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Bardzo krótko obradowa³a 7. wrzeœnia Rada
Dzielnicy Wawer. Sesja, której tematem by³a bu-
dowa basenu w Aninie, zosta³a przerwana ju¿ przy
procedowaniu pierwszego punktu porz¹dku
obrad, czyli... „otwarcia obrad”.

BASENOWE PRZEPYCHANKI
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Klêski radoœci
Sierpieñ i wrzesieñ zaowo-

cowa³y w uroczystoœci roczni-
cowe, wiêc czujê siê upowa¿-
niony do zdania komentarza
w tej sprawie. Uroczyœcie ob-
chodziliœmy sukcesy (rocznicê
podpisania porozumieñ sierp-
niowych) jak i narodowe,
a wrêcz œwiatowe klêski - wy-
buch II wojny œwiatowej, wkro-
czenie Armii Czerwonej 17
wrzeœnia 1939 roku. 

Jestem za œwiêtowaniem
zwyciêstw, klêski powinny byæ
dniami zadumy. A u nas wszy-
stko na jedn¹ nutê - zamiast
œwiêtowaæ zwyciêstwo w II
wojnie, my œwiêtujemy trage-
diê - jej wybuch i wrzeœniow¹
pora¿kê na dwóch frontach.

Nie ma te¿ rozró¿nienia wa-
gi spraw - co doraŸnie daje siê
œwiêtowaæ, bezwzglêdnie wy-
korzystywane jest w politycz-
nych kalkulacjach koalicji albo
opozycji. 

Jeœli wiêc jest tak, jak napi-
sa³em, to proponujê do przy-
sz³orocznego kalendarza wpi-
saæ uroczystoœci zwi¹zane
z og³oszeniem przez rzecznika
sto³ecznego Ratusza, ¿e za-
niechana zostanie wiêkszoœæ
drogowych inwestycji w War-
szawie, bo zabrak³o pieniêdzy
w miejskiej kasie.

Mamy wiêc i klêskê (bo wia-
domo, co siê wobec tego bê-
dzie dzia³o w Warszawie za kil-
ka lat) i œwietny powód, by do-
kopaæ jedni drugim, no a mo¿e
to za ma³o wa¿ne na centralne
obchody? Spokojnie, pijarowcy
udowodni¹, ¿e to prze³omowa
data. Jeœli tylko zostanie pod-
jêta polityczna decyzja, ¿e
organizujemy uroczyste ob-
chody. Absurd? Oj, czy na
pewno... Ale klêska - tak.

Tomasz Szymański
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Jeden ucieka³, drugi siê ukry³
Tu¿ po pó³nocy policjanci us³yszeli w radiosta-

cjach komunikat dotycz¹cy kradzie¿y kó³ z samocho-
du zaparkowanego przy ul. Waszyngtona. Ruszyli do
akcji. 26-letni Rafa³ R. zacz¹³ uciekaæ na widok nad-
je¿d¿aj¹cego radiowozu, ale po kilkunastu metrach
zosta³ zatrzymany. Jego wspólnik ukry³ siê w swoim
samochodzie, chcia³ przeczekaæ czas poœcigu i poszu-
kiwañ. Zatrzymani odpowiedz¹ za kradzie¿ kó³. Ra-
fa³ R. us³yszy równie¿ zarzut handlu narkotykami.  

Ukrad³, spróbowa³ ponownie i wpad³
29-letni Bartosz P. ukrad³ z marketu budowlanego

wiertarkê o wartoœci 500 z³otych. Nie zosta³ zatrzyma-
ny, ale zdarzenie nagra³ monitoring. Mê¿czyzna przy-
szed³ do sklepu ponownie nastêpnego dnia. Wówczas
próbowa³ ukraœæ d³uta i uchwyt do wiertarki. Tym ra-
zem jednak wpad³ w rêce policjantów, bo pracownicy
ochrony udaremnili z³odziejowi ucieczkê. 

Z no¿em na syna
Trzymaj¹c w rêku nó¿ kuchenny grozi³ swojemu

23-letniemu synowi, ¿e go okaleczy i zabije. Mia³
ponad promil alkoholu we krwi. Œwiadkiem ca³ego
zajœcia by³ 21-letni brat pokrzywdzonego, który we-
zwa³ na pomoc policjê.

Kieszonkowiec przy³apany na gor¹-
cym uczynku

Sto³eczni wywiadowcy przy³apali na gor¹cym
uczynku 57-letniego Czes³awa B. Mê¿czyzna krêci³
siê wokó³ stoisk rozstawionych na bazarze przy dwor-
cu PKS Stadion. W pewnym momencie wykorzysta³
nieuwagê m³odej kobiety i wyj¹³ z kieszeni jej bluzy
telefon komórkowy. Z³odziej kieszonkowy zosta³ za-
trzymany. Za kradzie¿ grozi mu do 5 lat wiêzienia.

Dzia³kowy z³odziej
Grzegorz H. spacerowa³ pomiêdzy ogródkami

dzia³kowymi i wykorzystywa³ nieuwagê w³aœcicieli
zajêtych pracami polowymi. Wchodzi³ do otwartych
altanek, sk¹d krad³ telefony i pieni¹dze. Pokrzyw-
dzeni z³o¿yli zawiadomienia o pope³nieniu przestêp-
stwa, a kryminalni wytypowali sprawcê i w kilka
dni póŸniej 34-letni sprawca zosta³ zatrzymany. Te-
raz odpowie za dokonane kradzie¿e.

Chcia³ wy³udziæ kasê 
Funkcjonariusze z wydzia³u do walki z przestêpczo-

œci¹ gospodarcz¹ przeprowadzili skuteczn¹ akcjê, dziê-

ki której nie dosz³o do wy³udzenia 20 tys. z³otych
z banku. Do jednej z placówek zg³osi³ siê 33-letni Ar-
tur S., który ubiega³ siê o kredyt. Stró¿e prawa wiedzie-
li, ¿e zaœwiadczenie o zatrudnieniu, które przed³o¿y³
w banku by³o fa³szywe. 33-latek przyjecha³ w towa-
rzystwie dwóch mê¿czyzn, do banku poszed³ jednak
sam. Po kilku minutach ca³a trójka zosta³a zatrzymana. 

Pobi³ za papierosa 
Wszystko zaczê³o siê od pytania „Czy masz pa-

pierosa?”, gdy pad³a odpowiedŸ  przecz¹ca, dosz³o
do pobicia na przystanku autobusowym przy Al.
Zielenieckiej. Przybyli policjanci zastali pijanego
mê¿czyznê, który po wylegitymowaniu nie rozu-
mia³, czego chc¹ od niego, twierdzi³, ¿e nie zrobi³
niczego z³ego, chcia³ jedynie, ¿eby oczekuj¹cy na
autobus poczêstowa³ go papierosem. Na miejscu
przeprowadzanej interwencji pojawi³ siê pokrzyw-
dzony, którego wygl¹d wskazywa³ na to, ¿e zosta³
pobity. Wezwano karetkê pogotowia ratunkowego
i 46-letni mê¿czyzna trafi³ do szpitala. 28-letni Se-
bastian K. zosta³ zatrzymany. 

Kierowca po narkotykach, 
a pasa¿er z narkotykami

Policjanci z komisariatu w Weso³ej na ul.Pogodnej
zatrzymali do kontroli volkswagena golfa. W trakcie
kontroli okaza³o siê, ¿e kierowca znajdowa³ siê pod
wp³ywem narkotyków, a pasa¿er mia³ przy sobie
œrodki odurzaj¹ce.19-letni £ukasz P. utraci³ ju¿ swoje
prawo jazdy i grozi mu do 2 lat pozbawienia wolno-
œci. 21-letni Robertowi B. w zwi¹zku z tym, ¿e posia-
da³ 4,5 grama marihuany grozi do 3 lat wiêzienia.

I Straży Miejskiej

10 wrzeœnia ok. godz. 17.30 przy wjeŸdzie na teren
pêtli MZA przy ul. Grochowskiej funkcjonariusze ujê-
li mê¿czyznê, który termosem wybi³ okno w autobusie
linii 173. Z relacji kierowcy wynika³o, ¿e sprawca za-
cz¹³ agresywnie zachowywaæ siê tu¿ po wejœciu do au-
tobusu. W trakcie jazdy Wojciech S. zak³óca³ porz¹-
dek, by³ nerwowy i arogancki w stosunku do pasa¿e-
rów. Niespodziewanie wyci¹gn¹³ z torby termos,
którym wybi³ szybê w jad¹cym autobusie. Po ujêciu
wandala i przekazaniu go policji okaza³o siê, ¿e awan-
turnik jest poszukiwany jako osoba zaginiona. War-
toœæ wybitej szyby oszacowano na tysi¹c z³. toms

Na pocz¹tku wrzeœnia wi-
dok ulicy by³ ¿enuj¹cy. Kilku-
metrowej d³ugoœci do³y i b³ot-
niste garby, to obrazek, który
mieli przed oczami wszyscy
t³umnie spiesz¹cy na „III Ska-
ryszewsk¹ Biesiadê Poetyck¹”.
Obrazek ten chluby pra¿anom,
w³adzom dzielnicy
i miasta, delikatnie
mówi¹c, nie przyno-
si³. A przecie¿ rok te-
mu ulica ta zosta³a
wysypana tzw. de-
struktem i utwardzo-
na. Jak widaæ stra-
szna to by³a prowi-
zorka i wbrew po-
wszechnie znanej re-
gule, ¿e prowizorki s¹
najtrwalsze, ta wy-
trzyma³a bardzo krót-
ko. I ju¿ mieliœmy po
dziennikarsku zganiæ
ten ubieg³oroczny re-
mont ulicy, gdy trzy
dni po wspomnianej
Biesiadzie Poetyckiej
ul. Miêdzynarodowa
zmieni³a siê diametralnie...
W znacznej czêœci pokry³ j¹
asfalt!

Przemiana ta nast¹pi³a prak-
tycznie z dnia na dzieñ, dlatego
wiêkszoœæ spacerowiczów jest
zaskoczona. – Ale super zrobili!
– mieszkaj¹ca przy ul. Brazylij-
skiej Marta Antoszewicz zwra-
ca siê do swojego mê¿a Prze-
mka. W tym czasie ich piêcio-
letnia córka Nina rozkoszuje siê
jazd¹ rowerkiem po równym
asfalcie. Zagadniêta przez

„Mieszkañca” rodzina (na zdjê-
ciu) zwraca uwagê, ¿e teraz nie
tylko przyjemniej siê spaceruje
i jeŸdzi samochodem na tym
odcinku, ale tak¿e dzieci mog¹
tu pojeŸdziæ na rolkach, czy ro-
werku. – Choæ dra¿ni nas, ¿e do
parku wje¿d¿aj¹ samochody... –

dodaje Marta. Hm.., „Mieszka-
niec” tak¿e ten temat ju¿ poru-
sza³...   

Jak wyjaœnia Andrzej Wój-
cik, naczelnik po³udniowopra-
skiego Wydzia³u Infrastruktury,
po³o¿enie asfaltu na granicz¹cej
z parkiem ulicy kosztowa³o ok.
120 tys. z³. Pod³o¿em dla asfal-
tu by³ destrukt. A pod destruk-
tem –  go³a ziemia. Bez drena-
¿u i porz¹dnego podk³adu. Czy-
li, kolejna prowizorka. Choæ ³a-
dnie wygl¹daj¹ca. Fachowcy

z bran¿y oceniaj¹, ¿e maksy-
malna ¿ywotnoœæ tak wykona-
nej ulicy, to dwa, najwy¿ej trzy
lata. Niemniej, za tê prowizorkê
nie ganimy. Dlaczego? Ano
dlatego, ¿e by³a ona potrzebna
i powinna wystarczyæ do czeka-
j¹cej Miêdzynarodow¹ general-
nej modernizacji. – Jeszcze nie
mamy konkretnego projektu,
ale chcemy ¿eby ta ulica mia³a
wyj¹tkowy charakter i nawi¹zy-
wa³a do swojej nazwy – mówi³
w czasie ostatniej sesji rady

Pragi Po³udnie wiceburmistrz
Marek Karpowicz. Radny S³a-
womir Kalinowski pyta³, czy
planowane jest „poci¹gniêcie”
ulicy na ca³ym odcinku od al.
Waszyngtona do ul. Grochow-
skiej, czy tylko do mostku nad
kana³kiem przy ul. St. Augusta. 

– Tylko do mostku – odpo-
wiedzia³ wiceburmistrz – Chce-
my ¿eby by³a to spacerowa, ci-
cha uliczka. Mieszkañcy czeka-
j¹ na ostateczn¹ ods³onê ul.
Miêdzynarodowej.           rosa

Trzy oblicza Międzynarodowej
Fatalny stan odcinka ul. Miêdzynarodowej
(wzd³u¿ ogrodzenia Parku Skaryszewskiego)
goœci³ ju¿ na naszych ³amach. Pisaliœmy tak¿e
o ubieg³orocznym wyrównaniu tej ulicy. W tym
miesi¹cu Miêdzynarodowa zmieni³a siê znowu...
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sprawdza³am na opakowa-
niu sk³adu tego produktu
i nie wiem, czy chodzi o u¿y-
wanie s³owa „wegetariañ-
skie” bez zrozumienia jego
znaczenia, czy te¿ danie jest
faktycznie jarskie, lecz
sztucznie aromatyzowane
zapachem frutti di mare. Je-
œli tak, nie powinno byæ in-
formacji, ¿e jest „z owoca-

mi morza”, bo to niepraw-
da. Tam, gdzie szanuje siê
klienta, nie ma miejsca na
nieprawdziwie opisany to-
war. Dobrze, ¿e nie wciska-
j¹ nam np. „wódki bezalko-
holowej 40%”, bo „schabo-
we bezmiêsne” te¿ ju¿ prze-
rabialiœmy.

Zreszt¹, nie tylko Real za-
rabia na ludzkiej naiwnoœci

i niekompetencji. Oto oliwa
z oliwek – light! Mogê sobie
wyobraziæ mas³o „light",
czyli takie, w którym czêœæ
t³uszczu zast¹piono dodat-
kiem œmietany czy wmikso-
wanej przemyœlnie wody.
Jest t³uste, ale mo¿e nie a¿
tak. Mogê te¿ sobie wyobra-
ziæ jogurt light, który choæ
ma mniej t³uszczu, wcale
nie tuczy mniej, gdy¿ ma
mnóstwo cukru, albo jogurt
light ze s³odzikiem (mniej
kalorii!), lecz dla smaku
bardzo t³usty. Ale oliwa li-
ght? To co, u diab³a, p³ywa
w tej butelce?! Przecie¿ nie
woda, bo by siê oddzieli³a!
Czy¿by znowu jakieœ „wy-
nalazki” przemys³u spo¿yw-
czego, czyli sama chemia,
o szkodliwoœci której lepiej
nie pamiêtaæ, bo gdy siê
o niej myœli, to niby wygl¹-
daj¹ce œwie¿o i pachn¹ce
niby naturalnie jedzenie
staje w gardle?! Ech, te dzi-
siejsze realia… żu

Kobiecym okiem

- Proszê uprzejmie… - Od razu widaæ, ¿eœ pan niedzisiejszy.
Kto teraz, panie Kaziu, zwraca uwagê na takie g³upoty, jak
uprzejmoœæ, dajmy na to. Teraz ka¿den jeden rozpycha siê
³okciami, jak cepami, a ten co obok, drugi cz³owiek - a poszo³
won!

Kazimierz G³ówka by³ szczerze zdziwiony t¹ tyrad¹ swojego
kole¿ki Eustachego Mordziaka, nie hrabiego przecie¿. 

- Co siê sta³o, panie Eustachy, ¿e popad³ pan w stan tak
niezwyczajny? 

- No, bo myœla³em, ¿e ze wstydu siê spalê. 
- Niech siê te nasze w ¿o³¹dek kopane kopacze same pal¹ ze

wstydu. Gra³eœ pan za nich? 
- Powiem panu tak – gra³em, nie gra³em. W swoim czasie

trochê gra³em i wiem, ¿e cz³owiek musi chcieæ wszystkie pi³ki
spartoliæ, oddawaæ same niecelne strza³y i puszczaæ pi³kê pod
brzuchem, jak ten nasz tatuowany. No, a potem te Piechniczki,
te Majewskie - jacy zatroskani, jacy powa¿ni. A przecie¿ od
pocz¹tku pod tym Holendrem do³y kopali, bo on nie z nich. Bo
z daleka widaæ by³o, ¿e od nich o kilka d³ugoœci lepszy.
„Polska myœl trenerska” w morde je¿a… Chyba: „Jak prze-
graæ z Koreañczykami”, jak Engel. W koñcu maj¹, co chcieli:
pi³karzyki - paralityki po³o¿y³y mecz jak na zamówienie i na
ich wysz³o. Nie bêdzie Holender plu³ im w twarz i pi³karzy im
holendrzy³… 

- No, no, nazbiera³o siê w panu ¿ó³ci, a¿ siê ulewa.

- Bo wiesz pan, panie Kaziu, cz³owiek œwiêty nie jest, to i
owo nawywija³, ale chamstwa nie znoszê. Ten ca³y prezes o
elegancji szatniarza zwalnia powa¿nego cz³owieka przez
telewizor! Przecie¿ on jest prezesem Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej, to on niejako nas reprezentuje. A czy my, pan i ja,
jesteœmy takie wa³y, ¿ebyœmy nie umieli siê zachowaæ. Mówiê
panu, pod ziemiê chcia³em siê zapaœæ, jak ten Holender
powiedzia³, ¿e chyba zas³u¿y³ na inne traktowanie. Pewnie, ¿e
zas³u¿y³. Najpierw mu ordery przypinali, a teraz go jakiœ by³y
kopacz wyrzuci³, jak paczkê po papierosach.

- Przypomnia³ pan uroczystoœæ w Pa³acu Prezydenckim.
Wtedy pan prezydent nazwa³ Beenhakkera „Benhaurem”. Na
ten jeden raz nie potrafi³ nauczyæ siê poprawnego wymawia-
nia nazwiska cz³owieka, którego dekorowa³ wysokim pañst-
wowym odznaczeniem. Tak sobie myœlê, ¿e i to by³ przejaw
tego, o czym pan tu tak emocjonalnie mówi. W tym
jednym„Benhauerze” zawarty by³ przecie¿ prawdziwy sto-
sunek do goœcia, do ceremonii i do wa¿noœci tego odznaczenia. 

- Bo wszystko, panie Kaziu, zaczyna siê od tego, ¿e ktoœ
przepuœci kobietê przodem, ust¹pi miejsca w tramwaju, powie
dzieñ dobry, nie klnie na ulicy, jak furman… Powtarzam –
œwiêty nie jestem, ale ojciec nauczy³ mnie, ¿e jak jem u kogoœ
obiad i gospodyni podaje mi zupê, do której wpad³a mysz, to
tak jem, ¿eby sobie nie zaszkodziæ, ale i gospodyni przykroœci
nie zrobiæ, bo na pewno siê stara³a, tylko z³oœliwy los chcia³
wszystko popsuæ.

- Co racja, to racja, panie Eustachy… 
- Szanowna pani pozwoli, ¿e pomogê. 
Pan Kazimierz potrzyma³ jakieœ damie torby z zakupami,

¿eby mog³a spokojnie schowaæ portmonetkê.  - To rozumiem,
powiedzia³ Eustachy. To jest klasa. Nasza klasa. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Nasza klasa
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Zbigniew Szwaja, mój kolega z SGH, a je¿eli chodzi o adres, to z ulicy Miêdzy-
narodowej, prowadzi od pewnego czasu kampaniê na rzecz sprawy, której sam
jestem orêdownikiem, czyli poezji rymowanej. Szwaja jest poet¹, tworz¹cym
oczywiœcie wy³¹cznie tak¹ poezjê. W liœcie z 27 kwietnia 2009 roku skierowanym
do mnie i do 22 innych swoich zwolenników, Zbyszek pisa³: „Mój oficjalny, ak-
tywny i publiczny kontakt z pisarstwem literackim mia³ miejsce w 2001 roku
w formie wydania 60-kilkostronicowego tomiku wierszy pt. „Ja, rymów czciciel”.
Od pocz¹tku kontaktów z aktualn¹ literatur¹ ulega³em wra¿eniu, ¿e ‘stara, do-
bra rymowana poezja’ jest dyskryminowana w mediach i na rynku ksiêgarskim
i œwiadomie lekcewa¿ona w œrodowisku pisarskim; z biegiem czasu wra¿enie to
przekszta³ci³o siê w pewnoœæ - dziwn¹, przykr¹ i dokuczliw¹”. 

Ale Zbyszek to HARDA sztuka (zaraz bêdzie wyjaœnienie tego podkreœlenia).
Pisze: „Po nieudanych próbach zwrócenia uwagi na tê dyskryminacjê u czynników
maj¹cych obowi¹zek wspierania i kierunkowania naszej kultury – Ministra Kultu-
ry, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i innych – postanowi³em zainicjowaæ walkê
o odpowiednie traktowanie tej zas³u¿onej a poniewieranej; w tym celu na osiem-
dziesiêciolecie moich urodzin, a wiêc w roku 2005, uda³o mi siê wydaæ opracowa-
nie dotycz¹ce roli i pozycji poezji rymowanej w Polsce w formie licz¹cej blisko 400
stron ksi¹¿ki pt. ‘Moje HARDE upodobanie. Z pola walki o poezjê’”.

Ale i na tym Zbyszek nie poprzesta³. W latach 2005-2008, szczególnym
przedmiotem jego starañ i dzia³añ sta³o siê zgromadzenie, ujawnienie i przedsta-
wienie tej poezji, której nada³ status „poezji prawdziwej, naturalnej, oczywistej”.
W paŸdzierniku 2008 ukoñczy³ redakcjê ksi¹¿ki o tej tematyce i o tym tytule:
„Antologia dziewiêciu dekad polskiej poezji prawdziwej. Lata 1918-2008”. Obej-
muje ona twórczoœæ 202 polskich poetów pisz¹cych w tym okresie i zawiera 1500
wierszy tych autorów; maszynopis antologii mieœci siê w piêciu pe³nych segrega-
torach. 

20 paŸdziernika 2008 roku Zbigniew Szwaja przes³a³ do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, fotografiê tej antologii z proœb¹, aby
zechcia³ ustaliæ miejsce i datê przyjêcia od niego w podarunku tego maszynopisu
„z przeœwiadczeniem jego przydatnoœci.” Zbyszkowi chodzi³o oczywiœcie o pomoc
w wydaniu jego dzie³a. Co by³o dalej? 

We wspomnianym liœcie Zbyszek pisa³: „Minister Zdrojewski nie przyj¹³ ode
mnie prezentu a wrêcz ostentacyjnie, poprzez swój aparat urzêdniczy, poradzi³
w dniu 1 grudnia 2008 roku ulokowaæ maszynopis antologii w Domu Literatu-
ry w Warszawie, czyli praktycznie niemal w siedzibie zwi¹zków, które g³ównie
dyskryminuj¹ rymowan¹ poezjê”. Zbyszek jest emocjonalnie ura¿ony postêpo-
waniem ministra Zdrojewskiego do sprawy rymowanej poezji, ale pisze: „Wie-
rzê, ¿e selekcja kandydatów na ministerialne fotele bierze pod uwagê nie tyl-
ko zdolnoœæ pos³uszeñstwa wobec racji partykularnych, ale i ogóln¹ m¹droœæ.
Jednym s³owem wierzê w mo¿liwoœæ zmiany nastawienia Ministra Kultury do
prawdziwej poezji...”.

Zw³aszcza, ¿e ju¿ Antoni S³onimski pisa³ w wierszu „W obronie wiersza”: 

Gdy modny be³kot snobistycznej blagi 
Krytyk zaciemnia kadzidlanym dymem 
Dosz³o do tego, ¿e aktem odwagi
Jest wiersz napisaæ z rytmem, sensem, rymem.

Co z tego wynika dla Zbyszka Szwaji?
Takie Ci p³ynie wezwanie wprost z Pragi 
B¹dŸ jak S³onimski - Zbyszku - odwagi!

Zygmunt Broniarek

Nasz nieoceniony Real do-
starcza nam niemal wszyst-
kiego, co potrzebne do ¿y-
cia: jedzenia, sprzêtu graj¹-
cego, ubrañ, zabawek a tak-
¿e rozrywki. 

W gazetce reklamowej
znajdujemy klimacik rodem
z Peerelu… Pamiêtacie
szynkê bezmiêsn¹ i flaczki
z kurczaka? Real idzie
w podobnym kierunku. Oto
gotowa potrawa mro¿ona:
„Sajgonki wegetariañskie
z owocami morza”. No to…
wegetariañskie, czy z owo-
cami morza?! Czy owoce
morza s¹ wegetariañskie?
Czytam w Wikipedii: owoce
morza, czyli frutti di mare,
to „rozmaite”, jak skoru-
piaki i miêczaki w tym,
g³owonogi i szkar³upnie”.
Od kiedy zwierzêta s¹ we-
getariañskie?! Nie, nie
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Realia

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

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!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
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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.

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

tel. 022 813−64−36
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8-19, w soboty 8-15
Wrześniowa promocja!

trwa³a – 55,−
do farby i baleja¿u – henna gratis

dr Artur Górski
Pose³ na Sejm RP

zaprasza na 

dy¿ur poselski
w dniu 21.09. (poniedzia³ek) w godz.18.00-19.30

do Filii Biura Poselskiego na Pradze Po³udnie ul. Jarociñska 17

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
na sezon zimowy pod balonem!
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* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
� 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

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

L O K A L E
do wynajęcia

I piêtro, biurowe:
10, 18 i 32 m2

wysoka suterena:
80 m2 i  43 m2

zg³oszenia tel. 606−591−047
FF    AA    LL    EE    NN    II    CC    AA

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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 23, 30.09, 14, 28.10
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

GEODETA
�� MAPY do podzia³u nieruchomoœci
�� do s¹du
�� do projektów
�� Rozgraniczenia
�� Uzgodnienia projektów w ZUD
��Wytyczanie dzia³ek, budowli itp.

tel. 022 615−29−26; 
0501−262−080

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: 18, 19, 22–25, 27, 28, 30 IX.

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

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
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OG£OSZENIE REKLAMA

Dołącz do innych, skorzystaj z obniżki czynszu!
Ruszy³ drugi etap, trwaj¹cej od stycznia kampanii informacyjnej dotycz¹cej obni¿ek czyn-
szu. Do wszystkich domów komunalnych na terenie Warszawy, dzielnicowych Wydzia³ów
Obs³ugi Mieszkañców, Zak³adów Gospodarowania Nieruchomoœciami, Administracji Do-
mów Komunalnych oraz Oœrodków Pomocy Spo³ecznej trafi¹ plakaty i ulotki informuj¹ce

o obni¿kach czynszu. Celem kampanii jest przypomnienie najubo¿szym mieszkañcom do-
mów komunalnych o mo¿liwoœci obni¿enia czynszu oraz zachêcenie ich, aby z niej skorzy-
stali. Poni¿ej znajdziecie Pañstwo szczegó³owe informacje, które otrzymaliœmy z Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami Praga Po³udnie.
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REKLAMA REKLAMA

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

VECTRA
w Warszawie
Mieszkañcy Warszawy ju¿ od sierpnia mog¹ skorzystaæ z us³ug Vectry, dru-
giego pod wzglêdem liczby abonentów operatora kablowego w Polsce.

Abonenci maj¹ do wyboru ofertê telewizji cyfrowej oraz analogowej. Ta pierwsza jest jedn¹ z najatrakcyjniej-
szych na rynku. Klienci maj¹ do wyboru pakiety – Z³oty Cyfrowy z 84 programami wraz z kana³em TVN HD,
a tak¿e AXN, Discovery Channel HD, Comedy Central, Kino Polska, Hallmark Channel oraz Pakiet Platynowy
wzbogacony 27 kana³ami, w tym a¿ 5 nadawanymi w standardzie HD, oraz m.in. Universal Channel, BBC Know-
ledge, Bebe TV czy CBeebies. 

- Z kolei dla Klientów, których interesuje odbiór okreœlonego programu, oferujemy równie¿ mo¿liwoœæ wzbo-
gacenia standardowego pakietu konkretnym kana³em z 11 proponowanych w standardzie HD, miêdzy innymi
National Geographic Channel HD, Luxe.TV HD, Discovery HD oraz Fashion HD – mówi Krzysztof Burmer, dyrek-
tor operacyjny Vectry. - Wkrótce oferta kana³ów w jakoœci High Definition zostanie wzbogacona o kolejne.

Telewizja cyfrowa w Vectrze dostosowana jest do indywidualnych potrzeb ka¿dego abonenta. Oprócz bogatej oferty
programowej, która jest stale poszerzana, oferuje tak¿e dodatkowe funkcje, takie jak elektroniczny przewodnik po pro-
gramach, oryginaln¹ wersjê jêzykow¹ i wiele innych. Niebawem skomponowanie w³asnego uk³adu programów telewi-
zyjnych bêdzie jeszcze bardziej u³atwione, poniewa¿ w listopadzie tego roku us³uga cyfrowa zostanie wzbogacona o do-
datkow¹ funkcjê: Personal Video Recorder (PVR), czyli nagrywarka programów telewizyjnych, a w przysz³ym roku Vec-
tra wprowadzi Video on Demand (VoD) – mo¿liwoœæ korzystania z wypo¿yczalni filmów bez wychodzenia z domu. 

W ofercie Vectry zwiêkszy³a siê równie¿ prêdkoœæ internetu. Vectra oferuje ³¹cze od 1 a¿ do 24 Mb/s, rów-
nie¿ z wykorzystaniem sygna³u bezprzewodowego. Dla abonentów telefonii operator wprowadzi³ pakiety,
w których mo¿na skorzystaæ z darmowych po³¹czeñ wewn¹trz sieci, a tak¿e z pakietów darmowych minut – od
150 nawet do 2000 minut do wykorzystania na po³¹czenia krajowe oraz do ponad 20 pañstw ca³ego œwiata. No-
woœci¹ jest równie¿ najtañszy abonament na rynku, który wynosi 9,91 z³. 

Ka¿d¹ z trzech dostêpnych us³ug mo¿na zamówiæ oddzielnie lub indywidualnie skonfigurowaæ pakiet sk³adaj¹cy
siê z dwóch lub trzech ofert. Dodatkowo, bior¹c pod uwagê obecn¹ niepewn¹ sytuacjê na rynku pracy, ka¿dy Abo-
nent Vectry, gdy nie ze swojej winy straci pracê, mo¿e bez ¿adnych konsekwencji finansowych zakoñczyæ umowê.

Vectra na pocz¹tku roku przejê³a warszawskiego operatora Spray. Klienci dotychczas korzystaj¹cy z us³ug sie-
ci Spray, przechodz¹c do Vectry, mog¹ skorzystaæ ze wszystkich promocji, przygotowanych dla nowych Klien-
tów. Oferta dla mieszkañców Warszawy zosta³a skonstruowana tak, aby po³¹czenie operatorów Spray i Vectra
by³o mo¿liwie jak najmniej uci¹¿liwe dla aktualnych Klientów. Jeœli nie s¹ zainteresowani zmian¹ pakietów 
i zwiêkszeniem us³ug, oferujemy im równie¿ p³ynne przejœcie z pakietów Spray na Vectra, gdzie za tê sam¹ ce-
nê Klienci otrzymaj¹ w standardzie wiêcej mo¿liwoœæ – zwiêkszy siê iloœæ kana³ów, funkcjonalnoœæ dekoderów
cyfrowych oraz szybkoœæ internetu. TS

Warto zmieniæ na Vectrê!
Zadzwoñ 

0 801 08 08 80; 0 58 742 67 00 (z telefonu komórkowego)
www.dajemywiecej.pl

VECTRA to drugi pod wzglêdem liczby abonentów operator kablowy w Polsce, dostawca us³ugi triple play.
Obs³uguje 740 tys. klientów w 155 miastach na terenie ca³ego kraju. W ofercie VECTRY, obok 140 progra-
mów telewizyjnych oferowanych w technologii cyfrowej, tak¿e w jakoœci HD oraz 50 programów realizowa-
nych przez niezale¿ne telewizje lokalne, znajduje siê us³uga szerokopasmowego dostêpu do Internetu oraz
us³uga telefonii stacjonarnej. Dziêki unikalnej na polskim rynku ofercie kablowej telewizji cyfrowej, VECTRA
zdoby³a 220 tysiêcy abonentów i jest krajowym liderem tej us³ugi. Odbiorcami szerokopasmowego dostêpu
do Internetu VECTRY jest 225 tys. gospodarstw domowych. Z telefonu VECTRY korzysta 55 tys. abonentów.

Drzewa niosą śmierć
Na pocz¹tku wrzeœnia w Parku Skaryszew-
skim dosz³o do strasznej tragedii. Zginê³a jed-
na osoba. Podobna tragedia mog³a dotkn¹æ
uczniów szko³y przy ul. Naddnieprzañskiej...

3 wrzeœnia na spaceruj¹c¹ niedaleko Jeziorka Kamionkowskie-
go, blisko 50. letni¹ kobietê spad³ olbrzymi konar spróchnia³ego
drzewa. Kobieta zmar³a w wyniku odniesionych obra¿eñ. Sta³o siê
tak mimo szybkiej reakcji innych spacerowiczów, wezwaniu pogo-
towia i reanimacji. – Bo¿e, nie rozumiem, jak do tego mog³o dojœæ?
– dziwi siê jedna z czêsto odwiedzaj¹cych „Skaryszak” spacerowi-
czek. – Nie by³o ¿adnej burzy, ¿adnej wielkiej wichury...

Spraw¹ tego œmiertelnego wypadku zajê³a siê prokuratura. Praw-
d¹ jest, ¿e drzewa rosn¹ce w warunkach miejskich maj¹ du¿o
mniejsz¹ ¿ywotnoœæ. Wynika to m.in. z wiêkszego zanieczyszcze-
nia obszarów zurbanizowanych. Stan drzew powinien byæ dok³a-
dniej badany
przez w³aœcicieli
lub zarz¹dców te-
renu, na którym
rosn¹. Parkiem
Skaryszewskim
zarz¹dza Zarz¹d
O c z y s z c z a n i a
Miasta, który
przygotowuje siê
do rewaloryzacji
parku. – Z waszej
gazety dowiedzia-
³em siê, ¿e ZOM
zleci³ ekspertyzê
stanu drzew ro-
sn¹cych przy
g³ównych parkowych alejach – mówi „Mieszkañcowi” Robert
z Grochowa, który na œcie¿kach „Skaryszaka” uprawia jogging. –
A co ze znacznie wiêksz¹ iloœci¹ drzew znajduj¹cych siê poza g³ów-
nymi alejami? Mieszka³em kilka lat w Niemczech, niedaleko Ham-
burga. Tam wszystkie miejskie drzewa maj¹ swoje „karty”, s¹ opi-
sane, ich stan jest kontrolowany, a prace pielêgnacyjne zaplanowa-
ne s¹ na wiele miesiêcy wczeœniej. Gdyby ZOM te¿ tak postêpowa³,
to mo¿e uda³o by siê unikn¹æ œmierci tej biednej kobiety... 

Du¿o wiêcej szczêœcia od ofiary z Parku Skaryszewskiego mieli
uczniowie XXIII L.O. im. Marii Sk³odowskiej-Curie przy ul. Nad-
dnieprzañskiej. Tutaj, w czasie wakacji, na niedawno oddane do
u¿ytku zmodernizowane boisko szkolne, tak¿e zawali³o siê drze-
wo. Si³a uderzenia by³a tak wielka, ¿e powali³a jedn¹ z latarni,
zgniot³a kilka metalowych ³awek i uszkodzi³a boisko do siatków-
ki (na zdjêciu). Strach pomyœleæ, jak tragiczny w skutkach móg³
byæ ten wypadek, gdyby do zdarzenia dosz³o ju¿ po rozpoczêciu
roku szkolnego, w czasie lekcji wychowania fizycznego...
Zniszczenia przy Naddnieprzañskiej usuwane by³y jeszcze tydzieñ
temu. Magda K.

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

„Bu³garowem” nazywano
targowisko przyleg³e do ul. Za-
moyskiego i al. Zielenieckiej.
Handluj¹cy tam cudzoziemcy
uniemo¿liwiali swobodne
przejœcie i produkowali tony
œmieci walaj¹cych siê po tym
rejonie Pragi. Teraz w tym
miejscu s¹ parkingi. Ale jest je-
szcze sporo do zrobienia na te-

renie, który w dzier¿awê prze-
j¹³ niedawno zarz¹dzaj¹cy tar-
gowiskiem przy stadionie „Ku-
piec Warszawski”. 

Daleko do cywilizacji
Na chodnikach wci¹¿ kwitnie

nielegalny handel, a przejœcie
pod wiaduktem kolejowym
spe³nia rolê hali targowej, przez
któr¹ trudno siê przecisn¹æ. Po
stronie Pragi Pó³noc handlarze

wchodz¹ wrêcz ze swoimi stra-
ganami na przejœcia dla pie-
szych. Wci¹¿ funkcjonuj¹ nie-
legalne parkingi samochodowe,
a nawet tworzy siê nielegalny
postój „TAKI” udaj¹cy postój
„TAXI”... – Kiedy to siê wre-
szcie skoñczy? – pytaj¹ zmêcze-
ni mieszkañcy i oczekuj¹ rady-
kalnych dzia³añ ze strony w³adz

Miasta oraz Pragi Po³udnie
i Pragi Pó³noc. Tym bardziej, ¿e
od wrzeœnia Stra¿ Miejska ma
mo¿liwoœæ karania mandatami
handluj¹cych nielegalnie. – Ro-
bimy, co mo¿emy ¿eby uporz¹d-
kowaæ tê sytuacjê, ale nie jest to
³atwe – t³umaczy wiceburmistrz
Pragi Po³udnie Adam Grze-
grzó³ka. Nie tylko mieszkañcy
maj¹ dosyæ nieuporz¹dkowane-
go handlu. 

Przeciwko niezdrowej kon-
kurencji i takiemu stanowi bun-
tuj¹ siê tak¿e kupcy z legalnego
targowiska na b³oniach budo-
wanego Stadionu Narodowego.
– W³aœnie dlatego ¿eby popra-
wiæ komfort kupuj¹cych u nas,
zdecydowaliœmy siê wydzier¿a-
wiæ „Bu³garowo” i zamieniæ je
w parking – mówi Cezary Bun-
kiewicz prezes spó³ki „Kupiec
Warszawski”. – Ale bez skoor-
dynowanych i skutecznych dzia-
³añ takich s³u¿b, jak Stra¿ Miej-
ska, sami tego terenu nie ucywi-

lizujemy. Spó³ka w³aœnie uzy-
ska³a zgodê na postawienie
wzd³u¿ ci¹gów pieszych ogro-
dzeñ, które znacznie utrudni¹
nielegalny handel. 

Bli¿ej do Marywilskiej
Pod koniec sierpnia „Kupiec

Warszawski” podpisa³ z firm¹
MIRBUD umowê na generalne
wykonawstwo Centrum Hal
Targowych przy ul. Marywil-

skiej. Przypomnijmy, ¿e
w kwietniu 2009 r. spó³ce uda-
³o siê wydzier¿awiæ a¿ na 25
lat teren pod budowê hal. Do-
celowo, na powierzchni 20 ha,
ma prowadziæ dzia³alnoœæ trzy
tysi¹ce kupców. – Na razie ma-
my ok. 60% ob³o¿enia – przy-
znaje prezes Bunkiewicz. – Li-
czymy, oczywiœcie, ¿e na Mary-
wilsk¹ przeniesie siê znacznie
wiêcej kupców sprzed Stadio-
nu. Tym bardziej, ¿e czas han-
dlu na „Jarmarku Europa”
zbli¿a siê do koñca. Prezes
przyznaje, ¿e zg³aszaj¹ siê do
niego tak¿e duzi przedsiêbior-
cy, którzy chc¹ wynaj¹æ znacz-
ne powierzchnie w halach przy
ul. Marywilskiej. – Ale najwa¿-
niejsi dla nas s¹ w³aœnie kupcy
„spod Stadionu” – zaznacza
Bunkiewicz. Znaczna czêœæ
kupców, którzy wczeœniej de-
klarowali wolê przejœcia na no-
we targowisko i wp³acili  fir-
mie „Damis” tzw. akces (za-
bezpieczenie w kwocie od kil-
ku do kilkudziesiêciu tysiêcy
z³otych) sk³ada teraz polecenia
przeniesienia „akcesu” na
rzecz „Kupca Warszawskiego”. 

Przy budowie nowych hal
patronat sprawuje Stowarzy-
szenie Kupieckie Polski Klub
Gospodarczy dzia³aj¹cy ju¿ od
12 lat w œrodowisku kupców
z targowiska „Jarmark Europa”.
Cz³onkowie i Zarz¹d Stowa-
rzyszenia aktywnie w³¹czaj¹
siê w akcje propaguj¹ce nowe
kupieckie Centrum Hal Targo-
wych „MARYWILSKA”.

W przysz³ym roku handel
sprzed Stadionu Narodowego
ma znikn¹æ ca³kowicie. Alter-
natyw¹ dla kupców jest Mary-
wilska. Ada M.

Nie ma „Bu³garowa”, bêdzie Marywilska
Wreszcie zlikwidowano szpec¹ce Pragê
Po³udnie targowisko zwane potocznie
„Bu³garowem”. Coraz bli¿ej te¿ budowy hal
targowych przy ul. Marywilskiej...

„Kupiec Warszawski” dziœ realizuje plany, 
o których prezes Cezary Bunkiewicz mówi³
od wielu miesiêcy (fot. archiwum).

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
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Szanowni Mieszkañcy!
Dot. budynków przy: ul. Grochowskiej 261, 257, 255, 249/251, 247, 245, 243 

ul. Grenadierów 77, 73/75, 71, 67/69, 59, 57, 55, 53, 44a, 44b, 46, 46a 
ul. Miêdzyborskiej 119, 117, 115, 113, 111, 109, 108, 107, 105

ul. Siennickiej 11, 9, 7a
ul. Lubomira 6, 4a, 4, 5a, 5, 3

26 wrzeœnia 2009 r. Urz¹d Miasta Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy, Wojskowa Akademia
Techniczna, Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Centrum Promocji
Kultury w Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy organizuje imprezê plenerow¹, przedstawiaj¹c¹
inscenizacjê historyczn¹ „Obrona Grochowa 1939 r.”, która odbêdzie siê u zbiegu ulic: Grochowskiej
i Grenadierów.

Chcielibyœmy Pañstwa uprzedziæ o towarzysz¹cym inscenizacji du¿ym natê¿eniu dŸwiêku –
wybuchy pirotechniczne, huk dzia³, wystrza³y, dŸwiêk syren alarmowych,  symbolizuj¹cy rozpoczêcie II wojny œwiatowej
oraz o utrudnieniach w ruchu drogowym. Plan reorganizacji ruchu przewiduje zamkniêcie dla ruchu ulic: Grochowskiej,
Grenadierów, Miêdzyborskiej, Siennickiej oraz Lubomira od godz. 24.00 w dniu 25 wrzeœnia do 24.00 w dniu 26 wrzeœnia.
Wjazd i wyjazd oraz parkowanie w obrêbie zamkniêtych ulic nie bêdzie mo¿liwe.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do Pañstwa z uprzejm¹ proœb¹ o korzystanie z parkingu przy Urzêdzie Dzielnicy
Praga Po³udnie m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 na czas imprezy tj. od godzin wieczornych 25 wrzeœnia 2009 r.
do 26 wrzeœnia 2009 r.

Za powsta³e utrudnienia bardzo serdecznie Pañstwa przepraszamy. Prosimy o wyrozumia³oœæ. Zapraszamy na imprezy,
których celem jest uczczenie 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Œwiatowej. 

Informacje nt. przygotowañ mo¿na uzyskaæ pod numerami: 22 517 65 75; 22 517 65 80.

Mi³oœników historii, 
mieszkañców Warszawy i nie tylko, 

ale szczególnie m³odzie¿, 
organizatorzy zapraszaj¹ na ¿yw¹ lekcjê

patriotyzmu.
26 wrzeœnia 2009 r. na terenie 

Dzielnicy Praga Po³udnie 
odbêdzie siê impreza plenerowa 

przedstawiaj¹ca inscenizacjê historyczn¹
„Obrona Grochowa 1939 r.”

W inscenizacji wezm¹ udzia³ grupy rekonstrukcji historycz-
nej w postaci polskich i niemieckich oddzia³ów piechoty i ta-
borów, wspartych autentycznymi pojazdami pancernymi i bro-
ni¹ artyleryjsk¹ z ówczesnych lat. Inscenizacja odbêdzie siê
w miejscu os³awionej „Reduty Skrzy¿owanie” przy ul. Wa-
szyngtona, to jest na by³ej linii obrony 21. Pu³ku Piechoty
„Dzieci Warszawy”, dowodzonego przez pu³kownika Stanis³a-
wa Sosabowskiego.    

„Obrona Grochowa 1939 r.” ma na celu uczczenie 70 Roczni-
cy Wybuchu II Wojny Œwiatowej jak i przypomnienie mie-
szkañcom Pragi Po³udnie, i¿ przez jej teren przebiega³ fragment
pierwszej linii obrony prawobrze¿nej Warszawy. Celem insceni-
zacji jest wyraŸne podkreœlenie znamiennego faktu, ¿e jedna
z kluczowych pozycji obrony Pragi Po³udnie, z g³ównym punk-
tem oporu umiejscowionym w rejonie skrzy¿owania Al. Wa-
szyngtona z ul. Miêdzyborsk¹, nigdy nie zosta³a przez Niemców
zdobyta.  Dla polskiej obrony wspomniana pozycja mia³a pod-
stawowe taktyczne znaczenie, poniewa¿ blokowa³a alejê Wa-
szyngtona, zamykaj¹c Niemcom drogê wiod¹c¹ ze wschodnich
peryferii do mostu Poniatowskiego. Mimo nieustannych ata-
ków, bombardowañ lotnictwa szturmowego i ognia artyleryj-
skiego, tam¿e zatrzymane by³y wszystkie niemieckie próby
opanowania Saskiej Kêpy, a tym samym dotarcia ich oddzia³ów
do linii Wis³y na wysokoœci centralnych dzielnic lewobrze¿nej
Warszawy.

Organizowanie inscenizacji w celu uczczenia wa¿nych wyda-
rzeñ historycznych, na terenie Dzielnicy sta³o siê tradycj¹. W la-
tach 2005 – 2007 mia³y miejsce trzy wielkie inscenizacje bitwy
o Olszynkê Grochowsk¹, a w 2008 r. inscenizacja „Bitwa ze
Szwedami z 1656 r.” Za ka¿dym razem bra³y w nich udzia³ set-
ki uczestników, a obserwowa³y je tysi¹ce widzów. 

Organizatorami imprezy s¹: Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie
m. st. Warszawy, Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Pra-
ga Po³udnie m. st. Warszawy, Wojskowa Akademia Technicz-
na, Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

PROGRAM:

18.30–20.00 Inscenizacja historyczna „Obrona Grochowa
1939 r.” u zbiegu ul. Grochowskiej i Grenadierów.

Imprezy towarzysz¹ce w CPK, ul. Podskarbiñska 2:

11.00-20.00 Wystawa fotogramów: „Wrzesieñ 1939 r. Rozbiór
Polski”
Wystawa sprzêtu wojskowego
Kiermasz ksi¹¿ek historycznych

godz. 11.00 Sala widowiskowa CPK (ul. Podskarbiñska 2)
wstêp wolny; 

Chrzest bojowy (Feuertaufe), 
1940, 84 min., re¿. Hans Bertram

Pe³nometra¿owy film dokumentalny z agresji hitlerowskich
Niemiec na Polskê. Obraz powsta³ w oparciu o materia³y nakrê-
cone przez cz³onków Kompanii Propagandowych Luftwaffe
podczas wojny z Polsk¹ jako sugestywna ilustracja hitlerow-
skiej „wojny b³yskawicznej” i apoteoza czynów bojowych nie-
mieckiego lotnictwa pod rozkazami Marsza³ka III Rzeszy Her-
manna Göringa. Propagandowy charakter filmu nie umniejsza
jego wagi jako dokumentu. Szczególne wra¿enie robi¹ sceny
bombardowania polskich miast, zniszczonego Sochaczewa, po-
bojowiska bitwy nad Bzur¹, p³on¹cej Warszawy… 

godz. 13.00 Sala widowiskowa CPK (ul. Podskarbiñska 2)
wstêp wolny;

Wyzwolenie (Oswobo¿dienije),
1940, re¿. O³eksandr Dow¿enko

W 1939 roku O³eksandr Dow¿enko, ukraiñski re¿yser znany ze
swoich nowatorskich dzie³ filmowych utrzymanych w poetyce
impresjonistycznej, przygotowywa³ siê do realizacji epickiego
obrazu "Taras Bulba". Kiedy 17 wrzeœnia 1939 roku Armia
Czerwona wkroczy³a na tereny Ukrainy Zachodniej, re¿yser
przerwa³ pracê i pojecha³ do Lwowa, by nakrêciæ film o „zjed-
noczeniu Ukrainy. Efektem jego podró¿y po Galicji i Bukowi-
nie jest „Wyzwolenie” - film wymazany ze wspó³czesnej histo-
rii filmu ukraiñskiego i usuniêty przez Dow¿enkê z jego oficjal-
nej filmografii. Film wpisuje siê w kanon stalinowskiego kina
przedstawiaj¹cego ujêcia szczêœliwych ludzi, œwiêtuj¹cych wy-
zwolenie spod polskiej okupacji i nadejœcie d³ugo oczekiwanej
œwietlanej ery komunizmu.

20.00 – 22.00 Koncert  pt. „Ziarna pamiêci”
Wystêpuj¹: Laura £¹cz, Janusz Zakrzeñski, Katarzyna Skar¿an-
ka, Karol Stêpkowski, Katarzyna Kozak, Robert Kowalski, Szy-
mon Kusarek, Andrzej P³¹czyñski , Sebastian Iwanowicz.
Wstêp wolny.

OG£OSZENIE OG£OSZENIE
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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

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

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie

POSZUKUJE 
KRAWCOWEJ

do Punktu Us³ugowego 
SZYCIE ZAS£ON I FIRAN

w DH 
„UNIVERSAM” 

Rondo Wiatraczna

Oferujemy 
preferencyjne 
warunki najmu
stoiska (10 m2)

Bli¿sze informacje:
Dzia³ Marketingu tel. 022 810- 83-82

Dzia³ Adm.- Techn. tel. 022 810-40-94
Strona internetowa:

www.spolempraga.com.pl
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U NAS NAJTANIEJ!
❤ DUŻY WYBÓR NAJNOWSZYCH

WZORÓW OBRĄCZEK 
NA ZAMÓWIENIE ❤

GRAWER GRATIS!
NAJNOWSZE WZORY ŁAŃCUSZKÓW!

Nowa kolekcja wyrobów ze złota 
– próby 333 – po niskich cenach!
Atrakcyjne ceny skupu złomu złota

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

REKLAMA REKLAMA

W minion¹ niedzielê na
symbolicznym, odmierzaj¹cym
czas do rozpoczêcia Euro 2012,
zegarze stoj¹cym przed urzêdem
Pragi Po³udnie „pêk³ tysi¹czek”
czyli tysi¹c dni do meczu otwar-
cia. A co z inwestycjami w pra-
wobrze¿nej Warszawie? Ano,
przegrywaj¹. Albo ich realizacja
przesuwa siê w czasie, albo ma-
j¹ byæ w stanie okrojonym, albo
w ogóle spadaj¹ z planów. Jedy-
nie ¿wawo postêpuje budowa
Stadionu Narodowego, który wg
najnowszych informacji mo¿e
kosztowaæ nawet o 800 mln z³
wiêcej ni¿ zak³adano... 

Zapowiada siê, ¿e w³aœnie
w dniu wydania tego numeru
„Mieszkañca”, Rada Warszawy
mo¿e pozbawiæ prawobrze¿n¹
czêœæ miasta kolejnej, wa¿nej

inwestycji czyli budowy frag-
mentu Obwodnicy Œródmiej-
skiej. Jak siê dowiadujemy pre-
zydent stolicy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz ma przedstawiæ
„ewentualne plany w zakresie
zmniejszania wydatków inwe-
stycyjnych Miasta, ze wskaza-
niem inwestycji, które mog¹ byæ
wycofane z WPI lub odsuniête
w czasie”. WPI, to Wieloletni
Plan Inwestycyjny, w którym
ujête s¹ planowane i realizowa-
ne inwestycje na najbli¿e lata.
Program ten zak³ada³ m.in. bu-
dowê niezmiernie wa¿nego dla
prawobrze¿nych dzielnic od-
cinka Obwodnicy Œródmiej-
skiej ³¹cz¹cego Wêze³ ¯aba na
Targówku z ul. Grenadierów na
Pradze Po³udnie. Inwestycja ta
oczywiœcie mia³a umo¿liwiæ

przejazd przez dziel¹ce stolicê
torowisko oraz uporz¹dkowaæ
organizacjê ruchu przez rondo
Wiatraczna.

Jest tu ona potrzebna jak
tlen. Bardzo usprawni³aby
ruch w czasie Euro 2012 i na
co dzieñ. Mo¿e jej nie byæ. Ma
nie byæ tak¿e drugiej linii
metra. Do Stadionu Narodo-
wego równie trudno bêdzie do-
jechaæ, jak i stamt¹d wyjechaæ.
Zanosi siê wiêc, ¿e zamiast ob-
wodnicy Œródmieœcia bêdzie-
my mieli obwodniczkê ul.
Grochowskiej. W³aœnie trwa
budowa ul. Makowskiej (czy-
taj obok). „Mieszkaniec” wie-
lokrotnie podkreœla³, ¿e czas
przed Euro 2012 jest jedyn¹
okazj¹ do nadrobienia infra-
strukturalnych zapóŸnieñ,
które powoduj¹, ¿e prawo-
brze¿na Warszawa jest War-
szaw¹ drugiej, a nawet trzeciej
kategorii. Odk³adanie niezbêd-
nych inwestycji na kolejne
d³ugie lata pogr¹¿y nasze
dzielnice w chronicznym zaco-

faniu. W³adze Miasta musz¹
pamiêtaæ, ¿e s¹ jedynie delega-
tami mieszkañców. Radnym
z prawobrze¿nych dzielnic
przypominamy zaœ, ¿e za pa-
sem s¹ wybory samorz¹dowe...

Mieszkañcy prawobrze¿nych
dzielnic Warszawy organizuj¹
siê w spo³ecznym komitecie. 
– Nie wyobra¿am sobie, aby
którykolwiek z miejskich rad-
nych obydwu Prag, Targówka,
Wawra, Rembertowa, Weso³ej
czy nawet Bia³o³êki przy³o¿y³ rê-
kê do wyrzucenia lub odwlecze-
nia budowy Obwodnicy Œród-
miejskiej – powiedzia³ „Mie-
szkañcowi” Grzegorz Jaworski
z Saskiej Kêpy, jeden z twórców
spo³ecznego komitetu. – Jeœli by
tak siê zdarzy³o, to takich rad-
nych bêdziemy piêtnowaæ, ale
g³ównym naszym zadaniem bê-
dzie obrona realizacji tej inwe-
stycji. Komitet ma byæ spo³ecz-
ny, ale jego twórcy chc¹ dla
swych dzia³añ pozyskaæ rów-
nie¿ samorz¹dowców wszelkich
opcji. Adam Rosiński

AAAAnnnniiii     ddddoooojjjjeeeecccchhhhaaaaćććć,,,,     aaaannnniiii     wwwwyyyy jjjjeeeecccchhhhaaaaćććć
Po przyznaniu Polsce wspó³organizacji Euro
2012 wszystkich ogarnê³a euforia, zw³aszcza
nas, pra¿an. W³adza mówi³a o wielkich inwe-
stycjach czekaj¹cych prawobrze¿n¹ Warsza-
wê, które spowoduj¹, ¿e dzielnice z tej czêœci
stolicy nie bêd¹ „Warszaw¹ kategorii B”...

MAKOWSKA
będzie obwodnicą

Ciê¿ki sprzêt wjecha³ na ul. Makowsk¹, która
ma szanse staæ siê tak¹ ma³¹ obwodnic¹ za-
pchanej ulicy Grochowskiej. W³aœnie rozpo-
cz¹³ siê I etap budowy dwupasmowej jezdni
na odcinku Makowskiej od ul. Szaserów do
ul. Tarnobrzeskiej. 

W sk³ad ca³ej infrastruktury drogowej Makowskiej wejd¹ dwa
ronda - pierwsze przy ulicy Szaserów, a drugie przy ulicy Pabianickiej,
a tak¿e pêtla autobusowa przy ul. Pabianickiej. Bêdzie te¿ przepust na
Kanale Kawêczyñskim, umo¿liwiaj¹cy ci¹g³oœæ trasy od ulicy Szase-
rów. Powstanie oœwietlenie uliczne, odwodnienie elementów drogi
oraz powi¹zania ulicy Makowskiej z innymi drogami publicznymi.
Bêdzie te¿ kilometrowa œcie¿ka rowerowa o nawierzchni asfaltobeto-
nowej. Plan obejmuje posadzenie te¿ 67 sztuk drzew i 1450 krzewów. 

Budowa ca³ej ulicy Makowskiej na odcinku od ulicy Szaserów do ul.
Pabianickiej o d³ugoœci ponad kilometra zakoñczy siê w grudniu 2009
roku. Wartoœæ inwestycji wynosi 9300 tys. z³. Modernizacja ulicy Ma-
kowskiej na pewno poprawi komunikacjê w tej czêœci Dzielnicy. Mo¿-
liwoœæ przejazdu now¹ tras¹ bêdzie stanowi³a odci¹¿enie dla ruchu z ul.
Grochowskiej i ma³ych uliczek Grochowa Pó³nocnego. MKP

* * *
W zwi¹zku z rozpoczêciem budowy ulicy Makowskiej (odc. Sza-

serów – Pabianicka) i likwidacj¹ obecnej pêtli SZASERÓW od 14
wrzeœnia do odwo³ania (najprawdopodobniej do 10 grudnia br.) tra-
sa linii 188 ulega czasowej zmianie: 188 PORT LOTNICZY IM. F.
CHOPINA – ... – Wiatraczna – Szaserów – Ch³opickiego –
OLSZYNKA. Postoje linii 188 odbywaæ siê bêd¹ na przystanku
OLSZYNKA 01 (wspólnie z lini¹ 137). Czasowo zawieszone zo-
stanie funkcjonowanie przystanków:  CH£OPICKIEGO 04; HET-
MAÑSKA 01 i 02; PODOLSKA 01 i 02; SZASERÓW 01 i 02.

Jak „pękał
tysiączek”

Niedziela.13. wrzeœnia 2009 r. Tu¿
przed godz. 16.00. Z rejonu skrzy¿owa-
nia ul. Grochowskiej i Terespolskiej w³a-
œnie znikn¹³ t³um ludzi, którzy wyszli
z jubileuszowego koncertu zadomowio-
nej ju¿ w „Weterynarii” Orkiestry Sinfo-
nia Varsovia. Przed po³udniowopraskim
ratuszem gromadzi siê grupka ludzi.
Trzymaj¹ aparaty fotograficzne i telefony
komórkowe. W napiêciu patrz¹ na usta-
wiony przy ratuszu „Eurozegar”. W du-
chu ka¿dy odlicza sekundy. Podobnie,
jak to wszyscy robi¹ w oczekiwaniu na

Nowy Rok. W jednej chwili
s³ychaæ dziesi¹tki fotograficz-
nych klikniêæ. To na „Euroze-
garze” symboliczne 1000 dni
do EURO 2012 zmieni³o siê
w magiczn¹ liczbê 999 dni 23
godzin 59 minut i 59 sekund.
Ktoœ siê œmieje, ktoœ ca³uje,
ktoœ martwi. – Myœla³em, ¿e
bêd¹ tutaj w³adze dzielnicy, ¿e
bêdzie jakaœ feta... – narzeka
jeden z rowerzystów. Mo¿e
nastêpnym razem. Do zoba-
czenia za 500 dni! Mo¿e wte-
dy „Eurozegar” bêdzie nawet
wyposa¿ony w „Eurobudzik”?
Jeszcze bardziej uœwiadamia-
j¹cy, jak szybko p³ynie czas do
Mistrzostw...                        ar

W sprzeda¿y ju¿ oferta
ZIMOWA 2009/2010

B.P mHoliday
ul. Fieldorfa 10 lok. 305

03-984 Warszawa
tel. 22 407 75 70, 22 407 75 71

biuro@mholiday.pl
www.mholiday.pl

OFERTY LAST MINUTE
GOR¥CA JESIEÑ 2009

BILETY LOTNICZE
C A Ł Y Ś W I A T

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
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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

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski
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REKLAMA REKLAMA

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

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! 

Dzieñ by³ bardzo po-
chmurny i deszczowy. A wia-
domo, ¿e z³a aura mo¿e popsuæ
nawet najlepsz¹ plenerow¹ im-
prezê. Dlatego tu¿ przed kon-
certem Dariusz Brzóskiewicz,
naczelnik po³udniowopraskie-
go Wydzia³u Kultury, który by³
g³ównym organizatorem impre-
zy, z niepokojem spogl¹da³
w niebo. I chyba tymi spojrze-
niami wyprosi³ przyzwoit¹ po-
godê, bo w czasie trzygodzin-
nej biesiady tylko przez chwilê
lekko pokropi³o.

Biesiada dla ludu
Publicznoœæ, jak zwykle –

dopisa³a. Ju¿ godzinê przed
koncertem znaczna czêœæ
miejsc siedz¹cych by³a zajêta.
A przed sam¹ imprez¹ wolne

pozostawa³y tylko rzêdy krze-
se³ zarezerwowane dla VIP-ów.
Ale VIP-owie nie dopisali
i organizator zwolni³ wszystkie
zarezerwowane miejscówki.
Dziêki temu znacznie wiêcej
mieszkañców mog³o cieszyæ siê
koncertem. Niestety, nie wszy-
scy chêtni mogli dostaæ siê na
widowniê Muszli Koncertowej.
– Mo¿emy wpuœciæ tylko tylu
widzów, ile mamy miejsc sie-
dz¹cych. Takie s¹ przepisy bez-
pieczeñstwa – ochroniarze t³u-
maczyli osobom, które nie do-

sta³y siê na teren Muszli Kon-
certowej. W sumie imprezê,
której medialnie patronowa³
„Mieszkaniec”, a wspó³organi-
zowa³o Centrum Promocji Kul-
tury Dzielnicy Praga Po³udnie,

obejrza³o ponad 1,5 tysi¹ca
mieszkañców.

„Krakusy” ¿artuj¹
Tak siê z³o¿y³o, ¿e zarówno

Kasprzycki, jak i Turnau s¹ arty-
stami krakowskimi. A wiadomo,
¿e „Krakusy” lubi¹ prowokowaæ
warszawiaków. I prowokowali.
Kasprzycki kilkakrotnie pozdro-
wi³ „wspania³¹ opolsk¹ publicz-
noœæ”. Ale nasi zachowali spo-
kój godny prawdziwie goœcin-
nych gospodarzy. Publicznoœæ
zachowa³a zimn¹ krew tak¿e
wtedy, gdy Turnau markowa³, ¿e
rzuca w ni¹ swoim sto³kiem.
Zreszt¹ ¿artobliwych zachowañ
powa¿nych artystów by³o wiê-
cej. Grzegorz Turnau na przy-
k³ad udowadnia³, ¿e nie tylko je-
go palce sprawnie operuj¹ kla-
wiatur¹ pianina, ale równie
zrêcznie czyni to jego noga, czy
te¿ inna, tylna czêœæ cia³a, której
nazwy nie wypada nam publicz-
nie podawaæ...

Nasi wspaniali
Artyœci zaprezentowali

praktycznie wszystkie swoje
najwiêksze przeboje. – Wcze-
œniej Kasprzyckiego zna³am
tylko z „Nieba do wynajêcia”
– powiedzia³a „Mieszkañco-
wi” Beata z Goc³awia. – Bar-
dzo mi siê podoba, ¿e w swoje
utwory wkomponowuje frag-
menty znanych hitów muzyki
rozrywkowej. Teraz bêdê go
czêœciej s³ucha³a. Piosenki
Grzegorza Turnaua publicz-
noœæ œpiewa³a razem z artyst¹.
I widaæ by³o, ¿e wszyscy ba-
wi¹ siê znakomicie. Nawet
Piotr Ba³troczyk, który przez
ca³y wieczór ¿artowa³ (g³ów-
nie z dzieci, ¿on, teœciowych
i geriatrii) za kulisami ca³kiem
na powa¿nie stwierdzi³: - Co
za wspania³a publicznoœæ! Na
co Miros³aw Salach z po³u-
dniowopraskiego Wydzia³u
Kultury odrzek³: - Wspania³a,
bo... nasza! ar

Biesiada w „Skaryszaku”
W pierwsz¹ sobotê wrzeœnia, w Muszli
Koncertowej w Parku Skaryszewskim
odby³a siê „III Skaryszewska Biesiada Poe-
tycka”. W imprezie wyst¹pili: Piotr Ba³tro-
czyk, Robert Kasprzycki i Grzegorz Turnau.

Święto Ząbkowskiej
W niedzielê 6 wrzeœnia obchodzi³a swoje œwiêto ulica Z¹b-

kowska. G³ówn¹ atrakcj¹ by³a najwiêksza w Warszawie, nie-
zwykle barwna parada szkó³ samby. Atrakcyjny program i wy-
stêpy znanych zespo³ów z ró¿nych stron œwiata przyci¹gnê³y t³umy
warszawiaków. Gwiazdami wieczoru byli: Ivan Mladek Banjo
Band z Czech, miêdzynarodowa grupa Russkaja a tak¿e zespó³

z Ukrainy - Haydamaky. Mo¿na by³o zapoznaæ siê z tradycjami
ró¿nych kultur, obejrzeæ pokazy taneczne, rzemios³o artystyczne,
spróbowaæ przysmaków kulinarnych z ca³ego œwiata i pos³uchaæ
dŸwiêków tradycyjnej muzyki. (ab)
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„Mini-miasteczka ruchu drogowe-
go dla przedszkolaków” to nazwa
projektu zapewniaj¹cego dzie-
ciom wiêksze bezpieczeñstwo na
drogach. Nie chodzi tu jednak
o przekazywanie czysto teore-
tycznej wiedzy, a o praktykê i do-
œwiadczenie. W kilku s³owach:
nauka w maksi – wymiarze.

Przede wszystkim: bezpiecznie!
Akcja kierowana jest do 5-6 latków. Dzieci

ucz¹ siê zasad ruchu drogowego. Podczas zajêæ
dowiaduj¹ siê te¿ jak nale¿y zachowywaæ siê

podczas jazdy na rowerze. W nauce pomocne
s¹ zestawy, w sk³ad których wchodz¹ modele:
sygnalizacji œwietlnej, przejœcia dla pieszych
oraz podstawowych znaków drogowych. Pa-
kietu dope³niaj¹ rowery wraz z pe³nym wypo-
sa¿eniem takim jak kaski i ochraniacze. Wszy-
stko dostosowane do wzrostu i mo¿liwoœci
przedszkolaków. Inicjatorem akcji jest Urz¹d
Miasta st.Warszawy. - Jesteœmy pomys³odawc¹,
fundatorem i realizatorem przedsiêwziêcia.
W lutym przekazywaliœmy pierwsze zestawy, te-
raz kolej na nastêpnych 6 przedszkoli. Sukce-
sywnie chcemy wyposa¿yæ jak najwiêcej pla-
cówek - mówi Ryszard Dzik, z Biura Bezpie-

czeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysem Dzielnicy
Praga Po³udnie.

Przez zabawê do wiedzy
Wed³ug specjalistów, najm³odszych nie jest ³a-

two zmusiæ do nauki. Chocia¿ dzieci przyswajaj¹
wiedzê szybko, to trzeba im j¹ podaæ w odpowie-
dniej postaci. Najlepsza jest tu forma zabawy,
zw³aszcza takiej, która wymaga aktywnoœci fi-
zycznej. – Dzieci ucz¹ siê poprzez dzia³anie. Jest
bardzo wa¿ne, by treœci zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem przekazywaæ im od najm³odszych lat. Dla-
tego mini - miasteczka ruchu drogowego s¹
wspania³¹ pomoc¹ edukacyjn¹ - twierdzi Lilla
Osmycka z wydzia³u oœwiaty.

Rozœpiewane przedszkolaki
Taki zestaw otrzyma³o 4 wrzeœnia Przed-

szkole nr 392 im. Wróbelka Elemelka przy uli-
cy Afrykañskiej 14A. Tam naj³atwiej by³o
sprawdziæ z jak wielkim entuzjazmem spotka³
siê projekt mini-miasteczek. Przedszkolaki nie
umia³y ukryæ radoœci z prezentu w postaci piê-
ciu kolorowych rowerów oraz kasków i ochra-
niaczy. Obecnym na uroczystoœci przedstawi-
cielom policji, oœwiaty oraz urzêdu miasta
podziêkowa³y piosenk¹. Dyrektorka przed-
szkola Ewa Jankowska, zapewni³a natomiast,
¿e otrzymane sprzêty bêd¹ bardzo pomocne
w edukacji dzieci. Olga Kamionek

Maksi – nauka w mini-miasteczkach

S¹ powody 
do œwiêtowania

12 wrzeœnia w Centrum Pro-
mocji Kultury, przy ulicy Pod-
skarbiñskiej odby³a siê uroczy-
stoœæ rocznicowa powstania To-
warzystwa Przyjació³ Dzieci.
Œwiêtowano 90-lecie samej
organizacji, 45-lecie dzia³alno-
œci jej oddzia³u na Pradze Po³u-
dnie, a tak¿e 15-lecie pracy
Ogniska TPD przy ulicy Gro-
chowskiej 259. Na uroczystoœci
obecni byli przedstawiciele Sa-
morz¹du Miasta i dyrektorzy
pobliskich szkó³. Nie zabrak³o
tak¿e by³ych i obecnych wy-
chowanków Ognisk i Œwietlic
prowadzonych przez TPD.

Pocz¹tki TPD
Korzenie organizacji siêgaj¹

ju¿ pocz¹tków XX wieku. Ofi-
cjalnie za datê za³o¿enia uznaje
siê rok 1919. Nie bez powodu
jest to te¿ data odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci.
Pocz¹tkowo do g³ównych za-
dañ Stowarzyszenia nale¿a³a
w³aœnie pomoc dzieciom osie-
roconym podczas wojny. Przez
lata dzia³alnoœæ ewoluowa³a
i rozszerza³a siê. Przedstawicie-
le TPD podkreœlaj¹ blisk¹
wspó³pracê z organami samo-
rz¹dowymi w Polsce. Obecnie
za g³ówne cele dzia³alnoœci
TPD uwa¿a siê zapobieganie

umieszczenia dziecka poza ro-
dzin¹, a tak¿e ochronê i promo-
cjê praw najm³odszych. 

Nie mo¿na zawieœæ 
dzieci!

- My dbaliœmy, aby nasi wy-
chowankowie przede wszystkim
uzyskali konkretny zawód. To

pozwala na normalne ¿ycie.
Wa¿na jest te¿ postawa opieku-
nów. Nie wyobra¿am sobie wy-
chowawcy czy kierownika,
który nie lubi dzieci. Nie doce-
nia ich problemów i nie chce
pomagaæ. Ta praca wymaga za-
anga¿owania. Trzeba byæ s³ow-
nym i systematycznym. Najwa¿-
niejsze by nie zawieœæ dzieci –
tak swoj¹ dzia³alnoœæ w TPD

wspomina Krystyna Górska,
d³ugoletnia kierowniczka Œro-
dowiskowego Ogniska Wycho-
wawczego przy ulicy Grochow-
skiej 259.

Rodzinna atmosfera
podczas Jubileuszu

Podczas obchodów jubile-
uszowych wrêczono tak¿e
odznaczenia Przyjació³ Dziec-
ka dla osób, które aktywnie
dzia³aj¹ lub pomagaj¹ Stowa-
rzyszeniu. Atmosfera by³a bar-
dzo rodzinna. Na widowni za-
siadali byli wychowankowie
TPD. Niektórzy z nich, teraz

sami s¹ opiekunami i pomagaj¹
innym. Przyk³adem takiej po-
stawy jest Sylwester Nowak,
obecnie wiceprezes TPD od-
dzia³u Praga Po³udnie. Hono-
rowy patronat nad uroczysto-
œci¹ objê³y miêdzy innymi:
Maria Kaczyñska, ma³¿onka
Prezydenta RP oraz  Hanna
Gronkiewicz-Waltz Prezydent
miasta st. Warszawy. O.K. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
ma już DZIEWIĘĆDZIESIĄT lat!

– Przede wszystkim bêdziemy pod¹¿aæ za wy-
zwaniami, które niesie wspó³czesny œwiat. Bê-
dziemy nadal przeciwdzia³aæ zagro¿eniom, na-
szym celem jest pomoc dzieciom – tak o rocz-
nicowych postanowieniach mówi³a Monika
Godziñska, dyrektor biura zarz¹du mazowiec-
kiego oddzia³u Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.
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Nie zapomnieliœmy!
Ceremonia maj¹ca upamiêt-

niæ 70. rocznicê obrony war-
szawskiej Pragi rozpoczê³a siê
o godzinie 14.00. Na uroczysto-
œci obecni byli przedstawiciele
Rady Miasta, œrodowiska kom-
batantów oraz m³odzie¿ z oko-
licznych szkó³. Razem podkre-
œlali chlubny udzia³ praskiego
pu³ku w obronie stolicy, ale
przede wszystkim dawali œwia-
dectwo pamiêci o bohaterskich
czynach „Dzieci Warszawy”
z 1939 roku.

„Huczna” ceremonia
Obchody rocznicowe prze-

bieg³y bez ¿adnych zak³óceñ.
Wyg³oszono Apel Poleg³ych,
a pod pomnikiem ¿o³nierzy z³o-
¿ono kwiaty. Obecna podczas
ceremonii asysta wojskowa od-
da³a salwê honorow¹. – Rok
1939 jest dla naszej stolicy da-
t¹ szczególn¹. Œlady tamtego
czasu nadal s¹ widoczne. W na-
szej pamiêci powinny jednak
pozostaæ momenty chwa³y i bo-
haterstwa. Praga broni³a siê a¿
do koñca, a ¿o³nierze 21 pu³ku
stanêli do walki ponownie pod-
czas Powstania Warszawskie-
go. Dzisiaj oddajemy czeœæ Ich
odwadze – mówi³ Tomasz Ku-
charski, burmistrz dzielnicy
Praga Po³udnie. 

Dzieñ Weterana
Jednak na tym obchody rocz-

nicowe na Pradze Po³udnie siê
nie koñcz¹. O wa¿nej dla Pola-
ków dacie wybuchu drugiej
wojny œwiatowej oraz o 65
rocznicy Powstania Warszaw-

skiego przypomniano tak¿e 10
wrzeœnia, podczas Dnia Wete-
rana. – To my jako pierwsi prze-
ciwstawiliœmy siê Niemcom.
Pokazaliœmy reszcie Europy, ¿e
mo¿na, a nawet trzeba walczyæ
z oprawc¹. O tym nie mo¿na za-
pomnieæ! - komentowa³ pu³-
kownik Pawe³ Kruczek, prezes
Zwi¹zku Kombatantów dzielni-
cy Praga Po³udnie.

Spotkanie z m³odymi
W Centralnej Bibliotece

Wojskowej przy ulicy Ostro-
bramskiej 109, gdzie odbywa-
³a siê ceremonia, wrêczono
odznaczenia za aktywn¹ pracê
w œrodowisku kombatanckim
oraz za dzia³anie na rzecz pa-
miêci ludzi i ich czynów. Prze-
mawiaj¹cy zgodnie podkreœlali,
¿e najwa¿niejsza w tym dniu
jest obecnoœæ m³odzie¿y.
Mówili, ¿e zrozumienie prze-
sz³oœci to klucz, by odnaleŸæ siê
we wspó³czesnym œwiecie. Ob-

chody Dnia Weterana zakoñ-
czy³ wystêp Grupy Kameralnej
Orkiestry Koncertowej Repre-
zentacyjnego Zespo³u Wojska
Polskiego.

Co jeszcze
Dla g³odnych wra¿eñ i cieka-

wych jak obrona Warszawy mo-
g³a wygl¹daæ w rzeczywistoœci-
dobra wiadomoœæ! 26 wrzeœnia,
o godz. 18.30 u zbiegu ulic Gro-
chowskiej i Grenadierów odbê-
dzie siê impreza plenerowa
przedstawiaj¹ca inscenizacjê hi-
storyczn¹ „Obrona Grochowa

1939 r.” W rekonstrukcji maj¹
wzi¹æ udzia³ pojazdy pancerne
i autentyczna broñ artyleryjska
z ówczesnych lat (czytaj te¿ 
str. 7). Bez fajerwerków za to
z nale¿ytym nabo¿eñstwem
uczczona zostanie pamiêæ boha-
terów Akcji Burza, w koœciele
przy ul. Kapelanów Armii Kra-
jowej na Goc³awiu. 30 wrzeœnia
o godzinie 11.00 odbêdzie siê
tam msza œw., z udzia³em bisku-
pa. Nastêpnie ods³oniêty zosta-
nie witra¿ dotycz¹cy Powstania.

Olga Kamionek

Praga Południe pamięta!
Chwa³a bohaterom! Czeœæ Ich pamiêci! – to
okrzyk, który mo¿na by³o us³yszeæ 14 wrze-
œnia przy pomniku 21 Warszawskiego Pu³ku
Piechoty „Dzieci Warszawy”. 

Do hymnu – bacznoœæ!

REKLAMA REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy? 
Plenerow¹ wystawê foto-

grafii otwarto na Mokotowie
3 wrzeœnia. Zdjêcia zosta³y
wykonane przez œwiatowej
s³awy fotografików i przed-
stawiaj¹ unikalny ekosystem
Galapagos. Mo¿na je ogl¹daæ
na ogrodzeniu Pañstwowego

Instytutu Geologicznego, spa-
ceruj¹c wzd³u¿ ulicy Rako-
wieckiej. Czterdzieœci cztery
wielkoformatowe fotogramy
tworz¹ ca³oœæ zatytu³owan¹
„Niezwyk³e Galapagos -
u Ÿróde³ teorii ewolucji”. Wy-
stawa organizowana jest z ini-
cjatywy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Handlu i Inte-
gracji Ekwadoru przez pla-

cówki dyplomatyczne na ca-
³ym œwiecie. 

Nie jedna, 
a cztery rocznice!

W Polsce przedsiêwziêcie
promuj¹ wspólnie: Ambasada
Republiki Ekwadoru oraz
Pañstwowy Instytut Geolo-

giczny. – Z racji bliskiego s¹-
siedztwa naszych instytucji
decyzjê o wspó³pracy uwa¿am
za naturaln¹. Dodatkowo te-
mat wystawy jest dla nas
wszystkich bardzo wa¿ny –
mówi³ Fernando Flores, am-
basador Republiki Ekwadoru
w Polsce. Z pomoc¹ 44 foto-
grafii obchodzona jest prze-
cie¿ nie jedna a cztery roczni-

ce. Organizatorzy wskazuj¹ tu
na: 200-lecie proklamowania
niepodleg³oœci Ekwadoru,
200-lecie urodzin Karola Dar-
wina oraz 90-lecie Pañstwo-
wego Instytutu Geologiczne-
go i 50-lecie Parku Narodo-
wego Galapagos.

Na pocz¹tku by³o 
Galapagos

Nale¿¹cy do terytorium
Ekwadoru archipelag po³o-
¿ony jest oko³o 1000 km od
l¹du. Geograficzna izolacja
stworzy³a tam bardzo specy-
ficzne warunki dla rozwoju
fauny i flory. Podczas uro-
czystoœci otwarcia wystawy
podkreœlano wyj¹tkowoœæ
wysp oraz ich zwi¹zek z od-
kryciami Karola Darwina.
- Na pocz¹tku by³o Galapa-
gos – tak swój wyk³ad roz-
pocz¹³ Jerzy Trammer z wy-
dzia³u paleontologii Uni-
wersytetu Warszawskiego.
Profesor zaakcentowa³
w ten sposób rolê jak¹ archi-
pelag, zwany te¿ Wyspami
¯ó³wimi odegra³ w dziejach
myœli ludzkiej.

Rajskie wyspy
Nic wiêc dziwnego, ¿e po-

kazane zdjêcia robi¹ na prze-
chodniach du¿e wra¿enie. 
– Jestem przekonany, ¿e po
obejrzeniu wystawy wielu za-
pragnie zobaczyæ to magiczne
miejsce na w³asne oczy. Na
razie jednak fotografie pomo-
g¹ nam siê przenieœæ na te
rajskie wyspy za pomoc¹ wyo-
braŸni – mówi³ ambasador
Ekwadoru. Wystawê mo¿na
bêdzie podziwiaæ do po³owy
paŸdziernika. O.K.

ROCZNICOWA KUMULACJA
Choæ nie mo¿na ¿yæ przesz³oœci¹, to nale¿y
o niej pamiêtaæ. Zdarzaj¹ siê daty, które s¹
rocznicami, nie jednego, a wielu wa¿nych wy-
darzeñ. Takich sytuacji nie sposób zignoro-
waæ, nale¿y je uczciæ w sposób wyj¹tkowy.
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

DDzziissiiaajj  ––  ppoorraaddyy  jjeessiieennnnee..  ŻŻee−−
ggnnaajj,,  llaattoo!!

DDzziiaałłkkaa,,  ttaarraass,,  bbaallkkoonn:: suk−
cesywnie sprzątamy suche li−
ście, chwasty, opadłe owoce.
Rośliny wieloletnie i byliny za−
silamy nawozem jesiennym,
m.in. zapobiegającym przema−
rzaniu. Zastanówmy się, jakie
rośliny chcemy przesadzić czy
dosadzić, by zabrać się do te−
go w październiku. Słomą lub
agrowłókniną zabezpieczamy
rośliny wrażliwe. Pamiętamy,
by okopcować róże. 

ZZddrroowwiiee:: tu sprawa jest
prosta. Jak najwięcej owoców
i warzyw w naszym jadłospisie;
surowych, gotowanych, pie−
czonych, wekowanych na zimę.
Soki, surówki, sałatki, i zupy…
Sztuczne witaminy idą teraz
do apteczki! Spacery, póki po−
goda na to pozwala oraz kon−
sultacja z lekarzem pierwsze−
go kontaktu co do szczepień
przeciw grypie. 

UUrrooddaa:: To ostatni moment
przed zimą, by zadbać o cerę
i włosy, przesuszone letnim
słońcem i wiatrem. Maseczki
na twarz i dekolt ze świeżych
owoców, z ogórka; maseczki na
włosy z surowego żółtka z oli−
wą i sokiem z cytryny, lub te
z soku z czarnej rzodkwi, to
niektóre sposoby, by zimą wy−
glądać świeżo i pięknie.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
WWaarrttoo  żżyyćć  rroozzuummnniiee,,  aallee  tteeżż  cczzaasseemm  wwaarrttoo  sskkoorrzzyyssttaaćć  zz ccuuddzzyycchh
pprrzzeemmyyśślleeńń……

„Archeolog to wymarzony mąż – im kobieta starsza, tym bar−
dziej się nią interesuje.” /A. Christie/.

„Psy patrzą na nas z szacunkiem, koty z pogardą, a świnie jak na równych sobie.”
/W. Churchill/.

„Bo zawżdy ci więcej jedzą, którzy bliżej misy siedzą” /M. Rej/.
„Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo tuczy." /A. Woolcott/.
„Jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, jak możesz oczekiwać, że tam dotrzesz?” /E. de Bono/.
„Charakter człowieka najlepiej poznaje się przez to, co on uznaje za śmieszne” 

/J. W. Goethe/.
„Śmiej się kiedy możesz, przepraszaj kiedy powinieneś, daruj sobie jeśli nie możesz cze−

goś zmienić, żyj mocno, wybaczaj szybko, korzystaj z szansy, dziel się wszystkim co masz, ni−
czego nie żałuj. Życie jest zbyt krótkie, żeby nie doznać szczęścia”. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Dzisiaj bogactwo jesieni, czyli – zupy! Lekkie,
po¿ywne i przebogate w witaminy.

✓✓ Krem wêgierski ³agodny lub pikantny: w piekarniku
opiecz kilka miêsistych str¹ków papryki (mo¿na je przekroiæ,
oczyœciæ z ziaren i obgotowaæ). Zdejmij skórkê, oczyœæ,
wrzuæ do garnka razem z w³oszczyzn¹, obranymi po sparze-
niu, dojrza³ymi pomidorami pozbawionymi pestek, dwoma
z¹bkami czosnku. Gotuj przykryte i osolone w niewielkiej iloœci wody oko³o 15 mi-
nut, zmiksuj, Dodaj s³odk¹, mielon¹ paprykê i ulubione przyprawy. Jeœli ktoœ lubi
ostro – mo¿na dodaæ sosu tabasco. Wa¿ne, by dobieraj¹c sk³adniki pamiêtaæ, ¿e
kwaœny smak pomidorów œwietnie równowa¿y wiêksza iloœæ marchewki. Kto lubi
i mo¿e, niech doda œmietany lub… mleka skondensowanego, nies³odzonego. To
zupa bez t³uszczu, któr¹ mo¿na jeœæ na zimno i gor¹co a nawet mo¿na, po doda-
niu ¿elatyny, zrobiæ z niej galaretê na przystawkê!

✓✓ Grzybowa na specjalne okazje: grzyby leœne oczyœciæ, umyæ, pokroiæ i ugo-
towaæ w osolonej wodzie z jedna du¿¹ cebul¹. W³oszczyznê (po³owê porcji, cho-
dzi tylko o smak) razem z du¿¹ cebul¹ pokroiæ bardzo drobno, podsma¿yæ na oli-
wie do lekkiego zrumienienia, dodaæ grzyby (zostawiæ oko³o fili¿anki tych naj³a-
dniejszych) i 3-4 ziemniaki w kostkê, osoliæ, dodaæ pieprz, zalaæ zimn¹ wod¹ i go-
towaæ przykryte oko³o 20 minut. Nastêpnie ca³oœæ starannie zmiksowaæ, dodaj¹c
dobrej, kwaœnej œmietany lub mleka wymieszanego z ³y¿k¹ m¹ki – jak kto woli,
zaœ grzyby z fili¿anki pokroiæ w cienkie paseczki i dodaæ do kremu. Posypaæ ko-
niecznie bardzo drobno siekan¹ natk¹ pietruszki – to nie tylko piêkny aromat
i wzbogacenie smaku, ale te¿ witaminy i bogactwo ¿elaza!

✓✓ Zupa wykwintna z cebul¹: kilka cebul cukrowych, ³agodnych, pora (bia³¹
czêœæ) i 1-2 z¹bki czosnku posiekaæ, podsma¿yæ na z³oto na oliwie. Dodaæ bu-
lion (mo¿e byæ te¿ z kostki), nie soliæ! Gdy wszystko miêkkie, zmiksowaæ, dodaæ
ser pleœniowy do smaku – ser siê rozpuœci, daj¹c wyrazisty smak i s³onoœæ. Do-
prawiæ, dodaæ kilka ³y¿ek s³odkiej œmietanki 30% (niektórzy wol¹ kwaœn¹ 18%)
posypaæ drobno krojonym szczypiorem z dymki. Mo¿na dodaæ grzanki lub gro-
szek ptysiowy. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Mama rozmawia z Jasiem: − Synku, powinie−

neś więcej pomagać tatusiowi. Pożytecznie
spędzisz czas, no i tak wiele możesz się od
niego nauczyć!

− Ale ja pomagam! Wczoraj na przykład zmienialiśmy razem
koło w samochodzie.

− No i co, mój mały mechaniku, czego się nauczyłeś?
− Paru słów, których wcześniej wcale nie znałem!!!

☺ ☺ ☺
− Dziadku, kto to jest ginekolog?!
− Hmmm… to ktoś, kto doszukuje się problemów tam,

gdzie inni znajdują tylko przyjemność.
☺ ☺ ☺

Lekarz do pacjenta: − Pana dolegliwość w obecnym stanie
jest niezwykle trudna w leczeniu. Szkoda, że nie zgłosił się
pan z tym do mnie dziesięć lat temu!

− Ależ zgłosiłem, nie pamięta pan?!
− ?!!!
−Tak! Byliśmy wówczas obaj w wojsku i powiedział pan:

„Zjeżdżaj stąd, symulancie! To się źle dla ciebie skończy!" 
− A widzi pan?! Miałem rację… WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04 

Czas wakacyjnego wypoczynku niestety ju¿ za
Tob¹. Na myœl o powrocie do pracy  dostajesz
gêsiej skórki. No trudno, trzeba bêdzie siê kie-
dyœ do niej zabraæ. Odpowiednie nastawienie
i poczucie humoru bêd¹ w tym bardzo pomoc-
ne. Nie popadaj jednak w rozpacz, przyjdzie
czas na zabawê i chwilê oddechu. Nie zapomi-
naj o kontrolnych badaniach. 

 BYK 22.04-21.05
W potyczkach z zawodow¹ konkurencj¹ Twoja
inteligencja mo¿e byæ gwarancj¹ zwyciêstwa.
Nowe pomys³y mog¹ okazaæ siê zaskakuj¹ce,
a tym samym Twoje plany nabior¹ realnych
kszta³tów. Postaraj siê unikaæ sytuacji konflik-
towych, które mog¹  doprowadziæ do pogor-
szenia Twoich stosunków z najbli¿szymi. Te-
raz wymagany jest spokój i dystans do ca³ego
otoczenia.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W najbli¿szym czasie w Twoich sprawach za-
wodowych i finansowych nie powinno wyda-
rzyæ siê nic zaskakuj¹cego. Nie bêdziesz nato-
miast narzeka³ na brak wra¿eñ w sferze uczu-
ciowej. Tutaj mo¿esz liczyæ na przychylnoœæ ze
strony Wenus. Ale panuj nad swoimi porywami
serca, wa¿ne jest, abyœ do pewnego stopnia
mia³ sytuacjê pod kontrol¹. Chocia¿ trudno o to
w sprawach uczuciowych…

�� RAK 22.06-22.07
Uda³o Ci siê pod³adowaæ akumulatory, ale mo-
¿e warto w sprawach zawodowych nie rzucaæ
siê od razu na „g³êbok¹ wodê” i daæ sobie je-
szcze chwilê oddechu? Druga po³owa miesi¹-
ca mo¿e obfitowaæ w wiele ciekawych i zaska-
kuj¹cych dla Ciebie wydarzeñ. W sprawach
uczuciowych nast¹pi pewien prze³om, który
nie zadowoli Ciê a¿ tak do koñca. Trudno, mu-
sisz uzbroiæ siê w cierpliwoœæ i poczekaæ na
lepsze czasy.

�� LEW 23.07-23.08
Twój umiar i takt znajd¹ uznanie w oczach
prze³o¿onych. Mo¿esz byæ wynagrodzony nie
tylko finansowo, istnieje szansa na awans.
Musisz o to zadbaæ jednak sam i zabraæ siê
do dzia³ania w sposób metodyczny i przemy-
œlany. Efekty mog¹ byæ zaskoczeniem nawet
dla Ciebie samego. Pamiêtaj jednak o poprze-
staniu na jednym dzia³aniu, resztê spraw
od³ó¿ na póŸniej. Najwa¿niejsza jest konse-
kwencja.

�� PANNA 24.08-23.09
Uwaga! Jesteœ teraz w takim nastroju, ¿e mo-
¿esz ka¿dego zauroczyæ, taka sytuacja mo¿e
sprawiæ, ¿e wokó³ Ciebie zaroi siê od wielbicie-
li. Tylko pamiêtaj, ¿ebyœ siê zbytnio nie rozpê-
dzi³ w tych podbojach, bo z uczuciami nie wol-
no igraæ. W innych sprawach nie musisz mar-

twiæ siê o dzieñ jutrzejszy. Finanse masz pod
kontrol¹.

�� WAGA 24.09-23.10
W dobrej formie, pe³en zapa³u i bojowej goto-
woœci zabierzesz siê do swoich codziennych
obowi¹zków. Mo¿e to byæ wymarzony czas do
walki o awans. Istnieje szansa na okres stabi-
lizacji, tak¿e w sprawach uczuciowych. Warto,
abyœ zbudowa³ spokojn¹, solidn¹ przystañ,
która bêdzie mog³a oprzeæ siê ¿yciowym bu-
rzom. Z wymarzon¹ osob¹ stanie siê to bar-
dziej realne.

�� SKORPION 24.10-23.11
Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e bêdziesz mia³ sporo
okazji do œwiêtowania i to niekoniecznie pod-
czas rodzinnych uroczystoœci. Bêdzie okazja
do poznania ciekawych osób, które natchn¹
Ciê nowymi pomys³ami na ¿ycie. W sprawach
finansowych - huœtawka, ale có¿, nie ma sytu-
acji do koñca doskona³ych. A zreszt¹ czy Ty
sam nie mo¿esz sobie pomóc i coœ zmieniæ? 

�� STRZELEC 24.11-22.12
W ciagu najbli¿szych dni mo¿e zdarzyæ siê coœ
szczególnego. W pracy zmiana na stanowi-
sku, mo¿e awans? W sprawach prywatnych -
spotkanie z kimœ z dawno niewidzianym, ale
wci¹¿ bliskim Twojemu sercu. Nie ma mowy
o nudzie i stagnacji, burza w uczuciach doda
twojemu ¿yciu nowych barw.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Wrzesieñ w swej obfitoœci owoców i warzyw
oraz s³onecznych jeszcze dni, napawaæ Ciê bê-
dzie nostalgi¹ za odchodz¹cym latem. Pomyœl-
nie u³o¿¹ siê sprawy  zawodowe, zrealizowane
zostan¹ pewne ambicje, w sprawach uczuæ
zaœ, potrzebna bêdzie delikatnoœæ i rozwaga.
Zapewniam, ¿e op³aci siê na pewno, tym razem
to mo¿e do Ciebie uœmiechnie siê fortuna?

�� WODNIK 21.01-19.02
Nie wolno teraz za bardzo popuœciæ w spra-
wach finansowych. Uwa¿aj na wydawan¹ go-
tówkê, zastanów siê dwa razy zanim coœ ku-
pisz. S³uchaj g³osu rozs¹dku  i swoich bliskich,
ich rady oka¿¹ siê bardzo cenne. W sprawach
uczuciowych - stagnacja, w zawodowych, le-
piej siê nie wychylaæ. Gor¹cy okres w pracy
i z³y humor szefa najlepiej przeczekaæ, robi¹c
tylko to, co do Ciebie nale¿y.

�� RYBY 20.02-20.03
Mo¿esz byæ troszkê zbyt rozkojarzony i dlate-
go „³apiesz  wiele srok za ogon”. Ta nietypowa
dla Ciebie metoda dzia³ania mo¿e skoñczyæ
siê niepotrzebnym pogorszeniem sytuacji i tak
ju¿ trudnej. Postaraj siê jakoœ to „odkrêciæ”. Tu-
taj potrzebowaæ bêdziesz pomocy, wskazany
jest ktoœ rozwa¿ny i ¿yczliwy. Pamiêtaj, ¿e
„wiara w siebie jest kluczem do sukcesu”.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 15/2009: „Jak kto robi tak ma”. Nagrodê ksi¹¿-
kow¹ wylosowa³ p. Andrzej Maliszewski z ul. Szaserów. Wa¿ne do 02.10.br. 
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AUTO−MOTO

� Opony nowe i u¿ywane, prze-
chowywanie opon, prostowanie
felg. Tel. 022 423-59-96

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

� 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

� £ó¿ko nowe z materacem (140
x 200). Tel. 022 671-39-84
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822;
www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

� info.oprocentowanie.lokat.i.kont
@gmail.com – bezp³atne
� 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

� AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 601-20-93-41
�� ANGIELSKI – m³odzie¿, do-
roœli, t³umaczenia. Doœwiadcze-
nie, solidnie. Przygotowanie do
matury FCE. Tel. 022 610-42-22; 

0603-213-341
� Angielski skutecznie, wszyst-
kie poziomy, Miêdzylesie. 

Tel. 0603-112-004
�� Angielski, korepetycje – li-
ceum, gimnazjum, egzamin gimna-
zjalny, matura. Tel. 793-38-75-09 
� Bezstresowe szkolenia kompu-
terowe (zachêcamy Seniorów). 

Tel. 503-765-560
�� FRANCUSKI, ROSYJSKI –
T³umaczenia przysiêg³e, in¿ynie-
ryjne, handlowe. Bez poœredni-
ków. Tel. 0601-35-18-64
�� FRANCUSKI - NAUCZY-
CIEL. Tel. 022 673-69-26
� Francuski, ³acina, korepetycje. 

Tel. 0665-06-12-34
� FRANCUSKI – LEKCJE 10 L.
doœwiadczenia, ka¿dy poziom, do-
jazd lub u nauczyciela na Goc³a-
wiu. agnieszkaos@poczta.onet.pl

Tel. 724-82-88-44

� FRANCUSKI – T£UMACZE-
NIA bez poœredników.   

agnieszkaos@poczta.onet.pl  
Tel.724-82-88-44

� Fizyka/matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 606-154-798
� Historia. Tel. 0608-786-227
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Korepetycje: j. polski, historia,
biologia, matematyka i inne (cen-
trum Warszawy). Tanio i soli-
dnie. Tel. 601-440-130
� Liceum dla doros³ych. 

Tel.517 77 40; 
www.elita.waw.pl

� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 022 517-77-40, 
022 310-27-40, fax. 022 879-87-66
� Policealna Szko³a Zawodowa 

Tel. 517 77 40;
www.elita.waw.pl

�Matematyka. Tel. 604-839-615
� Matematyka – dojazd. 

Tel. 0691-870-045
�Matematyka, fizyka – korepety-
cje. Wawer. Tel. 022 615-81-50; 

603-581-282
� Mazowiecka Szko³a Mediato-
rów Rodzinnych - projekt finan-
sowany z œrodków UE - www.eli-
ta.waw.pl
� Nauka jêzyków obcych, tanio,
solidnie – zapraszamy. 

Tel. 601-440-130
� Dekorator/projektant wnêtrz -
szko³a policealna. Tel. 517 77 40
�Opiekunka/guwernantka - szko-
³a policealna. Tel. 517 77 40
� Prawo pracy, ubezpieczenia
„P³atnik” – profesjonalne szkole-
nia dla w³aœcicieli firm, ksiêgo-
wych oraz pracowników kadr. 

Tel. 601-440-130

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

�Bezpoœrednio mieszkanie 3-po-
kojowe, 65 m kw., z miejscem
postojowym - Goc³aw. 1950 z³ +
czynsz. Tel. 0601-271-673 
� Dwa gara¿e (blaszaki) na pry-
watnej ogrodzonej posesji ko³o
Ronda Wiatraczna. Tel. 660-845-
833
� Gara¿ na magazyn 30 m kw.,
Marysin Wawerski. Tel. 505-029-
659
� Pokój dla jednej osoby - ul. Ki-
nowa. Tel. 022 813-27-12 

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� 4 POKOJE NA SASKIEJ
KÊPIE. TEL.500-017-205

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Gara¿ murowany ul. Garwo-
liñska róg Szklanych Domów. 

Tel. 609-057-939
�� Mieszkanie w Starej Mi³o-
œnie 80 m kw. lub zamieniê na
dom ew. segment za dop³at¹. 

Tel. 022 773-21-02

DAM PRACĘ

� Do pracowni cukierniczej -
chêtne do pracy, energiczne, zdy-
scyplinowane kobiety, doœwiad-
czenie niekonieczne, jak równie¿
do lepienia pierogów – z do-
œwiadczeniem. 7 z³/h dla pocz¹t-
kuj¹cych. Marysin Wawerski. 

Tel. 022 815-64-23 
(dzwoniæ 7-13)

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

Tel. 0606-101-639
�� Opiekunki, siostry PCK, pie-
lêgniarki do osób starszych za-
trudniê. Tel. (022) 815-30-62
� Presera samodzielnego zatru-
dniê w firmie na Marysinie. 
Tel. 022 613-32-79; 022 613-32-83
� Rencistkê do sprz¹tania w fir-
mie na 1/2 etatu. 
Tel. 022 613-32-79; 022 613-32-83

SZUKAM PRACY

� Kierowca kat. ABCDE – rejon
Targówka, Bródno.

Tel. 501-864-241

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 

POZNAJMY SIĘ

� Osoby z wy¿szym wykszta³.
Cel - przyjaŸñ, edukacja. 

Tel. 0794-999-829

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 

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

� 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
� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne, naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug ul. Igañ-
ska 32. Tel. 022 813-60-33; 

604-506-278
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
�� Bustransport -10 m3, 1,4 T. 

Tel. 501-740-221
� 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
� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� 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; 
0604-798-744

�� GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

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

0504 61 88 88
RAMKA
Glazura – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07;
692-885-279
� GLAZURA, HYDRAULIKA. 

Tel. 0694-809-402
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
�� G³adŸ, malowanie. 

Tel. 606-181-588
RAMKA
G³adŸ – remonty, fachowe po-
rady. Tel. 022 424-32-07; 692-
885-279
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

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

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

0501-028-073
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

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

� Malowanie, tapetowanie, gi-
psowanie – doœwiadczenie. 

Tel. 022 810-90-22
� Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, garderoby, nietypowe za-
budowy. Tel. 602-726-376
� Meble na wymiar, garderoby,
inne.  

www.meblosal.republika.pl 
Tel. 0 888 -785-778

�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwaran-
cja i rachunki. 

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

�� Naprawa telewizorów – do-
jazd. Tel. 0602-216-943
��Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605
� Naprawa – pralki, lodówki. 

Tel. 0603-047-616; 
0502-562-444

RAMK
A
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

� 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
�� PROFESJONALNA RENO-
WACJA MEBLI. 

Tel. 509-160-189

RAMKA
�� Psycholog Praga-Po³udnie.
Psychoterapia, Terapia
par/dzieci, Doradztwo. Tel. 22
810-07-46
� Remonty, wykoñczenia. 

Tel. 504-781-725
� 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

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

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

602-440-484
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Wynajem autokarów: 33 miej-
sca, 43 miejsca oraz 50 miejsc –
wesela, uroczystoœci, przewozy
dzieci na basen. 

Tel. 022 870-57-15; 
0602-269-607

� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

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

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

ZIELARSTWO

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

Glazura – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279

Psycholog Praga-Po³udnie.
Psychoterapia, Terapia
par/dzieci, Doradztwo. 

Tel. 22 810-07-46

G³adŸ – remonty, fachowe po-
rady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279

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

Tel. 022 499-20-62 

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

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

Kompleksowe usługi

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

REKLAMA REKLAMA
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Pokonać rwę kulszową
Rwa kulszowa – bardzo przykry, ostry, bezlitoœnie przeszywaj¹cy ból,
który pocz¹tkowo mo¿e byæ odczuwany na wysokoœci pleców, stopnio-
wo przemieszczaj¹cy siê wzd³u¿ poœladków i bioder, by po tylnej czêœci
nogi dotrzeæ a¿ do stopy. Rwa kulszowa powoduje ca³kowite unierucho-
mienie, czasem na kilka tygodni. O schorzeniu i sposobach zapobiega-
nia rozmawiamy z p. Jackiem Twarowskim, profesjonalnym masa¿yst¹.

- Jakie s¹ przyczyny ataku rwy kulszowej?
- Mo¿e to byæ wada postawy, nieprawid³owe podnoszenie czegoœ ciê¿kiego, wykonanie nag³ego ruchu

czy skrêtu tu³owia, zmiany zwyrodnieniowe stawów, osteoporoza, ci¹¿a. Ból powstaje na skutek ucisku
na nerw kulszowy. Mo¿e to byæ spowodowane wypadniêciem kr¹¿ka miêdzykrêgowego lub obrzêkiem
objêtych stanem zapalnym powierzchni stawowych. Nerw mo¿e byæ równie¿ dra¿niony wskutek zmian
zwyrodnieniowych krêgos³upa. W czasie ci¹¿y rosn¹cy p³ód mo¿e przyciskaæ nerw do krêgos³upa. Bywa,
¿e przewlek³a rwa kulszowa mo¿e byæ spowodowana przez ucisk na nerw fragmentu chrz¹stki od³amanej
z uszkodzonego kr¹¿ka miêdzykrêgowego, ale to rzadki przypadek.

- W jaki sposób organizm reaguje na ból?
- To zale¿y od stopnia nasilenia bólu. Jeœli jest ostry i gwa³towny nastêpuje unieruchomienie tu³owia,

najczêœciej w niewygodnej i przymusowej pozycji. Jeœli ból jest s³abszy, pacjent porusza siê z trudem, uty-
ka. Miêœnie pleców s¹ napiête – to reakcja obronna organizmu na ból, pacjenci narzekaj¹ równie¿ na os³a-
bienie si³y miêœni nóg.

- Silny ból, spowodowany nim stres i niepokój. Jakie zachowania zaleca³by Pan, by zminimalizo-
waæ konsekwencje ataku rwy kulszowej?

- Jeœli to mo¿liwe nale¿y po³o¿yæ siê na brzuchu, z rêkami wzd³u¿ cia³a, pod brzuch po³o¿yæ poduszkê.
Bezwzglêdnie nale¿y przyj¹æ zalecan¹ dawkê leków przeciwbólowych – najlepsze s¹ te, które ³¹cz¹ w so-
bie sk³adniki uœmierzaj¹ce ból i przeciwzapalne. Trzeba zachowaæ spokój, zdenerwowanie jedynie pogar-
sza stan chorego. Warto zwróciæ uwagê, w jakich pozycjach ból jest mniejszy i staraæ siê utrzymywaæ ta-
kie w³aœnie pozycje. Pod ¿adnym pozorem nie nale¿y siê schylaæ, podnosiæ przedmiotów z pod³ogi. Nie
powinniœmy pozwoliæ by osoby niepowo³ane dotyka³y naszych pleców. Oczywiœcie nale¿y skontaktowaæ
siê z lekarzem i masa¿yst¹.

- Pacjenci chwal¹ pañski profesjonalizm i ciep³y do nich stosunek. Wspó³pracuje Pan z kilkoma
warszawskimi szpitalami. Jest Pan dyplomowanym masa¿yst¹. W jaki sposób pomaga Pan osobom
cierpi¹cym na rwê kulszow¹? Czy mo¿na zapobiegaæ temu schorzeniu przy pomocy masa¿u?

- Od kilkunastu lat pracujê jako masa¿ysta, wci¹¿ doskonalê swoje umiejêtnoœci. Odwiedzam chorych
w domach, jeœli jest taka potrzeba, doradzam w doborze odpowiedniego rodzaju æwiczeñ do indywidual-

nego wykonywania. Lekarze bez wahania powierzaj¹ mi swoich pacjentów. A jeœli chodzi o rwê kulszo-
w¹ to jej atak poprzedzaj¹ pewne zwiastuny, o których mówiê pacjentom. Jeœli uda siê uprzedziæ atak
mo¿na go ca³kowicie wyeliminowaæ, w³aœnie przy pomocy odpowiedniego masa¿u. Systematyczny ma-
sa¿, który wykonujê mo¿e sprawiæ, ¿e ataki rwy kulszowej nie wyst¹pi¹ w ogóle.

Rozmawia³ M.L.

Ze szczegółami terapii można się zapoznać na
stronie: www.gabinet.strona.pl

Zapisy do gabinetu „Zdrowie” (istnieje od 1996 roku)
Jacka Twarowskiego przy ul. Garwolińskiej 7 lok. 79

pod numerem telefonu (022) 610 06 73

WIEŚCI Z WAWRA

Sesja ta mia³a status nadzwy-
czajnej, gdy¿ zosta³a zwo³ana na
wniosek grupy radnych zaniepo-
kojonych opóŸnieniem i mo¿li-
wymi nieprawid³owoœciami
w budowie kompleksu (basen
plus sztuczne lodowisko) przy
ul. V Poprzecznej i RzeŸbiar-
skiej. Wniosek taki z³o¿y³ wcze-
œniej wiceprzewodnicz¹cy rady
W³odzimierz Zalewski. Tu¿ po
otwarciu obrad radny Andrzej
Wojda w imieniu klubu PO
zg³osi³ wniosek formalny

o odroczenie sesji ze wzglêdu na
to, ¿e zarz¹d dzielnicy oczekuje
na ekspertyzy niezale¿nych rze-
czoznawców. W³odzimierz Za-
lewski protestowa³ argumentu-
j¹c, ¿e nie mo¿na odroczyæ sesji,
która ju¿ siê zaczê³a. O g³os po-
prosi³ tak¿e zbulwersowany
wnioskiem PO radny Andrzej
Krasnowolski, ale prowadz¹cy

obrady Norbert Szczepañski nie
udzieli³ mu g³osu i przerwa³ po-
siedzenie. 

Debata po debacie
Na forum rady temat ma byæ

kontynuowany w paŸdzierniku.
Ale po zakoñczeniu posiedzenia
wœród grupy radnych wywi¹za-
³a siê dyskusja. – Pope³niliœcie
olbrzymi b³¹d, gdy¿ tej sprawy
nie uda siê Wam zamieœæ pod
dywan! – decyzjê o przerwaniu
obrad krytykowa³ radny Kra-

snowolski. Przewodnicz¹cy
Szczepañski przyzna³, ¿e
„wszyscy wiedz¹, ¿e jest Ÿle”
i broni³ swojej decyzji: - Nam
tak¿e zale¿y na tym, aby ten ba-
sen powsta³ i by³ dobrze wybu-
dowany, ale ¿eby dyskutowaæ
musimy mieæ pe³ne informacje.
Nie uciekamy od tematu.
W dyskusji uczestniczyli tak¿e

radni Warszawy Tomasz Zdzi-
kot i Maciej Maciejewski,
którzy rozwa¿aj¹, czy tzw. spra-
wy basenu w Aninie nie skiero-
waæ do prokuratury. O niepra-
wid³owoœciach przy budowie
obiektu informowa³a Anna
Miara dzielnicowa inspektor
nadzoruj¹ca inwestycjê. „Mie-
szkaniec” pisa³ na ten temat
w kilku ostatnich numerach
(m.in. w Nr 14 dostêpnym w na-
szym archiwum na stronie:
www.mieszkaniec.pl). 

Miara bez miarki
Inspektor Miara ju¿ siê po¿e-

gna³a ze sprawowaniem nadzo-
ru nad budow¹. Jednak podkre-
œla dba³oœæ burmistrza Jacka
Duchnowskiego o publiczne
mienie: - Otrzyma³am polece-
nie oddania urzêdowego czaj-
nika, taœm mierniczych, kalku-
latorów i poziomic... Polecenie

to inspektor otrzyma³a jeszcze
pe³ni¹c swoj¹ funkcjê. – W pra-
cy mogê siê obejœæ bez czajnika
i kalkulatorów, ale nie bez po-
ziomic, dalmierza, czy taœm
mierniczych... – dodaje Anna
Miara. Pani inspektor musi te¿
zwróciæ aparat fotograficzny,
którym dokumentowa³a stan
i jakoœæ robót, a jej urzêdowy
komputer zosta³ od³¹czony od
internetu.

Jest dobrze, bêdzie lepiej
- Ju¿ w czerwcu widzieliœmy,

¿e z budow¹ basenu jest coœ nie
tak, jak byæ powinno – powie-
dzia³ „Mieszkañcowi” Janusz
Ga³da z Rady Osiedla Anin. 
– Odby³o siê w tej sprawie spo-
tkanie z w³adzami dzielnicy.
Tymczasem mo¿e siê okazaæ,
¿e z budow¹ jest wszystko
w porz¹dku, zarówno pod
wzglêdem zgodnoœci z projek-
tem, jakoœci prac i materia³ów,
jak i czasu realizacji inwestycji,
która ma siê zakoñczyæ w lu-
tym przysz³ego roku. Andrzej
Murat, rzecznik prasowy wa-
werskiego urzêdu, przekaza³
nam wyci¹g z piêciu niezale¿-
nych ekspertyz i opinii zleco-
nych przez zarz¹d dzielnicy.
Z dokumentu wynika, ¿e beton
u¿yty do budowy basenu by³
dobrej jakoœci, ¿e nie stwier-
dzono odstêpstw od zatwier-
dzonego projektu budowlanego
oraz ¿e noœnoœæ stropodachu,
jego „zarysowania i pêkniêcia
nie zosta³y przekroczone i nie
bêd¹ przekroczone w fazie eks-
ploatacji obiektu”. ar

Przelotówka
w Międzylesiu?

Od kilku tygodni mieszkañcy Miêdzylesia jednocz¹
siê w proteœcie przeciwko „nadmiernej” moderni-
zacji ul. ¯egañskiej. Obawiaj¹ siê, ¿e w ich czêœci
Wawra powstanie tranzytowa trasa dla TIR-ów.

Mowa o inwestycji o urzêdowym tytule „Przebudowa ci¹gu
ulic Zwoleñskiej i ¯egañskiej od ul. Po¿aryskiego do ul. Mrówczej
z przeprowadzeniem ruchu pod lini¹ kolejow¹ i dwoma jezdniami
ul. Patriotów”. Mieszkañcy Miêdzylesia zarzucaj¹ radnym Wawra,
¿e bez konsultacji spo³ecznych zaakceptowali projekt, który po re-
alizacji spowoduje, ¿e odcinki ul. ¯egañskiej i Zwoleñskiej stan¹
siê „czêœci¹ tzw. Trasy na Zaporze ³¹cz¹cej Wilanów i Sadybê z Mi-
³osn¹ i Weso³¹”. W ocenie mieszkañców parametry zmodernizowa-
nych ulic spowoduj¹, ¿e przez Wawer bêdzie przebiega³a tranzyto-
wa trasa wykorzystywana tak¿e przez kierowców TIR-ów. 

Du¿a grupa mieszkañców Miêdzylesia (na zdjêciu) pierwszy raz
przyby³a w tej sprawie do w³adz Wawra przed sesj¹ 31. sierpnia.

Kolejne zgrupowanie odby³o siê przy okazji sesji zwo³anej na 
7. wrzeœnia. Aby wyjaœniæ sytuacjê i rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci
z t¹ inwestycj¹ grupa radnych zwi¹zana z PiS za¿¹da³a zwo³ania
nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy. Sesja ta zosta³a zaplanowana 15.
wrzeœnia o godz. 17.00. W tym samym dniu, ale na godzinê wcze-
œniej wiceprzewodnicz¹cy rady Adam Godus³awski zwo³a³ zaœ inn¹
sesjê, której tematem by³ wybór przewodnicz¹cego Komisji Rewi-
zyjnej. Niestety nie mo¿emy poinformowaæ o przebiegu obydwu
posiedzeñ, gdy¿ 15. wrzeœnia, ten numer „Mieszkañca” ju¿ siê dru-
kowa³. Z pewnoœci¹ wrócimy do tego tematu. borek

Wokó³ Wawra – komentarz
Sporo w tym numerze „Mieszkañca” informacji z Wawra. Wynika to z zapotrzebowania.

Okazuje siê, ¿e polityka informacyjna w³adz dzielnicy nie przynosi efektu, który by zadowala³
mieszkañców. 

Ani na stronie internetowej urzêdu, ani w urzêdowym biuletynie „Kurier Wawerski” Czytelnicy nie
mog¹ znaleŸæ niektórych, bardzo dla nich istotnych informacji. To akurat nas nie dziwi, bo wiadomo,
¿e ka¿da w³adza raczej woli, gdy w takich publikatorach porusza siê tematy jedynie s³uszne i buduj¹-
ce. Ubolewamy zaœ nad tym, ¿e tematy dra¿liwe nie s¹ poruszane w tzw. mediach niezale¿nych. Np.
w kolportowanej na terenie dzielnicy „Linii Otwockiej”. I nasze ubolewanie nie wynika z jakiejœ nie-
zdrowej konkurencji, bo przecie¿ „Mieszkaniec” z 40. tysiêcznym, kontrolowanym nak³adem si³¹ rze-
czy nie konkuruje z pismem, które jedynie deklaruje, ¿e ma nak³ad 6. tysiêczny.

Ubolewanie to wynika jedynie z g³odu rzetelnych informacji, który to g³ód doskwiera wa-
werczykom. Sami nawet nie wiedzieliœmy, jak wielki jest ten g³ód. Zaskoczy³o nas, gdy

w czasie ostatniej wizyty w Wawrze podszed³ do nas jeden z mieszkañców i powiedzia³: 
- Artyku³ w waszym poprzednim numerze otworzy³ mi oczy! Teraz rozumiem dlaczego za-
równo na stronie Wawra, jak i w „Kurierze Wawerskim”, a nawet „Linii Otwockiej” in-
formacje podawane s¹ wybiórczo i w odpowiednio naœwietlonym kontekœcie. Dopiero
dziêki „Mieszkañcowi” dowiedzia³em siê, ¿e redaktor naczelny „Kuriera Wawerskiego”
i dziennikarz „Linii Otwockiej” jest jednoczeœnie pracownikiem, rzecznikiem urzêdu
Wawra...

No có¿, nie mamy nic do kolegi po fachu Andrzeja Murata (bo o nim mowa). Ba, nawet uwa-
¿amy, ¿e urzêdow¹ funkcjê rzecznika wykonuje ca³kiem dobrze (np. szybko odpowiada na pyta-
nia). Nie czepiamy siê nawet tego, ¿e w „Kurierze Wawerskim”, który rocznie kosztuje mie-
szkañców 80 tysiêcy z³, a którego redaktorem naczelnym jest rzecznik prasowy, publikuje ¿ona
Andrzeja Murata. Zapewne wynika to z dziennikarskiego talentu Szanownej Ma³¿onki, a nie ne-
potyzmu. Ale jak widaæ, z oceny mieszkañców, polityka informacyjna Wawra niewiele ma wspól-
nego z rzetelnoœci¹ i po prostu – kuleje. Mimo ³o¿onych na ni¹ kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. 
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Jest ju¿ niemal pewne, ¿e od
19 wrzeœnia pojedziemy tram-
wajami ul. Okopow¹ na ¯o-
liborz. Wykonawca mo-
dernizacji trasy tram-
wajowej W-Z znacz-
nie przyspieszy³ prace
i o kilka tygodni wcze-
œniej wykona remont to-
rów na skrzy¿owaniu Alei
Solidarnoœci z ulic¹ Okopow¹.

� � �
Yacht Klub Polski Warsza-

wa obchodzi w tym roku 85-
lecie. Zosta³ za³o¿ony w War-
szawie w roku 1924. Klub ma-
j¹cy siedzibê przy Wale Mie-
dzeszyñskim 377 przygotowu-
je siê do uroczystych obcho-
dów 85. rocznicy powstania,
a g³ówne uroczystoœci s¹ pla-
nowane na 19-20 wrzeœnia br.
i odbêd¹ siê w portach YKP
Warszawa nad Zalewem Ze-
grzyñskim w Jadwisinie i Nie-
porêcie. Yacht Klub Polski
Warszawa jest aktualnie naj-
bardziej utytu³owanym klu-
bem ¿eglarskim w Polsce
w dyscyplinach olimpijskich.
Na igrzyskach w Pekinie re-
prezentanci YKP Warszawa
zajêli czo³owe punktowane
miejsca w swoich klasach:
Mateusz Kusznierewicz – 4
miejsce w klasie Star, Zofia
Klepacka – 7 miejsce w klasie
RSX (deska z ¿aglem).

� � �
2 wrzeœnia w Galerii Konfe-

rencyjnej Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc odby³ siê werni-
sa¿ wystawy dokumentalnej

„Wrzesieñ 1939 na Pradze” au-
torstwa Paw³a Elszteina, pra¿a-
nina, pisarza, fotografa i dzien-
nikarza prasy lotniczej. Z w³a-
snych zdjêæ autora oraz repro-
dukcji prac innych autorów po-
wsta³a wizja tragicznego Wrze-
œnia 1939 r. Na 22 tablicach za-
prezentowanych na wystawie,
znajduj¹ siê zdjêcia ¿o³nierzy
m.in.gen. bryg. Stanis³awa So-
sabowskiego, pp³k Ryszarda
Zyska, p³k Antoniego ¯urow-
skiego i zwyk³ych ludzi: kap³a-
nów, nauczycieli, harcerzy, ab-
solwentów Liceum W³adys³a-

wa IV. S¹ zdjêcia z ¿ycia co-
dziennego Warszawy. Wystawê
mo¿na zwiedzaæ do 30 wrze-
œnia br. w dni powszednie,
w godzinach pracy Urzêdu
8.00-16.00. 

� � �
Ruszy³a VII Edycja Konkur-

su Ekologicznego dla dzieci
i m³odzie¿y z Mazowsza. Prace
konkursowe wraz z kart¹ zg³o-
szeniow¹ nale¿y przekazaæ in-
dywidualnie do szkolnych ko-
misji konkursowych. Termin
sk³adania prac mija 15 paŸdzier-
nika br. Przy ocenie prac komi-

sja konkursowa bêdzie bra³a
pod uwagê zgodnoœæ pracy z te-
matyk¹ konkursu, estetykê i do-
k³adnoœæ wykonania pracy oraz
oryginalnoœæ. Na zwyciêzców
czekaj¹ ciekawe nagrody. Regu-
lamin i ankieta konkursowa do-
stêpne s¹ na stronie urzêdu:
http://mazovia.pl

� � �
Kierowcy z Anina ju¿ nied³u-

go nie bêd¹ musieli traciæ czasu
na dojazdy do centrum Warsza-
wy. Koñcz¹ siê bowiem prace
przy budowie systemu parkin-
gów Parkuj i JedŸ w tej dzielni-
cy. Naziemny, jednopoziomo-
wy parking powstaje przy przy-
stanku kolejowym. Kierowcy
bêd¹ mieli do dyspozycji 80
miejsc (w tym 3 dla osób nie-
pe³nosprawnych). Znajdzie siê
tam równie¿ miejsce dla 70 ro-
werów. Oddanie obiektu do
u¿ytku bêdzie - zgodnie z umo-
w¹ - 17 paŸdziernika br. Koszt
inwestycji wyniesie ok. 2 mln
z³ brutto. Aby zaparkowaæ sa-
mochód na parkingu Parkuj
i JedŸ wystarczy posiadaæ wa¿-
ny bilet dobowy.

� � �
Wrzesieñ w Ogrodzie Bota-

nicznym w Powsinie to okres
ju¿ jesienny. Owocuj¹ drzewa
magnolii i ileksu okó³kowate-
go. Na uwagê zas³uguj¹ oczary
o liœciach ¿ó³tych i pomarañ-
czowych oraz b³otnia, której li-
œcie przebarwiaj¹ siê na kolor
czerwony. W pe³ni kwitnienia

s¹ astry, czasami zwane marcin-
kami. W drugiej po³owie mie-

si¹ca kwitn¹ jesienne z³ocie-
nie, dalie zwane georgi-

niami, pacioreczniki,
zimowity i jesienne
krokusy. 

Spaceruj¹c wœród ko-
lekcji roœlin górskich zo-

baczymy: szarotkê alpejsk¹,
czosnek skalny, zimowity je-
sienne (roœlinnoœæ tatrzañska),
zaœ w grupie roœlin charaktery-

stycznych dla Pienin z³ocienia
zawadzkiego oraz chabra barw-
nego w odmianie pieniñskiej.

� � �
11 ju¿ raz rusza amatorska

Praska Liga Pi³ki Halowej. Roz-
grywki potrwaj¹ do marca, zim¹
odbywaj¹ siê na boisku ze
sztuczn¹ traw¹. Organizatorem
rozgrywek jest Obwód Praga
Po³udnie Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Zg³oszenia
pod telefonem 0-602-379-324
lub mo¿na przesy³aæ na adres 
e-mail:maz.praga@zhr.pl Do-
datkowe informacje znajduj¹ siê
na stronie ligi www.plph.waw.pl  

� � �
W niedzielê 20 wrzeœnia, na

terenie Centrum Handlowego
Reduta w al. Jerozolimskich
w godz.10.00-18.00 odbêdzie
siê akcja pro-spo³eczna „Zadbaj
o swoje serce”. G³ównym jej
celem jest u³atwienie mieszkañ-
com dostêpu do lekarzy specja-
listów oraz profilaktyka kardio-
logiczna. Akcja jest ca³kowicie
bezp³atna! (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 2.10. w godz. 11.00-21.30 - „Senioralia 2009” z oka-
zji Miêdzynarodowego Dnia Seniora. W programie m.in. Festi-
wal Piosenki Seniora pn. „Niezapomniane lata 60 i 70”; pokaz
nordic walking, turniej bryd¿a sportowego, wystawa prac malar-
skich, koncert Krystyny Gi¿owskiej;  
�� Festiwal „Literatura na peryferiach” wieczór 44. – klubo-
kawiarnia Legalna ul. Terespolska 4 - 24.09. godz. 19.00.
„Chrup, chrup” - m³ode zêby wbi³y siê w mi¹¿sz pora. Spotkanie
z Maciejem Sieñczykiem, autorem komiksów „Hydriola”
i „Wrz¹tku”, ilustracji do ksi¹¿ek Doroty Mas³owskiej i Micha-
³a Witkowskiego;
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 19.09.
w godz. 12.00-13.00 Przedstawienie teatralne dla dzieci pt.:
„Zdrowo i weso³o”; 20.09. godz. 17.00-19.00 Koncert pt.: „Pieœni
patriotyczne i powstañcze”;„26.09. w godz. 18.00 - 19.00 Koncert
muzyczny „Przeboje Starego Kina”; od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 14.00-19.00 zapisy do kó³ i sekcji zainteresowañ;
�� Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 - do 30.09.
w godz. 14.00 – 20.00 Wystawa prac uczestników akcji „Lato
w Mieœcie 2009”; do 30.09. wystawy fotograficzne pt.„Katyñ”
i pt. „Pomniki warszawskie”; LI LO im. T. Koœciuszki, ul.Ka-
drowa 5/15 - 23.09. godz. 12.15 „Patriotyzm Jutra” - prelekcja dr
Macieja Wojtyñskiego; 30.09. w godz. 17.00 – 20.00 – wieczo-
rek taneczny dla doros³ych; 
�� Parafia pw. Œw. O. Rafa³a Kalinowskiego, al. gen. A. Chru-
œciela 103, Rondo im. Gen. Fieldorfa – 27.09. godz. 12.00 - 70.
rocznica powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego. Msza œw.
w Koœciele, z³o¿enie wieñców na Rondzie im. Gen. Fieldorfa
„Nila”;
�� Dom Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 19.09.
godz.12.00 - Poranek dla dzieci ,,O kotku i lisicy”; 21.09.
godz.18.00 Miêdzynarodowy Dzieñ Pokoju - Wieczór arabski;
25.09. godz. 18.00 - Galeria Doros³ego Artysty - wystawa prac
Ma³gorzaty Bednarczyk; 29.09.godz.14.00 - Rozdanie nagród
w konkursie ,,Skarby jesieni” i wystawa prac;
�� Sala ekspozycyjna Muzeum w dawnej Wytwórni Koneser,
budynek 36, I piêtro – do 3.10. wystawa „Warszawa lat wojny
i okupacji 1939-1945”, czynna od wtorku do soboty w godz.
11.00-18.00; 
��Koœció³ Matki Bo¿ej Loretañskiej ul. Ratuszowa 4 - II Pra-
ski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej o godz. 19.00 -
19.09. Koncert inspirowany twórczoœci¹ K.Komedy; 20.09. La
musique des femmes; 26.09. Duety na flet i organy - w wykona-
niu Duo Consonantes; 27.09. Haendel, Haydn, Mendelssohn -
wstêp wolny;
�� Miejski Oœrodek Kultury w Józefowie ul. Kard. Wyszyñ-
skiego 1 – wystawa malarstwa Hanny Gancarczyk – czynna do
10 paŸdziernika br.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW




