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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

Mimo wczesnej godziny (jest kilka mi-
nut po 7.00) wokó³ jeziorka ju¿ spaceruj¹ lu-
dzie, wêdkarze „mocz¹ kije”, a w³aœciciele
psów wyprowadzaj¹ swoje czworonogi. Za-
gadujemy jednego ze spacerowiczów. Pan

Jarek z Grochowa potwierdza informacjê
o martwym ³abêdziu i prowadzi nas na
brzeg od strony al. Wedla. Martwy ptak bez-
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„Masowo pada ptactwo wodne w Jeziorku Kamionkowskim!”
– zaalarmowali nas mieszkañcy. Po takim sygnale natych-
miast udaliœmy siê nad brzeg po³udniowopraskiego akwenu.

Ptasia grypa na Pradze?

Akcja Wis³a
Nie widzimy naszej rzeki...

Mog³aby dla nas pracowaæ,
mog³aby nas bawiæ, cieszyæ
oczy, a my do niej plecami...

Mamy do rozebrania Stadion
X-lecia, trzeba wywieŸæ hekta-
ry gruzu, by w tym miejscu po-
wsta³o cudo na Euro 2012.
Najtê¿sze logistyczne g³owy,
debatuj¹, jak wywieŸæ to cho-
lerstwo ciê¿arówkami i nie za-
blokowaæ miasta. 

Gdybyœmy kochali Wis³ê,
postawi³oby siê taœmoci¹g na
drogach i gruz jecha³by do ba-
rek, a stamt¹d w docelowe
miejsce. Nie ma na to szans,
bo Wis³a po naszej stronie nie
ma umocnionego brzegu i ma
narowisty nurt i dno. Nie ma jak
barek przycumowaæ, nie bar-
dzo jest jak zrobiæ prowizorycz-
ny port i nabrze¿e prze³adun-
kowe.

Dunaj, Sekwana, Tamiza to
w miastach bulwary. To miejsce
spacerów, randek, przyjemnej
bryzy od wody. U nas na scho-
dach lewobrze¿nego brzegu
dostaniesz w pysk od lumpów,
po prawym brzegu mo¿e byæ
tylko gorzej, bo w krzaczorach
czai siê samo z³o. 

Od razu mówiê: nie chcê be-
tonowaæ Wis³y, niech ma ten
swój dziki urok, ale za bulwa-
rem.

Marzy mi siê wiêc akcja Wi-
s³a. Nie ta z koñca lat czter-
dziestych, gdy drakoñsko wy-
siedlano ludnoœæ po³udniowo-
wschodnich pograniczy, by od-
ci¹æ od korzeni UPA, ale taka,
która doprowadzi Wis³ê do na-
szych serc i pod stoliki ka-
wiarñ, restauracji. 

A tak¿e zaprzêgnie j¹ do ro-
boty, bo nurt p³ynie, p³ynie,
a my nic z tego nie mamy.

Tomasz Szymański

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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ABUD
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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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

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
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zaatakowa³ no¿em 
taksówkarza

Zarzut usi³owania zabójstwa
i trzymiesiêczny areszt zasto-
sowa³ s¹d wobec zatrzymane-
go przez policjantów z Weso³ej
26-letniego Tomasza K. Mê¿-
czyzna zaatakowa³ w Falenicy
taksówkarza, zadaj¹c mu kil-
kanaœcie ciosów w klatkê pier-
siow¹, po czym uciek³ pozo-
stawiaj¹c w aucie swoje rze-
czy. O 1.00 w nocy 26-letni
Tomasz K. z Otwocka wsiad³
do taksówki na Rondzie Wia-
traczna na Pradze Po³udnie.
Pasa¿er zamówi³ kurs do Fale-
nicy. Gdy taksówka dojecha³a
na miejsce, pasa¿er nakaza³ za-
trzymaæ siê kierowcy przy sta-
cji kolejowej. Jednak zamiast

zap³aciæ za kurs, wyj¹³ spod
kamizelki nó¿ i zada³ nim kie-
rowcy kilkanaœcie ciosów
w klatkê piersiow¹. Ranny kie-
rowca ruszy³ do szpitala
w Wawrze, po drodze zauwa-
¿y³ i zaalarmowa³ patrol ruchu
drogowego. Wskaza³ te¿ rze-
czy pozostawione przez ucie-
kaj¹cego sprawcê na tylnym
siedzeniu taksówki. 

Policjanci natychmiast przej-
rzeli dokumenty, wœród
których znajdowa³ siê te¿ do-
wód osobisty napastnika. Po

kilkunastu minutach jeden
z patroli z Weso³ej wypatrzy³
Tomasza K. kilka przecznic od
miejsca zdarzenia. Zatrzymany
mia³ poplamione krwi¹ ubranie
i po dowiezieniu do komisaria-
tu przyzna³ siê  do napaœci na
taksówkarza. 26-letni Tomasz
K. znany jest policji. Wcze-
œniej notowany by³ za jazdê
pod wp³ywem alkoholu i za po-
siadanie narkotyków. 

Próbowali wymusiæ
okup

Policjanci z Komendy przy
ul. Grenadierów zostali poin-
formowani o dwóch mê¿czy-
znach ¿¹daj¹cych pieniêdzy od
w³aœciciela pojazdu, do które-
go wczeœniej siê w³amali
i ukradli przedmioty o ³¹cznej
wartoœci oko³o 600 z³otych. To
pokrzywdzony po otrzymaniu
telefonu o mo¿liwoœci wykupu
swej w³asnoœci powiadomi³
o wszystkim policjê, a funkcjo-
nariusze przygotowali zasadz-
kê, która to zakoñczy³a siê suk-
cesem. Zatrzymani Grzegorz
D. (lat 26) i Daniel F. (lat 23)
najczêœciej wybierali auta sto-
j¹ce na parkingach. Wybijali
w nich szyby i kradli radia.
Obaj byli te¿ ju¿ w przesz³oœci
karani. Tym razem postanowili
jeszcze dodatkowo zarobiæ na
skradzionym ³upie. Skontakto-
wali siê z pokrzywdzonym i za-
¿¹dali 400 z³otych w zamian
za to, co mu ukradli. Zostali
zatrzymani.

Przemytnik w rowie
Policjanci z komisariatu

w Weso³ej zauwa¿yli na ulicy
Okuniewskiej kierowcê merce-

desa Vito. Postanowili zatrzy-
maæ go do kontroli. Ten jednak
nie zjecha³ na pobocze, tylko
z ogromn¹ prêdkoœci¹ ruszy³
w stronê Rembertowa. W trak-
cie ucieczki mê¿czyzna uszko-
dzi³ dwa jad¹ce pojazdy: vw
transportera i vw passata.
W pewnym momencie na ul.
Cyrulików straci³ panowanie
nad pojazdem i wjecha³ do ro-
wu. Nastêpnie wybieg³ z samo-
chodu i uciek³ w stronê pobli-

skiego lasu. Na miejsce œci¹-
gniêto przewodnika z psem. To
on wypatrzy³ le¿¹cy na ziemi
dowód osobisty i prawo jazdy,
które uciekaj¹cy kierowca zgu-
bi³. Mê¿czyzna musia³ szybko
zorientowaæ siê, ¿e jego
ucieczka nie ma sensu i, ¿e po-
licjanci i tak dotr¹ do niego, bo
sam zg³osi³ siê do komisariatu
Policji w Rembertowie. Pod-
czas przeszukania porzuconego
mercedesa vito funkcjonariu-
sze odkryli 19.400 paczek pa-
pierosów. Czêœæ z nich mia³a
ukraiñsk¹ akcyzê, a czêœæ nie
mia³a ¿adnej. Papierosy zabez-
pieczono, a pojazd trafi³ na po-
licyjny parking. 33-letniemu
Sebastianowi Ch.  prawdopodob-
nie zostan¹ przedstawione zarzu-
ty z ustawy karno-skarbowej.

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

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 4, 7, 9, 12, 15, 19 X.
Zapisy i informacje w godz. 14.00-22.00 pod numerami telefonu: 

(022) 679-22-47, 0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Universam Grochów I piêtro

ul. Grochowska 207

pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

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
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

BBBB AAAA TTTT OOOO RRRR AAAA CCCC YYYY !!!!
Królewsko-Polskie Gimnazjum i Liceum Stefana Batorego

w Warszawie koñczy w³aœnie 90 lat!
Zapraszamy na uroczystoœci Jubileuszowe do naszej szko³y

w dniach 18 i 19 października 2008 r.
Wiêcej informacji na: www.BATORY.EDU.PL

Zarz¹d Stowarzyszenia Wychowanków ul. Myœliwiecka 6

URZĄD DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
w porozumieniu z klubem pływackim UKS Ostrobramska

organizuje nabór do programu
„DOSKONAL SWOJE SPORTOWE PŁYWANIE”

W programie: 
uczestnictwo w treningach roczników: 1996-97; 1998-99; 1999-2000

I edycja programu bêdzie zakoñczona Otwartymi Zawodami
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie.

Treningi na basenie SZUWAREK przy ul. Kwatery G³ównej
Informacje: tel. 022 879-73-88 w godz. 9.00-17.00

oraz 600-041-016; 509-939-339 

Czynne pon.-pt. 7.00-19.00; sobota 7.00-14.00 rybyumarty@interia.pl   tel.022-353-69-55

ZAPRASZAJ¥ NA:
� Przetwory Rybne 

� Owoce morza œwie¿e i mro¿one 
� Dalekomorskie ryby œwie¿e 

� Kuchnie Œwiata – delikatesowe art.spo¿ywcze
� Ciastka rêcznie robione z Radzymina 
� Domowe wyroby garma¿eryjne
� Pieczywo œwie¿e z SPC

Ryby u Marty
– Brazylijska 1

w³adnie unosi siê na powierzch-
ni jeziora. – Le¿y tu ju¿ trze-
ci dzieñ – mówi pan Jarek. 
– W ogóle coœ siê dzieje z tymi
ptakami. Kaczki padaj¹ jak mu-
chy, a te które ¿yj¹, zachowuj¹
siê nienaturalnie. Przy martwym
³abêdziu pan Jarek odtwarza
nam film nagrany kilka dni
wczeœniej telefonem komórko-
wym (na zdjêciu). Widzimy na
nim, jak dzika kaczka nie jest
w stanie utrzymaæ ciê¿aru swojej
g³owy. Kaczy dziób bezw³adnie
opada na brzeg jeziorka. Chc¹c
uchroniæ j¹ przed drapie¿nikami
mieszkañcy odpychaj¹ kaczkê
kijkiem, ale ta nie ma si³y odp³y-
n¹æ. Po chwili wo³aj¹ nas inni
spacerowicze i wêdkarze: – Tu-
taj za drzewem jest kolejny mar-
twy ³abêdŸ! Przechodzimy kilka-
dziesi¹t metrów i rzeczywiœcie –
trafiamy na nastêpne zw³oki. 
– Musia³ paœæ w nocy – stwier-
dza jeden z wêdkarzy – bo wczo-
raj jeszcze p³ywa³. 

W tym czasie pojawia siê
pracownik Wawerskiej Spó³ki
Wodnej, która opiekuje siê je-
ziorkiem. Martwe ³abêdzie l¹-
duj¹ w czarnych, plastikowych
workach. – To jakaœ epidemia –

mówi starsza pani z pieskiem –
W kana³ku p³ywa martwa kacz-
ka. Bo¿e, a mo¿e to ptasia gry-
pa! Kobieta szybko odchodzi
w kierunku zabudowañ. Spra-
w¹ zaj¹³ siê lokalny samorz¹d.

– Sprawdzamy, czy Wawerska
Spó³ka Wodna zleci³a przepro-
wadzenie badañ i czy zostanie
ustalona przyczyna padania
ptactwa – mówi Dorota Jan-
kowska-Lamcha z zarz¹du Ra-

dy Kamionka. Dalsze dzia³ania
sprawdza tak¿e „Mieszkaniec”.
Przy tej iloœci martwych pta-
ków podejrzenie o zabójcz¹
ptasi¹ grypê mo¿e okazaæ siê
zasadne. Magda K.

Ptasia grypa na Pradze?
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....    1111

Uwaga na inkasentów!
Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów ostrzega przed
nieuczciwymi inkasentami i pun-
ktami obs³ugi klienta. 

Wed³ug UOKiK, który powo³uje siê na badania
TNS OBOP, najwiêksz¹ popularnoœci¹ wci¹¿ cieszy
siê tradycyjne uiszczanie op³at na poczcie czy w od-
dziale bankowym. Jednak coraz czêœciej decyduje-
my siê na skorzystanie z us³ug inkasentów, punktów
obs³ugi klienta oraz przelewu internetowego. 

Z badañ wynika te¿, ¿e Polacy podejmuj¹c de-
cyzjê o wyborze poœrednika w op³acaniu rachun-
ków, kieruj¹ siê niskimi kosztami obs³ugi oraz
dogodn¹ lokalizacj¹. 

- Nale¿y zwróciæ uwagê przede wszystkim na
wiarygodnoœæ naszego poœrednika. Zgodnie z pra-
wem rachunek jest uznawany za op³acony dopiero
wtedy, gdy przelew trafi do ostatecznego odbiorcy
np. gazowni, zak³adu energetycznego czy operato-
ra telekomunikacyjnego - przypomina Urz¹d. 

UOKiK zaznacza, ¿e jeœli pomimo przekazania
pieniêdzy poœrednikowi nie dotar³y one do
odbiorcy, np. gazowni - nale¿y jak najszybciej
wyjaœniæ z nim problem. 

- Przede wszystkim mamy prawo domagaæ siê
zwrotu zap³aconej kwoty w zwi¹zku z nienale¿y-
tym wykonaniem zobowi¹zania. Prawo do odzy-
skania przekazanych œrodków przys³uguje nam
tak¿e w przypadku upad³oœci danego przedsiê-
biorcy. Jeœli natomiast poœrednik dopuœci siê
oszustwa, powinniœmy zawiadomiæ o tym fakcie
organy œcigania - podkreœlono w komunikacie. 

MKP

CENTRUM PROMOCJI KULTURY 
w Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy

03-833 Warszawa, ul. Podskarbiñska 2
og³asza

konkurs na wynajem lokalu u¿ytkowego 
o powierzchni 50 m2

usytuowanego w siedzibie CPK 
przy ul. Podskarbiñskiej 2 z przeznaczeniem na kawiarniê.

Warunkiem przyjêcia oferty jest:
z³o¿enie oferty osobiœcie w zaklejonej kopercie, ostemplowanej

b¹dŸ podpisanej w miejscu jej zaklejenia z podaniem na kopercie
danych oferenta.

Termin sk³adania ofert:
do dnia 17.10.2008r. do godz. 12.00

w siedzibie Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiñskiej 2;
sekretariat pok. 208.

Oferenci powinni posiadaæ wymagane œwiadectwa i zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w bran¿y gastronomicznej.
Sk³adaj¹cy ofertê przyjmuj¹ warunki okreœlone w Regulaminie prze-
prowadzenia konkursu ofert oraz sk³adaj¹ oœwiadczenie o zapozna-
niu siê ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy najmu oraz
postanowieniami regulaminu konkursu. Otwarcie ofert nast¹pi
w dniu zakoñczenia ich przyjmowania, po up³ywie godziny podanej
w niniejszym og³oszeniu. Oferenci mog¹ byæ przy otwarciu ofert.

Regulamin konkursu ofert wraz ze wzorem umowy najmu do naby-
cia w sekretariacie Centrum Promocji Kultury, 

pok. 208 za op³at¹ 30 z³.

Wszelkie informacje dotycz¹ce warunków Konkursu mo¿na uzyskaæ
osobiœcie lub telefonicznie w siedzibie CPK ul. Podskarbiñska 2,

pok. 210, tel. 022 517 65 90

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

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

0602−787−017, 0601−097−814



Mija rok od otwarcia Studia Tañca
Marcina Olszewskiego. To miej-
sce, w którym po szkole odreago-
waæ mog¹ dzieci, a ich rodzice
w rytmie cha-chy  mi³o przetañ-
czyæ wspólnie wieczór.

Dobrze jest mieæ takie miejsce na osiedlu, gdzie
oprócz nauki tañca mo¿na w mi³ej i rodzinnej atmosfe-
rze spêdziæ czas. Dla Marcina Olszewskiego to nie jest
tylko miejsce pracy, to studio powsta³o z pasji tworzenia
i mi³oœci do tañca, to takie trochê „dziecko” ca³ej rodzi-
ny. To by³ rok pe³en wra¿eñ. Samodzielne otwarcie stu-
dia by³o du¿ym wyzwaniem. Marcin jest takim perfek-
cjonist¹, ¿e kilkakrotnie zrywano parkiet, ¿eby w koñcu
uczniowie postawili pierwsze kroki taneczne. 

Teraz grup jest coraz wiêcej, swoich si³ na parkiecie
próbuj¹ ju¿ 4-latki, a nawet prawie niemowlaki (Mama
i Ja).Tutaj taniec towarzyski staje siê pasj¹ zarówno na-
stolatków jak i ich rodziców, na parkiecie przy salsie nie-
jedna mama i tata czuj¹ siê jak na pierwszej randce.
A jeœli panie chc¹ odpocz¹æ od domowych obowi¹zków,
a dzieci zostawiæ pod opiek¹ taty, zapraszamy na La-
dies Latino. 

To nadal nie wszystkie zajêcia, jakie krok po kroku
wprowadza Marcin w swoim studio. Kto jeszcze nie by³
zapraszamy! Ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie, a kto ju¿
by³ i chcia³by znów do nas do³¹czyæ, na pewno bêdzie
mile zaskoczony nowym wystrojem wnêtrza studia po
remoncie. Marcin przez ostatni rok mia³ masê pracy.
Udzia³ w filmie „Kochaj i tañcz”, serialu telewizji TVN
„Brzydula” czy jego wsparcie od strony choreograficznej
show Polsatu „Fabryka gwiazd” dowodzi, ¿e to cz³o-
wiek, który nie mo¿e ustaæ w miejscu, po prostu musi
tañczyæ!

Wszystkie przedsiêwziêcia sprawiaj¹ Marcinowi
ogromnie du¿o radoœci, ale to studio jest dla niego miej-
scem, w którym czuje siê jak w domu. I myœlê, ¿e dlate-
go to studio jest inne, bardziej intymne, przyjazne i uro-
kliwe. Gwarantujemy, ¿e i Ty poczujesz siê w nim jak
wœród przyjació³. Gor¹co zapraszamy!
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REKLAMA REKLAMA

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

ZIMA, 
GOR¥CE MARZENIA!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

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

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
Wrzesieñ – 10% na wszystko PROMOCJA!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

„OKAZJA”, ul Targowa 1, 
wejœcie od Zamoyskiego

Czynne: pon.-pt. 1000-1800, 
sob. 930-1330

SKLEPSKLEP

✔✔ TKANINYTKANINY
odod 2 2 złzł zaza mbmb

✔✔ ODZIEŻODZIEŻ
firmyfirmy VILAVILA

– – 99 zł zł za szt.za szt.

TTTTAAAANNNNIIIIEEEECCCC    NNNNAAAA
GGGGRRRROOOOCCCCHHHHOOOOWWWWIIIIEEEE

Studio Tańca Marcina Olszewskiego
ul. Garwolińska 16
tel. 0603−400−534

http://www.olszewski−studio.pl

REKLAMA REKLAMA

W dniach 27-28 wrzeœnia w Starej Mi³osnej odby-
³y siê VII Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski Milita-
ri. Dziêki takim zawodom, tradycjê kawaleryjsk¹
poznaj¹ kolejne pokolenia m³odych Polaków. 

Po wielu pochmurnych i deszczowych dniach, w weekend po-
goda dopisa³a i na tê niezwykle widowiskow¹ imprezê przyby³o
wielu kibiców. Organizatorami zawodów byli: Dowództwo Wojsk
L¹dowych, Federacja Kawalerii Ochotniczej, a tak¿e Stowarzysze-
nie Szwadron Jazdy RP, na terenie którego odby³y siê zawody. 

Osiemnastu zawodników z ca³ej Polski rywalizowa³o w czterech
konkurencjach: przegl¹d mundurowy, nazywany ¿artobliwie kawa-
leryjskim konkursem piêknoœci, uje¿d¿enie, a tak¿e jazda terenowa
przez przeszkody, czyli cross, po³¹czony ze strzelaniem. Zwieñcze-
niem rywalizacji by³ niedzielny konkurs walki, w którym zawodni-
cy musieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami w³adania szabl¹ i lanc¹
oraz skoków przez przeszkody. 

Zawody w piêknym stylu wygra³ st. u³an Marcin Wojna ze Szwa-
dronu Kawalerii Wojska Polskiego. Drugie miejsce zaj¹³ jeden
z najm³odszych uczestników u³an Piotr Walter. - W moim domu za-
wsze by³y konie. Na pewno nie jest to sposób na zarobek. Bo tu nie
o to chodzi. Chodzi o kultywowanie tradycji. O pamiêæ o tych,
którzy walczyli za Polskê. 

Marian Stefañski, który jeŸdzi konno z szabl¹ przy boku ju¿ po-
nad 40 lat, cieszy siê, ¿e zainteresowanie kawaleri¹ roœnie zw³a-
szcza wœród ludzi m³odych. – Kiedyœ by³o ciê¿ej, wzywano nawet
milicjê na mnie, poniewa¿ chodzi³em w mundurze z orze³kiem w ko-
ronie. Ale zainteresowanie t¹ piêkn¹ tradycj¹ wci¹¿ ros³o i ros³o.
I dziœ, kiedy widzê te po¿¹dliwe spojrzenia dzieci, m³odzie¿y i star-
szych z ³ezk¹ w oku, proszê mi uwierzyæ, warto to robiæ.

Oprócz popisów kawalerzystów, w trakcie imprezy mogliœmy
zobaczyæ m.in. mecz polo, musztrê paradn¹ orkiestry wojskowej,
pokazy wyszkolenia ¿o³nierzy i musztrê Szwadronu Kawalerii WP.
Ceremoniê dekoracji zawodników i zakoñczenia zawodów zwieñ-
czy³a, jak¿e inaczej, Szar¿a Kawalerii. Piotr Bartoszewicz
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Nagradzaj¹cy i nagrodzeni
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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: 
�� 24.10.2008–06.11.2008 – 980 zł �� 08.11.2008–21.11.2008 – 980 zł
�� 23.11.2008–06.12.2008 – 980 zł �� 07.12.2008–20.12.2008 – 1050 zł

�� 22.12.2008–04.01.2009 – 1372 zł
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

� 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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

Albo z ciœnieniem siê coœ dzieje, albo
w powietrzu coœ przylecia³o, w ka¿dym
razie ostatnie dni okaza³y siê dla Pani
Prezydent z³ym czasem. Bodaj najgor-
szym od rozpoczêcia kadencji. 

Zaczê³o siê od mega awantury o do-
tacjê dla stadionu Legii. Czegoœ takiego
najstarsi radni nie pamiêtaj¹. Sesja
„ubogacona” (jak powiedzia³by Ksi¹dz
Prymas) obecnoœci¹ wrogo nastawio-
nych do w³aœciciela Legii kibiców prze-
rodzi³a siê w to, w co zwykle zmieniaj¹
siê mecze z udzia³em tego klubu. Regu-
larn¹ burdê. Przerwan¹ w koñcu przez
– jak zawsze eleganck¹ – przewodni-
cz¹c¹ Rady Dorotê Malinowsk¹-Grupiñ-
sk¹. Przerwan¹ – dodajmy – po zwy-
ciêskim dla biznesmenów z ITI g³osowa-
niu, w którym Rada do³o¿y³a na inwe-
stycjê kolejne 100 milionów, niebez-
piecznie zbli¿aj¹c siê do pó³ miliarda
z³otych przeznaczonych na tê inwesty-
cjê. To ponad dwa razy wiêcej ni¿ prze-
widuje siê na Szpital Po³udniowy. 

Przy okazji g³osowania ujawni³y siê
ludzkie charaktery i charakterki. Prze-
wodnicz¹ca Komisji Sportu, prominent-
na dzia³aczka PO Katarzyna Munio
odwa¿y³a siê – wbrew swojej partii –
zag³osowaæ przeciwko dotacji. Jako je-
dyna w PO! Œci¹gnê³a tym na siebie
wœciek³oœæ dzia³aczy i uwielbienie mie-
szkañców. Natomiast jeszcze dzieñ
wczeœniej, intensywnie agituj¹cy za po-
parciem zwiêkszenia Klub „Lewica”
Bartosz Dominiak… wstrzyma³ siê od
g³osu. Nag³y brak zdania prawej rêki
Marka Borowskiego zdziwi³ czêœæ dzia-
³aczy SLD przywyk³ych, i¿ Dominiak
zdanie ma w ka¿dej sprawie, bo na
wszystkim siê zna. Na wszystkim jedna-

kowo ma³o. Gdy jednak chwilê po g³o-
sowaniu kierowany przez Dominiaka
SdPL oplu³ publicznie Pani¹ Prezydent,
Radê i SLD, kierownictwu SLD zdecydo-
wanie „przela³o siê”. I wszystko wska-
zuje na to, ¿e lada chwila w Radzie po-
jawi siê klub SLD. Bez Dominiaka. 

Nie przebrzmia³a jeszcze afera z Le-
gi¹, a ju¿ okaza³o siê, ¿e Pani Prezydent
– delikatnie mówi¹c – ograniczy³a tem-
po budowy Muzeum Sztuki Nowocze-
snej. Nie chcemy napisaæ „wstrzyma³a”,
bo formalnie decyzja jeszcze nie zapa-
d³a. Ale wszystko idzie w tym kierunku.
Po Szpitalu Po³udniowym i drugiej linii
metra, to kolejna sztandarowa inwesty-
cja Ratusza, która nie mo¿e doczekaæ
siê nie tyle szczêœliwego koñca, co
szczêœliwego rozpoczêcia. 

Jakby tego wszystkiego by³o ma³o,
w gruzach leg³a realizacja kolejnego
sztandarowego przedsiêwziêcia z pro-
gramu wyborczego Pani Prezydent: de-
centralizacja Warszawy. Mia³o byæ piêk-
nie i legalnie: najpierw statut, potem
specjaln¹ uchwa³¹ wykonawcz¹ kompe-
tencje przekazane do dzielnic. Przygo-
towany przez Sekretarza Miasta pro-
jekt dokumentu wygl¹da imponuj¹co.
Czy mo¿e raczej wygl¹da³, bowiem
w ostatniej chwili okaza³o siê, i¿ jego
wprowadzenie… sparali¿owa³oby Mia-
sto. O co chodzi? Tak naprawdê o dro-
biazg. Dziœ wiêkszoœæ przekazanych
dzielnicom kompetencji realizowana
jest w oparciu o indywidualne upowa¿-
nienia wydane przez Pani¹ Prezydent
(czyli – za przeproszeniem – jednooso-
bowy organ). Po wejœciu w ¿ycie uchwa-
³y, zadania przekaza³aby Rada Warsza-
wy, a wiêc pe³nomocnictwo trafi³oby do

organu w dzielnicy. Tyle, ¿e tym nie jest
(jednoosobowo) burmistrz, ale wieloo-
sobowy zarz¹d. Tak zapisano w ustawie
warszawskiej i nie ma przebacz. Co to
oznacza? Z grubsza tyle, i¿ sprawy,
które dziœ za³atwia mi³a pani w okien-
ku (z piecz¹tk¹ z up. Prezydenta War-
szawy) za ka¿dym razem wymaga³y-
by… uchwa³y zarz¹du dzielnicy. Zwa-
¿ywszy, i¿ decyzj¹ administracyjn¹ jest
np. wydanie tymczasowego dowodu re-
jestracyjnego lub zgody na zakup przez
pomoc spo³eczn¹ lekarstwa za 10 z³o-
tych dla staruszki, zarz¹dy mia³yby co
robiæ. A funkcjonowanie dzielnicowych
ratuszów ograniczy³oby siê do obs³ugi
permanentnie obraduj¹cych zarz¹dów. 

Ukoronowaniem tygodnia nie-
szczêœæ, by³o dla Pani Prezydent zablo-
kowanie przez PKP wjazdu do stolicy
od strony Marek. Dzielni kolejarze nie
wyrobili siê w okreœlonych przez Miasto
terminach i – jak gdyby nigdy nic –
równo z koñcem studenckich wakacji
zabrali siê za remont wiaduktu na wy-
lotówce, tu¿ za dworcem Wileñskim.
Miejski koordynator remontów pan Wi-
tek (uwaga korekta! To nazwisko!)
spokojnie poinformowa³ w mediach, i¿
„nie by³o innego wyjœcia” i nad gigan-
tycznymi korkami (ponad 3 tys. poja-
zdów na godzinê) przeszed³ do porz¹d-
ku dziennego. ¯eby by³o jeszcze œmie-
szniej, jakiœ zatrudniony przez Pani¹
Prezydent orze³ magistratu (najwyra-
Ÿniej spoza Warszawy) zarz¹dzi³, by re-
jon robót oznakowaæ tablicami infor-
muj¹cymi, i¿ zalecany objazd to… Tra-
sa Toruñska i Most Grota. Od wielu ty-
godni bêd¹ce de facto najwiêkszymi
sto³ecznymi parkingami, bowiem pro-
wadzone tam roboty drogowe prak-
tycznie wykluczy³y ruch szybszy ni¿ 3
km/godz. 

Szczêœliwie dla Pani Prezydent skoñ-
czy³ siê wrzesieñ. Daj Bo¿e – bo lubimy
Hannê Gronkiewicz-Waltz – wraz z nim
zakoñczy³o siê pasmo niepowodzeñ,
a paŸdziernik bêdzie czasem sukcesów.
Na pocz¹tek proponujemy odwo³aæ pa-
na Kochaniaka (to tak, ¿eby mu nie by-
³o przykro, i¿ nie by³o o nim ani s³owa),
a potem samo ju¿ pójdzie do przodu!

PODPATRYWACZ

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 8, 22.X i 6.XI
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

Pradze Po³udnie przyby³a nowa
Syrenka. W po³owie wrzeœnia
rzeŸba stanê³a przy ul. Ostro-
bramskiej w wodnym pasa¿u CH
Promenada.

To druga Syrenka na Pradze Po³udnie.
Pierwsza autorstwa Jerzego Chojnackiego stoi
przed tutejszym ratuszem przy ul. Grochowskiej
274 (wczeœniej ustawiona by³a przed sasko-kêp-
skim kinem „Sawa”).

RzeŸba sprzed ratusza nazywa siê po prostu
– „Syrenka”. – A jak ta siê bêdzie nazywa³a?
Mo¿e „Praska Syrenka”? – tu¿ przed ods³oniê-
ciem dzie³a samorz¹dowcy pytali autora rzeŸby
prof. Adama Myjaka. Profesor przyzna³, ¿e to
dobra nazwa. – Byle zamiast „praska” nie
mówiæ „p³aska” – ¿artowa³ radny Ryszard Kal-
khoff, któremu autor natychmiast odpowie-
dzia³: - P³aska to ona nie jest. Ma trochê tego,

co trzeba, tam gdzie trzeba. Zreszt¹ zaraz pa-
nowie zobaczycie. Po chwili skrywaj¹cy rzeŸbê
baldachim powêdrowa³ ku górze i ods³oni³ po-
staæ i kszta³ty „Syrenki”. – Chcemy oddaæ j¹
mieszkañcom, tak jak to zrobiliœmy z dzia³aj¹-
cym u nas lodowiskiem – podkreœli³ Maciej
Krzewiñski z dyrekcji „Promenady”, fundatora
rzeŸby. – Sama „Syrenka” mo¿e byæ, ale twarz
ma jak¹œ dziwn¹ – powiedzia³ nam klient prze-
chodz¹cy pasa¿em z ma³¿onk¹ – Nie w moim
guœcie. 

Opinie o urodzie rzeŸby s¹ ró¿ne. W koñcu, to
w czêœci kobieta, a nad urod¹ kobiet mo¿na dysku-
towaæ d³ugo i namiêtnie. Kontrowersyjne uczucia
u niektórych budzi³ te¿ fakt posadowienia „Syrenki”
w obiekcie handlowym. – Myœleliœmy nad tym, ¿eby
rzeŸba stanê³a na zewn¹trz obiektu – mówi³ dyrek-
tor Krzewiñski – ale tutaj, niemal w naturalny spo-
sób znalaz³a siê w wodzie. A czy jest „p³aska”, czy
„praska” ka¿dy niech oceni sam. Ada M.

Płaskie piersi Syrenki

Wspólnota Mieszkaniowa „Grochowska 319” og³asza 
konkurs ofert na sprzeda¿ strychu na cele mieszkalne:

DANE:
Powierzchnia strychu 94,5 m2.

WARUNKI WSTÊPNE:
1. Cena wyjœciowa 283.500,00 z³. Wp³ata 50% zaliczki po podpisaniu uchwa³y

w formie aktu notarialnego, a przed podpisaniem 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.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY STRYCHU – KONKURS OFERT

Termin składania ofert: 
upływa z dniem 16 października 2008r. o godz. 16.00 w siedzibie firmy administrującej:

K&K Meritum s.c., 03−902 Warszawa, ul. Jakubowska 26, tel. 022 616 24 42

SALON OPTYCZNY
Okulary tylko

49,−*

oprawa + szk³a + robocizna
(sfera –6 do +6)

ul. Bora−Komorowskiego 5f
pawilon 24 tel. 022 617−14−95
szeroki wybór oprawek – od 29,-

akcesoria do okularów
pracujemy pon.–pt. 11-19
*szczegó³y promocji w salonie

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 sezon
zimowy pod balonem!

* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER Leczenie pijawkami
lekarskimi

Sprzedaż pijawek

ZDRO-MED 
ul. Mozaikowa 18
tel. 509-758-108; 
022 872-10-20

CZARNY WRZESIEÑ
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wówczas starannie przejrzeæ
rachunek by sprawdziæ, ile pie-
niêdzy w³aœnie wyci¹gnêli
z nas specjaliœci od reklamy
i sklepowego marketingu. 

Nie trzeba nawet braæ ra-
chunku, mo¿na proœciej – wyj-
muj¹c zakupy z toreb uk³adaæ
je na trzy stosy: na jednym to,
co by³o naprawdê potrzebne,
na drugim to, co by³o fanabe-
ri¹, a na trzecim to, co dowo-
dzi, ¿e na czas pobytu w mar-
kecie niew¹tpliwie opêta³ nas
demon niepohamowanego ku-
powania.

Im g³odniejszy klient, tym
wiêcej ³aduje do wózka zbêd-
nego jedzenia. Im bardziej
sfrustrowany, na przyk³ad po

przykrym dniu w pracy, tym
bardziej podœwiadomie
próbuje sobie zrekompenso-
waæ doznane przykroœci drob-
nymi zakupowymi przyjemno-
œciami. 

Wnioski s¹ oczywiste. Na
zakupy wybieraj siê ze staran-
nie przemyœlan¹ lista rzeczy
niezbêdnych. Omijaj pó³ki
z pokusami, jeœli zawsze ku-
pisz coœ niepotrzebnego (s³o-
dycze? piwo?). Nigdy nie rób
zakupów spo¿ywczych z pu-
stym ¿o³¹dkiem, bo wówczas
wszystko „zjadasz oczami”
i kupujesz albo zbyt wiele, na
przyk³ad 30 deko zamiast 15,
albo wk³adasz do wózka rze-
czy niepotrzebne. Korzystaj

z promocji – czemu masz
przep³acaæ – ale te¿ zastanów
siê, czy s¹ ci naprawdê po-
trzebne a¿ trzy opakowania
kawy i czy, trac¹c miejsce
w szafkach na magazynowa-
nie tych „okazji”, naprawdê
na tym skorzystasz. Zw³a-
szcza, ¿e zanim wypijesz zma-
gazynowan¹ kawê, bêdzie je-
szcze piêæ innych, nie mniej
korzystnych promocji…

Niektórym udaje siê wy-
rwaæ ze szponów demona nie-
pohamowanych zakupów, in-
nym – niekoniecznie. Ale ¿eby
chcieæ kupiæ WSZYSTKIE au-
ta? To chyba jakiœ skrajny, za-
awansowany przypadek zaku-
poholizmu… żu

IdŸ na 
ca³oœæ?!

Kobiecym okiem

Z najwy¿szym trudem pan Kazimierz G³ówka rozpozna³
pod ¿wawo przesuwaj¹c¹ siê miêdzy budami stert¹ staników
i damskich majtek swego kolegê, Eustachego Mordziaka. 

- Panie Eustachy, panie Eustachy, to naprawdê pan? 
- Naprawdê panie Kaziu, naprawdê. Niech pan poczeka,

zrzucê ten damski ciê¿ar mojej Krysi na stragan i zaraz wra-
cam.

Pan G³ówka - có¿ mia³ robiæ - czeka³. Stan¹³ z boczku
i obserwowa³ ¿ycie. Po lewej rêce mia³ budê z ciastkami
„prosto z Radzymina”, kwiaty sprzedawane z chodnika
i jajka. Po prawej wyjœcie na Komorsk¹, bankomat, drzwi
do ubikacji, a naprzeciwko tych drzwi gigantyczne stoisko
z owocami i warzywami. Handel kwit³. Z zadumy wyrwa³
go wózek z odpadkami. Zasuszony i mocno nie pierwszej
œwie¿oœci goœæ, popycha³ wielki pojemnik wype³niony
ociekaj¹cymi œmieciami. Równie nagle jak ten wózek wy-
chynê³a z kibelnych czeluœci m³oda kobieta, która w³aœnie
koñczy³a zmywanie toalety. To nie jest przyjemna praca,
tak¿e dlatego, ¿e ubikacja jest czynna bez przerwy, nie-
wiasta zatem musi zadaæ gwa³t swojemu wstydowi i prze-
ciskaæ siê ze swoj¹ szmat¹ miêdzy zajêtymi sob¹ mê¿czy-
znami. Rozwa¿ania o mnogoœci sposobów zarabiania na
chleb przerwa³ panu Kazimierzowi powrót pana Eusta-
chego.

- No, jestem. Œwie¿y towar Krysi dostarczy³em.
- Ale a¿ tyle? To ruch musicie mieæ, jak nie wiem co. Chy-

ba ca³¹ hurtownie pan ogo³oci³eœ? 
- Bez przesady, ale nie powiem, po wakacjach interes idzie

nieŸle. 
- Jak pan to t³umaczy?
- Jedna znajoma mi to wyt³umaczy³a – na wakacjach, po-

wiedzia³a, akurat te czêœci garderoby jakoœ szybciej siê ko-
bitkom zu¿ywaj¹. 

Eustachy przerwa³ jednak nagle temat bieliŸniany i zwró-
ci³ uwagê kolegi na œmieciarza, który nadal pracowicie zbie-
ra³ bazarowe odpadki. 

- Patrz pan, panie Kaziu, do czego gorza³a mo¿e doprowa-
dziæ. Przecie¿ on, biedaczyna, na oczy nie widzi.

- Ale wózek pcha i powiem panu, ¿e dopcha, gdzie trzeba. 
- Ciekawe, kim by³ wczeœniej, bo to wiesz pan – nigdy

nie wiadomo. Kiedyœ przechodzi³em sobie ko³o komory
ciep³owniczej na Makowskiej, przy torach. Wychodzi³a
w³aœnie grupa lokatorów. Brudni i œmierdz¹cy jak nie-
szczêœcie, ale jeden z nich mia³ na sobie marynarkê ze
œladami niedawnej œwietnoœci, spodnie jeszcze ca³kiem
galantne, a nawet krawat u szyi. Ten krawat ruszy³ mnie
najbardziej. Zagada³em i tak od s³owa do s³owa okaza³o
siê, ¿e to, panie Kaziu, by³ uczony od archeologii. Na
wykopaliska nawet jeŸdzi³. Razu pewnego wróci³ z tych
wykopalisk za wczeœnie i gacha u boku swojej ¿ony za-
sta³. No to nie wytrzyma³ ch³opina stresu i poszed³
w tango na ca³ego. Rozpi³ siê, robotê szlag trafi³, rodzi-
nê te¿, bo dzieci znaæ go przez te wódê nie chcia³y. I tak
wyl¹dowa³. 

- W ¿yciu ró¿nie bywa, panie Eustachy. Raz siê jest na
wozie, innym razem pod. Niemniej ¿adna praca nie hañbi,
jak powiedzia³a pewna panna m³oda ze Szmulek, tul¹c siê
do swojego starego i pokracznego, ale za to dzianego wy-
brañca. Szaser

Co tam panie na Pradze...

¯adna praca nie hañbi
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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Ulica Jagielloñska (nr 38) na Pradze-Pó³noc kojarzy³a mi siê od najm³odszych lat
z Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV, nawet wówczas, gdy jeszcze tam nie
uczêszcza³em. By³ to przecie¿ jeden z najwa¿niejszych gmachów naszej dzielnicy,
w dodatku emanuj¹cy aur¹ i wiedz¹. Jeszcze bardziej poczu³em siê z nim zwi¹za-
ny, gdy w 1937 roku zacz¹³em tam naukê, a wspomnienia i kontakty z t¹ szko³¹
pozostaj¹ silne a¿ do dziœ. 

Ale od 20 lipca równie¿ inny adres z ulicy Jagielloñskiej wbi³ mi siê w pamiêæ.
I na pewno z niej ³atwo nie zniknie, poniewa¿ kojarzy siê ze zwi¹zkiem dwóch
wydarzeñ albo zjawisk, raczej odleg³ych od siebie, przynajmniej geograficznie.
Ten adres – Jagielloñska 26 – to siedziba Urzêdu Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego, a Urz¹d ten z kolei odpowiedzialny jest za skojarzenie Z³o-
tych Tarasów w Warszawie z dalekim pañstwem afrykañskim. Krótko mówi¹c,
Urz¹d Marsza³kowski, we wspó³pracy z ambasad¹ Demokratycznej Republiki
Kongo (DR Kongo) w Polsce, zorganizowa³ w Z³otych Tarasach fina³ konkursu Miss
Polonia Mazowsza 2008. Zwi¹zek Mazowsze-DR Kongo (dawny Zair) wynik³
z kontaktów gospodarczych miêdzy Mazowszem a prowincj¹ Dolne Kongo tego
pañstwa. Inicjatorami imprezy byli: Marsza³ek województwa Mazowieckiego, pan
Adam Struzik, i Chargé d’Affaires DR Kongo w Polsce, pan Isidore Mavambu Ma-
tumona. Jednym z najbardziej czynnych wspó³organizatorów imprezy by³ pan Wi-
told Prandota, zastêpca dyrektora Kancelarii Marsza³ka. Wszystko odby³o siê
w formacie wielkiego spektaklu, a tytu³ Miss Polonia Mazowsza 2008 zdoby³a pa-
ni Katarzyna Mikulska z Garwolina. 

Zwyciê¿czyni, oprócz licznych nagród od sponsorów, otrzyma³a puchar ufundo-
wany przez Marsza³ka Struzika, który obj¹³ honorowy patronat nad wyborami.

Objêcie tego patronatu by³o jeszcze jednym ze Ÿróde³ trwa³oœci kariery poli-
tycznej Marsza³ka. Niemal od samej Wielkiej Transformacji znajduje siê on na sce-
nie politycznej nowej Polski, zawsze zwi¹zany z Polskim Stronnictwem Ludowym.
By³ Marsza³kiem Senatu. Na Mazowszu jest czynny „od zawsze”. Przywi¹zuje
wielk¹ uwagê do bliskich kontaktów z ludŸmi. A w tych kontaktach towarzyszy
mu czêsto – tak jak w opisywanym finale – ¿ona - piêkna, inteligentna i dowcip-
na pani. 

A pan Chargé d’Affaires DR Konga? Jest w Polsce ju¿ wiele lat i nale¿y do naj-
milszych szefów misji dyplomatycznych w Warszawie. Reprezentuje zaœ kraj
o nieprawdopodobnym potencjale. Jego wielkoœæ jest oczywiœcie znana – 2 mi-
liony 345 tysiêcy km kw. Ale kiedy pan  Mavambu Matumona mówi, ¿e w Afry-
ce tylko dwa kraje przewy¿szaj¹ obszarem DR Kongo – Algieria (2 miliony 382
tysi¹ce km kw.) i Sudan (2 miliony 376 tysiêcy km kw) – to dodaje informacjê
o znaczeniu wprost prze³omowym: W przeciwieñstwie do tych dwóch krajów, DR
Kongo nie ma obszarów pustynnych i nie boryka siê z susz¹. Posiada ono obfi-
toœæ wody pitnej w postaci rzeki Kongo, jednej z najd³u¿szych i najpotê¿niejszych
rzek œwiata (4320 km). Rzeka ta dostarcza krajowi zdolnoœci produkowania –
w razie pe³nego wykorzystania – energii hydro-elektrycznej, jak mówi pan Ma-
vambu Matumona „w niewiarygodnych iloœciach”. „Mo¿e ona pokryæ potrzeby
kontynentu afrykañskiego, a nawet innych kontynentów, jak Europa, a tak¿e
czêœæ Œrodkowego Wschodu”. Ju¿ nie mówi¹c o bogactwach kopalnianych – od
miedzi do diamentów i z³ota – bo o tym powszechnie siê wie. 

I oto w takiej sytuacji podjêta zostaje w Polsce decyzja o zamkniêciu polskiej am-
basady w stolicy DR Konga – Kinszasie. To prawda, ¿e pañstwo to prze¿ywa³o burz-
liwe czasy, ale obecnie nastêpuje tam okres stabilizacji. A zreszt¹ wiadomo – am-
basadê ³atwo zamkn¹æ, ale otworzyæ trudno. Czesi ZWIÊKSZAJ¥ w³aœnie w Kinsza-
sie personel swojej ambasady. Po prostu nie tylko wiedz¹, gdzie jest z³oto, ale umie-
j¹ je te¿ wydobywaæ. Zygmunt Broniarek

Co za diabe³ w nas wstêpuje,
gdy wpadamy po pracy na za-
kupy w hipermarkecie? Biega-
my z wózkiem miêdzy pó³kami,
³aduj¹c jak leci to, co potrzeb-
ne, oraz to, co maj¹ w promo-
cji (taka korzystna cena!)
a tak¿e to, co wygl¹da napraw-
dê kusz¹co, smakowicie, a¿
œlinka leci i doprawdy trudno
sobie odmówiæ! Wózek pe³ny,
portfel pusty, w domu przycho-
dzi pora na refleksjê. Warto

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 

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

ZAK£AD POGRZEBOWY
„TOTUS”

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A KR E S  U S Ł UG

(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

ul. Grochowska 242

C A Ł O D O B O W O

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

URZ¥D MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
WYDZIA£ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DLA DZIELNICY WESO£A

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. Dz.U.03.80.721 ze zm.), Prezydent m.st. Warszawy informuje, ¿e:
1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Weso³a zosta³a wydana 

decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegaj¹cej na budowie ³¹cznika
ul. Górnej z ul. Armii Krajowej w Dzielnicy Weso³a, na dzia³kach ew. nr 72
i 73/6 z obrêbu 04-05. 

2. Decyzja wraz z za³¹cznikami znajduje siê do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Weso³a m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Weso³a, 05-075 Warszawa-Weso³a, ul. 1.Praskiego Pu³ku 33, pok. 209.

3. Od decyzji tej s³u¿y stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœre-
dnictwem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Weso³a w terminie
14 od dnia jej dorêczenia poprzez obwieszczenie.

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

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

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

�� szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin 

i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

� 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
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Nie da³ siê pokonaæ polski duch narodowy!
Mimo deszczowej aury setki wojów polskich,
z ró¿nych epok, przemaszerowa³y ulicami
Pragi i Warszawy lewobrze¿nej.

Opatrznoœæ okaza³a siê ³askawa dla „II Parady Historyczno-
Militarnej Pañstwa Polskiego”. Owszem, pada³o, ale nie tak mocno
¿eby zepsuæ imprezê. Natomiast  wystarczaj¹co silnie, aby spraw-
dziæ hart, zapa³ i ducha uczestników. Paradê zorganizowa³o Dusz-
pasterstwo Œrodowisk Twórczych i Sportu. By³a uroczysta msza

œwiêta celebrowana przez prymasa Józefa Glempa w katedrze œw.
Floriana, paradny przemarsz, konkursy, pokazy i galowy koncert.
W imprezie wziê³o udzia³ wojsko, pasjonaci w strojach z ró¿nych
epok oraz szkolna m³odzie¿ przebrana w zbroje i mundury. G³ów-
n¹ intencj¹ organizatorów by³o kszta³towanie systemu wartoœci -
Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Cudze chwalicie...
Cel Parady prosto uj¹³ jej g³ówny inicjator - ks. Andrzej Chibow-

ski: - Trzeba pokazaæ, ¿e mamy takie wartoœci, których przed Euro-
p¹ i œwiatem nie musimy siê wstydziæ! Rzeczywiœcie, patrz¹c na
zgromadzonych przed katedr¹ œredniowiecznych rycerzy, husarzy,
u³anów, powstañców warszawskich i prawdziwych ¿o³nierzy, duma
i moc nape³nia³a piersi. M³odzie¿ przygotowa³a na konkurs staro-
dawne stroje. Uczniowie podstawówki przy ul. Szaserów udawali
œredniowiecznych wojów. – Stroje robiliœmy trochê w szkole, ale

g³ównie w domu. Pomagali nam rodzice, babcia – mówili „rycerze”
Rafa³ Tomczak i Piotr Zygierewicz. Dwudziestoosobowa grupa
z SP Nr 141 przyku³a uwagê nawet prymasa Józefa Glempa (na
zdjêciu). 

Zagl¹daj¹ do okien tramwajom
Przemarsz ruszy³ sprzed pomnika ks. Skorupki, a zakoñczy³ siê

na Podzamczu. Tym razem, parafrazuj¹c jedn¹ z warszawskich pie-
œni, to konie polskiej jazdy zagl¹da³y do okien tramwajom (na zdjê-
ciu poni¿ej). – Ekstra impreza – powiedzia³ „Mieszkañcowi” Piotr
Buchman, który na Paradê przyjecha³ a¿ z warszawskich W³och. 
– Szczególnie przemarsz by³ bardzo buduj¹cy. Warto, aby impreza
odbywa³a siê cyklicznie.

Na Podzamczu czeka³y kolejne atrakcje: sprzêt bojowy, prezenta-
cje grup rekonstrukcyjnych, pokazy musztry i kaskaderki. A przede
wszystkim konkurs dla m³odzie¿y na „najlepsze stroje historyczne”. 

Kolego: Dodaj mi skrzyde³!
– W ci¹gu jednego dnia powsta³ mój strój husarza – mówi³a czar-

nooka uczennica Gimnazjum Nr 27 przy ul. Abrahama. – Niestety
nie mam skrzyde³... – t³umaczy³a siê przed jurorem ks. Andrzejem
Chibowskim i przygl¹daj¹cym siê konkursowi abp. Henrykiem Ho-
serem – ...kolega mia³ mi dowieŸæ skrzyd³a, ale nie dojecha³... Nie-

którym z uczestników konkursu m¿¹cy deszcz rozmoczy³ „¿ela-
zne” zbroje. W konkursie bra³y te¿ udzia³ grupy rekonstrukcyjne.
Przed logo „Mieszkañca”, który by³ patronem medialnym Parady,
spotkaliœmy warszawskich powstañców „spod Parasola”.

Czuwaj wiara...
To szczególna grupa rekonstrukcyjna. I nie mowa teraz o s³yn-

nym zamachu na Kutscherê, czy dwunastu innych specjalnych ak-
cjach prawdziwego „Parasola”. W czasie paradnego przemarszu
grupa mijaj¹c miejsca zwi¹zane z akcjami i histori¹ „Parasola” wy-
konywa³a tzw. salut i oddawa³a czeœæ swoim bohaterom. – Zale¿y
nam szczególnie, aby  m³odzie¿y przypominaæ o wartoœciach, za
które walczyli cz³onkowie batalionu „Parasol” – mówi³ „powsta-
niec” Pawe³ Babiñski. 

Zgodnie ze s³owami piosenki – wiara czuwa i mo¿emy na ni¹ li-
czyæ! Paradê zakoñczy³ galowy koncert „Polonia Semper Invicta”,
którego tytu³ mo¿na przet³umaczyæ: Polska Nigdy Niepokonana.
Ani przez wrogów, ani przez pogodê. Adam Rosiński

Polski oręż – niezwyciężony!

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

„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie

UDANE ZAKUPY BLISKO DOMU

Zapraszamy do pawilonu handlowego
przy ul. Marysiñskiej 23a

po modernizacji

Stworzyliœmy nowoczesne centrum zakupów:
� sala sprzeda¿owa powiêkszona o ponad 50 m2

� nowa aran¿acja 
i wyposa¿enie

� zmieniony
wystrój

� klimatyzacja
� parking 

dla klientów
� bogaty wybór

artyku³ów spo¿ywczych i przemys³owych

Godziny otwarcia sklepu:
poniedzia³ek-pi¹tek 6.00-20.00; 

sobota 7.00-15.00
PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY: KARTY P£ATNICZE,

KARTY KLIENTA SPO£EM, BONY SODEXHO
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Mistrzem ceremonii kon-
certu, pod honorowym patrona-
tem ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego i prezydent
Warszawy Hanny Gronkie-
wicz-Waltz by³a Magda Umer,
która wkroczy³a na scenê nuc¹c
Okularników, a potem majesta-
tycznie zajê³a miejsce za biur-

kiem, zza którego zapowiada³a
wystêpuj¹cych, sypi¹c przy
tym, jak z rêkawa anegdotami.

Jury w sk³adzie: Iza Zaj¹c,
Emilia Goszczycka, Ewa Kruk,
Piotr Machalica, Henryk Miœkie-
wicz, Jan Wo³ek po wys³uchaniu
12 wykonawców przyzna³o I na-
grodê Alicji Pyziak, II Agacie
W¹tróbskiej, a III Annie Wójciak. 

Zdobywczyni pierwszej na-
grody Alicja Pyziak jest 17-let-
ni¹ uczennic¹ liceum w Biela-
wie. Pokona³a konkurentów,
wœród których byli zawodowi
aktorzy i absolwenci szkó³
muzycznych. Alicja okaza³a
siê bezkonkurencyjna. Zgro-
madzona w teatrze Roma pu-
blicznoœæ wys³ucha³a brawu-

rowego wykonania „Ko³ysanki
dla babci”. Muzykê do s³ów
oczywiœcie Agnieszki Osiec-
kiej napisa³a Ewa Kornecka. 

Zachwyt publicznoœci wzbu-
dzi³a te¿ Anna Wójciak - góral-
ka z Zakopanego, która wyko-
na³a „Byle nie o mi³oœci” z mu-
zyk¹ Adama S³awiñskiego, tro-
szeczkê przet³umaczone na jê-

zyk góralski. Piosenki Agnie-
szki Osieckiej docieraj¹ bo-
wiem do wszystkich, nie tylko
do tych, którzy maj spêdzaj¹ na
pachn¹cej „szalonym, zielonym
bzem” Saskiej Kêpie. 

Ide¹ konkursu wokalnego
„Pamiêtajmy o Osieckiej” jest
interpretacja piosenek z teksta-
mi poetki. Organizuje go funda-
cja „Okularnicy” prowadzona
przez córkê Agnieszki Osiec-
kiej Agatê Passent. Organizato-
rzy podkreœlaj¹, ¿e interpreta-
cja, to wyjaœnianie, przybli¿a-

nie s³uchaczowi myœli, idei za-
wartych w utworze. Im wier-
niej, ale i oryginalniej ten prze-
kaz nastêpuje, tym lepsza inter-
pretacja. Przez 11 lat konkurs
wy³oni³ wiele gwiazd. Tu za-
czyna³y Anna Dereszowska,
Magdalena Kumorek czy Joan-
na Liszowska. Kolejny konkurs
- za rok. MKP 

„Pamiętajmy o Osieckiej”
W Teatrze Roma odby³ siê fina³ jedenastego
ju¿ konkursu „Pamiêtajmy o Osieckiej” 2008.
Goœciem specjalnym wieczoru by³a Katarzyna
Nosowska, która œpiewa³a Osieck¹ i nie tylko. 

Pierwsze 
Monidło dla
warszawiaka! 

W sobotê, 6 wrzeœnia, w Miñsku
Mazowieckim odby³ siê I Festi-
wal Jana Himilsbacha. W ra-
mach Festiwalu przyznana zo-
sta³a nagroda „Monid³o 2008”
dla najlepszego niezawodowego
aktora. 

Spoœród wielu kandydatów, wœród których
by³y i Anna Przybylska i Katarzyna Cichopek
laureata wybiera³a publicznoœæ w SMS-owym
g³osowaniu. Nagrodê otrzyma³ Henryk Go³ê-
biewski – niezapo-
mniany Cegie³ka
z serialu „Stawiam
na Tolka Banana”,
Poldek z „Podró¿y za
jeden uœmiech”,
który na ekrany po-
wróci³ rol¹ w filmie
„Edi”. Jeden z naj-
bardziej warszaw-
skich aktorów – ama-
torów. 

Od rana w miñ-
skim kinie „Œwiato-
wid” trwa³ przegl¹d
filmów z udzia³em
Jana Himilsbacha
i jemu poœwiêco-
nych. 

Mo¿na by³o zoba-
czyæ „Rejs”, „Wnie-
bowziêtych”, „Monid³o”, „Jak to siê robi” i doku-
ment „Himilsbach - prawdy, bujdy, czarne dziury”.
By³y tak¿e wystawy specjalne: Monid³a z kolekcji
Leny i W³adys³awa Grochowskich, Plakaty Miros³a-
wa Zdrodowskiego, Malarstwo Tomasza Nowaka.

O 16-tej rozpoczê³a siê szeœciogodzinna impre-
za „Artyœci Himilsbachowi”, podczas której za-
grali m.in. Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskie-

go Okrêgu Wojskowego, Big Band Miñsk Mazo-
wiecki i Orkiestra Dni Naszych, Chodowiacy,
Caro Dance oraz Zakopower. Imprezê z wrodzo-
nym sobie wdziêkiem i humorem prowadzili Mi³-
ka Skalska i Robert Samot – prezenterzy TVP
Warszawa.

Nie zabrak³o goœci specjalnych – Kazimiery
Utraty, która zagra³a w s³ynnym „Monidle”, An-
toniego Krauzego, który je wyre¿yserowa³ oraz
Feriduna Erola – niezapomnianego marynarza
z „Rejsu”. Goœciem honorowym by³a Barbara Hi-
milsbach – wdowa po aktorze, pisarzu i kamie-
niarzu (na zdjêciu z Henrykiem Go³êbiewskim).
Warto pamiêtaæ o tym wyuczonym zawodzie Ja-
na Himilsbacha. On na pytanie, któr¹ swoj¹ twór-
czoœæ stawia wy¿ej – literack¹, czy kamieniarsk¹
odpowiada³, ¿e kamieniarsk¹, bo dzie³em granito-
wym „d...y nikt sobie nie podetrze”.

Pomys³odawc¹ festiwalu jest Ewa Sumis³aw-
ska z TVP Warszawa, a organizatorem TVP War-
szawa, dziennik „Polska”, urz¹d miasta Miñsk
Mazowiecki. Miejsce festiwalu nie przypadkowe.
Jan Himilsbach, choæ zwi¹zany z Warszaw¹

i warszawsk¹ Prag¹ urodzi³ siê w Miñsku Mazo-
wieckim. Organizatorzy i mieszkañcy Miñska
maj¹ nadziejê, ¿e impreza bêdzie cykliczna. Te-
goroczny festiwal przyci¹gn¹³ t³umy mi³oœników
twórczoœci Jana Himilsbacha. Mo¿na by³o kupiæ
na DVD filmy z jego udzia³em i wg jego scena-
riuszy oraz zbiory opowiadañ jego autorstwa. 

Małgorzata K. Piekarska

Od ostatniej dekady lipca nasili³y siê
skargi posiadaczy odbiorników telewi-
zyjnych. Do naszej redakcji docieraj¹ in-
formacje o znacznym pogorszeniu sygna-
³u telewizyjnego. Czytelnicy skar¿¹ siê na
tzw. œnie¿enie obrazu, zanikanie koloru,
a nawet niemo¿noœæ odbioru jakiegokol-
wiek programu telewizyjnego. Najwiêcej
tego typu uwag trafia do nas ze Œródmie-
œcia i s¹siaduj¹cych z nim dzielnic. Wiele
osób wrêcz przesta³o ogl¹daæ telewizjê.
Specjaliœci montuj¹ anteny na dachach, sta-

raj¹ siê dostroiæ odbiorniki i osi¹gaj¹ po³o-
wiczny sukces. Nie musimy byæ bezradni,
gdy¿ istnieje znakomity œrodek zaradczy.

W nocy z 21 na 22 lipca 2008 r. nast¹pi-
³a zmiana nadajnika emituj¹cego w Warsza-
wie i okolicach sygna³ telewizyjny stacji
TVP1, TVP2, TVP3, TVN, TV4, POLSAT
i TV PULS. Obecnie analogowy sygna³ te-
lewizyjny dociera do mieszkañców War-
szawy i Mazowsza ju¿ nie z Pa³acu Kultury
i Nauki, ale z nowego nadajnika w £azach,
w okolicy Janek pod Warszaw¹. 

Wed³ug szacunków trzeba zmodernizo-
waæ ponad po³owê instalacji antenowych.
Wiêkszoœæ z nich ju¿ zosta³a zmieniona.
A co z pozosta³ymi odbiorcami sygna³u,
którzy mimo zmian nadal nie maj¹ mo¿li-
woœci ogl¹dania audycji telewizyjnych
w zadowalaj¹cej jakoœci? 

Przys³anianie budynku PKiN przez coraz
gêœciej wyrastaj¹ce w rejonie centrum wie-

¿owce wywo³a³o decyzjê o zmianie lokalizacji
nadajnika. Pozostawienie nadajnika na PKiN
spowodowa³oby pog³êbiaj¹ce siê pogorszenie
jakoœci odbioru poprzez odbicia. Usytuowanie
w centrum Warszawy uniemo¿liwia³o rów-
nie¿ nadawanie sygna³u z pe³n¹ moc¹, zgo-
dnie z przydzielon¹ koncesj¹. Przeniesienie
nadajnika poza miasto znacz¹co rozszerzy³o
zasiêg urz¹dzenia, obejmuj¹c obszary, na
których odbiór by³ dotychczas niemo¿liwy. 

Dostosowanie instalacji do nowego
nadajnika wymaga sprawdzenia wszystkich

elementów. Instalacje kilkuletnie wymagaj¹
poprawienia po³¹czeñ, zastosowania zwrot-
nic, wzmacniaczy. Pod³¹czenia przewodów
nie mog¹ byæ skorodowane. Kable anteno-
we po kilku latach na powietrzu powinny
byæ wymienione, anteny skorodowane na-
le¿y oczyœciæ lub wymieniæ. Krótko
mówi¹c: zanim zdecydujemy siê na wy-
mianê anten musimy sprawdziæ ca³¹ in-
stalacjê. Wszystko kosztuje, a efekt w wie-
lu przypadkach bêdzie taki sobie. Zainsta-
lowanie kilkudziesiêciu anten na jednym
budynku nie jest wyrazem estetyki i nie
wzbudza euforii administratorów.

Zbyt silny sygna³ dla TVP1 i TVP2 te¿
mo¿e byæ przeszkod¹ w odbieraniu sygna³u
telewizyjnego. Zjawisko to wystêpuje na
¯oliborzu, Woli i Ochocie. Zmierzone po-
ziomy sygna³u to 95-100 dBuV. Tak wyso-
ki poziom przesterowuje g³owice, co mo¿e
siê objawiaæ brakiem kontrastu na kana³ach

TVP1 i TVP2, natomiast na pozosta³ych –
zaœnie¿eniem wraz z pr¹¿kami i falowa-
niem obrazu. Konieczny jest wtedy dobór
korektora sygna³u. Indywidualny u¿ytkow-
nik mo¿e mieæ z tym problemy. 

Najprostszym rozwi¹zaniem jest zapew-
nienie sobie dostêpu do sygna³u telewizyj-
nego dostarczanego za pomoc¹ telewizji
kablowej. Wysoka jakoœæ emisji przez tele-
wizjê kablow¹ w porównaniu z odbiorem
za pomoc¹ anten naziemnych nie jest jedy-
nym atutem przemawiaj¹cym za takim roz-
wi¹zaniem. Jest nim równie¿ zdecydowa-
nie wiêksza oferta programowa. Do g³ów-
nych wad nale¿y obowi¹zek op³acania abo-
namentu za dostarczanie sygna³u telewizji
kablowej. 

Porównaliœmy dla Pañstwa ofertê trzech
g³ównych operatorów na warszawskim ryn-
ku (wszyscy ci operatorzy s¹ równie¿ do-
stawcami sygna³u dostêpu do internetu oraz
us³ug telekomunikacyjnych).

Z porównania wynika, ¿e najlepsz¹ ofertê
pod wzglêdem cenowym oraz liczby nadawa-
nych programów posiada firma Spray. Tym
bardziej, ¿e do redakcji nie dotar³y negatywne
uwagi o funkcjonowaniu tej kablówki. (aro)

Kablówki do wyboru

SYGNAŁ TV DO POPRAWKI

ASTER
Udostêpnienie sygna³u analogowego 69,00 PLN

jednorazowo 
Abonament Basic 57 progr. 67,10 PLN

miesiêcznie
Abonament Antena 11 progr. 26,57 PLN

miesiêcznie 
UPC

Udostêpnienie sygna³u analogowego 100,00 PLN
jednorazowo 

Abonament Pakiet Pe³ny 61 progr. 59,90 PLN
miesiêcznie 

SPRAY
Udostêpnienie sygna³u analogowego 99,00 PLN

jednorazowo  
Abonament Pakiet Pe³ny 63 progr. 39,90 PLN

miesiêcznie
Abonament Pakiet Podstawowy 10 progr. 9,00 PLN

miesiêcznie

„Pan Cogito 
w Wielkim Mieście” 

Przenoœna, parkowa wypo¿yczalnia ksi¹¿ek
pojawi³a siê w ostatni weekend wrzeœnia
w parku Skaryszewskim. Spacerowicze mogli
wypo¿yczyæ ksi¹¿kê pod zastaw dokumentu
to¿samoœci, a potem usi¹œæ na ³awce i oddaæ
siê lekturze. 

Jesienna aura sprzyja refleksji. Prawdziwa biblioteka, a w niej
krzes³a i stó³ stwarza³y atmosferê czytelni. Oferta by³a skierowana
g³ównie do mi³oœników twórczoœci Zbigniewa Herberta, ale nie tyl-
ko. M³odsi chêtnie wypo¿yczali bajki i ogl¹dali obrazki. W wypo-
¿yczalni znalaz³y siê miêdzy innymi tomiki poezji mistrza, eseje,
dramaty i archiwalne wydania „Twórczoœci” z fragmentami dzie³
autora „Pana Cogito”. 

Czytelnicy mogli przeczytaæ korespondencjê, jak¹ Herbert pro-
wadzi³ z Czes³awem Mi³oszem i Stanis³awem Barañczakiem, a tak-
¿e pozycje, w których s¹ informacje o Zbigniewie Herbercie. Chêt-
nych by³o wielu. By³y momenty, kiedy szafka z ksi¹¿kami by³a nie-
mal pusta. W nietypowej bibliotece znalaz³o siê oko³o 60 ksi¹¿ek.
Dodatkowo g³ówn¹ alejê w parku Skaryszewskim udekorowa³y
tekturowe sto¿ki, na których znalaz³y siê fragmenty cytatów z wier-
szy poety (przet³umaczone tak¿e na jêzyk angielski). Organizato-
rem akcji zorganizowanej w Roku Zbigniewa Herberta by³a funda-
cja Res Publica Nowa. MKP

Fragment koncertu
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- Co za zadupie! Ju¿ dalej
tej konferencji nie mogliœcie zro-
biæ? – szeptem pyta³ Roberta
Trzaski (fotografa Urzêdu Mia-
sta) jeden z dziennikarzy przyby-
³ych na zorganizowane na „Dru-
karzu” spotkanie. „Mieszkaniec”
delikatnie, ale z prask¹ stanow-
czoœci¹, zwróci³ uwagê dzienni-
karzowi, ¿e jeœli chce przyje¿-
d¿aæ na nasz¹ stronê Wis³y, to
musi zwa¿aæ co mówi. Ale
w tym przykrym stwierdzeniu
jest zawarta prawda, jak postrze-
gana jest Warszawa prawobrze¿-
na i jak wiele potrzebuje doinwe-
stowania finansowego i promo-
cyjnego. Podobnie, jak ma³e klu-
by sportowe, których sytuacja
czêsto jest wrêcz tragiczna. 

Dzieci prosz¹ prezydent

Rozpadaj¹ce siê obiekty, brak
infrastrukturalnego zaplecza
sportowego, problemy finanso-
we – to rzeczywistoœæ znacznej
czêœci klubów. A mimo tego
dzia³aj¹ i nawet odnosz¹ sukce-
sy. Si³¹ napêdow¹ jest zapa³ spo-
rtowych spo³eczników i dzia³a-
czy. – Programem rewitalizacji
chcemy ratowaæ sto³eczne kluby,
które po odejœciu sponsorów,
w latach osiemdziesi¹tych, po-
zostawione zosta³y same sobie –
mówi³a na murawie „Drukarza”
prezydent Warszawy. Towarzy-
sz¹cy jej Wies³aw Wilczyñski,
dyrektor sto³ecznego biura spo-
rtu, przypomnia³, ¿e kluby spo-
rtowe, które miasto chce wes-
przeæ „realizuj¹ zadania samo-
rz¹du gminy”. – Tak wiêc, mamy
w tym interes, ¿eby naszych
partnerów wspieraæ finansowo

– mówi³ dyrektor. „Mieszka-
niec” przypomina, ¿e Miasto ma
nie tylko „interes” we wspiera-
niu klubów sportowych, ale tak-
¿e obowi¹zek. I realizacji tego
obowi¹zku oczekuj¹ nie tylko
w³adze klubów, ale doroœli
i m³odzi mieszkañcy stolicy. 

Gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz
znalaz³a siê w otoczeniu jednej
z pi³karskich sekcji „Drukarza”
„Mieszkaniec” zapyta³ dzieci, jak
bardzo chc¹ rewitalizacji klubu,

nowego boiska, szatni, ³azienek...
– Bardzo chcemy! – chóralny
krzyk nastêpców ¯urawskiego
i braci ¯ew³akow uwieczniony
zosta³ na zamieszczonym poni¿ej
zdjêciu i wprawi³ w dobrotliwy
uœmiech pani¹ prezydent. 

Skromne pieni¹dze, 
du¿e ryzyko

Dobrze, ¿e coœ drgnê³o
w kwestii dofinansowania klu-

bów sportowych. Proponowa-
ny przez w³adze program ma
uporz¹dkowaæ od strony for-
malno-prawnej relacje pomiê-
dzy Miastem a klubami, po-
wstrzymaæ ich degradacjê oraz
wspomóc finansowo m³o-
dzie¿owy i kwalifikowany
sport. Brzmi, to górnolotnie,
ale jaka bêdzie rzeczywistoœæ?
– W tym roku przeznaczamy na
program trzy miliony z³otych,
a w przysz³ym piêæ milio-
nów – deklarowa³a prezydent. 
– A na co to wystarczy? – py-
ta³ retorycznie po konferencji
Roman Król z zarz¹du po³u-

dniowopraskiego KS Orze³
i zwróci³ siê do prezesa „Dru-
karza” Zbigniewa Kani: - Pan
popatrzy tylko na ogrodzenie
swojego klubu. Sama wymiana
ogrodzenia poch³onie przesz³o
milion z³otych... A deklarowa-
ne przez Miasto pieni¹dze
trzeba podzieliæ na kilka klu-
bów.

Jak na razie do programu re-
witalizacji przyst¹pi³o szeœæ
sto³ecznych klubów. Zarz¹dy
pozosta³ych obawiaj¹ siê
udzia³u w miejskim programie
m.in. dlatego, ¿e warunkiem
jest przekazanie Miastu ca³ego
maj¹tku klubu i zrezygnowa-
nie z roszczeñ do u¿ytkowa-
nych terenów. – My te¿ siê te-
go boimy, ale ryzykujemy i ma-

my nadziejê, ¿e nie zostaniemy
„wykolegowani” – powiedzia³
„Mieszkañcowi” prezes Ka-
nia. – Mamy wybór – pójœæ
w komercjê i wynajmowaæ
obiekt firmom na imprezy, al-
bo zaryzykowaæ, „poddaæ siê”
Miastu i dalej trenowaæ m³o-
dych ludzi, którzy w liczbie
prawie czterystu przychodz¹
do nas na sekcjê pi³karsk¹,
³ucznicz¹ i kajakarsk¹.

Zmieniæ fragment 
„zadupia”

Pierwszym etapem progra-
mu bêdzie utworzenie na bazie
klubów Centrów Sportowo-
Szkoleniowych. „Mieszka-
niec” zapyta³ w³adze Warsza-
wy, czy, korzystaj¹c z blisko-
œci powstaj¹cego Stadionu Na-
rodowego, nie warto utworzyæ
na  „Drukarzu” oœrodka tre-
ningowego. – Przyj¹³em do
wiadomoœci i rozumiem, ¿e
pan redaktor chcia³by, aby ta-
ki oœrodek tutaj powsta³ – wy-
mijaj¹co odpowiedzia³ dyr.
Wilczyñski. Niewa¿ne, co by
chcia³ ten, czy inny redaktor.
Wa¿ne, aby prawobrze¿na
Warszawa i gospodarz Euro
2012 – Praga Po³udnie, w jaki-
kolwiek sposób skorzysta³a
w zwi¹zku z przygotowaniami
do najwiêkszej w historii Pol-
ski sportowej imprezy. A jak
na razie nie widaæ efektywne-
go zaanga¿owania Miasta
w szansê, jak¹ prawobrze¿nej
Warszawie niesie Euro 2012.
Nawet metra na mistrzostwa
nie bêdzie... Mo¿e chocia¿
„Drukarz” zyska nowe obli-
cze? Takie, aby nasza m³o-
dzie¿ mog³a trenowaæ w cywi-
lizowanych warunkach i aby
przyjezdni dziennikarze nie
mówili o miejscu oddalonym
o trzy kilometry od miejskiego
ratusza – „zadupie”... 

ar

W drugiej po³owie wrzeœnia, na „Drukarzu”, prezydent stolicy Hanna
Gronkiewicz-Waltz og³osi³a program rewitalizacji sto³ecznych klubów spo-
rtowych. KS Drukarz Warszawa, jako pierwszy przyst¹pi³ do programu.

PREZYDENT NA MURAWIE

OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Niczym FENIKS z popio³ów tak
JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

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

PROMOCJEPP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

Wszystkie informacje w kasie oraz pod numerem:
tel. 0 22 619-27-59; 0 22 818-83-81

WOW „Wis³a” Oœrodek Namys³owska
Warszawa ul. Namys³owska 8 

ZAPRASZA na:
baseny kryte, si³owniê, fitness, saunê

oraz naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych

www.namyslowska.waw.pl
Gie³da „Namys³owska” w ka¿d¹ sobotê i niedzielê 800-1500

REKLAMA REKLAMA
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

REKLAMA REKLAMA

Jak co roku, w niedzielê naj-
bli¿sz¹ rocznicy œmierci Ojca Pio,
ksi¹dz Andrzej Kuflikowski, pro-
boszcz parafii pod wezwaniem
œwiêtego, zorganizowa³ odpust
i festyn integracyjny. Tym razem
uroczystoœæ mia³a szczególny
wymiar. W koñcu, w tym roku
minê³o dok³adnie 40 lat od œmier-
ci patrona parafii. Okr¹g³¹ roczni-
cê zaakcentowano wmurowuj¹c
kamieñ wêgielny pod budowê
nowej, ju¿ nabieraj¹cej kszta³tów
œwi¹tyni. Aktu wmurowania do-
kona³ arcybiskup Henryk Hoser,
Ordynariusz Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej. W uroczystoœci
uczestniczy³o wielu po³udniowo-
praskich duchownych, prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz, w³adze i mieszkañcy
dzielnicy, a prezydent Polski
Lech Kaczyñski wystosowa³ na
tê chwilê specjalny list. 

Zdradziæ trzeba, ¿e pod budo-
wê koœcio³a wmurowano a¿ dwa
kamienie wêgielne – jeden z wa-
tykañskiego grobu œwiêtego Pio-

tra, a drugi z San Giovanni Ro-
tondo, gdzie zmar³ i spoczywa
œwiêty Ojciec Pio. Kamienie ma-
j¹ daæ mocn¹ podstawê budowa-
nego koœcio³a i ci¹gle tworz¹cej
siê tutaj wspólnoty parafialnej. 

Uroczystej mszy œwiêtej
przewodniczy³ abp. Henryk
Hoser (na zdjêciu). – Dziwna
sceneria – powiedzia³ „Mie-
szkañcowi” jeden z goszcz¹-
cych w koœciele. – Surowe mu-

ry, go³y beton, a na tym tle piêk-
nie ubrany i œpiewaj¹cy chór.
A nad o³tarzem wisz¹ mapy tu-
tejszych osiedli... Ale to ma
swój urok i widaæ, ile trzeba je-
szcze zrobiæ, dla kogo i ¿e war-
to. Po mszy na wiernych i goœci

czeka³a grochówka, a póŸniej
koncerty. U Ojca Pio wyst¹pili
m.in. klerycy z zespo³u „The
Smilers”, chór muzyki gospel
„Soul Connection” i Irena Ja-
rocka. Ada M.

Kamienie u Ojca Pio
Na Goc³awiu, w parafii p.w. œw. Ojca Pio w niedzielê 21 wrzeœnia,
odby³ siê odpust i festyn integracyjny. Surowe mury powstaj¹ce-
go koœcio³a ciep³o powita³y wiernych i goœci.

W pi¹tek 26 wrzeœnia obchodzono Euro-
pejski Dzieñ Jêzyków. Tego te¿ dnia uro-
czyœcie otwarto oddzia³ Biblioteki Brytyj-
skiej British Council na Pradze Po³udnie.
Biblioteka bêdzie prowadzona w porozu-
mieniu z Bibliotek¹ Publiczn¹ w Dzielni-
cy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

W uroczystoœci wziêli udzia³ Rick Todd, amba-
sador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii Pó³nocnej, Tony O'Brien, dyrektor
British Council oraz Tomasz Kucharski, bur-
mistrz Dzielnicy Praga Po³udnie. 

Brytyjczycy przekazali oko³o 18 tys. wolumi-
nów (angielska literatura wspó³czesna i ksi¹¿ki
do nauki jêzyka) 2 tys. DVD (kolekcja filmów fa-
bularnych, popularnonaukowych i dokumental-
nych) ponad tysi¹c anglojêzycznych ksi¹¿ek au-
dio na CD oraz pozycje dla dzieci. 

- Cieszymy siê z porozumienia z British Council -
powiedzia³a Izabella Czerwiñska, dyrektor Bibliote-
ki Publicznej. Burmistrz Tomasz Kucharski podkre-
œli³, ¿e jest niezwykle dumny z tego, ¿e ma to miej-
sce w jego dzielnicy. Do tych s³ów odniós³ siê dyrek-
tor British Council Tony O'Brien, który powiedzia³,
¿e na samym pocz¹tku rozmów mówiono mu, ¿e
Praga Po³udnie i ulica Meissnera to koniec œwiata. 

- Dziœ myœlê, ¿e jeœli tak wygl¹da koniec œwia-
ta, to mo¿emy byæ spokojni o œwiat - zakoñczy³
O'Brien. 

W lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Meis-
snera 5 w Warszawie mieœci siê nowoczeœnie
wyposa¿ona Czytelnia Naukowa nr V z czytel-
ni¹ prasy, wypo¿yczalnia ksi¹¿ek obcojêzycz-
nych i wypo¿yczalnia ksi¹¿ek mówionych dla
osób s³abowidz¹cych i niewidomych. 

W bibliotece znajduje siê 70 stanowisk czy-
telniczych z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia noteboo-
ka oraz urz¹dzenie zwane autolektorem, odczy-
tuj¹ce syntetycznym g³osem tekst drukowany.
Biblioteka, jako jedyna z bibliotek publicznych
w Warszawie, oferuje Internet dla niewido-
mych. 

Małgorzata K. Piekarska

ANGLICY NA GOCŁAWIU
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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; 022 672-79-36

022 610-10-57; 022 671-63-13

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

REKLAMA REKLAMA

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     JJJJEEEESSSS IIII EEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie
informuje, ¿e w ZLO przy ul. Grochowskiej 339 rozpoczêto ro-
boty budowlane w zakresie przebudowy i modernizacji wraz

z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepe³nosprawnych.
W zwi¹zku z podjêtym zadaniem wprowadzono na czas trwania

remontu nastêpuj¹ce zmiany organizacyjne w Zespole. 

�� Od 23.09.2008 r. œwiadczenia w rodzaju POZ z ZLO ul. Grochowska
339 bêd¹ udzielane pacjentom w ZLO przy ul. Ostro³êckiej 4. tel. 022 –
810-80-78, 022 – 810-20-42 lub 43

�� Od 25.09.2008 r. œwiadczenia w rodzaju Nocnej Pomocy Lekarskiej
i Pielêgniarskiej, Ambulatoryjnej i Wyjazdowej bêd¹ udzielane pacjen-
tom w ZLO przy ul. Abrahama 16 - tel. 022 – 671-22-56 

�� Od 26.09.2008 r. œwiadczenia w rodzaju Leczenie Stomatologiczne
z ZLO ul. Grochowska 339 bêd¹ udzielane pacjentom w ZLO przy ul.
Korytnickiej 42/44 – tel. 022- 810-70-35

Dyrektor SZPZLO


 Ludzie listy pisz¹... a               czyta

PRAGA – Szlaban na przejœcie?

Szlaban czêsto jest zamkniêty, a 88 (jak wylicza
pisz¹ca w tej sprawie Czytelniczka) schodków
k³adki nad torami jest nie do pokonania dla osób
starszych i matek z dzieciêcymi wózkami (brak
podjazdów). Ludzie przechodz¹ wiêc przez tory,
a Stra¿ Miejska i S³u¿ba Ochrony Kolei wlepia im
mandaty. Wiod¹cy przez torowisko „chodnik ma

szerokoœæ jednej p³yty. ¯eby chocia¿ te p³yty le¿a-
³y równo, ale sk¹d! S¹ wyszczerbione, powywra-
cane albo w ogóle ich nie ma”. I tutaj pojawia siê
niebezpieczeñstwo, gdy¿ zgodnie z przepisami
przejœæ chodnikiem mo¿na wtedy, gdy szlaban jest
uniesiony, a w³aœnie wtedy przez torowisko prze-
je¿d¿aj¹ te¿ samochody. £atwo siê potkn¹æ i na
torowisku... wpaœæ pod samochód. Polecamy ten
chodnik uwadze w³adz Pragi Po³udnie i kolei.

PRAGA – Budowniczowie chodników
„Przypominaj¹ mi siê czasy Polski Ludowej”

– w przekazanym nam liœcie do burmistrza Pra-
gi Po³udnie pan Mieczys³aw Wolski pyta co

z remontem chodnika  przy ul. ks. Sztuki? Rok
temu Wydzia³ Infrastruktury zapewnia³, ¿e ten
remont „zostanie wykonany po sezonie zimo-
wym 2007/2008”. Tym razem musimy wzi¹æ
w obronê Urz¹d Dzielnicy. O ile ten remont
w ogóle bêdzie wykonany, to przecie¿ napisali
prawdê – „po sezonie zimowym 2007/2008”.
Jest po sezonie? Jest. Za rok te¿ bêdzie. Obojêt-
nie kiedy nast¹pi¹ prace, bêdzie to na pewno
„po sezonie zimowym 2007/2008”. A, ¿e je-
szcze mo¿e byæ po kilku nastêpnych sezonach,
to ju¿ inna sprawa. Ale b¹dŸmy dobrej myœli,
bo jak czytamy na internetowej stronie urzêdu:
„Priorytetem w dziedzinie budowy chodników
na terenie naszej Dzielnicy s¹ remonty tych od-
cinków, które nie gwarantuj¹ bezpieczeñstwa
poruszania siê”.

PRAGA – Wêze³ gordyjski
Dwie sprawy porusza w liœcie inny Czytelnik

(dane do wiadomoœci redakcji). Pierwsz¹
z nich jest sugestia, ¿eby „wybudowaæ po jed-
nym dodatkowym pasie ruchu skrêtu w prawo

z ul. Grenadierów i Poligonowej w ul. Ostro-
bramsk¹”. Czytelnik pisze, ¿e „w godzinach
szczytu wyjechaæ z tych ulic to makabra”. Wie-
my coœ na ten temat, bo przecie¿ nasza redak-
cja znajduje siê w tym rejonie. Ale z naszych
informacji wynika, ¿e bêdzie jeszcze gorzej,
gdy¿ z wyjaœnieñ urzêdników ZDM (przy oka-
zji debat nad przebiegiem odcinka Obwodnicy
Œródmiejskiej) wnioskujemy, ¿e planuj¹ zli-

kwidowanie skrêtu z ul. Poligonowej w lewo
i ¿eby dostaæ siê na Trasê £azienkowsk¹ trzeba
bêdzie jeŸdziæ ul. Grenadierów, a¿ do al. Sta-
nów Zjednoczonych... Druga sprawa z listu te-
go Czytelnika dotyczy Wawra. „Konia z rzê-
dem, kto odnajdzie adres Lucerny 108”. Rze-
czywiœcie, jad¹c t¹ ulic¹ od strony Traktu Lu-
belskiego po numerze 106 pojawia siê 110.
A gdzie 108? Ha, 108 jest... a¿ dwadzieœcia po-
sesji dalej, na skrzy¿owaniu ul. Lucerny z ul.
Mrówcz¹. A na poszukiwanym budynku wisz¹
a¿ dwie tablice adresowe! Jedna „ul. Lucerny
108”, a druga „ul. Mrówcza 243”. Zaskoczony
Czytelnik pyta „czy ten sam budynek mo¿e
mieæ podwójn¹ numeracjê?” Odpowiadamy –
w Wawrze, tak. Nie od dziœ wiadomo, ¿e to
dzielnica cudów...

WAWER – Zapomniane „zabytki”
Szkoda, ¿e nic cudownego nie dzieje siê ze sto-

j¹c¹ przy ul. Bia³oborskiej 9 „Will¹ Wawer”. Jej
mieszkaniec pan Krzysztof Dziubak pisze w mailu,
¿e „w latach 90. gmina pozby³a siê tej ruiny od-
daj¹c j¹ w³aœcicielowi”, który „od 15 lat tu nie
zajrza³”. Faktycznie, budynek jest w op³akanym
stanie. Po prostu – rozpada siê. Przygnêbiaj¹cy

widok dope³nia przechylaj¹cy siê drewniany wy-
chodek na podwórku, nieco przes³oniêty stert¹
drewna zgromadzonego na zimowy opa³. W ta-
kich warunkach mieszkaj¹ niektórzy wawerczy-

cy! W XXI wieku, w stolicy pañstwa organizuj¹-
cego Euro 2012, w dzielnicy, w której mieszka
pani prezydent Warszawy... Burmistrzowi Wawra
polecamy koñcowy fragment maila pana Krzy-
sztofa: „O zabytki trzeba dbaæ, ale dzielnica po-
winna te¿ dbaæ o swoich mieszkañców i nie pozo-
stawiaæ ich w warunkach ubli¿aj¹cych godnoœci
ludzkiej...”

Na koniec tej krótkiej „prasówki” jeszcze raz
Wawer. Klienci sklepu Spo³em przy ul. Patriotów
pytaj¹, czy to prawda, ¿e w³adze samorz¹dowe
chc¹ im zabraæ przysklepowy parking: „Ten sklep

jest dla nas bardzo wa¿ny – przecie¿ nie mo¿e byæ
tak, ¿eby przy takim du¿ym sklepie nie by³o par-
kingu!”. Sprawê próbowaliœmy wyjaœniæ u prezesa
Spo³em WSS, ale na razie prezes jest na urlopie.
Obiecujemy, ¿e wrócimy do tematu w nastêpnym
numerze.

WESO£A – Kartka znad morza
A na samiutki koniec zostawiliœmy „malinkê”

dla burmistrza Weso³ej. Otrzymaliœmy widoków-
kê znad morza z nastêpuj¹c¹ treœci¹: „Szanowna
Redakcjo „Mieszkañca” Dziêki finansowemu
wsparciu Burmistrza Dzielnicy Weso³a Pana
Edwarda K³osa – 50-cio osobowa grupa Senio-
rów odpoczywa na wczasach rekreacyjno-sporto-
wych w Mielnie w Oœrodku „Jutrzenka” Æwiczy-
my, zwiedzamy, wdychamy jod, relaksujemy siê.
Serdecznie pozdrawiamy – Seniorzy Polskiego
Komitetu Pomocy Spo³ecznej”. Mo¿na w nie-
których dzielnicach zadbaæ o mieszkañców?
Mo¿na. Tylko trzeba chcieæ.

oprac. ar
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

� 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

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie ro-
zumiem co do mnie mówisz!” na-
le¿y potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Na szczêœcie szybki
rozwój nowych technologii przy-
czynia siê do powstawania coraz
doskonalszych rozwi¹zañ dla osób
niedos³ysz¹cych, dziêki czemu ci-
che i dawno zapomniane dŸwiêki
mo¿na us³yszeæ na nowo! A ko-
rzyœci jest wiele...

Ludzki uk³ad s³uchowy jest bar-
dzo z³o¿ony, a gdy zaczyna szwan-
kowaæ, nie wystarczy po prostu za-
³o¿yæ jakiœ tam aparat s³uchowy,
w³¹czyæ go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby

jak najlepiej wykorzystaæ s³uch, na-
le¿y zacz¹æ od wizyty u specjalisty.
Zbada on s³uch, wypyta o styl ¿ycia
i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwi¹zanie.

Nowoczesne aparaty s³uchowe
potrafi¹ w gruncie rzeczy zdzia³aæ
cuda, dopasowuj¹c siê do niedos³u-
chu konkretnego pacjenta, jego je-
dynej w swoim rodzaju anatomii
ucha i stylu ¿ycia. Te najnowocze-
œniejsze wyposa¿one s¹ w uk³ady
sztucznej inteligencji, które nieu-
stannie monitoruj¹ to co dzieje siê
w otoczeniu s³uchowym osoby nie-
dos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na
jego zmiany. Wspó³czesne aparaty

s³uchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich mo¿liwo-
œciach przetwarzania dŸwiêku, które
mog¹ wspó³pracowaæ z telefonami
komórkowymi i innymi urz¹dzenia-
mi elektronicznymi jak np. odtwa-
rzacze mp3. Wystêpuj¹ we wszyst-
kich kszta³tach i rozmiarach – od
ma³ych dyskretnych modeli we-
wn¹trzusznych do ró¿nobarwnych
modeli zausznych w odcieniach ko-
loru w³osów i karnacji skóry.

Kszta³t i dopasowanie aparatów
s³uchowych jest oczywiœcie wa¿n¹
spraw¹, ale nie mniej istotne jest to,
jak dana osoba zamierza z nich ko-
rzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny styl
¿ycia, zainteresowania i zdolnoœci,
a aparaty s³uchowe i programy do
ich ustawiania potrafi¹ wzi¹æ to
wszystko pod uwagê. „Niezbêd-
nym Ÿród³em sukcesu przy doborze
aparatu s³uchowego jest zrozumie-
nie potrzeb pacjenta i uwzglêdnie-

nie jego indywidualnego trybu ¿y-
cia. Staranna analiza oczekiwañ pa-
cjenta umo¿liwia zaproponowanie
konkretnego rozwi¹zania w postaci
nowoczesnego aparatu s³uchowe-
go” – mówi pani Ryta Turczyñska,
dyplomowany audioprotetyk z fir-
my FONIKON, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów audio-
protetycznych firmy Fonikon za-

praszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie
s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Osobom nie-
pe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4, tel.
022 498 74 80; ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353 42 50) AS 2008

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!!!

POKONAJ NIEDOSŁUCH!
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak
odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ
siebie, czêœæ naszej to¿samoœci. Niedos³uch to
problem nie tylko osoby s³abo s³ysz¹cej, ale tak¿e
jej rodziny i przyjació³, którzy znajduj¹ siê po
drugiej stronie powsta³ej bariery komunikacyjnej. 

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

- Pani dyrektor, otrzymuje-
my od Czytelników informa-
cje o zamkniêciu „Higieny” -
przychodni przy ul. Gro-
chowskiej 339. Co takiego
dzieje siê z „Higien¹”?

- Rzeczywiœcie przychodnia
zosta³a zamkniêta, ale nie ma
podstaw do niepokoju, a s¹ ra-
czej do wielkiej radoœci – po
latach starañ otrzymaliœmy
pieni¹dze na modernizacjê tej
placówki. To olbrzymi suk-
ces! I zaczynamy remont ka-
pitalny, który jest niezbêdny.
Zreszt¹, o koniecznoœci re-
montu Pan wie doskonale, bo
by³ Pan z nami na wizji lokal-
nej „Higieny” w marcu 2007
roku...

- ...i do dziœ mam w pamiêci
to, czego nie widzieli pacjenci
– metrowej g³êbokoœci „jezio-
ro” w zalanej kondygnacji
podziemnej. Przy tak nasi¹k-
niêtych wod¹ fundamentach
to cud, ¿e budynek siê nie za-
wali³.

- To bardzo wa¿na przycho-
dnia. Przez pokolenia pe³ni³a
znacz¹c¹ rolê dla ochrony zdro-
wia spo³ecznoœci po³udniowo-
praskiej. Ju¿ w 1927 roku Ma-
gistrat, po zapoznaniu siê z sy-
tuacj¹ zdrowotn¹ mieszkañców
Grochowa, zarz¹dzi³ budowê

oœrodka zdrowia. Zakupiono
plac, a po dwóch latach, Stacja
Higieny Zapobiegawczej otwo-
rzy³a swoje podwoje. Po³o¿ony
w samym sercu Kamionka VII
Oœrodek Zdrowia mieœci³ ró¿ne
poradnie. W tym samym gma-
chu znalaz³y siedzibê Urzêdy
Sanitarne innych okrêgów,
a personel z³o¿ony z siedemna-
stu lekarzy i dwunastu pielê-
gniarek pe³ni³ rolê „stra¿ników
higieny”...

- Pani dyrektor, przepra-
szam, ¿e przerywam – „Higie-
na” ma piêkn¹ i d³ug¹ histo-
riê. Cieszê siê, ¿e o historii
i roli tej placówki mówi Pani
z takim ciep³em, ale dzisiaj
chcia³bym, abyœmy skoncen-
trowali siê na teraŸniejszoœci
i najbli¿szej przysz³oœci „Hi-
gieny” i jej pacjentów. Jak

d³ugo placówka bêdzie nie-
czynna?

- Liczê, ¿e ju¿ pod koniec
przysz³ego roku bêdziemy mo-
gli ujrzeæ „Higienê” w jej ca³ej
krasie. Zdajê sobie sprawê, ¿e
remont jest wielk¹ niedogodno-
œci¹ dla pacjentów, ale musimy
to przetrwaæ. Proszê o zrozu-
mienie i cierpliwoœæ. Œwiadcze-
nia zdrowotne przenieœliœmy
z „Higieny” do innych przycho-
dni. Na pacjentów czeka tam
ten sam personel. 

- Doje¿d¿anie do innych
przychodni bêdzie niezwykle
uci¹¿liwe szczególnie dla osób
starszych. Czy nie da³o rady
remontowaæ etapami, tak,
aby czêœæ lekarzy pozosta³a
w „Higienie”?

- Myœla³am o tym. Tym bar-
dziej, ¿e w czasie starañ o fi-
nanse nie mogliœmy uzyskaæ
pieniêdzy na ca³oœæ prac. Nie-
stety, inspektorzy bran¿owi nie
zgodzili siê na podzielenie pro-
jektu, poniewa¿ tam jest wszy-
stko do wymiany. Wszystkie
instalacje. Nie by³oby œwiat³a,
ogrzewania, wody, a nawet te-
lefonu. Poza tym bêd¹ du¿e
przebudowy. Klatka schodowa
zostanie ca³kowicie wyburzo-
na. Tu powstanie szyb windo-
wy z wind¹. W prawym skrzy-
dle tak¿e bêdzie budowana
winda. Zakres prac i wzglêdy
bezpieczeñstwa uniemo¿liwiaj¹

jednoczesny remont i funkcjo-
nowanie przychodni. To nie s¹
warunki higieniczne i sanitarne
pozwalaj¹ce na œwiadczenie
us³ug medycznych.

- Paradoksalnie, to, o czym
Pani teraz mówi pomog³o
w uzyskaniu œrodków na ca³¹
modernizacjê?

- Tak. Przedstawi³am Miastu
opinie œwiadcz¹ce, ¿e tê inwe-
stycjê trzeba przeprowadziæ ca-
³oœciowo i z wy³¹czeniem funk-

cjonowania, a w³adze przychy-
li³y siê i dostaliœmy œrodki na
realizacjê ca³oœci. Dziêki na-
szym staraniom, wsparciu lo-
kalnego samorz¹du, w³adz
i radnych Pragi Po³udnie,
a przede wszystkim dziêki
Urzêdowi m.st. Warszawy,
przywrócimy „Higienie” jej
dawn¹ rangê i œwietnoœæ. A pa-

cjentów jeszcze raz proszê
o wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ.

- Czekaj¹c na efekt koñco-
wy ja tak¿e muszê siê uzbroiæ
w cierpliwoœæ, gdy¿ przyznam
siê, ¿e... te¿ by³em pacjentem
„Higieny”. Gratuluj¹c sukce-
su zapytam na koniec o kr¹-

¿¹ce wœród mieszkañców po-
g³oski, jakoby po remoncie
„Higiena” mia³a zostaæ prze-
znaczona dla administracji
SZPLZO?

- Plotki zawsze mówi¹ ró¿-
nie. Na pewno tam bêdzie Pod-
stawowa Opieka Zdrowotna
w pe³nym zakresie. Moj¹ ambi-
cj¹ jest tak¿e, ¿eby w „Higie-

nie” powsta³ oœrodek szkolenia
lekarzy rodzinnych i pielêgnia-
rek. Budynek z ca³¹ pewnoœci¹
bêdzie tylko i wy³¹cznie s³u¿y³
pacjentom, a administracja bê-
dzie tam, gdzie jest. Rêczê za to
swoj¹ g³ow¹.

Rozmawiał Adam Rosiński

Rewolucja w „Higienie”
Rozmowa z Ma³gorzat¹ Stachursk¹-Turos 
dyrektor SZPLZO Warszawa Praga Po³udnie.

Prace w „Higienie” ju¿ trwaj¹
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 18

POZIOMO:1-A pierwiastek chemiczny Cr. 1-J zak³ad uboju
zwierz¹t. 2-E daw. kolonia hiszpañska w Maroku. 3-A grecka
wyspa na Morzu Egejskim. 3-G krople z chmur. 4-E wielka
liczba ludzi, t³um. 4-L dusz¹ca choroba. 5-G Wiktor, od piór-
ka i wêgla.6-A w³o¿ona w wykonanie jakiegoœ zadania suma
pieniêdzy, pracy, energii. 6-K dodatkowa porcja potrawy. 7-B
w¹¿ z Ksiêgi d¿ungli. 7-G podwodny pracownik. 8-D apel,
wo³anie. 8-J pleciony bicz z krótk¹ rêkojeœci¹. 9-F miasto ro-
dzinne Hanki Bielickiej. 10-A blankiet na wyp³atê z konta.
10-H uznanie, szacunek.11-A ludowy fartuch.12-H ma swoje
œwiêto 25 listopada.13-A æwiczenia ruchowe.14-J z boksami
dla koni.15-E dzika przelotna gêœ.16-A sztywny ko³nierzyk
z koronki.16-J np. kolegiata lub katedra.
PIONOWO:A-1 laska taternika. A-10 daw. o powolnym ko-
niu, stêpak. B-6 podatek poœredni nak³adany na niektóre
towary. C-1 miêso por¹bane z koœæmi. C-10 naramienniki

przy mundurze. D-6 œpiewa „Bogdan trzymaj siê”. E-1 Ÿle,
gdy siê przebierze. E-11 prowizoryczne schody. F-8 tra³,
workowata sieæ rybacka. G-1 glinokrzemian sodu i wap-
nia.H-2 w³oskie miasto Ankony. H-7 uchybienie, zniewaga.
H-12 stolica Tatarstanu (Rosja). I-3 cienki powróz, postro-
nek. I-9 daw. kopalnia soli. J-1 500 arkuszy papieru. J-7
krewny ze strony matki. J-12 siekierka do miêsa. K-5 ka-
retka reanimacyjna. L-1 filmowa lwica. L-8 miasto w Etio-
pii. £-4 ptak padlino¿erny. £-12 ³owny gryzoñ roœlino¿erny.
M-1 rzeczny pr¹d. N-8 król, w³adca Teb. O-1 placówka dy-
plomatyczna. O-12 obszar roli. opr. A. Kemski 
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 16/2008: „Najszybciej ¿ó³kn¹
zielone lata”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³ p. Ry-
szard Buczma z ul. Witoliñskiej. Wa¿ne do 10.10.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

W najbli¿szym czasie nie zabraknie Ci energii.
Skoncentruj siê na obowi¹zkach zawodowych lub
domowych. Nawet z tymi uci¹¿liwymi poradzisz
sobie bez wiêkszego trudu. Staraj siê jednak nie
wchodziæ w konflikty z ludŸmi, do czego mo¿e
Ciê zachêcaæ Twój gor¹cy temperament. Niepro-
szony, nie udzielaj „dobrych rad” i postaraj siê byæ
bardziej pomocny dla swojego partnera, który po-
trzebuje Twojego wsparcia.

�� BYK 22.04-21.05
Postaraj siê zwolniæ tempo. Pomyœl o jakimœ wy-
poczynku, zajmij siê domem. Mo¿e gdzieœ tam
w ogrodzie czekaj¹ na zerwanie owoce lub
grz¹dka do przekopania? W jesienne wieczory
mo¿esz byæ bardziej znu¿ony, lepiej nie planuj te-
raz dalszych wypraw samochodem. Pamiêtaj te¿,
¿e podejmuj¹c wa¿ne decyzje warto zdj¹æ ró¿o-
we okulary i obiektywnie oceniæ sytuacjê.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zapowiada siê wspania³y miesi¹c. Bêdzie okazja
zrelaksowaæ siê w rodzinnym gronie. Dziêki ko-
rzystnemu uk³adowi planet nabierzesz wiêkszej
ochoty na wspólne rozrywki. W tak przyjaznej ko-
smicznej aurze nawet sk³ócone pary maj¹ szan-
sê znaleŸæ kompromis i dokonaæ zawieszenia
broni. To wymarzony czas na odwiedziny, przyjê-
cia i ¿ycie kulturalne. 

�� RAK 22.06-22.07
Teraz powinieneœ skoncentrowaæ siê na najwa¿-
niejszych dla Ciebie sprawach i podchodŸ do
nich ca³kiem serio. Jeœli teraz musisz zdaæ jakiœ
egzaminów, to nie ma rady, nauka przede wszy-
stkim. Jeœli w pracy szef patrzy na Ciebie badaw-
czym wzrokiem, nie licz na to, ¿e spodoba mu siê
Twoja marynarka, bo zapewne jesteœ na cenzu-
rowanym. Nie warto teraz kupowaæ samochodu,
ani zaci¹gaæ po¿yczek lub kredytów. 

�� LEW 23.07-23.08
Jeœli teraz jesteœ zadowolony ze swego ¿ycia oso-
bistego, niczego nie zmieniaj, a przede wszystkim
nie psuj tego, co dobre. Jakaœ nieprzemyœlana
decyzja albo ochota na drobne k³amstewko mog¹
byæ fatalne w skutkach. Zabierz swoj¹ drug¹ po³o-
wê na obiad do dobrej restauracji lub na ciekawy
film do kina. Rób to, co umiesz najlepiej i zbytnio
siê nie przejmuj komentarzami otoczenia. Wyko-
rzystuj wszystkie pojawiaj¹ce siê szanse. 

�� PANNA 24.08-23.09
W tym miesi¹cu zachowaj ostro¿noœæ przede
wszystkim w finansach i uczuciach. Miej na
wzglêdzie, ¿e to, co dziœ wydaje siê kusz¹ce,
z up³ywem pewnego czasu mo¿e straciæ wiele ze
swej atrakcyjnoœci. Nie kupuj teraz kosmetyków,
których nie mia³eœ okazji wczeœniej na sobie wy-
próbowaæ, bo mog¹ Ciê uczuliæ. Pamiêtaj, ¿e
znaki ¿ywio³u ziemskiego bardzo potrzebuj¹ kon-

taktu z natur¹, dlatego pomimo zmiennej aury
staraj siê czêsto chodziæ na spacery. 

�� WAGA 24.09-23.10
Przez najbli¿sze dni niech Twoj¹ dewiz¹ bêdzie,
„co masz zrobiæ jutro, zrób dzisiaj”. Postaraj siê na-
rzuciæ sobie wiêksze tempo w sprawach zawodo-
wych. W trudnych sytuacjach s³uchaj tego, co pod-
powiada Ci intuicja. Przed Tob¹ dobre dni na nau-
kê, pracê umys³ow¹ lub rozwi¹zywanie zaleg³ych
problemów. Niewykluczone, ¿e szykuj¹ siê wiêksze
wydatki zwi¹zane z nowym zakupem do domu. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Poch³on¹ Ciê drobne, ale uci¹¿liwe sprawy. Mo-
¿e Ci siê dawaæ we znaki brak znajomoœci jakichœ
szczegó³ów. Nie bêdziesz te¿ móg³ pracowaæ
w zwyczajnym rytmie. Inni mog¹ Ciê popêdzaæ
lub dysponowaæ Twoim czasem, którego i tak nie
masz za wiele. Mo¿e to byæ lekko denerwuj¹ce,
ale postaraj siê trzymaæ nerwy na postronkach,
bo sytuacja oka¿e siê przejœciowa. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nadszed³ dla Ciebie czas, mi³y Strzelcu, aby krok
po kroku nadaæ realny kszta³t swoim marzeniom.
Nie przejmuj siê problemami z otoczeniem, to nie
bêdzie nic powa¿nego. Jesienna aura mo¿e Ci
siê dawaæ we znaki, ale przecie¿ umiesz zadbaæ
o siebie. Jedz du¿o witamin, zajmij siê sportem,
a przede wszystkim otaczaj siê ¿yczliwymi ludŸ-
mi. Weso³e towarzystwo to dla Ciebie najlepsze
lekarstwo na chandrê. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Powoli znikn¹ bariery i zahamowania, nawet te
ostro¿ne Kozioro¿ce otworz¹ siê na partnera i bli-
skie im osoby. Twoja przysz³oœæ jawi siê w samych
jasnych barwach. Jeœli brakuje Ci gotówki, nie traæ
nadziei, bo wkrótce pieni¹dze mog¹ siê pojawiæ.
Mo¿e w najbli¿szym czasie uœmiechnie siê do Cie-
bie szczêœcie i zarobisz, graj¹c na gie³dzie lub do-
konuj¹c innych, udanych posuniêæ finansowych?

�� WODNIK 21.01-19.02
Bêdziesz w dobrym nastroju, melancholia jesieni
bliska jest Twojemu sercu... Mo¿esz byæ sk³onny do
zwierzeñ i kontaktów z p³ci¹ przeciwn¹. Taki stan
ducha sprzyjaæ bêdzie ró¿nym ¿yciowym przemy-
œleniom, jeœli jednak zechcesz uporz¹dkowaæ ogród
lub wybraæ siê na wiêksze zakupy, mo¿esz liczyæ na
pomoc ze strony kogoœ spod znaku BliŸni¹t. 

�� RYBY 20.02-20.03
Na razie Twoje ¿ycie sk³ada siê z ró¿nych drobia-
zgów, spraw domowych, rozwijania zainteresowañ,
jednak Twoje stare problemy pozosta³y nie rozwi¹-
zane. W najbli¿szym czasie, trzeba bêdzie stawiæ
im czo³a. Opiesza³oœæ i lenistwo mog¹ siê zemœciæ,
wiêc warto zmobilizowaæ wszystkie si³y i podj¹æ
konkretne decyzje dotycz¹ce rodziny, pracy i spraw
osobistych. Jeœli bêdziesz zwlekaæ, ludzie mog¹
mieæ do Ciebie uzasadnione pretensje. Merlin

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

JJaakk  jjeeśśćć  oowwooccee??  CCzzaassaammii  ttaa
cczzyynnnnoośśćć  bbyywwaa  kkłłooppoottlliiwwaa
ww wwyyttwwoorrnnyymm  ttoowwaarrzzyyssttwwiiee……

KKiiwwii  ii ggrraannaattyy: przekroić no−
żem na pół i wyjadać miąższ
łyżeczką. Kiwi można też obrać
i jeść deserowymi sztućcami:
nożem i widelczykiem.

BBaannaannyy: odkrawamy no−
żem koniec (ten bez ogonka)
i ręką zdejmujemy skórkę
(powinien być osobny tale−
rzyk na odpadki). Odkrawa−
my plasterki nożem i widel−
czykiem.

WWiinnooggrroonnaa: najlepiej, gdy
są podane pocięte na małe
cząstki, po 3−4 grona. Jeśli
podano je w całych kiściach,
oddzielamy od nich małe, kil−
kuowocowe gałązki i odrywa−
my pojedyncze owoce, puste
gałązki odkładając na osob−
ny talerzyk. Kto nie lubi wino−
gronowej skórki, niech się po−
wstrzyma od jedzenia tych
owoców w towarzystwie, za−
miast wypluwać każdą skór−
kę na talerz.

AAnnaannaassyy,,  mmeelloonnyy,,  aarrbbuuzzyy:
podane pokrojone w kawałki
spożywamy nożem i widel−
cem; podobnie, gdy są ser−
wowane pokrojone w paski ze
skórką – wówczas odkrawa−
my kolejne kawałki od skórki,
pozostawiając ją na talerzu.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Czy wiesz, że filiżanka chudego twarogu zawiera około 7

mg cholesterolu, a jedno żółtko jajka aż 250 mg? Filiżanka
mleka chudego to 5 mg cholesterolu, a taka sama ilość mle−
ka pełnego dostarczy organizmowi aż 34 mg! Bez tłuszczu

nie da się żyć, ale warto wybierać roślinne, nieutwardzone tłuszcze zamiast
zwierzęcych. Zalecane są także ryby.

Chłodne miesiące roku sprzyjają nabieraniu ciałka… Jeśli jednak wybierasz na
obiad mięso chude to wiedz, ze w porcji 12,5g dostarczy ci około 167 kalorii
(kcal), zaś taka sama ilość schabowego, któremu czasem trudno się oprzeć, to
prawie 500 kcal. Do tego ziemniaki gotowane (przeciętna porcja to 170 kcal),
czy raczej frytki (405 kcal)?

Pragnienie ugasisz wodą (0 kcal) czy sokiem owocowym (74 kcal)? Bywają so−
ki nawet znacznie bardziej kaloryczne!

Jak jadać zdrowo? Powoli, z przewagą warzyw świeżych lub gotowanych nad
mięsem i ziemniakami. Zamiast wpatrywać się w ekran telewizora, skupić się na
posiłku czy miłej rozmowie. Rano pamiętać o śniadaniu, a kolację jadać nie
później, niż koło godziny 18−19. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Zupa, to wspania³y posi³ek dla zmarzniêtych,
zmêczonych, przepracowanych. Oto kilka propo-
zycji na treœciwe, solidne zupy jesienne, nios¹ce
zdrowie i ciep³o.

✓✓ Krem z kalafiorów lub broku³ów: trzy spore kartofle
obierz i pokrój w kostkê, wrzuæ do wrz¹cego roso³u. Po 5 minu-
tach dodaj kalafiora lub dwa broku³y, podzielone na ró¿yczki.
Gotuj z dodatkiem ga³ki muszkato³owej i œwie¿o mielonego pieprzu, najlepiej bia³ego,
jeszcze oko³o 10 minut. Ca³oœæ zmiksuj na g³adko. Podawaj z grzankami (bu³ka po-
krojona w kostkê, podsma¿ona na œwie¿ym maœle lub na oliwie z przyprawami) i ³y¿-
k¹ dobrej œmietany, dodawanej ju¿ na talerzu. Mo¿na posypaæ koperkiem, dla koloru
i aromatu.

✓✓ Zupa czosnkowa: osiem du¿ych z¹bków czosnku bardzo wolno zeszkliæ na oliwie,
na patelni. Gdy gotowy, prze³o¿yæ go do garnka z czystym roso³em (mo¿e byæ warzyw-
ny) i gotowaæ 5 minut (nie d³u¿ej!) z dodatkiem liœcia laurowego, sporej porcji tymianku,
szczypty ostrej papryki, pieprzu i lubczyku. Na oliwie, pozosta³ej na patelni, przygoto-
waæ grzanki z pokrojonej w kostkê bu³ki, oprószonej tymiankiem. Zupê odcedziæ, na ta-
lerzu wymieszaæ ka¿d¹ porcjê z roztrzepanym ¿ó³tkiem i posypaæ grzankami.

✓✓ Krem z dyni: kilogram obranej, pokrojonej w kostkê dyni podsma¿yæ delikatnie
na maœle, z dodatkiem jednej cebulki i, jeœli ktoœ lubi z¹bka czosnku. Gdy zmiêknie,
dodaæ wodê pó³ na pó³ z mlekiem, sól, pieprz i mielon¹ paprykê; gotowaæ do miêkko-
œci. Zmiksowaæ starannie, ewentualnie doprawiaj¹c œmietank¹ – kremówk¹ lub kwa-
œn¹ œmietan¹ do zup. Podawaæ z zacierkami lub grzankami.

✓✓ Kapuœniak jesienny: dwie du¿e marchewki pokrojone w kostkê podsma¿yæ wol-
no na oliwie, dodaæ trzy spore, siekane cebule i 4 ziemniaki pokrojone równie¿ w ko-
stkê. Sma¿yæ przez 5 minut na ma³ym ogniu, energicznie mieszaj¹c, nie dopuszcza-
j¹c do zrumienienia. Dodaæ trzy-cztery garœcie odciœniêtej, kiszonej kapusty, wymie-
szaæ, zalaæ wrz¹c¹ wod¹ tak, by dobrze przykry³a warzywa. Do tego tymianek, liœæ
laurowy, ziele angielskie mielone lub ca³e, pieprz. Zagotowaæ, ewentualnie posoliæ
lub, gdy ma³o wyraziste, dodaæ soku odciœniêtego z kapusty. Gotowaæ do zupe³nej
miêkkoœci. W razie potrzeby uzupe³niaæ poziom wody. W wersji bardziej kalorycznej
mo¿na wkroiæ kawa³ek mocno wêdzonej wêdliny. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
– Jasiu, przeczytaj swoje wypracowanie! –

mówi nauczycielka.
– Nie mogę! Kiedy szedłem do szkoły,

przed chwilą, napadł na mnie jakiś okrop−
ny bandyta!
– Dziecko kochane! Nic ci nie zrobił?! Cały jesteś?!
– No mnie – nic, ale zeszyt z wypracowaniem mi ukradł!

☺ ☺ ☺
– Ty jesteś taki okropny! Inni mężowie troszczą się

o swoje żony, a ty – co?! Ani do kina, ani do teatru, ani
kwiatka mi nie przyniesiesz, ani nawet samochodem nig−
dzie nie zabierzesz!
– Nooo, moja droga!!! Teraz to już przesadziłaś! A kto

cię w zeszłym roku zawiózł na pogotowie, jak nogę zła−
małaś?! WWeessoołłyy  RRoommeekk
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Mazowiecki Zarz¹d Okrêgo-
wy Polskiego Czerwonego Krzy-
¿a og³osi³ 23 wrzeœnia br. apel do
wszystkich honorowych krwio-
dawców zrzeszonych w Honoro-
wych Klubach Krwiodawstwa na
terenie Mazowsza, by zg³aszali
siê do najbli¿szych punktów po-
boru krwi oddaj¹c krew dla Fili-
pa Zagoñczyka, studenta Uni-
wersytetu Warszawskiego, który
uleg³ wypadkowi w warszaw-
skim metrze. Na apel MZO PCK,
odpowiedzia³y, trzy warszawskie
Klubu HDK PCK przy Zak³a-
dach Farmaceutycznych POLFA
Warszawa, PKP Warszawa oraz
MZA Warszawa, które w³¹czaj¹
siê do ratowania ¿ycia Filipa.
Ka¿dego roku kilkanaœcie razy
cz³onkowie Honorowych Klu-
bów Krwiodawstwa stawiaj¹ siê
na wezwania i apele szpitali, od-
daj¹c krew w ramach akcji „Na
ratunek”. 

� � �
Minister sportu Miros³aw

Drzewiecki podpisa³ umowê ze
spó³k¹ Pol-Aqua na budowê
Stadionu Narodowego w War-
szawie. – Stadion Narodowy jest
priorytetem dla wszystkich Po-
laków i dla ministerstwa. To jest
ten moment, na który czekaliœmy
wiele miesiêcy – powiedzia³ 26
wrzeœnia podczas konferencji
z okazji podpisania umowy. 

Spó³ka Pol-Aqua z³o¿y³a
ofertê na kwotê 125,4 mln z³.
Oferty innych spó³ek opiewa³y
na wy¿sze kwoty. 

Stadion nad Wis³¹ bêdzie
mia³ dwa pierœcienie trybun –
dolny i górny, pod którym znaj-
d¹ siê liczne powierzchnie ko-
mercyjne, m.in. restauracje, sa-
le wystawowe i konferencyjne,
biura, sklepy dla fanów, fitness
club, oœrodek rehabilitacji,
a tak¿e Muzeum Sportu. Na
wszystkich poziomach bêdzie
w sumie oko³o tysi¹ca toalet. 

Murawa boiska zostanie po-
³o¿ona na ¿elbetonowej p³ycie

umieszczonej ponad 8 m ponad
obecnym boiskiem. Pod p³yt¹
znajdzie siê dwupoziomowy
podziemny parking na
oko³o 1700 samocho-
dów. 
� � �

W sali koncertowej
Zamku Królewskiego
23 wrzeœnia swój jubileusz
obchodzi³ Janusz Krasiñski -
pisarz, prozaik, dramatopisarz
i reporta¿ysta. Autor m.in. po-
wieœci „Haracz szarego dnia”,
honorowy Prezes Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich. List gratula-
cyjny przes³a³ Prezydent RP
Lech Kaczyñski. Janusz Krasiñ-
ski harcerz Szarych Szeregów,
a potem podczas okupacji hitle-
rowskiej ¿o³nierz Armii Krajo-
wej, uczestnik Powstania War-
szawskiego. W latach 1944-1945
by³ wiêziony w niemieckich obo-
zach koncentracyjnych. Po woj-

nie przez dwa lata przebywa³
w amerykañskiej strefie okupa-
cyjnej. Po powrocie do kraju
oskar¿ony o dzia³alnoœæ szpie-
gowsk¹ zosta³ skazany na 15 lat
wiêzienia. Po 9 latach odsiadki
w wiêzieniach Mokotowa, Rawi-
cza i Wronek wyszed³ na wol-
noœæ, bo og³oszono amnestiê.
Choæ jak twierdzi, pierwszy
wiersz napisa³ w roku 1950
w Rawiczu na kromce chleba,
posypanej proszkiem do zêbów,
bo innych przyrz¹dów do pisania
nie by³o, za jego debiut poetycki
uwa¿a siê publikacjê wierszy
w 1956 roku. 

� � �
Ulica Brzeska znalaz³a siê

w rejestrze zabytków. O wpis
bazaru Ró¿yckiego do rejestru
walczy³o ponad tysi¹c osób.
Konserwator postanowi³ chro-
niæ nie tylko XIX-wieczn¹ za-
budowê Brzeskiej i Targowej,
ale tak¿e obszar miêdzy nimi,
np. bazar Ró¿yckiego. 

S¹siaduj¹ca z bazarem ulica
Brzeska i Targowa bêd¹ chro-
nione jako uk³ad urbanistyczny,
z poszczególnymi kamienica-
mi, oficynami, historycznym
uk³adem parcel i zieleni¹. Naj-
szybciej uda siê wpisaæ do rej-
stru ulicê Brzesk¹, gdzie za
wartoœciowe uznano – 19
obiektów. Na Targowej – 28 ka-
mienic. Obecnie chronionych
jest tylko piêæ. I choæ Targowa
i Brzeska - kojarz¹ siê z zanied-
banymi, zniszczonymi budyn-
kami - s¹ wyj¹tkowe. 

� � �
6 wrzeœnia br. w Kraœniku

odby³y siê XXV Mistrzostwa
Polski Formacji Tanecznych.
Po³udniowopraska formacja
tañców latynoamerykañskich
dzia³aj¹ca pod patronatem Cen-
trum Promocji Kultury zdoby³a
jednog³oœnie tytu³ Mistrza Pol-
ski formacji tanecznych w stylu
latynoamerykañskim powy¿ej
15 lat. Zwyciêski uk³ad pt.„Ku-
ba” zaprezentuje na Mistrzo-
stwach Œwiata Formacji Ta-
necznych, które odbêd¹ siê 29
listopada w Austrii. 

Choreografami formacji s¹
Piotr Galiñski (juror w Tañcu
z Gwiazdami) oraz Bart³omiej

Szar¿anowicz, trenerami Gra-
cjan Konstantynowicz i Justyna
Cichosz.

� � �
W œrodê 18 wrzeœnia w Sali

Parafialnej przy ul. Nobla na
Saskiej Kêpie po raz kolejny
rozdano nagrody w konkursie
„Saska Kêpa w kwiatach“ orga-
nizowanym przez Towarzystwo
Przyjació³ Warszawy. W kon-
kursie, poza sta³ym gronem,
wystartowa³o 15 nowych kan-
dydatów. Najlepszych wyró¿-
niono piêknymi nagrodami
ufundowanymi przez urz¹d
dzielnicy. Nie nagrody s¹ jed-
nak najwa¿niejsze, a œwiado-
moœæ, ¿e to dziêki w³asnemu
wysi³kowi uczestnicy przyczy-
nili siê do upiêkszenia urokli-
wej Saskiej Kêpy. Mimo nie-
sprzyjaj¹cej pogody sala para-
fialna znów pêka³a w szwach,
a goœci³ w niej m.in. burmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie To-
masz Kucharski. – Gdy 13 lat
temu pierwszy raz organizowa-

liœmy konkurs, z trudem wyszu-
kiwaliœmy 15 balkonów w kwia-
tach. Saska Kêpa by³a jeszcze

szara i bardzo zaniedbana.
W ostatnich trzech la-
tach mamy ju¿ ponad
230 zg³oszeñ - mówi³a
prezes Towarzystwa

Teresa Skupieñ. W³aœnie
dziêki tym ludziom Saska

Kêpa kwitnie i z roku na rok
jest coraz bardziej kolorowa.

� � �
W sobotnie popo³udnie 20

wrzeœnia w Klubie Kultury „Za-
stów” dzieci obejrza³y przedsta-
wienie teatralne „Nasz modny
œmietnik”. Dekoracj¹ by³ ma-
lowniczy pejza¿ przedstawiaj¹-
cy ³¹kê z kwiatami, rzeczkê
i zwierzêta. Dzieci dowiedzia³y
siê, ¿e w brudnej rzece mo¿na
z³owiæ zamiast ryby stary, zni-
szczony but, a dymi¹ce kominy
zatruwaj¹ powietrze. Poprzez
zabawê uczy³y siê, ¿e o porz¹-
dek i czystoœæ trzeba dbaæ wszê-
dzie, jak segregowaæ odpady do
odpowiednich pojemników oraz

co znacz¹ s³owa ekologia i recy-
kling. W finale przedstawienia
razem z rodzicami zaœpiewa³y
piosenki o tym, ¿e œwiat bez
œmieci jest piêkny. 

� � �
Uzdolnione plastycznie dzie-

ci i m³odzie¿ mog¹ wzi¹æ udzia³
w I edycji konkursu plastyczne-
go „Na szkle malowane”organi-
zowanego przez Klub Kultury
„Radoœæ”. Oceniane bêd¹ prace:
malunek na tafli szklanej z ple-
ksi lub folii, malunek na wazo-
niku, s³oiczku lub innym szkla-

nym przedmiocie, witra¿yk. Na
konkurs mo¿na zg³osiæ nie wiê-
cej ni¿ dwie prace jednego auto-
ra, opisane. Nale¿y je dostar-
czyæ do KK „Radoœæ” ul. Plane-
towa 36 do 27 paŸdziernika br.
w godz.10.00-18.00.   

� � �
W Ogrodzie Botanicznym

PAN w Powsinie jesieñ kojarzy
siê ze z³otymi wachlarzykami
mi³orzêbowych liœci i œnie¿no-
bia³ymi kwiatami franklinii
ukrytymi wœród karminowego
listowia. Ró¿owe liœcie kaliny
skrywaj¹ czerwone korale owo-
ców, a ciemnoró¿owe bukiety
kwiatów hortensji kontrastuj¹

z przebarwiaj¹cym siê na z³oto
listowiem. Na czerwono prze-
barwiaj¹ siê liœcie stewarti, su-
maka octowca, winobluszczu
czy trzmielin. Klony zachwyca-
j¹ ró¿norodnoœci¹ form i barw.
W ogrodzie bylinowym mo¿e-
my obejrzeæ bardzo ³adn¹ ko-
lekcjê marcinków, które w paŸ-
dzierniku osi¹gaj¹ pe³niê kwit-
nienia, piêkne czerwone owoce
na kolcoliœcie okó³kowym,
wspaniale owocuj¹ce berbery-
sy, a tak¿e magnolie. Do pierw-
szych przymrozków bêd¹ je-
szcze kwit³y ró¿e oraz dalie. 

� � �
W sobotê 4 paŸdziernika br.

w Szkole Podstawowej Nr 218
przy ul. Kajki odbêdzie siê
I Turniej Szachowy im. Jana
Brustmana. Uczestnikami mo-
g¹ byæ dzieci i m³odzie¿. Tur-
nieje szachowe bêd¹ siê odby-
wa³y na przemian w Wawrze
i Weso³ej. (ab) (agab) (mkp)
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�� Lewa strona budynku, siedziba teatru Komuna Otwock ul. Lu-
belska 30/32 – 2.10. godz. 18.30 – Skaryszak, Poniatoszczak, W¹trób-
ka i inni. Spotkanie poœwiêcone Stefanowi Wiecheckiemu, piewcy
warszawskiego folkloru. Poszukiwania œladów Grochowa w felieto-
nach Wiecha i ich interpretacja, kiermasz ksi¹¿ek. Goœciem spotkania
bêdzie znawca twórczoœci Stefana Wiecheckiego, redaktor setek jego
felietonów Robert Stiller. 9.10. godz. 18.30 - W cieniu Z³ego.Goœciem
spotkania bêdzie Roman Dziewoñski, autor subiektywnego przewo-
dnika po Warszawie prze³omu lat 40. i 50. Wêdrówka œladami powie-
œci Leopolda Tyrmanda przez nieistniej¹cy ju¿ czêœciowo pejza¿ mia-
sta, tak¿e po praskiej i grochowskiej stronie stolicy. „W cieniu Z³ego”
do nabycia. Scenariusz i prowadzenie: Cezary Polak;
�� „VIII Ogólnopolski Konkurs Chórów Caecilianum 2008”. Przes³u-
chania konkursowe: Koœció³ Mi³osierdzia Bo¿ego na Saskiej Kêpie (kapli-
ca ul. Ateñska 12 – 4 paŸdziernika godz. 11.00 i 5 paŸdziernika godz.
10.00; Koncerty: sobota 4 paŸdziernika - Koncert Inauguracyjny, godz.
16.00 Archikatedra Warszawska œw. Jana Chrzciciela na Starym Mieœcie,
ul. Œwiêtojañska 8; Recital Scholi Cantorum Misericordis Christi z Bia³ej
Podlaskiej, godz. 19.30 Koœció³ Mi³osierdzia Bo¿ego na Saskiej Kêpie ul.
Ateñska 12; Recital Chóru Archikatedry Warszawskiej, godz. 19.00 Sank-
tuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej ul. Ostrobramska 71; Recital War-
szawskiego Chóru Miêdzyuczelnianego, godz. 19.00 Koœció³ Œwiêtego
Krzy¿a, ul. Krakowskie Przedmieœcie 3; Archikatedra Warszawska œw.
Jana Chrzciciela na Starym Mieœcie, ul. Œwiêtojañska 8 niedziela 
5 paŸdziernika godz. 15.00 - Msza Œwiêta koñcz¹ca konkurs z udzia³em
uczestników konkursu, godz. 16.00 Og³oszenie wyników oraz Koncert Fi-
na³owy z udzia³em laureatów i uczestników konkursu; 
�� Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2-05.10. godz. 16.00 - Spotkanie z podró¿nikiem Krzyszto-
fem Dworczykiem „60 minut dooko³a Azji – Japonia, Tajlandia, Indo-
nezja”. Wstêp wolny; 10.10. godz. 18.00 - Wieczór poetycko-muzycz-
ny poœwiêcony ¿yciu i twórczoœci Kazimierza Szemiotha pt. „Tyle zo-
sta³o jeszcze…” Wstêp wolny; 16.10. godz. 18.00 - Tryptyk Rzymski
Jana Paw³a II w wykonaniu m³odzie¿y z katolickiego oœrodka dla osób
specjalnej troski, prowadzenie ks. Andrzej Kowalski. Wstêp wolny;
�� Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenników, al.
St. Zjednoczonych 55 - 11.10. godz. 18.00 - Koncert pieœni patrio-
tycznej w wykonaniu chóru parafialnego Cantores Reginaea. W pro-

gramie dwanaœcie polskich pieœni patriotycznych w opracowaniu
Józefa Œwidra; 
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 – 06.10. godz. 19.00 
– „Jesienna Biesiada” – wspólne œpiewanie i muzykowanie przy
akompaniamencie gitar i skrzypiec w wykonaniu zespo³u Idylla; 8.10.
godz. 18.00 – wernisa¿ wystawy malarstwa El¿biety Chmiel; 12.10.
godz. 19.00 – „Dzieñ Papieski - Papieskie Portrety i O³tarze” – autor-
skie spotkanie w rocznicê pontyfikatu Jana Paw³a i z fotografikiem,
autorem ksi¹¿ek Tadeuszem Sobierajem; 13.10. godz. 19.00 – „Jesien-
ne ró¿e”- wieczór muzyczny w wykonaniu zespo³u „DEREÑ” w ra-
mach V Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczys³awa Fogga;
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 3.10. godz.
17.00-20.00 – ognisko integracyjne; 11.10. godz. 12.00 - Przedsta-
wienie teatralne pt. Baœñ o zaklêtym kaczorze – klasyczna polska
baœñ o losach z³otnika Kaspra; 6–24.10. (godz. 14.00 – 20.00) - Wy-
stawa prac plastycznych uczestników sekcji plastycznej Klubu Kultu-
ry „Marysin” pt. „¯ycie oceanu”; 6–24.10 (w godz. 14.00–20.00)
Wystawa prac plastycznych uczestników sekcji plastycznej DK „Wy-
goda” pt. Po¿egnanie lata; 9.10. godz. 17.00-21.00 Spotkanie Klubu
Seniora Integracyjny wieczorek taneczny; 10.10. godz. 18.00 - Wie-
czór poezji Zbigniewa Herberta pt. Aria Po¿egnalna w wykonaniu Je-
rzego Zelnika;
�� Sala kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chruœciela 28 – 10.10.
godz. 9.00, 11.00, 13.00 Spotkanie literackie z dr Katarzyn¹ Buczek
pt. Król Maciuœ i Ma³y Ksi¹¿ê – podobieñstwa i ró¿nice postaw
i charakterów. Wczeœniejsze zapisy w bibliotece tel. 022-51-51-803,
0-606-484-068; 10.10. godz. 17.00 Spektakl literacko-teatralny
„Pyza na polskich dró¿kach”; 8.10. godz. 19.00 - Salon Rosyjski -
II Jesienne wieczory z poezj¹. Poezja: Iwan Kry³ow, Bu³at Okud¿a-
wa, W³odzimierz Wysocki, Micha³ Zoszczenko. Muzyka: Reinhold
Gier, Stanis³awa Celiñska – recytacja. Duet Ottocorde: Magdalena
Szczepanowska – skrzypce, Piotr Hausenplas – wiolonczela; 15.10.
godz. 19.00 - Mi³oœæ… - II Jesienne wieczory z poezj¹. Wiersze
polskich poetek. Poezja: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Halina
Poœwiatowska, Ma³gorzata Hillar, Wis³awa Szymborska. Pieœni
Johna Dowlanda oraz anonimy z pierwszej po³owy XVII wieku;
Marta Lipiñska – recytacja, Anna Karasiñska – sopran, Marcin Za-
lewski – lutnia; Do 24 paŸdziernika (poniedzia³ek– pi¹tek.
8.00–16.00) Wystawa malarstwa Romy Pejdy i Ireny Zdanowicz-
Dobrowolskiej;

�� Hol Ratusza, al. gen. A.Chruœciela 28 – do 27.10. (pon.– pt.
8.00–16.00). Wystawa fotografii – 85 lat Wojskowego Klubu Sporto-
wego „Kadra”;
�� Sala widowiskowa Klubu AON, al. gen. A. Chruœciela 103, bl.
56 - 2.10. godz. 19.00 Recital Ryszarda Rynkowskiego (bezp³atne bi-
lety wstêpu mo¿na odbieraæ w kancelarii ratusza – al. gen. A. Chru-
œciela 28, liczba miejsc ograniczona);
��Koœció³ Matki Boskiej Zwyciêskiej, ul. Grzybowa 1 – 5.10. godz.
19.00 - Koncert muzyki kompozytorów niemieckich w wykonaniu
Orkiestry Koncertowej „Victoria” oraz solistów. 
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - do 31.10.
(godz. 14.00 – 20.00) Wystawa malarstwa Katarzyny Rubinkiewicz
„Akwarel¹ i o³ówkiem”; 3–31.10 (14.00–20.00) - Wystawa sekcji pla-
stycznej DK „Rembertów” pt. Kolorowa jesieñ; 9.10. w godz.
17.00–20.00 – Wieczorek taneczny dla doros³ych;
�� LI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T. Koœciuszki, ul. Kadrowa
5/15 – 6.10 godz. 12.00 Spotkanie ze S³awomirem Kosylem nt. Taj-
landia, Laos, Kambod¿a, Wietnam, w ramach cyklu Podró¿e po naj-
ciekawszych zak¹tkach;
�� Pomnik straconych 16.10.1942 r. u zbiegu ulic gen. A. Chruœciela
i Cyrulików – 16.10. godz. 12.00 ceremonia z³o¿enia wieñców - 66.
rocznica stracenia 10. Polaków przy stacji kolejowej za Akcjê „Wie-
niec I”; 
�� Hala Sportowa DOSiR ul. Szanajcy 17/19 (obok basenów
Namys³owska) – 04-05.10. godz. 10.00-18.00 Miêdzynarodowa Wy-
stawa Kotów Rasowych;
�� Centrum Kultury w dawnej Wytwórni Koneser ul. Z¹bkowska
27/31 - 02.10. i 03.10 godz. 19:00 - spektakl „Siostry”; 04.10.godz.
19.00 - spektakl „G³uchoniemoc” (godz. 20.00 - Dyskusja, prowadze-
nie: Magdalena Gawin, goœcie specjalni: Magdalena Œroda, Agnieszka
Gliñska, Magdalena Ilnicka, ks. Jacek Prusak. Do 5.10. trwa wystawa:
„Dekady Praskie - Praga 60'”;
�� 04.10 - IV Jesienny Bieg VII Ogrodu Jordanowskiego ul. Namy-
s³owska 21 – godz. 9.30 zapisy, start godz. 10.30; 
�� Dom Spotkañ z Histori¹, ul. Karowa 20, 2–19.10.br. „Pamiê-
taæ, badaæ, upamiêtniaæ”. Wystawa przygotowana przez Fundacjê
Brandenburskich Miejsc Pamiêci. Ekspozycja pokazuje dawne obo-
zy koncentracyjne w Sachsenhausen i Ravensbrück, które obecnie
s¹ oœrodkami edukacji i nauki o zbrodni nazistowskiej. Wstêp 
wolny. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
�� obuwie, bielizna poœcielowa, koce
�� dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
�� sprzêt AGD
�� art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!
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Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

Grochowskie dzieci nie mog¹
siê doczekaæ gry na po³udnio-
wopraskim „Orliku”. A boisko
zbudowane w ramach rz¹dowe-
go programu „Orlik 2012” ju¿
jest gotowe.
- To tylko koniec pierwszego etapu – zazna-

cza odpowiedzialny za dzielnicowe inwestycje
wiceburmistrz Marek Karpowicz. W Parku im.
Józefa Poliñskiego zosta³y wybudowane dwa
boiska, a ca³y kompleks zyska³ bezpieczne ogro-
dzenie. Przed to w³aœnie ogrodzenie podchodz¹
dzieci i m³odzie¿. £api¹ za klamkê furtki, a tu...
zamkniête (na zdjêciu). – Byliœmy przed chwil¹

na naszym szkolnym boisku, ale jest beznadziej-
ne i przyszliœmy tutaj – mówi Eliza z pobliskiej
podstawówki im. mjr Henryka Sucharskiego.
Widaæ, ¿e Eliza i jej przyjaciele Sylwia, Norbert
i £ukasz naprawdê ciesz¹ siê z nowego boiska. 
– Jeœli na pocz¹tku tego tygodnia uda siê wybraæ
firmê nadzoruj¹c¹ kompleks, to byæ mo¿e boiska
zostan¹ udostêpnione dzieciom dok³adnie równo
z... dystrybucj¹ tego numeru „Mieszkañca” –
wyjaœni³ nam wiceburmistrz Karpowicz i zapew-
ni³, ¿e najpóŸniej boisko bêdzie dostêpne
w pierwszych dniach paŸdziernika. A w listopa-
dzie ca³y kompleks zostanie oœwietlony. To wa¿-
ne, bo jesieni¹ zmierzcha siê szybciej, a chêtnych
do gry zapewne jest wielu. 

W przysz³oœci (je-
szcze nie wiadomo
kiedy) realizowany
bêdzie drugi etap in-
westycji. Powstan¹
szatnie i zaplecze so-
cjalne. Pytamy spo-
tkanych szóstoklasi-
stów kto powinien
rozegraæ pierwszy
mecz na grochow-
skim „Orliku”? Czy
m³odzie¿, czy ktoœ
wa¿ny, a mo¿e jakiœ
znany sportowiec?
– Po prostu m³o-
dzie¿ – odpowiadaj¹
– A w ogóle to...
chcielibyœmy ju¿ za-
graæ... ar

Pierwszym by³o
spotkanie pt. „Gro-
chów – mój dom”.
Zorganizowa³a je 19
wrzeœnia Fundacja
Sztuki Arteria (w ra-
mach finansowanego
przez w³adze Warsza-
wy „Tygodnia Inicja-
tyw Obywatelskich”).
Prowadzone przez
dziennikarza Cezarego
Polaka spotkanie przy-
ci¹gnê³o ok. 80 osób
chêtnych s³uchaæ
i mówiæ o Grochowie.
By³ pokaz starych
zdjêæ i radzieckiej kro-
niki wojennej. Goœæmi specjal-
nymi byli przedstawiciele mie-
szkaj¹cych od pokoleñ na Gro-
chowie rodów Baliszewskich
i Zalewskich. To ich przodko-
wie ustawili m.in.  kilka zacho-
wanych do dziœ grochowskich
krzy¿y.

Do przeprowadzenia drugiej
akcji Wiktor Sybilski nak³oni³
gdañsk¹ artystkê Iwonê Zaj¹c,
która jest uznan¹ twórczyni¹
tzw. murali. Murale to w zasa-

dzie grafika, malarstwo na du-
¿ych œcianach budynków. Ale
to nie graffiti. Iwona Zaj¹c
w ubieg³ym roku przy 
ul. Brzeskiej namalowa³a mo-
rze i pla¿ê. Potem pod t¹ œcia-
n¹ wysypano prawdziwy
piach. Tym razem artystka za-
gospodarowa³a fragment
szkolnej sportowej hali, która
znajduje siê w tle Pomnika Bu-
dowy Szosy Brzeskiej. – Na
œcianie pojawi³y siê elementy

zwi¹zane z Grochowem – po-
wiedzia³a „Mieszkañcowi” ar-
tystka w czasie przerwy w pra-
cy. – Ja odnios³am wra¿enie,

¿e tu wszyscy maj¹ dzia³eczki,
ogródki i st¹d na œcianie s¹
kwiaty i dzia³kowcy. S¹ te¿
fragmenty z p³askorzeŸb stoj¹-
cego obok obelisku. 

Wernisa¿ muralesa przy ul.
Grochowskiej (niedaleko Pod-
skarbiñskiej) artystka zapowie-
dzia³a na najbli¿szy pi¹tek (3
paŸdziernika). A Wiktorowi Sy-
bilskiemu gratulujemy pomy-
s³ów i ich realizacji. 

Magda K. 

Grochów – nasz dom
Zdaje siê, ¿e wyrasta nam prê¿ny mi³oœnik
Grochowa. Jest nim Wiktor Sybilski, z inicja-
tywy którego, w ostatnim czasie, odby³y siê
dwa przedsiêwziêcia. 

„Orlik” gotowy do startu
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KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 

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

�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
� Monety – Banknoty – Papie-
ry Wartoœciowe. Wycena i Kup-
no. Tel. 022 407-02-20;

0506-025-125
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

� 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, na-
rkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy. 

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

�� Masa¿ z dojazdem do
klienta. Tel. 0502-444-916

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki,
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia umów, faktur, kontrak-
tów, instrukcji i warunków tech-
nicznych, aktów cywilnych,
œlubów. Poœrednictwo biur wy-
kluczone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� Fizyka, matematyka, matury,
doje¿d¿am, Dr. 

Tel.0606-154-798 
� J. polski. Tel. 0691-92-38-89
� Kurs przygotowawczy do
matury. Tel. (022) 879-87-66
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka, fizyka, chemia
– dojazd. Tel. 500-865-729
� Niemiecki. 

Tel. 022 672-94-46; 
0698-19-48-48

� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia po-
dyplomowe. Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Agencja Saska oddzia³ Praga
Po³udnie  pilnie poszukuje
dzia³ek dla swoich klientów re-
jon Wawer, Rembertów, Weso-
³a. Tel. 0500-027-621; 

022 810-18-87

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub
niezabudowany – pod budow-
nictwo wielorodzinne. Pilne! 

Tel. 022 610-77-94; 
0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ ul. Kinowa. 
Tel. 0501-123-953

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam/wynajmę

� 70 m kw., dwupoziomowe,
nowe, ceg³a, osiedle chronione.
Blisko las, basen, autobus. 

Tel. 0606-348-026

DAM PRACĘ

�� Do sklepu zielarsko-medycz-
nego farmaceutê lub osobê po
kursie farmaceutycznym w nie-
pe³nym wymiarze godzin. 

Tel. 0501-383-200
� Firma produkcyjna w Rem-
bertowie zatrudni wykwalifiko-
wanego tampodrukarza. 

Tel. 022 611-95-86 w. 14
� Firma produkcyjna w Rem-
bertowie zatrudni osoby do
prac manualnych przy produk-
cji i pakowaniu s³odyczy. Wy-
magana aktualna ksi¹¿eczka
badañ Sanepidu. 

Tel. 022 611-95-86 w. 16
�� MANICURZYSTKÊ PIL-
NIE! MO¯E BYÆ PO KUR-
SIE. KLIENTKI CZEKAJ¥! 

Tel. 022 810-18-65
�� Opiekunki do chorych, sio-
stry PCK, pielêgniarki zatru-
dniê. Tel. 022 815-30-62
�� Pracowników do ochrony
obiektu biurowego przy ul.
Ostrobramskiej. Praca zmiano-
wa, umowa o pracê, œwiadcze-
nia socjalne. Wiêcej informacji
pod nr tel. 022 465-65-68
�� Wspólnota Mieszkaniowa
poszukuje firmy lub osoby
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ do
sprz¹tania budynku na 80 loka-
li w Aninie. 
Tel. kontaktowy 0607-333-893

OGRODNICTWO

� Pielêgnacja ogrodów, po-
rz¹dki. Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne 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: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

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

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

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

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Grochowska 306/308 lok.
29. Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94; www.pietruk.eu

RÓŻNE

�� Actum Biuro Rachunkowe.
Pe³en zakres us³ug ksiêgo-
wych. Solidnie, tanio, z doja-
zdem. Tel. 509-124-451
�� Dzienna opieka z j.angiel-
skim. Dzieci 3-5 lat. Warsza-
wa-Marysin ul. Cedrowa 9.

Tel. 0609-133-492; 
0503-167-499

�Mini-Przedszkole, Saska Kê-
pa, 600 z³/mc. 

Tel. 0502-426-431
�Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie
wyjaœniê. Tel. 022 810-83-60; 

0606-763-006

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. Tel. 0500-336-607
� TUTOR - profesjonalne
opiekunki do dzieci i dla senio-
rów.  www.opiekunka-mila.pl

Tel. 022 393-55-40; 
0725-224-171

RAMKA
�� Profesjonalne nianie, opie-
kunki, gosposie domowe.
Agencja Opiekunek LAND.

Tel. 022 77-93-04, 
0501 095 309 

e-mail: opiekunki.land@wp.pl

SPORT

� Si³ownia, sauna – ul. Pod-
skarbiñska 7 B – najtaniej! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

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

�� ALKO PRZEPROWADZ-
KI – meblowozy 1,5 z³/km 

Tel. 0512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery – 
24 h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 1 m-c gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez op³at
700 programów w tym 17 pol-
skich (Polonia, TRWAM), ante-
ny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl
Tel. 022 815-47-25; 

0501-123-566 
�� AWARIA ZAMKI – otwo-
rzê, auto sejf – zamek, monta¿. 

Tel. 022 671-00-57; 
601-202-907 Stefaniak

�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

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

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

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

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 870-27-39; 

0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 022 813-77-82; 
0502-443-826

� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

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

Tel. 022 610-23-05
�� GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53; 

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

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

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

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

� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
� G£AD�, MALOWANIE. 

Tel. 606-181-588
�� 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

�� £AWECZKI PRZYGRO-
BOWE Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO, TRWA£E,
ODPORNE NA DEWA-
STACJÊ I WARUNKI ATMO-
SFERYCZNE. SPRZEDA¯ ul.
KOMORSKA 48. Tel. 0697-
104-304
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

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

�� Malowanie, panele, wyk³a-
dziny. Tel. 0505-589-540
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 
510-711-163

� Malowanie, tapetowanie, re-
monty. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie, tapety, g³adŸ –
osobiœcie. Mistrz, 25 lat prakty-
ki. Tel. 022 810-90-22
� Malowanie. 

Tel. 022 673-16-46
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-
23; 

0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 
0503-846-135

�� Naprawa telewizorów
u klienta. Dojazd gratis. 

Tel. 022 671-94-53; 
0692-420-605

RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
� Panele, malowanie, glazura,
hydraulika. Tel. 0516-301-225
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki. Profesjonal-
nie. Suche po 4 godz. Dojazd
gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin i tapicerki. 

Tel. 022 215-31-89; 
0504-047-000

� Pralki, lodówki. 
Tel. 0601-361-830; 

022 671-80-49; 0604-910-643

�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501-190-127

� Przy³¹cza wod.-kan. 
Tel. 0606-743-873 

� Przy³¹cza kan. i wod. Pe³na
dokumentacja techniczna i geo-
dezyjna. Tel. 0506-534-844
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Skup z³omu, makulatury,
odbiór w³asnym transportem.
Ul. Komorska 48 obok bazaru
Szembeka. Tel. 0697-104-304
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� Stolarstwo, lakiernictwo.
Meble na wymiar, kuchenne,
biurowe, szafy wnêkowe, gar-
deroby itp. Ciêcie p³yt. 

Tel. 0694-94-99-49; 
022 619-52-76

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

� Transport, piasek, ¿wir, inne.
Koparko-³adowarka 4x4. 

Tel. 602-440-484; 
0509-313-311

� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Uk³adanie kostki brukowej,
granitowej, dekoracje, palisady,
odwodnienia. 

Tel. 0608-412-178; 
501-69-74-89

� Wpisy do dziennika budowy
– rozbiórki i kosztorysy do ban-
ku, ekspertyzy techniczne oraz
obowi¹zkowe kontrole obiek-
tów. Tel. 0509-313-311
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 022 610-23-
83
�� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZDROWIE

� Masa¿ – profilaktycznie,
leczniczo. Dyplomowana ma-
sa¿ystka, Rembertów. 

Tel. 0500-343-772
� Rzuæ Palenie! Metoda BRT,
jeden zabieg skutecznie! 

Tel. 022 401-73-22

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813
�� EKO-ZDROWIE Sklep
Zielarsko-Medyczny C.H.
Szembeka paw. 75 i 165A – b.
bogaty wybór zió³, ¿ywnoœci
ekologicznej, bezglutenowej,
wód leczniczych. 

Tel. 022 333-20-75; 
022 333-23-65; 

e-zdrowie.abc24.pl

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makulatu-
rê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Profesjonalne nianie, opie-
kunki, gosposie domowe.
Agencja Opiekunek LAND.

Tel. 022 77-93-04, 
0501 095 309 

e-mail: opiekunki.land@wp.pl

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Grochowska 306/308 lok. 29. 

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu
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