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Niedawno na poczcie przy pla-
cu Szembeka dowiedzia³em siê,
¿e przede mn¹ na odbiór awizo-
wanej przesy³ki czeka... 200
osób. Przypomnia³ mi siê stary
dowcip o dwóch biznesmenach
bran¿y obuwniczej, którzy poje-
chali do Afryki. Jeden wys³a³ tele-
gram: Dramat, tu nikt nie chodzi
w butach! A drugi: Hurra, ogrom-
ny rynek, miliony nóg do obucia.

Gdyby poczta by³a w prywat-
nych rêkach (nie ¿ebym by³ fanem
prywatyzowania wszystkiego za
ka¿d¹ cenê!) to w tym regionie
otworzy³aby ju¿ ze trzy placówki,
bo widaæ, ¿e rynek a¿ b³aga o coœ
takiego. Ale gdzie¿by tam: poczta
sama (z niewielk¹ pomoc¹ o czym
ni¿ej) buduje ten rynek. No bo jeœli
dorêczyciele chodz¹ po domach
z listami poleconymi wtedy, gdy
wszyscy s¹ w pracy, to znak, ¿e
wykonuj¹ pozorn¹ robotê, czyli
dorêczaj¹ awiza. A na dodatek nie
respektuj¹ w³asnych przepisów,
bo bardzo czêsto nie zostawiaj¹
w skrzynce poleconych, choæ
klienci z³o¿yli takie upowa¿nienie.
I napêdzaj¹ kolejki. 

Ale nie tylko poczta robi te ko-
lejki. Tak¿e ustawodawca, który
na³o¿y³ na wiele firm obowi¹zek
wysy³ania dokumentów nie zwy-
k³ym poleconym, ale poleconym
z potwierdzeniem odbioru. Oni
wysy³aj¹, my to odstajemy...

Jednak gdyby t¹ sytuacj¹ za-
rz¹dza³ menager od „milionów
nóg do obucia”, zrobi³by na tym
interes ¿ycia. Poczta (pañstwo-
wa!) ustawia nas w kolejki, który-
mi co najwy¿ej coraz lepiej za-
rz¹dza, poprzez elektroniczne
wydawanie numerków... Ma to
sens? Tylko w spo³eczeñstwie,
które lubi siê samoumartwiaæ.
Czêœæ z nas taka jest, ale wiêk-
szoœæ nie za bardzo.

Tomasz Szymański
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Niedawno na naszych ³amach przedstawia-
liœmy problemy mieszkañców osiedla Ze-
rzeñ, prosz¹cych w³adze Wawra o pomoc
w odwodnieniu terenów regularnie zalewa-
nych po deszczach. W podobnej sytuacji
od lat s¹ mieszkañcy Aleksandrowa.

Aleksandrów wciąż tonieAleksandrów wciąż tonie
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LAPTOPY, KOMPUTERY, NETBOOKI

NAPRAWA I SERWIS 
SKUP UŻYWANYCH LAPTOPÓW także zepsutych

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH LAPTOPÓW atrakcyjne ceny!!!

Tel.: (22) 403 84 74, 794 583 433
ul. Igañska 34, Warszawa

www.sinpro.pl serwis@sinpro.pl
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MAŁE MIESZKANIA
3 i 4−pokojowe
metraże od 38 m2

Ceny od 6800 zł za m2

z dogodną zapłatą
ul. BESKIDZKA 31

Tel./fax 22 879−73−86

Nowa siedziba: 
ul. Grochowska 336

(w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Miñsk¹)
tel. (22) 646-02-57         

pon.-pt.10.00-18.00      sob.10.00-14.00

OPTYK, OKULISTA

D R U G A  PA R A  G R AT I S !

Centrum Medyczne VITAL

Zapisy do lekarzy rodzinnych
ul. Kwatery G³ównej 46 lok. U1

(Olszynka Grochowska)
tel.: 22 414 14 80 www.vitalclinic.pl

www.egrib.pl

INWESTYCJA NA UKOÑCZENIU
Budynek kameralny, ogrodzony
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Zarówno Zerzeñ, jak i Ale-
ksandrów, to okolice maj¹ce
niegdyœ charakter terenów rol-
nych. Ostatnie 20 lat to jednak
okres, w których rozwinê³a siê
tu intensywna zabudowa mie-
szkaniowa. Zdecydowa³a
o tym rosn¹ca popularnoœæ pe-
ryferyjnych osiedli wœród in-
dywidualnych inwestorów,
szukaj¹cych miejsca na posta-
wienie domu. Niestety, za
przekwalifikowaniem gruntów
na budowlane nie posz³y roz-
wi¹zania s³u¿¹ce uregulowa-
niu stosunków wodnych. Ist-
niej¹ce dawniej rowy meliora-
cyjne zosta³y w du¿ej mierze
zasypane, a podnoszenie po-
ziomu dzia³ek budowlanych
powoduje zalewanie ni¿ej po-
³o¿onych obszarów.

ZASYPALI 
I NAWIE�LI

- Prze³omowy by³ rok 1995,
kiedy w³adze Wawra wyda³y
zgodê na podniesienie terenu
na 11 dzia³kach – wspomina
jedna z osób mieszkaj¹cych
w Aleksandrowie, prosz¹c
o nieujawnianie swego nazwi-
ska. - Ludzie zaczêli siê budo-
waæ, a po ka¿dych wiêkszych
opadach tworz¹ siê ogromne
rozlewiska. Najgorzej jest
w okolicy ul. Polany i Podkowy,
ale tak¿e w rejonie ul. Napoleo-
na Bonaparte i drogi bez na-
zwy, gdzie mia³ powstaæ nowy
wyjazd z osiedla.

Aleksandrów nie ma po³¹-
czenia z ¿adn¹ z pobliskich
rzek, ani z Wis³¹, ani ze Œwi-
drem i Mieni¹. Jest jak niecka,
w której sp³ywaj¹ca ze wszyst-

kich stron woda bardzo d³ugo
siê utrzymuje.

Urz¹d Dzielnicy problem
zna, poniewa¿ mieszkañcy wie-
lokrotnie interweniowali
w sprawie zalewanych dróg
i dzia³ek. Obecna burmistrz na
pocz¹tku swojej kadencji spo-
tka³a siê z mieszkañcami w tej
sprawie. Jak dot¹d jednak nie
uda³o siê znaleŸæ rozwi¹zania,
które przynios³oby poprawê sy-
tuacji.

– Obiecali udro¿nienie ro-
wów, po du¿ych deszczach
przyje¿d¿aj¹ beczkowozy i wy-
pompowuj¹ wodê. Ale co z te-

go, trzy beczki wywioz¹, a za
chwilê siedem napada – doda-
je nasz rozmówca. 

– Rozwi¹zania doraŸne nie
przynosz¹ efektu, przekopanie
rowu powoduje tylko odpro-
wadzenie wody z jednego
miejsca w drugie – przyznaje
Andrzej Murat, rzecznik Urzê-
du Dzielnicy Wawer. – Trzeba
odtworzyæ ca³y uk³ad rowów,
pozostawiony przez mieszkaj¹-
cych niegdyœ w Aleksandrowie
niemieckich osadników, a obe-
cnie zasypany.

POWSTANIE 
KONCEPCJA

Jak wyjaœnia rzecznik, bur-
mistrz Jolanta Koczorowska
powo³a³a miêdzywydzia³owy
zespó³, który przygotowuje do-
kumentacjê zawieraj¹c¹ wszel-
kie dane potrzebne do og³osze-
nia przetargu na opracowanie
koncepcji kompleksowego
odwodnienia ca³ego osiedla.
Andrzej Murat przewiduje, ¿e
taki plan powstanie jeszcze
w tym roku, kiedy jednak zo-
stanie zrealizowany – za wcze-
œnie prognozowaæ.

– Na pewno potrzebny bêdzie
lokalny zbiornik retencyjny
z przepompowni¹. To wydatek
rzêdu dwóch mln z³otych, a ile
bêdzie kosztowa³ ca³y system
odwodnienia wiadomo bêdzie
dopiero po wykonaniu koncepcji.
Wtedy bêdzie mo¿na przymie-
rzyæ planowane wydatki do mo¿-
liwoœci bud¿etowych. Du¿o zale-
¿y te¿ od postawy mieszkañców,
bo z pewnoœci¹ trzeba bêdzie ko-
paæ na dzia³kach prywatnych –
t³umaczy rzecznik Wawra.

Przemysław Bogusz
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Areszt i dozór
23-letni Maciej N., us³ysza³ 7 zarzutów kra-

dzie¿y i trafi³ na 3 miesi¹ce do aresztu, a jego
wspólnik, 33-letni Robert C., który odpowie za
paserstwo, zosta³ objêty policyjnym dozorem.
Mê¿czyŸni wpadli w rêce policjantów z wy-
dzia³u wywiadowczo-patrolowego. Maciej N.
ju¿ by³ poszukiwany, od oko³o pó³tora miesi¹ca
okrada³ kobiety podró¿uj¹ce tramwajami, zry-
wa³ im z szyi ³añcuszki. W s¹dzie zastosowano
tymczasowy areszt wobec Macieja N., Robert
C. decyzj¹ prokuratury zosta³ objêty policyj-
nym dozorem. Obaj byli ju¿ wczeœniej karani.

B³yskawiczne zatrzymanie
W³aœciciel samochodu zg³osi³ policjantom fakt

wybicia szyby w jego aucie. Widzia³ sprawcê, na
karoserii samochodu pozosta³y nawet œlady krwi
napastnika, który skaleczy³ sobie d³oñ. Policjanci
szybko namierzyli w³amywacza do samochodu.
To 16-latek, który, gdy przyjechali do niego mun-
durowi, by³ bardzo wulgarny i agresywny. Po-
krzywdzony rozpozna³ w nim sprawcê, nastola-
tek ponadto istotnie mia³ skaleczon¹ d³oñ... O je-
go dalszym losie zdecyduje s¹d rodzinny. 

Myœleli, ¿e wolno im wszystko
23-letni Marcin K. i 24-letni Igor D. pili pi-

wo na Goc³awiu w miejscu publicznym. Kie-

dy funkcjonariusze podjêli interwencjê wyzy-
wali policjantów, szarpali za mundur, chcieli
„zdobyæ” policyjn¹ czapkê. Przeliczyli siê...
Marcin i Igor zostali zatrzymani. W komen-
dzie po sprawdzeniu stanu ich trzeŸwoœci
okaza³o siê, ¿e 23-latek mia³ 0,7 promila alko-
holu we krwi, natomiast 24-latek, 1,5 promi-
la.  Po zebraniu materia³ów dowodowych do-
chodzeniowcy przedstawili zatrzymanym za-
rzuty.

6 rozbójników – zatrzymanych
Zaledwie dobê zajê³o policjantom z Wawra

ustalenie i zatrzymanie trzech sprawców roz-
boju. Poza 18-letnim Arturem K., 14-letnim
Kamilem i 15-letnim Damianem, którzy gro-
¿¹c no¿em ukradli dwa telefony komórkowe,
wpadli jeszcze 19-letni Rafa³ W., który mia³
25 dzia³ek marihuany, 17-letni Kamil T.,
u którego zabezpieczyli kradzion¹ komórkê
oraz Kamil M., który okaza³ siê byæ poszuki-
wany. Policjanci z Wawra otrzymali zg³osze-
nie o rozboju. Trzech napastników zaatako-
wa³o no¿em dwóch 15-latków. Ukradli im te-
lefony komórkowe. Funkcjonariusze prze-
prowadzili ustalenia operacyjne, dokonali
stosownych sprawdzeñ i trafili na œlad spraw-
ców, którzy zostali zatrzymani nastêpnego
dnia.                                                  toms
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Z okazji przypadaj¹cego 24 lipca Œwiêta Policji, dziêkuj¹c policjantom
w VII KRP w Warszawie za wspó³pracê w redagowaniu tej rubryki, ser-
decznie im gratulujemy osi¹ganych sukcesów i ¿yczymy satysfakcji z wy-
konywanej s³u¿by. Redakcja

UWA¯AJ NA WAKACJACH
KRP Warszawa VII w ramach dzia³añ prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeñstwa dzieci pro-

wadzi akcjê pn.”Bezpieczne wakacje 2011” - apeluje do rodziców i opiekunów o zwiêkszon¹ opiekê
i czujnoœæ nad dzieæmi i m³odzie¿¹ w okresie wakacji. W tym czasie czêœciej dochodzi do wypadków
z udzia³em najm³odszych, istnieje zwiêkszone ryzyko kontaktu z narkotykami, alkoholem lub sektami.
Sprzyja temu du¿a iloœæ wolnego czasu i niedostateczny nadzór ze strony doros³ych. 

Od rodziców i opiekunów zale¿y czy dziecko bêdzie bezpieczne w domu, na podwórku lub ulicy. Nale-
¿y przypominaæ dzieciom o prawid³owym zachowaniu – zawsze i w ka¿dej sytuacji. O bezpiecznym poru-
szaniu siê po ulicy. Nale¿y uczyæ dzieci, by podczas nieobecnoœci rodziców nie otwiera³y drzwi nikomu -
nawet znajomym lub innym dzieciom. Nale¿y pozostawiæ w znanym im miejscu wa¿ne numery telefonów. 
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„Jak wynika z raportu
przygotowanego przez Wy-
dzia³ Oœwiaty i Wychowania
nasze publiczne samodzielne
licea maj¹ zdawalnoœæ na po-
ziomie 95%. Mamy nadziejê,
¿e ten wynik bêdzie jeszcze
wy¿szy gdy¿ uczniowie, którzy
nie zdali z jednego przedmio-
tu maj¹ prawo do poprawki
w sierpniu i jestem przekona-
ny, ¿e wiêkszoœci z nich uda
siê uzyskaæ pozytywne oce-
ny”, mówi wiceburmistrz Ja-
ros³aw Karcz odpowiedzialny
w Dzielnicy za resort oœwiaty.

Na Pradze Po³udnie jest 20
publicznych szkó³ œrednich.
To Licea Ogólnokszta³c¹ce,
Technika i Centrum Kszta³ce-
nia Ustawicznego oraz 15
szkó³ niepublicznych, to tak¿e
licea i technika dla doros³ych
i m³odzie¿y. 

W tym roku najwy¿sze wy-
niki z egzaminów matural-
nych uzyskali uczniowie XIX
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Powstañców Warszawy
przy ul. Zbaraskiej 1 (na zdjê-
ciu). W tej szkole do matury
przyst¹pi³o 183 uczniów
i wszyscy egzamin dojrza³o-
œci zdali. Na drugim miejscu
uplasowa³o siê IV Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Adama
Mickiewicza mieszcz¹ce siê
przy ulicy Saskiej 59. Tak¿e
maj¹ siê czym pochwaliæ, bo
99% m³odzie¿y zda³o maturê.

Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e
egzamin maturalny w pu-
blicznych Liceach Ogólno-
kszta³c¹cych na Pradze – Po-
³udnie wypad³ bardzo dobrze.
Nadal w czo³ówce najlep-
szych szkó³ jest XXXV LO
im. Boles³awa Prusa i XCIX
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Oddzia³ami Dwujêzyczny-

mi im. Zbigniewa Herberta.
W tych szko³ach nie powiod³o
siê w tym roku tylko kilku
osobom, ale jest du¿a szansa,
¿e poprawi¹ wyniki w sierp-
niu.

Powody do dumy ma rów-
nie¿ Technikum nr 27 w Zespo-
le Szkó³ nr 21. 90% uczniów,
którzy przyst¹pili do egzaminu
otrzymali pozytywne oceny ze
wszystkich przedmiotów i tym
samym maj¹ mo¿liwoœæ ubie-
gania siê o miejsca na wy-
¿szych uczelniach.

Nieco s³absze wyniki zano-
towano w szko³ach z oddzia-
³ami integracyjnymi i w Tech-
nikum Uzupe³niaj¹cym, ale
i tak jest lepiej ni¿ w latach
ubieg³ych.

„Tak¿e bardzo cieszy nas
fakt, ¿e z roku na rok mamy
coraz wiêcej olimpijczyków
tak¿e wœród uczniów szkó³ za-

wodowych. Nasza m³odzie¿
uzyskuje znakomite wyniki
w olimpiadach matematycz-
nych, jêzyka rosyjskiego,
Olimpiady Wiedzy o ¯ywieniu
i ¯ywnoœci i Ogólnopolskich
Konkursach Gastronomicz-
nych. To pokazuje, ¿e znacznie
wzrasta poziom nauczania
w szko³ach zawodowych, ofer-
ta edukacyjna jest na najwy¿-
szym poziomie i na bie¿¹co
dostosowywana jest do wymo-
gów rynku pracy. To bardzo
wa¿ne, aby m³odzi ludzie 

mieli zapewniony dobry start
zawodowy, by mogli praco-
waæ w wyuczonym zawodzie,
mieæ szansê awansu i otrzy-
mywaæ godziwe wynagrodze-
nie” podkreœla burmistrz Ja-
ros³aw Karcz.

Dla wielu m³odych ludzi
w³aœnie teraz, zdanym egza-
minem dojrza³oœci koñczy siê
etap jednej z najwa¿niejszych
czêœci edukacji, koñczy siê
tak¿e pewien etap ¿ycia, ale
tak¿e zaczyna siê nowy. Czy
³atwiejszy?

Dziœ œwiat opiera siê na in-
nej metodologii i filozofii pra-
cy, zmienia siê znacznie jej
charakter. Rozwój technologii
i innowacji w³aœciwie zupe³-
nie eliminuje pracowników
wykonuj¹cych swoje zadania
rutynowo. Dziœ liczy siê
przede wszystkim kreatyw-
noœæ, fachowoœæ, dobra komu-
nikacja interpersonalna, bo to
wszystko razem daje dobre
efekty. Tym bardziej cieszy
fakt, ¿e m³odzie¿y w po³u-
dniowo – praskich szko³ach
oprócz wiedzy wpaja siê tak¿e
poczucie w³asnej wartoœci, si-
³y i charakteru, pielêgnuje
i ceni  indywidualnoœci. Do-
bry pedagog oprócz przekaza-
nia wiedzy utwierdza m³odego
cz³owieka w przekonaniu, ¿e
nawet jeœli s¹ chwilowe niepo-
wodzenia i trzeba zdaæ po-
prawkê, to nic takiego, trzeba
d¹¿yæ do celu i nigdy nie rezy-
gnowaæ z w³asnych marzeñ.

„Jesteœmy bardzo zadowole-
ni z naszej m³odzie¿y i teraz
trzymamy za nich kciuki
w walce o indeksy” powiedzia³
burmistrz Jaros³aw Karcz. 
(as) MT

Maturzyści walczą o indeksy
Szko³y œrednie na Pradze Po³udnie maj¹ siê czym pochwaliæ. Kilka
dni temu Zarz¹d Dzielnicy otrzyma³ szczegó³owe informacje dotycz¹-
ce tegorocznych wyników egzaminów maturalnych. Na szczêœcie nie
sprawdzi³y siê wczeœniejsze spekulacje, ¿e matura w technikach i li-
ceach ogólnokszta³c¹cych wypad³a s³abo. Ku radoœci uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli jest bardzo dobrze, choæ zawsze mo¿e byæ lepiej.

ODZYSKANY ZUS!
Nareszcie Praga Po³udnie odzyska³a swój ZUS! Po po-
nad pó³torarocznym remoncie II Oddzia³ Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych powróci³ na Podskarbiñsk¹ 25.
Zmodernizowana siedziba zmieni³a siê nie do poznania.
Oficjalna uroczystoœæ otwarcia odby³a siê 6 lipca. 

Modernizacjê budynku rozpoczêto w paŸdzierniku 2009 roku.
Od tamtej pory koniecznoœæ odwiedzenia ZUS-u wi¹za³a siê z wi-
zyt¹ w Inspektoracie Warszawa - Praga Pó³noc, przy ulicy 11 Listo-
pada. – Wtedy klienci poœwiêcali wiêcej czasu na za³atwienie spra-

wy. Mamy jednak nadziejê, ¿e profesjonalna i przyjazna obs³uga
w zmodernizowanej siedzibie wynagrodzi tamte utrudnienia. Lu-
dzie z pewnoœci¹ zauwa¿¹ zwiêkszony komfort obs³ugi - powiedzia-
³a Alicja Trojanowska, dyrektor II Oddzia³u ZUS w Warszawie.

Remont budynku mia³ charakter ca³oœciowy. Wymieniono elewa-
cjê oraz stolarkê okienn¹. Ponadto zamontowana zosta³a platforma
hydrauliczna oraz automatyczne drzwi, które u³atwi¹ dostêp do bu-
dynku osobom niepe³nosprawnym. W œrodku, modernizacji uleg³a
Sala Obs³ugi Klientów. Zmiana polega na wydzieleniu dwóch kli-
matyzowanych sal ze stanowiskami obs³ugi indywidualnej (jedna
sala przeznaczona jest dla p³atników sk³adek oraz osób ubezpieczo-
nych, a druga dla œwiadczeniobiorców). Metra¿ sali powiêkszono
o blisko 100 m2. 

To nie wszystko. Remont ZUS przy Podskarbiñskiej 25 to nie tyl-
ko powierzchowny „lifting” budynku. Zainstalowano system kiero-
wania ruchem w kolejce, co w za³o¿eniu ma skróciæ czas obs³ugi
poszczególnych klientów. Kolejn¹ nowink¹ jest mo¿liwoœæ wydru-
kowania na miejscu formularza, z ju¿ wype³nionymi danymi oso-
bowymi. W najbli¿szej przysz³oœci bêdziemy te¿ mogli umówiæ siê
w ZUS-ie na konkretn¹ wizytê. Dziêki temu ominie nas koniecz-
noœæ czekania w kolejce. 

Podczas otwarcia zmodernizowanej siedziby ZUS obecni byli
miêdzy innymi: Zbigniew Derdziuk – prezes ZUS i Tomasz Ku-
charski - burmistrz Dzielnicy Praga Po³udnie. - Nie powinniœmy baæ
siê zmian ani nowoczesnoœci - mówi³ podczas uroczystoœci Zbi-
gniew Derdziuk. Olga Kamionek
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- Wykonujemy szczególny za-
wód, który wymaga codzien-
nych poœwiêceñ. Bycie poli-
cjantem, oznacza, ¿e na-
wet wtedy, gdy nie za-
k³adamy munduru, je-
steœmy na s³u¿bie, za-
wsze gotowi do niesie-
nia pomocy, tym którzy jej
potrzebuj¹ - powiedzia³ ko-
mendant Rejonowy Policji War-
szawa VII insp. Dariusz Pergo³,
22 lipca w po³udniowopraskim

Centrum Promocji Kultury pod-
czas uroczystych obchodów
Œwiêta Policji. Komendant
dziêkuj¹c policjantom i pracow-
nikom cywilnym za trud i zaan-
ga¿owanie w wykonywan¹ pra-
cê – wrêcza³ odznaczenia,
awanse i nagrody wyró¿niaj¹-
cym siê funkcjonariuszom.

  
Sto³eczny ratusz wybra³ inwe-

stora dla Sto³ecznego Przedsiê-
biorstwa Energetyki Cieplnej
S.A. Przedwstêpna warunkowa
umowa sprzeda¿y 6 131 891
(ok. 85 proc.) akcji SPEC podpi-
sana zosta³a z obecnym od 15 lat
na polskim rynku koncernem
energetycznym Dalkia Polska.
Do miejskiej kasy wp³ynie 1,44
mld z³. Umowa zosta³a podpisa-
na 26 lipca. Do jej finalizacji
niezbêdna jest zgoda Rady War-
szawy oraz zgoda Komisji Euro-
pejskiej. W³adze miasta przed-
stawi¹ radnym szczegó³y umo-
wy na najbli¿szej sesji Rady
Miasta, wraz z wnioskiem o wy-
ra¿enie zgody na zbycie akcji
SPEC. O transakcji poinformo-
wani zostali przedstawiciele
wszystkich klubów radnych.

  
Zak³ady Zielarskie Herbapol

w Pruszkowie s¹ firm¹ produ-
kuj¹c¹ 54 produkty na rynek
krajowy, z czego ponad 30 to
leki zio³owe oraz wyroby far-
maceutyczne (m.in. specyfiki
p³ynne, zio³a pojedyncze), spo-
¿ywcze (herbaty owocowe
i zio³owe). Zak³ad uruchomi³
w³aœnie odnowion¹ liniê pro-
dukcji zio³owych past leczni-
czych, w tym g³ównego pro-
duktu eksportowego - fitolizy-
ny. Pruszkowski Herbapol, jako
jedyny w Polsce, od 50 lat, pro-
dukuje fitolizynê, zio³ow¹ pastê
lecznicz¹ stosowan¹ w stanach
zapalnych i kamicy dróg mo-
czowych. Z jej sprzeda¿y firma
osi¹ga obecnie 75% przychodu.
Ka¿dego roku ponad 2 mln
sztuk (oko³o 90% produkcji)
jest eksportowanych do krajów
Wspólnoty Niepodleg³ych
Pañstw, g³ównie do Rosji
i Ukrainy. 21 lipca up³yn¹³ ter-
min sk³adania ofert kupna ZZ
„Herbapol” Cena wywo³awcza
to 35 mln z³. Tego samego dnia
firma obchodzi³a swoje 60-le-
cie. - Jednym z warunków po-
stawionych nowemu w³aœcicie-
lowi jest czteroletnia gwaran-
cja zatrudnienia pracowników
– powiedzia³ Jacek Koz³owski,
wojewoda mazowiecki. Woje-
woda jest organem za³o¿yciel-
skim Herbapolu. 

  
Od szeœciu lat konny omnibus

jeŸdzi po zabytkowej czêœci sto-

licy, w ramach Warszawskich
Linii Turystycznych. Kursuje
na trasie: pl. Zamkowy –
Podwale – Freta – Rynek No-
wego Miasta – Freta – Œwiêto-
jerska – pl. Krasiñskich – Mio-
dowa – Senatorska – Wierzbo-
wa – Moliera – Senatorska - pl.
Zamkowy. Do 31 sierpnia bê-
dzie mo¿na z okien zabytkowe-
go pojazdu podziwiaæ Warsza-

wê w dni powszednie (z wyj¹t-
kiem poniedzia³ków). Bilet nor-
malny na przeja¿d¿kê kosztuje
14 z³. Dostêpnoœæ biletów mo¿-
na sprawdziæ w specjalnej wy-
szukiwarce w zak³adce War-
szawskich Linii Turystycznych
o nazwie „sprawdŸ miejsca”,
pod adresem: www.ztm.waw.pl

  
Tylko do koñca sierpnia br.

bêdzie dzia³aæ dworzec PKS
Stadion. Po tym terminie pasa-
¿erowie jad¹cy na wschód kra-
ju lub za granicê bêd¹ musieli
szukaæ przystanków w ró¿nych
miejscach Warszawy np. na
Rondzie Wiatraczna, rondzie
Waszyngtona, na pêtli przy
Dworcu Wschodnim lub na
Dworcu Zachodnim. Wprowa-
dzone zmiany s¹ prowizoryczne. 

ZTM ma rozbudowaæ pêtlê od
ul. Lubelskiej, bêdzie tam 18

stanowisk dla autobusów
PKS oraz kasy. Jednak

nie nast¹pi to wcze-
œniej ni¿ w po³owie
2012 roku. Zamkniê-

cie dworca jest zwi¹za-
ne z przygotowaniami te-

renu wokó³ Stadionu Narodo-
wego na Euro 2012.

  
Zarz¹dzeniem wojewody

mazowieckiego - 1 sierpnia
o godz. 17.00 - w 44 miastach
na Mazowszu przez jedn¹ mi-
nutê zawyj¹ syreny. W ten spo-
sób Mazowsze uczci pamiêæ
powstañców w 67. rocznicê
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego.   

  
7 lipca prezydent m.st. War-

szawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz oraz wicemarsza³ek Mar-
cin Kierwiñski podpisali umo-
wê na unijne dofinansowanie
w wysokoœci przesz³o 8,2 mln
z³ budowy Warszawskiego
Centrum Przedsiêbiorczoœci.
Centrum powstanie w atrakcyj-
nym rejonie miasta, przy ul.
Smolnej 6 na warszawskim Po-
wiœlu. Wybudowany zostanie
tam nowoczesny i w pe³ni wy-
posa¿ony obiekt. Znajd¹ siê
w nim kawiarnia, sala konfe-
rencyjna, pomieszczenia biuro-

we i pokoje, z których bêd¹ mo-
g³y korzystaæ instytucje otocze-
nia biznesu oraz podmioty po-
magaj¹ce nowym przedsiêbior-
com. Centrum powstanie do
koñca 2012 roku.

  
15 lipca w szpitalu przy ul.

Kopernika otwarto najnowo-
czeœniejszy w Polsce oœrodek
rehabilitacyjny. Oœrodek o po-
wierzchni 780 m kw. powsta³
w miejsce budynku przezna-
czonego dla administracji, dziê-
ki dofinansowaniu z bud¿etu
miasta. Szpital posiada wyso-
kiej klasy sprzêt, nowoczesne
wnêtrza oraz doœwiadczony
i wykwalifikowany personel.
Znalaz³y siê w nim równie¿ sa-
le do æwiczeñ rehabilitacyjnych
z bogatym zapleczem fizykote-
rapii, gabinety lekarskie i miej-
sce wypoczynku dla najm³od-
szych. £¹czny koszt inwestycji
wyniós³ 4,4 mln z³. Podczas
konferencji przedstawiono plan
dalszej rozbudowy szpitala.

  
Od 25 lipca br., z powodu

wysokiego stanu Wis³y, zawie-
szono kursowanie promów
z Cypla Czerniakowskiego na

Sask¹ Kêpê i z Podzamcza na
pla¿ê przy ZOO. Czynny jest
tylko prom z Nowodworów do
£omianek. 

  
6 i 7 sierpnia br. w godz.

10.00-21.00 na placu Zamko-
wym i placu Krasiñskich odbê-
dzie siê inscenizacja historycz-
no-edukacyjna „Powstañcze
barykady”. Zwiedzaj¹cy Sta-
rówkê bêd¹ mieli okazjê obej-

rzeæ m.in. rusznikarniê, stano-
wisko strzeleckie i samochód
pancerny „Kubuœ”. Cz³onkowie
Grupy Historycznej Zgrupowa-
nie „Rados³aw” zaprezentuj¹
umundurowanie, uzbrojenie
i sprzêt z czasów powstañ-
czych. Bêdzie mo¿na przejœæ
siê ulicami Starówki, w asyœcie
umundurowanych ¿o³nierzy,
pos³uchaæ o historii tych
miejsc. (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Siedziba Komitetu Prawa i Sprawiedliwoœci Praga Po³u-
dnie ul. Waszyngtona 30/36 – od 29 do 31 lipca w godzinach
14.00-19.00 – wystawa poœwiêcona pamiêci Powstañców i boha-
terskiej ludnoœci cywilnej Warszawy, wstêp wolny;

Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim – 30.07.
godz. 19.00 – Koncert Mieszkañcy œpiewaj¹ (Nie) Zakazane pio-
senki, wstêp wolny; 

Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im.
I.J. Paderewskiego - 1-26.08. – Akcja „Lato w mieœcie”. Wiêcej
informacji i zapisy pod nr. 22 517 65 75; 3.08. godz. 21.15 – Ki-
no plenerowe w Parku Skaryszewskim – „Guzikowcy” 1997 re¿.
Peter Zelenka, wstêp wolny; 10.08. godz. 21.15 – Kino plenero-
we w Parku Skaryszewskim – „Na z³amanie karku” 2004 re¿. Jan
Hrebejk, wstêp wolny; 17.08. godz. 21.15 – Kino plenerowe
w Parku Skaryszewskim – „Obywatel Havel” 2008 re¿. Pavel Ko-
utecky, Miroslav Jane, wstêp wolny; 27.08. godz. 18.00 – „Bo to
jest mi³oœæ… w piosence, musicalu i operetce” – koncert utworów
operetkowych w wykonaniu artystów Opery Narodowej, wstêp
wolny; Sala Widowiskowa Centrum Promocji Kultury –
18.08. godz. 10.30 – „Kopciuszek” spektakl dla dzieci w wykona-
niu artystów Teatru Literackiego Aleksandry Ford/bilety do
odbioru w sekretariacie CPK; 19.08. godz. 10.30 – Kopciuszek”
spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów Teatru Literackiego
Aleksandry Ford, bilety do odbioru w sekretariacie CPK;

Urz¹d Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy - Sala Kolum-
nowa Ratusza al. gen. A. Chruœciela 28 – do 31.08. br. w godz.
8.00-16.00 – wystawa malarska absolwentów polskich Akademii
Sztuk Piêknych pt. „Obrazy dla Twoich wnêtrz”;

Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – do 31.08.
w godz. 14.00-19.30 - wystawa prac plastycznych uczestników kon-
kursu plastycznego „Wiosna 2011” pt. „Ulubione postacie z bajek”;

Pomnik Obroñców Radiostacji Komendy G³ównej Armii
Krajowej (u zbiegu ulic Haubicy i Gawêdziarzy) – 01.08.br.
godz. 17.00 - ceremonia z³o¿enia wieñców z okazji 67. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Organizator: urz¹d Dzielni-
cy Rembertów m.st. Warszawy;

Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie al. Solidarnoœci 62 –
1.08. godz. 13.30 - wystawa „Kobiety w Powstaniu Warszaw-
skim”; godz. 14.00 – spotkanie poetycko-muzyczne z wierszami
Saliny Baniewicz „Sierpniowe s³oñce”;    

Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - wystawa „Lata 60.
w fotografiach Bogdana £opieñskiego”. Na wystawê sk³adaj¹ siê
zdjêcia reporta¿owe przedstawiaj¹ce ¿ycie stolicy, polskich ku-
rortów i prowincji – od Drohiczyna po Che³m Lubelski – w la-
tach 60. Ekspozycja czynna do 14 sierpnia, wstêp wolny;

Weekendowe kino plenerowe Domu Spotkañ z Histori¹ –
skwer im. ks. Jana Twardowskiego (róg Karowej i Krakow-
skiego Przedmieœcia) - prezentowane s¹ filmy fabularne i doku-
mentalne - 30.07. godz. 21.00 – Czarny czwartek. Janek Wi-
œniewski pad³, re¿. Antoni Krauze, scen. Micha³ S. Pruski, Miro-
s³aw Piepka, film fabularny, Polska 2011. W przejmuj¹cym obra-
zie Antoni Krauze przypomina jedn¹ z najmroczniejszych kart
z historii PRL-u. Widowiskow¹ rekonstrukcjê dramatycznych
wydarzeñ w Gdyni w 1970 roku, wyró¿niaj¹ nie tylko rozmach
inscenizacyjny i trzymaj¹ca w napiêciu akcja; 6.08. godz. 21.00
– Kroniki odbudowy Warszawy, monta¿ kronik z odbudowy sto-
licy; godz. 21.20 – Moja Warszawa, scen. i re¿. Maria Zmarz-Ko-
czanowicz, film dokumentalny, Polska 2003; godz. 22.15 – Przy-
goda na Mariensztacie, re¿. Leonard Buczkowski, scen. Ludwik
Starski, film fabularny, Polska 1953, Pierwszy pe³nometra¿owy,
kolorowy polski film. Komedia obyczajowa o ¿yciu i pracy
odbudowuj¹cych stolicê murarzy. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Nie czekaj, sprawdŸ
czy masz osteoporozê 

Osteoporoza czêsto nazywana jest „cichym z³odziejem koœci’,
poniewa¿ w jej przebiegu nie ma ¿adnych objawów; wiêkszoœæ ludzi
nie czuje jak ich koœci staj¹ siê kruche i ³amliwe.

Je¿eli:

Jesteœ w wieku powy¿ej 50 lat
Jesteœ po menopauzie
a w szczególnoœci:
Przeby³aœ w przesz³oœci z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub
krêgos³upa 
Twoi rodzice lub rodzeñstwo chorowali na osteoporozê lub przebyli
z³amanie koœci biodrowej, nadgarstka lub krêgos³upa
Palisz papierosy
Masz nisk¹ wagê cia³a (<75 kg)

to mo¿esz byæ w grupie ryzyka. 

Poszukujemy kobiet w wieku 50-85 lat, po menopauzie z nisk¹ gêstoœci¹
koœci b¹dŸ z nieleczon¹ osteoporoz¹ do uczestnictwa w badaniu klinicznym. 

Bêdzie ono trwa³o 18 miesiêcy a w sk³ad niego wejd¹: konsultacje
lekarskie,  EKG,  badania laboratoryjne, RTG krêgos³upa oraz badania 
densytometryczne. 

Udzia³ w badaniu klinicznym jest bezp³atny. 

Zapraszamy Panie na badania densytometryczne okreœlaj¹ce 
gêstoœæ mineraln¹ koœci do: 

Specjalistycznego Oœrodka Medycyny Wieku Dojrza³ego Sp. z o.o.
(SOMED)

Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa (wejœcie od ul. Przedwioœnie)

Dojazd liniami 125, 525, 119, 305 do pêtli autobusowej kierunek
Miêdzylesie.

Jeœli s¹ Panie zainteresowane szczegó³owymi informacjami,
prosimy dzwoniæ na numer 22 812 40 40 lub 22 812 69 59 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach  8.00-16.00.

Wizualizacja
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REKLAMA REKLAMA

- Jak tam po urlopie?... Kazimierz G³ówka, który raczej
nie rusza³ siê dalej ni¿ do Œwidra, bardzo by³ ciekawy,
gdzie jego kolega, Eustachy Mordziak, by³ tym razem. 

- Czy po mnie widaæ, panie Kaziu, ¿e ja na jakimœ urlo-
pie by³em? Opalony jestem, jak nie przymierzaj¹c ktoœ, kto
po kilku latach z kicia wyszed³, a nie, jak ktoœ, kto spêdzi³
dwa tygodnie w Krynicy Morskiej. La³o, la³o i la³o. 

- Faktycznie, w takich okolicznoœciach przyrody za bar-
dzo pañstwo nie odpoczêli. 

- Wie pan, panie Kaziu, jednak trochê odpoczêliœmy.
Choæby przez to, ¿e Krysia dwa tygodnie po kuchni nie
musia³a siê krêciæ… No, a co nowego na naszym bazarze?

- Normalnie, znaczy czereœni jest coraz mniej, to dro¿e-
j¹, wiœni jeszcze trochê jest, to s¹ tanie, malin i jagód –
skolko ugodno, tyle, ¿e jagody drogie. W³oszczyzna m³o-
da, pomidorów trzysta tysiêcy gatunków, ale g³ównie
„z Janowa” i „malinowe”. No i nowi klienci masowo siê
pojawili. 

- Jak to, jacy nowi?
- Jakiœ wysyp emerytów nast¹pi³. Na moje oko „mundu-

rowych”, jak to mówi¹.
- Znaczy w mundurach chodz¹?
- Nie, ale tak chodz¹, jakby ich nie zdjêli - wyprostowa-

ni, w³adczy, zdecydowani, energiczni. Zw³aszcza na tle
swoich zastraszonych ¿on, obecnie jedynych swoich pod-
komendnych. Kobita ca³e ¿ycie takiemu dom prowadzi³a,

obiady gotowa³a, kanapki robi³a, a¿ ten poszed³ na emery-
turê i postanowi³ wzi¹æ sprawy w swoje w³adcze rêce. Po-
kazaæ jej, jak to powinno wygl¹daæ i ¿e teraz nareszcie bê-
dzie wygl¹daæ porz¹dnie. Jak ci stanie taki przed straga-
nem, jak ci zacznie przebieraæ, próbowaæ, rozkazywaæ, po-
lecaæ… Zastraszone ¿ony najpierw próbuj¹ tonowaæ ich
szaleñstwa, delikatnie, ¿eby siê jeden z drugim nie obrazi³,
staraj¹ siê daæ do zrozumienia, ¿e bazar, to nie plac ape-
lowy, ani nie odprawa u komendanta komisariatu. Zgro-
mione marsow¹ min¹ i g³osem nieznosz¹cym sprzeciwu,
spuszczaj¹ w zawstydzeniu oczy i pokornie wykonuj¹ pole-
cenia. Kupcowe, te¿ kobity, by³o nie by³o, widz¹, co siê
dzieje i, jak to kobity, inne kobity rozumiej¹. Nie handry-
cz¹ siê wiêc z tymi marsza³kami polowymi, bo i ta sprze-
daj¹ca i ta zastraszona wiedz¹, ¿e za tydzieñ, dwa marsza-
³ek siê znudzi. Wtedy trzeba bêdzie mu tylko gazetê dono-
siæ, znosiæ jego komentarze polityczne, oraz g³oœne na ca-
³y dom zawo³ania - jak ja bym, panie, wzi¹³ to towarzystwo
za mordê… 

- Kawy chcesz? A mo¿e herbatki… ¯ona próbuje jakoœ
swojego or³a u³agodziæ, ¿eby ju¿ tak nie trzepa³ piórami,
bo zanim naprawi œwiat, to mu te resztki wypadn¹. 

- Pan, panie Kaziu, to masz oko do ludzi. O rany, po-
patrz pan, Józek jest. A mia³ w Holandii do póŸnej jesieni
siedzieæ. Sta³o siê coœ?

- By³o tak: na plantacjê niespodziewanie wpad³a kontro-
la i nu¿e braæ na spytki kole¿kê Józka. - Mówi pan po ho-
lendersku? - Trochê. - A ma pan pozwolenie na pracê? -
Oczywiœcie, mam. - A pana kolega, tam w pomidorach, te¿
ma? - Naturalnie. - Móg³by pan go zawo³aæ? - Oczywiœcie.
JÓZEEEEK! CHODU!… No i przyjecha³. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Emerytury mundurowe

wszystko jest po staremu. Czy-
li - kto kogo? Czy lepiej dzwo-
niæ wiele razy, wzywaæ do
skutku, a¿ dokuczliwa dla
wielu mieszkañców sytuacja
siê zmieni, czy zadzwoniæ raz
na jakiœ czas i dziwiæ siê, ¿e
po jednej czy trzech interwen-
cjach biesiadowicze wracaj¹
na miejsce, w którym pije
i wrzeszczy noc¹ chyba ju¿
trzecie pokolenie…

Taki kot to ma dobrze… Le-
¿y na tej werandzie brzuchem
do góry, nie musi trz¹œæ siê sa-
mochodem po kostropatych je-
zdniach pe³nych zaskakuj¹-
cych rozpadlin… Choæ trzeba
przyznaæ, ¿e fatalnie za³atana
ogromna dziura na Zamie-
nieckiej przy £ukowskiej ju¿
nie przyprawia o dreszcze: ju¿
jest równo, schludnie, z no-
wiutkim asfaltem (wreszcie!).

Czyli - idzie ku lepszemu.
Zmotoryzowanych cieszy te¿
nowe rondo przy Promena-
dzie, u zbiegu Rechniewskiego
i Jeziorañskiego: jedzie siê te-
raz spokojnie, bez nerwowego
czajenia siê no i o wiele bez-
pieczniej dla pieszych.

Usprawnia siê te¿ z wolna
ruch na rondzie u zbiegu Gro-
chowskiej, Ostrobramskiej
i Marsa. Za to z wjazdem
z ronda na sam wiadukt,
w stronê ul. ¯o³nierskiej
i Che³m¿yñskiej - ciê¿ka spra-
wa, tak¿e z powodu dziwacz-
nie wytyczonych pasów, które
zmuszaj¹ czêœæ kierowców do
niebezpiecznego slalomu z le-
wego (bo siê koñczy) na pra-
wy a nastêpnie, po kilkunastu
metrach, z prawego na lewy
(bo znowu jest). Kto chce
przedostaæ siê tylko od ronda
do ul. Korkowej, musi wyka-
zaæ siê anielsk¹ cierpliwoœci¹
i refleksem. A kot? Pochrupie
sobie z miseczki, pogoni za
myszk¹, a potem na tê weran-
dê… żu

Kobiecym okiem

Chcia³oby siê, jak ten kot:
wdrapaæ siê na werandê, wy-
godnie po³o¿yæ na plecach
i bez zobowi¹zañ patrzeæ sobie
na ten œwiat. Ale to nie takie
proste. £atwiej jest urlopowi-
czom - i czasu wiêcej, i o we-
randê ³atwiej, i szybciej przy-
chodzi beztroska. Nawet ktoœ
do g³askania siê znajdzie!

W mieœcie za to - mimo wa-
kacji - nie jest ³atwo o spokój.
Mieszkañcy budynków przy
s³ynnym, niedawno zrewitali-
zowanym jeziorku Balaton na-
rzekaj¹ na pijackie œpiewy
i wrzaski biesiadne po nocach
„w tak piêknych okoliczno-
œciach przyrody”. Jedni twier-
dz¹, ¿e stra¿ miejska i policja
boj¹ siê zak³ócaj¹cych ciszê
nocn¹ i omijaj¹ ich z daleka;
inni - ¿e nie interweniuj¹, bo
nikt po nich nie dzwoni, je-
szcze inni - ¿e interweniuj¹ po
telefonach, ale za moment

Jak ten kot „„„„NNNN iiii eeee     ssss zzzz llll iiii     
jjjj aaaakkkk     bbbbaaaa rrrr aaaannnnyyyy     
nnnnaaaa     rrrr zzzzeeeeŸŸŸŸ”””” .... .... ....

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Nie dziwcie siê, Czytelnicy „Mieszkañca”, ¿e powa¿n¹ ksi¹¿kê o czasach
Zag³ady zacznê opisywaæ od niezwyk³ej opowieœci, opartej na paradoksie i za-
koñczonej „happy endem”. Pochodzi ona od Bronis³awa Kirby’ego o pseudo-
nimie Kopyto, ¯yda, ukrywaj¹cego siê przed Niemcami. A oto jej treœæ: „Po
urz¹dzeniu Adka i Józka zacz¹³em robiæ dokumenty dla nas trzech jak rów-
nie¿ dla Ignasia, brata Adka, i dla jego matki. Muszê dodaæ, ¿e gdyby wtedy
by³y komputery i faksy, ¿aden z ¯ydów ukrywaj¹cych siê pod cudzym (aryj-
skim) nazwiskiem nie mia³by szansy prze¿ycia. Postanowi³em, ¿e oni wszyscy
pojad¹ do Wiednia jako polscy ochotnicy do pracy. Dokumenty ja im przygo-
towa³em jak równie¿ kennkarty (dowody osobiste – ZB) i to wszystko razem
mia³o mnóstwo b³êdów. Okaza³o siê, ¿e moje b³êdy doprowadza³y Niemców
do wœciek³oœci i zamiast sprawdzaæ twarze i inne dokumenty, Niemcy wœcieka-
li siê na tych ‘ferfluchte folksdojcze’ – ‘przeklêtych Volksdeutschów’ z War-
szawy, którzy nigdy nie naucz¹ siê niemieckiego. Wszyscy ‘moi’ ¯ydzi w licz-
bie oko³o 40 prze¿yli wojnê. Innymi s³owy, dobrze by³o „nie znaæ’ jêzyka nie-
mieckiego...”. 

Opowieœæ ta znalaz³a siê w ksi¹¿ce pt. „¯ydzi w walce 1939-1945, tom 2”
(Wyd. ¯ydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma – Stowarzyszenie ¯y-
dów Kombatantów i Poszkodowanych  w II Wojnie Œwiatowej, Warszawa,
2010). (Tom pierwszy ukaza³ siê w roku 2009). Ta dwutomowa publikacja ma
na celu rozszerzenie wiedzy o walce ZBROJNEJ ¯ydów z niemieckimi opraw-
cami i, mówi¹c s³owami jednego z historyków, przeciwstawianie siê twierdze-
niom, ¿e „¯ydzi szli na rzeŸ jak barany”. W s³owie wstêpnym do tomu drugie-
go prezesa Stowarzyszenia ¯ydów Kombatantów, Tomasza Miedziñskiego, zna-
laz³o siê zestawienie 1800 osób, które przyst¹pi³y do Stowarzyszenia w latach
1991-1993, zaraz po jego utworzeniu. Wœród nich by³o ponad 1100 ¿o³nierzy
Wrzeœnia 1939 roku, I Dywizji im. Tadeusza Koœciuszki, I i II Armii Wojska Pol-
skiego, partyzantów z oddzia³ów ¿ydowskich, polskich, bia³oruskich, ukraiñ-
skich, litewskich, trzech partyzantów Josipa Broz-Tito, piêciu powstañców
z Getta Warszawskiego, czterech z getta w Bia³ymstoku, jedenastu z Armii gen.
W³adys³awa  Andersa, dwóch spadochroniarzy od genera³a Sosabowskiego,
trzech z ¯ydowskiego Batalionu Palestyñskiego, czterech z armii amerykañ-
skiej, którzy w latach 90-ych wrócili na sta³e do Polski. „Spoœród wszystkich
¿o³nierzy z Zachodu – pisze prezes Miedziñski – jedynie trzech pozostaje przy
¿yciu. W ci¹gu 19 lat istnienia Stowarzyszenia, 1150 cz³onków przesz³o na
„wieczn¹ wartê”. Zestawienie to potwierdza, ¿e ¯ydzi walczyli zbrojnie z hitle-
ryzmem na wszystkich frontach. 

W tym miejscu do³¹czê jedno osobiste wspomnienie, spowodowane uwag¹
prezesa Miedziñskiego. Z³o¿y³ on ho³d nie¿yj¹cym ju¿ dwóm swoim poprze-
dnikom na stanowisku prezesa Stowarzyszenia ¯ydów Kombatantów: dr Ar-
noldowi Mostowiczowi i Ludwikowi Kasuckiemu. Obu zna³em z okresu powo-
jennego, choæ sam nie walczy³em w drugiej wojnie œwiatowej. By³em zw³a-
szcza zafascynowany Ludwikiem, z którym pracowa³em przez wiele lat
w „Trybunie Ludu”. Mia³ on wiele talentów – pisa³ na przyk³ad wzruszaj¹ce
wiersze liryczne – i to nie „bia³ym wierszem”, ale tak jak siê pisze poezjê ry-
mowan¹ wysokiego lotu. Prezes Miedziñski stwierdza, ¿e „w TVP Ludwik by³
autorem publicystycznego cyklu ‘Spory’, podejmuj¹c odwa¿nie trudne tematy
swego czasu – w 1987 roku zdo³a³ powiedzieæ prawdê o Katyniu”. Tak istot-
nie by³o, przypomnijmy wiêc,  ¿e w Katyniu zginê³o oko³o 700 oficerów po-
chodzenia ¿ydowskiego, g³ównie z Wrzeœnia 1939 roku. To tak¿e podkreœla
ksi¹¿ka „¯ydzi w walce 1939-1945, tom 2”. 

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

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 28–29, 31 VII i 1–5, 7–11 VIII br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl
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STAL ¯EBROWANA ∅∅12 
– 2599 BRUTTO/TONA

NAJTANIEJ
SIATKI, S£UPKI OGRODZENIOWE

04-987 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

Tel. 516-698-802
stalonline.pl

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33    e-mail: redom@redom.pl
WYKONUJE:

renowacjê stolarki mebli nowoczesnych 
i stylowych
renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych
i stylowych
nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany,
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin i transport

ZZ aa pp rr aa ss zz aa mm yy ::   ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

PROFESJONALNA
PRALNIA DYWANÓW
ul. P³owiecka 25 tel. 22 812-59-74

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

zas³ony, firany, verticale
odzie¿ skórzana, ko¿uchy, futra
suknie œlubne, garderoba

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

* 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

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Pani

Marii Pop³awskiej
wyrazy ogromnego wspó³czucia po œmierci

Siostry
sk³adaj¹ El¿bieta i Jasiek

Józefowi Melakowi
wyrazy wspó³czucia i otuchy po œmierci

Taty i Brata
sk³adaj¹

Barbara i Wies³aw Nowosielscy

SZAFY GARDEROBY
Meble kuchenne

i ³azienkowe
Projekty komputerowe
marcines@opoczta.pl
tel. 517-257-321
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- Mazowsze, czyli co?
- Region nieograniczonych

mo¿liwoœci, serce Polski, a ¿e
Polska to serce Europy, Ma-
zowsze jest sercem serca
o niespotykanym potencjale
kulturowym, geograficznym,
turystycznym, po³¹czonym
z gigantycznym potencja³em
rozwojowym, ekonomicz-
nym, gospodarczym. Znako-
mita wiêkszoœæ innowacyj-
nych firm mieœci siê na Ma-
zowszu. Tak¿e wiêkszoœæ
uczelni, które kszta³c¹ najlep-
szych specjalistów. Chcemy
ten rozleg³y potencja³ z ka¿-
dym rokiem coraz lepiej wy-
korzystywaæ. Pomagaj¹ nam
w tym œrodki unijne, które
w znacznym stopniu staramy
siê kierowaæ w projekty inno-
wacyjne, badawczo - rozwo-
jowe. A jeœli chodzi o turysty-
kê, mamy mnóstwo piêknych
miejsc które s¹ blisko nas,
lecz pozostaj¹ nieznane. War-
szawiacy czêsto jad¹ daleko,

„bo tam jest ³adnie”, a w odle-
g³oœci oko³o stu kilometrów
maj¹ zak¹tki o pasjonuj¹cej
historii, zabytkach, œwietnych
walorach rekreacyjnych czy
krajoznawczych. Lasy, jezio-
ra, stadniny koni, fantastycz-
ny folklor… Chcemy ten po-
tencja³ pokazywaæ. Temu
miêdzy innymi s³u¿y³ czerw-
cowy I Kongres Promocji
Mazowsza. Wziêli w nim
udzia³ eksperci z zakresu mar-
ketingu terytorialnego oraz
przedstawiciele samorz¹dów
lokalnych odpowiedzialni za
promocjê swoich powiatów,
gmin, miast i wsi. 

- Cel kongresu?
- Pokazaæ, jak promowaæ re-

gion, miejscowoœæ czy gminê
jako miejsce atrakcyjne i dla
turystyki i dla podmiotów go-
spodarczych przez ró¿ne dzia-
³ania, tworzenie stron interne-
towych czy wspó³pracê z me-
diami. Pokazujemy, ¿e warto
inwestowaæ w turystykê

i w promocjê, bo to inwestycje
d³ugoterminowe. Pokazuj¹c
nasze atuty przyci¹gamy in-
westorów oraz turystów, a to
przek³ada siê na realny wynik
gospodarczy. Czasami promo-
cja przybiera obrót doœæ nie-
spodziewany: pamiêtam jak
kilka lat temu przyjecha³a do
Warszawy zaprzyjaŸniona
grupa Japoñczyków, którzy
zachwyceni pytali, ile pieniê-
dzy kosztowa³o takie zagospo-
darowanie Wis³y, jak w War-
szawie, „zupe³nie jak natural-
ne”. Naturalne piêkno wielu
obszarów Mazowsza budzi za-
chwyt nie tylko Europy.

- Perspektywy Mazowsza?
- W strategii Mazowsza mu-

simy wykorzystywaæ to, ¿e je-
steœmy regionem centralnym.
Wa¿nym elementem jest eli-
minacja dysproporcji rozwo-
jowych. Warszawa to obszar
bogaty, jak na standardy Pol-
ski, podobnie rejony oko³o-
warszawskie. Gorzej jest

z obrze¿ami Mazowsza, re-
gionem radomskim czy sie-
dlecko - ostro³êckim. Rozwi-
jaj¹c Mazowsze musimy
dbaæ, by nie tworzyæ dyspro-
porcji, co nie jest prostym za-
daniem. Na szczêœcie okazuje
siê, ¿e bardzo efektywni
w pozyskiwaniu œrodków UE
s¹ beneficjenci z rejonów
najubo¿szych. Innowacyjne
projekty realizowane w ra-
mach RPO Województwa
Mazowieckiego, takie jak
projekty Instytutu w Œwierku,
Instytutu Wysokich Ciœnieñ
w Jab³onnie, P³ocki Park
Technologiczny czy warszaw-
skie centra Produktywnoœci
i Kreatywnoœci, maj¹ pobu-
dzaæ wspó³pracê samorz¹dów
i œwiata gospodarki. Wa¿ny
obszar to rozwój ma³ych i œre-
dnich przedsiêbiorstw. Dziœ
du¿ym impulsem rozwojo-
wym dla Polski s¹ fundusze
europejskie, samo Mazowsze
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dystry-
buuje oko³o 7,5 mld z³otych.
Musimy jednak przygotowy-
waæ siê na lata, gdy œrodków
unijnych ju¿ nie bêdzie. 

- Kultura na Mazowszu…
- Jako samorz¹d wojewódz-

twa jesteœmy instytucj¹ prowa-
dz¹c¹ dla 29 placówek kultury:
muzea, centra kultury i tradycji
jak choæby Zespó³ „Mazow-
sze”, teatry, biblioteki. Staramy
siê promowaæ te instytucje,
które s¹ placówkami otwarty-
mi. Opinogóra, Radom, Sierpc,
to tylko niektóre z nich. Œmia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e na Ma-
zowszu kultura jest jednym
z priorytetów, z Warszawsk¹
Oper¹ Kameraln¹, nasz¹ per³¹
s³ynn¹ na ca³y œwiat.

- Na koniec - prywatnie.
Urlop?

- Nie wyobra¿am sobie roku
bez nart zim¹ i morza w lecie.

- Hobby?
- Bardzo lubiê fotografowaæ,

wyjœæ po po³udniu z aparatem
do parku…

- Kuchnia?
- Tradycyjna, polska!

Elżbieta Golińska

Mazowsze – serce serca
„Mieszkaniec” rozmawia z Marcinem KIERWIÑSKIM, wicemarsza³kiem
Województwa Mazowieckiego, odpowiedzialnym za Rozwój Regionalny,
Fundusze Unijne oraz Kulturê, Turystykê i Promocjê.
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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Metal−Market
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Realizujemy Karty Klienta „Spo³em” z bonifikat¹, bony Sodexo

SDH Universam „Grochów”
ul. Grochowska 207

Dzia³ przemys³owy – I piêtro
Zapraszamy na LETNI¥ PROMOCJÊ!
Od 7 lipca do 31 sierpnia w stoisku AGD na I piêtrze

w sprzeda¿y po PROMOCYJNYCH CENACH
pakiety Britta – dzbanek + 4 wk³ady w cenie 99 z³
wk³ady Britta –w cenie 19,90 z³ za sztukê
ceraty – w cenie 11,99 z³ za 1 metr
olejki zapachowe w cenie 4,99 z³ za sztukê
oraz wiele innych produktów po bardzo 
atrakcyjnych cenach

W STOISKU OBUWNICZYM
POSEZONOWA
WYPRZEDA¯ 

obuwia
dzieciêcego 

w cenach ni¿szych 
o 80%. 

WIELKA OKAZJA!

Poniedzia³ek–pi¹tek 9.00–20.00, 
sobota (czêœæ przemys³owa) 9.00–19.00.

ŚW. MIKOŁAJ 
POD OLSZYNKĄ

W wakacje grupa ludzi w odblaskowych
kamizelkach ze specjalnymi wykrywacza-
mi w d³oniach przeszukuje fragmenty 
rezerwatu Olszynka Grochowska. Szuka
skarbów historii.
Tak naprawdê celem poszukiwañ prowadzonych przez Ma-

zowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” jest
odnalezienie mogi³ powstañczych z okresu bitwy pod Olszynk¹
Grochowsk¹ w 1831 r. – W naszej ocenie do tej pory odnalezio-
no tylko czêœæ cia³ poleg³ych pod Olszynk¹, a ze Ÿróde³ histo-
rycznych wynika, ¿e powinno byæ ich tutaj du¿o wiêcej – wyja-
œnia Mateusz Mroz, cz³onek stowarzyszenia, radny dzielnicy
i by³y burmistrz Pragi Po³udnie.  

Poszukiwania odbywaj¹ siê pod nadzorem archeologicznym,
za zgod¹ Sto³ecznego Konserwatora Zabytków i w³aœciciela ba-
danego terenu, czyli PKP Intercity i Lasów Pañstwowych. Lato
nie jest dobrym okresem na prowadzenie tego rodzaju badañ,
szczególnie w terenie leœnym, który jest bardzo zaroœniêty.
„Exploratorzy.pl” maj¹ nadziejê, ¿e PKP zgodzi siê jeszcze na
poszukiwania w bardziej dogodnych terminach. Mateusz Mroz,
który tym razem ze wzglêdu na awariê swojego wykrywacza
móg³ jedynie przygl¹daæ siê pracy kolegów, napomyka o mo¿-
liwoœci badañ metod¹ nawiertow¹: - To u³atwi³oby odnalezienie
ludzkich szcz¹tków, gdy¿ praktycznie wtedy grzebano powstañ-
ców i Rosjan odartych ze wszystkiego. A wykrywacze sygnali-
zuj¹ odnalezienie metalowych przedmiotów. 

Na terenie Olszynki Grochowskiej odnajdowano wczeœniej ku-
le karabinowe, guziki wojskowe, odznaki rosyjskie i grenadie-
rów, kartacze. Tym razem eksploratorzy natknêli siê na pewn¹
iloœæ kul i œwietnie zachowan¹ rosyjsk¹ ikonê. – To Œw. Miko³aj
Cudotwórca – wyjaœnia na miejscu S³awomir Zieliñski zwany
przez kolegów „chodz¹c¹ encyklopedi¹”. – Wzór wyrabiany
w XVIII i XIX wieku. Ikonê, na g³êbokoœci ok. 20 cm, wykopa³

Przemek Korgul (na zdjêciu), dla którego by³o to pierwsze tak
wa¿ne znalezisko. – Fantastyczne uczucie – mówi „Mieszkañco-
wi” znalazca. – Koledzy pytali co wykopa³em, a ja zaniemówi³em.
Sta³em i patrzy³em na tê rosyjsk¹ ikonkê z podtekstem wojen-
nym… Wszelkie odnalezione pod Olszynk¹ Grochowsk¹ skarby
trafi¹ do Pañstwowego Muzeum Archeologicznego. A kto wie, co
jeszcze kryj¹ lasy Olszynki… Adam Rosiński
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OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

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

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

OBCHODY
CENTRALNE

Pamiêtamy. Nie zapomnimy!
Ju¿ 29 lipca o godz. 10.30 - pierw-
sze uroczystoœci w parku im. ¯o³-
nierzy „¯ywiciela” (ul. ks. J. Po-
pie³uszki) przy kamieniu „¯o³nier-
zom ¯ywiciela”, a 31 lipca rano
w Sali Balowej Zamku Królew-
skiego odbêdzie siê szczególna,
uroczysta Sesja Rady Miasta Sto-
³ecznego Warszawy zwo³ana
z okazji Dnia Pamiêci Warszawy,
na któr¹ zapraszaj¹ Przewodnicz¹-
ca Rady Miasta Sto³ecznego War-
szawy Ewa Malinowska - Grupiñ-
ska i Prezydent Miasta Sto³eczne-
go Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. Dzieñ Pamiêci War-
szawy sto³eczni radni ustanowili
uchwa³¹ 13 marca 2003 roku w³a-
œnie na dzieñ 1 sierpnia, rocznicê
Powstania Warszawskiego, donio-
s³ego wydarzenia w historii mia-
sta. Stolica bêdzie w szacie od-
œwiêtnej, udekorowana barwami
narodowymi i sto³ecznymi, a uro-
czystej Sesji Rady w Zamku
Królewskim  tradycyjnie towarzy-
szyæ bêdzie wrêczanie tytu³ów
Honorowego Obywatela oraz
Nagród m.st. Warszawy.

O godz. 13.00 w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego - spo-
tkanie Powstañców Warszaw-
skich z Prezydentem Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronis³awem
Komorowskim i Prezydent
m.st. Warszawy Hann¹ Gron-
kiewicz-Waltz oraz uroczystoœæ
nadania odznaczeñ pañstwo-
wych przez Prezydenta RP.

Tego samego dnia po po³u-
dniu, o godz. 18.00, zostanie
odprawiona uroczysta msza
œwiêta na placu Krasiñskich,
przy pomniku Powstania War-
szawskiego, a o godz. 19.00

w tym samym miejscu - uro-
czysty Apel Poleg³ych. O go-
dzinie 20.00 plenerowe wido-
wisko „63 Dni Gniewu” w re¿.
Jaros³awa Minkowicza. 

Nazajutrz, 1 sierpnia, kolejne
znacz¹ce wydarzenia: w samo
po³udnie na placu  Pi³sudskiego
uroczysta zmiana posterunku
honorowego przed Grobem
Nieznanego ¯o³nierza, a przed-
tem, o godz. 10.00 uroczystoœci
przy pomniku „Mokotów Wal-
cz¹cy – 1944” w parku im. Ge-
nera³a Gustawa Orlicz-Dreszera
i „Marsz Mokotowa” - prze-
marsz ul. Pu³awsk¹ do ul.
Dworkowej, zaœ od godz. 13.00
do 13.45 – sk³adanie kwiatów
u zbiegu ul. F. Chopina i Al.
Ujazdowskich, pod pomnikiem
gen. Stefana Roweckiego „Gro-
ta”, zamordowanego w Sachse-
nhausen komendanta g³ównego

Armii Krajowej (dowódcy Si³
Zbrojnych w Kraju). 

O godz. 14.00 uroczystoœci
na ul. Wiejskiej, przy pomniku
Polskiego Pañstwa Podziemne-
go i Armii Krajowej, po czym
o 16.00 z³o¿enie kwiatów na
grobie gen. Antoniego Chru-
œciela „Montera”, komendanta
Okrêgu Warszawa ZWZ.

Wreszcie najwa¿niejsza go-
dzina – 17.00, ta, w której 67 lat
temu powstañcy rozpoczêli
walkê. Godzina „W”. Oddamy
Im ho³d przy pomniku Gloria
Victis na Pow¹zkach, ale te¿
w ka¿dym miejscu stolicy, gdy
rozlegnie siê dŸwiêk syren. Za-
trzymajmy samochody, stañmy
na chwilê zadumy w bezruchu,
ogarnijmy myœl¹ i wspomnie-
niem tamten straszny czas, tych
niezwyk³ych ludzi. To tylko
jedna minuta…

Jeszcze tylko spotkanie przy
pomniku „Polegli-Niepokonani
1939-45” o godz. 19.00, na
wolskim Cmentarzu Powstañ-
ców Warszawy, a wieczorem
o 21.00, rozpalenie Ogniska Pa-
miêci na Kopcu Powstania
Warszawskiego przy ul. Bartyc-
kiej. Bêdzie go widaæ z daleka.
67 lat temu wszystko dopiero
siê zaczyna³o…

Piêknym preludium do obcho-
dów rocznicowych ju¿ 13 lipca
by³o wrêczenie szesnastu wyró¿-
nieñ „Zas³u¿ony dla Warszawy”.
Z r¹k Przewodnicz¹cej Rady
Warszawy Ewy Malinowskiej -
Grupiñskiej i Wiceprzewodni-
cz¹cej Ligii Krajewskiej otrzy-
mali je: pp³k Andrzej Danysz,
por. Barbara Fotek, por. Tadeusz
Kie³czyñski, por. Jerzy K³osow-
ski, por. Wanda Mackiewicz,
gen. Jerzy Modrzewski, por. Ja-

nina Mossakowska, por. Zbi-
gniew Napierkowski, por. Hen-
ryk Piotrowski, kpt. Zdzis³aw
Sobociñski, por. Edward Szyma-
niak, por. Barbara Wasilewska,
por. Zofia Ksi¹¿ek - Bregu³owa,
Klub Honorowych Dawców
Krwi „Stra¿ak”, mgr in¿. Ry-
szard Brzozowski, prezes War-
szawskiego Przedsiêbiorstwa
Geodezyjnego oraz Warszawskie
Przedsiêbiorstwo Geodezyjne. 

OBCHODY PRASKIE

Z inicjatywy w³adz samorz¹-
dowych Pragi Po³udnie na 28
lipca zaplanowano uroczyste
sk³adanie wieñców w miej-
scach pamiêci Powstania War-
szawskiego, z udzia³em przed-
stawicieli œrodowisk komba-
tanckich i mieszkañców. 

Przed zbli¿aj¹c¹ siê rocznic¹
Powstania Warszawskiego In-
stytut Badawczy TNS OBOP

zada³ Polakom pytanie: Z czym
kojarzy im siê data 1 sierpnia
1944 r.? Jedynie co trzeci od-
powiedzia³, ¿e z wybuchem Po-
wstania Warszawskiego. Dlate-
go tak wa¿ny jest fakt, ¿e orga-
nizatorzy „Lata w mieœcie” za-
prosili dzieci i m³odzie¿ do
uczestnictwa w tej wa¿nej rocz-
nicy.

Takiej aktywnoœci, bezpoœre-
dniego kontaktu z kombatanta-
mi - ludŸmi, którzy wówczas
walczyli wœród ruin pod kulami;
odwa¿ni mimo strachu, zwyciê-
scy mimo klêski, którzy w sierp-
niu 1944 byli niemal ich rówie-
œnikami, nie zast¹pi rocznicowy
konkurs rysunkowy ani nawet
historyczna pogadanka.  

29 lipca o godz. 11.00 œrodo-
wisko ¯o³nierzy 6-XXVI Obwo-
du AK oraz mieszkañcy oddadz¹
ho³d Powstañcom przed prask¹
Past¹ przy ul. Brzeskiej 24. 

(eGo)

PPPPAAAAMMMMIIIIĘĘĘĘTTTTAAAAMMMMYYYY ’’’’44444444

¯o³nierze z Batalionu 
„Czata 49”

„Ilekroæ rozum powstanie przeklnie,  tylekroæ  serce ujrzy je w glorii” – to cytat z pamiêtnika
sanitariuszki Haliny Surdyn-Brzozowskiej. Raz w roku szczególnie aktualny. Raz w roku po-
rywaj¹cy za serce. Raz w roku tragiczny w swojej wymowie. 67. rocznica Powstania Warszaw-
skiego, jak ka¿da z poprzednich sk³ania do refleksji. Tym bardziej, ¿e œrodowisko kombatanc-
kie z roku na rok siê wykrusza. A jednak – zarówno dla tej garstki ¿yj¹cych Powstañców –
jak i dla wszystkich warszawiaków Miasto przygotowa³o bardzo szeroki program obchodów.

Miejsca pamiêci, gdzie 28 lipca zostanie oddany
przez œrodowiska kombatanckie, w³adze samo-
rz¹dowe, m³odzie¿ i mieszkañców Pragi Po³u-
dnie ho³d ¿o³nierzom Powstania Warszawskiego.

godz. 11.00 - tablica poœwiêcona pamiêci Anto-
niego ¯urowskiego, ul. Grochowska 274
godz. 11.00 - tablica poœwiêcona pamiêci Broni-
s³awa Chajêckiego, ul. Grochowska 274
godz. 11.25 - tablice pamiêci ¿o³nierzy AK 6 Ob-
wodu, Koœció³ pw. œw. Wincentego Pallottiego -
ul. Skaryszewska 12
godz. 11.35 - obelisk saperów, Park Skaryszewski
godz. 11.40 - pomnik lotników brytyjskich, Park
Skaryszewski
godz. 11.55 - obelisk pamiêci poleg³ych o wy-
zwolenie Warszawy w latach 1944-45, Wa³ Mie-
dzeszyñski 
godz. 12.10 - tablice upamiêtniaj¹ce uczestników
przepraw przez Wis³ê, Koœció³ pw. Aposto³ów Ja-
na i Paw³a przy ul. Kapelanów AK
godz. 12.25 - tablica poœwiêcona pamiêci p³k. 
Tadeusza Schollenbergera, Koœció³ pw. Najczyst-
szego Serca Maryi przy Placu Szembeka 
godz. 12.35 - pomnik ¿o³nierzy 21 PP im. Dzieci
Warszawy, Al. Waszyngtona przy ul. Grenadierów.

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
W najbli¿szym czasie postaraj siê byæ cierpli-
wym i rozwa¿nym, bo jednak nie mo¿esz wszy-
stkiego postawiæ na jedn¹ kartê. Nie daj siê na-
mówiæ na ¿adne niepewne posuniêcia finanso-
we i podejrzane inwestycje. Teraz najpewniej-
szym miejscem dla twoich oszczêdnoœci powi-
nien byæ solidny bank. Je¿eli planujesz urlop,
ubezpiecz siê, i postaraj siê zaprzyjaŸniæ z s¹-
siadami – niech maj¹ oko na twoje mieszkanie.

BYK 22.04-21.05
Jeœli wytkn¹³eœ sobie jakiœ cel – staraj siê go do-
prowadziæ do koñca. Twoje decyzje powinny byæ
wywa¿one. Twój urok osobisty mo¿e zdzia³aæ cu-
da, dlatego mo¿e powinieneœ pomyœl o zmianie
wizerunku – jakaœ nowa fryzura, zmiana stylu
ubierania. Najbli¿szy miesi¹c mo¿esz spêdziæ wy-
poczywaj¹c na pla¿y lub robi¹c remont mieszka-
nia albo przeprowadzkê. Wybór nale¿y do ciebie.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Jeœli jesteœ zadowolony ze swojego dotychcza-
sowego ¿ycia, niczego na razie nie zmieniaj i nie
psuj tego, co dobre w twoim ¿yciu. Jeœli w two-
im zwi¹zku nie zawsze wszystko gra, nie myœl
o wakacyjnym „skoku w bok” lub innej formie po-
cieszenia, pomyœl raczej jak za³agodziæ sytuacjê
i zabierz swoj¹ drug¹ po³owê na romantyczn¹
kolacjê lub zaplanuj super wakacje dla dwojga.
Kuj ¿elazo dopóki gor¹ce!.

RAK 22.06-22.07
Wakacyjne klimaty mog¹ odwracaæ twoj¹ uwagê
od pracy, ale mo¿e warto oprzeæ siê pokusie le-
niuchowania, bo okolicznoœci mog¹ sprzyjaæ za-
rabianiu pieniêdzy i podejmowaniu w³aœciwych
decyzji. Szczêœcie mo¿e ci dopisaæ na gruncie
towarzyskim. Ktoœ niedawno poznany mo¿e
wnieœæ w twoje ¿ycie powiew nowoœci, mo¿e
wiêc warto kontynuowaæ tê znajomoœæ. 

LEW 23.07-23.08
Jeœli odsuniesz na bok emocje i trzeŸwo ocenisz
sytuacjê mo¿esz odnieœæ korzyœci w sprawach
finansowych lub urzêdowych. Postaraj siê tylko
nie traciæ jasnoœci myœlenia i nie ulegaj senty-
mentom. Wolny czas postaraj siê wykorzystaæ
na zasiêgniêcie porady u specjalisty lub pomyœl
o krótkim wypoczynku, ale takim pe³nym relaksu
i zrozumienia dla swojego zdrowia i potrzeb
organizmu.

PANNA 24.08-23.09
Nie szukaj dziury w ca³ym. Postaraj siê cieszyæ
tym, co niesie ka¿dy nadchodz¹cy dzieñ. W pra-
cy wszystko powinno toczyæ siê utartym szla-
kiem. W wolnym czasie postaraj siê poœwiêciæ
wiêcej uwagi najbli¿szym, wybierz siê z nimi na
spacer, zakupy, kawê. Fortuna chce siê do cie-
bie uœmiechn¹æ, wyjdŸ jej naprzeciw – wyœlij ku-
pon, pomyœl o jakimœ biznesie, a mo¿e zagraj na
gie³dzie?

WAGA 24.09-23.10
Wprawdzie dotychczasowy prozaiczny sposób
zarabiania pieniêdzy i zajmowanie siê zwyk³ymi,
codziennymi sprawami mo¿e byæ na swój spo-
sób mêcz¹cy, ale mo¿e teraz twoje ¿ycie stanie
siê ciekawsze. Mo¿esz staæ siê œwiadkiem inte-
resuj¹cych wydarzeñ, które zmieni¹ twoje ¿ycie
lub sposób patrzenia na pewne sprawy. Dobrym
kompanem do rozmów i wspólnych wypraw mo-
¿e byæ ktoœ spod znaku Wodnika.  

SKORPION 24.10-23.11
Wakacyjny czas mo¿e byæ wspania³¹ okazj¹ do
zawierania nowych znajomoœci, ale ciebie mo¿e
trafiæ strza³a Amora tak, ¿e zapa³asz uczuciem
do kogoœ, kogo znasz do dawna. Kto wie, mo¿e
nawet w ekspresowym tempie nadrobisz straco-
ny czas. Los mo¿e zes³aæ ci okazjê do niez³ego
zarobku, mo¿esz wiêc byæ spokojnym o swoje
bezpieczeñstwo finansowe. 

STRZELEC 24.11-22.12
Skrytoœæ mo¿e nie sprzyjaæ porozumieniu z part-
nerem. Mo¿e teraz jest dobry czas, aby siê przed
nim otworzyæ i szczerze porozmawiaæ o trapi¹-
cych was problemach. W ka¿dym zwi¹zku mog¹
siê pojawiæ zgrzyty, dlatego trzeba próbowaæ re-
agowaæ na nie w odpowiednim momencie. Uda-
wanie, ¿e problemy nie istniej¹ mo¿e siê z cza-
sem skoñczyæ niemi³¹ niespodziank¹. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Twój nastrój bardzo siê poprawi i bêdziesz
z nadziej¹ patrzy³ w przysz³oœæ. Dobry czas na
dzia³anie! Trudna sprawa, na której zakoñcze-
niu bardzo ci zale¿y bêdzie mia³a szanse na
szczêœliwy fina³. Poczucie humoru nie powinno
ciê opuszczaæ i mo¿e siê okazaæ, ¿e jesteœ du-
sz¹ towarzystwa i staæ ciê na „wielkie szaleñ-
stwa”.

WODNIK 21.01-19.02
Uroki lata docenisz na ³onie przyrody w dobrym
towarzystwie. Taki czas mo¿e sprzyjaæ niespo-
dziankom w sprawach sercowych. Po d³ugim
czasie milczenia, mo¿e zadzwoniæ lub wpaœæ
ktoœ mi³y twemu sercu i zapewni, ¿e wcale o to-
bie nie zapomnia³, tylko by³ taki zabiegany…
Postaraj siê byæ wyrozumia³ym i przyjmij prze-
prosiny. Szkoda marnowaæ czas na nieporozu-
mienia.  

RYBY 20.02-20.03
W najbli¿szym czasie mo¿e nie byæ z ciebie
wiêkszego po¿ytku, bo mo¿liwe, ¿e bêdziesz
w imprezowym nastroju. Nie wiedz¹c o tym, mo-
¿esz wykorzystywaæ swój urok osobisty, do za-
³atwiania swoich spraw. Trudno ci bêdzie
odmówiæ, ale postaraj siê byæ w porz¹dku wo-
bec innych, nie manipuluj ludŸmi. Mo¿esz mieæ
tendencjê do wydawania pieniêdzy, dlatego
kontroluj swoje wydatki.  

Merlin

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

OOttoo  rraaddaa  nnaajjlleeppsszzaa  zz ddoo−−

bbrryycchh::  ppaammiięęttaajjcciiee  oo ssppoożżyywwaa−−

nniiuu  jjaaggnniięęcciinnyy  ii mmlleekkaa  oowwcczzeeggoo!!

JJaakk  ppooddaajjee  PPiieerrwwsszzyy  PPoorrttaall

RRoollnnyy  ((wwwwww..pppprr..ppll))..  „„ZZeessppóółł  ppoodd

pprrzzeewwooddnniiccttwweemm  pprrooff..  BBoożżeennyy

PPaattkkoowwsskkiieejj−−SSookkoołłaa  zz UUnniiwweerr−−

ssyytteettuu  PPrrzzyyrrooddnniicczzeeggoo  wwee  WWrroo−−

ccłłaawwiiuu  ww wwyynniikkuu  wwnniikklliiwwyycchh  bbaa−−

ddaańń  wwyykkrryyłł  aannttyyrraakkoowwee  wwłłaaśśccii−−

wwoośśccii  mmlleekkaa  oowwcczzeeggoo.. Badania

wykazały, że sery owcze likwidu−

ją zły cholesterol i wspomagają

produkcję dobrego. W mięsie

i mleku owczym stwierdzono

znacznie wyższą, niż u innych

gatunków zwierząt zawartość

dobroczynnej L−karnityny.”

Owcze mleko ma też nieco inny

skład, niż krowie, jest niemal

dwukrotnie tłustsze.

Dodatkowym, bardzo przy−

jemnym skutkiem zaopatrze−

nia organizmu w L−karnitynę

jest… znakomita poprawa

nastroju, ma ona bowiem

sprawdzone oddziaływanie eu−

foryzujące! 

Dobrze przyprawiona jagnię−

cina ma wspaniały smak. Im

starsza, tym bardziej wyrazi−

sta musi być marynata

a przyprawy intensywne, ze

szczególnym uwzględnieniem

czosnku, cząbru i szlachet−

nych octów.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Czas na bryndzê. 

✓✓ Domowa bryndza: bundz (mo¿e byæ krowi) rozetrzeæ z so-
l¹ (lub mieliæ w maszynce, ale lepiej utrzeæ). U³o¿yæ w kamion-
kowym garnku, zalaæ stopionym, nie gor¹cym mas³em, szczel-
nie przykryæ i w³o¿yæ do lodówki na oko³o dwa tygodnie. Goto-
wa bryndza mo¿e byæ u¿ywana na mnóstwo sposobów, sama
lub z dodatkami (papryka mielona, suszone pomidory, zio³a itp.)
Konkretnie? Proszê bardzo!

✓✓ Haluszki: zetrzeæ surowe, obrane ziemniaki (niezbyt m³o-
de), odcisn¹æ nadmiar p³ynu, dodaæ 1-2 jajka, sól, ew. pieprz i tyle m¹ki, ¿eby wyro-
biæ ciasto gêstsze, ni¿ na placki. Deskê zwil¿amy wod¹, smarujemy warstw¹ ciasta
grub¹ na 1-1,5 cm i prostym no¿em wrzucamy jakby „odcinaj¹c” w¹skie paski ciasta
do osolonego wrz¹tku, w którym rozpada siê ono na ma³e kluseczki. Gdy wyp³yn¹,
odcedziæ i natychmiast wymieszaæ z bryndz¹; koniecznie polaæ skwareczkami z wê-
dzonego boczku albo te¿ ze s³oninki podsma¿onej z cebul¹. Haluszki mo¿na robiæ na
wiele sposobów, np. bez jajek lub z samej m¹ki z jajami i wod¹. Ale te s¹ naprawdê
œwietn¹ potraw¹, znakomicie daj¹ siê odsma¿aæ (pycha!), mo¿na je te¿ podawaæ wy-
mieszane z podduszon¹ kiszon¹ kapust¹.

✓✓ Pieczarki: najpierw trzeba podsma¿yæ na maœle odciête, równe kapelusze piecza-
rek. Gdy gotowe, na tym samym maœle dusimy posiekane drobniutko pieczarkowe ogon-
ki, bryndzê, z¹bek czosnku roztarty z odrobin¹ soli, œwie¿o mielonym pieprzem, natk¹
i szczypiorkiem, oraz ³y¿k¹ tartego, ¿ó³tego sera. Gdy masa gotowa, nape³niamy ni¹ pie-
czarki i po 15 minutach w nagrzanym piekarniku mamy aromatyczne, œwietne danie.

✓✓ Farsz 1: do naleœników, babeczek, wytrawnych ptysiów itp. - bryndzê rozcieramy
na bardzo g³adko, dodaj¹c w miarê potrzeby po ³y¿ce mleka (mo¿e byæ skondenso-
wane). Gdy gotowe, dodaæ bardzo drobno siekan¹ cebulkê zrumienion¹ na maœle
i kminek, uprzednio sparzony przez minutê we wrz¹tku. Rewelacja!

✓✓ Co jeszcze z tym farszem?: purée ziemniaczane z m¹k¹, sol¹ i jajem wyrobiæ
na ciasto. Rêk¹ zwil¿on¹ oliw¹ lub mas³em odrywaæ ma³e placuszki, k³aœæ 1/2 ³y¿ecz-
ki farszu, zalepiaæ jak bardzo ma³e knedle, wrzucaæ na osolony wrz¹tek. Zamiast te-
go farszu mo¿na u¿yæ bryndzy utartej z gêst¹, kwaœn¹ œmietan¹ i œwie¿ym pieprzem.
Mmmm… PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
BBuunnddzz i bbrryynnddzzaa to dla wielu przysmaki wakacyjnych wypraw

na Podhale czy zimowych wyjazdów na narty. Czy to tylko re−
gionalne smakołyki? Bryndza jako pierwszy polski produkt zo−
stała umieszczona w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i
chronionych oznaczeń geograficznych Komisji Europejskiej. Nie

każdy podhalański producent może używać tej nazwy: unijny certyfikat gwarantuje
zachowanie tradycyjnej receptury. Ci, którzy go nie mają, oczywiście nadal produku−
ją bryndzę, lecz oficjalnie nie mogą używać tej nazwy.

Bryndza (ok. 45% tłuszczu, 50% wody i 2−3% soli) to miękki ser podpuszczko−
wy, wytwarzany od ponad 500 lat, po certyfikacji − z mleka tylko określonych ga−
tunków owiec (ew. także krów), które wypasały się na Podhalu, żywiąc się tamtej−
szą, specyficzną roślinnością, to przysmak!

Również bundz od sześciu lat znajduje się na liście produktów tradycyjnych. Pro−
dukowany podobnie, jak inne sery (serwatka i specyficznym smaku nosi nazwę żętyca),
nie ma stałego smaku − najlepszy jest majowy. Jest surowcem do produkcji bryndzy!

CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 12/2011: „Cudzego nie ¿al”. Nagrodê – bilet do

kina dla 2 osób - wylosowa³ p. Franciszek Grodzki z al. Waszyngtona.
Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobi-
stym i egz. „Mieszkañca Nr 14/2011) do 5 sierpnia br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Złodziej w lesie ładuje drzewo. 
− Ha! Drzewo się kradnie! − wyskakuje

z krzaków leśniczy.
− Gdzie tam, panie leśniczy! To żarcie dla

królików!
− Co?! Króliki będą to żarły?
− A jak nie będą żarły, to wrzucę pod kuchnię i spalę!

☺ ☺ ☺
Kierowca słyszy komunikat w radio: „Uwaga! Inwazja ko−

smitów! Niscy, koloru zielonego, z łapami aż do ziemi. Ro−
zumieją język polski. W razie spotkania prosimy zachować
spokój, mówić do nich bardzo wolno, sylabami.”
Kierowca zatrzymał się w lesie, aż tu z krzaków wyłazi

małe, zielone, z łapami do samej ziemi, więc wpija się
w toto wzrokiem i sylabizuje, jak kazali:
− Jes−tem−Ro−man−za−trzy−ma−łem−się−na−siu−siu.
Na to stwór, niepewnie: 
− Yyy… a−ja−jes−tem−ga−jo−wym−zbie−ram−grzy−by…

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692-614-577

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

AUTO−MOTO/kupię

SKUP AUT. 
TEL. 501-032-036

AUTO−MOTO/sprzedam

TOYOTA AVENSIS prod.
2000 r., sedan, silnik D4D,
2000 cm 3 (diesel) 110 KM.
Przebieg 232 tys. km. Stan
dobry, cena 13800 z³. 

Tel. 694-913-322

FINANSE

Szybka po¿yczka bez BIK. 
Tel. 667-877-945

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

Kolekcjoner kupi: stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria. Tel. 22 677-71-36; 

502-011-257
Kupiê stare etykiety piwne,

podstawki, kapsle, butelki,
szyldy. Tel. 695-430-368

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

Drewno opa³owe liœciaste,
130 z³ metr za³adunkowy. 

Tel. 605-783-913
Odkurzacze Rainbow – no-

we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

Opieka: godziny lub z zamie-
szkaniem. Tel. 22 815-30-66

MEDYCYNA NATURALNA

Leczenie pijawk¹ lekarsk¹
– hirudoterapia – skutecznie
leczy: trudno goj¹ce siê rany,
mia¿d¿ycê têtnic, ¿ylaki, stopê
cukrzycow¹, zwyrodnienia
i bóle stawów, obrzêki powy-
padkowe, krwiaki, zakrzepy, ci-
œnienie, choroby skóry, alergie,
choroby serca, jaskrê, wszelkie
bóle i stany zapalne. Dyplomo-
wany Hirudoterapeuta. 

www.leczenie-pijawkami.com
Tel. 515-509-109

NAUKA

Angielski z dojazdem. 
Tel. 886-199-524

Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia przysiêg³e, techniczne,
handlowe, finansowe, specjali-
styczne. Tel. 601-35-18-64

Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40; 

602 232 879
Matematyka. 

Tel. 607-163-744
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
Opiekunka dzieciêca – szko-

³a policealna, kursy. 
Tel. 22 310-27-40

Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. 22 517-77-40; 

602-232-879
Szkolenia BHP. 

Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Lokal 20 m kw., Marysin
Wawerski. Tel. 22 815-33-24

Rembertów 200 m kw., lokal
wykoñczony, hurtownia, biuro,
sklep ul. Suflerska 6 (przy za-
k³adzie meblowym). 

Tel. 601-172-141

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Mieszkanie 40 m kw., 2 po-
koje. Cena 240 tys. 

Tel. 501-605-561

Mieszkanie 53 m kw., 2 pok.,
Goc³aw 0/3p. 

Tel. 608-450-942
Dzia³ka siedliskowa. 

Tel. 792-610-568

OGRODNICZE

Us³ugi ogrodnicze. 
Tel. 602-58-75-13

DAM PRACĘ

Firma MarcPol S.A. pilnie
zatrudni do placówek w War-
szawie i okolicach osoby na
stanowisko KASJER i SPRZE-
DAWCA. Kontakt (22) 547-05-
41, e-mail:
rekrutacja@marcpol.waw.pl 

SZUKAM PRACY

Emerytka zaopiekuje siê oso-
b¹ starsz¹, zrobi zakupy, ugotu-
je, posprz¹ta. Tel. 503-693-118; 

22 870-59-75 
Kobieta 56 lat, doœwiadczenie

zawodowe, praca w kadrach od
1986 roku, znajomoœæ programu
modu³ kadry-p³ace SYMFO-
NIA, P£ATNIK. Podejmê pracê
w kadrach (bez p³ac) od zaraz. 

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

Kobieta 50 lat, fizjoterapeut-
ka z 25-letnim sta¿em pracy
w zawodzie poszukuje pracy na
stanowisku fizykoterapeuty.
Podejmê pracê od zaraz. 

Tel. 512-343-864
Sprz¹tanie + okna umyjê. 

Tel. 503-836-166
Uczciwa pani – sprz¹tnie

mieszkanie, umyje okna. 
Tel. 668-261-672; 

502-486-513

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 Prawna, przy-

stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochow-
ska 207 (Universam, nad ban-
kiem). www.kancelariaosica.pl 

Tel. 0509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
0603-807-481

RAMKA
Prawnik, niskie ceny. Al. Sta-
nów Zjednoczonych 61. Tel.
501-288-110

RÓŻNE

MEBLE KUCHENNE,
SZAFY. TEL. 607-595-327

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607
Profesjonalne sprz¹tanie biur

- Warszawa. Tel. 513-342-440

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

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

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, TELEWIZORY

– naprawa. Tel. 22 818-07-17
Anteny indywidualne, zbior-

cze, monitoring, naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. Ul.
Igañska 32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
AAA GAZ, HYDRAULI-

KA 24 H!, awaria pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przeróbki,
naprawy. Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744 
Cyklinowanie, lakierowanie

– Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 

502-920-316
Cyklinowanie, lakierowanie,

uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545; 

Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. 

TEL. 694-825-760
Czyszczenie – tanio Karche-

rem dywanów, tapicerki aut. 
Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
DEZYNSEKCJA, skutecz-

nie. Tel. 22 642-96-16
DOCIEPLANIE DOMU. 

TEL. 660-473-628
Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 
502-208-813

Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 

502-443-826
ELEWACJE, MALOWA-

NIE DOMU. 
TEL. 660-473-628

ELEKTRYCZNE, G³owac-
ki. Tel. 504-618-888

RAMKA

GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 22 610-18-53; 662-065-
292

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

GLAZURA, hydraulika,
elektryka. Tel. 694-809-402

GLAZURNICZE, hydrau-
liczne. Tel. 504-618-888

Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106
Hydrauliczne i gazowe –

uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 
795-449-407

Hydraulika, wod. kan.-
gaz., piece, remonty, przegl¹-
dy gazowe, wentylacyjne i ko-
miniarskie. Tel. 696-321-228

HYDRAULICZNE, G³o-
wacki. Tel. 504-618-888

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Malarz, malowanie, gipsowe

wyg³adzanie. Tel. 885-770-166
Malowanie, tapetowanie,

panele. Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521 

Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 22 612-01-95; 

510-711-163
Malowanie, tapetowanie,

g³adŸ. Doœwiadczenie. 
Tel. 22 810-90-22

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 602-216-943
RAMKA
Naprawa telewizorów u klienta.
Tel. 692-420-605; 22 671-94-
53

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 

PAPA TERMOZGRZE-
WALNA. TEL. 660-473-628

Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
Pralki, lodówki. 

Tel. 601-361-830; 
22 671-80-49; 604-910-643
PRZEGL¥DY GAZOWE,

HYDRAULIKA, GLAZURA,
MALOWANIE. 
TEL. 665-651-549; 666-527-473

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

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

TAPETOWANIE, malowa-
nie. Tel. 504-618-888

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. Tel. 663-511-771

¯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

USŁUGI/budowlane

G³adŸ, malowanie – od zaraz. 
Tel. 609-982-675

USŁUGI/komputerowe

Naprawa komputerów, in-
stalacje, serwis, usuwanie wi-
rusów. Tel. 603-650-090

USŁUGI/remontowe

Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 511-619-407

G³adŸ, malowanie, sufity,
œcianki KG. Tel. 606-181-588  

Malowanie, drobne remonty,
panele, wyk³adziny. 

Tel. 601-203-313
Malowanie, tapetowanie –

remonty. Tel. 22 612-21-74; 
501-028-073

Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 602-641-032

USŁUGI/transportowe

PRZEPROWADZKI, TRAN-
SPORT.

TEL. 607-595-327
WYWÓZ MEBLI, GRU-

ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 
Tel. 22 224-22-63; 888-651-163

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
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Firma MarcPol S.A. pilnie zatru-
dni do placówek w Warszawie
i okolicach osoby na stanowisko
KASJER i SPRZEDAWCA.

Kontakt 22 547-05-41 
e-mail:rekrutacja@marcpol.waw.pl 

Prawnik, niskie ceny. Al. Sta-
nów Zjednoczonych 61. 

Tel. 501-288-110

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

C A Ł O D O B O W O

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

Tel. 22 499-20-62 

ATRAKCYJNE STUDIO 37 m kw. 
ul. GRENADIERÓW
Urz¹dzone – umeblowane

PAWILON RONDO WIATRACZNA
Pod ka¿d¹ dzia³alnoœæ 150 m kw.x4950 z³/m kw.
Urz¹dzony – klimatyzowany 

P I L N I E  S P R Z E D A M :

tel. 502 602 401  (22) 615 80 06 

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. 

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

Naprawa telewizorów u klienta. 
Tel. 692-420-605; 

22 671-94-53
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REKLAMA REKLAMA
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24 lipca Stadion Narodowy
prze¿y³ istny szturm. Przez
p³ytê narodowej areny prze-
sz³o prawie o po³owê wiêcej
kibiców ni¿ zasi¹dzie na me-
czu inauguruj¹cym UEFA
EURO 2012!

Nikt siê nie spodziewa³ ta-
kich t³umów chêtnych do zoba-
czenia, jak wygl¹da prawie go-
towy Stadion Narodowy. Od ra-
na na po³udniowopraski Ka-
mionek, na którym stoi stadion,
ci¹gnê³y istne pielgrzymki.
Zwiedzaj¹cy ca³ymi rodzinami
i grupami nadci¹gali od strony
Starej Pragi, Saskiej Kêpy i le-
wobrze¿nej Warszawy.

Narodowe Centrum Sportu,
spó³ka nadzoruj¹ca budowê
Stadionu Narodowego, pierw-
szy raz udostêpni³a obiekt sze-
rokiej publicznoœci. Na nie-
dzielne zwiedzanie stadionu
móg³ przyjœæ ka¿dy. Daria Ku-
liñska, rzecznik NCS, szacuje,
¿e tego dnia stadion odwiedzi³o
ponad 75 tysiêcy ludzi! – Iloœæ
zainteresowanych i ich pozy-

tywne nastawienie przekroczy³y
nasze oczekiwania – komentuje
„Mieszkañcowi” rzecznik Da-
ria Kuliñska. – To by³a fanta-
styczna impreza!

W czasie niedzielnego space-
ru mo¿na by³o przejœæ tunelami

stadionu, stan¹æ na jego beto-
nowej p³ycie, usi¹œæ na krzese³-
kach zachodniej trybuny, obej-
rzeæ unikalne zadaszenie. Na
p³ycie g³ównej ustawiono
olbrzymie telebimy, na których
transmitowano rozmowy z oso-
bami zwi¹zanymi z inwestycj¹.
By³y fotogramy obrazuj¹ce
dzieje Stadionu Dziesiêciolecia
i najnowsz¹ historiê Stadionu
Narodowego. Dla najm³od-
szych przygotowano darmowe
malowanie twarzy, popcorn
i watê cukrow¹.

Trzeba przyznaæ, ¿e mimo
tak du¿ej iloœci zwiedzaj¹cych
spacer przebiega³ bardzo
sprawnie. – ¯eby wejœæ na sta-
dion czekaliœmy tylko kilkana-
œcie minut – powiedzia³o „Mie-
szkañcowi” ma³¿eñstwo Agnie-

szka i Pawe³ Matuszewscy z Ja-
b³onny. – Na pewno tu siê wy-
bierzemy na jakiœ mecz. Spraw-
noœæ wejœcia potwierdza te¿ ro-
dzina pañstwa Krasuskich z tu-
tejszego Kamionka. – Szliœmy
z mê¿em i naszym ma³ym Filip-
kiem ¿ó³wim krokiem, ale nie
by³o kolejki do wejœcia – Bo¿e-
na Krasuska podzieli³a siê 
z nami swoimi odczuciami. 
– Ogrom stadionu robi wielkie
wra¿enie. To by³a fajna wy-
cieczka. Szkoda tylko, ¿e nie
mo¿na by³o wejœæ na sam¹ górê
stadionu.

Nad bezpieczeñstwem ca³ej
imprezy czuwa³y s³u¿by pre-
wencyjne i medyczne. Spacer
by³ tak¿e sprawdzianem dla
wolontariuszy, którzy maj¹
szansê pracowaæ w czasie przy-
sz³orocznych pi³karskich mi-
strzostw Europy. – Dzisiaj roz-
dajemy ulotki i chor¹giewki,
ale zdobywamy te¿ doœwiadcze-
nie, które mo¿e nam siê przydaæ
w czasie EURO 2012 – z prze-
konaniem mówi³ „Mieszkañco-
wi” Rafa³ Mguyen-Vism, wo-
lontariusz z miejskiego Cen-
trum Komunikacji Spo³ecznej.

Z mo¿liwoœci wejœcia na Sta-
dion Narodowy skorzystali nie
tylko mieszkañcy stolicy i oko-
licznych miejscowoœci. – Wasz
stadion jest na podobnym eta-
pie, jak nasz w Kijowie – porów-
na³ dla „Mieszkañca” Andriej
Stiepanov z ekipy ukraiñskiej
Telewizji СТБ, która nagrywa³a
materia³ o polskich obiektach
EURO 2012. – Ale u was budu-
je siê taniej… Stadion Narodo-
wy ma zostaæ oddany za kilka
miesiêcy. Adam Rosiński

Czy przeciêtny cz³owiek
mo¿e sp³yn¹æ warszawsk¹
Wis³¹ kajakiem lub kanadyj-
k¹? Mo¿e. Do po³owy sierp-
nia takie wycieczki organizu-
je Fundacja Promocji Rekre-
acji „KIM”.

Od wielu lat media i mie-
szkañcy Warszawy domagaj¹
siê przywrócenia Wis³y spo³e-
czeñstwu. Aby rzeka by³a
atrakcyjna i dostêpna. I fak-
tycznie, niektóre dzia³ania
w³adz oraz organizacji sprawia-
j¹, ¿e sprawy tocz¹ siê (p³yn¹?)
w dobrym kierunku. – War-
szawska Wis³a wreszcie zaczy-
na ¿yæ! – cieszy siê Agnieszka
K³¹b z miejskiego biura praso-
wego i podaje przyk³ady trzech
pla¿ utworzonych na praskim
brzegu, œcie¿ek rekreacyjnych,
rejsów promem, tramwajem
wodnym, czy statkiem. Do tego
asortymentu dosz³y równie¿
bezp³atne sp³ywy kajakami
i kanadyjkami. Sta³o siê tak
dziêki wspó³pracy sto³ecznego
magistratu z Fundacj¹ „KIM”. 

W ka¿d¹ sobotê i niedzielê,
przed godzin¹ 9.00, kilkanaœcie
osób ma szansê udaæ siê na
sp³yw Królow¹ Polskich Rzek.
Start pod Mostem £azienkow-
skim. Portem docelowym jest
Kana³ ¯erañski. – ¯yjemy
w Warszawie, a nie wiemy jaka
piêkna jest nasza Wis³a. Chce-
my przedstawiæ jej uroki mie-
szkañcom – wyjaœnia Tomasz
Hajduk, jeden z organizatorów
sp³ywów – Dziko p³yn¹ca rzeka
przez stolicê europejskiego kra-
ju jest ewenementem na skalê
œwiatow¹! W projekcie chodzi
te¿ o popularyzacjê wodnych

sportów i rekreacji, a tak¿e inte-
gracjê spo³ecznoœci lokalnej.
Wspó³finansowany przez Mia-
sto projekt trwa ju¿ od kwiet-
nia. 

Sp³ywy Wis³¹ poprzedza³a
„wprawka”, czyli nauka manew-
rowania ³ódk¹ (m.in. w Porcie
Praskim) oraz warsztaty z budo-
wy kanadyjek. Do po³owy sierp-
nia w sp³ywie mo¿e wzi¹æ udzia³
ka¿da pe³noletnia osoba (szcze-
gó³owe informacje s¹ na stronie
www.fundacjakim.pl). „Miesz-

kaniec” przekona³ siê, ¿e organi-
zatorzy nie tylko zapewniaj¹
sprzêt i wyposa¿enie, ale dbaj¹
o bezpieczeñstwo kajakarzy.
Przed ka¿dym sp³ywem jest d³u-
ga pogawêdka instrukta¿owa
oraz profesjonalna rozgrzewka.
To konieczne, tym bardziej, ¿e
wielu z uczestników nigdy
wczeœniej nie mia³o do czynienia
z ³ódkami. Choæ, jak przyznaje
Tomasz Hajduk, œrednio co dru-
gi sp³yw zdarza siê komuœ zamo-

czyæ: - Wtedy reagujemy natych-
miast i taki delikwent jest w ci¹-
gu dwóch, trzech minut na brze-
gu.

A jak przedstawiaj¹ siê wra-
¿enia po sp³ywie Wis³¹? – By³o
fantastycznie! – póŸnym popo-
³udniem w minion¹ niedzielê,
po dop³yniêciu do portu rela-
cjonowa³a „Mieszkañcowi”
Marta Mikuszewska z Nowego
Dworu Mazowieckiego. – Ro-
biliœmy mniej wiêcej co godzinê
przystanki, a przewodnik opo-

wiada³ nie tylko o dzikim brze-
gu rzeki, ale i o jej historii.
Æwiczyliœmy te¿ zwroty i halso-
wanie. Marta, która kajakiem
p³ynê³a ze swoj¹ sympati¹, Bar-
toszem Wasiakiem, przyznaje,
¿e czystoœæ wody w Wiœle po-
zostawia jeszcze wiele do ¿y-
czenia, ale sam sp³yw para
okreœla mianem „fantastycznej
przygody”. I na tak¹ w³aœnie
przygodê maj¹ szansê równie¿
nasi Czytelnicy…  ar 

KANADYJKĄ PO WIŚLE?SZTURM NA NARODOWY
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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
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

WARSZAWA

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 Izabela Marczyk, 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 za-
interesowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne
umawianie wizyt (ul. Ostro³êc-
ka 4, tel. 22 498 74 80; ul. Br.
Czecha 39, tel. 22 353 42 50).

AS 2011

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 Północ, ul. Dąbrowszczaków 5A, tel. 22 392−05−67

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 NOWOAPARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

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 14.00-16.00

Osteoporoza to, zgodnie z definicj¹ Œwiato-
wej Organizacji Zdrowia, uogólniona choro-
ba metaboliczna koœci, która objawia siê ni-
sk¹ mas¹ kostn¹ i upoœledzon¹ mikroarchi-
tektur¹ tkanki kostnej, prowadz¹c do zwiêk-
szonej ³amliwoœci koœci. Proces utraty masy
kostnej zaczyna siê ju¿ oko³o 40 roku ¿ycia.

Osteoporoza dotyka znacznie czêœciej kobiety ni¿ mê¿-
czyzn. Koœci chorych staj¹ siê zrzeszotnia³e i kruche. Po 40 roku
¿ycia, zdrowy cz³owiek traci ok. 0,5-1,0% masy kostnej rocznie.
U chorych na osteoporozê ten ubytek siêga nawet 3-5%.  

Na wyst¹pienie osteoporozy szczególnie nara¿one s¹ kobiety po
menopauzie, czyli po trwa³ym, fizjologicznym zatrzymaniu. Na
rozwój osteoporozy s¹ równie¿ nara¿one kobiety, które wczeœnie
przesta³y miesi¹czkowaæ, na przyk³ad w wyniku zabiegu usuniê-
cia jajników, który wywo³uje tzw. „menopauzê pooperacyjn¹”. 

O tym, czy po menopauzie bêdzie dochodziæ do patologicznych
z³amañ, decyduje m.in. szczytowa masa koœci, czyli maksymalna
masa jak¹ osi¹ga tkanka kostna u danej osoby w ci¹gu jej ¿ycia.
Koœciec uzyskuje szczytow¹ masê miêdzy 20 a 30 rokiem ¿ycia. 

Na rozwój osteoporozy maj¹ wp³yw ró¿ne czynniki ryzyka.
S¹ one zwi¹zane zarówno z od¿ywianiem, stylem ¿ycia, jak
i cechami dziedzicznymi i procesami fizjologicznymi organi-
zmu. Najwa¿niejsze z nich to: wyst¹pienie osteoporozy u mat-
ki; drobna budowa cia³a; menopauza; niedobór wapnia w diecie;

brak ruchu; zaawansowany wiek; palenie papierosów; nadmier-
ne spo¿ywanie alkoholu; leki, których skutkiem ubocznym mo-
¿e byæ osteoporoza np.: leki steroidowe podawane w leczeniu
ró¿nych chorób, czy leki przeciwpadaczkowe;  choroby takie
jak: schorzeniach gruczo³ów wydzielaj¹cych hormony reguluj¹-
ce gospodarkê wapniow¹ ustroju (tj. przytarczyc i tarczycy),
niewydolnoœæ nerek, schorzenia w¹troby, zaburzenia przewodu
pokarmowego, cukrzyca i reumatoidalne zapalenia stawów,
których przebieg mo¿e siê przyczyniæ do rozwoju osteoporozy.

Z³amania zwi¹zane z zaawansowan¹ osteoporoz¹ dotycz¹
przede wszystkim krêgos³upa, koœci nadgarstka, koœci ramien-
nej i szyjki koœci udowej. Skutki tych z³amañ mog¹ byæ nawet
œmiertelne. 

Z³amanie szyjki koœci udowej to najpowa¿niejsze ze z³amañ.
W wyniku powik³añ po z³amaniu szyjki koœci udowej rocznie,
na ca³ym œwiecie, umiera co czwarta kobieta i co trzeci mê¿-
czyzna. Te powik³ania to przede wszystkim: zapalenie p³uc,
choroba zakrzepowo-zatorowa, zaka¿enia dróg moczowych.

Najczêœciej wystêpuj¹ z³amania krêgów. Po³owa z nich prze-
biega bezobjawowo. Sygna³em, ¿e coœ jest nie w porz¹dku jest
obni¿enie wzrostu. Jeœli utrata wzrostu siêga 4 cm, jest prawie
pewne, ¿e dosz³o do z³amania. Innym niepokoj¹cym objawem
³ami¹cych siê krêgów jest tzw. „wdowi garb”, czyli ³ukowate
wygiêcie odcinka piersiowego krêgos³upa. 

Po pierwszym z³amaniu krêgu, ryzyko kolejnego wzrasta na-
wet dziesiêciokrotnie. W ci¹gu roku, z powodu powik³añ po
ró¿nego rodzaju z³amaniach wynikaj¹cych ze znacznego os³a-

bienia koœci umiera 20% kobiet i 30% mê¿czyzn, 30% wymaga
sta³ej opieki medycznej. A¿ po³owa chorych, którzy prze¿yli,
staje siê niepe³nosprawna.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e osteoporoza jest chorob¹, któr¹ dziêki
stosowaniu odpowiednich leków i zmianie trybu ¿ycia mo¿na
opanowaæ. Mo¿liwe jest równie¿ skuteczne przeciwdzia³anie
z³amaniom. 

Osteoporozy nie mo¿na jednak ca³kowicie wyleczyæ. Dlatego
tak wa¿na jest profilaktyka. Niezwykle istotne jest dostarczanie
organizmowi od najm³odszych lat wapnia (mleko i jego prze-
twory), witaminy D oraz regularna aktywnoœæ fizyczna. Solidny
szkielet zbudowany w okresie wzrastania, daje nam gwarancjê,
¿e nie zabraknie nam koœci na staroœæ, kiedy naturalne procesy
resorpcji bêd¹ próbowa³y je os³abiæ.
Mat. inform. z konferencji prasowej „B¹dŸ twarda - nie ³am siê”.

Co Polki wiedz¹ o osteoporozie?

Podstępny złodziej kości

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

Ryzyko z³amania u 50 letniej kobiety wynosi 40%. 
U mê¿czyzn to ryzyko wynosi 13%. 
30% wszystkich kobiet po menopauzie ma osteoporozê. 
Co 22 sekundy nastêpuje jedno z³amanie. 
Ka¿dego roku w Polsce dochodzi do ok. 150 000 no-
wych z³amañ. 
Rocznie 30% osób po przebytych z³amaniach wymaga
sta³ej opieki medycznej. 
W ci¹gu roku, z powodu powik³añ po z³amaniach,
umiera 20% kobiet i 30% mê¿czyzn. 
50% osób, które prze¿y³y, staje siê niepe³nosprawna.

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00

Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna
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Kupi³am automat do pieczenia chleba w do-
mu. Ale po co? - zdziwi³a siê s¹siadka. - Prze-
cie¿ mamy w okolicy rewelacyjne pieczywo, na
zakwasie i w ogóle pycha! Ja swój automat od-
da³am kole¿ance, bo kupujê w Piekarni Gromul-
skiego.

Postanowi³am sprawdziæ, jak to z tym chlebem
jest. Pani Zdzisia poleca³a mi dwa sklepy: w Al.
Stanów Zjednoczonych i na Bora-Komorowskiego,
przy Fieldorfa, obok Rossmana. Wybra³am ten
drugi: blisko przystanek autobusowy, parking,
podjecha³am. 

Widok - niebywa³y! Przestronny, jasny, pachn¹-
cy gor¹cym pieczywem sklep, a w nim - kolejka.
Kolejka? Po chleb?! W tych czasach?! Stanê³am
i ja. Sz³o b³yskawicznie, mo¿na by rzec - za szyb-
ko! Zanim nacieszy³am siê niezwyk³ym aromatem
chrupi¹cej, br¹zowej skórki i pulchnego œrodka
bochnów, bochenków i bu³ek, zanim obejrza³am
choæ po³owê tego, co wystawiono na pó³kach
i w gablotach, ju¿ mi³a pani Kasia z uœmiechem py-
ta³a mnie, co podaæ. Bardzo trudne pytanie! 

Wziê³am jeden ze wspania³ych razowców, kilka
bu³ek na spróbowanie, a gdy okaza³o siê, ¿e s³od-
koœci s¹ tak¿e w³asnej produkcji, dorzuci³am arcy-
pyszne babeczki z jagodami i kawa³ek ciasta - lubiê
po³¹czenie czekolady i wiœni. 

W domu nast¹pi³a degustacja. Co to by³o za
prze¿ycie! Wszystko wspania³e, tak pe³ne smaku
i aromatu, przypomnia³y mi siê wakacje u cioci,
gor¹cy chleb smarowany zimnym, domowym ma-
s³em… Czy to mo¿liwe, ¿e odnalaz³am smak dzie-
ciñstwa? Po nitce do k³êbka, okaza³o siê, ¿e… tak! 

Od kilku miesiêcy dzia³aj¹ w Warszawie trzy skle-
py firmy Gromulski Piekarnia Cukiernia, z kilkupo-
koleniow¹ tradycj¹, a w województwie mazowiec-
kim - a¿ kilkanaœcie: Sulejówek, Halinów, Mrozy… 

Przy ul. Siennickiej w Miñsku Mazowieckim,
w latach 40-tych, powsta³a piekarnia pana Ale-
ksandra Gromulskiego, który pracowa³ tam wraz
z synem, Zygmuntem. Ustawia³y siê kolejki po
chleb, którego ka¿dy okruszek w tych surowych
czasach by³ na wagê z³ota. Lecz piekarniê nakazem
pañstwowym zamkniêto. 

Ciocia pamiêta, jak w 1959 roku Zygmunt Gro-
mulski otworzy³ w³asn¹ piekarniê w Dobrem. Pra-

cowa³ sam, bardzo ciê¿ko - w nocy piek³ chleb,
w dzieñ rozwozi³, a przed piekarni¹ ustawia³y siê
kolejki! Z czasem zatrudni³ personel, kupi³ samo-
chody dostawcze, rozwin¹³ produkcjê lecz zawsze
najwa¿niejsza by³a jakoœæ i tak pozosta³o do dziœ.

Dewiza firmy: „jakoœæ chlebem powszednim”
obowi¹zuje do dziœ, jest wpisana w logo firmy
GROMULSKI Piekarnia Cukiernia, w której rodzin-
ne tradycje kontynuuje S³awomir Gromulski.  Ma

on szczêœcie dzia³aæ w zupe³nie innych realiach go-
spodarczych: dostêpnoœæ surowców, wolny rynek
gwarantuj¹cy sukces dbaj¹cym o jakoœæ. Piekarnia
dzia³a na miñskim rynku od dwunastu lat, a od
dwóch - w nowej siedzibie przy ul. Przemys³owej,
spe³niaj¹c najwy¿sze standardy europejskie. Widaæ
patron piekarzy, œw. Klemens, lubi po³¹czenie no-
woczesnych maszyn i sterylnych urz¹dzeñ z trady-
cyjnymi recepturami, ceni niezrównany smak, bo
szczodrze im darzy! 

W 2010 roku Jolanta i S³awomir Gromulscy
odebrali z r¹k Bronis³awa Komorowskiego listy
gratulacyjne z okazji zdobycia zaszczytnego tytu³u
Wicemistrza Krajowej AGROLIGI 2009.  Ale zwy-
k³ego klienta nie to interesuje…  Wa¿ny jest chleb. 

U Gromulskiego nie u¿ywa siê ulepszaczy, po-
prawiaczy itp. Zakwas zamiast dro¿d¿y sprawia, ¿e
chleby i bu³ki pozostaj¹  d³u¿ej œwie¿e, ale zw³a-
szcza - wyœmienicie smakuj¹ i wybornie pachn¹!

Piek¹ tu w tradycyjny sposób a firma stale szuka
nowych, kusz¹cych propozycji dla klientów - jedn¹
z nich jest rewelacyjna bu³eczka codzienna,
pszenna, oczywiœcie na zakwasie, wypiekana na
gor¹cych kamieniach, której „premiera” odby³a siê
w przeddzieñ wydania tego numeru naszej gazety -
tego nie mo¿na przegapiæ! 

Naprawdê warto przekonaæ siê, o ile lepiej nasz
organizm reaguje na naturalne pieczywo ni¿ na
to… „nowoczesne”. Tu pó³ki uginaj¹ siê od pach-

n¹cych bochnów ze skórk¹ br¹zow¹, lœni¹c¹ lub
piêknie om¹czon¹ czy posypan¹ zdrowymi ziarna-
mi, tu bu³eczki s¹ leciutkie, z wilgotnym miêkiszem
i chrupk¹ skórk¹, tu razowce sprzedawane w fo-
remkach trzymaj¹ œwie¿oœæ niespodziewanie d³u-
go. 

Jakie lubisz pieczywo? ¯ytnie, pszenne, miesza-
ne? Wszystko to znajdziesz tu w niezliczonej iloœci
atrakcyjnych odmian. Ile¿ tam tego! Jest tak¿e
spory dzia³ cukierniczy i szalenie mi³a obs³uga.
Wa¿na uwaga: pieczywo niesprzedane poprzednie-
go dnia jest zabierane do zak³adu, na potrzeby ho-
dowców zwierz¹t, a wszystko, co na pó³kach, to
œwie¿utka produkcja!

Jeœli kupiê automat do wypieku chleba to chyba
tylko po to, by w domu pachnia³o równie piêknie,
jak tam. Ale czy mój chleb mia³by te same w³aœciwo-
œci prozdrowotne, jak ten od Gromulskiego, gwa-
rantowany na zakwasie daj¹cym niebywa³y smak,
aromat i d³ug¹ œwie¿oœæ? Chyba nie… AS 2011

Gdy jakość jest 
chlebem powszednim…

Gromulski  Piekarnia-Cukiernia 
zaprasza: 

Al. St. Zjednoczonych 72, 
ul. Bora-Komorowskiego 21 lok. 303, 
ul. Paderewskiego 3 (Rembertów).


