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l  Obiady domowe już  
od 12 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i ZBIERAJ PUNKTY!

l  KINDERBALE z atrakcjami
l  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

l  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Oni są dla 
nas

Ruszamy na wakacje nie wie-
dząc, jaką Warszawę zastaniemy 
we wrześniu.  Przedreferendalną, 
poreferendalną, z  komisarycz-
nym zarządem, pod dotychcza-
sowym zarządem, pod nowym? 

Sytuacja polityczna gwałtow-
nie przyspieszyła, mam wraże-
nie wymykając się wszystkim 
trochę spod kontroli. Jedni za-
stygli w przestrachu i nie działa-
ją, sparaliżowani sytuacją, dru-
dzy poczuli zew historii i  nad-
miernie szarżują.

Psychologicznie sytuacja za-
rządzających miastem jest ta-
ka, jak zdarza się w  rolnictwie: 
najpierw samo rosło i  to bez 
specjalnego nawożenia, a  te-
raz nie chce się zazielenić i klę-
ska przychodzi za klęską. Pre-
zydent miasta chodzi wzdłuż 
bruzd w desperacji jak Niechcic 
z „Nocy i Dni”: ile jeszcze może 
padać i zalewać...

Jej oponenci, od lat czekający 
na przebicie się z własnymi wizja-
mi zarządzania stolicą widzą, że 
pojawia niepowtarzalna okazja 
by docisnąć, obalić, przejąć, bo 
warszawiacy wreszcie dają po-
słuch, że warto i  trzeba zmienić 
sposób zarządzania miastem.

Jesteśmy w  fazie rozedrga-
nych emocji i  te kilka tygodni 
nad wodą i  wśród zieleni, bar-
dzo może się przydać. Bo do tej 
decyzji trzeba podejść z chłod-
ną głową. Wbrew temu, co 
o  nas czasami myślą politycy, 
ostateczna decyzja o  tym, kto 
będzie zarządzał miastem, nale-
ży do nas, do wyborców.

I  nie ma się co przejmować 
zaklęciami, jakich używają: stra-
sząc, chwaląc, podbechtując. 
Oni są dla nas, a nie my dla nich.

Tomasz Szymański
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Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię dzy na ro do wej   

rabaty!

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

Kilka numerów temu informowa-
liśmy o  wstrzymaniu pewnych 
prac przy przebudowie ul. Marsa. 
Czy coś się zmieniło?

dokończenie na str. 2
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 Kro ni Ka po li cyj na
Uratowali ludzkie życie

Posterunkowy Aleksander Nycz i post. Jaro-
sław Kłaput zostali powiadomieni przez kie-
rowcę samochodu, że na pobliskim skrzyżowa-
niu w Rembertowie leży nieprzytomny mężczy-
zna. Policjanci natychmiast udali się na miejsce 
gdzie zastali osoby, które  już rozpoczęły czyn-
ności reanimacyjne. Funkcjonariusze wezwali ka-
retkę pogotowia i przejęli czynności ratownicze. 
Do czasu przyjazdu karetki skutecznie prowadzili 
resuscytację, przywrócili funkcje życiowe 47-let-
niemu mężczyźnie. Policjanci w ramach stażu 
pełnią służbę w Oddziale Prewencji Komendy 
Stołecznej Policji. 

Odzyskali Mercedesa  
i 800 kg mięsa

Dyżurny z komendy przy Grenadierów przy-
jął zawiadomienie o kradzieży samochodu do-
stawczego, w którym znajdowało się 800 kg mię-
sa. Pokrzywdzony podjechał pod bazar i wyszedł 
na chwilę z samochodu, zostawił w nim kluczy-
ki. Policjanci zaczęli szukać auta, kilka godzin 
później znaleźli je na terenie Wawra. Mięso by-
ło w środku. 

Wynieśli instrumenty muzyczne
Do komendy przy Grenadierów zgłosił się 

pokrzywdzony, który powiadomił policjantów 
o włamaniu do piwnicy, w wyniku którego utra-
cił akcesoria i instrumenty muzyczne o wartości 
20 tys. złotych. Wystarczyły dwa dni, by ustalić 
i zatrzymać dwóch mężczyzn podejrzewanych 
o włamanie. Funkcjonariusze odzyskali skradzio-
ne rzeczy. Grzegorz K. i Krzysztof B. usłyszeli 
już zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się 
przyznali. Obaj mężczyźni poddali się dobrowol-
nie karze zaproponowanej im przez prokuratora.

Po trzech miesiącach  
złapano sprawców

W marcu bieżącego roku dyżurny południowo-
praskiej komendy przyjął zawiadomienie o roz-
boju, do jakiego doszło na przystanku tramwajo-
wym. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że zo-
stał zaczepiony przez dwóch agresywnych męż-
czyzn, którzy na przystanku wypchnęli go z tram-
waju i używając przemocy dokonali kradzieży 

rzeczy osobistych, między innymi portfela z do-
kumentami oraz telefonu komórkowego i pienię-
dzy w kwocie 10 euro. Po przyjęciu zawiadomie-
nia, sprawą rozboju zajęli się dochodzeniowcy 
i kryminalni. Trzy miesiące później zatrzymano 
pierwszego z mężczyzn podejrzewanych o roz-
bój, a następnego dnia również drugiego. Do 
ustalenia i zatrzymania mężczyzn doszło dzięki 
żmudnej i wytrwałej pracy operacyjnej. 28-letni 
Adrian S. i 26-letni Maciej S. usłyszeli zarzut roz-
boju za który grozi kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

Próbował ukryć się... pod kocem
Dyżurny z komisariatu w Wesołej został powia-

domiony o dokonywanej kradzieży. Z informacji 
wynikało, że nad ranem podejrzany mężczyzna 
wszedł do mieszkania przez otwarte drzwi bal-
konowe. Na miejsce wysłany został patrol. Funk-
cjonariusze weszli do mieszkania, w którym mia-
ło dojść do kradzieży i ku zdziwieniu mieszkań-
ców, w jednym z pokoi policjanci odnaleźli po-
dejrzewanego o kradzież mężczyznę, który skrył 
się przed policjantami… pod kocem. 28-latek zo-
stał zatrzymany i doprowadzony do  celi. Dal-
sze czynności w tej sprawie wykonali kryminalni 
i dochodzeniowcy, którzy ustalili, że nie tylko tę 
kradzież mężczyzna ma na swoim sumieniu. Ka-
mil B. usłyszał łącznie osiem zarzutów kradzie-
ży, do których się przyznał. Prokurator objął po-
dejrzanego policyjnym dozorem. 28-latek działał 
w tak zwanej recydywie.

Przez okno do warsztatu
Policjant z Pragi Południe pełniący służbę wraz 

ze strażnikiem miejskim zatrzymał mężczyznę 
podejrzanego o kradzież. 19-latek wykorzystując 
otwarte okno wszedł do biura warsztatu samocho-
dowego, skąd ukradł laptopa, aparat fotograficz-
ny i pieniądze. Łączna wartość strat została osza-
cowana przez pokrzywdzonego na sumę ponad  
5 tys. złotych. Funkcjonariusze odzyskali skra-
dzione pieniądze i sprzęt elektroniczny. W wyni-
ku dalszych czynności policjanci ustalili, że męż-
czyzna usiłował włamać się do czterech szafek 
pracowników warsztatu. Damian R. usłyszał za-
rzuty kradzieży i usiłowania kradzieży z włama-
niem, do których się przyznał. Za kradzież grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności. toms
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  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
l Maty bambusowe l ¯aluzje l 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%   

Trwa koszmar, jakim od wie-
lu miesięcy jest pokonanie ul. 
Marsa. Każdego dnia kierow-
cy i mieszkańcy pomstują na 
ciągnącą się inwestycję bardzo 
mocno utrudniającą im życie. 
Informowaliśmy już w „Miesz-
kańcu” („Chmury nad Marsa”, 
nr 10 z 2013 r.), że sąd admini-
stracyjny nakazał wstrzymanie 

części prac. Chodziło o zaskar-
żoną przez okolicznych miesz-
kańców i przedsiębiorców bu-
dowę ekranów dźwiękochłon-
nych. Jednak mimo sądowego 
nakazu wielkie, pięciometrowej 
wysokości ekrany nadal były 
stawiane wzdłuż przebudowy-
wanej ulicy. 

– Dlaczego jest łamane pra-
wo? Kto może mnie, moją ro-
dzinę obronić przed agreso-
rem, którym jest Miasto, które 
przy ul. Marsa prowadzi samo-
wolę budowlaną? – na jednym 
z czerwcowych spotkań z Jac-
kiem Kozłowskim, wojewodą 

mazowieckim pytał protestują-
cy przeciw ekranom pan Janusz. 

Przebudowa ul. Marsa i Żoł-
nierskiej realizowana jest na 
podstawie decyzji wydanej wła-
śnie przez wojewodę. Inwesto-
rem jest Zarząd Miejskich In-
westycji Drogowych. Zaplano-
wane, wielkie ekrany dźwię-
kochłonne są źródłem wielkie-
go konfliktu. – Ja to rozumiem, 
gdyż mogą znacznie utrudnić 

prowadzenie działalności go-
spodarczej ludziom, którzy do 
tej pory prowadzili swoje biz-
nesy bezpośrednio przy ulicy. Te 
ekrany odcinają przedsiębior-
ców od ulicy, od potencjalnego 
klienta – mówił wojewoda i wy-
jaśnił, że tak duże ekrany musia-
ły zostać zaplanowane w podpi-
sanej przez niego decyzji, gdyż 
tak właśnie stanowiło prawo, 
w czasie, gdy decyzja była wy-
dawana. Prawo się trochę zmie-
niło, ale urząd wojewódzki nie 
może samodzielnie zmienić wy-
danej przez siebie decyzji, choć-
by nawet bardzo chciał.

W wyniku postępowań sądo-
wych Naczelny Sąd Admini-
stracyjny wydał postanowienie 
o wstrzymaniu budowy spor-
nych ekranów. – Ja się bardzo 
cieszę z takiego rozstrzygnię-
cia, bo być może orzecznic-
two sądów się zmieni i w walce 
z nadużywaniem ekranów sądy 
wreszcie staną po stronie oby-
wateli, a nie po stronie absur-
dalnych przepisów – mówił Ja-
cek Kozłowski. Ale jest to po-
stanowienie, w pewnym sensie, 
tymczasowe (forma zabezpie-
czenia powództwa). Protestują-

cych mieszkańców rozsierdziło 
to, że mimo decyzji sądu nadal 
trwały prace przy budowie no-
wych ekranów. 

– Faktycznie, już po decyzji 
NSA zostało ustawionych jesz-
cze kilka elementów ekranów 
dźwiękochłonnych, ale to raczej 
w formie uzupełnienia już ist-
niejących i nie zamierzamy bu-
dować dalszych ekranów – de-
klaruje „Mieszkańcowi” Mał-
gorzata Gajewska, rzecznik 
ZMiD. Niestety, nie wiadomo 
kiedy NSA podejmie ostatecz-
ną decyzję w sprawie tej inwe-
stycji. Adam Rosiński

dokończenie ze str. 1

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

l  soczewki z antyrefleksem
l soczewki do pracy biurowej
l  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

Ekrany z marsa
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Pierwsza edycja południo-
wopraskiego konkursu „Za-
śpiewaj na Francuskiej”, 
współorganizowanego przez 
Urząd Dzielnicy Praga-Po-
łudnie m. st. Warszawy wraz 
z Francuską Izbą Przemysło-
wo-Handlową w Polsce - roz-
poczęta! Za nami półfinał. 

Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych na tere-
nie naszej dzielnicy. Uczest-
nicy - w tym roku głównie 
dziewczęta - to zarówno oso-
by, które mają za sobą spore 
doświadczenie estradowe lub 
sceniczne, ale też takie, któ-
re po prostu mają piękny głos, 
spory potencjał i odwagę, by 

stanąć w konkursowe szranki. 
Czy wszyscy znali język fran-
cuski? Nie, przeciwnie! Znało 
go niewiele osób, ale w więk-
szości śpiewały tak, że niezo-
rientowani nie uwierzyliby, że 
młoda artystka z całego fran-
cuskiego zna tylko słowa wy-
konywanej piosenki! 

Jury w składzie: reprezen-
tujący Ambasadę Francji Fra-
nçois Richerme Attaché ds. 
współpracy językowej, Iwona 
Kaczorowska reprezentująca 
Urząd Dzielnicy Praga Połu-
dnie, Maria Juszczyk z Klu-
bu Kultury Saska Kępa, Ali-
cja Rukowicz z Francuskiej 
Izby Handlowo - Przemysło-
wej w Polsce (sekretarz ju-

ry) i Ryszard Kalkhoff prze-
wodniczący Komisji Kultu-
ry Rady Dzielnicy Praga Po-
łudnie (przewodniczący jury) 
nie miało łatwego zadania, 
bo na ogół poziom eliminacji 
w Klubie Kultury Saska Kę-
pa na ul. Brukselskiej był na-
prawdę wysoki. 

Po burzliwych obradach ju-
rorzy wyłonili 7 osób do fina-
łowego występu 14 lipca: Ju-
lia Nowikowska z IV LO im 
Mickiewicza z piosenką Edith 
Piaf „Milord”, Aneta Dadas 
z Zespołu Szkół nr 37 im. A. 
Osieckiej z piosenką Garou 
„Seul”, Adrianna Rozbicka (ta 
sama szkoła) z przebojem La-
ry Fabian „Je t’aime”, Emilia 

Zgutka z Zespołu Szkół Ga-
stronomiczno – Hotelarskich 
z ul. Majdańskiej - Lââm „Pe-
tite Soeur”, Maria Leszcze-
łowska z Zespołu Szkół nr 
77 Gimnazjum z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi nr 19  im. 
B. Prusa piosenką „Je veux” 
Zaz, Joanna Gawryszewska 
z LXXII LO im. Jasińskiego 
- „Pod niebem Paryża” oraz 
Natalia Drewnik Gimnazjum 
nr 28 im. Gen. bryg. F.  Sznaj-
dego z „Voyage, Voyage” De-
sireless. 

Niestety, koncert finało-
wy odbędzie się w wakacje 
(ale właśnie wtedy przypada 
święto Francji!), dlatego dwie 
spośród zakwalifikowanych 
uczestniczek (Maria i Nata-
lia) nie będą mogły dla nas 
zaśpiewać 14 lipca, ponieważ 
mają już zaplanowane wyjaz-

dy za granicę. Wielka szkoda, 
zachęcamy do udziału w przy-
szłym roku!

Konkurs wzbudził duże za-
interesowanie, ale też i emo-
cje. Chodziło m.in. o takie 
zmiany w regulaminie, któ-
re pozwoliłyby rozszerzyć li-
stę dopuszczonych do kon-
kursu piosenek, sugerując tak-

że innych wykonawców oraz 
znacznie szersze spektrum 
czasowe, z tradycyjnymi pio-
senkami francuskimi włącz-
nie.

Póki co - niecierpliwie cze-
kamy na finał: 14 lipca na ul. 
Francuskiej, podczas obcho-
dów Święta Francji! Zapra-
szamy! Katarzyna Jasiek

Zaśpiewaj na Francuskiej

Nareszcie wakacje
Rok szkolny 2012/2013 uroczyście zakoń-
czony! Uczniowie w  galowych strojach 
wypełnili salę Gimnazjum nr 20 im. Bohate-
rów Olszynki Grochowskiej przy ul. Afry-
kańskiej 11. Był poczet sztandarowy, byli 
znakomici goście, nauczyciele, rodzice. Ale 
zwłaszcza – było wiele radości! 

Nie tylko dlatego, że przez ponad dwa miesiące nie trzeba będzie 
codziennie rano wstawać i biec do szkoły, że koniec z odrabianiem 
lekcji, klasówkami! Mnóstwo radości i dumy dało podsumowanie 
minionego roku, a zwłaszcza - splendoru, jakiego przysporzyli tej 
znakomitej szkole jej uczniowie.

Zofia Idzikowska, reprezentująca podczas uroczystości Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego, podsumowała trudną, całorocz-
ną pracę grona pedagogicznego. Przedstawicielka Rady Rodzi-
ców podkreśliła wiele zmian, jakie zaszły przez ten rok w życiu 
pierwszoklasistów, życzyła dobrego wypoczynku, udanych wa-
kacji. 

W uroczyście, choć wakacyjnie przystrojonej sali gimnastycznej 
nagradzanie zaczęto od uhonorowania nauczycieli, którzy włożyli 
wiele pracy w to, by wybitni uczniowie odnieśli tegoroczne sukcesy 
w rozmaitych zmaganiach międzyszkolnych, dzielnicowych i nie 
tylko. Odczytano i wręczono zaszczytne listy gratulacyjne, wysto-
sowane do wyróżniających się pedagogów przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty Karola Semika, który podkreślił twórczy wkład 
ich pracy w przekazywaniu wiedzy i wskazywaniu drogi do dalsze-
go kształcenia. 

A potem była lawina wyróżnień i nagród za szczególne osiągnię-
cia młodzieży w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawo-
dach sportowych. Dyrektor placówki, Paweł Jaworski i wicedy-
rektor, Jadwiga Reczyńska, mieli ręce pełne roboty! A to wybitni 
młodzi matematycy, a to stypendyści - w całej szkole otrzymało je 
24 uczniów  - wśród których szczególnie podkreślano rewelacyjną 
średnią wybitnego pierwszoklasisty, Piotra Libery (średnia 5,43), 
a to sportowcy.

Szczególnie uhonorowano także młodego dziennikarza, Przemka 
współredaktora szkolnej gazetki „Afrykanka”. Szkoła ma też wy-
bitnych sportowców - pierwsze klasy to kopalnia talentów, zauwa-
żanych i nagradzanych wielokrotnie. 

- To był trudny, lecz owocny rok - powiedział „Mieszkańcowi” 
dyrektor Jaworski. - Mamy sześciu finalistów konkursów przedmio-
towych, ośmiu finalistów egzaminu gimnazjalnego, jesteśmy w czo-
łówce praskich gimnazjów. A podczas wakacji - remonty! W tym ro-
ku piony wodne i stolarki na parterze. Przyszły rok? Staramy się co-
raz mocniej dostosowywać wymagania programowe do najlepszych 
uczniów, coraz większy nacisk kładziemy na indywidualne podejście 
do ucznia. Na przykład Piotr Libera to ewenement, ten uczeń będzie 
miał w przyszłym roku tzw. dodatkowe godziny jako uczeń zdolny, 
bo rzeczywiście musimy mu pomóc.

Cóż, świetna szkoła - świetni uczniowie! A przed nimi wakacje, 
dla jednych - czas relaksu, dla innych - przygotowywania szkoły na 
nowy rok, oby pełen nie mniejszych sukcesów, niż obecny! 

KaJa

Mamy ulicę Francuską, mamy też po raz kolejny święto Francji 
– gdzieżby indziej obchodzone, jeśli nie na Francuskiej właśnie, 
i to już po raz kolejny, czemu więc nie piosenka francuska? 
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26 czerwca w Galerii Por-
czyńskich przy Placu Banko-
wym odbyło się uroczyste spo-
tkanie z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Spół-
dzielczości. Zaproszo-
nych gości powitał dr 
Jerzy Jankowski, prze-
wodniczący Zgroma-
dzenia Ogólnego Krajo-
wej Rady Spółdzielczej. Zwy-
cięzcom wręczono nagrody  
konkursów Oskar Spółdziel-
czości Polskiej, Menedżer - 
Spółdzielca, Prymus 2013 oraz 
Złote Laury Spółdzielczości. 
Uhonorowano również zwy-
cięzców konkursu na najlep-
szą pracę naukową o tematyce 
spółdzielczej. Obchody zakoń-
czył występ artystów z SBM 
„Torwar” w Warszawie oraz 
SM w Bielawie. 

z�z�z
Stolica przygotowuje się do 

przyjęcia nowego planu rewi-
talizacji na lata 2014-2020. Po 
dokonaniu ewaluacji poprzed-
niego programu, po debatach 
z przedstawicielami świata na-
uki, organizacji pozarządowych 
i środowisk branżowych, pro-
jekt programu będzie konsul-
towany z mieszkańcami War-
szawy. - Jesteśmy już po rozmo-
wach z organizacjami pozarzą-
dowymi i ekspertami, z którymi 
debatowaliśmy o założeniach 
nowego programu. W ostat-
ni poniedziałek Komitet Moni-
torujący zaakceptował nasze 
postulaty i w pełni potwierdził 
nasze przemyślenia, również 
z badań, których dokonaliśmy 
w zeszłym roku, sprawdzając 
skuteczność prowadzonej in-
terwencji – powiedział podczas 
konferencji prasowej Michał 
Olszewski, zastępca Prezyden-
ta m.st. Warszawy. 

z�z�z
Potwierdziły się doniesie-

nia o przypadkach zabiera-
nia mieszkańcom kontenerów 
przez firmy zajmujące się wy-
wozem śmieci. Działający przy 
wojewodzie mazowieckim ze-
spół monitorujący wdrażanie 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku zbiera od samorzą-
dów informacje na ten temat. 
Mieszkańcy woj. mazowieckie-
go również są proszeni o zgła-
szanie takich sytuacji do wła-
ściwego urzędu gminy/miasta 
lub do urzędu wojewódzkiego 
(bezpłatna całodobowa info-
linia 987 lub e-mail: kryzys@
mazowieckie.pl). Wojewoda 
będzie podejmował działania 
interwencyjne.

z�z�z
Od 1 lipca można częściej 

korzystać z wodnych atrakcji 
Warszawskich Linii Turystycz-
nych. Bezpłatne promy „Wil-
ga”, „Słonka” i „Turkawka” 

pływają codziennie, a tramwaj 
wodny dodatkowo w piątki.  
Statek „Wars” do końca sierp-
nia, pływa trzy razy dziennie 
w piątki oraz cztery razy dzien-
nie w weekendy i dni świątecz-
ne. Za rejs trzeba zapłacić 18 
zł. W rejs nad Zalew Zegrzyń-
ski, do Serocka można się wy-
brać we wszystkie soboty i nie-
dziele oraz święta. Koszt cało-
dziennej podróży to 36 zł.  Stat-
ki „Zefir” i „Wars” odpływają 
w tym sezonie z przystanku na 
Cyplu Czerniakowskim. Więcej 
na stronie ZTM, w zakładce „li-
nie turystyczne”. 

z�z�z
To trudny okres dla miesz-

kańców Warszawy - na czas 
wakacji zamknięto dwie stacje 
metra - Centrum i Świętokrzy-
ska. Pociągi podziemnej kolej-
ki kursujące od strony Młocin 
będą dojeżdżać tylko do sta-
cji Ratusz Arsenał, a te jadące 
z Kabat skończą swój bieg na 
stacji Politechnika. Powodem 
utrudnień jest budowa połącze-
nia I i II linii podziemnej kolej-
ki. Uruchomiono tramwajowe 
i autobusowe linie zastępcze. 

z�z�z
Od 9 lipca można zapisać 

się na XXIII Bieg Powstania 
Warszawskiego. Bieg organi-
zowany jest przez Warszaw-
ski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w ramach cyklu „Zabiegaj 
o Pamięć”. – W tym roku mo-
żemy spodziewać się zmian na 

trasie biegu. Przepustowość 
naszej trasy ma swoje grani-
ce. Aby dać możliwość startu 
7000 uczestników, podjęliśmy 
decyzję o rozdzieleniu startów 
na 5 km i 10 km – mówi Mar-
cin Kuriata, kierownik Działu 
Marketingu i Organizacji Im-
prez WOSiR. Zapisy odbywają 
się poprzez stronę www.wosir.
waw.pl

z�z�z
W związku z przebudową 

chodnika przy ul. Ostrobram-
skiej na odcinku od ul. Fiel-
dorfa do ul. Rodziewiczówny 
powstanie droga dla rowerów. 
„W tej sprawie podpisano umo-
wę, a  wykonawca został wpro-
wadzony. Zakończenie prac je-

sienią” – ogłosił pełnomocnik 
prezydent Warszawy ds. komu-
nikacji rowerowej Łukasz Pu-
chalski.

z�z�z
Jak co roku przed wyjazdami 

dzieci na letni wypoczynek, ro-
dzice i opiekunowie mogą zgła-
szać do kontroli autobus lub 
kierowcę. Kontrole autobusów 
dokonywane są na parkingu 
przy ul. Łazienkowskiej obok 
hali na Torwarze, w poniedział-
ki i środy w godz. 5.00-9.00, 
we wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 5.00-9.30 lub do czasu 
zakończenia kontroli wszyst-
kich autokarów. W innych ter-
minach kontroli dokonuje się  
po wcześniejszym zgłoszeniu 
miejsca i czasu kontroli w Wy-

dziale Ruchu Drogowego KSP 
pod nr tel. 22 603-77-55 (ca-
łodobowo) lub 22 603-77-18 

(pon.-pt. w godz. 8.00-
16.00).   

z�z�z
To już osiemnasty 

sezon popularnej „tet-
ki”. Linię T, oprócz wa-

gonu promocyjnego ob-
sługują również dwa zabytko-

we tramwaje. Specjalny mul-
timedialny wagon promocyj-
ny kursuje w weekendy do 29 
września br. Tą samą trasą kur-
sują też dwa zabytkowe tram-

waje, w których konduktorami 
i przewodnikami są członkowie 
Klubu Miłośników Komunika-
cji Miejskiej (kursy z przewod-
nikiem są oznaczone w rozkła-
dzie literą p). Podczas godzin-
nej przejażdżki w stylu retro 
można zobaczyć charaktery-
styczne miejsca związane z hi-
storią Warszawy. 

z�z�z
W Ogrodzie Botanicznym 

w Powsinie w lipcu można 
oglądać dużą kolekcję liliow-
ców. Najliczniejszą grupą w ko-
lekcji lilii są odmiany zalicza-
ne do mieszańców azjatyckich, 
mają kwiaty w różnych bar-
wach, od białej do ciemnoczer-
wonej, przez wszystkie odcie-
nie barwy żółtej i pomarańczo-
wej, są także odmiany o kwia-
tach różowych. Rozpoczynają 
także kwitnienie mieczyki, któ-
rych w ogrodzie są 94 odmia-

ny o najróżniejszych barwach 
kwiatów, a pod koniec miesią-
ca zakwitną kanny. Kwitną tak-
że liczne odmiany tawułek oraz 
róże, których w ogrodzie zgro-
madzono ponad 750 odmian 
i gatunków.

(ab) (onet) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. 
J. Paderewskiego – 6.07. godz. 18.30 – Pokaz Finałowy w ramach 
międzynarodowego projektu teatralno-edukacyjnego „Brave Kids 
Warszawa” (I edycja), wstęp wolny; 7.07. godz. 17.00 – „Słonecz-
ne melodie w Parku Skaryszewskim” – koncert Ryszarda Makow-
skiego z zespołem, wstęp wolny; 10.07. godz. 21.45 – Kino Ple-
nerowe w Parku Skaryszewskim: „Wrzos” (1938 r.), wstęp wol-
ny; 13.07. godz. 18.00 – „Park Skaryszewski w jazzowym klima-
cie” – koncert zespołu „Agata Malcherek Ensamble”, wstęp wol-
ny; 17.07. godz. 21.45 – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: 
„Szpieg w masce” (1933 r.), wstęp wolny; 20.07. godz. 18.00 – 
„Facet w meloniku” koncert zespołu „East Earth Band”(Power blu-
es), wstęp wolny; 21.07. godz. 18.00 – Koncert „Melodie słonecz-
nego południa”, wstęp wolny; 24.07. godz. 21.45 – Kino Plenero-
we w Parku Skaryszewskim: „Gehenna” (1938 r.), wstęp wolny; 
25.07. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi i Jego Goście – 21. 
rocznica kabaretu i Benefis Młodego Artysty – Maciej Sufa – 25 
urodziny! Wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 - poniedziałek 
godz. 10.00-11.30 -Wakacyjny kurs języka angielskiego gr. podsta-
wowa. Godz. 12.00-13.30 - Wakacyjny kurs języka angielskiego gr. 
średnio zaawansowana; godz. 14.00-15.30 - Wakacyjny kurs języka 
angielskiego gr. przed średniozaawansowana. Płatność: lipiec: 50 
zł, sierpień: 30 zł; Wtorek godz. 9.00-10.30 - Wakacyjny kurs ję-
zyka angielskiego gr. początkująca. Płatność: lipiec: 50 zł, sierpień: 
30 zł; Środa (tylko lipiec) godz. 11.00–13.00 - Pchli Targ. Miejsce 
wymiany i handlu ciuchami, rzeczami, książkami i innymi małoga-
barytowymi przedmiotami. Wstęp jest darmowy, a opłata za „sto-
isko” wynosi symboliczną „złotówkę”; Piątek godz. 10.00-12.00 - 
Piątek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny;
 Klub Kultury „Saska Kępa” ul. Brukselska 23 - 04.07. 
godz. 19.00 - Letnie Kino Kępa: „Passione” reż. John Turturro; 
05.07. godz. 19.00 - Letnie Kino Kępa: „Wiedźma wojny” reż. 
Kim Nguyen; 10.07. godz. 10.30 - Spektakl dla dzieci „Kopciu-
szek”, wstęp 15 zł; Bilety grupowe 12 zł; 10.07. godz. 18.00-
21.00 - Wakacyjny wieczorek  taneczny; Seniorzy wstęp 10 zł; 
11.07. godz. 19.00 - Letnie Kino Kępa - „Spotkanie na krańcach 
świata” reż. Werner Herzog; 12.07. godz. 10.30 - Spektakl dla 
dzieci „Kopciuszek”, wstęp 15 zł, bilety grupowe 12 zł; 12.07. 
godz.19.00 - Letnie Kino Kępa - „Hanami Kwiat wiśni”; 17.07. 
godz. 18.00-21.00 - Wakacyjny wieczorek taneczny; Seniorzy 
wstęp 10 zł; 18.07. godz. 19.00 - Letnie Kino Kępa - „Nad mo-
rzem” reż. Pedro Gonzáles-Rubio; 19.07. godz. 19.00 - Letnie 
Kino Kępa - „Kobiety bez mężczyzn” rez. Shirin Neshat; 23.07. 
i 25.07. godz. 10.30 - Spektakl dla dzieci „Kot w Butach”; wstęp 
15 zł, bilety grupowe 12 zł; 24.07. godz. 18.00-21.00 - Wakacyj-
ny wieczorek  taneczny. Seniorzy wstęp 10 zł. W cenie biletu bon 
konsumpcyjny o wartości 9 zł do wykorzystania w kawiarni; 
 Hipodrom (Szwadron Jazdy RP, Stara Miłosna, ul. Szkol-
na 14) – 13 i 14 lipca - odbędzie się Międzynarodowa Wystawa 
Psów Rasowych. Bilet wstępu kosztuje 20 zł, młodzież szkolna 
i emeryci – wstęp wolny;
 Kino Praha ul. Jagiellońska 26 – 1 lipiec – 31 sierpień - 
Poranne projekcje bajek połączone z ciekawymi warsztatami dla 
dzieci. Bilety od 10 zł! Na wszystkie warsztaty obowiązują rezer-
wacje! Program na www.kinopraha.pl Ceny biletów: 10 zł - ce-
na dotyczy bajek od pon. do piątku, które zaczynają się od godz. 
10.00-10.30; 15 zł - „Tańcograjki” (sobota) oraz poranki teatral-
no-filmowe (niedziela). Rezerwacje pod nr tel.22 343 03 02;
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 06.07. godz. 16.00 
- W starym kinie – „Jadzia” (fab., 1936), reż. Mieczysław Kra-
wicz. W lipcowe i sierpniowe weekendy o godz. 16.00 wyświe-
tlane będą przedwojenne filmy fabularne;
 Przewodnickie Biuro Turystyczne PTTK „TRAKT” -  Spacer-
ki po Warszawie - 20.07. godz. 12.00 - SASKA KĘPA, czyli co by 
było, gdyby Poniatowszczaka nie było… Spotkanie pod pomnikiem 
Jerzego Waszyngtona na rondzie Waszyngtona; Cena 6 złotych.

ZA PRO SZE NIA DLA mIE SZKAń Ców

rEKlAMA rEKlAMA  

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!
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- Tu jestem, panie Kaziu – tu!… Eustachy Mordziak kiwał z da-
leka ręką do swojego kolegi, Kazimierza Główki, który dość bez-
radnie rozglądał się wokół.

- Całe szczęście, że pan krzyknął, bo nijak nie mogę się tu ro-
zeznać. Jakbym przyszedł, jak zawsze – od Komorskiej, to byłoby 
normalnie, ale od Zamienieckiej, to nie ten bazar. Pustawo tu by-
ło, sennie, a teraz ruch jak w ulu.

- Budujemy się. 
- Widzę, ale połapać się w tym łatwo nie jest. Dziś właściwie 

przypadkiem znalazłem pana, u którego kupuję kaszę gryczaną. 
Żona mi mówi, żeby tylko u niego kupować, to się słucham. Dłu-
go to potrwa?

- Jak to z budową – nigdy nie wiadomo, zwłaszcza w Warsza-
wie. Tu zawsze ni z tego ni z owego koparka może na jakąś bombę 
trafić i chciał nie chciał z kalendarza robi się klops. 

- A tu nie jest przypadkiem, jak w tym dowcipie: Wścibski prze-
chodzeń ogląda przez ogrodzenie plac budowy i pyta przechodzą-
cego robotnika: - To ilu was tu pracuje? – Z majstrem siedmiu, 
pada odpowiedź.- A jak majstra nie ma? – Jak go nie ma, to nikt.

- Pan wie, panie Kaziu, że i ja ciekawy wszystkiego jestem, też 
co chwilę zerkam przez płot. I muszę panu powiedzieć, że nie. Za-
suwają, jak małe samochodziki. Inne czasy teraz są.

- Inne, jak inne, ale jako komu włos do roboty wpadnie, to zawsze 
wstręt odczuwa. A nawet jak już jaką robotę dostanie, to jej nie sza-
nuje. Ludzka natura skomplikowana jest. Nie trafi się.

- Osobliwie kobieca. Za kobietą, panie Kaziu, to się nie trafi. 
Raz człowiek staje na głowie, a i tak z niczego nie jest zadowolo-

na. A innym razem, nawet jak przyjdę na lekkiej bańce, to uśmie-
cha się, zapyta czy czego mi nie trzeba, no do rany przyłóż. 

- Jak pan to sobie tłumaczy? - Sam nie wiem. Kwiatek przynio-
słem i wszystko. 

- Widzisz pan, kobiety bardziej uczuciowe są. Byle kwiatek bar-
dziej je wzrusza niż najbardziej łzawe historie o koledze z wojska, 
który natychmiastowej pomocy potrzebował. 

- To prawda, na wojsko Krysia nie jest czuła nic a nic, wiem 
z doświadczenia. 

- Zaprzeczyć się jednak nie da, że pod względem damsko-mę-
skim żyjemy już panie Eustachy w innym świecie. Panie śmiało 
sięgają po męskie zawody, domagają się taki samych praw jak my. 
Słusznie, moim zdaniem. 

- No, a dzieci, dom, ukochany mężczyzna? Panie Kaziu, to już 
nie są wartości, które trzeba pielęgnować? Co to za świat będzie, 
jak się okaże, że rzeczywiście Kopernik była kobietą? Ja, powiem 
panu, jestem tradycjonalistą. Nigdy mi się nie podobały kobiety-
-murarki, traktorzystki, czy pilotki. Rozumiem – równouprawnie-
nie w pracy, ale matki i żony nikt nie zastąpi. Co mi z tego, że Kry-
sia, dajmy na to, byłaby generałem, jak by życie na poligonach 
spędzała, w namiotach, zamiast w łóżku obok mnie? 

- Niech się pan nie martwi, świat uczuć damsko-męskich jest 
trwały jak gatunek ludzki i w końcu zawsze będzie górą. Nawet na-
sza Marysia Skłodowska–Curie udanie połączyła miłość z nauką.

- Może pod względem emancypacji damsko – męskiej jestem 
nieprzystosowany, ale mnie na ten przykład dowcipy o kobietach 
śmieszą, choć słyszę, że to przejaw męskiego… tego, no… szowi-
nizmu.

- Jakie dowcipy? 
- Na ten przykład taki: Przyjaciółka zwierza się przyjaciółce: - 

Wiesz, ja nie mam takich wygórowanych wymagań w stosunku do 
mężczyzn. Wystarczy, żeby był dobry, wrażliwy, czuły… Jak my-
ślisz, są jeszcze tacy milionerzy?   Szaser

Co�tam�pa�nie�na�Pradze...

Kasza

Kobiecym okiem

ków dostęp do internetu w wy-
branych miejscach publicznych 
dla każdego, kto posiada urzą-
dzenie z taką właśnie kartą. 
Czemu to służy? Na przykład te-
mu, żeby usiąść w samochodzie 
lub na ławeczce w pobliżu i przy 
pomocy laptopa, palmtopa, te-
lefonu komórkowego itp. połą-
czyć się z internetem: młodym 
nie trzeba tłumaczyć, a star-
si mogą wysłać i odebrać ma-
ile, połączyć się z elektronicz-
nym systemem obsługi pacjen-
tów południowopraskiego i wa-

werskiego ZOZ-u, sprawdzić 
rozkład jazdy autobusów czy 
znaleźć najlepsze połączenie 
stąd na przykład na małą ulicę 
Skalbmierską (kto wie, gdzie to 
jest?!).

Przyda się starszym szcze-
gólnie, gdy nauczą się korzy-
stać z internetu w telefonie ko-
mórkowym, bo warto, to sza-
lenie ułatwia życie. Wszyst-
kie te nowoczesne, przydatne 
miejsca bezpłatnej komuni-
kacji internetowej oznaczone 
są niebieskimi lub brązowy-

mi tablicami z napisem HOT 
SPOT UM-Warszawa (choć to 
inicjatywa naszego, południo-
wopraskiego urzędu). Znajdu-
ją się m.in. na ul. Waszyngto-
na przy Kinowej, Międzyna-
rodowej i przy Rondzie. Na 
ul. Francuskiej przy Zwycięz-
ców, Obrońców i przy Walecz-
nych. Na ul. Egipskiej, Abra-
hama, Wiatracznej. Na Placu 
Szembeka; czynne 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygo-
dniu. Jedno połączenie może 
trwać zdaje się nie dłużej, niż 
około pół godziny, ale gdy się 
skończy, kolejne bez problemu 
można natychmiast rozpocząć 
na nowo. Tylko korzystać!

Ech, czasy. Kiedyś listy pisa-
ło się na ładnym papierze lub 
kartce wyciętej z zeszytu: „Ko-
chana� Jadziu,� w� pierwszych�
słowach� mojego� listu…” 
A dziś? Cze, spoko, nara, sie-
ma, byle zmieścić to w jednym 
szybkim smsie czy mailu. 

Tak to jest w życiu - najlepiej, 
gdy śmiało czerpiemy z no-
woczesności, nie zapomina-
jąc o tym, co najprzyjemniejsze 
i najwartościowsze w tradycji.

żu

Niby każdy wszystko wie, 
a jak poskrobać, dopytać, to 
wie niewielu. Na przykład, 
jak i dlaczego działa kompu-
ter. Albo telefon komórkowy. 
O banalnym kalkulatorze nie 
wspomnę. Czy - powiedzmy 
- o tym, co to jest właściwie 
i skąd się naprawdę bierze ten 
cały prąd, obecny w naszych 
domowych gniazdkach już od 
kilku generacji!

Młode pokolenie wie, śred-
nie też jest dość dobrze zo-
rientowane, a to nieco starsze 
i znacznie starsze w większo-
ści ziewnie lub odwróci gło-
wę gdy usłyszy, że po naszej 
stronie Wisły, czyli po prostu 
- u nas, działa ponad dziesięć 
punktów Hot Spot. Bo kogo 
może obchodzić jakiś tam hot-
-cośtam, nie mylić z hot do-
giem ani z hot-elem. 

A może, i powinien! Chodzi 
o dostępną za darmo w Warsza-
wie, już od kilku lat, sieć  Wi-Fi. 
Czyli o darmowy dla użytkowni-
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Facet z honorem
Adam Grzegrzółka, burmistrz Biało-

łęki podał się do dymisji po tym, jak zo-
stał zatrzymany przez policję za jazdę 
na rowerze pod wpływem alkoholu (0,9 
promille). Smutny to fakt. Alkoholizm 
jest plagą, z którą w Polsce nie potrafi-
my się uporać. Nietrzeźwi kierowcy sa-
mochodów doprowadzają do wielu tra-
gedii na drogach. Nietrzeźwi rowerzyści 

nie są wprawdzie równie wielkim zagrożeniem - sami nie zabijają, 
ale swoim nieprzewidywalnym zachowaniem, np. jazdą wężykiem, 
stwarzają na jezdni niebezpieczne sytuacje i są pośrednimi spraw-
cami groźnych wypadków. Słusznie więc ich także obowiązuje ko-
deks drogowy. Przepisy mówią, że gdy rowerzysta ma więcej niż 
pół promila alkoholu w organizmie, mamy do czynienia z przestęp-
stwem i nie ma co dyskutować na ten temat.

Walka z pijanymi kierowcami przypomina walkę z wiatrakami, 
ponieważ nie spotykają się oni z powszechnym potępieniem spo-
łecznym. Bić się w piersi powinny zwłaszcza osoby publiczne, któ-
re wzajemnie rozgrzeszają się z jazdy na podwójnym gazie, a gdy 
zostaną przyłapane, zachowują się często buńczucznie i próbu-
ją uniknąć odpowiedzialności. Mieliśmy takie przypadki, niektóre 
zostały sfilmowane przez dziennikarzy, wśród parlamentarzystów, 
radnych, burmistrzów wielu miast. Koledzy stają za nimi murem, 
wymyślają różne karkołomne usprawiedliwienia. Nikt nie traci z te-
go powodu funkcji.

Na tym tle przypadek Adama Grzegrzółki jest wyjątkowy i choć 
z jednej strony - smutny, to z drugiej  - paradoksalnie, budujący. Fa-
cet zachował się z honorem! Policjanci, którzy go zatrzymali, pod-
kreślali, że był grzeczny, kulturalny, wypełniał polecenia. Złościł 
się nie na nich, lecz na siebie. Potem przeprosił swoich wyborców 
i prezydent miasta. Powiedział, że takie zdarzenie nie powinno ab-
solutnie mieć miejsca i że poniesie konsekwencje z tym związane. 
Jakże inaczej zareagowała znana dziennikarka zatrzymana w mniej 
więcej tym samym czasie na warszawskich ulicach, również na ro-
werze (1,1 promille), która „ jak donoszą media”  zrugała policjan-
tów, twierdziła, że jako dziennikarka nie powinna zostać zatrzy-
mana, powołując się na szereg znajomości groziła im zwolnieniem 
z pracy, mówiła, że doszło do wielkiego nadużycia, bo wypiła tylko 
jedno piwo itp.

Modelowe zachowanie byłego już burmistrza Białołęki wobec 
policjantów, jego skrucha, pokajanie się przed wyborcami o tyle 
mnie nie dziwią, że jako senator poznałem go z jak najlepszej stro-
ny, gdy był wiceburmistrzem na Pradze Południe. Wybierałem się 
do niego z jakąś sprawą, spytałem więc znajomych polityków, ja-
kiego rodzaju to człowiek. Usłyszałem, że sztywny i nieużyty. Oka-
zało się, że rzeczywiście nie jest to tzw. brat-łata. Za to dobrze zna 
przepisy i ściśle je stosuje. Jest rzetelny w tym, co mówi i robi. Ma 
swoje zdanie. Nie kręci. Może dlatego uchodził za nieużytego. Nie 
zdziwiłem się też, że awansował na burmistrza Białołęki. Jego ka-
riera została przerwana. Myślę jednak, że przewinienie, którego się 
dopuścił „aczkolwiek niewątpliwe” nie wynikało z alkoholowych 
skłonności. No i mimo wszystko co innego zasiąść po spożyciu al-
koholu za kierownicą samochodu, a co innego na rowerze.  Dlatego 
uważam, że nie powinniśmy go skreślać. Po pewnym okresie karen-
cji powinien wrócić, moim zdaniem, do pracy w sektorze publicz-
nym, bo się do tego nadaje. Rozstając się więc  z Adamem Grze-
grzółką  jako burmistrzem Białołęki nie mówię mu: żegnaj. Mó-
wię do zobaczenia i dziękuję za postawę i klasę, jaką wykazał w tej 
przykrej dla siebie sytuacji. 

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

Zak³ad Us³ug 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
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

HOT-coœ

TADex  
 opony

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

telefOny  
     kOmórkOwe

�� skup  sprzeda¿
�� sim-locki
�� akcesoria
�� naprawy
   www.krasphone.pl
l 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

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
JA MES A. CA BE LAS
Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go In sty tu tu 
ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc kie go In sty tu tu 
Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa say na Fi li pi nach. Po cho-
dzi z d³u go wiecz nej ro dzi ny, w której dar uzdra wia nia 
prze cho dzi z po ko le nia na po ko le nie, i jest uzna wa ny 
za jed ne go z naj lep szych he a le rów na Fi li pi nach.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró¿ nych orga nów w cie le cz³o wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. 
Wzmac nia na tu ral ne si ³y obron ne orga ni zmu, udra¿ nia i oczy szcza ka na ³y ener ge tycz ne. dzia ³a na 
wszy st kich po zio mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca cho re mu ok. pó³ 
go dzi ny, ale za le ¿y to od sta nu cho re go. od te go te¿ uza le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma nu al ne 
ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne 
bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym (roz wi ja³ swo je umie jêt no œci 
m.in. w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia do Ÿród³a cho ro by oraz 
tym, ¿e czê sto, ju¿ po pierw szej wi zy cie u nie go ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.

JA meS sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.
Przyj mu je ponownie w War sza wie na Za ci szu: 4–6, 9–12, 14, 16–20, 23–25 VII

Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 
22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”
www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!
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Dla każdego coś 
wakacyjnego

Wakacje to czas pełnych przygód wyjaz-
dów. Dzieci i młodzież, które pozostaną 
w mieście też nie będą mogły narzekać 
na nudę, bo miasto na te dwa miesiące 
przygotowało dla nich moc atrakcji.

O akcji „Lato w mieście” magistrat poinformował media pod-
czas konferencji prasowej w stołecznym ratuszu. Organizatorzy 
przewidują w tegorocznej edycji udział ponad kilkudziesięciu ty-
sięcy uczniów warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Wszystkie zajęcia, odbywające się w ramach tego programu, będą 
bezpłatne. Środki finansowe pochodzą w całości z budżetu m.st. 
Warszawy. - W tym roku na akcję przeznaczymy o prawie milion 
złotych więcej niż przed rokiem, w sumie będzie to 8.6 miliona zło-
tych. To, jak wynika z doświadczenia, spora kwota – stwierdził wi-
ceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński.

Jak co roku, zapewne dużym zainteresowaniem będą cieszyły 
się punkty dziennego pobytu, zlokalizowane głównie w szkołach. 
Przygotowała je każda warszawska dzielnica. Uczniowie mogą tam 
spędzić czas od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17. W tym 
czasie będą mieli zapewnioną opiekę i wyżywienie, a także uczest-
nictwo w różnych zajęciach: sportowych, muzycznych, plastycz-
nych i teatralnych. Przewidywane są także wyjścia do teatru, kina 
oraz muzeum. Jedyny koszt to opłata za posiłek w wysokości sied-
miu złotych dziennie. Zwolnione z niej będą dzieci, którym pod-
czas roku szkolnego finansuje obiady OPS albo szkoła. Niepełno-
sprawne dzieci poruszające się na wózkach mogą być dowożone do 
miejsc, gdzie będą odbywały się zajęcia.

- Jeżeli chodzi o punkty dziennego pobytu, to mamy stałą i nie-
zmienną zasadę – tyle ile osób się zgłosi, tyle zostanie przyjętych. 
Nie będzie takiej sytuacji, że dziecko nie znajdzie miejsca w punkcie 
dziennego pobytu – podkreślił na konferencji wiceprezydent.

To nie jedyna propozycja w ramach „Lata w mieście”. Miejskie 
ośrodki sportu i rekreacji także przygotowały ciekawy i różnorodny 
program imprez i zajęć sportowych. W sumie bezpłatnie udostępnio-
nych zostanie siedemdziesiąt obiektów sportowych, m.in. hale i pływal-
nie. Niektórzy uczniowie będą też mieli okazję odwiedzić m.in. Sejm, 
Ministerstwo Finansów, Fabrykę Krówek w Milanówku czy ZOO.

- Jest w czym wybierać. Wśród tych propozycji można także m.in. 
wymienić zajęcia w Ośrodkach Informacji Obywatelskiej, warsztaty 
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej czy wakacje ze Strażą Miej-
ską – wyliczył zastępca dyrektora Biura Edukacji Mirosław Sielatycki.

Warto wiedzieć: uroczysta inauguracja odbędzie się 4 lipca, 
w godzinach 9.30-13.30, w Parku Agrykola. Podczas tego pikniku 
służby mundurowe przygotowały dla dzieci i młodzieży zabawy, 
konkursy, prezentacje specjalistycznego sprzętu oraz metod swojej 
pracy. To nie jedyne atrakcje tego dnia. Uczniowie będą mogli też 
zobaczyć pokaz futbolu amerykańskiego i rugby. Szczegółowe in-
formacje o programie „Lato w mieście” znajdują się na www.lato.
warszawa.pl oraz na stronach poszczególnych dzielnic.

Anna Krzesińska
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Z wielkich plansz pa-
trzą na nas postacie znane 
z ekranu telewizorów i scen 
teatralnych, a każda z nich 
opowiada swoją historię. 
Danuta Szaflarska, Zofia 
Czerwińska, Joanna Trze-
piecińska, Tadeusz Konwic-
ki, Damian Damięcki, Ja-
nusz Głowacki, Michał Ogó-
rek, Daniel Olbrychski, Ro-
man Kłosowski, Stanisław 
Soyka, Krzysztof Tyniec i… 
to trzeba zobaczyć. Podczas 
wernisażu autor w otoczeniu 
przyjaciół i swoich „modeli” 
opowiadał o historii powsta-

nia galerii portretów gwiazd. 
W pewnej chwili artyście 
wzruszenie odebrało głos, 
a zebranym gościom zaparło 
dech z zachwytu. Dobrze, że 
nad wszystkim czuwała żo-
na Macieja Kłosia, Jadwiga, 
dr n. med, z-ca kierownika 
Kliniki Kardiologii w Szpi-
talu Grochowskim. 

Ta wystawa to powrót po 
latach. Niegdysiejszy as fo-
tografii prasowej udowad-
nia, że prawdziwa pasja 
jest w stanie wygrać z cza-
sem. Na przełomie lat 60. 
i 70. zdjęcia Macieja Kło-

sia pojawiały się wielokrot-
nie na okładkach tygodni-
ków, a staż redakcyjny zdo-
bywał w tygodniku Perspek-
tywy. Związek z CAF-em 
zaowocował licznymi tytu-
łami Fotoreportera Roku. 
W tamtych latach Maciej 
Kłoś brał udział w wielu wy-
stawach, zrobił też własną 
„Wielkie Pejzaże”, regular-
nie zdobywał konkursowe 
wyróżnienia za portrety i fo-
toreportaże, a w końcu się-
gnął po swój najcenniejszy 
laur zawodowy – Certyfikat 
World Press Photo, za foto-

reportaż z ogarniętego woj-
ną pogranicza Chin i Wiet-
namu. W 1980 r. fotografo-
wał olimpiadę w Moskwie. 
Przez następne lata nie doty-
kał aparatu. Prowadził wła-
sną agencję, wydającą książ-
ki o tematyce historycznej, 
medycznej i o zwierzętach. 
Pewnego razu, gdy nie miał 
czym zilustrować książ-
ki, sam zaczął robić zdję-
cia czworonogów. I tak wró-
cił do fotografii. Fotografia 
Macieja Kłosia jest świeża 
i celna. W czasach, w któ-
rych prestiż zawodu fotogra-
fa dramatycznie dołuje, stary 
mistrz demonstruje, uczy na 
czym polega sztuka robienia 
zdjęć. Dobrych zdjęć. Wy-
stawę można oglądać do 12 
lipca br. (banow)    

GwIAZDY w OBIEKTYwIE
Chociaż w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 
gwiazdy goszczą często, to jednak od piątku 21 czerwca 
br. jest ich tam cała plejada. Ten gwiezdny wysyp spowo-
dował Maciej Kłoś i jego wystawa portretów gwiazd. 

Od lewej: Damian Damięcki, Maciej Kłoś, Jadwiga Kłoś i Ryszard 
Kalkhoff.
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Nie od dzisiaj wiadomo, że 
sprawność fizyczna pomaga 
wybrnąć z wielu niebezpiecz-
nych sytuacji. Jak takie sytua- 
cje wyglądają można było zo-
baczyć w Rembertowie.

Ot, na przykład, idzie sobie 
spokojnie para młodych małżon-
ków i zostaje zaatakowana przez 
dwóch oprychów. Szybka akcja. 
Po kilkunastu sekundach bandyci 
leżą unieszkodliwieni na ziemi… 

Była to scenka odgrywana 
przez Grupę Pokazową stołecznej 
Straży Miejskiej. – Mamy w swo-
ich szeregach utytułowanych za-
wodników sportów walki – mó-
wi „Mieszkańcowi” Piotr Lesz-
czyński, który instruuje strażni-
ków w zakresie technik i taktyk 
interwencji. – Choćby Mariusza 
Wiśniewskiego, ubiegłorocznego 
brązowego medalistę Mistrzostw 
Świata w zapasach, czy Romana 
Pasierowskiego, wicemistrza Eu-

ropy w Combat-Kalaki. Leszczyń-
ski dodaje, że strażnicy ćwiczą co-
dziennie, gdyż muszą sobie pora-
dzić z interwencjami w terenie, 
a nierzadko sami są celem ataków. 

Widowiskową próbkę umiejęt-
ności można było oglądać w mi-
nioną sobotę na rembertowskim 

„Pikniku dla zdrowia i bezpie-
czeństwa”. – Chcemy tego typu 
imprezy i pokazy przeprowadzić 
w każdej dzielnicy – zapowiada st. 
insp. Agnieszka Dasiak z refera-
tu promocji Straży Miejskiej m.st. 
Warszawy. Na razie odbyły się na 
Woli i właśnie w Rembertowie. 

Dodatkową atrakcją działa-
jącej już kilkanaście lat Grupy 
Pokazowej jest udział pięciolet-
niego Kubusia, syna wspomnia-
nego Mariusza Wiśniewskiego. 
Ten wysportowany maluch bu-
dzi szacunek i podziw swoimi 
umiejętnościami. W Remberto-
wie m.in. przerzucał ojca przez 
bark (na zdjęciu). – Kubuś już 
zdobywa medale na zawodach – 
wyjaśnia „Mieszkańcowi” dum-
ny ojciec. 

Wiśniewscy są znakomitym 
przykładem, jak zadbać o to, 
czego często, niestety, coraz 
częściej brakuje naszym dzie-
ciom – o ich wysportowanie 
i kondycję. Warto z tej rodzi-
ny brać przykład szczególnie 
w okresie wakacji, gdy mamy 
szansę znacznie więcej czasu 
spędzać ze swoimi pociecha-
mi. I trochę potrenować rodzin-
nie… Adam Rosiński
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KUBUś, mASKOTKA STRAżY

Przystanek wilno
19 czerwca br. Dom Development S.A., 
wiodący deweloper na polskim rynku, 
uroczyście przekazał spółce PKP PLK SA 
przystanek kolejowy Warszawa Zacisze-
-Wilno, który jest zlokalizowany tuż przy 
budowanym przez firmę osiedlu Wilno.

Koszt budowy przystanku Warszawa Zacisze-Wilno wyniósł 
około 6,5 mln zł netto i został całkowicie poniesiony przez Dom 
Development. Prowadzona inwestycja jest jednym z pierwszych 
w Polsce przypadków finansowania przez firmę prywatną budowy 
przystanku kolejowego. 

Dom Development zbudował również pierwszy odcinek ulicy 
Wiernej, która łączy przystanek kolejowy Warszawa Zacisze-Wil-
no z samym sercem osiedla Wilno – Placem Ostrej Bramy. Przysta-
nek ma dwa perony z przejściem podziemnym, windami dla nie-
pełnosprawnych i automatami biletowymi. Po stronie osiedla Wil-
no, obok nowo powstałej, zbudowanej przez Dom Development ul. 
Wiernej, została wykonana pętla autobusowa, która będzie obsłu-
giwać miejskie autobusy dowożące mieszkańców osiedla Wilno 
i okolic do przystanku kolejowego. 

Osiedle Wilno to wyjątkowa i kameralna inwestycja, z 3-piętro-
wymi, nowoczesnymi budynkami. Powstaną tu liczne lokale usłu-
gowe, w których znajdą się sklepy, zakłady, apteki, restauracje itp. 
Dzięki nowemu przystankowi kolejowemu, mieszkańcy osiedla 
Wilno oraz okolic, docelowo w ciągu 4 minut będą mogli dostać 
się do Dworca Warszawa-Wileńska skąd, zgodnie z deklaracjami 
władz miasta, w 2014 r. będą mogli przesiąść się do metra lub sko-
rzystać z dobrze rozbudowanej komunikacji miejskiej. 

– Z dużą przyjemnością przekazuję zbudowany przez Dom De-
velopment przystanek kolejowy Warszawa Zacisze-Wilno. Dom 
Development od lat świadomie współtworzy panoramę Warszawy 
i dokłada wszelkich starań, aby kształtować infrastrukturę miejską 
w poszanowaniu tradycji, a zarazem tworzyć estetyczne i funkcjo-
nalne osiedla mieszkaniowe(…) – powiedział Jarosław Szanajca, 
prezes Zarządu Dom Development SA. (im)

Uroczyste przekazanie przystanku Warszawa Zacisze-Wilno. Od 
lewej: Jarosław Szanajca, prezes Zarządu Dom Development SA 
i Jan Telecki, dyrektor PKP PLK SA.

Pani Prezydent
odwiedza 
mieszkańców

We wtorek 2 lipca br. Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz wraz z Burmistrzem Dzielnicy Tomaszem Ku-
charskim oraz Przewodniczącym Rady Marcinem Klusiem od-
wiedziła mieszkańców Osiedla Ostrobramska, na którym przez 
wiele lat mieszkała. Celem wizyty było osobiste zapoznanie 
mieszkańców z nowym systemem gospodarowania odpadami. 
Pani Prezydent wręczała informacyjne ulotki oraz zapoznawała 
się z opiniami mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe. (eb)  



  





�




�

KrzyżówkaMieszkańcaNr13h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Uważaj, bo Twoje dyktatorskie zapędy mogą tyl-
ko narobić szkód. Choć intencje masz czyste, 
nie zawsze wszystko wychodzi dobrze. Posłu-
chaj od czasu do czasu rad partnera i zajmij się 
tylko tym, co dotyczy Twoich spraw. W najbliż-
szym czasie możesz otrzymać propozycję wy-
jazdu. Pamiętaj, że nie musisz się od razu zga-
dzać. Przemyśl dokładnie sprawę i na spokojnie 
podejmij decyzję. 

 BYK 22.04-21.05
Nie zawsze będzie łatwo, bo dokuczać Ci będzie 
huśtawka nastrojów. Cokolwiek zaplanujesz, bądź 
do tego odpowiednio przygotowany. Staraj się nie 
kierować emocjami. Do napotkanych trudności 
podchodź z  filozoficznym spokojem – wszystko 
mija, one też wkrótce miną. Na razie skoncentruj 
się na czymś realnym i zdecyduj, o co warto wal-
czyć, a co można czasem odpuścić. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W  tym miesiącu załatwisz od dawna odkładaną 
ważną sprawę. Wniesie ona sporo ożywienia do 
twojego życia zawodowego, ale może zabrać czas 
przeznaczony na odpoczynek. Nie rezygnuj jed-
nak z szansy, bo będzie jedyna w swoim rodzaju. 
Unikaj plotkarskich spotkań, gdyż możesz skrzyw-
dzić kogoś bliskiego. Pamiętaj, by najpierw pomy-
śleć, a dopiero potem mówić. 

 RAK 22.06-22.07
Najbliższe dni sprawią, że nagle polubisz zmiany. 
I  to nie tylko w  sferze zawodowej, ale i  towarzy-
skiej. Możesz się więc przygotować na tygodnie 
pełne emocji. Nudzić się nie powinieneś, a zaska-
kujące wiadomości mogą być różnie przez Ciebie 
odbierane. Nie wystawiaj jednak swojego partnera 
na zbyt gwałtowane próby, bo możesz stracić jego 
zaufanie. W pracy też zachowaj umiar, bo współ-
pracownicy mogą stracić cierpliwość. Wszystkie 
Twoje posunięcia powinien cechować rozsądek. 

 LEW 23.07-23.08
Przed Tobą całkiem miłe chwile. Masz wspaniałą 
okazję pokazać, na co Cię stać. Twoja żywiołowość 
znajdzie ujście w  szalonych zakupach lub wypa-
dach z najbliższymi. Zapał i energia aż Cię rozno-
szą, może więc warto spożytkować je na świeżym 
powietrzu uprawiając jakiś sport lub po prostu upra-
wiając działkę. Chwilowo nie oczekuj też zbyt wiele 
w sprawach zawodowych. Tutaj musisz uzbroić się 
w cierpliwość, a spotka Cię nagroda.

 PAN NA 24.08-23.09
Przed Tobą całkiem udane tygodnie i może wresz-
cie wymarzony urlop. Twoje zalety to rozsądek, 
zmysł praktyczny i systematyczność. Takie cechy 
na pewno pozwolą Ci pchnąć do przodu sprawy 
zawodowe, zwłaszcza, że nie powinno Ci zabrak-
nąć siły perswazji i rozmachu.  W sprawach serco-
wych bez większych zawirowań, a samotne Panny 
mogą liczyć na zawarcie bliższej znajomości, ale 
nic na siłę. Zawsze przecież można wziąć numer 
telefonu... a potem podjąć decyzję. 

 WA GA 24.09-23.10
Możesz odnosić teraz niesamowite sukcesy lub 
też ponosić porażki. Te urozmaicenia czekają 
Cię w najbliższych tygodniach. Jak długo będą 
trwały zależy od Ciebie i  zbiegu pewnych oko-
liczności. Ponadto za bardzo zajmuje Cię praca. 
Czyż nie tracisz okazji do nawiązania ciekawych 
znajomości? Niepotrzebnie zawracasz sobie 
głowę przelotnymi flirtami, a może czas na sta-
bilne uczucie? Zastanów się czy nie przeoczyłeś 
jakiejś ważnej okazji, aby skonkretyzować swo-
je plany.  

 SKOR PION 24.10-23.11
Nie będziesz mieć teraz zbyt dużego wpływu na 
to, co się dzieje. Chociaż w  sprawach zawodo-
wych odczujesz przypływ gotówki i  zdobędziesz 
uznanie otoczenia, w uczuciach możesz się pogu-
bić. Tutaj chwilowo szczęście nie jest Ci pisane. 
Musisz się uzbroić w cierpliwość i pozytywne na-
stawienie a wszystko dobrze się ułoży. Wakacyjny 
czas wykorzystaj nie tylko na wypoczynek, ale też 
częściowo poświęć go swoim najbliższym.  

 STRZE LEC 24.11-22.12
Mimo rozlicznych obowiązków powinieneś być 
w  dobrej formie i  nastroju. Przed Tobą okres 
wzmożonej witalności i przypływu sił. Wykorzystaj 
więc pożytecznie te dni na załatwienie zaległych 
spraw. Twoja dobra passa w  sprawach zawodo-
wych i  prywatnych nie będzie zagrożona przez 
długi czas. Poświęć też więcej uwagi bliskiej Ci 
osobie i jej problemom.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Świat się do Ciebie uśmiecha, niebo jest bez-
chmurne. Przed Tobą wakacje i ciekawe przygo-
dy. Staraj się rozsądnie dzielić czas między pracę 
a dom. Niczego nie zaniedbuj, lepiej zrobić mniej, 
ale do końca. Nie bierz sobie na głowę dodatko-
wych obowiązków, ponieważ pracowitość nie jest 
teraz Twoją najmocniejszą stroną. W planach wa-
kacyjnych bierz pod uwagę zdanie partnera i naj-
bliższych Ci osób.   

 WO DNIK 21.01-19.02
Postaraj się skoncentrować na uporządkowaniu 
bieżących spraw. Sprawdź notes i  szuflady czy 
czegoś ważnego nie przeoczyłeś. Postaw na sys-
tematyczną pracę, z realizacją nowych projektów 
wstrzymaj się na parę chwil. Jeśli chcesz coś osią-
gnąć, to musisz sobie dokładnie opracować plan 
działania. Większe tempo życia spowoduje sporo 
zamieszania.   

 RY BY 20.02-20.03
Chwilowo nie porywaj się z motyką na słońce i nie 
planuj większych inwestycji. Lepiej ogranicz swój 
apetyt i  ciesz się tym, co masz. Idź własną dro-
gą i nie próbuj niczego na siłę. Umilaj sobie hu-
mor drobnymi przyjemnościami lub tym co lubisz, 
w końcu z takich chwil składa się życie. Przed To-
bą wakacje, ciesz się ich perspektywą i  pomyśl 
wcześniej o jakimś przyjemnym miejscu do wypo-
czynku w miłym towarzystwie...   Merlin

Przeżyć upał bez lodówki?! 
Ależ tak! Masło ubij w kamien-
nym naczyniu uprzednio wypeł-
nionym w 1/3 zimną wodą; na-
stępnie zalej resztą wody tak, 
by je całkowicie przykryła i tę 
zimną wodę zmieniaj na świe-
żą przynajmniej raz dziennie. 
Przechowuj w ciemnym miej-
scu, możliwie chłodnym.

Surowe mięso posól obficie 
(przed obróbką możesz część 
soli wypłukać) i owiń w świeże 
liście chrzanowe lub kapuścia-
ne. Niektórzy polecają także li-
ście sałaty.

Sery: biały zachowa dłużej 
świeżość zalany mocno oso-
loną zimną wodą, często wy-
mienianą, a kto woli mniej so-
li może zawinąć go po prostu 
w liście chrzanowe lub w moc-
no wilgotną, lnianą ściereczkę, 
wymoczoną w solance.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Lato, a więc letnie obiady, gdy upał, a rodzina 
marudzi, że nie chce jej się jeść. Oto propozy-
cja letniego menu.

✓Przystawka: melon w szynce - z oziębionego, dojrza-
łego melona wydrążamy kulki wielkości orzecha włoskie-
go lub śliwki, każdą owijamy w pasek cieniutko krojonej 
szynki westfalskiej lub parmeńskiej, przebijamy wykałaczką.

Zupa: chłodnik małosolny - ogórki małosolne zetrzeć na tarce z oczkami, 
dodać siekany koper i  1-3 ząbki drobno siekanego czosnku. Przygotować 
puree ziemniaczane, dodać do niego nieco „wody ogórkowej”, wymieszać 
z resztą składników. Podawać w temperaturze pokojowej.

Drugie danie: leniwe z kalarepką - ugotować pierogi leniwe z białego, do-
brego sera (na 1/2 kg sera 1-2 całe jaja i tyle mąki, by ciasto odchodziło od 
rąk plus koniecznie szczypta soli. Wyrobić, uformować wałeczki, spłaszczyć 
je, kroić na skośne „pierogi”, gotować do wypłynięcia w osolonym wrzątku), 
podawać z jarzynką z młodej kalarepki obranej, pokrojonej w kostkę i ugoto-
wanej jak kalafior - kto lubi można polać zrumienioną na maśle bułką tartą, lub 
wymieszać gorącą kalarepkę z pokrojoną na kawałeczki pomarańczą.

Deser: lody w sosie poziomkowym - poziomki umyć, osączyć, zmiksować 
lub utrzeć, wylać na kulki lodów waniliowych. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Lato jest czasem chorób specyficznych dla tej pory roku, których na-
prawdę można oszczędzić sobie i bliskim, jeśli pamiętamy o grożą-
cych niebezpieczeństwach i skrupulatnie przestrzegamy kilku zasad.

Warto wiedzieć, czemu w lecie, gdy jest ciepło lub bardzo ciepło, 
osoby cierpiące na niektóre schorzenia kręgosłupa narzekają na wzmo-

żone dolegliwości. To wina gwałtownej zmiany temperatur, na przykład wkraczania bezpo-
średnio ze skwarnej ulicy do mocno klimatyzowanego pomieszczenia, albo na przykład po 
długiej jeździe samochodem, gdy plecy są „przyklejone” do fotela, a tym samym mięśnie 
mocno rozgrzane, wysiadamy i z rozkoszą wystawiamy się na rześki powiew wiatru. 

Tzw. zatrucia pokarmowe powodowane są bardzo często przez brak rygorystycznego 
przestrzegania świeżości pokarmów i napojów a także - zapominanie o starannym myciu 
owoców i warzyw, o rękach nie wspomnę. Przed rozbiciem jaja także dokładnie myjemy 
i sparzamy wrzątkiem!      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Kolonie. Dzieci całą gromadką grzecznie gra-

ją w piłkę pod czujnym okiem pani wycho-
wawczyni, która raptem zwraca uwagę na jed-
nego chłopczyka, zachowującego się inaczej, 
niż reszta. Podchodzi więc do niego i z miłym 

uśmiechem mówi:
- Nie, nie stój tak, gdy cała reszta biega sobie z piłecz-

ką! Pobiegaj z nimi, baw się ładnie! Proszę bardzo! Już, już! 
Dołącz do grupy!

- Ale proszę pani, nie, nie, ja nie mogę…
- Jak to nie możesz?! Co to ma znaczyć?! Dlaczego?!
- No bo ja jestem bramkarzem… WesołyRomek

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 11/2013: „Babski rozum”. Ze-
staw upominków wylosowała Barbara Zielińska z ul. Żuromińskiej. Po odbiór 
zapraszamy z dowodem tożsamości do redakcji w terminie od 15 lipca br.   

8 mIesZKaNIeC

ul. SZPACZA 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
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NARZĘdZiA, art. MetAloWe 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 
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parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market

rEKlAMA rEKlAMA  



mIesZKaNIeC
CZASOPISMO

SPO£ECZnO-SAMOrZ¥DOWE 

Re da gu je ze spó³ dzien ni ka rzy przy wspó³ u dzia le mie szkañ ców. re dak tor na czel ny: Wie s³aw No wo siel ski. Zdjê cia: Le szek Po go rze lski.  
re dak cja: ul. Gre na die rów 10, 04-062 War sza wa, tel./fax 22 813-43-83, e-ma il: redakcja@mieszkaniec.pl In ter net: www.mieszkaniec.pl Wy daw ca: 
P.W.U. „VA RIA”, ul. Gre na die rów 10, 04-062 War sza wa, tel. 22 810-64-12. Przy got. do druku: MA WA Press tel. 22 870-71-35. Druk:  
„OD DI”. Ma te ria ³ów nie za mówio nych nie zwra ca my. Za treœæ og³o szeñ, li stów i ar ty ku ³ów spo nso ro wa nych (AS) Re dak cja i Wy daw ca nie 
od po wia da j¹.

na k³ad:  
40 000 egz.

Kon tro lo wa ny przez 
Zwi¹ zek Kon tro li  

Dys try bu cji Pra sy.

FINANSE

l Masz problem w spłacie 
chwilówki? Potrzebujesz po-
życzki bez KRD, masz komor-
nika. Zadzwoń 608-538-910. 
Pomożemy!

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. Ander-
sa 18.  Tel. 22 831-36-48
l Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.  Tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118

SPRZEDAM

l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

INNE

l Dekupaż  Sklep zaprasza 
8.00-18.00, W-wa ul. Chrza-
nowskiego 83 róg Przeworskiej 
 www.craftroom.pl  
 Tel. 22 870-57-15
l 15 ubezpieczycieli, OC od 
349, -  Tel. 608-878-829

MEDYCZNE

l Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NAUKA

l Fizyka, matematyka, zagro-
żenia, poprawki. 
Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
l Matematyka. Tel. 607-163-744
l Matematyka. Tel. 607-059-326
l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i tele-
fonu. Osoby starsze – promo-
cja! Student. Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Bezpośrednio dwie działki 
budowlane w Nowym Koniku 
gm. Halinów. Tel. 728-925-966

l 31 M WASZYNGTONA. 
 TEL. 501-100-698

DAM PRACĘ

l Tylko pielęgniarkę emeryt-
kę, samotną, dyspozycyjną za-
trudni chodząca emerytka do 
lekkiej pracy domowej. 
 Tel. 22 617-00-84

SZUKAM PRACY

l Sprzątam, myję okna. 
 Tel. 511-210-315

PRAWNE

l Doradca Podatkowy – pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody. Warszawa Go-
cław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
l Kancelaria Adwokac-
ka adw. Teresa Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer - 
Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

l Wycena nieruchomości. Rze- 
czoznawca Majątkowy. 
 Tel. 600-438-844

RÓŻNE

l OPIeKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIe – TA-
NIO I SOLIDNIe. 
 TeL. 500-336-607
 

TŁUMACZENIA

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 609 105 940
l Anteny satelitarne naziem-
ne; nc+, Trwam, Polsat, tvn24, 
oraz dekodery telewizji na-

ziemnej.  Sprzedaż, montaż, 
naprawa.  Lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
l ANTeNY,  TeLeWIZO-
RY – NAPRAWA. 
 TeL. 602-216-943
l Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów – Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
l Cyklinowanie, lakierowa-
nie.  Tel. 510-727-201
l Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 

Tel. 601-936-805

l Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228

l HYDRAULIK. 
 TeL. 502-031-257
l Hydraulik. Tel. 505-356-425
l Hydraulik – ślusarz 24 h, 
sprzątanie.  Tel. 22 416-64-49; 
 889-518-246

l Lodówki, pralki, telewizo-
ry – naprawa. 
 Tel. 694-825-760
l LODÓWeK NAPRAWA. 
TeL. 22 842-97-06; 602-272-464 
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l MALOWANIe ŚCIAN – 
SZYBKO. TeL. 602-126-214
l Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
l Malowanie, tapetowanie, 
wygładzanie. Doświadczenie. 
 Tel. 22 810-90-22
l MeBLe NA WYMIAR. 
PRODUKCJA, PRZeRÓBKI, 
NAPRAWY. 
TeL. 22 773-15-13; 504-824-568

l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
TEL. 22 672-95-50; 503-846-135

l PRZePROWADZKI. 
 TeL. 669-834-024
l Remonty kompleksowo 
 www.remonty.4u.pl 
Tel. 501-868-930; 502-218-778

l Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
l Zabudowy balkonów i tara-
sów.  Tel. 22 870-17-09; 
 889-421-666
l Żaluzje, verticale, rolety - 
naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe 
i naprawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l Dachy, rynny, kominy. Ob-
róbki blacharskie. Wymiana, 
naprawa.  Tel. 504-250-013

USŁUGI/komputerowe

l AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h 24 h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422
l Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

l DACHÓW MALOWA-
NIe.  TeL. 601-203-559
l GLAZURNICZe, HY-
DRAULICZNe. GŁOWAC-
KI.  TeL. 504-618-888
l eLeKTRYCZNe. 
 TeL. 504-618-888
l Malowanie, wykładziny, pa-
nele.  Tel. 601-203-313
l Malowanie, tapetowanie – 
remonty.  Tel. 501-028-073; 
 22 612-21-74
l PANeLe.
  TeL. 504-618-888
l REMONTY. 
 TEL. 782-161-343
l ReMONTY, MALO-
WANIe, TAPeTOWANIe. 
GŁOWACKI. 
 TeL. 504-618-888

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe roz-
biórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi itp. Sprząta-
nie piwnic, wycinanie drzew, 
małe rozbiórki z załadun-
kiem. Tanio! Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. Tel. 607-66-33-30
l PRZePROWADZKI. 
 TeL. 722-990-444
l Przeprowadzki, wywóz 
mebli.  Tel. 507-397-456
l Transport – przeprowadz-
ki – sam. o wymiarach – 4,2 
dł./2,2 wys. – kontener. Kraj, 
zagranica, konkurencyjne ce-
ny.  Tel. 502-904-708

WYPOCZYNEK

l MAZURY, 7 DNI OD 540 
ZŁ Z WYŻYWIENIEM. JE-
ZIORO, LAS, KAMERAL-
NIE.  TEL. 89 621-17-80, 
 www.szczepankowo.pl
l Wczasy dla Seniorów 
w Krynicy Morskiej. 14 dni – 
cena od 999 zł; 7 dni – cena 
od 499 zł. Zapisy: ul. Marszał-
kowska 81 lok. 25. 
 Tel. 22 834-95-29

ZIELARSTWO

l Ziółko - Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

  

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156 

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

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

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

załatwianie formalności w domu klienta
www.mpuk.waw.pl

uSłuGi PogrzebowezakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
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

STOLARZ - KUCHNIe, 
SZAFY, PAWLACZe,  

ZABUDOWY  
ORAZ NAPRAWY.  
TeL. 602-126-214  

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwaran-
cja.  Tel. 502-904-708

Domowy hydraulik – 24 h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy.  
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt Agd, złom, maku-
laturę, stłuczkę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli.  Tel. 22 499-20-62 
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USŁUGI POGRZEBOWE
„SeLeNe”

CAŁODOBOWY DYŻUR 
TELEFONICZNY
516-084-130; 
22 612-65-16

WaRSZaWa 
ul. DWERNICKIEGO 22/61a

Kancelaria Doradców Praw-
nych Krislex zaprasza w każ-
dy czwartek na Porady Praw-
ne w cenie 10 zł. Telefonicz-
ne umawianie spotkań. 

Tel. 22 242 85 65

Francuski, rosyjski  
– tłumaczenia. 

Tel. 22 815-44-91; 601-35-18-64
Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, uprawnienia 
gazowe. 
Tel. 22 610-18-53;  662-065-292 

Strzyżenie psów. Sklep Zoo-
logiczny. Grochowska 261. 

Tel. 504-170-157  

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tar-
nowiecka 7 informuje, że w dniu 12.07.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na 
ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem  gruntu dla 
lokali  mieszkalnych położonych przy w Warszawie przy ulicach:
1. Ostrobramska 84 m 38 – pow. użyt. – 60,80  m2, 3 pokoje, I piętro.

Cena wywoławcza – 304.851,00 zł
2. Ostrobramska 80 m 197 – pow. użyt. – 46,90  m2, 2 pokoje, parter.

Cena wywoławcza – 236.751,00 zł

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:
1.  złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę oraz sposób jej wnie-

sienia, 
2.  zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej, jeżeli uczestnik przetargu nie 

jest członkiem Spółdzielni,
3.  dołączenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 1.000 zł. przekazanej na konto 

Spółdzielni, Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 
4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie technicznym,
5.  inne warunki określone regulaminem przetargów, zamieszczonym na stronie inter-

netowej Spółdzielni – smo.waw.pl 

Oferty można składać w terminie do dnia 11.07.2013 r. do godz. 1800.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i obowiązującego regulami-
nu można uzyskać pod nr tel. (22) 612-51-39 lub na stronie internetowej Spółdzielni  
smo.waw.pl 
Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (22) 
612-56-66.

Zarząd  Spółdzielni
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WARSZAWA

co powinno nas zaniepokoić…
– narzekanie, że przez tele-

fon osoby z którymi prowadzo-
na jest rozmowa, mówią nie-
wyraźnie

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

– często pada pytanie: ”Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy 
mógłbyś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji.

Wada słuchu i rodzina
Pogarszanie słuchu u jedne-

go członka rodziny jest uciąż-
liwe dla pozostałych domowni-
ków, gdyż naraża ich na prze-

bywanie w  nadmiernym hała-
sie (np. bardzo głośne słucha-
nie TV lub radia), czyli na wa-
runki, które i u nich mogą spo-
wodować pogarszanie słuchu. 
Z tego powodu tak ważne jest, 
aby motywować osoby, które 
są nam bliskie, do sprawdza-
nia słuchu. Dzięki temu unik-
ną też postępującej deprywacji 
słuchu.

Powody problemów  
ze słuchem

Niedosłuch związany z  wie-
kiem – z  upływem czasu nie-
którzy mogą mieć  trudności 
w  słyszeniu wysokotonowych 
dźwięków. Skutkiem są pro-
blemy ze zrozumieniem mowy 

i niesłyszenie dużych fragmen-
tów wypowiedzi. Z  początku 
może to wywoływać tylko dys-
komfort, lecz z  czasem staje 
się poważną przeszkodą w ko-
munikacji z  otoczeniem – nie 
powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany 
hałasem – powstaje na skutek 
działania zbyt głośnych dźwię-
ków i najczęściej dotyka osoby 
pracujące w hałasie. Uszkodze-
nie słuchu może także nastą-
pić wskutek głośnego słucha-
nia muzyki przez słuchawki lub 
podczas masowych imprez.

Niedosłuch przewodzenio-
wy – związany jest ze zmia-
nami w uchu środkowym oraz 
zewnętrznym, które utrudnia-

ją przenoszenie dźwięków do 
ucha wewnętrznego. Najczę-
ściej jest spowodowany nad-
miernym gromadzeniem się 
woskowiny w przewodzie słu-
chowym, perforacją w  bło-
nie bębenkowej, zalegającym 
w uchu środkowym płynem lub 
też uszkodzeniem kosteczek 
słuchowych. W wielu przypad-
kach może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-ner-
wowy – spowodowany jest 
uszkodzeniem delikatnych ko-
mórek słuchowych w  uchu 
wewnętrznym lub włókien ner-
wu słuchowego. Najczęściej 
jest to naturalna część procesu 
starzenia się, ale zdarza się, że 
taki niedosłuch jest spowodo-
wany hałasem. W  większości 
przypadków jest trwały i  nie-
odwracalny.

pieRWSzyM kRokieM do 
lepSzeGo SłySzeniA JeST 
zbAdAnie SłucHu

Badanie jest krótkie i bezbo-
lesne. Pozwala zareagować za-
nim ubytek słuchu będzie zbyt 
poważny. Jeśli niedosłuch zo-
stanie potwierdzony przez ba-
dania słuchu, należy poszukać 
najlepszego rozwiązania tego 
problemu.

pAMiĘTAJ, dbAJ o  SWÓJ 
SłucH!

Polacy coraz gorzej słyszą

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

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne ba da nie 
s³uchu i konsultacjê protetyka 
s³uchu. osobom nie pe³ no spraw-
nym proponujemy wizyty domowe. 
z uwagi na du¿e zainteresowanie 
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.

pRoMocJA przedłużona
do 20 lipca 2013 roku

zApRASzAMy nA  
bezpłATne 

bAdAnie SłucHu

Pogoda mo ¿e byæ na szym sprzy mie rzeñ-
cem al bo – utru dnia j¹ cym nor mal ne funk-
cjo no wa nie wro giem. na u kow cy udo wo-
dni li: au ra wp³y wa na sa mo po czu cie wiêk-
szo œci z nas. na do le gli wo œci zwi¹ za ne 
np. ze zmia n¹ po go dy cier pi a¿ 70 pro cent 
ko biet i po ³o wa mê¿ czyzn. la tem mo ¿e my 
byæ na nie je szcze bar dziej wra¿ li wi.

Z³e sa mo po czu cie, zmê cze nie, sen noœæ lub k³o po ty ze 
snem, bóle g³o wy, miê œni i sta wów – do le gli wo œci, ja kie 
mo g¹ nam do ku czaæ w³a œnie w zwi¹z ku z po go d¹ mo g¹ 
byæ bar dzo ró¿ ne. Zw³a szcza, je œli mie szka my w du ¿ym 
mie œcie nasz orga nizm jest szcze gól nie na ra ¿o ny na ka pry
sy au ry. Kli ma ty za cja, za nie czy szcze nie œro do wi ska czy 
po pro stu brak kon tak tu z przy ro d¹ spra wi ³y, ¿e me cha ni
zmy obron ne za wo dz¹ i ju¿ na 48 go dzin przed zmia n¹ 
po go dy mo ¿e my czuæ siê go rzej. Sy gna ³y o zmia nie po go
dy do cie ra j¹ do na sze go orga ni zmu i po wo du j¹ zmia ny 
hor mo nal ne. 

Ta in for ma cja do cie ra do mózgu, pod no si siê iloœæ ad re na
li ny, a wraz z ni¹ kur cz¹ na czy nia krwio no œne, pod no si siê 
têt no i ci œnie nie krwi. Z ko lei podra¿ nio ne za koñ cze nia ner
wo we, w wy ni ku na g³ych zmian po go dy, mo g¹ po wo do waæ 
ból. 

KŁO PO TY W UPAŁY
To praw da, ¿e s³oñ ce wp³y wa na nas ko rzy st nie. Do sta je

my za strzyk ener gii do dzia ³a nia, try ska my opty mi zmem. 
Wszy st ko dla te go, ¿e w na szym orga ni Ÿmie pod no si siê 
po ziom en dor fin, zwa nych sub stan cj¹ szczê œcia. Pod wp³y
wem pro mie ni s³o necz nych roz sze rza j¹ siê na czy nia krwio
no œne, dziê ki cze mu do na sze go wnê trza do cie ra wiê cej tle
nu. Le piej pra cu je te¿ uk³ad od por no œcio wy. La tem jed nak ta 
sy tu a cja mo ¿e ulec zmia nie. Nie wie le jest osób, które do brze 
funk cjo nu j¹ w tem pe ra tu rze po nad 30. stop ni Cel sju sza. Na 
wiêk szoœæ z nas ta kie upa ³y wp³y wa j¹ nie ko rzy st nie. Czu je

my siê zmê cze ni, na rze ka my na pro ble my z od dy cha niem, 
bóle g³o wy. Zw³a szcza oso by cier pi¹ ce na nad ci œnie nie oraz 
lu dzie star si bo j¹ siê a¿ tak wy so kich tem pe ra tur. Nasz orga
nizm w ta kie dni ma pro ble my z od da wa niem cie p³a przez 
uk³ad od de cho wy i skórê. Le ka rze kar dio lo dzy od no to wa li 
na wet 30pro cen to wy wzrost licz by zgo nów pod czas upal
nych dni.

La tem czê œciej wy stê pu j¹ bu rze, które rów nie¿ mo g¹ mieæ 
nie ko rzy st ny wp³yw na sa mo po czu cie wie lu z nas. Lêk, nie po
kój, za bu rze nia kon cen tra cji – to do le gli wo œci, z który mi 
mu sz¹ siê wte dy zma gaæ me te o ro pa ci, czy li oso by szcze gól nie 
wra¿ li we na zmia ny po go dy. Strach przed bu rz¹ mo ¿e spra wiæ, 
¿e w ci¹ gu dnia nie s¹ oni w sta nie wy ko ny waæ nor mal nych 
czyn no œci, a w no cy cier pi¹ na bez sen noœæ. 

GDZIE NA WA KA CJE?
Pla nu j¹c urlop po za mia stem, war to za sta no wiæ siê nad 

miej scem, które nie tyl ko nie spo tê gu je na szych k³o po tów 
z sa mo po czu ciem, ale je z³a go dzi. Nad mo rze po win ni wy je¿
d¿aæ aler gi cy, oso by z nie do czyn no œci¹ tar czy cy czy ni skim 
ci œnie niem. Z ko lei oso by cier pi¹ ce na nad ci œnie nie czy 
nadczynnoœæ tarczycy lepiej poczuj¹ siê na nizinach, odpoczn¹ 
i nabior¹ si³ np. podczas urlopu na Mazurach. W góry warto 
siê wybraæ, jeœli zma ga my siê z do le gli wo œcia mi uk³a du od de
cho we go. Pod czas wê drówek zwiêk sza siê po jem noœæ p³uc, 
po g³ê bia od dech, a sta wy i miê œnie wzmac nia j¹. 

War to pa miê taæ, ¿e wo bec ka pry sów au ry nie je ste œmy ca³
kiem bez ra dni, na wet je œli mu si my zo staæ w mie œcie. Mo ¿e my 
zmniej szyæ do le gli wo œci, ubie ra j¹c siê sto sow nie do po go dy, 
w cza sie upa ³ów piæ po nad 3 li try wo dy dzien nie i je dz¹c lek ko
straw ne po tra wy. Mar ta Ma ru na

LATO mETEOROPATów

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

 Sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

 10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

Fo
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Klub Sportowy Dru-
karz Warszawa po 
raz kolejny zorgani-
zował zawody mię-
dzynarodowej rangi. 
Tym razem był to 
memoriał łuczniczy.

W miniony weekend na 
obiekcie Drukarza odbył się 
jubileuszowy XXX Między-
narodowy Memoriał Łucz-
niczy im. Ireny Szydłow-
skiej. Rośnie ranga zawodów 
współorganizowanych przez 
sekcję łuczniczą Drukarza, 
choć sytuacja klubu nadal jest 
niepewna (pisaliśmy o tym 

Łucznicze święto na Drukarzu

rEKlAMA rEKlAMA  

kilkakrotnie w ubiegłym roku). Irena Szydłowska, nieżyją-
ca już zawodniczka i trenerka Drukarza, była jedną z najbar-
dziej utytułowanych polskich łuczniczek. Wśród licznych 
sukcesów miała m.in. mistrzostwo świata i wicemistrzostwo 
olimpijskie. 

Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się blisko ćwierć 
setki zawodników z Polski, Francji, Izraela, Szwecji, Litwy, 
Ukrainy i Łotwy. – To bardzo dobrze zorganizowane zawo-
dy – ocenia Ugnius Timinskas, łucznik klubu Żaliasis Lan-
kas, który przyjechał z Litwy własnym autem. Ugnius trenuje 
łucznictwo już cztery lata. Przyznaje „Mieszkańcowi”, że tak 
jak w Polsce, w jego kraju nie jest to sport masowy.

Uwagę przyciąga mężczyzna w kapeluszu rodem z Za-
kopanego. To pochodzący z Podhala Krzysztof Karoń, je-
den z wiceprezesów Polskiego Związku Łuczniczego. Kil-
ka lat temu (jak mówi: za żoną) przeprowadził się w rejon 
Gór Świętokrzyskich i tam został trenerem w klubie Karima 
Prząsław. Na Drukarza przyjechał z czworgiem zawodników. 
Jednym z członków jego ekipy jest Piotr Nowak, który wcze-
śniej dwukrotnie wygrywał memoriał w Parku Skaryszew-
skim i nie zawiódł także tym razem. 

– Mój Piotrek znowu wygrał w łukach klasycznych – cie-
szy się trener Karoń i dodaje – Ze strzałów innych także je-
stem zadowolony. Memoriały na Drukarzu są przewspaniałą 
imprezą. Dzięki temu mamy możliwość skonfrontowania na-
szych umiejętności z zawodnikami Europy, podciągamy swo-
je umiejętności i siłą rzeczy określamy nasze miejsce w świa-
towej stawce.

Organizowane od lat na Drukarzu memoriały są bardzo re-
nomowanymi turniejami. Obok IV rundy Pucharu Świata we 
Wrocławiu uznawane są za najważniejsze łucznicze zawody 
w Polsce. W tegorocznej edycji turnieju miejsca na podium 
zdominowane zostały przez Ukraińców. Łucznicy gospoda-
rzy nie odnieśli niestety spektakularnych sukcesów. Z bliż-
szych nam klubów warto odnotować dwa pierwsze i dwa 
drugie miejsca zawodników Łuczniczego Marymontu. Mło-
dzi przedstawiciele tego klubu także pokonali naszych łucz-
ników w łuczniczej kategorii Warszawskiej Olimpiady Mło-
dzieży. – Staramy się Was gonić, ale cały czas brakuje nam 
kilka długości – mówił do łuczników Marymontu Paweł So-
liński, trener łuczniczej sekcji Drukarza.

Prócz radości z licznych nagród i zwycięstw były też na 
zakończeniu imprezy chwile zadumy. Okolicznościowymi 
statuetkami Drukarz uhonorował swoich byłych zawodni-
ków i pożegnał odchodzącą z klubu znakomitą Jagodę Pła-
żewską. – Trzy lata temu z zawodniczą karierą żegnała się 
Iwona Marcinkiewicz, potem Kasia Płażewska, a teraz że-
gnamy jej siostrę Jagodę. To smutne chwile dla trenera – 
mówił wzruszony Paweł Soliński. Wspomniał też o trud-
nej sytuacji klubu. Niepokoi się także Zbigniew Kania, 
prezes KS Drukarz: – Umowa na dzierżawę obiektu wy-
gasa z końcem tego roku i nie wiemy co z nami dalej bę-
dzie. Były propozycje władz Pragi Południe żebyśmy stali 
się klubem dzielnicowym i wtedy wszelkie problemy, także 
z umową dzierżawy, moglibyśmy zawierać w dzielnicy, ale 
jak na razie, to niewiele się w tym kierunku dzieje…      

rosa


