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STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka
ortodoncja
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Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73
tel. (22) 613 50 33,

(22) 870 27 17
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Atak 
warszawki 

Us³ysza³em ostatnio najmil-
szy komplement, jaki mog³em
us³yszeæ... Pan z Warszawy?
A nie wygl¹da... Ucieszy³em siê
tym tak bardzo, bo dzieñ wcze-
œniej w jednym z polskich kuror-
tów widzia³em kwintesencjê
tzw. warszawki.

Do restauracji wesz³o czworo
ludzi w wieku lat oko³o czter-
dziestu, towarzystwo mieszane.
Ju¿ na wejœciu dali wyraz swo-
jemu stosunkowi do lokalu: „ale
tu wiocha, gdzie nas Bartek
przyprowadzi³eœ”. Potem ju¿ by-
³o tylko gorzej...

Kelnerka dowiedzia³a siê, ¿e
kawê ma podaæ na porcelanie,
„bo tak siê prawid³owo powinno
j¹ podawaæ?” (nie widzia³em by
w Brazylii, ojczyŸnie kawy, ktoœ
taki wymóg stosowa³), drugie
dania powêdrowa³y do kuchni,
bo jedno miêso by³o przesma-
¿one a drugie zimne, jeden
z panów zrobi³ wyk³ad na temat
koniecznoœci czêstotliwoœci my-
cia instalacji do podawania pi-
wa z tzw. nalewaka, bo piwo
wyda³o mu siê nie doœæ œwie¿e.

S³owem obejrzeliœmy przed-
stawienie teatralne pod tytu³em:
„mam kompleksy i leczê je 
sobie w ma³ym miasteczku”.
Oczywiœcie kilkukrotnie towa-
rzystwo westchnê³o: w Warsza-
wie ju¿ nauczyliœmy kultury ob-
s³ugi...

Dla wyjaœnienia dodam, ¿e
w kurortowej restauracji pysznie
gotuj¹, na stolik czasami trzeba
poczekaæ, kelnerki s¹ bardzo
mi³e, i wiedz¹ co robiæ. I nie jest
ich win¹, ¿e musia³y siê zmie-
rzyæ z warszawk¹... Dlaczego
ludzie siê tak ba³wani¹?

Tomasz Szymański
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MAŁE MIESZKANIA
3 i 4−pokojowe
metraże od 38 m2

Ceny od 6800 zł za m2

z dogodną zapłatą
ul. BESKIDZKA 31

Tel./fax 22 879−73−86

Nowa siedziba: 
ul. Grochowska 336

(w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Miñsk¹)
tel. (22) 646-02-57         

pon.-pt.10.00-18.00      sob.10.00-14.00

OPTYK, OKULISTA

D R U G A  PA R A  G R AT I S !

www.egrib.pl

INWESTYCJA NA UKOÑCZENIU
Budynek kameralny, ogrodzony

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

ul. Zamieniecka 76
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

UWAGA! KOMITETY WYBORCZE!
Tradycyjnie ju¿ redakcja „Mieszkañca” zaprasza do wspó³pracy Komitety Wyborcze partii poli-
tycznych, ugrupowañ oraz samych kandydatów, którzy ubiegaæ siê bêd¹ o mandaty do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oczekujemy na Pañstwa w redakcji przy ul. Grenadierów 10.
Nastêpne nasze wydania uka¿¹ siê w dniach 15 i 29 wrzeœnia oraz 6 paŸdziernika br.

Nasze telefony: (22) 813−43−83 i (22) 810−64−12
e−mail: redakcja@mieszkaniec.pl
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ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
SOCZEWKI KONTAKTOWE
LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
DU¯Y WYBÓR OPRAW

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej
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KRONIKA POLICYJNA
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Dwie kobiety okrad³y staruszka
Dwie kobiety w wieku 30 i 40-lat, o ciemnej

karnacji skóry, ubrane w d³ugie spódnice pod-
stêpem wesz³y do mieszkania 84-latka na Pra-
dze. Zaczepi³y go ju¿ przed wejœciem do bloku
przy ul. Kowalskiego. Zaoferowa³y mu pomoc
w niesieniu zakupów. Potem pod pretekstem
sprzeda¿y poœcieli, wesz³y do mieszkania. Gdy
jedna z kobiet zachwala³a towar, druga w tym
czasie pl¹drowa³a mieszkanie. 84-latek straci³
bi¿uteriê i pieni¹dze. Straty wynios³y prawie
25 tys. z³otych. Policja poszukuje sprawczyñ.

Handlowali przemycanymi 
papierosami

Policjanci zwalczaj¹cy przestêpczoœæ gospo-
darcz¹ zatrzymali dwóch mê¿czyzn i dwie ko-
biety: 40-letni¹ obywatelkê Bu³garii, która wraz
z 39-letni¹ Marzen¹ R., 34-letnim Marcinem D.
oraz 36-letnim Wojciechem K. podejrzewani s¹
o handel papierosami bez polskich znaków ak-
cyzy. Osoby te zosta³y zatrzymane na kilku lo-
kalnych targowiskach oraz w innych punktach
dzielnicy. Niektóre z nich na oczach interweniu-
j¹cych policjantów zaczepia³y przypadkowych
kupuj¹cych namawiaj¹c do nabycia oferowa-
nych papierosów. Zabezpieczonych przez funk-
cjonariuszy ponad 900 paczek wyrobów tyto-
niowych pochodzi najprawdopodobniej z prze-
mytu. Wszystkim zatrzymanym zgodnie z pra-
wem karno-skarbowym grozi wysoka kara
grzywny i przepadek zabezpieczonego mienia.

A to by³y podróbki
Policjanci zajmuj¹cy siê zwalczaniem prze-

stêpczoœci gospodarczej kontrolowali bazar
przy ul. Grochowskiej. Ich uwagê zwróci³y ko-
szulki, spodnie, skarpetki ze znakami towaro-
wymi znanych firm. Towar oferowa³ 40-letni
obywatel Armenii. Policjanci przejrzeli towar
i nabrali w¹tpliwoœci, co do pochodzenia 600
sztuk oferowanego do sprzeda¿y asortymentu.
Ich uwagê zwróci³ przede wszystkim towar ze
znakami towarowymi znanych firm. Podejrze-
wali, ¿e znaki i nazwa zastrze¿ona przez pro-
ducenta zosta³y u¿yte bezprawnie. Po dok³ad-
nym sprawdzaniu okaza³o siê, ¿e towar rzeczy-

wiœcie ma zastrze¿one znaki towarowe. War-
toœæ zabezpieczonego asortymentu szacuje siê
na kwotê 40 tys. z³otych.

Uratowali ton¹cego ch³opaka
Policjanci z komisariatu rzecznego uratowa-

li ton¹cego 18-latka. Ch³opak prawdopodobnie
pok³óci³ siê wczeœniej ze swoj¹ dziewczyn¹
i skacz¹c do wody chcia³ j¹ przestraszyæ. Po
godz. 22.00 policjanci z komisariatu rzecznego
zostali powiadomieni, ¿e nurtem Wis³y p³ynie
jakaœ osoba. W rejonie Mostu Poniatowskiego
dostrzegli mê¿czyznê z trudem utrzymuj¹cego
siê na powierzchni wody. M³ody cz³owiek dry-
fowa³ porwany przez silny w tym miejscu nurt
rzeki.  Policjanci wci¹gnêli go do policyjnej ³o-
dzi, a nastêpnie przekazali pod opiekê lekarzy.

Syn wykrêca³ matce nogi, 
grozi³, ¿e zabije

Policjanci z pó³nocnopraskiej prewencji za-
trzymali poszukiwanego za znêcanie siê nad
matk¹ 34-letniego Piotra L. Mê¿czyzna miê-
dzy innymi z³ama³ matce nogê. Ta musia³a
w zwi¹zku z tym poddaæ siê operacji. Do dzi-
siaj porusza siê za pomoc¹ wózka inwalidzkie-
go. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany na ulicy -
by³ kompletnie pijany. We krwi mia³ prawie 3
promile alkoholu.

Napadli na przystanku
Dwadzieœcia minut po pó³nocy na siedz¹cego

na przystanku autobusowym przy ul. Radzy-
miñskiej mê¿czyznê napad³o dwóch sprawców.
Jeden z nich uderzy³ go w twarz i przewróci³ na
ziemiê. Drugi œci¹gn¹³ z niego kurtkê, w której
by³ telefon komórkowy. Jak ustalili policjanci
by³ jeszcze trzeci napastnik. Sta³ kilka metrów
dalej na czatach. Policjanci wspólnie z po-
krzywdzonym zaczêli szukaæ podejrzanych
mê¿czyzn. Z du¿¹ pomoc¹ operatora miejskie-
go monitoringu z Pragi Pó³noc ju¿ niespe³na
pó³ godziny póŸniej namierzyli ich w Alei Soli-
darnoœci. 21-letniemu £ukaszowi F. za rozbój
mo¿e groziæ kara do 12 lat pozbawienia wolno-
œci. Dwoma nieletnimi sprawcami wkrótce zaj-
mie siê s¹d rodzinny. mb
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OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

(22) 517 88 88   512 024 054   www.ostojarembertow.pl

10.09.2011 DZIEŃ OTWARTY

ZAPRASZAMY

Adam Cieciura – radny miasta
Sławomir Kozłowski – radny dzielnicy
Katarzyna Olszewska – radna dzielnicy
Bartłomiej Wichniarz – radny dzielnicy

w nowej siedzibie Al. WASZYNGTONA 126
w każdy poniedziałek w godz. 17.00–18.00

tel. 22 610−31−54
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Pod koniec sierpnia Marek
Borowski wraz ze swoj¹ mam¹
Janin¹ (na zdjêciu) przekazali
tworzonemu na Pradze mu-
zeum gazety i biuletyny z koñ-
cowego okresu II wojny œwia-
towej. Wœród darów znajdowa³
siê m.in. pierwszy numer „¯y-
cia Warszawy” z 14 paŸdzier-
nika 1944 roku. – Mój
tata, Wiktor, by³ redak-
torem naczelnym pi-
sma, a mama jedn¹
z pierwszych dziennika-
rek – wyjaœnia³ pose³ w
Muzeum Warszawskiej
Pragi. Pierwsz¹ repor-
tersk¹ spraw¹ opisywa-
n¹ przez pani¹ Janinê
by³o rozdawanie mie-
szkañcom… ziemnia-
ków na ul. Szwedzkiej.
Historia ta zosta³a na-
grana przez pracowni-
ków muzeum i zapew-
ne bêdzie upublicznio-
na. Bo muzeum zbiera
i dokumentuje równie¿
wspomnienia.

- Dla nas jest równie
istotne zbieranie mate-
rialnych pami¹tek, jak
i dokumentowanie dawnego
¿ycia na Pradze od strony rela-
cji, pamiêci mieszkañców ¿yj¹-
cych w tamtych czasach –
mówi³a kieruj¹ca muzeum Jo-
lanta Wiœniewska. - Z tego
wszystkiego tworzy siê pe³ny
i nietuzinkowy obraz ¿ycia na
Pradze.

W tymczasowej siedzibie
praskiego muzeum (przy ul.

Z¹bkowskiej) pani Janina
wspomina³a jedn¹ z pierw-
szych rozmów z redaktorem
naczelnym „¯ycia Warszawy”:
- Wezwa³ mnie do gabinetu
i powiedzia³, ¿e ma do mnie
trzy sprawy. Pierwsza, to
sprawdzenie, czy jedno
z przedszkoli jest gotowe na

przyjêcie dzieci. Druga, to wi-
zyta w Komendzie Policji i opi-
sanie wypadków. Trzecia
zaœ…, tu zawiesi³ g³os, trzecia,
to, czy zostanê jego ¿on¹? Jak
dowiedzia³ siê „Mieszkaniec”
wszystkie trzy sprawy zosta³y
za³atwione pozytywnie…

Razem z pani¹ Janin¹ w tym
samym czasie w „¯yciu War-
szawy” pisa³ Zygmunt Bronia-

rek, który nadal publikuje
w „Mieszkañcu”. – Zawartoœæ
ówczesnego „¯ycia Warsza-
wy” by³a bardzo podobna do
wspó³czesnych pism lokalnych
– powiedzia³ nam Marek Bo-
rowski. – Poza pierwsz¹ stro-
n¹ ca³a reszta zawiera³a w³a-
œnie wiadomoœci lokalne. By³y
marsza³ek Sejmu odczyta³ na
g³os kilka notek z pierwszych
numerów gazety. By³o tam
m.in. o kradzie¿y smalcu, fa³-
szowaniu list uprawnionych
do otrzymania ¿ywnoœci,

otwieraniu nowych urzêdów
pocztowych. Drobne, czasem
anegdotycznie wrêcz brzmi¹ce
historie daj¹ce œwiadectwo
o dawnym ¿yciu na Pradze.
Cenniejsze tym bardziej, ¿e
przekazane przez rodzinê bar-
dzo zwi¹zan¹ z Prag¹ i popar-
te osobistymi wspomnieniami
pra¿an - pani Janiny i pos³a
Marka Borowskiego. ar

Świadectwa dawnej Pragi
W Muzeum Warszawskiej Pragi trwa akcja
zbierania pami¹tek zwi¹zanych z t¹ czêœci¹
Warszawy. Ostatnio do grona darczyñców
do³¹czy³a rodzina pos³a Marka Borowskiego,
by³ego marsza³ka Sejmu i wicepremiera.
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Inicjatywa Zwi¹zku Stowarzy-
szeñ Praskich ograniczenia tzw. ja-
nosikowego mo¿e odnotowaæ na
swym koncie pierwszy sukces.
W ci¹gu miesi¹ca zebrano grubo
ponad 100 tysiêcy podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy
zmieniaj¹cym janosikowe. 

Pe³nomocnik inicjatorów, p. Rafa³
Szczepañski, z³o¿y³ teczki z podpisa-
mi u marsza³ka Sejmu. Teraz Sejm
musi rozpatrzeæ projekt w obecnym
albo nowym sk³adzie, gdy¿ projekty
obywatelskie nie przepadaj¹ tak jak
inne wraz z koñcem kadencji.

Dla niewtajemniczonych wyja-
œniam, co to takiego to „janosiko-
we”. 

Wszyscy p³acimy podatki. Czêœæ
z nich zostaje w naszym mieœcie, po-
wiecie i województwie na cele lokal-
ne a reszta idzie do bud¿etu pañstwa. Ale
ustawodawca uzna³, ¿e bogatsze samorz¹dy
lokalne musz¹ ze swego dochodu przeka-
zaæ czêœæ dla potrzeb biedniejszych. Naj-
wiêcej p³aci Warszawa i kilka innych du-
¿ych miast oraz województwo mazowiec-
kie, jako jedyne zreszt¹ wœród woje-
wództw. Piêkna idea solidarnoœci. Ale s¹
trzy „ale”. Stawki janosikowego dochodz¹
do 95% dochodów jednostek samorz¹do-
wych, co wydaje siê przesad¹. Nie uwzglê-
dnia siê faktycznej liczby korzystaj¹cych
z infrastruktury miejskiej, ale tylko osoby
zameldowane. Wyliczenia robi siê na pod-
stawie sprzed dwóch lat, np. obci¹¿enia ja-
nosikowym dla bud¿etów w 2010 wylicza-
no na podstawie danych z 2008 roku.

W 2010 roku dochody Mazowsza bardzo
spad³y, a janosikowe wzros³o siêgaj¹c 70
procent dochodów podatkowych Mazow-
sza! Z pierwszego miejsca Mazowsze zna-
laz³o siê na ostatnim, jeœli chodzi o docho-
dy samorz¹du na mieszkañca. Warszawa
oddaje co rok ok. 10% dochodów z tytu³u
janosikowego, czyli ponad 1 miliard z³o-
tych, tyle co nowy most. 

Obywatelski projekt ustawy proponuje
korekty, co do stanu mieszkañców korzy-
staj¹cych z infrastruktury, zmniejszenie sta-
wek obci¹¿eñ i przekazywanie œrodków
z janosikowego biedniejszym gminom, ale
tylko na konkretne cele: niezbêdne i dobrze
przygotowane inwestycje, naprawê szkód
po klêskach ¿ywio³owych, itp. Bywa³o bo-

wiem tak, ¿e niskie dochody wynika-
³y z nieudolnoœci lokalnych w³adz al-
bo marnotrawstwa œrodków. Nie ka-
sujemy ca³kiem janosikowego, to
nierealne, ale racjonalizujemy jego
zasady. 

W prowadzonym przeze mnie blo-
gu jakaœ mi³a pani podpisuj¹ca siê
„warszawianka” napisa³a, ¿e warto
przy okazji przejrzeæ przepisy mel-
dunkowe: dlaczego tyle ludzi mie-
szkaj¹cych w Warszawie nie jest tu
zameldowanych i nie tu p³aci podat-
ki. S³uszna uwaga.

Warto wreszcie dodaæ, ¿e wniosek
o stwierdzenie niekonstytucyjnoœci
obecnej ustawy o janosikowym z³o-
¿ony zosta³ w ubieg³ym roku do
Trybuna³u Konstytucyjnego przez
w³adze województwa Mazowieckie-
go i czeka na rozpatrzenie. Konsty-

tucja nasza zawiera bowiem stwierdzenia
o równoœci i solidarnoœci, ale odnosz¹ siê
one do kilku bardzo konkretnych obsza-
rów, np. dostêpu do oœwiaty czy s³u¿by
zdrowia. Nie ma postanowieñ o ogólnej
urawni³owce. Odwrotnie mówi siê o auto-
nomii i samodzielnoœci jednostek samo-
rz¹dowych w realizacji swych zadañ. Pañ-
stwo z ogólnych wp³ywów podatkowych
mo¿e dofinansowaæ niektóre miasta czy
województwa, ale na zabieranie jednym
gminom czy województwom ich œrodków
i przekazywanie mechanicznie drugim
zgody byæ nie mo¿e. 

Marcin Święcicki, 

b. Prezydent Warszawy, 

radny sejmiku wojewódzkiego 
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Janosikowe – co to takiego? Saska Kêpa – ul. Bajoñska
W ramach programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski

Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informa-
cje dot. historii dzielnicy. Dziœ ulica Bajoñska na Saskiej Kêpie.

Nazwa wytyczonej w latach
trzydziestych XX wieku ulicy
Bajoñskiej pochodzi od  francu-
skiej miejscowoœci Bayonne,
po³o¿onej w regionie Akwita-
nia. Podczas I wojny œwiatowej
tj. w 1914 r. z inicjatywy Wac³a-
wa G¹siorowskiego sformowa-
no tam oko³o dwustuosobow¹
kompaniê polskich ochotników
tzw. Legion Bajoñczyków, która
wesz³a w sk³ad Legii Cudzo-
ziemskiej. Niestety formacja
ponios³a bardzo du¿e straty
i w 1915 r. zosta³a rozwi¹zana,
a resztki polskich ¿o³nierzy
wcielono do armii francuskiej. 

Najbardziej charakterystycz-
nym budynkiem przy ul. Bajoñskiej jest willa pod numerem 6 (na zdjê-
ciu). Powsta³a ona dziêki uporowi jej pomys³odawcy i autora, ¿o³nierza
kampanii wrzeœniowej oraz Powstania Warszawskiego Bohdana Wê-
glera. Budynek wybudowany w latach trzydziestych XX wieku, zosta³
przebudowany pod koniec lat szeœædziesi¹tych. Autor nada³ mu kszta³t
ma³ego zamku ozdobionego wie¿¹ z czerwonej ceg³y. Parter willi zosta³
ob³o¿ony kostk¹ brukow¹, pochodz¹c¹ z warszawskich ulic. 

Autorami kilku domów przy ul. Bajoñskiej byli architekci Ma-
ksymilian Goldberg i Hipolit Rutkowski, znani m.in. z projektu
przebudowy gmachu Domu Prasy Polskiej po³o¿onego pomiêdzy
ulicami Marsza³kowsk¹ a Poln¹.

To w³aœnie ich autorstwa jest willa pod numerem 3, w której przed
wojn¹ mieszka³ Tadeusz Kutrzeba, genera³ dywizji Wojska Polskiego
i dowódca Armii „Poznañ” podczas wojny obronnej 1939 r. Budynek
reprezentuj¹cy funkcjonalizm, zosta³ wzniesiony w po³owie lat trzy-
dziestych XX wieku. Goldberg i Rutkowski byli tak¿e autorami wznie-
sionych w latach 1935-1939 budynków przy ul. Bajoñskiej 2 i 4 nale-
¿¹cych do rodziny Wolframów. Pierwszy z nich charakteryzuje siê
m.in. zaokr¹glonymi balkonami oraz wysuniêt¹ nad g³ównym wej-
œciem klatk¹ schodow¹. Charakterystyczne jest tu tak¿e po³¹czenie ¿ó³-
tej ceg³y z klinkierem na elewacji. W latach szeœædziesi¹tych XX wie-
ku znaleziono tu liczne akta Towarzystwa Przyjació³ Saskiej Kêpy, Go-
c³awia i Kamionka, którego jednym z za³o¿ycieli by³ w³aœciciel kamie-
nicy, Karol Edmund Wolfram. Kolejnym ciekawym przyk³adem funk-
cjonalizmu jest willa Haliny i Hipolita Wohlów przy ul. Bajoñskiej 5,
wzniesiona w latach 1935-1936. Dominika Adamska

40 lat minê³o jak jeden
dzieñ… a „Zdrowie” w coraz
lepszej formie!  Otó¿ „Zdro-
wie” - Rodzinny Ogród Dzia³-
kowy zlokalizowany w Waw-
rze przy ul. Lebiodowej, ob-
chodzi³ w tym roku 40-lecie
swojego istnienia. 

Z tej w³aœnie okazji 20 sierp-
nia dzia³kowicze, Zarz¹d oraz
zaproszeni goœcie uroczyœcie
œwiêtowali tê okr¹g³¹ rocznicê. 

Prezes ROD - Krzysztof Pod-
lewski opowiedzia³ przyby³ym
dzieje tego miejsca i ludzi
z nim zwi¹zanych. Historia
„Zdrowia” siêga roku 1971,
kiedy to oficjalnie zatwierdzo-
no istnienie Ogrodu ze statusem
miejskim. Pierwszym preze-
sem, a przede wszystkim pio-
nierem zagospodarowania tere-
nu na którym dzia³ki obecnie
siê znajduj¹, by³ Edward Mañ-
kowski. Wówczas by³o 198
dzia³ek, obecnie jest ich tutaj
206. Obecny prezes swoj¹
funkcjê pe³ni od roku 2001.

– Proszê Pañstwa! To by³o
fantastyczne – ten entuzjazm.
Doprawdy do dzisiaj siê zasta-
nawiam sk¹d ci ludzie i jakimi
przemyœlnymi sposobami za³a-
twiali materia³y, transport
i inne rzeczy, aby to wszystko
sz³o do przodu, a brakowa³o
wszystkiego – mówi³ o pocz¹t-
kach „Zdrowia” Krzysztof
Podlewski. 

Przez 4 dekady istnienia
dzia³ek przy Lebiodowej zmie-
ni³o siê wiele. Piach i mokrad³a
zastane tu na pocz¹tku lat 70-
tych zamieni³y siê w zielone,
uporz¹dkowane tereny, pe³ne
widoków i zapachów natury.
Na miejscu znajduje siê Dom
Dzia³kowca a w nim œwietlica,
obszar przed domem zagospo-
darowano pod niedawno otwar-
ty plac zabaw dla dzieci. Alejki,

budynki i wspólne przestrzenie
tworz¹ prawdziwy zielony azyl. 

Aby na dzia³kowych terenach
odpoczywa³o siê zdrowo i bez-
piecznie, proboszcz parafii œw.
Benedykta w Wawrze – Sadulu
ks. pra³at Tadeusz Olaczek po-
œwiêci³ Ogród i dzia³kowiczów.

Z okazji 40-lecia Rodzinnego
Ogrodu Dzia³kowego, przyzna-
no odznaki dla zas³u¿onych
dzia³kowców. Z³ote przypinki
otrzymali: Marianna Mokwiñ-
ska, Sabina Górka i Stanis³aw
Kober, a odznakê „Zas³u¿ony
dla PZD” dosta³a Barbara Ziar-
kiewicz. Wszyscy wyró¿nieni
od wielu lat s¹ zwi¹zani
z Ogrodem. Niew¹tpliwie te
ma³e – wielkie sukcesy dzia³ko-
we to efekt pracy r¹k, ale
przede wszystkim owoce wiel-
kiej mi³oœci cz³owieka do przy-
rody. 

Rodzinny Ogród otrzyma³
tak¿e dwa puchary za wspólne
osi¹gniêcia. enigma

DZIAŁKOWY JUBILEUSZ

PPrreezzeessaa  RROODD  „„ZZddrroowwiiee””  ––  KKrrzzyysszzttooffaa  PPooddlleewwsskkiieeggoo
((zz lleewweejj))  ooddzznnaacczzaa  SSttaanniiss³³aaww  ZZaawwaaddkkaa  zz OOkkrrêêggoowweeggoo
ZZaarrzz¹¹dduu  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo  PPZZDD..
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Do grudnia br. podró¿uj¹cy
ul. Targow¹ musz¹ siê liczyæ ze
sporymi utrudnieniami. 29
sierpnia rozpoczê³a siê
wymiana torowiska
w Alei Zielenieckiej.
Zwê¿ony pas ulicy
Targowej przy Teatrze
Powszechnym spowodo-
wa³ korki a¿ do Dworca Wi-
leñskiego. Kierowcy musz¹ siê
liczyæ z tym, ¿e przejazd na tra-
sie Dworzec Wileñski–Teatr
Powszechny zamiast kilku mi-
nut mo¿e potrwaæ nawet godzi-
nê. Do korków przyczyni³o siê
te¿ zwê¿enie skrêtu z ul. Targo-
wej w Zielenieck¹ do dwóch
pasów. Nowa organizacja ruchu
bêdzie obowi¹zywa³a ok. 2 ty-
godni, potem do 25 wrzeœnia br.
tramwajarze zabior¹ nam je-
szcze jeden pas ruchu w kierun-
ku ul. Grochowskiej. Rzecznik
Tramwajów Warszawskich Mi-
cha³ Powa³ka przeprasza wszy-
stkich za utrudnienia i obiecuje,
¿e tramwajarze postaraj¹ siê jak
najmniej utrudniaæ ¿ycie mie-
szkañcom.

  
Ocena obecnej infrastruktury

przeciwpowodziowej, odbudo-
wa retencji naturalnej, okreœle-
nie procedur planowania prze-
strzennego oraz edukacja mie-
szkañców terenów zalewowych
– to g³ówne punkty projektu za-
³o¿eñ Programu Bezpieczeñ-
stwa Powodziowego w Dorze-
czu Wis³y Œrodkowej, opraco-
wane w Mazowieckim Urzê-
dzie Wojewódzkim. Koordyna-
torem programu, zainicjowane-
go w kwietniu bie¿¹cego roku,
jest Jacek Koz³owski, wojewo-
da mazowiecki.  

  
Dom Development SA, wio-

d¹cy deweloper na polskim
rynku, sprzeda³ w I pó³roczu
2011 roku ³¹cznie 826 mie-
szkañ netto (po uwzglêdnieniu
rezygnacji), czyli o ponad 26%

wiêcej ni¿ w analogicznym
okresie ubieg³ego roku. W tym
samym okresie Spó³ka przeka-
za³a klientom 366 mieszkañ,
przy czym 346 mieszkañ zosta-
³o przekazanych w II kwartale.
Dokonane przekazania pozwo-
li³y Dom Development na za-
ksiêgowanie w I pó³roczu 2011
roku przychodów ze sprzeda¿y
w wysokoœci 166,2 mln z³, oraz
zysku netto na poziomie 6,6
mln z³. Dom Development nie-
zmiennie utrzymuje najwy¿szy
wœród deweloperów udzia³
w warszawskim rynku - w II
kwartale 2011 roku wynosi³ on
14,4%.

  
31 sierpnia o godz. 18.00

w Centrum Promocji Kultury
dla Pragi Po³udnie przy ul. Pod-
skarbiñskiej 2 odbêdzie siê spo-
tkanie mieszkañców dzielnicy
oraz cz³onków i sympatyków
Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej z liderami listy warszaw-
skiej SLD do Sejmu RP – Ry-
szardem Kaliszem, Markiem
Balickim i Paulin¹ Piechn¹-
Wiêckiewicz.

  
W czwartek 1 wrzeœnia br.

o godz. 13.00 przed urzêdem
dzielnicy Wawer przy ul. ¯e-
gañskiej 1 mieszkañcy organi-
zuj¹ pikietê maj¹c¹ na celu wy-
muszenie na w³adzach dzielni-
cy poprawê bezpieczeñstwa na
ul. Zwoleñskiej i Mrówczej.
Ma to zwi¹zek z tragicznym
wypadkiem sprzed kilku dni na

ul. Zwoleñskiej, gdzie na skrzy-
¿owaniu z poprzeczn¹ ulic¹
Mrówcz¹ kierowca pêdz¹cy
120 km/h uderzy³ w jad¹ce
prawid³owo ulic¹ Zwoleñsk¹
auto. W wypadku zginê³o dwo-
je ma³ych dzieci. 

  
Uroczysta inauguracja nowe-

go roku szkolnego 2011/2012
na Pradze Po³udnie odbêdzie
siê 1 wrzeœnia o godzinie 10.00
w Zespole Szkó³ Nr 77 przy ul.

Zwyciêzców 7/9. W uroczys-
toœci uczestniczyæ bêd¹ przed-
stawiciele Zarz¹du Dzielnicy
Praga Po³udnie, Rada Pedago-
giczna i m³odzie¿.

  
Zakoñczono remont zatok

przystankowych na przystan-
kach P£OWIECKA 01, 03, 04
oraz 06 i przywrócono funkcjo-
nowanie przystanków w sta³ych
lokalizacjach. Tymczasowe
przystanki P£OWIECKA 51,
53, 54 oraz 56 uleg³y likwi-
dacji.

  
27 sierpnia ruszy³ nowy ba-

zarek jednodniowy w Wawrze,

który zosta³ usytuowany na te-
renie parkingu urzêdu dzielni-

cy. Mieszkañcy tej dzielnicy
zyskaj¹ miejsce,

w którym bêd¹ mogli
zakupiæ ró¿norodne
artyku³y - od ksi¹¿ek

po owoce i warzywa. -
Naszym zamiarem jest

utworzenie czegoœ na kszta³t
pchlego targu – powiedzia³ An-
drzej Murat, rzecznik urzêdu
dzielnicy Wawer. W³adze gwa-
rantuj¹ przystêpne ceny, bez-
p³atne miejsca do parkowania

oraz bezpieczeñstwo kupuj¹-
cych i sprzedaj¹cych. Bazarek
bêdzie dzia³a³ w ka¿d¹ sobotê
(z wy³¹czeniem sobót, w któ-
rych bêdzie pracowa³ urz¹d
dzielnicy) miêdzy 1 maja a 31
paŸdziernika w godzinach 6.00-
14.00.

  
29 sierpnia wojewoda mazo-

wiecki Jacek Koz³owski powo-
³a³ na stanowisko wojewódz-
kiego konserwatora zabytków
Rafa³a Nadolnego. Wy³oniony
zosta³ na podstawie konkursu,
choæ nie jest to wymagane pra-
wem. O stanowisko ubiega³o
siê siedmiu kandydatów. Na
wniosek nowego konserwatora
wojewoda powo³a³ równie¿ je-
go zastêpcê – Antoniego Ole-
ksickiego. Rafa³ Nadolny pe³ni³
obowi¹zki Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków od 28
kwietnia br., po odwo³aniu Bar-
bary Jezierskiej. 

  
PrzyjdŸ na Piknik z

www.EnglishForYou.pl 3 i 4
wrzeœnia nad jeziorem Balaton

na Goc³awiu odbêdzie siê wy-
j¹tkowy piknik. Ka¿dy, kto po-
jawi siê w trakcie tych 2 dni
w Parku nad Balatonem mo¿e

liczyæ na pyszny poczêstunek,
pokazy filmów podró¿niczych
i konkursy z nagrodami od
szko³y EnglishForYou. (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie – ul. Podskar-
biñska 2 – 3.09. godz. 18.00 - V Skaryszewska Biesiada Poetycka.
Wykonawcy: Andrzej Sikorowski, Maja Sikorowska, Maciej Ma-
leñczuk z zespo³em Psychodancing. Prowadz¹cy: Piotr Ba³troczyk,
wstêp wolny (iloœæ miejsc ograniczona); 4.09. godz. 12.00–18.00 -
Dzieñ otwarty w Centrum Promocji Kultury – konsultacje z instruk-
torami, warsztaty, zapisy na zajêcia. godz. 15.00 – „Kot w butach”
– przedstawienie dla dzieci, wstêp wolny; 5.09 godz. 10.00 – Sto-
warzyszenie „Barwy Kultury” zaprasza na Warsztaty z Pantomimy
realizowane w ramach projektu „Praska Fabryka Marzeñ”. Zapisy
pod adresem: biuro@barwykultury.org; 8.09. godz. 18.00 – „W s³o-
necznym labiryncie wierzy i pieœni” – powakacyjna biesiada s³ow-
no-muzyczna Gra¿yny Kowalskiej i Jana Rychnera. Urozmaice-
niem wieczoru bêd¹ inkrustacje muzyczne w wykonaniu zespo³u
„Swing”, wstêp wolny; 9.09. godz. 19.00 – „W mojej ojczyŸnie”.
Litwa Czes³awa Mi³osza. Spektakl poetycko-muzyczny w 100.
rocznicê urodzin Poety. Wykonawcy: Bartosz Mi³osz Martyna – ak-
tor, Magdalena Bojanowicz – wiolonczela, Piotr Kopczyñski – for-
tepian. Micha³ Klubiñski – scenariusz, re¿yseria, komentarz, wstêp
wolny; 10.09. godz. 17.00 – Spotkanie z podró¿nikiem - „Antark-
tyka, czyli z wizyt¹ w raju”. O swoich wyprawach opowie Miko³aj
Golachowski, wstêp wolny; 12.09. godz. 10.00 – Stowarzyszenie
„Barwy Kultury” zaprasza na Warsztaty z Pantomimy realizowane
w ramach projektu „Praska Fabryka Marzeñ”. Zapisy pod adresem:
biuro@barwykultury.org; godz. 19.00 –  Festiwal Bom Dia Brasil -
spektakl teatralny „Pernambuco, o Leão do Norte” w re¿. André de
la Cruz, wstêp wolny; 13.09. godz. 18.00 – „Odbicia w zwierciadle
– o przesz³oœci w filmie dokumentalnym”. 1. Pocz¹tki – wiek XIX.,
Wstêp wolny;

Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – 07.09. - „Kino Kre-
sowe” – „Msza za miasto Grodno” (1995), „Liczy³ siê tylko honor”
(2009). Spotkanie dedykowane nieobecnym w powszechnej pamiê-
ci obroñcom Grodna z 1939 roku, których symbolem sta³ siê Tade-
usz Jasiñski, przywi¹zany w charakterze ¿ywej tarczy do wie¿ycz-
ki nacieraj¹cego sowieckiego czo³gu; 08.09. godz. 18.00. – „Spo-
tkanie z ksi¹¿k¹” „Na jednym froncie. Czechos³owacko-polskie
stosunki wojskowe 1939–1945” Jiøego Friedla; do 15.11. - Wysta-
wa „Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach
1945–1952”. Wystawa poœwiêcona jest odbudowie Warszawy w la-
tach powojennych. Z ponad 120 fotografii stolicy wiele mo¿na
obejrzeæ po raz pierwszy. Zdjêcia pochodz¹ z archiwów: Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w tym kolek-
cja fotografa Karola Pêcherskiego), FORUM, Polskiej Agencji Pra-
sowej, Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy i Narodowego Ar-
chiwum Cyfrowego, wstêp wolny. Dokumenty Biura Odbudowy
Stolicy mo¿na obejrzeæ pod adresem: www.szukajwarchiwach.pl;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl

* 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

Zarz¹d SBM „Ateñska” 
w Warszawie ul. Arabska 9  

zatrudni pracownika w charakterze 
gospodarza domu. 

Osoby zainteresowane prosimy o sk³adanie pisemnych
ofert do Spó³dzielni ul. Arabska 9 pok. nr 9.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ 
pod nr tel. 22 671-81-98.

Nie czekaj, sprawdŸ
czy masz osteoporozê 

Osteoporoza czêsto nazywana jest „cichym z³odziejem koœci’,
poniewa¿ w jej przebiegu nie ma ¿adnych objawów; wiêkszoœæ ludzi
nie czuje jak ich koœci staj¹ siê kruche i ³amliwe.

Je¿eli:

Jesteœ w wieku powy¿ej 50 lat
Jesteœ po menopauzie
a w szczególnoœci:
Przeby³aœ w przesz³oœci z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub
krêgos³upa 
Twoi rodzice lub rodzeñstwo chorowali na osteoporozê lub przebyli
z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub krêgos³upa
Palisz papierosy
Masz nisk¹ wagê cia³a (<75 kg)

to mo¿esz byæ w grupie ryzyka. 

Poszukujemy kobiet w wieku 50-85 lat, po menopauzie z nisk¹ gêstoœci¹
koœci b¹dŸ z nieleczon¹ osteoporoz¹ do uczestnictwa w badaniu klinicznym. 

Bêdzie ono trwa³o 18 miesiêcy a w sk³ad niego wejd¹: konsultacje
lekarskie,  EKG,  badania laboratoryjne, RTG krêgos³upa oraz badania 
densytometryczne. 

Udzia³ w badaniu klinicznym jest bezp³atny. 

Zapraszamy Panie na badania densytometryczne okreœlaj¹ce 
gêstoœæ mineraln¹ koœci do: 

Specjalistycznego Oœrodka Medycyny Wieku Dojrza³ego Sp. z o.o.
(SOMED)

Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa (wejœcie od ul. Przedwioœnie)

Dojazd liniami 125, 525, 119, 305 do pêtli autobusowej kierunek
Miêdzylesie.

Jeœli s¹ Panie zainteresowane szczegó³owymi informacjami,
prosimy dzwoniæ na numer 22 812 40 40 lub 22 812 69 59 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach  8.00-16.00.

Fot. archiwum
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Przesz³a jedna burza, druga dopiero by³a w drodze.
W ka¿dym razie nie zanosi³o siê, ¿e za chwilê dotrze na
Grochów. Kupcy z bazaru na pl. Szembeka wykorzystywali
przerwê w opadach i przy pomocy lasek, kijów od szczotki,
a jak siê da³o - w³asnych r¹k po prostu, podnosili prowizo-
ryczne daszki z folii do góry i strumienie deszczówki z szu-
mem wylewa³y siê na chodnik, ochlapuj¹c przy okazji nogi
klientek. Pan Eustachy Mordziak te¿ odwadnia³ brezentowy
dach nad stoiskiem pani Krysi.

- Dzieñ dobry, panie Eustachy. Napada³o, a napada³o,
co?

- Powiem panu, panie Kaziu, ¿e takiego roku jak ten, to ja
nie pamiêtam. Ci¹gle deszcz i gor¹co, jak w jakim Wietna-
mie. Kazimierz G³ówka rozeœmia³ siê serdecznie. 

- Pan tu ci¹gle pani Krysi pilnuje, a tymczasem konkuren-
cja nie œpi.

- Co konkretnie ma pan na myœli?
- To, ¿e jakby nowa Promenada pojawia³a siê w okolicy.
- Naprawdê, Promenada siê nazywa? Gdzie?
- Tak sobie tylko mówiê, bo mi ta nowa placówka handlo-

wa przypomina nasz¹ star¹ Promenadê. Zreszt¹ Real, czy
Tesco te¿. Gdzie j¹ znaleŸæ – w parterze tego wielgachnego
nowego budynku przy Wiatracznej. Na podziemny parking
wje¿d¿a siê od Kobielskiej. 

- Znaczy sklepy, sklepiki, punkty us³ugowe i jeden wiêkszy
sklep wielobran¿owy, samoobs³ugowy – takie coœ?

- O, to, to. 

- To ja z góry zgadujê, ¿e towar te¿ jest taki sam jak wszê-
dzie. 

- Owszem, jest kilku nieznanych dot¹d dostawców, ale ge-
neralnie ma pan racjê.

- Bo widzi pan, panie Kaziu - cudów siê tu nie wymyœli.
Szynka, to zawsze szynka, skarpety, to nie stanik i tak dalej.
Dlatego w Realu, czy w jakimœ innym markecie, w gruncie
rzeczy jest to samo. 

- A na bazarze? 
- O przepraszam! Jednak nie. Po pierwsze – wszystko

œwie¿e. Czy wpad³o panu kiedyœ do g³owy, ¿eby pytaæ o da-
tê wa¿noœci w miêsnym, na przyk³ad?

- No nie.
- Widzi pan. A w tych molochach, jak okiem siêgn¹æ

wszyscy wpatruj¹ siê w opakowania, szukaj¹c daty „przy-
datnoœci do spo¿ycia”. Na naszym bazarze warzywa a¿
œmiej¹ siê do klienta - te pomidory, te ogórasy, w³oszczy-
zna…  A poza tym – w supermarkecie wejdziesz pan miê-
dzy rega³y i przez godzinê ¿adnego sprzedawcy pan nie
uœwiadczysz. U nas sprzedawca sam klienta szuka. –
Dzieñ dobry, co dla pani, czym mogê panu s³u¿yæ… kultu-
ra, panie Kaziu. Stosunki, ¿e tak powiem, miêdzyludzkie,
s¹ kultywowane. 

- Wiedzia³em, ¿e pan, panie Eustachy, jest patriot¹ tego
bazaru, ale ¿eby a¿ do tego stopnia? Nie mo¿e pan przecie¿
zabroniæ ludziom, ¿eby nie chodzili do supermarketów. Wol-
ni ludzie w wolnym kraju.

- A propos wolnoœci, a poniek¹d i tego, o czym rozmawia-
my: Na rozprawie sêdzia pyta oskar¿onego. - Dlaczego
uciek³ pan z wiêzienia? - Bo chcia³em siê o¿eniæ. - No to ma
pan dziwne poczucie wolnoœci.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Teraz Kobielska

Czy „Zaraz Wracam” to na-
zwa w³asna?! K³aniaj¹ siê
pierwsze lata podstawówki,
niestety…), czy nie lepiej wy-
stukaæ to, nawet powolutku,
a nastêpnie wydrukowaæ na
porz¹dnej kartce i dopiero po-
wiesiæ? Nie wspominam o tak
„karko³omnych” zadaniach,
jak dobór czcionki pasuj¹cej
do u¿ywanej w nazwie sklepu
czy ramka wokó³.

Skoro personel zakoñczy³
edukacjê, nie posiad³szy ele-
mentarnej wiedzy na temat
zasad poprawnej pisowni,
mo¿e ma j¹ w³aœciciel i sam
napisze porz¹dn¹ wywieszkê.
Gdyby ani jedno, ani drugie
nie radzi³o sobie z piórem, po-
lecam gotowe wywieszki, do-
stêpne bez problemu.

Czy ja siê czepiam? Nieko-
niecznie. Jednak estetyka oto-

czenia jest tym, co mocno od-
czuwamy, choæ nie zawsze -
zauwa¿amy. To tak, jak z ele-
ganckim panem który ma
brud za paznokciami, albo
modn¹ i piêkn¹ pani¹, która
paraduje z brudnym plastrem
na palcu. Chcia³oby siê ich
kontemplowaæ z przyjemno-
œci¹, bez dysonansów. Nic
z tego! 

W dodatku myœlê, ¿e jeœli
sklepy - na przyk³ad renomo-
wane sieci marketów - toleru-
j¹ drobne niechlujstwa, które
ka¿dy widzi go³ym okiem, za-
pewne toleruj¹ te¿ wiêksze
niechlujstwa, na zapleczu.
A ja, skoro ka¿e mi siê p³aciæ
za presti¿owe miejsce, uprzej-
m¹ obs³ugê i designerski wy-
strój, nie chcê kupowaæ chle-
ba, na który ktoœ nakicha³, ani
zbieranych z lepkiej (!) pod³o-
gi winogron. P³ac¹c wiele,
mam prawo ufaæ.  Powiem
wiêcej - p³ac¹c niewiele, te¿
mam takie prawo. A na moim
ulubionym bazarze przynaj-
mniej nikt siê nie sadzi na „lu-
ksus”. żu

Kobiecym okiem

Widujê takie œwistki na
drzwiach eleganckich skle-
pów: „Zaraz wracam”. Wie-
lu klientów, skuszonych ele-
gancj¹ i mark¹ sklepu, za-
wróci na piêcie widz¹c na-
smarowany œwistek z podob-
n¹ treœci¹.

Wyroœliœmy z witryn sklepo-
wych niechlujnie zasmarowa-
nych bia³¹ farb¹, z wyskroba-
nymi niewprawn¹ rêk¹ kulfo-
nami „REMONT”. Tym bar-
dziej dziwi brak poczucia
estetyki wœród pracowników
sklepów nie dbaj¹cych o istot-
ne, choæ z pozoru drobne
szczegó³y. 

Zamiast smarowaæ na œwi-
stku „Zaraz wracam”, w do-
datku z b³êdem, jak na zdjêciu
(„W” w s³owie „wracam”
jest du¿¹, a nie ma³¹ liter¹.

Zaraz
wracam
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Anatol Potemkowski, o którym wielu mówi³o po prostu „Pan Anatol”, by³ jed-
nym z najlepszych satyryków polskich. Zmar³ w 2008 roku w wieku 87 lat,  i by-
³o to wydarzenie bardzo smutne. Odznacza³ siê on bowiem szerokim wachla-
rzem twórczoœci oraz elegancj¹ w piórze i w zachowaniu. Pisanie wiêc recenzji
o jego ksi¹¿ce, która siê w³aœnie ukaza³a, jest zajêciem wrêcz sympatycznym.
Tym bardziej dla mnie, poniewa¿  jej wydanie i pewien okres ¿ycia Potemkow-
skiego s¹ zwi¹zane z Prag¹. Ale urodzi³ siê on bardzo daleko od niej, bo 
w... Konstantynopolu czyli w dzisiejszym Stambule. To d³u¿sza historia, szcze-
gó³owo opisana w jego ksi¹¿ce z werw¹ i z humorem. Ksi¹¿ka zaœ – to „Dzien-
nik za¿aleñ”, jako ¿e tak by³a zatytu³owana rubryka, w której, w „Szpilkach”
i w „Rzeczypospolitej”, ukazywa³y siê jego felietony, podpisywane pseudoni-
mem „Megan”. Ksi¹¿kê wyda³a oficyna „Rosner i Wspólnicy”, która mieœci siê
przy ulicy Okrzei, a wielki wk³ad w jej wydanie wnios³a ma³¿onka Potemkow-
skiego, Aleksandra (w ksi¹¿ce Ola). Ola i Anatol wziêli œlub w 1949 roku i ¿yli
w szczêœliwym zwi¹zku do jego œmierci czyli przez 59 lat.   

Ale sk¹d ów Konstantynopol? Otó¿ Anatol by³ potomkiem dwóch znamieni-
tych i zas³u¿onych polskich rodów – lekarzy (Hryniewieckich – linia ¿eñska),
i prawników (Potemkowskich - linia mêska). Hryniewieccy i Potemkowscy mie-
szkali od XIX wieku w Rosji, co zwi¹zane by³o z naszymi dawnymi dziejami.  By-
³y to rodziny zamo¿ne,  a wiêc musia³y one uchodziæ z Rosji w czasie rewolucji
bolszewickiej i usz³y do Konstantynopola, w którym siê w³aœnie, w 1921 roku,
urodzi³ Anatol. 

Z Konstantynopola obie rodziny przyjecha³y do £ucka na Kresach Wschodnich,
a po  wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski we wrzeœniu 1939 roku, uda³o im siê
przedostaæ do Warszawy pod okupacj¹ niemieck¹ i zamieszkaæ na Grochowie. Sta³o
siê tak dlatego, ¿e mama Anatola i on sam otrzymali pracê w zak³adach „Perkun”,
te¿ na Grochowie, które przed wojn¹ pracowa³y dla Wojska Polskiego. W czasie oku-
pacji dosta³y siê pod zarz¹d niemiecki, ale z za³og¹ polsk¹. Gdy w Warszawie lewo-
brze¿nej trwa³o jeszcze powstanie, Niemcy ewakuowali za³ogê „Perkuna”, wraz
z mam¹ Anatola i z nim, do Wiednia, gdzie mieli pracowaæ w fabryce o podobnym
profilu produkcyjnym. Ale zamiast do owych zak³adów, Niemcy przewieŸli za³ogê do
obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Tu oboje przeszli swoje, rozdzieleni. Prze-
trwali, bo by³a to ju¿ ostatnia faza wojny. Anatol wróci³ do Polski. Tu zosta³ Meganem.    

JAKIE felietony pisa³? Oto przyk³ad. (Czasy PRL-u – tekst): „Chcê kupiæ tele-
wizor i ktoœ wychodz¹cy ze sklepu oznajmia: ‘Nie ma telewizorów. Mo¿e bêd¹
kiedyœ. Trzeba przychodziæ i siê dowiadywaæ’. 

Ktoœ inny podchodzi i mówi: ‘Panie, niech pan weŸmie pieni¹dze i odliczy. Te-
lewizor kosztuje piêæ tysiêcy. Niech pan odliczy szeœæ, da sprzedawcy i powie:
Proszê jeden telewizor. Ten przeliczy pieni¹dze i panu sprzeda’.

Wchodzê wiêc i mówiê: ‘Proszê jeden telewizor’. I rzucam szeœæ tysiêcy na la-
dê. Sprzedawca bierze. Przeliczy³. Piêæ tysiêcy od³o¿y³, tysi¹c trzyma w rêce
i pyta: ‘A co to jest takiego?’ Ja na to: ‘A, bo pan siê fatyguje. To ciê¿kie, a trze-
ba przenieœæ’.

Sprzedawca: ‘Dla mnie czy nie dla mnie?’
‘Dla pana’. 
On za telefon. Wykrêca numer i mówi: ‘Czy towarzysz prokurator?’
Krzyczê: ‘Panie! Niech pan tego nie robi!’
Sprzedawca (do s³uchawki): ‘...Towarzyszu. Dla was telewizora nie bêdzie.

Dopiero w przysz³ym miesi¹cu’.
I odk³ada s³uchawkê”. 
Takich felietonów pisa³ Megan setki – ku uciesze czytelników.      

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

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 1, 4–8, 12–15 IX br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl
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W Y R O B Y  H U T N I C Z E

STAL ¯EBROWANA ∅∅12 
– 2599 BRUTTO/TONA

NAJTANIEJ
SIATKI, S£UPKI OGRODZENIOWE

04-987 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

Tel. 516-698-802
stalonline.pl

PROFESJONALNA
PRALNIA DYWANÓW
ul. P³owiecka 25 tel. 22 812-59-74

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

zas³ony, firany, verticale
odzie¿ skórzana, ko¿uchy, futra
suknie œlubne, garderoba

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

Wykonujemy dekoracje okien:
firany, zas³ony, story rzymskie
i austriackie
monta¿ karniszy, pomiary i projekty
pokrowce na meble i narzuty
du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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Metal−Market
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Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM”
ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:
renowacjê stolarki mebli
nowoczesnych i stylowych
renowacjê tapicerki mebli
nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin 
i transport
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Przez ca³e wakacje CPK
dba³o o to, by najm³odsi nie
nudzili siê w mieœcie. Naj-
pierw w filii Centrum na Go-
c³awiu (Klub Kultury Go-
c³aw), potem ju¿ w g³ównej
siedzibie na Grochowie. Dzie-
ci uczy³y siê, bawi³y i nawi¹-
zywa³y nowe przyjaŸnie.
W tym roku, ze wzglêdu na
setn¹ rocznicê otrzymania Na-
grody Nobla w dziedzinie che-
mii motywem przewodnim ak-
cji by³a Maria Sk³odowska –
Curie. Uczestnicy „Lata
w Mieœcie” odwiedzili mu-
zeum polskiej noblistki, obej-
rzeli film na jej temat, a tak¿e
odbyli spacer jej œladami.
O wa¿nej rocznicy przypomi-
na³ tak¿e ustawiony przed sa-
mym wejœciem do CPK – Po-
mnik Ma³ego Geniusza przed-
stawiaj¹cy Mariê Sk³odowsk¹
– Curie (Marysiê S.) w wieku
szkolnym. - Pomnik uzmys³a-
wia, ¿e kobieta, która by³a ge-
niuszem równie¿ mia³a dzie-
ciñstwo – o rzeŸbie mówi Bar-
bara Wasiak, dyrektor Cen-
trum Promocji Kultury. Obok
Marysi S. znajduje siê pusty
postument z podpisem „ge-
niusz”, na którym chêtnie foto-
grafuj¹ siê dzieci (na zdjêciu).

Jednak na tym atrakcje
przygotowane przez CPK siê
nie skoñczy³y. Uczestnicy ak-
cji odwiedzili Praskie ZOO,
odbyli rejs statkiem po Wiœle,
a nawet zje¿d¿ali na sanecz-

kach po Górce Szczêœliwic-
kiej. Zapytani o koniec waka-
cji, najm³odsi nie ukrywali
swojego rozgoryczenia. - Bê-
dê teraz têskni³ za „Latem
w Mieœcie”. W szkole nie ma
tylu fajnych wyjœæ, trzeba cze-
kaæ na wycieczki. Tutaj co-
dziennie by³o co robiæ. Obia-
dy te¿ by³y dobre – powiedzia³
Karol (10 lat), uczestnik akcji.
– Od 3 tygodni przychodzê tu
codziennie. Najbardziej podo-
ba³o mi siê zwiedzanie Cen-
trum Nauki Kopernik. Na Ste-

gnach te¿ by³o fajnie, tam jeŸ-
dziliœmy na rolkach – doda³
dziewiêcioletni Mateusz. Pod-
czas akcji „Lato w Mieœcie”
rodzice ze spokojem mogli
oddaæ swoje pociechy pod
opiekê wykwalifikowanych
wychowawców na ca³y dzieñ.
Program akcji opracowany
by³ w taki sposób, by naj-
m³odsi codziennie uczyli siê
czegoœ nowego. Najwiêk-
szym powodzeniem cieszy³y
siê zajêcia o charakterze ru-
chowym. Przebojem tego-

rocznej akcji okaza³y siê lek-
cje karate.

- Staramy siê, aby nasze
akcje mia³y motyw przewo-
dni. „Lato w Mieœcie” musi
posiadaæ  walor edukacyjny
i poznawczy. Staramy siê,
aby dzieci, które na co dzieñ
nie maj¹ mo¿liwoœci pójœcia
do muzeum, w trakcie lata

mog³y uczestniczyæ w tego
rodzaju zajêciach. „Lato
w Mieœcie” to nie tylko za-
pewnienie 8-godzinnej opie-
ki. Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ
wejœcia  w nowe œrodowisko.
Jest to dla nich wyzwanie,
które uczy  spo³ecznych rela-
cji oraz integracji ze œrodo-
wiskiem. Jestem bardzo za-
dowolona, gdy¿ uda³o nam
siê zrealizowaæ program 
– o istocie akcji mówi³a dy-
rektor CPK Barbara Wasiak.

Olga Kamionek

Śladami Marysi S.
W te wakacje alternatywê dla siedzenia przed telewizorem zapew-
ni³o dzieciom Centrum Promocji Kultury (Podskarbiñska 2). Pod-
czas akcji „Lato w Mieœcie” dzieci bra³y udzia³ w zajêciach rucho-
wych, zwiedza³y stolicê, a nawet uczy³y siê karate! Jednak przede
wszystkim najm³odsi poznali i „zaprzyjaŸnili siê” z Marysi¹ S.

Kubuœ i przyjaciele
Obowi¹zkiem dziennikarskim jest rzetelne sprawdzanie

informacji. Tak te¿ zawsze staram siê czyniæ. W szczegól-
noœci zaœ, jeœli jakiœ fakt pojawia siê w Internecie. 

Tym razem, na jednym z internetowych forum, zacieka-
wi³a mnie informacja, ¿e ¿ona by³ego wiceburmistrza
Wawra zosta³a zatrudniona w dziale zamówieñ publicz-
nych wawerskiego Zak³adu Gospodarowania Nierucho-
moœciami. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt,
¿e ów by³y wiceburmistrz sprawuje aktualnie mandat rad-
nego dzielnicy i pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Ko-
misji Rewizyjnej. Komisji, której zadaniem jest m.in.…
kontrolowanie dzia³añ ZGN. 

Nie bardzo mi siê chcia³o wierzyæ w taki stan rzeczy. Tym
bardziej, ¿e ogólnopolskie media donosi³y w³aœnie o wy-
kreœlaniu przez Donalda Tuska z list wyborczych ma³¿on-
ków i kuzynów dzia³aj¹cych w PO polityków. Aby zacho-
waæ standardy i przejrzystoœæ. W ca³ej Polsce. A tu, Wa-
wer, robi premierowi taki numer? Owszem, wielokrotnie
mówi³o siê, ¿e wawerski samorz¹d, to „królik i znajomi
królika”, ale te czasy chyba odesz³y do przesz³oœci…

Postanowi³em sprawdziæ wiarygodnoœæ internetowej in-
formacji poprzez oficjaln¹ stronê wawerskiego ZGN. Wsze-
d³em na stronê Urzêdu Dzielnicy Wawer i klikn¹³em ikonkê
z logo ZGN. Nagle – szok! Na stronie ZGN wyskoczy³a mi
wielka reklama filmu „Kubuœ i przyjaciele”! To ja tu sobie
myœlê o króliczku i jego znajomych, a oni mnie wal¹ „Ku-
busiem i przyjació³mi”? Telepatia jakaœ, czy permanentna
inwigilacja?! Na szczêœcie ani jedno, ani drugie. Po prostu
zamiast portalu ZGN otwiera siê strona hostingowa Wirtu-
alnej Polski z dziesi¹tkami reklam. Klika³em na stronie
Wawra kilkadziesi¹t razy w ZGN. Wiem ju¿ na jaki film
pójœæ do kina, jakie promocje maj¹ samochodowi dilerzy,
jakie rewelacyjne oferty serwuj¹ nam banki, która z sieci
komórkowych jest najlepsza i jakie œrodki s¹ najlepsze na
zaparcia. Nie wiem tylko nic o wawerskim ZGN… 

I oczywiœcie nie mogê potwierdziæ, czy by³y wicebur-
mistrz jest poniek¹d organem kontrolnym dla swojej ma³-
¿onki. Ale, parafrazuj¹c niedawne s³owa Jaros³awa Ka-
czyñskiego, je¿eli tak jest, a zak³adam ¿e tak nie jest, to
warto to zmieniæ. I nie myœlê tutaj zaraz o wyrzucaniu ko-
biety z pracy. Po prostu dla czystoœci by³y wiceburmistrz
powinien usun¹æ siê z Komisji Rewizyjnej, co nie przy-
niesie uszczerbku domowemu gospodarstwu. Bo jeœli
w Wawrze nie dba siê o standardy, to chocia¿ warto za-
dbaæ o pozory… ar

TKKF „Grochów” organizuje 
IV Turniej Wyciskania Sztangi Le¿¹c 

o Puchar Klubu.
Zawody odbêd¹ siê w Si³owni przy ul. Podskarbiñskiej 7 B

w dniu 17 wrzeœnia 2011 r. 

Zapisy w Klubie lub telefonicznie 22 870-52-72
Zawody wspó³finansuje Miasto st. Warszawa
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Marek 
BOROWSKI 
Pose³ RP
przy telefonie
„MIESZKAÑCA”

W poniedzia³ek 5 września br. 
w godz. 15.00−16.00

przy redakcyjnym telefonie 
z Czytelnikami rozmawiaæ bêdzie

kandydat do Senatu RP
Marek Borowski

tel. 22 810−64−12
Masz pytanie – zadzwoñ!

W Warszawie bez referendum
Sto³eczni radni nie zgodzili siê na przeprowadzenie refe-

rendum ws. prywatyzacji SPEC-u, podwy¿ek cen biletów
komunikacji miejskiej, podwy¿ek cen za wodê i za od-
prowadzanie œcieków, a tak¿e op³at za ¿³obki. 

Za odrzuceniem wniosku PiS o przeprowadzenie referendum
g³osowa³o 42 radnych; przeciwnych by³o 12; jedna osoba
wstrzyma³a siê od g³osu. Komisja DoraŸna do spraw
Referendum Lokalnego oceni³a, ¿e wniosek o przeprowadzenie
referendum jest niezgodny z prawem, m.in. dlatego, ¿e nie za-
wiera koniecznej liczby wa¿nych podpisów (aby zorganizowaæ
referendum, potrzeba oko³o 134 tysiêcy podpisów, co odpowia-
da 10 proc. uprawnionych do g³osowania warszawiaków).
Komisja uzna³a te¿, ¿e niektóre z pytañ proponowanego refe-
rendum sformu³owane s¹ w sposób niew³aœciwy.

G³osowanie ws. wniosku PiS o przeprowadzenie referendum
poprzedzi³a burzliwa, kilkugodzinna debata. Sto³eczni radni
wyrazili te¿ w czwartek zgodê na sprzeda¿ 85 proc. akcji SPEC
koncernowi energetycznemu Dalkia. Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz przekonywa³a, ¿e prywatyzacja
spó³ki ciep³owniczej oznacza mniejsze wzrosty cen za ciep³o.
Za wyra¿eniem zgody na sprzeda¿ akcji zag³osowa³o 32 rad-
nych, przeciwnych by³o 22. (PAP)

Sanktuarium p.w. Matki
Bo¿ej Zwyciêskiej przy ul.
Grochowskiej 365, zwane po-
tocznie „koœcio³em na Ka-
mionku” to jedna z najwa¿-
niejszych œwi¹tyñ prawo-
brze¿nej Warszawy. - Spoœród
wszystkich œwi¹tyñ diecezjal-
nych najwa¿niejsza ranga
przys³uguje koœcio³owi kate-
dralnemu, a potem
konkatedralnemu.
Pe³ni¹ one szczegól-
n¹ rolê okreœlon¹
przez wymagania
kanoniczne – wyja-
œnia³ wiernym ordy-
nariusz Diecezji
Warszawsko-Pra-
skiej abp. Henryk
Hoser, który 13
sierpnia przewodni-
czy³ rekonsekracji
œwi¹tyni.

Obecny, murowa-
ny koœció³ powsta³
na Kamionku 80 lat
temu, jako wotum
narodu za zwyciê-
stwo w Bitwie War-
szawskiej, ocalenie
wolnoœci Polski i zatrzymanie
bolszewickiej inwazji na Eu-
ropê. Z racji swojego stanu
œwi¹tynia wymaga³a renowa-
cji. – Otrzyma³em od ksiêdza
arcybiskupa wielkie zadanie
do wykonania: generalny re-
mont koœcio³a – mówi³ nam
dwa lata temu nowy pro-
boszcz kamionkowskiej para-
fii ks. Zygmunt Podstawka.
Od tamtego czasu œwi¹tynia
by³a remontowana olbrzymi-
mi nak³adami si³ i œrodków fi-
nansowych. Prace mia³y tak

du¿y zakres, ¿e po ich zakoñ-
czeniu konieczne by³o po-
nowne poœwiêcenie koœcio³a,
czyli rekonsekracja. Uroczy-
stoœæ ta odby³a siê 13 sierpnia,
dok³adnie w 91. rocznicê
mszy œwiêtej, któr¹ w tym
miejscu odprawi³ ks. Ignacy
Skorupka przed wyruszeniem
z wojskami polskimi na bitwê

nazwan¹ póŸniej „Cudem nad
Wis³¹”.

- To niezwykle wa¿ne miej-
sce. – mówi³ o Kamionku
abp. Henryk Hoser. - Nazna-
czone histori¹ i licznymi zna-
czeniami, wielowiekow¹ pa-
miêci¹. Tysi¹c lat temu by³ tu
pogañski cmentarz, potem
chrzeœcijañski. S¹ tu pocho-
wani przedstawiciele wielu
pokoleñ mieszkañców Kamio-
na i Pragi. Ordynariusz Die-
cezji Warszawsko-Praskiej
przypomnia³ wiele historycz-

nych wydarzeñ, do których
dosz³o na Kamionku: elekcje
królów polskich, narodowe
zrywy i walki. Tak¿e teraz
Kamionek jest niezwykle
wa¿n¹ choæ czêsto niedoce-
nian¹ czêœci¹ Warszawy. Tu-
taj przecie¿ znajduj¹ siê m.in.
takie obiekty, jak Stadion Na-
rodowy, Park Skaryszewski,
Dworzec Warszawa Wscho-
dnia, zak³ady E. Wedel, czy
siedziba Orkiestry Sinfonia
Varsovia. No i oczywiœcie

diecezjalna, zabytkowa kon-
katedra.

Rekonsekracja koœcio³a po-
lega³a na namaszczeniu ole-
jem o³tarza i œcian œwi¹tyni
w 12 miejscach. Ma to cha-
rakter sakramentalny i przy-
pomina sakramenty inicjacji
chrzeœcijañskiej – chrzest
i bierzmowanie, a tak¿e sakra-
ment kap³añstwa Nowego
Przymierza. Przypomina te¿,
¿e Koœció³ Chrystusowy zbu-
dowany jest na œwiadectwie
12 aposto³ów. W obecnoœci

wiernych, którzy wype³nili
wyremontowan¹ œwi¹tyniê,
przedstawicieli w³adz samo-
rz¹dowych i ró¿nych instytu-
cji œwieckich, abp. Henryk
Hoser namaœci³ olejem o³tarz,
a ksi¹dz proboszcz Zygmunt
Podstawka wraz z innymi du-
chownymi namaœcili filary
i œciany koœcio³a.

W ceremonii uczestniczy³o
wielu ksiê¿y zwi¹zanych
wczeœniej z kamionkowsk¹
parafi¹. Obecny by³ m.in. po-

przedni proboszcz
ks. Zdzis³aw Józef
Gniazdowski. Zza
wschodniej granicy
przyjecha³ ordyna-
riusz staro¿ytnej
Diecezji Kamieniec-
ko-Podolskiej abp.
Leon Dubrawski
(diecezja równie¿
by³a uwa¿ana za
„przedmurze chrze-
œcijañstwa”, a do bi-
skupów kamieniec-
ko-podolskich nale-
¿a³a dawniej miêzy
innymi nasza Praga).
W œwi¹tyni nie 
zabrak³o ksiêdza
kanclerza Wojciecha
Lipki.

Koœció³ na Kamionku wraz
z cmentarzem i drewnian¹
dzwonnic¹, to atrakcyjne za-
bytki Warszawy. Œwi¹tynia
odnowiona dziêki Diecezji
Warszawsko-Praskiej bêdzie
s³u¿y³a wiernym i mieszkañ-
com, ale jest te¿ kolejnym
obiektem, którym stolica mo-
¿e siê pochwaliæ przed tury-
stami. To wa¿ny aspekt,
zw³aszcza przed zbli¿aj¹cymi
siê mistrzostwami EURO
2012.  

Adam Rosiński

KONKATEDRA JAK NOWA
Dwa lata trwa³ generalny remont konkatedry
Diecezji Warszawsko-Praskiej. W sierpniu
odby³a siê uroczysta rekonsekracja œwi¹tyni.
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Przed tob¹ czas pe³en okazji i szans na zmiany.
Nie odk³adaj na „potem” wszystkich wa¿nych
spraw. W urzêdach mo¿esz byæ traktowany ¿ycz-
liwie i spotkaæ siê z dobr¹ wol¹ urzêdników. Wy-
korzystaj to! W sprawach finansów nie traæ zim-
nej krwi, twój spokój mo¿e okazaæ siê najlepsz¹
broni¹. Jeœli sp³acasz kredyt – podchodŸ do kur-
sów walut z dystansem. Odskoczni¹ dla zmêczo-
nej psychiki powinien byæ sport lub zabawy na
œwie¿ym powietrzu.  

BYK 22.04-21.05
Z koñcem wakacji mog¹ pojawiæ siê pustki w po-
rtfelu.  Jeœli nie wiesz, gdzie wsi¹k³a gotówka,
zrób rachunek wydatków. Wrzesieñ mo¿e byæ
miesi¹cem oszczêdnoœci, dlatego swoje zakupy
postaraj siê robiæ z o³ówkiem w rêku, nie szalej
na wyprzeda¿ach, bo potem mo¿esz ¿a³owaæ. Co
prawda pomoc ze strony rodziny lub przyjació³
by³aby mile widziana, ale spróbuj swoje problemy
rozwi¹zywaæ samemu.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Mo¿e to byæ miesi¹c pe³en emocji, nowych mo¿-
liwoœci i nawi¹zywania ciekawych znajomoœci.
Jeœli wiesz, na czym ci naprawdê zale¿y, nic nie
powinno stan¹æ na przeszkodzie. Postaraj siê
jednak, aby chêæ zaimponowania innym ca³kiem
ciê nie zaœlepi³a. W uczuciach mo¿e byæ ró¿nie,
a to za spraw¹ nadmiernego flirtowania. Swojego
partnera nie wystawiaj na ciê¿k¹ próbê, bo mo-
¿esz nadu¿yæ jego cierpliwoœci! 

RAK 22.06-22.07
Przed tob¹ czas dosyæ sporej pracy i spiêtrzo-
nych obowi¹zków. Jego podsumowaniem mo¿e
byæ satysfakcja finansowa i docenienie w sferze
zawodowej. Ale to sprawy materialne mog¹ siê
okazaæ twoim g³ównym celem. Nie zapominaj
jednak o przyjemnej stronie ¿ycia – spotkaniach
z przyjació³mi i rodzin¹. Wœród nich mo¿esz byæ
sob¹ i czuæ siê docenionym.

LEW 23.07-23.08
W najbli¿szym czasie na pierwszy plan mog¹ siê
wysun¹æ sprawy zawodowe. Mo¿e uda ci siê
wpaœæ na dobry pomys³? Niewykluczona okazja
do zarobienia dodatkowych pieniêdzy lub nawi¹-
zania korzystnych kontaktów. Postaraj siê tylko
unikaæ sytuacji gro¿¹cych wybuchem konfliktu.
Zbyt mocno podsycona ambicja mo¿e doprowa-
dziæ do wymkniêcia siê emocji spod kontroli. A te-
go na pewno byœ nie chcia³.

PANNA 24.08-23.09
Twoim mottem we wrzeœniu powinny byæ s³owa,
abyœ szybko nie d¹¿y³ do celu, bo mo¿esz siê
potkn¹æ o ma³y kamyk. Mog¹ siê nawarstwiæ
pewne wa¿ne dla ciebie sprawy. Dlatego warto
s³uchaæ racji drugiej strony i spokojnie rozwa¿yæ
podjêcie tej jedynej s³usznej decyzji. Mo¿e to siê
okazaæ dla ciebie korzystne, poniewa¿ napiêta
sytuacja mo¿e zmusiæ ciê do szukania nowych
rozwi¹zañ. 

WAGA 24.09-23.10
W uczuciach mo¿e ci towarzyszyæ zmienne
szczêœcie, a w twoje relacje z partnerem wkra-
dnie siê zazdroœæ i niedomówienia. W swoje roz-
grywki postarajcie siê nie wci¹gaæ znajomych, bo
zaczn¹ was unikaæ. Swoje sprawy wyjaœniajcie
w cztery oczy. Postaraj siê pójœæ na kompromis
i znaleŸæ jakieœ wyjœcie. Szkoda traciæ czas na
konflikty. Mo¿liwe, ¿e rozwi¹zanie tej ca³ej sytua-
cji mo¿e byæ ca³kiem proste.     

SKORPION 24.10-23.11
Czas mo¿e sprzyjaæ podró¿om, tym dla przyjem-
noœci, jak i w interesach. W pracy te¿ zmieni siê
na lepsze, bêdzie wiêcej zale¿a³o od ciebie i od
twoich decyzji. W mi³oœci Wenus ci sprzyja,
a nadchodz¹ca jesieñ mo¿e przynieœæ odnowê
twojego zwi¹zku lub now¹ intryguj¹c¹ znajo-
moœæ. Od ciebie bêdzie zale¿eæ, jak dalej poto-
cz¹ siê te sprawy, ale pamiêtaj ¿ebyœ nie skrzyw-
dzi³ drugiej osoby, myœl¹c o w³asnych przyjemno-
œciach.   

STRZELEC 24.11-22.12
Nadszed³ wrzesieñ i pora zabraæ siê do pracy. Je-
szcze wspominasz wakacyjne woja¿e i zawarte
znajomoœci, a tu za progiem czekaj¹ wydatki i no-
we wyzwania. Niechêtnie, ale zaczniesz zabieraæ
siê do codziennych spraw i powoli wrócisz do sta-
³ego rytmu. Twoje szare komórki zaczn¹ praco-
waæ na pe³nych obrotach, wiêc warto pokusiæ siê
o nowe, ekscytuj¹ce wyzwania. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Powinny przyjœæ pieni¹dze i satysfakcja, dlatego
pomyœl jak ustaliæ swój harmonogram spraw. Mo-
g¹ pojawiæ siê ciekawe pomys³y, na horyzoncie
mog¹ pojawiæ siê interesuj¹ce osoby, a wraz z ni-
mi – warte grzechu propozycje. W uczuciach po-
staraj siê prze³amaæ swoj¹ nieœmia³oœæ, a przede
wszystkim wyrzuæ z serca z³e wspomnienia. Pro-
blemy mog¹ byæ w kontaktach z osobami spod
znaku Ryb, ale zawsze mo¿esz liczyæ na pomoc
jakiegoœ Byka lub Panny.

WODNIK 21.01-19.02
Po wakacyjnych woja¿ach mo¿e ciê dopaœæ stres
pourlopowy. Spadek formy psychicznej i fizycznej
postaraj siê prze³amaæ i powoli wróciæ do normy.
Jeœli pojawi siê choæby cieñ szansy na za³o¿enie
w³asnej dzia³alnoœci – spróbuj swoich si³. Nie
odrzucaj okazji, gdy los mo¿e podsuwaæ ci nowe
mo¿liwoœci rozwoju i kariery. Nie zra¿aj siê przej-
œciowymi k³opotami.

RYBY 20.02-20.03
Bieg zdarzeñ mo¿e trochê pokrzy¿owaæ twoje
plany. Ale postaraj siê nie zra¿aæ problemami
i doprowadŸ swoje sprawy do koñca. Mo¿liwe, ¿e
powiêkszy ci siê rodzina, lub rozpoczniesz now¹
dzia³alnoœæ. W uczuciach pozwól, by twój partner
w³o¿y³ wiêcej pracy w budowanie waszego zwi¹z-
ku. Twoja gotowoœæ do poœwiêceñ mo¿e sprawiæ,
¿e „druga po³owa” mo¿e ci wejœæ na g³owê. Po-
myœl o zmianie strategii dzia³ania. Merlin

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

Kilka słów o pielęgnacji
kwiatów… Raz w tygodniu
można je podlać wodą mine−
ralną, to wzbogaci skład gleb.
Ale nie tylko! Miłośnicy fiku−
sów, paproci i bluszczu twier−
dzą, że dobrze robi im porcja
mleka, nie częściej, niż raz
w miesiącu. Pytanie tylko, jak
potem pachnie doniczka?
Warto sprawdzić. 

Piwo wiosną dobrze zasili
rośliny kwitnące w donicz−
kach, co 3−4 tygodnie, nie za
wiele. Herbaciane i kawowe
fusy wymieszane z ziemią
zwiększą jej pulchność.
Świetnym środkiem jest wo−
da, pozostała po gotowaniu
jarzyn (byle nie była słona!).
To rewelacyjny, w pełni natu−
ralny nawóz, świetnie przy−
swajalny przez rośliny. Chęt−
nie skorzystają nawet dwa
razy w tygodniu!

Wiele pań domu zbiera, kru−
szy i zalewa wodą skorupki od
jajek (bez błonki). Po dwóch
tygodniach (potrząsane co
kilka dni), oddają wodzie
wapń, odkwaszający ziemię.
Suche, pokruszone skorupki
można też umieszczać
w podstawce pod doniczkę
i na nie lać wodę podczas
podlewania rośliny. To o wiele
mniej kłopotliwe.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Musztarda ³agodzi bóle reumatyczne, pobudza trawie-
nie t³uszczu, pomaga przy zwapnieniu ¿y³ i wypryskach
skórnych a tak¿e z³ej przemianie materii, dzia³a anty-
bakteryjnie oraz obni¿a ciœnienie krwi. Na zdrowie!

✓✓ Musztarda domowa: wzi¹æ 4 czêœci ziaren gorczycy i 2 czê-
œci (np. kieliszki) kolendry; zmieliæ. Kolejne 2 czêœci gorczycy 
i 1 czêœæ kolendry rozgnieœæ drobniej lub grubiej. Wszystko wy-
mieszaæ, dodaæ mielony imbir, szczyptê soli i cukru, wsypaæ do
s³oiczka i zalaæ octem jab³kowym, by by³o ledwie przykryte (dolewaæ gdy trzeba). Za-
mkn¹æ , postawiæ na 4 dni w temp. pokojowej. 5 dnia dodaæ oleju, ok. 1/4 objêtoœci octu
i przyprawy ( cz¹ber, kurkuma, imbir, chrzan). Lepiej wypróbowaæ najpierw ma³e porcje
i dodawaæ, ni¿ zepsuæ smak nadmiarem. Wymieszaæ starannie, po 2-3 dniach gotowe! 

✓✓ Sos musztardowy 1: na suchej patelni powolutku, mieszaj¹c rozgrzaæ m¹kê,
a gdy „podeschnie”, dodaæ mas³o, powstanie zasma¿ka - koniecznie bia³a, nie zru-
mieniona. Dodaæ do niej zimne mleko, energicznie mieszaj¹c, a gdy bêdzie bez gru-
dek, dodaæ musztardê i przyprawy (sól, pieprz), do smaku. Wspania³y gor¹cy sos do
jaj na twardo, gotowanych miês i ryb. 

✓✓ Sos musztardowy 2: usma¿yæ w ma³ej iloœci t³uszczu rozbite kotlety schabowe
bez panierki lub np. drób (kaczka, kura). Zawin¹æ gotowe miêso w foliê aluminiow¹,
od³o¿yæ w ciep³e miejsce. Na gor¹c¹ patelniê wlaæ œwie¿y sok z 1 pomarañczy, 3 du-
¿e ³y¿ki p³ynnego miodu i 2-3 ³y¿ki musztardy, wymieszaæ. Po chwili dodaæ 4 ³y¿ki pi-
wa (niekoniecznie). Podgrzewaæ mieszaj¹c, a¿ sos bêdzie gêsty i g³adki. W razie po-
trzeby rozrzedzaæ piwem lub odwrotnie - odparowaæ, gdy za rzadki.

✓✓ Marynata do miês: posiekaæ drobno cebulkê, wymieszaæ z musztard¹ ³agodn¹ lub
ostr¹, np. rosyjsk¹, chrzanem, mielon¹ papryk¹, odrobin¹ miodu, dodaæ wody by po-
wsta³a papka. Smarowaæ miêso, zawin¹æ w foliê, po kilku godzinach piec lub grillowaæ.

✓✓ Marynata do miês, ryb, warzyw: zmieszaæ tyle samo (np. kieliszek) sosu sojo-
wego, octu balsamicznego, br¹zowego cukru, dodaæ podwójn¹ porcjê soku z arbuza,
³y¿kê oleju, 2 ³y¿eczki musztardy, zmia¿d¿one z¹bki czosnku i nieco soli. Wymieszaæ
z miêsem lub ryb¹, po ok. 12 godzinach w lodówce os¹czyæ i grillowaæ lub piec. Wa-
rzywa skrapiaæ przed grillowaniem. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
O Licheniu słyszał każdy, o bazylice też. Ale zwykle wiemy o niej

niewiele! To inwestycja  „międzynarodowa”: ramy okien złocono
w Holandii, marmur na posadzkę (największą mozaikę w Polsce)
jest z Włoch, Indii i Brazylii a olbrzymi, ważący 15 ton dzwon od−
lali Włosi. Wisi tam też największy dzwon odlany w Polsce, w Kro−

śnie: „Józef” waży niemal 12 ton!
Powierzchnia bazyliki to 23 tys. m kw., mieści się na niej aż 17 tys. osób − to więcej,

niż mieszka w Garwolinie albo w Grójcu, mniej więcej tyle, co w Kozienicach. Plac po−
mieści dodatkowo około 200 tys. osób − cały Radom albo cztery razy Skierniewice. By
wejść do kościoła, trzeba pokonać 33 stopnie (tyle lat żył Chrystus). Wewnątrz jest 365
okien, po jednym na każdy dzień roku i 12 kolumn, jak 12 apostołów lub 12 miesięcy.

Pomyśleć, że wszystko zaczęło się od osiemnastowiecznego, cudownego obrazu Mat−
ki Boskiej, którego kult rozpowszechnił się w XIXw. Obraz, namalowany na modrzewio−
wej desce, ma wymiary 15,5x9,5 centymetra… CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 14/2011: „Spiesz siê powoli”. Nagrodê – bilet do kina

dla 2 osób - wylosowa³a p. Czes³awa Rajkowska z ul. Bliskiej. Po odbiór
biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz.
„Mieszkañca” Nr 16/2011) do 9 wrzeœnia br. po wczeœniejszym umówieniu
siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Noc. Do leżącego na trawie podchodzą

dwaj policjanci.
− Policja! Dokumenty proszę! 
− Ebedee… − mamrocze facet.
− Jak tak, to idziemy!

− Dobra, idźcie chłopaki!
☺ ☺ ☺

Ranek. Dzwoni telefon. 
− Klinika?!
− Pomyłka − mruczy zaspany abonent.
Po chwileczce telefon:
− Pytam, czy klinika?!!
− Panie, coś pan! Prywatne mieszkanie!
− Heniuś, kumpla nie poznajesz? Pytam tylko, czy z rana

strzelimy sobie klinika…
☺ ☺ ☺

Lekcja przyrody.
− Dzieci! Jakie zwierzątka macie w domu? − pyta pani. 
− Ja kotka!
− A ja psa!
− Ja mam chomika w klatce.
− A ty, Jasiu, też masz w domu zwierzątko? 
− Yyy… Mam! Kurczaka w lodówce.      WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 692-614-577

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

AUTO−MOTO/sprzedam

Daewoo Matiz pr. 2001. Cena
5200. Stan b. dobry. 

Tel. 22 810-32-39

BIZNES

RAMKA
Us³ugi ksiêgowe. Tel. 0696-052-
708, www.korkowabiuro.pl 

FINANSE

A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,
na jasnych zasadach i bez zbêd-
nych formalnoœci. Provident: 600
400 295 - 7 dni w tygodniu 7.00-
21.00

Ksiêgowoœæ. Tel. 530-82-83-99

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 601-235-118

Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿ki,
monety, pocztówki, militaria. 

Tel. 22 677-71-36; 502-011-257
Monety, banknoty, odznacze-

nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

Drewno opa³owe liœciaste, 130
z³ metr za³adunkowy. 

Tel. 605-783-913
Odkurzacze Rainbow – nowe,

u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822; 

www.odkurzaczewodne.eu
P³yty winylowe 100 szt., taœmy

magnetofonowe zespo³y zagra-
niczne, orygina³y 100 szt. 

Tel. 516-250-200

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

Dietetyk diabetologiczny. Pora-
dnictwo ¿ywieniowe dla osób z cu-
krzyc¹. Wizyty w domu klienta. 

Tel. 508-720-912

Masa¿ysta – doje¿d¿am.  
www.masa¿-grochów.pl 

Tel. 602-412-901
Opieka: godziny lub z zamie-

szkaniem. Tel. 22 815-30-66

MEDYCYNA NATURALNA

Leczenie pijawk¹ lekarsk¹ –
hirudoterapia – skutecznie leczy:
trudno goj¹ce siê rany, mia¿d¿ycê
têtnic, ¿ylaki, stopê cukrzycow¹,
zwyrodnienia i bóle stawów,
obrzêki powypadkowe, krwiaki,
zakrzepy, ciœnienie, choroby skóry,
alergie, choroby serca, jaskrê,
wszelkie bóle i stany zapalne. Dy-
plomowany Hirudoterapeuta.

www.leczenie-pijawkami.com
Tel. 515-509-109

NAUKA

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

Angielski z dojazdem. 
Tel. 886-199-524

Chemia: gimnazjum, liceum,
testy. Dojazd. Tel. 503-410-723

Fizyka, matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. Tel. 606-154-798

Fizyka, matematyka - korepety-
cje. Tel. 22 615-81-50; 

603-581-282
Liceum dla doros³ych.

Tel. 22 517-77-40; 602 232 879
Matematyka. Tel. 607-163-744
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
Matematyka, gimnazjum, li-

ceum. Dojazd. Tel. 607-059-326
Niemiecki. Tel. 22 672-94-46; 

698-194-848
Opiekunka dzieciêca – szko³a

policealna, kursy. 
Tel. 22 310-27-40

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

Szkolenia BHP. 
Tel. (22) 517-77-40

STUDIA PODYPLOMOWE
audytor energetyczne do sporz¹-
dzania œwiadectw energetycznych
budynków, audytor efektywnoœci
energetycznej (równie¿ kursy)
oraz na licencjê poœrednika, za-
rz¹dcy i rzeczoznawcy, na dorad-
cê rynku nieruchomoœci oraz ds.
ochrony œrodowiska. RUSZAMY
WE WRZEŒNIU Kursy: syndy-
ka, dla cz³onków rad nadzor-
czych, wycena przedsiêbiorstw
oraz gospodarki odpadami w gmi-
nie. Tak¿e PRAKTYKI ZAWO-
DOWE INSTYTUT EDUKA-
CJI EUROPEJSKIEJ SEDPOL
W-wa Tel. 22 33-17-600 

www.sedpol.edu.pl

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Lokal 20 m kw., Marysin Wa-
werski. Tel. 22 815-33-24

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Dzia³ka siedliskowa. 
Tel. 792-610-568

Dzia³ka 300 m kw. ul. Cyklame-
nów. Dzier¿awa. Tel. 506-875-905

Mieszkanie 64 m kw., 3 pokoje,
Goc³aw, pe³ne wyposa¿enie, ga-
ra¿. Tel. 601-213-398

OGRODNICZE

Us³ugi ogrodnicze. 
Tel. 602-58-75-13

Wycinka i pielêgnacja drzew
i krzewów, frezowanie karp. 

Tel. 605-783-913
Zak³adanie i pielêgnacja ogro-

dów, porz¹dki. Tel. 888-906-138

DAM PRACĘ

Do opieki nad dzieckiem 8 lat -
po zajêciach szkolnych. 

Tel. 660-512-161
RAMKA

Firma MarcPol S.A. pilnie za-
trudni do placówek w Warszawie
i okolicach - osoby na stanowisko
KASJER i SPRZEDAWCA. Kon-
takt (22) 547-05-41, e-mail:
rekrutacja@marcpol.waw.pl 

Krawcow¹ dobrze szyj¹c¹ do
pracowni. Tel. 22 870-06-57

Pilnie poszukujê fryzjerki/fry-
zjera do salonu urody w Aninie.

e-mail: salon@mariposa anin.pl  
Tel. 501-025-031

Zatrudniê pani¹ do sprz¹tania
segmentu. Tel. 505-158-260

Zatrudnimy do sprz¹tania w za-
k³adzie spo¿ywczym Praga Po³u-
dnie, wymagana ksi¹¿eczka sane-
pidowska, oferujemy umowê
o pracê 1/1 etat, 1200,00 z³ na rê-
kê. Tel. 784-012-000

SZUKAM PRACY

Rodzice! Nauczycielka naucza-
nia pocz¹tkowego i jednoczeœnie

pedagog specjalny odbierze dziec-
ko ze szko³y, odrobi z nim lekcje,
poprowadzi zajêcia wspomagaj¹-
ce rozwój. Tel. 22 613-90-02

Sprz¹tanie domów + okna. 
Tel. 503-836-166

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spadki, da-
rowizny, aukcje. Warszawa Goc³aw.

Tel. 22 672-34-34; 604-095-656
www.podatki-doradca.pl

Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz wtor-
ków, ul. Grochowska 207 (Uni-
versam, nad bankiem).  

www.kancelariaosica.pl  
Tel. 509-959-444,

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; 603-807-481

WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI Tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. TEL. 500-336-607

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 22 612-95-23, 

609 105 940
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,

monitoring, naprawa RTV. Naj-
wy¿sza jakoœæ us³ug. Ul. Igañska
32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
ANTENY, TELEWIZORY –

naprawa. Tel. 22 818-07-17

AAA GAZ, HYDRAULIKA
24 H!, awaria pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, przeróbki, napra-
wy. Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744 
Cyklinowanie, lakierowanie –

Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski.
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

Czyszczenie – tanio Karcherem
dywanów, tapicerki aut. 

Tel. 22 619-40-13; 502-928-147
DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
DOCIEPLANIE DOMU. 

TEL. 660-473-628
Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
ELEWACJE, MALOWANIE

DOMU. TEL. 660-473-628
ELEKTRYCZNE, G³owacki. 

Tel. 504-618-888 
Futra – ko¿uchy, odzie¿

skórzana – us³ugi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 22 610-23-05

RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, naprawa
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. Tel. 22
610-18-53; 662-065-292

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

GLAZURA, hydraulika, elek-
tryka. Tel. 694-809-402

GLAZURNICZE, hydrau-
liczne. Tel. 504-618-888

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

607-773-106
Hydrauliczne i gazowe –

uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 
795-449-407

Hydraulika, wod. kan.- gaz.,
piece, remonty, przegl¹dy gazo-
we, wentylacyjne i kominiar-
skie. Tel. 696-321-228

HYDRAULICZNE, G³owac-
ki. Tel. 504-618-888

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760 
Malowanie, tapetowanie, pa-

nele. Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521 

Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 22 612-01-95; 510-711-163

RAMKA
Naprawa telewizorów u klienta.
Tel. 692-420-605; 22 671-94-53

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 602-216-943

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic 

PAPA TERMOZGRZEWAL-
NA. TEL. 660-473-628

Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy
ul. Igañska 22. Tel. 22 870-09-54

Pralki, lodówki. 
Tel. 601-361-830; 22

671-80-49; 604-910-643
PRALKI, LODÓWKI - na-

prawa. Tel. 502-562-444; 
603-047-616

Przeprowadzki. Tel. 669-834-024
STOLARZ - wykona solidnie -

meble, zabudowy, szafy, kuchnie,
pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
TAPETOWANIE, malowa-

nie. Tel. 504-618-888
Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
Uk³adanie, cyklinowanie, la-

kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771

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

Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i na-

prawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety

antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

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

USŁUGI/komputerowe

Naprawa komputerów, insta-
lacje, serwis, usuwanie wirusów. 

Tel. 603-650-090
Serwis komputerowy. 

Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

RAMKA
Cyklinowanie. Tel. 721-649-745

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 511-619-407

G³adŸ, malowanie, sufity,
œcianki KG. Tel. 606-181-588  

Malowanie, drobne remonty,
panele, wyk³adziny. 

Tel. 601-203-313
Malowanie, tapetowanie – re-

monty. Tel. 22 612-21-74; 
501-028-073

Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 602-641-032

RAMKA
Z³ota R¹czka naprawy domowe,
zabudowy, monta¿, hydrauliczne,
elektryczne, glazurnicze itd. Ma-
lowanie, g³adŸ bezpy³owa! Tel.
668-018-555 

USŁUGI/transportowe

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszczanie
piwnic, strychów.  

Tel. 22 224-22-63; 888-651-163

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Firma MarcPol S.A. pilnie zatru-
dni do placówek w Warszawie
i okolicach osoby na stanowisko
KASJER i SPRZEDAWCA. 

Kontakt 22 547-05-41,
e-mail: rekrutacja@marcpol.waw.pl 

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

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

O K A Z J A ! Otwock pó³ bliŸniaka 260 m kw. – 3 sypialnie
Wykoñczony, stan idealny, dogodna lokalizacja. Cena 650,000

P I L N I E  S P R Z E D A M :

tel. 500 167 200  (22) 615 80 05

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

Naprawa telewizorów u klienta. 
Tel. 692-420-605; 

22 671-94-53

Cyklinowanie. 
Tel. 721-649-745

Z³ota R¹czka naprawy domowe,
zabudowy, monta¿, hydraulicz-
ne, elektryczne, glazurnicze itd.
Malowanie, g³adŸ bezpy³owa! 

Tel. 668-018-555 

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Niepubliczne Nr 76
ul. Rogatkowa 50

og³asza 
nabór uzupe³niaj¹cy do

klasy I, II, III
na rok szkolny 2011/2012

www.liceum76.edu.pl

Us³ugi ksiêgowe. 
Tel. 0696-052-708, 

www.korkowabiuro.pl 
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O co chodzi? O pokazanie
tego, co jest zbyt blisko aby zo-
sta³o docenione, ze wszelkimi
walorami turystycznymi, kra-
joznawczymi, historycznymi.
O przekazanie cennych infor-
macji warszawiakom, by -
przed urlopem czy te¿ po nim -
ruszyli na pasjonuj¹ce lub fan-
tastycznie relaksuj¹ce wy-
cieczki w niewielkim promie-
niu od Warszawy. Ma³a odle-
g³oœæ oznacza niewysoki koszt,

a zw³aszcza - wiêcej czasu na
wypoczynek podczas krótkich
dwóch weekendowych dni, bez
wielogodzinnego dojazdu i po-
wrotu w korkach, których

uci¹¿liwoœæ i nerwowoœæ po-
trafi skutecznie zaprzepaœciæ
to, co zyskaliœmy na Mazurach
czy w górach. A tymczasem
po³udniowe Mazowsze mo¿e
byæ dla warszawiaków znako-
mitym miejscem na spêdzenie
udanego weekendu, a tak¿e na
d³u¿sze wypady w pe³ne atrak-
cji ciekawe miejsca. Dzienni-
karzom towarzyszy³ szczêœli-
wie pochodz¹cy z Radomia
Leszek Ruszczyk, Cz³onek Za-

rz¹du Województwa Mazo-
wieckiego.

– Po³udniowe Mazowsze
ma wiele do zaoferowania tu-
rystom. Osoby, które lubi¹ ak-

tywnie spêdzaæ czas czy to
w gronie rodziny czy te¿ ze zna-
jomymi, mog¹ zawsze wybraæ
siê np. do Warki, wsi¹œæ do ka-
jaka i z wody podziwiaæ jedn¹
z najpiêkniejszych polskich
rzek. Jest tu mnóstwo piaszczy-
stych, dzikich pla¿ dostêpnych
tylko od strony wody. Idealne
miejsce na piknik i wypoczy-
nek. Ziemia radomska to tak¿e
szereg atrakcji dla wielbicieli
zabytków. Radom na pewno
usatysfakcjonuje zarówno mi-
³oœników literatury, malarstwa,
sztuki sakralnej czy kultury lu-
dowej – zachêca Leszek Ru-
szczyk.

Zatem - wyprawa! Najpierw -
sp³yw kajakowy Pilic¹ (na zdjê-
ciu obok), przepiêknie dzik¹,
malownicz¹ i zmienn¹ (Warka,
50 km od Warszawy). Kajakar-
skie wyprawy, kilkugodzinne,
jednodniowe czy d³u¿sze, mo¿-
liwe s¹ na ró¿nych odcinkach
rzeki. Rejs po Pilicy jest wyj¹t-
kowym prze¿yciem nawet dla
wytrawnych kajakarzy. Czysta

woda, pla¿e ze z³ocistym pia-
skiem, nieujarzmiona przyroda
- to naprawdê warto prze¿yæ.
Pilicê bez trudu pokonaj¹ na-
wet pocz¹tkuj¹cy kajakarze,
zw³aszcza, gdy p³ynie siê z pr¹-
dem rzeki a w umówionej miej-
scowoœci, gdzie planujemy za-
koñczyæ sp³yw jedno lub wielo-
kajakowy, bêdzie na nas czeka³
w³aœciciel kajaków, który je za-
pakuje na samochód i odwiezie
z powrotem do siebie. 

Dziêki staraniom pasjonatów
przyrody i kajakarstwa na Pili-
cy powsta³y  specjalne, wyty-
czone trasy kajakowe „dla ka¿-
dego”, d³ugoœci¹ i stopniem
trudnoœci pozwalaj¹ce na nie-
zapomniane prze¿ycia zarów-
no tym, którzy po raz pierwszy
trzymaj¹ wios³o a o kondycji
wiedz¹ tyle, ¿e… powinna byæ,
jak i mi³oœnikom „szko³y prze-
trwania”. Mo¿e trochê w tym
przesady, ale naprawdê jest
w czym wybieraæ. Samorz¹d
Województwa Mazowieckiego
zadba³ o dofinansowanie

oznakowania szlaku, którego
oficjalne otwarcie mia³o miej-
sce przed trzema laty.

Wios³uj¹cy dziennikarze
podziwiali z rzeki okolice War-

ki, ale przecie¿ równie piêknie
jest w okolicach Nowego Mia-
sta nad Pilic¹, Spa³y i Inow³o-
dza i nie tylko: tu te¿ mo¿na
wynaj¹æ kajaki. 

Pora na relaks poznawczy
oraz intelektualny: z zaintere-
sowaniem zwiedzano jedyne
na œwiecie muzeum Witolda
Gombrowicza (na zdjêciu
obok) w pa³acyku Gombrowi-
czów we Wsoli (s³yszeliœcie
o tym muzeum?!), a w Rado-
miu pe³ne symbolicznych
obrazów muzeum niezwyk³e-
go, intryguj¹cego Jacka Mal-
czewskiego (w soboty nie-
czynne, w niedziele wstêp
wolny; œwietna wystawa prac
Jacka i Rafa³a Malczewskich),
Klasztor OO. Benedyktynów
czy wzorowan¹ na naszej, pra-
skiej Katedrze Œw. Floriana,
radomsk¹ katedrê - najwy¿szy
budynek w mieœcie, ogl¹dany
wœród piorunów, b³yskawic
i ulewy. Nikomu jednak nie
przeszkadza³ ani deszcz, ani
¿wawe tempo, by w nied³ugim
czasie zwiedziæ jak najwiêcej,
zobaczyæ, ile tylko siê da. 

Wieczorem - niezapomniany,
malowniczy spacer po wzrusza-
j¹cym Muzeum Wsi Radom-
skiej (na zdjêciu poni¿ej). Sta-

reñkie chaty i zagrody, dwory,
kuŸnia, koœció³ pozwala³y au-
tentycznie poczuæ Mazowsze
i mazowiecki klimat. Bo na-
prawdê warto! WędroWitek

Wędrówki
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
MARSZAŁEK ZAPRASZA

REKLAMA REKLAMA

Marsza³ek woj. mazowieckiego – Adam Struzik –
po raz drugi zaprosi³ grupê dziennikarzy warszaw-
skich mediów na wyprawê po Mazowszu. Tym ra-
zem – region radomski, lecz w wielkim skrócie, bo
ile¿ mo¿na zobaczyæ w ci¹gu jednodniowej, nawet
najlepiej zorganizowanej wyprawy?!



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11113333

REKLAMA REKLAMA

Oczywiœcie, nie chodzi
o dzieworództwo ludzkie.
Chodzi o gady, a dok³adnie
wê¿e. Mieszkaj¹cy przy ul.
£ukowskiej Mariusz Marsza-
³ek (na zdjêciu), który od 25
lat zajmuje siê wê¿ami, jest
przekonany, ¿e w jego terra-
rium dosz³o do partenogene-
zy. Choæ brzmi to wrêcz nie-
wiarygodnie, fakt zap³odnie-
nia samicy wê¿a bez udzia³u
partnera pisemnie potwierdzi-
³a lekarz weterynarii. 

W mieszkaniu pana Mariu-
sza znajduje siê 15 terrariów
z blisko trzydziestk¹ wê¿y. S¹
wœród nich boa dusiciele, py-
tony tygrysie, trwo¿nice. Na
trzymanie gadów ma urzêdo-
w¹ zgodê. – Podchodzê do te-
go w sposób naukowy, gdy¿
jestem ofiologiem i ratowni-
kiem medycznym – zapew-
nia hodowca prezentuj¹c
„Mieszkañcowi” m³ode wê¿e. 

– Najpierw, jak samica mi gru-
bia³a, to myœla³em, ¿e jest cho-
ra, ale potem okaza³o siê, ¿e
jest w ci¹¿y… A nigdy nie mia-
³a kontaktu z partnerem p³ci
przeciwnej. Mariusz Marsza-
³ek jest przekonany, ¿e do sa-
mozap³odnienia dosz³o dziêki
stworzeniu w terrarium wyj¹t-
kowo dogodnych warunków
(zagêœci³ terrarium roœlinami
i zapewni³ zwierzêciu ca³kowi-
ty spokój). Nie chce jednak
zdradzaæ szczegó³ów, gdy¿
szykuje ksi¹¿kê na ten temat.
Mówi, ¿e konsultowa³ siê
w sprawie dzieworództwa
z SGGW, ale tam roz³o¿yli
bezradnie rêce, zaœ „National
Geografic” chcia³ zapoznaæ siê
z wynikami jego badañ, ale ze
wzglêdu na brak oferty finan-
sowej – odmówi³ wspó³pracy.

Na œwiat przysz³o 12 ma-
³ych zielonych „grzechotni-
ków” z azjatyckiego rodzaju

trwo¿nic. Same samice. Mat-
ka, niestety nie prze¿y³a poro-
du. „Wê¿e urodzone w niewo-
li. Zap³odnienie samicy bez
udzia³u samca (partenogene-
za)”– pisemna diagnoza dok-
tor Gra¿yny Morawskiej z ga-
binetu weterynaryjnego „Po-
la” zdaje siê rozwiewaæ w¹t-
pliwoœci. Dodatkowym argu-
mentem potwierdzaj¹cym, ¿e
na Grochowie dosz³o do wy-
j¹tkowej sytuacji, jest to, i¿
m³ode wê¿e s¹ wy³¹cznie sa-
miczkami. Wed³ug nauko-

wych publikacji dotycz¹cych
dzieworództwa w przypadku
partenogenezy potomstwo
mo¿e byæ wy³¹cznie ¿eñskiej
p³ci. Bo partenogeneza zdarza
siê w przyrodzie. Nauka od-
notowuje takie przypadki nie
tylko odnoœnie prostych orga-
nizmów (np. rozwielitki), ale
znacznie wy¿ej stoj¹cych ga-
dów, p³azów, a nawet reki-
nów. M³ode trwo¿nice pozo-
stan¹ na Grochowie, gdy¿ pan
Mariusz zamierza badaæ ich
rozwój. ar

Dzieworództwo 
na Grochowie

Czy dzieworództwo jest mo¿liwe?
Jeden z mieszkañców Grochowa
twierdzi, ¿e do partenogenezy do-
sz³o w jego mieszkaniu…

STADION NARODOWY 
EKSKLUZYWNIE

Urz¹d m.st. Warszawy przygotowa³ dla fanów pi³ki no¿nej ko-
lejn¹ niespodziankê. Uczestnicy konkursu „300 nagród na 300
dni do EURO 2012”, maj¹ szansê wygraæ 20 ekskluzywnych wej-
œciówek na Stadion Narodowy w Warszawie. Szczêœliwi laureaci
bêd¹ mieli okazjê wejœæ tunelem na p³ytê boiska i zobaczyæ, jak Sta-
dion prezentuje siê od œrodka. Ponadto zwyciêzcy obejrz¹ dwa pier-
œcienie trybun dla 58 tysiêcy widzów, 70-metrow¹ iglicê centraln¹,
wielkoformatowe ekrany LED oraz jedn¹ z najbardziej zaawansowa-
nych konstrukcji na œwiecie – dachu Stadionu Narodowego w War-
szawie. Co nale¿y zrobiæ, aby otrzymaæ jedn¹ z tych nagród?

Wystarczy byæ osob¹ pe³noletni¹, która polubi facebookowy
profil m.st. Warszawy (www.facebook.com/warszawa) i popraw-
nie odpowie na jedno z pytañ, opublikowane tam miêdzy 29 sierp-
nia a 6 wrzeœnia. Przez kolejne dni organizatorzy bêd¹ zamieszczaæ
po dwa pytania dziennie, tematycznie zwi¹zane z turniejem EURO
2012. Zwyciêzcami konkursu zostan¹ dwie pierwsze osoby, które
udziel¹ prawid³owej odpowiedzi na poszczególne pytania. 

Na fanów pi³ki no¿nej, którzy wyka¿¹ siê refleksem i wiedz¹
o Mistrzostwach Europy czekaj¹ nie tylko vipowskie wejœciówki
na Stadion Narodowy, ale tak¿e pi³ki, zegarki, torby sportowe 
i inne gad¿ety zwi¹zane z EURO 2012. (um)
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SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

WARSZAWA

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê

z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Izabela Marczyk, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-

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

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-
dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje

mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e za-
interesowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne
umawianie wizyt (ul. Ostro³êc-
ka 4, tel. 22 498 74 80; ul. Br.
Czecha 39, tel. 22 353 42 50).

AS 2011

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

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Północ, ul. Dąbrowszczaków 5A, tel. 22 392−05−67

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40

Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90

Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63
Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWOAPARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

„Przed u¿yciem zapoznaj siê
z treœci¹ ulotki do³¹czonej do
opakowania, b¹dŸ skonsultuj
siê z lekarzem lub farmaceut¹”.
To has³o, które ka¿dy zna nie-
mal na pamiêæ. Tymczasem Po-
lacy najczêœciej nie zwracaj¹
uwagi na informacje zawarte
w ulotce, a to czêsto skutkuje
powa¿nymi konsekwencjami –
alarmuj¹ eksperci Ogólnopol-
skiego Programu „Ulga w bólu”. 

Leki dostêpne bez recepty s¹ powszechnie
dystrybuowane i stosowane. Jak pokazuj¹ wyniki
badañ przeprowadzonych przez TNS OBOP
w ramach ogólnopolskiego programu „Ulga
w bólu”, do najczêœciej za¿ywanych nale¿¹ œrod-
ki przeciwbólowe i przeciwzapalne. A¿ 54%
z nas w celu uœmierzenia bólu za¿ywa leki prze-
ciwbólowe dostêpne bez recepty. Bez problemu
znajdziemy je na ka¿dej stacji benzynowej czy
w supermarkecie. Czêsto jednak nie zdajemy so-
bie sprawy z konsekwencji zwi¹zanych z nadu¿y-
waniem tych leków b¹dŸ stosowaniem niezgo-
dnie z zaleceniami do³¹czonych do nich ulotek.

„Brak wiedzy na temat za¿ywanych leków,
przeciwwskazañ ich stosowania oraz mo¿liwoœci
interakcji z innymi lekami mo¿e prowadziæ do po-
wa¿nych konsekwencji. Czytanie ulotek informa-
cyjnych pozwoli na bezpieczne korzystanie z far-
maceutyków i pomo¿e unikn¹æ b³êdów” – mówi
ekspert programu „Ulga w bólu” Magdalena Ko-
cot-Kêpska, na co dzieñ zwi¹zana z Zak³adem
Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii
i Intensywnej Terapii UJ CM w Krakowie. 

Zdaniem eksperta
Jak podkreœlaj¹ eksperci, wœród bólów, które

najczêœciej leczymy sami, s¹ przede wszystkim
bóle krzy¿a, g³owy, stawów, zêbów oraz bóle
menstruacyjne. W celu uœmierzenia tych dolegli-
woœci siêgamy zwykle po ³atwo dostêpne œrodki
przeciwbólowe. Nie wszyscy jednak wiedz¹, ¿e
bez recepty dostêpnych jest jedynie kilka sub-
stancji, które sprzedawane s¹ pod ró¿nymi na-
zwami handlowymi.

„Przyk³ad stanowi paracetamol, który wystê-
puje w kilkudziesiêciu preparatach. Pacjenci czê-
sto nie znaj¹ nazw substancji i s¹ przekonani, ¿e
bior¹ ró¿ne leki przeciwbólowe, a tak naprawdê
stosuj¹ jeden. Skutkiem takiego dzia³ania mo¿e
byæ znaczne przekroczenie dopuszczalnej dawki
i pojawienie siê objawów ubocznych, a nawet to-
ksycznoœci” – podkreœla Magdalena Kocot-Kêp-
ska. 

Niebezpieczne jest równie¿ ³¹czenie ró¿nych
preparatów z grupy niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych (NLPZ), do których zaliczamy ibu-
profen, naproksen i ketoprofen. Wszystkie sub-
stancje NLPZ dostêpne bez recepty maj¹ ten sam
mechanizm dzia³ania, a zwiêkszanie dawki lub
ich ³¹czenie nie nasila dzia³ania analgetycznego,
a zwiêksza ryzyko objawów ubocznych. Porów-
nanie sk³adu wszystkich za¿ywanych leków jest

zatem konieczne i pozwala unikn¹æ ewentualne-
go przedawkowania.

„Wiele osób trafia do szpitala w wyniku ciê¿-
kich powik³añ po NLPZ. Spo¿ycie nadmiernej ilo-
œci leków z tej grupy wywo³uje objawy niepo¿¹da-
ne takie, jak ból brzucha, zatrzymanie moczu, du-
sznoœæ, a nawet krwawienie z przewodu pokarmo-
wego. Dlatego przed ich za¿yciem nale¿y zapo-
znaæ siê ze sk³adem leków, a tak¿e przeciwwskaza-
niami do ich stosowania i ³¹czenia z innymi sub-
stancjami” – mówi Magdalena Kocot-Kêpska.

Objawy toksyczne, jak np. uszkodzenie w¹tro-
by po przedawkowaniu paracetamolu czy te¿
krwawienie z przewodu pokarmowego jako ob-
jaw uboczny po NLPZ, mog¹ wyst¹piæ u osób
szczególnie wra¿liwych nawet po niewielkich
dawkach leków. Indywidualna wra¿liwoœæ na lek
przeciwbólowy oraz na wyst¹pienie objawów
niepo¿¹danych zale¿y przede wszystkim od gene-
tycznie uwarunkowanego funkcjonowania uk³a-
du nerwowego, a tak¿e metabolizmu leku czyli
rozk³adu w w¹trobie.

„Ka¿dy z nas wie na co choruje. Czy ma np.
nadciœnienie têtnicze, chorobê wrzodow¹ ¿o³¹d-
ka, czy te¿ uczulenie na dany lek przeciwbólowy.
Lektura ulotki informacyjnej oraz stosowanie siê
do zawartych w niej zaleceñ pozwoli na bezpiecz-
ne i skuteczne stosowanie leków” – dodaje dr
Magdalena Kocot- Kêpska. Wiêcej informacji na
stronie internetowej www.ulgawbolu.pl

Opracowano na podstawie 
materia³ów prasowych On Board Public Relations

NIE CZYTASZ, NIE ZAŻYWAJ!

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00

Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

Zanim za¿yjesz lek:
1. Zapoznaj siê z treœci¹ ulotki do³¹czonej

do opakowania;
2. SprawdŸ sk³ad leku oraz zasady bez-

piecznego dawkowania;
3. Poznaj przeciwwskazania stosowania

z innymi farmaceutykami;
4. Dowiedz siê jakie s¹ skutki uboczne

stosowania œrodka;
5. Skonsultuj z lekarzem, jaki lek przeciw-

bólowy jest wskazany przy Twoich dole-
gliwoœciach.

Pamiêtaj! Zachowaj szczególn¹ ostro¿-
noœæ przy podawaniu leków przeciw-
bólowych dzieciom.
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Wiatry nad Zalewem Zegrzyñskim by-
³y bardzo pomyœlne dla ¿eglarzy trenuj¹-
cych w po³udniowopraskim Miêdzy-
szkolnym Oœrodku Sportowym Nr 2.
Z XVII Ogólnopolskiej Olimpiady M³o-
dzie¿y nasi wodniacy przywieŸli trzy 
medale.

W „Dwójce”, czyli MOS-ie Nr 2 przy
Wale Miedzeszyñskim 397 m³odzie¿ od lat
trenuje sporty wodne (sekcje windsurfingu,
¿eglarska i wioœlarska). Z tym klubem
zwi¹zani byli tacy mistrzowie, jak Robert
Sycz, Wojtek Brzozowski, czy Katarzyna
Szotyñska. Ale zwyciêstwa œwiatowe
i olimpijskie wymagaj¹ lat treningu
i sprawdzania siê na rodzimym podwórku.
Niew¹tpliwie, dla m³odych sportowców,
tak¹ okazj¹ jest organizowana cyklicznie
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w spo-
rtach letnich. Ta, jedna z najwa¿niejszych
imprez dla ¿eglarzy, by³a w tym roku jed-

noczeœnie Mistrzostwami Polski Juniorów.
¯eglarskie fina³y olimpiady zorganizowano
w sierpniu na Zalewie Zegrzyñskim. 

Najwiêkszym indywidualnym sukce-
sem „Dwójki” na tych zawodach by³o
zwyciêstwo szesnastoletniego Czarka
Go³dy (klasa Laser 4,7). Na podium sta-
nê³y te¿ jego kole¿anki w klasie Cadet. –
Srebrne medale wywalczy³y Ania Oczkow-
ska i Patrycja Ga³¹zka, a br¹zowe Maria
Hochtaubel i Gabriela Niekowal – cieszy³
siê dyrektor „Dwójki” S³awomir Kali-
nowski. – Sta³o siê, mamy medale we
wszystkich kolorach! Inne zawodniczki
MOS-u równie¿ zajmowa³y punktowe lo-
katy. W klasie Cadet m.in. pi¹te miejsca
wywalczy³y Kaja Fidecka i Weronika Sa-
wicka, a tu¿ za nimi uplasowa³y siê Kata-
rzyna Kopyra i Olga Kiecuñ. Dziêki tak
znakomitym rezultatom klub kierowany
przez S³awomira Kalinowskiego zaj¹³
trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji, co
zwa¿ywszy na du¿¹ iloœæ startuj¹cych
klubów (151) jest kolejnym sukcesem.
„Mieszkaniec” gratuluje naszym wodnia-
kom i ¿yczy pomyœlnych wiatrów!

ar

Wiatr w żagle MOs−u

REKLAMA REKLAMA

NARODOWY
w pełnej krasie

Nadzoruj¹ca budowê Stadionu Narodowego spó³ka NCS
wreszcie pokaza³a, jak ciekawie mo¿e prezentowaæ siê noc¹
g³ówna arena UEFA EURO 2012. 

W sobotê, 27 sierpnia, tysi¹ce widzów ogl¹da³y iluminacjê ko-
losa, czyli spektakl Big Light Show. Przed imprez¹ Rafa³ Kapler,
prezes Narodowego Centrum Sportu, nie ukrywa³ poddenerwo-
wania: – Mam ogromn¹ tremê, gdy¿ po raz pierwszy podœwietli-
my ca³y stadion. Obawy okaza³y siê p³onne i o 23.40 Stadion Na-
rodowy zaprezentowa³ siê w pe³nej krasie. Za spraw¹ reflektorów
i diod ledowych pó³tora tysi¹ca podœwietlonych paneli elewacji
stadionu stworzy³o œwietne widowisko. Efektom wizualnym to-
warzyszy³ znakomicie dobrany dŸwiêk, a ca³oœæ uwieñczy³ pokaz
sztucznych ogni. Przed iluminacj¹ na Wybrze¿u Szczeciñskim
odby³ siê koncert (czytaj poni¿ej). Teraz jedynie pozostaje czekaæ
na Wielkie Otwarcie Stadionu Narodowego. Adam Rosiński

Zwyciêski Czarek Go³da w towarzystwie
szefa miejskiej komisji sportu Paw³a Le-
cha i Prezesa WOZ¯ Jerzego Durejko.

Babol czyli wtopa
Trzeba powiedzieæ, ¿e Big Light Show, czyli uroczyste

pierwsze podœwietlenie Stadionu Narodowego, wypad³o
wspaniale. Niestety znacznie gorzej wypad³y tzw. oko-
licznoœci towarzysz¹ce, czyli koncert uœwietniaj¹cy ca³¹
uroczystoœæ. W³aœciwie to nie ma pewnoœci, czy okreœle-
nie „uœwietniaj¹cy” jest na miejscu. W pewnym sensie
odpowiedzi¹ na te w¹tpliwoœci jest ca³kowite, litoœciwe
milczenie prasy i komentatorów, na temat tego wydarze-
nia „artystycznego”. Big Light Show towarzyszy³y bo-
wiem popisy œpiewaj¹cych po angielsku zespo³ów FOX i
Andrzeja Smolika oraz œpiewaj¹cej jak najbardziej po
polsku Marii Peszek. Pani Peszek ma opiniê kobiety wy-
zwolonej, co udowodni³a a¿ nadto dobitnie. Osobliwie
jêzyk s³u¿¹cy artystce za wa¿ny budulec jej osobowoœci,
jest ca³kowicie wolny, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e nie-
okie³znany. Zw³aszcza kiedy spod stadionu p³ynê³y s³o-
wa:  „Mo¿esz mnie posoliæ albo wy… miêtoliæ, albo
„kwak, kwak – fuck you”, a zw³aszcza  „idê spaæ – k…
maæ, k… maæ, k… maæ, idê spaæ – k… maæ!” œwiadcz¹
o tym dobitnie. 

Pierwsza iluminacja Stadionu Narodowego, którego
budowê z zainteresowaniem œledz¹ nie tylko warszawia-
cy, by³a namiastk¹ bardzo ju¿ oczekiwanego otwarcia
tego cacka. Gdy zorganizowano dzieñ otwarty, stadion,
mimo ¿e w budowie, przysz³o podziwiaæ kilkadziesi¹t ty-
siêcy ludzi. To jest obiekt z gruntu warszawski, a to do
czegoœ zobowi¹zuje. Jeœli wiêc wymyœlono ju¿ koncert,
to mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e uœwietni¹ go artyœci, którzy
nie potraktuj¹ swojego wystêpu jak cha³tury, a zw³a-
szcza nie bêd¹ wmawiali publicznoœci, ¿e cudzoziemski
be³kot, lub rodzime chamstwo to zamierzony wyraz arty-
styczny. Jest w Warszawie grupa m³odych artystów rea-
lizuj¹cych bardzo inteligentnie i atrakcyjnie pod wzglê-
dem artystycznym Projekt Warszawiak. Z wielkim powo-
dzeniem koncertuje, bardzo popularny wœród m³odzie¿y
zespó³ Vavamuffin ze swoim liderem, m³odym artyst¹
Pablo Pavo, mieszkañcem naszej dzielnicy zreszt¹. 

Warszawskoœæ, warszawskie klimaty s¹ bardzo cha-
rakterystyczne dla twórczoœci Pablo Pavo, za co zbiera
on bardzo pochlebne recenzje. Œwietn¹ warszawsk¹ pio-
senkê ma w swoim repertuarze grupa Lady Pank,
o Muñku Staszczyku, nie wspominaj¹c…  Ale nie, ktoœ
wykombinowa³ sobie, ¿e pani Peszek z jej „k… maæ, idê
spaæ” bêdzie o wiele bardziej a propos. No i wysz³o, jak
wysz³o – œwiat³a by³y wspania³e, ale cienie, mimo, ¿e by-
³y kobiet¹, by³y g³êbokie i zawstydzaj¹ce. Borek




