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koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

Nadejdzie,
spokojnie,
nadejdzie

Warszawiacy nie wyroœli z zapy-
zia³ego socjalizmu - zwyk³a mawiaæ
moja znajoma z ma³ego miastecz-
ka z zachodniej Polski: œlicznego,
schludnego, czyœciutkiego, jakby
tam ci¹gle ktoœ z miot³¹ chodzi³.
Szkoda dla Was inwestycji - ch³o-
szcze mnie - l¹duj¹ u Was grube
miliony, a zobacz, jakie to wszystko
rozdeptane, pourywane, poszczer-
bione... Przewróci³o siê, niech le¿y,
naderwa³o siê? Niech wisi... Prze-
cie¿ Pan z Warszawy nie bêdzie te-
go po sobie naprawia³. Przecie¿ nie
po to jest ze stolicy, ¿eby posprz¹-
ta³ po swoim psie...

Milczê, bo kobita ma racjê. Nie
ma inwestycji, która po kilku tygo-
dniach eksploatacji nie wygl¹da³-
by tak, jakby za chwilê mia³ tu siê
odbyæ remont. - Jak korzystaj¹
z tego dziesi¹tki tysiêcy osób, to
dekapitalizacja postêpuje szybko
- t³umacz¹ miejscy urzêdnicy. 

To problem wszystkich wielkich
aglomeracji. I dodaj¹: na ca³ym
œwiecie w stolicach mieszka prze-
ciêtnie ok. 10 proc. populacji da-
nego kraju. To oznacza, ¿e War-
szawa zapewne wch³onie jeszcze
ponad milion mieszkañców...

Ró¿nych ludzi. I tych z czystych,
ma³ych miasteczek i tych z zapy-
zia³ych zaœcianków, którym nieby-
wale zaimponuje anonimowoœæ
wielkiego miasta i pewnoœæ siebie
„rodowitych” warszawiaków, ta-
kich, co to i na policjanta gêbê wy-
dr¹, komornika psem poszczuj¹,
mandat zza szyby auta do œmietni-
ka wyrzuc¹. A jak do tego docho-
dz¹ nagle wiêksze pieni¹dze i tytu³
marketing sales area managera to
ho, ho, góry mo¿na przenosiæ...

Przychodzi jednak zwykle taki
dzieñ: o kurczê, ale mam ba³agan
w mieszkaniu, muszê posprz¹taæ,
bo ¿yæ siê nie da. W Warszawie
chyba (?) te¿ taki przyjdzie...

Tomasz Szymański
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Ju¿ w nowej siedzibie!
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
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„Biedny” deweloper
Na Pradze Po³udnie przy ul. Miñskiej 46 znajduje siê
jedna z pierwszych w Warszawie i jedyna w prawo-
brze¿nej czêœci stolicy przekaŸnikowa stacja trafo.
Kilka miesiêcy temu obiekt naby³a spó³ka „Rogow-
ski Development”. I zaczê³o siê demolowanie zabyt-
kowego kompleksu...
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Sieæ sklepów „OKAZJA” rozpoczyna sta³¹ wyprzeda¿ odzie¿y, tkanin i kosmetyków w hurtowych cenach,
w sklepie przy ul. Targowej 1.

Dotychczas by³ to jeden z wielu sklepów patronackich naszej sieci (jeden z 30 w ca³ej Polsce!); od dziœ
bêdzie to miejsce STA£EJ WYPRZEDA¯Y. 

Nasza bogata oferta ³¹czy now¹ odzie¿ eleganck¹ i sportow¹. Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie! S¹ te¿
kosmetyki, w tym oryginalne, markowe perfumy (m.in. Boss, Gucci, Givenchy).

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZKONKURENCYJNEJ
OFERTY CENOWEJ (OD 55  ZZŁŁ)!!!

„OKAZJA”, ul Targowa 1, wejœcie od Zamoyskiego
Czynne: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.30-13.30

NAJLEPSZA „OKAZJA” 
dla mieszkańców Pragi i okolic!

�

NAJLEPSZA „OKAZJA” 
dla mieszkańców Pragi i okolic!
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CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Bi³, a¿ zabi³
Po³udniowoprascy policjanci

w cztery dni ustalili i zatrzyma-
li sprawcê œmiertelnego pobi-
cia. 51-letni Zdzis³aw M. wpad³
w sza³ i zaatakowa³ 35-letniego
kolegê, który mieszka³ u niego
na dzia³ce. 

Zabójca u¿ycza³ swojej dzia³-
ki koledze, Arkadiuszowi O.
35-latek nie mia³ dachu nad
g³ow¹. Codziennie przychodzi³
na teren ogródków dzia³ko-
wych, czêsto bywa³o tak, ¿e
wspólnie spo¿ywali alkohol.
Zdzis³aw M. tym razem wzi¹³
na dzia³kê dwójkê swoich dzie-
ci, które pozostawi³ pod opiek¹
Arkadiusza, a sam poszed³ za-
³atwiaæ niezbêdne sprawy. Kie-
dy wróci³ wieczorem, zasta³ ba-
wi¹ce siê dzieci i œpi¹cego pija-
nego kolegê. Widok ten tak bar-
dzo go zdenerwowa³, ¿e wpad³
w sza³ i zacz¹³ biæ œpi¹cego Ar-
kadiusza. Bi³ go po ca³ym ciele
i kopa³. Bi³ tak d³ugo, a¿ zabi³.
Zdzis³awowi M. grozi do 12 lat
wiêzienia.

Œlady wskaza³y tego,
który chcia³ zabiæ

Wytê¿ona praca dochodze-
niowo-œledcza policjantów
z komendy przy ulicy Grena-
dierów doprowadzi³a do trafne-
go wytypowania sprawcy usi³o-
wania zabójstwa, które mia³o
miejsce na pocz¹tku kwietnia
na Stadionie X-lecia. Zabezpie-
czony na miejscu zdarzenia od-
cisk palca doprowadzi³ funk-
cjonariuszy do 23-letniego Ma-
riusza B. Mê¿czyzna zaatako-
wa³ kobietê, od której chcia³
kupiæ koszulê, zada³ jej kilka
ciosów no¿em i ukrad³ telefon.
Ofiara trafi³a do szpitala z bar-
dzo powa¿nymi obra¿eniami,
w stanie ciê¿kim. Poza ranami

k³utymi na ca³ym ciele mia³a
uszkodzon¹ w¹trobê i pociête
d³onie. Za usi³owanie zabój-
stwa w zwi¹zku z dokonaniem
rozboju przy u¿yciu niebez-
piecznego narzêdzia grozi mu
kara do¿ywotniego wiêzienia.
Na pytanie, dlaczego to zrobi³,
Mariusz B. nie potrafi³ poli-
cjantom ju¿ odpowiedzieæ.

Bo my jesteœmy z³odzieje
Policjanci z wywiadu ko-

mendy przy ulicy Grenadierów
kilkanaœcie minut po godzinie
20.00. u zbiegu ulic Targowej
i Alei Zielenieckiej podjêli ob-
serwacjê dwóch mê¿czyzn po-
ruszaj¹cych siê volkswagenem.
Funkcjonariusze podejrzewali,
¿e mê¿czyŸni maj¹ coœ do ukry-
cia, bo na ich widok zaczêli
dziwnie siê zachowywaæ. Po
poœcigu zatrzymali volkswage-
na polo, siedz¹cy za kierownic¹
35-letni Krzysztof S. nie posia-
da³ prawa jazdy. 

Za chwilê jednak wysz³o na
jaw, dlaczego na widok stró¿ów
prawa mê¿czyŸni wpadli w po-
p³och i chcieli uciec. W samo-
chodzie przewozili kradzione
ubrania. Odzie¿ w postaci kil-
ku, letnich mêskich koszulek
znajdowa³a siê w foliowych
siatkach reklamowych, które
by³y specjalnie przerobione
i przystosowane do dokonywa-
nia kradzie¿y. Policjanci na-
tychmiast zabezpieczyli ubra-
nia, przy których by³y jeszcze
metki. Krzysztofa S. i 26-let-
niego Rafa³a J. zatrzymali.
W rozmowie z policjantami za-
trzymani zgodnie oœwiadczyli
i przyznali, ¿e, na co dzieñ zaj-
muj¹ siê... kradzie¿ami sklepo-
wymi. Dzia³aj¹ na terenie jed-
nego z centrów handlowych na
terenie Œródmieœcia. (toms)

REKLAMA REKLAMA

Śmiertelna zieleń?
Roœliny mog¹ zabijaæ na ró¿ne sposoby. Mo-
g¹ po¿eraæ (np. rosiczka), mog¹ truæ (np.
bluszcz pospolity), ale mog¹ te¿ mordowaæ
poprzez zwyk³e rozrastanie... Choæ w tym
ostatnim przypadku nie trzeba winiæ roœlin
tylko... samorz¹dowych urzêdników.
Bo to urzêdnicy odpowiadaj¹ za to, czy znaki drogowe przy

warszawskich ulicach s¹ widoczne, czy nie. Wiadomo, ¿e urzêdni-
cy raczej pracuj¹ w urzêdzie, z okien którego niewiele widaæ. Dla-
tego np. Zarz¹d Oczyszczania Miasta usi³uje zaktywizowaæ mie-
szkañców. Po raz kolejny ZOM prosi o sygna³y o zas³oniêtych
przez zieleñ znakach drogowych. 

Takich, jak ten na zdjêciu zrobionym w ubieg³ym tygodniu na ul.
Chodakowskiej. Ka¿dy z Czytelników „Mieszkañca” patrz¹c na to
zdjêcie mo¿e siê zdziwiæ – „O jakim znaku autor pisze?”. Ano,
w³aœnie. Za g¹szczem listowia znajduje siê bardzo wa¿ny znak
mówi¹cy o koniecznoœci ust¹pienia pierwszeñstwa, a znak stoi tu¿
przed skrzy¿owaniem. Kto tego znaku nie widzi ( a ¿aden z kierow-
ców nie widzi) mo¿e niestety straciæ ¿ycie, gdy¿ bêdzie traktowa³
skrzy¿owanie jako „równorzêdne” i mo¿e wyjechaæ wprost pod pê-
dz¹cy z lewej strony samochód. Takich miejsc, w których na kie-
rowców czeka œmiertelna liœciasta pu³apka, jest w Warszawie wie-
le. – Interweniowaliœmy ju¿ oko³o szeœæ tysiêcy razy – informuje
Iwona Fryczyñska rzecznik ZOM. Ka¿dy, kto widzi zas³oniêty
znak mo¿e daæ znaæ ZOM-owi na bezp³atn¹ infoliniê CZYSTOŒÆ

(800 800 117). A ZOM ten znak ods³oni. W swoich dzia³aniach
ZOM nie jest doskona³y. 

Dok³adnie przy takiej samej akcji, rok temu, pokusiliœmy siê
o ma³¹ prowokacjê i anonimowo zg³osiliœmy kilka zas³oniêtych
znaków. Listowie zosta³o „zgolone” dopiero po publicznym przy-
znaniu siê do dziennikarskiej prowokacji. Ale przynajmniej ZOM
coœ usi³uje robiæ, aby mniej osób ginê³o na sto³ecznych drogach.
Problem w tym, ¿e ZOM odpowiada jedynie (pisz¹c ogólnie) za
znaki znajduj¹ce siê na tych ulicach, którymi kursuje komunikacja
miejska. A co z reszt¹ ulic? Mo¿e wzorem ZOM-u tak¿e urzêdy
dzielnic mog³yby uruchomiæ taka infoliniê ¿eby dowiedzieæ siê od
mieszkañców, gdzie znajduj¹ siê œmiertelnie zas³oniête przez listo-
wie znaki? borek

Wywin¹æ or³a – brzmi doœæ zabawnie,
ale chodzenie w gipsie, po wywróceniu
siê na nierównym miejskim chodniku
zabawne nie jest. Niedawno, jeden
z szefów klubu radnych Pragi Po³udnie
chwali³ siê „Mieszkañcowi”, ¿e zaleci³
swoim radnym, aby w swoich okrêgach
sporz¹dzili listê chodników, które wy-
magaj¹ naprawy. 

Chwali³ siê jakby to by³o jakimœ wiel-
kim dokonaniem, a nie obowi¹zkiem,
który wzi¹³ na siebie startuj¹c w wybo-
rach. 

Szanowni Pañstwo Radni wszelkich
opcji i niezrzeszeni – tego typu interwen-
cje s¹ Waszym obowi¹zkiem, a nie powo-
dem do chluby! Za to w³aœnie, a nie za po-
kazywanie siê na ró¿nych uroczystoœciach

i imprezach bierzecie rajcowskie diety
z naszych podatków! To nie Wy macie b³y-
szczeæ w œwietle fleszy aparatów fotogra-

ficznych, ale zwyk³e, przyziemne chodniki
maj¹ b³yszczeæ w œwietle zwyk³ego s³oñca.
Ruszcie siê wiêc do roboty, aby ¿aden
z mieszkañców nie po³ama³ sobie nóg, ani
nie wybi³ zêbów. 

Lista radnych wybranych w okrêgu
Grochów Pó³nocny, w którym zrobiono
przedstawione zdjêcie: Katarzyna Do-
raczyñska, Adam Jaworski, Bogdan Je-
ziorski, S³awomir Kalinowski, Bo¿ena
Manarczyk, Monika Suska, Bart³omiej
Wichniarz. Smaczku sprawie dodaje
fakt, ¿e radny, który zleci³ sporz¹dzenie
listy fatalnych chodników znajduje siê
na liœcie radnych Grochowa Pó³nocne-
go. Zobaczymy kto pierwszy zadba o to,
¿eby przed „Or³em” nie wywin¹æ or³a.

rosa

Wywin¹æ or³a przed „Or³em”...
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Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

LATO 2008!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

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

Na rogu P³owieckiej i Nowowiœniowej otwarto now¹, w³osk¹
pizzeriê, a w³aœciwie – trattoriê „Mario Pizza”. Posi³ek tam, to
jakby krótki, wakacyjny wypad do W³och, do kraju beztroskiego
s³oñca, piêknego morza, niezrównanych smaków i aromatów. 

Niewiele mamy w Warszawie równie przyjemnych miejsc:
œciany koloru rozgrzanego s³oñcem piasku, kamienne p³yty
i g³adkie, ciemne drewno. Sto³y s¹ spore, a krzes³a – wygodne.
Klimatyzacja. Wieczorami nastrojowo migoc¹ œwiece, a gdy
klienci sobie tego ¿ycz¹, w³¹czana jest wielka „plazma”, umie-
szczona na œcianie. To lokal, w którym mo¿na siê czuæ napraw-
dê u siebie! S¹ nawet wysokie krzese³ka dla maluszków, a póki
mamy lato, warto skorzystaæ z przygotowanego dla dzieci
ogródka z ogrodzonym, malutkim placem zabaw. 

Kuchnia jest znakomita! Tutejszy kucharz, Marcin, przez prawie
dziesiêæ lat pracowa³ we W³oszech, gotuj¹c tam dla W³ochów. Spi-
sywa³ siê znakomicie i nadal trzyma nienaganny poziom, ku wielkie-
mu zadowoleniu smakoszy i znawców nie tylko w³oskiej kuchni.

„Mario Pizza” proponuje osiem ró¿nych rodzajów makaronu
(pasta), a do ka¿dego z nich mo¿na zamówiæ ulubiony spoœród
dwudziestu wyœmienitych sosów, jak choæby Prosciuto Parma,
Porcini, Ragout di Manzo czy Aglio Olio Peperoncino.

S¹ i tradycyjne, konkretne dania obiadowe, cenione przez fir-
my, zamawiaj¹ce posi³ki do swoich siedzib. 

Sa³atki - te lekkie i te treœciwe, proste i z wyszukanymi dodat-
kami: sa³at¹ lororosso, rucol¹, prawdziwym, kozim serem, su-

szonymi w s³oñcu pomidorami, œwie¿ym szpinakiem i znakomi-
tej jakoœci octami balsamicznymi.

Ale najwa¿niejsze s¹ pizze, tu – pieczone wy³¹cznie w piêk-
nym, tradycyjnie murowanym w³oskim piecu (podobnym do
staropolskiego pieca chlebowego). To zupe³nie inne doznania
kulinarne ni¿ te, jakie oferuje pizza z banalnego pieca elektrycz-
nego… W³aœciciel osobiœcie pilnuje, by piec by³ opalany wy-
³¹cznie drewnem brzozowym i ja³owcowym, a to ze wzglêdu na
niepowtarzalny aromat, jaki nadaje ono pizzy. 

Ciasto jest cienkie, ale naprawdê rewelacyjne (brawo, kucharz!
widaæ w³osk¹ szko³ê!). Pizze maj¹ œrednicê oko³o 33 cm, a dodat-
ki – pierwsza klasa. Klienci najbardziej chwal¹ pizzê Mario,
skomponowan¹ z dziesiêciu wprawnie wybranych sk³adników, to
tak¿e ulubiona pizza w³aœciciela lokalu. Jego ¿ona najchêtniej ja-
da tu sa³atkê Spinaci a siedmioletnia córeczka, podobnie jak
wiêkszoœæ dzieciaków, uwielbia pizzê hawajsk¹, z ananasem.

Spróbowanie wszystkich rodzajów pizzy zajê³oby sporo czasu!
Jest ich tu ponad 20, ale mo¿na te¿ zamawiaæ kompozycje w³asne:
wœród dodatków proponuj¹ miêdzy innymi wspania³e ma³¿e i kre-
wetki. Jest jalapeno i p³atki chili, ricotta i gorgonzola, a tak¿e aroma-
tyczne peperoni, salami i mnóstwo innych pysznoœci, do wyboru.

Niezrównana jest pizza calzone, wcale nie³atwa do sporz¹dze-
nia – aromatyczna, z zaskakuj¹co bogatym wnêtrzem. Wegetaria-
nie ceni¹ quattro fromaggio, poniewa¿ sery s¹ wybitnej jakoœci
a perfekcyjne ciasto i opalany drewnem, tradycyjny piec wzboga-
caj¹ niepowtarzalny smak. Polsko-w³oski kucharz proponuje te¿
lubian¹ szczególnie przez panów (ale nie tylko) konkretn¹ pizzê
Polacco, gdzie wœród dodatków jest miêdzy innymi podsma¿ony
na chrupko bekon, szynka, kabanos i specjalna, w³oska kie³basa.

Dlaczego warto tu przyjœæ? 
� codziennie œwie¿a dostawa warzyw i innych produktów od

wybranych dostawców
� specjalnie sprowadzana z po³udnia Europy znakomita oliwa
� œwietnej jakoœci w³oskie dodatki (m. in. sery, wêdliny, owo-

ce morza)
� tradycyjny, murowany, opalany drewnem brzozowym i ja-

³owcowym piec
� ciasto wyrabiane na miejscu, rêcznie, z puszystej m¹ki,

wspania³ej oliwy i szczypty soli morskiej
…a wszystko to w rêkach kuchmistrza z niemal dziesiêciolet-

ni¹ praktyk¹ we W³oszech, gdzie klienci tego rodzaju restaura-
cji s¹ zdecydowanie bardziej wymagaj¹cy, ni¿ tu, w Polsce –

w koñcu to ich narodowe po-
trawy, które jedz¹ od pokoleñ! 

„Mario Pizza” chêtnie orga-
nizuje imprezy zamkniête, za-
równo w lokalu (swobodnie mieœci 45 osób plus ogródek) jak
i na zewn¹trz, w miejscu wskazanym przez klienta. W firmie,
w domu, w ogrodzie, ze znakomit¹, szybk¹ i dyskretn¹ obs³ug¹
i menu, które zaskoczy goœci prawdziwie w³osk¹ nut¹. Mo¿na
te¿ zdecydowaæ siê na kuchniê bardziej polsk¹, jest w czym wy-
bieraæ, a ceny – do negocjacji. 

„Mario Pizza” tak¿e dostarcza posi³ki do domów i do firm. Mi-
nimalna wartoœæ zamówienia, to 20 z³.  Warto siê skusiæ! Dosta-
wa swoim zasiêgiem obejmuje obszar a¿ po Trasê £azienkowsk¹
i rondo Wiatraczna, a z drugiej strony – stary i nowy Wawer. 

Dobrze, ¿e zamiast masowego, typowego ¿ywienia i fast foo-
dów mamy w naszej dzielnicy lokal niebywale klimatyczny,
z klas¹, bardzo niewygórowanymi cenami i kucharzem, który
naprawdê wie, o co chodzi w kuchni w³oskiej. A to nie lada ra-
rytas. Warto sprawdziæ osobiœcie! AS 2008

Zapraszamy do W³och i nie tylko!
Jeœli jeœæ, to zdrowo, dobrze i w sposób urozmaicony. Bo czy na przyk³ad mo¿na porównaæ „pizzê”, robion¹ przez
kogoœ, kto kuchniê w³osk¹ zna g³ównie ze s³yszenia, z pizz¹, jaka wyjdzie spod rêki kucharza, który przez niemal
dziesiêæ lat robi³ j¹ we W³oszech, dla W³ochów, w modnej, w³oskiej restauracji? Ale nie tylko o pizzê tu chodzi.

TRATTORIA MARIO PIZZA
ul. P³owiecka 35 róg Nowowiœniowej

tel. 022 812 02 02
Czynne pon.-sob.1000 – 2200, niedziela – 1100-2200
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W sobotê, 19 lipca, Bulwar
Stanis³awa Augusta i Wyspa
OWS zamieni³y siê w wojskowe
obozowiska, a nastêpnie w pole
walki. Bój stoczyli wojowie Pol-
ski i Litwy z ¿o³nierzami Szwe-
cji i Prus. Pierwszym przewodzi³
król Jan Kazimierz, a drugim
Karol Gustaw X. By³a to rekon-
strukcja bitwy, która naprawdê
rozegra³a siê pomiêdzy 28 a 30
lipca 1656 roku. – Inscenizacjê
obejrza³o kilkanaœcie tysiêcy wi-
dzów – szacuje Barbara Wasiak
dyrektor po³udniowopraskiego
Centrum Promocji Kultury,
g³ównego, obok urzêdu dzielni-
cy, organizatora inscenizacji.

Uk³ony kapeluszem
W imprezie czynny udzia³

wziê³o blisko 300 pasjonatów
(w tym 50 konnych), którzy
zrzeszaj¹ siê w tzw. grupach re-
konstrukcyjnych. Ka¿dy z nich
wyposa¿ony by³ w strój i orê¿
z epoki. – Pe³en rynsztunek ko-
sztuje nawet dwa tysi¹ce z³otych
– zdradza „Mieszkañcowi” Mi-
cha³ Kortus z Korpusu Artylerii

Najemnej, który z 23 wojami
przyjecha³ z Knurowa. Grupa
przywioz³a ze sob¹ 6 dzia³ wie-
lolufowych (razem 20 luf), histo-
ryczne, szyte z lnu, namioty, ku-
Ÿniê bojow¹, a nawet wodê tabo-
row¹. – Inscenizacja by³a bardzo
udana, zrobiona z rozmachem
i znakomicie wyre¿yserowana.
Uk³ony w stronê organizatorów!
– oceni³ po bitwie imæ Micha³
chyl¹c do ziemi stylowy kape-
lusz. Jednak nie wszyscy, którzy
wybrali siê na imprezê mogli zo-
baczyæ efektowne boje. 

Rozczarowani
– Jesteœmy Ÿli – mówi³a w so-

botê ok. godziny 11.00 Agata
Eldring z warszawsko-praskiego
biura prasowego Caritas. – Przy-
sz³am na bitwê z trójk¹ dzieci
i rodzin¹, która specjalnie przy-
jecha³a z gór. Specjalnie wcho-
dzi³am na internetow¹ stronê
CPK i sprawdza³am, o której go-
dzinie bêdzie bitwa. Jak byk by³o
napisane, ¿e ok. 10.00. Teraz siê
dowiadujemy, ¿e o 15.00. Nie
mo¿emy czekaæ 5 godzin. Szko-

da, przecie¿ zmieniæ tekst w in-
ternecie jest najproœciej. Bardzo
jesteœmy rozczarowani... Roz-
czarowana by³a te¿ rodzina pañ-
stwa Malinowskich z Mokoto-
wa: – Przeczytaliœmy, ¿e bitwa
bêdzie w Parku Skaryszewskim.
Godzinê chodziliœmy i szukali-
œmy gdzie. Jak ju¿ zaczê³a siê bi-
twa, to po odg³osach armatnich
wystrza³ów trafiliœmy na miej-
sce. Zd¹¿yliœmy na sam¹ koñ-
cówkê. Szkoda, bo chcieliœmy zo-
baczyæ ca³¹ bitwê. Czy organiza-
torzy, w koñcu z waszej dzielni-
cy, nie wiedz¹, jakie s¹ granice
Parku Skaryszewskiego? Pro-
szê, wziêliœmy mapkê Pragi Po-
³udnie rozdawan¹ przez urz¹d
dzielnicy. Nawet z tej mapki wy-
nika, ¿e terenem bitwy by³ Bul-
war Stanis³awa Augusta, a nie
park. Po co wprowadzaæ ludzi
w b³¹d? Trudno nie zgodziæ siê
z tymi wypowiedziami. Nie-
mniej wiêkszoœæ widzów by³a
zadowolona z imprezy. 

Talizman p³odnoœci
– Œwietne widowisko i wiele

ciekawych rzeczy siê dowiedzie-
liœmy – komentuje pani Ania
z Goc³awia, która bitwê ogl¹da³a
z nastoletnimi synami. – Ot,
choæby to, ¿e nasza husaria, tak

naprawdê walczy³a bez skrzyde³.
Inscenizacjê bitwy komentowa³
Roman Matuszewski z Muzeum
Wojska Polskiego. – Pan Roman
ma œwietny g³os i fantastyczn¹
wiedzê – oceni³a Barbara Wa-
siak. Bitwie przez dwa dni towa-
rzyszy³y inne imprezy. By³ to
m.in. koncert muzyki dawnej
i turniej szermierczy. Du¿ym za-
interesowaniem cieszy³y siê
kramy i stoiska rzemieœlnicze. 
– Szkoda tylko, ¿e akurat wtedy,
kiedy przyby³o najwiêcej ludzi,
czyli dwie godziny przed bitw¹
musieliœmy zamkn¹æ kram – po-
wiedzia³ Krystian Ogonowski
z Kielc, sprzedaj¹cy starodawny
orê¿ ró¿nego rodzaju, który bi-
twê oceni³ s³owami: Jedna z naj-
lepszych. Jednak d³ugo zwleka³
z odpowiedzi¹ na pytanie, czy na
kolejn¹ inscenizacjê przyjedzie
na Pragê Po³udnie. Zdaje siê, ¿e
rzemieœlnikom i kramarzom po-
trzeba daæ wiêcej swobody,
a mieszkañcom d³u¿szy czas na
zrobienie nietypowych zakupów.
Tê opiniê potwierdza Zenon
Œmigel z Tucholi, sprzedawca
jantaru, który dumnie paradowa³
z wielkim bursztynowym sym-
bolem p³odnoœci. W jego stoisku
spotkaliœmy dwie urodziwe
dziewki.

S³oñ piek³ dzika
Zapytaliœmy jak sprawdza siê

noszenie symbolu p³odnoœci? –
My jeszcze nie mamy dzieci, ale
nasi rodzice maj¹ ich szóstkê –
odpowiedzia³y dziewki z namio-
tu pana Zenona. Jurnoœci dodaj¹
nie tylko talizmany. Sam udzia³
w inscenizacji pozwala, szcze-
gólnie mê¿czyznom, czuæ siê
m³odziej. Tak mówi jeden z naj-
starszych wojów, ponad siedem-
dziesiêcioletni Antoni Podolski
z Knurowa, który dzielnie pra¿y³
w obozowisku miêsiwo. Obozo-
wisko wojów by³o oddzieln¹
atrakcj¹ imprezy. Tu m.in. mo¿-
na by³o spróbowaæ (za darmo)
pieczonego dzika, którego dzieli³
Dominik S³oñ z kieleckiej Kom-
panii Wolontarskiej. - Wolonta-
rze to taka grupa, która by³a na
us³ugach tych, którzy lepiej p³a-

cili. – wyjaœnia³ „Mieszkañco-
wi”, medialnemu patronowi im-
prezy. – Wczoraj byliœmy po pol-
skiej stronie, ale nie dla zap³aty.
To sprawa presti¿u.

Presti¿, a³maty i ³ycerze
Presti¿ imprezy i jej poten-

cja³ doskonale zrozumieli Li-
twini, którzy rozdawali tury-
styczne foldery promuj¹ce ich
kraj. Szkoda, ¿e choæ patrona-

tem imprezê objê³a i prezydent
Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz i marsza³ek Ma-
zowsza Adam Struzik, to nikt
z nich nie zjawi³ siê na naj-
wiêkszej, tegorocznej plenero-
wej imprezie prawobrze¿nej
Warszawy. 

Najwa¿niejsze, ¿e bezpoœre-
dni kontakt z histori¹ przypad³

do gustu i starszym i najm³od-
szym. W niedzielê (20 lipca)
w obozowisku wojów, przy sta-
nowiskach armatnich spotkali-
œmy Bartka (2 l.) i Maæka (3,5
l.) z Grochowa, których na Bul-
war Stanis³awa Augusta przy-
ci¹gnê³y odg³osy sobotniej bi-
twy. Przyprowadzi³a ich babcia.
Co im siê najbardziej podoba-
³o? – A³maty i ³ycerze – odpo-
wiedzia³ ma³y Maciek. ar

Bili Szweda na Bulwarze
Przy Bulwarze Stanis³awa Augusta Polacy star-
li siê w boju ze Szwedami. W miniony weekend
warszawiacy mieli okazjê ogl¹daæ rekonstrukcjê
najwiêkszej bitwy potopu szwedzkiego.

Zaciêty bój

Szar¿a husarii

Do ataku!

Przegl¹du wojsk dokona³ burmistrz Tomasz Kucharski
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Hurtownia Optyczna
H u r t - D e t a l

Okulary tylko
49,−*

oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03

*szczegó³y promocji w hurtowni

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 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

� 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”

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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TKKF OSiR „Falenica”
ul. Lokalna 33 04-960

Warszawa  
FALENICA W LESIE

Pó³kolonie z tenisem
dzieci 8-14 lat

W terminie 
18.08-29.08.2008

Zapewniamy sprzêt tenisowy
Tel. (022)872-93-31

Zapraszamy

� 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
kom. 600 297 508, 600 813 785

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

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E

hurt detal
✓ grzejniki  

✓ wk³ady kominowe
✓ rury i kszta³tki (plastik, miedŸ)

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS

64. rocznica jak ka¿da
z poprzednich sk³ania do refle-
ksji. Sk³ania tym bardziej, ¿e
œrodowisko kombatanckie
z roku na rok coraz bardziej siê
wykrusza. Coraz mniej ¿y-
wych œwiadków tamtych 63
dni. A jednak... zarówno dla tej
garstki ¿yj¹cych, jak i dla
wszystkich warszawiaków
miasto przygotowa³o liczne
atrakcje. 

Obchody rozpoczê³y siê
w niedzielê 27 lipca o godz.
20.00 koncertem dla m³odzie-
¿y „Pamiêtamy ’44…” (Park
Wolnoœci, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego) 30 lipca
w œrodê o godz. 10.30 odby³y
siê uroczystoœci na ¯oliborzu
przy Kamieniu „¯o³nierzom
¯ywiciela”. To tu powstanie
wybuch³o przed „Godzin¹
W”. 30 lipca o godz. 11.00

z³o¿ono kwiaty przed gma-
chem Telekomunikacji tzw.
Ma³ej PASTy przy ul. Brze-
skiej 24 oraz przed tablic¹
przy ul. Brzeskiej 19. W Ka-
tedrze Œw. Floriana o godz.
12.30 odby³a siê Msza Œw.
w intencji Powstañców;
o godz. 13.30 – koncert pieœni
powstañczych pt. „Warszaw-
skie dzieci” – w wykonaniu
solistów Filharmonii im. Ro-
mualda Traugutta; ok. 15.00,
po zakoñczeniu Mszy œw. ple-
nerowa wystawa fotograficz-
na „Powstanie na Pradze. Pa-
miêtamy!” – zdjêcia powstañ-
cze wywieszone w miejscach,
w których zosta³y zrobione –
symboliczne otwarcie wysta-
wy – na placu koœcielnym.
O godz. 16.00 z³o¿ono kwiaty
na skwerze im. p³k. A.W. ¯u-
rowskiego. 

W czwartek 31 lipca przy Po-
mniku Powstania Warszawskie-
go na Placu Krasiñskich
o godz. 18.00 uroczysta polowa
Msza Œwiêta, o 19.00 Apel Po-

leg³ych, a o 20.00 – „Kto Ty je-
steœ? czyli adresaci” - orato-
rium. 

1 sierpnia w pi¹tek o godz.
8.00 uroczyste otwarcie wysta-
wy plenerowej „Warszawa mia-
sto Feniksa – War*Saw Every-
thing” ul. Krakowskie Przed-
mieœcie 64, o 10.00 – uroczysto-
œci przy pomniku „Mokotów
Walcz¹cy – 1944” Inscenizacja

„Marsz Mokotowa”, a o 12.00 -
uroczysta odprawa wart przed
Grobem Nieznanego ¯o³nierza
na placu Pi³sudskiego. 

O 13.30 – z³o¿enie wieñców
pod pomnikiem gen. Stefana
Roweckiego „Grota” róg ul.
Chopina i Al. Ujazdowskich,
a o 14.00 – uroczystoœci przy
pomniku Polskiego Pañstwa
Podziemnego i Armii Krajowej

ul. Wiejska, o 16.30 – z³o¿enie
kwiatów na grobie gen. Anto-
niego Chruœciela „Montera” na
Cmentarzu Wojskowym na Po-
w¹zkach, a o 17.00 – uroczy-
stoœci z³o¿enia wieñców pod
pomnikiem Gloria Victis. Nie-
stety na tê uroczystoœæ obowi¹-
zuj¹ zaproszenia. O 19.00 uro-
czystoœci przy pomniku Polegli
Niepokonani na cmentarzu Po-
wstañców Warszawy na Woli.
Tam, jak co roku, odbêdzie siê
modlitwa ekumeniczna.
O 20.00 na placu Pi³sudskiego
„Warszawiacy œpiewaj¹ (nie)
zakazane piosenki” - wspólne
œpiewanie pieœni i piosenek po-
wstañczych. O 21.00 – uroczy-
stoœci na Kopcu Powstania
Warszawskiego przy ul. Bar-
tyckiej, a o 22.00 w Parku Wol-
noœci, Muzeum Powstania
Warszawskiego „Hamlet” W.
Szekspira - spektakl multime-
dialny nawi¹zuj¹cy do tematy-
ki Powstania Warszawskiego
w re¿yserii Paw³a Passini. 

Szczegó³owy program na
stronie internetowej Urzêdu
miasta oraz na plakatach. 

Do 3 sierpnia br. Muzeum
Powstania Warszawskiego bê-
dzie czynne w godzinach 10.00
– 24.00, a wstêp do placówki
bêdzie bezp³atny.

Małgorzata K. Piekarska

	 Ludzie listy pisz¹... a               czyta	

PPPPAAAAMMMMIIIIĘĘĘĘTTTTAAAAMMMMYYYY ’’’’44444444
„Ilekroæ rozum powstanie przeklnie, tylekroæ
serce ujrzy je w glorii” – to cytat z pamiêtnika
sanitariuszki Haliny Surdyn-Brzozowskiej. Raz
w roku aktualny. Raz w roku porywaj¹cy za ser-
ce. Raz w roku tragiczny w swojej wymowie. 

Wydawa³oby siê, ¿e w wakacje bêdziemy
od Szanownych Czytelników otrzymywaæ
tylko kartki z urlopów. A tymczasem... 

SASKA KÊPA
W mi³ej atmosferze mi³o siê sk³ada obietnice.

Dlatego w czasie ubieg³orocznego Œwiêta Saskiej
Kêpy prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz obieca³a rych³¹ rewitalizacjê ul. Francu-
skiej. Tymczasem na pobliskiej ul. Paryskiej
„...ruchome p³yty chodnika, brak p³yt, nierówno-
œci – to wszystko grozi u¿ytkownikom kalec-
twem...” – pisz¹ Szanowni Czytelnicy w liœcie,
który wys³ali równie¿ burmistrzowi Pragi Po³u-
dnie Tomaszowi Kucharskiemu. Rzecz dotyczy
chodnika na wysokoœci ul. Paryskiej 31, 33, 35,
który to fragment okreœlaj¹ jednym s³owem –
„pu³apka”! Pisz¹, ¿e „zamiast dbaæ o tak podsta-
wowe sprawy wi¹¿¹ce siê z zagro¿eniem zdrowia
i ¿ycia, fundujecie nam kosztowne i niepotrzebne
w obecnym stanie jakieœ imprezy (...) Wyremon-
tujcie najpierw chodniki. Za poniesione koszty
imprez mo¿na by³o wyremontowaæ chodniki na
ca³ej Paryskiej i nie tylko...” Ta interwencja

szybko doczeka³a siê reakcji – fragment chodnika
na ul. Paryskiej jest w³aœnie remontowany. 

KAMIONEK
Pan Jacek Kamieñski sta³y Czytelnik „Mie-

szkañca” mieszkaj¹cy w al. Waszyngtona pisze,
¿e dziêki naszej gazecie wie na kogo g³osowa³.
Poznaje „osi¹gniêcia” radnych. I wskazuje ko-
lejne wielkie wyzwanie dla samorz¹dowców –
potrzebê renowacji zejœcia przy jeziorku Kamion-
kowskim z ul. Miêdzynarodowej w stronê Parku
Skaryszewskiego. „Codziennie chodz¹ têdy dzie-
si¹tki ludzi. Matki z ma³ymi dzieæmi, z wózkami.
Ludzie wol¹ chodziæ po trawniku ni¿ t¹ drog¹. Po
deszczu robi siê tam b³oto. Bardzo ³atwo siê tam
poœlizgn¹æ.” Rzeczywiœcie, stan zejœcia jest kata-
strofalny! Czekamy na reakcjê urzêdu.

PRZYCZÓ£EK GROCHOWSKI
Jeziorko Goc³awskie goœci³o ju¿ na naszych ³a-

mach. Oto, co tym razem pisze o tym terenie p.
Grzegorz Porzeziñski: „...od miesiêcy roœnie góra
œmieci (na zdjêciu). Brak jakiejkolwiek ekipy sprz¹-
taj¹cej, brak patroli Policji i Stra¿y Miejskiej. (...)

To, co siê dzieje z Jeziorkiem Goc³awskim to praw-
dziwy skandal. Wydzia³ Ochrony Œrodowiska nie
jest zainteresowany sytuacj¹, gdy¿ nie zna w³aœci-
ciela terenu. Stra¿ Miejska nie jest zainteresowana
sytuacj¹, gdy¿ wg nich teren jest sprz¹tany...”

WAWER
Blisko osiemdziesiêcioletnia in¿ynier p. Anna

Gasik zwraca uwagê na ³awkê (w³aœciwie jej
brak) na przystanku autobusowym przy ul. Strzy-
g³owskiej: „...od kilku miesiêcy ³aweczka na

przystanku jest zdewastowana, po³amana. W³a-
œciwie zosta³a z niej jedna w¹ska deseczka...”
Z listu wynika, ¿e by³y ju¿ interwencje w tej spra-
wie, ale bezskuteczne. I, ¿e sprzeczne s¹ donie-
sienia w jakiej dzielnicy znajduje siê kikutowata
³aweczka. Sprawdziliœmy. To Wawer. Burmistrz
Wawra Jacek Duchnowski ma ca³kiem przyzwoi-
ty „sto³ek”. Nie oczekujemy, ¿e odst¹pi go pani
Annie, ale mo¿e chocia¿ jest w stanie wylobbo-
waæ w mieœcie dodatkow¹ deskê dla tego przy-
stanku? Czas ruszyæ to, czego nie mo¿na posa-
dziæ na przystankowej ³aweczce... opr. aga

Tablica pami¹tkowa na budynku tzw. Ma³ej PASTy przy ul. Brzeskiej.
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV


 Żaluzje

 Roletki

materiałowe

 Moskitiery

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

ny jest tylko wówczas, gdy
zadzwoni.

Mówi¹ na nich – eurosie-
roty. To wydaje mi siê trochê
obraŸliwe, choæ nie pozba-
wione podstaw.

Ciekawe, kiedy na wycho-
wywane tu, w Polsce, w ro-
dzinach w zasadzie obe-
cnych, zaczn¹ mówiæ – „ko-
mórkowcy”. Przez komórkê
pobudka, bo rodzic ju¿
w drodze do pracy. Przez ko-
mórkê przypomnienie o dru-

gim œniadaniu i dok³adnym
zamkniêciu drzwi. Przez ko-
mórkê pozwolenie na wypad
do Mac Donalda po lek-
cjach, przez komórkê in-
strukcje, jak odgrzaæ sobie
w domu obiad. Komórk¹ za-
ganianie do ³ó¿ka, bo rodzi-
ca pilne zajêcia trzymaj¹
d³u¿ej w biurze. 

Mo¿e przesadzi³am, ale
w wielu rodzinach wygl¹da
to podobnie. Pêdzimy, w po-
czuciu troski o rodzinê,

o dzieci, o ich modne ubra-
nia, lepsze wakacje, sprzêt
„na czasie”. Ile zaintereso-
wania i ciep³a da siê wyraziæ
w smsie czy 48 sekundowej
rozmowie? Ile w ten sposób
zauwa¿ysz smutku czy sa-
motnoœci w oczach dziecka?
Czy to bez znaczenia?

Choæ nieoceniona, jeœli
chodzi o bezpieczeñstwo
i wielop³aszczyznowy kon-
takt, komórka, gry kompute-
rowe i Internet nie powinny
wyrêczaæ nas w spêdzaniu
czasu z dzieæmi.

Skrajnych przeciwników
u¿ywania komórek ³atwo po-
znaæ po tym, ¿e zamiast wy-
s³aæ smsa, wychylaj¹ siê
z okna i, lokalizuj¹c w³asn¹
dziatwê na podwórku, wrze-
szcz¹ niczym ch³op do Muæ-
ki na pastwisku: „Miiiichaa-
aa³! Ooobiaaaad!!!”, lub te¿
odwrotnie, stoj¹c na pod-
wórku bez skrêpowania dr¹
siê „Maaaamooooo!!!”.
Setki okien, za nimi setki
mieszkañ, w nich setki ma-
tek. I ka¿da z nich to s³yszy…
Czy naprawdê musi?!

żu

Z komórk¹
i bez

Kobiecym okiem

F
ot

. J
K

G

- Nie jest ³atwo lekko ¿yæ… Pan Kazimierz G³ówka - jak to zwy-
kle u niego - ni st¹d ni zow¹d popad³ w nastrój melancholijny. 

- To prawda, ale w³aœciwie, co pan ma na myœli? Eustachy
Mordziak, jego kole¿ka, by³ z kolei konkretny. U niego: tak to
tak, a nie to nie. 

- Popatrz pan na naszych handlarzy z bazaru. Niby w sezonie
zarabiaj¹ i to sporo. Ale ca³ymi dniami musz¹ przewalaæ te cze-
reœnie, œliwki i marchew. Gdy koñcz¹, jest wieczór, gdy zajad¹
do domu – póŸny. To kiedy i gdzie maj¹ wydaæ tê forsê? Kiedy
u¿yæ ¿ycia? 

Eustachy s³abo siê wzruszy³ tym przyk³adem.
- Ka¿de zajêcie ma swoje blaski i cienie. Ostatnio, panie Ka-

ziu, by³em z Krysi¹ u jej rodziny. One maj¹ w telewizorze, taki
program, gdzie 24 godziny na dobê opowiadaj¹, co siê sta³o. No
wiesz pan – w S³upsku z³apali z³odzieja kur, na Tajwanie by³ taj-
fun, w Pernambuco by³ raut, a w Warszawie pan prezydent na-
gra³ pana Sikorskiego, ale okazuje siê, ¿e przez pomy³kê od ra-
zu na dwóch magnetofonach.

- Jak to na dwóch od razu? - Pan Kazimierz by³ szczerze zdzi-
wiony?

- No, bo to mia³o byæ super tajne nagranie, w specjalnej klat-
ce, ¿eby nikt nie pods³ucha³, a po dwóch dniach wszystko by³o
w gazecie. Jednym s³owem kicha z wod¹. Znaczy, ¿e w tej dŸwiê-
koszczelnej klatce magnetofony musia³y byæ dwa. Któryœ mia³

w kieszeni drugi. Mojem zdaniem pan prezydent. Jemu ci¹gle
coœ siê myli, móg³ zapomnieæ, co po kieszeniach nosi.

- I co, prezydent sam da³ do prasy, o czym tajnie rozmawia³?
- Prezydent na pewno nie, ale dajmy na to krawiec, albo pra-

sowaczka? Dla pieniêdzy ludzie nie takie rzeczy robi¹. WeŸ pan
takiego Lipca. Wpierw, ¿eby zarobiæ musia³ siê kilometrami na-
chodziæ. Chodziarzem znaczy by³, sportowcem. Lekko nie mia³.
Jak raz chcia³, ¿eby mu by³o lekko, to go z³apali i rozg³osili, ¿e
jakieœ niedozwolone prochy ³ykn¹³. Poczeka³ trochê, karta siê
odwróci³a i zosta³ ministrem od sportu. Tym razem go zwi¹zali,
bo podobno bra³ kasê pod sto³em. Dziewiêæ miesiêcy, panie Ka-
ziu, ch³opisko odkiblowa³o. Za co, pytam siê? W koñcu, jak ktoœ
chcia³ mieæ powa¿ne zlecenie, to musia³ jakieœ koszty ponieœæ. 

- Mówi³em przecie¿, ¿e ciê¿ko jest lekko ¿yæ, panie Eustachy.
Ale co ma do tego, ta 24-godzinna telewizja?

- Bezpoœredni¹ transmisjê z wyjœcia upad³ego ministra z bia³o-
³êckiego kicia przeprowadza³a. Ca³y dzieñ kamera sta³a pod mu-
rem. Mówie panu, z emocji serce podchodzi³o cz³owiekowi do gar-
d³a. Kamera wycelowana w brame, a tu ci¹gle nic i nic. Goniec je-
szcze nie wyjecha³ z s¹du, goniec ju¿ jedzie, ci¹gle jedzie, ju¿ jest… 

- Jaki goniec, do cholery?
- S¹dowy, z nakazem zwolnienia, bo rodzina wp³aci³a kaucjê.

80 tys. zete³.
- Trochê jednak od³o¿y³ - zauwa¿y³ przytomnie pan Kazio.
- Ale kosztem jakich wyrzeczeñ!
- No bo nie jest ³atwo lekko ¿yæ, panie Eustachy… Ka¿den je-

den, gdy chce zarobiæ, to poniek¹d jest jak nasi handlarze ja-
b³ek. Musi zasuwaæ na okr¹g³o. Tyle, ¿e jedni pakuj¹ ludziom
owoce do torebek, inni g³upoty do g³owy. I to towar i to.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Towar
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

W rezydencji ambasadora Boliwariañskiej Republiki Wenezueli na warszaw-
skiej Saskiej Kêpie odby³o siê 5 lipca przyjêcie z okazji Œwiêta Narodowego tego
pañstwa, wydane przez pana Ericka Marqueza Rodrigueza, chargé d’affaires, i je-
go ma³¿onkê. Ju¿ od pewnego czasu nie ma w Polsce Ambasadora Wenezueli, ale
nie znaczy to, ¿e stosunki miêdzy Polsk¹ a Wenezuel¹ pogarszaj¹ siê. Przeciwnie
one siê poprawiaj¹, poniewa¿ Polska, poszukuj¹c nowych Ÿróde³ ropy naftowej,
zwraca coraz wiêcej uwagi na Wenezuelê. Sytuacja jest trochê paradoksalna, rz¹d
bowiem premiera Tuska nie bardzo lubi rewolucyjnego prezydenta Wenezueli,
Hugo Chaveza, pod wzglêdem ideologicznym, ale sam Tusk spotka³ siê z nim
w czasie swej s³ynnej podró¿y do Ameryki Po³udniowej. Ropa to ropa. Zw³aszcza,
¿e George W. Bush, choæ atakuje Chaveza ostro (i vice versa) zezwala na to, by
Wenezuela sta³a na czwartym miejscu jako eksporter ropy do USA – po Kanadzie,
Meksyku i Arabii Saudyjskiej. Co zaœ do tego, ¿e pan Marquez Rodriguez  jest ju¿
drugim chargé d’affaires po ostatnim ambasadorze wenezuelskim, to, jak mówio-
no nieoficjalnie na przyjêciu, wynika z faktu, i¿ Hugo Chavez ma mnóstwo pracy
we w³asnym kraju, gdzie zajmuje siê najwa¿niejszym swoim zadaniem, którym
¿aden przywódca wenezuelski  z tzw. elit nigdy siê nie zajmowa³: w³¹czaniem
osiemdziesiêciu procent ludnoœci, g³ównie tej rdzennej, „Indios”, do g³ównego
nurtu rozwoju Wenezueli – poprzez poprawê jej warunków ¿ycia, pracê, eduka-
cjê i przywracanie jej godnoœci. 

Pan Marquez Rodriguez i jego ma³¿onka, to ludzie m³odzi, sympatyczni,
emanuj¹cy radoœci¹ ¿ycia. Ludnoœæ Wenezueli (prawie 26 milionów) to w 96
procentach katolicy, ³¹cznie z samym Chavezem. Nic wiêc dziwnego, ¿e na przy-
jêciu dostajemy do r¹k czasopismo OO Palotynów pt. „Miejsca Œwiête” poœwiê-
cone g³ównie Wenezueli, a w nim mnóstwo informacji o Polakach w tym kraju.
Zaczyna siê od tego, ¿e jednym z bohaterów wenezuelskiej walki o niepodle-
g³oœæ by³ Polak, Gustaw Bergud, który w 1806 roku uczestniczy³ w morskiej wy-
prawie wojennej z Nowego Jorku do Wenezueli na walkê z Hiszpanami. Nieste-
ty wyprawa zakoñczy³a siê fiaskiem, a Bergud zosta³ przez Hiszpanów pojma-
ny i stracony. 

Wiêcej szczêœcia mia³ polski genera³ Izydor Borowski, który walczy³ pod dowódz-
twem Simona Bolivara, „Wyzwoliciela” (Ameryki Po³udniowej) i uczestniczy³ w hi-
storycznej bitwie z Hiszpanami pod Boyaca w 1819 roku. Zwyciêstwo w tej bitwie
przynios³o Wenezueli niepodleg³oœæ. 

Znany w Wenezueli jest August Parades Lutowski, syn uczestnika Powstania Li-
stopadowego, urodzony ju¿ w Meridzie (pó³nocna Wenezuela) w 1852 roku. By³ on
inspektorem generalnym armii i trzykrotnym gubernatorem Distrcto Federal – dys-
tryktu, w którym po³o¿ona jest stolica Wenezueli, Caracas. W XIX wieku, podczas
ekspedycji florystycznej do Ameryki Po³udniowej w latach 1850-1853, tereny We-
nezueli przeszed³ wzd³u¿ i wszerz s³awny polski botanik, Józef Warszewicz, który
zebra³ wówczas ogromn¹ kolekcjê roœlin storczykowatych.

Jedna z najbardziej barwnych historii dotyczy okresu miêdzywojennego
(1918-1939). Wówczas najbardziej znanym Polakiem w Wenezueli by³ – parado-
ksalnie – nieznany z nazwiska Józef zwany Poszukiwaczem. Jego historia jest hi-
stori¹ eldorado. Oto w 1930 roku, na polu diamentowym Gran Sabana w górskim
w¹wozie, znalaz³ on 150-karatowy diament nazwany Bolivarem. W¹wóz ten,
ochrzczony „Paso del Polaco” („Przejœcie Polaka”), nosi jedyn¹ dzisiaj polsk¹ na-
zwê geograficzn¹ w Wenezueli. Poszukiwacz zaœ, sprzedawszy klejnot, wyjecha³
do Brazylii, gdzie zosta³ zamordowany (z artyku³u Marii Magdaleny Matusiak pt.
„Polacy w Wenezueli”). Ró¿ne wiêc by³y zwi¹zki polsko-wenezuelskie, ale naj-
wa¿niejsze jest to, ¿e... by³y. 

Zygmunt Broniarek
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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”)

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

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

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

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

Podobno ¿ycie ka¿dego
cz³owieka zaczyna siê od
jednej komórki. Tak twierdz¹
naukowcy. Potem do tej ko-
mórki do³¹cza druga, potem
powstaj¹ kolejne i za dzie-
wiêæ miesiêcy mamy ju¿ go-
towego noworodka! 

Jak ¿yjê nie widzia³am na
oczy ¿adnej takiej komórki,
ale za to ¿ycie, istniej¹ce
i rozwijaj¹ce siê dziêki ko-
mórce – tak! Komórka bo-
wiem sta³a siê podstawowym
narzêdziem wychowywania
dzieci, komunikacji miêdzy-
ludzkiej oraz nieskompliko-
wanych rozrywek.

Dzieci, wychowywane
przez komórkê, czuj¹ siê nie-
wiele mniej osamotnione,
ni¿ wychowywane przez tele-
fon wykonywany z Irlandii,
Anglii czy W³och. Rodzice
wyjechali, dzieæmi opiekuje
siê ktoœ bliski, rodzic dostêp-

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

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 6, 20.VIII i 13, 17.IX
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”
* 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

TAPICERUBEZPIECZENIA
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

OG£OSZENIE O SPRZEDA¯Y STRYCHU 
– KONKURS OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa „Stanis³awa Augusta 6” og³asza konkurs ofert na
sprzeda¿ strychu na cele mieszkalne.

Dane:
Powierzchnia strychu 200 m2 z przeznaczeniem na dwa mieszkania po 100 m2

z mo¿liwoœci¹ wybudowania mieszkañ dwukondygnacyjnych po ok. 180 m2 ka¿de.

Warunki wstêpne:
1. Cena wyjœciowa 300.000 z³ za jedno mieszkanie dwukondygnacyjne. Wp³ata

50% zaliczki po podpisaniu uchwa³y w formie aktu notarialnego a przed pod-
pisaniem umowy notarialnej. Œrodki przeznaczone bêd¹ na remont generalny
nieruchomoœci.

2. Remont generalny dachu na koszt Inwestora.
3. Prace zwi¹zane z ewentualn¹ koniecznoœci¹ wzmocnienia fundamentów czy te¿

œcian budynku tak¿e na koszt Inwestora.
4. Wszelkie uzgodnienia techniczne, pozwolenia na budowê, projekty techniczne

oraz koszty notarialne pokrywa Inwestor.

Termin sk³adania ofert:
18 sierpnia 2008 r. do godz. 16.00 w siedzibie firmy administruj¹cej: 

Mój Dom ul. Garibaldiego 4 lok 3p, 04-078 Warszawa, tel. 022-405-92-07.



8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII
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Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

BEZP£ATNA, PUBLICZNA
SZKO£A DLA DOROS£YCH

CENTRUM KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NR 5  

W WARSZAWIE 
prowadzi nabór do:

� GIMNAZJUM
� LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� UZUPE£NIAJ¥CEGO

LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� TECHNIKUM 

W ZAWODACH:
technik ekonomista,
mechanik budownictwa
� TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE

W ZAWODACH:
technik mechanik, 
handlowiec, kucharz
� ZASADNICZEJ SZKO£Y

ZAWODOWEJ W ZAWODACH:
sprzedawca oraz mechanik
pojazdów samochodowych
� SZKO£Y POLICEALNEJ 

W ZAWODACH:
technik organizacji reklamy,
urz¹dzeñ sanitarnych, 
administracji
Centrum kszta³ci w formie

stacjonarnej i zaocznej
ul. Miñska 1/5 

(w pobli¿u dworców Wschodniego
i Wileñskiego)

tel. 022 818 70 21

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

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 

�� 09.08.2008 – 22.08.2008 w cenie 1330 z³
�� 25.08.2008 – 07.09.2008 w cenie 1274 z³

W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni 
w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel. 673−08−01.

- Ile lat jest Pan policjan-
tem?

- Osiemnaœcie. Zaczyna³em
od najni¿szych stanowisk
w pionie prewencji, póŸniej
w pionie kryminalnym, po-
przez stanowisko komendanta
w komisariacie w Piastowie,
zastêpcy na Targówku, zastêp-
cy Komendanta Rejonowego
Policji na Ochocie po szefa
policji na Pradze Po³udnie,
Rembertowie, Wawrze i We-
so³ej. Jestem tu od trzech mie-
siêcy.

- Jakie Pan sobie wyzna-
czy³ zadania, przychodz¹c do
komendy na Grenadierów?

- ¯e muszê wygasiæ emocje
zwi¹zane z ujawnionym fak-
tem poprawiania statystyk
w poprzednich miesi¹cach, daæ
policjantom poczucie stabiliza-
cji, poprawiæ atmosferê pracy.
Dlatego nie pogodzê siê np.
z uogólnieniami, krzywdz¹cy-
mi policjantów, ¿e tu masowo
poprawiano statystykê, by za-
pewniæ sobie premiê. Po
pierwsze - nie masowo, bo
kontrola zakwestionowa³a nie-
spe³na 500 notatek, z oko³o
9000 spraw, z których ogrom-
na, zdecydowana wiêkszoœæ
dotyczy³a spraw zagubienia
(a nie kradzie¿y!) dokumen-
tów. Natomiast w¹tpliwoœci
mo¿na mieæ w stosunku do ok.
30 spraw, czyli ledwie 0,3
proc. spraw odnotowanych
w Ksi¹¿ce Przebiegu S³u¿by.
W stosunku do nich toczy siê
postêpowanie wyjaœniaj¹ce
i prokuratorskie. A jeœli mówi-

my o znikomym odsetku
spraw, to ich wp³yw na ogóln¹
statystykê obrazuj¹c¹ dzia³anie
komendy by³ tak minimalny,
¿e nie rzutowa³ na oceny, a tym
samym - i na premie. Nie
mówiê, ¿e problemu nie by³o.
By³, dlatego wyci¹gniêto z te-
go wnioski, przeprowadzaj¹c
m.in. zmiany kadrowe. Ale po-
niewa¿ by³ i zosta³ wykryty, to
go nie demonizujmy, tylko po-
kazujmy jego rzeczywisty za-
siêg.

- Najbardziej kontrower-
syjn¹ Pana decyzj¹ by³o
przeniesienie dzielnicowych
z ulicy Grochowskiej, gdzie
byli „od zawsze” do komisa-

riatu na ulicê Umiñskiego.
Dlaczego? Przecie¿ dzielni-
cowi mieli byæ wœród mie-
szkañców, a nie w odleg³ym
rejonie.

- Przepraszam, a kto pe³ni
s³u¿bê? Budynek, czy poli-
cjant?  Nim podj¹³em te decy-
zje - zreszt¹ spodziewa³em siê,
¿e wzbudz¹ kontrowersjê - po-
prosi³em o przedstawienie mi
danych: ile „spontanicznych”,
czyli nie w wyniku wezwania
przez policjanta spraw przyjêli
od obywateli dzielnicowi
w budynku przy Grochow-
skiej. Okaza³o siê, ¿e... zale-
dwie kilka.

No to ten koronny argu-
ment upad³. Wa¿niejsze chy-
ba s¹ zalety przeniesienia
dzielnicowych na Umiñskie-
go. Tam odbywaj¹ siê odpra-
wy wiêkszoœci s³u¿b z pierw-
szej linii frontu z przestêp-
czoœci¹. £atwiej o kontrolê,
o bie¿¹ce wspó³dzia³anie.

Warunki lokalowe s¹ niepo-
równywalnie lepsze. A dziel-
nicowy, po wyznaczeniu za-
dañ i tak nie siedzi za biur-
kiem tylko rusza w teren - i to
siê nie zmieni³o. Zwróci³em
siê zreszt¹ do Wspólnot Mie-
szkaniowych o wydzielenie
lokali, w których na kilka go-
dzin, raz na jakiœ czas dziel-
nicowi pe³niliby doraŸne dy-
¿ury. Czekam na odpowiedŸ.
No i chcê jeszcze dodaæ, ¿e
z Grochowskiej wyprowadzi-
li siê dzielnicowi, ale nie po-
licja. Robimy tam generalny
remont i bêdzie to (a w³aœci-
wie ju¿ jest - siedziba sekcji
do walki z przestêpczoœci¹
gospodarcz¹ i sekcja d/s nie-
letnich). 

- Jak wygl¹da obraz walki
z przestêpczoœci¹ po pierw-
szym pó³roczu bie¿¹cego ro-
ku?

- Tu u nas ca³kiem nieŸle:
dynamika przestêpczoœci spa-
da, w ci¹gu 6 miesiêcy bie¿¹-
cego roku obni¿y³a siê do 85
proc. tego, co w analogicznym
okresie ub. roku, a wykrywal-
noœæ utrzymuje siê mniej wiê-
cej na tym samym poziomie -
nieco ponad 47 proc. To s¹
przyzwoite wyniki na tle in-
nych dzielnic. Spada przy tym
liczba tych najbardziej uci¹¿li-
wych dla mieszkañców prze-
stêpstw: kradzie¿y, kradzie¿y
z w³amaniem, rozbojów, kra-
dzie¿y samochodów. Tylko
iloœæ bójek pozostaje na wci¹¿
wysokim poziomie...

- A ma Pan wystarczaj¹c¹
liczbê policjantów w s³u¿bie?

- Nie, oczywiœcie, ¿e nie.
Brakuje ok. 10 proc. do pe³-

nego stanu etatów i to odczu-
wamy planuj¹c pracê patrolo-
w¹. Najwiêksze nadzieje wi¹-
¿ê z nowym naborem, teraz
na przyk³ad jest szansa na
przyjêcie ponad 20 osób. Pro-
blem nie jest z brakiem chêt-
nych, lecz z tym, ¿e kandyda-
ci nie przechodz¹ przez gêste
sito testów psychofizycz-
nych.

- Przej¹³ Pan nieruchomo-
œci komendy w zupe³nie nie-
z³ym stanie, co pozosta³o je-
szcze do wyremontowania?

- Rzeczywiœcie - mamy no-
wy komisariat w Wawrze,
trwa remont na Grochowskiej
i powa¿na przebudowa
w Rembertowie, która powin-
na zakoñczyæ siê póŸn¹ jesie-
ni¹ bie¿¹cego roku. W³aœnie
koñczymy ma³¹ modernizacjê
w komendzie przy Grenadie-
rów, gdzie  „wygospodarowa-
liœmy” dwie cele przejœciowe
- to znacznie u³atwi realizacjê
czynnoœci procesowych
z osobami zatrzymanymi. Mi-
le jestem zaskoczony gospo-
darsk¹ rêk¹, jak¹ siê czuje
w komisariacie w Weso³ej.
Nie jest wiêc Ÿle.

- Najbli¿sze plany?
- Chcê tchn¹æ nowego du-

cha w podleg³ych mi policjan-
tów. Nie ma co rozpamiêty-
waæ przesz³oœci, tylko trzeba
siê wzi¹æ do roboty, a ja po-
staram siê dbaæ o ich sprawy.
Musz¹ mieæ przekonanie, ¿e
wiem czego od nich wyma-
gam, ¿e mam wytyczone prio-
rytety i bêdê konsekwentnie
z tego rozlicza³, surowo, ale
sprawiedliwie. A to siê prze-
³o¿y na stopniow¹ poprawê
stanu bezpieczeñstwa w dziel-
nicach. 

Rozmawiał:
Tomasz Szymański

Dzielnicowi będą wśród mieszkańców
„Mieszkaniec” rozmawia z podinspektorem Wojciechem Janickim
Komendantem Rejonowym Policji Warszawa VII.

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

Rodzinne zdjêcie nowo awansowanych i nagrodzonych funkcjonariuszy oraz zaproszonych goœci.
Funkcjonariusze z VII Komendy Rejonowej Policji spotkali siê 24 lipca w przeddzieñ Œwiêta Policji
przy ul. Umiñskiego. W czasie uroczystoœci podinspektor Wojciech Janicki w towarzystwie bur-
mistrzów dzielnic Pragi Po³udnie, Rembertowa, Weso³ej i Wawra wrêczy³ nominacje na wy¿sze stop-
nie i nagrody pieniê¿ne. Policjantom ¿yczymy spokojnej s³u¿by, zaœ nagrodzonym gratulujemy.



Spo³em” 
WSS Praga Po³udnie

ZAPRASZAMY
do DH Universam ul. Grochowska 207 (Rondo Wiatraczna)

NOWE GODZINY OTWARCIA
Parter                                   I piêtro

(dzia³ spo¿ywczy)                   (dzia³ przemys³owy)
pon.–pi¹tek – 600–2000 900–2000

sobota 800–1900 900–1900

POLECAMY SZEROKI ASORTYMENT:
� Art. spo¿ywczych

oraz ekologicznych
certyfikatem

� Chemii gospodarczej,
kosmetyków

� Zabawek 
i art. papierniczych

� Odzie¿y i bielizny 
osobistej

� Art. pasmanteryjnych,
firan, tkanin

�Obuwia i galanterii
skórzanej
� AGD

Realizujemy: KARTY KLIENTA SPO£EM z 3% rabatem,
KARTY P£ATNICZE, BONY SODEXHO oraz inne us³ugi tj.

p³atnoœæ domowych rachunków, do³adowywanie telefonów
komórkowych, kodowanie kart miejskich ZTM.

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

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

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE
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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

REKLAMA REKLAMA

Wędrówki
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
Siódmy cud świata

Najwiêkszy park narodowy w Polsce to utworzony
w 1993 roku Biebrzañski Park Narodowy. Jego po-
wierzchnia to prawie 60 hektarów ziemi, z czego najmniej
zajmuj¹ grunty rolne, a najwiêcej s³ynne bagna biebrzañ-
skie i najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy. 

Dolina Biebrzy to raj dla ornitologów. Jest bardzo wa¿nym miej-
scem gniazdowania, ¿erowania i odpoczynku ptactwa wodno-b³ot-
nego. To tak¿e raj dla kajakarzy, bo na terenie Biebrzañskiego Par-
ku Narodowego wyznaczono szlak wodny rzek¹ Biebrz¹ (130 km)
oraz oznakowano 13 l¹dowych szlaków turystycznych (³¹czna d³u-
goœæ – 403,8 km). Na kilku z nich wybudowano wie¿e i pomosty
widokowe oraz po³o¿ono k³adki, u³atwiaj¹ce przejœcie po grz¹skim
terenie. 

Jest te¿ coœ dla smakoszy. W samym sercu Biebrzañskiego Parku
Narodowego w miejscowoœci Goni¹dz znajduje siê Zespó³ Wypo-
czynkowo-Szkoleniowy „Bartlowizna” ze s³ynn¹ „Karczm¹ Bart-
la” i jej znakomitymi wyrobami. – Zapraszam do odwiedzenia tego
piêknego miejsca – mówi Henryk Bartlewski i zapewnia, ¿e goœci
wita siê tu z otwartymi ramionami. 

Szczególnie szeroko s¹ one otwarte dla wêdkarzy, bo teren, na
którym usytuowana jest Bartlowizna, liczy 3 hektary, w tym 1 ha
zajmuj¹ stawy rekreacyjno-wêdkarskie, z licznymi stanowiskami
wêdkarskimi. 

Dziewicze tereny, rzadko spotykana gdzie indziej fauna i flora
zachwycaj¹ swym urokiem oraz dostarczaj¹ niezapomnianych wra-
¿eñ. WyobraŸniê pobudzi spacer po parku otoczonym starodrze-
wiem. Dyskretne oœwietlenie nocne oraz rzeŸbiona brama wjazdo-
wa nadaj¹ tej posesji nostalgiczno-romantyczny charakter. Wiêcej
informacji na stronie: www.biebrza.com.pl MKP

Takie dzia³anie nazywa siê BookCros-
singiem. Ludzie celowo (czasami udaj¹, ¿e
przypadkiem) podk³adaj¹ specjalnie ozna-
kowane ksi¹¿ki w ró¿nych miejskich zak¹t-
kach. Uwolnione w ten sposób ksi¹¿ki
mo¿na znaleŸæ w tramwaju, taksówce, na
przystankowej ³awce, w kawiarni, gdzie-
kolwiek. Nale¿y je przeczytaæ i uwolniæ po
raz kolejny. Dla innych. 12 czerwca, w sa-
mo po³udnie, wspó³pracuj¹ca z nami dzien-
nikarka prasowa i telewizyjna Ma³gorzata
Karolina Piekarska (potocznie zwana „Pie-
kar¹”) uwalnia³a swoje ksi¹¿ki na Saskiej
Kêpie. Œciœlej mówi¹c przy Francuskiej 12.
A bardzo dok³adnie – na kawiarnianych
stolikach Ganders Tea Room. – Da³am wol-

noœæ 12 swoim ksi¹¿kom – mówi³a autorka
-  uwalnia³am ksi¹¿ki 12-go, o 12-tej pod
numerem 12-tym…. Lubiê magiê, a 12-tka
zawsze by³a magiczna.

Na kawiarnianych stolikach znalaz³y siê
m.in. „Klasa pani Czajki”, „Tropiciele”,
„Dzika” i „Wzrockowisko”. – To œwietny po-
mys³ – powiedzia³a „Mieszkañcowi” pani
Katarzyna, która do saskokêpskiej kawiarni,
razem z mam¹ Maryl¹, trafi³a a¿ z Kabat. –
Przyjecha³am z mam¹ tutaj do fryzjera,
wst¹pi³yœmy na chwilê do lokalu, a tu nie-
spodzianka. My akurat kupujemy du¿o ksi¹-
¿ek i du¿o czytamy, ale wiele osób, dziêki tej
akcji, mo¿e siê sk³oniæ do siêgniêcia po
ksi¹¿kê. Jednak pani Katarzyna trochê siê

krêpowa³a otworzyæ uwolnion¹ na jej stoliku
pozycjê. Poczeka³a, a¿ autorka, nasza „Pie-
kara” opuœci Ganders Tea Room. A co dalej
siê dzia³o z uwolnion¹ ksi¹¿k¹? Ha, po to
uwalniane ksi¹¿ki siê znakuje, o czym wspo-
mnieliœmy na wstêpie, ¿eby œledziæ ich losy.
A mo¿na to zrobiæ na polskiej stronie Book-
Crossingu www.bookcrossing.pl rosa

„Piekara” uwolniła książki
S¹ tacy, którzy uwa¿aj¹, ¿e jak ksi¹¿ki stoj¹ latami na pó³kach,
to nie przynosz¹ nikomu po¿ytku. Trzeba wiêc zamkniête
w domach i mieszkaniach ksi¹¿ki po prostu – uwolniæ...

A „Mieszkaniec”napisze,
¿e w niezwykle upaln¹ i leniw¹
sobotê (26 lipca), gdy duchota
siêga³a zenitu i nikomu nie
chcia³o siê nawet pokiwaæ pal-
cem, to grupie CQT uda³o siê
porwaæ publikê w Muszli Kon-
certowej Parku Skaryszewskie-
go. Grupa ³¹czy w swojej twór-
czoœci elementy muzyki funky,
amerykañskiego hip-hopu, ja-
majskiego reggae, tradycyjne
rytmy muzyki wybrze¿a Ocea-
nu Spokojnego, rytmy latynoa-
merykañskie i karaibskie. Taka
mieszanka musia³a przypaœæ do
gustu mieszkañcom Pragi Po³u-
dnie. I przypad³a. Nie raz mieli-
œmy ju¿ okazjê Czytelnikom re-
lacjonowaæ koncerty ró¿nych
wykonawców i musimy szcze-
rze przyznaæ, ¿e po raz pierw-

szy, po koncercie CQT, pu-
blicznoœæ nie kwapi³a siê do
opuszczenia Muszli Koncerto-
wej, a oddawa³a siê komenta-
rzom i rozmowom. A przyjazn¹
atmosferê do rozmów stworzyli

muzycy nie tylko gr¹, ale rów-
nie¿ skandowaniem ze sceny
„Niech ¿yje Warszawa!”. –
Koncert by³ tak „gor¹cy” –
mówi³ wiceburmistrz Pragi Po-
³udnie Marek Karpowicz – ¿e

oczywiœcie odwdziêczyliœmy siê
„Viva la Columbia!”

Koncert w Parku Skary-
szewskim zosta³ zorganizowa-
ny z okazji Narodowego Œwiê-
ta Republiki Kolumbii. W im-
prezie uczestniczy³. m.in. am-
basador Kolumbii oraz dyplo-
maci innych placówek (m.in.
Szwajcarii). – By³am tutaj
w zesz³ym roku na koncercie
Mauricio & Palodeagua.
Podoba³o mi siê bardzo, wiêc
przysz³am teraz i przyjdê
w przysz³ym roku. Nie jestem
fank¹ hip-hopu, ale  te kolum-
bijskie zespo³y, obojêtnie jaki
rodzaj muzyki graj¹, po prostu
nios¹ radoœæ ¿ycia – bezpoœre-
dnio po koncercie powiedzia³a
nam pani Danuta z Pragi Pó³-
noc. Muzycy z ChocQuibTown
mówi¹, ¿e chc¹ daæ siê poznaæ
innym spo³ecznoœciom. Tej
warszawskiej dali siê poznaæ
z najlepszej strony.

Ada M.

Kolumbijskie słońce i rytmy w parku
„Spo³eczne muuuucho tempo!” – tak o muzyce zespo³u ChocQuibTown pi-
sa³ meksykañski „Diario La Reforma”. Grupa zyska³a te¿ uznanie „Rolling
Stone Magazine”, a „Shock Magazine” okreœli³ jej projekty jako „rewolu-
cyjne w ramach kolumbijskiego hip-hopu”. A co napisze „Mieszkaniec”?  



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Krzyżówka Mieszkańca Nr 14

POZIOMO:1-A t³um, gromada, chmara. 1-J pogardliwie
o urzêdniku. 2-E urz¹dzenie grzewcze. 3-A rodzaj wstê-
gi. 3-G dok³adka jedzenia. 4-E przyrz¹d chirurgiczny, ka-
teter. 4-L wiadro. 5-G pierwiastek chemiczny (Y). 6-A ab-
surd. 6-K miasto na trasie Warszawa-Sochaczew. 7-B
roz¿arzony wêgiel. 7-G ci¹gnik z Czech.8-D miasto i rze-
ka na Mazurach. 8-J lalka teatralna. 9-F imiê ¿eñskie. 
10-A jednostka d³ugoœci.10-H sprzeda¿ kradzionych rze-
czy. 11-A wyraz utworzony z liter innych s³ów. 12-H daw.
siedziba w³adz miejskich.13-A uwielbienie, przejaw
czci.14-J japoñski rycerz feudalny. 15-E uzyskanie dy-
stansu.16-A przyrz¹d optyczny. 16-J amputacja.
PIONOWO: A-1 figura w szachach: dama, królowa. A-10
sk³ad, czasopismo lub audycja. B-6 ma³¿eñstwo.C-1 kie³-
kuje i roœnie. C-10 czêœæ m³otka. D-6 metal szlachetny. 
E-1 znajomi Irokezów. E-11 Napoli, miasto w³oskie. F-8

egzotyczny owoc. G-1 ¿ebrz¹cy mnich muzu³mañski. 
H-2 grosz w wielu krajach. H-7 bajkopisarz grecki. H-12
lewa rêka (¿artobliwie). I-3 korsarz, rozbójnik morski. I-9
zatrzask w kurtce. J-1 pracowa³ w bezpiece. J-7 tucznik.
J-12 póŸnojesienny grzyb jadalny. K-5 platforma kolejo-
wa. L-1 nawigacyjny lub drogowy. L-8 bezwonny t³uszcz
roœlinny. £-4 stolica republiki Baszkirii. £-12 zespó³ arty-
stów. M-1 ptactwo domowe. N-8 ptak z rodziny krukowa-
tych. O-1 zak³ad ¿ywienia zbiorowego. O-12 lasy pó³noc-
ne z przewag¹ drzew iglastych. opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 12/2008: „Rzeczy piêkne s¹
trudne”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Krystyna
Michalak z ul. Ostrobramskiej. Wa¿ne do 08.08.br.
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H O R O S K O PH O R O S K O P
 BARAN 21.03-21.04

To jeszcze nie jest czas na mi³oœæ, ale na pewno
nie gro¿¹ ci rozstania ani samotnoœæ. Bêdziesz
otoczony sympatycznymi osobami, z którymi
warto siê czêœciej spotykaæ. W pracy zaimponu-
jesz wspó³pracownikom dobr¹ form¹ intelektual-
n¹, pomys³owoœci¹ i inicjatyw¹. Poza tym nie za-
pominaj, ¿e lato w pe³ni i staraj siê wolne chwile
spêdzaæ na œwie¿ym powietrzu.

�� BYK 22.04-21.05
Na pocz¹tku sierpnia otworz¹ siê przed Tob¹
mo¿liwoœci, jakich nawet nie podejrzewa³eœ. Na
pewno nuda ci nie grozi. Bêdzie wiêcej czasu na
czytanie ksi¹¿ek, chodzenie do kina. Wprawdzie
pora roku bardziej sprzyja myœlom o urlopie, ale
niewykluczone, ¿e weŸmiesz udzia³ w kursie pod-
nosz¹cym kwalifikacje zawodowe lub popracu-
jesz nad znajomoœci¹ jêzyka obcego. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Szykuj¹ siê ciekawe kontakty ze œwiatem, bêdzie
wiêc okazja do zaprezentowania siê innym oraz
poznanie kogoœ interesuj¹cego. Postaw na swoj¹
inteligencjê oraz poczucie humoru. Zmobilizuj te¿
si³y do zarobienia wiêkszych pieniêdzy, gotówka
na pewno przyda siê na ciekawe woja¿e i zwie-
dzanie, a mo¿e warto pomyœleæ o zmianie pracy? 

�� RAK 22.06-22.07
Z ka¿dym siê dogadasz, z ka¿dej sytuacji znaj-
dziesz wyjœcie. Intuicja bêdzie Ci dopisywa³a
i warto siê ni¹ teraz kierowaæ. Czas sprzyja pod-
pisywaniu umów, rozpoczynaniu nowych projek-
tów. Warto byæ otwartym na nowe znajomoœci,
wykorzystuj równie¿ wszystkie pojawiaj¹ce siê
szanse, bo gwiazdy s¹ po Twojej stronie.
W sierpniu warto zaoszczêdziæ trochê gotówki,
a we wrzeœniu pomyœleæ o podniesieniu swoich
kwalifikacji. 

�� LEW 23.07-23.08
Masz szansê na gor¹ce uczucie, na wyszukane
rozrywki i romantyczne spacery przy blasku ksiê-
¿yca. Warto równie¿ pomyœleæ o powa¿niejszych
przedsiêwziêciach biznesowych. Mo¿esz nadaæ
szybszy bieg swoim sprawom, dokonaæ udanych
posuniêæ i odbyæ rozmowy, dziêki którym uzy-
skasz lepsze warunki pracy. Jeœli teraz na czymœ
Ci zale¿y, siêgnij po to, nie czekaj¹c na mannê
z nieba!

�� PANNA 24.08-23.09
Obecnie nikt i nic nie zwolni Ciê od zarabiania
pieniêdzy i zajmowania siê zwyk³ymi, codzienny-
mi sprawami, ale teraz Twoje ¿ycie mo¿e byæ
znacznie ciekawsze. Mo¿esz byæ œwiadkiem ab-
sorbuj¹cych wydarzeñ lub otrzymaæ informacjê,
która silnie podzia³a na Twoj¹ wyobraŸniê. Do-
skona³ym towarzyszem rozmów i kompanem do
wypraw za miasto bêdzie ktoœ spod znaku Bli-
Ÿni¹t lub Lwa. 

�� WAGA 24.09-23.10
Powinieneœ pomyœleæ o zmianie swojego jad³o-
spisu i wyeliminowaniu wszystkiego, co Ci szko-
dzi. Gwiazdy mówi¹, ¿e bêdziesz czêœciej siê
spotykaæ ze swoimi znajomymi i rodzin¹. Warto
te¿ ruszyæ z nowym, du¿ym przedsiêwziêciem.
Otworz¹ siê przed Tob¹ nowe mo¿liwoœci i nie
warto z nich rezygnowaæ, zaufaj swojemu
instynktowi i ruszaj na spotkanie nowych wy-
zwañ! 

�� SKORPION 24.10-23.11
Wszystkie niemi³e sprawy i obowi¹zki s¹ ju¿ za
Tob¹. Pora teraz pomyœleæ o sobie i w³asnych
przyjemnoœciach. Pamiêtaj, ¿e skrytoœæ nie po-
maga w porozumieniu z partnerem. Warto siê
przed nim otworzyæ i szczerze porozmawiaæ
o tym, co Ci le¿y na sercu. Pod wzglêdem finan-
sowym bêdzie ró¿nie, nie ma siê czemu dziwiæ,
bo nasta³ taki czas, ¿e ³atwiej wydawaæ pieni¹dze
ni¿ je zarabiaæ. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Szykuje siê ma³e spiêtrzenie obowi¹zków. Ko-
nieczne jest skuteczne dzia³anie i taka organiza-
cja czasu, aby codziennie starczy³o go równie¿
na wypoczynek, poniewa¿ pomimo wakacji Two-
ja kondycja nie bêdzie rewelacyjna. W sprawach
finansowych nie b¹dŸ zbyt zach³anny i wymaga-
j¹cy. W razie potrzeby zasiêgnij fachowej porady. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Lekkomyœlnoœæ i niefrasobliwoœæ niektórych osób
mo¿e doprowadzaæ Ciê do czarnej rozpaczy. Na
szczêœcie bêdzie to chwilowe i sprawy wróc¹ do
normy. Pora wakacji zachêca, byœ od³o¿y³ na bok
pilniejsze sprawy i wreszcie pomyœla³ o przyjem-
nych stronach ¿ycia. Niewykluczone, ¿e na przy-
k³ad po d³ugim okresie milczenia, zadzwoni do
Ciebie lub wpadnie ktoœ mi³y Twemu sercu i za-
pewni, ¿e wcale nie zapomnia³, tylko by³ taki za-
jêty...

�� WODNIK 21.01-19.02
¯ycie zwolni tempo, teraz jedziesz na wakacyj-
nym biegu. Bo ile mo¿na codziennie œcigaæ siê
z czasem? Pora na regeneracjê si³, nie bêdzie ci
siê chcia³o wykazaæ w tym temacie inicjatywy, ale
mo¿e ktoœ z twoich najbli¿szych wymyœli coœ in-
teresuj¹cego. Wykorzystaj jak najlepiej wakacyj-
ny czas i ciesz siê urokami natury... 

�� RYBY 20.02-20.03
Przed tob¹ udany miesi¹c pod warunkiem, ¿e bê-
dziesz konsekwentny i doprowadzisz do koñca
to, co zacz¹³eœ. Ogarniêty s³omianym zapa³em,
mo¿esz mieæ tendencjê do przerywania ich za³a-
twiania w po³owie. Czyjaœ lekkomyœlnoœæ po³¹-
czona z lekcewa¿eniem spraw dla Ciebie wa¿-
nych, mo¿e byæ przyczyn¹ irytacji i niepotrzeb-
nych spiêæ. Na szczêœcie z pomoc¹ pospiesz¹
najbli¿si i uda siê za³agodziæ konflikt. Merlin

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

ZZaaddbbaajjmmyy  oo ddoonniicczzkkoowwee

kkwwiiaattyy,,  nniieekkoonniieecczznniiee  wwyyddaajjąącc

ffoorrttuunnęę  nnaa  cchheemmiicczznnee  oopprryysskkii..

MMsszzyyccee – potrafią bardzo

szybko zniszczyć dorodną ro−

ślinę, dlatego walkę z nimi na−

leży rozpocząć jak najszybciej.

Najpierw usuwamy zaatako−

wane liście i pędy, a roślinę

bierzemy pod prysznic z ciepłej

wody (nie więcej, niż 40°C.

Opryskujemy około 10 minut

zwłaszcza od spodu liści. Gdy

mszyc jest więcej, stosujemy

ciepłą wodę z małym dodat−

kiem płynu do mycia naczyń.

Opryskujemy z konewki, osła−

niając folią ziemię w doniczce.

Gdy to nie pomaga, świeże,

całe pokrzywy zalać zimną wo−

dą, a nazajutrz użyć jej do

oprysku.

Przędziorki nie lubią zimnego

prysznica! Koniecznie od spo−

du liści, powtarzany codzien−

nie przez kilka dni. W większych

doniczkach osłonić ziemię fo−

lią.

Niektóre choroby wywołane

przez grzyby zniszczy skrzyp:

świeży skrzyp zalać wodą (15

dkg na 5 l wody), następnego

dnia całość gotować przez pół

godziny, odcedzić, ostudzić.

Oprysk powinien mieć letnią

temperaturę.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Czy wiecie, że już od 1500 lat Persowie grają w szachy?

Tyle samo lat temu Japończycy odkryli sos sojowy! Nawiasem
mówiąc, prawdziwy, dobry, ciemny sos sojowy nie powinien
zawierać w swoim składzie cukru! Jeśli producent sosu przy−
znał, że cukier w nim jest, oznacza to najpewniej, że ciem−

ną barwę sosu uzyskano dodając zwyczajny karmel, a to znacznie zmienia smak
i walory sosu sojowego.

Inne „podwójne” rocznice, to m.in. 111 lat od czasu, gdy Wielka Brytania do−
puściła do ruchu ulicznego pojazdy mechaniczne. W tym samym roku pojawiły
się, zamiast brzytew, maszynki do golenia, które prawdziwą popularność zdoby−
ły dopiero wtedy, gdy w 1904 r. pan Gillette opatentował żyletkę! Nawiasem
mówiąc, pierwsze elektryczne maszynki do golenia wyprodukowała w roku 1931
firma Remington.

108 lat temu do programu Olimpiady wprowadzono piłkę nożną, a w tym sa−
mym roku Amerykanie wynaleźli przedmiot, który, choć malutki, zrewolucjoni−
zował światową biurowość: to spinacz do papieru. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Gdy znudzi siê Wam codzienna, zwyk³a kuchnia, czas na
efekty specjalne. 

✓✓ Têczowa galaretka: przygotuj ma³y kieliszek, zwyk³¹ szklan-
kê, miseczkê i wreszcie – miskê z przezroczystego szk³a, w której
podasz gotow¹ „têczê”.

Najpierw przygotowujesz najciemniejsz¹ galaretkê w kieliszku.
Zastanów siê, ile jej nalaæ – s³upek gotowej galaretki powinien byæ
1-2 cm poni¿ej poziomu miski, w której podasz ca³oœæ. Dotyczy to tak¿e kolejnych kolorów
galaretki.

Gdy stê¿eje, wk³adasz na moment do lekko ciep³ej wody – by wyj¹æ zawartoœæ bez
uszkodzeñ. Gotowy s³upek wk³adasz na œrodek zamro¿onej szklanki i zalewasz nieco ja-
œniejsz¹, ch³odn¹ galaretk¹. Gdy zastygnie, powtarzasz czynnoœæ z jaœniejszym kolorem
(mo¿na je te¿ komponowaæ kontrastowo) a na koniec trójkolorow¹, ca³oœæ ostro¿nie prze-
³ó¿ do szklanej salaterki, oziêb i zalej ostatni¹ galaretk¹. Ca³oœæ, w przezroczystym szkle,
prezentuje siê znakomicie.

Podobnie mo¿na przygotowaæ galaretkê „piegowat¹”, korzystaj¹c z kieliszka do „pie-
gów” np. z zielonej galaretki agrestowej, które zalejemy ¿ó³t¹ galaretk¹ bananow¹, czy ga-
laretkê w czerwono – ¿ó³t¹ kratkê.

✓✓ Lody zapiekane – mocno zmro¿one lody wk³adamy do miseczki, zalewamy dobrze
ubitym koglem – moglem tak, by by³y dok³adnie przykryte. Teraz potrzebna jest nam opa-
larka kucharska (niektórzy twierdz¹, ¿e mo¿na u¿yæ opalarki do farb olejnych lub niewiel-
kiego urz¹dzenia do spawania), by szybko przyrumieniæ oprószony cukrem pudrem
wierzch kogla-mogla. Podawaæ natychmiast.

✓✓ Zdobimy! Plastikow¹ deseczkê umyæ, narysowaæ na niej o³ówkiem litery, kwiatki, na-
pisy czy co nam bêdzie potrzebne do zdobienia ciast i tortów, po czym posmarowaæ ole-
jem i zamroziæ. Nastêpnie wype³niæ kontury rysunków rozpuszczon¹, bardzo gêst¹ czeko-
lad¹ (tabliczka czekolady plus kakao) i znowu sch³odziæ. Gdy zastygnie, zdejmowaæ
ostro¿nie i dekorowaæ!

✓✓ Zwyk³y gulasz, polêdwiczki, zupa cebulowa czy duszone warzywa zyskaj¹ na atrak-
cyjnoœci, gdy porcje w³o¿ymy do ma³ych miseczek, które przykryjemy ciastem francuskim
i zapieczemy w piekarniku na z³oto. Do tego celu mo¿na u¿yæ ciasta francuskiego, jak te¿
twardego kruchego (bez cukru) czy ciasta, z m¹ki, odrobiny soli, ³y¿ki oleju, ew. zió³ oraz
wody. Wykrawamy odpowiedniej wielkoœci placuszek, przykrywamy miseczkê tak, by
brzegi wystawa³y poza obrêb, dok³adnie oklejamy. Bardzo efektowne! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Noc, ognisko, trzech Indian na prerii. 
− Zanim wypalimy fajkę pokoju, może każ−

dy z nas opowie, skąd się wzięło jego
imię!

− Na imię mam Dziki Piorun – mówi pierwszy z nich.−
Kiedy przyszedłem na świat, szalała straszliwa burza. Oj−
ciec uniósł mnie do nieba i wtedy uderzył grom, a ojciec
powiedział: „Mmmh! Dziki piorun!” Dlatego noszę imię Dzi−
ki Piorun.
− Ja mam na imię Ryk Niedźwiedzia − opowiada drugi.

− Gdy się urodziłem i nieśli mnie, by pokazać ojcu, w od−
dali rozległ się ryk. „To ryk niedźwiedzia” powiedział oj−
ciec, dlatego tak mam na imię. A ty, jaka jest twoja hi−
storia? − zwraca się do trzeciego.
− Hmmm… Kiedy mojemu ojcu powiedziano, że ma sy−

na, powiedział: „Głupia sprawa”… No i tak właśnie mam
na imię – Głupia Sprawa… WWeessoołłyy  RRoommeekk
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KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, obrazy, meble, zegary oraz
inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
� Monety – Banknoty – Papiery
Wartoœciowe. Wycena i Kupno.
Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

AUTO−MOTO/kupię

� Opla – Skodê. 
Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

� Klocki LEGO u¿ywane. 
Tel. 022 717-95-57; 516-550-097

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

�� Alkoholowe odtrucia, narkoty-
kowe, Esperal. Tanio. Gabinet,
dojazdy. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
��Masa¿ z dojazdem do klienta.

Tel. 0502-444-916

NAUKA

� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia umów, faktur, kontraktów, in-
strukcji i warunków technicznych,
aktów cywilnych, œlubów. Poœre-
dnictwo biur wykluczone. 
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Niemiecki. 
Tel. 022 672-94-46; 0698-19-48-48
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie nie-
ruchomoœciami – studia podyplo-
mowe. Tel.022 879-87-66
�� Prawo Jazdy – szkolenie 
tel. 022 499-34-82 www.abcosk.pl
Grochów ul. Tarnowiecka 54/17
� Szkolenia BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na Gro-
chowie zabudowany lub niezabu-

dowany – pod budownictwo wielo-
rodzinne. Pilne! 
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

�Gara¿ ul. Nobla. Tel. 022 617-22-30
� Pokój okolice Saskiej Kêpy.
Tel. 022 671-11-64; 0516-164-835
� Sklep na Grochowie. 

Tel. 022 610-86-37

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Rembertowie – 720 m kw. 

Tel. 0500-752-236
� Dzia³kê 626 m kw. z domkiem
32 m kw. w Rembertowie ul.
Czwartaków 30. Tel. 0501-749-606

DAM PRACĘ

�� Agencja ochrony poszukuje od
zaraz do pracy mê¿czyzn w wie-
ku 40-60 lat. Bardzo dogodne wa-
runki pracy i p³acy. 
Tel. 0696-518-491; 0605-730-180
� Atena Security na korzystnych
warunkach zatrudni do ochrony
obiektów na terenie Targówka
i Pragi. Tel.0-691-737-741 

lub 022 853-05-05
� Atena Security na korzystnych
warunkach zatrudni kobiety i mê¿-
czyzn na stanowisko kierowników
ochrony. Wymagamy: licencja II
lub I, samochód, doœwiadczenie

w kierowaniu zespo³em pracowni-
ków. W-wa ul. Dominikañska 9. 

Tel. 022 853-05-05 lub 
e-mail:biuro@atenasecurity.pl

� Asystent handlowca, b.db. znajo-
moœæ angielskiego, m³ody, sprawny
w œrodowisku Windows i Internet,
ambitny, CV na mail: 

rekrutacja@domar.waw.pl
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni osobê na stanowisko:
kierowca kat. C lub C +E, sorto-
wacz odpadów. Tel. 0660-752-023
� Firma Handlowa zatrudni asy-
stentów przedstawicieli handlo-
wych. Praca sta³a, etat + prowizja. 

Tel. 0605-998-178
�� Firma zatrudni kobiety i mê¿-
czyzn na parkingach strze¿o-
nych. Tel. 0600-930-327
�� Firma produkcyjna zatrudni
wykwalifikowanego tampodru-
karza. Tel. 022 611-95-86 w.14 
� Fryzjerce damsko-mêskiej. 

Tel. 022 374-91-14
RAMKA
GRAFIK KOMPUTEROWY do-
œwiadczenie w poligrafii. Znajo-
moœæ: Quark, Corel, Photoshop.
CV przesy³aæ na: grafik-cv@wp.pl
� Krawcowym (na poprawki kra-
wieckie) i cha³upniczkom. 

Tel. 0606-693-792
�� Odpowiedzialnej osobie do
odbioru 2 dzieci z przedszkola.
(Grochów). Tel. 0500-241-006
�� Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê. 

Tel. 022 815-30-62
� Potrzebna osoba do opieki nad
starsz¹ pani¹ 5-6 godzin dziennie. 
Tel. 022 671-67-10 lub 0662-277-282

� Pracownika fizycznego w zak³a-
dzie recyklingu tworzyw zatrudniê.
Warszawa, Marsa 76. 
Tel. 0601-355-450; 022 812-60-09
�� Rehabilitantów z uprawnienia-
mi (równie¿ do dzieci) zatrudniê.
Wizyty domowe. Dzielnica W-wa
Wawer. Tel. 022 815-30-66
�� Terapeutów, pedagogów, logo-
pedów do pracy z osobami nie-
pe³nosprawnymi (równie¿ dzie-
ci). Wizyty domowe. W-wa Wa-
wer. Tel. 022 815-30-66
�� UNIWERSUM zatrudni pra-
cowników na parkingach strze-
¿onych. Tel. 0-600-930-327
�� Zatrudniê preserów i osoby do
przyuczenia (chêtnie rencistów). 

Tel. 022 613-32-79; 613-32-83
� Zatrudniê do pracy w magazynie –
Warszawa – Rembertów. Preferowa-
ne osoby z doœwiadczeniem. Wyma-
gane referencje. Tel. 0601-313-494; 

022 673-54-75 wew. 14 
lub CV e-mailem: 

marcin.p@slodkieupominki.pl

SZUKAM PRACY

� Zaopiekujê siê dzieckiem. 
Tel. 0660-881-873

� Zaopiekujê siê dzieckiem. 
Tel. 0696-579-978

PRAWNE

� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czynna
codziennie oprócz czwartków,
ul.Grochowska 207 (Universam
nad bankiem). Tel. 0509-959-444, 

(022) 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWOKAC-
KA – prawo cywilne, karne,
spadkowe, rodzinne –obs³uga.
Porady. Miêdzylesie ul. Dziêcieli-
ny 3 m 11, wtorek i czwartek
15.00-18.00. 
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. Tel. 022
879-92-29; 0502-27-51-94;
www.pietruk.eu

RÓŻNE

� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê, ¿yczli-
wie pomogê, cierpliwie wyjaœniê.
Tel. 022 810-83-60; 0606-763-006
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. Tel. 0500-336-607

SPORT

� Si³ownia, sauna Podskarbiñska 7
B – najtaniej! Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie nie-
ruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
�� ALKO PRZEPROWADZKI
i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
��ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-
ka, Promocja dekoder Polsatu za 99
z³, 1 m-c gratis i 37,90 z³/m-c, sate-
lity bez op³at 700 programów w tym
17 polskich (Polonia, TRWAM), an-
teny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja! 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 

www.lemag-tvsat.waw.pl
�� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Cyklina, lakier. 

Tel. 0501-952-567
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, monta¿,
instalacje elektryczne, pralki. 
Tel. 0601-93-68-05; 022 612-92-70
�� Elektryczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� FOCUS SERVICE - naprawa te-
lewizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163
��Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, pane-
le, gwarancja – Firma G³owacki.
Tel. 022 428-35-53, 0504 61 88 88
��Hydrauliczne. Tel. 022 428-35-53;

0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan. Gaz.,
CO, piece, filtry. 
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
� Lodówki, pralki. 
Tel. 0601-361-830; 0604-910-643;

022 671-80-49
��Malowanie, tapetowanie, pane-
le. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
� Malowanie, glazura, terakota.
Rachunki. Tel. 022 673-16-46 

(po godz. 19.00) 
� Malowanie, g³adzie gipsowe. 

Tel. 0509-574-588
�Malowanie, tapetowanie, remon-
ty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073

�� Nadruki na odzie¿y i gad¿e-
tach. Ul. Patriotów 237. 
Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja. 
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki – ta-
nio! Tel. 022 644-23-12;

0697-120-312 
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê. W³a-
sny transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samochodo-
wej. Profesjonalnie. Dojazd gratis.
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147
�� Przeprowadzki z pakowaniem,
tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0606-743-873 
�� Reklama, szyldy, kasetony, ne-
ony. Ul. Patriotów 237. 
Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
�� REMONTY KOMPLEKSO-
WO. Tel. 0504-242-103
� Skup surowców wtórnych, ma-
kulatura, metale, puszki, odbiór
w³asnym transportem. Komorska
48. Tel. 0697-104-304
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo. Me-
ble na wymiar, kuchenne, biurowe,
szafy wnêkowe, garderoby itp. Ciê-
cie p³yt. Tel. 0694-94-99-49; 

022 619-52-76
� Stolarstwo – meble na wymiar,
kuchnie. Tel. 0888-785-778
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
�Wylewki, posadzki Mixokretem.
Szybko, solidnie. 

Tel. 0697-104-304
� ¯aluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

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

ZDROWIE

� Masa¿e, równie¿ dojazd. 
Tel. 0503-799-972

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813

GRAFIK KOMPUTEROWY
doœwiadczenie w poligrafii. Znajo-
moœæ: Quark, Corel, Photoshop.
CV przesy³aæ na: grafik-cv@wp.pl

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul. Gro-
chowska 306/308 lok. 29. 
Tel. 022 879-92-29; 0502-27-51-94;

www.pietruk.eu 

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 

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

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski. 
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 022 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 022 810-64-12.  Przygot. do druku: MAWA Press tel. 022 870-71-35. Druk:
„ODDI”, tel./fax 048 613-31-88. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych Redakcja
i Wydawca nie odpowiadaj¹.

Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA REKLAMA

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”

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
� ul. Grochowska 156

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 9588;

022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

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

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

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

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

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

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
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REKLAMA REKLAMA

17 lipca Mazowiecki Wo-
jewódzki Konserwator Za-
bytków, który prowadzi po-
stêpowanie w sprawie wpi-
sania stacji trafo do rejestru
zabytków, dokona³ oglêdzin
obiektu. W wizji uczestni-
czyli przedstawiciele insty-
tucji chroni¹cych zabytki
i Remigiusz Rogowski pre-
zes deweloperskiej spó³ki.
Oczywiœcie, prezes Rogow-
ski zastrzega³, ¿eby dokona-
nych ostatnio zniszczeñ nie
³¹czyæ z jego firm¹. Tak bar-
dzo mu na tym zale¿a³o, ¿e
nawet zmieni³ datê zakupu
nieruchomoœci i mówi³, ¿e
firma naby³a obiekt dwa
miesi¹ce temu. A dewastacji
wczeœniej dokonali z³omia-
rze, gdy¿ zosta³a skradziona
czêœæ bramy wejœciowej
i obiekt by³ ogólnodostêpny.
Jak ustali³ „Mieszkaniec”

stacja trafo zosta³a nabyta
du¿o wczeœniej, a najwiêk-
szych zniszczeñ dokonano
po... zabezpieczeniu obiektu
przez dewelopera. Na zdjê-
ciu (powy¿ej) z 18 kwietnia
widaæ np. ogromne metalo-
we, oryginalne drzwi do
jednego z budynków trafo-
stacji. Tego dnia obiekt zo-
sta³ zabezpieczony przez ro-
botników, którzy przyjecha-
li co prawda swoim samo-
chodem transportowym
(równie¿ widocznym na
zdjêciu), ale towarzyszy³ im
drugi samochód firmy...

„Rogowski Development”.
Przez nastêpne dni ci sami
robotnicy w zabezpieczonej
ju¿ (przed wœcibskimi ocza-
mi) stacji kuli i r¿nêli. I wy-
kuli, por¿nêli i wywieŸli
praktycznie wszystkie meta-
lowe elementy. £¹cznie
z olbrzymimi drzwiami! Na
temat drzwi prezes Rogow-
ski oczywiœcie nic nie wie-
dzia³. W ogóle zaskoczony
by³ tym, ¿e obiekt mo¿e po-
siadaæ jak¹kolwiek wartoœæ
historyczn¹. Pyta³ sk¹d mia³
wiedzieæ? Ano choæby st¹d
Panie Prezesie, ¿e nawet
najwiêkszy laik, akurat
w tym obiekcie od razu do-
strze¿e zabytkowoœæ. A jeœli
nawet nie, to pomo¿e mu
w tym olbrzymia data budo-
wy na g³ównej elewacji
obiektu – 1929 (tak¿e wi-
doczna na zamieszczonej
przez nas fotografii). –
Ostatnio deweloperzy coraz

czêœciej pytaj¹ nas, które
budynki mog¹ wyburzyæ,
a które stanowi¹ wartoœæ
zabytkow¹ – mówi³ dr Karol
Guttmejer z biura Sto³ecz-
nego Konserwatora Zabyt-
ków. – Tak na przyk³ad dzie-
je siê po drugiej stronie uli-
cy, gdzie przy Miñskiej 25
znajduj¹ siê zabudowania
dawnej fabryki „Pocisk”.
Dziêki temu mo¿na unikn¹æ
wielu nieprzyjemnoœci, a co
wa¿niejsze – zachowaæ cen-
ne obiekty. 

Konserwatorskie postêpo-
wanie odwlecze w czasie re-

alizacjê inwestycji zapla-
nowanej przez dewelopera.
– Prezes Rogowski stwarza³
wra¿enie, jakby dopiero
wczoraj siê urodzi³ – niczego
nie wiedzia³, niczego nie wi-
dzia³ – komentuje Adam
Rosiñski przewodnicz¹cy
Rady Kamionka. – Bezrad-
ne, skrzywdzone przez los
dziecko, a przecie¿ jest wy-
trawnym inwestorem, który
nie pierwszy raz opowiada
siê za wyburzeniem cennych
obiektów i budowaniu na ich
gruzach „bez ograniczeñ”.
Tak by³o ju¿ w Bia³ymstoku. 

Na dzia³ce przy ul. Miñ-
skiej deweloper planuje
oœmiopiêtrowy apartamento-
wiec. Oglêdziny stacji trafo
przynios³y zaskakuj¹cy re-
zultat – okaza³o siê, ¿e na
dziedziñcu znajduj¹ siê ce-
glane stanowiska strzelni-
cze. – Musia³y powstaæ
w czasie drugiej wojny œwia-

towej – stwierdzi³a Sylwia
Teofiluk z biura mazowiec-
kiego konserwatora zabyt-
ków – gdy¿ nie mamy ich
w przedwojennych planach
trafostacji. Szefowa pani
Sylwii, Barbara Jezierska
zapowiedzia³a szybkie wpi-
sanie zespo³u budynków do
rejestru. W lewobrze¿nej
Warszawie znajduj¹ jeszcze
dwie podobne stacje (przy
ul. ¯elaznej i ul. Niskiej).
Deweloper zasugerowa³, ¿e
skoro s¹ jeszcze inne takie
stacje, to mo¿e tê mo¿na wy-
burzyæ... Magda K.

„Biedny” deweloper

S Z P I T A L G R O C H O W S K I
ZAPRASZA

NA BEZP£ATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Panie w wieku 50 – 69 lat, które w ci¹gu ostatnich dwóch lat
nie wykonywa³y mammografii.

O ile w rodzinie wyst¹pi³ rak sutka na badanie zapraszamy 
raz w roku.

Na badanie nie jest wymagane skierowanie!

Szpital Grochowski 04-073 Warszawa ul. Grenadierów 51/59
Pracownia Mammograficzna

Zapisy telefoniczne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800–1500

Telefon 022 87-11-139

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

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
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! 

W niedzielê 20 lipca w koœciele
przy ul. Ostrobramskiej rozpocz¹³
siê IX Tydzieñ Œw. Krzysztofa –
patrona pielgrzymów i kierow-
ców. Przed œwi¹tyni¹ tradycyjnie
poœwiêcono samochody.

Gospodarzem uroczystoœci by³a obchodz¹ca
srebrny jubileusz parafia p.w. Narodzenia Pañ-
skiego przy Sanktuarium Matki Bo¿ej Ostro-
bramskiej. – Has³o tego Tygodnia brzmi: „Kie-
rowcy – Misjonarzom, Misjonarze – Kierowcom”

– wyjaœnia³ ksi¹dz Jerzy Kraœnicki dyrektor orga-
nizacji MIVA Polska, która zajmuje siê zapewnie-
niem œrodków transportu polskim misjonarzom. –
Chcemy, aby za ka¿dy szczêœliwie przejechany ki-
lometr, ka¿dy kierowca podziêkowa³ symbolicz-
nym jednym groszem. W ten sposób zbieramy pie-
ni¹dze i kupujemy niezbêdne na misjach œrodki
transportu. Wiêcej na temat akcji MIVA Polska
mo¿na dowiedzieæ siê z internetowej strony
www.miva.pl. Warto zaznaczyæ, ¿e od 2000 roku
MIVA zakupi³a 143 samochody, 30 motocykli, 48
rowerów, 5 ³odzi, barkê, a nawet traktor. 

Po uroczystej koncelebrowanej mszy œwiêtej
proboszcz ostrobramskiej parafii ks. Zbigniew
Majcher zaprosi³ wiernych na poczêstunek i wy-
stêp Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Garnizo-
nu Sto³ecznego, a nastêpnie dodatkowo poœwiêci³
przeznaczony dla misjonarzy z Ugandy motocykl
i kilka stoj¹cych przed koœcio³em samochodów.
Dodatkowo, gdy¿ wszystkie pojazdy zosta³y po-
œwiêcone ju¿ w modlitwie w czasie mszy. O bez-
pieczn¹ jazdê i lepsz¹ œwiadomoœæ kierowców
apelowa³ inspektor Jacek Zalewski dyrektor Biu-
ra Ruchu Drogowego KGP. – Szczególnie w³aœnie
w tym wakacyjnym okresie – podkreœla³ inspektor

– Niestety mamy liczne sygna³y, ¿e wiele osób, ro-
dzin, wyje¿d¿aj¹cych na urlop nie dociera na
miejsce.

Tydzieñ Œw. Krzysztofa zakoñczy³ siê w pi¹tek
25 lipca. Tego dnia na Rondzie Dmowskiego
(miêdzy godzin¹ 10.00 a 12.00) odby³ siê III
Ogólnopolski Dzieñ Bezpiecznego Kierowcy.
MIVA Polska og³osi³a laureata nagrody „Z³oty
Kierowca 2008”, a w ramach policyjnego „Dnia
bez mandatu”, pope³niaj¹cym drogowe wykro-
czenia, ksiê¿a wrêczali tekst „10 Przykazañ Kie-
rowcy”. borek

Jedźmy z Bogiem!
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111
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WARSZAWA

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Ale dzisiejsze rozwi¹zania
s¹ ma³e, w pe³ni zautomatyzo-
wane, dyskretne i bardzo sku-
teczne. Klub ludzi o „s³uchu
niekoniecznie idealnym” sku-
pia rzesze cz³onków i wiêk-
szoœæ z nich jest zadowolona
z tego, ¿e zdecydowa³a siê pod-
j¹æ dzia³anie.

Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹
i przyzwyczaj¹ do noszenia
aparatu, czêsto zastanawiaj¹ siê
nad tym, jak dawali sobie radê
przedtem i dlaczego nie zrobili
tego wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn po-
woduj¹cych utratê s³uchu. Jed-
nak g³ówn¹ przyczyn¹ jest na-
turalny proces starzenia. Utrata

s³uchu czêsto postêpuje powoli,
latami, a¿ w koñcu trzeba coœ
z tym zrobiæ.

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie
rozumiem co do mnie mówisz!”
nale¿y potraktowaæ jako pierw-
sze ostrze¿enie. Dopiero gdy
przyjaciele i bliscy sugeruj¹ ist-
nienie problemu, zaczynamy na
to zwracaæ uwagê. Trudno po-
godziæ siê z faktem, ¿e s³uch sta³
siê naszym s³abym punktem,
szczególnie gdy wszystko inne
jest w porz¹dku. Ale gdy ju¿ po-
radzimy sobie ze zdziwieniem
i frustracj¹, znajdziemy wiele
powodów, ¿e nale¿y coœ z tym
zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy
swoj¹ utratê s³uchu, tym szyb-
ciej znajdziemy rozwi¹zanie.
Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹
bardzo zaawansowane i poma-
gaj¹ przywróciæ kontakt z oto-
czeniem. W œwiecie wspoma-
ganego s³yszenia mo¿na poczuæ
siê wygodnie i bezpiecznie,
a porozumiewanie z innymi
przestanie byæ ciê¿arem.

„W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintereso-
wanie pacjentów naszymi us³u-
gami. Noszenie nowoczesnego,
miniaturowego aparatu s³ucho-
wego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak
10 czy 20 lat temu, a jako naj-
czêstsze przyczyny dyskomfortu
pacjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z rodzin¹
i znajomymi. Nowoczesne tech-
nologie nie ominê³y aparatów
s³uchowych, które wyposa¿one
s¹ w bardzo szybkie procesory

potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda” – mówi pani
Izabela Marczyk, dyplomowa-
ny audioprotetyk z firmy FO-
NIKON, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetów
audioprotetycznych firmy Fo-
nikon zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych na bezp³at-
ne badanie s³uchu oraz kon-

sultacjê audioprotetyczn¹.
Istnieje mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z refundacji NFZ i œrod-
ków PFRON. Osobom niepe³-
nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszy-
mi us³ugami prosimy o telefo-
niczne umawianie wizyt (ul.
Ostro³êcka 4, tel. 022 498 74
80; ul. Br. Czecha 39, tel. 022
353 42 50)

AS 2008

REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

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

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

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

Niedosłyszysz? Nie jesteś sam...
Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na ca³ym
œwiecie ma ubytek s³uchu? To jedno z najbardziej
powszechnych schorzeñ i jedno z najbardziej nie-
zrozumianych. Wielu ludzi uwa¿a, ¿e aparaty s³u-
chowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe i niezbyt przydatne. 

UWAGA! Bezpłatne, finansowane z NFZ, profilaktyczne badania mammograficzne !!!

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

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

W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00 

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

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
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ABYŚMY ZDROWI BYLI
Lato. Ogórki kwitn¹, samochody stoj¹, Krakowskie Przedmieœcie siê otwiera (dla

wszystkich z wyj¹tkiem niepe³nosprawnych i sprzedawców kebabów). Wszystko to
jednak nic i pisaæ sto³eczni dziennikarze nie bardzo mieliby o czym. Nie mieliby,
gdyby nie specjalna akcja ratunkowa Ratusza. W zwi¹zku z brakiem w tym roku Pa-
skudy w Zalewie s³u¿by prasowe Pani Prezydent wymyœli³y nam inn¹ atrakcjê: Ko-
chaniaka! 

Opowiada³a mi kiedyœ nieod¿a³owana Mira Zimiñska, jak do Mariana Hemara
podszed³ Starozakonny z uœmiechem i komunikatem: – Panie Hemar, mam dla pa-
na wspania³y pomys³ na skecz! Pan Marian uœmiechn¹³ siê zachêcaj¹co: - S³ucham

pana. – Niech pan s³ucha – kontynuowa³ indaguj¹cy – siedzi dwóch ¯ydów na ³aw-
ce… Po tych s³owach zapad³o milczenie przerwane przez Hemara zniecierpliwio-
nym g³osem: - A dalej? – No nie – zdziwi³ siê Starozakonny – dalej to ju¿ pan, pa-
nie Hemar bêdzie pisa³!

Anegdota ta przypomnia³a mi siê, gdy s³ucha³em prezentacji zapowiadanego
przez miesi¹ce „planu Kochaniaka” – przygotowywanej w pocie czo³a i tysi¹cach
wydawanych z bud¿etu Miasta z³otówek, „rewolucyjnej zmiany funkcjonowania sto-
³ecznej s³u¿by zdrowia” autorstwa cudownego dziecka sto³ecznego magistratu, wi-
ceprezydenta Jaros³awa Kochaniaka. St³oczeni w sali Pa³acu Œlubów dyrektorzy sto-
³ecznych szpitali s³uchali i przecierali oczy ze zdziwienia. Rewolucyjny plan okaza³
siê bowiem niczym innym, jak realizacj¹ pomys³u pos³anki PO, niejakiej Beaty Sa-
wickiej. Z t¹ wszak¿e ró¿nic¹, ¿e plan Sawickiej obj¹æ mia³ Hel i by³ dok³adnie prze-
myœlany w szczegó³ach. Pozornie i na pierwszy rzut oka wydawaæ siê mo¿e, ¿e Ko-
chaniak wymyœli³, i¿ skoro kilkanaœcie szpitali Ÿle dzia³a osobno, to jak siê je po³¹-
czy, to mo¿e bêdzie dobrze. („Jak do jednej ma³ej biedy doda siê drug¹ ma³¹ bie-
dê, to nie wyjdzie z tego nic innego jak du¿a bieda” – znów Hemar). To jednak tyl-
ko pozór. W istocie chodzi o to, by pod zas³on¹ dymn¹ „reorganizacji” wyprowadziæ
s³u¿bê zdrowia z jej d³ugami (ale tak¿e miliardowym maj¹tkiem) do spó³ki. Wpraw-
dzie zale¿nej od Miasta, ale nie do koñca wiadomo jak d³ugo. Tak siê bowiem sk³a-
da, i¿ nierentowna spó³ka (a ta, jeœli mia³aby s³u¿yæ ludziom, a nie generowaæ zysk,
musia³aby mieæ z kas¹ k³opot) doœæ ³atwo mo¿e staæ siê elementem rynkowych ru-

chów. Póki co, mo¿emy jednak spaæ spokojnie: Kochaniak og³asza³ swój plan mimo
wyraŸnej œwiadomoœci, i¿ dla jego realizacji brakuje mu g³osów. Nie tylko bowiem
SLD (ca³y) i PiS (z definicji) od pomys³u od¿egna³y siê, jak Micha³ Borowski od œród-
miejskiej kamienicy, ale nawet znaczna czêœæ radnych PO do pomys³u m³odego cz³o-
wieka podesz³a jak Anna Patrycy do podpasek – z pewn¹ tak¹ nieœmia³oœci¹. 

Kochaniak broni siê teraz, ¿e to, co w Pa³acu Œlubów pokaza³ to „tylko szkic”,
a nad ostatecznym kszta³tem „jeszcze trwaj¹ prace”. To bardzo pracowity cz³owiek,
wiêc mo¿emy spaæ spokojnie. Przypomnijmy, i¿ równolegle (tylko w s³u¿bie zdro-
wia) Kochaniak myœli o:

- budowie Szpitala Po³udniowego (czy, aby jest potrzebny)
- rozbudowie Szpitala Praskiego (jak zap³aciæ za coœ, co ju¿ zrobiono)
- reorganizacji Szpitala na Solcu (jak ratowaæ szpital poprzez oddawanie oddzia³ów)
- dy¿urach chirurgicznych i okulistycznych (po raz pierwszy grafik siê posypa³)
- nowym dyrektorze Biura Polityki Zdrowotnej (od maja!)
itd. itp. W wolnych chwilach Pan Prezydent uczestniczy w posiedzeniach Rady

Nadzorczej SPEC oraz pije kawê z pewnym sto³ecznym pos³em PO. Trzeba trafu, nie-
zbyt lubianym przez Pani¹ Prezydent, co akurat dobrze rokuje!

Lato ma to do siebie, ¿e mija. Dy¿urna Paskuda (niezale¿nie do tego, jak siê
w danym sezonie nazywa) znika z ³am prasy i wszystko wraca do normy. Jeœli mie-
libyœmy stawiaæ, to ten rok nie bêdzie pod tym wzglêdem wyj¹tkowym! Mi³ego wy-
poczynku!!! PODPATRYWACZ

22 lipca br. Wojewoda Mazo-
wiecki Jacek Koz³owski prze-
kaza³ Ministrowi Sportu
i Turystyki Miros³awowi
Drzewieckiemu po-
zwolenie na budowê
Stadionu Narodowe-
go. Zgodnie z zapowie-
dzi¹, wojewoda mazo-
wiecki wyda³ tê decyzjê
przed up³ywem administracyj-
nego terminu 65 dni, i ju¿ mie-
si¹c po z³o¿eniu wniosku Mini-
ster Sportu odebra³ podpisany
przez wojewodê dokument. 

� � �
Od 1 sierpnia na Krakowskim

Przedmieœciu przy ul. Miodowej,
bêdzie mo¿na ogl¹daæ plenerow¹
wystawê pt.: „Miasto Feniksa -
War*Saw Everything”, poœwiê-
con¹ pamiêci Powstania War-
szawskiego. Ekspozycja sk³ada
siê z 28 fotomonta¿y ³¹cz¹cych
fotografie wykonane podczas
Powstania Warszawskiego ze
wspó³czesnymi zdjêciami tych
samych miejsc. Wystawê mo¿na
ogl¹daæ do koñca sierpnia.

Organizatorzy „Miasta Feni-
ksa” Miasto Sto³eczne Warsza-
wa przy wspó³pracy z Muzeum
Powstania Warszawskiego
i twórcy pracownia graficzna
Oneshot Design chcieli pokazaæ
bohatersk¹ i niezwyk³¹ historiê
miejsc, które mijamy ka¿dego
dnia, czêsto nie zdaj¹c sobie
sprawy, ¿e Warszawa nie zawsze
wygl¹da³a tak jak dziœ (patrz foto
str. 1). 64 lata temu stolica le¿a³a
w gruzach i wydawa³o siê, ¿e
tylko cud mo¿e spowodowaæ, ¿e
siê odrodzi. Cud siê wydarzy³
i Warszawa, jak Feniks z popio-
³ów, powsta³a na nowo.

� � �
Obchody 64. Rocznicy Po-

wstania Warszawskiego na Pra-
dze pod patronatem burmistrz
dzielnicy Praga Pó³noc Jolanty
Koczorowskiej obfituj¹ w uro-
czystoœci oficjalne, które kulty-
wuje prê¿ne œrodowisko kom-
batanckie kierowane przez p³k
Czes³awa Lewandowskiego,
Przewodnicz¹cego Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej. W tym
roku, do obchodów 64. Roczni-

cy Powstania, w³¹czy³ siê ak-
tywnie Dom Kultury „Praga”
pod nowym kierownictwem To-
masza Kaliñskiego, który przy-
gotowa³ oryginaln¹ wystawê
plenerow¹ i ofertê dla m³odzie-
¿y – koncert zespo³u Lao Che –
rockowo o Powstaniu Warszaw-
skim. Koncert odbêdzie siê 6
sierpnia w Muszli Koncertowej
Parku Praskiego. Pocz¹tek
o godz. 19.00, wstêp wolny.

� � �
Warszawa ma 45 honorowych

obywateli. Do grona wielce za-
s³u¿onych do³¹czy³o czterech
warszawiaków. Miêdzy innymi
Stefan Ba³uk pseudonim „Star-
ba” - genera³ brygady w stanie
spoczynku, jeden z 316 Cicho-
ciemnych. Urodzi³ siê w 1914 ro-
ku w Warszawie. Uczestnik Po-
wstania Warszawskiego. Pe³ni³
s³u¿bê w wydziale Legalizacji
Komendy G³ównej Armii Krajo-
wej. Zajmowa³ siê podrabianiem
dokumentów i wywiadem. 

W czasie powstania przedosta³
siê kana³ami z meldunkiem do-
wódcy Starego Miasta do gene-
ra³a Tadeusza Bora-Komorow-
skiego. M.in. za ten czyn zosta³
odznaczony Orderem Virtuti Mi-
litari. Po kapitulacji powstañców
internowany w oflagu Gross-
Borr. Z zami³owania fotografik.
Wiele zdjêæ Stefana Ba³uka doku-
mentuje okupowan¹ Warszawê.

� � �
Warszawska prokuratura

umorzy³a œledztwo w sprawie
tzw. „afery mostowej”. Po bli-
sko piêciu latach œledztwa pro-
kuratorzy stwierdzili, ¿e przy
budowie warszawskich mo-
stów: Œwiêtokrzyskiego i Sie-
kierkowskiego nie dosz³o do
naruszenia prawa. 

„Od samego pocz¹tku by³o
dla mnie jasne, ¿e ca³a tak zwa-
na „afera mostowa” zosta³a
wymyœlona, aby zdyskredyto-
waæ mnie i moich wspó³pracow-
ników, wyeliminowaæ mnie z ¿y-
cia publicznego. Dzisiaj, kiedy
prokuratura oficjalnie potwier-

dzi³a brak jakiegokolwiek z³a-
mania prawa przy budowie mo-
stów, warto przypomnieæ, ¿e
zbudowane za mojej kadencji
Most Œwiêtokrzyski i Most Sie-
kierkowski by³y, nie licz¹c me-
tra, ostatnimi wielkimi sto³ecz-
nymi inwestycjami, tak bardzo
potrzebnymi dla poprawy jako-
œci ¿ycia warszawiaków. Od
czasów mojej prezydentury, czy-
li od blisko szeœciu lat, ani Lech
Kaczyñski ani obecna prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz nie
dokonali w Warszawie ¿adnych
istotnych zmian. Obok stracone-
go czasu ka¿da kolejna inwesty-
cja realizowana w najbli¿szym
okresie bêdzie kosztowaæ du¿o
wiêcej. Rachunek za polityczn¹
walkê zap³ac¹ znów podatnicy.
Mam nadziejê, ¿e politycy
i dziennikarze, którzy tak ocho-
czo przez ostatnie lata pos³ugi-
wali siê terminem „afera mo-
stowa” i bezpodstawnie uderza-
li w dobre imiê „ludzi Piskor-
skiego”, zdobêd¹ siê wreszcie
na uczciwy i rzetelny os¹d oraz
na zwyk³e ludzkie „przepra-
szam”” - czytamy w oœwiad-
czeniu Paw³a Piskorskiego.

� � �
W poniedzia³ek 28 lipca

w Domu im. Matysiaków bur-
mistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski goœci³ u pana Roma-
na Kie³basiñskiego, który ob-
chodzi³ w³aœnie setne urodziny.
Jubilat przyjecha³ do Warszawy
70 lat temu (wspó³pracowa³
wtedy z Prezydentem Ignacym
Moœcickim) jest artyst¹ mala-

rzem, zajmowa³ siê scenografi¹
w Wytwórni Filmowej przy
ul.Che³mskiej i dalej udziela siê
artystycznie.

� � �
Sierpniowy spacer po Ogro-
dzie Botanicznym PAN w Po-

wsinie to czas, kiedy ro-
œlinnoœæ zaczyna ju¿
szykowaæ siê do okresu
zimowego, jednak

ogród nadal wygl¹da
piêknie. Rozpoczyna kwit-

nienie posiadaj¹ca du¿e, bia³e,
wonne kwiaty hosta wielkokwia-
towa, pojawiaj¹ siê ju¿ wczesne
odmiany astrów zwanych mar-
cinkami. W pe³ni kwitnienia
znajduje siê kolekcja mieczy-

ków, mo¿emy tak¿e podziwiaæ
kolekcjê dalii zwanych te¿ geor-
giniami. 

� � �
Od 11 do 13 lipca na stadionie

Gwardii Warszawa odby³a siê
Miêdzynarodowa Wystawa
Psów Rasowych. Przez trzy dni
zaprezentowa³o siê prawie 3 000
psich piêknoœci z ponad 200 ras.
Za Najpiêkniejszego Psa Wysta-
wy (BIS) uznano polskiego
owczarka nizinnego IZB z Gan-
gu D³ugich. Aleksandrê Sêkow-
sk¹ z Polskiego Zwi¹zku Kyno-
logicznego, której jamnik d³ugo-
w³osy miniaturowy Evasion
LANCELOT otrzyma³ z³oty me-
dal, certyfikat na Championa
Polski i rezerwowy certyfikat na
Interchampiona, zapytaliœmy,
czy nie mo¿na takiej wystawy
zorganizowaæ po prawej stronie
Warszawy? 

– K³opot jest ze znalezieniem
odpowiedniego zamkniêtego te-
renu – odpowiedzia³a.

Mo¿e nied³ugo Praga Po³u-
dnie doczeka siê hal wystawo-
wych z prawdziwego zdarzenia. 

� � �
Bezp³atna wypo¿yczalnia ro-

werów jest czynna w ramach
„Lata Konesera” w dawnej  Wy-
twórni Wódek „Koneser” przy
ul. Z¹bkowskiej 27/31. Do wy-
po¿yczenia rowerów niezbêdne
s¹ dwa dokumenty ze zdjêciem
do wgl¹du. Wypo¿yczenie ro-
weru na jedn¹ godzinê jest bez-
p³atne, na d³u¿ej lub na nastêp-
ny dzieñ – wymaga wp³acenia
50 z³ kaucji. Rowerzyœci, którzy
nie ukoñczyli 18 lat, mog¹ wy-

po¿yczyæ rower w towarzystwie
osoby pe³noletniej.

Wypo¿yczaæ rowery mo¿na
w dni powszednie: w godz. 9.00-
21.30, w soboty i niedziele
w godz. 11.00–21.30. Wypo¿y-
czalnia bêdzie czynna do 15
wrzeœnia.

� � �
Od soboty, 2 sierpnia, za-

mkniête bêdzie skrzy¿owanie ul.
Jagielloñskiej i Ratuszowej oraz
ul. Ratuszowa pomiêdzy ul. Tar-
gow¹ a Jagielloñsk¹. Utrudnie-
nia w ruchu potrwaj¹ do 22
sierpnia. (ab) (bbj) (mkp) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�Pasta Cafe, ul. Kamionkowska 48a – 31 lipca godz. 18.30 - NE-
OLIRYZM Spotkanie z Joann¹ Mueller. Dyskusja o twórczoœci po-
etki, która uprawia niszowy gatunek poezji neolingwistycznej i mie-
szka na warszawskim Grochowie. Prezentacja nowych utworów au-
torki. W programie tak¿e kiermasz ksi¹¿ek. Scenariusz i prowadze-
nie Cezary Polak. Organizator Stowarzyszenie Creo. Wstêp wolny. 
� Restauracja „Maska” ul. Obroñców 12a – wystawa malar-
stwa Anny Doryckiej-Putiatyckiej „Paryskie pejza¿e z perspekty-
wy L`Ile-Saint Louis” czynna do koñca wrzeœnia br.   
� Sala kolumnowa Urzêdu m. st. Warszawy dla Dzielnicy
Rembertów, Al. gen. A. Chruœciela „Montera” 28 - do 29
sierpnia br. mo¿na zwiedzaæ wystawê Katarzyny Rubinkiewicz
„Akwarel¹ i o³ówkiem”.
�Teatr off-owy „Scena Lubelska 30/32” - co niedziela w godzi-
nach 16.00-21.00, do 31 sierpnia w³¹cznie, letnie potañcówki
przy muzyce dawnej Warszawy i Mazowsza, pod has³em „Dechy”.
� Cmentarz Bródnowski – 10.08. godz. 10.00 - Msza Œw. i uro-
czystoœci rocznicowe - Msza Œwiêta w Koœciele Drewnianym,
Apel Poleg³ych przy pomniku AK w Alei G³ównej w kwat. 22A,
z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem i na grobach poleg³ych ¿o³nierzy.
� Letnie spacery Praskie - 02.08.godz. 10.00 Szmulowizna -
spotkanie z przewodnikiem na rogu ulic Kawêczyñskiej i Korsa-
ka. Trasa prowadzi ulicami Szmulowizny i Micha³owa ukazuj¹c
ciekawsze obiekty i historiê tej czêœci dzielnicy: ul. Kawêczyñ-
ska - Bazylika Najœwiêtszego Serca Jezusowego - ul. Otwocka -
ul. Radzymiñska - ul. Œnie¿na (ewentualne wejœcia do obiektów:
bazylika, Fabryka Trzciny); 16.08.godz. 10.00 Z¹bkowska, czy-
li jak przed wiekiem rozwija³a siê Praga. Spotkanie z przewo-
dnikiem na rogu ulic Z¹bkowskiej i Targowej. 
� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - wystawa „Œwiat
Kresów” czynna do 30 wrzeœnia. Z kolekcji Tomasza Kuby Ko-
z³owskiego, zwi¹zane z ni¹ spotkania, spacery po wystawie i po-
kazy kina kresowego oraz wieczory w cyklu „Przez kino do hi-
storii” i „Tajemnice zdjêæ Warszawy”. Miejsce: skwer u zbiegu
Karowej i Krakowskiego Przedmieœcia i siedziba DSH (ekspozy-
cja w DSH do 25 sierpnia).2-3 sierpnia, godz. 12.00 i 17.00 –
spacer po wystawie Œwiat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Ko-
z³owskiego z autorem ekspozycji; 8.08. godz. 18.00 – Kino kre-
sowe. Pokaz filmu dokumentalnego „Lwów tam i u mnie” w re¿.
Jerzego Janickiego i Józefa Gêbskiego; 9-10.08. godz. 12.00
i 17.00 – spacer po wystawie Œwiat Kresów. Z kolekcji Tomasza
Kuby Koz³owskiego z autorem ekspozycji; 14.08. godz.18.00 –
Powstanie Warszawskie w niemieckich zdjêciach lotniczych –
w cyklu „Tajemnice zdjêæ Warszawy”. Prowadzi Zygmunt Wal-
kowski; 20.08. godz. 18.00 – Biwak na Kresach. Wœród soko³ów,
harcerzy, strzelców i w³óczêgów – w cyklu „Opowieœci z Kre-
sów”. Prowadzi Tomasz Kuba Koz³owski; 22.08. godz. 18.00 –
Kino kresowe: Nowogródczyzna w filmie – Kraj lat dziecinnych
w re¿. Ewy Szakalickiej. Spotkanie z re¿yserk¹. Dom czynny:
wt.-pt. godz.10.00–18.00, sob.–niedz. godz. 11.00–17.00. Na
wszystkie imprezy wstêp wolny.
�Ogród Botaniczny PAN w Powsinie - Koncerty XIII Miêdzyna-
rodowego Festiwalu Pianistycznego „Floralia Muzyczne - Muzyka
w Kwiatach” 2008. 03.08 godz. 14.00 i 15.00 Maciej Piszek, Joan-
na Ró¿ewska; 10.08. godz. 15.00 Justyna Galant i Filip Wojcie-
chowski „Kwiaty Lata”; 17.08 godz. 14.00 i 15.00 Aleksander Kru-
kowski, Marek Bracha; 24.08. godz. 15.00 Kazimierz Gier¿od „Po-
¿egnanie lata”; Galeria „Fangorówka” do 24 sierpnia „Kwiaty i pta-
ki Pañstwa Œrodka” - wystawa malarstwa  Tao Jie (Chiny) zorgani-
zowana wspólnie z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

REKLAMA REKLAMA

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
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