utrudniaj¹c im funkcjonowa-
nie w stale pêdz¹cym œwie-
cie, przeszkadzaj¹c w co-
dziennej komunikacji oraz
nara¿aj¹c na bolesne uczu-
cie wstydu.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹, jednak zdecy-
dowana ich wiêkszoœæ ma
charakter obuuszny.

- Czy osoby maj¹ce uby-
tek s³uchu w ka¿dym uchu
powinny nosiæ dwa apara-
ty s³uchowe?

Ryszard Miko³ajewski: -
Tak, z ca³¹ pewnoœci¹ takie

rozwi¹zanie jest dla nich bar-
dzo korzystne. Ka¿dy mój
pacjent, którego uda³o mi siê
przekonaæ do dwóch apara-
tów, potwierdzi moje s³owa.

- Mo¿e Pan podaæ przy-
k³ady z ¿ycia codzienne-
go?

RM: - Rozpatrzmy choæby
dŸwiêk klaksonu samocho-
dowego. Docieraj¹cy do
uszu sygna³ informuje nas
o niebezpieczeñstwie.
W ci¹gu u³amka sekundy
mózg porównuje informacje
z obu uszu, takie jak natê¿e-
nie fal dŸwiêkowych oraz
momenty, w których dŸwiêk
dobieg³ do ka¿dego ucha.
Dziêki temu natychmiast
zdajemy sobie sprawê,

z której strony dochodzi
dŸwiêk i jak daleko znajduje
siê jego Ÿród³o oraz kiedy je-
steœmy w stanie unikn¹æ nie-
bezpieczeñstwa.

- Ogromnym k³opotem
niedos³ysz¹cych pacjen-
tów jest tak¿e rozumienie
mowy w ha³aœliwym oto-

czeniu. Czy dwa aparaty
pomagaj¹ rozwi¹zaæ tak¿e
i ten problem?

RM: - Ha³as otoczenia
utrudnia rozumienie mowy.
Dla osób, które nie s³ysz¹
oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrêbnienie po-
szczególnych g³osów jest
trudne. Mózg potrzebuje in-
formacji z obu uszu, aby sku-
tecznie rozró¿niaæ dŸwiêki
w trudnych sytuacjach s³u-
chowych, takich jak rozmowa
w zat³oczonej kawiarni lub
w pomieszczeniu, do którego
dobiegaj¹ ha³asy przeje¿d¿a-
j¹cych ulic¹ pojazdów. Dwa
aparaty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdolnoœæ
mózgu do „filtrowania” ha³a-
sów dochodz¹cych z t³a.

- Lekarze zwracaj¹ tak¿e
uwagê na ryzyko utraty
zdolnoœci rozumienia mo-
wy w przypadku zupe³nej
rezygnacji z noszenia apa-
ratu s³uchowego. Czy mo-
¿e tak siê staæ, jeœli nosi-
my tylko jeden aparat?

RM: - Zjawisko, o którym
pan wspomina to tak zwana
deprywacja s³uchu. Polega
na stopniowym traceniu
przez mózg umiejêtnoœci
przetwarzania informacji
w wyniku trwa³ego braku po-
budzania ucha bodŸcem
akustycznym. Im wczeœniej
zdecydujemy siê na nosze-
nie aparatu s³uchowego na
dotkniêtym ubytkiem s³uchu
uchu, tym mniejsze ryzyko
wyst¹pienia deprywacji s³u-
chu oraz tym wiêksza ko-
rzyœæ z noszenia aparatów
s³uchowych.

W dwóch aparatach s³ucho-
wych dŸwiêki s¹ przyjemniej-
sze do s³uchania, nie trzeba
siê wysilaæ, aby je us³yszeæ.
W naturalny sposób s¹ odbie-
rane czysto, z odpowiednim
poczuciem g³oœnoœci i prze-
strzennoœci. Uzyskanie takie-
go efektu z jednym aparatem
s³uchowym nie jest mo¿liwe
w przypadku osób dotkniêtych
ubytkiem s³uchu w obu
uszach. AS 2010

Porada laryngologa 

Aparat słuchowy – jeden czy dwa?

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA

� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.
PROTETYKA

� mosty, korony porcelanowe
� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe

ORTODONCJA
� aparaty sta³e i ruchome

CHIRURGIA
� trudne ekstrakcje („ósemki”) 

� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje
IMPLANTY

Profesjonalne czyszczenie zêbów
z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.

Znieczulenia miejscowe.
Nowoczesny sprzêt i materia³y

INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA
LECZNICZEGO.

Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Uwaga nowy adres:
Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 022 879 87 61
0696 472 557

KRYNICA ZDRÓJ 
– przyjedŸ po zdrowie i relaks!

Tylko teraz 
i tylko dla czytelników „Mieszkañca”

14-dniowy 
turnus profilaktyczny z zabiegami
w terminach 25.09–08.10.2010  – 1372 z³

10.10–23.10.2010  – 1260 z³
25.10–07.11.2010  – 1260 z³

dla czytelników „Mieszkañca” 5% rabatu

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

Obok Pani Prezydent po-
jawili siê inni dzia³acze samo-
rz¹dowi, dyrektorzy wawer-
skich placówek zdrowia
a wœród nich m.in. dyrektor
Biura Polityki Zdrowotnej
Urzêdu m.st. Warszawy Da-
riusz Hajdukiewicz, burmistrz
Dzielnicy Warszawa Wawer
Jacek Duchnowski, dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Leczenia Otwartego
Warszawa Wawer Maria Ale-
ksandra K¹kol oraz radna m.st.
Warszawy Ewa Masny.

Przemawiaj¹cy goœcie pod-
kreœlali szczególnie gospodar-
noœæ Pani Dyrektor i bardzo do-
br¹ politykê zarz¹dzania jedno-
stk¹. Nowa inwestycja powsta-
je bowiem przy udziale Miasta
Sto³ecznego Warszawy, ale tak-
¿e w du¿ej mierze ze œrodków
zaoszczêdzonych przez Dyrek-
cjê SPZLO Warszawa Wawer.

Projektowany budynek bê-
dzie posiada³ 4 kondygnacje
naziemne i jedn¹ podziemn¹.
Poziom 0 zostanie zaadaptowa-
ny g³ównie na potrzeby higie-

niczno – sanitarne i magazyno-
we, poziom 1 stanowi³ bêdzie
czêœæ informacyjno – rejestra-
cyjn¹ z gabinetami lekarskimi
poradni ortopedycznej, chirur-
gii ogólnej i chirurgii naczynio-
wej oraz internistycznej. 

Poziom 2 to g³ównie gabine-
ty fizjoterapii (z udzia³em fizy-
koterapii i œwiat³olecznictwa),
kinezyterapii, terapii manualnej
i masa¿u leczniczego. Na tym

piêtrze bêdzie dzia³a³a równie¿
poradnia specjalistyczna np.
otolaryngologiczna funkcjonu-
j¹ca w trzech gabinetach dia-
gnostyczno – zabiegowych.

Na poziomie 3 usytuowana
bêdzie poradnia zdrowia psy-
chicznego oraz zespó³ leczenia

uzale¿nieñ (ka¿dy z w³asn¹ re-
jestracj¹). 

Czwarty poziom to kolejne
dwa gabinety o charakterze dia-
gnostyczno – zabiegowym oraz
kot³ownia i wentylatornia. 

Powierzchnia ca³kowita no-
wej czêœci przychodni wyniesie
ok. 1705 m kw. Szacowany
koszt budowy to 10 mln z³.
W sk³ad szacunkowej ceny
wchodz¹ koszty ogólnobudow-

lane, przy³¹czeniowe, infra-
struktura zewnêtrzna oraz
pierwsze wyposa¿enie budyn-
ku. 

Obydwa budynki – stary, jak
i nowopowstaj¹cy maj¹ stwo-
rzyæ jedn¹, szeroko dzia³aj¹c¹
ca³oœæ, dostêpn¹ miêdzy inny-
mi dla mieszkañców Wawra,
ale tak¿e dla pacjentów spoza
naszej dzielnicy.

Miejmy nadziejê, ¿e przysz³e
oblicze przychodni, poza no-
wymi gabinetami i wyposa¿e-
niem, to tak¿e znakomicie dzia-
³aj¹cy system informacyjny
i rejestracyjny. 

Jak dobrze wiadomo, telefo-
niczne umówienie wizyty nie
zawsze przychodzi³o ³atwo –
zwykle wi¹za³o siê z d³ugo-
trwa³ym oczekiwaniem na po-
³¹czenie, lub dla odmiany nieu-
stann¹ „zajêtoœci¹” linii. Przy-
chodnia szczêœliwie zmodyfi-
kowa³a system telefoniczny
i uruchomi³a nowy numer (22
378 33 23) oraz Call Center (nr
801 009 549). 

Mimo tych planowanych
zmian, pozostaje ¿yczyæ sobie,
obyœmy jak najrzadziej zmu-
szeni byli do korzystania z ja-
kiejkolwiek pomocy lekarskiej,
niezale¿nie od tego jak znako-
micie by dzia³a³a i jak doskona-
³a by³a. 
Katarzyna Zielińska−Witek

BĘDZIE LEPIEJ NA STRUSIA

Doktor Ryszard Miko³ajewski, laryngolog
z 15-letnim sta¿em, odpowiada na nasze 
pytania dotycz¹ce problemu niedos³uchu. 

PARTNER OTICON

Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 

500 z³ upustu!
Iloœæ aparatów w promocji

ograniczona. 
Promocja potrwa 
do 27 wrzeœnia.

Zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne badanie
s³uchu i konsultacjê protetyka s³u-
chu. Osobom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o te-
lefoniczne umawianie wizyt.

Zapraszamy 
do naszych gabinetów:

ul. Ostro³êcka 4 
(przychodnia specjalistyczna)

tel. 22 498 74 80
ul. Bronis³awa Czecha 39 

tel. 22 353 42 50
Posiadamy sieæ 12 gabinetów

na terenie ca³ej Warszawy. 
Zapytaj o najbli¿szy gabinet:

022 392 76 19.

APARATY S£UCHOWE

W poniedzia³ek, 13 wrzeœnia, Prezydent m.st.
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, uczestni-
czy³a w uroczystym podpisaniu aktu erekcyj-
nego oraz wmurowaniu kamienia wêgielnego
(na zdjêciu) pod rozbudowê Przychodni Rejo-
nowej nr 1, zlokalizowanej przy ul. Strusia 4/8,
wchodz¹cej w sk³ad SPZLO Warszawa Wawer. 

„Żółty Tydzień”
27 wrzeœnia rusza XXI edycja akcji „¯ó³ty
Tydzieñ” adresowanej do wszystkich za-
interesowanych profilaktyk¹ wirusowego
zapalenia w¹troby typu A i B. 

Od 27 wrzeœnia do 8 paŸdziernika do punktów szczepieñ
powinny zg³osiæ siê osoby, które rozpoczê³y cykl szczepieñ
w marcu br. To równie¿ okazja i dobry moment do przyjêcia
pierwszej dawki, dla wszystkich tych, którzy chc¹ rozpocz¹æ
cykl szczepieñ. 

Adresy punktów szczepieñ bior¹cych udzia³ w akcji mo¿na
znaleŸæ na stronach www.zoltytydzien.pl i www.szczepienia.pl 

Ide¹ „¯ó³tego Tygodnia” jest uœwiadamianie zagro¿eñ zdro-
wotnych zwi¹zanych z wirusowym zapaleniem w¹troby typu
A i typu B oraz popularyzacja szczepieñ ochronnych. 

W okresie od 27 wrzeœnia do 8 paŸdziernika punkty szczepieñ
bêd¹ prowadzi³y dzia³ania w ramach XXI edycji akcji „¯ó³ty Ty-
dzieñ”. W czasie jej trwania bêdzie mo¿na skorzystaæ z mo¿li-
woœci zaszczepienia siê przeciw WZW typu A i WZW typu
B w korzystnej cenie. Dok³adne ceny szczepieñ i czas trwania
akcji s¹ ustalane indywidualnie przez punkty szczepieñ, ale koszt
powinien byæ ni¿szy ni¿ standardowo. Adresy punktów szcze-
pieñ uczestnicz¹cych w akcji mo¿na znaleŸæ na stronach
www.zoltytydzien.pl i www.szczepienia.pl. Warto skontaktowaæ
siê wczeœniej z wybranym punktem i umówiæ siê na wizytê.

Wirusowe zapalenie w¹troby typu A (WZW typu A), potocz-
nie zwane ¿ó³taczk¹ pokarmow¹ lub chorob¹ brudnych r¹k, jest
ostr¹ chorob¹ zakaŸn¹ szerz¹c¹ siê drog¹ pokarmow¹. Do za-
chorowania mo¿e dojœæ poprzez spo¿ycie zaka¿onej wirusem
wody pitnej lub mytej w niej ¿ywnoœci. Mo¿e do niego dojœæ
równie¿ poprzez bliski kontakt z osob¹ zaka¿on¹, u której cho-
roba przebiega bez- lub sk¹po objawowo i która nie jest œwiado-
ma infekcji. W naszym kraju w 2007 roku zg³oszono do w³adz
sanitarnych 42 przypadki zachorowañ na WZW typu A, w 2008
ju¿ 209, a do koñca roku 2009 zarejestrowano a¿ 651 zachoro-
wañ. Stanowi to wzrost zachorowañ a¿ o 311 proc. (ab)
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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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Na Pradze Po³udnie, pierw-
szego wrzeœnia, oddano m³o-
dzie¿y kolejny zespó³ nowo-
czesnych boisk, który powsta³
w ramach programu „Moje
Boisko - Orlik 2012”

„Orlik” zlokalizowany jest
przy Gimnazjum nr 23 im. Ire-
ny Sendlerowej przy ul. Tarno-
wieckiej 4. Przypomnijmy, ¿e
rz¹dowy program budowy no-
wych boisk, „Orlików”, zak³a-
da wspó³finansowanie tych in-
westycji z trzech Ÿróde³: rz¹du,
samorz¹du województwa i sa-
morz¹du lokalnego. W 2010 r.
trwa trzecia edycja programu
„Moje Boisko – Orlik 2012”.

„Mieszkaniec” dowiedzia³
siê w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki, ¿e od pocz¹tku progra-
mu powsta³o ju¿ w naszym kra-
ju blisko 1300 „Orlików”! To
olbrzymia iloœæ. Boisko przy
Tarnowieckiej jest zaœ drugim
„Orlikiem” na Pradze Po³udnie
(pierwszy znajduje siê przy ul.
Szaserów w Parku Poliñskiego). 

Na otwarcie sportowego
kompleksu przy Gimnazjum 

nr 23 i, oczywiœcie, uroczyst¹
inauguracjê roku szkolnego,
przyby³o do szko³y wielu goœci.
Wiceprezydent Warszawy,
W³odzimierz Paszyñski ¿arto-

wa³, ¿e pocz¹tek roku szkolne-
go najczêœciej kojarzy siê
uczniom niezbyt mi³o, ale tym
razem, dziêki nowemu boisku,
jest naprawdê bardzo radoœnie.
W uroczystoœci uczestniczy³o
m.in. a¿ trzech wiceburmi-
strzów Pragi Po³udnie oraz gru-

pa radnych. Jednak najcieplej
przez dyrektor szko³y Annê Dê-
biñsk¹ – ¯ytkiewicz zosta³ po-
witany Marcin Kluœ, przewo-
dnicz¹cy rady Pragi Po³udnie.

– To nasz by³y uczeñ! – z dum¹
podkreœli³a pani dyrektor.

Niestety, pogoda sp³ata³a fi-
gla i pierwszego wrzeœnia la³o
jak z cebra. Nie mo¿na by³o
wypróbowaæ nowej murawy
boiska pi³karskiego, boiska do
koszykówki, ani bie¿ni. Trzeba

by³o poczekaæ kilka dni a¿ za-
œwieci s³oñce. Ale skoro na taki
obiekt Grochów czeka³ kilka
pokoleñ, to te kilka dni minê³o
wyj¹tkowo szybko. – Jest su-
per! – krótko opisuj¹ boisko
uczennice klasy I A Iga Kawa-
³owska i Ewelina Jaworska.
Obiecuj¹ „Mieszkañcowi”, ¿e
dziêki lepszym warunkom bêd¹
stara³y siê osi¹gn¹æ lepsze re-
zultaty i oceny z wychowania
fizycznego. W czasie rozmowy
z „Mieszkañcem” ich kole¿anki
przypuszcza³y koszykarski atak
(na zdjêciu), a obok, na boisku
pi³karskim ch³opcy ostro grali
w „nogê”.

Jeszcze nie do koñca s¹ spre-
cyzowane zasady korzystania
z boiska. – Dogrywamy sprawê
z burmistrzem dzielnicy – mówi
dyrektor Anna Dêbiñska-¯yt-
kiewicz. – Boisko jest przy-
szkolne, wiêc bêd¹ trochê inne
zasady ni¿ przy „Orlikach”
wolnostoj¹cych. Do godz.
16.00 obiekt ma byæ wykorzy-
stywany przez szko³ê, a potem,
do 21.00, bêdzie mo¿na z niego
swobodnie korzystaæ. Szcze-
gó³owe ustalenia maj¹ zapaœæ
w najbli¿szych dniach. ar

Wesoła stabilna,
AON w górę

W warszawskiej grupie pi³karskiej A klasy znowu nast¹pi³y
zmiany. Zaznaczamy, ¿e jest lepiej…

Jest lepiej dla dru¿yn z „mieszkañcowych” dzielnic. Po kolej-
nych dwóch kolejkach swoj¹ pozycjê wicelidera tabeli ugruntowa-
³a dru¿yna KS Weso³a. Pi³karze z Weso³ej najpierw rozgromili Ro-
taviê Nieporêt (10:1), a nastêpnie wygrali z Legionem II Warszawa
(4:1). Na czele tabeli, od pocz¹tku ligi, znajduje siê Bóbr T³uszcz,
który punktów zdoby³ tyle samo, co pi³karze z Weso³ej, ale strzeli³
przeciwnikom wiêcej bramek.

W górê w klasyfikacji przesun¹³ siê AON Rembertów. Po inaugu-
racyjnej wpadce dru¿yna odnios³a trzy zwyciêstwa pod rz¹d. Ostat-
nio, 12 wrzeœnia, zdecydowanie pokona³a Rz¹dzê Za³ubice (5:1),
a wczeœniej, w Jadowie, identycznym wynikiem wygra³a z tamtej-
sz¹ Koron¹. Aktualnie AON zajmuje 5. miejsce w tabeli. Najbli¿-
szym przeciwnikiem dru¿yny z Rembertowa bêdzie D¹b Wieliszew
(18 wrzeœnia, sobota, godz. 17.00). W pi¹tej kolejce ligi pi³karzy KS
Weso³a czeka zaœ pojedynek z Amigos Warszawa. rosa

Na 26 wrzeœnia przewidzia-
na jest inauguracja Praskiej
Ligi Pi³ki Halowej. To jedna
z najwiêkszych imprez tego
typu w Warszawie. Jeszcze s¹
wolne miejsca dla chêtnych
dru¿yn.

W sezonie, ka¿dego tygo-
dnia, w lidze graj¹ setki amato-
rów pi³ki no¿nej. Od kilku lat
PLPH odbywa siê tak¿e w in-

nych ni¿ Praga Po³udnie dziel-
nicach prawobrze¿nej Warsza-
wy. Mecze rozgrywane s¹ w ha-
lach przy ul. Siennickiej (Praga
Po³udnie), ul. Bajkowej (Wa-
wer), ul. Ossowskiego (Tar-
gówek) i ul. Kawêczyñskiej

(Praga Pó³noc). W lidze mog¹
braæ udzia³ dru¿yny osiedlowe,
szkolne, harcerskie i firmowe.
Ka¿da dru¿yna winna sk³adaæ

siê z 14 zawodników, ale na 
boisko wychodzi szeœciu pi³ka-
rzy (piêciu plus bramkarz). 
Mecze trwaj¹ dwa razy po 15
minut, a przestrzegania zasad
fair play i pi³karskich regu³ pil-
nuje trzech sêdziów. W koñcu,
choæ liga jest dla amatorów, to
okreœlana jest mianem profesjo-
nalnej.

PLPH na pocz¹tku by³a lig¹
dru¿yn harcerskich. Zreszt¹ do
tej pory jej organizatorem jest
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczpo-
spolitej. Przygotowanie tak du-
¿ej imprezy wymaga nie lada
zdolnoœci. – Najwiêksza trud-
noœæ polega na tym, ¿e liga
odbywa siê w czterech miej-
scach – szczerze mówi „Mie-
szkañcowi” Arkadiusz Kura-
nowski z ZHR. – Ka¿da hala
ma inny sposób finansowania
i z ka¿dym w³aœcicielem musi-
my osobno negocjowaæ warun-
ki, terminy i cenê. W tym roku
wspar³o nas sto³eczne Biuro
Sportu, a ligê na Pradze Po³u-
dnie patronatem obj¹³ bur-
mistrz Tomasz Kucharski. Ku-
ranowski przyznaje, ¿e du¿ym
wsparciem dla imprezy wyka-

za³ siê Pawe³ Lech, radny War-
szawy i cz³onek miejskiej ko-
misji sportu. Mimo takich
„znajomoœci” nie uda³o siê
jednak dogadaæ z DOSiR-em
Pragi Pó³noc i tam liga gra
w hali jednej z prywatnych
szkó³.

W PLPH gra blisko 60 dru-
¿yn i 700 pi³karzy. Z zespo³ów
jest te¿ tworzona Liga Mi-
strzów, w której graj¹ najlepsze
dru¿yny z poszczególnych
dzielnic. Na Targówku i Pradze
Po³udnie rywalizacja odbywa
siê w dwóch ligach. Pierwsz¹
ligê po³udniowoprask¹ tworz¹
graj¹ce od lat zespo³y Perkun
Boys, Cmentarny Klub Sporto-
wy Grabarz Grochów, S³abo-
celni, ViP Warszawa, ISS Pro.
W ostatniej edycji PLPH do tej
grupy wywalczy³y awans dru-
¿yny Abstynentów i Albicele-
ste. W poszczególnych dzielni-
cach s¹ jeszcze wolne miejsca
dla chêtnych dru¿yn. Szcze-
gó³owe informacje mo¿na uzy-
skaæ pod nr tel. 602 379 324
lub stronie www.plph.waw.pl 

Magda Kato

Przyleciał nowy „Orlik”

Kilkaset osób wziê³o udzia³
w „Goc³awskim sportowym
po¿egnaniu lata 2010”. Im-
preza, na najbardziej zalu-
dnionym osiedlu Pragi Po³u-
dnie, odbywa³a siê ju¿ po raz
czwarty.

12 wrzeœnia Goc³aw na spo-
rtowo po¿egna³ lato. Organiza-
torem festynu by³ TKKF „Var-
sovia” i dzielnicowy Zespó³ 
(d. Wydzia³) Sportu i Rekreacji.
Imprezê wspar³a logistycznie
miejscowa filia Centrum Pro-
mocji Kultury, a tak¿e Gimna-
zjum nr 27, na którego obiek-

tach odbywa³ siê sportowy 
festyn. 

W niedzielne popo³udnie po-
goda dopisa³a. Dopisali te¿
uczestnicy imprezy. Mo¿na by-
³o sprawdziæ siê w wielu kon-
kurencjach sportowo-rekrea-
cyjnych i obejrzeæ ró¿nego ro-
dzaju pokazy. 

Bardzo wa¿nym elementem
festynu by³ turniej trio-basketu
(popularnej koszykówki ulicz-
nej). W turnieju, w czterech ka-
tegoriach wiekowych, wyst¹pi³o
20 zespo³ów z ca³ej Warszawy.
TKKF „Varsovia” ma du¿e do-

œwiadczenie w tej dyscyplinie
sportu. Zreszt¹, turnieje trio-ba-
sketu doœæ regularnie odbywaj¹
siê w goc³awskim Gimnazjum
nr 27. Wiele osób, g³ównie dzie-
ci i m³odzie¿y, bra³o udzia³ w re-
kreacyjno-sportowych konkur-
sach i mini-turniejach (np.
w „pi³karzyki”). Na zwyciêz-
ców czeka³y atrakcyjne nagrody
(puchary, sprzêt turystyczny
i sportowy, koszulki) wrêczane
przez Renatê Paprzyck¹ z dziel-
nicowego Zespo³u Sportu. 

Atrakcj¹ festynu by³y rów-
nie¿ pokazy sportowe i rekrea-

cyjne. – Du¿ym zainteresowa-
niem cieszy³ siê pokaz walk
szermierczych, który uda³o siê
zorganizowaæ dziêki wspó³pra-

cy z Markiem Poznañskim
z Polskiego Klubu Szermiercze-
go – powiedzia³ „Mieszkañco-
wi” Piotr Kwasiborski z TKKF

„Varsovia”. Prócz tego impre-
zie towarzyszy³y m.in. pokazy
fitness, sportów walki, tañca
sportowego, capoeiry. W „Go-
c³awskie sportowe po¿egnanie
lata” tradycyjnie zaanga¿owali
siê po³udniowoprascy mundu-
rowi (Komenda Rejonowa Po-
licji Warszawa VII i Stra¿ Po-
¿arna Jednostka Ratowniczo-
Gaœnicza 8). M³odsi uczestnicy
imprezy bardzo chêtnie foto-
grafowali siê w stra¿ackich he³-
mach przy stra¿ackim wozie,
czy przed policyjnym radiowo-
zem lub na s³u¿bowym motocy-
klu. Policjanci zaprezentowali
te¿ pokaz tresury psów s³u¿bo-
wych. Ada M.

Sportowe pożegnanie

Sporty wodne s¹ coraz bardziej popularne. Widaæ to tak¿e
w naszych, „mieszkañcowych” dzielnicach.

I to pocz¹wszy od sportów ekstremalnych, a skoñczywszy na ³a-
godnym, wrêcz rekreacyjnym p³ywaniu. P³ywaniu w czymœ, na
czymœ lub za czymœ. Atrakcyjnym akwenem dla tych sportów sta-
je siê jeziorko Kamionkowskie. Tutaj, od kilku lat, przy KS Dru-
karz, dzia³a sekcja kajakowa, a tak¿e sekcja „smoczych ³odzi”.

W tym roku na jeziorku zagoœci³o równie¿ narciarstwo wodne –
slalom i wakeboard (na zdjêciu) oraz kajakowy free-style. A nieda-
leko, przy ul. Grochowskiej 324, w wakacje zosta³a otwarta pierw-
sza klubo-galeria dla surferów (First Polish Surf Club). 

£agodniejsza forma wodnego sportu i rekreacji wkracza w³aœnie
do Weso³ej. Tutaj, 18 i 19 wrzeœnia nast¹pi inauguracja „Kajakowej
Akademii”. Dziêki wspó³pracy urzêdu dzielnicy z Fundacj¹ AVE
dzieci, m³odzie¿ i seniorzy z Weso³ej bêd¹ mogli braæ udzia³ w ka-
jakowych sp³ywach. Dla ¿¹dnych wra¿eñ przygotowano dwudnio-
w¹ trasê spienion¹ Wkr¹, a dla stawiaj¹cych pierwsze kroki w ka-
jakowaniu ³agodny sp³yw Pilic¹ (19 wrzeœnia). Organizatorzy za-
pewniaj¹ niezapomniane wra¿enia, a tak¿e dwuosobowe kajaki,
opiekê instruktora rekreacji ruchowej i ratowników WOPR. Zainte-
resowani proszeni s¹ o kontakt pod nr tel. 608 178 447. Iloœæ
miejsc w imprezach jest ograniczona, dlatego bêdzie decydowa³a
kolejnoœæ zg³oszeñ. ar

Mistrzowska dru¿yna Pragi Po³udnie w IX edycji PLPH.

Rusza liga na hali

Deski na Pradze,
kajaki w Wesołej




