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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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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

NOWE INWESTYCJE!!!

KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

�� ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
�� SOCZEWKI KONTAKTOWE
��LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
��DU¯Y WYBÓR OPRAW

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

Trudno kogoœ ganiæ za
zapobiegliwoœæ. Dlatego
chwalimy dziœ admini-
stracjê z ul. Owsianej za
to, ¿e ju¿ przygotowuje
siê do sezonu zimowego.

W podwórku nieruchomoœci przy
ul. Miñskiej 18 znajduje siê pia-
skownica. – W zesz³ym roku zosta³a
ta piaskownica zmodernizowana
przez administracjê – chwali loka-

WCZESNA ZIMA NA MIÑSKIEJ
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Byle do 
listopada

W realsocjaliŸmie fawory-
tem rankingów by³y restaura-
cje w bu³garskich miejscowo-
œciach nadmorskich. W porze
najwiêkszego g³odu, miêdzy
12.30 a 15.00 zamyka³y swe
drzwi z powodu... przerwy
obiadowej dla personelu. Te-
raz ogromn¹ szansê objêcia
pozycji lidera kuriozalnych
rozwi¹zañ ma Warszawa.

Mistrzem innowacyjnoœci
s¹ bowiem sto³eczne muzea.
Tak siê niefartownie sk³ada,
¿e najwiêcej goœci zje¿d¿a do
miasta w wakacje. Turyœci s¹
przy tym wredni, chcieliby
odwiedziæ Muzeum Narodo-
we. Z marszu, dla kaprysu,
dla jakiœ tam bzdurnych do-
znañ. No to co trzeba zrobiæ?
Og³osiæ... czêœciowy remont,
zamkn¹æ muzeum dla indywi-
dualnych zwiedzaj¹cych od
poniedzia³ku do pi¹tku, naka-
zaæ siê grupowaæ w zwi¹zki
zorganizowane, bo wtedy jest
szansa sforsowaæ drzwi tak¿e
w œrody i w czwartki.

Zarz¹dcy Pa³acu w Wilano-
wie pokiwali z zachwytem nad
tym pomys³em na godne wa-
kacje i zamknêli trzy z czte-
rech bram ogrodowych i od-
ci¹¿aj¹ce ruch, pomniejsze
kasy. Teraz wchodzi siê tylko
z jednej strony, w t³umie, tak...
by siê odechcia³o. Brawo! Mi-
sja misj¹, ale w wakacje ¿yæ
trzeba. Otworzy siê w piêk-
nym polskim listopadzie.

Tomasz Szymański
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U NAS NAJTANIEJ!
❤ NOWE ORYGINALNE WZORY
OBRĄCZEK (najtaniej w Warszawie) ❤

Ekskluzywna kolekcja 
PIERŚCIONKÓW!!!

Duże i małe rozmiary!
� NOWE WZORY BRYLANTÓW �
W ciągłej sprzedaży wyroby ze złota –50%
Atrakcyjne ceny skupu złomu złota!
Duży wybór wyrobów ze srebra i bursztynu!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

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

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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63 LA63 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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.

FALENICA
LOKALE do wynajêcia:

biurowe od 20 do 50 m2

oraz u¿ytkowe
(produkcja lub magazyny)

40 i 80 m2

atrakcyjna lokalizacja
tel. 606 591 047

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

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

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

SZAFYSZAFY,,
GARDEROBYGARDEROBY,,
MEBLEMEBLE
KUCHENNEKUCHENNE

Przyk³adowa zabudowa wnêki
z drzwiami przesuwnymi o wymiarach

wys. 270, szer. 160, g³. 70.
Wnêtrze kolor, wype³nienie drzwi:

1 x lustro, 1 x p³yta.
Koszt z monta¿em 1220 z³
Tel. 0504−925−811

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl
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SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

Bezpieczeñstwo 
w liczbach

Na pocz¹tku roku przepro-
wadzono trzeci¹ ju¿ edycjê
Polskiego Badania Przestêp-
czoœci. Statystyki te sporz¹-
dzane s¹ przez konsorcjum
trzech niezale¿nych oœrodków
badañ opinii publicznej ( TNS
OBOP, CBOS oraz DGA
PBS). Tegoroczne wnioski s¹
optymistyczne. Z badañ wyni-
ka, ¿e ponad 77% Polaków
czuje siê bezpiecznie w swo-
im miejscu zamieszkania.
Mniej obawiamy siê ju¿ w³a-
mañ i napaœci...za to wzrasta-
j¹cy lêk odczuwamy przed
nieodpowiedzialnymi kierow-
cami samochodów. Co wa¿ne
i godne uwagi, co roku Polacy
lepiej oceniaj¹ skutecznoœæ
dzia³añ policji.

Bezpieczeñstwo 
na Pradze Po³udnie

- Wyniki tych badañ w skali
ogólnopolskiej przek³adaj¹
siê te¿ na poziom lokalny.
Z relacji mieszkañców Pragi
Po³udnie wynika, ¿e równie¿
czuj¹ siê bezpieczniej. Pod-
kreœlaj¹ lepszy kontakt z funk-
cjonariuszami komendy. Poli-
cjantów na ulicach jest wiêcej
co sprawia, ¿e ludzie czuj¹ siê
pewniej. Takiemu poczuciu
sprzyja z pewnoœci¹ obecnoœæ
miejskiego monitoringu. Na
terenie dzielnicy rozmieszczo-
ne s¹ 32 kamery, które umo¿-
liwiaj¹ sta³¹ obserwacjê –
mówi Joanna Wêgrzyniak,
oficer prasowy VII Komendy
Rejonowej Policji. – My, na
Pradze Po³udnie, rzeczywi-
œcie mamy wiêcej pracy. Jed-
nak jest to ró¿nica jedynie ilo-
œciowa. To ogromna dzielni-
ca, posiadamy a¿ trzy komisa-
riaty. Jednak pope³niane prze-
stêpstwa wszêdzie s¹ takie sa-
me. Poziom bezpieczeñstwa
w naszym rewirze nie odbiega

od reszty miasta – dodaje pani
Joanna Wêgrzyniak.

Poznajmy siê lepiej

Taki stan rzeczy jest wyni-
kiem d³ugofalowych dzia³añ

policji o charakterze eduka-
cyjnym. 

Pracownicy komendy pod-
kreœlaj¹ du¿¹ rolê progra-
mów zwi¹zanych z prewen-
cj¹ kryminaln¹. To dziêki
nim ju¿ najm³odsi ucz¹ siê
zasad bezpiecznego zacho-
wania oraz ¿ycia w spo³ecz-
noœci. Poprzez wizyty
w szko³ach, przedszkolach,
a nawet ¿³obkach, policjanci
informuj¹ dzieci o czyhaj¹-
cych zagro¿eniach. Co wa¿-
ne, podczas tych spotkañ,
szkolona jest te¿ kadra peda-
gogiczna. Policja organizuje
te¿ akcje sezonowe i doty-

cz¹ce konkretnych wydarzeñ.
Przyk³adem takich dzia³añ
mo¿e byæ projekt „Kibic”,
powsta³y w zwi¹zku ze zbli-
¿aj¹cym siê Euro 2012. Obej-
muje on spotkania z m³odzie-
¿¹ na stadionach oraz uczenie
norm zachowañ na obiektach

sportowych. Najbli¿sz¹ mie-
szkañcom czêœci¹ policji s¹
oczywiœcie dzielnicowi. Ich
praca oznacza bezpoœredni
kontakt ze spo³ecznoœci¹ lo-
kaln¹.

Poznaj dzielnicowego
swego

- Bycie policjantem to s³u¿-
ba 24 godziny na dobê. Mam
kolegów, którzy podejmowali
interwencje ju¿ po godzinach
pracy. Tutaj potrzebna jest
pasja i wytrzyma³oœæ. Ten za-
wód jest przede wszystkim
nieobliczalny i zaskakuj¹cy.

W jednej chwili pomagamy
komuœ w drobnej sprawie,
w drugiej bierzemy udzia³
w poœcigu za sprawc¹ rozbo-
ju. Najwa¿niejsza jest intui-
cja. Trzeba wiedzieæ komu
mo¿na zaufaæ i kto naprawdê
potrzebuje naszej pomocy –
opowiada Krzysztof Kulik,
dzielnicowy pi¹tego rewiru
na Pradze Po³udnie (na zdjê-
ciu). 

Pracownicy policji zgo-
dnie twierdz¹, ¿e w ich pracy
szacunek mieszkañców jest
bardzo wa¿ny. - Jestem
dzielnicowym ju¿ od dziesiê-
ciu lat. To, co ceniê w swoim
zawodzie to miêdzy innymi
relacje z mieszkañcami. Naj-
milsza jest taka zwyk³a ¿ycz-
liwoœæ i okazywana goœcin-
noœæ - mówi aspirant Krzy-
sztof Kulik. Na szczêœcie po-
licjanci coraz rzadziej spoty-
kaj¹ siê z przejawami wrogo-
œci spo³ecznoœci lokalnej.
Jak widaæ wraz ze wzrostem
poczucia bezpieczeñstwa
wzrasta te¿ sympatia do
mundurowych. 

Nagrody za wyniki

Za dobre wyniki w pracy,
czekaj¹ nagrody. W zwi¹zku
ze Œwiêtem Policji (24 lipca)
Miasto Sto³eczne Warszawa
przeznaczy³o fundusze na
uhonorowanie najlepszych
funkcjonariuszy sto³ecznej
policji. Wiêkszoœæ nagro-
dzonych to ci, którzy na co
dzieñ stykaj¹ siê z proble-
mami mieszkañców Warsza-
wy, tzw. „pierwsza linia”.
Uroczystoœci zwi¹zane ze
œwiêtem trwa³y od 20 do 30
lipca. 

VII Komenda Rejonowa
Policji œwiêtuje w ostatnim
dniu sto³ecznych obchodów.
Uroczystoœæ odbêdzie siê
w Centrum Promocji Kultury
przy ulicy Podskarbiñskiej 2.
Oprócz przydzielenia awan-
sów i rozdania nagród prze-
widziana jest czêœæ mniej
oficjalna - wystêp Orkiestry
Komendanta Sto³ecznego
Policji.

Olga Kamionek

Z policją za pan brat
Praca policji z roku na rok oceniana jest coraz wy¿ej. Poczucie
bezpieczeñstwa wœród Polaków wzrasta. Coraz wiêksza skutecz-
noœæ policyjnych interwencji sprawia, ¿e uczymy siê szacunku
do tego trudnego i wymagaj¹cego wielu wyrzeczeñ zawodu. Próbowali odbiæ

poszukiwanego
Poszukiwany trzema listami

goñczymi 27-letni Krystian S.
ps. „Leroy” zosta³ w sobotê za-
trzymany na terenie Remberto-
wa przez policjantów z Pruszko-
wa. Wraz z nim do celi trafili je-
go rówieœnicy Dariusz R. i Mi-
cha³ S. oraz 23-letni Mariusz J.
Mê¿czyŸni postanowili pomóc
koledze i rzucili siê na funkcjo-
nariuszy. Dosz³o do szarpaniny.
Agresorzy zostali zatrzymani
i wspólnie z zatrzymanym
wczeœniej Krystianem S. prze-
wiezieni do komisariatu przy ul.
Plutonowych. 27-latkowie Da-
riusz R. i Micha³ S. oraz 23-let-
ni Mariusz J. odpowiedz¹ za
czynn¹ napaœæ na policjantów.
Badanie wykaza³o, ¿e we krwi
mieli od 1,4 do 2,7 promila.

Po kilku minutach od dopro-
wadzenia zatrzymanych do ko-
misariatu w Rembertowie we-
sz³o oko³o 20 osób. ¯¹dali na-
tychmiastowego zwolnienia
mê¿czyzn. Grozili, ¿e jeœli nie
zostan¹ wypuszczeni, to nagra-
ny przez nich telefonem komór-
kowym film trafi do mediów.
Byli wulgarni i agresywni.
Funkcjonariusze opanowali sy-
tuacjê i po oko³o pó³ godzinie
wszyscy rozeszli siê. „Leroy”
trafi³ do aresztu œledczego lub
zak³adu karnego.

Dla piwa dokonali rozboju
21-letni Daniel S., 44-letni

Emil S. i 43-letni Andrzej P. na-
padli na 38-letniego cz³owieka.
Pobili go i okradli i zmusili, by
poszed³ do sklepu i kupi³ im alko-

hol. Mê¿czyzna jednak nie mia³
przy sobie gotówki, a jedynie kar-
ty p³atnicze i jednego dolara, wiêc
nie bardzo mia³ jak spe³niæ ¿¹da-
nie napastników. Gdy dochodz¹c
do sklepu zauwa¿y³ nadje¿d¿aj¹-
cy patrol stra¿y miejskiej, zacz¹³
krzyczeæ... Na pomoc wezwani
zostali policjanci. Poszukiwania
rozbójników nie trwa³y d³ugo.
Wszystkich zatrzymano.

Zatrzymani z³odziej 
z paserem 

i odzyskany rower
B³yskawiczna akcja wywia-

dowców z Wawra. Tu¿ po przy-
jêciu zg³oszenia o kradzie¿y ro-
weru policjanci odzyskali go,
a tak¿e zatrzymali i z³odzieja
i pasera. 43-letni Dariusz O. od-
powie za kradzie¿, za co mo¿e
trafiæ na 5 lat do wiêzienia, 
56-letni Zdzis³aw Z. us³ysza³
zarzut paserstwa, a rower po-
wróci³ do w³aœcicielki.

Kobieta zostawi³a przed skle-
pem rower górski i kiedy po 20
minutach wysz³a, po rowerze
nie by³o œladu. Wartoœæ utraco-
nego jednoœladu oszacowa³a na
kwotê 500 z³otych. Funkcjona-
riusze przejrzeli zapis monito-
ringu sklepowego i rozpoznali
sprawcê kradzie¿y, bo mê¿czy-
zna by³ im  znany z wczeœniej-
szych zatrzymañ i interwencji.
Przy ulicy W³ókienniczej wy-
wiadowcy dostrzegli 43-letnie-
go Dariusza O. Przyzna³, ¿e
ukrad³ rower, ale zd¹¿y³ go ju¿
sprzedaæ za... 50 z³otych. Uda³o
siê ustaliæ dane osobowe kupu-
j¹cego, któremu zostanie posta-
wiony zarzut paserstwa. toms

24 lipca policjanci obchodzili swe œwiêto. Redakcja „Mie-
szkañca” dziêkuje funkcjonariuszom z VII Komendy Re-
jonowej za wspó³pracê przy redagowaniu tej rubryki,
dziêkujemy za ofiarn¹ s³u¿bê i ¿yczymy wielu sukcesów.

Rodzicu – bezpieczne wakacje 
Twojego dziecka zależą też od Ciebie!

Ucz swoje dziecko prawid³owego postêpowania tzn. nieotwiera-
nia drzwi do mieszkania nieznajomym, nie pozwalaj na zabawy
w niebezpiecznych miejscach, zwróæ uwagê na kontakty z obcymi,
przeæwicz z dzieckiem zachowania w stosunku do nieznajomych,
absolutnie nie pozwól na wsiadanie do nieznanych aut, uczul po-
ciechê ¿eby poinformowa³o Ciê o niepokoj¹cych incydentach. Nie
wieszaj dziecku klucza na szyi i codziennie z nim rozmawiaj.

Policjanci z VII Komendy Rejonowej przy ul. Grenadierów
¿ycz¹, aby wakacyjne miesi¹ce by³y bezpieczne, pogodne
i pe³ne tylko mi³ych wspomnieñ.

Zapraszamy do NOWEJ SIEDZIBY:
WWAARRSSZZAAWWAA−−WWAAWWEERR (dawniej CH Szembeka)
ul. Wał Miedzeszyński 70A/róg Bysławskiej 
(dojazd MZA od Dworca Wschodniego autobus nr 142 
i od Ronda Wiatraczna autobus nr 113 i 702)
tel./fax (022) 613 12 63; kom. 0601 877 650
Pracownia: tel./fax (022) 815 35 75

Eksluzywna odzież damska XXXL
MINI−MAXI Styl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SKLEPY!
C.H.H. MAXIMUS hala A paw. 79A

Stadion X−lecia 12A miejsce 9
tel. 0605 032 278, 0504 099 191

CCEENNYY  HHUURRTTOOWWEE

�� Aranżacja w domu klienta
�� Projektowanie, doradztwo
�� Szycie firan i zasłon
�� Poprawki krawieckie

tel. kom. 605 032 248

KARNISZE, ROLETY, ŻALUZJE
Montaż i sprzedaż
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PPPPOOOOWWWWSSSSTTTTAAAANNNNIIIIEEEE WWARSZAARSZAWSKIEWSKIE
Nie muszê s³uchaæ opowieœci o Powstaniu Warszawskim.

Sam mogê o nim opowiedzieæ. Nie mam zbyt wielu wier-
nych s³uchaczy. To by³o zbyt dawno – mówi¹ jedni, ci m³o-
dzi. Nie by³ to szczyt rozs¹dku – mówi¹ inni. To piêkny pa-
triotyczny zryw warszawskiej m³odzie¿y – odpowiadaj¹ ci,
którzy chc¹ byæ dla mnie uprzejmi.

A jaka jest moja prywatna, prawda o powstaniu. O Po-
wstaniu Warszawskim. O moim powstaniu? Jest zamkniêta
pomiêdzy nadpalonym domem na ulicy Przejazd 5 i Dwor-
cem Gdañskim. Z okna na ulicy Przejazd 5, ma³y Wiesiek
wraz z matk¹ z przera¿eniem ogl¹dali likwidacjê warszaw-
skiego getta. Podczas bombowego nalotu odprowadza³
wzrokiem transporty odje¿d¿aj¹ce z Dworca Gdañskiego
donik¹d. Moi rówieœnicy wybierali siê w ostatni¹ podró¿,
z której ju¿ nigdy nie powrócili. Do dziœ s³yszê g³os mojej
matki, wraz ze mn¹ stoj¹cej pod œcian¹ w oczekiwaniu –
rozstrzelaj¹ czy nie. „Nie bój siê synku, jakoœ to bêdzie”.
Tego „jakoœ to bêdzie” nie zapomnê ju¿ nigdy. Nie chcê
zreszt¹ zapomnieæ. Ju¿ zawsze towarzyszyæ mi bêdzie p³acz
kobiet klêkaj¹cych przed niemieckimi ¿o³nierzami i b³aga-
j¹cych  o darowanie ¿ycia dla ok. 3 tysiêcy osób. 

PóŸniej by³ koœció³ na Woli, Dworzec Zachodni, Pru-
szków, póŸniej znów Warszawa, moje miasto, które od tam-
tego czasu jest jeszcze bardziej moim miastem.

Od lat chcia³em to komuœ opowiedzieæ. Opowiedzia³em
to Wam. Dziêkujê, ¿eœcie tego wys³uchali w skupieniu. 1
sierpnia stanê w miejscu, które kiedyœ mia³o adres. Prze-
jazd 5. I znowu wróc¹ s³owa matki. „Jakoœ to bêdzie”...

A potem, jak co roku pójdê na Pow¹zki do brata Zdziœ-
ka, który zawsze ju¿ bêdzie mia³ 16 lat. By³ ¿o³nierzem
Armii Krajowej Pu³ku Gar³uch. Zgin¹³ rankiem 2 sierp-
nia w próbie ataku na lotnisko Okêcie... 

Wiesław Nowosielski

Kwatera powstañców 
7 Pu³ku Piechoty Madagaskar - Gar³uch 
na Wojskowych Pow¹zkach

Kultowego Rejsu Marka Pi-
wowskiego powtórzyæ nie
mo¿na, ale 25 lipca mo¿na
by³o wczuæ siê w rolê pa-
sa¿erów i przez trzy godzi-
ny pop³ywaæ statkiem po
Wiœle. Statek by³ nie byle
jaki, bo… artystyczny. Zna-
czy to nie mniej ni wiêcej,
a tyle, ¿e jego pasa¿erami
byli sami artyœci – pisarze,
poeci, malarze i muzycy.  

Rejs to spe³nienie marzeñ organiza-
torki Agnieszki Goszczyckiej, a urze-
czywistniæ to marzenie pomóg³ jej m¹¿
Piotr. Rejs rozpocz¹³ siê od wspólnego
wys³uchania nagrania Starego Dobrego
Ma³¿eñstwa, które z p³yty zaœpiewa³o
wiersz Edwarda Stachury, którego 30-ta

rocznica œmierci przypad³a w tym roku
akurat poprzedniego dnia. Ten wiersz to
s³ynna „Pieœñ na wejœcie” z refrenem
„dla wszystkich starczy miejsca pod
wielkim dachem nieba”. I choæ pod
wielkim dachem nieba miejsca starczy
dla wszystkich, na statku zmieœci³o siê
pó³ setki artystów. Zaproszeni wystêpo-
wali w kolejnoœci alfabetycznej i czyta-
li wiersze. Byli wœród nich i Stefan Jur-
kowski, Leszek ¯uliñski, Tomasz So-

bieraj czy Piotr W. Rudzki. By by³o
sprawiedliwie, ka¿dy czyta³ najwy¿ej
po dwa utwory. 

Wiersze, wprawdzie nie swoje, czy-
tali równie¿ malarze. Poziom podnie-
siony zosta³ od razu, gdy zebranym za-
prezentowano dwa utwory powstañcze-
go poety Tadeusza Gajcego. Czytanie
poezji przerywane by³o piosenkami
w wykonaniu Renaty Birskiej. Auto-
rem wiêkszoœci tekstów by³ Jan Siw-
mir. To artysta nie byle jaki, bo… dwu-
g³owy. Pod takim pseudonimem arty-
stycznym ukrywa siê bowiem koalicja
ma³¿eñska. 

Po prezentacji utworów rozpoczê³y
siê tzw. integracyjne zajêcia w podgru-
pach. I tak degustuj¹c chleb pieczony
przez organizatora Piotra Goszczyckie-
go, smarowany smalcem zrobionym
przez Jadwigê Su³kowsk¹-Mijal oraz

pogryzaj¹c ma³osolne
ogórki zdobyte nie-
mal z nara¿eniem ¿y-
cia przez Agnieszkê
Goszczyck¹ poeci, pi-
sarze i malarze prze-
mierzali Wis³ê od
Mostu £azienkow-
skiego do Gdañskiego
p³yn¹c tam i z powro-
tem, raz w dó³, raz
w górê królowej pol-
skich rzek. Rozma-
wiali przy tym o poe-
zji, malarstwie i rze-
Ÿbie, gdy¿ w kajucie

pod pok³adem wystawione by³y rzeŸby
i obrazy. Podziwiali tak¿e widoki le¿¹-
cego na obu brzegach miasta i robili
zdjêcia, bo przecie¿ fotografia od daw-
na ju¿ jest sztuk¹.

I Mieszkaniec tam by³. I jeden wiersz
redakcyjnej literatki Ma³gorzaty Karoli-
ny Piekarskiej zaprezentowa³. Wszyst-
ko po to, by nie by³o, ¿e znalaz³ siê tam
przez jakiœ przypadek. 

MKP

Koncerty, spektakle, pro-
jekcje filmowe, gry miej-
skie, pokazy multimedial-
ne, spotkania, odczyty,
sk³adanie kwiatów, a tak-
¿e wiele innych imprez
dla mieszkañców i przyje-
zdnych przygotowa³o
Miasto i dzielnice z okazji
rocznicy Powstania War-
szawskiego. Swoje uro-
czystoœci zapowiedzia³y
tak¿e poszczególne œro-
dowiska kombatanckie. 

Uroczystoœci centralne rozpoczn¹
siê jak zwykle na ¯oliborzu. To tu
pad³y pierwsze strza³y i to jeszcze
przed godzin¹ W. Dlatego jak co ro-
ku odbêd¹ siê obchody przed kamie-
niem ¿o³nierzy ¯ywiciela. Muzeum
Powstania Warszawskiego a¿ do 2
sierpnia czynne bêdzie do 21,
a wstêp do placówki bêdzie bezp³at-
ny. Do 2 sierpnia wieczorami dzia³aæ
bêdzie powstañcze kino letnie. 

W ramach obchodów 65. rocznicy
Wybuchu Powstania Warszawskiego
Centrum Komunikacji Spo³ecznej

we wspó³pracy z Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego zorganizowa³o
G³ówne Centrum Informacyjne
w hotelu Novotel, tel. (22/ 539 79 97,
539 79 36).

Centrum Informacyjne otwarte bê-
dzie do 5 sierpnia w godzinach od
10.00 do 18.00. Bêdzie informowaæ
o obchodach rocznicy Powstania
i uroczystoœciach z nimi zwi¹za-
nych, przyjmowaæ od mieszkañców
pami¹tki zwi¹zane z Powstaniem,
a tak¿e pomagaæ Powstañcom.
Szczegó³owy program obchodów
publikowany jest na specjalnej stro-
nie urzêdu miasta http://powsta-
nie44.um.warszawa.pl/

MKP

65. rocznica 

ARTYSTYCZNY REJS
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
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� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Pani Prezydent pokaza³a, ¿e ma jaja – ta opinia jednego z komentu-
j¹cych sytuacjê z Kupieckimi Domami Towarowymi internautów oddaje
zdanie statystycznej wiêkszoœci warszawiaków. Nie pomog³y ani szanta-
¿e, ani zas³anianie siê dzieæmi. Na Plac Defilad wreszcie bêd¹ mog³y wje-
chaæ spychacze i w miejsce prowizorki („To jest fakt, na ten fakt rady ni
ma, prowizorka najlepiej siê trzyma” – jak œpiewa³ Wojciech M³ynarski)
bêdzie mo¿na – prawie 70 lat po wojnie – odbudowaæ centrum Stolicy.
Nareszcie!

A poza tym w mieœcie nuda. Wojciechowicz buduje, Paszyñski moder-
nizuje (szko³y przed 1 wrzeœnia), a Jakubiak wdra¿a nowe zasady nali-
czania czynszów. S³owem wszyscy wiceprezydenci ciê¿ko pracuj¹. No,
prawie wszyscy. 

Wygl¹da natomiast, i¿ lada chwila mniej pracy bêd¹ mia³y dzielnice.
A zw³aszcza powo³ane przez nie samorzutnie i niezale¿nie zespo³y do
spraw promocji. Pani Prezydent kaza³a zaciskaæ pasa i obciê³a wydatki
na promocjê. O ile ciêcia nie dotknê³y jeszcze bud¿etu pani Katarzyny
Ratajczyk (tej, co to fortepian przez okno chcia³a – na trzeŸwo – wyrzu-
caæ) o tyle w dzielnicach ju¿ je widaæ. 

Z³oœliwi twierdz¹, ¿e promocyjne ciêcia burmistrzowie zawdziêczaj¹
szefowi Œródmieœcia. Podobno Pani Prezydent jad¹c Alej¹ Jana Paw³a II
zainteresowa³a siê dziwnym przedmiotem le¿¹cym na trawniku ko³o Pa-
wiaka. Indagowane otoczenie poinformowa³o Szefow¹, i¿ jest to wytrysk
promocyjnej inwencji burmistrza – kamienne jajo za ponad sto tysiêcy
upamiêtnia Jana Paw³a. Dlaczego na Pawiaku? Dlaczego jajo? Dlaczego
bez ³adu i sk³adu? Tego Pani Prezydent nie potrafiono wyt³umaczyæ.
Awantura – podobno – by³a nieziemska. 

Nieziemska awantura trwa tak¿e w Biurze Kultury. Jednostka ta naj-
wyraŸniej Pani Prezydent lekko ju¿ „dopiek³a”, bowiem pozostawi³a j¹
wprawdzie w swojej „domenie decyzyjnej”, ale bie¿¹cy nadzór przeka-
za³a Paszyñskiemu, uznaj¹c widaæ tego wiceprezydenta za najbli¿szego
kulturze (Wojciechowicz zajêty budowaniem. Jakubiak, choæ kulturalny,
to zajêty gospodark¹ komunaln¹, a innych propozycji ludzi na poziomie
brak). Mo¿e uda siê wiêc wreszcie wyprowadziæ to i owo na prost¹. Bo
póki co, nie uda³o siê powo³aæ kolejnej rady kolejnego muzeum. Tym ra-
zem karykatury. Przedstawiona lista kandydatów do placówki pasowa³a
jak ula³: by³a karykatur¹. 

W czasie, gdy prawie wszyscy wiceprezydenci ciê¿ko pracuj¹, a Pa-
ni Prezydent szuka bud¿etowych oszczêdnoœci, radni Prawa i Spra-
wiedliwoœci szukaj¹ sposobu, by odwo³aæ przewodnicz¹c¹ Rady War-
szawy Ewê Dorotê Malinowsk¹-Grupiñsk¹. Pani Przewodnicz¹ca (pry-
watnie Ministrowa Rafa³owa) podpad³a radnym opozycji, bowiem
w 12 godzinie obrad ostatniej sesji zapomnia³a wyg³osiæ urzêdow¹
formu³kê zamykaj¹c¹ dyskusjê, a rozpoczynaj¹c¹ g³osowanie. Pro-
blem proceduralny rzeczywiœcie powsta³, ale czy aby rzeczywiœcie na
wagê odwo³ania? Gdyby tak by³o, nale¿a³oby uniewa¿niæ wiêkszoœæ
uchwa³ podejmowanych pod œwiat³ym przewodnictwem niegdysiej-
szych PiSowskich szefów rad. Poniewa¿ jednak koalicja trzyma siê
mocno, Pani Przewodnicz¹cej rych³ego koñca nie wró¿ymy. I specjal-
nie nas to nie martwi. 

A poza tym ciepe³ko jest. Prezydent Wojciechowicz buduje, Paszyñski
modernizuje, Jakubiak wdra¿a. A o reszcie w tak piêkne dni szkoda
gadaæ. PODPATRYWACZ 

Pani prezydent 
i jajo Bartelskiego 

Szyk, styl, elegancja. Te s³o-
wa budz¹ zachwyt w ka¿dej
kobiecie. Jeœli zaœ okreœlaj¹
sukienkê, torebkê lub inn¹
czêœæ garderoby zamieniaj¹
siê w niebanalny przedmiot
po¿¹dania. Niestety, nasz¹
chêæ posiadania zwykle ha-
muje wygórowana cena. Ma-
my dobr¹ wiadomoœæ dla
wszystkich kobiet, które na
co dzieñ stykaj¹ siê z dyle-
matem „byæ czy mieæ”. „Do-
bra jakoœæ za dobr¹ cenê” to
dewiza salonu odzie¿owego
Eleganza. 

W SAMO PO£UDNIE
Sklep „Eleganza” zosta³ otwarty 15 lip-

ca, w Universamie Grochów (ul. Gro-
chowska 207), w samo po³udnie. To ju¿
pi¹ty salon tej sieci w Warszawie. Inne
znajduj¹ siê miêdzy innymi na Ursyno-
wie, Woli i na Ochocie. Punkt dwunasta,
przed wejœciem ustawi³ siê sznureczek
ciekawych pañ. Nic w tym dziwnego, bo
Eleganza przyci¹ga klientki przemyœlan¹
wystaw¹ i gustownym wystrojem wnê-
trza. Uwagê zwraca przyjemna obs³uga.
Po przekroczeniu progu wita nas ekspe-
dientka, z uœmiechem zapraszaj¹ca do
œrodka. – Mamy wysokie standardy.
Klientka wchodz¹c, do sklepu, przede
wszystkim us³yszy „dzieñ dobry”. Mo¿e
te¿ liczyæ na fachow¹ pomoc i poradê.
Cenimy uprzejmoœæ i profesjonalizm.
Personel naszych salonów jest szkolony
po to, by jak najlepiej doradzaæ klient-
kom Eleganzy – mówi kierowniczka
nowo otwartego sklepu.

ZAKUPOWY SZA£
15 lipca Eleganza nie mog³a na-

rzekaæ na brak zainteresowania.
W dniu otwarcia sklep prze¿y³ istny
najazd spragnionych zakupów pañ.
Klientki wype³ni³y salon a¿ po brze-
gi i z zaciekawieniem ogl¹da³y wy-
stawione kolekcje ubrañ. Uwagê
wiêkszoœci kobiet zwróci³a przyja-
zna cena i dobra jakoœæ oferowanej
odzie¿y. - Bardzo mi siê ten sklep
podoba. Bêdê tu zagl¹daæ - twierdzi
pani Barbara, która naby³a jedn¹ ze
spódnic. - Moj¹ uwagê przyci¹gnê³y
zw³aszcza dodatki. Kupi³am ju¿ na-
wet szalik. Niedrogi a ³adny. Na
pewno jeszcze tu wpadnê - dodaje
pani Justyna, mieszkanka Pragi. 

POLSKA MARKA
Ciekawa jest sama historia Ele-

ganzy. Sieæ sklepów powsta³a na
bazie porozumienia 13 domów han-
dlowych z najwiêkszych miast Pol-
ski. Oznacza to, ¿e po pierwsze
polscy spó³dzielcy po³¹czyli si³y,
by skuteczniej konkurowaæ z za-

chodnimi firmami i wielkimi centrami
handlowymi. Po drugie, w salonach
Eleganzy znajdziemy jedynie kolekcje
polskich projektantów. Sklep chce wy-
ró¿niæ siê na rynku tym, ¿e promuje ro-
dzime marki takie jak: Moda Wroc³aw,
Halszka, Getex, Bialcon czy Warmia. -
Panuje bardzo krzywdz¹cy stereotyp,
o tym, ¿e producenci odzie¿y z zachodu
robi¹ ubrania o lepszej jakoœci. To nie-
prawda! Nasze kolekcje wybieramy
spoœród najlepszych polskich wytwór-
ców. Osoby dokonuj¹ce selekcji dwa ra-
zy w roku uczestnicz¹ w Trendach Mo-
dy, by zaspokoiæ gusta naszych klientek
– mówi kierowniczka Salonu Eleganza
w Universamie. 

NORMALNY SKLEP
Przedstawiciele sieci, podkreœlaj¹, ¿e

promuj¹ markê normalnoœci. Proponuj¹
szeroki wachlarz strojów na ka¿d¹ oka-
zjê, w cenach na polsk¹ kieszeñ. Staraj¹
siê wyjœæ naprzeciw wszelkim oczekiwa-
niom. Eleganza chce byæ blisko potrzeb
swoich klientów. Tutaj ka¿da kobieta po-
winna znaleŸæ coœ dla siebie. W salonie
znajdziemy ubrania w rozmiarze od 36
do 50! Chcia³oby siê powiedzieæ: nor-
malny sklep dla normalnych ludzi.

PRZEDE WSZYSTKIM 
JAKOŒÆ

Pracownicy salonu twierdz¹, ¿e nie
ma jednego sposobu by zyskaæ wiernych

klientów. Nie sposób jednak oprzeæ
siê wra¿eniu, ¿e polityka Eleganzy
jest wewnêtrznie spójna i dobrze
przemyœlana. Koncepcja polskich
ubrañ dla polskich kobiet wydaje
siê byæ bardzo trafna. W koñcu, kto
lepiej od rodzimego projektanta,
mo¿e wiedzieæ, co spodoba siê „pa-
ni Kowalskiej”? - Najproœciej by³o-
by powiedzieæ: dobra jakoœæ po do-
brej cenie. Jednak uwa¿am, ¿e nie
ma uniwersalnego klucza do serca
klientów. Dbamy zarówno o wygl¹d
naszych salonów a¿ po dobór odpo-
wiedniego asortymentu i profesjo-
naln¹ obs³ugê. Nic tu nie jest przy-
padkowe – tak komentuj¹ dzia³al-
noœæ Eleganzy jej pracownicy.

Salony sieci Eleganza znajduj¹
siê w wiêkszoœci najwiêkszych
miast w Polsce, miêdzy innymi
w £odzi, Wroc³awiu, Kielcach i Ka-
towicach. Wiêcej informacji na te-
mat sklepów tej sieci oraz przyk³a-
dy kolekcji bêd¹cych aktualnie
w sprzeda¿y mo¿na znaleŸæ pod na-
stêpuj¹cym adresem internetowym:
www.eleganza.com.pl

AS 2009 Olga Kamionek

MODNA MODA POLSKA

Klub Sportowy 
„Orze³” Warszawa 

im. Józefa Pi³sudskiego
informuje,

i¿ w dniu 14 sierpnia 2009 roku
na naszym stadionie 

przy ul. Podskarbińskiej 14
zostanie rozegrany

Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny 
Grand Prix Polski
„Cud nad Wisłą”

Pocz¹tek imprezy godzina 17.00. Wstêp wolny.

Zawody organizowane s¹ z udzia³em œrodków 
Miasta St. Warszawy

Serdecznie zapraszamy!

Tu zawsze znajdziesz coœ ciekawego.

Nowo otwarty sklep „Eleganza” w Universamie.
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drugi brzeg niespodziewanej
Wielkiej Wody.

Trasa £azienkowska, wyda-
wa³oby siê – bezpieczna od
zalania, bo „zawieszona” nad
poziomem gruntu, podczas
ulewy zmienia³a siê w rozsza-
la³y, rw¹cy potok: woda szo-
ruj¹ca z wy¿szych partii, od
Riviery, Marsza³kowskiej czy
Placu na Rozdro¿u, wybija³a

studzienki kanalizacyjne na
jezdni blisko dwumetrowymi
fontannami – takimi, jak ta na
zdjêciu, na wysokoœci Zamku
Ujazdowskiego. 

Kto nie mia³ przynitowanej
lub przykrêconej tablicy reje-
stracyjnej, tylko wsuwan¹,
traci³ j¹ nieodwo³alnie. Po
ulewie, gdy wody opad³y, do-
bra dusza pozbiera³a je i usta-

wi³a wokó³ ¿ó³tego s³upka na
œrodku którejœ jezdni tak, by
poszkodowani mieli szansê na
odzyskanie swojej w³asnoœci. 

Stra¿ Po¿arna mia³a rêce
pe³ne roboty, zw³aszcza tam,
gdzie zala³o piwnice lub gdzie
obmurowany zjazd do gara¿u
zamienia³ siê w gigantyczny
basen. S³absze, drewniane
drzwi za³amywa³y siê pod na-
porem deszczówki i hektolitry
wody wlewa³y siê do gara¿y
i suteren, mieszcz¹cych czêsto
magazyny czy archiwa. Wy-
trzymywa³y drzwi metalowe,
w mocnych futrynach.

Dlaczego o tym wszystkim
piszê? Poniewa¿ w ostatnim
czasie identyczne, nieokie³-
znane nawa³nice nawiedzi³y
nas parê razy, w odstêpie kil-
ku dni. I tak siê zastanawiam,
dlaczego za ka¿dym razem
problemy kierowców i pie-
szych by³y te¿ identyczne? Bo
kiedy u mnie w domu zdarza
siê jakiœ kataklizm, zawsze
wyci¹gam z tego wnioski na
przysz³oœæ. Myœla³am, ¿e
wszyscy tak robi¹… żu 

Kobiecym okiem

- No, to wywin¹³ prezydentowi numer ten Kownacki…
- Pan, panie Kaziu, o naszem prezydencie Kaczyñskim? 
Od czasu Rewolucji Lipcowej na Pl. Defilad, Eustachy Mor-

dziak wola³ siê upewniaæ, o którego prezydenta siê rozchodzi.
Bo, jak, dajmy na to o pani¹ prezydent, to trzeba siê ogl¹daæ,
czy jakiejœ sikawki nie ma w pobli¿u. Gdy jego kole¿ka, Kazi-
mierz G³ówka, zapewni³ go, ¿e chodzi o pana Kaczyñskiego,
uspokoi³ siê natychmiast. 

- A wiesz pan, ¿e mnie siê ten Kownacki od pocz¹tku nie
podoba³. Nie wiem, co pan Kaczyñski w nim widzia³, ¿e tyle lat
go za sob¹ holowa³ i miliony do kieszeni napêdza³…

Eustachy i Kazimierz byli bardzo zniesmaczeni okoliczno-
œciami, w jakich ta znajomoœæ obróci³a siê w gruzy. On¿e Kow-
nacki polecia³ bowiem z dziobem do gazety i naopowiada³,
a naopowiada³ – ¿e pan prezydent jest chaotyczny, ¿e oficja³ek
nie lubi, bo najbardziej lubi Hel… 

- Jak jaka kuchta, która pañstwu w maglu ty³ek obrabia.
Obaj szczerze panu prezydentowi wspó³czuli. 
- Ludzie siê, panie Eustachy rozstaj¹, to normalne poniek¹d,

ale jak wszystko i to nale¿y robiæ z klas¹.
- Z klas¹, jak z klas¹, ale ¿eby zaraz po gazetach lataæ? Ja siê trzy

razy rozwodzi³em i w ani jednej redakcji moja noga nie stanê³a. 
- I s³usznie, bo rozstanie, to te¿ potem jakieœ wspomnienie.

Cz³owiek powinien mieæ ³adne wspomnienia. 
- Mo¿e i powinien. Powinien te¿ byæ piêkny, zdrowy i boga-

ty, ale sam pan wiesz, ¿e ró¿nie bywa. 

- Bo to poniek¹d panie Eustachy zale¿y od, ¿e tak powiem za
przeproszeniem, kultury w jakiej siê wzrasta. W takiej Arabii
Saudyjskiej mo¿na siê rozwieœæ powtarzaj¹c ¿onie trzykrotnie
„Rozwodzê siê z tob¹”… I cz³owiek jest wolny! 

- Znaczy chce pan powiedzieæ, ¿e ten Kownacki potraktowa³
naszego prezydenta jak Arab ¿onê? 

- Tego nie powiedzia³em, bo on akurat post¹pi³ typowo po
polsku. 

- To znaczy jak?
- A tak, ¿e publicznie pierze brudy. To nikomu nie mo¿e siê

podobaæ. A propos pierze i a propos ró¿nych obyczajów. S³y-
sza³eœ pan, jak firma Whirlpool postanowi³a zdobyæ ukraiñski
rynek? Jako kupiec sam pan wiesz, ile zale¿y od reklamy.
Amerykañscy specjaliœci zaprosili wiêc do siebie na naukê
ukraiñskich kolegów. Puœcili im film. Pierwszy kadr, to super
nowoczesny wie¿owiec, potem widaæ jakiœ pokój – ca³y bia³y.
Na œrodku stoi piêkna pralka Whirlpool. Wchodzi przystojny
Amerykanin - rozbiera siê i ubranie wk³ada do pralki. Nastêp-
nie wchodzi piêkna kobieta, która równie¿ siê rozbiera. Na-
stawiaj¹ program prania. Pralka pierze, a oni na niej siê ko-
chaj¹. Na ekranie napis: „Pranie z Whirlpool, to czysta przy-
jemnoœæ”. 

Po prezentacji Amerykanie mówi¹ do Ukraiñców: „Wiecie
ju¿ jak to siê robi. Zróbcie swoj¹ reklamê, ale tak, ¿eby by³a
zrozumia³a w waszym kraju”.

Po jakimœ czasie przyje¿d¿aj¹ do Lwowa. Ukraiñcy pokazu-
j¹ im swój film. Pierwszy kadr przedstawia Dniestr z lotu pta-
ka. Nastêpnie kamera pokazuje Maszê, która schylona, kijan-
k¹ pierze bieliznê. Brzegiem rzeki jad¹ Kozacy. Ujrzawszy Ma-
szê wykorzystuj¹ j¹ niecnie. Na ekranie napis: Bêd¹ ciê tak
wykorzystywali dopóki nie kupisz pralki Whirlpool”! 

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Tradycja
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Tegoroczne przyjêcie francuskie - najwa¿niejsze dla Francji w Polsce przyjêcie ro-
ku, które odby³o siê z okazji Œwiêta Narodowego tego pañstwa 14 lipca w ogrodach
ambasady francuskiej w Warszawie, cieszy³o siê pogod¹ tak wspania³¹, ¿e mo¿na
jej by³o pozazdroœciæ ambasadorowi Francji, J.E. panu François Barry Delong-
champs. Ró¿nie mówiono, dlaczego tak siê z t¹ pogod¹ sta³o. Jedni twierdzili, ¿e
dlatego, i¿ w roku bie¿¹cym przypada okr¹g³a rocznica – dwóchsetna dwudziesta -
zburzenia Bastylii, co nast¹pi³o w 1789 roku. Inni, „polonocentryœci”, uznali, ¿e to
z okazji wyboru, wczeœniej tego samego dnia, Jerzego Buzka na przewodnicz¹cego
Parlamentu Europejskiego, a poniewa¿ stosunki polsko-francuskie s¹ tak doskona-
³e, wiêc... Nota bene, pan ambasador, w swym przemówieniu na przyjêciu, pogra-
tulowa³ gor¹co euromarsza³kowi - to neologizm „Gazety Wyborczej” - i Polsce tego
wyboru. Jeszcze inni, ale ci to ju¿ zwolennicy centryzmu „polono-francuskiego” by-
li zdania, ¿e pogoda by³a nagrod¹ za to, i¿ ambasador zapowiedzia³, ¿e w dwóch
najbli¿szych latach Francja i Polska obchodziæ bêd¹ dwie wielkie rocznice: w 2010
roku dwóchsetlecie urodzin Fryderyka Chopina, a w 2011 roku – stulecie zdobycia
przez Mariê Sk³odowsk¹-Curie nagrody Nobla z chemii. Przypomnijmy, ¿e w 1903
roku, Pani Maria zdoby³a nagrodê Nobla z fizyki (kolektywn¹), a w 1911 z chemii
ju¿ samodzielnie. 

Inne, te¿ lipcowe, przyjêcie – 5 dnia tego miesi¹ca – mia³o te¿ inny charakter.
To przyjêcie w rezydencji ambasadorskiej Boliwariañskiej Republiki Wenezueli przy
ulicy Berneñskiej na Saskiej Kêpie, a wiêc w naszych rejonach. Odby³o siê ono z oka-
zji 198 rocznicy Podpisania Aktu Niepodleg³oœci i Œwiêta Narodowego tego pañstwa.
A je¿eli chodzi o ten inny charakter przyjêcia, to kluczow¹ rolê odgrywa tu przy-
miotnik „Boliwariañska” od nazwiska bohatera ca³ej Ameryki £aciñskiej (z wyj¹t-
kiem Brazylii), Simona Bolivara (1783-1830), który przyczyni³ siê walnie do wy-
zwolenia tego subkontynentu spod panowania Hiszpanii. Przymiotnik ten nada³ We-
nezueli obecny prezydent pañstwa, Hugo Chavez, który ca³kiem legalnie zdoby³
w³adzê w Wenezueli na prze³omie 1999 i 2000 roku. Chavez, który ma w ¿y³ach
krew indiañsk¹, korzystaj¹c z ropy naftowej, rozpocz¹³ program reform zmierzaj¹-
cych do radykalnego podniesienia stopy ¿yciowej mas biedoty, g³ównie indiañskiej.
Ma on na pieñku z USA, zw³aszcza MIA£ tak¹ sytuacjê w czasie 8-letniej prezyden-
tury George’a W., ale równoczeœnie sprzedaje Amerykanom ropê i to w du¿ych ilo-
œciach. Chavez nie cieszy siê sympati¹ polskich elit rz¹dowych i towarzyskich, st¹d
ów dystans do jego przedstawicieli w Polsce. Od pewnego czasu stosunki dyploma-
tyczne Warszawy z Caracas utrzymywane s¹ na szczeblu chargés d’affaires i w³a-
œnie na przyjêciu w dniu 5 lipca ¿egnaliœmy dotychczasowego encargado de nego-
cios (to po hiszpañsku chargé d’affaires), pana Erica Marqueza Rodrigueza z ma³-
¿onk¹ i witaliœmy nowego encargaso de negocios, pana Jesusa Cruza, te¿ z ma³¿on-
k¹ (obie pary autentycznie przesympatyczne). Imiê pana Cruza wymawia siê po hi-
szpañsku „che-SUS” a nazwisko „krus” – s³owo zaœ znaczy „krzy¿”. Jeden z dyplo-
matów polskich, dziœ na emeryturze, a kiedyœ na placówkach polskich w Ameryce
£aciñskiej, który ¿ywi sympatiê równie¿ dla Wenezueli Boliwariañskiej, powiedzia³
mi: „Z takim imieniem i nazwiskiem – Jezus Krzy¿ – nowy encargado de negocios,
ma wszelkie szanse na poprawê stosunków z katolick¹ Polsk¹”. 

A poniewa¿ mówimy o Ameryce £aciñskiej to s³ów kilka o pani Jolancie Kwa-
œniewskiej i jej popularnoœci jako ewentualnej kandydatki na stanowisko prezyden-
ta RP. Ma ona precedens w Argentynie. Obecn¹ pani¹ prezydent tego pañstwa jest
Cristina de Kirchner, która w 2003 roku zosta³a wybrana na to stanowisku od razu
po kadencji jej mê¿a, Nestora de Kirchner. Wiêc je¿eli ona mog³a, to dlaczego nie
mog³aby Pani Jolanta? Ponadto nie jest wykluczone, ¿e zmar³y w marcu ubieg³ego
roku w USA naukowiec, dr Werner Kirchner by³, mimo niemieckiego imienia i na-
zwiska, pe³nokrwistym Polakiem, To te¿ dobry znak, bo mo¿e to jakiœ krewny
Nestora? Zygmunt Broniarek

W tym roku wcale nie trzeba
by³o wyje¿d¿aæ z Warszawy ani
te¿ biegaæ na basen czy nad
Wis³ê, by lipiec spêdziæ nad
wod¹. Bo woda by³a wszêdzie.
Co kilka dni, po ulewach, ba-
nalne warszawskie ulice za-
mienia³y siê w jeziora, stawy
otoczone podmok³ym grzêza-
wiskiem lub dzikie potoki. 

Gdy przestawa³o padaæ,
a poziom wód opada³, mo¿na
by³o ogl¹daæ ciekawe widoki.
Malowniczo rozpostarte, z³o-
ciste ³achy mazowieckiego
piachu na asfalcie. Pojedyn-
cze klapki i sanda³y, zgubione
podczas przeprawy przez jez-
dniê. Po³amane parasole. Ale
najciekawiej prezentowa³y siê
tablice rejestracyjne, wyp³u-
kane przez wzburzone fale
z samochodów, które dzielnie
usi³owa³y przeprawiæ siê na
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Wakacje
nad wod¹

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 022 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 5, 19 i 26.08
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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 LETNI!

� Malowanie wewn¹trz
i zewn¹trz

� Elektryka, hydraulika
� Drzwi
� Adaptacje poddaszy
Sulejówek ul. Królewska 9

Tel. 022 783−28−03; 
880−231−127

BUDOWY �
	 REMONTY

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

PAKOWACZ
(SUL/0109/PL)

pakowanie i kontrola jakoœci
wyrobów gotowych

Wyœlij CV:
graham.rekrutacja@grahampackging.com

tel. 22 783 09 10

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

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

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

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

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

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

Filipiñski uzdrowiciel ALEX TADINA
Absolwent United Institute of Natural Medicine of Abra. Po-
chodzi z rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie, z ojca na syna. Mimo m³odego wieku
jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipi-
nach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj. 

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³o-
wieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne
organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. 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, pra-
niczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi
na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a cho-
roby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
ALEX skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych; prostacie, problemach hormonalnych; zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych; chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie; chorobie
Parkinsona, parali¿u; problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych; bólach krêgos³upa, drê-
twienie r¹k i nóg. 
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 1, 4-6, 9, 11, 14, 16, 20 VIII.

Zapisy i informacje w godz. 14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47, 0 605-324-865, 0 605-177-007.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Mimo ogromnego postêpu w medycynie lecze-
nie chorób krêgos³upa to problem. Mamy trudno-
œci w uzyskaniu pomocy, terminy na diagnostykê
i leczenie to kwestia miesiêcy, a przecie¿ boli dziœ.

W schorzeniach krêgos³upa metody akademic-
kie s¹ ma³o skuteczne, a rutynowe leczenie œrod-
kami przeciwbólowymi to ryzyko dzia³añ ubocz-
nych, czêsto gorszych ni¿ problem z krêgos³u-
pem. Sens leczenia krêgos³upa lekami jest taki
sam jak leczenie bólu zêba tabletkami, a nie
u dentysty.

Zadaliœmy kilka pytañ doskona³emu specjali-
œcie w bezoperacyjnym leczeniu, który od wielu
lat wykonuje zabiegi w oœrodku Naturmed – panu
Wojciechowi Papajewskiemu.

- Jakie kryteria stosuje pan przy podejmowa-
niu decyzji o zabiegu?

WOJCIECH PAPAJEWSKI: - Podstawowe to za-
poznanie siê z przyczyn¹ bólu, czyli z badaniami
RTG lub (!) rezonansem. Wtedy dobieram rodzaj
czynnoœci do wieku, stopnia dolegliwoœci, czasu
ich trwania. Biorê te¿ pod uwagê aktualne i prze-
byte choroby zwi¹zane z krêgos³upem. S¹ bo-
wiem takie, które wykluczaj¹ zabieg manualny.

- Jakie metody zabiegu pan wykonuje?
- Jest ich bardzo du¿o, to daje wiele mo¿liwoœci

pomocy: chiropraktyka ortopedyczna, rozluŸnia-
nie i rozgrzewanie miêœni i powiêzi oraz wiêzade³
wzd³u¿ ca³ego krêgos³upa, ale równie¿ stawów
barkowych, biodrowych i kolanowych. Po takim
przygotowaniu –„ustawiam”. Jest to zmuszanie

narz¹du ruchu do w³aœciwego po³o¿enia i funkcjo-
nowania, usprawnia kr¹¿enie.

- Czy zawsze taki zabieg jest bezpieczny
i mo¿liwy?

- Bezpieczny musi byæ zawsze. A mo¿liwy po de-
cyzji, która wynika z badañ i wywiadu z pacjentem.
Dlatego czêsto przychodnia proponuje bezp³atn¹
rozmowê ze mn¹ – kwalifikuj¹c¹ do zabiegu.

- Czêsto s³yszy siê o zbyt pochopnych decy-
zjach o operacji krêgos³upa, a skutki bywaj¹
ró¿ne. Co pan o tym s¹dzi?

- Opinie osób – tych zoperowanych lub tych,
które nie godz¹ siê na operacjê – s³yszê na co
dzieñ. I powiem krótko: warto walczyæ, by uchro-
niæ siê przed skalpelem, bo w tej walce czêsto siê
wygrywa. Osobiœcie znam wielu takich pacjentów.
Choæ oczywiœcie s¹ przypadki, w których operacja
jest jedynym s³usznym wyjœciem, jest konieczna.

Coraz wiêcej osób po doœwiadczeniach szpital-
nych, sanatoryjnych, nieodczuwaj¹cych ulgi po
lekach wybiera leczenie manualne. Wa¿ne, by tra-
fiæ w odpowiednie rêce.

Naturmed istnieje od 27 lat, a pan Papajewski
przyjmuje tu od ponad 14. Wpisy w ksiêdze Na-
turmedu s¹ najwiarygodniejsz¹ rekomendacj¹
i jak zwykle cytujemy kilka z nich.

„Jest dziœ tendencja potêpiania tych, którzy po-
magaj¹ manualnie. To moim zdaniem ukryta euta-
nazja! Odbieranie nadziei! Bo odchodzi siê od
³ó¿ek szpitalnych, zamyka oddzia³y, odmawia dia-
gnostyki, a tych, którzy pomagaj¹ – obrzydza!

Mam prawie 70 lat, a pan Papajewski pomóg³ re-
welacyjnie. Jak nikt dot¹d! Jest niepowtarzalnym
specjalist¹ od krêgos³upów”.

Emerytowana nauczycielka z Warszawy

„W internecie roi siê od tego typu specjalistów.
Nigdy takim nie wierzy³em i zarzeka³em siê, ¿e nie
skorzystam. Ale kiedy proboszcz z mojej parafii mnie
namówi³, jecha³em z ufnoœci¹. Dziœ stwierdzam: pan
Papajewski jest genialny. Nie zast¹pi go ¿adne urz¹-
dzenie”. Rados³aw W. z Otwocka, 51 lat

„Prywatne sanatorium, leki i zabiegi – to bólu
nie zlikwidowa³o. Jestem informatykiem – ostry
ból szyi i karku, sztywnoœæ, drêtwienie r¹k unie-
mo¿liwia³y pracê, wytrzymywa³em przy kompute-
rze najwy¿ej godzinê. Wiele przeszed³em gabine-
tów – bez poprawy. Dopiero pan Papajewski zdo-
³a³ zlikwidowaæ ból, nawet powróci³em do gry
w tenisa i wycieczek rowerowych”.

Tomasz Warden, 41 lat

„Po wyci¹gach szyjnych i lêdŸwiowych wyl¹do-
wa³am w szpitalu. Kiedy zaproponowano opera-
cjê, zwia³am do domu. Ból narasta³, nie mog³am
unieœæ czajnika, do jedzenia klêka³am, bo nie mo-
g³am siedzieæ. Pan Papajewski jest super. Dziœ
funkcjonujê bez bólu! Bez leków i operacji”.

Magdalena, 47 lat

„Kiedy kardiolog zaproponowa³ mi pana Papa-
jewskiego, myœla³am, ¿e robi sobie ¿arty. Przeko-

nywa³ mnie, ¿e poniewa¿ z jego badañ wynika, i¿
mam serce w porz¹dku, to moja arytmia ma pew-
no przyczynê w piersiowym odcinku krêgos³upa.
Moje zdziwienie trwa do dziœ, bo rzeczywiœcie aryt-
mia mi zupe³nie ust¹pi³a, nie mam potrzeby braæ le-
ków przeciw arytmicznych”. Barbara, 39 lat

„Odzyska³em sprawnoœæ! Chodzê bez operacji
i bez laski”. Janusz Dobrowolski, 71 lat

Specjalistyczny Oœrodek Medycyny Manualnej Naturmed w Warszawie

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa

Zapisy do Wojciecha Papajewskiego 
w godz. 9.00–18.00, tel. 0 22 662 49 07, 

0 604 092 007, e-mail: naturmed9@wp.pl,
Warszawa – Ursus, osiedle Go³¹bki.

KŁOPOTY Z MARSA

O mo¿liwym zakazie poru-
szania siê samochodami osobo-
wymi na ul. Marsa mówi³
w czasie ostatniej sesji rady
Wawra wiceprzewodnicz¹-
cy W³odzimierz Zalewski: 
– Chcia³em zapytaæ pana bur-
mistrza, czy to prawda, ¿e
w wakacje, w zwi¹zku z budow¹
„Wêz³a Marsa”, ulic¹ Marsa
bêd¹ mog³y jeŸdziæ tylko auto-
busy? Wydaje mi siê, ¿e taka sy-
tuacja sparali¿uje ruch komuni-
kacyjny z Marysina Wawerskie-
go, a o Rembertowie nie
wspomnê. Wiceburmistrz Zdzi-
s³aw Gójski przyzna³, ¿e tak¿e
do niego „dociera³y nieoficjal-
ne sygna³y, ¿e coœ takiego mo¿e
byæ”. – Usi³owa³em siê skon-
taktowaæ z ZDM, ale nie uda³o
mi siê – powiedzia³ wicebur-
mistrz i obieca³ wyjaœniæ spra-
wê. „Mieszkaniec” zaj¹³ siê
tym tematem. 

– Nie planujemy takiego
ograniczenia w zwi¹zku z budo-
w¹ „Wêz³a Marsa”, bo my bu-
dujemy tylko do ul. Naddnie-
przañskiej – odpowiedzia³a nam
Agata Choiñska z Zarz¹du
Miejskich Inwestycji Drogo-
wych. – Mo¿e to chodzi o z³y
stan techniczny wiaduktu? Ale
tym siê zajmuje Zarz¹d Dróg
Miejskich. Pytamy wiêc
w ZDM. Urszula Nelken
z ZDM zapewnia, ¿e takich pla-
nów nie ma, ale… - Ale rozpa-
trywane s¹ ró¿ne warianty. Wia-
dukt wzd³u¿ ul. Marsa jest w fa-
talnym stanie. Jego konstrukcja
uniemo¿liwia remont. Powinien
zostaæ rozebrany. Od kilku lat
planowana by³a modernizacja
ul. Marsa i ¯o³nierskiej.
W 2004 r. Urz¹d Warszawy tak
pisa³ o tej priorytetowej inwe-
stycji: „Modernizacja ulic Mar-
sa i ¯o³nierskiej jest ostatnim
zadaniem potrzebnym do za-
mkniêcia ko³a obwodnicy eta-
powej. Wed³ug wstêpnej kon-
cepcji w ramach modernizacji
ca³y odcinek od wêz³a „P³o-
wiecka” do Zielonki zostanie

poszerzony do szeœciu pasów
ruchu. Planowane s¹ wielopo-
ziomowe wêz³y na wszystkich
przecznicach przecinaj¹cych
trasê. W Zielonce ulica ¯o³nier-
ska po³¹czy siê z planowan¹
przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg
Krajowych i Autostrad Wscho-
dni¹ Obwodnic¹ Warszawy.” 

– Jednak w ubieg³ym roku –
mówi rzecznik ZDM – z nie-

wiadomych przyczyn moderni-
zacja ul. Marsa i ¯o³nierskiej
wypad³a z Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycyjnego. A fak-
tycznie wiadukt jest w stanie
krytycznym. Ekspertyzê w tym
zakresie wykona³ dla ZDM
prof. Henryk Zobel, autorytet
w dziedzinie budowy i utrzy-
mania mostów i wiaduktów. 

– Profesor tak¿e stale moni-
toruje wiadukt na Marsa – do-
daje Urszula Nelken. – Na tê
chwilê nic dramatycznego siê
nie dzieje, ale faktycznie prze-
widujemy w przysz³oœci ogra-
niczenie tona¿u i ograniczenie
prêdkoœci na tym wiadukcie.
Wtedy ruch samochodów oso-
bowych puœcimy okrê¿n¹ dro-
g¹. Wychodzi wiêc na to, ¿e
niepokój radnego Zalewskie-
go, choæ mo¿e przedwczesny,
ale jest uzasadniony. Poza
tym, czy aby na pewno niepo-
kój ten jest przedwczesny? 

– Mo¿e lepiej ju¿ teraz poczy-
niæ starania, rozmawiaæ
z PKP, aby uruchomiæ dla ko-
munikacji samochodowej
przejazd kolejowy na ul. Kor-
kowej? – sugerowa³ zarz¹dowi
Wawra W³odzimierz Zalew-
ski. – ¯eby przynajmniej mie-
szkañcom Marysina umo¿liwiæ
wyjazd z osiedla…

Ograniczenie ruchu na wia-
dukcie by³oby bardzo du¿ym
utrudnieniem dla mieszkañców
Rembertowa. – To by by³a kata-
strofa komunikacyjna dla na-
szej dzielnicy! – mówi radny

Rembertowa Jakub Melak. – Ja
sobie tego nie wyobra¿am!
Wyjœciem z sytuacji by³aby
szybka budowa nowego wia-
duktu. Agata Choiñska zapew-
nia, ¿e do koñca tego roku zo-
stanie sporz¹dzona dokumenta-
cja projektowa tej inwestycji.
Dodaje jednak, ¿e na sam¹ bu-
dowê pieniêdzy nie ma. Liczy
na to, ¿e takie finanse znajd¹ siê
w bud¿ecie na 2010 rok. Tak
wiêc k³opoty nas czekaj¹. Za-
le¿nie od tempa rozsypywania
siê starego wiaduktu jednak
gro¿¹ nam ograniczenia ruchu,
a nawet ca³kowite jego za-
mkniêcie. Pytanie, co do tego
czasu zrobi¹ w³adze Warszawy,
aby nie dopuœciæ do komunika-
cyjnej katastrofy i czy zabez-
piecz¹ finanse na tê inwestycjê?
Tak ¿eby kierowcy nie parafra-
zowali znanego powiedzenia
s³owami: Kobiety s¹ z Wenus,
a... k³opoty z Marsa! ar

Czy sprawdzi siê czarny scenariusz ograni-
czenia ruchu na ul. Marsa? Jak wtedy pora-
dz¹ sobie kierowcy z Rembertowa i Marysina
Wawerskiego? Co zrobi¹ „drogowcy”?

Bitwa o KDT
21 lipca do hal KDT wkroczy³ ko-
mornik. Uda³o mu siê wejœæ na
teren Kupieckich Domów Towa-
rowych dopiero o 13-tej. Wcze-
œniej przed hal¹ dosz³o do zamie-
szek. Komornik próbowa³ wejœæ
na teren hali w asyœcie ochronia-
rzy. W czasie tych prób pojawi³
siê gaz ³zawi¹cy. Zabarykadowa-
ni w hali kupcy bronili siê u¿ywa-
j¹c gaœnic i strumieni wody. 

Na ochroniarzy lecia³y te¿ butelki. W hali by-
³y kobiety z dzieæmi. Najm³odsze z dzieci mia³o
pó³tora roku. Poniewa¿ komornikowi nie uda³o siê
wejœæ na teren hali wezwa³ na miejsce policjê. Od-
dzia³ policjantów z wydzia³u prewencji w pe³nym
rynsztunku stan¹³ naprzeciw zgromadzonych pod
hal¹ kupców.

Marcin Ochmañski z wydzia³u prasowego sto-
³ecznego ratusza powiedzia³, ¿e policjê wezwa³
komornik, by oddzieliæ „agresywnie zachowuj¹-
cych siê kupców od s³u¿b dokonuj¹cych egzekucji
komorniczej”.

Przed hal¹ KDT by³y obecne cztery zespo³y
medyczne. Na „pomoc” kupcom ruszyli pseudo-
kibice, którzy obrzucili policjê butelkami i ka-
mieniami. W wyniku staræ rannych zosta³o kilka-
dziesi¹t osób. G³ównie po stronie policji, ochrony
i stra¿y miejskiej. 

Po zajêciu KDT przez komornika g³os
w sprawie sto³ecznych kupców zabrali przed-
stawiciele wielu ugrupowañ politycznych. Szef
Stronnictwa Demokratycznego Pawe³ Piskor-
ski, który w latach 1999-2000 by³ prezydentem
stolicy zaproponowa³, aby minister w kancelarii
premiera Micha³ Boni mediowa³ w sporze miê-
dzy kupcami z Kupieckich Domów Towaro-
wych a w³adzami Warszawy. Zaznaczy³, ¿e
Warszawie s¹ potrzebni negocjatorzy spo³eczni,
którzy bêd¹ w stanie w przysz³oœci zapobiegaæ
konfliktom.

Piskorski, który jako prezydent Warszawy pod
koniec lat 90-tych negocjowa³ z kupcami porozu-
mienie na budowê tymczasowej hali na pl. Defilad,
podkreœli³, ¿e umowa, któr¹ zawar³ mia³a obowi¹-
zywaæ trzy lata. „W 2004 r. powinna powstaæ do-
celowa hala. Jednak umowa zosta³a przed³u¿ona
za czasów prezydentury Lecha Kaczyñskiego (...)
Umowa zosta³a niedotrzymana równie¿ dlatego, ¿e
miasto nie zaproponowa³o docelowego gruntu
w latach 2002-2004, czyli za czasów prezydentury
L.Kaczyñskiego” - zaznaczy³.

Na te zarzuty odpowiedzia³a El¿bieta Jakubiak
(PiS), która podczas prezydentury Lecha Kaczyñ-
skiego w stolicy by³a dyrektorem Biura Prezyden-
ta Warszawy. - Pan Piskorski nie ma racji, gdy¿ to
za jego kadencji nie zosta³ uchwalony plan miej-
scowy zagospodarowania tego terenu i dlatego ca-
³a ta sytuacja siê przed³u¿y³a. 

Jak podkreœli³a, bez uchwalonego planu miej-
scowego nie mo¿na by³o przyst¹piæ do budowy
nowej hali. - Trzeba by³o czekaæ na uchwalenie
przez Radê Miasta planu miejscowego, po to, ¿eby
wskazaæ kupcom konkretn¹ lokalizacjê. Taka loka-
lizacja za prezydentury L. Kaczyñskiego zosta³a
uchwalona i wskazana - zaznaczy³a Jakubiak. 

W jej ocenie, Piskorski chce na sporze miasta z kup-
cami zbiæ kapita³ polityczny. - Pan Piskorski chce wy-
graæ tê sytuacjê dla siebie, ale chybi³. To on tego nie
dopilnowa³, gdy by³ prezydentem stolicy -  doda³a. 

W czwartek rano do hali Kupieckich Domów
Towarowych weszli pierwsi kupcy, by odebraæ
swój towar z zajêtego przez komornika obiektu.
Towar wydawany bêdzie przez dwa miesi¹ce.
Miasto zamierza usprawniæ transport zebranego
przez kupców towaru. Ka¿dy bêdzie móg³ podsta-
wiæ pod halê w³asny samochód. Na wyprowadzkê
ka¿dy z kupców ma godzinê. W za³adunku towaru
i wyposa¿enia stoisk pomagaj¹ pracownicy s³u¿b
miejskich.

Trzech kupców z KDT, którzy opuœcili halê
zgodnie z wezwaniem komornika do 18 lipca,
zg³osi³o swoje zainteresowanie nowym lokalem
handlowym z puli 200, które obieca³a im prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Li-
kwidacjê hali KDT za s³uszn¹ uzna³o ponad 70%
warszawiaków. 

MKP
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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

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
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ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

REKLAMA REKLAMA

D R Z W I
wewnętrzne 
i PARAPETY

z litego drewna 
Każdy kształt i wymiar!

ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045
www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

PP
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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

W SIERPNIUSIERPNIU zapraszamy 
do stoiska 

z artyku³ami gospodarstwa domowego
na I piêtrze DH „UNIVERSAM” 

ul. Grochowska 207
Oferujemy szeroki wybór artyku³ów 

po bardzo atrakcyjnych 
PROMOCYJNYCH CENACHPROMOCYJNYCH CENACH!!

� Pucharki do lodów (6 szt.) w cenie 23,99 z³
� Suszarka do bielizny PROMO w cenie 28,99 z³
� Karafka 1l.+korek elegance w cenie 13,99 z³
� Czajnik 1,5 l w cenie 12,90 z³
� Komplet garnków (12 szt.) w cenie 49,50 z³
� Patelnia Flame 22 cm w cenie 19.50 z³
� Czajnik elektryczny SMILE w cenie 45,00 z³
� Termos stalowy 0,75 l w cenie 21,00 z³
� Rondel emaliowany 16 cm w cenie   8,90 z³
� Salaterka szklana w cenie   1,99 z³
� Dzbanek z pokrywk¹ w cenie   6,00 z³
� Talerz deserowy porcel. 19,5 cm w cenie   1,80 z³
� Talerz deserowy szklany 15 cm w cenie   0,99 z³

Zapraszamy do zakupów I piêtro (dzia³ przemys³owy) 
czynny: pon.- pi¹tek 9.00-20.00

sobota 9.00-19.00

Wielgolas Bzieziñski 30A
tel. 022 760 40 34, 022 760 40 16
Halinów ul. Jna Paw³a II 18
tel. 022 610 46 32
Sulejówek ul. Kombatantów 59
tel. 022 783 10 30

Pierwotnie, wawerczycy,
ju¿ w te wakacje mieli siê k¹-
paæ w dzielnicowym basenie.
Niestety, o czym pisaliœmy dwa
lata temu („Mieszkaniec” Nr 19
z 2007 r. dostêpny w interneto-
wym archiwum na stronie
www.mieszkaniec.pl) w³adze
Wawra zwróci³y do miejskiego
bud¿etu 1,5 mln z³otych zagwa-
rantowanych na budowê basenu
i sztucznego lodowiska. Budo-
wa obiektów przy zbiegu ul.
RzeŸbiarskiej i V Poprzecznej
zosta³a przesuniêta w czasie,
ale w 2008 roku ruszy³a. - Ge-
neralnie funkcja jest taka pod-
stawowa: dla cia³a i dla ducha
– mówi³ burmistrz Wawra Ja-
cek Duchnowski na placu bu-
dowy. – Obok jest koœció³, trze-
ba iœæ siê pomodliæ, na mszê,
a po mszy pop³ywaæ. Ewentual-
nie zim¹ pojeŸdziæ na ³y¿wach.
Taki mamy g³ówny cel. Spoty-
kamy siê w 2010 roku na prze-
ciêciu wstêgi. Aktualny termin
oddania basenu do u¿ytkowa-
nia, to wiosna przysz³ego roku.
Jednak ostatnio na budowie
wyczuwalny jest dziwny bez-
ruch, który niepokoi spragnio-
nych k¹pieli wawerczyków. 
– Coœ podejrzanie ma³o dzieje
siê na tej budowie od pocz¹tku
roku – w czerwcu na jednym
z forów pisa³ internauta „czar-
ny-azorro”. W lipcu doda³, ¿e
„budowa wyraŸnie stoi”. Inny
internauta, „szablaa”, który do-

kumentuje zdjêciami postêpy
prac pisze, ¿e „rzeczywiœcie
bardzo sennie na tej budowie”.

Mêcz¹ca inspektor

O tê „sennoœæ” zapytaliœmy
w pu³tuskim biurze wykonaw-
cy robót firmy Za-
mbet. – Rzeczywi-
œcie, mamy pewne
opóŸnienie, ale tylko
tyle mogê na ten te-
mat powiedzieæ
przez telefon – po-
wiedzia³ „Mieszkañ-
cowi” jeden z dyrek-
torów Zambet-u.
Andrzej Murat z wa-
werskiego urzêdu
dzielnicy szacuje
opóŸnienie w robo-
tach na trzy miesi¹ce
i dodaje, ¿e „wyko-
nawca zosta³ zobo-
wi¹zany do przed-
stawienia uaktual-
nionego harmono-
gramu prac, aby
opóŸnienie zosta³o
odrobione”. Ale opóŸnienie nie
jest najwiêkszym problemem
budowy basenu i lodowiska
w wawerskim Aninie. Inspek-
tor nadzoru budowlanego, An-
na Miara, która z ramienia
dzielnicy nadzoruje inwestycjê
przytacza wiele przyk³adów na
to, ¿e budowa nie jest prowa-
dzona tak, jak byæ powinna.

Mówi m.in., ¿e dwukrotnie
zmusi³a wykonawcê do odko-
pania budowli, gdy¿ okaza³o
siê, ¿e nie zosta³a po³o¿ona izo-
lacja i ¿e firma sprowadza³a
materia³y bez dokumentacji.

Gro¿enie palcem

Zarówno stan robót, jak i ich
jakoœæ pani inspektor okreœla
s³owem „skandaliczne!”. 

– Tragiczn¹ rzecz¹ dla mnie
jest to, ¿e nie jestem w stanie

zainteresowaæ tymi problemami
moich pracodawców – ¿ali siê
Anna Miara, która mówi, ¿e
uwagami i zastrze¿eniami dzie-
li³a siê z w³adzami dzielnicy.
Sprawdzamy tê informacjê
w urzêdzie Wawra. - Jak na
ka¿dej tego rodzaju budowie
zdarza³y siê i temu wykonawcy
potkniêcia i niedoróbki. By³y

one zg³aszane przez inspektora
zarz¹dowi dzielnicy, który po-
wo³ywa³ komisjê do sprawdze-
nia zarzutów natury technicznej
i finansowej. W przypadku ich
potwierdzenia odbywa³y siê
spotkania wiceburmistrza od-
powiedzialnego za inwestycje
z w³aœcicielem firmy Zambet
z ¿¹daniem usuniêcia niedo-
róbek i b³êdów oraz wyci¹gniê-
cia wniosków na przysz³oœæ –
wyjaœnia rzecznik prasowy wa-
werskiego urzêdu. O spotka-

niach urzêdników z przedstawi-
cielami Zambet-u pani inspek-
tor mówi, ¿e by³ to „teatrzyk”,
który niewiele dawa³.

Zgoda na samowolkê

Andrzej Murat przytacza
przyk³ad zakwestionowania
przez inspektor nadzoru jakoœci

wykonania œcianek dzia³o-
wych: „Poniewa¿ wykonawca
twierdzi³, ¿e zarzuty inspektora
s¹ przesadzone, powo³ano ko-
misjê, która uzna³a, ¿e pewne
odstêpstwa od normy nie rzutu-
j¹ na bezpieczeñstwo obiektu.
Postanowiono jednak obci¹¿yæ
wykonawcê kar¹ finansow¹ za
obni¿enie jakoœci”. Anna Miara
tak widzi kontrolê sprawowan¹
przez urz¹d: - Kuriozum nast¹-
pi³o w czerwcu, kiedy powo³ano
komisjê, która pojecha³a na bu-
dowê. I jest cudowny protokó³
z tej komisji, który mówi, ¿e
wszystko jest dobrze, tylko zo-
bowi¹zuje siê kierownika budo-
wy ¿eby na samowolne zmiany
w projekcie dostarcza³… zgodê

projektanta! To ku-
riozum! A moj¹ rol¹
jest pilnowanie wy-
konania tej inwesty-
cji zgodnie z projek-
tem i obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami. In-
spektor nie kryje roz-
goryczenia i mówi,
¿e wykonawca na-
wet nie wiedzia³, ¿e
firma, która monto-
wa³a w stropie
olbrzymie œwietliki
(na zdjêciu) musi
byæ firm¹ fachow¹
i mieæ odpowiednie
dopuszczenia.

Ursus 
przyk³adem

A przecie¿ Zambet ma do-
œwiadczenie w budowie base-
nów. Dok³adnie przed rokiem
„¯ycie Warszawy” pisa³o o ba-
senie w Ursusie, który w cztery
lata po wybudowaniu zacz¹³ siê
sypaæ. Przecieka³a te¿ niecka
basenu. „Dzielnica chcia³a, aby
wykonawca prac, Zambet z Pu³-
tuska, naprawi³ fuszerkê. Ale fir-

ma odmówi³a, t³umacz¹c, ¿e
up³yn¹³ okres gwarancji.” – pi-
sa³ dziennik, a burmistrz Ursusa
Bogdan Olesiñski zapowiedzia³
skierowanie sprawy do s¹du.
Marek Jagodziñski kieruj¹cy
tamtejszym OSiR-em w piœmie
do prezydent Warszawy wska-
zywa³, ¿e „g³ówn¹ przyczyn¹
wadliwej realizacji budowy
przez wykonawcê by³y zaniedba-
nia ze strony urzêdu dzielnicy".
Ekspertyzy wykaza³y, ¿e przy
tamtej budowie nie trzymano siê
œciœle projektu. „Ratusz z³o¿y³
do prokuratury na Ochocie za-
wiadomienie o pope³nieniu
przestêpstwa przekroczenia
uprawnieñ oraz poœwiadczenia
nieprawdy przez urzêdników
z Ursusa.” – koñczy³o ubieg³o-
roczn¹ publikacjê „¯ycie War-
szawy”. Zapytany przez „Mie-
szkañca” o losy tej sprawy Ma-
teusz Martyniuk rzecznik proku-
ratury okrêgowej wyjaœni³, ¿e
postêpowanie wci¹¿ trwa.

Jeszcze rok

„Mieszkaniec” mocno trzyma
kciuki za to, aby Wawer przesta³
byæ basenow¹ pustyni¹ i aby
mieszkañcy tej dzielnicy mogli
z radoœci¹ korzystaæ zarówno
z basenu, jak i krytego lodowi-
ska. Rozumiemy te¿, ¿e w³a-
dzom Wawra i Miasta bardzo
zale¿y ¿eby, jak powiedzia³ bur-
mistrz Duchnowski „spotkaæ
siê w 2010 roku na przeciêciu
wstêgi”. I to wcale nie dlatego,
¿e bêdzie to rok wyborów sa-
morz¹dowych, tylko dlatego,
¿eby wszystkim ¿y³o siê lepiej.
Jednak wyra¿amy obawê, czy
godzenie siê na odstêpstwa od
projektu i obni¿enie jakoœci wy-
konania, nie bêdzie mia³o bar-
dzo negatywnych skutków. Czy
basen w Aninie nie zostanie
„umoczony”?… ar

UUUUMMMMOOOOCCCCZZZZĄĄĄĄ    BBBBAAAASSSSEEEENNNN    WWWW    AAAANNNNIIIINNNNIIIIEEEE????
Wawer jest jedyn¹ dzielnic¹ War-
szawy, w której nie ma basenu. Na
szczêœcie ju¿ powstaje taki obiekt.
Niestety, ostatnio budowa stanê³a...
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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
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REKLAMA REKLAMA

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

CENTRUM KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NR 5  

W WARSZAWIE 
prowadzi nabór do:

� GIMNAZJUM
� LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� UZUPE£NIAJ¥CEGO

LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� TECHNIKUM 

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

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

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

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

stacjonarnej i zaocznej
ul. Miñska 1/5 

(w pobli¿u dworców Wschodniego
i Wileñskiego)

tel. 022 818 70 21

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

Oczywiœcie nie wszyscy.
Zwa¿ywszy na ci¹gle doœæ ni-
skie wynagrodzenia w oœwiacie
wielu nauczycieli dorabia w wa-
kacje staj¹c siê wychowawcami
na koloniach i obozach. Dyspo-
zycyjni w czasie letniej laby s¹
dyrektorzy szkó³, choæ i oni ma-
j¹ swój dzwonek, oznajmiaj¹cy
pocz¹tek wakacji. Dzwonek ten
dzwoni zawsze trochê póŸniej,
ni¿ ten prawdziwy, szkolny,
przeznaczony dla dzieci. Tym
dzwonkiem jest coroczne zebra-
nie w³adz dzielnicy, urzêdników
oœwiatowych i dyrektorów
szkó³ i przedszkoli. Takie pod-
sumowuj¹ce zebranie odby³o
siê m.in. w Dzielnicowym Biu-
rze Finansów Oœwiaty Pragi Po-
³udnie. Przybyli na nie prawie
wszyscy dyrektorzy po³udnio-
wopraskich placówek oœwiato-
wo-wychowawczych. 

Za ca³oroczny trud wk³ada-
ny przez nauczycieli w naukê
i edukacjê dziêkowali nauczy-
cielom m.in. burmistrz dzielni-

cy Tomasz Kucharski i nadzo-
ruj¹cy oœwiatê wiceburmistrz
Jaros³aw Karcz. Szczególnie
uhonorowano odchodz¹cych

w tym roku dyrektorów Mariê
Ignyœ z Przedszkola Nr 54,
El¿bietê K³aczany z Przed-
szkola Nr 354,  Barbarê Mro-
wiñsk¹ z Gimnazjum Nr 22
oraz Ewê Stepnowsk¹ z Przed-
szkola Nr 383. Koñcz¹ce swo-
je kadencje i odchodz¹ce dy-

rektorki otrzyma³y m.in. bu-
kiety kwiatów od w³adz
i gromkie brawa od swoich ko-
le¿anek. Magda K.

OGRÓDEK 
W OGRÓDKACH

Ciekaw¹ inicjatyw¹ wykazali siê
wawerscy dzia³kowcy. Na tere-
nie Rodzinnych Ogrodów Dzia³-
kowych „ZDROWIE” zbudowa-
li... ogródek dla dzieci.

Ogródek, a w³aœciwie ca³kiem spory placyk
zabaw. I to bardzo intensywnie zagospodarowany.
S¹ tam kolorowe huœtawki, bujaki, zje¿d¿alnia, za-
daszona piaskownica i plastikowe samochodziki.
W po³owie lipca dzia³kowcy uroczyœcie oddali
dzieciom i m³odzie¿y, to ich radosne miejsce. I trze-
ba zaznaczyæ, ¿e w odró¿nieniu od ró¿nych pompa-
tyczno-politycznych przeciêæ wstêg i otwaræ,
w „ZDROWIU” no¿yce trafi³y w rêce dzieci i to
one g³ównie rozprawi³y siê z wstêg¹ symbolicznie
strzeg¹c¹ wejœcia na plac zabaw. Ostatniego ciêcia
dokona³a 9-letnia Ania Œlesicka trzecioklasistka
z goc³awskiej Szko³y Podstawowej Nr 185 im.
UNICEF. – Najbardziej podobaj¹ mi siê tutaj huœ-
tawki – powiedzia³a Ania „Mieszkañcowi”. – Bêdê
tu siê bawi³a z kole¿ankami.

Prezes ROD „ZDROWIE” Krzysztof Podlew-
ski przyznaje, ¿e pomys³ zorganizowania takiego
miejsca na dzia³kach rodzi³ siê od kilku lat. 
– Chcieliœmy ¿eby ogród zacz¹³ ¿yæ takim dobrym

tempem, ¿eby nasi dzia³kowcy nie zamykali siê na
swoich dzia³kach. Ca³kowity koszt inwestycji
wyniós³ 6 tysiêcy z³otych. – Plac zabaw sfinanso-
waliœmy ze sk³adek dzia³kowców – dodaje prezes
Podlewski. W ROD „ZDROWIE” swoje zielone
miejsca ma 206 dzia³kowców. Na otwarciu placu
zabaw obecny by³ przedstawiciel Okrêgowego
Zarz¹du PZD Edmund Nietubyæ. 

– Potrzebujemy ¿eby okrêg wspar³ nas w budo-
wie ogrodzenia... – dzia³kowcy zg³aszali swoje
uwagi w³adzom zwierzchnim. „Mieszkaniec” za-
uwa¿y³, ¿e potrzebna jest tak¿e modernizacja 
ul. Lebiodowej, która prowadzi do bram ogród-
ków. Ale to ju¿ zadanie dzielnicy. 

Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e plac zabaw, choæ znaj-
duje siê na terenie ogródków dzia³kowych, to jest
otwarty i dostêpny tak¿e dla dzieci z okolicznych
domów i osiedli. Ada M.

torka Dorota Zió³ko. – Trzy tygodnie temu wy-
brano stary piach i czekaliœmy na nowy. A tu
przyszli robotnicy i zabili piaskownicê decha-
mi. Z przekazanych mieszkañcom informacji
wynika³o, ¿e takie dzia³anie jest po to, aby
dzieci sobie nie zrobi³y krzywdy. Potem
w obiegu by³a wersja, ¿e piaskownicê „zabi-
to”, bo w okolicy i tak nie ma dzieci. Ale Do-
rota Zió³ko dr¹¿y³a temat. – Ostatecznie do-
wiedzia³am siê od kierownik administracji, ¿e
piaskownica zosta³a zabezpieczona przed se-
zonem zimowym... - mówi „Mieszkañcowi”.
Brawo! 

Zawsze narzekamy na „drogowców”, ¿e ich
zima zaskakuje i nie zd¹¿aj¹ z odœnie¿aniem
ulic. Niech „drogowcy” bior¹ przyk³ad z Ad-
ministracji Nieruchomoœci Nr 3. Niech siê
ucz¹. Proszê – lato cieszy pe³nym s³oñcem,
a administracyjni urzêdnicy ju¿ myœl¹ o zimie
i ju¿ dzia³aj¹. Zreszt¹, nie tylko o zimie, bo na
dechy na piaskownicy zosta³a tak¿e po³o¿ona
gruba, czarna folia, zabezpieczaj¹ca j¹ przed
jesiennymi deszczami. To znakomity przyk³ad
dbania o mienie komunalne! 

Mieszkañcom Miñskiej 18 nie ¿yje siê lekko
i czasami narzekaj¹. Niektórym przeszkadza
ma³a iloœæ kontenerów na œmieci i to, ¿e odpad-
ki wysypuj¹ siê na ziemiê. Ma³¿eñstwo z par-

teru mówi, ¿e gdy niedawno w budynku za-
gnieŸdzi³ siê rozjuszony rój pszczó³, to d³ugo
czekali na interwencjê. Teraz wszyscy lokato-
rzy maj¹ dodatkow¹ atrakcjê, gdy¿ na „zabitej”
piaskownicy mog¹ zrobiæ integruj¹c¹ potañ-
cówkê na dechach... Dzia³anie administracji
oddzia³uje te¿ wychowawczo na dzieci ucz¹c
je cierpliwoœci. Oto, na brzegach zabezpieczo-
nej piaskownicy, Wojtek, Gloria i Konrad (na
zdjêciu) ju¿ cierpliwie oczekuj¹ przysz³ych
wakacji, gdy piaskownica zostanie nape³niona
piachem i udostêpniona. Jeszcze raz – brawo!
I za tê administracyjn¹ zapobiegliwoœæ i dzia-
³ania, prócz podziêkowañ, nale¿¹ siê urzêdni-
kom kwiaty. Najbardziej by tu pasowa³a...
gwiazda betlejemska. Tylko sk¹d j¹ wzi¹æ
w œrodku lata? Niestety, kwiaciarze nie wyka-
zali siê tak¹ zapobiegliwoœci¹... ar

WCZESNA ZIMA NA MIÑSKIEJ
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....    1111

Wakacje dla nauczycieli
Wakacje, to nie tylko okres odpoczynku
dla dzieci. To czas, kiedy mog¹ siê zrela-
ksowaæ tak¿e nauczyciele.

� 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



11110000    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

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

PPllaammyy  zz kkeettcchhuuppuu  ttoo,,  oobbookk

ppllaamm  zz oowwooccóóww,,  nnaajjwwiięękksszzaa

zzmmoorraa  wwaakkaaccjjii..  JJaakk  ssiięę  iicchh  ppoo−−

zzbbyyćć??  TToo  ttrruuddnnee,,  bboo  kkeettcchhuuppyy

mmaajjąą  rroozzmmaaiittyy  sskkłłaadd,,  aa oodd  nniiee−−

ggoo  zzaalleeżżyy  sskkuutteecczznnoośśćć  ppoozzbbyy−−

wwaanniiaa  ssiięę  nniieecchhcciiaannyycchh  rree−−

sszztteekk..  IInnaacczzeejj  nnaa  tteenn  ssaamm  pprree−−

ppaarraatt  zzaarreeaagguujjee  ppllaammaa  zz kkeett−−

cchhuuppuu  zz pprrzzeettaarrttyycchh  ppoommiiddoo−−

rróóww  ii wwaarrzzyyww  zz pprrzzyypprraawwaammii

aa iinnaacczzeejj  ––  ppllaammaa  zz „„kkeettcchhuuppuu””

zz wwooddyy,,  mmąąkkii,,  ooccttuu  ii cchheemmiiii..  AAllee

pprróóbboowwaaćć  wwaarrttoo..

Sposoby domowe: zeskrob,

co się da, nie wgniataj ketchu−

pu w tkaninę. Spierz zimną wo−

dą a następnie zwykłym my−

dłem lub ługiem. Jeśli plama

nadal jest widoczna, można

skropić sokiem z cytryny lub

namoczyć ją na krótko w moc−

nym płynie do prania (uwaga

na odbarwienia), a następnie

wyprać w ciepłej wodzie, albo −

posypać solą i „prać” w czy−

stym alkoholu.

Gotowe preparaty: Stain

Devil, do usuwania plam z mu−

sztardy, ketchupu i sosów ma

firma Dr. Beckmann;, skutecz−

ny jest też odplamiacz Kirby.

Do ubrań, tapicerki i wykładzin

pomocny jest Tepasol. Presto−

ne Stain Remover, w formie

pianki, ma wbudowaną szczo−

teczkę.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
KKeecczzuupp,,  kkeettcchhuupp – obie formy są poprawne w języku polskim. Ale sam
zimny sos na bazie pomidorów wymyślili Chińczycy, na bazie poline−
zyjskiej zupy z cebuli, ziół, warzyw z przyprawami. Chyba nie sma−
kował tak, jak dzisiaj; dodawano do niego również sardynki… Zda−

niem prof. Bralczyka – słowo ketchup pierwotnie oznaczało w języku malajskim sos rybny,
a słowo ket'siap czy kôe−chiap w jednym z chińskich dialektów – „marynata do ryb”.

Napisy „TOMATO ketchup” na współczesnych opakowaniach podkreślają, że to sos wła−
śnie z pomidorów. Na naszym rynku spotyka się ketchup zielony czy brązowy, z curry.

Jak owa chińska marynata zrobiła światową karierę? Angielscy żeglarze przywieźli ją
do Europy, gdzie już XVII wieku zdobywała coraz to nowe podniebienia, by w XIX wie−
ku podbić Stany Zjednoczone na tyle śmiało, że niejaki Henry John Heinz postanowił pro−
dukować go na skalę przemysłową. Firmę Heinz znamy wszyscy, recepturę zmodyfikowa−
no tak fortunnie, ze dzisiaj nie ma chyba amerykańskiej, a może i polskiej lodówki, bez
tego przysmaku. Mimo, że są wśród nich – niestety – także kiepskie wyroby „ketchupo−
podobne”. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Klasyczny ketchup skomponowany jest z zagê-
szczonych pomidorów, cebuli, cukru i octu, z do-
datkiem soli, ziela angielskiego i przypraw, tak¿e
goŸdzików. Nie wymaga konserwantów, wystar-
czy mu pasteryzacja. Ale smacznych przepisów
jest wiêcej! Oto kilka z nich.

✓✓ Oko³o dwa i pó³ kilo pomidorów (jêdrnych, lecz mocno
dojrza³ych, w ¿adnym wypadku nie wodnistych) sparzyæ, obraæ ze skórki, wykroiæ
zdrewnia³e œrodki. Po oczyszczeniu powinny wa¿yæ dwa kilo. Dodaæ 1/2 kg oczy-
szczonych, aromatycznych jab³ek i tyle samo mieszanki warzyw (najwiêcej mar-
chwi plus seler, pietruszka i ewentualnie por, 1/4 kg czerwonej, dojrza³ej papryki
i tyle samo cebuli – ³agodnej lub ostrej, to wyraŸnie wp³ywa na smak, 2/3 szklan-
ki cukru (ale tu do smaku, lepiej dos³odziæ ni¿ wsypaæ za du¿o) oraz 1/2 szklanki
10% octu; zwyk³ego lub z jab³ek. Wszystko ugotowaæ z przyprawami: sporo pie-
przu, liœcie laurowe, kilka goŸdzików, 2 p³askie ³y¿ki soli (ale tu te¿ do smaku) i 3
³y¿ki g³adkiej musztardy. Wy³owiæ liœcie i goŸdziki, z miksowaæ starannie, gotowaæ
mieszaj¹c na ma³ym gazie do uzyskania odpowiedniej gêstoœci. Wk³adaæ do czy-
stych s³oików, stawiaæ do wystygniêcia dnem do góry lub pasteryzowaæ 20-30 mi-
nut we wrz¹tku lub w piekarniku.

✓✓ W niewielkiej iloœci oliwy usma¿yæ 2 kilo oczyszczonych pomidorów (takich,
jak powy¿ej) z 3–4 cebulami i ma³¹ g³ówk¹ obranego czosnku. Zmiksowaæ, do-
daæ pó³ szklanki cukru i tyle samo octu, niepe³ne dwie ³y¿ki soli, do tego ³y¿ka pa-
pryki w proszku ³agodnej i mniejsza – ostrej, kilka ziaren ziela angielskiego i kilka
goŸdzików oraz trochê ga³ki muszkato³owej. Na koniec, gdy gêste, przetrzeæ
przez sito by uzyskaæ jednolit¹ konsystencjê i usun¹æ ziarenka. Pasteryzowaæ,
jak wy¿ej.

✓✓ Rozgotowaæ dwa kilo pomidorów i 3 cebule, dodaæ 1/4 szklanki cukru,
1/2–1/3 ³y¿eczki kwasku cytrynowego, ³y¿kê musztardy, mielonej papryki i spor¹
³y¿eczkê mielonego pieprzu, nieco gorczycy i sól do smaku. Osobno gotujemy
namoczone suszone œliwki – wystarczy garstka. Gdy gotowe, wszystko miksuje-
my odparowujemy mieszaj¹c i gor¹ce wk³adamy do s³oiczków. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Elegancki gość prosi o rozmowę szefa ele−

ganckiej restauracji.
− Bywam tu u państwa często, ale pierwszy

raz widzę tu takie ilości studentów! Przecież
to drogi lokal!

− Drogi, drogi… a co, miałem wyrzucić przedwczorajsze ko−
tlety?!

☺ ☺ ☺
− Kelner! Proszę o zupę jagodową, rybę i surówkę z czer−

wonej kapusty. Aha, jeszcze kompot.
− Jestem zaskoczony! Nie podałem panu jeszcze karty, wi−

dzę tu pana po raz pierwszy a pan już wie, co zamówić!
− Wystarczyło, że popatrzyłem na obrus…

☺ ☺ ☺
Dwóch dresiarzy wchodzi do wytwornej kawiarni. Zamawia−

ją kawę, którą zaczynają bardzo głośno mieszać, dzwoniąc
łyżeczkami o filiżanki. Cała sala patrzy na nich wzgardliwie.
Wreszcie jeden z nich mówi do kolegi:

− Ty, wszyscy się na nas gapią! Chyba mieszamy nie w tę
stronę… WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 14
 



 







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

Bêdziesz mieæ teraz sporo szczêœcia w pracy,
w uczuciach i finansach. Jak d³ugo Ci siê bêdzie
wiod³o, zale¿y tylko od Twoich poczynañ. Nie
zmarnuj teraz kilku okazji do pomno¿enia maj¹t-
ku, a sprawy uczuciowe wymagaj¹ te¿ odpowie-
dniej oprawy i czasu. Pamiêtaj, ¿e „ty te¿ mo¿esz
byæ kowalem swojego losu”. Nie zapominaj
o zdrowiu, które ostatnio dosyæ mocno eksploato-
wa³eœ. 

�� BYK 22.04-21.05
Nadchodz¹ sprzyjaj¹ce dni dla inteligentnego
dzia³ania, które mo¿e przynieœæ pewne korzyœci.
W sprawach sercowych nie wszystko u³o¿y siê
po Twojej myœli. Nadmiar wymagañ i egoizm mo-
g¹ sprawiæ, ¿e wystraszysz nimi partnera. Ponad-
to nie traæ wra¿liwoœci na czyjeœ problemy. Spra-
wy zawodowe mog¹ siê zmieniaæ z dnia na dzieñ
z powodu coraz to nowych zaskakuj¹cych wiado-
moœci.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Poczujesz siê wspaniale i ta sytuacja w sposób
pozytywny odniesie siê do Twoich spraw. Ze
wszystkim trudnoœciami poradzisz sobie dosko-
nale. Otoczenie ¿yczliwych osób dodaje Ci skrzy-
de³, to bêdzie dobry czas na zawieranie nowych
znajomoœci. Wykorzystaj te¿ wolne chwile na za-
³atwienie zaleg³ych spraw i zafunduj sobie jakiœ
ciuszek, który poprawi Ci  nastrój.

�� RAK 22.06-22.07
Mo¿esz cierpieæ z powodu chwilowych niedobo-
rów finansowych. Nie martw siê, wszystko powo-
li siê u³o¿y. K³opoty w sprawach materialnych zre-
kompensuje Ci ciep³a, mi³a atmosfera domowego
zacisza. Mo¿esz liczyæ na swoich bliskich i to jest
Twoim wielkim atutem. Uwa¿aj tylko na plotkarzy
– mog¹ Ci zaszkodziæ. 

�� LEW 23.07-23.08
Mimo rozlicznych obowi¹zków jesteœ w dobrej
formie i nastroju. Prze¿yjesz okres wzmo¿onej
witalnoœci i przyp³ywu si³. Wykorzystaj wiêc po¿y-
tecznie te dni na za³atwienie zaleg³ych spraw,
któe ostatnio absorbuj¹ Twoje myœli. Dobra pas-
sa w sprawach zawodowych i prywatnych nie
bêdzie zagro¿ona przez d³u¿szy czas. Zrób sobie
teraz urlop od kierowania – równie¿ samocho-
du... 

�� PANNA 24.08-23.09
W najbli¿szych dniach sprawy zawodowe przy-
sporz¹ Ci wiêcej obowi¹zków. Poradzisz sobie
na pewno! Mo¿e ktoœ wreszcie doceni Twój za-
pa³ i poœwiêcenie? Czeka Ciê mi³e, niespodzie-
wane spotkanie, które mo¿e przerodziæ siê
w coœ... ciekawego. Samopoczucie siê poprawi,
bo w najbli¿szym czasie zafundujesz sobie parê
dni wolnego i bêdziesz móg³ cieszyæ siê uroka-
mi lata.

�� WAGA 24.09-23.10
Niestety, nie bêdziesz teraz w najlepszej formie.
Wiêcej uwagi i czasu poœwiêæ swojemu zdrowiu.
Twoja energia mo¿e byæ troszkê przyt³umiona
i mo¿esz wolniej reagowaæ na niektóre wydarze-
nia. Natomiast bêdziesz mieæ powody do zadowo-
lenia w sferze uczuciowej. B¹dŸ bardziej serdecz-
ny dla swojego partnera. Mo¿liwe, ¿e czeka Ciê
spora niespodzianka w sprawach finansowych.    

�� SKORPION 24.10-23.11
Mo¿esz teraz mieæ swoje wzloty i upadki. Te
urozmaicenia czekaj¹ ciê w najbli¿szych tygo-
dniach w sprawach zawodowych. Jak d³ugo bêd¹
trwa³y zale¿y tylko od Ciebie. Ponadto za bardzo
zajmuje Ciê praca. Czy¿ nie tracisz okazji do na-
wi¹zania ciekawych znajomoœci? Niepotrzebnie
zawracasz sobie g³owê przelotnymi wakacyjnymi
flirtami, mo¿e czas na stabilne uczucie? 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Twój poziom adrenaliny mo¿e wzrosn¹æ w naj-
bli¿szym tygodniu. Mo¿esz otrzymaæ wiadomoœæ,
na któr¹ czeka³eœ, a która mo¿e zakoñczyæ siê
interesuj¹cym wyjazdem. Przygotuj siê do niego
dok³adnie. Twoja nieobecnoœæ w domu mo¿e
spowodowaæ zamieszanie wœród najbli¿szych.
Nie martw siê, poradz¹ sobie bez Ciebie, a Tobie
na pewno przyda siê ma³y relaks z dala od domo-
wych obowi¹zków.  

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Bêd¹ Ci sprzyjaæ wszystkie okolicznoœci i czas
najwy¿szy pomyœleæ o mi³ych sprawach. Samotni
maj¹ szansê na pewn¹ i szczêœliw¹ mi³oœæ. Powi-
nieneœ teraz nastawiæ siê pozytywnie do wielu
spraw i spróbowaæ wyjœæ szczêœciu naprzeciw.
Mo¿e dopisaæ Ci fart w grach liczbowych. Korzy-
staj wiêc z nadarzaj¹cych siê okazji, a mo¿e for-
tuna uœmiechnie siê i do Ciebie?     

�� WODNIK 21.01-19.02 
Przed tob¹ wspania³e dni. Masz okazjê pokazaæ
na co Ciê staæ. Twoja ¿ywio³owoœæ znajdzie uj-
œcie w szalonych zakupach z najbli¿szymi, w dys-
kotece przy pla¿y lub w klubie. Zapa³ i energia a¿
Ciê roznosz¹, mo¿e warto spróbowaæ poprawiæ
swoj¹ kondycjê na œwie¿ym powietrzu. Nie ocze-
kuj jednak zbyt wiele w sprawach zawodowych.
W pracy musisz uzbroiæ siê w cierpliwoœæ, a zo-
staniesz nagrodzony.

�� RYBY 20.02-20.03
Nie bêdziesz mieæ teraz zbyt du¿ego wp³ywu na
to, co siê dzieje w Twoim ¿yciu. Chocia¿ w spra-
wach zawodowych odczujesz przyp³yw gotówki
i zdobêdziesz uznanie otoczenia, w uczuciach
mo¿esz siê pogubiæ. Tutaj chwilowo szczêœcie
nie jest Ci pisane. Wakacyjny czas wykorzystaj
nie tylko na wypoczynek, ale te¿ poœwiêæ go na
odnowienie dawnych znajomoœci lub remont mie-
szkania. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 12/2009: „Kozie siano”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wy-
losowa³a p. Ewa Nowak z ul. Marsza³kowskiej. Wa¿ne do 12.08.br. 
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AUTO−MOTO

� Opony nowe i u¿ywane, prze-
chowywanie opon, prostowanie
felg. Tel. 022 423-59-96
� Syrena, Trabant, Wartburg.
Pasjonat przyjmie czêœci. 

Tel. 0503-557-905

AUTO/MOTO/sprzedam

� Ford Escort 1996 r., bordowy,
pierwszy w³aœciciel, 145 tys. 

Tel. 603-90-00-41

BIURO MATRYMONIALNE

� „Kontakt” zaprasza samotnych
– Wi¹zowna ul. Lubelska 43 B. 

Tel. 0601-357-152

KUPIĘ

�� AAAAAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty. 

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

�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 

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

� Antykwariat kupi dawne ksi¹¿-
ki. Tel. 022 622-11-54
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 

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

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

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

0606-763-006
� Ksiêgowe. Tel. 0509-801-381

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37

NAUKA

�� FRANCUSKI, ROSYJSKI –
T³umaczenia przysiêg³e, in¿ynie-
ryjne, handlowe. Bez poœredni-
ków. Tel. 0601-35-18-64
� Francuski – nauka dzieci
i m³odzie¿, doroœli, t³umaczenia. 

Tel. 0508-074-494
� Liceum dla doros³ych.

Tel. 022 517-77-40, 
022 310-27-40, 

fax. 022 879-87-66
� Matematyka, chemia, fizyka –
dojazd. Tel. 500-865-729

� Matematyka. 
Tel. 0607-163-744

� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 022 517-77-40, 
022 310-27-40, 

fax. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia pody-
plomowe; Zarz¹dzanie nierucho-
moœciami – studia podyplomowe. 

Tel. 022 517-77-40, 
022 310-27-40, 

fax. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

Tel. 022 517-77-40, 
022 310-27-40, 

fax. 022 879-87-66
� Liceum i Szko³a Policealna. 

Tel. 022 517-77-40, 
022 310-27-40, 

fax. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub nie-
zabudowany – pod budownictwo
wielorodzinne. Pilne! 

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

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Bezpoœrednio dom z ogrodem
200 m kw./870 m kw. w Weso³ej.
Informacje na www.willawesola.pl
� Dzia³kê 300 m kw. „Paluch
Miejski”. Tel. 0606-656-230 
�� WAWER UL. OGÓRKO-
WA, OKAZYJNE MA£E
DZIA£KI POD SEGMENTY
OD 140.000 Z£. 

TEL. 0606-36-11-36
�� WAWER UL. OGÓRKO-
WA, 4000 M2 Z WARUNKAMI
I PROJEKTEM NA 12 SEG-
MENTÓW, TEL. 0606-361-136

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

�� Bezpoœrednio ekskluzywn¹
kawalerkê 28 m kw. + balkon +
miejsce gara¿owe na Grocho-
wie przy ul. Filomatów – od za-
raz. Tel. 501-103-792
� Kawalerkê na Grochowie. 

Tel. 0501-758-111
� Pokoje pracownikom – Wi¹-
zowna. Tel. 0601-357-152

DAM PRACĘ

� Firma z bran¿y gospodarki od-
padami zatrudni osobê na stano-
wisko: ³adowacz odpadów/po-
mocnik kierowcy. 

Tel. 0606-101-639
� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów spo¿ywczych w Warsza-
wie i okolicach. 

Tel. 022 547-05-42, 
0510-203-907

�� Opiekunki, siostry PCK, pie-
lêgniarki do osób starszych za-
trudniê. Tel. (022) 815-30-62
RAMKA

� Osoby do sprz¹tania biurowca.
Tel. 022 465-65-71
�� Podnajmê stanowisko mani-
curzystce. Tel. 791-999-279
�� Uczennicê do salonu fryzjer-
skiego. Tel. 791-999-279

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z fiskusem,
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje. Warszawa Goc³aw.
Tel. 022 672-34-34; 604-095-656

www.podatki-doradca.pl 
� Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czyn-
na codziennie oprócz czwartków,
ul.Grochowska 207 (Universam
nad bankiem). Tel. 0509-959-444, 

022 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

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

RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2, 04-281 Warszawa, I piê-
tro. Tel.022 879-92-29; 0502-
27-51-94; www.pietruk.eu 

RÓŻNE

� £awki przygrobowe z tworzy-
wa sztucznego, wysoka odpor-
noœæ – 130, z³; ³awki ogrodowe
z oparciem na ¿eliwnych nó¿-
kach, solidne – 250 z³. Ul. Ko-
morska 48. Tel. 0697-104-304
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE. TANIO
I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 

OGRODNICTWO

� Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Najtaniej
ul. Podskarbiñska 7 B! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

�� Acorus – ogrody. 
Tel. 0505-862-585

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
�� ALKO PRZEPROWADZKI
– meblowozy 1,20 z³/km.

Tel. 0512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 99 z³, 3 m-ce gratis i 37,90
z³/m-c, satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1,TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

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

0501-123-566 
� Anteny, kamery, telewizory. 

Tel. 022 818-07-17

��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie –
Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 
Tel. 0609-542-545; 022 810-70-88
� Czyszczenie dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki, Karcherem. 

Tel. 0694-825-760
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Firma budowlana wykona ka¿-
d¹ robotê. Tel. 602-711-883
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 022 610-23-05

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 022 610-18-53; 0662-
065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
� Glazura, remonty, fachowe po-
rady. Tel. 022 42-43-207; 

0692-885-279
�� G³adŸ, malowanie. 

Tel. 0606-181-588
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

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.
- przegl¹dy, CO, piece, filtry. 

Tel. 0696-321-228
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja
i rachunki. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
�� Naprawa telewizorów – do-
jazd. Tel. 0602-216-943

�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605
� Naprawa – pralki, lodówki.
Tel. 0603-047-616; 0502-562-444
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
022 499-20-62 
�� Ocieplenie budynków - pra-
wa strona Warszawy. 

Tel. 660-473-628
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830;
022 671-80-49; 0604-910-643

� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki meblowej i samo-
chodowej. Profesjonalnie. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0506-767-073
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Remonty – hydraulika, glazura
- szybko! Tel. 022 671-05-82
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie, sztablatura – doœwiadcze-
nie. Tel. 022 810-90-22
� Skup z³omu i makulatury. W³a-
sny transport (na Grochowie gra-
tis) ul. Komorska 48 obok Baza-
ru Szembeka. Tel. 0697-104-304
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 

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

�� STUDNIE. 
Tel. 022 789-33-89

� ŒWIADECTWA ENERGE-
TYCZNE BUDYNKÓW. 

Tel. 0665-670-213
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Transport, wykopy, kop-³ad.,
kierownik budowy – uprawnie-
nia. Tel. 509-313-311; 

602-440-484
� Tynki agregatem: wylewki be-
tonowe agregatem. 

Tel. 604-182-446
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯aluzje, rolety – producent. 

Tel. 0601-357-152
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

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

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
pierwsze piêtro.

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

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 
0662-065-292

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 

Osoby do sprz¹tania biurow-
ca. Tel. 022 465-65-71

REKLAMA REKLAMA

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

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

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. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
022 836-69-16; 0608-054-093

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO!!

Zakład Pogrzebowy 
„GROCHÓW”

ul. Grochowska 106
tel. (022) 226−97−47

0884−294−203; 
0889−860−670

Kompleksowe usługi

* 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
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Skandynawski Salon Figury Kobiecej 
PROMENADA 
ul. Ostrobramska 75c 
04-175 Warszawa 
tel. 022 611 70 10
Idealnym sposobem na utratê wagi i zbêdnej tkanki t³uszczowej, poprawê kondycji 
fizycznej miêœni i skóry oraz redukcjê cellulitu jest skandynawski program BAILINE -
najbardziej zaawansowany system kszta³towania kobiecej sylwetki, oparty na metodzie
elektrostymulacji miêœni, znanej w medycynie i sporcie. 

ZAPRASZAMY PANIE 
NA BEZP£ATNY ZABIEG PRÓBNY 

WRAZ Z INDYWIDUALN¥ ANALIZ¥ FIGUR 
Zapisy oraz dodatkowe informacje 

022 611 70 10 

Bailine gwarantuje:
� Smuk³¹ sylwetkê
� Poprawê kondycji fizycznej 
� Redukcjê centymetrów i kilogramów 
� Redukcjê cellulitu 
� Wspania³e samopoczucie 
� Szybki efekt 

Zadzwoñ dzisiaj i skorzystaj z bezp³atnego zabiegu oraz konsultacji: 

022 611 70 10 
Zapraszamy tak¿e na nowoœæ w Polsce: 

elektro-lifting twarzy!

Jak do nas trafiæ? 
ul. Ostrobramska 75c PROMENADA 
Pasa¿ Wodny, wejœcie przez klatkê 3 

na parterze (domofon Bailine) 
nastêpnie wind¹ na piêtro 3.

Od kilku lat o takie upa-
miêtnienie genera³a staraj¹ siê
samorz¹dowcy z Rady Osiedla
Grochów – Kinowa. – Chcieli-
œmy ¿eby pomnik stan¹³ przy
zmodernizowanym rondzie
Wiatraczna – mówi Maciej
Paw³owski z rady osiedla –
Niestety, nie wiadomo, kiedy
dojdzie do przebudowy ronda,
a i koszty pomnika by³yby
olbrzymie.

Genera³, a Grochów
Samorz¹dowcy realnie oce-

nili sytuacjê i zamiast pomnika
chc¹ teraz, aby na Grochowie
znalaz³a siê pami¹tkowa tabli-
ca. – To wielce zas³u¿ona dla
Grochowa i Warszawy postaæ –
argumentuje Roman Majchrzak
g³ówny inicjator upamiêtnienia
genera³a. – We wrzeœniu 1939
by³ dowódc¹ wszystkich pol-
skich oddzia³ów na „Pododcin-
ku Grochów”. Sta³o siê tak za-
raz po tym, jak ¿o³nierze 21
Warszawskiego Pu³ku Piechoty
„Dzieci Warszawy”, którym
Sosabowski dowodzi³, rozbili
w czasie szturmu Pragi wielo-
krotnie silniejsze wojska We-
rmachtu.

Genera³, a Europa
Genera³ Sosabowski jest wa¿-

n¹ postaci¹ nie tylko dla Gro-
chowa, Warszawy i Polski.
W Wielkiej Brytanii utworzy³
Pierwsz¹ Brygadê Spadochro-
now¹, która bra³a udzia³ w naj-
wiêkszej desantowej operacji
aliantów „Market-Garden”.
Opowiada o tym m.in. s³ynny
film „O jeden most za daleko”
(re¿. Richard Attenborough).
Alianci, win¹ za niepowodzenie
operacji, która mia³a szybko za-
koñczyæ wojnê, obarczyli w³a-
œnie gen. Sosabowskiego. Bry-
tyjscy dowódcy potrzebowali
koz³a ofiarnego i pad³o na pol-
skiego genera³a, który nie oba-
wia³ siê otwarcie wypowiadaæ
w³asnego zdania i wykazywa³
siê swoist¹ niepokornoœci¹.
Niewygodna dla Brytyjczyków
prawda o tej historii jest, nie bez
trudu, powoli odk³amywana po
dziœ dzieñ. Bardziej zaintereso-
wanym Czytelnikom polecamy
ksi¹¿kê „Rozdarty Naród” Ge-
orge’a F. Cholewczynskiego.

Genera³, a królowa
- Dzielne czyny genera³a i je-

go Pierwszej Brygady Spado-

chronowej pod Arnhem nigdy
nie doczeka³y siê nale¿ytego
uznania. Teraz naprawiamy ten
b³¹d... - trzy lata temu mówi³a
o Sosabowskim królowa Ho-
landii Beatrix przyznaj¹c mu
poœmiertnie jedno z najwy¿-
szych odznaczeñ – „Order Br¹-
zowego Lwa”. Mateusz Mroz,
by³y burmistrz Pragi Po³udnie,
znawca i mi³oœnik historii i mi-
litariów, którego dziadek by³
oficerem w sztabie wywiadu
Pierwszej Brygady Spadochro-
nowej, podkreœla rangê gestu
królowej Beatrix: – To by³ ewe-

nement, gdy¿ ten order mo¿na
by³o przyznawaæ tylko piêæ lat
po zakoñczeniu dzia³añ wojen-
nych, a królowa uhonorowa³a
nim Sosabowskiego w 2006 ro-
ku... Mroz mówi, ¿e w centrum
znajduj¹cego siê niedaleko Ar-
nhem miasteczka Driel stoi po-
mnik polskich spadochroniarzy.
W mieœcie jest te¿ ufundowane
przez brytyjskich weteranów
popiersie gen. Sosabowskiego.
„Mieszkaniec” dowiedzia³ siê,
¿e we wrzeœniu tego roku odbê-
d¹ siê tam uroczyste obcho-
dy 65. rocznicy bitwy pod 

Arnhem. W organizacjê uro-
czystoœci prê¿nie zaanga¿owa³a
siê Fundacja Driel-Polska i bur-
mistrz tamtejszej gminy Over-
betuwe Elisabeth Tuijnman.

Genera³, 
a Polscy Mêczennicy
Inicjatywê uhonorowania ge-

nera³a bardzo dobrze oceniaj¹
po³udniowoprascy kombatanci.
– W dzielnicy ¿yje ju¿ niewiele
osób pamiêtaj¹cych walki na
Grochowie – powiedzia³ nam
Jan Siwek z Zarz¹du Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych

WiêŸniów Politycznych oraz
Spo³ecznej Rady Kombatantów.
– By³oby chwalebne, gdyby je-
szcze za ich ¿ycia uda³o siê uho-
norowaæ gen. Sosabowskiego.
Pomys³ grochowskich samorz¹-
dów postanowi³ wesprzeæ ks.
Krzysztof Jackowski proboszcz
Parafii i Sanktuarium Matki Bo-
¿ej Królowej Polskich Mêczen-
ników, który zgodzi³ siê, aby ta-
blica poœwiêcona gen. Sosa-
bowskiemu zosta³a wmurowana
w elewacjê œwi¹tyni od strony
al. Stanów Zjednoczonych. 
– Bardzo cenne jest, ¿e to od-
dolna, spo³eczna inicjatywa
mieszkañców. Jeœli siê uda j¹
zrealizowaæ, to oddajê do dys-
pozycji spory fragment elewacji
koœcio³a w eksponowanym
miejscu – zapewnia ks.
Krzysztof Jackowski.

Genera³, a kasa
Problemem w ca³ym zamyœle

s¹ jak zwykle pieni¹dze potrzeb-
ne na sfinansowanie tablicy. 

– Dowiadywaliœmy siê w za-
k³adach kamieniarskich – mówi
Roman Majchrzak. – To bêdzie
koszt ok. 8 tysiêcy z³otych, a my
takich pieniêdzy nie mamy. Mo-
¿e za poœrednictwem „Mie-
szkañca” uda³oby siê zaapelo-
waæ i znaleŸæ sponsora dla tej
inicjatywy? Od tego, czy na pa-
mi¹tkow¹ tablicê znajd¹ siê fi-
nanse zale¿y, czy jeden z histo-
rycznych obroñców naszych te-
renów i wielkich wodzów, zo-
stanie nale¿ycie uhonorowany.
W Holandii zrobiono to po
przesz³o 60 latach. A u nas...?

ar

Minê³o 30 lat od œmierci Edwar-
da Stachury, jednego z „kaska-
derów literatury”. Nie by³o uro-
czystych obchodów. Kameralne
spotkanie z jego poezj¹ zorgani-
zowano jednak na Pradze, gdzie
mieszka³ przez 16 lat.

Rêbkowska 1 – to jedyny sta³y adres zamel-
dowania, jakim legitymowa³ siê Sted, czyli
Edward Stachura, poeta otoczony przed laty kul-
tem, ze wzglêdu na legendê, na któr¹ z³o¿y³y siê
jego ¿ycie i twórczoœæ. Przy Rêbkowskiej mie-
szka³ w latach 1963 – 1979, mieszkanie otrzyma³
podobno po napisaniu listu do swojego potê¿ne-
go imiennika – Edwarda Gierka. Dziœ mieszka tu
Monika Stachura, bratanica poety.

Dziwny wujek
„Chcia³em nie mieæ rodziny, chcia³em wszyst-

kich ludzi traktowaæ równo, chcia³em byæ bliŸnim
ka¿dego cz³owieka. Do dzieci braci i siostry, na-
wet do malutkiej 6-letniej Moniki, powiedzia³em:
Nie jestem waszym wujkiem, jestem waszym bli-
Ÿnim”- napisa³ w „Pogodziæ siê ze œwiatem”,
przejmuj¹cym opisie rekonwalescencji po nieu-
danej próbie samobójczej. 

- Kiedy zmar³, by³am ma³¹ dziewczynk¹, mia³am
osiem lat. W mojej pamiêci zachowa³y siê tylko po-
jedyncze obrazy z tego czasu. Nie mogê powiedzieæ,
¿eby mia³ na mnie wówczas jakiœ wp³yw. Wiedzia-
³am, ¿e pisze, ale nie czyta³ nam swoich utworów,
nie anga¿owa³ siê w ¿ycie rodziny, by³ trochê nie-
obecny – wspomina Monika Stachura, która twór-
czoœci¹ wujka zainteresowa³a siê ok. 10 lat temu.
Stachura sta³ siê dla niej wa¿ny, teraz bratanica pi-
sarza popularyzuje jego dorobek. Spotkanie z oka-
zji 30. rocznicy œmierci autora „Ca³ej jaskrawoœci”
odby³o siê w prowadzonej przez Monikê Stachurê
kawiarni Legalnej, przy ul. Terespolskiej. Wpisa³o
siê znakomicie w organizowany przez stowarzy-
szenie Creo cykl spotkañ pod has³em „Literatura na
peryferiach”, poœwiêconych pisarzom zwi¹zanym
z Prag¹. Czytano utwory Steda, krytycy literaccy
dyskutowali o jego fenomenie, czytelnicy mogli
kupiæ ksi¹¿ki, zobaczyæ rêkopisy, pochodz¹ce ze
zbiorów Muzeum Literatury i z rodzinnego archi-
wum, a tak¿e unikalne zdjêcia i dokumenty. Zapre-
zentowano m.in. œwiadectwo maturalne poety,
z ocen¹ dostateczn¹ z jêzyka polskiego...

Koniec ogniskowego mitu
Bohater literacki Stachury, podobnie jak on

sam, to wra¿liwy outsider, zachwycaj¹cy siê uro-

d¹ œwiata, lub przera¿ony jego okrucieñstwem,
zawsze jednak kieruj¹cy siê prawdziwymi emo-
cjami, a nie rozumem, b¹dŸ konwenansami. Taki
stosunek do literatury i ¿ycia, którego emanacj¹

wydawa³ siê wagabunda w d¿insach i z gitar¹, by³
w latach 70. ³atwiejszy do zaakceptowania dla
ówczesnych w³adz, ni¿ kontestacja socjalistycz-
nego porz¹dku. St¹d mo¿e, nieco pogardliwe,
przeciwstawianie w póŸniejszych latach, poezji
Stachury (a zw³aszcza piosenek, które przynios³y
mu ogromn¹ popularnoœæ) twórczoœci antyre¿i-
mowych bardów, choæby Jacka Kaczmarskiego.
Na spotkaniu w Legalnej, o postrzeganiu Stachu-
ry przez pryzmat „ogniskowej twórczoœci”,
wspomina³ Cezary Polak, zaznaczaj¹c ¿e z bie-
giem lat taki odbiór jego dorobku odchodzi na
szczêœcie do lamusa. O swoich spotkaniach
z utworami Stachury opowiadali znawcy literatu-
ry. Krzysztof Rutkowski pierwsz¹ w swoim ¿yciu
ksi¹¿kê Steda przeczyta³ podczas podró¿y auto-
stopem do Wroc³awia, w 1973 r. - Czytaj¹c go
wówczas w przydro¿nym rowie zrozumia³em, ¿e
znalaz³em cz³owieka, którego szuka³em od wielu
lat. I od tego czasu moja przygoda ze Stachur¹
wci¹¿ trwa – wspomina³ krytyk i eseista.

Twórczoœæ Stachury opar³a siê próbie czasu
i fascynuje kolejne pokolenia czytelników,
o czym œwiadczy obecnoœæ na rocznicowym spo-
tkaniu wielu m³odych ludzi. Kto nie dotar³ 23 lip-
ca do Legalnej, mo¿e wpaœæ tam póŸniej – jak za-
pewnia bratanica poety, ksi¹¿ki Edwarda Stachu-
ry bêd¹ zawsze czekaæ na czytelników.

Tekst i fot. Przemysław Bogusz
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Poeta tu³acz z ulicy Rêbkowskiej

Spotkanie w Legalnej zgromadzi³o spore grono
mi³oœników talentu Steda.

Sosabowski wróci na Grochów?
Stanis³aw Franciszek Sosabowski by³ jednym
z najlepszych polskich dowódców w czasie 
II wojny œwiatowej. Zmar³ na obczyŸnie, gdzie
pracowa³ jako robotnik w jednej z fabryk. Czy
Grochów, którego broni³ w kampanii wrze-
œniowej, upamiêtni wodza?



Z Micha³em Arabudzkim –
scenarzyst¹ filmowym 
rozmawia Ma³gorzata 
Karolina Piekarska.

- Od kiedy mieszkasz na Pradze
Po³udnie? 

- Dziœ przed wywiadem specjalnie
sprawdza³em i a¿ siê zdziwi³em. Mie-
szkam tu czternaœcie lat. Nawet nie
przypuszcza³em, ¿e ten czas tak szyb-
ko zleci. 

- Jak trafi³ tu ch³opak z Brwino-
wa?

- Gdy przeprowadzi³em siê do War-
szawy to szeœæ lat mieszka³em na Gór-
nym Mokotowie. Potem musia³em siê
stamt¹d wyprowadziæ i gdy poszuki-
wa³em mieszkania to preferencje mia-
³em po lewej stronie Wis³y. Jednak mo-
ja najwiêksza mi³oœæ znalaz³a dla mnie
to mieszkanie. I kiedy zobaczy³em mo-
j¹ uliczkê – Stanis³awa Augusta, a na
niej te stare kamienice, lipy i brukowa-
n¹ kostkê pomyœla³em, ¿e to jak Brwi-
nów. Tu znalaz³em swoje miejsce. 

- Jak siê tu mieszka?
- Rewelacyjnie. Z¿y³em siê i z oto-

czeniem i z s¹siadami. Dziœ jeden
z nich skoñczy³ dziewiêædziesi¹t dzie-
wiêæ lat. To niesamowity facet. Jest
chor¹¿ym Wojska Polskiego. Chcia³-
bym do¿yæ jego wieku i móc z Marcpo-
lu z takimi wielkimi siatami zasuwaæ.
Praga Po³udnie to œwietne miejsce. To
znaczy ja, mówi¹c Praga Po³udnie
mam na myœli jej wycinek. Mój wyci-
nek. Ja jestem zwi¹zany z tym konkret-
nym miejscem, które w ramach dzielni-
cy sobie wyznaczy³em. To jest taki
kwadrat miêdzy Zielenieck¹, Francu-
sk¹, Alej¹ Stanów Zjednoczonych,
Podskarbiñsk¹ i Miñsk¹, Miêdzybor-

sk¹ i Kinow¹. Poza te ulice siê nie wy-
chylam. Ten kwadrat to dla mnie ma³e
miasteczko w wielkiej Stolicy. 

- Jako scenarzysta filmowy wielo-
krotnie w wywiadach podkreœla³eœ,
¿e lubisz obserwowaæ ludzi. Masz
swoje ulubione miejsca? Knajpy?

- Knajpy to niekoniecznie, ale ju¿
wiem, ¿e w Sorrento na Francuskiej
jest dobry tatar. Chodzê czasem do
herbaciarni Ganders. To fajne miejsce.
Takie trochê ekskluzywne i bardzo
krakowskie, choæ w Warszawie. Sym-
patycznie jest tu, we Fregacie, gdzie
teraz siedzimy. Ale najfajniejszym

miejscem do obserwacji jest Pstr¹g
nad Jeziorkiem Kamionkowskim.
Pstr¹g jest fajny, bo siadaj¹c przy sto-
liku nad jeziorem czujesz siê jak na
Mazurach. Park Skaryszewski napraw-
dê jest miejscem super. 

- A bulwary Stanis³awa Augusta?
- Dla mnie bardziej od bulwarów li-

czy siê park. Ale… poszed³em raz na
rekonstrukcjê Bitwy o Olszynkê Gro-
chowsk¹. Na dworze by³o minus jede-
naœcie stopni. Wytrwa³em dwie godzi-
ny. Bardziej jednak podoba³a mi siê re-
konstrukcja bitwy ze Szwedami. 

- Dlaczego?

- Bo by³ jeszcze piknik. 
- No, ale przy minus jedenastu

trudno robiæ piknik. Historia pory
roku nie wybiera. 

- No fakt. A jak ju¿ przy historii je-
steœmy to tak powiem, ¿e czêsto zasta-
nawiam siê czy mieszkañcy w ogóle
wiedz¹, ¿e pierwsza wolna elekcja by-
³a w³aœnie na Kamionku? Nie na polu
wolskim, ale tu na Kamionku wybrano
Henryka Walezego! Tak¿e tu wybrano
W³adys³awa Czwartego. To w ogóle s¹
miejsca historyczne i bardzo mi siê to
podoba. Tu jest jeden z najstarszych
koœcio³ów na Pradze Po³udnie - Ko-
œció³ Matki Boskiej Zwyciêskiej. Przy-
kro mi, ¿e to moje miejsce powoli jest
zabijane. ¯e na przyk³ad bruk wzd³u¿
Alei Waszyngtona zalano asfaltem. 

- Pozytywnych zmian nie zauwa-
¿asz?

- Oczywiœcie, ¿e zauwa¿am. Ko³o
mnie w budynku po dawnym Wydzia-
le Weterynarii SGGW jest Sinfonia
Varsovia. Na Miñskiej s¹ teatry. Dziel-
nica ewoluuje i to jest takie naturalne
przejœcie. Tu artyœci i filmowcy nabie-
raj¹ tego rytmu i wszystko siê tu scala.
Dlatego nie poruszam siê poza mój
kwadrat, który sobie wybra³em. Tu
mam nawet swoje ulubione sklepiki. 

- A jakie to sklepiki? 
- Jestem pod wra¿eniem pana, który

w furgonetce typu mercedes na rogu
Kinowej i Waszyngtona ma ryby. Kie-
dyœ przyszed³em do niego, a on mówi:
„Panie, mam super pstr¹ga!” Nie
chcia³em kupowaæ, ale jakoœ da³em siê
namówiæ i… teraz namawiam znajo-
mych. Fajny jest te¿ facet, który han-
dluje warzywami na Kinowej. Wysze-
d³em z ma³ej spo³ecznoœci z Brwinowa
i wszed³em w ma³¹ spo³ecznoœæ tutaj.
Bardzo mi to odpowiada. 

- Co jeszcze podoba ci siê w dziel-
nicy?

- Podoba mi siê jeszcze to, ¿e tu jest
bardzo miêdzynarodowo. Ta kolonia ba-
zarowa, czyli Jarmark Europa przygna³y
Wietnamczyków i ludzi z Afryki.

Zawsze mówi³o siê, ¿e nie jesteœmy tole-
rancyjni, a jednak ci ludzie tu jakoœ funk-
cjonuj¹. Ma³o tego! Czuj¹ siê jak u sie-
bie. By³em zachwycony, gdy taki goœæ
z Afryki za³o¿y³ koszulkê z napisem Pol-
ska i szalik Legii. Bo to pokaza³o, ¿e
wgryz³ siê tu. Ja akurat kibicem Legii nie
jestem. Jestem kibicem „Drukarza”.

- „Drukarza”? Naprawdê?
- Tak. Uwielbiam tam chodziæ na

mecze. Najlepsze s¹ mecze trampka-
rzy, bo na trybunach siedz¹ babcie
i dopinguj¹ wnuczków. Krzycz¹: „zo-
staw mojego wnuczka!”. „Drukarz” to
dobry klub. To z niego wywodz¹ siê
bracia ¯ew³akow! „Drukarz” to
w ogóle fenomen. Tu robi siê niesamo-
wite rzeczy. M³odzi ludzie, którzy s¹
zagro¿eni i mog¹ wejœæ w narkotyki, tu
znajduj¹ swój azyl. 

- Podobno napisa³eœ scenariusz fil-
mu o Parku Skaryszewskim. 

- Tak. Serial zatytu³owany jest „Park
Kamionek” wszystko dzieje siê w par-
ku. Na razie serial czeka na swój czas.
Wierzê, ¿e ten czas nadejdzie. To hi-
storia o tym, jak w jednym parku spo-
tykaj¹ siê ludzie z ró¿nych krêgów
kulturowych i ró¿nych œrodowisk. £¹-
czy ich w³aœnie park. 

- Pracujesz w TVN, tam emitowa-
na by³a „Magda M” i w niej gra³
Park Skaryszewski. 

- Hierarchia seriali jest teraz tak
ustawiana, ¿e je¿eli nie ma scen w Par-
ku Skaryszewskim to jest to s³aby se-
rial...

- Masz zamiar napisaæ coœ jeszcze
o tym terenie?

- Tak. Powieœæ metafizyczn¹ dla do-
ros³ych. Wszystko pod wyp³ywem te-
renu, który jest za Grochowsk¹ na ty-
³ach Urzêdu Dzielnicy. Tam s¹ ma³e
fabryczki, uliczki z urywaj¹cymi siê na
nich torami. Bojê siê czasem, ¿e jak tu
wejd¹ ludzie z du¿ymi pieniêdzmi, to
mo¿e to wszystko zgin¹æ. Ci¹gle mam
jednak nadziejê, ¿e si³a tego miejsca
sprawi, ¿e siê zaadaptuj¹. Tak, jak ja. 

- Dziêkujê za rozmowê.

Micha³ Arabudzki – absolwent £ódzkiej Szko³y Filmowej. Wraz
z Mari¹ Zmarz-Kochanowicz zrealizowa³ kilka filmów dokumental-
nych. Miêdzy innymi: „Co wysz³o z ziemi”o skarbie w Œrodzie Œl¹-
skiej, a tak¿e „Bara, Bara” o fenomenie disco-polo. Jest autorem
scenariusza m.in. do filmu „Kochaj i rób, co chcesz”, a tak¿e
pierwszej czêœci serialu „Twarz¹ w twarz”. 

Micha³ ARABUDZKI
MIESZKAÑCY
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Co roku, o tej porze, pisze-
my, jak wa¿ne jest to, aby znaki
drogowe by³y dobrze widoczne.
I zachêcamy Czytelników, zw³a-
szcza tych zmotoryzowanych,
aby zg³aszali wszystkie zas³oniê-

te przez bujne listowie znaki.
A w tym roku, dziêki ciep³emu
i deszczowemu latu, miejska zie-
leñ wybuja³a szczególnie.
I szczególnie pozas³ania³a wiele
drogowych znaków. Ot, choæby

tak, jak to widaæ na zdjêciu. Wi-
daæ, bo zdjêcie zosta³o zrobione
przy u¿yciu lampy b³yskowej.
Gdybyœmy jej nie u¿yli, to kryj¹-
cy siê za listowiem znak nakazu-
j¹cy ust¹pienie pierwszeñstwa
by³by niewidoczny. Znak ten stoi
na ul. Goc³awskiej i zas³aniany
jest przez liœcie ka¿dego roku.
Takie w³aœnie przypadki mo¿na
zg³aszaæ telefonicznie pod bez-
p³atn¹ infoliniê 0-800 800 117.
A wtedy pracownicy Zarz¹du
Oczyszczania Miasta przyjad¹
i zas³oniête znaki ods³oni¹ po-

przez przyciêcie rozroœniêtych
ga³êzi. 

W sezonie ZOM interweniuje
kilka tysiêcy razy. �ród³em infor-
macji, gdzie ZOM ma interwe-
niowaæ, s¹ w³aœnie zg³oszenia od
mieszkañców. I bardzo dobrze,
gdy¿ owszem, odpowiedzialnoœæ
za zas³oniête znaki ponosz¹ miej-
scy urzêdnicy, ale w bezpieczeñ-
stwie drogowym wszyscy mamy
interes. A ka¿dy znak ma znacze-
nie w³aœnie dla zapewnienia tego
bezpieczeñstwa. Nawet, jeœli to
znaczenie jest... ukryte. ar
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Samochód dla szpitala
- Wspieraj¹c trans-

plantologiê tak napraw-
dê ratujemy czyjeœ ¿ycie.
Ka¿da pomoc jest po-
trzebna. Wiedza i œwia-
domoœæ na ten temat
jest bardzo wa¿na -
przypomina Ma³gorza-
ta Zelman, koordyna-
tor transplantacyjny
Szpitala im. Dzieci¹tka
Jezus w Warszawie.

Pomocy udzieli³a fir-
ma Novartis. W czwar-
tek, 23 lipca przekaza-
no szpitalowi kluczyki
do nowego Chevroleta
Aveo. Auto u¿ywane bêdzie do celów transplantacyjnych i zosta-
³o zakupione przez spó³kê Novartis. Firma farmaceutyczna ju¿
od wielu lat wspiera polsk¹ transplantologiê. Pierwsze darowi-
zny na ten cel przekazywa³a jeszcze w latach dziewiêædziesi¹-
tych.  

Przys³owiow¹ „cegie³kê” do tego podarunku do³o¿yli te¿ pra-
cownicy salonu samochodowego Nivette, znajduj¹cego siê przy
ulicy Ostrobramskiej. – Wiedz¹c, ¿e samochód przeznaczony bêdzie
na szczytny cel do³o¿yliœmy starañ, aby cena by³a jak najmniejsza.
Auto zosta³o sprzedane na bardzo korzystnych, dla klienta, warun-
kach – mówi Marta Schubert, konsultantka ds. sprzeda¿y samocho-
dów w Nivette.

Przekazanie kluczyków do pojazdu odby³o siê w po³udnie. Nie
zwo³ano wielkiej konferencji. Nie by³o szumu ani oklasków. Wa¿-
niejsza by³a po prostu satysfakcja z udzielonej pomocy. OK

ZNAK MA ZNACZENIE
Po raz kolejny Zarz¹d Oczyszczania Miasta
przeprowadza letni¹ akcjê ods³aniania zna-
ków drogowych. I po raz kolejny tê akcjê pu-
blikacj¹ wspiera „Mieszkaniec”.
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31 lipca, z okazji obchodów
65. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego urucho-
miona zostanie specjalna
linia tramwajowa
oznaczona symbolem
Polski Walcz¹cej. Na
ulice Warszawy wyje-
dzie zabytkowa „berlin-
ka”, a przejazdy ni¹ bêd¹
bezp³atne. Zabytkowym tram-
wajem warszawiacy dojad¹
w miejsca zwi¹zane z bohater-
skim powstañczym zrywem.
Linia kursowaæ bêdzie w godz.
18.00-19.30 na trasie: Muzeum
Powstania Warszawskiego
(przystanek 06) – Towarowa –
Okopowa – al. „Solidarnoœci” –
Wolska – rondo Lubomirskiego
– Wolska – Cmentarz Wolski. 

� � �
Do koñca wakacji u zbiegu

Krakowskiego Przedmieœcia
i ul. Traugutta mo¿na ogl¹daæ

wystawê plenerow¹ ze zbiorów
archiwum m.st. Warszawy. Ty-
tu³ „Cztery wieki – cztery pano-

ramy”. Dla turystów, zw³aszcza
tych zza granicy, ale tak¿e dla
warszawiaków to wielka atrak-
cja. Mo¿na zobaczyæ jak przez
wieki zmienia³a siê Warszawa.
Mo¿na te¿ przeœledziæ jak
zmienia³ siê sposób tworzenia
panoram. Pierwsze by³y w³aœci-
wie wyobra¿eniami miasta. Wi-
dokom towarzysz¹ zdjêcia
miejsc, które mo¿na zobaczyæ,
obserwuj¹c uwa¿nie panoramy.

� � �
OpóŸnione o dwa miesi¹ce

oddanie nowej k³adki dla pie-
szych nad Grochowsk¹ odbê-
dzie siê w przysz³ym tygodniu.
Zawi³e procedury odbiorowe
dobieg³y koñca. Piesi, mimo
gotowej k³adki trac¹ czas
próbuj¹c dostaæ siê do przy-
stanków i centrum handlowego.
Teraz bêd¹ mogli zacz¹æ korzy-
staæ z wyremontowanego
obiektu przy ul. Jubilerskiej.

Poœlizg spowodowa³y odbiory
techniczne. Brakowa³o przy³¹-
cza energetycznego do wind.
Bez nich inwestycja zdaniem
nadzoru budowlanego by³a nie-
kompletna.

� � �
W œrodê 22 lipca w siedzibie

Unii Metropolii Polskich
w PKiN odby³a siê konferencja

prasowa na temat „Kryzys ude-
rza w bud¿ety du¿ych miast”.
W tym roku po raz pierwszy od
20 lat dochody samorz¹dów du-
¿ych miast znacz¹co spadn¹.

Wg informacji Ministerstwa
Finansów pod koniec roku do-

chody miasta z podatków PIT
bêd¹ ni¿sze o 14,5% od

zaplanowanych. Ozna-
cza to spadek docho-
dów 12 du¿ych miast

o oko³o 1 mld 380 mln
z³otych. Jeszcze wiêksze

ubytki prognozowane s¹ z po-
datku CIT. Najbardziej ucierpi
stolica – dochodu ma byæ a¿
o 554 miliony z³otych mniej.
W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ fi-
nansow¹ miasto mo¿e byæ zmu-
szone do ograniczenia planowa-
nia wydatków inwestycyjnych.
Mo¿e to oznaczaæ niepe³ne wy-
korzystanie œrodków unijnych,
co doprowadzi do pogorszenia
koniunktury gospodarczej. Pre-
legenci konferencji, m.in.
Skarbnik Miasta Sto³ecznego
Warszawy, zwracali uwagê na
wadliwe rozwi¹zania w syste-
mie polskich finansów publicz-
nych, które przyczyni³y siê do
kryzysowej sytuacji.

� � �
Po zaledwie dwóch latach od

wielkiego remontu Krakowskie-
go Przedmieœcia ulicê znowu
czeka przebudowa. Miejscy
urzêdnicy dostrzegli to, co oczy-
wiste czyli potrzebê udogodnieñ
dla niepe³nosprawnych. Tor
przeszkód - tak o Starym Mie-

œcie i Krakowskim Przedmieœciu
mówi¹ niepe³nosprawni. Dlate-
go nie ka¿dy decyduje siê zwie-
dziæ tê czêœæ miasta. W Ratuszu
pojawi³ siê pomys³... aby to
miejsce, które jest modelowym
dla Warszawy sta³o siê otwartym
dla wszystkich. A to wcale nie
takie proste. Krawê¿niki, stop-
nie, w¹skie chodniki, to niektóre
z utrudnieñ, które musz¹ poko-
nywaæ niepe³nosprawni. 

Te wszystkie b³êdy chce na-
prawiæ Ratusz. Na Starym Mie-
œcie przy chodnikach wokó³
Rynku pojawi¹ siê zjazdy, kost-
ka bêdzie mniej wyboista.
Podobnie na Krakowskim
Przedmieœciu - podjazdy maj¹
u³atwiæ wejœcie do galerii czy
do restauracji. 

Mo¿na by³o zaplanowaæ to
wczeœniej - twierdz¹ architekci -
bo na Krakowskim Przedmieœciu
w czasie remontu i tak zosta³y
poszerzone chodniki. Pierwsze
zmiany niepe³nosprawni maj¹
odczuæ ju¿ po wakacjach. 

� � �
Franciszkanie licz¹ ju¿ 800

wiosen. Z okazji tych okr¹-
g³ych urodzin zapraszaj¹ na
wspólne œwiêtowanie miêdzy
22 a 26 sierpnia do Niepokala-
nowa, gdzie odbêdzie siê Max-
festiwal. Jest to spotkanie m³o-
dych ludzi, którzy wierz¹, w¹t-

pi¹ i stawiaj¹ sobie trudne pyta-
nia. Wiêcej na stronie
www.maxfestiwal.pl

� � �
5 sierpnia rusza z Bazyliki

Katedralnej œw. Floriana do
Czêstochowy III Ogólnopolska
Piesza Pielgrzymka Stra¿aków
na Jasn¹ Górê oraz 26 Piesza
Praska Pielgrzymka Rodzin
„Otoczymy trosk¹ ¿ycie”. Trasa
wiedzie przez Glinki, Warkê,
Bia³obrzegi, Odrzywó³, Ogono-
wice, Fa³ków, Kluczewsko,
Podlesie, Ma³usy Wielkie do
Czêstochowy do Sanktuarium
Matki Boskiej Królowej Polski.
Zapisy i informacje: Kapelan
Krajowy Stra¿aków ks. pra³at
m³.bryg. Krzysztof Jackowski
al. Stanów Zjednoczonych 55,
tel. 22 810-55-69, st. kpt.
Grzegorz Jêdrzejczyk tel./fax
22 523-30-40, tel. MSWiA 72-
530-40 kom. 0502-610-654

Pielgrzymka zakoñczy siê 14
sierpnia.

(ab) (mkp) (agab)
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�� Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim – Kino Ple-
nerowe w ka¿d¹ œrodê - godz. 21.15; 08.08. godz. 17.00 Kaba-
ret „Filip z Konopi”;
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 02.08. godz. 15.00 koncert Katarzyny Warno „Serce
w plecaku” – wstêp wolny; 09.08. godz. 17.00 Spotkanie pt.
„Kreta – kolebka europejskiej cywilizacji” wstêp wolny; 
�� Sala Kolumnowa Ratusza w Rembertowie al. gen. A Chru-
œciela 28 - 31.07. godz. 18.30 Koncert pt.:„Powstañcza nuta”. 
�� Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 - 12-21.08.
w godz. 9.00 – 15.00 wystawa pt.: „Bitwa Warszawska 1820 r.”;
�� Koœció³ Matki Boskiej Zwyciêskiej ul. Grzybowa 1 (Rem-
bertów) – 15.08. godz. 18.00 Msza Œwiêta z okazji 89. rocznicy
Bitwy Warszawskiej;
�� Koœció³ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przy ul. Borkow-
skiej 1(Stara Mi³osna) – 2 sierpnia godz. 11.00 uroczysta Msza
Œwiêta oraz koncert s³owno - muzyczny poœwiêcony pamiêci bo-
haterów Powstania Warszawskiego; 
��Gmach dawnej Ma³ej Pasty (Telekomunikacja) ul. Brzeska
17 - 30.07. godz. 11.00 - uroczystoœæ z³o¿enia kwiatów przed ta-
blic¹ upamiêtniaj¹c¹ Powstañczy Zryw 1 sierpnia 1944 r.; 

PROGRAM OBCHODÓW
�� 31 lipca – 10.00 Uroczysta Sesja Rady Miasta St. Warszawy
Zamek Królewski; 18.00 Uroczysta polowa Msza Œwiêta przy
Pomniku Powstania Warszawskiego; Plac Krasiñskich; 19.15
Uroczysty Apel Poleg³ych przy Pomniku Powstania Warszaw-
skiego i 20.00 Koncert;
�� 1 sierpnia – 10.00 Uroczystoœci przy Pomniku „Mokotów Wal-
cz¹cy – 1944”. Park im. Genera³a Orlicz-Dreszera (przemarsz
ul. Pu³awsk¹ do Dworkowej); 12.00 Uroczysta zmiana warty
przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza; 13.30 Z³o¿enie wieñców
pod Pomnikiem gen. Stefana Grota – Roweckiego róg ul. Chopi-
na i Al. Ujazdowskich; 14.00 Uroczystoœci przy Pomniku Pol-
skiego Pañstwa Podziemnego i AK ul. Wiejska; 17.00 Godzina
„W”- oddanie Ho³du Powstañcom Pomnik Gloria Victis, Cmen-
tarz Wojskowy na Pow¹zkach;19.00 Uroczystoœci przy Pomni-
ku Polegli Niepokonani. Modlitwa ekumeniczna Cmentarz Po-
wstañców Warszawy na Woli; 21.00 Uroczystoœci na Kopcu Po-
wstania Warszawskiego ul. Bartycka; 21.00 „(Nie)zakazane pio-
senki” - wspólne œpiewanie piosenek powstañczych Plac Pi³sud-
skiego; 24.00 Widowisko historyczne „Zawiadamiamy was, ¿e
¿yjemy” Muzeum Powstania Warszawskiego; 
�� 2 sierpnia - 10.00 Spotkanie Powstañców Warszawskich
z Prezydentem RP Lechem Kaczyñskim oraz z w³adzami Miasta
Sto³ecznego Warszawy. Uroczystoœæ nadania odznaczeñ pañ-
stwowych przez Prezydenta RP Park Wolnoœci, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego; 13.00 Masa Powstañcza na otwarcie
66. Tour de Pologne - start na Placu Trzech Krzy¿y; 18.00 Msza
Œwiêta dla warszawiaków i harcerzy Park Wolnoœci, Muzeum
Powstania Warszawskiego; 
�� 8 sierpnia - 12.00 „Twoja klisza z Powstania” – fotograficzna
gra miejska; 17.00 – 19.00 „Masa na Powstanie” – rajd rowerowy
ulicami Warszawy szlakiem bojowym Zgrupowania „Rados³aw”;
Do 7 sierpnia br. Muzeum Powstania Warszawskiego czynne
w godzinach 10.00 – 21.00. Wstêp bezp³atny; 31 lipca do 2 sierp-
nia na dziedziñcu Muzeum od godz. 21.00 dzia³a Powstañcze Ki-
no Letnie. Do 5 sierpnia w godzinach 10.00 – 18.00 w hotelu
Novotel, ul. Marsza³kowska 94 dzia³a Centrum Informacyjne
Obchodów 65. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
tel. (022) 539 79 97; (022) 539 79 36.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW




