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Halo, 
tu budowa

W murawê po dawnym stadio-
nie X-lecia, jak w mas³o, wesz³y
pierwsze pale przysz³ego Stadionu
Narodowego. Gêsia skórka pod-
niecenia przybra³a u mnie mon-
strualne rozmiary, gdy dowiedzia-
³em siê, ¿e ju¿ nied³ugo postêp
prac bêdê móg³ œledziæ w Interne-
cie. Na placu budowy zostan¹ bo-
wiem zainstalowane kamery i ka¿-
dy, kto tylko potrafi wcisn¹æ klawisz
„enter” po wybraniu adresu inter-
netowego, bêdzie móg³ prowadziæ
w³asny grafik postêpów w robocie.

Przypomnia³o mi siê jak to by³o
za budowy Trasy £azienkowskiej.
Otó¿ od czasu do czasu organizo-
wane by³y tzw. „otwarte niedziele”
(w soboty siê jeszcze wtedy nor-
malnie pracowa³o), podczas któ-
rych t³umy warszawiaków przecha-
dza³y siê po przysz³ej arterii i podzi-
wia³y tempo przemian. Oczywiœcie
najwiêcej by³o „in¿ynierów” ju¿ na
pierwszy rzut oka wychwytuj¹cych
wszystkie b³êdy konstrukcyjne.
Niektóre z nich - przewidywana ko-
rozja zjazdów œlimakowych - rze-
czywiœcie siê potwierdzi³y.

Warszawiacy uwielbiaj¹ biernie
wspó³uczestniczyæ w powstawa-
niu czegoœ nowego, monumental-
nego. Niemiec czy Holender woli
przyjœæ na gotowe, wierz¹c, ¿e fa-
chowcy ich nie zawiod¹. My woli-
my wszystko dogl¹dn¹æ, z s¹sia-
dem omówiæ koszmarny ba³agan,
bezsensown¹ organizacjê i w po-
czuciu dobrze spe³nionego obo-
wi¹zku udaæ siê na dzia³kê, na
której za domkiem le¿y byle jak
rzucona stara wanna i tapczanik
pomieszany z wersaleczk¹.

Kamera internetowa na placu
budowy stadionu jest wiêc genial-
nym pomys³em. Nowoczesnym,
multimedialnym i idealnie zaspo-
kajaj¹cym nasze potrzeby nie mê-
cz¹cego wspó³udzia³u w powsta-
waniu dzie³a dla kilku pokoleñ.

Tomasz Szymański
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Ju¿ w nowej siedzibie!
ul. Patriotów 208

tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
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Jarmark Floriański
Przez dwa dni maja pra¿anie bawili siê na III
Jarmarku Floriañskim. Zreszt¹ nie tylko pra¿a-
nie. W s³oneczny weekend ul. Floriañsk¹ od-
wiedzi³o wielu mieszkañców Warszawy 
i okolic.
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www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534

Universam Grochów
I piętro

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

Spraw sobie i swoim najbliższym
niepowtarzalny prezent!
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
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Umówili siê na napad
W œrodku nocy 32-letni Mar-

cin R. i 16-latek, Patryk W. zaa-
takowali œpi¹cego na przystanku
komunikacji miejskiej przy
Rondzie Wiatraczna mê¿czyznê.
¯¹dali wydania wszystkich war-
toœciowych przedmiotów i nie
czekaj¹c a¿ tak siê stanie, zaczê-
li ok³adaæ sw¹ ofiarê. Zdarzenie
zauwa¿y³ dy¿urny miejskiego
monitoringu i zawiadomi³ wozy
patrolowe. Po krótkim poœcigu
sprawcy napadu zostali zatrzy-
mani. Okaza³o siê, ¿e znaj¹ siê...
od godziny. Poznali siê w auto-
busie i szybko uzgodnili, ¿e po-
trzebuj¹ pieniêdzy na spêdzenie
reszty nocy...

Rozbój z powa¿nymi 
konsekwencjami 

Wracaj¹cy wraz z dziewczyn¹
nocnym autobusem m³ody mê¿-
czyzna otrzyma³ nagle zaskaku-
j¹cy cios w ty³ g³owy. Nim zo-
rientowa³ siê, o co chodzi - auto-
bus zatrzyma³ siê na przystanku
i wybieg³o z niego dwóch m³o-
dych ch³opców. Za chwilê poja-
wili siê policjanci, którzy po
krótkim poœcigu zatrzymali
uciekinierów. Okaza³o siê ¿e
zajœcie widzia³ jeden ze œwiad-
ków, który zawiadomi³ policjan-
tów.

Poszkodowany bagatelizowa³
zdarzenie: owszem otrzyma³
cios w g³owê, ale nie by³o to
mocne uderzenie, zupe³nie te¿
nie wiedzia³, o co chodzi³o. Na-
tomiast napastnicy przyznali...
¿e chcieli ofierze zrabowaæ ze-
garek, ale siê nie uda³o. Po kilku
dniach napadniêty Ÿle siê jednak
poczu³, a lekarze stwierdzili, ¿e
niezbêdna jest natychmiastowa
operacja ratuj¹ca wzrok! W tym
stanie rzeczy okaza³o siê, ¿e na-
pad mia³ zupe³nie inne konse-
kwencje i dwaj napastnicy od-
powiedz¹ za napaœæ rozbójnicz¹
i powa¿ne uszkodzenie cia³a.

No¿e i œrubokrêty lata³y
w powietrzu

Zaczê³o siê od delikatnej wy-
miany zdañ: ojciec postanowi³
odgrodziæ siê od reszty domow-
ników, montuj¹c zamek do
drzwi swojego pokoju. Syn po-
stanowi³ siê dowiedzieæ jakie je-
szcze tatuœ ma zamiary, a... po-
tem to ju¿ w powietrzu lata³ œru-
bokrêt, pojawi³a siê groŸba u¿y-
cia no¿a, s³owem awantura roz-
gorza³a na ca³ego. Atakuj¹cym
by³ ojciec, ofiara - syn, który
uciek³ z mieszkania i zawiado-
mi³ policjantów, ¿e w domu jest
groŸnie. Patroluj¹cy funkcjona-
riusze nie bez pewnego zdziwie-
nia stwierdzili, ¿e ojciec by³
trzeŸwy i na swoje usprawiedli-
wienie mia³ w sumie logiczne
uzasadnienie, ¿e „trochê siê zde-
nerwowa³”. Na szczêœcie syn,
poza drobnymi otarciami na-
skórka nie odniós³ wiêkszych
obra¿eñ.

Okrad³ pi³karzy
Pecha mieli ch³opcy, którzy

postanowili rozegraæ mecz na
jednym z boisk przy ul. Ostro-
bramskiej. Do³¹czy³ do nich 20-
letni Tomasz R., który w pew-
nym momencie postanowi³ jed-
nak zakoñczyæ grê i... korzysta-
j¹c z faktu, ¿e m³odzi bardzo za-
anga¿owali siê w grê, przetrz¹-
sn¹³ ich plecaki, zabieraj¹c m.in
dwa telefony komórkowe. Zau-
wa¿y³a to jednak jedna z dziew-
czynek kibicuj¹cych pi³karzom.
Gdy okaza³o siê, ¿e ch³opcy nie
potrafi¹ odnaleŸæ telefonów -
skojarzy³a fakty. Gdy na boisko
przyjechali zawiadomieni poli-
cjanci, potrafi³a opisaæ sprawcê,
a funkcjonariusze - go odnaleŸæ.
Niestety, gdy dotarli do niego
ju¿ nie mia³ skradzionych tele-
fonów i by³ kompletnie pijany.
Trwa dochodzenie wyjaœniaj¹ce,
komu sprzeda³ skradzione „ko-
mórki”. toms

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA A N T E N Y
� CYFRA+, Polsat, N
� Promocja dekoder Polsatu za 99 z³ 

i 37,9 z³/m-c
� Satelity bez op³at 700 programów

w tym 17 polskich (Polonia, TRWAM)
� Anteny TV – naziemne

Sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, gwarancja!

„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566

www.lemag.TVSAT.waw.pl

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 we-
wnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych, cho-
robach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem, cho-
robach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 17, 19 VI.
Zapisy i informacje w godz. 14.00-22.00 pod numerami telefonu: 

(022) 679-22-47, 0 605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

„Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”

Panu

Tomaszowi Kucharskiemu
Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Po³udnie

Miasta Sto³ecznego Warszawy

wyrazy najg³êbszego wspó³czucia i smutku
z powodu œmierci

MAMY
sk³adaj¹

Radni Klubu Platformy Obywatelskiej
Rady Dzielnicy Warszawa Praga-Po³udnie

To w³aœnie u nas, na Pradze Po³udnie, pierw-
sza w Polsce szko³a, Gimnazjum nr 23 przy
ul. Tarnowieckiej, 12 maja 2008 r. otrzyma³a
zaszczytne imiê Ireny Sendlerowej. 

– By³a jak promieñ s³oñca w morzu nienawiœci. Sama czyni³a
dobro, ale potrafi³a te¿ wzbudziæ je w innych, którzy jej pomagali
ratowaæ ludzi – powiedzia³ o Niej podczas uroczystoœci pogrzebo-
wych ks. Wojciech Lemañski. 

Irena Sendlerowa zmar³a w wieku 98 lat, rankiem 12 maja 2008
roku w Warszawie. Na Pow¹zkach ¿egna³o j¹ tak wielu: parlamen-
tarzyœci, dyplomaci, w³adze Warszawy, a obok ks. Lemañskiego
szed³ naczelny rabin RP. Uczniowie z Gimnazjum 23, któremu
nadano Jej imiê, utworzyli szpaler a ka¿dy z nich trzyma³ ¿ó³tego
tulipana – ulubiony kwiat Ireny Sendlerowej. Z³o¿ono wieñce od
prezydenta i premiera RP.

Kim by³a ta niezwyk³a kobieta? Z domu Krzy¿anowska, córka
Stanis³awa, lekarza, który mia³ wœród swoich pacjentów wielu ubo-
gich, tak¿e ¯ydów. S³abego zdrowia, ma³a Irenka wiele miesiêcy
spêdza³a w Uzdrowisku Otwock. Wra¿liwa na losy bezradnych
i potrzebuj¹cych pomocy, w okresie póŸniejszym pracowa³a
w oœrodku pomocy spo³ecznej – dziêki temu w czasie wojny mia³a
przepustkê do getta. To pozwoli³o na zorganizowanie ³añcucha do-
brej woli, we wspó³pracy z organizacjami pomocowymi, konspira-
cyjnymi a tak¿e dzia³aj¹cymi pod niemieckim nadzorem. Dzieci
z getta, skazane na œmieræ w mêce g³odu i chorób, przemyca³a
i umieszcza³a je u katolickich sióstr w Warszawie, Chotomowie,
Turkowicach a tak¿e w domach dziecka i w polskich rodzinach.

Pierwsze wyprowadzone dziecko by³o dzieckiem jej znajomej,
której w porywie dobroci chcia³a pomóc. Potem ratowa³a kolejne
maluchy… W 1943 roku Gestapo wpad³o na Jej trop. Tortury nie
do opisania i wyrok œmierci. W ostatniej chwili zosta³a uratowana
– gestapowiec przyj¹³ pokaŸn¹ ³apówkê pewnie nawet nie wiedz¹c,
¿e pieni¹dze zebra³a Rada Pomocy ¯ydom ¯egota.

Potem musia³a dzia³aæ w ukryciu. W nadziei, ¿e kiedyœ wojna siê
skoñczy a ocalone dzieci wróc¹ do swoich biologicznych rodzin,
prowadzi³a skrupulatne notatki, zapisuj¹c na bibu³kach dane ka¿de-
go dziecka i jego rodziców oraz to, dok¹d zosta³o skierowane.
Umieszczone w szczelnych s³oiczkach karteczki zakopywa³a pod
jab³onk¹ w ogródku przy ul. Lekarskiej.

Po wojnie Irena Sendlerowa, nêkana czêstymi przes³uchaniami
w Urzêdzie Bezpieczeñstwa, szykanowana, przeœladowana wraz
z w³asnymi dzieæmi, by³a u kresu. Na szczêœcie jedno z uratowa-
nych dzieci – wówczas ju¿ osoba doros³a – skutecznie interwenio-
wa³o u kogoœ bardzo wysoko postawionego w bezpiece. Pewnie
œwiat by siê o Niej nie dowiedzia³, gdyby nie dwie dociekliwe
dziewczynki, 14-letnia Elisabeth Cambers i 13-letnia Megan Ste-
ward z miasteczka w USA. W 1999 r., wraz z dwiema jeszcze ko-
le¿ankami, po lekturze artyku³u z 1994 r., napisanego po filmie
Spielberga o innych ludziach, którzy podobnie, jak Schindler ma-
sowo ratowali ¯ydów, przy pomocy swojego nauczyciela zmobili-
zowa³y wielu ludzi i wiele funduszy, by odszukaæ Irenê Sendlero-
w¹, a nawet odwiedziæ J¹ w Polsce. W wyniku tych dzia³añ uczen-
nice napisa³y dziesiêciominutow¹ sztukê teatraln¹ „¯ycie w s³oi-
ku”, na Olimpiadê Historyczn¹.

Tê sztukê, wystawion¹ przez uczniów Gimnazjum nr 23 przy ul.
Tarnowieckiej 12 maja 2008 r., podczas uroczystoœci nadania szko-
le imienia Ireny Sendlerowej, nagrodzono oczami pe³nymi ³ez
wzruszenia…

Dlaczego nie by³o ¿adnych braw? Poniewa¿ tego w³aœnie dnia ra-
no zmar³a w wieku 98 lat Irena Sendlerowa. Szko³a dowiedzia³a siê
o tym na dwie godziny przed uroczystoœci¹. Zebranych poproszo-
no o uszanowanie tych szczególnych okolicznoœci powstrzyma-
niem siê od oklasków. 

Irena Sendlerowa, zwana Matk¹ Tysiêcy Dzieci, odznaczona
m.in. Orderem Or³a Bia³ego, Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹
Orderu Odrodzenia Polski, medalem Sprawiedliwy Wœród Naro-
dów Œwiata, Orderem Uœmiechu, wyró¿niona Nagrod¹ im. Jana
Karskiego, nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla, patronka
szkó³ na œwiecie, kochana nie tylko przez uratowane dzieci i ich bli-
skich, odesz³a w dniu, który mia³ byæ dla Niej serdecznym œwiêtem.
Sta³o siê inaczej. Irena Sendlerowa, ze swoim ciep³ym, dobrym
uœmiechem przygl¹da³a siê z wielkiego, namalowanego przez
uczniów portretu dostojnym goœciom, nauczycielom i m³odzie¿y,
a tak¿e swoim dzieciom – obecnej na uroczystoœci w³asnej córce
i przedstawicielom tych uratowanych. Przybyli przedstawiciele
Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Polsce, stowarzy-
szenia „Dzieci Holocaustu”, Kancelarii Prezydenta R.P., Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Urzêdu Miasta st. Warszawy oraz Urzê-
du Dzielnicy Praga Po³udnie z Przewodnicz¹cym Rady Marcinem
Klusiem i Burmistrzem Tomaszem Kucharskim. Nie zabrak³o
wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ w³adz S.M. Ostrobramska i mieszkañ-
ców.

Szko³a otrzyma³a piêkny sztandar, poœwiêcony przez ks. Pra³ata
Zenona Majchera, proboszcza miejscowej parafii. 

Dwa i pó³ tysi¹ca uratowanych z getta dzieci – to jakby sto klas
szkolnych. Dobrze, ¿e id¹c za przyk³adem szkó³ na œwiecie, pierw-
sza polska szko³a nosi zaszczytne imiê Ireny Sendlerowej. Dumni
jesteœmy, ¿e to nasza, praska szko³a. KaJa

MATKA TYSIĘCY DZIECI

Tomkowi KUCHARSKIEMU
i Jego najbli¿szym

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

MAMY
sk³adaj¹ Przyjaciele z Pragi 

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%
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REKLAMA REKLAMA

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo

tel. 022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

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 

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

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

www.krasphone.pl
�� ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

�� Pu³awska 26A
tel. 424−06−60; 0510 834 834

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

CENTRUM PRANIA
Dywanów i Wyk³adzin
Twój dywan wymaga prania?
Jeden telefon i załatwione!

(022) 371-82-08; (022) 353-98-58
512-248-892; 500-110-238

� przyjedziemy po Twój dywan,
�wypierzemy w naszej specjalistycznej pralni,
� odwieziemy czysty, suchy i pachn¹cy!
www.centrumpraniadywanow.waw.pl

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. ((002222))  813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

� !"#$#
%&'��(! 
$#)��'&"�(*"�+�%,+$#
�������������� �������� ����!���

"��#$�������%&��'���(
�����"�))(�*+!,+!,��-�

�+��,!��,��+

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

Zespó³ Szkó³ Specjalnych Nr 91
Warszawa ul. Weterynaryjna 3

zaprasza 7 czerwca 2008 roku
w godzinach 9.00-15.00

na Dzień Otwarty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie.

Oferta kszta³cenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum.

LOKALE FALENICA
DO WYNAJĘCIA
I piêtro: 8, 16, 30 i 50 m kw.

Wysoka suterena: 43 i 80 m kw.
Zg³oszenia tel.

022 872 98 58; 
0606 591 047

lub „SOP” ul. Frenkla 15

SAWA TAXI Sp. z o. o.
poszukuje pani
do sprz¹tania

biura firmy 
przy ul. Poprawnej 46 A.

� Praca popo³udniami. 
� Atrakcyjne wynagrodzenie.

Wszelkich informacji udzielamy pod 
nr tel.(022) 644-44-55 lub na miejscu.

Wyj¹tkowoœæ macierzyñ-
stwa doceniali ju¿ staro¿ytni
Grecy i Rzymianie, uwa¿aj¹c
boginie p³odnoœci i urodzaju za
matki i otaczali je wielk¹ czci¹.
Œredniowiecze, têpi¹c to, co po-
gañskie, odrzuci³o te obyczaje.
Dopiero w XVII wieku w An-
glii zaczêto kultywowaæ tzw.
„Matczyne Niedziele”. Zwy-
czaj ten zanik³ w pocz¹tkach
XIX wieku, lecz zmiany spo-
³eczne, rozwój miast i gwa³tow-
na rewolucja przemys³owa
przywo³a³y têsknotê za Matczy-
nym œwiêtem. By³ to jeden
z powodów, dla których w roku
1858 w Stanach rozpropagowa-
no „Dni Matczynej Pracy”,
ustanowione g³ównie po to, aby
alarmowaæ opiniê publiczn¹
i autorytety fatalnymi warunka-
mi, w jakich matki s¹ zmuszone
wychowywaæ swoje dzieci.

Sprawa nabra³a rozg³osu
podczas miêdzynarodowych
konferencji w Pary¿u i Londy-
nie, nag³oœniona jako „Dzieñ
Matek dla Pokoju”, obchodzo-

ny 2 czerwca.  Ale dopiero ko-
lejne starania, zaanga¿owanie
g³oœnych polityków i biznesme-
nów, spowodowa³y wreszcie

w 1905 roku ustanowienie for-
malne Dnia Matki. 

W 1914 r. Kongres USA
uchwali³ rezolucjê w tej sprawie,
a Prezydent Wilson wyznaczy³
dzieñ 11 maja – dzieñ œmierci
Anny Reeves Jarvis, niestrudzo-

nej propagatorki w XIX wieku
Dni Matczynej Pracy – dniem
œwiêta narodowego.

W Ameryce, Australii
i w sporej czêœci Europy oraz
Azji Dzieñ Matki to zawsze
druga niedziela maja. Hiszpa-
nie wol¹ œwiêtowaæ 8 grudnia –
to tak¿e œwiêto Matki Boskiej;
Francuzi czekaj¹ na ostatni¹
niedzielê maja. Kilka dni
póŸniej przypada Dzieñ Dziec-

ka. Œwiêto o wiele m³odsze,
wprowadzone z pocz¹tkiem lat
50-tych XX w. przez miêdzyna-
rodow¹ organizacjê zajmuj¹c¹
siê chronieniem dzieci,
a w 1953 r. oficjalnie zaakcep-
towane przez ONZ. A¿ 54 kra-

je wyrazi³y wolê wprowadzenia
go u siebie, widz¹c potrzebê
zwrócenia uwagi na problemy
swoich ma³ych obywateli. 

1 czerwca to Dzieñ Dziecka
w krajach s³owiañskich. We
Francji i W³oszech to 6 stycznia
– dzieñ Trzech Króli. Inni fetuj¹
20 listopada, w rocznicê uchwa-
lenia w roku 1959 bardzo wa¿-
nego dokumentu – Deklaracji
Praw Dziecka. Turecki Dzieñ
Dziecka wypada 23 kwietnia:
w roku 1920 powsta³a tego dnia
wyczekiwana d³ugo Republika
Turecka, z myœl¹ o przysz³oœci
narodu i o ¿yciu kolejnych po-
koleñ, a wiêc – z myœl¹ o dzie-
ciach. Paragwaj upamiêtnia in-
n¹ smutn¹ rocznicê – 16 sierp-
nia 1869 r. w ogromnej bitwie
straci³o ¿ycie bardzo wiele dzie-
ci. Japoñskie dzieci œwiêtuj¹
inaczej – ch³opcy 5 maja,
a dziewczynki 3 marca; wynika
to z tradycji kulturowych, a te
szczególne dni s¹ tam kultywo-
wane od wielu wieków.

Obecnie Dzieñ Dziecka
umieszcza w kalendarzach a¿
sto kilkadziesi¹t pañstw!

Dzieñ Matki i Dzieñ Dziecka –
to wa¿ne, potrzebne œwiêta. Pa-
miêtajmy w te dni tak¿e o tych,
którzy nie mog¹ przytuliæ siê do
swojej Mamy i o tych, którym
boleœnie brak dziecka… J.A.

Osiemdziesi¹t lat, to niema-
³o! Ale jeœli chodzi o bank –
w sam raz! Spó³dzielczy
Bank Rzemios³a i Rolnictwa
œwiêtowa³ w³aœnie swoje
okr¹g³e urodziny! Powo³any
do ¿ycia w Wo³ominie, do
dziœ najbardziej zwi¹zany
jest z tym w³aœnie miastem. 

Tu mieœci siê centrala banku w ele-
ganckim budynku przy ul. W¹skiej 18, tu
te¿ 10 maja zorganizowano uroczystoœci ju-
bileuszowe, po³¹czone z fina³em II loterii
promocyjnej „80 nagród na 80 lat”. 

Przybyli znakomici goœcie: przedstawi-
ciele w³adz lokalnych i mediów, ale najlicz-
niej dopisali klienci Banku. 

Prezes Spó³dzielczego Banku Rzemios³a
i Rolnictwa, Jan Bajno, wita³ goœci wraz ze
swoj¹ zastêpczyni¹, El¿biet¹ Kubuj. Wszy-
scy czekali niecierpliwie na losowanie na-
gród w loterii promocyjnej.

Samochód Renault Thalia, wart 33.900
z³otych, powêdrowa³ do pana Czes³awa
z Koby³ki. Losowano te¿ laptop, rowery,
zestawy kina domowego, roboty kuchenne

i kilkadziesi¹t innych nagród, a wœród
szczêœciarzy znaleŸli siê m.in. mieszkañcy
Warszawy, Radzymina, Zielonki, a nawet
Jarzêbiej £¹ki. Klientom SBRiR radzimy
pilnie sprawdziæ na stronie internetowej lub
w placówkach banku, czy im tak¿e dopisa-
³o szczêœcie. Termin odbioru nagród mija
30 czerwca!

A potem by³ recital Wojciecha G¹ssow-
skiego. Wszyscy bawili siê znakomicie,
œpiewali z artyst¹ znane przeboje, a nawet
rwali siê do tañca! Chêtnie korzystano
z och³ody i pokrzepienia w piêknie przygo-
towanym podwieczorkowym bufecie.

Dorobek Banku to 29 placówek w woje-
wództwie mazowieckim, w tym dziewiêæ
w samej Warszawie. Znakomicie zarz¹dza-
ny, nagradzany w uznaniu osi¹gniêæ, Bank
z zapa³em anga¿uje siê w dzia³ania lokalne,
zwi¹zane z kultur¹, sponsoruj¹c m.in. spek-
takle teatralne i m³odych artystów, ale tak-
¿e – dzia³ania prozdrowotne z zakresu pro-
filaktyki, finansuj¹c np. badania mammo-
graficzne dla pañ.

Dostojnemu Jubilatowi na osiemdziesi¹te
urodziny ¿yczymy nadal tak wspania³ej
kondycji i wielu kolejnych owocnych ini-
cjatyw! KaJa

MAMA I JA 
W Polsce obchodzony 26 maja, na œwiecie – roz-
maicie. Dzieñ Matki jest œwiêtem bliskim sercu.
Mama jest pocz¹tkiem œwiata ka¿dego z nas.

80 lat – okrągły jubileusz

Prezes SBRiR Jan Bajno i wiceprezes
El¿bieta Kubuj

Licealni siłacze
Ju¿ po raz trzeci Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Powstañców Warszawy przy ul. Zbara-
skiej organizowa³o zawody strongmenów.
Szkolni si³acze m.in. przerzucali oponê i ci¹-
gnêli samochód jednego z nauczycieli.

„Strongman 2008” – pod takim tytu³em odby³a siê w XIX LO
impreza, w której udzia³ wziêli wszyscy uczniowie. Wiêkszoœæ
z nich oczywiœcie w charakterze widowni, ale kilku œmia³ków zg³o-
si³o siê do si³owej rywalizacji. Konkurencje wzorowane by³y na za-
wodach prawdziwych strongmenów. DŸwigano, przetaczano i ci¹-
gniêto ró¿ne ciê¿kie przedmioty. Pocz¹wszy od tradycyjnych ciê-
¿arków, poprzez traktorow¹ oponê, a koñcz¹c na nauczycielskim
samochodzie. Na pastwê szkolnych strongmenów swoje auto odda³
matematyk Piotr Charytonowicz. Dyrektor liceum Anna Piekarska
zdradza, ¿e pan Piotr nie ba³ siê oddaæ samochodu w silne uczniow-
skie d³onie, gdy¿ sam w szkole nosi równie silny pseudonim – Har-
ry (od filmowego Brudnego Harrego). ¯eby by³o ciê¿ej, w ci¹gniê-
tym na linie aucie zasiad³y cztery licealne piêknoœci plus kierowca.
– Inicjatorem imprezy jest wuefista prof. Wojciech Rejmer, znakomi-
ty pedagog i specjalista od sportów si³owych – powiedzia³ absol-
went liceum, dzielnicowy radny Maciej Bogucki, który zaanga¿o-
wa³ siê w organizacjê zawodów. Wojciech Rejmer ju¿ czterdzieœci

lat temu œwiêci³ triumfy w kulturystyce, a obecnie swoj¹ wiedzê
i doœwiadczenie, tak¿e w formie zabawy, przekazuje m³odzie¿y. 

Po raz pierwszy w imprezê zaanga¿owa³ siê Zarz¹d Pragi Po³u-
dnie, który na boisku przy ul. Zbaraskiej reprezentowany by³ przez
burmistrza Tomasza Kucharskiego i jego zastêpcê Marka Karpowi-
cza. Dzielnica kupi³a m.in. puchary dla najlepszych zawodników.
Szkolnych si³aczy do rywalizacji zachêca³ doping kolegów i kole-
¿anek. Tego dnia w liceum nie odbywa³y siê zajêcia lekcyjne.

Zawodników pobudza³ te¿ smakowity zapach grillowanej kar-
kóweczki i sma¿onej kie³basy, któr¹ raczyli siê kibice. Najsilniejsz¹
reprezentacjê wystawi³a klasa I a, ale zwyciêstwo i tytu³ „Strong-
man 2008” przypad³ uczniowi klasy III d Piotrowi Fiedorczukowi.
Na drugiej lokacie uplasowa³ siê Hubert Jonczyk (III e), a trzecie
miejsce zaj¹³ Pawe³ Lewartowski (II a). – Sporty si³owe s¹ mi
szczególnie bliskie, gdy¿ przed laty trenowa³em podnoszenie ciê-
¿arów – przyzna³ burmistrz Kucharski, a licznie zgromadzon¹ na
boisku szkolnym m³odzie¿ zachêca³ do tej kategorii sportów: – Po-
przez wysi³ek i wyrzeczenia znakomicie kszta³tuj¹ charakter i si³ê
woli. Burmistrz zapewni³, ¿e w przysz³ym roku zawody zostan¹ ro-
zegrane ju¿ na nowym kompleksie boisk. Obecny stan obiektu,
z którego korzystaj¹ nie tylko licealiœci, ale tak¿e uczniowie Szko-
³y Podstawowej Nr 60 jest delikatnie mówi¹c fatalny. „Mieszka-
niec” dowiedzia³ siê, ¿e budowa kompleksu boisk w tym miejscu
jest na razie „w pocz¹tkowej fazie realizacji”, ale s¹ przes³anki, ¿e
inwestycja mo¿e byæ zrealizowana jeszcze w tym roku. Ada M. 
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Moda wdziera siê w wiele
obszarów naszego ¿ycia.
Dzisiaj obciachem jest mieæ
w domu kuchenkê gazow¹ –
jeœli nie p³yta elektryczna, to
indukcyjna! Jeszcze nie tak
dawno kuchenne okna by³y
pozbawione dekoracji –
mam na myœli firanki czy za-
s³ony. Dziœ czêœciej widaæ
„go³e” okna pokoi, ni¿ ku-
chenne, zdobne zwykle w za-
zdrostki i firaneczki. Okna
w pokojach s¹ coraz czêœciej
os³aniane jedynie ¿aluzjami
lub roletami, choæ z drugiej
strony jest wyraŸna tenden-
cja do bufiasto-falbaniasto-
frêdzlastych draperii. Te¿
modnych.

Moda nie omija psów. Po-
pularne w latach szeœædzie-
si¹tych strzy¿one pudelki dzi-
siaj s¹ rzadkoœci¹, nieczêsto
te¿ widuje siê najmodniejsze
w latach siedemdziesi¹tych
wilczury. Na szczêœcie minê³a

moda sprzed oko³o dziesiêciu
lat na rottweilery, za to poja-
wi³o siê wiele maciupkich pie-
seczków, takich wielkoœci za-
bawnego kotka.

Mija moda na „opaleniznê
a la Lepper”, wysma¿on¹ na
solariach, wraca – na bardzo
wysokie, bardzo niezdrowe
obcasy. Moda na bia³e œcia-

ny domowych pomieszczeñ
ust¹pi³a modzie na ich œmia-
³e, nasycone barwy, których
stosowanie wymaga wyczu-
cia i dobrego smaku, zhar-
monizowania z kolorytem dy-
wanu, zas³on. Nie ka¿dy so-
bie z tym radzi, a efekty in-
tensywnych barw bywaj¹…
zdumiewaj¹ce.

Modê na kolory ³atwo wy-
t³umaczyæ - ten trend praco-
wicie wylansowali producenci
farb, umiejêtnie manipuluj¹c
reklamami, kreuj¹c nowy ima-
ge wnêtrz w popularnych se-
rialach i kolorowych pismach
dla pañ. 

Nie zawsze zdajemy sobie
sprawê, czemu dokonujemy
takich, a nie innych wyborów.
Rottweilery to psy bardzo nie-
bezpieczne. Dobrze, ¿e jest
ich o wiele mniej, ale dlacze-
go zamiast nich pojawi³y siê
psie kruszynki? Kilka zdjêæ
znanych pañ z kud³atym ma-
leñstwem na rêce i mamy no-
w¹ modê!

Pojawiaj¹ siê i znikaj¹ mo-
dy na snobizm i szpan, na
wzgardliw¹ abnegacjê, na
minimalizm lub pazern¹ kon-
sumpcyjnoœæ. NajwyraŸniej
lubimy urozmaicaæ sobie ¿y-
cie. Kto ulega modzie? Ka¿-
dy, choæ w ró¿nym stopniu.
Wa¿ne, by nie przy³¹czaæ siê
do owczego pêdu. Instynkt
stadny to nigdy nie jest dobry
doradca, nie tylko w kwe-
stiach mody… żu

Taka moda!
Kobiecym okiem
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- Wiesz pan, panie Kazimierzu, ¿e jak tak dalej pójdzie, to
ten bazar szlag trafi… Eustachy Mordziak by³ dziœ w niedo-
brym nastroju. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e w fatalnym. Kazi-
mierz G³ówka, jego powiernik, nie poznawa³ kolegi.

- Co siê takiego sta³o, panie Eustachy, dlaczego nasz bazar,
który nie takie czasy przetrwa³, mia³by nagle zwin¹æ ¿agle?

- Z powodu dro¿yzny, panie Kaziu. Wszystko idzie w górê.
- To, ¿e ludzie wiêcej p³ac¹ nie powinno pana chyba specjal-

nie martwiæ?
- W³aœnie, ¿e mnie martwi, panie Kaziu. Martwi, jak chole-

ra. Ludzie mniej kupuj¹. 
- No, ale widzisz pan, ludzie siê nie buntuj¹. Pamiêtasz pan,

jaki kiedyœ Gomu³kê wysadzili z siod³a, bo kaszanka zdro¿a³a?
Od razu by³a ruchawka. A teraz, panie Eustachy, ka¿dy wsia-
da w samochód i jedzie na dzia³kê, albo nad jakie jezioro. Ca-
³a Polska griluje. Jak siê nagriluje, to spokojnie idzie do robo-
ty. Widaæ ludziom to siê podoba. Tak chcieli i tak maj¹. 

- Ciekawe jak d³ugo? Pisz¹ w gazetach, ¿e od sierpnia ben-
zyna bêdzie kosztowa³a piêæ z³otych, a olej szeœæ. Wyobra¿asz
pan sobie, jak wtedy wszystko zdro¿eje? A gaz, a pr¹d, a wo-
da, a wywóz œmieci, a lekarstwa? Kto tu do nas przyjdzie coœ
kupiæ? Za co? Sam pan, panie Kaziu widzisz, ¿e jest siê czym
martwiæ.

- Jeœli to pana pocieszy, to nie tacy, jak my ³ami¹ sobie g³o-
wê, co dalej? WyobraŸ pan sobie, ¿e w Nowym Jorku bochenek

zwyk³ego chleba zdro¿a³ z dwóch dolarów z kawa³kiem, do
czterech z kawa³kiem. Znaczy – chleb kosztuje tam 10 z³otych!
Jednoczeœnie, jak obliczyli uczeni ekonomiœci, jedna pi¹ta lud-
noœci œwiata ¿yje za mniej ni¿ jednego dolara dziennie! Za to
pewien ksi¹¿ê z Arabii Saudyjskiej, mia³ ostatnio k³opot, bo nie
móg³ znaleŸæ kupca na swoj¹ amerykañsk¹ willê za 150 milio-
nów dolarów. 

- Pan chce mnie jeszcze bardziej zdenerwowaæ. 
- Ale¿ sk¹d, panie Eustachy. Chodzi o to, ¿e mimo, i¿ na

œwiecie s¹ ci¹gle ogromne nierównoœci, to jednak œwiat coraz
bardziej staje siê jedn¹ wielk¹, zamkniêt¹ gospodark¹. Na na-
szym bazarze dro¿eje i u sklepikarza w Nowym Jurku te¿. Na
ca³ym œwiecie gospodarka i finanse fiksuj¹. Wszyscy s¹ uzale¿-
nieni od wszystkich. I od ropy. Ropy jest coraz mniej, a potrze-
by rosn¹. Dot¹d gospodark¹ zawsze krêci³a Ameryka, ale teraz
nawet j¹ dopada kryzys. Ju¿ im ten Bush bokiem wychodzi. Za-
robili tylko jego kumple z koncernów naftowych i ci od prze-
mys³u zbrojeniowego.

- To, co bêdzie?
- Bogaci musz¹ siê zgodziæ, ¿eby wiêcej pieniêdzy posz³o do

biedniejszych, nale¿y zacz¹æ traktowaæ gospodarkê œwiatow¹,
jak jedn¹ gospodarkê i poddaæ j¹ przemyœlanym dzia³aniom,
¿eby ca³y œwiat rozwija³ siê harmonijnie. 

- Panie Kaziu, kurdelebele, ale to czysty socjalizm, co pan
mówisz, a pan wiesz, ¿e ja siê polityk¹ nie zajmujê. Ja panie,
jak j¹ widzê, to na wszelki wypadek przechodzê na drug¹ stro-
nê ulicy. Od polityki, to jak obecnie mam Tuska.

- A ona i tak pana dopada, panie Eustachy. O tu, na baza-
rze, na przyk³ad. I pan Tuska te¿ dopadnie, choæby nawet da-
lej ni¿ do Peru ucieka³.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Polityka, kurdelebele

PPPPoooo rrrr tttt uuuuggggaaaa llll sssskkkk iiii eeee
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

REKLAMA REKLAMA

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach: 
�� 25.07.2008 – 07.08.2008 w cenie 1288 z³ 
�� 09.08.2008 – 22.08.2008 w cenie 1330 z³
�� 25.08.2008 – 07.09.2008 w cenie 1274 z³

W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna. 

W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!
Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.

zaprasza

Przy ulicy Podskarbiñskiej na Grochowie mieszka pan magister Hubert Jerzy
Kaczmarski, starszy wyk³adowca na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie. Przys³a³ on list do redakcji „Mieszkañca”   podwa¿aj¹cy
pewne punkty w moich „Œwiatowych uwagach” pt. „Wielkanoc a jêzyk...portugals-
ki”. W „Uwagach” tych pisa³em o portugalskich nazwach dni tygodnia. Zaczynam
jednak od czegoœ innego, poniewa¿ to coœ dotyczy „Moniki O.” czyli Moniki Olejnik,
a jej nazwisko ubarwia ka¿dy tekst. 

Pan Hubert korzysta w swoim liœcie z okazji, by „napisaæ kilka s³ów o etymologii
polskich nazw dni tygodnia”. A wiêc, niedziela pochodzi od ”nie dzia³aæ” „Nie
dzia³amy, nie pracujemy – pisze pan Hubert - bo œwiêtujemy Dzieñ Pañski...
„Poniedzia³ek – dzieñ po niedzia³aniu. Wtorek – dzieñ wtóry, drugi, ale nie
tygodnia, tylko: drugi od niedzieli. Œroda – dzieñ œrodkowy tygodnia, licz¹c oczy-
wiœcie od œwi¹tecznej niedzieli. Czwartek – dzieñ czwarty, licz¹c od niedzieli.
Pi¹tek – dzieñ pi¹ty od niedzieli. Sobota – od szabat, ostatniego dnia tygodnia,
w którym Bóg odpocz¹³ po dziele stworzenia œwiata”. 

„I tu z ca³¹ moc¹ trzeba podkreœliæ – stwierdza pan Hubert - ¿e zawsze pier-
wszym dniem tygodnia jest niedziela, o czym zreszt¹ Pan Redaktor pisze w swym
tekœcie. A siódmym dniem tygodnia jest sobota. Chcia³oby siê, aby ta wiadomoœæ
dotar³a do Pani Moniki O., która w jednej ze stacji radiowych w niedzielny poranek
prowadzi audycjê pt. ‘Siódmy dzieñ tygodnia’”. Mgr Kaczmarski, jak widaæ, sugeru-
je, by pani Olejnik zmieni³a tytu³ audycji na „PIERWSZY dzieñ tygodnia”. Mo¿e mu
siê uda. 

A teraz sprawa portugalskich nazw dni tygodnia. W swoich „Œwiatowych uwa-
gach” pisa³em: - Jêzyki hiszpañski i portugalski pochodz¹ z tej samej rodziny –
jêzyków romañskich. Nazwy dni tygodnia po hiszpañsku s¹ nastêpuj¹ce (od
poniedzia³ku) lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado i domingo. Sk¹d siê
te nazwy wziê³y? Mgr Kaczmarski wyjaœnia: - Hiszpanie (a tak¿e W³osi, Francuzi)
przejêli swoje nazwy od staro¿ytnych Rzymian, którzy nadali dniom tygodnia
nazwy bóstw lub cia³ niebieskich. I tak, lunes (poniedzia³ek) pochodzi od ³aciñskiego
dies Lunae - dzieñ Ksiê¿yca, martes (wtorek) – od dnia Marsa, miercoles (œroda) -
od dnia Merkurego, jueves (czwartek) – od dnia Jowisza i viernes (pi¹tek) - od dnia
Wenery czyli Wenus. 

„Natomiast – ci¹gnie mgr Kaczmarski. – Portugalczycy przejêli dla „swoich” dni
tygodnia ³aciñskie nazwy koœcielne. I tak, Poniedzia³ek – to feria secunda – drugi
dzieñ wolny. „Wolny, od czego? – pyta pan Hubert i odpowiada: „Wolny od
obowi¹zkowej mszy œwiêtej”. Podobnie feria tertia to wtorek, feria quarta to œroda,
feria quinta to czwartek, a feria sexta to pi¹tek. Po portugalsku to – segunda feira
(drugi dzieñ targowy - poniedzia³ek), terca feira – wtorek, quarta feira – œroda,
quinta feira – czwartek, sexta feira – pi¹tek. „Dni targowe” pojawi³y siê w nazwach
z powodu wielkiej liczby targów w dalekiej przesz³oœci. 

Wywód mgr Kazimierskiego wydaje mi siê bardziej logiczny. Ale wywo³uje on te¿
powa¿n¹ w¹tpliwoœæ. Czy jest mo¿liwe, by koœció³ katolicki opiera³ swe nazwy tygod-
nia na zasadzie ZWALNIANIA Z OBOWI¥ZKU UCZESTNICZENIA WE MSZY ŒWIÊTEJ?
Przecie¿ koœció³ pragnie czegoœ odwrotnego – jak najwiêkszej frekwencji na mszy
codziennej. Sam s³u¿y³em do mszy przez kilka ³adnych lat i to w³aœnie codziennie.
Mam piêkn¹ ksiêgê – polsko-³aciñski „Msza³ Rzymski” wydany w 1931 roku przez
Opactwo – katolickie! - œw. Andrzeja w Lophem Lez Brugez w Belgii.  W Kalendarzu
Liturgicznym w tym mszale jest wymieniona msza prawie na ka¿dy dzieñ roku oraz
uwaga nastêpuj¹ca: „Gdy kalendarz nie podaje ¿adnego œwiêta, odprawia siê Mszê
z poprzedniej niedzieli lub wotywê albo Mszê ¿a³obn¹”. Innymi s³owy, codzienne
odprawianie mszy jest zalecane. Trudno wiêc przypuszczaæ, ¿eby równoczeœnie
nazwy piêciu dni tygodnia mia³y zachêcaæ do „wolnoœci od mszy”.  Na tym koñczê
ten „portugalski” temat.                                        Zygmunt Broniarek

Hurtownia Optyczna
H u r t - D e t a l

Okulary tylko
49,−*

oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03

*szczegó³y promocji w hurtowni

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 28.V, 11, 18, 25.VI
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66

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

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

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

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

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

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

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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62 LA62 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     WWWWIIII OOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Kolejny bój o Olszynkê
25 lutego 1831 r. pod Olszynk¹ Grochowsk¹
polscy ¿o³nierze odparli atak Rosjan na War-
szawê. Zginê³o wtedy ponad 16 tysiêcy wal-
cz¹cych. Ta bitwa Powstania Listopadowego
by³a niezwykle zaciêta.

I tê zaciêtoœæ, prawdopodobnie, odziedziczyli ludzie, którzy
walcz¹ o nale¿yte upamiêtnienie miejsca boju. Bo Bitwa pod
Olszynk¹ Grochowsk¹ wci¹¿ trwa. Od lat tocz¹ j¹ œrodowiska pa-
triotyczne (g³ównie Rembertowa i Pragi Po³udnie). I od lat zyskuj¹
coraz to nowych sojuszników. A mimo to nie widaæ rozstrzygniêcia
tego boju. W sprawie Olszynki Grochowskiej wypowiada³ siê m.in.

Sejm RP i w³adze dzielnic terytorialnie zwi¹zanych z Olszynk¹.
Tym razem, 13 maja, w po³udniowopraskim Centrum Promocji
Kultury, odby³a siê ju¿ druga w historii, traktuj¹ca o Olszynce,
wspólna sesja rad Rembertowa i Pragi Po³udnie. Obrady prowadzili
przewodnicz¹cy rad Marcin Kluœ z Pragi Po³udnie i Waldemar Sob-
czyk z Rembertowa. Sesja bardzo uroczysta (m.in. z udzia³em
grupki pos³ów, w³adz miasta, duchowieñstwa, historyków, œrodo-
wisk patriotycznych „mundurowych”, kombatantów i harcerzy).
Przedstawiono losy bitwy i jej znaczenie dla Warszawy i Powstania
Listopadowego. Zaprezentowano projekt zagospodarowania prze-
strzennego Alei Chwa³y upamiêtniaj¹cej bohaterów walk i miejsce
boju. Radni zgodnie wyst¹pili do samorz¹dowych w³adz miasta
o pomoc w takim zabudowaniu odcinka od placu Szembeka do Dê-
bowej Góry (okolica ul. ¯o³nierskiej), aby Aleja Chwa³y mia³a
i charakter, i wygl¹d, zgodny z jej nazw¹. Radni zwrócili siê rów-
nie¿ do prezydent Warszawy o objêcie patronatem przedsiêwziêcia.
Bêdziemy przygl¹daæ siê, jak tocz¹ siê wspó³czesne losy Bitwy pod
Olszynk¹ Grochowsk¹. „Mieszkaniec” od lat zajmuje siê tym tema-
tem. Doskonale wiemy, ¿e nad Olszynk¹ wypowiedziano ju¿ wiele
piêknych, wznios³ych i obiecuj¹cych s³ów. Ale w ka¿dym boju jest
taki czas, ¿e ¿eby nie przegraæ walki, to trzeba przejœæ od s³ów do
czynów. I to jest w³aœnie ten moment. rosa

Wœród przetrzymywanych
by³y nawet dzieci. Dwunasto-
letnia Hania z blond warkoczy-
kami, czym sobie zas³u¿y³a na
gehennê wiêzienia i wywózkê
na Sybir? Przecie¿ walczy³a
z tym samym okupantem,
z którym walczy³a Armia Czer-
wona, nosz¹c podczas Powsta-
nia Warszawskiego, pod ostrza-
³em, pocztê powstañcz¹. Czy
ma³a harcerka mog³a zagroziæ
czymkolwiek potê¿nemu, stali-
nowskiemu imperium?

W nocy z 20 na 21 maja 1945
roku partyzanci w brawurowej
akcji rozbili obóz NKWD
w Rembertowie i uwolnili po-
nad 500 wiêzionych tam osób.
Ta niezwykle œmia³a i skuteczna
akcja tak przerazi³a Sowietów,
¿e natychmiast zaprzestali zsy³ki
wiêŸniów z Polski na wschód.
W miejscu akcji, w ho³dzie ¿o³-
nierzom i dzia³aczom Polskiego

Pañstwa Podziemnego represjo-
nowanym i mordowanym,
których szcz¹tki spoczywaj¹ na
terenie dawnej fabryki amunicji
„Pocisk” i na obszarach sowiec-
kiego imperium, stan¹³ pomnik.
Ka¿da rocznica pamiêtnych wy-
darzeñ jest obchodzona bardzo
uroczyœcie.

Przedstawiciele w³adz War-
szawy i Rembertowa, komba-
tanci i ¿o³nierze AK, byli wiê-
Ÿniowie polityczni, mieszkañcy,
a nade wszystko œwiadkowie
wydarzeñ sprzed 63 lat i ich ro-
dziny, wszyscy ze wzruszeniem
s³uchali relacji tamtych dni z ust
uczestnika wydarzeñ – ówcze-
snego wiêŸnia obozu NKWD,
pana Jerzego Skorupiñskiego
(na zdjêciu), zatrzymanego pod
zarzutem… sabota¿u na ty³ach
Armii Czerwonej, mimo, ¿e
wówczas by³a ju¿ ona pod Ber-
linem, a nie nad Wis³¹.

Piêkne, m¹dre s³owa, skiero-
wane zw³aszcza do m³odzie¿y –
dzisiejsi kombatanci w tamtych
trudnych latach byli nastolatka-
mi, bardzo podobnymi do dzi-
siejszych, z ich marzeniami,
lekcjami do odrobienia, nor-
malnym ¿yciem w spokojnym
kraju; ¿yciem, w które wdar³a
siê najpierw wojna, a potem –
represje sowieckie, strach, ter-
ror, nieludzki obóz. - Po woj-
nie, wbrew pozorom, nie przy-
sz³o wyzwolenie, lecz po prostu
zmieni³ siê okupant – mówi³ Je-
rzy Skorupiñski, który mia³
wówczas wiele szczêœcia – by³
w sali nr 10, ostatniej z otwar-
tych przez partyzantów owej
pamiêtnej nocy.

Poczty sztandarowe Wojska
Polskiego, Stowarzyszeñ Kom-
batanckich i szkó³ rembertow-
skich sk³oni³y siê przed pomni-
kiem, oddaj¹c ho³d tym, którzy
oddali ¿ycie walcz¹c o Polskê.
A gdy uroczystoœci dobiega³y
koñca, do ma³ej grupki uczest-
ników tamtych odleg³ych wy-
darzeñ podesz³a jakaœ pani i ci-
cho podziêkowa³a panu Skoru-
piñskiemu za przejmuj¹c¹ rela-
cjê, a tak¿e za ówczesn¹ odwa-
gê, wreszcie za Polskê dzisiej-
sz¹ dla niej, dla jej dzieci i dla
przysz³ych pokoleñ. Do roczni-
cowych ho³dów, sztandarów,
przygotowanych przemówieñ,
do³¹czy³ spontaniczny poryw
serca… eGo

W Szkole Podstawowej nr 312,
im. Ewy Szelburg-Zarembiny
mogliœmy zobaczyæ wystawê
prac plastycznych artystów
z Towarzystwa Plastyków Pol-
skich (TPP) dzia³aj¹cego przy
Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi.

TPP powsta³o w 1992 r. Skupia ono ponad 40
malarzy z niemal ca³ej Bia³orusi. W ci¹gu 15 lat
istnienia TPP zorganizowa³o ponad 200 wystaw
zbiorowych (zarówno na Bia³orusi, jak i w Pol-
sce), a tak¿e oko³o 50 indywidualnych. Prace tych
twórców znajduj¹ siê w zbiorach muzeów gro-

dzieñskich oraz kolekcjach prywatnych na Bia³o-
rusi, w Polsce, Rosji, Austrii, Holandii, Belgii,
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Chinach
i Izraelu. 

Tym razem artystów goœci³a Szko³a Podstawow¹
nr 312. Honorowy patronat nad t¹ imprez¹ objêli:
burmistrz dzielnicy Praga Po³udnie - Tomasz Ku-
charski oraz prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Go-
c³aw-Lotnisko – Janusz Sienkiewicz. G³ównym
pomys³odawc¹ i organizatorem wystawy by³a dy-
rektor szko³y, Ewa Adamska. – W ubieg³ym roku
bra³am udzia³ w wycieczce po Bia³orusi, zachwyci-
³am siê terenami, z których wysz³o tylu wielkich Po-
laków. Dosz³am do wniosku, ¿e krzewienie pamiêci
o nich jest potrzebne, dzieciom i nauczycielom, bo

jeœli moje pokolenie o tym zapomni, pokolenie
m³odsze ju¿ nic o tym nie bêdzie wiedzia³o. 

Swojej radoœci i emocji p³yn¹cych z tego spo-
tkania nie ukrywa³ prezes TPP Stanis³aw Kiczko.
- Nasza wystawa jest nie pierwszy raz w Polsce,
ale takiego spotkania, takiej uroczystoœci u nas
naprawdê jeszcze nigdy nie by³o. Dlatego jest
u nas takie wzruszenie, ¿e ciê¿ko jest mi cokol-
wiek mówiæ. Dziêkujê wszystkim, ¿e wy pamiêta-
cie, ¿e jesteœmy tam za Niemnem, za Bugiem. Za
to, ¿e przyjêliœcie nas jak w domu. ¯yczê wszyst-
kim mi³ych wra¿eñ, a naszej wystawie sukcesu.

Wystawa cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
sto³ecznych mieszkañców, którzy po brzegi wype³-
nili salê gimnastyczn¹ szko³y. Dziêki mo¿liwoœci
zakupu prezentowanych prac, dziœ wielu z nich
mo¿e na co dzieñ cieszyæ siê z posiadania malow-
niczych krajobrazów, tych „nad b³êkitnym Nie-
mnem rozci¹gnionych”. Piotr Bartoszewicz

PPoollssccyy  ppllaassttyyccyy  zz BBiiaałłoorruussii  nnaa  PPrraaddzzee

W hołdzie i z podziękowaniem

Stra¿ przy makiecie Alei Chwa³y.

U zbiegu ul. Marsa i P³atnerskiej stoi pomnik
wiêŸniów obozu NKWD w Rembertowie. 
21 maja z³o¿ono pod nim wieñce, kwiaty, by-
³o ich ca³e morze. Lecz czy wystarczy³oby
choæ po jednym dla ka¿dego z blisko 2 tysiê-
cy wiêŸniów, których Sowieci skoszarowali
tu w nieludzkich warunkach, przed wysy³k¹
na pewn¹ œmieræ, przy pe³nej aprobacie ów-
czesnych w³adz polskich?
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Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

REKLAMA REKLAMA

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

Zapraszamy do stoiska z obuwiem 
w DH „UNIVERSAM”

i oferujemy obuwie firm 
RIEKER, AVANTI, ANIS, DI PIETRO, SCHOLL

i innych w szerokim asortymencie wzornictwa i kolorystyki

�� Obuwie damskie, mêskie, m³odzie¿owe i dzieciêce
wykonane z najwy¿szej jakoœci skór naturalnych. 

NOWA KOLEKCJA LATO 2008

Nowa kolekcja, najmodniejsze fasony, oryginalne wzornictwo, wysoka
jakoœæ, przystêpne ceny zapewni¹ satysfakcjê naszym Klientom.

Zapraszamy 7 dni w tygodniu!

Któ¿ z nas nie nuci³ w kuchni piosenki „Naj³atwiejsze
ciasto w œwiecie”. Ta i inne piosenki do których s³owa na-
pisa³a Alicja Woy-Wojciechowska by³y wykonywane przez
„Radiowe Nutki”, Jerzego Kryszaka, Ryszarda Rynkow-
skiego oraz siostry Mariê i Barbarê Winiarskie.    

Je¿eli ju¿ œpiewasz w przedszkolu, szkole, masz zamiar wy-
st¹piæ w programie „Jaka to melodia”, na Festiwalu Piosenki
w Opolu, a nawet w konkursie Eurowizji – pamiêtaj, ten
œpiewnik jest przeznaczony specjalnie dla ciebie. Powsta³
dziêki: kompozytorce Krystynie Kwiatkowskiej, autorce te-
kstów Alicji Woy-Wojciechowskiej, autorom rycin Agnieszce
i Andrzejowi Mazurom. Wiêcej na stronie www.merlin.pl

- To inwestycja na olbrzy-
mi¹ skalê – mówi Marek Kar-
powicz zastêpca burmistrza
dzielnicy. – Praktycznie po-
wstanie tu nowe miasto. Dlate-
go musimy wspólnie z inwesto-
rami zadbaæ, aby nie sta³o siê
tylko sypialni¹ i aby mia³o od-
powiedni¹, przyjazn¹ mie-
szkañcom infrastrukturê. Temu
celowi s³u¿¹ spotkania z inwe-
storami. 

Ten temat goœci³ ju¿ na ³a-
mach „Mieszkañca” (Nr 13
i Nr 20 z 2007 r. – dostêpne
w internetowym archiwum na
stronie www.mieszkaniec.pl).
Do kolejnego takiego spotka-
nia dosz³o 15 maja w po³udnio-
wopraskim ratuszu. Inicjato-
rem spotkania by³ wiceprezy-
dent Warszawy Jacek Wojcie-
chowicz i burmistrz Pragi Po-
³udnie Tomasz Kucharski.

Developerzy daj¹ grunty
pod ulicê

Do ratusza przybyli przedsta-
wiciele inwestorów: Dom De-
velopment, Bouygues Immobi-
ler, Pirelli Pekao, SM Goc³aw
Lotnisko, Europlan – LC Co.,
EDBUD, Warcent Inwestycje
i E.Kleszczewski. Iloœæ i ranga
inwestorów potwierdza wspo-
mnian¹ przez wiceburmistrza
Karpowicza skalê nadchodz¹-
cych zmian. Ogólnie mo¿na na-
pisaæ, ¿e inwestycje bêd¹ reali-
zowane wzd³u¿ osi ul. Jana No-
waka Jeziorañskiego oraz na te-

renie obecnych ogródków
dzia³kowych pomiêdzy Przy-
czó³kiem Grochowskim, a Sa-
sk¹ Kêp¹. 

W czasie spotkania dyskuto-
wano nad tym, w jaki sposób

zapewniæ powstaj¹cemu „mia-
stu” odpowiednie zaplecze
oœwiatowe i rekreacyjne,
a szczególn¹ wagê przywi¹za-
no do rozwi¹zañ komunikacyj-
nych. - ¯eby zapewniæ odpo-
wiednie rozwi¹zania komuni-
kacyjne dla tego obszaru trze-
ba miêdzy innymi poszerzyæ
ulicê Jana Nowaka Jeziorañ-
skiego, która w tej chwili jest
jednopasmowa i dobudowaæ
jej brakuj¹ce odcinki – to tylko
czêœæ komunikacyjnego zapo-
trzebowania tego rejonu, które
przedstawi³ radny Micha³ Suli-

borski. Zastêpca burmistrza
Marek  Karpowicz oznajmi³,
¿e firmy Dom Development
i Bouygues Immobiler przeka-
¿¹ Miastu czêœæ swoich grun-
tów pod budowê odcinka ul.
Jana Nowaka Jeziorañskiego
oraz przeka¿¹ takie grunty
i wybuduj¹ jedn¹ z lokalnych
ulic tzw. Lokaln¹ Po³udniow¹.
– Jaka jest finansowa wartoœæ
tej deklaracji – dopytywa³ wi-

ceprezydent Jacek Wojciecho-
wicz – i czy inne firmy dewelo-
perskie równie¿ chc¹ post¹piæ
podobnie?

Modelowa wspó³praca

Maj¹tek, jaki firmy Dom De-
velopment i Bouygues Immo-
biler chc¹ przekazaæ (g³ównie
w gruntach i projektach) na bu-
dowê ul. Jana Nowaka Jezio-
rañskiego i Lokalnej Po³udnio-
wej, to przesz³o 17,5 mln. z³o-
tych. Po wprowadzeniu przez
Miasto do Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnegowy¿ej
wymienionych inwestycji,
dzielnica w oparciu o przeka-
zan¹ nieodp³atnie dokumenta-
cjê bêdzie mog³a wyst¹piæ
o tzw. decyzje lokalizacji celu
publicznego.Miasto wydatkuje
na budowê wspólnie realizo-
wanego odcinka ul. Jana No-
waka Jeziorañskiego ok. 10
mln. 

Pozosta³e firmy deweloper-
skie z³o¿y³y oœwiadczenia, de-
klaruj¹ce wspó³pracê z samo-
rz¹dem na podobnych zasa-
dach jak Dom Development
i Bouygues Immobiler. – No to
musimy wszyscy podpisaæ
stosown¹ deklaracjê – podsu-
mowa³ Jacek Wojciechowicz.
– Po raz pierwszy, nie tylko
w Warszawie, ale prawdopo-
dobnie w Polsce, czo³owe firmy
deweloperskie zdecydowa³y siê
na tak szerok¹ wspó³pracê z sa-
morz¹dem – mówi³ po spotka-
niu Waldemar Sobczyk zastêp-
ca dyrektora ds. inwestycji
w Dom Development i nieco
¿artobliwie doda³. – Mo¿na na-
wet powiedzieæ, ¿e w pewnym
sensie mamy równie¿ duchowe
b³ogos³awieñstwo ksiê¿y pra³a-
tów z tych terenów... Rzeczywi-
œcie w spotkaniu uczestniczyli
ksiê¿a Zygmunt Uczciwek
i Wojciech Zdzieb³owski pro-
boszczowie parafii Œw. Apo-
sto³ów Jana i Paw³a oraz Œw.
Patryka. Przedstawiony  na
spotkaniu program spo³eczny
i infrastrukturalny ma zapew-
niæ przysz³ym mieszkañcom
osiedli przu ul.Jana Nowaka
Jeziorañskiego zarówno spraw-
n¹ komunikacjê drogow¹ jak
i dostêp do  wa¿niejszych in-
stytucji ¿ycia publicznego. ar

Kierunek inwestycje

NOWA JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY
Pomiêdzy Grochowem, Przyczó³kiem Gro-
chowskim, Goc³awiem i Sask¹ Kêp¹ dewelo-
perzy zamierzaj¹ wybudowaæ kilka osiedli
mieszkaniowych. Pradze Po³udnie przybê-
dzie ok. 30 tysiêcy mieszkañców.
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Daniel Góralczyk, to teraz
najbardziej znany ³obuz w Pol-
sce. £obuz? £otr spod ciemnej
gwiazdy! Ten 24-letni mê¿czy-
zna, bêd¹c w pe³ni œwiadomym
tego co robi, upojony gorza³¹
(2,1 promile), wsiad³ do swoje-
go Renault i pojecha³ „na prze-
ja¿d¿kê”. Do tragedii dosz³o ok.
godz. 21.20. Pijak doprowadzi³

do zderzenia z oplem cors¹, za
kierownic¹ którego siedzia³a
22-latka. Kobieta jecha³a prawi-
d³owo swoim pasem. Pijak jad¹-
cy z przeciwka nagle zjecha³ na
jej pas, doprowadzaj¹c do czo-
³owego zderzenia. Kobieta zgi-
nê³a na miejscu. Lekarze próbo-
wali uratowaæ jej nienarodzone
dziecko. Mimo szybko wykona-
nego ciêcia cesarskiego, po oko-
³o godzinie od wypadku, dziec-
ko tak¿e zmar³o. Pijanemu nic
siê nie sta³o. Pokazano go w te-
lewizji – wysoki, mimo m³ode-
go wieku ju¿ oty³y, ot³uszczony,
taki, co to lubi pojeœæ i popiæ.
Zero mózgu, ca³a skala warto-
œci, którym ho³duje mieœci siê
najprawdopodobniej w gardle
i prze³yku. Co z takimi robiæ?
Jak ich pokonaæ? Tylko w ci¹gu
jednego tzw. „d³ugiego weeken-
du” policja ³apie ok. 2 tysiêcy
pijanych kierowców. Tylko
w jednym dniu, 20 maja, w War-
szawie zatrzymano 30 pijaków
za kierownic¹. Co gorsze – pija-
cy nie s¹ przecie¿ sami. Maj¹ ja-
kieœ ¿ony, dziewczyny, matki,
ojców, kumpli. Niemo¿liwe, ¿e-
by nikt z nich nie wiedzia³, ¿e
nie wolno po pijanemu siadaæ za
kierownic¹, ¿eby nikt z nich nie
wiedzia³, czym to grozi. Wielu
z tych dwóch tysiêcy „weeken-
dowych” kierowców do ostat-
niej chwili grillowa³o, popija³o
piwko, „dawa³o w szyjê”. Do
ostatniego kieliszka, do ostat-
niego browaru… a nastêpnego
dnia za kó³ko i do domu, z ¿on¹,
dzieæmi.

Skoro wiêc nie dzia³a perswa-
zja, skoro nie przynosi efektów
t³umaczenie, propaganda anty-
alkoholowa, skoro ci¹gle pijak
za kierownic¹ mo¿e liczyæ na
tolerancjê swych bliskich i zna-
jomych, to trzeba wreszcie ude-

rzyæ w nietrzeŸwych kierow-
ców bardzo mocno. 

Nale¿y wiêc bezwzglêdnie
skoñczyæ z tolerancj¹ wobec
„Góralczyków”. Pierwszymi
¿o³nierzami na froncie walki
z nimi s¹ policjanci. Jednak poli-
cjanci, którzy na przyk³ad w œci-
ganiu kierowców przekraczaj¹-
cych szybkoœæ, maj¹ nieograni-
czon¹ wyobraŸniê i nieskoñczo-
n¹ inwencjê, w walce z pijakami
s¹ po prostu nieaktywni. Powin-
ni ich gnêbiæ metodycznie. Prze-
cie¿ ka¿dy posterunkowy wie,
gdzie ludzie spêdzaj¹ weekendy,
dobrze wie, na której dzia³ce by-
³a balanga. Tam w³aœnie trzeba
urz¹dzaæ zasadzki, ju¿ tam -
przy wyjeŸdzie z leœnego wcza-
sowiska, z remizy nale¿y wyci-
naæ pijaków w pieñ. Pijana
œmieræ musi znikn¹æ z polskich
dróg. W tej sprawie policja mo¿e
liczyæ na spo³eczny poklask. 

W Stanach Zjednoczonych,
ojczyŸnie samochodów i auto-
strad, na wiêkszoœci z nich obo-
wi¹zuje limit prêdkoœci do 75
mil na godzinê. Jeœli przekro-
czysz prêdkoœæ o 10 procent, to
ci jeszcze daruj¹. Jeœli jednak
jedziesz szybciej lub bardzo
szybko, jeœli przekraczasz prêd-
koœæ np. o 50 procent, to nie licz
na litoœæ. Jeœli na dodatek by³eœ
pijany, albo naæpany, bêdziesz
potraktowany jak morderca, bo
œwiadomie narazi³eœ ¿ycie in-
nych. Policja jest tam wszêdzie,
w ka¿dym zakamarku autostra-
dy, w dzieñ i w nocy, nie sposób
jej omin¹æ, nie ma z ni¹ dysku-
sji. S¹d jest szybki i bezwzglêd-
ny. Do srogiej kary i mandatu
natychmiast do³¹cza firma
ubezpieczeniowa, która, jako
piratowi, a ju¿ zw³aszcza pija-
kowi, drastycznie podnosi
sk³adkê. Ca³y system jest prze-
ciwko pijakom i piratom. My
te¿ niby mamy system, tylko pi-
jaków na drogach nie ubywa. 

Stary szofer

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

WOJNA! WOJNA!
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www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

FRYZJER
� Bezpieczna koloryzacja 
� Modne strzy¿enia
� Regeneracja w³osów

KOSMETYKA
� Mikrodermabrazja
� Kawitacja, sonoforeza
� Kwasy owocowe
� Redukcja cellulitu
� Elektrostymulacja
� Fotoepilacja
� Manicure, pedicure

ul. Kobielska 6
(wejœcie od ul. Garwoliñskiej)

tel. 022 408 63 05
pon.-pi¹t. 9.00-20.00 

sob. 9.00-16.00
www.oceanurody.com.pl

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

LATO 2008!
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1

(Saska Kêpa)
tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl

No i bardzo g³oœno. Tak
w czasie ka¿dej z konkurencji re-
agowa³ t³um rozentuzjazmowa-
nych zawodników i wiernych ki-
biców. Œmia³o mo¿na powie-
dzieæ, ¿e emocje siêga³y... wyso-
kiego sufitu hali przy Siennickiej!
– To ju¿ jedenasta edycja olim-
piady przedszkolaków – mówi³a
Ewa Misiurkiewicz dyrektor po-

³udniowopraskiego OSiR-u.
W zawodach bior¹ udzia³ dwuna-
stoosobowe zespo³y ze wszyst-
kich dzielnicowych przedszkoli.
W tegorocznej edycji swoje dru-
¿yny wystawi³o 38 placówek.
Przy takiej frekwencji niemo¿li-
we jest przeprowadzenie zawo-
dów w ci¹gu jednego dnia. Tym
bardziej, ¿e ka¿dy zespó³ rywali-
zuje a¿ w oœmiu konkurencjach
(m.in. w wyœcigach na czworaka,
slalomie, przekazywaniu pi³ki do
ty³u ponad g³ow¹). 

– To s¹ w zasadzie æwiczenia
w formie zabawy  – wyjaœnia
wiceburmistrz Jaros³aw Karcz
nadzoruj¹cy dzielnicowy wy-
dzia³ oœwiaty i wychowania 
– Maj¹ motywowaæ przedszko-
laków do sportu i stymulowaæ
ich rozwój fizyczny. A w³aœnie
w m³odym wieku ogólny roz-
wój fizyczny jest niezmiernie

wa¿ny. Wa¿na te¿ jest spraw-
noœæ fizyczna nauczycielek wy-
chowania przedszkolnego. Dla-
tego, jak co roku, równie¿ i one
musia³y stan¹æ ze sob¹ w szran-
ki. Rywalizowa³y w dwóch kon-
kurencjach: w jak najd³u¿szym
odbijaniu siatkowej pi³ki nad
g³ow¹ oraz w przerzuceniu pi³ki
nad g³ow¹ i z³apaniu jej z ty³u.
W jaki sposób maj¹ wykonywaæ
æwiczenie pokazywa³ nauczy-
cielkom prowadz¹cy imprezê
S³awomir Kopeæ z OSiR-u.

– Tak, Panu to ³atwo, bo Pan
trenuje... – œmia³y siê przed ry-
walizacj¹ przedszkolanki, ale
ostatecznie æwiczenie posz³o im
ca³kiem dobrze. I widaæ by³o, ¿e
rywalizowa³y z pasj¹ – ka¿da
chcia³a wypaœæ jak najlepiej
przed swoimi wychowankami. 

W „Sportowej Olimpiadzie
Przedszkolaków” niezmiernie
wa¿ne jest to, ¿e wszystkie dru-
¿yny zajmuj¹ pierwsze miejsce.
No i, jako zwyciêzcy, wszystkie
dru¿yny otrzymuj¹ nagrody.
W tym roku by³y to sportowe

statuetki, a firma Cadbury We-
del dodatkowo ufundowa³a
dzieciom s³odycze. Zawodom
przygl¹dali siê radni Pragi Po³u-
dnie – Teresa KuŸmiñska, Ry-
szard Kalkhoff i Bogdan Jezior-
ski. Nie tylko przygl¹dali, ale
i g³oœno dopingowali m³odych
sportowców. Po wrêczeniu na-
gród dzieci odwdziêczy³y siê im
kolorow¹ defilad¹ i szczerymi
uœmiechami. Olimpiadê finan-
sowa³ Urz¹d Dzielnicy Praga
Po³udnie. Magda K.

Najmłodsi Olimpijczycy
W po³owie maja, w Hali Sportowej OSiR Pra-
ga Po³udnie przy ul. Siennickiej 40, odby³a
siê „Sportowa Olimpiada Przedszkolaków”.
By³o kolorowo i sportowo.
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Wystêpy warszawskich podwórkowych kapel, koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Komendy Sto³ecznej Policji, musztra paradna
Orkiestry Stra¿ackiej, to tylko cz¹stka atrakcji, które w ramach jar-
marku 10 i 11 maja przygotowali organizatorzy – Duszpasterstwo
Œrodowisk Twórczych i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc. 

By³y równie¿ wystêpy takich gwiazd, jak Tomek Kamiñski, Ryszard
Makowski, czy Stanis³aw Wielanek. Dwudniowa prezentacja sprzêtu
policyjnego i stra¿ackiego oraz to, co stanowi istotê wszelkich jarmar-
ków – kramiki z ró¿nego rodzaju towarami. Pocz¹wszy od mazowiec-
kich miodów, wiejskich kie³bas i cukrowej waty, a koñcz¹c na baloni-
kach, wiatraczkach i œwiergol¹cych glinianych gwizdkach w kszta³cie
ptaków. By³y te¿ przeja¿d¿ki kucami i przytulania do psów ratuj¹cych
ludzi w czasie kataklizmów. S³owem jarmark, jak siê patrzy!

Jarmark Floriañski zainicjowa³ w 2006 r. Abp. S³awoj Leszek
G³ódŸ ówczesny Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. Od
tamtego czasu widaæ jak impreza siê rozrasta. W tym roku, w „Roku
Pragi”, jarmark mia³ szczególny wymiar. Organizatorzy uwypuklili
fakt, ¿e 360 lat temu Pradze zosta³y nadane prawa miejskie. Mówi¹-
cy o tym zdarzeniu dekret odczytali na g³ównej scenie cz³onkowie
Bractwa Kurkowego, którzy równie¿ trzykrotnie wystrzelili na wi-
wat z historycznych armat. Jarmark Floriañski przestaje byæ imprez¹
lokaln¹, dzielnicow¹. Rozrasta siê na Warszawê i Mazowsze. 

W wystawowych pawilonach wzd³u¿ ul. Floriañskiej zaprezentowa-
³y siê sto³eczne dzielnice (m.in. Praga Pó³noc, Praga Po³udnie i Bia³o-
³êka) oraz kilka mazowieckich miast i gmin. By³y te¿ punkty informa-
cyjne Oœrodka Kultury w Weso³ej, czy Muzeum Warszawskiej Pragi.
„Mieszkaniec” obj¹³ imprezê patronatem medialnym. Ada M. 

Społeczność pracuje
na sukces

Rozmowa „Mieszkañca” z ks. Andrzejem 
Chibowskim g³ównym organizatorem jarmarku,
szefem Duszpasterstwa Œrodowisk Twórczych
i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej.

- Czy nasz Jarmark Floriañski ma szansê staæ siê tak popu-
larn¹ i masow¹ imprez¹ jak najs³ynniejszy w Polsce Jarmark
Dominikañski?

- Na pewno tak. Chocia¿ jeszcze wiele pracy przed nami. Ale widaæ,
¿e impreza bardzo ¿ywo siê rozwija. Poprzedni jarmark ju¿ by³ bardzo
fajny, ale teraz mamy znacznie wiêcej uczestników i odwiedzaj¹cych.

- W tym roku w organizacjê jarmarku mocniej zaanga¿owa-
³y siê w³adze samorz¹dowe?

- Rzeczywiœcie w³adze Pragi Pó³noc, Warszawy, a nawet Mazow-
sza przekonuj¹ siê do naszej imprezy. Widz¹, ¿e jest to impreza in-
tegracyjna, spo³eczna, prezentuj¹ca kulturê dawnej i wspó³czesnej
Warszawy. Widz¹, ¿e warto siê anga¿owaæ w Jarmark Floriañski.

- Czym kolejny jarmark bêdzie ró¿ni³ siê od tego?
- Myœlimy o powiêkszeniu miejsca imprezy. Ulica Floriañska jest

bardzo piêkna, ale nie za d³uga. Mo¿e da³oby radê, aby jarmark roz-
rós³ siê tak¿e na s¹siedni¹ ulicê Sierakowskiego...

- Trudno jest przygotowaæ tak¹ imprezê?
- Szczerze mówi¹c najbardziej czasoch³onne jest znalezienie wy-

stawców i utrzymywanie z nimi sta³ego kontaktu. Ale organizacyj-
nie udaje mi siê to wszystko spi¹æ – mam doœwiadczenie w robie-
niu du¿ych, ogólnopolskich imprez. Du¿¹ pomoc otrzymujemy od
s³u¿b mundurowych: Policji, Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Miejskiej.
Tak naprawdê to ca³a nasza spo³ecznoœæ pracuje nad tym, ¿eby nasz
Jarmark Floriañski by³ prawdziwym wydarzeniem. rosa

REKLAMA REKLAMA

JARMARK FLORIANSKI ŚWIĘTOWAŁA 
SASKA KĘPA

To ju¿ trzeci maj, w którym œwiêtowa³a
Saska Kêpa. Has³em tegorocznej fiesty
by³o – „Piêkni dwudziestoletni – lata 60.”

Pogoda by³a ³askawa dla warszawiaków, którzy w minion¹
sobotê przyszli na ul. Francusk¹. W zabawie nie przeszkadza³
nawet drobny deszczyk. W tym roku nad Francusk¹ powiewa³y
imitacje d¿insowych spodni, a wzd³u¿ ulicy by³o znacznie wiê-
cej stoisk handlowych. By³ uliczny happening z lokomotyw¹,
czerwonymi sztandarami i socjalistyczn¹ nowomow¹, by³a sce-

na STS-u, no i by³ Koncert Galowy, w którym wyst¹pili m.in.
Bogdan £azuka, S³awa Przybylska, Iga Cembrzyñska i Artur
Barciœ. Do póŸnych godzin publicznoœæ bawili „Skaldowie”
oraz Maciej Maleñczuk. „Mieszkaniec” by³ jednym z patronów
medialnych imprezy. Magda K.

„Mieszkaniec” gratuluje „Nowej Gazecie Praskiej”, która
w czasie Jarmarku otrzyma³a przyznane przez Radê m.st.
Warszawy wyró¿nienie „Za zas³ugi dla m.st. Warszawy”.



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11113333

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

CENTRUM KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NR 5  

W WARSZAWIE 
prowadzi nabór do:

� GIMNAZJUM
� LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� UZUPE£NIAJ¥CEGO

LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� TECHNIKUM 

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

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

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

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

stacjonarnej i zaocznej
ul. Miñska 1/5 

(w pobli¿u dworców Wschodniego
i Wileñskiego)

tel. 022 818 70 21

WARSZAWA
ul. Zakole 2

(rondo Wiatraczna)
tel. (0 22) 610 46 32

HALINÓW
ul. Jana Paw³a II 18
tel. (0 22) 760 40 16

SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 59

Tel. (0 22) 783 10 30

MAR PLAST

WIOSNA SEZONEM NA OKNA!!!…umów siê na
bezp³atny pomiar i wycenê

OOOO KKKK NNNN AAAA PCV
PROFIL 5-cio
KOMOROWY

Zakupy
na raty

REKLAMA REKLAMA

– Pod wzglêdem osi¹ganych
wyników finansowych jesteœmy
w pierwszej dziesi¹tce spó³dzielni
spo³emowskich w kraju – mówi
prezes WSS Spo³em Praga Po³u-
dnie Bogus³aw Ró¿ycki. I dodaje,
¿e miniony rok by³ udany  w 71-
letniej historii istnienia firmy.

W 2006 roku wyhamowana
zosta³a tendencja spadkowa
obrotów handlowych, a w ubie-
g³ym roku ju¿ wyraŸnie zazna-
czy³ siê wzrost. Sprzeda¿ brutto
wzros³a rok do roku o ponad 10
proc. i nieznacznie przekroczy³a
nawet zamierzenia planowe.
Prze³o¿y³o siê to tak¿e na sytua-
cjê finansow¹ 575 pracowników
spó³dzielni: zarobki wzros³y œre-
dnio o 10,8 proc., co dobrze po-
kazuje, ¿e wzrost p³ac by³ œciœle
powi¹zany z osi¹gniêtym wzro-
stem poziomu sprzeda¿y. Co za-
decydowa³o o mocnej, stabilnej
sytuacji firmy w minionym roku?

W dalszym ci¹gu racjonalizo-
wana by³a sieæ sprzeda¿y: za-
mkniêto trzy nierentowne pla-

cówki, a dwie dalsze po³¹czono
w jedn¹. Do sieci ju¿ zmoderni-
zowanych sklepów do³¹czy³y ko-
lejne: remonty wykonano w pla-
cówkach przy ulicach: Idzikow-
skiego, Ochoczej, gen. A. Chru-
œciela, Komandosów, Widocznej,
Zabawnej i Znicza. Lokale s¹ te-
raz ³adniejsze, nowoczeœniejsze,
zachêcaj¹ klientów do robienia
zakupów, zmniejszy³y siê te¿ ko-
szty, bowiem instalowano urz¹-
dzenia o lepszych parametrach
termicznych i mniej energo-
ch³onne. Za³ogi stale podnosi³y
swoje umiejêtnoœci. Ogó³em
szkoleniami objêto znaczn¹
czêœæ za³ogi i by³y ró¿nego ro-
dzaju kursy: zarz¹dzania, marke-
tingu, sponsoringu, treningi
sprzeda¿y i warsztaty zajêciowe,
kursy ekspozycji towaru itp.

Elastycznie stosowano promo-
cje cenowe, organizowane by³y
dodatkowe akcje sprzeda¿owe,
pilnie wyszukiwano u producen-
tów  i szybko wprowadzano do
obrotu atrakcyjne nowoœci ryn-

kowe, rozszerzona zosta³a sprze-
da¿ artyku³ów ekologicznych. 

Powszechnym sta³a siê mo¿li-
woœæ p³acenia przez klientów
kartami p³atniczymi, w 44 pla-
cówkach dodatkowo, przy kasie
mo¿na by³o op³aciæ domowe ra-
chunki i kupiæ jednostki do³ado-
wania telefonów komórkowych,
rozszerzono zakres honorowania
kart lojalnoœciowych sieci Spo-
³em. W czterech sklepach wpro-
wadzono now¹ us³ugê – sprzeda¿
do³adowañ Warszawskiej Karty
Miejskiej. Zweryfikowano do-
stawców, w œcis³ej kooperacji
urz¹dzane by³y promocje. – My-
œlê, ¿e to s¹ najwa¿niejsze ele-
menty naszej konkurencyjnoœci
na rynku – podsumowuje prezes
Bogus³aw Ró¿ycki.

WSS Spo³em Praga Po³udnie
nie zapomnia³o tak¿e o dzia³al-
noœci socjalnej dla cz³onków
spó³dzielni i emerytów. Utrzy-
mane zosta³y dofinansowania do
urlopów i wczasów, udzielono
blisko 100 zapomóg potrzebuj¹-
cym, zorganizowana zosta³a 6-
dniowa wycieczka w Tatry S³o-
wackie, dzieci dosta³y paczki
œwi¹teczno-noworoczne, 151
osób otrzyma³o po¿yczki na cele
mieszkaniowo- remontowe.
Spó³dzielnia prowadzi³a te¿ dzia-
³alnoœæ charytatywn¹. 

10 tys. z³otych przekazano
m.in. PCK, Fundacji „Serce”
i zakonnicom z parafii Matki
Bo¿ej. Szczególn¹ opiek¹ objê-
to dzieci z Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych przy ulicy Kordeckie-
go. Podopieczni otrzymali ró¿-
nego rodzaju sprzêt  i pomoc
finansow¹. Podczas doroczne-
go Zebrania Przedstawicieli,
które odby³o siê na pocz¹tku
maja Zarz¹d nie mia³ wiêc k³o-
potów z uzyskaniem absoluto-
rium. Wytyczono tak¿e cele na
2008 rok: sytuacja finansowa
spó³dzielni pozostanie stabilna,
a dla klientów wa¿ne jest, ¿e
zaplanowane s¹ remonty kolej-
nych placówek (m.in. na Kor-
kowej i Marysiñskiej).

toms

SPOŁEMOWSKIE OBRACHUNKI
Na terenie piêciu dzielnic (Pragi Po³udnie,
Wawra, Rembertowa, Weso³ej, Ochoty) oraz
w Sulejówku, ³¹cznie w 52 w³asnych placów-
kach handlowych i 18 wydzier¿awionych
podmiotom zewnêtrznym prowadzi³a dzia³al-
noœæ w 2007 roku Warszawska Spó³dzielnia
Spo¿ywców „Spo³em” Praga Po³udnie.

Prezes Bogus³aw Ró¿ycki

Ruszy³ Stadion Narodowy
Rozpoczê³o siê wstêpne palowanie na Sta-
dionie Dziesiêciolecia. To tak naprawdê
pierwszy krok w prawdziwej budowie Stadio-
nu Narodowego. 

Z inicjatywy sasko-kêpskiego oddzia³u Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy przedstawiciele spó³ki Narodowe Cen-
trum Sportu oraz projektantów nowego stadionu spotkali siê 15
maja z mieszkañcami Saskiej Kêpy. W dyskusji dotycz¹cej bu-
dowy Stadionu Narodowego wziê³o udzia³ ok. 150 osób, ucze-

stniczy³ w niej równie¿ burmistrz Pragi Po³udnie Tomasz Ku-
charski. Micha³ Borowski prezes spó³ki NCS, która wybuduje
warszawski stadion, zapewni³, ¿e budowa nie bêdzie zbyt od-
czuwalna dla mieszkañców Saskiej Kêpy. Z rozmów wynika³o,
¿e uci¹¿liwoœci tej inwestycji znacznie dotkliwiej odczuj¹ mie-
szkañcy Kamionka i Pragi Pó³noc. 

Gdy na spotkanie przyszli przedstawiciele w³adz dzielnicy
dyskusja nad stadionem przerodzi³a siê w dyskusjê nad remon-
tem sasko-kêpskich ulic i drzewostanu. ar

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 

nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania
na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

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

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00


 Realizacja zleceñ NFZ

 Akcesoria do aparatów

 Dobór i badanie s³uchu bezp³atne

 Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych

 Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

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

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

AAPPAARRAATTYY  SS££UUCCHHOOWWEE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31

�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000  ssoobboottaa  ––  990000−−11330000
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Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

� trudne ekstrakcje („ósemki”) 
� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

LECZNICZEGO.
Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

Weterynaria wpisana!
A-789 – pod takim numerem do rejestru za-
bytków województwa mazowieckiego zosta³
wpisany Instytut Weterynarii SGGW przy ul.
Grochowskiej 272. Uznanie „Weterynarii” za
zabytek by³o dwukrotnie zaskar¿ane do mini-
sterstwa kultury.

Staranie o prawn¹ ochronê zabytkowego kompleksu zainicjo-
wa³a w 2006 roku Rada Samorz¹du Kamionek, na terenie którego
znajduje siê ten jeden z naj³adniejszych kompleksów architekto-
nicznych prawobrze¿nej Warszawy. Budowle powsta³y jeszcze
w XIX wieku i przez wiele lat by³y jedyn¹ szko³¹ wy¿sz¹ w tej czê-
œci stolicy. Wpisaniu „Weterynarii” do rejestru zabytków sprzeci-
wia³a siê SGGW oraz deweloper zamierzaj¹cy kupiæ od uczelni
nieruchomoœæ wraz z otaczaj¹cym j¹ parkiem. Odwo³ywali siê od

decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
ale ostatecznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
utrzyma³o wpis do rejestru zabytków. – Wierzyliœmy, ¿e taka bêdzie
decyzja, bo przecie¿ „Weterynaria”, to czêœæ historycznego  dzie-
dzictwa prawobrze¿nej Warszawy – powiedzia³ „Mieszkañcowi”
Krzysztof Domañski z Rady Kamionka. – Dziêkujemy urzêdnikom,
samorz¹dowcom i mediom za dzia³ania na rzecz ochrony tego za-
bytku. Wartoœæ „Weterynarii” jest bezsprzeczna, ale Wasze wspar-
cie na pewno pomog³o takiemu zakoñczeniu sprawy.

„Mieszkaniec” pisa³ wielokrotnie o losach Instytutu Weterynarii.
Mimo tego, ¿e wpis do rejestru ju¿ zosta³ dokonany to osiedlowi ra-
dni jeszcze nie œwiêtuj¹ sukcesu. Na swojej stronie internetowej
(www.kamionek.waw.pl) w publikacji „Najnowsza historia stulet-
niej Weterynarii” przewiduj¹, ¿e decyzja konserwatora i ministra
mo¿e jeszcze zostaæ zaskar¿ona do s¹du. Magda K.

– To jedna z najwiêk-
szych hal sportowych w stoli-
cy – Anna Tkaczyk dyrektor
Zespo³u Szkó³ Nr 84 przy ul.
Zwyciêzców nie kry³a rado-
œci. – Dziêkujê wszystkim,
którzy przyczynili siê do jej
wybudowania, a szczególnie
mojej poprzedniczce – dyrek-
tor Lidii Sk³adnik. 

Hala ma specjalne prze-
s³ony, którymi mo¿na j¹
podzieliæ na trzy boiska. Wy-
korzystano równie¿ po-
wierzchniê nad hal¹ – tam
znajduj¹ siê cztery nowe sale
lekcyjne. Inwestycja koszto-

wa³a 5,7 mln. z³. Radoœæ
uczniów podstawówki i gim-
nazjum by³a ogromna. Cie-
szyli siê i dziêkowali bardzo
spontanicznie i kolorowo. 

Symboliczn¹ wstêgê prze-
cina³ m.in. wiceburmistrz Ja-
ros³aw Karcz i przedstawiciel
Ministerstwa Sportu, który
przekaza³ m³odzie¿y pi³ki od
ministra Miros³awa Drze-
wieckiego. 

Halê i wszystkich zgroma-
dzonych poœwiêci³ ks. Stani-
s³aw Rawski z sasko-kêp-
skiej parafii przy ul. Nobla.

ar

Ju¿ dziesiêæ lat przy ul. Walecznych 59
dzia³a Dzienny Dom Pomocy Spo³ecznej.
W maju œwiêtowano okr¹g³y jubileusz.

Dziewiêæ osób personelu Dziennego Do-
mu, pod przewodnictwem Edyty Choma-
niuk, dba o duszê, umys³ i cia³o seniorów
korzystaj¹cych z tej placówki. Pensjonariu-
sze DDPS mog¹ korzystaæ z trzech posi³-
ków dziennie, zabiegów rehabilitacyjnych
i gimnastyki usprawniaj¹cej, porad me-
dycznych i innej pomocy. Placówka stara
siê aktywizowaæ seniorów pod k¹tem kul-
turalnym, rekreacyjnym i edukacyjnym.
Z okazji œwiêta zorganizowano wielki inte-
gracyjny piknik, w którym uczestniczyli
pensjonariusze innych po³udniowopraskich
placówek pomocy spo³ecznej. 

Zielone podwórko DDPS-u wrêcz zaroi-
³o siê od seniorów. By³y wystêpy chóru,
wspólne œpiewy, grillowanie i wspomina-
nie. – Pensjonariusze Domu przy Walecz-
nych s¹ bardzo ze sob¹ z¿yci – podkreœla³a
Ma³gorzata Brzózka dyrektor OPS Praga
Po³udnie, któremu podlega placówka. Gra-
tulujemy jubileuszu! Ada M.

Radosna jesień życia

Hala dla Zwycięzców
Dwa lata temu („Mieszkaniec” Nr 15 z 2006 r.)
pisaliœmy, ¿e przy szkole przy ul. Zwyciêzców
powstanie hala sportowa. I powsta³a. 20 ma-
ja nast¹pi³o jej uroczyste otwarcie.
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WARSZAWA

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

REKLAMA REKLAMA

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys. War-
szawiaków nie jest prawid³owy,
choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy zdaje
sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie po-
jêcie jak „normalne s³yszenie”. Ist-
nieje znaczna ró¿nica miêdzy zdol-
noœci¹ s³yszenia u noworodka i na-
stolatka. Tak samo jak wystêpuj¹
ró¿nice u ludzi dwudziesto-, czter-
dziesto i szeœædziesiêcioletnich. Jak
wiele innych rzeczy s³uch zmienia
siê na przestrzeni ¿ycia, ale zmiany
zazwyczaj wystêpuj¹ tak wolno, ¿e
na pocz¹tku wcale ich nie zauwa¿a-
my. Dopiero, gdy s³uch zaczyna
wp³ywaæ na nasz sposób porozumie-
wania siê z innymi osobami, zaczy-
namy siê zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê bez-
powrotnie utracone, mo¿e okazaæ
siê aparat s³uchowy. Wspó³czesne
aparaty to bardzo zaawansowane
i zminiaturyzowane urz¹dzenia,
potrafi¹ce dostosowaæ siê do ubyt-
ku pacjenta. Wybór konkretnego
modelu aparatu w znacznej mierze
zale¿y od rodzaju ubytku s³uchu,
ale tak¿e od osobistych preferencji
pacjenta i jego trybu ¿ycia. W ka¿-
dym przypadku specjalista audio-
protetyk zaproponuje najlepsze

rozwi¹zanie i pomo¿e dokonaæ naj-
lepszego wyboru.

„W ostatnich latach obserwujemy
zwiêkszone zainteresowanie pacjen-
tów naszymi us³ugami. Noszenie no-
woczesnego, miniaturowego aparatu
s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak

10 czy 20 lat temu, a jako najczêstsze
przyczyny dyskomfortu pacjenci
wskazuj¹ trudnoœci w komunikowa-
niu siê z rodzin¹ i znajomymi. Nowo-
czesne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa¿o-
ne s¹ w bardzo szybkie procesory po-
trafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem prawdzi-
we cuda” – mówi Izabela Marczyk,
dyplomowany audioprotetyk z firmy
Fonikon, która specjalizuje siê

w niesieniu pomocy osobom niedo-
s³ysz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿nym
czynnikiem jest indywidualne za-
anga¿owanie pacjenta w proces no-
szenia aparatu. Im wiêcej informa-
cji mo¿e on dostarczyæ o swoich
odczuciach i potrzebach, tym lep-
sze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów audio-
protetycznych firmy Fonikon za-
praszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie

s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Osobom nie-
pe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4,
tel. 022 498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 022 353 42 50). AS 2008 

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

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

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

Musimy zacz¹æ od zdrowia. Zw³aszcza, i¿ – praw-
dopodobnie – przez d³ugi czas nie bêdziemy mieli,
o czym w tym zakresie pisaæ. Oto bowiem m³ody am-
bitny wiceprezydent Jaros³aw Kochaniak (to ten sam,
który na sesji rady Ursynowa nie by³ pewien czy Szpi-
tal Po³udniowy jest potrzebny) rêkami Pani Prezy-
dent podj¹³ widowiskow¹ próbê zwolnienia naszej
ulubionej dyr. dr El¿biety Wierzchowskiej. Po wrêcze-
niu kuriozalnego pisma o „zawieszeniu” (ale bez
zwolnienia ze œwiadczenia pracy, bez cofniêcia pe³no-
mocnictw, bez wyznaczenia sposobu przekazania do-
kumentów – w tym tajnych) Kochaniak uzna³ sprawê
za za³atwion¹. A Wierzchowska wyl¹dowa³a na kar-
diologii. Na dziœ sytuacja jest œmieszna: Wierzchow-
ska jest urzêduj¹cym (choæ przebywaj¹cym na zwol-
nieniu lekarskim) szefem Biura Polityki Zdrowotnej,
a Kochaniak nie mo¿e nikogo do BPZ powo³aæ, bo wa-
catu nie ma. 

W tle ca³ej tej sprawy jak upiór unosi siê Szpital
Praski. Niewiele osób rozumie, o co naprawdê tak
posz³o. A sytuacja jest prosta i trudna do wybrniê-
cia. Oto poprzedni dyrektor (odwo³any przez
Wierzchowsk¹) przeprowadzi³ przetarg na budo-
wê. I podpisa³ z wy³onionym wykonawc¹ umowê.
Tyle, ¿e niezgodn¹ z umow¹, któr¹ na refinanso-
wanie inwestycji zawar³ wczeœniej z Miastem. (Sy-
stem wynikaj¹cy z ustawy jest bowiem taki: szpital
buduje, dostaje faktury, a Miasto refinansuje je na
podstawie osobnej umowy). Po pierwsze na wy¿sz¹
kwotê, a po drugie – zdaniem urzêdników – z na-
ruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach pu-
blicznych. Ju¿ we wrzeœniu BPZ ostrzega³, i¿ postê-
powanie nale¿y powtórzyæ, bo na podstawie tego
kasy daæ nie bêdzie mog³o. Pan dyrektor nie s³u-
cha³. Budowa ruszy³a. Faktury do szpitala wp³ynê-
³y, a ten przes³a³ je do Miasta celem zrefinansowa-
nia (czy raczej pokrycia, bo przecie¿ szpital w³a-
snych milionów nie ma). I zaczê³a siê polka-galop-
ka. Kontrola z Urzêdu Zamówieñ Publicznych – na
wniosek Kochaniaka – uchybienia w przetargu wy-
szczególni³a na szeœciu stronach maszynopisu. Za-

koñczy³a je konkluzj¹, i¿ nie maj¹ one charakteru
„ra¿¹cego” nie mog¹ stanowiæ wiêc przes³anki do
zerwania umowy miêdzy szpitalem a wykonawc¹.
To tylko pogorszy³o sprawê, bowiem z kolei przepi-
sy okreœlaj¹ce relacje miêdzy szpitalem, a Miastem
wyraŸnie mówi¹, i¿ umowa z wykonawc¹ (a wiêc ta
„refinansowana”) musi byæ zawarta „zgodnie
z przepisami ustawy”. A jak wiemy ta „Praskiego”
nie by³a. Ustawa nie wspomina ani s³owem, ¿e
„zgodnie z przepisami ustawy, choæ mo¿liwe s¹
niera¿¹ce uchybienia”! Pani Prezydent stanê³a
wiêc przed wyborem: zmieniæ plan inwestycji
i wejœæ w d³ugotrwa³y spór z wykonawc¹ lub nara-
ziæ siê na zarzut naruszenia prawa mog¹cy skutko-
waæ nawet wszczêciem procedury pozbawienia
urzêdu. Sprawê od stycznia „osobiœcie prowadzi”
Kochaniak („osobiœcie” to zreszt¹ ulubione s³ówko
Pana Jareczka). Jest prawie czerwiec. I co? Ano
nic. Budowa idzie w najlepsze, wykonawca kasy
nie dostaje, kieruj¹cy Praskim nowy dyrektor Pa-
we³ Obermayer wyrywa sobie resztki w³osów z g³o-
wy, a Kochaniak „osobiœcie prowadzi” sprawê.
Opozycja zaciera rêce. 

O ca³ej tej sprawie (i kilku innych „medycznych”
osi¹gniêciach Kochaniaka) radni chcieli rozmawiaæ na
specjalnej sesji. Niestety, nie wszyscy. Brak quorum
spowodowa³, i¿ temat „spad³”. Radni s¹ jednak upar-
ci – na dzieñ ukazania siê „Mieszkañca” zwo³ano ko-
lejn¹ nadzwyczajn¹ sesjê na temat s³u¿by zdrowia.
Czwartek zapowiada siê wiêc doœæ zabawnie, bowiem
o godz. 9.00 radni maj¹ kontynuowaæ przerwan¹
nadzwyczajn¹ sesjê poœwiêcon¹ kupcom ze Stadionu
i Kupieckich Domów Towarowych. Pani Przewodnicz¹-
ca na realizacjê tych punktów przeznaczy³a godzinê,
bowiem na 10.00 zwo³a³a posiedzenie Rady poœwiê-
cone kwestiom s³u¿by zdrowia. Na te tematy radni
maj¹ dyskutowaæ 2 godziny, bowiem na 12.00 zwo-
³ano kolejne posiedzenie Rady Warszawy. Tym razem
z porz¹dkiem z³o¿onym z 28 punktów. Tego na trze-
Ÿwo zrozumieæ siê nie da. 

PODPATRYWACZ

Zza kotary

PAN JARECZEK LECZY SZPITAL

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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



11116666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

Krzyżówka Mieszkańca Nr 10

POZIOMO:1-A w oponie.1-J silny ból w krzy¿u, postrza³.
2-E œlad w drzewie po przejœciu pi³y. 3-A symbol mi³osier-
dzia. 3-G pasterz byd³a i koni w Ameryce P³n. 4-E tylna
czêœæ pó³tuszy wieprzowej. 4-L pieczenie miêsa nad
ogniem. 5-G skrzy¿owanie dromadera z baktrianem. 6-A
spaceruje podczas snu.6-K imiê ¿eñskie. 7-B upomi-
nek.7-G beczka na wino. 8-D Farrow, amerykañska ak-
torka. 8-J napastnik, najeŸdŸca. 9-F Anthony, p³ywak
z Surinamu, mistrz olimpijski. 10-A gra w karty popularna
na Œl¹sku. 10-H kokietka.11-A rodzaj nawierzchni drogi.
12-H walczy³ z wiatrakami. 13-A zgromadzenie kardyna-
³ów wybieraj¹cych papie¿a. 14-J awanturnik.15-E chory
na anemiê. 16-A list z wiêzienia.16-J nazwa radzieckich
samolotów.
PIONOWO: A-1 dr¹g przy wozie konnym. A-10 wieczoro-
wy strój mêski. B-6 ból, cierpienie. C-1 rodzaj silnika. 
C-10 konnica turecka D-6 broñ artyleryjska, dzia³o. E-1

tymczasowe pozbawienie wolnoœci. E-11 miasto w USA
(Teksas). F-8 staropolska uraza.G-1 lalka teatralna. H-2
strefa. H-7 miasto w Serbii.H-12 imitacja skóry. I-3 rodzaj
œruby. I-9 jadalne bulwy kolokozji. J-1 ukochana. J-7 bez-
pieczne miejsce. J-12 potocznie coœ nowego. K-5 miasto
na trasie Poznañ-Szczecinek. L-1 daw. strach. L-8 rodzaj
kotletów. £-4 OS, pierwiastek chemiczny. £-12 œwiecide³-
ko. M-1 miasto œw. Tomasza. N-8 Fermin, hiszpañski bie-
gacz mistrz olimp.1992 roku. O-1 s³odki napój gazowany.
O-12 odcinek cia³a u krêgowców.

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 8/2008: „Ucho s³yszy, cia³o
dr¿y”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³ p. Julian Szew-
czyk z ul. Radzymiñskiej.           Wa¿ne do 10.06.br.


 










 













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

Wiosenny zawrót g³owy w uczuciach murowany,
w twoim zwi¹zku panuje mi³a i ciep³a atmosfera.
Jeœli jesteœ samotny, czekaj¹ ciê wybuchy na-
miêtnoœci ze Strzelcem. Jeœli prze¿ywasz roz³¹-
kê, zacznij marzyæ o s³odkich chwilach we dwoje
i rozejrzyj siê dooko³a, jak cudownie wszystko
kwitnie…. A nu¿ w twoim otoczeniu jest ktoœ, ko-
go spojrzeñ nie zauwa¿asz... 

 BYK 22.04-21.05
Je¿eli ¿yjesz w szczêœliwym zwi¹zku, tempera-
tura twoich uczuæ mo¿e wzrosn¹æ i przypo-
mnisz sobie wspólne „miodowe chwile”. Ale
w mi³oœci nie bêdziesz ³atwym partnerem, sta-
niesz siê wymagaj¹cym wobec ukochanej oso-
by i mo¿esz zmieniæ siê w „drapie¿n¹ piraniê”.
Wiêc nie zabraknie problemów do rozwi¹zywa-
nia i wspólnego docierania siê. W interesach
nowe zadania i mo¿liwoœci. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Mo¿esz byæ spokojny, w twoim zwi¹zku wszystko
bêdzie siê uk³adaæ. Sprzyjaj¹cy czas na uczestni-
czenie w rodzinnych spotkaniach i uroczysto-
œciach, szykuje siê jakiœ œlub. Zapowiada siê o¿y-
wienie interesów w sprawach zawodowych, trzy-
maj rêkê na pulsie.Takie przyspieszenie bêdzie
sprzyjaæ twoim planom, mo¿liwe, ¿e zmienisz
pracê na tak¹, o jakiej marzysz. 

�� RAK 22.06-22.07
Ostatnio bywasz niezdecydowany, a to powodu-
je, ¿e wiele rzeczy umyka twej uwadze. Trac¹ na
tym sprawy domowe, a tak bardzo bliscy potrze-
buj¹ twojego wsparcia i zainteresowania. Spróbuj
rozwi¹zaæ ten problem w najbli¿szym czasie. Ko-
niecznie  zainwestuj w rozwój zawodowy i szukaj
nowych kontaktów biznesowych.

�� LEW 23.07-23.08
W pracy narzuæ sobie wiêksz¹ dyscyplinê, od
pewnego czasu ktoœ z twojego otoczenia mo¿e
rywalizowaæ z tob¹ o lepsze kontrakty, a jeœli od-
puœcisz, to mo¿e spotkaæ ciê przykroœæ, bo w grê
bêd¹ wchodzi³y wiêksze pieni¹dze. Planuj na
zimno i wyka¿ siê perfekcj¹. Brakuje ci fantazji
w sprawach uczuæ, twój partner mo¿e odczuwaæ
lekkie znudzenie, co mo¿e  byæ pocz¹tkiem nie-
snasek w waszym zwi¹zku. 

�� PANNA 24.08-23.09
W mi³oœci mo¿e ci towarzyszyæ zmienne szczê-
œcie, a w twoje relacje z partnerem mo¿e
wkraœæ siê zazdroœæ. Pielêgnuj znajomoœci, by-
waj u przyjació³, ale nie wci¹gaj ich w swoje
rozgrywki z partnerem. Wszelkie ¿ale i preten-
sje wyjaœnij w cztery oczy. Samotni mog¹ ocze-
kiwaæ ciekawych znajomoœci. W pracy mo¿e
panowaæ nerwowa atmosfera, ale postaraj siê
od tego odizolowaæ, b¹dŸ systematyczny i spo-
kojny.

�� WAGA 24.09-23.10
W kontaktach ze wspó³pracownikami b¹dŸ bar-
dziej ostro¿ny, swoje ambicje realizuj zmierzaj¹c
do celu ma³ymi kroczkami. Fortuna bêdzie ci
sprzyjaæ w gromadzeniu pieniêdzy. W uczuciach
mo¿esz mieæ sk³onnoœæ do poœwiêcania siê dla
partnera i innych bliskich ci osób. Ale nie przesa-
dzaj z tym i zadbaj o siebie, kiedy coœ przekroczy
twoje mo¿liwoœci, odmawiaj otwarcie. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Mi³o spêdzasz czas w towarzystwie, nie zanied-
bujesz spraw mi³osnych, ale twoje  romanse
doœæ szybko siê koñcz¹. Jest przy tym wiele za-
wirowañ, trzeba liczyæ siê równie¿ z konsekwen-
cjami takich zwi¹zków i tym, co pozostawia po
sobie instrumentalne traktowanie partnerów. I po
co? Czy nie lepiej skoñczyæ z takim trybem ¿ycia
i zacz¹æ siê rozgl¹daæ za jak¹œ sympatyczn¹
i mi³¹ osob¹… 

�� STRZELEC 24.11-22.12
W twoich sprawach sercowych mo¿esz siê
spodziewaæ niespodziewanych wybuchów na-
miêtnoœci, ale ¿ebyœ siê zanadto nie cieszy³, nie
obêdzie siê przy tym bez ma³ych k³opotów. Mog¹
one wynikaæ z ró¿nicy zdañ, lub odmiennych po-
gl¹dów na pewne tematy. Jedno jest pewne, nie
walcz bez sensu i staraj siê dojœæ do porozumie-
nia. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Mo¿liwe, ¿e rozwiej¹ siê twoje w¹tpliwoœci doty-
cz¹ce ¿ycia osobistego. Najlepsze rozwi¹zanie
podsunie ci sam los. Spragnione i samotne Ko-
zio³ki mog¹ spotkaæ kogoœ, z kim prze¿yj¹ nieza-
pomniane chwile tej wiosny, rozkwit tego uczucia
mo¿e przyjœæ za jakiœ czas. W sprawach zawodo-
wych nie wolno za³amywaæ siê z powodu drob-
nych niepowodzeñ. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Mo¿esz liczyæ na ¿yczliwoœæ swoich kolegów
i przychylnoœæ szefa. W pracy bêdzie siê uk³adaæ
pomyœlnie, ale nie podejmuj siê dodatkowych za-
dañ, bo mog¹ byæ przyczyn¹ k³opotów. Postêpuj
prostolinijnie i nie zadzieraj z prawem. W spra-
wach zdrowotnych pamiêtaj, abyœ z umiarem za-
chowywa³ siê przy stole, bo wkrótce strza³ka wa-
gi ³azienkowej przekroczy granicê rozs¹dku. 

�� RYBY 20.02-20.03
Poch³on¹ ciê sprawy domowe i rodzinne, twój
partner mo¿e mieæ do ciebie trochê pretensji, ¿e
poœwiêcasz mu za ma³o czasu. Postaraj siê jakoœ
rozwi¹zaæ ten problem. Jeœli chcesz zainwesto-
waæ pieni¹dze, to lokuj je ostro¿nie. Wczeœniej
zbadaj dok³adnie grunt pod przysz³¹ umowê. Nie
zaniedbuj swojej kondycji, wiosenne prace fizycz-
ne w ogródku lub na dzia³ce jak najbardziej wska-
zane.

Merlin

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

Użądlenia os i pszczół –
bo z szerszeniami lepiej nie
zadzierać – natychmiast
pęsetką wyciągnąć żądło
uważając, by nie pękła to−
rebka z jadem. Ta sztuka
udaje się rzadko (warto
próbować!). By zmniejszyć
ból i nie dopuścić do obrzę−
ku, przykładać świeżo ukro−
jony plaster cebuli (najlepiej
ucięty blisko korzonków) lub
kawałek pietruszki. Nie−
którym przynosi ulgę kom−
pres z octu lub sody, lecz
dzieci nie przepadają za
octem, z uwagi na zapach.
Można też zażyć wapno, by
zmniejszyć ewentualny od−
czyn alergiczny. W przypad−
ku wielu użądleń naraz lub
użądleń przez szerszenie
ważna jest natychmiastowa
pomoc lekarska. Jeśli poja−
wia się pokrzywka, zaczer−
wienienie twarzy, obrzęk,
trudności z oddychaniem,
działać trzeba bardzo szyb−
ko. Lepiej jechać do najbliż−
szego szpitala czy przycho−
dni. Można pomóc doraźnie
okładami z lodu – to może
spowolnić obrzęk, ewentual−
nie podać lek przeciwaler−
giczny, ale wyłącznie po kon−
sultacji (choćby telefonicz−
nej) z lekarzem.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Refleksje nad własnym życiem budzą zwykle nasze urodziny. Pa−

trzymy wstecz, ubolewamy nad utraconymi szansami, z goryczą
wspominamy porażki. Czujemy, że nam nie wyszło... Etykietę
wiecznego pechowca przykleja sobie wielu ludzi. Czy słusznie? Oto
znaleziony w Internecie życiorys pewnego mężczyzny:

1. Zbankrutował w wieku 31 lat 
2. Starał się więc o posadę w lokalnej izbie prawniczej i przegrał wybory na to sta−

nowisko w wieku 32 lat
3. Ponownie otworzył własną działalność i znów zbankrutował
4. Skutkiem tych wydarzeń przeżył załamanie psychiczne
5. Wziął się za politykę, lecz przegrał wybory mając lat 34
6. Szczęśliwie zakochany, przeżył śmierć narzeczonej, gdy miał 36 lat
7. Rok później, mając 37 lat, przegrał wybory do Kongresu
8. Ponownie startował do Kongresu i ponownie przegrał w wieku lat 38
9. Przegrał w wyborach do Senatu mając 49 lat
10. Odpadł w wyborach na wiceprezydenta w wieku 50 lat
Mimo to nie patrzył wstecz, lecz szedł naprzód. Pewnie dlatego, gdy miał lat 51, został

prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nazywał się Abraham Lincoln. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Choæ trudno w to uwierzyæ, nawet truskawka mo¿e
siê znudziæ. Zaczyna siê sezon na owoce. Jak podaæ
je niebanalnie, jak zachwyciæ sto³owników? 

✓✓ Sposób najprostszy: wiêksze owoce myjemy i kroimy
na cz¹stki (obrana skórka i wykrojony ogryzek w jab³kach
i gruszkach), arbuza – w kostkê lub kulki, wykrawane ma³¹ ³y-
¿eczk¹; truskawki – ca³e; œliwki i morele – w po³ówkach, do
tego cz¹stki mandarynek i pomarañczy. Przygotowane owoce uk³adamy na tacce,
sch³adzamy. Do ma³ych miseczek wlewamy jogurt, najlepiej trzy smaki (ka¿dy
w osobnej miseczce): waniliowy, owoce leœne i bananowy. Owoce nadziewamy na
widelczyki lub patyczki (np. takie, jak do szasz³yków), maczamy w wybranym „di-
pie” i zjadamy. 

✓✓ Sposób trudniejszy: w garnuszku metalowym mieszamy 3 ³y¿ki mleka skonden-
sowanego light lub œmietanki s³odkiej 36% z dwiema czubatymi ³y¿kami prawdziwe-
go kakao, wkruszamy te¿ tabliczkê gorzkiej czekolady i tabliczkê mlecznej. Garnu-
szek wstawiamy do wiêkszego garnka z lekko wrz¹c¹ wod¹ (oko³o 3-4 cm na dnie)
i mieszaj¹c, rozpuszczamy czekoladê. Gdy jest p³ynna, dodajemy ³y¿kê alkoholu – li-
kier, spirytus, koniak; mieszaj¹c studzimy do letniej temperatury. Czyste, suche i bar-
dzo mocno oziêbione truskawki nadziewamy przy ogonku na drewniany patyczek
szasz³ykowy i szybko zanurzamy czubkiem, w 3/4, w gêstej czekoladzie. Patyk z go-
tow¹ truskawk¹ umieszczamy w po³ówce g³ówki kapusty, owiniêtej w srebrn¹ foliê,
wbijaj¹c jego wolny koniec w pó³kulê kapusty: patyczki utworz¹ jakby kolce „je¿a”. Py-
szne, a jakie dekoracyjne!

✓✓ Sposób najtrudniejszy: gotowe blaty bezowe mocno oziêbiæ, a nawet zamroziæ.
Bit¹ œmietanê typu „Œnie¿ka” ubiæ, lecz zamiast 3/4 szklanki zimnego mleka daæ 1/2
szklanki mleka z lodówki i 1/4 szklanki ledwo letniej ¿elatyny, rozpuszczonej wed³ug
przepisu. Naczynie do ubijania powinno byæ równie¿ bardzo zimne. Blat bezowy sma-
rowaæ szybko ubit¹ œmietan¹, na to œwie¿e, miêkkie owoce (truskawki, maliny, jago-
dy, brzoskwinie, porzeczki). Docisn¹æ lekko i ostro¿nie drugim blatem, pokryæ go
podobn¹ warstw¹. Trzeci blat daæ na wierzch, udekorowaæ bit¹ œmietan¹ bez ¿elaty-
ny, za to np. o smaku czekoladowym czy truskawkowym, ewentualnie zwyk³¹. Kroiæ
ostro¿nie, jak tort. Smakuje bosko zw³aszcza, gdy jest bardzo du¿o owoców!

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Teściowa, po latach ostrej wojny z zięciem,

zaprasza go na obiad. Gdy wychodzi po coś
do kuchni, nieufny zięć odkrawa kawałek ko−
tleta i daje kotu teściowej, bacznie go obser−

wując. Kot rzuca się na mięso, pożera je, po czym pada
w konwulsjach i sztywnieje. Zdobywszy dowód, że teściowa
chciała go otruć, zięć pędzi za nią z nożem do kuchni: sza−
motanina, łomot, wreszcie zapada cisza. Zięć, zdyszany, wra−
ca do pokoju i mamrocze: „A to wredna zołza! Trucicielka! Na−
reszcie się jej pozbyłem raz na zawsze!” Na to kot zrywa się
z podłogi i krzyczy: „YESSS! YESSS! YESSS!!!!” 

☺ ☺ ☺
Mama: − Synku, jesteś taki niegrzeczny! Bierz przykład z ta−

tusia.
Synek: − Co ty, przecież on siedzi w więzieniu!
− No tak, ale już niedługo wyjdzie za dobre sprawowanie!

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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Ojciec Œwiêty Benedykt XVI
mianowa³ arcybiskupa Henry-
ka Hosera S.A.C., dotychcza-
sowego sekretarza pomocni-
czego Kongregacji ds. Ewan-
gelizacji Narodów, biskupem
warszawsko-praskim.Ksi¹dz
Arcybiskup Henryk Hoser uro-
dzi³ siê w 1942 roku w Warsza-
wie. Ukoñczy³ Akademiê Me-
dyczn¹ w Warszawie, uzysku-
j¹c - w 1966 roku - dyplom
z medycyny. W roku 1968
wst¹pi³ do Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego
(Ksiê¿a Pallotyni), sk³adaj¹c 8
wrzeœnia 1970 r. pierwsz¹ pro-
fesjê zakonn¹. W latach 1975-
1995 pracowa³ jako misjonarz
w Rwandzie. 22 stycznia 2005
roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II mianowa³ go arcybiskupem
i Sekretarzem Pomocniczym
Kongregacji ds. Ewangelizacji
Narodów i Przewodnicz¹cym
Papieskich Dzie³ Misyjnych.
Ks. Henryk Hoser jest pierw-
szym polskim pallotynem,
który zosta³ podniesiony do
godnoœci arcybiskupa. 

� � �
Z okazji Miêdzynarodowego

Dnia Czerwonego Krzy¿a i Ty-
godnia PCK marsza³ek woje-
wództwa mazowieckiego
Adam Struzik spotka³ siê
z dzia³aczami PCK z terenu
Mazowsza. 27 maja w urzêdzie
marsza³kowskim przy ul. Ja-
gielloñskiej podziêkowa³ im za
pracê na rzecz rozwoju idei
czerwonokrzyskiej na Mazow-
szu. Spotkanie by³o okazj¹ do
wymiany doœwiadczeñ, infor-
macji o doœwiadczeniach, pro-
blemach oraz ustaleniu zasad
dalszej udanej wspó³pracy. 

� � �
Wiosna zawsze kojarzy siê

z odradzaj¹cym ¿yciem.
Pewnie dlatego przed-
szkolaki z „Wiatracz-
ka” na wiosennych
motywach opar³y
spektakl, którym chcia-
³y podziêkowaæ za utrzy-
manie ich placówki jeszcze
przez rok. 

Przypomnijmy, ¿e o „Wia-
traczku”, przedszkolu przy ul.
Kobielskiej 15, zrobi³o siê g³o-
œno dwa miesi¹ce temu
w zwi¹zku z zamiarem jego li-
kwidacji. Dzia³ania rodziców,
przedszkolnej kadry i mediów
spowodowa³y, ¿e placówka bê-
dzie jeszcze funkcjonowaæ.
Spektakl obejrza³ wicebur-

mistrz Pragi Po³udnie Jaros³aw
Karcz, proboszcz tutejszej pa-
rafii ksi¹dz Adam Szkóp oraz
dzielnicowi i miejscy radni:
Miros³awa Terlecka, Katarzyna
Doraczyñska, S³awomir Kali-
nowski, Adam Kwiatkowski
i Jaros³aw Krajewski. –  Liczy-
my, ¿e bêdziemy dzia³aæ d³u¿ej
ni¿ przez kolejny rok – z nadzie-
j¹ w g³osie mówi³a dyrektor
placówki Jolanta Kostko – bo

to bardzo dobre i potrzebne
przedszkole. Tê opiniê potwier-
dzi³ nam Waldemar Piwowarski
prezes SM „Grochów”, w któ-
rej zasobach zlokalizowany jest
„Wiatraczek”. 

� � �
7 maja Klub Radnych LiD

w Radzie m.st. Warszawy pod-
j¹³ decyzjê – na wniosek prze-
wodnicz¹cego Klubu Tomasza
Sybilskiego – o zmianie nazwy
na Klub Radnych Lewica
(SLD +SDPL). Decyzja ta zo-
sta³a uzasadniona rozpadem
porozumienia Lewicy i Demo-
kratów na szczeblu krajowym,
jak równie¿ zakoñczeniem
wspó³pracy SLD z Parti¹ De-
mokratyczn¹. 

� � �
W XIII edycji konkursu

„Poznajmy siê bli¿ej” organi-
zowanego przez Wydzia³ Pre-
wencji Komendy Sto³ecznej
Policji przy wspó³udziale Ma-
zowieckiego Kuratorium
Oœwiaty w Warszawie du¿y
sukces odnios³a dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej Nr 86
im. Bronis³awa Czecha
z Wawra w sk³adzie: Jakub
Leszczyñski IVa, £ukasz Try-
bulski Va, Mateusz Weigle

VIa oraz statysta Adrian Knio-
tek IVb pod kierunkiem peda-
goga Anety Moryñ. Zajêli III
miejsce pokonuj¹c 15 dru¿yn
z terenu Warszawy i okolicz-
nych powiatów. Celem kon-
kursu jest propagowanie wie-
dzy i w³aœciwych postêpowañ,
które mog¹ uchroniæ dzieci
i m³odzie¿ przed nieszczêœli-
wymi wypadkami oraz tym,
aby nie staæ siê ofiarami ró¿-
nego rodzaju przestêpstw. 

� � �
Na pocz¹tku kwietnia zapo-

wiadaliœmy, ¿e Rada Osiedla
Grochów-Kinowa wyst¹pi

o nadanie parkowi pomiêdzy
ul. Roz³uck¹, Turbinow¹ i Sy-
gietyñskiego nazwy „skwerek
berek”. I tak te¿ siê sta³o. Na-
zwê tê wymyœli³ Kuba Choj-

nacki z przedszkola „Akwa-
relka”. Jednak czêœæ rajców

Rady Warszawy, w której
kompetencjach le¿y

m.in. nadawanie
nazw, jest „berkowi”
przeciwna. Nazwa

przypad³a do gustu
nie tylko „Mieszkañco-

wi”, ale równie¿ redakcjom
stacji radiowych i dzienników.
Lobbowaniu „berka” wœród
sto³ecznych rajców podjê³a
siê przewodnicz¹ca Rady
Warszawy Ewa Malinowska-
Grupiñska. 

� � �
W œrodê 28 maja w Instytucie

Kardiologii w Aninie przy ul.
Alpejskiej uroczyœcie otwarto
now¹ Pracowniê Tomografii
Komputerowej oraz Rezonansu
Magnetycznego. 

� � �
Blisko 600 wystawców z 30

krajów wziê³o udzia³ w 53 Miê-
dzynarodowych Targach Ksi¹¿-
ki, które od 15 do 18 maja orga-

nizowane by³y w PKiN. ¯eby
dostaæ siê na targi zwiedzaj¹cy
i kupuj¹cy musieli swoje odstaæ
w d³ugiej kolejce. W czasie im-
prezy mo¿na by³o kupiæ ksi¹¿ki
(bez mar¿y poœredników) i po-
rozmawiaæ z wieloma znakomi-

tymi autorami. Wielkim zainte-
resowaniem cieszy³a siê Wanda
Chotomska, która udowodni³a,
¿e dzieci i m³odzie¿ nadal s¹
dla niej grup¹ najwa¿niejsz¹.
Profesjonalne stacje radiowe
i telewizyjne musia³y na wy-
wiad z autork¹ czekaæ w kolej-
ce, gdy¿ w pierwszej kolejnoœci
udzieli³a wywiadu uczniom
z warszawskiego Gimnazjum
Nr 38 (na zdjêciu), którzy krê-
cili film o Mironie Bia³oszew-
skim. 

� � �
7 i 8 czerwca w podwar-

szawskiej Góraszce odbêdzie
siê XIII Miêdzynarodowy Pik-
nik Lotniczy! W programie
wiele atrakcji, m.in.: legendar-
ny myœliwiec z czasów II woj-
ny œwiatowej, Supermarine
Spitfire, w malowaniu na
czeœæ Jana Zumbacha, dowód-
cy s³ynnego Dywizjonu 303;
najpopularniejszy transporto-
wiec œwiata Douglas C-47 Da-
kota, bohater legendarnego
mostu powietrznego nad oblê-
¿onym przez Sowietów Berli-
nem Zachodnim; ekstremalne
pokazy akrobacji samoloto-
wej; grupy rekonstrukcji hi-
storycznej, a dla najm³odszych
- weso³e miasteczko.

� � �
W sobotê 7 czerwca o godzi-

nie 8.30 rano w Oœrodku Edu-
kacji Kulturalnej SBM „Gre-
nadierów” al. St. Zjednoczo-
nych 40 spotka siê z osobami
chorymi, cierpi¹cymi z powo-
du chorób nowotworowych
i innych najciê¿szych schorzeñ
Uzdrowiciel CLIVE HARRIS.
Wstêp bez biletu.

(ab) (ar)
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Zaproszenia dla mieszkańców
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie - 29.05. Godz:
18.00 - Spotkanie literackie z Krzysztofem Œrod¹. CPK przy ul. Pod-
skarbiñskiej 2 (sala widowiskowa) wstêp wolny. 30.05. godz: 18.00 -
koncert zespo³ów rockowych: Leprechaun, TDK, Peryferia. CPK
przy ul. Grochowskiej 274.(wstêp wolny); Do 16 czerwca br. czyn-
na bêdzie wystawa zdjêæ „Ludzkie oblicze” autorstwa Pauliny Pu-
chalskiej 17-letniej uczennicy I klasy LO im. Powstañców Warszawy. 
�� Klub Dziwny Œwiat Edwarda M., Plac Szembeka 4a - 29.05.
godz. 18.30 - spotkanie z cyklu Festiwal Literatura Na Peryferiach –
„Ludzie z bloków” wieczór z Markiem Kochanem, autorem zbioru
opowiadañ „Ballada o dobrym dresiarzu” (2005); Tytu³owe opowia-
danie rozgrywa siê na Goc³awiu. Rozmowa o subkulturze blokersów
w kontekœcie nie tylko lokalnym oraz kulisach powstania ksi¹¿ki.
Wstêp wolny; 05.06. godz. 18.30„Nie mam mody na Pragê” spotka-
nie z Krzysztofem Michem, grochowianinem od pokoleñ zwi¹zanym
z prawobrze¿n¹ Warszaw¹, dziennikarzem, autorem wydanego w³a-
œnie albumu zdjêæ z prawobrze¿nej Warszawy pt. „Moje miasto Pra-
ga”.Rozmowa o kulturowym odrodzeniu Pragi Po³udnie i Pó³noc,
ró¿nicach miêdzy tymi dzielnicami.W programie kiermasz ksi¹¿ek
oraz wystawa zdjêæ Krzysztofa Micha. Wstêp wolny, Organizator:
Stowarzyszenie Creo.
�� Klub Kultury Goc³aw - Filia CPK ul. Abrahama 10 (wejœcie od
ul. Bora Komorowskiego) - 02.06.godz. 19.00 Szanty na Goc³awiu
- koncert znanego zespo³u „SAMHAIN” w sk³adzie: Katarzyna Wa-
silewska - Strza³kowska - œpiew, skrzypce; Ma³gorzata Kuropiejska –
skrzypce; Marek Strza³kowski – gitary, bodhran; Robert Kuba –
œpiew, quenas. Œwietna muzyka folkowa z l¹du i morza; 04.06. godz.
18.00 - „MOJE PERYGRYNACJE” – wernisa¿ wystawy fotografii
Roberta Gaczka, znanego taternika, przewodnika i pasjonata turysty-
ki pieszej; 05.06. godz. 19.00 - Wieczór kabaretowy w wykonaniu ze-

spo³u „FINEZJA”. W programie zabawne skecze przeplatane popu-
larnymi piosenkami estradowymi. 09.06. godz. 19.00 „Edith Piaff
pieœniarka mi³oœci”– autorski koncert w wykonaniu Barbary Zawo-
dnik, akompaniament – Andrzej Seroczyñski; 09, 10, 11, czerwca
(poniedzia³ek, wtorek, œroda), godz. 10.00–15.00 Warsztaty teatral-
ne dla twórczej i utalentowanej m³odzie¿y wytypowanej z liceów
ogólnokszta³c¹cych i zespo³ów szkó³ dzielnicy Praga Po³udnie. Indy-
widualne i nowatorskie podejœcie do klasycznych dzie³ kultury euro-
pejskiej poprzez ruch, muzykê i podstawowe elementy gry aktorskiej.
Prowadzenie – Dawid ¯akowski;
�� Przedszkole Nr 162 „Saski Zak¹tek” ul. D¹brówki 3 (drugie
wejœcie od ul. Francuskiej 34) – 31.05. godz. 10.00-14.00 Piknik
Rodzinny z okazji 50-lecia Przedszkola. 
�� Przedszkole Nr 110 im. Warszawskiej Syrenki, W-wa Falenica
ul. Bystrzycka 38 - 31 maja w godz. 10.30-15.00 Piknik Rodzinny;
�� Bia³o³êcki Oœrodek Sportu ul. Strumykowa 21 – 31 maja br.
godz. 11.30 – XIV Warszawska Olimpiada M³odzie¿y Niepe³no-
sprawnej. Dyscyplinom olimpijskim bêd¹ towarzyszyæ imprezy roz-
rywkowe. Wiêcej informacji na stronie www.stpromocja.pl
�� Urz¹d Dzielnicy Rembertów al. gen. A. Chruœciela 28 Sala Ko-
lumnowa (p. 214) cykl koncertów wiosennych. 04.06. œroda godz.
19.00 Musicale, musicale. W programie utwory m.in.: Jerrego Bocka,
G. Gershwina, Kandera, N.H. Browna, L.Bernsteina, J.Mandela,
Consuelo Velazqueza i I. Berlina.11.06. godz. 19.00 Co nam zosta³o
z tych lat. Piosenki dwudziestolecia miêdzywojennego. W progra-
mie piosenki m. in.: Henryka Warsa, Bronis³awa Kapera, Roberta
Stolza, Hansa Otto Borgmana, wykonywane niegdyœ przez takich wy-
konawców jak: Hanka Ordonówna, Pola Negri, Aleksander ¯abczyñ-
ski, Eugeniusz Bodo.Organizatorem jest Urz¹d Dzielnicy Rember-
tów. 
�� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 02.06. godz.
17.00 „Po¿arcie Królewny Bluetki”goœcinnie w Klubie Kultury Anin;

04.06. godz.16.00„Gwasz” warsztaty plastyczne, prowadzenie Piotr
Sochacki;14.06. godz. 18.00„Stacja Falenica” projekt multimedialny
w przestrzeni dworca PKP;15.06. godz. 14.00–19.00 „Œwiêto Faleni-
cy” piknik rodzinny, wspó³organizator Rada Osiedla Falenica;
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 30.05. godz.
19.00-20.00 - Konkurs plastyczny „Wiosna 2008” pod has³em „Ilu-
stracje do wybranych wierszy Zbigniewa Herberta”- og³oszenie wy-
ników i wernisa¿ prac; 31.05. godz. 17.00-21.00 - Rodzinny festyn
ogródkowy z okazji Dnia Dziecka – program artystyczny zabawa
z tañcami i konkursami dla dzieci i rodziców, plener plastyczny dla
dzieci i rodziców, wspólne grillowanie kie³basek, s³odki poczêstu-
nek;
�� Zespó³ Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej Al. St. Zjednoczo-
nych 24 (wejœcie od ul. Afrykañskiej) Scena Pod Zielon¹ Latarni¹
w Sali Kolumnowej - 30.05. godz. 11.00 przedstawienie teatralne
„Sceny z ¿ycia Smoków” dla zorganizowanych grup starszych Przed-
szkolaków i m³odszych klas szko³y podstawowej; 01.06. godz. 16.00
– przedstawienie dla wszystkich chêtnych dzieci wraz z rodzicami;
Wstêp wolny. 
�� Klubokawiarnia Bambini di Praga, ul. Jagielloñska 26, 2.06.
godz. 20.00 - Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej oraz ksiê-
garnia Bambini di Praga zapraszaj¹ na ods³onê IX Tomu Wielkiego
Œpiewnika Agnieszki Osieckiej  BigBandu Akwarium pod dyrekcj¹
Ryszarda Borowskiego. W programie: „Zielono mi” Komeda, Kury-
lewicz, Matuszkiewicz, Warska, Wróblewski;
�� Ogród Botaniczny PAN w Powsinie ul. Prawdziwka 2 - 1.06. –
Kiermasz ogrodniczy; Koncerty XIII Miêdzynarodowego Festiwalu
Pianistycznego „Floralia Muzyczne - Muzyka w Kwiatach” 2008;
01.06. godz.14.00 i 15.00 Katarzyna Hajduk, Magdalena Brzozow-
ska; 08.06. godz.14.00 i 15.00 Aleksandra Soboñ, Katarzyna Kra-
szewski; 15.06. godz.15.00 Bogdan Czapiewski – „Bogini Têczy –
irysy; 22.06. – Dzieñ ró¿.

Wiosna i lato s¹ okresem odpo-
czynku, spêdzania czasu z bliskimi
i radoœci ¿ycia. Jak to pogodziæ
z codziennymi obowi¹zkami? Cho-
cia¿by z przygotowywaniem uroz-
maiconych i smacznych obiadów?
Nadzieja jest w „Kotwicy” i nic
w tym dziwnego, bo przecie¿ ko-
twica jest symbolem nadziei...

PPH „Kotwica”, to renomowana firma, która
od pó³ wieku produkuje smakowite potrawy.
Oferta „Kotwicy” jest nie tylko bardzo szeroka,
ale i ³atwo dostêpna. Firma otworzy³a niedawno
dwa nowe punkty, które s¹ po³¹czeniem skle-
pów z restauracjami. Dostêpne w nich s¹ pro-
dukty spe³niaj¹ce najwy¿sze normy europejskie
i, co równie wa¿ne, przygotowane wg dawnych
receptur. Bez dodatków konserwantów i wype³-

niaczy. Mo¿na niedrogo kupiæ ca³y obiad, za-
nieœæ do domu i œmia³o udawaæ przed rodzin¹,
¿e jest siê autorem smakowitego poematu.
Mo¿na te¿ zaprosiæ rodzinê na ucztê w „Kotwi-
cy”. A warto, bo mimo, ¿e firma bazuje na tra-
dycyjnej polskiej kuchni, to nie stroni od wpro-
wadzania sprawdzonych smaków z innych czê-

œci œwiata. A nowe kompozycje smakowe nie s¹
brane z przepisów w kolorowych czasopi-
smach. W³aœciciel „Kotwicy” Andrzej Godlew-
ski, jako szef kuchni gotowa³ na morzach
i oceanach. Przemierzy³ (m.in. na legendarnym
„Stefanie Batorym”) chyba ca³y œwiat. I z ca³e-
go œwiata czerpa³ to, co najsmaczniejsze. 

Klopsy domowe w sosie myœliwskim, prosiê
z kasz¹, zrazy wo³owe w sosie borowikowym,
indyk w sosie morelowo-œliwkowym, wieprzo-
wina w sosie s³odko-kwaœnym, bitki wieprzo-
we w sosie grzybowym, czy rzadko jedzona
u nas œwie¿onka... To tylko wycinek „miêsnej”
obiadowej oferty „Kotwicy”. Ale „Kotwica” to
tak¿e s³ynne ju¿ rêcznie robione pierogi (m.in.
z owocami, miêsem, ruskie, carskie, z serem),
krokiety, ko³duny, uszka i pizze. To œwie¿e ryby
przygotowywane w galarecie, na pó³miskach,
w oleju. Wspomnieæ nale¿y równie¿ o ró¿nego
rodzaju sa³atkach, wêdlinach i garma¿erce. 

S³owem, oferta „Kotwicy” zaspokoi przez ca-
³y dzieñ nie tylko rodzinne apetyty, ale i sprosta
goœciom wa¿nych uroczystoœci. Biznesowe
spotkanie, komunia, chrzciny, wesele...
Nadzieja w „Kotwicy”! Nadzieja, smak, rzetel-
noœæ i zadowolenie. Bo „Kotwica”, to firma
sprawdzona i godna polecenia. Zreszt¹ mo¿na
sprawdziæ samemu...

Zapraszamy!
Dom Garma¿eryjny Warszawa-Anin 

ul. Marysiñska 3a
Dom Garma¿eryjny Warszawa-Stara Mi³osna

ul. Goœciniec 17
Sklep Firmowy Warszawa-Marysin 

ul. Potockich 111

NADZIEJA I SMAK W „KOTWICY”
REKLAMA REKLAMA
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Poradnia Chorób Sutka, Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania NZOZ na Niek³añskiej z wej-
œciem od Londyñskiej to adres doskonale znany nie tylko
pra¿anom. Leczy siê tu od 1999 roku ponad 42 tysi¹ce
osób z ca³ej Polski. 

Od 12 maja bie¿¹cego roku oferuje pacjentom o wiele wiêcej w nowych, przestronnych pomieszcze-
niach przy ul. Marokañskiej 16, w Centrum Medycznym Saska Kêpa, Specjalistyka i POZ NZOZ, pora-
ni, która kontynuje dzialalnoœæ wspomnianej Poradni. Przeprowadzka do nowego lokalu, gdzie zajmuje trzy
kondygnacje, rozpoczê³a siê kilkanaœcie dni temu, a stali pacjenci, wysoko ceni¹cy profesjonalizm lekarzy,
bardzo sympatyczny personel oraz nowoczesn¹ aparaturê diagnostyczn¹, chwal¹ nowy lokal.

– Jest tu tak swobodnie, przestronnie. W reje-
stracji nie ma kolejek, sporo miejsc parkingowych,
ogólnie bardzo mi siê podoba – uœmiecha siê pa-
ni Maria, pacjentka. – No i poczekalnia jest obszer-
na, wygodna! Mo¿na porozmawiaæ, wymieniæ do-
œwiadczenia a nie zawadzaæ wszystkim w w¹skim,
ciasnym korytarzu, jak w innych przychodniach –
dodaje pani Regina. – Tu jest tak przyjemnie, jak
w klubie! – ¿artuj¹ pacjenci.

Oferta us³ug medycznych jest pokaŸna. Badania
laboratoryjne, badania grupowe dla zak³adów pra-
cy, kompleksowe badania do prawa jazdy, bezp³at-
ne biopsje pod kontrol¹ USG, to ledwie ma³y wy-
cinek oferty.

– Od pocz¹tku naszej dzia³alnoœci zajmujemy siê
skuteczn¹ profilaktyk¹ raka piersi – mówi szefowa
poradni, dr n. med. Jolanta Kleszczewska – a tak¿e
raka szyjki macicy i jajników, gruczo³u krokowego.
Do dyspozycji pacjentów stworzyliœmy zespó³ bar-
dzo doœwiadczonych konsultantów, specjalistów
ginekologii, endokrynologii, osteoporozy, radiolo-
gii, onkologii oraz chirurgii onkologicznej. Te zakre-
sy badañ u nas refunduje pacjentom NFZ, podob-
nie jak np. dopplerowskie badanie przep³ywów na-
czyniowych. Nasz lokal na Niek³añskiej by³ za cia-
sny, te przenosiny przyjmujemy z wielk¹ ulg¹ i ra-

doœci¹. Mamy tu wiele miejsca, jasne, obszerne gabinety z doskona³ym wyposa¿eniem, wprost chce siê
pracowaæ! Czêœæ badañ wykonujemy nadal na Niek³añskiej, lecz wiêkszoœæ ju¿ przeniesiono na Marokañ-
sk¹ 16. Uprzedzamy telefonicznie o zmianach. Gdyby ktoœ wola³ upewniæ siê, gdzie powinien siê udaæ na
umówion¹ wizytê, najlepiej dzwoniæ pod numer 022 672 78 57, 022 671 63 13, 022 610 10 57.

Mammografia (LORAD IV-M, Sophia Classic) wraz z konsultacj¹ onkologa, RTG - pe³en zakres,
USG (VINGMED SYSTEM FIVE, Toshiba) pozwalaj¹ce na badanie sutka, tarczycy, jamy brzusznej, gru-
czo³u krokowego, j¹dra, ginekologiczne (w tym transvaginalne), ga³ki ocznej, kolana, stawu barkowe-
go, przezciemi¹czkowe, wêz³y ch³onne, przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler), densytometria (ACHIL-
LES PLUS), biopsje pod USG, konsultacje ginekologiczne i endokrynologiczne na wysokim poziomie
i w bardzo szerokim zakresie, wizyty u chirurga – onkologa, – za to wszystko pacjenci nie p³ac¹. 

Mammografia dla pañ do 50 roku ¿ycia i po 69 roku ¿ycia – ze skierowaniem od lekarza pierwsze-
go kontaktu lub od ginekologa, dla pañ miêdzy 50 a 69 r. ¿. – bez ¿adnego skierowania, wystarczy
skontaktowaæ siê z Poradni¹ i umówiæ na badanie. Nie warto czekaæ, a¿ coœ nas zaniepokoi, lepiej
badaæ siê systematycznie.

W Centrum Medycznym „Saska Kêpa” poza NFZ – póki co – przyjmuje kardiolog, reumatolog, uro-
log, ortopeda, alergolog, laryngolog, dermatolog, diabetolog, stomatolog, protetyk i implantolog,
chirurg naczyniowy a tak¿e – uwaga! – coraz czêœciej poszukiwany lekarz medycyny estetycznej!
Trwaj¹ starania, by us³ugi tak¿e tych specjalistów refundowa³ NFZ, lecz nie jest to sprawa prosta
a procedury, mimo starañ kierownictwa przychodni, musz¹ potrwaæ.

Placówka spe³nia przyjazne pacjentom wymogi unijne. Jest czyœciutko i pogodnie. Wejœcie, klat-
ka schodowa, gabinety i inne pomieszczenia s¹ znakomicie przystosowane dla pacjentów niepe³no-
sprawnych. Zbudowano podjazd i specjaln¹ windê dla wózków inwalidzkich. Teraz – wystarczy tyl-
ko chcieæ zadbaæ o zdrowie swoje i bliskich. Powodzenia! Katarzyna Jasiek

dr n. med. Jolanta Kleszczewska
specjalista onkolog, internista, radiolog

prof. dr hab. Edward Stanowski
specjalista chirurg onkolog

prof. dr hab. Maksymilian Siekierzyñski
specjalista endokrynolog lekarz medycyny Maciej Mazur specjalista radiolog
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KUPIĘ
�� AAA Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, obrazy, meble, zegary oraz
inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� MONETY – BANKNOTY – PA-
PIERY WARTOŒCIOWE. Wycena
i KUPNO. 

Tel. 022 407-02-20; 0506-025-125
�� Znaczki, pocztówki, monety, me-
dale, banknoty, akcje. 

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

AUTO−MOTO
� Autoalarmy, centralne zamki, elek-
tryczne szyby, naprawa, monta¿. 

Tel. 022 615-81-50

AUTO−MOTO/kupię
� Opla – Skodê. Tel. 0506-871-924

SPRZEDAM
� Nowe greckie futro z norek, kolor
kremowy, rozmiar 42, cena 3000 z³. 

Tel. 515-196-127
� Odkurzacze Rainbow – nowe, u¿y-
wane – serwis, konserwacja, akceso-
ria. Tel. 0606-742-822 

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE
�� Alkoholowe odtrucia, narkoty-
kowe, Esperal. Tanio. Gabinet, do-
jazdy. 

Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
��Masa¿ z dojazdem do klienta. 

Tel. 0502-444-916

NAUKA
� Francuski, rosyjski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji
i warunków technicznych, aktów cy-
wilnych, œlubów. Poœrednictwo biur
wykluczone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka. Tel. 607-163-744
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie nieru-
chomoœciami – studia podyplomowe. 

Tel. 022 879-87-66
�� Prawo Jazdy – szkolenie tel. 022
499-34-82 www.abcosk.pl Grochów
ul. Tarnowiecka 54/17
� Szkolenia BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię
� Bezpoœrednio kupiê plac na Gro-
chowie zabudowany lub niezabudo-

wany – pod budownictwo wieloro-
dzinne. Pilne! Tel. 022 610-77-94; 

0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
� Gara¿ przy ul. Marsa (murowany, na
terenie ogrodzonym). Tel. 0502-811-363
� Kawalerkê 30 m kw. Rembertów. 

Tel. 503-453-595
�Mieszkanie ul. Igañska 32, 2 poko-
je, 57 m kw. Tel. 0609-99-80-11
� Mieszkanie - Grochów. 

Tel. 022 643-09-10

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
� Dzia³kê w Rembertowie - 720
m kw. Tel. 0500-752-236
� Gara¿ na Komorskiej 55, 18 m kw.,
murowany. Tel. 022 879-83-98; 

695-44-10-07
� Mieszkanie Kobielska, 44 m kw. 

Tel. 511-917-131 

DAM PRACĘ
� AVON – korzystne warunki wspó³-
pracy. Tel. 0602-623-916
�� Agencja ochrony poszukuje od
zaraz do pracy mê¿czyzn w wieku
40-60 lat. Bardzo dogodne warunki
pracy i p³acy. Tel. 0696-518-491; 

0605-730-180
� Dr Nona – produkty uzdrawiaj¹ce
z Morza Martwego. Kosmetyka +
zdrowie. Tel. 0602-654-917
� Ekspedientki/ów, kasjerki/ów za-
trudni sklep przy Tarnowieckiej. In-
formacje tel. 022 740-01-90

� Ekspedientki/ów z doœwiadcze-
niem w dziale miêsnym zatrudni
sklep przy Tarnowieckiej. Informacje
tel. 022 740-01-90
� Firma z bran¿y us³ug komunalnych
zatrudni osobê na stanowisko: po-
mocnik kierowcy/sortowacz. 

Tel. 022 750-93-13
� Firma z bran¿y us³ug komunalnych
zatrudni osobê na stanowisko: pra-
cownik administracyjny z prawem ja-
zdy. Tel. 022 750-93-13
� Krawcowej ul. Targowa 16. 

Tel. 022 618-02-55
�� Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê. 

Tel. 022 815-30-62
� Potrzebna m³oda, energiczna do
pomocy w biurze ksiêgowym. 

Tel. 608-430-903
��Pracownikowi fizycznemu w zak³a-
dzie tworzyw sztucznych – recykling.
Praca na m³ynie przy ul. Marsa. 

Tel. 0601-355-450; 022 812-60-09
� T³ocznia p³yt kompaktowych GM
Records poszukuje kandydatów do
przyuczenia na stanowisko: OPERA-
TOR T£OCZNI. Miejsce pracy: War-
szawa Wawer. Praca w systemie 4-
zmianowym, równie¿ w weekendy.
Oferujemy: umowê o pracê, sta³e
wynagrodzenie plus premiê oraz przy-
jazn¹ atmosferê pracy. Prosimy prze-
s³aæ CV na adres e-mail: aplikacje
@gmrecords.pl lub poczt¹ tradycyjn¹:
GM Records Marek Grela ul. Heliotro-
pów 45/53, 04-796 Warszawa
RAMKA
� Ulotki. Tel. 0-790-552-588
www.roznoszenieulotek.pl

�� UNIWERSUM zatrudni pracow-
ników na parkingach strze¿onych. 

Tel. 0-600-930-327

� Zatrudniê preserów, tak¿e osoby
niepe³nosprawne. 

Tel. 022 613-32-79; 0600-082-205

PRAWNE
� Kancelaria Prawna, przystêpne ce-
ny, szeroki zakres us³ug.Czynna co-
dziennie oprócz czwartków, ul.Gro-
chowska 207 (Universam nad ban-
kiem). Tel. 0509-959-444, 

(022) 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw. Te-
resa Zdanowicz. Sprawy: cywilne,
karne, rodzinne, spadkowe. Wawer
- Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
�� KANCELARIA ADWOKACKA
– prawo cywilne, karne, spadkowe,
rodzinne –obs³uga. Porady. Miê-
dzylesie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wto-
rek i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692

RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny zakres.
Kancelaria Prawna Pietruk s.c. Kon-
kurencyjne ceny ul. Grochowska
306/308 lok. 29. Tel. 022 879-92-29;
0502-27-51-94; www.pietruk.eu 

RÓŻNE
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê, ¿yczli-
wie pomogê, cierpliwie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60;
0606-763-006

� Nasze Hobby - sklep z art. do deco-
upage, scrapbookingu i filcowania.
Zapraszamy na kursy i pokazy. Al.
Stanów Zjednoczonych 32 lok. 2. 
Tel. 022 402-68-18, www.naszehobby.pl
� Oddam drobny gruz ceglany - Fa-
lenica. Za³adunek gratis, ma³e i du¿e
iloœci, mo¿liwoœæ zorganizowania
transportu. Tel. 660-480-742; 

517-657-758
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul. Kaw-
cza 40. Tel. 0600-236-046

SPORT
� Si³ownia, sauna Podskarbiñska 7
B – najtaniej! Tel. 022 870-52-72

USŁUGI
� Administrowanie nieruchomoœcia-
mi. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie nieru-
chomoœciami. Tel. 022 380-32-03; 

0607-838-608
�� ALKO PRZEPROWADZKI
i meblowozy. 1 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
�� Automatyczne pralki – naprawa,
tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132

� Automaty Bramy Napêdy Monta¿
Serwis, konserwacja. ELBRAM 

Tel. 0783-995-728
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
�� Dekarstwo, blacharstwo. 

Tel. 0510-487-868
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, monta¿, in-
stalacje elektryczne, pralki. 
Tel. 0601-93-68-05; 022 612-92-70
�� Elektryczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� FOCUS SERVICE - naprawa tele-
wizorów w domu klienta. 

Tel. 0603-40-90-20
��GAZ, HYDRAULIKA – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie pie-
ca, termy, kuchni, pod³¹czenia, prze-
róbki, naprawy. Tel. 022 610-88-27; 

0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, panele,
gwarancja – Firma G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53, 0504 61 88 88
� Glazura - remonty. 

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

Tel. 022 671-05-82
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe – solidnie. 

Tel. 022 610-81-21; 0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan. Gaz.,
CO, piece, filtry. 

Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
� Hydrauliczne i inne remontowe. 

Tel. 0662-037-118 (po 15.00)
�� Hydrauliczne, inst.CO., Inst.
Wod.-Kan., przeróbki. 

Tel. 0516-508-397
RAMKA
��KLIMATYZACJA – domy, biura,
sklepy. Tel. 0601-345-135
��Malowanie, tapetowanie, panele. 

Tel. 022 615-76-97; 0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
��Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
� Malowanie, tapetowanie, remonty. 

Tel. 022 612-21-74; 0501-028-073
� MALOWANIE, GLAZURA I IN-
NE. Tel. 0504-242-103
�� Nadruki na odzie¿y i gad¿etach.
Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
�� Naprawa i przestrajanie telewi-
zorów krajowych i zagranicznych,
magnetowidów, urz¹dzeñ elektro-
nicznych. Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
�� Naprawa pralek. Emeryci i ren-
ciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 503-846-135
� Naprawa – pralki, lodówki – tanio! 

Tel. 022 644-23-12; 0697-120-312 
� Naprawa telewizorów u klienta.
Dojazd gratis. 

Tel. 671-94-53; 0692-420-605
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek), z³om
w ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport. Sprz¹-
tanie piwnic. Tel. 022 499-20-62 

�� ODKURZANIE CENTRALNE. 
Tel. 0601-345-135

�� Odzie¿ skórzana i motocyklowa,
futra, ko¿uchy – przeróbki oraz
wszelkie naprawy. Ul. Zamieniecka
63. Tel. 022 610-23-05
� Pielêgnacja ogrodów, koszenie
trawników. Tel. 0 888 906 138
� Pralki, lodówki tel. 0601-361-830; 

0604-910-643; 022 671-80-49
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów,
magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska
22. Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³adzin, ta-
picerki meblowej i samochodowej.
Profesjonalnie. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0606-743-873 
�� Reklama, szyldy, kasetony, neo-
ny. Ul. Patriotów 237. 

Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
�� REMONTY. Tel. 0504-242-103
� SZAFY WIŒNIEWSKI MEBLE
solidnie, sprawnie, sympatycznie. 

Tel.0501-625-524
� Szycie na miarê – kostiumy i gar-
sonki. Tel. 022 870-01-59
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. Tel. 022 810-38-04; 

0602-126-214
�� Stolarstwo, lakiernictwo. Meble
na wymiar, kuchenne, biurowe, szafy
wnêkowe, garderoby itp. Ciêcie p³yt. 

Tel. 0694-94-99-49; 022 619-52-76
� Stolarstwo – meble na wymiar,
kuchnie. Tel. 0888-785-778
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakiero-
wanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, przek³adanie,
cyklinowanie, lakierowanie – osobi-
œcie. Tel. 022 810-70-88; 0609-542-
545
� Verticale, kraty, zabudowy balko-
nów. Tel. 022 870-17-09; 

022 610-19-92
� ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy,
pranie verticali. Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i naprawy. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety an-
tyw³amaniowe – produkcja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu, œmie-
ci, drzewa, liœci i mebli. 

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

ZDROWIE
�� BEZP£ATNIE STOMATOLO-
GIA: LECZENIE I PROTEZY
NFZ. Tel. 022 870-55-00

ZIELARSTWO
� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Medycz-
ny C.H. Szembeka róg Gdeckiej i Ko-
morskiej, paw. 53 D obok Agencji
op³at – Zielarstwo – pe³ny asorty-
ment, profesjonalne porady. Tel.
0602-648-813

ZWIERZĘTA – PSY
� Studio Psich Fryzur – strzy¿enie
i k¹piele psów. Ul. Grenadierów 9. 

Tel. 0504-172-010

Doradztwo Prawne – pe³ny zakres.
Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
Konkurencyjne ceny ul. Grochow-
ska 306/308 lok. 29. 
Tel. 022 879-92-29; 0502-27-51-94;

www.pietruk.eu 

Ulotki. Tel. 0-790-552-588
www.roznoszenieulotek.pl

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek), z³om
w ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport. Sprz¹-
tanie piwnic. Tel. 022 499-20-62 

KLIMATYZACJA – domy, biura,
sklepy. Tel. 0601-345-135

Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046
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Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA REKLAMA

I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E

hurt detal
✓ grzejniki  

✓ wk³ady kominowe
✓ rury i kszta³tki (plastik, miedŸ)

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), 

tel. 789 59 62, 789 61 07
kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00

URZ¥D MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
DELEGATURA W DZIELNICY WESO£A

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 03.80.721 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy 
informuje, ¿e:

1. W Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Weso-
³a zosta³a wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegaj¹cej na budowie ulicy Diamen-
towej w Dzielnicy Weso³a na odcinku od ulicy Biesiadnej do ulicy Jana Paw³a II, wraz z budow¹ kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem œcieków do Kana³u Wawerskiego oraz wykonanie nowego, ¿elbetowego
przepustu na Kanale w miejscu istniej¹cego, na dzia³kach ew. nr 13/1, 13/3, 13/5, 45/3, 45/4, 420/2, 434,
499 z obrêbu 07-14 oraz 61/4, 61/5, 58/7, 53/11, 53/10, 53/9, 54/4, 53/7, 53/8, 20/3, 20/2, 20/16, 152,
199/1, 25/14, 25/13 z obrêbu 07-10.

2. Decyzja wraz z za³¹cznikami znajduje siê do wgl¹du w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy
w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy Weso³a, 05-075 Warszawa-
Weso³a, ul. 1. Praskiego Pu³ku 33, pok. 206.

3. Od decyzji tej s³u¿y stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem Delegatury Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy Weso³a w terminie 14 dni od ukazania siê obwieszczenia.




