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Niezaopiekowani
Co dziesi¹ty Polak jest nie-

pe³nosprawny. Oznacza to, ¿e
ponad 3,5 miliona rodaków po-
trzebuje pomocy w poruszaniu
siê. Inwalidzi i ich rodziny wie-
dz¹, jak¹ gehenn¹ mo¿e byæ
zbyt w¹skie wejœcie dla wózka,
nieprzystosowane schody,
wszelkiego rodzaju k³adki, przej-
œcia podziemne, estakady.

Wolontariusze ze Stowarzy-
szenia Zielone Mazowsze przyj-
rzeli siê ostatnio 42 warszaw-
skim przejœciom podziemnym
i k³adkom nadziemnym. Jedynie
co czwarte takie przejœcie teo-
retycznie by³o przystosowane
do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych.

Teoretycznie, bo okaza³o siê
równie¿, ¿e co druga winda by-
³a trwale uszkodzona, jako tako
do u¿ytku nadawa³a siê co trze-
cia, ale wiêkszoœæ z nich by³a
pozbawiona szyb lub mia³a po-
nadpalane przyciski.

Kiedyœ mówi³o siê: poka¿ mi
publiczne toalety, a powiem ci,
jaki jest poziom mieszkaj¹cego
tu spo³eczeñstwa. Zszokowani
wracaliœmy z woja¿y do Austrii
i Niemiec i mówiliœmy: tam na-
wet w autostradowych kibel-
kach jest czysto i pachn¹co.
Jak oni To robi¹!?!

Nauczyliœmy siê i my - sporo
je¿d¿ê po kraju. Z toaletami jest
wyraŸnie lepiej.

Natomiast o osoby niepe³no-
sprawne nie potrafimy zadbaæ.
A przecie¿ kim maj¹ siê opieko-
waæ samorz¹dy i pañstwo, jak nie
ludŸmi maj¹cymi obiektywn¹
trudnoœæ w normalnym ¿yciu spo-
³ecznym. Wiêc wiem, ¿e kolejn¹
prawdziw¹ miar¹ naszego pozio-
mu bêdzie to, jak bêd¹ traktowa-
ne osoby niepe³nosprawne. Po-
winny mieæ lepiej ni¿ my - zdrowi.
Tak bêdzie sprawiedliwie.

Tomasz Szymański
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To prawda. Jest lepiej. WeŸmy skutecznoœæ wy-
krywania. Rozboje: w ubieg³ym roku od stycznia
do koñca lipca – 58,3 proc, w bie¿¹cym – 60 proc.
W³amania: ubieg³y rok 17,3, bie¿¹cy 23,3. Kradzie-
¿e: ubieg³y 16,5, w tym roku 21,5. Bójki i pobicia:
w ubieg³ym roku 83,3, a w bie¿¹cym 88,6.
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ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

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 !

www.egrib.pl

INWESTYCJA NA UKOÑCZENIU
Budynek kameralny, ogrodzony

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

ul. Zamieniecka 76
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl www.marsgips.pl

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ



„Mieszkaniec” rozmawia 
z inspektorem Dariuszem 
Pergo³em, komendantem 
VII KRP w Warszawie.

- Gratulujemy kolejnej gwiazdki na pa-
gonach. To ju¿ pe³ny inspektor, czyli pu³-
kownik wed³ug dawnej nomenklatury.

- ... a dziêkujê, dziêkujê.
- To za zas³ugi, panie inspektorze?
- Za jakie zas³ugi?
- Mamy przed sob¹ diagram systemu

oceny jednostek policyjnych. Wynika z nie-
go, ¿e na dziewiêæ monitorowanych obsza-
rów, a¿ w oœmiu jesteœcie powy¿ej za³o¿o-
nych kryteriów. Nie ma drugiej takiej ko-
mendy rejonowej w Warszawie. Czyli jeste-
œcie najlepsi. A wiêc zas³ugi s¹.

- To nie tak. Nie ma takiego rankingu,
w którym wybiera siê najlepsz¹ komendê.
Mamy wytyczne do dzia³ania, ustalane przez
prze³o¿onych, a sposób naszej pracy jest oce-
niany wed³ug pewnych, maksymalnie obiek-
tywnych kryteriów. Ale z faktu, ¿e osi¹gamy
okreœlone progi, nie wynika, ¿e jesteœmy naj-
lepsi. Dzielnice maj¹ swoj¹ specyfikê, na
wszystko trzeba patrzeæ, widz¹c z³o¿onoœæ
materii. A awans? Pragmatyka s³u¿bowa prze-
widuje, ¿e co kilka lat siê awansuje...

- Dobry glina to skromny glina? Przecie¿
nie awansowa³by Pan, gdyby wyniki nie by-
³y dobre.

- By³oby trudniej, tak powiedzmy.
- Jednym z kryteriów omawianej oceny, s¹

wyniki 7 kategorii przestêpstw pospolitych
o charakterze kryminalnym, czyli tych takich
najbardziej prozaicznych, z którymi spotyka-
j¹ siê obywatele. Patrzê na dynamikê w sto-
sunku do siedmiu miesiêcy ub. roku i widzê
poprawê o blisko piêæ punktów procentowych.

- To prawda. Jest lepiej. WeŸmy skutecz-
noœæ wykrywania. Rozboje: w ubieg³ym roku
od stycznia do koñca lipca – 58,3 proc, w bie-
¿¹cym - 60 proc. W³amania: ubieg³y rok 17,3,
bie¿¹cy 23,3. Kradzie¿e: ubieg³y 16,5, w tym
roku 21,5. Bójki i pobicia: w ubieg³ym roku
83,3, a w bie¿¹cym 88,6. Tylko z kradzie¿ami
samochodów jest gorzej, jak w ca³ym kraju
zreszt¹: w ubieg³ym 12,8, a w tym tylko 9,4.

- Sk¹d ta - generalna - poprawa wyników?

- Podejœcie policjantów do swoich obo-
wi¹zków. Wiedz¹ jasno, za co s¹ rozliczani.
Moim zadaniem jest tworzyæ tak¹ atmosferê
w pracy, by siê koncentrowali na tym, co jest
istot¹ pracy policjanta. Pomaga system na-
gród np. za z³apanie przestêpcy na gor¹cym
uczynku, za efektywnoœæ prowadzonych po-
stêpowañ przygotowawczych. Pomagaj¹
zmiany strukturalne - np. powo³aliœmy wy-
dzia³, który zajmuje siê przestêpstwami prze-
ciwko mieniu, czyli np. rozpracowuje prze-

stêpców zajmuj¹cych siê zrywaniem ³añcu-
szków z szyi kobiet na ulicy lub w œrodkach
komunikacji miejskiej. No i wyaresztowali-
œmy to towarzystwo.

- Proszê nam powiedzieæ, sk¹d siê bior¹
takie ró¿nice w skutecznoœci wykrywania
np. sprawców bójek - ponad 80 proc. i w³a-
mañ - nieco ponad 20 proc.?

- Bo bójka jest g³oœna, trwa kilka-, kilkana-
œcie minut, mo¿e j¹ zauwa¿yæ przeje¿d¿aj¹cy
patrol, mo¿e dostrzec dy¿urny monitoringu
miejskiego, wreszcie ludzie dzwoni¹ - przy-
je¿d¿ajcie, ktoœ tu kogoœ bije. No i ³apiemy
tych sprawców na gor¹cym uczynku. A w³a-
mania? Po cichu, pod os³on¹ nocy, bez œwiad-
ków, lub ze œwiadkami, którzy nie bardzo
chc¹ zeznawaæ, bo albo siê boj¹, albo chc¹
unikn¹æ póŸniejszej mitrêgi zeznañ w komen-
dzie, w prokuraturze, w s¹dzie. Wol¹ udawaæ,
¿e niczego nie widzieli.

- Ale i tu widaæ poprawê wykrywalnoœci.

- Bo zaczêliœmy lepiej dbaæ o swoje mienie.
Zak³adamy alarmy, podpisujemy umowy
z firmami ochroniarskimi, zak³adamy lepsze
zamki, mamy lepsz¹ ³¹cznoœæ.

- Panie komendancie, co jakiœ czas
ostrzegamy przed wyj¹tkowo pod³ym prze-
stêpstwem - oszukiwaniem starszych osób
metod¹ „na wnuczka”. Chyba wszyscy j¹
znaj¹, a wci¹¿ siê ofiary znajduj¹.

- Mieliœmy nawet tak¹ starsz¹ pani¹, która
dwukrotnie da³a siê podejœæ... Tu u nas ostat-
nio nie notowaliœmy tych przestêpstw, ale to
jeszcze nic nie znaczy. To taka „sezonowa”
plaga. Grupa siê zawi¹zuje, dzia³a kilka tygo-
dni albo miesiêcy, my ich ³apiemy, albo prze-
staj¹ dzia³aæ... Ale s¹ te¿ i nowe metody, doœæ
podobne, to znaczy np. na pracownika admi-
nistracji. Przestêpcy chodz¹ dwójkami, puka-
j¹ do mieszkania, jeden prowadzi rozmowê
z lokatorem, drugi pod pretekstem np. skorzy-
stania z toalety pl¹druje pozosta³e pokoje. Al-
bo jeden mówi, ¿e widzia³ jakiœ cieñ w drugim
pokoju, starsza osoba idzie sprawdziæ czy nie
zginê³y kosztownoœci i pieni¹dze i... w ten
sposób wskazuje miejsce, gdzie one s¹.

- Wchodz¹c tu do komendy widzieliœmy
zaawansowany remont. Co zmieni ta mo-
dernizacja?

- Robimy pokoje przyjêæ interesantów. Do tej
pory by³o tak, ¿e jak obywatel zg³asza³ siê ze
spraw¹ do policjantów - na przyk³ad zawiada-
mia³ o fakcie pope³nienia przestêpstwa - to nie
byliœmy w stanie zapewniæ mu minimum in-
tymnoœci. Rozmowa odbywa³a siê nie w cztery
oczy, lecz w grupie kilku innych policjantów,
zajmuj¹cych siê zupe³nie innymi sprawami.
Trudno by³o siê skoncentrowaæ, porozmawiaæ
o najwa¿niejszej sprawie - przestêpstwie. Teraz
wydzielamy dwa pokoje do takich rozmów.
I chcê powiedzieæ, ¿e za ten remont jestem bar-
dzo wdziêczny burmistrzowi Pragi Po³udnie
Tomaszowi Kucharskiemu oraz radzie i zarz¹-
dowi dzielnicy, który doprowadzi³ do sfinanso-
wania po³owy kosztów. Otrzymaliœmy 100 tys.
z³otych i to jest tylko jeden z wielu przyk³adów
bardzo dobrej wspó³pracy z w³adzami dzielnic,
na terenie których dzia³amy.

- A jakich jeszcze inwestycji mo¿emy siê
spodziewaæ w najbli¿szym czasie?

- Mam nadziejê, ¿e jesieni¹ rozpocznie siê
modernizacja budynku przy ul. Umiñskiego.
Chcemy wybudowaæ tam szatniê z prawdzi-
wego zdarzenia z natryskami i pokojem wy-
poczynkowym dla policjantów prowadz¹cych
s³u¿bê patrolow¹ i operacyjn¹.

Tomasz Szymański
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zamkn¹³ 
w mieszkaniu

i zgwa³ci³
Do komendy zg³osi³a siê ko-

bieta, powiadamiaj¹c, ¿e zosta³a
pozbawiona wolnoœci i zgwa³-
cona. Z jej zeznañ wynika³o, ¿e
niedawno pozna³a ch³opaka,
z którym zreszt¹ zamieszka³a...
Mê¿czyzna nadu¿ywa³ alkoho-
lu, za¿ywa³ narkotyki, zdarza³o
siê, ¿e by³ wobec niej agresyw-
ny. Wreszcie dosz³o do tego, ¿e
nie chcia³ wypuœciæ jej z domu
i j¹ zgwa³ci³. Funkcjonariusze
zatrzymali 27-latka. Mê¿czyzna
us³ysza³ 2 zarzuty, pozbawienia
wolnoœci osoby i zgwa³cenia. 

Trzech na jednego
Przeje¿d¿aj¹cy ulicami Gro-

chowa policjanci z wydzia³u do
walki z przestêpczoœci¹ prze-
ciwko mieniu us³yszeli w radio-
stacji komunikat o tym, ¿e
w okolicy Dworca Wschodnie-
go, trzech mê¿czyzn zaatako-
wa³o przechodz¹cego cz³owie-
ka. Policjanci zatrzymali ca³¹
trójkê. Z relacji pokrzywdzone-
go wynika³o, ¿e mê¿czyŸni za-
czepili go, ¿¹dali by odda³ im
pieni¹dze, telefon komórkowy
i papierosy. Niczego takiego
nie mia³, wiêc zaczêli go kopaæ
i biæ. Wszyscy zatrzymani byli
pod wp³ywem alkoholu. Sylwe-
ster M. (lat 46) mia³ 2 promile,
18-letni Patryk, 2,4 promila
i 15-letni Robert, 0,7 promila. 

Nieletni z ³omem
W samo po³udnie policjanci

z patrolówki otrzymali zg³osze-
nie o dwóch ch³opcach, którzy
prawdopodobnie próbuj¹ w³a-
maæ siê do mieszkania. Poli-
cjanci b³yskawicznie pojawili
siê pod wskazanym adresem.

16-latkowie na widok mundu-
rowych chcieli ukryæ ³om.
Ch³opcy chcieli wynieœæ stam-
t¹d komodê i inne meble, które
zdaniem jednego z nich nale¿a-
³y do jego matki. Adrian i Pa-
we³ trafili do izby dziecka. 

Krad³ ³añcuszki
i udawa³ brata

Policjanci z oddzia³u prewen-
cji legitymowali mê¿czyznê,
który nie chcia³ podaæ swoich
danych. Przebieg interwencji
w radiostacji us³yszeli policjanci
z wydzia³u do walki z przestêp-
czoœci¹ przeciwko mieniu. Zain-
teresowali siê legitymowanym,
poniewa¿ podejrzewali, ¿e mo¿e
to byæ mê¿czyzna, którego po-
szukuj¹ jako sprawcê licznych
kradzie¿y ³añcuszków. Przypu-
szczali, ¿e celowo stara siê
wprowadzaæ mundurowych
w b³¹d i podaje personalia swo-
jego brata. Pojechali na miejsce
zatrzymania, sprawdzili i... roz-
poznali 31-letniego Roberta K.,
który podawa³ siê za Jaros³awa. 

Zatrzymany na 
gor¹cym uczynku
Wywiadowcy us³yszeli w ra-

diostacji komunikat o mê¿czy-
Ÿnie, który na jednej z ulic Go-
c³awia niszczy zaparkowany
samochód. Policjanci udali siê
we wskazan¹ okolicê. Doje¿-
d¿aj¹c na miejsce, zobaczyli
mê¿czyznê kopi¹cego seata.
Zatrzymali pijanego 57-letnie-
go Wies³awa S., który zd¹¿y³
oberwaæ oba lusterka, wycie-
raczki i do tego obiæ karoseriê
auta. Zatrzymany mia³ blisko 3
promile alkoholu we krwi. Noc
spêdzi³ w oœrodku dla osób nie-
trzeŸwych. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolnoœci. toms
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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% 

JEST BEZPIECZNIEJJEST BEZPIECZNIEJ

ul. Kobielska 23 lok. A05
tel. 22 403 60 66; tel. kom. 794-796-900

www.elkatravel.pl
biuro@elkatravel.pl; biuro.elkatravel@op.pl

BIUR0 PODRÓŻY
w Galerii Grochów
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Tak w³aœnie by³o pod koniec lipca
na Pradze-Po³udnie. Przedstawiciele
kilku pokoleñ mieszkañców wspólnie
oddawali czeœæ bohaterom Powstania
Warszawskiego. W³adze dzielnicy
zorganizowa³y uroczyst¹ wizytê po
miejscach pamiêci zwi¹zanych 
z wolnoœciowym zrywem 1944 r. 

W uroczystoœci uczestniczyli kom-
batanci, szkolna m³odzie¿, w³adze
dzielnicy, samorz¹dowcy, przedsta-
wiciele Policji i Stra¿y Miejskiej.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê przed
urzêdem Pragi-Po³udnie, na którym
rozwiniêto olbrzymi¹ flagê narodo-
w¹ z symbolem Polski Walcz¹cej.
We frontowej elewacji dzielnicowe-
go Ratusza s¹ wmontowane tablice
poœwiêcone powstañcom warszaw-
skim: Bronis³awowi Chajêckiemu
oraz Antoniemu ¯urowskiemu.
Pierwszy by³ m.in. kapitanem Woj-
ska Polskiego i Komendantem Pañ-
stwowego Korpusu Bezpieczeñstwa
m.st. Warszawy w latach 1939 –
1944, a drugi, o pseudonimie „An-
drzej Bober”, by³ Komendantem VI
Obwodu Armii Krajowej Praga.
Wieñce przed tablicami z³o¿yli

przewodnicz¹cy rady Pragi Po³u-
dnie Marcin Kluœ oraz wiceburmi-
strzowie Jaros³aw Karcz i Konstan-
ty Bartoñ.

Autokarem u¿yczonym przez
Miêdzyszkolny Oœrodek Sportowy
uczestnicy uroczystoœci udali siê na
ulicê Skaryszewsk¹, przed koœció³

O. Pallotynów. Œwi¹tynia ta od lat
jest przyjazna dla œrodowisk kom-
batanckich. Na jej frontowej elewa-
cji znajduje siê kilka tablic upamiêt-

niaj¹cych powstañców. O bohate-
rach z tablic opowiada³a m³odzie¿y
uczestniczka Powstania Warszaw-
skiego Barbara Koliñska. Szczegól-
nie przybli¿y³a uczniom postaæ
ksiêdza Józefa Stanka ps. „Rudy”,
który odst¹pi³ przeprawiaj¹cym siê
przez Wis³ê ¿o³nierzom swoje miej-
sce w ³ódce i przez to zosta³ pojma-
ny przez Niemców, a nastêpnie po-
wieszony na w³asnej stule. – Ksi¹dz
Stanek zosta³ og³oszony b³ogos³a-
wionym przez papie¿a Jana Paw³a
II – doda³ proboszcz tutejszej para-
fii, ks. Tomasz Zaczkiewicz.

Kolejnymi punktami programu
uroczystoœci by³y g³azy pamiêci

w Parku Skaryszewskim. Jeden po-
œwiêcony ¿o³nierzom Armii Krajo-
wej 1.Zgrupowania Batalionu Sape-
rów Praskich „Chwackiego”, którzy
w pierwszej godzinie wybuchu po-
wstania stoczyli w tym rejonie walkê
z Niemcami, i drugi, pamiêci brytyj-
skich pilotów, którzy zginêli nios¹c
pomoc walcz¹cej Warszawie. – Ich
Liberator zosta³ zestrzelony w nocy
z 13 na 14 sierpnia i wpad³ do jezior-
ka Kamionkowskiego – opowiadali
przed g³azem weterani i œwiadkowie
zdarzenia -  Ho³d tym ¿o³nierzom od-
dawali tutaj m.in. premierzy Wielkiej
Brytanii Margaret Thatcher i John
Major oraz królowa El¿bieta II. 

Z Parku Skaryszewskiego, w asy-
œcie funkcjonariuszy Policji i Stra¿y
Miejskiej, wszyscy udali siê na Wy-
brze¿e Szczeciñskie, gdzie naprzeciw

Stadionu Narodowego z³o¿ono wieñ-
ce przed kolejnym miejscem pamiêci
– obeliskiem poœwiêconym poleg³ym
w walkach o wyzwolenie stolicy ¿o³-
nierzom 1.Warszawskiej Brygady
Kawalerii. To by³o ostatnie z odwie-
dzanych miejsc na Kamionku i auto-
kar skierowa³ siê na Goc³aw. W cza-
sie jazdy weteran Bohdan Zawolski
opowiada³ o walkach i o ¿yciu w mie-
œcie ogarniêtym powstaniem. G³ów-
nym tematem tego odcinka trasy by-
³y przeprawy przez Wis³ê.

Komponowa³o to z nastêpnym
odwiedzanym miejscem, znajduj¹-
cym siê u zbiegu Grochowa, Go-
c³awia i Przyczó³ka Grochowskie-
go koœcio³em parafii p.w. Œw. Apo-
sto³ów Jana i Paw³a. Tutaj to w³a-
œnie znajduje siê olbrzymia tablica
poœwiêcona ¿o³nierzom Armii Kra-
jowej, którzy chcieli pomóc po-
wstaniu i zginêli przeprawiaj¹c siê
na lew¹ stronê stolicy. Przyby³ych
powita³ ks. proboszcz Zygmunt
Uczciwek. Weterani i kombatanci
podziêkowali pra³atowi za dzia³a-
nia, jakie od lat duchowny podej-

muje w utrwalaniu powstañczej pa-
miêci.

Przedostatnim punktem trasy by³a
znajduj¹ca siê przy placu Szembeka
œwi¹tynia Najczystszego Serca Ma-
ryi. Na wmurowanych w niej tabli-
cach znajduje siê wiele nazwisk ¿o³-

nierzy AK i harcerzy, którzy zginêli
uwa¿aj¹c, ¿e lepiej polec w boju,
ni¿ patrzeæ na zag³adê narodu
i œwiêtych wartoœci. Koœció³ w ser-

cu Grochowa jest doskonale znany
uczestnicz¹cej w uroczystoœciach
szkolnej m³odzie¿y z SP Nr 72 im.
Przyjació³ Grochowa, jednak tym
razem m³odzie¿ spojrza³a na niego
trochê inaczej, jak na ksiêgê o ca³-
kiem niedawnej historii. – Dowie-
dzia³am siê kto za nas odda³ ¿ycie

i za to, aby Warszawa by³a wolna 
– powiedzia³a „Mieszkañcowi”
dziewiêcioletnia Karolina Œl¹zak
z podstawówki nr 60.

Ho³d oddano równie¿ przy g³azie
pamiêci poœwiêconym 21. Pu³kowi
Piechoty im. Dzieci Warszawy (przy
zbiegu ul. Grenadierów i al. Wa-
szyngtona). Tutaj wspominano boha-
terski opór przeciwko okupantom,
a tak¿e legendarn¹ postaæ gen. Stani-
s³awa Sosabowskiego. Niestety, szan-
se na wys³uchanie osobistych wspo-
mnieñ z okresu okupacji i Powstania
Warszawskiego z roku na rok malej¹.
– Co chwilê ktoœ z nas umiera. Odpa-
damy, jak dojrza³e gruszki… – Barba-
ra Koliñska, ³¹czniczka VI Obwodu
AK Praga szacuje, ¿e œrodowisko Ob-
wodu liczy obecnie oko³o 60 osób.

Powstañcy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e
s¹ malej¹c¹ grup¹ œwiadków historii.
– Mam 87 lat – przyzna³ siê naszej
redakcji p³k Pawe³ Kluczek szef
Spo³ecznej Rady Kombatantów dzia-
³aj¹cej przy burmistrzu Pragi-Po³u-
dnie, Tomaszu Kucharskim. – Ile je-
szcze po¿yjê? Trzy, cztery lata? Takie
wycieczki s¹ konieczne i dla nas i dla
m³odych pokoleñ. A Praga-Po³udnie
organizuje je bardzo dobrze.

Obchody z okazji 67. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego za-
koñczy³y siê wspólnym zdjêciem
przed dzielnicowym Ratuszem.
Uczestnikom uroczystoœci podziêko-
wa³ wiceburmistrz Konstanty Bartoñ,
który doda³: – To bardzo wa¿ne, aby
pamiêtaæ o ludziach, którym nasza
ojczyzna zawdziêcza niepodleg³oœæ.

Buduj¹ce jest tak¿e to, ¿e patrio-
tyczny spacer po³¹czy³ radnych ró¿-
nych opcji politycznych. Miejski sa-
morz¹d reprezentowa³a Dorota Lu-
tomirska z PO i Piotr Szyszko z PiS.
W spacerze wziê³o udzia³ ca³e pre-
zydium rady dzielnicy: wiceprzewo-
dnicz¹cy Katarzyna Olszewska
(SLD), Marek Borkowski (PiS) i Ja-
kub Jagodziñski (PO) oraz szefuj¹cy
po³udniowopraskim radnym Marcin
Kluœ. Ho³d powstañcom odda³a Mi-
ros³awa Terlecka z klubu PiS oraz
przedstawiciele Platformy: Justyna
Adamek, Ryszard Kalkhoff i Micha³
Suliborski. Logistycznie imprezê za-
bezpieczali po³udniowoprascy funk-
cjonariusze Policji i Stra¿y Miej-
skiej, a opiekê medyczn¹ zapewni³
SZPZLO Praga-Po³udnie.
AS Magda K.

Spacer Pamięci
Jeœli przedstawiciele kilku pokoleñ wspólnie odwiedzaj¹ te same
miejsca, to znaczy, ¿e te miejsca s¹ wa¿ne i wa¿na jest o nich 
pamiêæ. Pamiêæ przekazywana z pokolenia na pokolenie…

róg al. Waszyngtona i ul. Grenadierów

ul. Kapelanów Armii Krajowej

ul. Grochowska 274

Park Skaryszewski

ul. Kapelanów Armii Krajowej

Park Skaryszewski

Wybrzeże Szczecińskie
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Ponad 23 mln z³otych - taka
jest wartoœæ obligacji trzech
banków, które debiutowa³y
ostatnio na warszawskiej
Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych. Jed-
nym z nich jest Spó³-
dzielczy Bank Rzemio-
s³a i Rolnictwa w Wo³omi-
nie, gratulacje! Prezes GPW
Ludwik Sobolewski podkreœla,
¿e emisja obligacji stanowi dla
banków spó³dzielczych powa¿-
ne zasilenie kapita³owe. W Pol-
sce istnieje 575 banków spó³-

dzielczych, z których us³ug ko-
rzysta 7 mln klientów, zaintere-
sowanych ¿ywo obligacjami
spó³dzielczymi. Sukces Spó³-
dzielczego Banku Rzemios³a
i Rolnictwa w Wo³ominie to
tak¿e sukces jego „architek-
tów”, w tym prezesa Banku, Ja-
na Bajno, który z zadowole-
niem szacowa³, ¿e fundusze
w³asne banku tylko w tym roku
zwiêkszy³y siê o 17 mln z³, za-
tem rosn¹ one w imponuj¹cym
tempie.

  
Wybór imienia dla dziecka

jest bardzo trudn¹ decyzj¹.
Wiedz¹ o tym przede wszyst-
kim rodzice. Okazuje siê, ¿e
w Warszawie (wed³ug danych
Urzêdu Stanu Cywilnego)
wœród dziewczynek najczêœciej
nadawanym imieniem jest Ju-
lia, zaœ wœród ch³opców Jan. In-
ne najczêœciej nadawane imio-
na to: Maja, Zuzanna, Aleksan-
dra i Zofia, zaœ wœród ch³opców
to – Jakub, Adam, Szymon
i Antoni. Od 1 stycznia do 30
czerwca br. w stolicy urodzi³o

siê 17 954 dzieci (najwiêcej
w Œródmieœciu, na Woli i Mo-
kotowie).  

  
30 lipca rozpocz¹³ siê remont

torów na ul. Grochowskiej na
odcinku miêdzy al. Zielenieck¹
a rondem Wiatraczna. Tramwa-
je je¿d¿¹ tras¹ zastêpcz¹: linia
3: Annopol … Targowa - al.
Zieleniecka - al. Waszyngtona -
Grochowska – Goc³awek; linia
8: Os. Górczewska … al. Po-
niatowskiego - al. Zieleniecka -
al. Zieleniecka; linia 26: Os.
Górczewska … Targowa - al.
Zieleniecka - al. Waszyngtona –
Wiatraczna; linia 28: Ko³o …

Targowa - Kijowska - Dw.
Wschodni (Kijowska). Na Gro-
chowskiej zastêpuje je linia au-
tobusowa Z-2 kursuj¹ca na
zmienionej trasie Wiatraczna -
Grochowska - Zamoyskiego -
Targowa - 11 Listopada - In¿y-
nierska -Wileñska - Dw. Wileñ-
ski - Wileñska - Targowa - Za-
moyskiego - Grochowska –
Wiatraczna.

  
Oœrodek Kultury w dzielnicy

Warszawa Weso³a ju¿ po raz
trzeci organizuje konkurs ama-

torskich zespo³ów rockowych
„ROCK ON”. Koncert uczest-
ników konkursu rozpocznie siê
3 wrzeœnia o godzinie 16.00,  na
terenie Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Weso³ej, przy ul. I Pra-
skiego Pu³ku 31. G³ównym ce-
lem organizowanego konkursu
jest inspirowanie m³odych mu-
zyków do artystycznych poszu-
kiwañ oraz konfrontacja ich do-
konañ. Ka¿dego roku po czêœci
konkursowej organizowany jest
wystêp gwiazdy. W tym roku
bêd¹ a¿ dwie. O godzinie 18.00
rozpocznie siê koncert zespo³u
Farben Lehre, a o godzinie
20.00 na scenie pojawi siê Clo-
sterkeller. Do 20 sierpnia przyj-
mowane s¹ jeszcze zg³oszenia
do konkursu, wiêc zespo³y które
jeszcze tego nie zrobi³y maj¹
ostatni¹ szansê. G³ówn¹ nagro-
d¹ w konkursie jest nagranie
singla w profesjonalnym studiu
muzycznym. Wszystkie infor-
macje i regulamin na stronie:
www.domkulturywesola.net. 

  
2 sierpnia w warszawskim

Ratuszu na pl. Bankowym z³o-
¿ono podpisy mieszkañców sto-
licy, popieraj¹ce referendum
w sprawie prywatyzacji SPEC
i podwy¿ek us³ug komunal-
nych. Podpisy zebrano z inicja-
tywy PiS.

  
Jak uzyskaæ wiêkszy zysk

z naszych oszczêdnoœci umie-
szczonych na lokatach? Mo¿na
to osi¹gn¹æ wybieraj¹c depozy-

ty z jednodniow¹ kapitalizacj¹
odsetek. To w³aœnie lokaty bez

tzw. podatku Belki pozwala-
j¹ unikn¹æ p³acenia do-

datkowego 19 proc.
podatku od zysku, jak
np. Lokata Sierpnia

w Getin Banku.
  

Z okazji setnej rocznicy
przyznania Marii Sk³odowskiej
Curie Nagrody Nobla, w Klubie
Kultury „Zastów” og³oszono
konkurs na limeryk o wielkiej
polskiej uczonej. Zg³oszono 131
prac w trzech kategoriach wie-
kowych. Zosta³y one zamie-
szczone na stronie  www.kkzas-

tow.com, gdzie internauci i juro-
rzy mog¹ g³osowaæ na ten naj-
ciekawszy. G³osowanie potrwa
do 12 wrzeœnia br. Szczegó³y na
stronie: www.kkzastow.com

  
W niedzielê 14 sierpnia br.

o godz. 14.30 w Ossowie odbêd¹
siê obchody 91. rocznicy Bitwy
Warszawskiej. Z roku na rok na
rekonstrukcjê Bitwy Warszaw-
skiej przybywa coraz wiêcej osób.
Zarz¹d Dzielnicy Wawer organi-
zuje bezp³atny przejazd autokara-
mi na miejsce bitwy i powrót.
Zbiórka przy pomniku Józefa Pi³-
sudskiego przy ul. P³owieckiej
o godz. 12.30. Zg³oszenia na 
adres: wawer.wku@um.warsza-
wa.pl (iloœæ miejsc ograniczona). 

(ab) (eGo)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Konkatedra Matki Bo¿ej Zwyciêskiej na Kamionku –
13.08. godz. 12.00 - Rekonsekracja konkatedry - w 91. rocznicê
Mszy Œw. sprawowanej na Kamionku przez ks. mjr Ignacego
Skorupkê, w przeddzieñ bohaterskiej œmierci pod Ossowem, abp
Henryk Hoser, biskup Warszawsko-Praski, poœwiêci koœció³
konkatedralny Matki Bo¿ej Zwyciêskiej, poddany generalnej re-
nowacji;

Centrum Promocji dla Pragi Po³udnie ul. Podskarbiñska 2
- Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I.J. Pade-
rewskiego – 17.08. godz. 21.15 – Kino plenerowe w Parku Ska-
ryszewskim – „Obywatel Havel” 2008 re¿. Pavel Koutecky, Mi-
roslav Jane, wstêp wolny; 27.08. godz. 18.00 – „Bo to jest mi-
³oœæ… w piosence, musicalu i operetce” – koncert utworów 
operetkowych w wykonaniu artystów Opery Narodowej, wstêp
wolny; 

Sala Widowiskowa Centrum Promocji Kultury przy ul.
Podskarbiñskiej 2 – 18.08. godz. 10.30 – „Kopciuszek” spek-
takl dla dzieci w wykonaniu artystów Teatru Literackiego Ale-
ksandry Ford, bilety do odbioru w sekretariacie CPK; 19.08.
godz. 10.30 – Kopciuszek” spektakl dla dzieci w wykonaniu ar-
tystów Teatru Literackiego Aleksandry Ford, bilety do odbioru
w sekretariacie CPK; 24.08. godz. 10.30 – „Pajacyk” spektakl dla
dzieci w wykonaniu artystów Teatru Literackiego Aleksandry
Ford, bilety do odbioru w sekretariacie CPK; 25.08. godz. 10.30
– „Pajacyk” spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów Teatru Li-
terackiego Aleksandry Ford, bilety do odbioru w sekretariacie
CPK; 29.08. godz. 12.00 – Stowarzyszenie „Barwy Kultury” za-
prasza na Warsztaty z Pantomimy realizowane w ramach projek-
tu „Praska Fabryka Marzeñ”. Zapisy pod adresem: biuro@bar-
wykultury.org Wystawy: 26.08. godz. 19.00 – wernisa¿: Jan
Szul – wystawa malarstwa, czynna do 17 wrzeœnia br.

Obchody 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej - 15. rocznica
ods³oniêcia monumentu wojny 1919-1920, organizator: Urz¹d
Dzielnicy Rembertów - 15 sierpnia godz. 18.00 - Msza Œwiêta
w Koœciele Matki Boskiej Zwyciêskiej przy ul. Grzybowej 1;

Falenicki Festiwal Filmowy „Mi³oœæ i inne obsesje” – od 25
do 28 sierpnia. Festiwal ma pokazaæ filmy dotykaj¹ce tematyki
szeroko pojêtych  uzale¿nieñ. Przez pierwsze trzy dni odbêd¹ siê
warsztaty filmowe prowadzone przez studentów warszawskiej
szko³y filmowej. Kulminacyjnym punktem festiwalu bêdzie og³o-
szenie wyników i wrêczenie nagrody za krótk¹ etiudê filmow¹
w ramach organizowanego konkursu dla m³odych re¿yserów ama-
torów. Wiêcej na www.festfilmfalenica.pl Organizatorzy: Stowa-
rzyszenie Inicjatywa M³odych Razem i KK Falenica ul. W³ókien-
nicza 54; 

Muzeum Niepodleg³oœci, Al. Solidarnoœci 62 – 16.08. godz.
17.00 - pokaz filmu dokumentalnego „Wielka Wojna na Wschodzie”; 

Stadion Klubu Sportowego „Orze³” ul. Podskarbiñska 14 -
14 sierpnia br. godz. 17.00 - Mityng lekkoatletyczny GP PZLA
„Cud nad Wis³¹”. Organizator zaprasza m³odzie¿ oraz wszyst-
kich chêtnych do obejrzenia zawodów na ¿ywo. Wstêp wolny!

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA

CCoo  ttoo  jjeesstt  CCoo  ttoo  jjeesstt  oozzoonnootteerraappiiaaoozzoonnootteerraappiiaa
iiii kkiieeddyy  jjeesstt  ssttoossoowwaannaa??kkiieeddyy  jjeesstt  ssttoossoowwaannaa??
Zastosowanie ozonu w medycynie rozpoczê-

³o siê ju¿ w czasie Drugiej Wojny Œwiatowej,
kiedy lekarze zwrócili uwagê na jego wybitne
w³aœciwoœci bakteriobójcze. Ozon wtedy stoso-
wano jedynie zewnêtrznie w postaci gazu i wo-
dy nasyconej ozonem, którymi leczono rany.
Nastêpnie dostrze¿ono grzybo- i wirusobój-
cze w³aœciwoœci ozonu. Ozon zaczêto wiêc
stosowaæ do sterylizacji urz¹dzeñ medycznych
i oczyszczania wody pitnej, jako œrodka, który
podobnie jak tlen nie ma dzia³añ ubocznych na
organizm cz³owieka.

Stosuj¹c ozon do leczenia wiêkszoœci ran,
które wczeœniej okreœlano jako niegoj¹ce siê,
osi¹gniêto ich szybkie gojenie bez powstania
blizny niezale¿nie od wieku pacjenta. Próby li-
kwidacji blizn jako tkanki, która powstaje w wa-
runkach z³ego dotlenienia, te¿ odnios³y wyraŸny
sukces. Uda³o siê w 100% zapobiec powstaniu
blizn pooperacyjnych, po wypadkach. Blizny
œwie¿e i rozstêpy udaje sie wyraŸnie zmniejszyæ
i osi¹gn¹æ dobry efekt kosmetyczny. Gorzej
poddaj¹ siê temu blizny zadawnione i chemicz-
ne (na przyk³ad po oparzeniu benzyn¹).

Lekarze w Stanach Zjednoczonych, w Europie
Zachodniej i Rosji, gdzie ozonoterapia jest ju¿
powszechnie stosowana, jednog³oœnie uznaj¹
¿e na dzieñ dzisiejszy medycyna nie zna spo-
sobu bardziej skutecznego w przypadkach
gojenia ran (równie¿ i ran wewnêtrznych - de-
fektów tkanki od zewn¹trz niewidocznych: wrzo-
dy, defekty w¹troby, defekty pourazowe).

Zastosowanie ozonu przy cukrzycy dopro-
wadzi³o do zaskakuj¹cych wyników. Uda³o siê
osi¹gn¹æ nie tylko wyraŸne obni¿enie poziomu
cukru u pacjentów (odpowiednio i zmniejszenia

dawek insuliny), ale i zapobieganie powstania
ró¿nych powik³añ, które zawsze towarzysz¹ cu-
krzycy. Ozonoterapeuci czêsto stwierdzaj¹
przypadki wyleczenia pacjentów ze zdiagnozo-
wan¹ cukrzyc¹. 

Rewelacyjne w³aœciwoœci regeneracyjne ozo-
nu (odbudowa tkanek) spowodowa³y jego sze-
rokie zastosowanie przy leczeniu mia¿d¿ycy
i zaniku naczyñ. Jak okaza³o siê powstaj¹ nie
tylko naczynia w³osowate, ale rozwijaj¹ siê tak-
¿e obwodnice. Zanik³e z ró¿nych powodów pe-
ryferyjne ¿y³y udra¿niaj¹ siê i staj¹ siê z powro-
tem widoczne. Ten efekt jest spowodowany
wzajemn¹ zale¿noœci¹ dotleniaj¹cej w³aœciwo-
œci krwi i rozwoju siatki naczyniowej.

Od czego zale¿y starzenie cz³owieka i czy
mo¿na na ten proces podzia³aæ jakimœ widocz-
nym sposobem? Ju¿ wiemy dok³adnie, ¿e pro-
ces starzenia w pewnym stopniu zale¿y od
czynnika dziedziczenia, „zaœmiecenia” ko-
mórek i innych mniej znacznych powodów. Ale
¿aden fachowiec nie bêdzie zaprzecza³, ¿e sta-
rzenie krwi, zanik naczyñ i powstaj¹ce przy tym
niedotlenienie tkanek odgrywaj¹ g³ówn¹ role
w starzeniu organizmu. A krew po ozonoterapii
mo¿na porównaæ do krwi dziecka, co potwier-
dzaj¹ wyniki badañ biochemii i mikroskopii
ciemnopolowej. Krew staje siê bardziej p³ynna,
a wysi³ek serca przy jej przetaczaniu zmniejsza
siê (szerokie zastosowanie przy leczeniu
schorzeñ serca i nadciœnienia, stanach
przed i pozawa³owych). Otó¿ odm³odzenie
krwi i powstanie naczyñ powoduj¹ wyraŸny
wzrost dotlenienia tkanek, przyspieszenie prze-
miany materii i wyp³ukiwanie „œmieci” z ko-
mórek (tkanek). Wszystko to doprowadza do
odbudowy (regeneracji) tkanek, co jest niczym
innym jak procesem odm³odzenia. Ju¿ œmia³o
mo¿na mówiæ nie tylko o efektach kosmetycz-

nych, ale i o aktywnej zdrowej d³ugowiecznoœci
stosuj¹cych ozon nie tylko jako terapiê ale
i profilaktycznie.

Nie da siê pomin¹æ pozytywnego dzia³ania
ozonu na uk³ad nerwowy. Wszyscy wiedz¹, ze
komórka nerwowa jest najbardziej wra¿liwa na
niedotlenienie. Komórka mózgu mo¿e prze-
trwaæ bez tlenu tylko 5 minut. St¹d bardzo
„wdziêczna” reakcja nerwowej komórki na do-
tleniaj¹ce dzia³anie ozonu. Dlatego ozon stosu-
je siê tak przy zmianach funkcjonalnych uk³adu
nerwowego (nerwica, problemy ze snem), jak
i przy zmianach organicznych (udary mózgu,
parali¿e). Pozytywne dzia³anie ozonu na w³ók-
na peryferyjne powoduj¹ jego zastosowanie
przy zaniku wzroku, s³uchu i rozpowszech-
nion¹ praktykê ozonoterapii nawet przy stwar-
dnieniu rozsianym (wskutek odbudowy mieli-
ny i cofniêcia zmian po atakach). Nowoczeœni
neurolodzy nie bêd¹ leczyæ ¿adnych schorzeñ
neurologicznych bez ozonoterapii. To samo do-
tyczy  chirurgów. Jaki postêpowo nastawiony
chirurg zrezygnuje ze skutków przygotowania
pacjenta do operacji, tym bardziej z szybkiego
gojenia i rehabilitacji pacjenta po operacji?
Szczególnie ¿e przeciwzapalne, przeciwbli-
znowe i bakteriobójcze w³aœciwoœci ozonu
zapobiegaj¹ powstaniu najczêœciej spotyka-
nych komplikacji pooperacyjnych: zapaleniu,
infekcji i powstaniu blizn.

Uznane jest wyraŸne dzia³anie ozonu na
uk³ad immunologiczny: regulacja odpowiedzi
immunologicznej (przy alergii)  i wzmocnienie
odpornoœci (przy czêstych przeziêbieniach
i zapaleniach).

Ze szczególnym szacunkiem nale¿y powie-
dzieæ o wynikach 15-letniej pracy niemieckich

onkologów. Przy po³¹czeniu ozonoterapii ze
zwyk³¹ terapi¹ przeciwrakow¹ uda³o siê kilka-
krotnie zwiêkszyæ liczbê wyleczonych pacjen-
tów. 

Jeszcze w studenckich latach zacz¹³em inte-
resowaæ siê medycyn¹ niekonwencjonaln¹ (lu-
dow¹ i wschodni¹). Wkrótce zacz¹³em prakty-
kowaæ akupunkturê chiñsk¹ i hirudoterapiê
(metoda leczenia z wykorzystaniem pijawek).
By³em zaskoczony wynikami i skutecznoœci¹
tych sposobów leczenia.  

Jednak nic nie stoi w miejscu. Osiem lat
póŸniej trafi³em do centrum ozonoterapii profe-
sora urologii Suszczenko we Lwowie. To, co
zobaczy³em przekracza³o wyobra¿enie niejed-
nego lekarza. Pacjenci, okreœlani jako nieule-
czalnie chorzy, zdrowieli. Czy¿ to nie by³ cud?
Zabieg setki razy skuteczniejszy od hirudotera-
pii!!! By³em dumny. Znajomym mówi³em: na za-
wsze zapomnijcie o pijawkach. 

Zacz¹³em badaæ temat ozonoterapii i podda-
³em siê zabiegom osobiœcie. 6 miesiêcy po za-
biegach zbada³em krew w mikroskopie z ciem-
nym polem widzenia. Pani laborant ze sta¿em
25-ciu lat praktyki nie potrafi³a ukryæ zaskocze-
nia. Pobieg³a do jakiejœ pó³ki, chwyci³a grub¹
ksi¹¿kê i otworzy³a na pierwszej stronie: „Panie
doktorze! Niech pan zobaczy! Tak, w³aœnie po-
winna wygl¹daæ idealnie zdrowa krew. Nigdy
w ¿yciu nie widzia³am nic podobnego!”. To by³a
tylko jedna historia z d³ugiej listy zaskoczeñ. 

Przez ostatnie siedem lat stosujê ozonotera-
piê w praktyce i wszêdzie spotyka mnie tylko
wdziêcznoœæ tysiêcy pacjentów. Jestem szczê-
œliwym lekarzem.

Andrzej Lanskoruñski 

Pierwsze wPierwsze w WWarszawie specjalistyczne arszawie specjalistyczne 
CENTRUM OZONOTERAPIICENTRUM OZONOTERAPII
Ozonoterapia, bez w¹tpliwoœci, jest najskuteczniejszym ze
wszystkich znanych przez nowoczesn¹ medycynê zabiegów.
¯aden inny sposób leczenia nie daje na tyle osza³amiaj¹cych
wyników i nie ma na tyle szerokiego spektrum zastosowania. 

Zapraszamy: pn.−sob. 9.00−19.00.  
Warszawa, ul. Grochowska 336.  

Wygodny dojazd! Zawsze są wolne miejsca parkingowe!
Przyjmujemy po uprzednim umówieniu telefonicznym: 

(22) 618−20−12; (22) 110−00−22; 
www.globmedi.com
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Eustachy Mordziak wygrzewa³ siê w s³oñcu niczym kocur.
Kazimierz G³ówka zasta³ go w miejscu, w którym by³o sa-
mo s³oñce i ani grama cienia. Obok, ale ju¿ pod daszkiem
z p³ótna, pilnowa³a straganu pani Krysia, pana Eustachego
luba. 

- Witam, panie Eustachy. Widzê, ¿e nadrabia pan straty
urlopowe, deszczem spowodowane. 

- A co cz³owiek w naszym wieku lubi najbardziej – kiedy
mu ciep³o jest, panie Kaziu. Pan siada.

- Fakt, faktem. Ale pozwoli pan, ¿e tu, w cieniu. 
Pani Krysia akurat mia³a klientki, wiêc miejsce pod da-

szkiem siê zwolni³o. 
- Komisji pan s³ucha³, zapyta³ Kazimierz siadaj¹c?
- Jak nie? I powiem panu - ciary po plecach mi chodzi³y. 
- A to z jakiej racji, przecie¿ ani panu, ani mnie, dajmy na

to, fruwanie z tym specjalnym pu³kiem nie grozi³o?
- Prawd¹ jest, ale mnie obywatelskie, ¿e tak powiem, cia-

ry po plecach chodzi³y. Bo skoro tak jest w pu³ku „elitar-
nym”, to jak jest gdzie indziej?

- Mówisz pan o wojsku?
- O wojsku i w ogóle.
- W ogóle to faktycznie - zale¿y gdzie siê spojrzy. Popatrz

pan na nasz bazar – wszystko jest OK. Ale jak siê spojrzy
na ca³e miasto, to ju¿ jest ró¿nie.

- Mnie tam panie Kaziu najbardziej zastanowi³o, ¿e pano-
wie oficerowie taki fajans mogli wstawiaæ. Jak wozacy na
wêglu ludzi okradali, to ja nawet rozumia³em – taki œwiat

jest, ¿e œlepa babka w karty nie gra, ale oficerowie? Piloci?
Wiesz pan, ¿e ja tego Tuska, to nie za bardzo uwa¿am, ale tu
dobrze zrobi³, ¿e rozpêdzi³ to towarzystwo na cztery wiatry. 

- Przy okazji, panie Eustachy, panowie wojskowi przeko-
nali siê, ¿e ³aska polityków na pstrym koniu jeŸdzi. Nie war-
to siê z nimi zaprzyjaŸniaæ, nadskakiwaæ. Robiæ swoje i ty-
le. Dystans. Dziœ s¹ mili, a jak tylko bêd¹ mieli tak¹ potrze-
bê, to pstryk – i koniec. By³ pu³k, nie ma pu³ku. 

- Bez przesady, piloci robotê znajd¹. 
- Jasne: w Powidzu, w £asku, Miros³awcu, S³upsku. Spa-

kuj¹ siê i wyjad¹ z Warszawy. Myœlisz pan, ¿e to takie hop-
siup?

- No faktycznie. To mówisz pan, ¿e z politykami, to pstryk
i koniec? Tylko, gdy nas potrzebuj¹, to do rany ich przy³ó¿? 

- Sam pan popatrz, panie Eustachy - w naszej Warszawie,
jacy byli, a jacy s¹. Gdzie ci zatroskani ludzie, którzy chcie-
li nam nieba przychyliæ? A teraz, co? Komunikacja droga
po cholerze, woda te¿ zdro¿a³a, kanalizacja, czynsze, poda-
tek od nieruchomoœci, ¿³obki, przedszkola, wszystko.

- A kto u nas wygra³, bo nie za bardzo ich odró¿niam?
- Jak to, kto? Platforma. I to jak! – sama mo¿e rz¹dziæ.

Powiem panu, ¿e to lekcja dla ca³ej Polski jest. Jak siê spo-
³eczeñstwo znowu zamyœli, to ka¿dy bêdzie mia³, jak my
w stolicy. Trzeba tak g³osowaæ, ¿eby nikt nie mia³ przewagi.
Bez tego – nie ma bata, bêd¹ robiæ, co bêd¹ chcieli. Jak mus,
to i na tych ch³opaczków kreskê trzeba daæ, ju¿ trudno.

- To, panie Kaziu, jak z tym moim kole¿k¹: kumpel go py-
ta – s³ysza³em, ¿e siê o¿eni³eœ?

- No.
- To musisz byæ szczêœliwy.
- Muszê.

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Mus

drugi zosta³ k... na dachu. -
WeŸ nie pi..., bo ci k... przyj... -
¯esz k.... nie denerwuj mnie,
spytaj Arka.

Zatem najwyraŸniej nie byli
to w³aœciwi i odpowiedni
partnerzy do zabawy z piêcio-
latkiem. Brawa dla czujnej
mamy.

Wulgarne zachowania tak
mocno wros³y w nasz¹ co-
dziennoœæ, ¿e nazbyt czêsto

w ogóle ich nie zauwa¿amy,
puszczamy mimo uszu, nie
zwracaj¹c uwagi na przykre
odczucia. Kto pamiêta o tym,
¿e przeklinanie w miejscu pu-
blicznym jest karane manda-
tem? Dotychczas maksymalna
wysokoœæ wynosi³a 1.500 z³,
ale ostatnio minister sprawie-
dliwoœci zaakceptowa³ podwo-
jenie stawki za nieprzyzwoite
wyra¿anie siê w miejscach pu-

blicznych i obecnie mo¿na
przysoliæ nawet 3.000 z³, kwo-
ta zdecydowanie bolesna.

Zastanawiam siê, o ile
wzrós³by bud¿et Pañstwa, gdy-
byœmy sumiennie reagowali na
podobne paskudne zachowa-
nia, na przyk³ad œledz¹c ranek
zwyk³ej pani domu. 

Rano idzie po zakupy. W dro-
dze mija j¹ m³odzie¿ szkolna,
weso³o relacjonuj¹c wydarze-
nia wczorajszego popo³udnia,
naszpikowane „k…”, „pier…”
oraz dosadnymi okreœleniami
ró¿nych czêœci cia³a. Przynaj-
mniej trzy osoby do ukarania.
Mija postój taxi. Trzy mandaty
dla zagadanych taksiarzy.

Dalej - bazar. Tu paru
„wczorajszych” liczy kasê.
Cztery mandaty. Potem Real:
jak zawsze, obs³uga przy pó³-
kach daje popis: szeœæ manda-
tów. Poczta - uff, tu nic.  

W ci¹gu 2-3 godzin s³u¿by
bud¿et Pañstwa móg³by zaro-
biæ nawet 36 tys. z³otych, po-
d¹¿aj¹c tylko za jedn¹ osob¹.
Ale nie zarabia. Dlaczego?!

żu

Kobiecym okiem

„ChodŸmy siê pobawiæ!” -
energicznie potakuj¹c g³ówk¹
zachêca³ mamusiê piêciolatek,
który umia³ ju¿ czytaæ i poczu³
siê zaproszony tabliczk¹:
„Uwaga! Roboty!” bo nade
wszystko lubi³ roboty w³aœnie,
a poza tym samochodziki. 

Ale mamusia czujnie odci¹-
gnê³a go na bok t³umacz¹c, ¿e
tu chodzi nie o zabawki, ale
o ca³kiem doros³e prace bu-
dowlane. Czujna kobieta! Do-
brze zrobi³a, bo po kilkunastu
sekundach z góry po œcianie
budynku zaczê³a zje¿d¿aæ win-
da z robotnikami, a ¿e ch³opa-
ki m³ode, luzackie, to sobie
g³oœno gadali, czy raczej wrze-
szczeli, niczym na hali, na ha-
li, na hali zielonej: - No jedzie-
my k..., co robisz, po... ciê? -
Ty, k..., mam tylko jeden silnik,

Uwaga!
Roboty!

NNNNaaaappppoooo llll eeeeoooonnnn ,,,,
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Niedawno ukaza³y siê w „Mieszkañcu” moje „Uwagi” o ksi¹¿ce historyka bry-
tyjskiego, Simona Sebaga Montefiore, pt. „Jerozolima – Biografia” (Wydawnic-
two Magnum, Warszawa, 2011). W ksi¹¿ce tej znalaz³a siê czêœæ wyjaœniaj¹ca,
dlaczego Napoleonowi, w czasie jego wyprawy do Egiptu w latach 1798-99, nie
uda³o siê zdobyæ Jerozolimy, choæ bardzo tego pragn¹³. Poruszam tê sprawê dla-
tego, ¿e legenda napoleoñska jest w Polsce niezwykle ¿ywa, poniewa¿ dziêki te-
mu francuskiemu dowódcy i mê¿owi stanu, mieliœmy formalnie niepodleg³e pañ-
stwo polskie w postaci Ksiêstwa Warszawskiego w latach 1807-1815, a wiêc
w czasie zaborów.   

Nowym dowodem wiernoœci legendzie napoleoñskiej by³o ods³oniêcie, 5 mar-
ca 2011 roku, repliki przedwojennego pomnika Napoleona na Placu Powstañ-
ców Warszawy, który do 1950 roku nosi³ nazwê Placu Napoleona. W numerze
11 (17) 2011 czasopisma „Ambasador” (nota bene - redakcja na Saskiej Kêpie)
znalaz³o siê bogato ilustrowane sprawozdanie z uroczystoœci ods³oniêcia pomni-
ka. Zaszczycili tê uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹ m. in.: Tadeusz Mazowiecki,
pierwszy premier niekomunistycznej Polski po Wielkiej Transformacji 1989-90,
reprezentuj¹cy prezydenta RP. Bronis³awa Komorowskiego;  JE pan François
Barry Delongchamps, ambasador Francji w Polsce; oraz honorowy oddzia³ 2.
pu³ku francuskich huzarów. Do tego ostatniego nawi¹za³ ambasador, kiedy
mówi³: „Napoleon jest jednym z wielkich symboli wspólnej historii Francji i Pol-
ski. W XVIII i XIX wieku Polacy pod¹¿ali z Francj¹ najpierw rewolucyjn¹ a po
tym napoleoñsk¹ drog¹, z nadziej¹ na odzyskanie swojej niepodleg³oœci. Maso-
wo zaci¹gali siê do armii Bonapartego, pod¹¿aj¹c z ziemi w³oskiej do polskiej.
Armia polska walczy³a u boku Francuzów od Madrytu po Moskwê. Obecny tu
oddzia³ honorowy 2. pu³ku francuskich huzarów jest godnym przedstawicielem
jednostek, które walczy³y w Polsce na pocz¹tku XIX wieku. Tak rodzi³a siê le-
genda napoleoñska, która podtrzymywa³a wolê walki o niepodleg³oœæ”.  

Równie¿ Praga odegra³a w czasie Ksiêstwa Warszawskiego znaczn¹ rolê, choæ
Napoleon wykorzysta³ j¹ – jak to siê elegancko mówi – „instrumentalnie”. Pi-
sze o tym skromnie „Encyklopedia Warszawy” (Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 1994), rzucaj¹c dzia³ania Bonapartego na t³o Powstania Koœciu-
szkowskiego przeciwko Rosjanom: „4 listopada 1794 roku, wojska rosyjskie, po
zdobyciu szturmem Pragi, dokona³y rzezi ludnoœci i spali³y zabudowê. Ponowne
zniszczenia spowodowa³a budowa fortyfikacji napoleoñskich w latach 1807-11,
kiedy to rozebrano po³owê budynków”. Ale poniewa¿ dokonano tego w zwi¹z-
ku z wypraw¹ Napoleona na znienawidzon¹ Rosjê w 1812 roku, ludnoœæ przy-
jê³a to spokojnie, a du¿a czêœæ – entuzjastycznie. 

W Egipcie i „okolicach”, „sz³o” Napoleonowi najpierw wrêcz znakomicie, tak,
¿e 16 kwietnia 1799 roku stan¹³ w Ramli, w odleg³oœci 40 kilometrów od Jero-
zolimy. Ale wkrótce póŸniej losy jego kampanii odwróci³y siê w wyniku dzia³añ
si³ Imperium Osmañskiego pod wodz¹ Turków, oraz Wielkiej Brytanii. Rozpocz¹³
siê odwrót wojsk Napoleona, w czasie którego dosz³o do posuniêcia, nie przyno-
sz¹cego mu chwa³y. A¿ przykro o tym mówiæ, ale poniewa¿ Sebag Montefiore
o tym przypomina, a w szko³ach tego nie ucz¹, to ryzykujê powo³anie siê na
owo wydarzenie. W Jaffie, któr¹ Napoleon wczeœniej zdoby³, pozosta³o 800 cho-
rych ¿o³nierzy francuskich, opóŸniaj¹cych jego odwrót. Dlatego „kaza³ ich do-
biæ. Lekarze francuscy odmówili wykonania tego rozkazu, wiêc œmierteln¹ daw-
kê opium zaaplikowa³ im jeden z lekarzy tureckich”. Napoleon wróci³ do Fran-
cji, gdzie, mimo wszystko, zosta³ okrzyczany triumfatorem. I tam, 9 listopada
1799 roku, dokona³ zamachu stanu: og³osi³ siê Pierwszym Konsulem i zdoby³
pe³niê w³adzy. Historia zaœ odnotowa³a jeszcze jeden cud – przekszta³cenie po-
ra¿ki w zwyciêstwo.          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: 12, 14, 16–19, 22–27, 29–30 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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W Y R O B Y  H U T N I C Z E

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!

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

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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65 LA65 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA – pe³ny zakres
Komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, Pakiety)
Maj¹tkowe: mieszkania, domy, sklepy i firmy
Turystyczne
Odpowiedzialnoœci Cywilnej
Nieszczêœliwe wypadki
Finansowe – wadialne i inne

HESTIA, PZU, WARTA, PTU, HDI ASEKURACJA, UNIQA, INTER RISK, COMPENSA
Warszawa- Weso³a ul. Dzielna 19 Tel./fax 22 773-51-46 lub 601-360-597
www.ubezpieczenia-wesola.pl pon.-pt. 14.00-20.00; sob. 10.00-15.00

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.

ES F.U.H. „MIKROL”  
04-171 Warszawa, ul. Jarociñska 17 

Okna i drzwi PCV                                               
Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne                       
Witryny, fasady z aluminium                                
Listwy wykoñczeniowe z MDF                             
Podjazdy dla wózków                                          
I inne - wiêcej na stronie www.mikrol.waw.pl

e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl
tel. (22) 610-31-35;  fax. (22) 879-79-13

M
I
K
R
O
L

NAPRAWA
KOMPUTERÓW

Instalacje, serwis
Usuwanie wirusów

Tel. 603−650−090
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

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

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

Wêgiel Cement Wapno Ceg³y Atlas
Gazobeton bia³y P³yty gips.-karton. 

Ceresit Gipsy Kostka brukowa
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” Prêt zbrojeniowy

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 10, 17.08 i 7, 14.09
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

Od 2 do 20 sierpnia w Parku nad Balato-
nem, mieszkañcy mog¹ ogl¹daæ wystawê ple-
nerow¹ „¯o³nierze wyklêci – antykomuni-
styczne podziemie zbrojne po 1944 roku”. Hi-
storia wystawy siêga roku 1999, kiedy to po
raz pierwszy by³a zaprezentowana w Sejmie.

- Dzisiejsza uroczystoœæ a tak¿e wystawa
która jej towarzyszy jest wyrazem ho³du dla
¿o³nierzy wyklêtych, ¿o³nierzy podziemia nie-
podleg³oœciowego i antykomunistycznego,
którzy zap³acili za wiernoœæ swoim idea³om
niejednokrotnie najwy¿sz¹ cenê – cenê swojego
¿ycia (...) Pamiêtaj¹c o tych, którzy w tak trud-
nych czasach walczyli o woln¹ Polskê, przekre-
œlamy termin ¿o³nierza wyklêtego, ¿o³nierza
który pozbawiony by³ mo¿liwoœci powrotu do
normalnego ¿ycia – mówi³ 4 sierpnia podczas
uroczystego otwarcia ekspozycji, zastêpca bur-
mistrza Pragi Po³udnie Robert Kempa.

Prezentacja przedstawia sylwetki dowód-
ców i ¿o³nierzy wszystkich formacji poakow-
skich, m.in.: Konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego, Narodowych Si³ Zbrojnych, Zrzesze-
nia Wolnoœæ i Niezawis³oœæ, Narodowego

Zjednoczenia Wojskowego, V i VI Brygady
Wileñskiej AK oraz Zgrupowania B³yskawica.

Wydawc¹ wystawy jest dzia³acz opozycji
demokratycznej i niepodleg³oœciowej w PRL
i za³o¿yciel Oficyny Wydawniczej Volumen -
Adam Borowski, który nad Balatonem z prze-

jêciem opowiada³ o ¿o³nierzach – bohaterach,
patrz¹cych na przechodniów z 25 plansz roz-
stawionych w tutejszym Parku. - Ci piêkni lu-
dzie, Ci prawdziwi patrioci którzy za Polskê
oddali ¿ycie – Oni w œwiadomoœci polskiej nie
mieli mieæ miejsca. – mówi³ twórca.

Dziœ jednak maj¹ Oni swoje miejsce i swój
czas. Ekspozycja ma przypominaæ przecho-
dniom, ¿e istnieli w naszej historii ludzie po-
nad wszystko s³u¿¹cy Polsce, ¿o³nierze do
koñca wierni przysiêdze i idea³om. Jak mówi³
Adam Borowski – marzeniem jest,  aby obok
wielu innych pomników poœwiêconych boha-
terom narodowym, powsta³ w Warszawie je-
szcze jeden - pomnik ¿o³nierzy wyklêtych.
Stanowi³by on upamiêtnienie i uhonorowanie
patriotów znanych i tych bezimiennych.

Prezentacja na Pradze Po³udnie w pewien
sposób równie¿ stanowi symboliczny postu-
ment dla tych, którzy wierni ¿o³nierskiej przy-
siêdze, walczyli w imiê prawdy. 

Plakaty ukazuj¹ nie tylko twarze czy syl-
wetki bohaterów, ale te¿ zawieraj¹ rozleg³e
opisy dotycz¹ce ich dzia³añ.

Warto odwiedziæ w sierpniu Park nad Bala-
tonem, nie tylko w celu odpoczynku od zgie³-
ku miasta, ale i zadumy nad dziejami ludzi
buduj¹cych historiê zapisan¹ losami ¿o³nie-
rza niegdyœ wyklêtego – dziœ docenionego.

enigma

Żołnierze wyklęci nad Balatonem

Otó¿ ca³a historia zaczyna
siê w roku 2002, kiedy to po raz
pierwszy do Rembertowskiej
Akademii Obrony Narodowej
zawitali m³odzi goœcie z Podola. 

- Zaczê³o siê przypadkowo.
W gazecie wyczyta³em, ¿e Wa-
wer zaprosi³ grupê dzieci z Tar-
nopola i wtedy we mnie taka
iskra uderzy³a. Mówiê sobie -
s³uchaj – ty te¿ masz takie mo¿-
liwoœci – mówi Henryk Majew-
ski – Prezes Oddzia³u Warszaw-
skiego Zwi¹zku Sybiraków. 

Wraz z t¹ myœl¹ zaczê³y siê po-
szukiwania miejsca, w którym
mog³aby zatrzymaæ siê m³odzie¿.
Pan Henryk pomyœla³ wówczas

o internacie AON. - Ja skoñczy-
³em s³u¿bê wojskow¹ w Akademii
jako wyk³adowca – kontynuuje
prezes – Pomyœla³em, „spróbuj
mo¿e siê uda”, no i poszed³em do
komendanta. Komendant Balce-
rowicz mówi – nie ma problemu.
I to ju¿ by³a pierwsza sprawa –
du¿a sprawa. Wiêc zacz¹³em szu-
kaæ pieniêdzy. Ja mam du¿e
szczêœcie – w ogóle w ¿yciu
i w tym wypadku te¿. Na jakiejœ
uroczystoœci spotka³em swojego
s³uchacza, który jest w Senacie
i powiedzia³, ¿e w Senacie s¹ pie-
ni¹dze dla takich celów. (...)
Wówczas prezesem by³ Andrzej
Stelmachowski i to do niego po-

szed³em osobiœcie, zreferowa³em
co chcê zrobiæ – powiedzia³ – nie
ma sprawy, pomo¿emy. Pomyœla-

³em te¿ o Caritasie. Pojecha³em
wiêc do ksiêdza Uklei i zrefero-
wa³em o co chodzi, a On uwa¿nie
wys³ucha³ i powiedzia³ – tak, we-
Ÿmiemy udzia³, wesprzemy. I ju¿
pieni¹dze siê znalaz³y. Tak to po-
wsta³o. (...) Ja pochodzê z Podo-
la i to mnie tym bardziej zdopin-

gowa³o. Tam rozstrzelali mi ojca,
brata ojca, brata mojej mamy
i dwóch braci ciotecznych…

Obozy szkoleniowo-wypo-
czynkowe dla m³odzie¿y po-
chodz¹cej z polskich rodzin za-
mieszka³ych od wieków na
Ukrainie, na sta³e wpisa³y siê
w tradycjê Rembertowa. Zwi¹-
zek Sybiraków ka¿dego kolej-
nego roku zaprasza m³odych
ludzi z Podola do wêdrówki
szlakiem wspólnej historii. Siê-
ga w szczególnoœci lat 1937-
1938, a swoim smutnym ciê¿a-
rem dotyka podolskich Pola-
ków masowo wywo¿onych na
Syberiê lub do Kazachstanu.
Jest to historia opisuj¹ca bez-
sensown¹ œmieræ niewinnych,
rozstrzelanych w Kamieniu
Podolskim, Winnicy i ¯yto-
mierzu. Jest to tak¿e historia
tych, którzy na Podolu zostali,
za³o¿yli rodziny, rozpoczêli no-
we, trudne ¿ycie. 

Wynarodowienia, aresztowa-
nia za polskoœæ, wiarê i to¿sa-
moœæ wci¹¿ tkwi¹ w œwiadomo-
œci. Wspólne spotkanie z dzie-

jami, to jedna z szans na odna-
lezienie pogubionej prawdy
o przesz³oœci. 

Zabytki warszawskie, cmen-
tarz Pow¹zkowski, trzydniowa
wycieczka do Torunia – to ko-
lejne etapy napiêtego programu
obozu. M³odzi ludzie pod-
czas dwutygodniowego pobytu
w Polsce, zapoznaj¹ siê z histo-
ri¹, kultur¹, obyczajowoœci¹
swoich przodków i tym samym
swoj¹. - Chcemy im uœwiado-
miæ, ¿e oni maj¹ korzenie pol-
skie - mówi pan Henryk. - Wy-
pytuj¹ siê, interesuj¹ – to ziar-
no gdzieœ kie³kuje. Wyje¿d¿aj¹c
st¹d zaczynaj¹ tam - u siebie
szukaæ polskoœci. I o to chodzi.

Wsparcia w przedsiêwziêciu
udzielaj¹ co roku m.in.: Senat
RP, Stowarzyszenie Wspólno-
ta Polska, Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, AON
w Rembertowie i Urz¹d Dziel-
nicy Rembertów. 
Katarzyna Zielińska−Witek

NASI PODOLANIE
Polskoœæ. To¿samoœæ. Pasja budowania wiêzów i nadzieja na to, ¿e
owe wiêzy s¹ nierozerwalne i wieczne – tak mo¿na by w skrócie 
opisaæ wydarzenie, które co roku organizuje Oddzia³ Warszawski
Zwi¹zku Sybiraków na terenie AON w Rembertowie. 

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
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W imieniu Miasta Sto³ecznego Warszawy
Burmistrz Dzielnicy Rembertów

og³asza:
Konkurs pisemny na wy³onienie najemców pomieszczeñ u¿ytkowych stanowi¹cych
w³asnoœæ miasta sto³ecznego Warszawy po³o¿onych w budynku Urzêdu Dzielnicy 
Rembertów przy ul. A. Chruœciela 28 z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ biurow¹:
1. Boks o powierzchni 9 m2 usytuowany w holu na parterze budynku:

–  czynsz minimalny 85 z³/m2 plus nale¿ny VAT
-–  op³ata eksploatacyjna 15 z³/m2 plus nale¿ny VAT

2. Pokoje nr 207,208, 209, o powierzchni ³¹cznej 65,20 m2 usytuowanych w kondygnacji
pierwszego piêtra w lewym skrzydle budynku:
– czynsz minimalny  50 z³/m2 plus nale¿ny VAT
– op³ata eksploatacyjna 15 z³/m2 plus nale¿ny VAT
– lokal wymaga odnowienia

Przedmiotowe lokale s¹ w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Okres zwi¹zania z ofert¹ 60 dni.
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony trzech lat.
Uczestnik przetargu  zobowi¹zany jest wp³aciæ wadium w wysokoœci:
– 1107 z³  dla lokalu o którym mowa w pkt.1
– 5213 z³ dla lokalu którym mowa pkt. 2
Na konto Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy Dzielnica Rembertów: 
71 1030 1508 0000 0005 5000 9064
Wadium oferenta, który podpisze umowê zostanie zaliczone na poczet kaucji.
Oferty w zamkniêtych i ostemplowanych kopertach b¹dŸ podpisanych w miejscu ich za-
klejenia opatrzonych informacj¹, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikuj¹cymi
oferenta nale¿y sk³adaæ do dnia 15.09.2011 r. godz. 9.30, w kancelarii w holu g³ównym
na parterze Urzêdu Dzielnicy Rembertów al. A. Chruœciela 28, 04-401 Warszawa.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 15.09.2011 r. o godz. 10.00 w sali 201/3 tutejszego Urzê-
du Dzielnicy.
Wymogi dotycz¹ce treœci oferty i ¿¹dane dokumenty do³¹czone do oferty oraz pozosta-
³e warunki konkursu pisemnego okreœla regulamin konkursowy, który mo¿na uzyskaæ
w Wydziale Administracyjno- Gospodarczym m. st. Warszawy Dzielnicy Rembertów ul.
A. Chruœciela 28 pok. 416, 417 tel. (22) 515-16-22, 515-16-08.

Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

Od 1918 r. do tej pory Stolica
przyzna³a tytu³ Honorowego
Obywatela 61 osobom. Listê te-
go zaszczytnego grona otwieraj¹
marsza³ek Józef Pi³sudski i pre-
mier Ignacy Jan Paderewski.
Wœród laureatów znajduj¹ siê
m.in. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³

II, Maria Sk³odowska-Curie, Je-
rzy Waldorff, Irena Sendlerowa,
Erwin Axer, Dalajlama, Tadeusz
Mazowiecki oraz byli prezyden-
ci RP Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski i Lech Kaczyñski.
– To niezwykle nobilituj¹ce to-
warzystwo – mówi³a prezydent
Warszawy, Hanna Gronkiewicz-
Waltz. Do szacownego grona
dosz³y trzy osobistoœci: aktorka
Lidia Korsakówna, by³y premier
Jerzy Buzek i arcybiskup Hen-
ryk Hoser.

Lidia Korsakówna, a w³aœci-
wie Lidia Korsak-Brusikie-
wicz, to aktorka filmowa i tea-
tralna od pocz¹tku zwi¹zana ze
Stolic¹. Pierwsze kroki na sce-
nie stawia³a w zespole „Ma-
zowsze”, pod okiem s³ynnej
Miry Zimiñskiej-Sygietyñskiej.
S³awê i uwielbienie publiczno-
œci przynios³a jej rola w pierw-

szym polskim kolorowym fil-
mie – „Przygoda na Marien-
sztacie”. By³a te¿ aktork¹ Tea-
tru Syrena. Prof. Jerzego Buzka
nie trzeba przypominaæ Czytel-
nikom „Mieszkañca”, gdy¿ jest
stale obecny w szeroko rozu-
mianej wspó³czesnej polityce.

By³y premier RP pe³ni obecnie
funkcjê przewodnicz¹cego Par-
lamentu Europejskiego. Trze-
cim Honorowym Obywatelem
zosta³ nasz, warszawsko-pra-
ski, arcybiskup Henryk Hoser.

Arcybiskup urodzi³ siê
w Warszawie. PóŸniej los i po-
s³uga kap³añska kierowa³y go
w ró¿ne strony Polski i Œwiata.
Szko³a w Pruszkowie, studia
w Warszawie, seminarium
w O³tarzewie, dwadzieœcia lat
misji w Afryce, potem Francja,
Bruksela i na powrót Warsza-
wa, jej praska strona, gdzie de-
cyzj¹ papie¿a Benedykta XVI
ju¿ trzy lata kieruje nasz¹ die-
cezj¹. Abp. Henryk Hoser za-
znaczy³, ¿e warszawiakiem jest
od czterech pokoleñ i przypo-
mnia³, ¿e w Powstaniu War-
szawskim straci³ najbli¿szych
– ojca i dziadka.

Rada Warszawy przyzna³a
równie¿ trzy nagrody m.st.
Warszawy sto³ecznym instytu-
cjom oraz dwadzieœcia mie-
szkañcom Stolicy. Wyró¿nienie
to przyznawane jest szczególnie
zas³u¿onym dla naszego Mia-
sta. Nagrody wrêcza³y: przewo-
dnicz¹ca Ewa Malinowska-
Grupiñska i jej zastêpczynie
Olga Johann i Ligia Krajewska.

Warszawski Okrêg Zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków,
Stowarzyszenie „Miasto Moje
A w Nim” i wawerski oddzia³
Towarzystwa Przyjació³ Dzieci,
to uhonorowane nagrod¹ insty-

tucje. „Mieszkañcowi”, oczywi-
œcie najbli¿ej do Dzielnicowego
Oddzia³u Towarzystwa Przyja-
ció³ Dzieci Warszawa Wawer.
Nagrodê, w postaci figurki war-
szawskiej Syrenki, odebra³a pre-
zes oddzia³u Katarzyna Zdzie-
borska.  – Jesteœmy bardzo wzru-
szeni i doceniamy sam fakt uho-
norowania nas – powiedzia³a
„Mieszkañcowi” pani prezes –
Dzia³amy dopiero od trzynastu
lat, a w gronie laureatów znale-
Ÿliœmy siê m.in. ze stuletnim
zwi¹zkiem artystów plastyków…

Wawerski TPD liczy kilku-
nastu wychowawców zatru-
dnionych przez samorz¹d
i dzia³aj¹cych spo³ecznie.
Dzia³aj¹cych w bardzo trud-
nych warunkach, gdy¿ oddzia³
nawet nie posiada… w³asnej
siedziby. – Od 2008 roku nie
mamy w³asnego lokalu – przy-
znaje redakcji laureatka. 
– Dzia³amy w Muszli Koncer-
towej, ale wchodz¹ nowe, bar-
dzo zaostrzone przepisy i brak
ogrzewanego lokalu mo¿e nam
uniemo¿liwiæ dzia³alnoœæ…
By³aby to wielka strata, tym
bardziej, ¿e nie brakuje dzieci

chêtnych do korzystania z ofer-
ty TPD. Prezes t³umaczy, ¿e
w³adze Wawra maj¹ œwiado-
moœæ powagi sytuacji i podej-
muj¹ dzia³ania, aby problem
rozwi¹zaæ. Z dziennikarskiego
obowi¹zku i szacunku dla do-
robku i dzia³alnoœci wyró¿nio-
nego TPD, przypominamy jed-
nak, ¿e do jesiennych ch³odów
zosta³o niewiele czasu…

Wœród dwudziestki nagro-
dzonych warszawiaków (pe³-
na lista powy¿ej) znajduje siê
Zofia Idzikowska, prezes pra-

skiego oddzia³u Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego. –
Odebra³am w ¿yciu wiele na-
gród i odznaczeñ – wyzna³a
„Mieszkañcowi” – Ale ta na-
groda jest szczególna, bo…
zupe³nie niespodziewana. Jest
to wyró¿nienie nie tylko mnie,
ale ca³ego naszego oddzia³u.
Nagroda ta oznacza, ¿e jeste-
œmy rozs¹dnym i uczciwym
partnerem dla w³adz samorz¹-
dowych. Kierowany przez pre-
zes Zofiê Idzikowsk¹ oddzia³
obejmuje swoim zasiêgiem
Pragê Po³udnie, Rembertów,
Wawer i Weso³¹.

Na koniec relacji z uroczy-
stej sesji na Zamku Królew-

skim pozostawiliœmy niespo-
dziankê dla naszych Czytelni-
ków. Otó¿ nagrod¹ m.st. War-
szawy zosta³ równie¿ uhonoro-
wany Wies³aw Nowosielski,
redaktor naczelny „Mieszkañ-
ca”. – To wyró¿nienie i doce-

nienie misji mediów lokalnych
– oceni³ redaktor naczelny –
Nagrodê odbieram ja, ale
uwa¿am, ¿e jest ona efektem
pracy ca³ego zespo³u „Mie-
szkañca”. Tego sukcesu nie by-
³oby równie¿ gdyby nie dzie-
si¹tki tysiêcy naszych wiernych
Czytelników.

Miejsce przyznania nagród
i wyj¹tkowy czas (w przede-
dniu rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego) sk³o-
ni³y Wies³awa Nowosielskie-
go do bardzo osobistych refle-
ksji. Wspomina³, ¿e dok³adnie
tego samego dnia, przed 67 la-
ty, jako „m³ode, praskie pa-
cholê” zosta³ przewieziony

przez mamê z Grochowa na 
lew¹ stronê Warszawy. Na nie-
istniej¹c¹ ju¿ ulicê Przejazd 5,
w³aœnie w pobli¿u Zamku
Królewskiego. Tam te¿ spê-
dzi³ ca³e Powstanie Warszaw-
skie… rosa

LLLLAAAAUUUURRRREEEEAAAACCCC IIII     SSSSTTTTOOOOLLLL IIII CCCCYYYY Lista laureatów, którym przyznano 
nagrody m.st. Warszawy 2011 r.

Jaros³aw Adamczuk, Les³aw Æmikiewicz, Ewa Da³kow-
ska, Zofia Idzikowska, Krystyna Janda, Jerzy Kunicki,
Zygmunt Leopold Mogi³a-Lisowski, ks. Kazimierz 
Lorek, Henryk £agodzki, £ukasz £ugowski, Marek No-
wakowski, Wies³aw Nowosielski, Ma³gorzata Pacholec,
Waldemar Strza³kowski, Józef Szaniawski, Tomasz
Szczepañski, Ks. Jerzy Szurbak, El¿bieta Wolffgram,
prof. Jan Zieliñski i Adam Zwierz oraz Stowarzyszenie
„Miasto Moje A w Nim”, Okrêg Warszawski Zwi¹zku
Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwo Przyjació³
Dzieci Oddzia³ Dzielnicowy Warszawa Wawer.

31 lipca, w wigiliê Dnia Pamiêci Warszawy, w Sali Balowej Zamku
Królewskiego odby³a siê uroczysta sesja miejskiej rady, na której
wrêczono honorowe obywatelstwa oraz nagrody m.st. Warszawy.

Tytu³ Honorowego Obywatela Warszawy otrzymuje abp Henryk
Hoser, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Zofii Idzikowskiej nagrodê m.st. Warszawy wrêczaj¹ Ewa
Malinowska-Grupiñska i Ligia Krajewska.

Nagrodê m.st. Warszawy odbiera redaktor naczelny „Miesz-
kañca” Wies³aw Nowosielski.
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Druga po³owa sierpnia zapowiada siê ca³kiem
pomyœlnie, a wiêc rusz do dzia³ania, teraz lub
nigdy. W sprawach zawodowych mo¿liwoœæ
realizacji pomys³u, nawet tego najbardziej wy-
szukanego. Z rozs¹dkiem jednak staraj siê
podchodziæ do finansów i nie podejmuj decyzji
pod wp³ywem emocji. Jeœli dopiero teraz
chcesz siê wybraæ na wakacje, to wiele rado-
œci mog¹ ci sprawiæ ciekawe wycieczki w mi-
³ym towarzystwie.

BYK 22.04-21.05
Czas mo¿e sprzyjaæ twoim œmia³ym planom
i marzeniom. Mo¿liwe bêd¹ nawet super oka-
zje, dziêki którym uda ci siê wyjechaæ na za-
graniczn¹ wycieczkê za pó³ ceny. Do szczê-
œcia bêdzie ci tylko brakowaæ bratniej duszy,
ale i z tym sobie poradzisz. Twój zmys³owy
urok mo¿e zdzia³aæ cuda i sprawiæ, ¿e które-
goœ dnia na twojej drodze los mo¿e postawiæ
interesuj¹c¹ osobê.  

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W najbli¿szych tygodniach mog¹ siê rozwi¹-
zaæ ró¿ne problemy rodzinno-domowe. Zau-
wa¿ysz, ¿e mo¿liwa jest realizacja planów,
które do tej pory wydawa³y siê trudne do za³a-
twienia. W pracy mo¿e siê wiele zmieniæ na
lepsze, a w mi³oœci – wszystko siê mo¿e zda-
rzyæ, zacz¹æ od nowa lub skoñczyæ w ca³kiem
niespodziewany sposób. 

RAK 22.06-22.07
Drug¹ po³owê lata mo¿esz spêdziæ ca³kiem
ulgowo. Jest szansa, ¿e w pracy, jak i podczas
wypoczynku ktoœ bêdzie myœla³ za ciebie,
dziêki czemu nie bêdziesz musia³ siê o nic
martwiæ. Jeœli zarobisz dodatkowe pieni¹dze –
spraw sobie przyjemnoœæ i wydaj je na b³aho-
stki lub na coœ mi³ego, co sprawi, ¿e na twojej
twarzy uœmiech zagoœci na d³u¿ej.

LEW 23.07-23.08
Dla ciebie Drogi Lwie mo¿e to byæ czas sukce-
sów i mi³ych niespodzianek. Energia mo¿e ciê
roznosiæ, g³owê bêdziesz mia³ pe³n¹ nowych
pomys³ów i niewykluczone, ¿e mo¿esz siê
przyczyniæ do sukcesów w twojej firmie. Za-
pewne powinno to zostaæ docenione. W twoje
¿ycie wiele radoœci mo¿e wnieœæ osoba spod
znaku Panny lub Strzelca. Oboje swoim opty-
mizmem mo¿ecie zaraziæ ca³e otoczenie. 

PANNA 24.08-23.09
Chwilowo na pierwszym planie mog¹ siê zna-
leŸæ sprawy zawodowe, tutaj mo¿esz spodzie-
waæ siê interesuj¹cych propozycji. Owszem,
sukces jest wa¿ny, ale wa¿niejsza od niego
jest mi³oœæ, która mo¿e wymagaæ pewnych de-
likatnych zabiegów. Naucz siê korzystaæ
z owoców swojej pracy, ciesz siê i wypoczy-
waj.

WAGA 24.09-23.10
Spróbuj skoncentrowaæ siê na sprawach, które
trzeba bêdzie za³atwiæ w jedwabnych rêka-
wiczkach. Nawet te najtrudniejsze negocjacje
mog¹ ci pójœæ jak z p³atka. Jeœli wybierzesz siê
w podró¿ s³u¿bow¹, mo¿e siê ona okazaæ
prze³omow¹ dla twoich dalszych planów
w pracy. W mi³oœci bêdziesz w wakacyjnym
nastroju, a letnie dni wykorzystaj na zabawê
i spotkania z przyjació³mi.

SKORPION 24.10-23.11
Niespodziewany bieg zdarzeñ mo¿e byæ przy-
czyn¹ ca³kowitej zmiany twoich dotychczaso-
wych planów. Mo¿esz zauwa¿yæ lekki spadek
formy. Ale nie poddawaj siê chwilowym trudno-
œciom i zniechêceniu. Zamiast myœleæ o niepo-
wodzeniach, spróbuj zadbaæ o kondycjê, teraz
jest ku temu odpowiedni czas.  

STRZELEC 24.11-22.12
Dobrze, ¿e serio starasz siê traktowaæ swoje
obowi¹zki. Istniej¹ du¿e szanse na odniesie-
nie sukcesu. Jest o co powalczyæ, ale nie na-
le¿y te¿ przesadzaæ w drug¹ stronê. Na pe-
wien czas zamieniaj¹c siê w tytana pracy, mo-
g³eœ zapomnieæ, ¿e istniej¹ te¿ przyjemnoœci.
Najwy¿szy czas pomyœleæ o odpoczynku
i zmianie otoczenia. Jeœli dojd¹ do tego atrak-
cje towarzyskie, to nie ma siê nad czym zasta-
nawiaæ. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Postaraj siê znaleŸæ wiêcej wiary w siebie,
wtedy ³atwiej mo¿e ci przyjœæ uporanie siê ze
swoimi problemami. Jeœli spróbujesz wyko-
rzystaæ swoj¹ szansê, mo¿esz poczuæ siê
bezpiecznie. Mo¿liwy wzrost stanu twojego
konta, a u twojego boku mo¿e pojawiæ siê
ktoœ, podobnie jak ty spragniony mi³oœci. Po-
staraj siê jej zaufaæ i nie wystawiaæ na kolejne
próby.  

WODNIK 21.01-19.02
Niektóre z twoich pomys³ów mog¹ byæ ca³kiem
ciekawe, lecz zbyt ma³o konkretne. Dlatego
nie bujaj w ob³okach, ale zmuœ siê do syste-
matycznej pracy. Zadbaj o dobrego doradcê
i nie zawracaj sobie g³owy ró¿nymi w¹tpliwo-
œciami. Wolny czas poœwiêæ na chwile wy-
tchnienia od codziennych obowi¹zków. Taka
równowaga mo¿e korzystnie wp³yn¹æ na twój
system nerwowy.

RYBY 20.02-20.03
Na razie mo¿e Ciê otaczaæ atmosfera, w której
poczujesz siê jak ryba w wodzie. Niespodzie-
wane szanse, które trzeba bêdzie schwytaæ
w lot i szanse na g³êbsze uczucie. Aby przy-
ci¹gn¹æ szczêœcie, zmieñ coœ w swoim oto-
czeniu, zerwij z rutyn¹. Mo¿e warto zmieniæ to-
warzystwo i wyjechaæ gdzieœ na parê dni…

Merlin

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

KKlleesszzcczz − powinien usunąć
go lekarz. Smarowanie go ma−
słem czy alkoholem może pro−
wadzić do przykrych skutków.
Można też próbować samo−
dzielnie, przy pomocy specjal−
nych szczypczyków, zgodnie
z instrukcją.

UUkkąąsszzeenniiaa komarów, me−
szek, a zwłaszcza użądlenia
os: natychmiast przyłóż pla−
sterek świeżo przekrojonej ce−
buli. Przyniesie ulgę. 

GGrrzzyybbyy, jeśli nieznane, zo−
staw. W razie wątpliwości kon−
sultuj w placówkach Sanepid.
Jak przechowywać? Nigdy
w plastikowych torebkach. Na−
wet w lodówce. Zawsze ze
swobodnym dostępem powie−
trza.

GGrrzzyybbyy  nnaa  zziimmęę suszymy,
marynujemy, solimy, część
warto zamrozić: oczyścić,
opłukać, pokroić w kawałki, ob−
gotować przez max. 1 min.
w dużej ilości wrzątku (bez so−
li!), odsączyć, ostudzić, za−
mrażać ułożone płasko w pla−
stikowych torebkach do mro−
żenia. 

OOwwooccee  na przetwory: brzo−
skwinie i morele nieco twarda−
we, gruszki twarde, ale śliwki
na powidła dojrzałe lub nawet
przejrzałe, podobnie, jak pomi−
dory do suszenia.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Dziœ kuchnia… na bia³o.

✓✓ Zupa z pasternaku: po równo pasternaku i ziemniaków
pokroiæ i ugotowaæ pod przykryciem we wrz¹tku z sol¹. O po³o-
wê mniejsz¹ iloœæ cebuli udusiæ z mas³em (nie rumieniæ!) i goto-
waæ w zupie do miêkkoœci, zmiksowaæ. Doprawiæ œmietan¹, gdy
za gêste - mlekiem, gdy za rzadkie - puree ziemniaczanym. Do-
daæ imbiru i bia³ego pieprzu. Ozdobiæ natk¹ pietruszki. Podawaæ
z groszkiem ptysiowym lub grzankami z serem.

✓✓ Krem z kalafiora: ugotowaæ w niewielkiej iloœci wody dwie pietruszki i kawa³ek
selera, po 15 min. dodaæ kalafiora podzielonego na cz¹stki. Kto lubi doda kostkê ro-
so³ow¹, kto nie - tylko sól, pieprz, ew. nieco ga³ki muszkato³owej. Gdy miêkkie, zmi-
ksowaæ, dolaæ nieco mleka i jeszcze raz zagotowaæ. Podawaæ z podgotowanymi „al
dente” ró¿yczkami kalafiora, groszkiem ptysiowym lub z ma³ymi kostkami œcis³ego,
t³ustego sera bia³ego. Ozdobiæ koperkiem.

✓✓ Sos bia³y - podstawa wszelakich sosów, znakomity w u¿yciu sam, z dodatkami. 2 ³y¿-
ki m¹ki wsypaæ na ciep³¹ patelniê (min. gaz), mieszaj¹c przez kilka chwil by „wysuszyæ”
nie rumieni¹c. Dodaæ 2 ³y¿ki mas³a, powoli rozpuœciæ mieszaj¹c. Dolaæ 1,5 - 2 szklanki
zimnego mleka, bardzo energicznie mieszaj¹c, by nie powsta³y grudki, posoliæ. Gdy siê
zagotuje, sos gotów do u¿ycia sam lub z dodatkami: ³y¿k¹ chrzanu lub musztardy do miês
gotowanych; sokiem z cytryny i koperkiem do ryb, samym koperkiem do jaj na twardo; tar-
tym ¿ó³tym serem lub koncentratem pomidorowym - do makaronów. Niektórzy zamiast
mleka dodaj¹ rosó³, lecz to nadaje zbyt zdecydowany smak i charakter temu delikatnemu
sosowi. Wywar spod pieczeni albo z suszonych grzybów wzmacnia jeszcze wyrazistoœæ. 

✓✓ Galaretka mleczna: mleko zagotowaæ z wanili¹ i cukrem. Dodaæ 1/2 porcji mle-
ka skondensowanego nies³odzonego i rozpuszczon¹ w ma³ej iloœci wody ¿elatynê
w proporcjach nieco wiêkszych, ni¿ zaleca producent. Wymieszaæ, ostudziæ, podawaæ
z sosem malinowym lub œwie¿ymi owocami.

✓✓ Galaretka z serka: serek waniliowy lub owocowy rozpuœciæ w ostudzonej lecz
nie stê¿a³ej galaretce (cytrynowa, ananasowa), przygotowanej z mniejszej iloœci wo-
dy, ni¿ podaje producent. Bardzo starannie wymieszaæ, ostudziæ. Gotowe! Mo¿na
przybraæ samym serkiem, jak kremem. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Sezon letni w pełni. Nie wszyscy być może zauważyli, że

opracowano nowy taryfikator mandatów − maksymalne staw−
ki poszybowały w górę. Za brak dokumentów podczas prowa−
dzenia samochodu możemy zapłacić nawet 500 zł, podobnie
za kąpiel w miejscach niedozwolonych (oznaczonych zaka−

zem, ale też w fontannach czy zbiornikach przeciwpożarowych) czy za kradzież
owoców, warzyw lub kwiatów z cudzego ogródka albo na przykład nienależyte
pilnowanie psa na spacerze. Z kolei za szczucie psem innej osoby − do 2.000 zł.
Śmiecenie w miejscach publicznych i… jazda samochodem na oleju opałowym −
do 1.000 zł. Tyle samo za niezgłoszenie o znalezieniu cudzej własności (także
np. psa). Niszczenie zieleni − 2.000 zł. Publiczne przeklinanie i wulgarne słow−
nictwo − do 3.000 zł, podobnie − żebranie. Górną granicę grzywien podniesiono
do 10.000 zł, dolną do 50 złotych. Górna granica nawiązki wzrośnie dwukrot−
nie tj. do 2 tys. złotych. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 13/2011: „Ostatni czeka”. Nagrodê – bilet do ki-

na dla 2 osób – wylosowa³a p. Nina Lipko z ul. Jachowicza. Po odbiór
biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym i egz.
„Mieszkañca Nr 15/2011) do 19 sierpnia br. po wczeœniejszym umówie-
niu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Więzienie. Strażnik mówi do więźnia:
− Wszystkiego najlepszego z okazji nowe−

go roku!
− Człowieku! Nowy rok? Jest sierpień!

− Właśnie sąd dołożył ci rok do wyroku…
☺ ☺ ☺

− Wujku, czy ty lubisz śluby? − mała siostrzenica pyta
wujaszka.
− Jak by ci to wytłumaczyć…  Jeszcze kilka lat temu nie−

nawidziłem. Powód prosty. Na każdym ślubie stare ciotki
podchodziły do mnie, klepały po plecach i figlarnie pa−
trząc mówiły: „Będziesz następny”.  Ale polubiłem śluby
od czasu, gdy na pogrzebach zacząłem ciotkom robić to
samo…

☺ ☺ ☺
Msza w kościele. Ksiądz: − Małżeństwo, kochani, to zu−

pełnie jakby dwa okręty spotkały się na morzu i przybi−
ły do spokojnego portu.  Jeden z wiernych szepcze do są−
siada: − To ja chyba trafiłem na okręt wojenny!

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

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

AUTO−MOTO

Auto-Skup. 
Tel.795-297-763

FINANSE

A¿ 3000 z³ po¿yczki, szyb-
ko, na jasnych zasadach i bez
zbêdnych formalnoœci. Provi-
dent: 600 400 295 - 7 dni
w tygodniu 7.00-21.00

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

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mo-
nety, medale. 

Tel. 0516-400-434
Antyki, monety, pocztów-

ki, znaczki, ksi¹¿ki, obrazy,
meble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
601-235-118

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

502-011-257
Monety, banknoty, odzna-

czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 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, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu
WÓZEK INWALIDZKI.

TANIO! TEL. 0502-369-300

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

Masa¿ysta – doje¿d¿am.
www.masa¿-grochów.pl 

Tel. 602-412-901
Opieka: godziny lub z zamie-

szkaniem. Tel. 22 815-30-66

MEDYCYNA NATURALNA

Leczenie pijawk¹ lekar-
sk¹ – hirudoterapia – sku-
tecznie leczy: trudno goj¹ce
siê rany, mia¿d¿ycê têtnic, ¿y-
laki, stopê cukrzycow¹, zwy-
rodnienia i bóle stawów,
obrzêki powypadkowe,
krwiaki, zakrzepy, ciœnienie,
choroby skóry, alergie, choro-
by serca, jaskrê, wszelkie bóle
i stany zapalne. Dyplomowa-
ny Hirudoterapeuta.  
www.leczenie-pijawkami.com 

Tel. 515-509-109

NAUKA

Angielski z dojazdem. 
Tel. 886-199-524

Fizyka, matematyka. Matu-
ry. Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 606-154-798
Liceum dla doros³ych.

Tel. 22 517-77-40; 602 232 879
Matematyka. 

Tel. 607-163-744
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
Niemiecki. 

Tel. 22 672-94-46; 
698-194-848

Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
Szko³a policealna - dekora-

tor wnêtrz, opiekunka/guwer-
nantka. Tel. 22 517-77-40; 

602-232-879
Szkolenia BHP. 

Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Pokoik studentce. 
Tel. 504-445-363

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Dzia³ka siedliskowa. 
Tel. 792-610-568

Okazja! Dom 220  m kw.,
ul. B³êkitna, 1 199 000 PLN, 

6 pokoi, dzia³ka 505 m kw.,
lokal u¿ytkowy z najemc¹. 

Tel. 507-173-590

OGRODNICZE

Us³ugi ogrodnicze. 
Tel. 602-58-75-13

DAM PRACĘ
RAMKA

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 

Zatrudniê pani¹ do sprz¹ta-
nia segmentu. 

Tel. 505-158-260

SZUKAM PRACY

Kobieta 56 lat, doœwiadcze-
nie zawodowe, praca w ka-
drach od 1986 roku, znajo-
moœæ programu modu³ kadry-
p³ace SYMFONIA, P£AT-
NIK. Podejmê pracê w ka-
drach (bez p³ac) od zaraz. 
Tel. 603-695-486; 22 879-86-68

PRAWNE

DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie
podatki, spadki, darowizny,
aukcje. 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. 509-959-444, 
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; 603-807-481

WYCENA NIERUCHO-
MOŒCI. Tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBA-
MI  W WARSZAWIE – TA-
NIO I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

Profesjonalne sprz¹tanie
biur - Warszawa. 

Tel. 513-342-440
Potrzebna pomoc w ob-

s³udze Internetu – od zaraz.
Cena za godz. do uzgodnie-
nia. Tel. 604-90-41-00

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe,
zachodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 609 105 940

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 polskich (TRWAM, TVP1,
TVP2 i TVN), anteny TV –
naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 

Anteny indywidualne, zbio-
rcze, 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, ter-
my, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03;
502-920-316

Cyklinowanie, lakierowa-
nie, uk³adanie parkietów ró¿-
nych – Jan Grzybowski. 

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

Cyklinowanie, lakierowa-
nie. Tel. 510-727-201

Czyszczenie – tanio Kar-
cherem 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, G³o-

wacki. Tel. 504-618-888 
RAMKA

GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 22 610-18-53; 

662-065-292
GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
GLAZURA, hydraulika,

elektryka. Tel. 694-809-402
GLAZURNICZE, hy-

drauliczne. Tel. 504-618-888
Hydrauliczne, gazowe – so-

lidnie. 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, prze-
gl¹dy gazowe, wentylacyjne
i kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
HYDRAULICZNE, G³o-

wacki. Tel. 504-618-888
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
RAMKA
Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 692-420-605; 22 671-
94-53
RAMKA

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

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

Pranie chemiczne, reno-
wacja odzie¿y skórzanej,
pranie dywanów, magiel.
Zak³ad Pralniczy ul. Igañ-
ska 22. Tel. 22 870-09-54

Pralki, lodówki. 
Tel. 601-361-830; 

22 671-80-49; 604-910-643
PRALKI, LODÓWKI -

naprawa. Tel. 502-562-444; 
603-047-616

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

Remonty – szybko i soli-
dnie. Tel. 789-426-753

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

TAPETOWANIE, malo-
wanie. Tel. 504-618-888

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

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

¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe

i naprawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale,

rolety antyw³amaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 

Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

G³adŸ, malowanie – od za-
raz. Tel. 609-982-675

Wymiana pokryæ dacho-
wych, budowa kominów, ryn-
ny. Tel. 504-250-013

USŁUGI/komputerowe

Naprawa komputerów,
instalacje, serwis, usuwanie
wirusów. Tel. 603-650-090

USŁUGI/remontowe
RAMKA
Cyklinowanie. 
Tel. 721-649-745

Glazura, hydraulika, re-
monty. Tel. 511-619-407

G³adŸ, malowanie, sufity,
œcianki KG. 

Tel. 606-181-588  
Malowanie, drobne remon-

ty, 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

WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci,
oczyszczanie piwnic, stry-
chów. 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
– Zielarstwo – pe³ny asorty-
ment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Firma MarcPol S.A. pilnie
zatrudni do placówek w War-
szawie i okolicach osoby 
na stanowisko KASJER
i SPRZEDAWCA.

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

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,
makulaturê, st³uczkê.
Sprz¹tanie piwnic i stry-
chów. Wywóz 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
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GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. 

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

Naprawa telewizorów
u klienta. 

Tel. 692-420-605; 
22 671-94-53

Cyklinowanie. 
Tel. 721-649-745



Uzbiera³a siê nam ca³kiem gruba teczka listów od Pañstwa.
Jak zwykle, niezale¿nie od pory roku, jedn¹ najwa¿niejszych
rzeczy, które le¿¹ na sercu Mieszkañców, jest ³ad, porz¹dek
i dba³oœæ o nasze pieni¹dze. Pani Ewa, mieszkaj¹ca na Siennic-
kiej, pisze: „Ulic¹ Siennick¹ jedzie sobie samochód czyszcz¹cy,
a po obu stronach stoj¹ zaparkowane auta. Wszystkie œmieci
i ca³y brud znajduj¹ siê pod tymi autami, ale firma sprz¹taj¹ca
uparcie czyœci œrodek ulicy, który i tak jest czysty”. 

Pani Ewa podpowiada, jak sobie radz¹ z tym w innych
dzielnicach – po prostu auto-odkurzacz jedzie bardzo wolno
œrodkiem, a pracownik ze specjaln¹ dmuchaw¹ idzie wzd³u¿
krawê¿nika i wydmuchuje œmieci pod szczotki „odkurza-
cza”. Mo¿na? Mo¿na… nie wyrzucaæ pieniêdzy na udawan¹
robotê. 

Z brudem i niechlujstwem nie mo¿e pogodziæ siê równie¿
mieszkaniec osiedla Ostrobramska. Przy Jarociñskiej jest dzia³-

ka po spó³dzielni inwalidów, od dwóch lat opustosza³a. A skoro
nikt siê ni¹ nie interesuje, to zamienia siê stopniowo w wysypi-
sko œmieci. Mo¿e nasza Stra¿ Miejska, kochana, wziê³aby siê za
tê sprawê? Zachêcamy. Podobnie jak do czêstszych wizyt
w okolicach ul. Bronis³awa Czecha 45, tu¿ przy k³adce. Jest tam
24-godzinny sklep w wódk¹. My rozumiemy, ¿e wódka jest dla
ludzi, ale ci tam, z ulicy Czecha, zachowuj¹ siê absolutnie nie-
obyczajnie. Pij¹ na miejscu, wydalaj¹ na miejscu, butelki te¿
t³uk¹ na miejscu. Okoliczni mieszkañcy, jak równie¿ pacjenci
przychodni z ulicy Strusia, maj¹ ju¿ tego serdecznie dosyæ. Po-
myœli ktoœ, ¿e Stra¿ Miejska (niczym by³y minister obrony) na
pewno nic o tym nie wie, bo gdyby wiedzia³a, to ho, ho, zrobi-
³aby porz¹dek w mig. Otó¿ proszê sobie wyobraziæ, ¿e zdespe-
rowani mieszkañcy tamtejszej okolicy zapewniaj¹, ¿e miejskich
stró¿ów porz¹dku nie raz prosili o pomoc. I co? I nic… Widocz-

nie zabiegana ta Stra¿ nasza, kochana. Ale „Mieszkaniec” ma
pomys³ – niech p³atnik miejski choæ raz powie, ¿e taki jest za-
biegany, ¿e nie zd¹¿y³ z pensjami dla pañ stra¿niczek i panów
stra¿ników. No, bo za coœ im p³acimy, czy¿ nie? Mo¿e wtedy
zajm¹ siê nawet œmietnikiem przy Wiatracznej 4 (na zdjêciu).
Tamtejsi z kolei mieszkañcy p³ac¹ za ten œmietnik, ale przy oka-
zji za nie swoje œmieci. A to dlatego, ¿e w ich œmietniku upy-
chaj¹ swoje œmieci handlarze z pobliskiego Zakola. Administra-
cji to nie obchodzi, Stra¿y te¿ nie, no i nie masz bata na bruda-
sków-cwaniaczków.    

A teraz s³oneczna strona ¿ycia. Pani Zarina Zimmermann,
Niemka, która przez kilka tygodni przebywa³a w Polsce razem
ze swoj¹ córk¹, jest zachwycona szko³¹ waldorfsk¹ w Aninie.
Jej Josephine, mimo, ¿e nie zna³a polskiego, uczy³a siê razem
z polskimi dzieæmi i czu³a siê bardzo dobrze. Obie panie Zim-
mermann za naszym poœrednictwem dziêkuj¹ dzieciom, rodzi-
com i nauczycielom „drugiego klasa” za „ten cudowny pobyt”. 

Pani Ewa Jaroœkiewicz, wdowa wychowuj¹ca niepe³nospraw-
nego syna, dziêkuje z kolei lekarzom z gabinetu stomatologicz-
nego przy Grochowskiej 142. Syna bola³ z¹b, a leczenie go
w tych okolicznoœciach nie by³o proste. A jednak pomogli, wy-
leczyli i pieniêdzy nie wziêli. 

W zwi¹zku z opisanym w „Mieszkañcu” uroczystym sadzeniu
Dêbu Pamiêci w Falenicy, w celu upamiêtnienia zbrodni katyñ-
skiej, pani Halina Geber przypomina nam, ¿e od 20 lat, po na-
szej stronie Wis³y znajduje siê jeszcze jeden pomnik poœwiêco-
ny tej idei, tzw. Drugi Krzy¿ Katyñski. Pierwszy postawiony na
Cmentarzu Pow¹zkowskim w lecie 1981 roku S³u¿ba Bezpie-
czeñstwa zniszczy³a po kilku godzinach. Drugi, d³uta prof. Ada-
ma Myjaka, powsta³ dwa lata póŸniej. W³adze za¿¹da³y jednak
napisu informuj¹cego, ¿e by³a to zbrodnia hitlerowska i zmie-
nienia daty na rok 1941. Profesor Myjak, w proteœcie, wycofa³
prawie gotowy pomnik. Krzy¿ trafi³ do cmentarnego magazynu.
Po kilku latach zaj¹³ siê nim biskup Zbigniew Kraszewski.
Krzy¿ stoi teraz na dziedziñcu koœcio³a pod wezwaniem Matki
Boskiej Zwyciêskiej na Kamionku. Skromnie, trochê z boku,
miêdzy drzewami, ale jest.  

Na koniec, nie ukrywamy, ¿e z satysfakcj¹, pro domo sua.
W poczcie otrzymaliœmy listy do red. Tomasza Szymañskie-
go. „Szanowny Panie Redaktorze. Z satysfakcj¹ czytam Pañ-
skie trafne komentarze opisuj¹ce nasz¹ przaœn¹ rzeczywistoœæ
czasu przemian, w którym przysz³o nam Grochowiakom (i nie
tylko) ¿yæ i p³aciæ podatki. (…) Pozwalam sobie podrzuciæ
kolejny temat, (o którym chyba Pan ju¿ pisa³), a mianowicie
sprawê wprowadzenia w 2010 roku Bus–pasa na Trasie £a-
zienkowskiej. Jestem za tym, by obowi¹zywa³y tu podobne
rozwi¹zania, jak na innych arteriach Warszawy - ¿eby Bus-
pas obowi¹zywa³ w dni powszednie, w godzinach 7.00 - 9.00
i 14.00 - 18.00. Ze swej strony deklarujê osobiste uczestnic-

two np. przy rozdawaniu ulotek i zbieraniu podpisów za tym
rozwi¹zaniem. Serdecznie pozdrawiam, Zbigniew Szwejda”. 

I drugi list: „Czytam Pana artyku³y w Mieszkañcu i przyznam, ¿e
wiêkszoœæ to strza³ w 10. W ostatnim numerze pisze Pan o Urzêdzie
Pocztowym Warszawa 44 na Szembeka. (…) Nie dziwiê siê kolej-
kom, ale to nie wina obs³ugi. Tak siê sk³ada, ¿e pracujê na Poczcie
ponad 16 lat i coœ wiem na ten temat. Powód jest prozaiczny: brak

ludzi. Panie, które tam pracuj¹, po 10-ciu czy 15-stu latach pracy za-
rabiaj¹ oko³o 1500, 1800 z³. Od czterech lat (!) nie by³o w tej firmie
podwy¿ki p³ac. Wprawdzie przychodz¹ do pracy m³ode osoby, ale po
miesi¹cu rezygnuj¹. Szefostwo likwiduje urzêdy, bo trzeba oszczê-
dzaæ. Na ca³ym œwiecie poczta jest dochodowa, tylko nie u nas. Nie
przesadzajmy z t¹ prywatyzacj¹. Co jeszcze mamy sprywatyzowaæ?
Wilanów, ¿eby by³o lepiej? Z powa¿aniem - Józef P. W-wa”.

Wilanowa, Szanowny Panie Józefie, chyba rzeczywiœcie nie
uda siê sprywatyzowaæ, choæ kto wie? Spadkobiercy Branickich
¿yj¹ i, o ile siê orientujemy, nieŸle sobie radz¹. Red.
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CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
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

Chorzy na cukrzycê typu drugie-
go mog¹ mieæ dostêp do nowo-
czesnych leków inkretynowych,
opóŸniaj¹cych koniecznoœæ po-
dawania insuliny, co mo¿e rów-
nie¿ wp³yn¹æ na obni¿enie ca³-
kowitych kosztów zwi¹zanych
z leczeniem tej choroby. 

Niestety, polscy pacjenci ci¹gle czekaj¹ na
decyzje dotycz¹ce refundacji leków nale¿¹cych
do tej grupy (…).  

„G³êbsze poznanie patogenezy cukrzycy spo-
wodowa³o, ¿e w ostatnich latach intensywnie pro-
wadzono badania nad rol¹ hormonów inkretyno-
wych i mo¿liwoœciami zastosowania ich w tera-
pii tego schorzenia. Hormony inkretynowe wywo-
dz¹ siê z przewodu pokarmowego, a ich dzia³anie
polega na stymulacji wydzielania insuliny, w od-
powiedzi na bodŸce glikemiczne, wywo³ane spo-
¿yciem pokarmu. Proces ten okreœla siê mianem
„efektu inkretynowego” – wyjaœnia prof. Krzy-
sztof Strojek z Katedry i Kliniki Chorób Wewnê-
trznych, Diabetologii i Nefrologii Œl¹skiego Uni-
wersytetu Medycznego.

(…) Przyjmowanie inhibitorów DPP-4 zapewnia
ni¿sze ryzyko wyst¹pienia hipoglikemii, która jest

niezwykle niebezpiecznym powik³aniem wystêpu-
j¹cym podczas intensywnego leczenia cukrzycy.
Hipoglikemia jest najczêstszym i najpowa¿niej-
szym zagro¿eniem dla pacjenta leczonego insulin¹
niezale¿nie od modelu i schematu insulinoterapii.

Powa¿ne przypadki hipoglikemii mog¹ prowa-
dziæ do zas³abniêcia, a nawet œmierci pacjenta.
Przez osoby postronne bywaj¹ doœæ czêsto mylo-
ne z upojeniem alkoholowym - ze wzglêdu na
zachowanie pacjenta, jak i specyficzny zapach
wydobywaj¹cy siê z jego ust.

Wyniki sonda¿u prezentowane na kongresie
EASD w 2010 r. w Sztokholmie wskazuj¹, ¿e
jedna trzecia pacjentów wskutek wyst¹pienia hi-
poglikemii potrzebowa³a pomocy osób trzecich, a
17% pacjentów wymaga³o natychmiastowej
opieki lekarskiej. Ponadto 37% pacjentów rapor-
towa³o, ¿e epizod hipoglikemii wyst¹pi³ u nich
w trakcie pracy, a 12%, ¿e epizod mia³ miejsce
podczas prowadzenia samochodu.  

„Hipoglikemia (niedocukrzenie), czyli inaczej
nadmierne obni¿enie stê¿enia glukozy we krwi, wy-
stêpuje wówczas, gdy stê¿enie glukozy we krwi jest
ni¿sze ni¿ zapotrzebowanie organizmu. Hipoglike-
mia mo¿e wyst¹piæ u pacjentów z cukrzyc¹ typu 2
i czasami wi¹¿e siê z przyjmowaniem niektórych
leków i insuliny” – mówi prof. W³adys³aw Grze-
szczak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetolo-
gicznego, kierownik Katedry i Kliniki Chorób We-
wnêtrznych, Diabetologii i Nefrologii Œl¹skiego
Uniwersytetu Medycznego. – „W przypadku hipo-
glikemii mog¹ wyst¹piæ miêdzy innymi objawy ta-
kie jak: bóle g³owy, sennoœæ, os³abienie, zawroty
g³owy, dezorientacja, dra¿liwoœæ, uczucie g³odu,
przyspieszona akcja serca, potliwoœæ i uczucie
roztrzêsienia, a stopieñ nasilenia tych objawów
mo¿e wahaæ siê od ³agodnego do ciê¿kiego.”

Lekarze wi¹¿¹ du¿e nadzieje z now¹ grup¹ le-
ków inkretynowych, których istotn¹ rolê w terapii

cukrzycy podkreœlaj¹ wytyczne europejskich
i amerykañskich towarzystw naukowych. Leki in-
kretynowe s¹ ju¿ szeroko stosowane i refundowa-
ne w wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej. (…) 

W badaniach klinicznych z zastosowaniem si-
tagliptyny (inhibitora enzymu DPP-V) wystêpo-
wanie hipoglikemii obserwowano jedynie u 5%
pacjentów leczonych, czyli ponad 6-krotnie rza-
dziej ni¿ w przypadku terapii pochodn¹ sulfony-
lomocznika. 

Wyniki randomizowanych, kontrolowanych
badañ klinicznych potwierdzaj¹, ¿e stosowanie
doustnie sitagliptyny jeden raz na dobê, zapewnia
skuteczn¹ kontrolê glikemii bez ryzyka przyrostu
masy cia³a chorego, ryzyka rozwoju insulinoo-
pornoœci i wystêpowania hipoglikemii. 

Ponadto, sitagliptyna stosowana w po³¹czeniu
z innymi lekami doustnymi, daje szanse na odro-
czenie nawet o ponad dwa i pó³ roku insulinote-
rapii, która jest czasem trudna do zaakceptowa-
nia przez pacjenta i kosztowna dla p³atnika. (…)

Tymczasem Agencja Oceny Technologii Me-
dycznych zarekomendowa³a 50%  refundacjê dla
wszystkich leków inkretynowych (DPP-4 i GLP 1).
Jeœli Ministerstwo Zdrowia przyjmie ten sam punkt
widzenia, leki z tej grupy nadal pozostan¹ niedo-
stêpne dla wielu polskich pacjentów, cierpi¹cych z
powodu cukrzycy, a mo¿liwe oszczêdnoœci w sy-
stemie ochrony zdrowia nie zmaterializuj¹ siê. 

Opracowano na podstawie materia³ów prasowych
ExpertPR Consultancy

UCIEC PRZED ZASTRZYKAMI

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!

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

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

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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Tegoroczne lato nas nie roz-
pieszcza. A przecie¿ wakacje,
to czas rekreacji i sportu. Wy-
si³kowi fizycznemu mo¿na
jednak oddawaæ siê tak¿e
w pochmurne dni. Na przy-
k³ad w krêgielni…

Krêgle w Polsce nie s¹ je-
szcze nazbyt popularn¹ dyscy-
plin¹. Kojarz¹ siê albo ze spo-
rtem bardzo drogim, eksklu-
zywnym, albo z rubasznym
przebieraniem nó¿kami przez
bohaterów animowanego seria-
lu „Miêdzy nami jaskiniowca-
mi”. A prawda o tym sporcie,
le¿y jak zwykle, gdzieœ poœrod-
ku. Chocia¿ i w „jaskiniow-
cach” mo¿e byæ trochê prawdy,
gdy¿ pierwsze wzmianki o krê-

glach siêgaj¹ 5200 lat przed na-
sz¹ er¹. Prawd¹ jest tak¿e to, ¿e
w Polsce krêgle nie s¹ nowo-
œci¹. 450 lat temu kilkakrotnie
wspomina³ o nich Miko³aj Rej
w „¯ywocie cz³owieka poczci-
wego”. 

W naszym mieœcie pierwsza
krêgielnia powsta³a w Dolince
Szwajcarskiej w 1893 r. Otwo-
rzy³o j¹ Warszawskie Towarzy-
stwo £y¿wiarskie. I choæ histo-
ria tego sportu toczy³a siê
w Polsce ró¿nymi torami (!), to
faktyczny rozkwit krêgielni
przypad³ na prze³om XX i XXI
wieku. Jednak w „mieszkañco-
wych” dzielnicach funkcjonuje
niewiele krêgielni. Praktycznie
dwie. Obie w obiektach po³u-

dniowopraskiego OSiR-u.
Pierwsza przy kompleksie ba-
senu „Wodnik” na Goc³awiu,
a druga w Hali Sportowej „Sa-
ska” na Saskiej Kêpie.  

Na „Wodniku” znajduj¹ siê
dwa tory, które mo¿na wynaj-
mowaæ w dni powszednie
w godzinach od 17.00 do 22.00,
a w soboty i niedziele nawet od
godz. 10.00. Jedna gra kosztuje
20 z³otych, a wynajêcie ca³ego
toru na godzinê – 30 z³. W hali
„Saska” torów jest a¿ dziesiêæ.
– Mo¿na u nas zarówno graæ
rekreacyjnie, jak i przeprowa-
dzaæ profesjonalne zawody –
informuj¹ pracownicy OSiR-u.
Ceny s¹ tu wy¿sze ni¿ na „Wo-
dniku”. Rekompensat¹ jest

pewna elastycznoœæ i szersza
gama oferty (np. „studencka
œroda”, „krêgle rodzinne”). To-
ry mo¿na wynajmowaæ do pó³-
nocy, a istnieje te¿ mo¿liwoœæ
grania po tej godzinie.

Bez w¹tpienia krêgle, poza
aspektem sportowym, s¹ œwiet-
n¹ okazj¹ do rekreacji i mi³ego
spêdzenia czasu ze znajomymi.
A rezerwuj¹c tor w kilka osób
znacznie obni¿amy koszty tej
rozrywki. Zapewniamy, ¿e na-
stêpnego dnia, grê w krêgle bê-
dzie siê czu³o we wszystkich
miêœniach. Tak, jak w przypad-
ku innych dyscyplin sporto-
wych. Mo¿e wiêc warto w wa-
kacje chwyciæ kulê w d³oñ i po
krótkim rozbiegu potoczyæ j¹
w stronê hardo stoj¹cych krêgli
krzycz¹c w myœlach: „Yaba-
Daba Doo...!” rosa

W przysz³ym tygodniu wawersk¹ m³odzie¿ czekaj¹ trzy
sportowe imprezy. To prawdziwy maraton!

Imprezy przeznaczone s¹ dla m³odzie¿y uczestnicz¹cej w ak-
cji „Lato w Mieœcie”. 16 sierpnia na „Syrence” przy ul. Starego
Doktora, odbêdzie siê Festiwal Gier Zespo³owych. W imprezie
mog¹ braæ udzia³ gimnazjaliœci i uczniowie podstawówek.
Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ jeszcze w dniu zawodów. 

W tym samym miejscu, ale dzieñ póŸniej, m³odzi wawerczy-
cy bêd¹ rywalizowali w trójboju lekkoatletycznym. Przed gim-
nazjalistami takie konkurencje, jak bieg na 1000 m, skok w dal
i rzut pi³k¹ lekarsk¹. M³odszych uczniów czeka bieg na 60 m,
rzut pi³eczk¹ palantow¹ i skok w dal.

A 18 sierpnia, na basenie w Aninie, odbêd¹ siê zawody p³y-
wackie. Do pokonania (w zale¿noœci od kategorii wiekowej) dy-
stans 25 lub 50 m stylem dowolnym. Informacje na temat wszy-
stkich zawodów mo¿na znaleŸæ na stronie urzêdu dzielnicy Wa-
wer oraz wawerskiego OSiR-u. (ar)

Wawer – sportowa
trzydniówka

A MOŻE NA KRĘGLE?

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.

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Łukasza Grzeszczuka – dwukrotnego 
Mistrza Polski w rzucie oszczepem 
i brązowego medalisty Mistrzostw Europy
Juniorów w 2009 roku.

- Dla mieszkañca Grochowa pragn¹cego uprawiaæ lek-
k¹ atletykê naturalnym obiektem treningowym wydaje
siê byæ KS Orze³ Warszawa. Tak te¿ by³o w Pana przy-
padku, jednak jakiœ czas temu przeszed³ Pan do AZS
AWF Warszawa. Dlaczego?

- Niestety na „Orle” z roku na rok coraz mniej siê dzieje.
To ju¿ tylko praktycznie stadion. Brak trenerów i zawodni-
cy uciekaj¹ do innych klubów. Ja uciek³em z tego samego
powodu. Przez pó³tora roku trenowa³em praktycznie sam,
pod okiem trenera, który bardzo mi pomóg³, Wojtka Krasu-
skiego. Udostêpnia³ mi co móg³, ale jest trenerem od rzutu
m³otem. Niestety, trening techniczny ma swoje prawa i po-
trzebowa³em trenera od oszczepu. Teraz mam genialnego
trenera, Piotra Bielczyka, by³ego oszczepnika, do którego
do tej pory nale¿y rekord Polski. Wspó³praca uk³ada nam
siê bardzo dobrze. Tworzymy z trenerami i zawodnikami 

tak¹ ma³¹ grupkê, która mam nadziejê, ¿e coœ tam zwojuje
w przysz³oœci.

- Niedawno kibicowa³ Pan na Mistrzostwach Europy
Juniorów w Tallinie, ale w po³owie lipca walczy³ Pan na
Mistrzostwach Europy U23 w Ostrawie. I zaj¹³ pi¹te
miejsce. Taki wynik to sukces, czy rozczarowanie?

- Trudno powiedzieæ. Tu¿ po Mistrzostwach Polski dozna-
³em kontuzji pleców i trzyma mnie to do dziœ. Mimo wszyst-
ko osi¹gn¹³em drugi rezultat w sezonie. Powinienem siê z te-
go cieszyæ, ale oczywiœcie czujê niedosyt. A do Tallina poje-
cha³em z Marcinem Krukowskim, z którym razem trenujemy.
Marcin wywalczy³ srebrny medal z rekordem Polski, 79,19
m. Szkoda, ¿e troszkê zabrak³o do z³ota.

- Pana kariera rozwija siê bardzo obiecuj¹co. Lada mo-
ment w koreañskim Daegu odbêd¹ siê Mistrzostwa Œwia-
ta w Lekkiej Atletyce, a za rok Olimpiada w Londynie.
Dostarczy nam Pan du¿ej dawki emocji?

- Chcia³bym. W tym momencie mam minimum „B” na
sierpniowe Mistrzostwa Œwiata. Do minimum „A” brakuje
mi nieca³ego pó³tora metra, a w³aœnie takie samo bêdzie mi-
nimum w przysz³ym roku na Igrzyska Olimpijskie. Chcê je
osi¹gn¹æ jeszcze w tym roku i mam nadziejê, ¿e siê uda. Mam
jeszcze dwa starty, które bêd¹ brane pod uwagê. Jeœli siê nie
uda, to trudno, bêdziemy próbowaæ dalej, ale szanse na igrzy-
ska mam bardzo du¿e. Podobnie, jak moi koledzy, Marcin
Krukowski i Igor Janik. Mam nadziejê, ¿e we trzech poje-
dziemy na Olimpiadê. Adam Rosiński£ukasz Grzeszczuk na Mistrzostwach Europy w Ostrawie.




