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ABUD
MIESZALNIA

TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

ul. Che³m¿yñska 1 tel./fax 022 610 01 80
(róg Marsa)
ul. Patriotów 208 tel. 022 615-78-13

W NUMERZE:
� Dworzec 

w Ratuszu ssssttttrrrr....     4444

� Shrek ³¹czy
rodziny ssssttttrrrr.... 5555
� Witaj szko³o!

ssssttttrrrr.... 8888
� Burmistrz w

Mieszkañcu
ssssttttrrrr.... 9999

� Mieszkaniec na
luzie ssssttttrrrr....    11110000

� Jaskra – choroba
prowadz¹ca do
œlepoty ssssttttrrrr....    11113333

� Gigantyczna 
tykwa ssssttttrrrr....    11114444

� Z miasta ssssttttrrrr....    11115555

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11113333    iiii 11116666

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
czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

Dzyñ dzyñ,
budzimy siê!

W sporze, co najpierw powinno
byæ: kura czy jajko, opowiadam
siê za kur¹. Œwiadom¹ swych
praw i obowi¹zków, przygoto-
wan¹ na zniesienie jajka i utrzy-
manie potomstwa przy ¿yciu. Tym
bardziej ugruntowuje siê w tym
przekonaniu, gdy myœlê o kurze,
która ma zamiar znosiæ jaja z³ote.

Rzuciæ has³o: przyje¿d¿ajcie jest
³atwo. Ale jaki sens ma zapraszanie
turystów do miejsc, które kompletnie
s¹ do tego nieprzygotowane? Skraj-
nym tego przyk³adem jest np. Lwów,
gdzie woda w kranach - i to czêsto
umownie - jest po dwie godziny z ra-
na i pod wieczór. Kryzys ma charak-
ter strukturalny, miasto le¿y w nie-
cce gdzie brakuje wody, wiêc lepiej
prêdko nie bêdzie. Marzy³oby siê
wiêc zniesienie jajka w postaci tysiê-
cy bogatych turystów, daj¹cych mia-
stu wielk¹ szczêœliwoœæ i szanse na
modernizacje, ale... najpierw trzeba
zainwestowaæ.

W Zakopanem nie ma ju¿ co in-
westowaæ w budynki, wyci¹gi i infra-
strukturê, bo miasto wiêkszej iloœci
goœci nie jest ju¿ w stanie przyj¹æ.
Pod Tatry nie ma jak dojechaæ, po
wielogodzinnej upiornej podró¿y
cz³owiek... staje w korku w mieœcie,
albo z trudem przeciska siê Krupów-
kami, walcz¹c o znalezienie czegoœ
smacznego do zjedzenia. Bez
szans, bo jak restauracje wydaj¹ po
kilkaset obiadów, to mamy do czy-
nienia z taœm¹, a nie z kunsztem.

Niech wiêc w³adze Warszawy za-
stanowi¹ siê, czy s¹ przygotowane
na wielkie otwarcie, które zbli¿a siê
milowymi krokami wraz z Euro 2012.
Powinniœmy ju¿ byæ wielkim placem
budowy, a tu tymczasem wci¹¿ ³ata-
my z mozo³em dziury powstaj¹ce
przy „normalnej” eksploatacji. Wizji
nie widaæ. Nawet teraz, w gor¹cym
przedwyborczym okresie, gdy z na-
turalnych powodów mamy do czy-
nienia z erupcj¹ cudownych pomy-
s³ów... Tomasz Szymański 
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

Weso³o w Parku Skaryszewskim
Na przekór nadchodz¹cej je-
sieni po³udniowopraski Wy-
dzia³ Kultury chce nas roze-
rwaæ i rozbawiæ do ³ez.
W tym celu w sobotê, 15
wrzeœnia, zorganizowa³ Ska-
ryszewsk¹ Biesiadê Kabare-
tow¹.

Impreza odbêdzie siê w Muszli Koncerto-
wej Parku Skaryszewskiego. – Wstêp bêdzie
bezp³atny – zaznacza Dariusz Brzóskiewicz
naczelnik Wydzia³u Kultury w urzêdzie Pragi
Po³udnie. Biesiadê, jak w roku ubieg³ym, po-
prowadzi Piotr Ba³troczyk. Ju¿ tylko dla pro-
wadz¹cego warto odwiedziæ Muszlê Koncer-
tow¹, a na Ba³troczyku siê dopiero zaczyna.
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ul. Ostrobramska 73
tel. 022 613 50 33, 022 870 27 17

*szczegó³y w salonach sprzeda¿y

O nas artykuł na str. 3
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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 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup � sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

„KRAS-PHONE”
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� podrêczniki szkolne
�� du¿y wybór plecaków
�� artyku³y szkolne
�� mapy, przewodniki

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

Ubezpieczenia, 
TURYSTYKA

SUPER LAST MINUTE
Rezerwacja hoteli,

promów
Czekamy na Pañstwa

pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl

Krewki tatuœ

Policjanci zatrzymali 66-let-
niego Zbigniewa G., mieszkañ-
ca ul. Grochowskiej, gdy po raz
kolejny znêca³ siê fizycznie
i psychicznie nad swoimi dwie-
ma doros³ymi córkami (29 i 19
lat). 

Mê¿czyzna w momencie za-
trzymania mia³ prawie 2 pro-
mile alkoholu we krwi i wyzy-
wa³ córki u¿ywaj¹c obel¿y-
wych okreœleñ, grozi³ im utrat¹
¿ycia, szarpa³, uderza³, a¿
w pewnym momencie chwyci³
nó¿ kuchenny, podbieg³ do jed-
nej z kobiet i wykrzycza³, ¿e te-
raz j¹ zabije. Córki nauczone
wczeœniejszymi, równie przy-
krymi i bolesnymi doœwiadcze-
niami w ¿aden sposób nie pro-
wokowa³y ojca. Fina³ by³ taki,
¿e policjanci zatrzymali krew-
kiego tatusia i odwieŸli do izby
wytrzeŸwieñ.

Prokuratura zastosowa³a wo-
bec mê¿czyzny dozór policyj-
ny. Za przestêpstwo, którego

siê dopuœci³ grozi mu do 5 lat
wiêzienia.

Uwaga na fa³szyw¹
rodzinê!

Policjanci z VII Komendy
Rejonowej Policji przestrzegaj¹
przed oszustwami na tzw.
„krewniaka” lub „fa³szyw¹ ro-
dzinê”. Do komendy przy ulicy
Grenadierów wci¹¿ trafiaj¹ ofia-
ry oszustów podszywaj¹cych siê
i podaj¹cych za cz³onków rodzi-
ny. Tym sposobem wy³udzaj¹
czêsto bajoñskie wrêcz sumy
lub wszystkie oszczêdnoœci i do-
robek ca³ego ¿ycia. 

A wszystko to pod prete-
kstem okazyjnej mo¿liwoœci
zakupu samochodu lub sprzêtu
RTV. 

Zdarzenia takie dotykaj¹
g³ównie osoby starsze, mie-
szkaj¹ce samotnie. 

Proceder polega na tym, ¿e
do osoby starszej ktoœ dzwoni
i mówi zachrypniêtym g³osem,
by w ten sposób zmyliæ swoich

rozmówców. Najpierw umiejêt-
nie sprawdza i testuje wspó³ro-
zmówcê, próbuje siê zoriento-
waæ, czy posiada rodzinê,
ewentualnie, jak¹. 

Po chwili, kiedy ju¿ zorientu-
je siê w sytuacji podaje siê za
wnuka, czy te¿ innego krewne-
go. Mówi, ¿e potrzebuje pieniê-
dzy, ale po ich odbiór zg³osi siê
jego kole¿anka lub kolega. Sam
nie mo¿e przyjechaæ, gdy¿ aktu-
alnie jest w innej miejscowoœci
lub ma inne sprawy do za³atwie-
nia. W wiêkszoœci przypadków
staruszkowie s¹ ³atwowierni
i wydaj¹ pieni¹dze osobom
zg³aszaj¹cym siê po nie.

Na terenie Pragi Po³udnie od-
notowano przypadki, ¿e spraw-
cy umawiali siê z osobami star-
szymi w okolicach banków.
Ofiara orientuje siê, ¿e zosta³a
oszukana dopiero wtedy, kiedy
zadzwoni do prawdziwego
krewnego, za którego podawa³
siê wczeœniej wymieniony
oszust. 

Jeœli ktoœ wykona do nas ta-
ki niepokoj¹cy telefon,
dzwoñmy po pomoc: Policja -
997 lub 112; Komisariat Poli-
cji ul. Grenadierów tel. 603-
76-55 lub 603-76-40. 

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Nowy posterunek
w Wawrze

Trwaj¹ ostatnie prace wykoñ-
czeniowe w nowym komisaria-
cie policji przy ul. Mrówczej
210 (na zdjêciu). Policjanci bez
¿alu po¿egnali swoj¹ star¹ sie-
dzibê przy ul. Skrzyneckiego
i przenieœli siê na ul. Mrówcz¹.
Telefony do komisariatu nie
uleg³y zmianie, natomiast wa-
runki pracy policjantów zmieni-
³y siê zdecydowanie na korzyœæ. 

W nowej siedzibie na ul.
Mrówczej trwa ju¿ normalna
praca. Przyjmowane s¹ wszelkie
zg³oszenia, interwencje i sygna³y
od mieszkañców. ab

Na scenie wyst¹pi tak¿e Cezary Pazura oraz
Olek Grotowski i Ma³gorzata Zwierzchowska,
muzyczny duet, który wykonuje teksty Andrze-
ja Waligórskiego i wystêpuj¹cego w „Szkle
Kontaktowym” Artura Andrusa. No i bêdzie
Marian. Ten Marian, który nic nie mówi, czyli
kabaret „Koñ Polski”. - Marian! œpisz? Ma-
rian! Co ty tak nic nie mówisz? Ja to bym nie

mog³a tak nic nie mówiæ... Jak cz³owiek jest
zdrowy to musi coœ mówiæ… – skecz Leszka
Malinowskiego, to ju¿ klasyka œmiechu. No
i artyœci bêd¹ mówili du¿o i zajmuj¹co. 

A nam wypada s³uchaæ i dobrze siê bawiæ.
„Mieszkaniec” obj¹³ imprezê patronatem me-
dialnym. Razem z Rad¹ i Zarz¹dem Dzielnicy
Praga Po³udnie zapraszamy wszystkich Czytel-
ników. Skaryszewska Biesiada Kabaretowa
rozpocznie siê o godz. 18.00. ar
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Weso³o w Parku Skaryszewskim

- Warszawiacy oczekuj¹
od Was nie tylko wywi¹zywa-
nia siê z przypisanych pra-
wem zadañ, ale licz¹ na ¿ycz-
liw¹ pomoc czy
wra¿liwoœæ na
ich problemy.
Musimy zrobiæ
wszystko, aby
ten mundur bu-
dzi³ zaufanie.
Z tego, co s³yszê
radzicie sobie
z tymi wyzwania-
mi i serdecznie
Wam za to dziê-
kujê. Nowym
stra¿nikom ¿y-
czê, by dumnie
nosili mundur i wywi¹zywali
siê z obowi¹zków tak jak ich
koledzy – podkreœli³a Prezy-
dent stolicy. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz
przypomnia³a, ¿e praca stra¿-
ników miejskich obejmuje nie

tylko patrolowanie warszaw-
skich ulic oraz podwórek, ale
tak¿e np. udaremnienia prób
samobójczych, pomocy w za-

trzymaniu pijanego kierowcy
koparki, a nawet ³apanie ³osia
biegaj¹cego po Cytadeli. 

Obecny na uroczystoœci Ja-
nusz Brochwicz-Lewiñski –
legendarny obroñca pa³acyku
Michla w Powstaniu War-

szawskim, a tak¿e Honorowy
Cz³onek Stra¿y Miejskiej
podkreœli³ zas³ugi warszaw-
skiej Stra¿y Miejskiej. – Czu-
jê siê jak jeden z was. Podzi-
wiam jednostkê, która tak
wspaniale siê prezentuje. Je-
stem pewien, ¿e w okresie
ostatnich lat dziêki waszej
pracy nast¹pi³ spadek prze-

stêpstw krymi-
nalnych. Hono-
rem jest s³u¿yæ
stolicy i krajowi
– doda³. 

W uroczystoœci
obok Prezydent
stolicy udzia³
wziêli Ewa Mali-
nowska–Grupiñ-
ska, przewodni-
cz¹ca Rady m. st.
Warszawy, Jacek
Olkowicz, Ko-
mendant Sto³ecz-

ny Policji, Barbara Zawadzka,
przewodnicz¹ca Komisji Bez-
pieczeñstwa i Porz¹dku Pu-
blicznego, Ewa Gawor, dy-
rektor Biura Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego. 

MKP

Ślubowanie strażników
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz przyjê³a uroczyste œlubowanie od
79 nowych stra¿ników miejskich, które odby-
³o siê w Komendanturze Stra¿y Miejskiej m.
st. Warszawy przy ulicy Czerniakowskiej. 

Fot. Stra¿ Miejska
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Odwieczny problem: z kim?, jak? i gdzie?
uczyæ siê jêzyka obcego. Szkó³ i metod jest
wiele, a nauka jêzyka obcego to inwestycja,
która powinna zwróciæ siê w przysz³oœci. Tego
oczekujemy! Droga do celu jest trudna i d³uga
(nie ma cudownych metod – tylko ciê¿ka pra-
ca). Zaufaj nam, a dziêki doœwiadczeniu
opartemu na pracy ponad 600 lektorów w ca-
³ym kraju pomo¿emy Ci osi¹gn¹æ Twój cel.
Misj¹ British School jest nauczanie jêzyków
obcych na najwy¿szym poziomie, z uwzglê-
dnieniem potrzeb Klienta i dba³oœci¹ o jego
satysfakcjê. 

�� KROK PO KROKU – czyli jak siê zapisaæ
OdwiedŸ biuro Szko³y i opowiedz o swoich

oczekiwaniach, celach i dotychczasowym
kontakcie z jêzykiem. Je¿eli ju¿ wczeœniej
uczy³eœ siê jêzyka, napisz test kwalifikacyjny.
To pozwoli nam zaproponowaæ Ci kurs o od-
powiednim poziomie zaawansowania. Osoby
zaczynaj¹ce naukê od podstaw kwalifikowa-
ne s¹ bez testu na poziom podstawowy. Je¿e-
li po uzyskaniu informacji o terminach zajêæ
kursu podj¹³eœ decyzjê, powinniœmy podpisaæ
umowê. Przy zapisie wymagana jest wp³ata
przynajmniej pierwszej raty.

Zapraszamy na krótk¹ podró¿ 
– zapoznaj siê z nasz¹ ofert¹!

�� RODZAJE KURSÓW
Ogólne (General English):

(112x45 min., 2x90 min./tydz.)
– dla dzieci 7–9 lat,
– dla dzieci 10–12 lat,
– dla gimnazjalistów 13–15 lat,
– dla doros³ych i m³odzie¿y od 16 roku ¿ycia.

Indywidualne
– program i zakres materia³u uzgadniamy in-
dywidualnie w celu zmaksymalizowania sku-
tecznoœci nauczania.

Egzaminacyjne 
(112x45 min., 2x90 min./tydz.) 

przygotowanie do egzaminów Cambridge:
FCE, CAE, CPE, BEC.

Business English 
(112x45 min., 2x90 min./tydz.) 

jêzyk biznesowy prowadzony od poziomu A2.

Nowa matura 
(100x45min, 2x90min/tydz)

– poziom podstawowy i poziom rozszerzony.

Nauka odbywa siê w systemie rocznym —
obejmuje 2 semestry (dotyczy kursów: Gene-
ral English, egzaminacyjnych i maturalnych).

Otrzymasz GRATIS
Indywidualne konsultacje - dodatkowe,

bezp³atne zajêcia, umo¿liwiaj¹ce nadrobienie
zaleg³oœci (równie¿, gdy by³eœ nieobecny)
i ugruntowanie wiedzy.

E-kaffejka - kafejka internetowa dla S³uchaczy.
Biblioteka - mo¿esz wypo¿yczaæ ksi¹¿ki

odpowiednie dla Twojego poziomu zaawan-
sowania, przy których mi³o spêdzisz czas
i rozwiniesz swoje umiejêtnoœci.

Konwersacje z native speaker - bezp³at-
ne, dodatkowe zajêcia, na których rozwiniesz

umiejêtnoœæ swobodnego komunikowania
i os³uchasz siê z oryginaln¹ wymow¹. Liczba
zajêæ konwersacyjnych zale¿y od rodzaju kur-
su i poziomu zaawansowania. 

Gad¿ety firmowe - W dniu pierwszych za-
jêæ otrzymasz gratisowy podrêcznik oraz spe-
cjaln¹ niespodziankê (dotyczy osób zapisuj¹-
cych siê na kurs ogólny przed 30.09).

�� P£ATNOŒCI
� 1 rata - jednorazowa op³ata za rok (2 seme-
stry),
� 2 raty - op³ata za ka¿dy semestr,
� 6 rat - nieoprocentowane raty.

P³atnoœci mo¿na dokonywaæ gotówk¹, kar-
t¹ lub przelewem na konto szko³y. Przy p³at-
noœciach ratalnych nie wymagamy zaœwiad-
czeñ o dochodach. 

Organizowane przez nas kursy jêzykowe ma-
j¹ okreœlony cel. Uczymy mówienia, czytania, pi-
sania i myœlenia w jêzyku obcym. Zajêcia z lek-
torami obcojêzycznymi pomagaj¹ w osi¹gniêciu
bardzo wysokich wyników nauczania. Przede
wszystkim Pañstwa satysfakcjê, a swoj¹ markê
budujemy poprzez ludzi, z których sk³ada siê
British School i którzy pracuj¹c wspólnie, szko-
l¹c siê, realizuj¹ nie tylko Pañstwa potrzeby jê-
zykowe, ale równie¿ swoje marzenia.

�� ZNI¯KI!
� 5% – za drug¹ osobê z rodziny, dla osób
kontynuuj¹cych naukê, za ka¿d¹ polecon¹
osobê, dla studentów (w grupach 3-7 osób),
za p³atnoœæ w jednej racie, dla posiadaczy
karty Euro<26,
� 20% – na zajêcia poranne.

Suma zni¿ek nie mo¿e przekroczyæ 20%
(nie dotyczy poleceñ).

�� NOWE TECHNIKI NAUCZANIA
Od paŸdziernika 2007 roku w naszej szkole

tablice interaktywne na zajêciach!
Czym jest tablica interaktywna?

Jest to tablica elektromagnetyczna,
która poprzez po³¹czenie z komputerem
i projektorem staje siê interaktywnym na-
rzêdziem do prowadzenia nowoczesnych
prezentacji. Nawet ci s³uchacze, którzy s¹-
dzili, ¿e nic nie mo¿e ich zaskoczyæ - bêd¹
musieli zmieniæ zdanie! Prezentacja mate-
ria³u na tablicy z du¿¹ doz¹ interakcji
z pewnoœci¹ zaktywizuje uczniów, nawet
tych najbardziej odpornych i zachêci do
komunikacji.

�� TURNIEJE JÊZYKOWE
Dzia³amy nie tylko komercyjnie. We wrze-

œniu 2007 ruszy³a druga edycja Turnieju Jêzy-
kowego dla Liceów Praskich. Zwyciêzcy ucz¹
siê w British School za darmo, jak równie¿
otrzymuj¹ szereg cennych nagród dla siebie
i szko³y, któr¹ reprezentuj¹.

Do British School na Grochowskiej
14e mo¿na dojechaæ autobusami 125, 142,
145, 173, 183, 515, 521, 702, 704, 720,
722 oraz tramwajami 3, 6, 7 i 9. Ponadto od
paŸdziernika prowadzimy zajêcia rów-
nie¿ na Goc³awiu w XCIX Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym z Oddzia³ami Dwujêzycz-
nymi im. Zbigniewa Herberta przy ul.
Umiñskiego 12.

Zapraszamy
Tel.: 022 673 00 81 Fax: 022 612 59 16

grochowska@britishschool.pl
Zapisy: ul. Grochowska 14E

AS 2007

Witamy w British School Praga Po³udnie
Ruszy³y zapisy na kursy w roku szkolnym 2007/08

ROZWI¥ZUJEMY JÊZYKI – TWÓJ TE¯!
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▲▲ Raty ▲▲ Rabat 40%
04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3

OKNO – PLUS+ tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNA – PARAPETY – ROLETY

Gdy Ty, Drogi Czytelniku, spokojnie bierzesz dziœ do rêki swego ulubionego
„Mieszkañca” (czwartek!) wybrani przez Ciebie radni walcz¹ o lepsze jutro.
A mo¿e nawet pojutrze?! Tak czy inaczej trwa pierwsza po wakacjach robocza
sesja sto³ecznego parlamentu. 

Spraw zaplanowano… 88. Mo¿na wiêc ³atwo prorokowaæ, i¿ posiedzenie
w czwartek siê nie zakoñczy. Zw³aszcza, i¿ – jak zawsze – zacznie siê z godzin-
nym (oby tylko) opóŸnieniem, a pierwsze dwie godziny obrad rajcy poœwiêc¹ na
ustalenie porz¹dku obrad. Tak siê bowiem œmiesznie sk³ada, i¿ z owych 88
punktów czêœæ Pani Prezydent bêdzie chcia³a (jak zawsze) w ostatniej chwili wy-
cofaæ (choæ sama je zg³osi³a), a nowe, nikomu nieznane dodaæ. 

Pod obrady trafiæ ma wreszcie Statut Warszawy. Nie wiadomo tylko, w jakim
kszta³cie. Z Bogiem i przodkami czy te¿ bez. Do opinii dzielnic skierowano bo-
wiem projekt z napuszon¹ (ale tolerancyjn¹) preambu³¹. Tymczasem chwilê
przed czwartkow¹ sesj¹ Komisja Statutowa postanowi³a… preambu³ê jako zby-
teczn¹ skreœliæ. Decyzja ta wprowadzi pewnie niez³y ba³agan. Zw³aszcza, i¿
w posiedzeniu uczestniczy³o raptem trzech radnych. Lech Jaworski z PO (za pre-
ambu³¹) oraz Marek Rojszyk i Tomasz Sybilski z SLD (przeciw). Drugi cz³onek
komisji z PO i przedstawiciele PiS zrobili sobie wolne…

Rada podj¹æ ma tak¿e epokow¹ decyzjê dotycz¹c¹ lokalizacji sto³ecznego Ra-
tusza. Jak ju¿ wspominaliœmy do pracy w Urzêdzie Miasta (po okresie zsy³ki
w kadencji PiS) wróci³ Jerzy Kulik. I z miejsca zaj¹³ siê porz¹dkowaniem sto³ecz-
nych inwestycji. Zaledwie kilka tygodni zajê³o mu to, czego poprzednicy nie
zdo³ali zrobiæ przez kilka lat: zaproponowa³ Pani Prezydent lokalizacjê sto³ecz-
nego Ratusza (wreszcie wszystkie biura w jednym miejscu) w… odbudowywa-
nym Pa³acu Saskim. Poparta szeregiem analiz propozycja tak siê spodoba³a, i¿
zosta³a skierowana do Rady absolutnie „szybk¹ œcie¿k¹”. Teraz – jeœli Rada
podzieli entuzjazm Pani Prezydent – pozostaje ju¿ tylko drobiazg: zbudowaæ
Pa³ac Saski. Ale i z tym Kulik sobie poradzi, o ile tylko nikt nie bêdzie mu chcia³
w tym dziele pomagaæ. 

Decyzja Rady o posadowieniu Ratusza na Placu Pi³sudskiego ostatecznie
zakoñczy dyskusjê o ewentualnym przeniesieniu siedziby urzêdu do Pa³acu
Kultury. Który nad Saskim ma tê przewagê, ¿e stoi gotowy, ale tê wadê, i¿
wci¹¿ kierowany jest przez wiernego pretorianina braci Kaczyñskich, poetê
Lecha Isakiewicza. Jak pamiêtamy Pan Prezes, gdy tylko w wyborach Han-
na Gronkiewicz - Waltz powiedzia³a, i¿ Ratusz widzia³aby w PKiN zrobi³
wszystko, by budynek jak najszybciej wpisaæ do rejestru zabytków. A to wy-
klucza (czy w ka¿dym razie utrudnia) przestawienie w nim choæby jednej
œcianki. 

Pani Prezydent serce ma dobre i mi³osierne, wiêc Isakiewicza nie tylko nie
pogoni³a od razu (mimo fatalnych wyników prowadzonej przez niego dzia³alno-
œci), ale trzyma do tej pory. Byæ mo¿e jakiœ wp³yw na ten ostatni fakt ma to, i¿
rz¹dz¹ca PO nijak z rz¹dz¹c¹ Prezydent nie mo¿e siê dogadaæ, co do kandyda-
tury nowego szefa. Ju¿, ju¿ mia³a nast¹piæ zmiana i… odwo³ano j¹ w ostatniej
chwili, bo – nieakceptowana przez kierownictwo PO – kandydatka trzeŸwo wy-
cofa³a siê z konkurencji. 

Przed nami kolejne zmiany w bud¿ecie. I kolejna kasa wyrwana przez na-
sz¹ ulubion¹ dyrektorkê Biura Polityki Zdrowotnej dla sto³ecznych szpitali.
W sumie tandem Gronkiewicz-Waltz – Wierzchowska (wsparty wiceprezy-
dentem Millerem i przychylnoœci¹ Rady) wpompowa³ ju¿ w tym roku w inwe-
stycje w sto³ecznej s³u¿bie zdrowia ponad 100 milionów z³otych na sprzêt
i remonty. Teraz pozostaje ju¿ tylko czekaæ, kiedy rz¹d do³o¿y do tego obie-
cane miliony na funkcjonowanie, bowiem na to – zgodnie z przepisami – sa-
morz¹d daæ nie mo¿e. PODPATRYWACZ

NOWO OTWARTA
KAWIARNIA
zaprasza codziennie w godz. 10.00-21.00 na:
� pyszn¹ kawê (w 30 smakach), herbatê, czekoladê na gor¹co,
� ciastka, torciki,
� wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów do wyboru 

w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO – 6 z³.
	 naleœniki, tosty 	 œwie¿e sa³aty 	 ma³e œniadania

Klimatyczna muzyka w tle, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!!
Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)

www.kawiarniavanilia.pl

Projekt miejscowego planu
przygotowa³ architekt Krzy-
sztof Domaradzki. 24 sierpnia
w urzêdzie dzielnicy odby³o siê
robocze spotkanie w sprawie
koncepcji planu, z któr¹ zapo-
zna³ siê wiceburmistrz Marek
Karpowicz. W spotkaniu ucze-
stniczy³ Marek Mikos kieruj¹cy
miejskim Biurem Architektury
i Planowania Przestrzennego.
Trzy dni póŸniej projekt trafi³
pod ocenê dzielnicowej komisji
zagospodarowania przestrzen-
nego. – Mamy kilka istotnych
uwag – po posiedzeniu komisji
mówi³ jej przewodnicz¹cy rad
Bart³omiej Wichniarz. – Przede
wszystkim chcemy ¿eby w rejo-
nie Dworca Wschodniego by³a
mo¿liwoœæ lokalizacji nowocze-
snego przemys³u wysokich tech-
nologii, np. nieuci¹¿liwe dla
mieszkañców centra badawcze,
a nie tylko mieszkania i biurow-
ce. Komisja negatywnie wyra-
zi³a siê odnoœnie proponowane-
go przez dr Domaradzkiego
przekszta³cenia po³udniowo-
praskiego odcinka ul. Targowej
w deptak, wykluczaj¹cy ruch
samochodowy. – Rozwa¿aliœmy
te¿ mo¿liwoœæ zlokalizowania
przy dworcu, od strony ul. Ki-
jowskiej, parkingu systemu
Park and drive – dodaje prze-
wodnicz¹cy Wichniarz. 

Jak przewidywano wczeœniej
rejon Dworca Wschodniego ma
staæ siê olbrzymim wêz³em ko-
munikacyjno-przesiadkowym.

W okolicê ul. ¯upniczej i Bli-
skiej zostanie przeniesiony au-
tobusowy Dworzec Stadion.
W pobli¿u powstanie stacja me-
tra. Plan zak³ada tak¿e mo¿li-
woœæ „puszczenia” linii tram-
wajowej z ul. Grochowskiej,
wzd³u¿ ul. Bliskiej. Ten pomys³
zdecydowanie nie podoba 
siê samorz¹dowcom Kamion-

ka. – W powietrzu znowu wisi
widmo Trasy Tysi¹clecia we-
d³ug archaicznego przebiegu
zaplanowanego jeszcze przed
drug¹ wojn¹ œwiatow¹ –
mówi¹ oburzeni – Niby w stu-
dium uwarunkowañ przebieg
trasy zosta³ zmieniony i bêdzie
ona bieg³a ul. Wiatraczn¹, ale
co z tego, skoro od zbiegu Miê-

dzynarodowej z Grochowsk¹ do
Dworca Wschodniego i dalej
na Pragê Pó³noc i Targówek,
ma iœæ czteropasmowa jezdnia,
do której jeszcze dorzuca siê
tramwaje! To mo¿e wywo³aæ
masowe protesty. Samorz¹dow-
cy przypominaj¹, ¿e w 2002 r.
przeciwko takiemu biegowi
Alei Tysi¹clecia zebrano ok. 10
tysiêcy podpisów. 

O tym, ¿e w wydawa³oby siê
za³atwionej ju¿ sprawie Alei
Tysi¹clecia, nadal wszystko jest
mo¿liwe œwiadczy chocia¿by
wakacyjna publikacja Gazety

Wyborczej, w której Dariusz
Bartoszewicz pisze, ¿e Aleja
Tysi¹clecia „jest ostatnim, bra-
kuj¹cym fragmentem obwodni-
cy œródmiejskiej, budowanej od
koñca lat 50. Zacznie siê przy
Wale Miedzeszyñskim, bêdzie
biec skrajem ogródków dzia³ko-
wych przy al. Waszyngtona,
przetnie Park Skaryszewski, mi-

nie Dworzec Wschodni, Szmul-
ki i skoñczy siê na rondzie ¯a-
ba.

– To kluczowa inwestycja,
która rozwi¹za³aby problem
tranzytu pó³noc-po³udnie –
mówi¹ urbaniœci...”

Adam Kwiatkowski, po³u-
dniowopraski radny Warszawy,
mocno zaanga¿owany przeciw
takiemu przebiegowi Alei Ty-
si¹clecia mówi, ¿e to by³by ja-
kiœ koszmarny i chory powrót
do przesz³oœci: – Zrobiê wszy-
stko co w mojej mocy, aby nie
dopuœciæ do takiego przebiegu
trasy.

Tymczasem na rozwi¹zanie
czekaj¹ problemy bardzo lokal-
ne. – ¯eby sprawnie wjechaæ
na nasze osiedle – mówi Artur
Zieliñski przewodnicz¹cy rady
Osiedla PAX po³o¿onego przy
ul. Zamoyskiego – mieszkañcy
musz¹ fragment Lubelskiej
przejechaæ „pod pr¹d”!

Na koncepcjê miejscowego
planu dalszej czêœci Kamionka
czekaj¹ tak¿e inne podmioty.
Wies³aw Stañczak prezes naj-
starszej w Warszawie spó³-
dzielni mieszkaniowej „Cha-
ta”, której zabytkowy budynek
(Grochowska 326) znajduje
siê w pasie zarezerwowanym
dla planowanej Alei Tysi¹cle-
cia, spotka³ siê niedawno
w Pa³acu Kultury z szefem
BAiPP Markiem Mikosem
i inspektor Jolant¹ Czarnkow-
sk¹. Jest szansa, ¿e prace nad
dalszymi miejscowymi plana-
mi rusz¹ na pocz¹tku przysz³e-
go roku. Czas nagli, bo jeœli
chcemy ¿eby ta czêœæ stolicy,
w której za 5 lat ma zostaæ za-
inaugurowane Euro 2012, wy-
gl¹da³a tak, ¿eby w³adze
i mieszkañcy Warszawy nie
musieli siê wstydziæ, to trzeba
jak najwczeœniej nad tym za-
cz¹æ pracowaæ.

Adam Rosiński

Kierunek inwestycje

Dworzec w Ratuszu
Rozpoczê³y siê prace nad planem miejscowym
rejonu Dworca Wschodniego. O tym jak bêdzie
wygl¹da³ i jakie mia³ przeznaczenie ten wa¿ny
dla ca³ej prawobrze¿nej Warszawy teren, deba-
towano w po³udniowopraskim ratuszu.

Katyñ – fakty i pamiêæ
„Prawda o Katyniu to bolesna i tragiczna karta w histo-
rii naszego narodu. Przez wiele lat ukrywana, zniekszta³-
cana i poniewierana – dziœ przemówi³a g³osem tych, dla
których by³a, jest i bêdzie wartoœci¹ najwy¿sz¹”.

Tymi s³owami warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Katyñska
i dyrekcja Biblioteki Publicznej przy ul. Meissnera 5 zapraszaj¹ na
wystawê pt. „Katyñ – fakty i pamiêæ”. Wernisa¿ odbêdzie siê dzi-
siaj, 6 wrzeœnia o godz. 17.00 w czytelni naukowej biblioteki. 

Wystawa potrwa prawie do koñca miesi¹ca. – Prezentowane bê-
d¹ ró¿nego rodzaju eksponaty – wyjaœnia Izabella Czerwiñska dy-
rektor biblioteki. – Czêœæ otrzymaliœmy z Muzeum Katyñskiego. Bê-
d¹ m.in. pami¹tki rodzinne, mundury, listy, fotogramy i zdjêcia
z ekshumacji. Biblioteka planuje tak¿e projekcje filmów o zbrodni
katyñskiej. – Szczególnie liczymy na zainteresowanie m³odzie¿y,
zorganizowanych grup ze szkó³ – dodaje dyrektor Czerwiñska. 

Poznanie prawdy o wymordowaniu przez Sowietów tysiêcy na-
szych rodaków, to moralny obowi¹zek wspó³czesnych pokoleñ. Dla-
tego „Mieszkaniec” obj¹³ wystawê patronatem medialnym. Zachêca-
my do odwiedzenia biblioteki codziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku,
w godzinach od 10.00 do 20.00, a w soboty od 9.00 do 15.00. Hono-
rowego patronatu wystawie udzieli³ Zarz¹d Pragi Po³udnie. ar

Po¿egnamy chaszcze i wertepy?
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– To przez mój wygl¹d –
Shrek zdejmuje ciemne oku-
lary, aby móc mu siê lepiej
przyjrzeæ. Owszem, mo¿na
znaleŸæ nutkê podobieñstwa,
ale na tak medialny pseudo-

nim nie da siê zapracowaæ
sam¹ twarz¹. Nasz Shrek ma
wiêc tak¿e potê¿n¹ posturê
i tubalny, groŸnie brzmi¹cy
g³os. Jego rewirem jest Gro-
chów Centrum. – Muszê byæ
„groŸny” – t³umaczy – Czê-
sto mam do czynienia z na-
rkomanami, z³odziejami i di-
lerami narkotyków. Koledzy
ze Stra¿y Miejskiej mówi¹
o nim: nadgorliwiec. I coœ

w tym jest. Shreka spotkali-
œmy przy autobusowym
przystanku przy ul. Podskar-
biñskiej. W czasie nietypo-
wej interwencji. £¹czy³ ro-
dziny niczym TVN-owski

wyciskacz ³ez, program
„Wybacz mi”. Bo nasz 
Shrek, jak jego filmowy
pierwowzór, ma tak¿e wiel-
kie serce. – O, ten cz³owiek
mieszka³ w komunalnym
mieszkaniu przy ul. Siennic-
kiej – Shrek potê¿n¹ d³oni¹
wskazuje siedz¹cego pod
autobusow¹ wiat¹, wybitnie
starganego ¿yciem, pana
Wojtka. – Prowadzi³ trochê

meliniarski ¿ywot, ale za-
wsze by³ kulturalny, grzecz-
ny, nie krad³. Legitymowa-
³em go wielokrotnie. Pewne-
go dnia znikn¹³. Za to na
Grochowie pojawi³ siê mie-

szkaj¹cy w innej dzielnicy
ojciec pana Wojtka. Szuka³
syna. Shrek skojarzy³, ¿e
rzeczywiœcie, od d³ugiego
czasu cz³owieka nie widzia³.
Minê³y dwa miesi¹ce i pan
Wojtek napatoczy³ siê prosto
na patrol Shreka. 

Okaza³o siê, ¿e by³
w szpitalu. – Przerazi³em
siê jak zobaczy³em jego
kartê szpitaln¹ – wspomi-

na stra¿nik. – Takie alko-
holowe wyniszczenie orga-
nizmu, ¿e hej. Zapyta³em
czemu nie wraca do mie-
szkania. Odpowiedzia³, ¿e
w czasie, gdy by³ w szpita-
lu administracja podjê³a
dzia³ania ¿eby go wyeksmi-
towaæ. Podobno na wnio-
sek innych lokatorów. Mia³
te¿ du¿e zaleg³oœci finan-
sowe. Zasta³ zamkniête,
wymienione drzwi i zamki
do mieszkania.

Normalnie, w takiej sy-
tuacji, ka¿dy funkcjona-
riusz powinien siê od-
wróciæ i pójœæ do innej ro-
boty, ewentualnie poinfor-
mowaæ delikwenta gdzie
jest najbli¿sza noclegow-
nia. 

Ka¿dy, ale nie Shrek.
Nadgorliwiec. Wzi¹³ od
pana Wojtka adres jego oj-
ca i poprzez oficera dy¿ur-
nego zawiadomi³ o wszyst-
kim rodziciela. Ojciec
przyjecha³ nastêpnego
dnia, ale pan Wojtek zno-
wu gdzieœ siê zawieruszy³.
Shrek nie da³ za wygran¹.
– Odnalaz³em go dzisiaj –
mówi. – W³aœnie czekamy
na „przewozówkê” i za-
wieziemy go do ojca. Trze-
ba pomóc cz³owiekowi. To
dla niego szansa, a ka¿dy
zas³uguje na to ¿eby dostaæ
szansê. Ojca ma na pozio-
mie i chce go przyj¹æ do
siebie. To bêdzie ich
wspólna próba.

Po chwili na przystanku
parkuje „przewozówka”
Stra¿y Miejskiej. 

Pan Wojtek l¹duje w sa-
mochodzie, a Shrek wype³-
nia niezbêdne dokumenty
(na zdjêciu). I tak w³aœnie,
nadgorliwy Shrek, dopro-
wadzi³ do po³¹czenia rodzi-
ny i uchroni³ cz³owieka
przed bezdomnoœci¹.

Magda K

Mistrzowie 
znowu na Orle!

Na grochowski stadion KS Orze³ znowu zja-
d¹ najwiêksze gwiazdy œwiatowej lekkoatlety-
ki. 19 wrzeœnia przy ul. Podskarbiñskiej
odbêdzie siê miêdzynarodowy mityng 
Pedro’s Cup 2007.

Podobnie jak w ubieg³ym roku na stadionie Or³a zobaczymy naj-
szybszego cz³owieka œwiata – Asafê Powella. Mo¿e przybêdzie te¿ ce-
sarzowa skoku o tyczce Jelena Isinbajewa. Olimpijskich, œwiatowych
i europejskich mistrzów bêdzie na Orle znacznie wiêcej. Ostateczna li-
sta uczestników jeszcze nie jest zamkniêta. Trwaj¹ m.in. negocjacje,
aby w Warszawie dosz³o do korespondencyjnego starcia Asafy Powel-
la z Tysonem Gayem, który w czasie niedawno zakoñczonych mi-
strzostw œwiata w Osace zdoby³ z³oto w biegu na 100 m. W ka¿dym
razie Powell zapowiada, ¿e bêdzie pierwszym sprinterem, który w Pol-
sce ten dystans pokona w rewelacyjnym czasie poni¿ej 10 sekund. Ta-
kie same plany mia³ w ubieg³ym roku, ale pokrzy¿owa³a je fatalna po-
goda. Mityng Pedro’s Cup to jedna z najpowa¿niejszych imprez spo-
rtowych. Bud¿et tegorocznych zawodów siêga prawie 3 mln z³. 

Wspó³organizatorem imprezy jest m.st. Warszawa, które zainwe-
stowa³o 480 tys. z³. – To znakomita forma promocji Warszawy –
mówi³ w czasie specjalnie zorganizowanej pod koniec sierpnia
konferencji prasowej Wies³aw Wilczyñski, dyrektor miejskiego
Biura Sportu i Rekreacji. Jacek Kazimierski prezes firmy Ellite Ca-
fe, producenta kawy Pedro’s, zdradzi³, ¿e wyobra¿a sobie w przy-
sz³oœci po³¹czenie najwiêkszych sto³ecznych imprez lekkoatletycz-
nych, czyli Pedro’s Cup i Memoria³u Janusza Kusociñskiego.
Mówi³ tak¿e, ¿e chcia³by, aby mityng przeniós³ siê z obiektów Or³a
do maj¹cego powstaæ Narodowego Centrum Sportu. Zapropono-
wa³, ¿eby Pedro’s Cup w 2011 r. zainaugurowa³ otwarcie nowego
Stadionu Narodowego. – Mam ju¿ przygotowane w tej sprawie pi-
smo do pani minister sportu El¿biety Jakubiak – doda³ prezes Ka-
zimierski – Wszystko jednak zale¿y od tego, czy Stadion Narodowy
bêdzie tylko stadionem pi³karskim, czy wielofunkcyjnym. 

W ka¿dym razie mityng zostanie na Pradze Po³udnie i, miejmy
nadziejê, na sta³e wpisze siê w kalendarz imprez sportowych.
Nadziejê te¿ trzeba mieæ, ¿e w tym roku aura dopisze i 19 wrzeœnia
bêdziemy œwiadkami wielkiego widowiska. Bo dobra lekkoatlety-
ka pod go³ym niebem, tak jak dobra kawa, wymaga odpowiedniej
pogody. Adam Rosiński

SHREK ŁĄCZY RODZINY
Wbrew pozorom nie bêdzie to tekst reklamuj¹cy rodzinne
wyjœcie do kina na trzeci¹ czêœæ przygód sympatycznego
ogra (nota bene – poprzednie czêœci s¹ lepsze). Rzecz bê-
dzie o interwencji funkcjonariusza Stra¿y Miejskiej, na
którego wszyscy wo³aj¹ w³aœnie Shrek.

Informujemy, ¿e od dnia 3 wrzeœnia Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielni-
cy Praga Po³udnie pracuje od poniedzia³ku do czwartku d³u¿ej – od godz. 8:00 do godz. 18:00. Dele-
gatura zostanie te¿ uruchomiona w soboty: 8 wrzeœnia, 6 paŸdziernika, 10 listopada i 8 grudnia. Wy-
d³u¿one godziny pracy dotycz¹ jedynie spraw zwi¹zanych z ustawow¹ wymian¹ dowodów osobistych.

Z myœl¹ o osobach starszych i niepe³nosprawnych Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców stworzy³ spe-
cjalny punkt pomocy, znajduj¹cy siê przy wejœciu do budynku Urzêdu. Osoby maj¹ce problemy z po-
ruszaniem siê mog¹ równie¿ skorzystaæ z mo¿liwoœci wymiany dowodu w domu po wczeœniejszym
skontaktowaniu siê z pracownikami Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich pod nr tel.
0 22 813 75 56, 0 22 813 06 15.

Przypominamy, ¿e w celu wymiany dowodu osobistego nale¿y z³o¿yæ:
� wype³niony wniosek o wydanie dowodu osobistego, 
� dwie aktualne fotografie, 
� akt stanu cywilnego (w przypadku, gdy dane w starym dokumencie nie pokrywaj¹ siê z danymi

na wniosku), 
� potwierdzenie wp³aty 30 z³ na konto Urzêdu. 

Konto Urzêdu (osoby dokonuj¹ce wp³aty za poœrednictwem poczty lub przelewem bankowym): 
PEKAO S.A.XV O/Warszawa nr 33 1240 2887 1111 0010 0326 4059 

W przypadku dokonywania wp³at w banku na terenie siedziby Urzêdu nale¿y korzystaæ z konta: 
BPH S.A nr 24 1060 00 76 0000 3300 0012 0698 

(Bank BPH S.A œwiadcz¹cy zastêpcz¹ us³ugê kasow¹ nie pobiera prowizji od interesantów Urzêdu.)

SPROSTOWANIE:
Informujemy, ¿e mê¿czyŸni NIE MUSZ¥ przedstawiaæ ksi¹¿eczki wojskowej przy sk³adaniu wniosku
o wydanie nowego dowodu osobistego.

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

Studio FryzurStudio Fryzur
„A„ATENA”TENA”

�� STRZY¯ENIE od 15 zł
�� BALEYAGE od 50 zł

œrody, pi¹tki – RABAT
dla rencistów i emerytów
�� TIPSY – 60 zł

Al. Waszyngtona 67
w godz. 1000-1800

tel. (022) 870−43−73
PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

Metal−Market
REKLAMA REKLAMA
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Czyszczenie
uszu

Czêstotliwoœæ czy-
szczenia uszu zale¿y
m.in. od tego, czy za-
o b s e r w o w a l i œ m y
u zwierzaka sk³onnoœæ
do wytwarzania du¿ej
iloœci woskowiny -
wówczas czyœcimy je
nawet raz na tydzieñ.

Zwykle wystarczy to
robiæ raz w miesi¹cu. Psy o uszach d³ugich
i ow³osionych (np. spaniele czy setery) s¹ podat-
niejsze na ró¿ne schorzenia i stany zapalne - o ich
higienê trzeba wiêc dbaæ szczególnie systema-
tycznie.

Potrz¹sanie g³ow¹ czy nieprzyjemny zapach
wydobywaj¹cy siê z uszu, to sygna³y, ¿e nale¿y je
natychmiast wyczyœciæ. Najlepiej u¿yæ do tego
celu specjalnego p³ynu lub ¿elu, który mo¿na ku-
piæ w sklepie zoologicznym (tak¿e interneto-
wym), ewentualnie bezzapachowej oliwki dla
niemowl¹t. P³ynem nawil¿amy patyczki do czy-
szczenia uszu lub gazik nawiniêty na palec. Nie
musimy siê obawiaæ, ¿e uszkodzimy b³onê bê-
benkow¹ w przewo-
dzie s³uchowym psa,
jego budowa go przed
tym chroni.

Dla utrzymania hi-
gieny uszu mocno po-
rastaj¹cych od we-
wn¹trz,  niezbêdne jest
usuwanie martwych
w³osów. Aby pies nie
cierpia³, robimy to po
trochu, za to czêsto.
Wyrywamy w³osy po-
jedynczo, jednym szarpniêciem wzd³u¿ linii
wzrostu (nie szarpiemy na boki!). 

Czyszczenie zatok oko³oodbytowych
Zatoki oko³oodbytowe znajduj¹ siê po bokach

odbytu psa. Zbiera siê w nich wydzielina zapa-
chowa. U wiêkszoœci czworonogów uwalnia siê
ona samoistnie (np. podczas za³atwiania siê). Jed-
nak spora grupa psów, zw³aszcza starszych, po-
trzebuje naszej pomocy – regularnego opró¿nia-
nia zatok, czasem nawet raz na miesi¹c. Przyczy-
n¹ takich problemów mo¿e byæ dieta uboga
w b³onnik, os³abienie perystaltyki jelit czy miêœni
brzucha na skutek oty³oœci. Zatoki mo¿na opró¿-
niaæ samemu, ale poinstruowaæ musi nas lekarz
weterynarii.

Objawami wskazuj¹cymi, ¿e s¹ przepe³nione
i uleg³y ju¿ stanowi zapalnemu, jest tzw. sa-
neczkowanie (tarcie przez psa zadem o pod³o-
¿e), wygryzanie sierœci na ogonie i okolic
odbytu, a czasem œwi¹d ca³ego cia³a. Okolica
odbytu jest wtedy zaczerwieniona i rozpulch-

niona, pojawiaj¹ siê uwypuklenia po jego bo-
kach, wynikaj¹ce z nagromadzenia siê mas ka-
³owo - ropnych. Lekarz weterynarii musi wte-
dy dok³adnie wycisn¹æ ich zawartoœæ, wyp³u-
kaæ zatoki za pomoc¹ roztworu antyseptyczne-
go i zaaplikowaæ do ich œwiat³a antybiotyk
w postaci maœci. 

Zaniedbanie stanów zapalnych zatok prowadzi
do powstania przetok oko³oobytowych, co bar-
dzo wyd³u¿a czas leczenia. Natomiast ci¹g³e wy-
lizywanie mo¿e staæ siê przyczyn¹ zapalenia gar-
d³a, nosa, oczu, a nawet uszu psa. Gdy zmiany s¹
zaawansowane, konieczne jest nawet chirurgicz-
ne usuniêcie zatok. 

Czyszczenie zêbów
Jeœli od szczeniêcia przyzwyczaimy naszego

ulubieñca do czyszczenia zêbów, ma on szansê
unikn¹æ powa¿nych k³opotów stomatologicznych
w starszym wieku. W przeciwnym razie po pew-
nym czasie utworzy siê kamieñ nazêbny, który
trzeba bêdzie usun¹æ podczas zabiegu przepro-
wadzanego w narkozie. 

Szczególnie podatne na odk³adanie siê kamie-
nia nazêbnego s¹ psy ma³ych ras, np. pudle mi-
niaturowe, maltañczyki, pekiñczyki, jamniki

i yorki.
Do mycia zêbów

przyzwyczajamy psa
stopniowo. Pocz¹tko-
wo tylko unosimy mu
wargi, potem czyœci-
my boczne zêby. Na-
stêpnie zaczynamy
stosowaæ pastê dla
psów i myæ tak¿e prze-
dnie zêby, a wreszcie -
równie¿ wewnêtrzn¹
ich powierzchniê. Za

ka¿de spokojne zniesienie tych zabiegów nagra-
dzamy czworonoga. 

Na to, jak czêsto trzeba czyœciæ psu zêby, wp³y-
wa m.in. konsystencja jego po¿ywienia. Jeœli po-
dajemy mu domowe, miêkkie jedzenie lub karmê
z puszki, trzeba to robiæ przynajmniej co dwa,
trzy dni, a najlepiej - codziennie po ostatnim po-
si³ku. Specjalne szczoteczki i pasty do zêbów dla
psów mo¿na kupiæ w wiêkszoœci sklepów zoolo-
gicznych. 

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Psia toaleta

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 14.30-19.00 

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00

REKLAMA REKLAMA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

� PSY
� KOTY
� GRYZONIE
� RYBY
� PTAKI
� GADY

interna
chirurgia
profilaktyka
położnictwo
stomatologia
badania laboratoryjne
USG, RTG, EKG, LASER

HOTEL

STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA

SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

PŁATNOŚĆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I  
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     LLLLEEEETTTTNNNN IIII 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

CZYM JEST METODA
CALLANA?

Organizacja Metody Callana
(CMO) opracowa³a Metodê,
która skraca œrednio 4-krotnie
czas studiowania jêzyka angiel-
skiego. Jest to metoda odpo-
wiednia dla studentów w ka¿-
dym wieku, bez wzglêdu na cel
studiowania i indywidualne
zdolnoœci jêzykowe. Student
powinien uczyæ siê jêzyka ob-
cego, w ten sam sposób jak
uczy³ siê jêzyka ojczystego. Ja-
ko dziecko najpierw s³ysza³ po-
szczególne wyrazy i zwroty,
potem powtarza³ to, co us³y-
sza³, nastêpnie uczy³ siê czytaæ,
a¿ wreszcie na koñcu sam za-
cz¹³ pisaæ. Dziecko ucz¹c siê
jêzyka, bardzo czêsto powtarza
s³owa, które us³ysza³o, nie za-
wsze rozumiej¹c dok³adnie ich
znaczenia. Rozumienie przy-
chodzi póŸniej. 

Podobnie powinno byæ z oso-
b¹ ucz¹c¹ siê jêzyka obcego.
Metoda Callana zachowuje natu-
ralne 4 etapy, których prawid³o-
wo zachowana kolejnoœæ ma
ogromne znaczenie w nauce jê-
zyka obcego. Zamiast traciæ czas
na bezmyœlne przepisywanie
z tablicy szeregów s³ówek stu-
dent najpierw s³yszy nowe s³ów-
ko, gdy wymawia je lektor, po-
tem sam je wymawia odpowia-
daj¹c na pytanie lektora, nastêp-
nie poznaje jego pisowniê pod-
czas czytania, a¿ w koñcu uczy
siê je pisaæ w czasie licznych
dyktand.

DLACZEGO WARTO 
WYBRAÆ METODÊ 
CALLANA?

Metoda Callana, stosowana
przez setki szkó³ na ca³ym œwie-
cie, jest skutecznym, przemyœla-
nym i sprawdzonym w praktyce
sposobem nauczania jêzyka an-
gielskiego polegaj¹cym na nie-
zwykle intensywnej pracy pod-
czas zajêæ. Metoda ta oparta jest
na kontrolowanej i kierowanej
przez nauczyciela konwersacji.
Student uczy siê wiêcej ni¿ mu siê
zdaje. Podczas nauki Metod¹ Cal-
lana wykorzystywane s¹ partie
mózgu odpowiedzialne za pod-
œwiadome uczenie siê. Szybkoœæ
prowadzenia zajêæ pozwala na
wyrobienie przez ucznia nawyku
mówienia po angielsku. Szybkie
pytanie kierowane do ucznia i od-
powiedŸ udzielana z pomoc¹ lek-
tora umo¿liwia zapamiêtanie ca-
³ych konstrukcji. 

Dziêki temu uczeñ po pewnym
czasie jest w stanie automatycznie
udzieliæ odpowiedzi na zadane
pytanie, zanim œwiadomie zda so-
bie z tego sprawê. Szybkoœæ zapo-
biega te¿ formu³owaniu odpowie-
dzi w jêzyku polskim, a dopiero
potem t³umaczeniu jej w myœlach
na jêzyk angielski. Uczeñ zaczyna
myœleæ bezpoœrednio po angiel-
sku, poniewa¿ na polski po prostu
nie ma czasu. 

WIELE OSÓB WSTYDZI SIÊ
MÓWIÆ PO ANGIELSKU
OBAWIAJ¥C SIÊ 
POPE£NIENIA B£ÊDÓW.

CZY MO¯NA SOBIE Z TYM
PORADZIÆ?

Ka¿dy s³uchacz jest zmuszony
do s³uchania i mówienia przez ca-
³¹ lekcjê - nie jest mo¿liwe byæ
obecnym w klasie i nie uczyæ siê.
Prawie ca³a lekcja odbywa siê
w jêzyku angielskim - nauczyciel
przez ca³y czas zadaje pytania,
a s³uchacze musz¹ na nie odpo-
wiadaæ. Pozwala to s³uchaczom
na prze³amanie bariery nieœmia³o-
œci i pomaga opanowaæ p³ynnoœæ
mówienia - ka¿dy s³uchacz w gru-
pie mówi równie intensywnie,
szybko i ³atwo osi¹gaj¹c zdolnoœæ
do konwersacji w jêzyku angiel-
skim. 

Ponadto ka¿da grupa ma zajêcia
z ró¿nymi lektorami tak, aby nie
przyzwyczajaæ siê do jednego
sposobu mówienia i nie baæ siê
rozmawiaæ z nowymi osobami.

CO WYRÓ¯NIA WASZ¥
SZKO£Ê NA TLE INNYCH?

Po pierwsze stosujemy spraw-
dzon¹ i skuteczn¹ metodê nau-
czania. Po drugie oferujemy
darmowe zajêcia próbne, na
których ka¿dy ma mo¿liwoœæ
sprawdzenia jak wygl¹da nauka
Metod¹ Callana. Ponadto oferu-
jemy system p³atnoœci miesiêcz-
nych bez koniecznoœci p³acenia
z góry za ca³y semestr lub rok.
Proponujemy naszym klientom
bardzo konkurencyjne ceny.
W grupie du¿ej (8-12 osób) cena
standardowa za 1 lekcjê (50 mi-
nut) wynosi 14 z³, a w ma³ej (5-
7 osób) 18 z³. Organizujemy
tak¿e zajêcia w grupach 2-4
osobowych, zajêcia indywidual-
ne u klienta oraz szkolenia
w firmach. Przy p³atnoœciach za
okres d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c pro-
ponujemy upusty.

AS 2007

Szko³a Speed School oferuje naukê jêzyka
angielskiego Metod¹ Callana. Metoda ta po-
zwala na skuteczne rozwijanie umiejêtnoœci ko-
munikacyjnych, g³ównie poprzez po³o¿enie na-
cisku na konwersacje. 95% czasu zajêæ poœwiê-
cone jest na mówienie w jêzyku angielskim.

Szkoła 
Policealna 

i Liceum 
dla Dorosłych

„ E L I T„ E L I T A ”A ”
al. St. Zjednoczonych 53

sekretariat pok. 327
tel. 879−87−66 
0602−23−28−79
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Kto by pomyœla³, ¿e waka-
cyjna pogoda dostarczy nam
tylu dramatycznych zdarzeñ,
niczym z nieprawdopodobne-
go filmu grozy? Powodzi, hu-
raganów nios¹cych œmieræ? 

Kto by pomyœla³ jeszcze nie
tak dawno temu, ¿e spó³dziel-
nie mieszkaniowe bêd¹ musia³y
oddawaæ mieszkania lokator-
skie za przys³owiow¹ z³otówkê
mimo, ¿e tylu zainteresowa-
nych jeszcze kilka tygodni temu
p³aci³o za nie pokaŸne sumy?

Kto by pomyœla³, ¿e zwy-
czajne sejmowe przepychanki
zamieni¹ siê w woln¹ amery-
kankê z elementami brutalnej
walki o przetrwanie? 

A jeszcze w maju by³am
przekonana, ¿e znowu bêdzie
tak pogodnie i zwyczajnie:
wakacje, relaks, lenistwo i nu-
uuda… Myœla³am, ¿e w me-
diach nadejdzie spokojny, let-

ni sezon ogórkowy, bo ile
mo¿na pisaæ o tym, ¿e wszyscy
s¹ na wakacjach i ¿e w zasa-
dzie nic siê nie dzieje.

S³onko, relaks, leniwie pyr-
kocz¹ konfitury, a my beztro-
sko skupiamy siê na pakowa-
niu i rozpakowywaniu baga¿y
pomiêdzy wypadami poza
miasto… Dobra wizja, ale nie
na ten rok!

Teraz – ³ap siê za kieszeñ,
bo nie doœæ, ¿e musisz sfinan-
sowaæ mundurek szkolny
(szko³a 124 w Falenicy naka-
za³a kupiæ produkowane
w Bangladeszu i to za cenê 2-
3 razy wy¿sz¹, ni¿ kosztuj¹ za-
zwyczaj wyroby azjatyckie;  to
jeszcze znane ze œmia³ych po-
mys³ów ministerstwo w ostat-
niej chwili, 23 sierpnia, zmie-

ni³o program nau-
czania w taki spo-
sób, ¿e zesz³orocz-
ne podrêczniki nie
spe³niaj¹ wymagañ
i trzeba dzieciakom
kupiæ ca³kiem no-
we. Nowe i ko-
sztowne!

Problem w tym,
¿e ich brak, bo kto
je w tydzieñ napi-
sze i wydrukuje?!
Protestuje nawet
Polska Izba Ksi¹¿-
ki œl¹c do rz¹du
stosowne pisma,
ale idê o zak³ad, ¿e
nie da to ¿adnego
efektu.

Od dawna mam
wra¿enie, ¿e nie-

wielu rz¹dz¹cych liczy siê
z opiniami zwyk³ych wybor-
ców, z ich troskami i proble-
mami. £atwo o nich zapomi-
naj¹ wœród tylu awantur, spo-
rów i jak¿e relaksuj¹cych wy-
padów do Egiptu lub w inne
mi³e miejsca. 

Mia³o byæ dobrze, wysz³o
gorzej. Gorzko, cierpko, nie-
smacznie… żu

Kto by 
pomyœla³?!

Kobiecym okiem

F
ot

. J
K
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- Panie Eustachy, czy pan aby licha nie kusi? Pan Kazimierz

G³ówka by³ szczerze ubawiony widz¹c swego znajomego w pobli-
¿u komendy rejonowej policji. 

- Co mnie maj¹ szukaæ, pod rêk¹ jestem, odpowiedzia³ ¿artem
na ¿art pan Eustachy. – S³ysza³ pan, panie Kaziu, ¿e jakiœ pose³
chcia³ pope³niæ samobójstwo?

- No i … 
- No i nic z tego nie wysz³o, bo ABW nie zasta³a go w domu… 

- Co to siê panie Eustachy porobi³o w tej naszej ojczyŸnie, gdzie
nie spojrzeæ, to cyrk. Widzia³eœ pan film z Marriotta?

- Widzia³em.
- No i nic pana nie tknê³o?
- Co mianowicie, zapyta³ pan Eustachy z lekka zaskoczony.
- To mianowicie, ¿e te wszystkie kamery, skanery, komputery

i inne œmoje-boje, œledz¹ nas 24 godziny na dobê. Nawet u nas na
Grochowskiej. Nikt, panie Eustachy, nie zna teraz dnia ani godzi-
ny. Dlatego nale¿y byæ przygotowanym na ka¿d¹ okolicznoœæ.

- No, ale od czego, kurtka Felek, dajmy na to zacz¹æ?
- Najlepiej od jêzyka. Cz³owiek najpierw musi siê porozumieæ

z drugim cz³owiekiem. Za³ó¿my, ¿e jesteœ pan ju¿ na do³ku. 
- Za co, panie Kazieñku, za co?
- W obecnych czasach niewa¿ne. Za coœ. Ani siê pan obejrza³eœ

przywieŸli pana do pa³acu z ró¿añcem na rêkach.
- Gdzie? Z czym?
- Widzisz pan jaki jêzyk jest wa¿ny. „Pa³ac”, to komenda poli-

cji, a „ró¿aniec”, to kajdanki. Jak pan nie bêdziesz zna³ alfabetu

– na gablach albo pukanego, jak bêdziesz pan u¿ywa³ bajadery
wy³¹cznie do myœlenia o kapitaliœcie, to pod cel¹ bêdziesz pan jak
ka¿den jeden absztyfikant, czyli kopytkarz. Na sprawie nie bê-
dziesz pan mia³ pan pojêcia, o czym mowa. Najmimordê dadz¹
panu z pierwszego lepszego bazaru i tyle. Wystrojony w ancug jak
szopenfeldziarz wys³uchasz pan wyroku niczym tureckiego kaza-
nia… 

- Panie Kaziu, nic nie rozumiem, w morde je¿a. 
- Ucz siê pan, bo wiecznie ¿yæ nie bêdê. „Pa³ac” i „ró¿a-

niec”, to ju¿ pan wiesz. JedŸmy dalej: „alfabet” to wiêzienny
jêzyk - na „gablach” – z u¿yciem r¹k, migowy, lub „stukany”
czyli wystukiwany na œcianie lub grzejniku; „bajadera” to g³o-
wa”, „kapitalista”, to ¿o³¹dek, „absztyfikant”, to m³ody adept
przestêpczego fachu, „kopytkarz” - m³ody wiêzieñ, który nie
wie jak siê zachowaæ; „najmomorda”, to adwokat, zaœ „bazar”
to zespó³ adwokacki; „ancug”, to garnitur, a „szopenfeldziarz’
to z³odziej okradaj¹cy sklepy w bia³y dzieñ pod obecnoœæ per-
sonelu…

- „Szopenfeldziarz” s³ysza³em - na filmie „Va bank”. 
- No widzisz pan, bania u pana jeszcze w porz¹siu.
- Bania?
- „Bania”, czyli g³owa.
- Mówi³ pan, ¿e g³owa to „bajadera”. 
- To te¿, ale równie¿: „baœka”, „basza”, „pa³a”… 
- „Pa³a” te¿ znam. Mo¿e byæ „wylakierowana”, „zalana”. 
- A dajmy na to, panie Eustachy „pakamera”? 
- Pakamera, to pakamera.
- No, melina. Ale niektórzy na „pa³ac” te¿ mówi¹ „pakamera”.
- „Pakamera” z „ró¿añcami”?
- Brawo, panie Eustachy, Brawo. Widze, ¿e „baœka” pracuje.

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

„Pakamera” z „ró¿añcami”

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:


 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych


 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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



 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy


 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce


 posiadamy wybór tkanin 

i transport
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W „Gazecie Sto³ecznej” z 14-15 sierpnia b.r. ukaza³ siê nekrolog, w którym
znalaz³y siê m. in. nastêpuj¹ce s³owa: „W dniu 11 sierpnia 2007 roku zmar³
w wieku 87 lat Œ+P STANIS£AW KOSTARSKI, podporucznik AK, powstaniec war-
szawski, chargé d’affaires RP w Nankinie, radca prasowy PRL w Londynie, d³ugo-
letni kierownik dzia³u zagranicznego i korespondent paryski „¯ycia Warszawy”
(przed 1989 r.). 

Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecz-
nych, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em Par-
tyzanckim, Krzy¿em AK i innymi odznaczeniami.  Nabo¿eñstwo ¿a³obne odbêdzie
siê 16 sierpnia 2007 roku o godz. 8,40 w koœciele œw. Wincentego (drewnianym),
po czym nast¹pi wyprowadzenie Zw³ok do grobu rodzinnego. O czym zawiadamia-
j¹ ze smutkiem – ¿ona, bratanica z rodzin¹”. 

Stasia Kostarskiego zna³em dobrze a z jego ówczesn¹ ¿on¹, Niusi¹ (Ann¹), ko-
biet¹ piêkn¹, eleganck¹ i inteligentn¹, pracowa³em kilkanaœcie lat w „Trybunie Lu-
du”. 

Szczególnie interesuj¹ce jest wskazanie w nekrologu, ¿e Stanis³aw by³ „chargé
d’affaires RP w Nankinie”. Tu w³aœnie wkraczamy w wielk¹ politykê                       

Na pocz¹tku lipca 1945 roku USA, Wielka Brytania i CHINY (a póŸniej inne pañ-
stwa) uzna³y Tymczasowy Rz¹d Jednoœci Narodowej w Warszawie (wówczas jeszcze
nazw¹ pañstwa polskiego by³o okreœlenie Rzeczpospolita Polska, st¹d RP – PRL po-
jawi³a siê dopiero w 1952 roku). Wynikiem tego aktu by³o wys³anie Kostarskiego
do Nankinu, który by³ wówczas stolic¹ Chin i siedzib¹ rz¹du Czang Kai-szeka, anty-
komunistycznego przywódcy chiñskiego. Rz¹d ten uznawany by³ przez ca³y œwiat.
W 1946 roku jednak rozpoczê³a siê tzw. trzecia rewolucyjna wojna domowa, któr¹
ze strony Komunistycznej Partii Chin prowadzi³ Mao Zedong (Mao Tse-tung). Po-
wsta³a sytuacja paradoksalna. Zwi¹zek Radziecki, który ze wzglêdów ideologicz-
nych powinien by³ popieraæ Mao Zedonga, trwa³ przy Czang Kai-szeku.  Stalin bo-
wiem ba³ siê, ¿e w razie zwyciêstwa komunistów w Chinach, Mao, maj¹c do dyspo-
zycji najbardziej zaludniony kraj œwiata, odbierze mu pozycjê „wodza proletariatu
œwiatowego”. Dosz³o wreszcie do sytuacji groteskowej. Kiedy 23 czerwca 1949 ro-
ku chiñska Armia Czerwona zdoby³a Nankin, ambasady USA i Wielkiej Brytanii po-
zosta³y w mieœcie, by siê przynajmniej przejœciowo „dogadaæ” z w³adzami Mao,
natomiast ambasada ZSRR uciek³a wraz z Czang Kai-szekiem do Kantonu. W tej sy-
tuacji, Kostarski tak¿e siê tam przeniós³. 

Mao, choæ oficjalnie Stalina popiera³, nie móg³ mu na przyk³ad darowaæ takiego
oto afrontu. Ju¿ po proklamowaniu Chiñskiej Republiki Ludowej 1 paŸdziernika
1949 roku, Stalin zaprosi³ go do Moskwy na podpisanie traktatu radziecko-chiñskie-
go o przyjaŸni i pomocy wzajemnej. Mao przyby³ do Moskwy 16 grudnia 1949 ro-
ku. Ale Stalin poza lukullusowymi kolacjami trzyma³ go na dystans a¿ wreszcie Mao
zdenerwowa³ siê i wykrzykn¹³ mu w oczy: „Je¿eli nie chcecie rozmawiaæ, to nie roz-
mawiajmy. Wracam do domu”. Dopiero wtedy Stalin zgodzi³ siê na podpisanie trak-
tatu. Ale nast¹pi³o to 14 lutego 1950 roku, czyli prawie po dwóch MIESI¥CACH po-
bytu Mao w Moskwie. 

Z tych konfliktów Stalin-Mao w przesz³oœci, które faktycznie by³y konfliktami Mo-
skwa-Pekin, Polska odnios³a pewne korzyœci. W paŸdzierniku 1956 roku, kiedy
Chruszczow przyjecha³ niespodziewanie do Polski, by ujarzmiæ, a mo¿e nawet wy-
kl¹æ Gomu³kê, i wyda³ rozkaz „marszu na Warszawê” wojsk radzieckich z Legnicy,
Mao zagrozi³ mu najpowa¿niejszymi konsekwencjami, je¿eli tego rozkazu nie
odwo³a. Chruszczow odwo³a³. 

Mo¿na powiedzieæ, ¿e Stanis³aw Kostarski, którego po¿egnaliœmy na zawsze 
16 sierpnia 2007 roku, by³ osobiœcie przez kilka lat obecny u Ÿróde³ tych wydarzeñ. 

Zygmunt Broniarek
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* 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

TAPICERMEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

✓✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓✓ Krótkie terminy realizacji
✓✓ Upusty przy zakupie mebli

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
DO SZKÓŁKI TENISOWEJ!

PODZIÊKOWANIE
Serdecznie dziêkujemy za pomoc 

Pani Radnej m.st. Warszawy Ma³gorzacie Za³êckiej
za zajêcie siê spraw¹ budynku przy ul. Grochow-
skiej 152, który od dawna nie nadawa³ siê do zamie-
szkania. 

Mimo wielkich zmagañ z biurokracj¹
i urzêdnicz¹ nie¿yczliwoœci¹ uda³o siê Jej za³atwiæ
pozytywnie nasz¹ sprawê. Jesteœmy bardzo
wdziêczni za Jej nieocenion¹ pomoc i wytrwa³oœæ.

Sk³adamy Pani Ma³gorzaty Za³êckiej
serdeczne podziêkowania i wyrazy szacunku za Jej
ofiarn¹ pracê jak¹ w³o¿y³a, aby pomóc zwyk³ym lu-
dziom, co u naszych polityków jest nieocenion¹ za-
let¹ na przysz³oœæ. 

¯yczymy Pani Ma³gorzacie Za³êckiej,
aby Jej praca i jej poœwiêcenie ludziom by³y doce-
niane tak, jak na to zas³uguje, a reszta urzêdników
zajmuj¹cych siê w³aœnie takimi sprawami, jak przy-
dzia³y mieszkañ z wysiedleñ wal¹cych siê budyn-
ków bra³a sobie za przyk³ad walkê o dobro i ¿ycie
ludzi, a nie zas³ania³a siê procedurami i innymi
bzdurnymi przepisami, które doprowadziæ mog¹ do
tragedii.

Pani Ma³gorzato jeszcze raz dziêkujemy
i prosimy, aby nigdy siê Pani nie poddawa³a w swo-
ich zamierzeniach i dzia³aniach na rzecz ludzi.

Z powa¿aniem
b. mieszkañcy z ul. Grochowskiej 152  
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FRYZJER
Damsko−Dziecięcy

Zawsze Tanio!!!
Zapraszamy

Pon.-pt. 10.00-18.00; 
Sob. 9.00-14.00

ul. Ostrobramska 116
(róg Budrysów)

tel. 022 813−63−49

Sklep Spo¿ywczy
al. Stanów Zjednoczonych 40 
ZAPRASZA!!!
Czeka na Pañstwa klimatyzowany lokal, 
a w nim mi³a obs³uga i atrakcyjne ceny
oraz zawsze œwie¿e produkty:
�� miêso
�� drób
�� wêdliny
�� pieczywo
�� warzywa
�� sery ¿ó³te i bia³e
�� nabia³
�� oraz wiele innych

NOWO OTWARTY 

Zapraszamy w godzinach:
poniedzia³ek-pi¹tek

7.00-20.00
sobota 8.00-16.00

niedziela 8.00-15.00

REKLAMA REKLAMA

Wakacje to dobry czas na wyko-
nywanie remontów w szko³ach
i przedszkolach. Sprawdziliœmy,
jak ten czas zosta³ wykorzysta-
ny na Pradze Po³udnie.

W wykazie wakacyjnych prac finansowa-
nych przez samorz¹d otrzymanym od Donata
Klimkowskiego kieruj¹cego po³udniowopraskim
Wydzia³em Infrastruktury dominuj¹ remonty
i modernizacje sanitariatów, wymiany pod³óg
oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zajêto siê tak-
¿e stanem szkolnych schodów. Przed paŸdzierni-
kiem te prace zakoñcz¹ siê w Szkole Podstawo-
wej Nr 312 przy ul. Umiñskiego. Wczeœniej ro-
botnicy opuszcz¹ gmach Zespo³u Szkó³ Nr 84
przy ul. Zwyciêzców. – W zasadzie trwaj¹ ju¿ tyl-
ko prace wykoñczeniowe – mówi Anna Tkaczyk
wicedyrektor Zespo³u Szkó³. – Wczeœniej schody
prawie siê rozsypywa³y... W tej szkole wymienio-
no tak¿e czêœæ pod³óg. Niektóre prace szko³a wy-

kona³a we w³asnym zakresie. – Pomalowaliœmy
œciany, po³o¿yliœmy boazeriê, remontowaliœmy
pod³ogê w szatni... – wymienia wicedyrektor.
Prawdopodobnie wiosn¹ przysz³ego roku zakoñ-
czy siê budowa przyszkolnej sali gimnastycznej
i boisk. Do pe³ni szczêœcia podstawówce i gimna-
zjum tworz¹cym Zespó³ Szkó³ Nr 84 brakuje no-
wej elewacji. Tê akurat zyska³a w czasie wakacji
Szko³a Podstawowa Nr 143 im. Stefana Starzyñ-
skiego. 

W przeci¹gu dwóch miesiêcy budynek u zbiegu
al. Stanów Zjednoczonych i ul. Saskiej zmieni³ siê
nie do poznania (na zdjêciach). – Ale jest ³adnie! –
zachwycaj¹ siê uczniowie. – I boisko jeszcze nam
buduj¹! Nowoczesne, przyszkolne boisko ma byæ
gotowe jesieni¹. Dyrektor szko³y Ewa Wêgrzyn –
Kamela mówi, ¿e placówkê czeka prawdopodob-

nie jeszcze jedna powa¿na inwestycja. W ubie-
g³ym tygodniu dyrekcja prowadzi³a rozmowy
z Zarz¹dem Dzielnicy Praga Po³udnie w sprawie
przeniesienia z Ogrodu Saskiego i posadowienie
na terenie szko³y pomnika jej patrona – Stefana
Starzyñskiego. Prace inwestycyjne trwa³y w waka-
cje tak¿e w po³udniowopraskich przedszkolach.
Wyposa¿enie „Misia Czarodzieja” z ul. Chrzanow-
skiego wzbogaci³o siê o kuchenny dŸwig, w „Nie-
zapominajce” z ul. Kobielskiej wyremontowano
sanitariaty i zmywalniê, a „Akwarelka” z ul. Kino-
wej zyska³a now¹ nawierzchniê placu zabaw. Ma-
luchy z Przedszkola Nr 230 przy ul. Szaserów bê-
d¹ w tym roku mia³y posi³ki przyrz¹dzane w nowej
kuchni. Nowy dach zyska³a placówka przy ul. Pu-
stelnickiej. Dyrektor tego przedszkola Dorota Sko-
limowska mówi, ¿e wymiana dachu by³a koniecz-
na. Poprzedni, choæ remontowany, pochodzi³ z lat
piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, po prostu prze-
cieka³. Dodaje, ¿e stare chodniki wokó³ przedszko-
la zosta³y w wakacje zast¹pione now¹ kostk¹ bru-
kow¹. – Wczeœniej stan chodników by³ fatalny. Pe³-

no dziur i ubytków, które staraliœmy siê betonowaæ
– wspomina dyrektor Skolimowska. W jej przed-
szkolu od wrzeœnia zostaje uruchomiony wewnê-
trzny monitoring. Marzeniem kadry jest, aby syste-
mem monitoruj¹cym obj¹æ tak¿e teren wokó³ pla-
cówki. W wielu szko³ach i przedszkolach jeszcze
trwaj¹ prace remontowe i inwestycyjne. Urzêdnicy
ratusza t³umacz¹, ¿e brak mo¿liwoœci przeprowa-
dzenia wszystkich robót w zaplanowanych wcze-
œniej terminach wynika z koniecznoœci powtarza-
nia procedur przetargowych, które w wielu przy-
padkach w pierwszych postêpowaniach nie zosta-
³y rozstrzygniête. – Jednak zapewniam – mówi
naczelnik Donat Klimkowski – ¿e prace koñcz¹ce
siê po rozpoczêciu roku szkolnego nie przeszkodz¹
w prawid³owym funkcjonowaniu placówek.

Ada M.

– Ma³o pani nam zada³a –
mówi zaskoczony Micha³
pierwszoklasista z Kamionka –
Mamy tylko zrobiæ wizytówkê
ze swoim imieniem. Mateusz
z Grochowa naukê rozpocz¹³
w klasie pierwszej „a” podsta-
wówki przy ul. Szaserów. – Jest
fajnie i nie mogê siê doczekaæ
jutra – mówi rozentuzjazmo-
wany i dodaje, ¿e w czasie roz-
poczêcia roku szkolnego „od
stania bola³y go kolana”. 

Na ból nóg nie uskar¿a³ siê bur-
mistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski, co mo¿e œwiadczyæ
o jego dobrej kondycji fizycznej.
Burmistrz (na zdjêciu) rozpoczê-
cie roku og³osi³ przy ul. Paca,
w SP Nr 72. – Przychodzê do Was
dzieci, rodzice i pracownicy
oœwiaty nie tylko jako gospodarz
tej dzielnicy, ale tak¿e jako s¹siad,
mieszkaniec Grochowa – mówi³

Tomasz Kucharski, a „Mieszkañ-
cowi” wyjaœni³, ¿e czêsto prze-
chodzi obok tej szko³y, zna jej
sukcesy i problemy, dlatego tutaj
przyjecha³ na uroczystoœci.
W imieniu w³adz dzielnicy ¿yczy³
wszystkim powodzenia, jak naj-

lepszych efektów nauczania i do-
da³, ¿e jest przekonany, ¿e wszy-
scy uczniowie s¹ otoczeni znako-
mit¹ opiek¹. 

Emocje wywo³uj¹ mundurki
i zmiany w kanonie lektur. –
Zachowajmy  dystans. Niech
mundurki i lektury nie prze-
s³oni¹ nam dobra dzieci  –
apeluje Iwona Kulczyk do-
œwiadczona pedagog z ZS Nr

Remonty – jeszcze po pierwszym dzwonku

Mundurek – zdaniem jednych bardzo po-
trzebny, zdaniem innych ju¿ niekoniecznie – to
du¿y wydatek. Ceny strojów wahaj¹ siê od 25
do nawet 100 z³otych. Np. w gimnazjum przy
Angorskiej to bluza, t-shirt i... krawat. Oczywi-
œcie z regu³y rodzice, jeœli finanse pozwalaj¹, wo-
l¹ kupowaæ kilka sztuk mundurków, by dziecko
nie by³o zmuszone do chodzenia ca³y tydzieñ
w tym samym. 

– Za moich czasów nosi³o siê nylonowe far-
tuszki – mówi Joanna, której syn idzie do pier-
wszej klasy gimnazjum. – Pamiêtam jak w pi¹tek
niektórzy „pachnieli”. Ubrania nie mo¿na
zmieniaæ raz w tygodniu. 

Komplet zeszytów, piórnik, przybory do pisa-
nia, plecak lub tornister to wydatek oko³o 100

z³otych. Komplet ksi¹¿ek do klasy pierwszej
szko³y podstawowej kosztuje 150 z³otych. Dla
tych, u których dochód na jedn¹ osobê w rodzinie
nie przekracza 351 z³otych netto przygotowane s¹
dofinansowania. 

Wnioski rodzice musz¹ z³o¿yæ w szkole do 6
wrzeœnia. Niestety na dofinansowanie
podrêczników liczyæ mog¹ jedynie rodzice
uczniów szkó³ podstawowych klas I-III. Równie¿
niestety dofinansowanie do stroju szkolnego
wynosi jedynie 50 z³otych. 

Sto lat temu Wiktor Gomulicki napisa³ ksi¹¿kê
„Wspomnienia niebieskiego mundurka” – o latach
spêdzonych w szkole w Pu³tusku. Byæ mo¿e za jakiœ
czas ktoœ napisze „Wspomnienia œmierdz¹cego
mundurka”… Małgorzata K. Piekarska

WITAJ SZKOŁO
W poniedzia³ek 3 wrzeœnia uczniowie, w mun-
durkach lub bez, karnie stawili siê w szko³ach.

ILE KOSZTUJE UCZEŃ 
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16
(przy pl. Unii Lubelskiej)

(szko³y przeniesione z ul. Noakowskiego, 
Nowowiejskiej, Wiktorskiej i Górnoœl¹skiej)

tel. 646 44 97, 849 37 35, 
sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2008
wed³ug „starego i nowego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska
� Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê

w co drug¹ sobotê (12.30-21.00) 
i niedzielê (8.00-15.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Technikum Ekonomicznego 

dla doros³ych zaocznie
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

ORGANIZUJEMY KURSY:
ksiêgowoœci komputerowej,
komputerowe, sekretarek,

jêzyków obcych, 
przygotowawcze do egzaminów

dojrza³oœci.
Realizujemy zlecenia firm,
banków, spó³ek w zakresie

szkolenia pracowników.

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

REKLAMA REKLAMA

WWIITTAAJJ  
SSZZKKOOŁŁOO!!!!!!

PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY KARTY KARTY P£ATNICZE,
KARTY KLIENTA SPO£EM oraz BONY SODEXHO

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki 
oraz do³adowania telefonów

DH „UNIVERSAM” 
ul. Grochowska 207 (Rondo Wiatraczna)
�� stoiska: z artyku³ami szkolnymi, 

obuwiem i odzie¿¹
Oferuj¹ szeroki wybór w atrakcyjnych cenach
�� plecaków, obuwia szkolnego,
�� koszulek, spodenek gimnastycznych,
�� zeszytów, farb, flamastrów, o³ówków,

bloków rysunkowych i technicznych

Zapraszamy po zakupy 7 dni w tygodniu!!!

Wyposa¿ tornister swojego dziecka

Po¿yczka Ekspresowa
nasze raty s¹ naprawdê niskie

· rata 25,- z³ miesiêcznie 
przy po¿yczce 1.000,-

· na dowolny cel
· do 100.000,- z³otych
· sp³ata do 5 lat
· bez porêczycieli

PrzyjdŸ do naszych placówek
ul. Omulewska 27 tel. (022) 517-39-16, 20
ul. P³owiecka 1 tel. (022) 517-39-44, 57
ul. Abrahama 12 tel. (022) 673-30-90, 93
ul. Zamoyskiego 47a tel. (022) 670-09-79
ul. Patriotów 309 tel. (022) 615-80-94, 95
ul. Chruœciela 39 tel. (022) 673-55-08, 09
ul. Bys³awska 104 tel. (022) 872-19-48

Zatrudniamy wyœmienitych fachowców
U nas znajdziesz profesjonaln¹ obs³ugê, 
fachowe doradztwo i niskie ceny:
♥♥ strzy¿enie i modelowanie damskie – od 40 z³

mêskie – od 20 z³
♥♥ baleyage – od 80 z³
♥♥ koki i uczesania okazjonalne – od 80 z³

Warszawa ul. Skrzyneckiego 2 A, czynne: pon.− pt. 900−2100; sob. 900−1800

tel. 022 812−69−52, 022 498−17−13                           www.alisse.pl

Salon 

Marek Karpowicz 
– wiceburmistrz 
Pragi Po³udnie
przy telefonie
„MIESZKAÑCA”

W poniedzia³ek 10 wrzeœnia br. 
w godz. 15.00-16.00 

przy redakcyjnym telefonie
z Czytelnikami spotka siê

wiceburmistrz 
ds. inwestycji

– Marek KARPOWICZ
tel. 022 810-64-12

Rozmowa „Mieszkañca”
z Janem Buchwaldem 
– dyrektorem 
Teatru Powszechnego 

- Czy ma pan œwiadomoœæ,
¿e Teatr Powszechny to jedyny
teatr na Pradze Po³udnie?

- Wiem, ¿e to jest jedyny teatr
na Pradze Po³udnie. Jest jeszcze
„Rampa” na Pradze Pó³noc, ale
po praskiej stronie Warszawy nie
ma za du¿o teatrów i nie jest to
sprawiedliwe. 

- Myœli pan o jakimœ reper-
tuarze dla mieszkañców tej
czêœci Warszawy? 

- Publicznoœæ, do której chce-
my siê zwracaæ mieszka we
wszystkich czêœciach stolicy.
Nie myœlê o repertuarze przygo-
towanym dla jakiegoœ œrodowi-
ska w Warszawie, ale…
owszem. Zdradzê tu, ¿e myœlimy
o projekcie, który bêdzie mówi³
coœ o miejscu, w którym znajdu-
je siê Teatr Powszechny. 

Poza tym mam chyba dobr¹
wiadomoœæ równie¿ dla mie-
szkañców Pragi Po³udnie, ogl¹-
daj¹cych, na co dzieñ budynek
Teatru Powszechnego. Szykuje-
my siê do remontu. Teatr nasz,
jeœli idzie o substancjê material-
n¹, jest w doœæ op³akanym sta-
nie. Elewacja od strony Ziele-
nieckiej zaczê³a odpadaæ. S¹
przygotowane projekty czêœcio-
wej rozbudowy budynku, nowej
elewacji, wymiany centralnego
ogrzewania, wentylacji, okien
i pod³óg. Bêdzie te¿ przebudowa
parkingu dla goœci. Planujemy te
prace zacz¹æ w przysz³ym roku.
Na pewno teatr trzeba bêdzie
wtedy na jakiœ czas zamkn¹æ.
Mo¿liwie najkrótszy. Nie ozna-
cza to jednak, ¿e przestaniemy
dzia³aæ. Trochê bêdziemy „graæ

na budowie”. Szukamy te¿
miejsc, w których moglibyœmy
wystêpowaæ goœcinnie. 

- Czy trudno zarz¹dzaæ tea-
trem po historii z karteczk¹? 

- Historia z karteczk¹ by³a
symboliczna i spektakularna. Te-
atr potrzebowa³ uspokojenia i to
ju¿, mam nadziejê, nast¹pi³o. Te-
raz czeka nas praca. Teatr jest po
to, ¿eby powstawa³y przedsta-
wienia, poprzez które komuni-
kujemy siê z publicznoœci¹. To
jest zadanie teatru! A nie zajmo-
wanie siê historiami, które zda-
rzy³y siê po drodze.

Teatr Powszechny darzê szcze-
gólnym sentymentem. Bywa³em
tu bardzo czêsto jeszcze jako
uczeñ szko³y podstawowej. Œle-
dzi³em losy tego teatru po prze-
budowie i objêciu dyrekcji przez
Zygmunta Hûbnera. Pracowa³em
tu jako asystent re¿ysera w czasie
studiów w PWST. Tutaj te¿ zro-
bi³em swoje przedstawienie dy-
plomowe. Wróci³em po latach,
by daæ temu teatrowi nowy im-
puls do dzia³ania. Nowy, cieka-
wy repertuar i pracê dla œwietne-

go zespo³u aktorów. Chcê, by pu-
blicznoœæ znalaz³a tu swoje miej-
sce. Miejsce wa¿nych doznañ ar-
tystycznych. 

- Czy bêdziecie sk³aniaæ siê
ku jakiemuœ konkretnemu re-
pertuarowi?

- Teatr Powszechny zawsze
by³ teatrem istotnego dyskursu
z publicznoœci¹ o sprawach do-
tycz¹cych kondycji moralnej
cz³owieka. Zw³aszcza dzia³o siê
tak w czasach, gdy dyrektorem
by³ tu Zygmunt Hübner. W cza-
sach PRL-u to siê czêsto wi¹za³o
z tym, ¿e obrona pewnych war-
toœci by³a równoznaczna z de-
klaracj¹ polityczn¹. Bo w ofi-
cjalnym ¿yciu takie wartoœci jak
wolnoœæ, przyzwoitoœæ, lojal-
noœæ, uczciwoœæ, by³y po prostu
kwestionowane. W wielkich
przedstawieniach teatru Zyg-
munta Hübnera te tematy siê po-
jawia³y i by³y odbierane jako
wypowiedzi o charakterze poli-
tycznym. Ale taki by³ to czas.
Œwiat by³ podzielony: my i oni.
To, co w³adza serwowa³a, by³o
czêsto dzia³aniem ograniczaj¹-

cym wolnoœæ albo manipulacj¹.
Dlatego cz³owiek stawa³ przed
koniecznoœci¹ wyboru. Na przy-
k³ad pomiêdzy karier¹, a uczci-
woœci¹ wobec swoich przeko-
nañ. S³owa „bezpieczeñstwo”
czy „lojalnoœæ” mia³y wtedy z³o-
wrogie znaczenie. I w³aœnie
o tym mówi³ ten teatr. Ale potra-
fi³ te¿ wzruszaæ i bawiæ. Zawsze
na wysokim poziomie artystycz-
nego profesjonalizmu. By³ tu te¿
wyj¹tkowy sposób relacji z pu-
blicznoœci¹. Traktowa³o siê j¹ ja-
ko partnera a nie klienta. Stawia-
³o jej siê wa¿ne pytania. 

- Nazwa Powszechny brzmi
jak „dla ka¿dego”. Tak bê-
dzie?

- Bêdzie to teatr dla myœl¹cych
ludzi ró¿nych pokoleñ. Chcia³-
bym, ¿eby to by³ teatr, który za-
prasza do myœlenia, aktywnie in-
terpretuje rzeczywistoœæ, nie
ograniczaj¹c siê do wra¿eniowej
emocji. Bêdê chcia³, by widzo-
wie nadal mieli okazje do refle-
ksji nad kondycj¹ moraln¹ cz³o-
wieka we wspó³czesnym œwie-
cie. I ¿eby to by³ teatr klarowne-
go komunikowania siê z publicz-
noœci¹.

- Czy jakieœ nowe nazwiska
przyjd¹ do teatru?

- Zosta³em powo³any piêtna-
stego czerwca, wiêc za wcze-
œnie by³oby mówiæ o zmianach.
Byæ mo¿e pojawi¹ siê aktorzy
wystêpuj¹cy goœcinnie. Na razie
jednak o tych projektach nic po-
wiedzieæ nie mogê, bo z aktora-
mi spotykam siê dopiero za kil-
ka dni i wtedy opowiem o pla-
nach. Ruszamy siódmego wrze-
œnia. Zapraszam wiêc wszyst-
kich mieszkañców do Po-
wszechnego.

Rozmawiała:
Małgorzata K. Piekarska

Chcę, by publiczność 
znalazła tu swoje miejsce
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 16

POZIOMO: 1-A ptak drapie¿ny. 1-J diabe³, w³adca piek³a.
2-E miasto w p³n. czêœci Sachalina. 3-A pomieszczenie
dla œwiñ. 3-G jeden z ewangelistów. 4-E wynik dzielenia.
4-L jednostka podzia³u terytorialnego w Mongolii. 5-G
najd³u¿sza rzeka W³och. 6-A p³az bezogonowy. 6-K mia-
sto w Hiszpanii nad Tagiem. 7-B pierzynka dla niemowla-
ka. 7-G piêknoœæ, czar, uroda. 8-D roœlina zbo¿owa. 8-J
wybór na stanowisko. 9-F Jose, polityk hiszpañski. 10-A
odmiana chalcedonu. 10-H przyrz¹d do otwierania bute-
lek. 11-A konny zapaœnik corridy. 12-H instrument mu-
zyczny na korbê. 13-A mia¿d¿yca, brak pamiêci. 14-J
metal szlachetny. 15-E zg³oska. 16-A blagier, k³amca. 
16-J pieœñ biesiadna.
PIONOWO: A-1 trwa³e, suche pieczywo. A-10 uczeñ Je-
zusa. B-6 narzêdzie do wyci¹gania gwoŸdzi.C-1 grecka
opiekunka poezji. C-10 duchowny w koœciele katolickim.
D-6 ubytek, strata. E-1 przestarzale myœliwy. E-11 maœæ
konia. F-8 papuga popielata. G-1 dziecko p³ci mêskiej. 
H-2 pogoda. H-7 najni¿sza warstwa roœlin w lesie. H-12

ryba z rodziny karpiowatych. I-3 zespó³ pracowników. 
I-9 willa Karola Szymanowskiego w Zakopanem. J-1
marka czeskiego samochodu ciê¿arowego. J-7 zagryw-
ka w tenisie. J-12 tuman, mato³. K-5 stop ¿elaza z wê-
glem. L-1 rodzaj sieci rybackiej. L-8 harcownik. £-4
w religiach germañskich œwiêto zmar³ych. £-12 znany
port Szwecji. M-1 b³ona fotograficzna. £-12 znany port
Szwecji. M-1 b³ona fotograficzna. N-8 Œwiêty, pierwszy
polski dominikanin. O-1 odmiana œliwy. O-12 likier kmin-
kowy. opr. A. Kemski  

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redak-
cji w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 6/07:: „Co marzec wy-
piecze to kwiecieñ wysiecze” i krzy¿ówki Nr 7/07:
„Kwiecieñ tchnie nowym ¿yciem”. Nagrody ksi¹¿-
kowe wylosowa³y: p. Beata Szmidt z ul. S³onecz-
nej i p. Dorota Su³ek z ul. Nubijskiej. Wa¿ne do
14.09. br.

	 	
			
		

	 
	

	
		
	
	

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

Musisz przez najbli¿sze dni wykazaæ siê wiêk-
sz¹ cierpliwoœci¹. Unikaj te¿ niepotrzebnych
k³ótni, które chocia¿ oczyszczaj¹ atmosferê, by-
waj¹ te¿ koñcem niejednej przyjaŸni. Warto za-
stanowiæ siê nad swoim postêpowaniem i po-
myœleæ jak dzia³aæ dalej. W domu czeka ciê wi-
zyta kogoœ bliskiego, kto bêdzie potrzebowa³
porady. Postaraj siê wesprzeæ go duchowo i po-
mó¿ wybrn¹æ z trudnej sytuacji.

�� BYK 22.04-21.05
Przed Tob¹ bardzo ciekawe dni. Bêdziesz mia³
wiele okazji do poprawienia swojej sytuacji fi-
nansowej i pozycji w firmie. W sta³ym zwi¹zku
znajdziesz spokój i radoœæ. Powinieneœ zwróciæ
wiêksz¹ uwagê na swój wygl¹d – wizyta u fry-
zjera lub kosmetyczki sprawi nie tylko przyjem-
noœæ, ale i poprawi samopoczucie.

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zwolnij, bo za ka¿dym zakrêtem mo¿e czyhaæ
na Ciebie wielka dziura. Ka¿dy upadek szcze-
gólnie boleœnie odczuj¹ Twoje finanse. Dlatego
obchodŸ siê rozs¹dniej i ostro¿niej z pieniêdz-
mi, notuj swoje wydatki i oprzyj siê pokusie nie-
potrzebnych zakupów. Pod koniec miesi¹ca
czeka Ciê mi³a niespodzianka – zaproszenie od
znajomych.

�� RAK 22.06-22.07
Czujesz siê pe³en entuzjazmu i s³usznie, bo
przed Tob¹ bardzo udane dni. Planety hojnie
obsypi¹ Ciê szczêœliwymi okazjami, a rozs¹dek
podpowie, z których warto skorzystaæ w pierw-
szej kolejnoœci. Wszak sztuka w³aœciwego wy-
boru to ju¿ po³owa sukcesu. Mo¿esz naprawdê
wiele osi¹gn¹æ, i to w piêknym stylu. 

�� LEW 23.07-23.08
Czekaj¹ Ciê same przyjemnoœci, zw³aszcza
w po³owie wrzeœnia. Znajdziesz siê w odpowie-
dnim miejscu i o odpowiedniej porze, w napraw-
dê doborowym towarzystwie. Twoje sprawy za-
wodowe nabior¹ tempa, zauwa¿ysz niezwyk³e
o¿ywienie w interesach. Niewykluczone, ¿e
znajdziesz oryginalne i zaskakuj¹ce rozwi¹za-
nie jakiegoœ swojego problemu. 

�� PANNA 24.08-23.09
Poczujesz jak wstêpuj¹ w Ciebie nowe si³y. Nie
bêdziesz siê z pewnoœci¹ nudziæ, a dobre wp³y-
wy planet pozwol¹ Ci zrobiæ wiele po¿ytecz-
nych rzeczy. Masz szansê poszerzyæ swoje ho-
ryzonty myœlowe i poznaæ wielu ciekawych lu-
dzi. To twoja dekada, która sprzyja zarabianiu
pieniêdzy, zdawaniu egzaminów i podejmowa-
niu decyzji. Warto zaryzykowaæ - to wszystko
nied³ugo zacznie procentowaæ. 

�� WAGA 24.09-23.10
Nie masz powodów do narzekania. Doskona³e
kontakty z otoczeniem pomog¹ ci awansowaæ
w pracy albo ubiæ znakomity interes. W mi³oœci

twoje akcje równie¿ id¹ w górê. Bêdziesz siê
cieszyæ du¿ym powodzeniem, a ludzie, których
spotkasz na swojej drodze oka¿¹ siê godni
Twojego zaufania. Bez najmniejszych obaw
mo¿esz daæ siê oczarowaæ. 

�� SKORPION 24.10-23.11
To jeden z milszych miesiêcy w tym roku. Po-
czujesz siê atrakcyjny i staniesz siê bardziej to-
warzyski. Intuicja i umiejêtnoœæ nawi¹zywania
z otoczeniem relacji opartych na zrozumieniu
bêd¹ Twoj¹ mocn¹ stron¹, wiêc ³atwo poradzisz
sobie z ewentualnymi przeszkodami. W sferze
uczyæ wszystko u³o¿y siê jak na zamówienie.
Jeœli na kogoœ zagniesz parol, raczej siê nie
wymknie. Dobre relacje z Rakiem, Ryb¹ lub Ko-
zioro¿cem.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Sprawy materialne, które tak mocno absorbo-
wa³y Ciê wczeœniej, teraz strac¹ nieco na zna-
czeniu. Bêdzie wiêcej czasu na pójœcie do kina,
spotkanie z przyjació³mi lub znajomymi. Mo¿e
warto pomyœleæ o podniesieniu swoich kwalifi-
kacji? Warto pójœæ na jakiœ kurs jêzykowy lub na
cykl ciekawych wyk³adów? W sprawach mate-
rialnych, finansowych i zawodowych najszyb-
ciej dogadasz siê z Bykiem i Baranem.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Potrzebujesz strawy duchowej, koncertu, filmu,
teatru. W pracy wyobraŸnia i intuicja to Twoje
atuty. Dlatego staraj siê je wykorzystaæ, a jeœli
siê nie uda stosuj metodê drobnych kroczków.
W sprawach sercowych nie staraj siê oszczê-
dzaæ. Tu staæ ciê na wiele. Bêdziesz przyci¹gaæ
do siebie osoby pogodne, poza tym atrakcyjne
i warte zainteresowania.

�� WODNIK 21.01-19.02
Jest dobra okazja na za³atwienie wszystkich
wa¿nych spraw urzêdowych. Panie urzêdniczki
bêd¹ w dobrym nastroju i pe³ne dobrej woli po-
traktuj¹ Ciê ¿yczliwie. Je¿eli w urzêdzie nie
masz chwilowo ¿adnych spraw do za³atwienia,
zajmij siê swoimi pasjami i ¿yciem towarzyskim.
Z przyjemnoœci¹ wybierzesz siê na jakiœ kon-
cert lub na wystawê. W sprawach sercowych
mo¿e czekaæ Ciê niespodzianka, która prze-
wróci uporz¹dkowane dotychczas ¿ycie do góry
nogami. 

�� RYBY 20.02-20.03
Coœ, Ciê, Rybo, sk³oni do przemyœleñ i g³êbszej
analizy wzajemnych stosunków w Twoim zwi¹z-
ku. Musisz siê zastanowiæ czy warto zmieniæ
tryb ¿ycia lub uk³ad partnerski. Niczego jednak
nie rób bez zastanowienia. Spiêtrz¹ Ci siê obo-
wi¹zki w pracy, ale nie wymyœlaj nowych projek-
tów, bo nie zakoñcz¹ siê one sukcesem.
Wstrzymaj siê te¿ z wiêkszymi wydatkami fi-
nansowymi. 

Merlin

10-B 7-O 9-G 10-K 7-C 11-E 12-A 1-L 6-F 1-D 5-I 6-K 9-D

11-I 12-L 12-C 13-G 1-G 3-B 1-D 16-£

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Ciepły, letni dzień. Słonko przygrzewa. Na

leśną dróżkę wychodzi zając. Przeciągając
się leniwie, przegląda się w kałuży i mówi: 
– Ech, pojadł sobie człowiek, popił, po−

spał, i w mordę by kogoś strzelił…
Nagle widzi w tej samej kałuży odbicie groźnego wil−

ka!!! Odwracając wzrok przeciąga się dalej, ziewa i mówi:
– Ech, pojadł sobie człowiek, popił, pospał i… głupstwa

gada…!
☺ ☺ ☺

Ulicą idzie kobieta w przepięknym futrze. Podbiega do
niej gromada ekologów:
– Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywego lisa?

Wie pani ile biednych lisów musiało…
– Ależ panowie – protestuje kobieta – to futro z polie−

stru!
– Wszystko jedno! – krzyczą ekolodzy. – Czy pani wie,

ile biednych poliestrów musiało oddać życie żeby pani
kupiła sobie to futro?! WWeessoołłyy  RRoommeekk

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

�
TTwwaarrddee  mmiięęssoo  zzmmiięękknniiee
w gotowaniu, nie tracąc
smaku, gdy po odszumo−

waniu wlejesz do garnka mały
kieliszek wódki.

�
TTwwaarrddee  mmiięęssoo  sskkrruusszzeejjee
(nawet baranina), gdy na
dwie doby przed użyciem

zalejesz je kwaśnym mlekiem lub
maślanką i wstawisz do lodówki.

�
SSzznnyyccllee  ii bbeeffsszzttyykkii są naj−
lepsze, gdy smażysz je
szybko z jednej strony,

a po przewróceniu zmniejszasz
gaz.

�
PPiiaannaa  zz bbiiaałłeekk nawet ręcz−
nie da się ubić szybko, gdy
pojemnik będzie idealnie su−

chy, białka zimne, odrobinkę oso−
lone i gdy dodasz odrobinkę octu
(pół łyżeczki na 8−10 białek).

�
NNiiee  mmaasszz  kklleejjuu do porcela−
ny i fajansu? Znakomicie
zastąpi go stosowany

przez setki lat zwykły gips wy−
mieszany starannie z kurzym
białkiem!

�
ZZaasscchhnniięęttee  ppęęddzzllee po far−
bie olejnej nie muszą lądo−
wać w śmietniku! Można je

odzyskać, mocząc kilka godzin
w ciepłej wodzie pół na pół
z amoniakiem. Nie pachnie to
najpiękniej!

�
ZZłłooccoonnee  rraammyy  luster i obra−
zów można bezpiecznie
czyścić bardzo miękką

gąbką, lekko zwilżoną octem. Po
5 minutach spłucz je czystą
wodą i pozostaw by wyschły.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
�� SSttuuddeennccii  zz HHeelliiccoonn Vocational Institute w Holandii twier−
dzą, że wynaleźli specjalny proszek, który po zmieszaniu
z wodą tworzy alkohol! Preparat jest w sprzedaży pod nazwą
Booz2Go. Saszetka kosztuje około 1 – 1,5 euro; po rozpu−
szczeniu daje musujący, limonkowy napój o zawartości alko−

holu około 3%. Może nie jest to konkurencja dla prawdziwych drinków, ale coś
w tym jest…
�� NNiieekkttóórree  uucczzeellnniiee  wwyyżżsszzee, zamiast sprawdzać listę obecności studentów na wy−
kładach, stosują nowe sposoby dyscyplinowania młodzieży. Jednym z nich jest
wprowadzanie kart magnetycznych i identyfikatorów odczytywanych bez koniecz−
ności wyjmowania ich z kieszeni. Furorę robią u wejścia specjalne skanery, iden−
tyfikujące odcisk palca. Frekwencja wzrasta nawet o 95% i nie da się, podczas
sprawdzania listy, krzyknąć zza pleców innych, za nieobecnego kolegę: „Jestem!”
�� DDllaacczzeeggoo  ppłłoonnąąccee  śśwwiieeccee pochłaniają dym papierosowy? Ponieważ w ich płomie−
niu spalają się zawarte w dymie cząstki węgla. Co prawda, gdy świeca ma źle przy−
cięty knot, potrafi jeszcze bardziej zadymić pomieszczenie… CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
✓✓ Filet z kurczaka pokroiæ w poprzek w³ókien w paski o szero-
koœci 3 cm. Posypaæ du¿¹ ³y¿k¹ mielonej papryki s³odkiej i po³o-
w¹ ³y¿eczki ostrej, dodaæ drobno posiekane dwa du¿e z¹bki czo-
snku, zalaæ gêst¹ maœlank¹, wymieszaæ i odstawiæ do lodówki na
jedn¹ dobê. Os¹czyæ, obtaczaæ grubo w „tartej bu³ce” ze zmielo-
nego razowego chleba lub z drobno pokruszonych krakersów.
Sma¿yæ 3-5 minut w g³êbokim t³uszczu. Pycha na ciep³o i zimno!

✓✓ Niewielk¹, m³od¹ cukiniê pokroiæ w plastry 0,5 cm,
szybko podsma¿yæ na gor¹cej patelni na rumiano. Trzymaj¹c na doœæ mocnym
ogniu dodaæ pokrojon¹ w paski mocno wêdzon¹ szynkê i obrane ze skórki pod³u¿-
ne pomidorki pokrojone w ósemki. Zamieszaæ, dorzuciæ kostkê sera topionego
i gor¹cy makaron (kolanka, kokardki itp.), ugotowany uprzednio z minimaln¹ ilo-
œci¹ soli lub bez. Szybko wymieszaæ do rozpuszczenia sera, podawaæ posypane
natk¹ i zio³ami. 

✓✓ Cukiniê m³od¹ pokroiæ w bardzo grub¹ kostkê (jak pude³ka od zapa³ek). Nie wy-
dr¹¿aæ, nie obieraæ. Obgotowaæ w osolonej wodzie przez 5 minut. Os¹czyæ, polaæ
okras¹ z mielonych krakersów (zwyk³ych lub o smaku cebulowym) podsma¿onych
w oliwie. Doskona³e tak¿e jako samodzielne danie!

✓✓ Buraki (1 kg) ugotowaæ, obraæ, zetrzeæ na tarce. Na g³êbokiej patelni podsma¿yæ
na oliwie bardzo du¿¹, drobniutko krojon¹ cebulê (lub dwie spore) i bardzo du¿e, kwa-
œne jab³ko, pokrojone w kostkê. Gdy jab³ko bêdzie miêkkie, a ca³oœæ lekko oz³ocona,
posoliæ, dodaæ buraki i, czêsto mieszaj¹c, sma¿yæ a¿ odparuj¹. Skropiæ lekko balsa-
mico, podawaæ do miês gor¹ce lub zimne. Bardzo aromatyczne!

✓✓ Du¿e jab³ka umyte, nie obrane, kwaœne (ew. skropione cytryn¹) w plastrach gru-
boœci oko³o 1 cm sma¿yæ na maœle albo oliwie z obu stron na rumiano. Dodaæ ³y¿kê
p³ynnego miodu, wymieszaæ, oprószyæ garœci¹ majeranku, odrobink¹ czosnku i soli,
przykryæ, dusiæ 5 minut. Dekoracyjny i pyszny dodatek do kurczaka, kaczki, schabu!

✓✓ Ziemniaki wyszorowaæ, pokroiæ w plastry, wymoczyæ przez 30 minut w wodzie
z cukrem (czubata ³y¿ka na litr wody). Os¹czyæ, bardzo starannie osuszyæ (np. papie-
rowymi rêcznikami). Sma¿yæ jak frytki w g³êbokim t³uszczu lub opiekaæ w piekarniku
roz³o¿one pojedyncz¹ warstw¹ na t³ustej blasze. Chrupi¹cy, nowy smak!

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy
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AUTO−MOTO

� Kupiê Fabiê-Punto lub
podobny. Tel. 0506-871-924
� Sprzedam - Polonez diesel,
1997 rok. Tel. 022 783-79-21

BIZNES

� Atrakcyjne po¿yczki gotów-
kowe: 25.000 z³ – rata 291 z³,
50.000 z³ – 582; 100.000 –
1165, rrsp 7,08% rocznie, bez
zaœwiadczeñ, Warszawa. 

Tel. 022 592-94-60; 
022 592-94-61; 022 438-91-12;

022 438-91-14 
� Kredyt hipoteczny. 

Tel. 0606-132-490
� Pewna po¿yczka. 

Tel. 0669-609-709
� Szybki kredyt. 

Tel. 0603-809-552

KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, sre-
bra oraz inne przedmioty. 

Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948

� Monety, banknoty, odz-
naczenia. Antykwariat ul.
Andersa 18. Tel. 022 831-36-48
� Szable, bagnety, przedwo-
jenne meble, mog¹ byæ zniszc-
zone, obrazy, zegary, niekom-
pletne sztuæce i inne stare przed-
mioty. Tel. 022 610-39-15; 

0601-335-634
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, nar-
kotykowe, Esperal. Tanio. Ga-
binet, dojazdy. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

� Terapia psychologiczna i lo-
gopedyczna – pe³en zakres
us³ug. Tel. 022 612-16-60; 

0605-765-646

NAUKA

� AAA Angielski i niemiecki –
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Angielski. Tel. 0691-985-034
� Fizyka/matematyka, matury,
doje¿d¿am, Dr. Tel. 0606-154-798
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Lekcje rysunku i malarstwa. 

Tel. 0661-639-734
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI

� Poszukujê do wynajêcia
kawalerki na Grochowie. Pilne.
Tel. 022 810-00-92; 0503-436-929

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie, zabudowany lub
niezabudowany – pod budow-
nictwo wielorodzinne. Pilne! 
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Kobielska - 44 m kw., 4/10, 3
pokoje, KW, do remontu, AG. 

Tel. 0501-541-085

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób
i Mienia „Kobuz” sp. j. przyj-
mie do pracy mê¿czyzn od 40 r.
¿ycia w górê, kobiety – do 35 r.
¿ycia – od zaraz. Tel. kierownik
0696-518-491; 022 826-23-15
�� Ekspedientki/ów, kasjer-
ki/ów zatrudni sklep przy
Tarnowieckiej. Informacje 

Tel. 022 740-01-90
RAMKA

�� Ekspedientki/ów z
doœwiadczeniem w dziale
miêsnym zatrudni sklep przy
Tarnowieckiej. Informacje
tel. 022 740-01-90
� Firma GM Records
poszukuje pracownika dru-
karni. Praca w systemie 3-zmi-
anowym, równie¿ w week-
endy. Prosimy przes³aæ CV na
adres: aplikacje@gmrecords.pl

�� FRYZJERA DO SALONU
– PRAGA P£D. 

Tel. 022 610-55-78
� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
� Pilnie zatrudnimy fryzjerkê
i manicurzystkê do Salonu Uro-
dy Alisse, Wawer ul. Skrzynec-
kiego 2 A. Tel. 022 812-69-52
RAMKA
�� UNIWERSUM zatrudni
pracowników na parkingach
strze¿onych. Tel. 0600-930-
327 
� Zak³ad Produkcyjny w Sule-
jówku zatrudni pakowaczy,
praca zmianowa, umowa o pra-
cê. Wymagane doœwiadczenie
na produkcji i dobry stan zdro-
wia. Tel. (022) 783-09-00
� Zak³ad Produkcyjny w Sule-
jówku zatrudni operatora butel-
czarek. Praca zmianowa. 

Tel. 0608-514-779
� Zak³ad Produkcyjny w Sule-
jówku zatrudni kobietê do pa-
kowania wyrobów. Praca zmia-
nowa. Tel. 0608-514-779 
� Zatrudnimy pracowników do
pakowania s³odyczy w Rem-
bertowie (wymagana aktualna
ksi¹¿eczka badañ Sanepidu). 

Tel. 022 816-00-55 wew. 16 

PRAWNE

RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Grochowska 306/308 lok.
29. Tel. 022 879-92-29; 0502-
27-51-94; www.pietruk.eu 
� KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy ro-
dzinne, spadkowe, lokalowe,
nieruchomoœci, obs³uga firm –

„Universam” Grochów (nad
bankiem). 
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;

0509-959-444
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
–obs³uga. Porady. Miêdzyle-
sie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wto-
rek i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 
0501-025-692

RÓŻNE

� Domy z bali. 
Tel. 0888-708-650

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
ubezpieczenia - komunikacyj-
ne. NATIONALE NEDER-
LANDEN. W-wa, ul. Miñska
69, lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607
� Przyjmê na pokój sympa-
tyczn¹ studentkê lub pracuj¹c¹
samotn¹ pani¹ – do starszej sa-
motnej osoby. Warunki do
omówienia. Wiadomoœæ 

Tel. 022 810-12-03 
RAMKA
Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600-
236-046
� Tanie ogrzewanie – domy,
magazyny. Zasyp pieca raz na
tydzieñ. Tel. 066 567-85-29

SPORT

� Si³ownia, sauna – najtaniej
ul. Podskarbiñska 7 B. 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
� Alarmy, kamery, komputery,
sieci. Tel. 0501-123-967
� A - Elektryk (UPR). 
Tel. 022 870-27-39; 0502-20-88-13
��ALKO – Przeprowadzki me-
blowozy – 90 gr/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

� Aby pralka, lodówka.
Tel. 022 671-80-49; 0601-361-830;

0604-910-643
�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 149 i 35 z³/m-c, sate-
lity bez op³at 700 programów

w tym 17 polskich (Polonia,
TRWAM), anteny TV – na-
ziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja! „Lemag” 
W-wa, ul. Br. Czecha 29. 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566; 
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryczne – uprawnienia. 

Tel. 022 810-29-77
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
Ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
�� G&G Elektronik serwis
RTV ul. Bora-Komorowskie-
go 8. Tel. 022 671-33-22 Na-
prawy sprzêtu; telewizory,
wie¿e, magnetowidy, odtwa-
rzacze, piloty – sprzeda¿ –
osprzêt – anteny, instalacje.
�� Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazo-
we. Tel. 022 610-72-31; 

0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

Tel. 022 615-58-13, 
0504 61 88 88

� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
� Glazura, remonty. 
Tel. 022 424-32-07; 0692-881-945
� Fotograf - Piotr Haczyñski.
Œluby, wesela, reporta¿e. 
Tel. 0502-444-916; 022 872-03-71
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – oso-
biœcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, Piece. 
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
�� Licencjonowane tanie za-
rz¹dzanie nieruchomoœciami
Cameo Sp. z o.o. 
Tel. 022 813-90-35; 
0501-399-794
� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 0510-711-163
� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Malowanie, panele, remonty.
Tel.022 424-32-07; 0692-881-945
��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,

urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, maku-
laturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� Pranie dywanów, wyk³adzin
i tapicerki meblowej. 

Tel. 0510-126-840 
�� Pranie Karcherem dywa-
nów, wyk³adzin, tapicerki, 9 lat
praktyki. Dojazd gratis. 
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-142
� PRASOWANIE. 

Tel. 0604-900-233 
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
RAMKA
�� Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611
�� REMONTY, przeprowadz-
ki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
RAMKA
�� Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
0507-080-611
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� STOLARSTWO - MEBLE
KUCHENNE, SZAFY WNÊ-
KOWE. Tel. 022 872-15-63; 

0509-335-263
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 
Tel. 022 810-70-88; 0609-542-545
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli.
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

� D³ugoterminowa opieka me-
dyczna w domu pacjenta, po-
moc – osoby starsze, niepe³no-
sprawne, szeroki zakres us³ug.
Godz. 10.00-16.00! 
Tel. 022 813-70-59; 0505-495-760
�� NADZIEJA – OPIEKA,
PIELÊGNIARSTWO, RE-
HABILITACJA. Wszystko
w domu pacjenta. 

Tel. 022 815-30-66 (9-16); 
kom. (24 h) 0501-744-905

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Remonty (równie¿ komple-
ksowe) – firmy i osoby pry-
watne. Tanio – szybko – soli-
dnie. Tel. 0507-080-611

Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachun-
ki. Tanio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611

Ekspedientki/ów z doœwiad-
czeniem w dziale miêsnym
zatrudni sklep przy
Tarnowieckiej. Informacje
tel. 022 740-01-90

UNIWERSUM zatrudni pra-
cowników na parkingach
strze¿onych. Tel. 0600-930-327 

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe
ceny! Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Grochowska 306/308
lok. 29. Tel. 022 879-92-29; 

0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu 
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Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA REKLAMA

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00
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Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

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

- Zaczynamy dbaæ o krê-
gos³up dopiero, gdy zaczyna
boleæ. Co mo¿na zrobiæ, by
ustrzec siê schorzeñ i dolegli-
woœci bólowych?

- Przede wszystkim trzeba
wiedzieæ jak krêgos³up funk-
cjonuje. Rzeczywiœcie jest tak,
¿e doceniamy jego rolê dopie-
ro, gdy zaczyna boleæ. Z pew-
noœci¹ mo¿na zapobiec przy-
krym dolegliwoœciom. Krêgo-
s³up sk³ada siê z 33 podobnie
zbudowanych krêgów oddzie-
lonych od siebie kr¹¿kami
miêdzykrêgowymi, których
zewnêtrzna czêœæ jest zbudo-
wana z elastycznej i bardzo
wytrzyma³ej tkanki w³óknistej
tzw. pierœcienia w³óknistego.
Œrodek kr¹¿ka – j¹dro mia¿-
d¿yste – jest wype³niony tkan-
k¹ miêkk¹. Kr¹¿ki miêdzykrê-
gowe umo¿liwiaj¹ zgiêcie,
wyprost i ruchy boczne tu³o-
wia, a tak¿e amortyzuj¹ i ³ago-
dz¹ wstrz¹sy, na które krêgo-
s³up jest nara¿ony. Stabilnoœæ
i si³a krêgos³upa pozostaj¹
w œcis³ej zale¿noœci od miêœni
i wiêzade³ stanowi¹cych ana-
tomiczn¹ konstrukcjê, która go
utrzymuje w odpowiedniej po-
zycji. Os³abienie si³y miêœni
powoduje, ¿e dochodzi do
przeci¹¿enia wiêzade³, nie-
równomiernego obci¹¿enia
kr¹¿ków miêdzykrêgowych,
zmniejszenia stabilnoœci krê-
gos³upa. I to jest w³aœnie przy-
czyna zmian prowadz¹cych do
wad postawy, rozwoju dysko-
patii i choroby zwyrodnienio-
wej krêgos³upa.

- Jakie czynniki sprzyjaj¹
powstawaniu wad postawy,
dyskopatii i zwyrodnieñ krê-
gos³upa?

- G³ównie czynniki cywili-
zacyjne. Ograniczyliœmy ak-
tywnoœæ fizyczn¹. W pozycji
siedz¹cej – w samochodzie,
przed telewizorem, pracuj¹c
za biurkiem - spêdzamy naj-
wiêcej czasu, a to znacz¹co
obci¹¿a krêgos³up. Wed³ug
obliczeñ w pozycji z plecami
opartymi o krzes³o, na trzeci
kr¹¿ek miêdzykrêgowy, znaj-
duj¹cy siê miêdzy trzecim
a czwartym krêgiem lêdŸwio-
wym, wywierany jest nacisk
o sile 140 kg. Przy lekkim po-
chyleniu do przodu nacisk ten
zwiêksza siê do oko³o 175 kg.
Przy wiêkszym pochyleniu si-
³a nacisku wzrasta do 250 -
275 kg. I w³aœnie wtedy do-
chodzi najczêœciej do tzw. wy-
padniêcia dysku. Dla porów-

nania w pozycji stoj¹cej si³a
nacisku na ten sam kr¹¿ek wy-
nosi 100 kg, w pozycji stoj¹cej
z pochyleniem do przodu ok.
150 - 200 kg. Kiedy le¿ymy na
boku si³a nacisku to 75 kg.
Najbardziej komfortowa jest
pozycja le¿¹ca na wznak.
Wówczas si³a nacisku na trze-
ci kr¹¿ek miêdzykrêgowy wy-
nosi zaledwie 25 kg.

- Jak mo¿na zadbaæ o swój
krêgos³up?

- Brak aktywnoœci rucho-
wej jest zabójczy dla krêgo-
s³upa. Najlepszymi sposoba-
mi utrzymania go w dobrej
kondycji s¹ gimnastyka i ak-
tywny wypoczynek. Zba-
wienne dla krêgos³upa s¹ spo-
rty rekreacyjne - p³ywanie
i jazda na rowerze. Te formy
ruchu w stosunkowo naj-
mniejszym stopniu obci¹¿aj¹
krêgos³up. Siedz¹cy i le¿¹cy
tryb ¿ycia powoduje zmniej-
szenie ruchomoœci krêgos³u-
pa, os³abienie si³y miêœni
grzbietu, brzucha i poœlad-
ków. Wszystkie te miêœnie s¹
nies³ychanie pomocne
w utrzymaniu pionowej po-
stawy cia³a. Dlatego ich
utrzymanie w dobrej kondycji
ma kolosalne znaczenie.
A mo¿na to osi¹gn¹æ przez
systematyczne wykonywanie
æwiczeñ wzmacniaj¹cych ich
si³ê. Ka¿dy z pacjentów, który
zg³osi siê do mnie otrzyma
zestaw dobranych dla niego
æwiczeñ. Na podstawie zdjê-

cia rentgenowskiego i manu-
alnego badania okreœlê rów-
nie¿ stan krêgos³upa pacjenta
i zastosujê masa¿, który jest
jedn¹ z najistotniejszych form
terapii wad postawy, dysko-
patii i zwyrodnieñ krêgos³upa
z odczynami bólowymi.

A oto kilka opinii pacjen-
tów Jacka Twarowskiego. 
– Muszê powiedzieæ, ¿e dla
mnie pan Jacek jest cudo-
twórc¹. Ca³ymi dniami œlêczê
przy komputerze – tak¹ mam
pracê. Cierpia³am na nawra-
caj¹c¹ uporczywie rwê barko-
w¹, to by³o nie do zniesienia.

Zdecydowa³am siê na masa¿.
Pan Jacek dobra³ mi dodatko-
wo zestaw æwiczeñ. Od dwóch
lat nie mam ¿adnych dolegli-
woœci, ale profilaktycznie
poddajê siê seriom masa¿u
kilka razy w roku. Mogê z pe³-
n¹ odpowiedzialnoœci¹ pole-
ciæ Jacka Twarowskiego –
mówi Anna Wilczyñska. – Je-
stem d³ugoletnim kierowc¹
i z bólami krzy¿a musia³em
siê po prostu z¿yæ. Tak mi siê
wydawa³o. ¯ona namówi³a
mnie na wizytê u Jacka Twa-
rowskiego. Bóle minê³y ca³ko-
wicie po jego masa¿ach. Od
lat jestem jego pacjentem
i polecam wszystkim – mówi
Tadeusz Witkowski. – Myœla-
³am, ¿e rwa kulszowa to przy-
pad³oœæ, na któr¹ nie ma spo-
sobu. Myli³am siê. Od kilku
lat odwiedzam regularnie ga-
binet Jacka Twarowskiego,
poddajê siê jego masa¿om
i stosujê do jego rad. Dolegli-
woœæ minê³a. Polecam –
mówi Katarzyna Jaworska.

Rozmawiała E.G.
AS 2007

GDY BOLI KRĘGOSŁUP
Jest prawdziwym profesjonalist¹. Wspó³pra-
cuje z kilkoma warszawskimi szpitalami. Dy-
plomowany masa¿ysta i rehabilitant z ponad
dziesiêcioletnim sta¿em. Z Jackiem Twarow-
skim rozmawiamy dziœ o bólach krêgos³upa.

Masa¿e i æwiczenia rehabilitacyjne Jacka Twarowskie-
go to znakomite wsparcie dla leczenia farmakologicz-
nego, niezawodna profilaktyka chorób – m.in. bólów
krêgos³upa. Ze szczegó³ami terapii mo¿na siê zapo-
znaæ na stronie www.gabinet.strona.pl
Zapisy do Gabinetu „Zdrowie” Jacka Twarowskiego 

przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79 
pod nr telefonu – 022 610 06 73.

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

PROGRAM
WCZESNEGO WYKRYWANIA

i LECZENIA JASKRY
Program jest realizowany na zlecenie i finansowany przez

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

JASKRA podstępnie prowadzi
do utraty wzroku!

Nie daj jej szansy i zbadaj siê zanim Ciê zaskoczy!

SPECJALISTYCZNE BADANIE PROFILAKTYCZNE
pozwala na 

wczesne wykrycie i leczenie tej powa¿nej choroby

Jeœli:

� Jesteœ w wieku ponad 35 lat
� Dotychczas nie rozpoznano u Ciebie jaskry
� Przez ostatnie dwa lata nie bada³ Ciê okulista

Mo¿esz skorzystaæ z bezp³atnego badania w kierunku
JASKRY.

Pamiêtaj! Wczesne rozpoznanie i leczenie JASKRY
zapobiega œlepocie.

Skorzystaj z mo¿liwoœci programu i ju¿ dziœ zg³oœ siê
na badanie profilaktyczne. 

Oferujemy krótkie terminy i sprawn¹ obs³ugê. 
DO  ZOBACZENIA!

PORADNIA  OKULISTYCZNA,   
Niepubliczny  Zak³ad  Opieki  Zdrowotnej


���.��☺

04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49,  
Tel: 022 612 49 14, 022 424 31 94,  

www.optimed.waw.pl 
Zapraszamy:

poniedzia³ek, wtorek: 10.00-18.00, œroda: 9.00-14.00,
czwartek: 8.00-16.00,  pi¹tek: 8.00-15.00

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Wiele firm nie wie co zrobiæ ze starymi
meblami, sprzêtem komputerowym czy farba-
mi lub tapetami, które zosta³y po remoncie.
Bank drugiej rêki dysponuje baz¹ danych orga-
nizacji spo³ecznych, które takie dary przyjm¹
z otwartymi ramionami. 

– Zajmujemy siê darami rzeczowymi, czyli
wszystkim co nie jest ¿ywnoœci¹ – mówi Wio-
letta Bieliñska koordynator projektu z fundacji
„Bank drugiej rêki”. – G³ównie s¹ to kompute-
ry, ale oferujemy te¿ programy komputerowe,
by ka¿dy mia³ program legalnie, ale tanio. 

Tu hospicja, domy dziecka i placówki opie-
kuñcze mog¹ otrzymaæ meble, zabawki, ko-
smetyki, a nawet farby i œrodki czystoœci. By-
wa, ¿e dary trafiaj¹ do osób prywatnych, ale
tylko wtedy, gdy s¹ one podopiecznymi jakiejœ
organizacji non-profit. Jednak przedmioty do
banku mo¿e daæ tylko instytucja. Dlatego rok
temu „Bank Drugiej Rêki” rozpocz¹³ now¹
dzia³alnoœæ. Uruchomi³ stronê www.daryrze-
czowe.pl.

– Tam osoby prywatne maj¹ mo¿liwoœæ prze-
kazania swoich darów organizacjom pozarz¹-
dowym i placówkom non-profit – mówi Iwona
Kuc z fundacji „Bank drugiej rêki”. Wystarczy
zarejestrowaæ siê jako ofiarodawca i wypisaæ
jakie przedmioty ma na zbyciu. Nasze dane bê-
d¹ widoczne jedynie po zalogowaniu siê do sy-
stemu przez szukaj¹c¹ potrzebnych przedmio-
tów organizacjê. Nie ma wiêc ryzyka, ¿e po

ofiarowane przez nas przedmioty zg³osi siê
ktoœ postronny. 

Przydaæ mo¿e siê wszystko, bo organizacje
dobroczynne maj¹ pod swoj¹ opiek¹ zarówno
domy dziecka jak i ca³e ubogie rodziny. 

oprac. Mabro

BANK DRUGIEJ RĘKI
W Polsce istniej¹ siedem lat. Pomogli ju¿ niejednym. „Bank Drugiej Rê-
ki” – pomaga wielkim firmom staæ siê dobroczyñcami. W³aœnie ruszyli
z now¹ kampani¹. Tym razem dobroczyñc¹ mo¿e staæ siê ka¿dy. 

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 5 i 19.09
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

�� firmy OC dzia³alnoœci
�� auta, domy, mieszkania
�� emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
�� OFE, IKE, Inwestycje

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Stowarzyszenie Bank Drugiej Rêki
ul. Ksiêcia Ziemowita 51 a

Warszawa 
(Targówek Przemys³owy)

tel. 022 678-86-70; 678-24-22

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program
kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli¿u lodowisko 

i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
(z dofinansowaniem z PFRON) w terminach:

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

03.11.2007 do 16.11.2007 – 938 z³ 18.11.2007 do 01.12.2007 – 938 z³ 
03.12.2007 do 16.12.2007 – 938 z³ 20.12.2007 do 02.01.2008 – 1232 z³
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WARSZAWA

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii lub

u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika

(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 

i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)

03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

Zapraszamy do nowej lecznicy 
Fundacji Zdrowie

CENTRUM MEDYCZNE
FUNDACJI ZDROWIE

Międzylesie vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 17, 04−730 Warszawa

pn.−pt. godz 7.30–21.00; sob. godz 9.00–15.00

Oferujemy Państwu, w miłym i komfortowym miejscu
� konsultacje lekarskie � badania laboratoryjne

� szczepienia ochronne
Recepcja: tel. (0−22) 812 51 50, fax. (0−22) 815 25 90
Więcej informacji na stronie www.medserwis.pl; www.fundacjazdrowie.com.pl

REKLAMA REKLAMA

Jaskra - (³ac. glaucoma) jest  przewlek³¹ chorob¹ oczu,
która mo¿e doprowadziæ do ca³kowitej utraty wzroku. W wiêk-
szoœci przypadków polega ona na powolnym podstêpnym
i bezobjawowym zamieraniu nerwu wzrokowego. W po-
wszechnej opinii jaskra kojarzona jest tylko z podwy¿szonym
ciœnieniem wewn¹trzga³kowym, bólem oczu i g³owy. Niestety,
najczêœciej pocz¹tkowo objawy jaskry s¹ skryte. Chory nie
odczuwa bólu oka ani g³owy, nie ma te¿ innych zauwa¿al-
nych dla otoczenia objawów - jak np. zaczerwienienie oka.
Jedynym sposobem wczesnego rozpoznania jaskry jest re-
gularne badanie wzroku u okulisty. Nie leczona jaskra prowa-
dzi do œlepoty. Jednak, je¿eli jaskra zostanie odpowiednio
wczeœnie rozpoznana mo¿na skutecznie minimalizowaæ
efekty  jej dzia³ania. 

Jaskra jest chorob¹ nieuleczaln¹, a leczenie jej polega na
niedopuszczeniu lub minimalizowaniu pogarszania siê widze-
nia, które jest nieuchronne w naturalnym rozwoju tej choroby.
Celem tego artyku³u jest przybli¿enie pacjentom objawów ja-
skry i mo¿liwoœci jej leczenia, a tak¿e  zwrócenie uwagi
i uwra¿liwienie pacjentów, i¿ biernoœæ w ich postêpowaniu pro-
wadzi do nieodwracalnej utraty wzroku, natomiast  ich aktyw-
na postawa w porozumieniu  ze swoim lekarzem okulist¹ prze-
chyla szalê wygranej  w tej nieustannej walce o swój wzrok. 

Definicja jaskry: Jaskra jest grup¹ chorób oczu, w której
dochodzi do postêpuj¹cego zaniku nerwu wzrokowego, prze-
biegaj¹cego z charakterystycznymi zmianami w wygl¹dzie
jego tarczy oraz progresywnie postêpuj¹cymi ubytkami w po-
lu widzenia. 

Jaskr¹  zagro¿one s¹  osoby posiadaj¹ce nastêpuj¹ce
czynniki ryzyka: naczyniowe (niskie ciœnienie krwi, nadci-
œnienie têtnicze krwi, zaburzenia krzepniêcia krwi, niedokrwi-
stoœæ), wiek (szczególnie po 40 r.¿), jaskra w rodzinie, rasa,
cukrzyca, palenie papierosów, stres, choroby endokrynolo-

giczne, zaburzenia gospo-
darki t³uszczowej oraz
krótkowzrocznoœæ. 

Objawy: W wiêkszoœci
przypadków jaskra  rozwi-
ja siê  podstêpnie przez
d³ugi czas bez charaktery-
stycznych objawów. Ujaw-
nia siê natomiast gwa³tow-
nie w postaci os³abienia
ostroœci wzroku w zaa-
wansowanym stadium ja-
skry z bardzo du¿ym ubyt-
kiem w polu widzenia.
Ograniczenie obszaru wi-
dzialnego rozpoczyna siê
na obwodzie pola widze-
nia i w pocz¹tkowej fazie
mo¿e byæ niedostrzegal-

ne. Z czasem pole widzenia coraz bardziej siê zawê¿a, a¿ do
ca³kowitej utraty wzroku. Niecharakterystyczne  objawy, takie
jak  poranne migreny, zmêczenie oczu, uczucie ich „wypy-
chania”, bóle zaga³kowe, widzenie kó³ têczowych, obijanie
siê o przedmioty, odczucie intensywnego bólu oka, md³oœci,
zawroty i bóle g³owy mog¹ œwiadczyæ o rozwoju jaskry. W ta-
kich przypadkach  powinno siê bezzw³ocznie  skonsultowaæ
z okulist¹. Mnogoœæ objawów klinicznych, które podaje pa-
cjent zale¿y od typu jaskry. Istnieje wiele rodzajów jaskry,
których wspóln¹ cech¹ jest uszkodzenie nerwu wzrokowego
prowadz¹ce do œlepoty. Najproœciej jaskrê  mo¿na uj¹æ w trzy
grupy: jaskra otwartego k¹ta, jaskra zamkniêtego k¹ta, jaskra
wrodzona. W ka¿dej z tych grup mo¿e wystêpowaæ jaskra
pierwotna lub jaskra wtórna.

Wczesne rozpoznanie jaskry, okreœlenie jej typu nale¿y po-
przeæ wykonuj¹c wnikliw¹ ca³kowit¹ diagnostykê: obejmuj¹-
c¹ dok³adny wywiad lekarski, badanie ostroœci wzroku,  po-
miar ciœnienia wewn¹trzga³kowego (wykonanie krzywej do-
bowej), gonioskopii (badanie k¹ta przes¹czania), ocenê
przedniego i tylnego odcinka oka (stereoskopowa ocena tar-
czy n.II), wykonaniu statycznego  pola widzenia, a tak¿e na
szeregu nowoczesnych badañ takich jak HRT (tomografiê la-
serow¹ nerwu wzrokowego), GDX (polarymetriê laserow¹
w³ókien nerwowych siatkówki), pachymetrii (ultradŸwiêkowy
pomiar gruboœci rogówki), OCT (optyczna koherentna tomo-
grafia), w pocz¹tkowych i trudnych diagnostycznie przypad-
kach nowoczesn¹ perymetriê (blue and yelow, zdwojonej
czêstotliwoœci, z mrugaj¹cym bodŸcem, mikroperymetriê).

Jaskrê lub jej podejrzenie stwierdza lekarz  okulista -
podczas badania dna oka. Ogl¹daj¹c i wnikliwie analizuj¹c
tarczê nerwu wzrokowego, jest on w stanie zauwa¿yæ ju¿ nie-
wielkie uszkodzenia nerwu wzrokowego. 

NZOZ MAGODENT ma podpisany kontrakt z NFZ na
profilaktyczny „Program wczesnej diagnostyki  leczenia
jaskry”. Zapraszamy na bezp³atne badania.

G³ównym celem leczenia jaskry jest obni¿enie ciœnienia
wewn¹trzga³kowego w celu oci¹gniêcia ciœnienia docelowe-
go. Jest to szacowana wartoœæ ciœnienia, które chcemy uzy-
skaæ pod wp³ywem leczenia, przy którym nie nastêpuje dal-
sze uszkodzenie jaskrowe

Jaskra jest chorob¹ przewlek³¹, dlatego zawsze nale¿y d¹-
¿yæ do tego, aby sukces terapeutyczny osi¹gaæ przy mo¿liwie
najmniejszej iloœci leków, najmniejszych niedogodnoœciach
leczenia, kosztach i dzia³aniach niepo¿¹danych. Nieodzowna
jest tak¿e œwiadomoœæ pacjenta, który powinien poznaæ isto-
tê choroby oraz rodzaje i sens stosowanych  leków z uwzglê-
dnieniem koniecznoœci regularnego ich przyjmowania o okre-
œlonych porach. Wspó³praca lekarza okulisty ze œwiadomym
pacjentem pozwala w pe³ni osi¹gn¹æ cel leczenia jaskry, ja-
kim jest zachowanie widzenia odpowiedniego do potrzeb
chorego do koñca jego ¿ycia, bez zak³ócenia jego codzien-
nych zajêæ, przy minimalnych dzia³aniach ubocznych lecze-
nia i po cenie mo¿liwej do akceptacji.

prof. dr hab. med. Andrzej Stankiewicz 
lek. med. Adam Kluœ

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� wybielanie zêbów � profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów 

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42
Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

MASAŻ
� klasyczny
� odchudzaj¹cy
� relaksacyjny
Masa¿ysta dyplomowany

tel. 0698−994−600

SKLEP INTERNETOWY
Artyku³y 

Ortopedyczne
Medyczne 

Rehabilitacyjne 
Pieluchomajtki itp.

Refundacja NFZ, PFRON i  PCPR

www.dadamed.pl

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

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Stankiewicz

JASKRA – choroba 
prowadząca do ślepoty

CENTRUM MEDYCZNE OSTROBRAMSKA
MAGODENT NZOZ

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejście od Perkuna)
Przychodnia – tel. 022 87−99−209, czynna pon.−pt. 800−1900; sob. 800−1400
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D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

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

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

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

DYŻURY RADNYCH
każdy poniedziałek w godz. 17.00–19.00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
każdy wtorek w godz. 18.00–19.00

ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

GIGANTYCZNA TYKWA
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w pe³nej spalin
Warszawie uprawa roœlin jest zajêciem trud-
nym i raczej ryzykownym. Okazuje siê jed-
nak, ¿e dla uzdolnionego ogrodnika nie ma
rzeczy niemo¿liwych. Pan Tadeusz Puchalski
z Pragi Po³udnie wyhodowa³ na swojej dzia³-
ce pracowniczej przy al. Waszyngtona rekor-
dowych rozmiarów tykwê.     

Tykwa to ro-
œlina nale¿¹ca do
gatunku dynio-
watych. Roœliny
uprawiane s¹
w krajach o cie-
p³ym klimacie,
ale jak widaæ
w polskich wa-
runkach te¿ mo-
g¹ osi¹gn¹æ im-
ponuj¹c¹ wiel-
koœæ. Nie³atwo
jednak dostaæ ta-
kie nasiona. Pan
Tadeusz wraz
z ma³¿onk¹ kupi-
li je w ogrodzie
botanicznym. 

Tykwa ma pó³-
tora metra wyso-
koœci, jest tak du-
¿a, ¿e musia³ on
wykopaæ pod owocem g³êboki do³ek, aby swobodnie ros³a. Wysu-
szona tykwa mo¿e s³u¿yæ jako atrakcyjny przedmiot dekoracyjny. 
– Mo¿na wydr¹¿yæ mi¹¿sz i wykorzystaæ j¹  na naczynia lub zrobiæ
z niej  jakiœ  instrument muzyczny – mówi pan Tadeusz. – Mo¿e zro-
biê z niej tr¹bê – zastanawia siê.  

W odpowiednio przygotowanych tykwach parzy siê herbaty,
mo¿na z nich te¿ wykonywaæ lampy. Dawniej w Chinach robiono
z tych owoców ozdobne ma³e klatki dla œwierszczy. Wielu dzia³ko-
wiczów ma w³asne, sekretne techniki uprawy. Jedni swoim roœlin-
kom œpiewaj¹, drudzy czytaj¹ im klasyczne dzie³a literatury pol-
skiej, a jeszcze inni po prostu wk³adaj¹ w uprawê ca³e serce. Zapy-
taliœmy pana Tadeusza jakich sposobów u¿ywa³, aby wyhodowaæ
takie cudo w swoim ogrodzie, „nawozi³em moj¹ tykwê kompostem”
- odpowiada krótko. Widaæ wiêc wyraŸnie, ¿e stosowane od wie-
ków, naturalne metody, sprawdzaj¹ siê tak¿e dzisiaj. Pozostaje wiêc
tylko pogratulowaæ wspania³ych plonów i czekaæ na kolejny re-
kord. Mo¿e tym razem dynia w rozmiarze ma³ego fiata? Manol

Ot, choæby wystarczy wejœæ na boisko
szkolne liceum i podstawówki przy ul.
Zbaraskiej. Wokó³ boiska znajduje siê bie¿-
nia, a na niej... najd³u¿szy na œwiecie rów
z wod¹. Ta atrakcja zapewne zainteresuje
turystów i fanów sportu przyby³ych za kil-
ka lat na Euro 2012. Jako imprezê towarzy-
sz¹c¹ Mistrzostwom Europy mo¿na wtedy
zrobiæ lekkoatletyczny bieg z przeszkoda-
mi. Ka¿dy bêdzie chcia³ wzi¹æ udzia³
w biegu, którego g³ówn¹ atrakcj¹ bêdzie
skok, a mo¿e nawet trójskok, przez rekor-
dowej d³ugoœci rów z wod¹. 

Ujmujemy wiêc tê niezwykle cenn¹
bie¿niê w naszym cyklu „Atrakcyjna Pra-
ga”, wœród innych kuriozów, które pokaza-
ne euroturystom spowoduj¹, ¿e zapamiêta-
j¹ oni Pragê Po³udnie i bêd¹ chcieli nasz¹
dzielnicê pokazywaæ swoim rodakom.
Oby tylko w³adze samorz¹dowe poprzez
modernizacjê boisk przy Zbaraskiej nie
pozbawi³y nas tej wyj¹tkowej atrakcji. Bo
czym¿e wtedy bêdziemy imponowaæ za-
graniczniakom? ar

Pod takim tytu³em
odby³a siê 30 sierp-
nia w Ratuszu, kon-
ferencja z udzia³em
Prezydent m.st.
Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz. 

Podczas spotkania skupio-
no siê miêdzy innymi nad
bezpieczeñstwem pieszych.
– Wœród ofiar wypadków dro-

gowych w Warszawie a¿ 70%
stanowi¹ piesi i nie s¹ to oso-
by, które z powodu swojej lek-
komyœlnoœci spowodowa³y ko-
lizjê. Straci³y ¿ycie na dobrze
oznakowanych i oœwietlonych
przejœciach dla pieszych –

mówi³a pani Prezydent. Pod-
kreœli³a równie¿, ¿e 60% wy-
padków z udzia³em pieszych
mia³o miejsce w³aœnie na „ze-
brze”. Antoni Wilim, Naczel-
nik Wydzia³u Badañ Ruchu
i Rozwoju Dróg Zarz¹du Dróg
Miejskich zwróci³ uwagê, ¿e
Warszawa jest w czo³ówce
miast Unii Europejskiej z za-
gro¿eniem bezpieczeñstwa. 
– Nale¿y po³o¿yæ nacisk na
kontrolê prêdkoœci, konieczne
jest zwiêkszenie liczby auto-
matycznej rejestracji wykro-
czeñ przed przejœciami dla
pieszych, edukacjê, wychowa-
nie drogowe kierowców i pie-
szych – podkreœla³. Nadmierna
prêdkoœæ jest przyczyn¹ 20%

wypadków. W wyniku wypad-
ków drogowych ginie kilka-
krotnie wiêcej osób ni¿ w wy-
niku zabójstw. Przyczynami s¹
najczêœciej: wtargniêcie pie-
szego na jezdniê,  przechodze-
nie na czerwonym œwietle,
przekraczanie jezdni w niedo-
zwolonym miejscu. Dyrektor
Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹-
dzania Kryzysowego Ewa Ga-
wor mówi³a natomiast o wspó³-
pracy i dofinansowaniu jakie
jej biuro zapewnia Policji
i Stra¿y Po¿arnej w celu za-
pewnienia bezpieczeñstwa. 

W dniach 8 - 9 wrzeœnia na
Polu Mokotowskim odbêdzie
siê festyn edukacyjny, na
którym s³u¿by miejskie i s³u¿by

ratownicze zaprezentuj¹ swoje
mo¿liwoœci techniczne i spraw-
noœciowe. W programie prze-
widziano tak¿e prezentacje,
koncerty, liczne konkursy
i szkolenia dla uczestników. 

Manol

Pocz¹tek wrzeœnia, jak zwykle up³ywa
pod has³em szko³y. Atrakcyjnoœci w tym
temacie w naszej dzielnicy jest wiele. Nie

trzeba siê zbytnio wytê¿aæ, aby znaleŸæ
coœ takiego, czym mo¿na zaskoczyæ za-
granicznych turystów.

AAAATTTTRRRRAAAAKKKKCCCCYYYYJJJJNNNNAAAA    PPPPRRRRAAAAGGGGAAAA

„Bądź bezpieczny na drodze i w mieście”

Fot. archiwum
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Dzisiejsz¹ sesjê 6 wrzeœnia
Rady Warszawy rajcy rozpocz-
n¹ œpiewaj¹co. Radni stwo-
rzyli chór, który zade-
biutuje w sali obrad.
Od rzecznika Rady
£ukasza Kowalskie-
go dowiedzieliœmy
siê, ¿e wœród œpiewaj¹-
cych radnych nie ma przed-
stawicieli „Mieszkañcowych”
dzielnic. Szkoda, bo mo¿e g³o-
œno i wyraŸnie wyœpiewaliby
potrzeby Pragi Po³udnia, Rem-
bertowa, Wawra i Weso³ej.
A reszta, by ich uwa¿nie pos³u-
cha³a.

� � �
Godzinê debatowali w czasie

sesji 4 wrzeœnia radni Pragi Po-
³udnie nad tym, czy zdj¹æ z po-
rz¹dku obrad punkty dotycz¹ce
sprawozdania i planu prac Ko-
misji Rewizyjnej. Zdjêli. Ofi-
cjalnym powodem by³a rezy-
gnacja Moniki Suskiej (PO)
z kierowania komisj¹. Radni
S³awomir Koz³owski (LiD)
i S³awomir Kalinowski (PiS)
dopytywali o bardziej meryto-
ryczne uzasadnienie wniosku

o zmianê porz¹dku obrad. 
– Z tej komisji podobno chc¹
odejœæ jeszcze dwie osoby –
mówi³ radny Kalinowski. –
Podobnie z Komisji Mieszka-
niowej. Czy to znaczy, ¿e rad-
nym siê nie chce pracowaæ?
W czasie sesji radni m.in. zao-
piniowali obni¿enie stawek
czynszu lokali zajmowanych
przez PO i PiS oraz opiniowali
projekt miejscowego planu
Dworca Wschodniego (o pro-
jekcie czyt. na str. 4).

� � �
29 sierpnia Komisja Statuto-

wo-Regulaminowa Rady m.st.
Warszawy zakoñczy³a pracê
nad propozycjami i uwagami
Rad Dzielnic i Prezydenta m.
st. Warszawy do Statutu Stoli-
cy. Projekt zostanie rozpatrzo-
ny na posiedzeniu Rady Miasta
6 wrzeœnia. Klub Lewica i De-

mokraci przeg³osowa³ skreœle-
nie preambu³y do projektu Sta-
tutu przy g³osie przeciwnym
przewodnicz¹cego komisji Le-
cha Jaworskiego.

� � �
1 wrzeœnia br. Mazowiecki

Zarz¹d SDPL podsumowa³
ostatnie wydarzenia polityczne
w kraju oraz rekomendowa³
kandydatów w zwi¹zku z mo¿-
liwoœci¹ zaistnienia wczeœniej-
szych wyborów. 

W przypadku przedtermino-
wych wyborów parlamentar-
nych rekomendacje do kandy-
dowania z pierwszych miejsc
list Lewicy i Demokratów
otrzymali m.in. liderzy partii
Marek Borowski (w okrêgu
warszawskim), Marek Balicki
oraz Andrzej Celiñski. Reko-
mendacjê Zarz¹du Mazowiec-
kiego do kandydowania do Se-
natu uzyska³ równie¿ wiceprze-
wodnicz¹cy SDPL, szef struk-
tur mazowieckich partii i radny
m. st. Warszawy - Bartosz Do-
miniak.

� � �
We wtorek  4 wrzeœnia  na te-

renie zieleñca otaczaj¹cego Po-
mnik Bohaterów Getta odby³a
siê uroczystoœæ posadzenia ja-
b³onki - daru dla Ireny Sendle-
rowej. Drzewko jest darem od
uczniów szko³y w Hohenroth,
która w lipcu tego roku przyjê-
³a imiê  Ireny Sendlerowej. Po-
sadzenie drzewka dzieci uzna³y
za najlepszy sposób wyra¿enia
swego podziwu dla bohater-
skiej warszawianki, która pod-
czas II wojny œwiatowej organi-
zowa³a akcje ratowania dzieci
z getta. W spotkaniu uczestni-
czy³a m.in. Prezydent m. st.
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz, Janina Zarzembska (cór-
ka Ireny Sendler) oraz przedsta-
wiciele dyrekcji szko³y z Nie-
miec. W uroczystoœci brali
udzia³ tak¿e uczniowie Gimna-
zjum im. Krzysztofa Kamila
Baczyñskiego, którzy, obok ba-

warskiej posadzili drug¹ ja-
b³onkê.

� � �
Jak informowaliœmy

w ostatnim „Mieszkañcu” ru-
szy³a rewitalizacja grochow-
skiego Placu 1831 r. Widaæ
pierwsze efekty prac. Na roz-
kopanym skwerze stoi ju¿ 20
dzia³aj¹cych, nowych latarni.
Wyciêto tak¿e ostatnie z prze-
znaczonych do wycinki drzew.
– Trochê siê z tym wstrzymy-
waliœmy, gdy¿ w konarach by-
³o ptasie gniazdo – wyjaœnia
wiceburmistrz Pragi Po³udnie
Adam Grzegrzó³ka (na zdjê-
ciu). – Chcieliœmy poczekaæ a¿
pisklêta opuszcz¹ gniazdo.
Uspokajamy mieszkañców –
u¿ytkowników skweru, ¿e po

jego modernizacji bêdzie mo¿-
na chodziæ tam z psami. Ogro-
dzony i niedostêpny dla czwo-
ronogów bêdzie jedynie wy-
dzielony plac zabaw dla dzie-
ci, a nie jak podaliœmy wcze-
œniej ca³y Plac 1831 r. Rewita-
lizacja skweru zakoñczy siê
jesieni¹.

� � �
W œrodê, 12 wrzeœnia

w godz. 10.00-14.00 w Gimna-
zjum nr 105, przy ul. Króla Ma-
ciusia 5, (Marysin Wawerski)
odbêd¹ siê IV Wawerskie Targi
Pracy. Targi organizuj¹ Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej Dziel-
nicy Wawer m.st. Warszawy

i Urz¹d Pracy m.st. Warszawy.
Wstêp wolny. 

� � �
Zastêpca burmistrza
Pragi Po³udnie Marek
Karpowicz wraz
z przedstawicielkami

MPWiK Joann¹ Ko-
rzeniewsk¹ i Bogus³aw¹

Skalsk¹ powo³ali zespó³ ds.
realizacji ma³ej architektury.
Pierwszymi obszarami, które
bêd¹ objête projektem s¹ plac
Szembeka i rondo Wiatraczna.
Spotkanie dotyczy³o powstania
nowych zdrojów wody pitnej
i fontann na terenie dzielnicy. 

� � �
31 sierpnia PSL zorganizo-

wa³o konferencjê w Centrum
Prasowym przy ul. Brackiej, na
której liderzy ugrupowania wy-
powiedzieli siê na temat aktual-
nej sytuacji politycznej.

- Czy to normalne, ¿e partia
powo³uje na wysokie stanowi-

ska pañstwowe ludzi, których
potem aresztuje? To jakiœ ab-
surd – grzmia³ prezes Stronnic-
twa Waldemar Pawlak. Ostatnie
wydarzenia na scenie politycz-
nej okreœli³ jako „politykê woj-
ny”. Ludowcy, jak sami mówi¹,
chc¹ przywrócenia pokoju za-
równo w polityce, jak i w rela-
cjach miêdzyludzkich.

– Dla PSL polityka pokoju to
na dzisiaj najwa¿niejsze przes³a-
nie – mówi³ Waldemar Pawlak. 

� � �
Mieszkañcy warszawskiej

dzielnicy Weso³a walcz¹ z pro-
jektem wschodniej obwodnicy
miasta, który zosta³ wytyczony
przez jej teren. W tej sprawie
spotkali siê 31 sierpnia wraz
z mieszkañcami Halinowa
z wojewod¹ mazowieckim. Wo-
jewoda ma zdecydowaæ, który
z czterech wariantów przebiegu
obwodnicy bêdzie realizowany. 

Eksperci i minister rozwoju
regionalnego Gra¿yna Gêsicka
rekomenduj¹ wariant trasy
przez Weso³¹. Mieszkañcy
dzielnicy s¹ tej koncepcji prze-
ciwni. Wojewoda wybierze je-
den z wariantów najwczeœniej

za dwa miesi¹ce, bo z powodu
odwo³añ swojej opinii nie za-
twierdzi³a jeszcze minister Gra-
¿yna Gêsicka. Wed³ug planów
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad budowa
wschodniej obwodnicy ma roz-
pocz¹æ siê w czerwcu 2009 ro-
ku i zakoñczyæ w 2012 roku.  

� � �
W sobotê 15 wrzeœnia

o godz. 11.00 przy lesie obok
boiska przy ul. Starego Doktora
rozpocznie siê akcja „Sprz¹ta-
nie œwiata”. Wszyscy chêtni bê-

d¹ mogli sprz¹taæ las przy osie-
dlu Marysin Wawerski. Po akcji
Towarzystwo Przyjació³ Lasu
zaprasza na przechadzkê po
piêknie wysprz¹tanym terenie.   

(ab) (mkp) (łw) (ar)
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Żyj na dobrej stopie!
Stopy – zakryte obuwiem, nie zawsze nale¿ycie pielêgnowane, maj¹ za
zadanie nosiæ nas sprawnie i bez bólu. Znany jest ich wp³yw na ca³y
organizm: zdaniem refleksologów w stopach znajduj¹ siê zakoñczenia
7200 nerwów po³¹czonych z mózgiem, naszymi narz¹dami i gruczo³a-
mi wewnêtrznymi. Zrogowacenia i kolor naskórka mog¹ sygnalizowaæ
utajone choroby!

Masa¿ stopy aktywuje recepto-
ry, pobudzaj¹c do prawid³owego
dzia³ania ca³y organizm, a nawet
lecz¹c. Lecz nie mo¿na go prze-
prowadziæ, gdy skóra jest zgru-
bia³a, zrogowacia³a, zaniedbana.

– Na stopach mo¿na dostrzec
nawet problemy z tarczyc¹, a no-
woczesny sprzêt daleko odbiega od
szkodliwych moim zdaniem „stru-
gaczek” Omega z ¿yletk¹. Warto ro-
biæ pedicure – mówi Dorota Krupa
z Salonu Milord. – Mamy rewelacyj-
ne kosmetyki, np. krem, który nie
zmywa siê, tylko ponownie aktywu-
je pod wp³ywem wody, dzia³a d³ugo,
nawil¿a stopê, jest œwietny! 

Pedicure to wbrew pozorom nie jest jeden zabieg, to ca³a ich grupa, dobierana zale¿nie od potrzeb.
Tak¿e w salonie Milord przy Kobielskiej 17 w œrodowych promocjach specjalnie dla pañ

emerytek – taniej od 50% na wybrane zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne! 

Z Milordem warto ¿yæ na dobrej stopie!

SALONY PIĘKNOŚCI MILORD     www.salony−milord.pl
ul. Kobielska 17, tel. 022 610 85 03, 

al. Waszyngtona  30/36, tel. 022 617 73 77

www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
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Ul. Patriotów 108

Warszawa-Miedzeszyn 
tel. (22) 872-91-57

TRINITY COLLEGE LONDON
Matury – Egzamin gimnazjalny
Kursy ogólne i specjalistyczne

dla m³odzie¿y i doros³ych
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

– Talking Kids

Zaproszenia dla mieszkańców
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochowska
274 - Muszla Koncertowa Park Skaryszewski im. I. J. Paderew-
skiego; 09.09 br. godz. 18.00 – „W krainie czardasza”. Wykonaw-
cy: Ma³gorzata Urbaniak – sopran oraz Trio Jerzego Cembrzyñskie-
go w sk³adzie: Kamila Szaliñska–Ba³was – skrzypce, Krzysztof
Korban – akordeon, Jerzy Cembrzyñski – kontrabas i opracowanie
muzyczne. Prowadzenie koncertu - El¿bieta Mêczykowska; 15.09.
godz.18.00 – Skaryszewska Biesiada Kabaretowa. Wyst¹pi¹: Ceza-
ry Pazura, KOÑ POLSKI, Ma³gorzata Zwierzchowska i Olek Gro-
towski. Prowadzenie: Piotr Ba³troczyk. Organizator: Wydzia³ Kul-
tury dla Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy;  
��Koœció³ Œw. Ojca Pio ul. Gen. Fieldorfa 1 – 23.09. - Po¿egna-
nie Lata 2007 na Goc³awiu po³¹czone z Odpustem ku czci Œw.
Ojca Pio. 
��Dziedziniec Urzêdu Dzielnicy Warszawa Rembertów - 15.09.
godz. 17.00-22.00  ,,Rembertowskie po¿egnanie lata”; wyst¹pi¹
m.in. zespó³ „Abba Dance”, „Bad Boys Blue”; I&I; 19.09. godz.
10.00-12.00 - Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka – film edukacyjny
dla przedszkolaków; 21.09. godz. 19.00-21.00 Spotkanie War-
szawskiego Klubu Volkswagena Garbusa. * 11.09. godz. 12.00 -
uroczystoœci z okazji 63. rocznicy wyzwolenia Rembertowa przez
I DP im. T. Koœciuszki. Pod tablic¹ na frontonie budynku DK
„Rembertów” przy ul. Komandosów 8, z³o¿one zostan¹ kwiaty na
cmentarzu przy ul. Grzybowej; 17.09. godz. 12.00 uroczystoœci
z okazji 68. rocznicy napaœci ZSRR na Polskê - przy Pomniku
WiêŸniów Obozu NKWD u zbiegu ulic Marsa i P³atnerskiej.
��Klub Dziwny Œwiat Edwarda M. Plac Szembeka 4A Festiwal
Literatura na Peryferiach – 06.09. godz. 18.30 - Fabryka pach-
n¹ca czekolad¹” - spotkanie z Olgierdem Budrewiczem, pisarzem
varsavianist¹ i podró¿nikiem; 20.09. godz. 18.30. „Dolary nad
„Balatonem” - goœæ i bohater: Marek Nowakowski, autor opowia-
dañ rozgrywaj¹cych siê m.in. na Pradze Po³udnie. Rozmowa na te-
mat folkloru warszawskich przedmieœæ.Wstêp wolny.
�� Teren Klubu Sportowego „Drukarz” – 22.09. godz. 11.00 –
rozpoczêcie imprezy sportowo-rekreacyjnej promuj¹cej Euro 2012
oraz wybudowanie na terenie KS „Drukarz” nowoczesnego kom-
pleksu sportowego. Organizatorzy Stowarzyszenie Promocji Gro-
chowa proponuj¹ bogaty program sportowo-rekreacyjny w nim
m.in. mecz pi³ki no¿nej miêdzy dru¿yn¹ Urzêdu Dzielnicy Praga
Po³udnie, a dru¿yn¹ mieszkañców dzielnicy, strzelanie z ³uku do
tarczy, tor przeszkód, pokaz ratownictwa medycznego, wystêpy
muzyczne, pokazy si³aczy z KS „Herkules”.  
�� Biblioteka im. Juliana Tuwima przy XXVI LO ul. Alpejska
16 – 13.09. godz. 17.00 – Wieczór Poetycki w 113 rocznicê uro-
dzin Juliana Tuwima. 
�� Ogród Botaniczny PAN w Powsinie ul. Prawdziwka 2 - XII
Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzyczne –
Muzyka w Kwiatach” - 9.09. godz. 15.00 – Lidia Grychto³ówna
„Babie lato”; 16.09. godz. 15.00 – Joanna £awrynowicz „Jesieñ
w Ogrodzie”.
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REKLAMA REKLAMA

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG �� LARYNGOLOG 

�� NEFROLOG – choroby nerek �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� DERMATOLOG

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T

�� echo serca �� holtery – EKG i ciœnieniowy �� próby wysi³kowe �� doppler naczyniowy
�� badania cytologiczne �� kolposkopia  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) 
PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209

PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y 
�� rak szyjki macicy etap podstawowy (cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia) 

�� wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II
Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE

OKULISTYCZNEJ �� LECZENIA JASKRY �� GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ �� LECZENIA NIEP£ODNOŒCI �� PATOLOGII CI¥¯Y
�� KARDIOLOGICZNEJ �� NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO �� ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)

�� STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
�� REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94

�� LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ �� FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

Nowa placówka ING Banku Œl¹-
skiego przy ul. Fieldorfa 10 to
miejsce – wymarzone. Nowy

budynek na rogu Fieldorfa i Jugos³o-
wiañskiej jest zawsze po drodze, tu¿
przy obszernym parkingu i przystanku.
Mo¿na wygodnie podjechaæ autobu-
sem 111, 123, 143, 147, 509 albo 117,
151, 301, 507. 

Bez wzglêdu na wiek i zasobnoœæ
ka¿dy klient w tym banku jest trakto-
wany z uwag¹, kompetentnie i bardzo
przyjaŸnie. Sprzyja temu komfortowe,
pogodne wnêtrze, eleganckie i funk-
cjonalne. Mo¿na napiæ siê kawy, mo¿-
na poczêstowaæ siê „krówk¹”. Tu nikt
nie spotka siê z niecierpliwoœci¹ czy
traktowaniem z góry, poniewa¿ ING
Bank Œl¹ski przy doborze pracowni-
ków przyk³ada wielk¹ wagê do ich
kompetencji, odpowiedzialnoœci i mi-
³ego sposobu bycia. 

Najciekawsza jest jednak oferta zna-
na z dowcipnych telewizyjnych re-
klam, tych z Markiem Kondratem
i Stanis³awem Tymem.

Znakomite, konkurencyjne Otwarte
Konto Oszczêdnoœciowe (OKO), gwa-
rantuje wyj¹tkowe oprocentowanie,
porównywalne z tradycyjn¹ lokat¹ (od
3,8% do 4,05%), pozwala te¿ wyp³a-
caæ dowolne kwoty i to bez utraty od-
setek. Bank nie pobiera równie¿ op³aty
za prowadzenie tego konta a to spora
oszczêdnoœæ!

Klienci Banku mog¹ korzystaæ
z szerokiej oferty Kont z Lwem - czte-
ry typy kont, dopasowane do potrzeb
ró¿nych grup klientów. Dostêp do nich
mo¿liwy jest przez 24 godziny na dobê

poprzez systemy bankowoœci elektro-
nicznej: serwis internetowy ING Ban-
kOnLine, serwis telefoniczny HaloŒl¹-
ski i serwis SMS, z których mo¿na ko-
rzystaæ przebywaj¹c równie¿ poza gra-
nicami kraju. Warto zaznaczyæ, ¿e
oferta bankowoœci elektronicznej ING
Banku Œl¹skiego nale¿y do najnowo-
czeœniejszych na rynku i najbardziej
atrakcyjnych cenowo. 

Do Konta Bank oferuje karty debe-
towe dwóch systemów (VISA Electron
i Maestro), których u¿ytkowanie jest
bezp³atne w przypadku dokonania
miesiêcznie transakcji bezgotówko-
wych na okreœlon¹ kwotê (w zale¿no-
œci od typu konta od 100 do 300 z³,
a karty do konta VIP oferowane s¹
bezp³atnie niezale¿nie od obrotów).

Je¿eli klient na swojej karcie chce
umieœciæ zdjêcie z wakacji, fotkê ukocha-
nej osoby, samochodu czy swojego psa
nie ma ¿adnego problemu! Wystarczy, ¿e
skorzysta z us³ugi MOJA KARTA ING. 

Klienci maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ
skorzystania z oferty kredytowej ban-
ku (limit zad³u¿enia, karty kredytowe,
po¿yczki gotówkowe). 

ING Bank Œl¹ski w ramach promocji
„Od dzisiaj pieni¹dze bez ³aski” po¿y-
cza „pieni¹dze bez ³aski”, czyli bez
zbêdnych formalnoœci i „od rêki”.
W czasie trwania kampanii Banku o po-
¿yczaniu obowi¹zuj¹ dwie promocje:

1. Bank do 30 wrzeœnia br. oferuje
bardzo niskie oprocentowanie dla kart
kredytowych i po¿yczek pieniê¿nych –
w wysokoœci tylko 8%!

2. Ka¿dy Klient, który do 31 paŸ-
dziernika br. zamówi jedn¹ z kart kre-

dytowych, podpisze umowê o kartê
i przynajmniej raz zap³aci ni¹ za zaku-
py, otrzyma od ING Banku Œl¹skiego
50 z³ w prezencie!

Na uwagê zas³uguje równie¿ oferta
kredytów hipotecznych. Kredyt hipo-
teczny udzielany jest w z³otówkach, co
powoduje, i¿ jest produktem bezpiecz-
nym - klient nie jest nara¿ony na ryzy-
ko kursowe zwi¹zane z kredytami wa-
lutowymi. Jest równie¿ jednym z naj-

tañszych kredytów na rynku udziela-
nych w z³otych polskich. Obecnie kre-
dyty hipoteczne objête s¹ specjaln¹
ofert¹, w ramach której ka¿dego klien-
ta, który do 31 grudnia b.r. z³o¿y
w Banku wniosek kredytowy obowi¹-
zuje poni¿sza promocja: 

- 0% prowizji za udzielenie kredytu, 
- 0% prowizji za wczeœniejsz¹ sp³atê

kredytu, 
- atrakcyjne oprocentowanie. 
W Banku przygotowano wiele ko-

rzystnych rozwi¹zañ dla ludzi m³o-
dych i ma³oletnich. Ciekaw¹ propo-

zycj¹, pozwalaj¹c¹ na kontrolowane
przez rodziców dysponowanie œrod-
kami przez dzieci jest konto Student.
Wystarczy przedstawiæ do wgl¹du akt
urodzenia dziecka (musi zrobiæ to
opiekun), zdecydowaæ, jakie maj¹
byæ limity wyp³at, czy dopuszcza siê
debet na koncie i… jaki wzór karty
¿yczy sobie m³ody klient. Gotowe!
Kieszonkowe wp³ywa wprost na kon-
to i uczy dziecko oszczêdzania, odpo-

wiedzialnoœci za w³asne fundusze
oraz nowoczesnego podejœcia do ko-
rzystania z pieniêdzy. Studenci tak¿e
doceni¹ to konto, gdy¿ nic za nie nie
p³ac¹! 

Na specjalne warunki mog¹ liczyæ tu
równie¿ klienci zamo¿ni, dla których
Bank ma przygotowan¹ ofertê banko-
woœci prywatnej.

Ma³e firmy znajd¹ tutaj tak¿e wiele
ciekawych propozycji: funkcjonalna
bankowoœæ, produkty oszczêdnoœcio-
we w z³otych, euro, dolarach i GBP, ni-
skie op³aty i nowoczesne rozwi¹zania,

jak pakiety przelewowe, to walory
godne uwagi. Konto zak³ada siê pod-
czas jednej wizyty w banku, z komple-
tem dokumentów!

Klienci ING Banku Œl¹skiego mog¹
korzystaæ równie¿ z oferty innych
spó³ek Grupy ING w Polsce. Na przy-
k³ad z oferty ING TFI – w placówkach
banku mo¿na bowiem nabyæ jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyj-
nych, np. parasolowych. Op³ata za
konwersjê - przelewy miêdzy fundu-
szami parasolowymi - jest równa zero,
co pozwala na unikniêcie tzw. podatku
Belki!

Uczciwa i prosta oferta, przejrzyste
i korzystne warunki - ka¿dy w tym
Banku znajdzie coœ dla siebie!

- Dla klientów banku dostêpne s¹
liczne udogodnienia – t³umaczy kie-
rownik oddzia³u przy Fieldorfa 10,
pani Ma³gorzata Kowalczyk - darmo-
wy dostêp do rachunku przez Internet
i telefon, wp³atomaty – urz¹dzenia
pozwalaj¹ce dokonywaæ wp³at go-
tówki na konto w ca³odobowym auto-
macie, wygodnym zw³aszcza dla kup-
ców i handlowców. Czy wp³ata dotar-
³a na konto, mo¿na natychmiast
sprawdziæ w kiosku internetowym,
zainstalowanym dla wygody w przed-
sionku placówki i dostêpnym ca³¹ do-
bê. Kiosk internetowy pozwala rów-
nie¿ na pe³en wgl¹d we w³asny ra-
chunek i na dokonywanie operacji
bankowych.

ING Bank Œl¹ski to naprawdê wy-
j¹tkowy bank. Przemyœlane a jedno-
czeœnie proste propozycje dla klien-
tów, bardzo konkurencyjne, znakomite
wyposa¿enie placówki, œwietna i kom-
petentna obs³uga – s³owem: bank, ja-
kiego nie by³o! AS 2007

ING BANK ŒL¥SKI – INNY NI¯ WSZYSTKIE!
Banki potrafi¹ dbaæ o klienta, ale trzeba przyznaæ, ¿e
ma³o który stara siê o niego tak, jak ING Bank Œl¹ski!

Adres placówki: ul. Fieldorfa 10, 03-984 Warszawa 
godz. otwarcia: 1000–1800 (pon.-pt.), 1000–1500 (sob.)
tel. (022) 613-46-53, 0669 609 709, 0603 809 552.

Na miejscu kiosk internetowy, bankomat, wp³atomat.


