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Na wybory!
Fakty s¹ niepodwa¿alne,

wnioski mo¿na wyci¹gaæ ró¿-
ne... Najpierw wiêc fakty. Polska
to kraj 38 milionowy, który w dru-
giej turze, 4 lipca wybiera prezy-
denta. Obaj rywale - Bronis³aw
Komorowski i Jaros³aw Kaczyñ-
ski - s¹ kandydatami partyjnymi,
stoj¹ za nimi ugrupowania,
z których ka¿de gromadzi popar-
cie, co najmniej 30 proc. chc¹ce-
go g³osowaæ elektoratu. Nie s¹
to wiêc kandydaci przypadkowi.
Obaj od lat osadzeni s¹ w polity-
ce. Znamy ich zalety i wady.

Prezydent jest tylko jeden.
Nie g³osujemy na listê partyjn¹,
g³osujemy na konkretn¹ osobê.
Zwyciêzca bêdzie uosabia³ i re-
prezentowa³ Polskê za granic¹,
bêdzie w naszym imieniu podpi-
sywa³ wa¿ne zobowi¹zania, bê-
dzie tak¿e mia³ - wprawdzie ju¿
mniejszy, bo to domena rz¹du -
wp³yw na sprawy kraju. 

Polacy interesuj¹ siê polity-
k¹. Uwielbiaj¹ komentowaæ po-
tkniêcia, maj¹ swoje zdanie, co
by zrobili, gdyby byli na miejscu
przedstawicieli narodu.

Teraz interpretacje: bior¹c to
wszystko pod uwagê mo¿na
wyci¹gn¹æ dwa generalne
wnioski. Idê g³osowaæ, bo 1.
chcê mieæ wp³yw na to, kto bê-
dzie g³ow¹ pañstwa. 2. nie
chcê, by zosta³ nim ten kandy-
dat, którego nie uwa¿am za
godnego, 3. wprawdzie nie s¹
to kandydaci idealni, ale jeden
jednak jest lepszy.

No i wariant drugi. Nie idê
g³osowaæ. Czy konsekwentnie
bêdê potem milcza³ i pokornie
znosi³, to wszystko, co w moim
imieniu bêdzie robi³ przysz³y
prezydent RP? Czy nie bêdê
marudzi³: co te¿ on wyczynia?
Dlaczego pozbawiam siê potê¿-
nego prawa do zabierania g³osu
w najwa¿niejszych sprawach?

Tomasz Szymański
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W Y B O R Y P R E Z Y D E N C K I E  2 0 1 0
Pamiêtajmy, aby 4 lipca (niedziela) po raz drugi podczas wyborów prezydenckich, odwiedziæ lokale wybor-
cze. Kartê do urny bêdzie mo¿na wrzuciæ w godzinach od 6.00 do 20.00. Nie zapomnijmy, id¹c na g³oso-
wanie, zabraæ dowodu osobistego lub paszportu, d³ugopisu na wszelki wypadek oraz niektórzy okularów.
Oddajemy g³os stawiaj¹c krzy¿yk w kwadracie przy nazwisku jednego z dwóch kandydatów.
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Kamera ciê wytropi
Operator kamer monitoringu miejskiego w œrodku nocy na jed-

nym z ekranów dostrzeg³, jak dwaj mê¿czyŸni okradaj¹ œpi¹ce na
przystanku dwie inne osoby.  Jedna z ofiar straci³a telefon komórko-
wy, druga - portfel. Operator skierowa³ w to miejsce wóz patrolowy
policji. Jeden ze sprawców zacz¹³ uciekaæ, funkcjonariusze znaleŸli
go kilkaset metrów dalej ukrytego w zaroœlach. Drugiego zatrzyma-
li na miejscu. Obaj z³odzieje - obywatele Ukrainy - trafili do aresztu. 

Aresztowany miesi¹c po zdarzeniu
Do zdarzenia dosz³o miesi¹c temu. Mê¿czyzna, który zg³osi³ siê

do komendy, zezna³, ¿e zmierza³ w³aœnie do swojego samochodu,
kiedy ktoœ uderzy³ go w ty³ g³owy. Chcia³ uciec, ale po kilkunastu
metrach przewróci³ siê i wówczas napastnik zacz¹³ biæ go i kopaæ
po ca³ym ciele, po czym ukrad³ mu telefon komórkowy wart 
500 z³otych i uciek³. Zawiadamiaj¹cy nie potrafi³ wskazaæ rysopisu
rozbójnika, niewiele pamiêta³, nie by³ w stanie szczegó³owo opo-
wiedzieæ przebiegu ca³ego zdarzenia.

Policjanci zajêli siê spraw¹. Przeprowadzili liczne czynnoœci opera-
cyjne. Po kilkunastu dniach wpadli na trop prawdopodobnego spraw-
cy rozboju. Przed up³ywem miesi¹ca od momentu zdarzenia zatrzy-
mali 26-letniego Macieja S. To recydywista. W s¹dzie podjêto decy-
zjê o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesi¹ce?

Zrywa³ ³añcuszki z szyi, 
wyrywa³ telefony z rêki

Dzia³a³ wy³¹cznie w tramwajach. Wypatrywa³ sobie ofiary, zry-
wa³ im z szyi ³añcuszek lub wyrywa³ z r¹k telefon komórkowy. Jed-
na z pokrzywdzonych zapamiêta³a jego twarz. Dzieñ póŸniej zau-
wa¿y³a go na przystanku, powiadomi³a policjê, a wywiadowcy za-
trzymali 31-letniego Micha³a W. Mia³ na swoim koncie zerwanie
jeszcze 3 innych ³añcuszków oraz wyrwanie 2 telefonów komórko-
wych i jedno usi³owanie kradzie¿y.

16-letni recydywista
Policjanci z wydzia³u kryminalnego zatrzymali nieletniego spraw-

cê rozboju. Tym razem napad³ na swego znajomego, twierdz¹c, ¿e
ten jest mu winien 50 z³otych.  Kilkakrotnie uderzy³ ofiarê. Ukrad³
wartoœciow¹ zapalniczkê, telefony komórkowe i s³uchawki. Decyzj¹
s¹du rodzinnego najbli¿sze 3 miesi¹ce spêdzi w schronisku dla nie-
letnich. Bo to nie by³o pierwsze przestêpstwo, jakiego siê dopuœci³.

Wpadli tu¿ po kradzie¿y
Wywiadowcy dok³adnie œledzili ka¿dy ruch dwóch mê¿czyzn. Obaj

byli dobrze znani stró¿om prawa, w przesz³oœci wielokrotnie zatrzy-
mywani za kradzie¿e kieszonkowe. Tym razem równie¿ wpadli na go-
r¹cym uczynku. Okradli œpi¹c¹ w tramwaju kobietê. £up w postaci
gotówki, pieniêdzy i torebki zosta³ odzyskany, a 44-letniemu Dariu-
szowi P. i 61-letniemu Ignacemu B. grozi do 5 lat wiêzienia. toms
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WYBIERZMY MIESZKAŃCA PAŁACU
Bronis³aw Komorowski ma 58 lat,

urodzi³ siê na Dolnym Œl¹sku, w rodzi-
nie o korzeniach ziemiañskich (herbu
Korczak) i niepodleg³oœciowych, nie-
gdyœ osiad³ej na Litwie w okolicach Ko-
waliszek. O sobie mówi, ¿e jest Pola-
kiem z Litwy Kowieñskiej, nie Wileñ-
skiej. Jest absolwentem Wydzia³u Hi-
storii Uniwersytetu Warszawskiego,
anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ harcersk¹,
fascynowa³y go rajdy piesze i kajako-
we. Dzia³a³ tak¿e w ruchu naukowym,
by³ prezesem Ko³a Naukowego History-

ków. Tam pozna³ swoj¹ ¿onê Annê, z któr¹ ma piêcioro dzieci.  
Z rodu Komorowskich wywodz¹ siê tak¿e m.in. legendarny dowódca

AK gen. Tadeusz Bór-Komorowski i aktorka Maja Komorowska. Broni-
s³aw Komorowski po raz pierwszy zosta³ aresztowany za dzia³alnoœæ
opozycyjn¹ w 1971 roku. Nastêpnie pomaga³ ofiarom represji po wyda-
rzeniach w Ursusie i Radomiu, wspó³pracowa³ z Komitetem Obrony Ro-
botników oraz z Ruchem Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela. W latach
1980-81 pracowa³ w Oœrodku Badañ Spo³ecznych NSZZ „Solidarnoœæ”
Regionu Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego zosta³ interno-
wany w Jaworzu.

Po wyjœciu na wolnoœæ pracowa³ jako nauczyciel w ni¿szym semina-
rium duchownym w Niepokalanowie. Po Okr¹g³ym Stole pe³ni³ rolê Dy-
rektora Gabinetu w Urzêdzie Rady Ministrów, by³ tak¿e cywilnym wice-
ministrem obrony w rz¹dach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa
Bieleckiego i Hanny Suchockiej.

By³ pos³em z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolnoœci, a nastêp-
nie Akcji Wyborczej Solidarnoœæ, by³ ministrem Obrony Narodowej
w rz¹dzie Jerzego Buzka.

Po 2001 roku zwi¹za³ siê z Platform¹ Obywatelsk¹, w latach 2004-
2006 by³ szefem regionu Mazowieckiego.

W wyborach do Sejmu w 2007 roku zdoby³ blisko 140 tys. g³osów - naj-
wiêksz¹ liczbê ze wszystkich kandydatów startuj¹cych w okrêgu oko³owar-
szawskim. Zosta³ Marsza³kiem Sejmu. W prawyborach do stanowiska Pre-
zydenta RP pokona³ Rados³awa Sikorskiego, ministra Spraw Zagranicznych.

Jego has³em w wyborach na urz¹d g³owy pañstwa jest „Zgoda budu-
je”. Zapowiada, ¿e chcia³by siê staæ patronem modernizacji kraju doko-
nywanej w imiê poprawy jakoœci i komfortu ¿ycia. Kiedyœ polowa³, teraz
zawiesi³ sw¹ dzia³alnoœæ ³owieck¹. Ale nadal uwielbia chodziæ po lesie.
W ¿yciu politycznym stawia na kompromis.

Jaros³aw Kaczyñski ma 61 lat, po-
chodzi z inteligenckiej, ¿oliborskiej ro-
dziny. Mama jest filologiem polskim,
ojciec, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego by³ in¿ynierem. Gdy Jaros³aw
mia³ 13 lat wraz z bratem Lechem za-
grali role Jacka i Placka w ekranizacji
powieœci Kornela Makuszyñskiego
„O dwóch takich, co ukradli ksiê¿yc”. 

Jest absolwentem Wydzia³u Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego, studiowa³ tak¿e w Instytucie Nauki
o Pañstwie i Prawie, jest doktorem prawa.

Z dzia³alnoœci¹ opozycyjn¹ zwi¹zany by³ od lat siedemdziesi¹tych.
Wspó³pracowa³ m.in. z Komitetem Obrony Robotników i Komitetem Hel-
siñskim. W stanie wojennym nie by³ internowany. By³ doradc¹ i cz³on-
kiem podziemnych w³adz NSZZ Solidarnoœæ, negocjowa³ powstanie rz¹-
du Tadeusza Mazowieckiego.

By³ tak¿e szefem kancelarii prezydenta Lecha Wa³êsy, ale po konflikcie
z g³ow¹ pañstwa odszed³, zaj¹³ siê tworzeniem Porozumienia Centrum.
By³ senatorem i pos³em. Potem przez cztery lata prze¿ywa³ okres poli-
tycznej marginalizacji, by w 1997 roku ponownie zostaæ pos³em z ramie-
nia Ruchu Odbudowy Polski.

Od 2001 roku lider Prawa i Sprawiedliwoœci. W wyborach 2005 roku
otrzyma³ najwiêksz¹ iloœæ g³osów w Polsce - ponad 171 tys., a jego partia
otrzyma³a misjê utworzenia rz¹du. Gdy spali³y na panewce plany powo³a-
nia rz¹du POPiS, rz¹d utworzy³a koalicja PiS z Samoobron¹ i Lig¹ Polskich
Rodzin. Jaros³aw Kaczyñski stan¹³ na czele tego rz¹du w 2006 roku.

Po przegranych kolejnych wyborach Jaros³aw Kaczyñski przeszed³ do
opozycji, przygotowuj¹c grunt do reelekcji swego brata Lecha na stano-
wisko Prezydenta RP.

Kwietniowa katastrofa rz¹dowego samolotu pod Smoleñskiem zupe³-
nie zmieni³a sytuacjê polityczn¹ w kraju. Po kilkutygodniowych waha-
niach Jaros³aw Kaczyñski zdecydowa³ siê wystartowaæ w obecnych wy-
borach. Decyzjê tê podj¹³ w skrajnie trudnych warunkach psychologicz-
nych - utrata brata bliŸniaka, ciê¿ka choroba matki, przed któr¹ trzeba by-
³o d³ugo ukrywaæ œmieræ Lecha Kaczyñskiego. 

Jaros³aw Kaczyñski startuje do wyborów z has³em „Polska jest naj-
wa¿niejsza!” Opowiada siê za wzmocnieniem pozycji naszego kraju
w œwiecie i za zrównowa¿onym rozwojem, daj¹cym podobne szanse
wszystkim grupom spo³ecznym i oœrodkom kraju. Nie jest ¿onaty, w pro-
wadzeniu domu pomaga mu gosposia, ma kota Alika. (t)

Bronisław Komorowski Jarosław Kaczyński

W Y B O R Y P R E Z Y D E N C K I E  2 0 1 0  –  I  T U R A
Oficjalne wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Bronis³aw Komorowski - 41,54%, Jaros³aw Kaczyñski - 36,46%, Grzegorz

Napieralski - 13,68%, Janusz Korwin-Mikke - 2,48%, Waldemar Pawlak - 1,75%, Andrzej Olechowski - 1,44%, Andrzej Lep-
per - 1,28%, Marek Jurek - 1,06%, Bogus³aw Ziêtek - 0,18%, Kornel Morawiecki - 0,13%. 

W Warszawie zwyciê¿y³ Bronis³aw Komorowski 51,7%, Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³ 30,1%, a Grzegorz Napieralski 10,6%.
Bronis³aw Komorowski najlepsze wyniki uzyska³ na Ursynowie i w Wilanowie, Jaros³aw Kaczyñski w Wawrze i na Pradze Pó³noc.
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� MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

� MIESZALNIA FARB
� Doradztwo i TRANSPORT
� Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

Pi¹tek (11 czerwca) zapo-
wiada³ siê jako przyjemny, let-
ni dzieñ. Tymczasem ju¿ z sa-
mego rana policja otrzyma³a
informacjê o tym, ¿e w jezior-
ku Kamionkowskim odnale-
ziono zw³oki utopionego mê¿-
czyzny. Na miejsce zdarzenia
udali siê funkcjonariusze
i Stra¿ Po¿arna. Cia³o zosta³o
wyci¹gniête z wody, a teren
zabezpieczony. 

Wieczorem, jak piorun z ja-
snego nieba, gruchnê³a wiado-
moœæ, ¿e w jeziorku utopi³a siê
kolejna osoba. – To bardzo
podejrzana sprawa – spekulo-

wali okoliczni mieszkañcy
i spacerowicze – Przecie¿ takie
przypadki siê nie zdarzaj¹!
Podejrzenia wzbudza³ ju¿ fakt,
¿e pierwsza wy³owiona ofiara,
by³a kompletnie ubrana. Czyli,
nie mog³a byæ to osoba, która
utonê³a w czasie k¹pieli. – To
raczej te¿ nie jest samobójstwo.
Bo kto id¹c siê topiæ zak³ada
eleganckie buty i bierze ze sob¹
neseser? To pewnie jest mor-
derstwo. Mo¿e jakieœ pora-
chunki? – sugerowa³ jeden
z gapiów przygl¹daj¹c siê cia³u
ukrytemu pod czarnym, folio-
wym workiem (na zdjêciu). 

Jednak nie ma w¹tpliwoœci,
¿e obydwa zgony nie s¹ ze sob¹
powi¹zane. Oczywiœcie, poza
miejscem œmierci. – Przyby³y
do ofiar lekarz nie stwierdzi³,
aby któreœ z tych zdarzeñ odby-
wa³o siê z udzia³em osób trze-
cich – powiedzia³a „Mieszkañ-
cowi” Joanna Wêgrzyniak z po-
³udniowopraskiej policji. – By³y
to utoniêcia, przy czym w tym
drugim przypadku, niestety po-
œredni¹ przyczyn¹ mog³a byæ
du¿a dawka spo¿ytego wcze-
œniej alkoholu. Ofiarami wody
byli mê¿czyŸni. Pierwszy mia³
prawie 60 lat, a drugi ponad 40.

Okaza³o siê, ¿e drugi z denatów
po prostu biesiadowa³ z koleg¹
nad jeziorkiem. Prawdopodob-
nie wszed³ do wody, aby siê
sch³odziæ i uton¹³. 

Policja zatrzyma³a i przes³u-
cha³a kompana denata. Stan za-

mroczenia alkoholowego, w ja-
kim znajdowa³ siê kolega ofiary
wskazywa³ na to, ¿e panowie
spo¿ywali przed zdarzeniem
bardzo du¿e iloœci alkoholu. 
– Z drugiego brzegu jeziorka
ca³e zdarzenie obserwowa³a

grupa ludzi – mówi naszej re-
dakcji Renata Mazur z praskiej
prokuratury. – Z zeznañ tych
œwiadków ewidentnie wynika,
¿e to by³ wypadek.

W¹tpliwoœci pozostaj¹ co
do przyczyny utoniêcia pierw-
szego mê¿czyzny. W tej spra-
wie prokuratura czeka na wy-
niki zarz¹dzonej sekcji zw³ok.
Mo¿na jedynie przypuszczaæ,
¿e utoniêcie tego mê¿czyzny
mog³o byæ wynikiem zabu-
rzeñ zdrowotnych, gdy¿, jak
ustali³ „Mieszkaniec”, przy
denacie znaleziono pompê in-
sulinow¹. W ka¿dym razie
obydwa utoniêcia potwierdza-
j¹, ¿e nawet niegroŸnie wygl¹-
daj¹ca woda potrafi byæ nie-
bezpieczna. Warto o tym pa-
miêtaæ. Szczególnie w okresie
letnich upa³ów.

ar

NIE CHCEMY DO WITOLINA!
Jak podaje Wikipedia, „Witolin do 1916 by³ podwarszawsk¹ osad¹ wiejsk¹. W tym roku, wraz z Gro-

chowem, zosta³ przy³¹czony do Warszawy. Po przy³¹czeniu do miasta Witolin prze¿y³ rozkwit – g³ówna
ulica, Kawcza, zosta³a wybrukowana i oœwietlona (…).” 

Nieopodal, w po³owie lat 70-tych XX w. powsta³o Osiedle Ostrobramska, licz¹ce kilkanaœcie tysiê-
cy mieszkañców. To jakby pomieœciæ w 10-15 piêtrowych budynkach mniej wiêcej tylu mieszkañców,
ilu liczy sobie Brwinów, Ciechocinek, czy po³owa Zakopanego (oczywiœcie, bez turystów). Dla takiej
rzeszy ludzi zorganizowano sprawn¹ komunikacjê: koñcz¹ce tu bieg autobusy mia³y napis „Osiedle
Ostrobramska”.

„Za komuny” próbowano zmieniæ nazwê na „Goc³aw przy Trasie”, nie przejmuj¹c siê, ¿e Goc³aw le¿y
po drugiej stronie ul. Ostrobramskiej. Po ¿ywio³owych protestach mieszkañców wycofano ten pomys³.
Ale w marcu 2010 r. na autobusach zamiast „Ostrobramskiej” pojawi³ siê, nie wiedzieæ czemu i po co,

napis „Witolin”. Widaæ znów ktoœ musi
„poprawiæ” to, co dobre i znane od kil-
kudziesiêciu lat. 

Ciekawe, dlaczego w³aœnie Witolin?
Czy przywróci te¿ innym terenom War-
szawy niegdysiejsze nazwy: Jamielino,
Korzkiewka, Stojarty (kto wie, gdzie to
jest?!), zamieni Wilanów na Milonowo,
z Czerniakowa wyodrêbni dawniejszy
Czarnów, a Pradze Po³udnie przywróci na-
zwê „Stara Praga”, jak przed rokiem 1928. 

Ciekawe tylko, po co?! Bo ja wolê
mieszkaæ na Pradze Po³udnie, jeŸdziæ na
pêtlê „Os. Ostrobramska”, a na spacery
– do Wilanowa. Katarzyna Jasiek 

Podchody Wisły
Dwa razy tej wiosny skrada³a siê Wis³a, by

zalaæ swymi wodami Warszawê. Nie uda³o
siê! Rzecz w tym, ¿e stare porzekad³o mówi:
do trzech razy sztuka... Musimy zd¹¿yæ z na-
praw¹ wa³ów przed tym trzecim razem.

Byæ mo¿e mamy na to kilka lat, mo¿e parê
miesiêcy, byæ mo¿e tylko niewiele tygodni. Po
naszej stronie rzeki najs³abszym ogniwem jest
Wa³ Miedzeszyñski. Jako trakt drogowy jest
piêkny, zmodernizowany. Jako wa³ chroni¹cy
prawobrze¿ne dzielnice miasta przed zala-
niem, trzyma siê bardziej na gwoŸdziach
i sznurkach ni¿ stanowi monolityczn¹ struktu-
rê. Jego renowacja bêdzie kosztowa³a sporo,
bo musimy znacznie przesun¹æ poprzeczkê. 

Nie mo¿emy ju¿ myœleæ o sprostaniu wodzie
100-letniej, trzeba myœleæ o rekordzie wszech-
czasów! Pogoda w ostatnich latach mocno
„zdynamizowa³a siê”. To ju¿ nie s¹ zwyk³e de-
szcze i zwyk³e burze. Mamy do czynienia
z prawdziwymi potokami z nieba - i trzeba siê
liczyæ z tym, mo¿e byæ gorzej. Jeœli wiêc
z Warszawy maj¹ p³yn¹æ uspokajaj¹ce komu-

nikaty z przysz³ych powodzi: miasto trzyma
siê mocno, trzeba bêdzie zbudowaæ umocnie-
nia na miarê Linii Maginota.

A to, niestety, oznacza, ¿e mo¿e brakn¹æ
œrodków na inne inwestycje. Im wczeœniej jed-
nak te prace siê zaczn¹, tym mamy wiêksz¹
szansê, ¿e zd¹¿ymy przed trzeci¹ prób¹ Wis³y. 

I wykorzystamy obecn¹ mobilizacjê do
przeciwpowodziowych prac. Za rok, dwa, jeœli
Wis³a bêdzie p³yn¹æ swoim korytem spokojnie,
trudniej bêdzie o taki finansowy wysi³ek...

toms

TOPIELCY W JEZIORKU
W czerwcu zosta³y wy³owione a¿ dwa cia³a osób utopionych w je-
ziorku Kamionkowskim. Zw³oki odnaleziono tego samego dnia. 

PROFESJONALNE NARZĘDZIA FIRMY MONTOLIT
� FARBY – wewnêtrzne, elewacyjne, dekoracyjne, na drewno

i na metal
� MIESZALNIK FARB – Dulux
� CHEMIA BUDOWLANA – zaprawy, kleje, g³adzie, p³yty G/K,

styropian, we³na, uszczelniacze, tynki elewacyjne i dekoracyjne,
stiuki, mozaiki

� PŁYTKI – glazura, terakota, gres
� ARMATURA i ARTYKUŁY SANITARNE – baterie, wanny,

umywalki, stela¿e, kabiny
TRANSPORT

e−mail: biuromotive tlen.pl www.sklepfarby.waw.pl

Wielgolas Brzeziñski 30a, tel. 22 760-40-16, 22 760-40-34 – Trasa Warszawa-Miñsk Maz.
Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 22 783-10-30; Halinów, ul. Jana Paw³a II 18, tel. 22 610-46-32

OKNA TYPOWE
OD RĘKI!

RABAT 35% � Okna, drzwi � Rolety, ¿aluzje 
� Moskitiery, plisy � Parapety
warszawskieokna.com.pl

ul. £ukowska 27
502-028-554

TERMIN: 13–24.07.2010 (12 dni)
OSW „LIMBA” – pokoje z łazienką i TV, 

trzy sale do tańca (lustra), plac zabaw, grill,
jacuzzi, sauna i inne…

OK. 50 GODZIN TAŃCA

OPIEKA: zajęcia prowadzą licencjonowani instruktorzy,
Własna opieka med., obóz zgłoszony do Kuratorium Oświaty
CENA: 1450 zł; UBEZPIECZENIE: NNW I OC
DOJAZD: AUTOKAR���� dvd + wc.

www.olszewski−studio.pl
ul. Garwolińska 16 tel. 603−400−534

ZAPRASZAM – Marcin Olszewski

OBÓZ TANECZNY
– Poronin 2010

HIP−HOP, JAZZ, LATINO,
NEW STYLE, MUSICAL,

DISCO DANCE oraz
STREACHING
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W czwartek, 10 czerwca
w tymczasowej siedzibie Mu-
zeum Warszawskiej Pragi
przy ul. Z¹bkowskiej (na
zdjêciu), w obecnoœci
Prezydenta m.st. War-
szawy – Hanny Gron-
kiewicz-Waltz podpisa-
no umowê z wykonawc¹
budowy Muzeum Warszaw-
skiej Pragi - Konsorcjum Mo-
stostal Warszawa S.A., Acciona
Infraestructuras S.A. oraz Wro-

c³awskim Przedsiêbiorstwem
Budownictwa Przemys³owego
Nr 2 „Wrobis” S. A. Prace ma-
j¹ siê zakoñczyæ 15 grudnia
2011 roku. Otwarcie Muzeum
planowane jest w pierwszym
kwartale 2012 roku.

� � �
Zagro¿enie powodziowe mi-

nê³o i autobusy znów je¿d¿¹
Wa³em Miedzeszyñskim. Linia
nocna N75 powróci³a na swoj¹
sta³¹ trasê w nocy z 20 na 21
czerwca, natomiast linie dzien-
ne 119, 146, 147, 168, 411 od
poniedzia³ku  21 czerwca. Jed-
noczeœnie likwidacji ulega³a za-
stêpcza linia autobusowa Z-2.

� � �
23 zespo³y, w sumie oko³o

275 sêdziów z ca³ej Polski
uczestniczy³o w dniach 11-13
czerwca w XV Mistrzostwach

Polski w Koszykówce, które
odby³y siê w Kroœnie.

Startuj¹ce w nich trzy zespo-
³y reprezentuj¹ce Warszawê
i Mazowsze zajê³y 3, 8 i 12

miejsce, powtarzaj¹c sukces
z ubieg³ego roku. Wœród zawo-
dników tych zespo³ów s¹ mie-
szkañcy lub byli mieszkañcy
Pragi Po³udnie, a wœród nich
Ryszard Buczma, który z mi-
strzostw wróci³ uhonorowany
równie¿ piêknym pucharem dla
Najstarszego Uczestnika Mi-
strzostw (76 lat, 48 lat sta¿u sê-
dziowskiego).

� � �
Wy¿sza Szko³a Ekonomicz-

no-Informatyczna w Warszawie
organizuje bezp³atny, czteroty-
godniowy, weekendowy kurs
jêzyka w³oskiego dla uczniów
szkó³ œrednich oraz tegorocz-
nych maturzystów. Kurs rozpo-
czyna siê ju¿ 10 lipca br. Koszt
kursu w ca³oœci pokrywa
WSEI. Zajêcia bêd¹ odbywaæ
siê w maksymalnie 15-osobo-
wych grupach i bêd¹ trwaæ 4
godziny dziennie (w soboty
i niedziele), a ich ³¹czna liczba
wyniesie 32 godziny. Ka¿dy
uczestnik dostanie na koniec
zaœwiadczenie o jego ukoñcze-
niu. Liczba miejsc jest ograni-
czona, decyduje kolejnoœæ
zg³oszeñ, które nale¿y kiero-
waæ drog¹ mailow¹ na adres:
wsei@wsei.pl najpóŸniej do 8
lipca br.   

� � �
Ju¿ od 25 lat, za wielkimi

blokami przy ul. Kobielskiej,
przedszkole Wiatraczek jest
drugim domem naszych naj-
m³odszych mieszkañców.
W czwartek 10 czerwca zapro-
szono nas, abyœmy wspólnie
obchodzili jego urodziny. Na
œwiêcie przedszkola nie zabra-
k³o wa¿nych osobistoœci naszej
dzielnicy. Pojawili siê m.in. z-
ca burmistrza Pragi Po³udnie
Jaros³aw Karcz, pierwsza Pani
dyrektor przedszkola, przedsta-
wiciele organizacji oœwiato-
wych, dyrektorzy innych przed-
szkoli oraz wielu innych goœci.
Dzieci w piêknych strojach, za-
wodowo odegra³y przedstawie-

nie, które z tej okazji przygoto-
wa³y. 

W czêœci oficjalnej spotka-
nia, odczytano listy i ¿yczenia
skierowane do przedszkola.
Placówka dosta³a kolorowe
ksi¹¿eczki oraz now¹ huœtaw-
kê od pana burmistrza. Nie za-

brak³o równie¿ pysznego po-
czêstunku i piêknego tortu
przyozdobionego w ró¿owe
kwiatki.  

� � �
Pañstwowy Powiatowy In-

spektor Sanitarny w m.st. War-
szawie wyst¹pi³ do w³adz Mia-
sta o zabezpieczenie terenów
zalanych, aby nie mia³y tam
wstêpu osoby nieuprawnione.
Oczyszczanie tych terenów mu-
sz¹ przeprowadzaæ odpowie-
dnio przeszkolone s³u¿by.
W zwi¹zku z tym wprowadzo-
no zakaz swobodnego wcho-
dzenia na tereny ogródków
dzia³kowych na Golêdzinowie
(miêdzywale na prawym brze-
gu Wis³y pomiêdzy Mostem
Gdañskim i Mostem im. Gen.
Grota-Roweckiego). Jednocze-
œnie, w celu umo¿liwienia swo-
bodnego przep³ywu wody pod-
czas kolejnej fali wezbranio-
wej, podjêto decyzjê usuniêcia
z tych terenów wszelkich bu-
dowli, ogrodzeñ, itp. Dzia³kow-
cy mog¹ oczywiœcie tam upra-
wiaæ roœliny, pamiêtaj¹c jednak
o zagro¿eniach bakteriologicz-
nych naniesionych przez fale
wezbraniowe. Do poniedzia³ku
28 czerwca br. osoby zaszcze-
pione przeciwko tê¿cowi
i w ubraniu ochronnym (rêka-
wice i nieprzemakalne obuwie)

mog¹ zbieraæ pozostawione na
tym terenie mienie. Po tym ter-

minie zostan¹ przeprowa-
dzone prace porz¹dko-

we. 
� � �

Do 15 grudnia 2010
roku w³aœciciele psów

i kotów, mieszkaj¹cy na
terenie m. st. Warszawy mo-

g¹ skorzystaæ z bezp³atnego za-

czipowania psa lub kota, w jed-
nej ze 112 wybranych lecznic
weterynaryjnych. Akcjê pro-
wadzi Biuro Ochrony Œrodowi-
ska Urzêdu m.st. Warszawy.
Czipowanie jest bezp³atne. To
doskona³a metoda zapobiega-
nia bezdomnoœci wœród zwie-
rz¹t. W³aœciciele, który zaczi-
powali zwierzêta na swój koszt
mog¹ sami na stronie:
www.safe-animal.eu umieœciæ
dane, b¹dŸ zg³osiæ siê do Wy-
dzia³u ds. Zwierz¹t Biura
Ochrony Œrodowiska Pl. Sta-
rynkiewicza 7/9, pok. 413.
Wpis jest bezp³atny. 

� � �
Mo¿na zg³aszaæ kontrolê au-

tobusów przez policjantów
Wydzia³u Ruchu Drogowego
Komendy Sto³ecznej Policji,
w ramach dzia³añ „Bezpieczne
wakacje 2010”. Kontrolê prze-
prowadza siê w razie uzasa-
dnionego podejrzenia, co do
stanu trzeŸwoœci kierowcy lub
z³ego stanu technicznego poja-
zdu. Kontrole dokonywane s¹
na parkingu przy Torwarze
przy ul. £azienkowskiej od po-
niedzia³ku do pi¹tku, w godz.
5.30 - 9.30 lub do czasu zakoñ-
czenia kontroli ostatniego au-
tobusu. Na kontrole w miejscu
odjazdu dzieci mo¿na umówiæ
siê telefonicznie dzwoni¹c pod
nr 22 603-77-18 dzia³aj¹cy
w weekendy w godz. 9.30 -
5.30, a w dni robocze w godz.
8.00-16.00. Telefon 22 603-
77-55 – czynny ca³¹ dobê,
przyjmuje zg³oszenia, kiedy
nie jest wystawiany posteru-
nek przy Torwarze oraz nie-
czynny jest ww. telefon.

(ab) (ewap)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 - 24.06. godz.18.00 – Dwóch wybitnych pisarzy œredniego
pokolenia: Mi³osz Kamil Manasterski i Zbigniew Milewski, zapre-
zentuje swoj¹ podró¿ na Wschód i najnowsze ksi¹¿ki – na pe³nym
atrakcji spotkaniu autorskim, wstêp wolny; 25.06. godz. 19.00 –
Zapraszamy na Program Jubileuszowy Tadeusza Drozdy „40–lecie
w kabarecie”, wstêp za zaproszeniami; 27.06. godz. 18.00 – Janusz
Horodniczy zaprasza na spotkanie, którego bohaterami bêd¹ Stefa-
nia Grodzieñska i Zdzis³aw Krzyszkowiak, wstêp wolny; 28.06.
godz. 18.00 –W cyklu Swing Club wyst¹pi grupa „Warsaw Dixie
Jazzman”. Wieczór poprowadzi Adam Ferch, wstêp wolny; 29.06.
godz.  17.00 – Wyk³ad z cyklu „Praska Szko³a Zdrowia” – mgr
Krystyna Zarêba – „Æwiczenie mózgu – drog¹ do zdrowia”, wstêp
wolny; 30.06. godz. 17.00 – wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; Mu-
szla Koncertowa w Parku Skaryszewskim – 24.06. godz. 19.00 -
Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i jego goœcie zaprasza-
j¹ na program „Wieczór Œwiêtojañski z Kabaretem Filip z Konopi”.
Bêdzie wiele atrakcji, niespodzianek i konkursów, wstêp wolny –
MUSZLA KONCERTOWA – 01.07.; 02.07. godz. 19.00 – „Ele-
gia o ch³opcu polskim’’ – koncert S³awomira Zygmunta i Krzyszto-
fa Romañskiego, wstêp wolny; 03.07. godz. 19.00 – Ballady I i IV
Fryderyka Chopina oraz utwory Roberta Schumana – w wykonaniu
Jêdrzeja Ignacego Lisieckiego, wstêp wolny; 07.07. – Filmowa Sto-
lica Lata w Parku Skaryszewskim – wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Goc³aw” Filia Centrum Promocji Kultury
ul. Abrahama 20 – 28 czerwca do 23 lipca godz. 7.30 – 17.00
– ART. „Klubowo i Kukie³kowo” – wypoczynek dla dzieci
i m³odzie¿y w ramach akcji „Lato w mieœcie”. Na akcjê przyjmo-
wane s¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku od 7 lat (ukoñczone) do 13 lat.
UWAGA! Iloœæ miejsc jest ograniczona! Udzia³ jest bezp³atny. 
�� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a, ul. Starzyñskiego 21
– 26.06. godz. 18.00 Colas Breugnon - spektakl teatralny na mo-
tywach powieœci Romaina Rollanda przedstawia Towarzystwo
Teatralne „Pod Górkê”; 28.06. – 16.07. Akcja Lato w Mieœcie od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz.9.00 – 15.00 dla dzieci w wieku
7-14 lat. Iloœæ miejsc ograniczona!
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II
25 (os. Stara Mi³osna) - 24.06. godz.19.00 „Œwiat woskiem ma-
lowany”. Wernisa¿ prac Katarzyny Sajkowskiej - batik artystycz-
ny i u¿ytkowy oraz prace filcowe; 27.06. godz. 16.00 - Laura
£¹cz w bajce swojego autorstwa „Kraina Niby-Niby” – przedsta-
wienie dla dzieci „Nie tylko Madonny”; 
�� Pomnik u zbiegu ulic Magenta i Zes³añców w Rembertowie
– 26.06. - obchody 66. rocznicy rozstrzelania przez Niemców 10.
mieszkañców Rembertowa, w tym harcerzy „Zawiszaków”,
godz. 10.00 - Msza Œwiêta w Koœciele Œw. £ucji przy ul. Pade-
rewskiego 42, ceremonia z³o¿enia wieñców (po Mszy Œwiêtej)
przy Pomniku u zbiegu ulic Magenta i Zes³añców Polskich;
�� Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 – 25.06.
w godz. 16.00–19.00 Wieczorek taneczny dla doros³ych. Zabawa
przy muzyce z poczêstunkiem;
�� Sala Kolumnowa Ratusza, Warszawa Rembertów al. Gen. A.
Chruœciela 28 – do 31 sierpnia br. czynna jest wystawa prac Bar-
bary Dulnik, która zajmuje siê malarstwem i rysunkiem, dekoracj¹
wnêtrz oraz renowacj¹ mebli technik¹ „shabby schic”. Pochodzi
z Oœwiêcimia, ale mieszka w Warszawie i tu pracuje twórczo;  
��Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 26.06. w godz.
16.00 – 20.00 Spotkanie Klubu Seniora DK „Wygoda” i RAS-u.
Wystêp artystyczny, wspólna zabawa, ognisko i pieczenie kie³basek;
�� Galeria Nigdy-Nigdy ul. Grochowska 282 (w podwórzu) –
26.06. godz. 19.00 kabaretowe czytanie „Dalekich Krajów“
Agnieszki Kuciak. Polsko-angielska prezentacja  fikcyjnej anto-
logii w wykonaniu niecodziennych recytatorów poœród niezwy-
k³ych dzie³ sztuki; 
��Dom Literatury ul. Krakowskie Przedmieœcie 87/89 – do 20
lipca (we wszystkie dni tygodnia) czynna jest wystawa olejnych
obrazów Aliny Maliszewskiej. Studiowa³a malarstwo w Krako-
wie i w Warszawie. Jest autork¹ wstrz¹saj¹cego cyklu rysunków
przedstawiaj¹cych w³asne prze¿ycia, gdy jako trzynastolatka zo-
sta³a wywieziona z rodzin¹ do Zwi¹zku Sowieckiego; 
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – do 4 lipca br. -
Ocaleni z Mauthausen. Nowa wystawa multimedialna w DSH,
której tematem s¹ losy polskich wiêŸniów, w tym tak¿e mie-
szkañców Warszawy, którzy przebywali w obozach systemu
Mauthausen-Gusen - jednych z najciê¿szych nazistowskich obo-
zów koncentracyjnych. Wstêp wolny;
�� Galeria Plenerowa ul. Traugutta przy Krakowskim
Przedmieœciu – do 14 lipca br. - czynna jest wystawa „Strategia
transportowa Warszawy”. Towarzyszyæ jej bêd¹ miasteczko ko-
munikacyjne dla dzieci oraz multimedialne niespodzianki;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

USŁUGI
HYDRAULICZNE

I GAZOWE
w pe³nym zakresie

Tel. 22 611−89−95
660−51−60−10

* 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

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

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

LOKALE do wynajêcia
FALENICA

biurowe 9 m2 i 34 m2

oraz u¿ytkowy
(produkcja lub magazyn)

85 m2

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA
tel. 606 591 047

Fot. archiwum
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- Widzia³eœ go pan? 
- Widzia³em. 
- Powiem panu, niczego sobie goœæ. Wyglêdny i zagadaæ

z ludŸmi umie. 
- Z t¹ blondynk¹ z miêsnego i z nasz¹ gwiazd¹ z warzyw-

niaka od razu chemie poczu³. W telewizji widaæ by³o, a ka-
mera, panie Eustachy, nie k³amie.

Eustachy Mordziak i Kazimierz G³ówka gawêdzili sobie
jak zwykle, tylko tym razem o sensacyjnej wizycie na baza-
rze Grzegorza Napieralskiego, prezydenta in spe.

- Jak to jest, zastanawia³ siê Eustachy, ¿e dajmy na to
Korwin-Mikke, nasz rodak z linii otwockiej pochodz¹cy, nie
wie, a ten szczecinianin wie, któren bazar jest najlepszy
w Warszawie? Bo faktycznie, nasz jest najlepszy. Na doda-
tek ten z linii otwockiej - libera³, zwolennik wszelkiej wol-
noœci, a do kupców o g³osy poprosiæ przyje¿d¿a m³odziak ze
Szczecina? Mo¿e normalny goœæ, jak wszyscy? Podobnie¿
jego dziadek od 45. w wodoci¹gach szczeciñskich robi³. 

- Te¿ gdzieœ o tym czyta³em. Ale z tem jego rozeznaniem
bazarowej geografii, to bym siê, panie Eustachy, nie pod-
nieca³ za bardzo. Mówi¹, ¿e jakiegoœ doradcê ma, co go po
Warszawie prowadzi. Pocz¹tkowo, to on chcia³ na Ró¿yc-
kiego jechaæ.

- No to zrobi³by numer! Niemo¿liwe, ktoœ go chcia³ wro-
biæ, tam przecie¿ ¿adnego handlu prawie ju¿ nie ma.

- W porê siê podobno zorientowali i podpowiedzieli mu
nasz bazar, gdzie ¿ycie huczy od rana, sam pan wiesz.

- Ciekawe, kto?
- Co kto?
- No, kto mu nasz bazar doradzi³?
- Tajemnica, panie. Mówi¹, ¿e ktoœ tutejszy, kto tu ci¹gle

zakupy robi, od dziecka.
- Kto by nie by³, w³aœciciele i kupcy powinni mu do¿ywot-

niego rabatu udzieliæ – w koñcu za friko mieli reklame
w g³ównych dziennikach.

- Historyjka jednak potwierdza star¹ prawdê, ¿e zawsze
szczêœciu trzeba trochê pomóc. Dlatego tak¹ furorê robi
w Internecie akcja przeciwko stacjom benzynowym.

- Nic nie wiem, Eustachy wygl¹da³ na autentycznie zacie-
kawionego.

- Wacha jest droga po cholerze, sam pan wiesz. No to lu-
dzie skrzykuj¹ siê, ¿eby bojkotowaæ dwie sieci: BP i Stato-
il. BP, bo, jak mówi¹, z pazernoœci Zatokie Meksykañsk¹
truje, a Statoil – wystarczy popatrzeæ na ich ceny…

- I co to da, bzdury panie Kaziu.
- Bzdury? Zobaczymy. Jak nagle ubêdzie im klientów, to ru-

ra im zmiêknie. Najsampierw jakieœ promocje wymyœl¹, a po-
tem z cen popuszcz¹. Pan Kazimierz wydawa³ siê byæ ca³ko-
wicie przekonany, ¿e jak siê tzw. zwyk³y cz³owiek zaprze, to
wygra nawet z tak potê¿nymi koncernami. - Szczêœciu trzeba
pomóc, panie Eustachy. Inaczej ani prezydent in spe by tu nie
wpad³, ani nic. To mo¿e i ta akcja spo³eczna siê uda?…

- Osobiœcie w¹tpiê, ale kto wie. Ró¿ne rzeczy siê zdarza-
j¹… S³ysza³eœ pan, co siê na przyk³ad przydarzy³o pewne-
mu ma³¿eñstwu na szlaku turystycznym? Napotkali studniê.
Na studni tabliczka: Czarodziejska woda, po wypiciu spe³-
niaj¹ siê wszystkie marzenia. Goœæ siê napi³. Po nim nachy-
li³a siê jego ¿ona i wpad³a do œrodka. A on: To dzia³a, to
dzia³a! Szaser

Co tam panie na Pradze...

Szczêœcie z podpórk¹ 

dzwoni¹ z promocjami: w po-
cz¹tku czerwca skusili mnie na
internet w ma³ym modemie,
wtykanym do laptopa. Pierw-
szy miesi¹c - za darmo, dalej
te¿ wygl¹da³o to nieŸle. Œwiet-
nie, z internetem mog³abym
pracowaæ na dzia³ce! 

Umowê, wystawion¹ 07.06.,
kurier przywióz³, wraz z urz¹-
dzeniem, dnia 09.06. Podpisa-
³am, odjecha³. Internet nie

dzia³a³. Zadzwoni³am do
Orange. Dowiedzia³am siê, ¿e
bêdzie dzia³a³, ale po… 10
dniach od podpisania umowy,
bo tyle im zajm¹ ich procedu-
ry!

Od kiedy mam liczyæ ów
miesi¹c, przed up³ywem które-
go mam im toto odes³aæ, jeœli
nie spe³ni oczekiwañ? Nie mo-
gli siê zdecydowaæ i otrzyma-
³am kilka ró¿nych odpowiedzi:

¿e miesi¹c liczymy od daty wy-
stawienia umowy, albo, ¿e od
daty jej podpisania itp. ale nie
od dnia, w którym mogê za-
cz¹æ korzystaæ z „miesiêcznej”
promocji.

Pytam: co to za „promocja
na miesi¹c” skoro obowi¹zuje
– za³ó¿my – od 07.06, ja do-
piero przed 20.06 bêdê mog³a
toto w³¹czyæ (bo te ich proce-
dury z kurierem), a jeœli nie
bêdê chcia³a przed³u¿yæ – mu-
szê im odes³aæ modem tak, by
otrzymali go przed 07.07., czy-
li wys³aæ ok. 30.06. Zamiast
szumnie deklarowanego mie-
si¹ca gratisu pozostaje… nie-
wiele ponad tydzieñ, plus ko-
szty odes³ania, czyli wcale nie
za darmo!

Natychmiast z³o¿y³am skar-
gê. Póki co – odpowiedzi brak,
tylko przys³ali mi a¿ dwa iden-
tyczne smsy bez nazwiska:
„Witam, zajmujê siê zg³oszon¹
reklamacj¹ nr 7019197” i ¿e
siê skontaktuje telefonicznie.
Kto? Nie wiem, podpisu brak.
Promocje? Mam ich doœæ!

żu

Kobiecym okiem

Nawet dziecko wie, ¿e œwiat³o
czerwone to stop, zielone – idŸ,
pomarañczowe – UWA¯AJ! 

Bêd¹c jedn¹ z najdawniej-
szych abonentek sieci komórko-
wej, umowê podpisa³am z Cen-
tertelem (kto go jeszcze pamiê-
ta?!). Centertel zmieni³ w³aœci-
ciela i sta³ siê Ide¹, a nastêpnie
– Orange. Trzeba by³o wiaæ jak
najprêdzej, bo pomarañcz to
barwa ostrzegawcza.

Tak naprawdê to w Orange
mia³am dwa telefony. Ten dru-
gi ju¿ przenios³am wraz z nu-
merem do innej sieci. Zap³aci-
³am oran¿owcom 700 z³ kary,
ale nie odczu³am tego: przy
bardzo du¿ej iloœci rozmów ra-
chunki, co miesi¹c nie wyno-
sz¹ kilkaset z³otych lecz kilka-
dziesi¹t. Mo¿na? Mo¿na! 

Drugi numer, ten starszy,
mam tam nadal. Co jakiœ czas

Uciekaj -
promocja!
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Nasza wielka przyjació³ka, redaktor Barbara Krystyna Henkel czyli popularna Ba-
sia Henkel (od nazwiska mê¿a), odesz³a. By³a wybitn¹ dziennikark¹, specjalistk¹ od
kultury a zw³aszcza teatru, kronikark¹ ¿ycia towarzyskiego Warszawy, która stwo-
rzy³a swój w³asny, niepowtarzalny styl, daleki od dzisiejszego dziennikarstwa skan-
dalizuj¹cego. Mo¿na by ten styl nazwaæ „psychologiczno-dociekliwym”, a wiêc takim,
który wzbogaca wiedzê o osobowoœci opisywanego czy opisywanej, ale jej nie gwa³-
ci, zaspakajaj¹c równoczeœnie naturaln¹ ciekawoœæ czytelnika. Poniewa¿ zaœ w nad-
tytule niniejszej rubryki znajduje siê s³owo „œwiatowe” („uwagi”), to powiedzmy od
razu, ¿e jej felietony trafia³y tak¿e poza granice Polski. Pisa³a ona bowiem do ostat-
niej chwili recenzje teatralne w luksusowym czasopiœmie polsko- i anglojêzycznym
„Golf and Life” („Golf i ¯ycie”), wydawanym w Warszawie i czytanym przez œwiato-
we elity ze wzglêdu na wysoki poziom profesjonalizmu artyku³ów o tym szczególnym
sporcie i na doskona³oœæ angielszczyzny t³umaczeñ. Ona, Basia, nigdy siê nie chwali-
³a pozytywn¹ reakcj¹ zagranicznych czytelników na swe recenzje, ale jej siostra, Bo-
¿ena, stomatolog, od czasu do czasu uchyla³a r¹bka tajemnicy w tej materii. 

Jednym z najwiêkszych zawodowych osi¹gniêæ Basi Henkel by³ zrealizowany
przez ni¹ pomys³ cyklu wywiadów dla czasopisma „Pani” pt. „Bezpieczne zwi¹zki –
zwierzenia s³awnych par”. Cykl ten zaowocowa³ jej ksi¹¿k¹ pod tym samym tytu-
³em, wydan¹ w 2003 roku nak³adem Wydawnictwa Nowy Œwiat, Warszawa. W bran-
¿y i w popularnym odbiorze cykl ten przeszed³ do historii dziennikarstwa polskiego
jako „Dwie po³owy jab³ka”. Poniewa¿ wywiady s¹ w ksi¹¿ce u³o¿one wed³ug alfa-
betu nazwisk, to z przyjemnoœci¹ meldujê, ¿e pierwsz¹ par¹ jest ma³¿eñstwo, które
idealnie ³¹czy œwiat z prawobrze¿n¹ Warszaw¹, a dok³adnie z Sask¹ Kêp¹.
Ta para to Ania i Luca (Luka) Biolato. Luca, niestety, ju¿ od kilku lat nie ¿yje. Ale
by³o to ma³¿eñstwo, o którym w Warszawie mówiono wierszem: „To prawie boska
// polsko-w³oska // para ambasadorska”. Istotnie bowiem, Ania (lubi to zdrobnie-
nie), rodowita warszawianka i Luca Daniele (dwojga imion), na prze³omie lat 1990-
ych i 2000-ych, tak¹ parê tworzyli – on rzeczywiœcie by³ ambasadorem W³och
w Polsce (mia³ do koñca ¿ycia tytu³ „ambasadora tytularnego” czyli w³aœnie do¿y-
wotniego). A ona i Saska Kêpa? Mówi³a Ania Basi Henkel: „Saska Kêpa zawa¿y³a
na ca³ym moim ¿yciu. Urodzi³am siê przy ulicy Walecznych, na Zakopiañskiej mie-
szka³ Luca, najm³odszy wówczas dyplomata w Warszawie, na stanowisku sekretarza
ambasady. A poznaliœmy siê te¿ na Saskiej Kêpie, przy ulicy Bajoñskiej, u znajo-
mych. I pierwsze samodzielne mieszkanie mieliœmy przy Niek³añskiej”. Tu wyjaœnie-
nie. Luca Biolato zosta³ mianowany ambasadorem w Polsce w 1997 roku, ale wcze-
œniej ju¿ s³u¿y³ w Warszawie a wiêc te¿, przez Aniê, by³ zwi¹zany z Sask¹ Kêp¹, czy-
li by³ prawie warszawiakiem. Gdy zosta³ ambasadorem, oboje przeprowadzili siê do
siedziby ambasady tj. historycznego – i imponuj¹cego - Pa³acu Szlenkierów przy
Placu D¹browskiego. Odbywa³y siê tam przyjêcia tak wspania³e, ¿e naprawdê „pra-
wie boskie”. Ania i Luca stanowili niezmiernie atrakcyjn¹ parê: ona piêkna, eleganc-
ka, wytworna, on – bardzo wysoki, przystojny, „ambasadorski”. A oboje – auten-
tycznie przesympatyczni, bez ¿adnych póz, d¹sów i fochów. 

Luca powiedzia³ Basi Henkel (któr¹ oczywiœcie do ambasady, pañstwo Biolato re-
gularnie zapraszali): „Z racji swych misji dyplomatycznych odwiedza³em ze sto kra-
jów, a w siedmiu, nie licz¹c mojej ojczyzny, zatrzyma³em siê na d³u¿ej. Siedem to
tyle ile gwiazd Orsa – Wielkiego Wozu. Polska i Warszawa s¹ jak Gwiazda Polarna,
ta najjaœniej œwiec¹ca. Przede wszystkim dlatego, ¿e to ojczyzna mojej ¿ony. A jeœli
Polska jest Gwiazd¹ Polarn¹, to W³ochy, oczywiœcie s¹ S³oñcem. Nie tylko dlatego,
¿e widzimy je na niebie i czujemy jak grzeje. W³asny kraj, nawet gdyby by³ ponu-
ry, jest dla ka¿dego S³oñcem”. 

Po to, by tak mówiæ, trzeba mieæ w³asne wewnêtrzne ciep³o. Luca je mia³, a pa-
ni Ania je ma.      Zygmunt Broniarek

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

WYKONUJE:


 renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych


 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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


 szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy


 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce


 posiadamy wybór tkanin i transport

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

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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64 LA64 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.

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

KRYNICA ZDRÓJ 
– przyjedŸ po zdrowie i relaks!

Tylko teraz i tylko dla czytelników „Mieszkañca”

14-dniowy turnus
w terminie 26.07–8.08.2010  – 1397 z³

7-dniowy turnus
w terminie 4.07.2010–10.07.2010 

w cenie 749 z³ za osobê
(dla dzieci do 10 roku ¿ycia zni¿ka)

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
Informacje i rezerwacje pod telefonem 

18/471 20 76, 18/471 56 35
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ul. £ukowska 17A
tel./fax: 022 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA 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
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Starsi widzowie kojarz¹ go
z kabaretem Olgi Lipiñskiej,
m³odsi przede wszystkim
z „Tañcem z gwiazdami”,
gdzie Krzysztof Tyniec (54)
wszystkim niedowiarkom
udowodni³, ¿e mê¿czyzna po
piêædziesi¹tce nie musi dostaæ
zadyszki wchodz¹c po scho-
dach.

Zachwyci³ te¿ nienagann¹
sylwetk¹, pracowitoœci¹
i sprawnoœci¹ godn¹ nastolat-
ka. Aktor wygra³ V edycjê
„Tañca z gwiazdami” (jego
partnerk¹ by³a mistrzyni tañca
Kamila Kajak). Wygrana
sprawi³a nie tylko satysfakcjê
moraln¹. Konkretem by³ sa-
mochód, ale te¿ propozycje,
jakie otrzyma³ po programie.
Miêdzy innymi w telewizji
Polsat prowadzi³ teleturniej
„IdŸ na ca³oœæ” (by³ drugim,
a zarazem ostatnim prowa-
dz¹cym ten teleturniej – po
Zygmuncie Chajzerze),
a w TVP2 „Ko³o fortuny”.
Nie powinno to dziwiæ, bo ak-
tor od lat zajmuje siê konfe-
ransjerk¹. Wystarczy sobie
przypomnieæ, jakim doskona-
³ym by³ mistrzem ceremonii
Gali Piosenki Biesiadnej.

Do szko³y œredniej chodzi³
w Zgorzelcu na Dolnym Œl¹-
sku. Czy jako ch³opak myœla³,
¿e kiedyœ bêdzie go zna³a ca³a
Polska? Oczywiœcie, ¿e nie.
Mia³ byæ górnikiem. Ju¿ jako
aktor miewa³ gorsze okresy.

Wtedy, by utrzymaæ siê na po-
wierzchni, handlowa³ na ba-
zarze rajstopami przywiezio-
nymi z dawnej NRD. Dziœ je-
go twarz i dokonania znaj¹

wszyscy.  „Panny i wdowy”,
„Bo¿a podszewka”, „Syzyfo-
we prace”, „Daleko od no-
szy”, „Nie k³am kochanie”,
„Zamiana”. Koniecznie trzeba
te¿ wspomnieæ o jego pracy
w dubbingu. Ma na swoim
koncie ponad 30 filmów,
a niektóre jego kreacje ju¿
przesz³y do historii polskiego
dubbingu: wystarczy wymie-

niæ: Goofy, D¿in, Timon, ¿eby
zrozumieæ na czym polega
mistrzostwo Krzysztofa Tyñ-
ca.

Wielbiciele teatru mog¹ go
podziwiaæ w sto³ecznym Tea-
trze Ateneum, z którym zwi¹-
zany jest od 1998 roku. Wcze-
œniej pracowa³ w teatrach:
Wspó³czesnym, Na Targów-
ku, Za Dalekim, Rampie, Sy-
renie. Wystêpowa³ te¿ w Tea-
trze Dramatycznym w S³up-
sku i Teatrze Rozrywki
w Chorzowie. 

Prywatnie – szczêœliwy m¹¿
historyka sztuki, pani Jadwi-
gi, zwanej przez niego pie-
szczotliwie Jagod¹, albo je-
szcze czulej Jagódk¹, i ojciec
dwóch doros³ych córek: Pau-
liny (absolwentka filozofii
i antropologii w Londynie) –
jest ju¿ mê¿atk¹ i Karoliny
(absolwentka warszawskiej
Wy¿szej Polsko-Japoñskiej
Szko³y Mediów). 

Mo¿e trudno w to uwierzyæ,
ale pañstwo Tyñcowie s¹ ma³-
¿eñstwem ju¿ 32 lata. Ich mi-
³oœæ siêga jeszcze czasów
szkolnych. Przysz³¹ ¿onê ak-
tor pozna³ w Zgorzelcu, gdy
by³ w II klasie szko³y œre-
dniej. I jak wieœæ niesie, by³a
to mi³oœæ od pierwszego wej-
rzenia ze skutkiem... ma³¿eñ-
skim. Trzydziest¹, okr¹g³¹
rocznicê uczcili wyjazdem do
Pragi. 

Jak lubi spêdzaæ wolny
czas? Oczywiœcie najchêtniej
z ¿on¹. Nie zapomina te¿
o sporcie. W wywiadach z du-
m¹ podkreœla, ¿e nadal nie
sprawia mu najmniejszego
problemu ani jazda na rol-
kach, ani hokej. Nie mówi¹c
o takim banale jak jazda na
rowerze, p³ywanie czy... ta-
niec. ¯e jest w tym arcymi-
strzem, nie musi nikogo prze-
konywaæ.  (ap)

Krzysztof TYNIEC
MIESZKAÑCY

Pochodzi z Nowej Rudy, ale po 35 latach spê-
dzonych w stolicy spokojnie mo¿e o sobie
mówiæ, ¿e jest warszawiakiem z wyboru, pra¿a-
ninem z mi³oœci. Aktor od lat mieszka na Saskiej
Kêpie i dobrze mu tu nadzwyczaj.

REKLAMA REKLAMA

Książki na wolności
Oœmiu pisarzy wziê³o w tym roku udzia³
w miêdzynarodowym dniu Bookcrossingu,
który zawsze przypada na pocz¹tku czerwca. 

Pomys³odawczyni¹ by³a mieszkanka Saskiej Kêpy Ma³go-
rzata Karolina Piekarska, autorka m.in. „Klasy pani Czajki”,
której w przedsiêwziêciu polegaj¹cym na uwolnieniu ksi¹¿ek
w miejscach publicznych, towarzyszyli: jej saskokêpski s¹siad
Grzegorz Kasdepke – autor bestsellerowej „Kacperiady”, Han-
na Kowalewska „Tego lata w Zawrociu” i Anna Janko „Dziew-

czyna z zapa³kami” – obie mieszkanki Grochowa, a tak¿e Joan-
na Olech „Dynastia Mizio³ków”, Zofia Beszczyñska „Kot her-
baciany”, Ewa Chotomska „Kuchenny Alfabet” oraz poetka Da-
nuta Niemczyk „Myœli z boku”, która na tê okazjê specjalnie
przyjecha³a a¿ z Bielska Bia³ej. Kolorowy pisarski pochód prze-
szed³ ulicami Francusk¹ i Walecznych nie zwa¿aj¹c na remonty.
Ksi¹¿ki zosta³y uwolnione w trzech knajpkach. W pierwszej
z nich – Herbaciarni Ganders na Francuskiej mi³oœnicy czytel-
nictwa czekali na moment uwolnienia dobre pó³ godziny, bo pi-
sarze najpierw musieli, zgodnie z ide¹ bookcrossingu, zareje-
strowaæ ksi¹¿ki w sieci. 

Bookcrossing zosta³ zapocz¹tkowany w Stanach Zjednoczo-
nych w 2001 roku. Do Polski przyszed³ w 2004 roku. To idea
polegaj¹ca na tworzeniu wielkiej globalnej biblioteki bez po-
mieszczeñ. Ksi¹¿ki ze specjaln¹ nalepk¹ w œrodku porzucane s¹
w dowolnych miejscach. Znalazca na specjalnej stronie
www.bookcrossing.pl mo¿e przeœledziæ kto ksi¹¿kê uwolni³
i gdzie, a po przeczytaniu samemu uwolniæ j¹ w dowolnym
miejscu. Do tej pory na œwiecie uwolniono ponad 5 milionów
ksi¹¿ek. mabro

CENTRUM CENTRUM 
HANDLOWEHANDLOWE

� Podziemny parking � Wózki towarowe � Winda � Ruchome chodniki

UUUU    nnnnaaaassss     kkkkuuuupppp iiii sssszzzz     nnnn iiii eeee    tttt yyyy llll kkkkoooo    nnnnaaaa jjjj llll eeeeppppsssszzzzeeee ::::     
➧ warzywa, owoce, nabiał, 

➧ mięso, wędliny, 
aaaa llll eeee    rrrróóóówwwwnnnn iiii eeeeżżżż ::::

➧ meble,  art. elektrotechniczne, 
➧ odzież, bieliznę, 

➧ art. dla zwierząt, upominki itp.

Targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
Centrum Handlowe pon.−pt. 10.00−19.00, sobota 9.00−16.00

Warszawa, ul. Zamieniecka 90 � (0−22) 333 20 00

UDANE
ZAKUPY!
Du¿e czy ma³e – zakupy za-
wsze mog¹ byæ radosne!
Jedni biegn¹ do hipermar-
ketów, by wype³niaæ wózki
kolorowymi opakowaniami
o obco brzmi¹cych napi-
sach. Inni wol¹ inaczej: na
Szembeku. Tu tak¿e s¹
wózki, ju¿ nie trzeba dŸwi-
gaæ ciê¿kich siat. 

Dlaczego na Szembeku? Bo tylko tu
opas³e, dêbowe beczki z kiszon¹ kapu-
st¹ i ma³osolnymi ogórkami pachn¹
rzeœko i smakowicie. Mo¿na skoszto-
waæ! Tu s¹ orzechy, sypki, suchy mak
i doskona³y miód.

Tu najlepsze s³odziutkie truskawki,
rumiane jab³uszka z grójeckich i wa-
reckich sadów, jêdrne warzywa wprost
od producentów.

Tu œwie¿o od³owione ryby, a tak¿e wy-
bór soczystych miês i wêdlin. 

A na I piêtrze mo¿na kupiæ meble, 
artyku³y elektrotechniczne, odzie¿, bieliznê,
obuwie itp. Mo¿na te¿ kupiæ prezenty!

S³owem – tu, na Szembeku jest
wszystko! 
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¯ydowskie imiê Szlemiel oznacza wyj¹tkowego pechowca.
Jednak jego w³aœciciel – bia³y angielski buldog – cieszy siê wy-
god¹ i beztrosk¹ dostatniego psiego ¿ycia. Mieszka w Alejach
Ujazdowskich otoczony przyjació³mi, których spotyka na spa-
cerze. Nag³y wybuch wojny wywraca psi œwiat do góry nogami
zmieniaj¹c wszystko raz na zawsze. Jego pañstwo trafiaj¹ do
getta, a on sam najpierw na Pragê, a potem na Sask¹ Kêpê. 

Ryszard Marek Groñski znalaz³ zaskakuj¹cy moc¹ przekazu
sposób na opowiedzenie m³odym czytelnikom o Holokauœcie.
W pozornie lekkiej opowieœci prowadzonej z psiej perspektywy
porusza tematy trudne do wyjaœnienia: wojny, dyskryminacji, za-
g³ady. Nietypowy psi bohater sprawia, ¿e opowieœæ o historycz-
nej traumie znajduje nowy wymiar. Delikatnie, umiejêtnie, bez
zbêdnych s³ów i epatowania groz¹ prowadzi czytelnika a¿ do
wstrz¹saj¹cego koñca. „Szlemiel” Ryszarda Marka Groñskiego
staje siê niecodzienn¹ lekcj¹ historii i podró¿¹ w czasie. „Szle-
miel” Wydawnictwo Nowy Œwiat, Warszawa 2010. (mkp)

I za spraw¹ Ambasady
Kolumbii, w³adz dzielnicy
oraz Centrum Promocji Kultu-
ry Dzielnicy Praga Po³udnie.
17 czerwca przed CPK przy
ul. Podskarbiñskiej stanê³a
scena, na której wieczorem,
przez kilka godzin, królowa³y
rytmy i tañce Ameryki £aciñ-
skiej. To, co dzia³o siê na sce-
nie cieszy³o ucho i oko. A do-
k³adniej uszy i oczy kilkuset
widzów imprezy Carnaval de
Barranquilla. 

Karnawa³ w kolumbijskim
mieœcie Barranquilla siêga
swoimi korzeniami po³owy
XIX wieku. To jedna z naj-
wiêkszych imprez na konty-
nencie amerykañskim. Naj-
wiêkszych i najwa¿niejszych.

Œwiadczy o tym chocia¿by
fakt, ¿e Carnaval de Barranqu-
illa jest wpisany na listê œwia-
towego dziedzictwa UNE-
SCO. Kolumbijska fiesta ³¹czy
wszystkie kultury, które przez

wieki tworzy³y ten kraj.
W Karnawale przeplataj¹
i mieszaj¹ siê ze sob¹  wp³ywy
hiszpañskie, afrykañskie
i arabskie wraz z kultur¹ pre-
kolumbijsk¹. Mieszkañcy Pra-
gi Po³udnie mieli wyj¹tkow¹
okazjê obejrzeæ wystêpy ofi-
cjalnego zespo³u Karnawa³u
w Barranquilli. Zespó³ przyje-
cha³ do Polski wraz ze swoimi
Królowymi i gwiazdami. 

Imprezê przed CPK oficjal-
nie otworzyli wiceburmistrz
Pragi Po³udnie Marek Karpo-
wicz i ambasador Kolumbii
Jorge Alberto Barrantes Ulloa.
Obaj panowie podkreœlali, ¿e
wspó³praca pomiêdzy ambasa-
d¹, a dzielnic¹ uk³ada siê zna-
komicie. Faktycznie, nie by³a

to pierwsza kolumbijska im-
preza na Pradze Po³udnie.
Ambasador zaznaczy³ tak¿e
olbrzymi wk³ad, jaki w te im-
prezy wnosi po³udniowopra-
skie CPK i jego dyrektor 

Barbara Wasiak oraz wyjaœni³,
¿e sprowadzenie do Warszawy
tak wspania³ego, oficjalnego
zespo³u Karnawa³u wi¹¿e siê
z dwusetn¹ rocznic¹ niepodle-
g³oœci Republiki Kolumbii. Na
scenie przed CPK najpierw
wyst¹pi³a formacja szko³y tañ-
ca Salsa Net (show Rueda de
Casino), a nastêpnie swoje
mo¿liwoœci taneczne zapre-
zentowa³a m³odzie¿ dotkniêta
chorob¹ Dawna. Przed g³ówn¹
gwiazd¹ wieczoru, scen¹ za-
w³adnê³a nasza formacja tañca
latynoamerykañskiego Ka-
mion Dance. Formacja poka-
za³a siê w utworach swingo-
wych i oczywiœcie latyno-
skich. By³o na co popatrzeæ
i nic w tym dziwnego, bo prze-
cie¿, co zreszt¹ przypomnia³
ze sceny Piotr Galiñski, Ka-
mion Dance, to dziesiêciokrot-
ny Mistrz Polski w tañcach la-
tynoamerykañskich.

Zespó³ Carnaval de Barra-
nquilla zosta³ powitany owa-
cyjnie. Faktycznie, na Pradze
Po³udnie zagoœci³ prawdziwy
karnawa³. Kolorowe i bardzo
bogate stroje, fantastyczny ta-

niec, przemyœlana choreogra-
fia, rytmiczna i porywaj¹ca
muzyka grana przez Kolumbij-
czyków i œwietna atmosfera
wœród publicznoœci sprawi³y,
¿e mo¿na by³o uczestniczyæ
w prawdziwym show. Tañczo-
no zarówno na scenie, jak
i przed ni¹. Show po prostu po-
rywa³ publikê. A na koniec ar-
tyœci porwali na scenê kilkoro
z widzów i zaprosili do wspól-
nego, karnawa³owego tañca.
Bo karnawa³ jest dla wszyst-
kich. W Barranquilli bior¹
w nim udzia³ zarówno starzy,
jak i m³odzi, biedni, bogaci i ci,
o ró¿nych pogl¹dach politycz-
nych. Zapewne dlatego te¿
zmys³owo poruszaj¹ce siê ko-
lumbijskie tancerki „wci¹gnê-
³y” na scenê m.in. radnych Mi-
cha³a Suliborskiego z PO
i Marka Borkowskiego z PiS.
Niestety, po kilku minutach
obydwu radnych ze sceny
sprowadzi³a latynoska kostu-
cha (na zdjêciu). Szkoda, ¿e ta-
ka dawka radoœci ¿ycia, opty-
mizmu, zmys³owoœci i piêkna
tak rzadko trafia siê w naszym
klimacie. Magda Kato

CARNAVAL DE PRAGA
W czerwcu po³udniowoamerykañska ra-
doœæ ¿ycia promienia³a na Pradze Po³u-
dnie. Wszystko za spraw¹ kolumbijskiego
œwiêta zwanego Carnaval de Barranquilla…
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Wycieczka na stadion
17 czerwca grupa mieszkañców Kamionka mia³a okazjê zo-

baczyæ, jak faktycznie wygl¹da budowa Stadionu Narodowego.
Data ta nie by³a przypadkowa…

27 lat temu, 17 czerwca 1983 r., papie¿ Jan Pawe³ II odprawi³ na
ówczesnym Stadionie Dziesiêciolecia uroczyst¹ mszê œwiêt¹. Na
spotkanie z Ojcem Œwiêtym przyby³o wtedy prawie 1,5 miliona
wiernych. Przypomnijmy, ¿e trudne to by³y czasy, bo jeszcze trwa³
stan wojenny. A papie¿ dodawa³ otuchy i wiary mówi¹c w homilii
o narodowych zwyciêstwach, o Odsieczy Wiedeñskiej, Konstytucji
3 Maja, odzyskaniu niepodleg³oœci. Odniós³ siê równie¿ bardzo lo-
kalnie do miejsca, z którego przemawia³. O stadionie powiedzia³,
¿e to „imponuj¹ce miejsce, na tle ca³ej panoramy Warszawy, wœród
zieleni, miêdzy sportem a liturgi¹…”. I s³owa papie¿a ca³y czas s¹
aktualne, o czym przekonali siê mieszkañcy odwiedzaj¹cy w rocz-
nicê tamtej mszy budowê Stadionu Narodowego. Choæ od kilku
miesiêcy widaæ, ¿e stadion roœnie, jak na dro¿d¿ach, to prawdziwy
stan robót mo¿na zobaczyæ dopiero na miejscu.

– To wielkie prze¿ycie – mówi³ wzruszony Janusz Piskorski, mie-
szkaniec ul. Bliskiej, który z trybun patrzy³ na stadionow¹ nieckê. In-
ny z uczestników wycieczki, pan Stanis³aw doda³: – Jak mój syn,

który mieszka w Stanach Zjednoczonych i gra tam w pi³kê dowie siê,
¿e by³em na budowie Stadionu Narodowego, to chyba pêknie z zazdro-
œci… W zasadzie wewn¹trz ju¿ wszystko ma w³aœciwe kszta³ty. Oczy-
wiœcie, jeszcze s¹ one bardzo surowe, betonowe, ale ju¿ widaæ co
i jak. – Moja mama i babcia, które mieszkaj¹ po drugiej stronie Par-
ku Skaryszewskiego, codziennie dogl¹daj¹ budowy… - Rafa³ Kapler
prezes buduj¹cej Stadion Narodowy spó³ki Narodowe Centrum Spo-
rtu ¿artobliwie rozmawia³ z uczestnikami wycieczki. Ale by³y te¿ te-
maty bardzo powa¿ne. „Mieszkaniec” dowiedzia³ siê, ¿e ju¿ nied³ugo
zostanie wskazany operator Stadionu Narodowego. Za rok na mura-
wie boiska, które najm³odsi uczestnicy wycieczki, dziesiêcioletni Mi-
cha³ i Mateusz, okreœlili s³owami „ma³e jakieœ” rozegrany zostanie
inauguracyjny mecz pomiêdzy Polsk¹, a Niemcami. – Prócz tego me-
czu, przed Euro 2012 na stadionie odbêdzie siê jeszcze jedna impreza
rozrywkowa – wyjaœniali pracownicy NCS.              Adam Rosiński

Hymny Polski i Francji za-
brzmia³y 17 czerwca 2010 r.
na uroczystych obchodach
Œwiêta Dywizji Grenadierów,
które odby³y siê na Pradze
Po³udnie. Otworzy³ je Pre-
zes Grenadierów podpu³-
kownik Stefan Gawlik.

Dywizja Grenadierów by³a pierwsz¹
wielk¹ jednostk¹ polsk¹ na obczyŸnie utwo-
rzon¹ przez gen. W³adys³awa Sikorskiego.
Pierwszym jej dowódc¹ by³ gen. Stanis³aw
Maczek, póŸniej gen. Bronis³aw Duch.

Wspomnienie o Grenadierach podczas uro-
czystoœci, które odby³y siê przy pomniku na
rogu ul. Grenadierów i Al. St. Zjednoczo-
nych, wyg³osi³ porucznik Jerzy Piekarski.

W swoim przemówieniu przypomnia³
o walkach w obronie Francji na terenie Al-
zacji i Lotaryngii w 1940 roku, o bitwie
Dywizji pod Lagarde oraz w obronie kana-
³u Marna - Ren.

Tomasz Kucharski burmistrz dzielnicy
Praga Po³udnie podkreœli³ fakt, ¿e bohater-
stwo i mêstwo Grenadierów zosta³o oku-
pione olbrzymimi stratami. Tylko w bitwie
pod Lagarde, która toczy³a siê 17 i 18
czerwca 1940 roku zginê³o blisko tysi¹c
¿o³nierzy.

Burmistrz w swoim wyst¹pieniu przyto-
czy³ tak¿e fragment z ksi¹¿ki „Tragiczny
los Linii Maginota”, któr¹ po latach napisa³
dowódca 3 Armii Francuskiej genera³ Pre-
letat:

„… postawione zadanie Dywizja wyko-
na³a w pe³ni, ponosz¹c znaczne straty i za-
daj¹c przeciwnikowi nieporównywalnie
wiêksze. Nie tylko ocali³a honor ¿o³nierza
polskiego, ale okry³a siê chwa³¹….”

Ho³d zmar³ym Grenadierom sk³adali
miêdzy innymi I Warszawska Dywizja
Zmechanizowana, Pose³ na Sejm RP Alicja
D¹browska, Towarzystwo Przyjació³ War-
szawy oddzia³ Grochów, przedstawiciele
Mazowieckiego Urzêdu Marsza³kowskie-
go. Na koniec uroczystoœci oddano ho³d po-
leg³ym Grenadierom, za mêstwo, odwagê
i za bohaterstwo, o których zawsze bêdzie-
my pamiêtaæ.  (ab)

Pamięć o Grenadierach

Praga wybiera w niedzielê
W najbli¿sz¹ niedzielê, 27 czerwca, na Pradze Po³udnie odbê-

d¹ siê wybory do lokalnych samorz¹dów Goc³awia, Kamionka,
Saskiej Kêpy, Przyczó³ka Grochowskiego i podzielonego na czte-
ry osiedla Grochowa.

Zachêcamy mieszkañców Pragi Po³udnie do wziêcia udzia³u
w tych wyborach i g³osowania na kandydatów do samorz¹dowych
rad osiedli. Przypomnijmy, ¿e nie chodzi tu o osiedla spó³dzielcze,
tylko samorz¹dowe. Praga Po³udnie podzielona jest na osiem ta-
kich osiedli. Ka¿de z tych osiedli, ka¿dy z tych samorz¹dów ma
swoj¹ radê. Rady te sk³adaj¹ siê z mieszkañców wybranych w³a-
œnie w wyborach. Cz³onkowie rad dzia³aj¹ spo³ecznie. Za pracê na
rzecz swoich osiedli i spo³ecznoœci lokalnej nie otrzymuj¹ ¿adne-
go wynagrodzenia. A czêsto jest to praca trudna, a na pewno

wielce czasoch³onna. Rady osiedli wskazuj¹ m.in. w³adzom dziel-
nicy lokalne problemy. Czêsto inicjuj¹ ich rozwi¹zanie. Promuj¹
swoje osiedla i promuj¹ ideê samorz¹dnoœci, bo, co trzeba podkre-
œliæ, w tych najni¿szych rang¹ samorz¹dach nie ma wielkiej poli-
tyki. Nie ma podzia³ów na lewicê, prawicê, czy inne opcje. Nie ma
partyjnej dyscypliny i politycznych animozji. 

Kandydatami do tych rad s¹ Pañstwa s¹siedzi, ludzie, którzy po
pracy, czy nauce spo³ecznie zajmuj¹ siê lokalnymi sprawami. War-
to na nich zag³osowaæ. Tym bardziej, ¿e w tych wyborach mo¿na
g³osowaæ na tak¹ iloœæ kandydatów, jak¹ ma dana rada. Warto ro-
zejrzeæ siê, poszukaæ wyborczego obwieszczenia, dowiedzieæ siê
z niego, gdzie jest Pañstwa punkt wyborczy i poœwiêciæ w niedzie-
lê kilkanaœcie minut na to, aby zag³osowaæ na osoby, które dla do-
bra lokalnej spo³ecznoœci bêd¹ pracowa³y przez najbli¿sze cztery
lata. G³osowanie do rad osiedli odbywa siê w godzinach od 9.00
do 20.00. (ar)
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

JJaakk  wwyyttrrzzyymmaaćć  zz ddzziieecc−−
kkiieemm  ww ppooddrróóżżyy??  JJuużż  ssaammoo
ppoossttaawwiieenniiee  ssoobbiiee  ttaakkiieeggoo
ppyyttaanniiaa  oozznnaacczzaa,,  żżee  bbęęddzziiee
lleeppiieejj,,  nniiżż  oossttaattnniioo..  PPooddrróóżż
ttoo  ddllaa  ddzziieeccii  wwiieellkkaa  aattrraakkccjjaa,,
cchhooćć  ppoo  ppóółł  ggooddzziinniiee  zzddeeccyy−−
ddoowwaanniiee  zzbbyytt  mmoonnoottoonnnnaa..
Należy więc o nie zadbać!
Przede wszystkim – strój na
cebulkę, by uniknąć prze−
grzania. Pod ręką mamy też
ubranko do przebrania na
wypadek poplamienia czy za−
lania. Dbamy, by dziecko
miało zapewniony zapas pi−
cia (najlepiej – niezbyt słod−
kiego), owoce czy marchewki
do pogryzania, małą prze−
gryzkę. Nie eksperymentuje−
my z menu, przygotowujemy
to, co zna i chętnie zje. Ko−
nieczne w podróży są mokre
chusteczki dla dzieci, do−
stępne w szczelnych pakie−
tach, przydatne i dla doro−
słych. Do tego kilka zabawek,
oraz zapas gier „podróż−
nych”, także tych, które nie
wymagają rekwizytów: zga−
dywanki, układanie nowego
słowa na ostatnią literę po−
przedniego słowa, liczenie
mijanych czerwonych samo−
chodów itp. No i − nagrane
bajeczki do posłuchania!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
✓✓ Sa³atka z makaronu I: ugotuj pó³ opakowania makaro-
nu: kokardki, œwiderki czy inne zawijaski. Makaron do sa³a-
tek musi byæ twardszy ni¿ zwykle. Gotowy przelej zimn¹
wod¹ i w³ó¿ do salaterki. Dwie – trzy ma³e cukinie (takie do
25 cm) zetrzyj w cienkie plasterki na tarce do mizerii i mie-
szaj¹c, podsma¿ na oliwie by straci³y surowoœæ. Pod ko-
niec skrop obficie octem balsamicznym. Czerwon¹ paprykê
(spor¹) umyj, oczyœæ i pokrój w cienkie paski gruboœci i d³u-
goœci mniej wiêcej takiej, jak zapa³ka. Gdy wy³o¿ysz gor¹c¹ cukiniê na maka-
ron, mieszaj¹c podsma¿ paprykê (3-4 minuty). Pod koniec dodaj sól i - do sala-
terki. Pierœ kurz¹ (spor¹) ugotowan¹, pieczon¹ czy wêdzon¹, pokrój w kostkê
1x1 cm, dodaj do sa³atki. Posiekaj natkê ze szczypiorkiem (cienkim), dodaj do
ca³oœci wraz z odrobin¹ czosnku (sproszkowany lub œwie¿y) i mocno wymie-
szaj. Jeœli trzeba, dodaj octu balsamicznego czy majonezu (bardzo niewiele).
Nastêpnie pokrój w cienkie s³upki starannie umytego, œwie¿ego ogórka surowe-
go w skórce (wielkoœci banana). Ponownie wymieszaj, odstaw do lodówki. Po-
dawaj zimne. To porcja dla 4-5 osób. Mo¿na przechowaæ przykryte w lodówce
do nastêpnego dnia.

✓✓ Sa³atka z makaronu II: makaron ugotuj, jak w poprzednim przepisie. Gdy
odcedzony i sch³odzony, dodaj pokrojony w paski dobry, ¿ó³ty ser (mniej siê skle-
ja przy krojeniu, gdy jest prosto z lodówki), dwa jaja na twardo, krojone w pó³pla-
sterki, pó³ szklanki suszonych pomidorów z oliwy, równie¿ pokrojonych w paski,
4-5 ma³ych ogórków ma³osolnych. Ca³oœæ dopraw oliw¹ spod pomidorów lub
czerwonym Pesto, które jest znakomitym dodatkiem do letnich sa³atek. Gotowe,
gdy zimne!

✓✓ Ch³odnik jogurtowy: wszystkie potrzebne produkty wstaw do lodówki, by
ch³odnik by³ naprawdê zimny. Zetrzyj na tarce o grubych oczkach œwie¿ego
ogórka ze skórk¹ (2-3 sztuki), lekko posól, odciœnij sok a resztê w³ó¿ do miski
z gêstym, niekwaœnym jogurtem (np. „greckim”). Zetrzyj te¿ 2-3 ogórki ma³osol-
ne (niezbyt kwaœne!), dodaj do miski. Jeden - dwa z¹bki œwie¿ego czosnku
zmia¿d¿, rozetrzyj lub posiekaj, dodaj do ca³oœci i wstaw do lodówki. Posiekaj
pó³ pêczka koperku, dodaj do dania. Gdy naprawdê zimne, podawaj w oziêbio-
nych miseczkach, posypane mielonymi orzechami w³oskimi. 

PPyysszznnaa  JJóózziiaa
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Żona bankiera wpada z niespodziewaną

wizytą do męża do pracy, biegnie do gabi−
netu, otwiera drzwi i zastaje go z sekretarką
na kolanach. Bankier nie traci głowy i dyktu−

je list: „... i na koniec, szanowna rado nadzorcza, zawiada−
miam, że nie obchodzi mnie, czy mamy kryzys, czy nie. Nie
jestem w stanie pracować bez drugiego fotela w gabinecie".

☺ ☺ ☺
Korytarzem bankowym idzie żona prezesa z olbrzymim tor−

tem. Zaprzyjaźniony księgowy pyta ją: − To dla męża?
− Nie, dla jego sekretarki.
− Ma dziś imieniny?
− Nie, ma za dobrą figurę.

☺ ☺ ☺
Kasjer wychodzi od prezesa banku. Pod gabinetem czeka

inny, wezwany na dywanik: − Wchodź śmiało, prezes
uśmiechnięty...

− On?! To niemożliwe!
− Możliwe: zażądałem podwyżki i uśmiał się do łez!

WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 12
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

W najbli¿szym miesi¹cu los siê do Ciebie
uœmiechnie. Tylko niech ta sielanka nie przeszko-
dzi Ci w sprawach zawodowych. Najbli¿szy czas
to najlepszy moment, aby wybraæ siê w podró¿
s³u¿bow¹, pe³n¹ przygód i niespodzianek. Uwa-
¿aj tylko na nowego znajomego, jego uprzejmoœæ
nie bêdzie bezinteresowna. Wsparcia i pomocy
szukaj u przyjació³, mi³oœæ znajdziesz wœród naj-
bli¿szych.

 BYK 22.04-21.05
Mo¿esz mieæ do wykonania trudne zadanie, 
bo wszystko zwali Ci siê na g³owê w jednym mo-
mencie. Nie martw siê, bo to, co wydaje siê spra-
w¹ nie do za³atwienia, oka¿e siê b³ahostk¹,
o której nied³ugo zapomnisz. Pomyœl o waka-
cjach, mo¿e ta propozycja wyjazdu ze znajomymi
nie jest taka z³a?! A mo¿e sam wpadniesz na ge-
nialny pomys³ i zaproponujesz jak¹œ ciekaw¹ tra-
sê, czym zaskoczysz wszystkich, a szczególnie
tê jedn¹ drog¹ Ci osobê. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zaplanuj wakacje póki masz jeszcze na to czas,
nie zostawiaj wszystkiego na ostatni¹ chwilê. Za-
interesuj siê swoim zdrowiem, lekki kaszel, czy
ból gard³a nie jest niepokoj¹cy, ale nie wolno po-
zwoliæ sobie na chorowanie. Tym bardziej, ¿e na-
sil¹ siê naciski, ¿ebyœ podj¹³ siê nowych obo-
wi¹zków. Jeœli dobrze przeprowadzisz rozmowy
mo¿e Ci siê to op³aciæ.

�� RAK 22.06-22.07
Letnie dni wprawiaj¹ Ciê w dobry humor, bê-
dziesz mia³ du¿o energii i przyjazne spojrzenie na
œwiat. Jednak postaraj siê nie zapominaæ o obo-
wi¹zkach i nie przerzucaj swojej pracy na kogoœ
innego. Spróbuj porozumieæ siê z najbli¿szymi,
nie atakuj ich, bo oni chc¹ dla Ciebie jak najlepiej.
Chimeryczne nastroje zostaw za drzwiami.

�� LEW 23.07-23.08
Dopadnie Ciê lekkie rozleniwienie, marzenia
o wypoczynku, zmianie otoczenia i kimœ nowym
do poznania. Porozmawiaj z najbli¿szymi i podej-
mijcie wspóln¹ decyzjê o wyjeŸdzie. Przy tej oka-
zji mo¿e Ciê czekaæ wêdrówka po urzêdach, tutaj
Twoja cierpliwoœæ mo¿e byæ wystawiona na ciê¿-
k¹ próbê, ale co tam - gdy rykniesz jak rasowy
lew, ustawisz wszystkich do pionu i sprawa bê-
dzie za³atwiona. 

�� PANNA 24.08-23.09
Nie myœl ju¿ o pracy, ani obowi¹zkach. Je¿eli
w najbli¿szych dniach masz w planach jakiœ
szalony wypad po sklepach lub nocn¹ imprezê
– to rzuæ wszystko i ich nie przegap. Czasami
trzeba siê zabawiæ, poprawiæ sobie humor
i cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹. Dziêki temu na³a-
dujesz swoje akumulatory do dalszych dzia-
³añ. Koñcówka czerwca bêdzie obfitowa³a

w ró¿norodne spotkania towarzyskie i bizneso-
we.

�� WAGA 24.09-23.10
Nie trzeba martwiæ siê na zapas. Spróbuj ode-
rwaæ siê od problemów, dobrym pomys³em by³by
wyjazd – chocia¿by weekendowy. Spróbuj daæ
szansê losowi, czasami pomaga nam w rozwi¹-
zaniu naszych zmartwieñ. Nie wszystko, co siê
dzieje dooko³a Ciebie jest z Tob¹ zwi¹zane. Od-
prê¿ siê i zrelaksuj, oczarowany piêknem przyro-
dy mo¿esz dostrzec w okolicy jak¹œ powabn¹
osobê chêtn¹ do dotrzymywania Ci towarzystwa.

�� SKORPION 24.10-23.11
Lubisz byæ w centrum zainteresowania, brakuje
Ci oklasków i pochwa³. Przyda siê wiêcej skrom-
noœci, bo i tak jesteœ najlepszy. Nie zapominaj
o obowi¹zkach, bo w pracy mo¿esz odnieœæ spo-
re sukcesy, jeœli ze wszystkim sobie poradzisz -
wyje¿d¿aj na zas³u¿one wakacje. Urlop nale¿y Ci
siê bardziej ni¿ komukolwiek innemu.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Ostatnio mo¿esz czuæ siê nie najlepiej, mieæ ma-
sê problemów i wra¿enie, ¿e sytuacja jest bez
wyjœcia. Spójrz na œwiat optymistycznie, wszyst-
ko siê u³o¿y, musisz tylko zaufaæ sobie. W pracy
czeka Ciê pasmo sukcesów, ale b¹dŸ czujny i nie
przegap szansy na awans lub podwy¿kê. Unikaj
nies³ownych osób, bo mo¿esz zostaæ koz³em
ofiarnym, jeœli dasz siê wykorzystaæ. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W najbli¿szym czasie bêdziesz musia³ podj¹æ
pewn¹ wa¿n¹ decyzjê. Nie bêdzie ³atwo, wiêc je-
œli mo¿esz skorzystaj z pomocy i porady przyja-
ció³. Nie zawsze te¿ udaje Ci siê odpowiednio wy-
korzystaæ czas na swoje sprawy. Pamiêtaj wiêc,
¿e czas to pieni¹dz, a przyjemnoœci mog¹ pocze-
kaæ. Tylko nie za d³ugo, bo warto umilaæ sobie ¿y-
cie ma³ymi radoœciami, wtedy jest znoœniejsze…

�� WODNIK 21.01-19.02
Twoja praca zostanie zauwa¿ona i doceniona, to
dobry moment, aby poprosiæ o podwy¿kê. W ¿y-
ciu osobistym musisz uzbroiæ siê w cierpliwoœæ,
nieporozumienia domowe skoñcz¹ siê ju¿ nieba-
wem, a w Twoich planach pojawi siê wiele no-
wych interesuj¹cych propozycji, nad którymi po-
winieneœ powa¿nie siê zastanowiæ. Szczególnie
teraz wskazana jest dyskrecja – uwa¿aj co i do
kogo mówisz…

�� RYBY 20.02-20.03
W Twoim ¿yciu wszystko powoli siê u³o¿y. W do-
mu dziêki przyjaznej atmosferze opanuje Ciê b³o-
gi spokój, nie bêdziesz musia³ siê zbytnio niczym
martwiæ, ale za to w mi³oœci bêdziesz musia³ siê
wysiliæ na oryginalnoœæ... Bez wielkich emocji i ¿y-
ciowych zakrêtów masz szansê na przeprowa-
dzenie bardzo powa¿nych inwestycji lub zmian.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 10 dni o daty ukaza-
nia siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 10/2010 „Wojna to loteria”. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Katarzyna Nowak z ul. Fieldorfa. Wa¿ne do 02.07.br.  

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Słowo URLOP pochodzi z niemieckiego urlaub, jest to gwaranto−

wany prawem czas, gdy pracownik pobiera świadczenia choć jest
wolny od pracy, a jego długość zależy m.in. od stażu pracy, podpi−
sanej umowy z pracodawcą, szczególnych warunków pracy a także
– przepisów, obowiązujących w danym państwie. Może być m.in.

wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, okolicznościowy a także, w szczególnych
wypadkach, bezpłatny.

Wakacje, to potocznie czas wolny od nauki szkolnej, ale to słowo ma też szersze, pra−
wnicze znaczenie – vacatio legis, czyli czas między opublikowaniem ustawy a jej wej−
ściem w życie. Wakacje po angielsku nazywają się Holiday, po rosyjsku to kanikuły lub
otpusk, po szwedzku i duńsku – ferie, a po islandzku – sumarleyfi. 

W zasadzie w Polsce też używamy terminu ferie, lecz stosujemy go częściej do krót−
szych przerw w nauce: ferie zimowe, ferie wiosenne. Słowo ferie pochodzi ze starorzym−
skiego feriae, co oznaczało wówczas dni odpoczynku wypadające w święta ważnych
bóstw, przeznaczone na uroczyste obrzędy i celebracje. Dziś w ferie celebrujmy często…
komputer! CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

�� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami. Tel. 606-970-805

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty.

Tel. 22 610-33-84; 
0601-235-118

� Ksi¹¿ki – dojadê. 
Tel. 22 826-03-83; 0502-322-705
� Ksi¹¿ki, komiksy p³atne go-
tówk¹. Tel. 5012-256-294
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

� Biuro Rachunkowe Krypska
39: Ksiêgi handlowe, podatko-
we, p³ace, VAT, ZUS, Licencja
MF. Tel. 22 813-40-65; 

507-026-741
�� KREDYTY, PO¯YCZKI. 

TEL. 605-92-22-52

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

� Lekarz internista – wizyty
domowe. Tel. 660-594-505

NAUKA

� Liceum dla doros³ych.
Tel.(22) 517 77 40; 602 232 879
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 
Tel. 22 310-27-40, 22 879-87-66, 

fax. 22 879-87-66
� Matematyka. 

Tel. 607-163-744
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. (22) 310-27-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP.

Tel.(22) 879-87-66; 
602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dwupokojowe bezpoœrednio. 
Tel. 602-525-285

� Dzia³ka budowlana 641
m kw., ko³o Wi¹zownej w Gór-

kach gmina Dêbe Wielkie, cena
65 tys. z³. Tel. 508-175-295
�Mieszk. 2 p. 48 m kw., P 2/3,
Praga P³d. ul. Paca. 

Tel. 794-909-521
� Sprzedam w³asnoœciowe
miejsce parkingowe w budynku
Meissnera 1/3. Cena 28000 z³. 

Tel. 602-241-900

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� 32 m kw. na wiêksze, dop³a-
cê. Tel. 505-383-341

DAM PRACĘ

� Emeryt lub rencista do roz-
wo¿enia ciast po Warszawie
w weekendy, energiczny, dys-
pozycyjny, prawo jazdy kat. B.,
8 z³/h. Marysin Wawerski ul.
Zwi¹zkowa 23. 

Tel. 604-226-818
�� Firma odzie¿owa Besta Plus
w Warszawie Weso³ej zatru-
dni pracowników do dzia³u lo-
gistyczno-magazynowego. 

CV wysy³aæ:
rekrutacja@bestaplus.pl

� Kasjerów i sprzedawców do
sieci sklepów spo¿ywczych
w Józefowie ul. NADWI-
ŒLAÑSKA oraz Warszawie. 

Kontakt: 22/547-05-42; 
510-203-907

SZUKAM PRACY

� Kobieta 55 lat, doœwiadcze-
nie zawodowe, praca w ka-
drach, znajomoœæ programu
Modu³ Kadry-P³ace Symfonia
Forte Sage P³atnik; podejmie
pracê w kadrach lub inn¹ admi-
nistracyjn¹. 
e-mail:gosiat@poczta.neostrada.pl 

Tel. 603-695-486; 
22 879-86-68

� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 606-964-522

OGRODNICZE

� Ogrodnictwo – komplekso-
wo. Tel. 0602-58-75-13

RAMKA
Us³ugi ogrodniczo-porz¹dko-
we, kompleksowa pielêgnacja
ogrodów, nasadzenia, przycina-
nie drzew i krzewów, wywóz
z³omu, gruzu itp. Tel. 798-664-
639
� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656

www.podatki-doradca.pl
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 22 613-04-30; 0603-807-481

RÓŻNE

� Anteny TV/SAT monta¿. 
Tel. 508-227-167

� Meble kuchenne szafy, gar-
deroby, meble na zamówienie. 

Tel. 607-595-327 Producent
� !!!Odzie¿ Nowa i U¿ywa-
na!!! Zapraszamy!!! Niskie ce-
ny!!! P³owiecka 74 przy przy-
stanku autobusowym. 
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE -TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 0500-336-607

SPORT

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

Tel. 22 870-52-72

USŁUGI

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

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

�� ALKO – przeprowadzki. 
Tel. 512-139-430

�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez op³at,
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2
i TVN), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa,
gwarancja! 
www.lemag-tvsat.waw.pl 

Tel. 22 815-47-25; 
501-123-566 

� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33, 

604-506-278
�� ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 22 818-07-17

�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 
Tel. 22 810-67-92; 0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
� Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, WYK£ADZIN, TAPI-
CERKI – KARCHEREM. 

TEL. 694-825-760
� CZYSZCZENIE 9 lat Kar-
cherem dywanów, materacy, ta-
picerki meblowej i samochodo-
wej. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
�� Elektryczne - G³owacki.
Tel. 22 428-35-53; 504-61-88-88 
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53;
662-065-292

�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 0604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 22 428-35-53, 

504-61-88-88
� Glazura – remonty. 

Tel. 792-437-883
� Glazura – fachowe porady. 

Tel. 692-885-279
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 22 671-05-82
�� Hydrauliczne – G³owacki.
Tel. 22 428-35-53, 504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 

660-51-60-10
� Hydraulika wod.- kan.gaz. –
piece, przegl¹dy kominiarskie,
gazowe, remonty.

Tel. 696-321-228
�� Hydraulik. 
Tel. 502-031-257, 22 815-66-60
�� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

Tel. 694-825-760
� Lodówki, pralki. 
Tel. 22 671-80-49, 601-361-830; 

604-910-643
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521

�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 22 428-35-53, 

504-61-88-88
�Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
� Malowanie, tapetowanie, gi-
psowanie, doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
��MALOWANIE. 

TEL. 665-708-984 
�� Meble kuchenne, szafy
wnêkowe, garderoby na wy-
miar. Projekt, wycena gratis. 

Tel. 792-093-410
� Naprawa – pralki, lodówki. 

Tel. 0603-047-616; 
502-562-444

�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 22 671-94-53; 

692-420-605
�� Naprawy i remonty pralek
w domu klienta. Emeryci 50%
taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 0602-216-943

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 
� Ocieplenia. Tel. 660-473-628
�� Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samocho-
dowej. Zamówienia ju¿ od 49
z³. Tel. 0728-138-222 
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przeprowadzki najtaniej. 

Tel. 505-900-180
� Remonty – kompleksowo. 

Tel. 792-437-883
�� REMONTY – komplekso-
wo. Tel. 694-809-402
�� Serwis RTV, LCD – napra-
wy telewizorów, DVD, piloty.
Monta¿, konserwacja anten
TV, SAT. 30 lat na rynku. 

Tel. 22 671-33-22; 
503-71-76-70 

�� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485

�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771
� Us³ugi remontowe. 

Tel. 0602-58-75-13
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874
�� WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163

USŁUGI/porządkowe

RAMKA
KOPIOWANIE NAGRAÑ
VHS DVD Skopiujemy Twoje
wspomnienia zanim znikn¹
z taœmy! VIDEO CLUB Gro-
chowska 119 tel. 22 870-38-
87. Do 30 lipca rabat 10% na
has³o Mieszkaniec.

USŁUGI/remontowe

� Glazura, terakota, gres, zabu-
dowa G-K. Profesjonalnie. 

Tel. 0603-136-937
�Malowanie - czysto, solidnie,
drobny remont. 

Tel. 601-20-33-13
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 
510-711-163

� Zak³ad meblowy MEBLO-
SKAR oferuje meble na wy-
miar: zabudowy kuchenne, sza-
fy z drzwiami przesuwnymi,
garderoby, meble pokojowe,
sypialne, sklepowe, biurowe
i inne. Tel. 0510-138-522

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813

KOMUNIKATY

� Poszukujê œwiadka potr¹ce-
nia - przez Peugeota – kobiety
na pasach przy zielonym œwie-
tle – w dniu 14 stycznia 2010 r.
na skrzy¿owaniu Wiatracznej
i Dwernickiego o godz. 8.00-
8.15. Proszê o kontakt m³od¹
kobietê, która spisa³a nr reje-
stracyjny samochodu. 

Tel. (81) 828-47-40; 
665-183-611 
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Nak³ad: 
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Us³ugi ogrodniczo-porz¹dko-
we, kompleksowa pielêgnacja
ogrodów, nasadzenia, przyci-
nanie drzew i krzewów, wy-
wóz z³omu, gruzu itp. 

Tel. 798-664-639
GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 

KOPIOWANIE NAGRAÑ
VHS DVD Skopiujemy Two-
je wspomnienia zanim znikn¹
z taœmy! VIDEO CLUB Gro-
chowska 119 tel. 22 870-38-
87. Do 30 lipca rabat 10% na
has³o Mieszkaniec.

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

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.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 604-216-738
www.genita .p l

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

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
22 836-69-16; 608-054-093

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

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75
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Park Skaryszewski 
W ramach Programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski

Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informa-
cje o zabytkach. Dziœ przedstawiamy Park Skaryszewski. 

Od strony Mostu Poniatowskiego Praga Po³udnie wita nas parkiem.
Park Skaryszewski, którego patronem zosta³ wybitny polski kompozy-
tor, pianista i polityk Ignacy Jan Paderewski jest najwiêkszym parkiem
prawobrze¿nej Warszawy. 

Ograniczony ulicami: Miêdzynarodow¹, al. Zielenieck¹, al. Wa-
szyngtona oraz Jeziorkiem Kamionkowskim, jest nie tylko jednym
z najpiêkniejszych parków w Warszawie, ale w 2009 roku zosta³ wy-
brany najpiêkniejszym parkiem w Polsce. 

Park Skaryszewski jest przyk³adem parku krajobrazowego. Jego hi-
storia siêga pocz¹tku XX w. Powstawa³ w latach 1906 – 1922 na ob-
szarze zniszczonej podczas rzezi Pragi osady Skaryszew. Jego autorem
by³ Franciszek Szanior, ogrodnik pe³ni¹cy w tamtych latach obowi¹zki
dyrektora ogrodów miejskich. Park zosta³ zaprojektowany zgodnie
z wywodz¹c¹ siê z Anglii „ide¹ wkomponowania naturalnej przestrze-
ni w urbanistyczny uk³ad miasta”, która polega³a na umieszczaniu

przestrzeni parkowych przypominaj¹cych naturalny krajobraz w zabu-
dowie miasta. Z uwagi na bliskoœæ Wis³y teren pod parkiem zosta³ po-
dniesiony, wykopano dwa sztuczne stawy - tzw. „kajakowy” i „³abê-
dzi”. Od 1907 r. teren zaczêto obsadzaæ ró¿nymi drzewami i krzewami. 

W okresie miêdzywojennym Park Skaryszewski zosta³ wyposa¿ony
w pierwsze boisko sportowe z bie¿ni¹ a tak¿e korty tenisowe, przystañ
dla ³ódek i k¹pielisko z trampolin¹. Spowodowa³o to znaczny nap³yw
ludnoœci, która w zaciszu parkowej przestrzeni szuka³a nie tylko odpo-
czynku, ale i nowoczesnych obiektów sportowych. Park okaza³ siê tak-
¿e idealnym miejscem do ekspozycji sztuki. Poczynaj¹c od 1927 r. po-
jawi³o siê w nim wiele pomników i rzeŸb. Warto tu wspomnieæ o „Tan-
cerce” Stanis³awa Jackowskiego, „Kapi¹cej siê” Olgi Niewskiej czy
ufundowanym przez Ignacego Paderewskiego pomniku Edwarda M.
House’a. 

Druga wojna œwiatowa niestety nie oszczêdzi³a Parku, którego infra-
struktura uleg³a zniszczeniom. W okresie powojennym w parku usta-
wiono Pomnik ¯o³nierzy Radzieckich, a w roku 1988 ods³oniêto p³ytê
pamiêci Lotników Brytyjskich oraz popiersie Ignacego Jana Paderew-
skiego. Dominika Adamska

Przedstawienie teatralne
„Sumienie” oraz skecz „U le-
karza” mo¿na by³o zobaczyæ
na scenie teatru szkolnego
Gimnazjum nr 26 im. J. Ko-
chanowskiego (ul. Funda-
mentowa 38/42) w poniedzia-
³ek 7 czerwca. Jak co roku,
w ramach spotkañ „U Jana
pod lip¹”, gimnazjaliœci i ab-
solwenci szko³y zaprezento-
wali sztukê teatraln¹ oraz
krótki program kabaretowy.

Przygotowania trwa³y prawie
pó³ roku. Zaanga¿owanych
w nie by³o oko³o 20 osób. 

- Myœlê, ¿e efekty bêdzie wi-
daæ - chwali³ m³odych aktorów,
opiekun szkolnego Ko³a Tea-
tralnego i re¿yser przedstawie-
nia Adam Goœciñski. „Na
pierwszy ogieñ” poszli bardziej
ju¿ doœwiadczeni, absolwenci
szko³y – kabaret „Stado”. 

Grupa zaprezentowa³a autorski
skecz pt.: „U lekarza”. Wystêp
zakoñczy³ siê sukcesem. Wi-
downia w dobrym nastroju
oczekiwa³a na drug¹ czêœæ,
czyli przedstawienie „Sumie-
nie”.

A by³o na co czekaæ. Nie co
dzieñ zdarza siê bowiem, aby
gimnazjaliœci brali na warsztat
tak trudn¹ literaturê. Wystawia-
na przez nich sztuka to adapta-
cja „Portretu” S³awomira
Mro¿ka. Aby tekst przysposo-
biæ do wspó³czesnych realiów
zosta³ nieco zmodyfikowany,
a tytu³ zmieniono na „Sumie-
nie”. 

G³ównym bohaterem przed-
stawienia jest tu mê¿czyzna,
którego wyrzut sumienia przy-
biera namacaln¹, ca³kowicie fi-
zyczn¹ postaæ drugiego mê¿-
czyzny. Obaj panowie rozma-
wiaj¹ ze sob¹, graj¹ w szachy
a nawet udaj¹ siê po poradê do
lekarza specjalisty. Sztuka trak-
tuje o tym, co dzieje siê, gdy
sumienie przestaje nam do-
skwieraæ, i o tym, co mo¿e siê
staæ, kiedy ca³kowicie je zigno-
rujemy. Na przyk³ad, zostawi-
my w domu, a sami wyruszymy
w podró¿...

Tak powa¿n¹ tematykê, m³o-
dzi aktorzy pokazali w odwa¿-
ny i przekonuj¹cy sposób.
Op³aci³a siê pó³roczna praca
i godziny prób. Widownia na-
grodzi³a m³odych artystów
gromkimi brawami. Sukcesem
nie bêdzie mo¿na siê jednak
d³ugo cieszyæ. Po wakacjach
trzeba siê bêdzie przecie¿ zaj¹æ
realizacj¹ nowego projektu...

O.K.

Ostatnia konferencja cyklu: „Model
wspierania przedsiêbiorczoœci na Ma-
zowszu” odby³a siê 11-12 czerwca w Wy-
¿szej Szkole Informatyki, Zarz¹dzania
i Administracji (Dobra Uczelnia).

Poprzednie ods³ony projektu kierowane
by³y do m³odych ludzi pragn¹cych postawiæ
pierwsze kroki w dziedzinie przedsiêbior-
czoœci. Tym razem nacisk po³o¿ono na
aspekt polityczny oraz miêdzynarodowy
problem. Podjêto tematykê ró¿nic w kszta³-
towaniu postaw przedsiêbiorczych w ró¿-
nych krajach. W konferencji wziêli udzia³
miêdzy innymi wybitny filozof s³owacki,
profesor Frantisek Mihina oraz laureatka
nagrody ERINET Innovation za wk³ad
w opracowanie i wprowadzenie innowacyj-
nych produktów na rynek, Joanna Izdebski.

O przedsiêbiorczoœci w politycznym wy-
miarze wypowiadali siê wicemarsza³ek Sej-
mu, Stefan Niesio³owski oraz by³y premier,

Józef Oleksy. - Z tej konferencji m³odzi lu-
dzie powinni wynieœæ pewne wyczulenie do-
tycz¹ce tego, ¿e w XXI wieku o konkuren-
cyjnoœci mniej bêdzie decydowaæ baza su-
rowców, maszyn czy pracy, a zacznie mieæ
znaczenie kapita³ intelektualny. Potrzeba

impulsu, aby ludzie sami sobie dali szansê.
Takim bodŸcem mo¿e byæ w³aœnie taka kon-
ferencja, jak ta – podsumowa³ swoje wyst¹-
pienie Józef Oleksy.

O korzyœciach, jakie cykl spotkañ przy-
niós³ Dobrej Uczelni mówi prof. Zdzis³aw
Nowakowski, rektor WSIZiA. – Te konfe-
rencje s¹ ciekawe w kategorii wybierania
œcie¿ki ¿yciowej. Otrzymujemy sygna³y, ¿e
cykl spotka³ siê z ciep³ym przyjêciem. Jed-
nak jego wp³yw na m³odych ludzi bêdziemy
mogli oceniæ za kilka lat.

Konferencje sfinansowano z œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. G³ównym celem cyklu by³o zbli¿e-
nie œrodowiska naukowego oraz gospodar-
czego. W trzech spotkaniach uczestniczy³o
oko³o 600 osób. Zdzis³aw Nowakowski za-
pewnia, ¿e nie by³a to ostatnia inicjatywa
Dobrej Uczelni. – Staramy siê otwieraæ na
okolicznych mieszkañców, chcemy udowo-
dniæ, ¿e oœrodek akademicki mo¿e byæ cen-
trum naukowym i kulturalnym spajaj¹cym
ca³¹ dzielnicê. Olga Kamionek

Zapasy z Mrożkiem

Inwestycja w młodych



Sportowe emocje i duch
walki wype³ni³y w drugi 
weekend czerwca stadion
„Or³a”przy ul. Podskarbiñ-
skiej. Zawody odby³y siê
w ramach XVI Ogólnopol-
skiego Fina³u Czwartków
Lekkoatletycznych, organi-
zowanych przez Stowarzy-
szenie „Sport Dzieci i M³o-
dzie¿y” przy wspó³pracy
z Ministerstwem Sportu
i Turystyki, Urzêdem Mia-
sta sto³ecznego Warszawy
oraz Urzêdem Marsza³kow-
skim Województwa Mazo-
wieckiego. 

Ceremoniê rozpoczêcia
uœwietni³a Orkiestra Repre-
zentacyjna Wojska Polskiego.
Po niej, niczym na prawdzi-
wej olimpiadzie przedstawi³y
siê dru¿yny z siedemdziesiê-

ciu jeden miast Polski. Ofi-
cjalnego otwarcia imprezy
dokonali: Prezes Zarz¹du Sto-
warzyszenia „Sport Dzieci
i M³odzie¿y”- Andrzej Maj-

kowski oraz Minister Sportu
i Turystyki - Adam Giersz. 

Trybuny kibiców wype³nio-
ne by³y po brzegi, a sektor
VIP zgromadzi³ wiele osobi-

stoœci znanych ze sportowych
dokonañ.

Robert Korzeniowski opo-
wiedzia³ m³odym uczestnikom
o tym, jak On sam rozpoczyna³
swoj¹ przygodê ze sportem.
Zapewne podsyci³ tymi opo-
wieœciami jeszcze wiêksz¹ wo-
lê walki i pragnienie bycia naj-
lepszym. Tak jak w przypadku
doros³ych zawodników, ka¿da
z tych m³odych osób odczuwa-
³a emocje na swój w³asny spo-
sób. By³y dzieci, traktuj¹ce
wystêp bardziej jako zabawê,
by³y te¿ takie, które najmniej-
sz¹ nawet pora¿kê prze¿ywa³y
bardzo silnie. Nie da³o siê nie
zauwa¿yæ, jak ogromny wp³yw
mia³o wsparcie trenerów i ro-
dziców, stanowi¹cych w tych
dniach na „Orle” najmocniej-
sz¹ grupê kibiców. Chwilami
odnosi³o siê wra¿enie, jakby to
w³aœnie opiekunowie prze¿y-
wali zmagania swoich wycho-
wanków silniej ni¿ oni sami. 

Dziewczêta i ch³opcy mi-
strzowsko pokonywali swoje
s³aboœci podczas kolejno roz-
grywanych konkurencji. Tutaj
ka¿dy chcia³ byæ szybszy, sko-
czyæ czy rzuciæ dalej i wy¿ej. 

M³odzi zawodnicy odnosili
swoje pierwsze ma³e - wielkie
niepowodzenia i sukcesy.

Zawody tego typu to kwin-
tesencja prawdziwego sportu
– wolnego od zawiœci, ³ama-

nia zasad i biegu po jak¹kol-
wiek korzyœæ. Te dzieci chcia-
³y zwyciê¿aæ dla siebie sa-
mych i dla tych, którzy wierz¹
w nich i wspieraj¹ ca³ym ser-
cem. 

Polska ma wielu znakomi-
tych sportowców, dla których
czysta rywalizacja jest sen-
sem ¿ycia. Najczêœciej to w³a-
œnie oni siêgaj¹ po medale,
staj¹ na podium, z oczami pe³-
nymi ³ez wzruszenia i dumy
œpiewaj¹ hymn narodowy. To
oni s¹ przyk³adem i bohatera-
mi dla najm³odszych stawia-
j¹cych swoje pierwsze kroki
we wspó³zawodnictwie.

Niew¹tpliwie poœród „czwart-
kowiczów” rodz¹ siê wielkie
lekkoatletyczne talenty a pasja,
jak¹ w sobie maj¹ jest najlep-
szym drogowskazem w podró¿y
po sukces i co najwa¿niejsze
drog¹ do samorealizacji i spe³-
nienia najskrytszych marzeñ.

enigma

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11117777

REKLAMA REKLAMA

Europa strzelała 
na „Drukarzu”

Ponad 160. ³uczników rywalizowa³o w miniony
weekend w miêdzynarodowych zawodach na
obiekcie Klubu Sportowego Drukarz Warszawa.

Na 27. Miêdzynarodowy Memoria³ im. Ireny Szyd³owskiej
przyjechali ³ucznicy z ca³ej Polski oraz Ukrainy, Wielkiej Brytanii,
Estonii, S³owacji i Litwy. Zawodnicy przez trzy dni walczyli o jak
najlepsze wyniki indywidualne i dru¿ynowe. „Mieszkaniec” naj-
bardziej kibicowa³ zawodnikom naszego „Drukarza”, klubu,
w którym sekcja ³ucznicza dzia³a bardzo prê¿nie i czêsto odnosi
sukcesy. I nie zawiedliœmy siê. Najlepsza nasza ³uczniczka, Iwona

Marcinkiewicz, zajê³a drugie miejsce w kategorii seniorek. Pani
Iwona wraz z duetem sióstr P³a¿ewskich, Jagod¹ i Katarzyn¹, wy-
strzela³y trzecie miejsce w grupowej rywalizacji kobiecej. Z mê-
skich sukcesów „Drukarza” trzeba odnotowaæ czwart¹ pozycjê
Maurycego Œwieczaka, który walczy³ w kategorii juniorów. Nieste-
ty, tym razem wœród laureatów zawodów zabrak³o Macieja Hu-
szcza, ³ucznika, którego wyniki na memoriale mog³yby byæ lepsze.
Tym bardziej, ¿e te zawody s¹ uwzglêdniane w œwiatowym rankin-
gu FITA (Miêdzynarodowej Federacji £uczniczej).

Trzeba przyznaæ, ¿e mimo ró¿nych zawirowañ pogodowych
w ostatnim czasie, ³ucznicze zawody na „Drukarzu” wstrzeli³y siê
w idealn¹ pogodê. Prowadz¹cy sekcjê ³ucznicz¹ Pawe³ Soliñski,
bardzo obawia³ siê, ¿e deszcze i burze mog¹ pokrzy¿owaæ przebieg
imprezy. Tymczasem pogoda by³a optymalna, a popsu³a siê tylko
w czasie ceremonii rozdawania nagród. 

Niestety, radoœæ z dobrych wyników zawodników „Drukarza”
trochê zosta³a przyæmiona przez informacjê o mo¿liwym koñcu ka-
riery Iwony Marcinkiewicz, o której prezes klubu Zbigniew Kania
mówi „nasz towar eksportowy”. Faktycznie, ta jedna z najlepszych
polskich ³uczniczek, licz¹ca siê na œwiatowych torach, potwierdzi-
³a nam niepokoj¹ce informacje. – Do zakoñczenia kariery zmusza-
j¹ mnie wzglêdy finansowe – powiedzia³a „Mieszkañcowi” mistrzy-
ni – Nie otrzyma³am stypendium i po prostu nie mam za co treno-
waæ i wystêpowaæ w zawodach. Choæ jeszcze do koñca wszystko
nie jest przes¹dzone, to taki przebieg wypadków jest bardzo niepo-
koj¹cy. Nasza olimpijka, Mistrzyni Europy i kilkukrotna finalistka
Mistrzostw Œwiata ma dopiero 35 lat i mog³aby dla Polski wystrze-
laæ jeszcze wiele znakomitych wyników. 

£ucznictwo to sport, który mo¿na trenowaæ w ró¿nym wieku.
Szansê pójœcia drog¹ Ireny Szyd³owskiej (najlepszej ³uczniczki w hi-
storii Polski), czy Iwony Marcinkiewicz ma obecnie m³odzie¿ uro-
dzona w latach 1993–1998, gdy¿ trwa nabór do ³uczniczej sekcji KS
Drukarz Warszawa. – £ucznictwo rozwija pasjê i… miêœnie barków -
o zaletach sportu powiedzia³ „Mieszkañcowi” nastoletni Marcin Ku-
la, który od roku trenuje na „Drukarzu”. Tym razem Marcin z grup¹
klubowych kolegów i kole¿anek jeszcze tylko podliczali wyniki, ale
mo¿e przy nastêpnym Memoriale m³odzie¿ bêdzie na tyle wytreno-
wana, ¿e stanie w szranki z najlepszymi ³ucznikami… ar

Wyżej, szybciej, dalej! 
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
Warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê
z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata

dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹

trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Ryta Turczyñska, dyplomo-

wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-
ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-

dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e zain-
teresowanie naszymi us³ugami
prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4,
tel. 22 498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 22 353 42 50). AS 2010

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 22 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWO
APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80
ul. Br. Czecha 39

tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

NNNN OOOO WWWW OOOO ŚŚŚŚ ĆĆĆĆ !!!!
LASERY 

NISKOENERGETYCZNE
DO SKUTECZNEJ TERAPII 

SZUMÓW USZNYCH

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA

� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.
PROTETYKA

� mosty, korony porcelanowe
� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe

ORTODONCJA
� aparaty sta³e i ruchome

CHIRURGIA
� trudne ekstrakcje („ósemki”) 

� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje
IMPLANTY

Profesjonalne czyszczenie zêbów
z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.

Znieczulenia miejscowe.
Nowoczesny sprzêt i materia³y

INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA
LECZNICZEGO.

Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Uwaga nowy adres:
Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 022 879 87 61
0696 472 557 Gabinet 

Stomatologiczno –
−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

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

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

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
Honorujemy karty

tel. 022 812−49−09
www.eesmil.pl

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

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

APARATY S£UCHOWE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AUDIO SERVICE
SIEMENS
OTICON

BELTONE

Dom Pomocy Spo³ecznej „Na Przedwioœniu”
w Wawrze otrzyma³ z okazji 40-lecia swojego
istnienia niezwyk³y prezent: 10,3 milionów
z³otych wsparcia z Unii Europejskiej na roz-
budowê placówki. Czy mo¿na wyobraziæ so-
bie lepsze œwiêtowanie rocznicy? Pacjenci
i personel placówki w koñcu bowiem docze-
kaj¹ siê leczenia w warunkach spe³niaj¹cych
najwy¿sze europejskie standardy.

Koszt ca³ej inwestycji wyniesie dwa razy tyle, ile wynosi unij-
ne wsparcie, czyli 20,7 mln z³. Bez niego trudno by³oby jednak za-
planowaæ tê inwestycjê. Projekt rozbudowy DPS-u jest ju¿ gotowy.
Postawiono w nim przede wszystkim na nowoczesnoœæ i funkcjo-
nalnoœæ obiektu. Nowy budynek z pe³nym zakresem technicznym,
sanitarnym i terapeutycznym bêdzie w pe³ni przystosowany do po-
trzeb osób niepe³nosprawnych. Projekt zak³ada adaptacjê starego
budynku szko³y przy ul. Bachusa na potrzeby filii Domu Pomocy
Spo³ecznej. Budynek filii bêdzie mia³ podpiwniczenie, piêtro oraz
u¿ytkowe poddasze. W przysz³oœci w nowym obiekcie maj¹ byæ
prowadzone zajêcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, powstanie tam
równie¿ kaplica.

NOWA FILIA, LEPSZE WARUNKI
Co ciekawe, DPS „Na Przedwioœniu” to w tej chwili jedyna pla-

cówka tego typu w Warszawie, której rozbudowê pomo¿e sfinanso-
waæ Unia Europejska.

– Dziêki pozyskaniu œrodków unijnych Dom „Na Przedwioœniu”
wzbogaci siê o nowoczesny obiekt spe³niaj¹cy wszystkie standardy
- mówi³ podczas uroczystoœci Micha³ Olszewski, dyrektor miej-
skiego Biura Funduszy Europejskich. - To jedyny dom pomocy spo-
³ecznej w Warszawie, który otrzyma³ dofinansowanie unijne – pod-
kreœla³ dyrektor. Umowa w sprawie pozyskania œrodków z Unii zo-
sta³a podpisana zarówno przez przedstawicieli Urzêdu Marsza³-

kowskiego, jak i Miasta. Wszyscy podkreœlali koniecznoœæ zapew-
nienia nowych lepszych warunków dla pacjentów i personelu.

– Bardzo siê cieszê, ¿e w tak wa¿nym dla Domu dniu, mo¿emy pod-
pisaæ umowê na dofinansowanie tej inwestycji. To bardzo istotne, aby
osoby niepe³nosprawne mog³y przebywaæ w warunkach na miarê
XXI wieku – podkreœla³ podczas uroczystoœci 40–lecia DPS-u Walde-
mar Roszkiewicz, cz³onek Zarz¹du województwa mazowieckiego.

DOM TÊTNI ¯YCIEM
Dom Pomocy Spo³ecznej „Na Przedwioœniu” to jedyna tego typu

placówka w Warszawie. Zapewnia pomoc zarówno dzieciom, m³o-
dzie¿y, jak i osobom doros³ym. Opiekuje siê pacjentami z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ i ruchow¹. Jak podkreœlaj¹ dyrekcja, perso-
nel oraz sami pacjenci, dom têtni ¿yciem przez ca³y rok. Odbywaj¹ siê
imprezy z udzia³em rodzin oraz zaproszonych goœci, dziêki czemu
mieszkañcy Domu nie s¹ odciêci od œwiata. Maj¹ szansê integrowaæ
siê z lokalnymi mieszkañcami i utrzymywaæ kontakty z rodzin¹. Orga-
nizowane s¹ te¿ aukcje prac mieszkañców oraz pikniki z ró¿nych oka-
zji. Dzieci i m³odzie¿ wyje¿d¿aj¹ na obozy, zimowiska i turnusy reha-
bilitacyjne. Podopieczni uczestnicz¹ w wielu imprezach kulturalnych,
a tak¿e ró¿nego typu akcjach takich jak „Sprz¹tanie œwiata”. Bior¹ tak-
¿e udzia³ w zawodach w ramach Olimpiad Specjalnych. Co wa¿ne,
przy Domu dzia³a Warsztat Terapii Zajêciowej dla szeœædziesiêciu
osób niepe³nosprawnych powy¿ej 16-tego roku ¿ycia. Podopieczni
maj¹ do dyspozycji 7 pracowni: m.in. ceramiczn¹, dekoratorsko-intro-
ligatorsk¹, muzykoterapii oraz ma³ych form teatralnych i kinowych,
malarsk¹, gospodarstwa domowego. Nowa filia pozwoli jej mieszkañ-
com jeszcze bardziej rozwijaæ ich umiejêtnoœci. Marta Maruna

Miliony dla „Przedwiośnia”

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 abonamenty 
na SEZON LETNI!

Wizualizacja
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WARSZAWA

To jedna z najgroŸniejszych chorób
cywilizacyjnych. Choruj¹ na ni¹ po-
nad dwa miliony Polaków. Leczy siê
tylko po³owa z nich. Pozosta³a ¿yje
w „s³odkiej” nieœwiadomoœci dopóki
przez przypadek nie odkryje choroby.

Liczby s¹ zatrwa¿aj¹ce: co roku liczba chorych
na cukrzycê na œwiecie powiêksza siê o 7 milionów.
Co 5 sekund ktoœ zapada na tê chorobê, a co 10 -
z jej powodu ktoœ umiera. Co gorsza, pocz¹tek cu-
krzycy czêsto przebiega bezobjawowo, dlatego po-
³owa chorych nawet nie wie, ¿e choruje. Tymcza-
sem im wczeœniej podejmie siê leczenie, tym wiêk-
sze s¹ szanse na to, ¿e uda siê zapobiec groŸnym po-
wik³aniom zwi¹zanym w³aœnie z cukrzyc¹.

Sk¹d siê bierze choroba?
O cukrzycy œwiadczy przede wszystkim zbyt

wysoki poziom glukozy we krwi – st¹d wziê³a siê
te¿ nazwa choroby. Jej g³ówn¹ przyczyn¹ jest
brak wytwarzanego w trzustce hormonu insuliny
(wtedy mówimy o cukrzycy typu I) lub jego za-
burzone dzia³anie (cukrzyca typu II). Odpowiada
on za przetwarzanie glukozy zawartej w pokar-
mie na energiê potrzebn¹ do pracy ka¿dej komór-
ki organizmu.

W przypadku cukrzycy typu I, która obejmuje
ok. 10 procent chorych, objawy s¹ bardziej nasilo-
ne, a tym samym ³atwiejsze do zdiagnozowania.
Pojawia siê oddech o zapachu acetonu, wzmo¿o-
ne pragnienie i w skrajnych przypadkach œpi¹cz-
ka. Z kolei objawy towarzysz¹ce cukrzycy typu II
nie s¹ ju¿ tak charakterystyczne, a przez to tru-
dniej rozpoznaæ chorobê. Œrednio chory dowiadu-
je siê o cukrzycy po 8-10 latach jej trwania! War-
to wiêc zachowaæ czujnoœæ i udaæ siê do lekarza,
gdy mimo apetytu spada waga, pojawia siê uczu-
cie os³abienia, czêste oddawanie moczu, a nawet
ma³e rany goj¹ siê kilka tygodni. W grupie pod-
wy¿szonego ryzyka s¹ osoby powy¿ej 45 lat, ma-
j¹ nadwagê lub s¹ oty³e, choruj¹ na nadciœnienie
albo choroby serca i naczyñ krwionoœnych. Ryzy-
ko dotyczy te¿ kobiet, które mia³y cukrzycê ci¹¿o-
w¹ lub urodzi³y dziecko powy¿ej 4 kilogramów.

Wróg rozpoznany
Podstawowym badaniem profilaktycznym

w kierunku cukrzycy jest pomiar poziomu cukru
we krwi (nale¿y go wykonaæ na czczo). U zdro-
wych ludzi wynosi on 60-100 mg%. Jeœli zbada-
my go tylko raz i bêdzie on podwy¿szony, wcale
nie musi to oznaczaæ choroby. Nale¿y jednak po-
zostaæ pod opiek¹ lekarza i powtórzyæ badania.

Jeœli tak¿e za drugim razem poziom glukozy we
krwi bêdzie równy lub wy¿szy 100 – nale¿y jak
najszybciej skonsultowaæ siê z diabetologiem.
Poziom ok. 200 bezwzglêdnie œwiadczy o choro-
bie. Obok tego chorobê mo¿na zdiagnozowaæ
przez pomiar cukru we krwi po wypiciu roztworu
glukozy. 

Jedn¹ z najnowszych, ale i najdro¿szych metod
wykrycia cukrzycy jest te¿ pomiar wartoœci he-
moglobiny glikowanej we krwi pobranej z palca
pacjenta. To jak do tej pory najszybsze i najwygo-
dniejsze z punktu widzenia pacjenta badanie - je-
go wynik uzyskuje siê natychmiast.

Wyœcig z czasem
Nawet nieznacznie podwy¿szony cukier wy-

maga natychmiastowego leczenia. Dziêki temu
chory ma wiêksze szanse, by unikn¹æ groŸnych
powik³añ, takich jak: œlepota, uszkodzenia nerek
i w konsekwencji dializowania lub przeszczepu
nerki albo owrzodzenia stopy mog¹cego prowa-
dziæ do martwicy i amputacji.

Leczenie cukrzycy polega przede wszystkim na
utrzymaniu odpowiedniego poziomu cukru we
krwi. Polega ona albo na hamowaniu produkcji
glukozy w organizmie pacjenta lub podawaniu in-
suliny. W tym celu chorzy bior¹ specjalne tablet-
ki. Jeœli to nie pomaga, stosowane s¹ zastrzyki
z insuliny. Dziêki nim poziom insuliny zostaje
wyrównany do prawid³owych wartoœci. W lecze-
niu cukrzycy liczy siê czas. Lekarze podkreœlaj¹,
¿e zgodnie z najnowszymi badaniami, terapiê na-
le¿y rozpocz¹æ jak najszybciej, gdy wyniki badañ
s¹ nieprawid³owe, a nie dopiero wówczas, gdy po-
jawi¹ siê mêcz¹ce dolegliwoœci. Niestety, cukrzy-
cy nie mo¿na wyleczyæ, ale medycyna pozwala
zahamowaæ jej rozwój. Jednym z problemów,
z którymi borykaj¹ siê chorzy na cukrzycê w Pol-
sce, jest niedostateczne refundowanie leczenia
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najnowocze-
œniejsze terapie lekami stymuluj¹cymi produkcjê
insuliny, których miesiêczny koszt waha siê miê-
dzy 300 a 500 z³otych, maj¹ trafiæ na listê leków
refundowanych dopiero w przysz³ym roku.

Zd¹¿yæ przed chorob¹
Nie bez powodu cukrzyca nazywana jest cho-

rob¹ cywilizacyjn¹. Coraz wiêcej z nas „pracuje”
na cukrzycê prowadz¹c niezdrowy tryb ¿ycia.
Wysokokaloryczne, bogate w t³uszcze nasycone
posi³ki, alkohol i siedz¹cy tryb ¿ycia w du¿ym
stopniu maj¹ wp³yw na rozwój choroby. Warto
wiêc ju¿ teraz pomyœleæ o zdrowiu, dbaæ o zdro-
we od¿ywianie, prawid³ow¹ wagê i wiêcej ruchu
na co dzieñ. M.M.

Zak³ad po³o¿ony przy ul.
Olchy, w spokojnej zielonej oko-
licy ma pod opiek¹ 170 pacjen-
tów. Zainteresowanie oœrodkiem
jest bardzo du¿e. Nie ma regu³y:
na miejsce tutaj niekiedy trzeba
czekaæ 3 dni, a czasem nawet pó³
roku, a œrednio trzy miesi¹ce.
Lekarze, pielêgniarki, rehabili-
tanci przez ca³¹ dobê czuwaj¹
nad tym, by pacjenci mieli tu jak

najlepsz¹ opiekê. W sumie
pracuje tu setka personelu.
A standardy s¹ w tym zak³adzie
wysokie. Chorzy maj¹ zapew-
nion¹ kompleksow¹ pomoc, za-
równo medyczn¹, jak i pielêgna-
cyjn¹. Ale nie tylko. Mog¹ liczyæ
na wsparcie i s³owa otuchy. Nad
atmosfer¹ szczególnie czuwaj¹
pracuj¹ce tu siostry zakonne.

Rozmowa jest 
najwa¿niejsza

- Zasada jest taka, ¿e do ka¿-
dego pacjenta podchodzimy in-
dywidualnie – mówi siostra Bo-
gus³awa, która w ZOL-u w Ra-
doœci pracuje ju¿ 20 lat. Ale s¹
te¿ siostry z wiêkszym sta¿em-

najstarsza opiekuje siê tutejszy-
mi pacjentami od 46 lat. – Cza-
sem dobre s³owo czy gest zna-
czy wiêcej ni¿ pomoc medycz-
na. Dlatego zawsze staramy siê
znaleŸæ chwilê na rozmowê –
dodaje siostra Bogus³awa. Cho-
rzy maj¹ te¿ zapewnion¹ opiekê
duszpastersk¹. Praca w zak³a-
dzie z pewnoœci¹ nie jest ³atwa.
S¹ tu pacjenci w ró¿nych sta-

nach, tak¿e przewiezieni ze
szpitalnych oddzia³ów inten-
sywnej terapii.

- Staramy siê zapewniæ im
kompleksow¹ opiekê lekarsk¹
i pielêgniarsk¹ oraz zabiegi re-
habilitacyjne i fizykoterapeu-
tyczne - mówi Zbigniew Trze-
ciak, dyrektor oœrodka. Ju¿ te-
raz myœli o rozbudowie zak³a-
du, bo spo³eczeñstwo starzeje
siê, a w Warszawie brakuje od-
dzia³ów geriatrycznych œwiad-
cz¹cych podobn¹ pomoc
w szpitalach. Poza tym, utrzy-
manie pacjentów w zak³adach
opiekuñczo-leczniczych jest
o wiele tañsze ni¿ na szpital-
nych oddzia³ach.

Potrzebna 
rozbudowa

- Mamy ambitne plany na
przysz³oœæ, ale najpierw musimy
uregulowaæ kwestie prawne –
t³umaczy dyrektor. – S¹ roszcze-
nia do gruntu, na którym znajdu-
je siê nasz zak³ad. Dopóki ich nie
wyjaœnimy, nie mo¿emy inwesto-
waæ w rozbudowê ZOL-u – t³u-
maczy. Spraw¹ ju¿ zajmuje siê
Biuro Prawne sto³ecznego Ratu-
sza. Jednak jej rozwi¹zanie mo¿e
zaj¹æ jeszcze sporo czasu. - Li-
czymy na to, ¿e uda siê odnaleŸæ
w³aœcicieli i w najbli¿szym czasie

przeprowadziæ remont
oraz rozbudowê – wyja-
œnia dyrektor Trzeciak.
Dyrekcja chcia³aby
w przysz³oœci na terenie
zak³adu dobudowaæ je-
szcze jeden pawilon
i podwoiæ liczbê ³ó¿ek.
Pacjenci przenieœliby siê
do nowego budynku,
a stary zosta³by odnowio-
ny. Dziœ na generalny re-
mont nie ma szans, bo to
wi¹za³oby siê z koniecz-
noœci¹ zamkniêcia ZOL-u.
Po prostu nie by³oby gdzie
przenieœæ pacjentów. 

Jubileusz 
pracowników

Mimo tych trudnoœci, dyrektor
z optymizmem patrzy w przy-
sz³oœæ. Jubileusz to dla niego
przede wszystkim okazja, by
podziêkowaæ wspó³pracownikom
za ciê¿k¹, pe³n¹ poœwiêcenia pra-
cê. - S³owo „Radoœæ” kojarzy siê
warszawiakom z oferowan¹ po-
moc¹, której doœwiadczyli lub jej
potrzebuj¹. Doœwiadczenie i cier-
pliwoœæ tworz¹ dobr¹ atmosferê,
jaka panuje w zak³adzie. Mimo
trudnych warunków istnieje bar-
dzo du¿e zainteresowanie przeby-
waniem pacjentów w naszym za-
k³adzie – podsumowuje Zbigniew
Trzeciak. Marta Maruna

Jedyny taki zakład…
Pó³ wieku istnienia Zak³adu Opiekuñczo-
Leczniczego w Radoœci to nie tylko 50 lat tra-
dycji. To przede wszystkim wspania³y, odda-
ny pacjentom personel, wysokie standardy
opieki oraz nowoczesna wizja przysz³oœci.

Cukrzyca – choroba naszych czasów




