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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
673−90−99

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka
ortodoncja
u WA G A !
Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

MAŁE MIESZKANIA
CENA brutto od 6800 zł za m2

NOWA INWESTYCJA
ul. BESKIDZKA 31
www.egrib.pl

Tel./fax 22 879−73−86

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73
tel. (22) 613 50 33,

(22) 870 27 17

RABAT
do 37%*

* przy 100% wp³acie

Kiedy harowaæ?
Mam czyst¹ kartotekê u „pol-

skich kupców”, bo choæby nie
dalej ni¿ dwa miesi¹ce temu pi-
sa³em, ¿e przesad¹ jest, by
otwierali swoje sklepy w nie-
dzielê, bo ka¿dy jest w stanie
w sobotê zaopatrzyæ siê na
dwa dni, a poza tym w odwo-
dzie pozostaj¹ sklepy w gale-
riach. Chcia³bym jednak, by
s³usznie upominaj¹c siê o rów-
ne traktowanie, zechcieli sami
od siebie równo wymagaæ.

Mam pod nosem bazar
Szembeka. Wspania³e zaple-
cze œwie¿ych warzyw, miês,
których nie ma w osiedlowych
sklepach, wêdlin inaczej wê-
dzonych. Na w³asne ¿yczenie
kupców targowisko to funkcjo-
nuje, jako miejsce zaopatrze-
nia tych, którzy nie pracuj¹,
czyli tych, którzy maj¹ naj-
mniej pieniêdzy. Po 17.30
wracaj¹cy z pracy cz³owiek
mo¿e tam, co najwy¿ej zoba-
czyæ, jak wygl¹daj¹ poumy-
wane lady. Przed 9.00 te¿ nie
ma jeszcze po co tam iœæ.

Wiem te¿, ¿e kupiectwo
uwielbia wyje¿d¿aæ na d³ugi
weekend. Wtedy w pobliskim
Lidlu - t³umy. Polski kupiec -
jak znam ¿ycie - pewnie wiêc
zg³osi wniosek, by zakazaæ Li-
dlom pracy w dnie, w których
kupiec chce mieæ wolne. I bê-
dzie wierzy³ w racjonaln¹ pod-
stawê do wprowadzenia takie-
go zakazu. No bo Polak taki
jest. Haruje wtedy, kiedy nie-
specjalnie jest to potrzebne
(w niedziele), natomiast roz-
grzesza siê z bumelki w dni
powszednie, bo przecie¿... ha-
ruje w œwi¹tek i pi¹tek... Nie
jest tak? I nie tylko w handlu? 

Tomasz Szymański

Nr 11(534) ROK XXI 9.06.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

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

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

Ostatnio otrzymaliœmy od Czytelników spo-
ro sygna³ów, ¿e do ich mieszkañ chcia³ siê
dostaæ jakiœ dziwny hydraulik. Wyjaœniamy
sprawê i jednoczeœnie ostrzegamy: Uwa¿aj
z „Mieszkañcem”!

Uwa¿aj z „Mieszkañcem”

Metoda na kran i hydraulikaMetoda na kran i hydraulika
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TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl
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ul. MIÊDZYBORSKA 57/65 lok. 46 a
tel. (22) 646-02-57         

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

Ju¿ niebawem zmieniamy lokalizacjê!
Nowa siedziba: ul. Grochowska 336

OPTYK, OKULISTA

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

Ponadto SPECJALIŒCI:
dermatolog chirurg ginekolog pediatra

alergolog urolog nefrolog

PROMOCJA
– najtañsze badania laboratoryjne 

w Warszawie

Zapraszamy do nowo otwartej przychodni
NZOZ Centrum Medyczne Vital 

Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8.00-20.00

tel.: 22 414 14 80
www.vitalclinic.pl

ul. Kwatery G³ównej 46 
lok. U1

DojedŸ do nas tramwajem linii nr  3, 9, 24 
(przystanek „Kwatery G³ównej”) 

lub autobusem linii nr 188 (przystanek „Podolska”)

W ramach 
– lekarz rodzinny, pielêgniarka i po³o¿na (POZ)

LAPTOPY, KOMPUTERY, NETBOOKI

NAPRAWA I SERWIS 
SKUP UŻYWANYCH LAPTOPÓW także zepsutych

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH LAPTOPÓW atrakcyjne ceny!!!

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

www.sinpro.pl serwis@sinpro.pl
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KRONIKA POLICYJNA
VI i VII Komendy Rejonowej

Próbowa³ zgwa³ciæ 
by³¹ konkubinê

Rozstali siê pó³ roku temu. Jednak mê¿czyzna
nie móg³ pogodziæ siê z takim zakoñczeniem
zwi¹zku. By³ na tyle zdesperowany, ¿e potrafi³
po³o¿yæ siê na wycieraczce i przespaæ noc
u drzwi swojej konkubiny. Po takiej nocy kobieta
„zmiêk³a” i wpuœci³a konkubenta do œrodka. Roz-
mawiali, pili piwo. Po k¹pieli mê¿czyzna rzuci³
siê na swoj¹ „by³¹”, usi³uj¹c j¹ zgwa³ciæ. W mie-
szkaniu by³ 14-letni syn kobiety, który próbowa³
ratowaæ matkê - dosta³ w twarz od agresywnego
mê¿czyzny, wiêc uciek³ z mieszkania i zawiado-
mi³ policjê. Patrol powtrzyma³ rozochoconego
konkubenta. Kobieta z³o¿y³a zawiadomienie
o próbie zgwa³cenia. S¹d aresztowa³ mê¿czyznê.

Z³apani sprawcy napadu z marca
Kryminalni z po³udniowopraskiej komendy

rozwi¹zali zagadkow¹ sprawê marcowego napa-
du na mê¿czyznê wracaj¹cego z pracy. Powiedz-
my - w nie bardzo trzeŸwym stanie. Na Grocho-
wie mê¿czyzna przysn¹³ na ³aweczce na przy-
stanku. Tam próbowali go okraœæ ma³oletni.
Obroni³ siê. Ale znów zasn¹³, obudzi³ siê tylko na
chwilê, by straciæ przytomnoœæ - po uderzeniu
w ty³ g³owy przez nieznanych sprawców. Mê¿-
czyzna w wyniku tego napadu straci³ portfel i te-
lefon komórkowy. Po trzech miesi¹cach po³u-
dniowoprascy policjanci wykryli sprawców: 16-
latka i 21 - letniego mê¿czyznê.

Ukrad³ laptop
Podczas oficjalnego spotkania na obiektach

„Or³a” jednemu z uczestników zginê³a torba
z laptopem. Zawiadomieni po³udniowprascy po-
licjanci wytypowali osobê podejrzan¹ - jak siê
okaza³o - trafnie. Sprawca zosta³ zatrzymany.

Goœcinne wystêpy 
w hipermarkecie

Ochroniarze jednego z hipermarketów zatrzy-
mali podejrzanego o kradzie¿ sprzêtu elektronicz-
nego. Wezwano policjantów, którzy podjêli czyn-
noœci dokumentuj¹ce czyn zabroniony. Sprawca -
na goœcinnych wystêpach - dobrowolnie podda³

siê karze - otrzyma³ wyrok 8 miesiêcy wiêzienia,
w zawieszeniu na 3 lata. Oprócz tego zosta³ pod-
dany dozorowi policyjnemu.

Z³apany poszukiwany 
Mê¿czyzna poszukiwany Europejskim Naka-

zem Aresztowania wpad³ po poœcigu w rêce bia-
³o³êckich policjantów. 28-letni Pawe³ S. by³ po-
szukiwany przez policjantów za oszustwa banko-
we. Podczas legitymowania w nocy przez patrol,
mê¿czyzna rzuci³ siê do ucieczki. Jeden z poli-
cjantów biegn¹c za nim wpad³ w dziurê i z³ama³
nogê. Oszusta uj¹³ inny funkcjonariusz. Mê¿czy-
zna pochodzi³ spod Kêtrzyna. Ukrywa³ siê na
Bia³o³êce od oko³o roku.

Nielegalny pobyt 
i nielegalny handel

Policjanci zajmuj¹cy siê przestêpczoœci¹ go-
spodarcz¹ przeprowadzili kontrolê okolic Stadio-
nu Narodowego pod k¹tem handlu nielegalnym
towarem. Okaza³o siê, ¿e w rejonie dawnego Sta-
dionu X-lecia mo¿na jeszcze spotkaæ amatorów
papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funk-
cjonariusze zatrzymali 29-letniego obywatela In-
dii i zabezpieczyli 50 paczek trefnych papiero-
sów. Dodatkowo wysz³o na jaw, ¿e mê¿czyzna
przebywa w naszym kraju nielegalnie. Teraz zaj-
m¹ siê nim policjanci z wydzia³u ds. wykroczeñ
i postêpowañ administracyjnych.

Pokrzywdzony wytropi³ z³odzieja
Policjanci otrzymali zg³oszenie o kradzie¿y ro-

weru. Pokrzywdzony zezna³, ¿e pozostawi³ rower
przed sklepem, a kiedy wyszed³  zobaczy³ ju¿ tyl-
ko odje¿d¿aj¹cego na nim m³odego cz³owieka.
Funkcjonariusze przyjêli zawiadomienie oraz
podjêli czynnoœci operacyjne. W miêdzyczasie
sam pokrzywdzony zatelefonowa³ pod alarmowy
numer pogotowia policyjnego i powiadomi³, ¿e
w³aœnie widzia³ sprawcê kradzie¿y swojego ro-
weru. Ju¿ po kilku minutach 17-letni Grzegorz U.
by³ zatrzymany. Zawiadamiaj¹cy potwierdzi³, ¿e
to w³aœnie on odjecha³ na jego rowerze sprzed
sklepu. Policjanci zajmuj¹cy siê zwalczaniem
przestêpczoœci przeciwko mieniu sprawdz¹ rów-
nie¿, czy Grzegorz U. nie ma na swoim koncie
wiêkszej liczby podobnych przestêpstw. toms
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Ryszardowi Kalkhoffowi
„Zacnemu Mieszkañcowi”

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia po œmierci

MA£¯ONKI
sk³adaj¹ Barbara i Wies³aw Nowosielscy
z zespo³em redakcyjnym „Mieszkañca”

Panu Ryszardowi Kalkhoff
Wyrazy szczerego ¿alu i  wspó³czucia z powodu œmierci

¿ony Barbary
sk³adaj¹

Dyrekcja oraz pracownicy 
Szpitala Grochowskiego w Warszawie

Panu 

Ryszardowi Kalkhoff

wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia 
po stracie

¯ony
sk³adaj¹

Dyrektor i pracownicy 
Samodzielnego Zespo³u Publicznych

Zak³adów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa Praga Po³udnie

Panu Ryszardowi Kalkhoffowi
Radnemu Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. Warszawy

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

¿ony Barbary
sk³adaj¹ Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. Warszawy

Ryszardowi, Radnemu Dzielnicy Praga-Po³udnie, 
a przede wszystkim naszemu

Przyjacielowi
wyrazy wspó³czucia oraz g³êbokiego ¿alu z powodu œmierci ukochanej 

Basi
sk³adaj¹

Irena, Bo¿enka, Teresa, Dorota, Ma³gosia, Tomek, Bogdan, Jarek

Metoda wygl¹da mniej wiê-
cej tak: obcy cz³owiek puka
do drzwi (lub dzwoni domofo-
nem) i doœæ niejasno, ale prze-
konywuj¹co, informuje, ¿e
przyszed³ do kranu, do wody,
do sprawdzenia, do instala-
cji.., i ¿e trzeba go wpuœciæ.
Ma to sprawiæ wra¿enie, ¿e
mê¿czyzna jest pracownikiem
administracji i albo przyszed³
do jakieœ awarii, albo do
sprawdzenia instalacji wod-
nej. Niestety, wiele osób siê
nabiera na takie zachowanie
i wpuszcza delikwenta do
mieszkania. „Hydraulik” maj-
struje przez kilka minut przy
kranie, coœ tam montuje. Daje
nam nastêpnie do skosztowa-
nia „pysznej” kranówki i jakiœ
dokument do podpisania. Ma
to sprawiaæ wra¿enie, ¿e niby
trzeba pokwitowaæ wykonanie
us³ugi. I co siê okazuje? ¯e
w³aœnie „dobrowolnie” zaku-
piliœmy na raty filtr do wody,
który zosta³ zamontowany
nam na kranie…

Taki w³aœnie sposób dystry-
bucji filtrów wybra³a firma
(nazwijmy j¹ A.) zarejestro-
wana przy ul. Tarchomiñskiej.
– To nie ¿adna firma, tylko
oszuœci! – denerwuje siê Zdzi-
s³aw Matejko z ul. Kamion-
kowskiej (na zdjêciu) jeden
z naci¹gniêtych klientów i po-
kazuje „Mieszkañcowi” zde-
montowany filtr. – Chcia³em
oddaæ im to urz¹dzenie i by-
³em przed siedzib¹ ich firmy
kilka razy. Zamkniête na czte-
ry spusty. Na telefon odpowia-
da jedynie automatyczna se-
kretarka… Panu Zdzis³awowi
trochê wstyd, ¿e da³ siê naci¹-

gn¹æ, ale stara siê ostrzec in-
nych mieszkañców Pragi. Nie
chce sp³acaæ ratalnie (przez
trzy lata) „dobrowolnego” za-
kupu.

Prawdopodobnie ten sam
„hydraulik” przestraszy³ rów-
nie¿ s¹siadkê pani Marty z ul.
Grochowskiej. – Dobija³ siê
do drzwi, ¿eby go wpuœciæ, ¿e
on do wody, do instalacji…
– mówi „Mieszkañcowi” pani

Marta. – S¹siadka mu nie
otworzy³a, ale ja siê teraz bojê
wychodziæ z mieszkania, bo to
mo¿e jakiœ z³odziej… Wszyst-
ko na to wskazuje, ¿e to nie
z³odziej, ale nie do koñca
uczciwa firma A. – Znamy tê
firmê. Jest na ni¹ wiele skarg
– s³yszymy w infolinii sto³ecz-
nego rzecznika konsumenta. 
– I pomagamy poszkodowa-
nym osobom. W ci¹gu dziesiê-
ciu dni trzeba wys³aæ listem
poleconym pismo do tej firmy,
¿e odstêpuje siê od umowy za-
kupu. I nie p³aciæ rat! Formu-
larz pisma odstêpuj¹cego od

umowy zakupu mo¿na znaleŸæ
na www.konsument.um.warsza-
wa.pl

Wiêcej informacji w sprawie
udziela nam Anna Brzozow-
ska-Filipowicz z miejskiego
wydzia³u rzecznika konsu-
mentów: – Niewa¿ne, czy fir-
ma, która „wcisnê³a” nam ja-
kiœ towar odbierze polecone
pismo odstêpuj¹ce od umowy
zakupu. W œlad za tym pismem

nale¿y przesy³k¹ przes³aæ fir-
mie towar i dobrze jest powia-
domiæ bank, który kredytuje
umowê. Nawet jeœli w czasie
„dobrowolnego” zakupu pod-
pisaliœmy, ¿e dokonujemy go
œwiadomie, to odst¹pienie od
umowy jest skuteczne i nie ma-
my obowi¹zku sp³acaæ ¿ad-
nych rat. Poszkodowany pan
Zdzis³aw ju¿ wys³a³ do firmy
A. list z pismem odstêpuj¹cym
od umowy. Radzimy wszyst-
kim Czytelnikom, by byli
uwa¿ni i czujni. Naci¹gacze
nie œpi¹! Ale „Mieszkaniec”
czuwa. ar

Metoda na kran i hydraulikaMetoda na kran i hydraulika
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Panu Ryszardowi Kalkhoffowi wraz z rodzin¹
serdeczne wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci ma³¿onki

Barbary Kalkhoff
sk³adaj¹ 

Dyrektor i Pracownicy Centrum Promocji Kultury 
w Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy

Panu

Ryszardowi Kalkhoffowi
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia oraz ¿alu z powodu œmierci 

¯ony 
sk³ada 

Samorz¹d Mieszkañców Saskiej Kêpy

Wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia

Mê¿owi, 
Synowi, 
Bliskim 

i Przyjacio³om

ŒP

Basi 
Kalkhoff

zawsze pogodnej, 
wra¿liwej, niez³omnej

sk³ada
El¿bieta Goliñska

Mieliœmy wiele szczêœcia,
¿e by³a…
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Zapraszamy: Pl. Powstańców 2, tel. 22 622 04 09
ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

ul. Grenadierów 21, tel. 22 871 34 16, 
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9 tel. 22 379 72 91

P£YTA BLATY 
OKUCIA I AKCESORIA MEBLOWE
CIÊCIE I OKLEJANIE FORMATEK

Szeroka gama produktów renomowanych firm
– P³yta EGGER
– Akcesoria BLUM, PEKA, REJS, ZOBAL,

GAMET, GTV
– Systemy drzwi przesuwnych SEVROL

W ofercie ponad 5000 pozycji!

Warszawa ul. Strzyglowska 28
tel/fax. 22 740-40-09

* 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

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

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

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

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

tel. 22 514 61 61/65

Budowa narodowej areny
sportu mia³a zakoñczyæ siê 30
czerwca. Ten termin nie zosta-
nie dotrzymany. Wed³ug Naro-
dowego Centrum Sportu, spó³ki
nadzoruj¹cej inwestycjê, winê
za wady i opóŸnienie ponosi ge-

neralny wykonawca robót –
konsorcjum Alpine – Hydrobu-
dowa – PBG.

1 czerwca na specjalnej kon-
ferencji prasowej szefowie NCS
przyznali, ¿e od stycznia obser-
wowali, ¿e wykonawca coraz
gorzej radzi sobie z budow¹.
Wczeœniej prace sz³y praktycz-

nie non-stop. – Teraz w niedzie-
le na budowie nie ma nikogo,
nikt nie pracuje – mówi³ prezes
NCS Rafa³ Kapler. – Jak przy-
je¿d¿am sprawdziæ, to spotykam
tu jedynie wiceprezesa Kubic-
kiego… OpóŸnienia by³y wi-

doczne, ale nie by³y groŸne. Do
czasu wykrycia (w drugiej po³o-
wie maja) wadliwie wykona-
nych schodów kaskadowych.
Teraz sprawa jest bardzo po-
wa¿na. 

Wykryta wada uniemo¿liwia
zarówno terminowe zakoñcze-
nie budowy, jak i odbycie

pierwszych zaplanowanych im-
prez. Na razie nikt nie wie, jak
usun¹æ usterkê. W zwi¹zku
z zapisami zawartego kontraktu
na budowê Stadionu Narodowe-
go NCS wezwa³ generalnego
wykonawcê do przedstawienia
wiarygodnego programu na-
prawczego. Konsorcjum ma na
to czas do po³owy czerwca. Je-
œli tego nie zrobi, to bêdzie p³a-
ci³o milionowe kary, a umowa
mo¿e zostaæ zerwana. Szefowie

NCS uspokajali, ¿e Stadion Na-
rodowy bêdzie gotowy na EU-
RO 2012, jednak nie ma pewno-
œci co do rozegrania pierwszego
meczu pi³karskiego na narodo-
wej murawie. Przypomnijmy,
¿e we wrzeœniu tego roku plano-
wany by³ tutaj mecz Polska –
Niemcy. Dlaczego dosz³o do ta-

kich problemów i braku pomy-
s³u na ich rozwi¹zanie? 

– Dlatego, ¿e wykonawca cy-
nicznie zaoferowa³ dumpingo-
w¹ cenê, zaoferowa³ nie studiu-
j¹c dokumentacji, nie zadaj¹c
¿adnych pytañ w czasie postê-
powania przetargowego. Wyko-
nawca sam by³ zaskoczony tym,
¿e wygra³. Pierwszy miesi¹c na
tej budowie nie dzia³o siê nic!
Wykonawca po prostu by³ nie-
przygotowany – wyjaœnia³ im-

pulsywnie wiceprezes NCS Ja-
nusz Kubicki trzymaj¹c w d³o-
niach fotogram Stadionu Naro-
dowego. 

Prezes Rafa³ Kapler poinfor-
mowa³ UEFA o problemach
z budow¹. UEFA „nie jest zado-
wolona”. Zreszt¹, tak, jak my
wszyscy… Adam Rosiński

NNNNAAAARRRROOOODDDDOOOOWWWWYYYY DDDDUUUUMMMMPPPP IIII NNNNGGGG
Mo¿na powiedzieæ, ¿e „zaczê³y siê schody”.
I to prawda w przenoœni, jak i w rzeczywisto-
œci. Wadliwie wykonane schody kaskadowe
na Stadionie Narodowym uniemo¿liwiaj¹ jego
wykoñczenie i udostêpnienie.

Saska Kêpa – ul. Zakopiañska
W ramach programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski

Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informa-
cje dot. historii dzielnicy. Dziœ  ulica Zakopiañska na Saskiej Kêpie.

Ulica Zakopiañska zosta³a wytyczona w latach trzydziestych XX
wieku. Swoj¹ nazwê zawdziêcza stolicy polskich Tatr, która w okre-
sie miêdzywojennym by³a popularnym kurortem wypoczynkowym
wœród mieszkañców centralnej Polski. 

Prawie do koñca lat
szeœædziesi¹tych ubieg³e-
go stulecia ul. Zakopiañ-
sk¹ pokrywa³y tzw. „ko-
cie ³by”. Nawierzchniê
asfaltow¹ zawdziêcza
ona by³emu prezydento-
wi Francji gen. Charleso-
wi de Gaulle’owi, który
to w 1967 roku przeby-
wa³ z oficjaln¹ wizyt¹
w Polsce. To w³aœnie
przy ul. Zakopiañskiej
mieœci³a siê w tamtych la-
tach ambasada francuska,
stanowi¹ca jeden z punk-
tów wizyty francuskiego
prezydenta. Niemal
w ci¹gu jednej nocy zo-
sta³a przykryta asfaltem,
który mo¿emy podziwiaæ
do dnia dzisiejszego. Podczas tej wizyty prezydent de Gaulle wmuro-
wa³ kamieñ wêgielny pod budowê nowego gmachu ambasady przy ul.
Piêknej 1, gdzie mieœci siê ona do chwili obecnej.  

Wspominaj¹c o ul. Zakopiañskiej warto napisaæ o mieszcz¹cych siê
przy niej budynkach. Pierwsza zabudowa zaczê³a tam powstawaæ w la-
tach trzydziestych XX wieku. Pod numerem 11 znajduje siê willa pisa-
rza Mieczys³awa Guranowskiego. Jej powstanie datuje siê przed rokiem
1938. Autorem projektu w stylu tzw. modernizmu historycznego by³ ar-
chitekt Lucjan Korngold, wspó³autor innego s³ynnego budynku Saskiej
Kêpy przy ul. Francuskiej 2, tzw. willi rodziny £epkowskich z charak-
terystyczn¹ elewacj¹ z du¿ym oknem i tarasem wspartym na s³upie, oto-
czonym przez spiralne schody. 

W elewacji budynku przy ul. Zakopiañskiej 11 znajduje siê szklany
witra¿ przedstawiaj¹cy Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem Jezus. Kolejnym
budynkiem wzniesionym w stylu modernizmu historycznego jest willa
rodziny Lewiñskich mieszcz¹ca siê pod numerem 14. Zosta³a wybudo-
wana w roku 1935 wed³ug projektu Józefa Vogtmana. 

Pisz¹c o zabudowie ulicy Zakopiañskiej warto wspomnieæ o budyn-
ku pod nr 10. Zosta³ on wzniesiony w latach 90. ubieg³ego stulecia we-
d³ug projektu Zbigniewa Kucharuka i Dario Nowaka i uhonorowany
nagrod¹ w konkursie „¯ycie w Architekturze”, w którym wyró¿niane
s¹ budynki „nadaj¹ce otoczeniu now¹ jakoœæ, szanuj¹c jednoczeœnie
wartoœci historyczne i kulturowe danego miejsca.”

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

I WSZYSTKIE INNE MEBLE
oraz NAPRAWA I RENOWACJA

MEBLI DREWNIANYCH
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

WYŁĄCZNIE LITE DREWNO

ŁÓŻECZKA ŁÓŻKA

W latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku podwórko po-
miêdzy budynkami Podskarbiñ-
ska 8b, 10a oraz 10b zosta³o
uznane za najpiêkniejsze na Gro-
chowie. – Du¿a w tym by³a zas³u-
ga pisarza Teodora Niewiadom-
skiego – wspomina³a w czasie fe-
stynu synowa literata i dzia³acza.
– O tym sukcesie pisa³ ówczesny
„Express Wieczorny” i „Stoli-
ca”…

Kilka lat temu o tych w³aœnie
budynkach pisa³ równie¿ „Mie-
szkaniec”, ale tym razem w kon-
tekœcie braku akceptacji dla wol-
no ¿yj¹cych, piwnicznych ko-
tów. Teraz, to prawie proekolo-
giczne osiedle. – S¹siedzi zaak-
ceptowali i polubili mieszkaj¹c¹
w dobrze wyposa¿onej piwnicy
Mrusiê – mówi Gra¿yna Horo-
szkiewicz z budynku 10b. Na
odnowionych elewacjach bu-
dynków zamontowane s¹ budki
dla jerzyków, a mieszkañcy
mówi¹, ¿e staraj¹ siê o zwiêk-
szenie estetyki otoczenia. 

Na s¹siedzki festyn przyby³
burmistrz Pragi Po³udnie 

Tomasz Kucharski wraz z gru-
p¹ radnych dzielnicy. 

Przy Podskarbiñskiej mo¿na
by³o m.in. lepiæ w glinie, obej-
rzeæ przez mikroskop kleszcza,
stawiaæ pierwsze kroki w nor-
dic-walkingu. By³y przeja¿d¿ki

kucykiem, porady weterynaryj-
ne, wystawy haftowanych i ma-
lowanych obrazów, pokazy ra-
townictwa, konkurs wypieków,
malowanie foliowego p³otu.
Festyn odwiedzili policjanci ze

szkolonymi psami, a jedna
z mieszkanek prezentowa³a
swoje zaprzêgowe husky. By³y
te¿ gepardy i dinozaury. – Te
zwierzêta ulepi³em z gliny. I je-
szcze du¿o grzybków… – Ad-
rian, pierwszoklasista z podsta-
wówki przy ul. Paca z dum¹
prezentuje swoje dzie³a (na
zdjêciu). 

Na podwórkowym trawniku
mieszkañcy, pod czujnym
okiem fachowców, æwiczyli
nordic-walking. Do grupy do³¹-

czy³ radny Marek Borkowski,
który najpierw trenowa³ „na su-
cho” obserwuj¹c innych. - Pro-
szê siê nie patrzeæ pod nogi tyl-
ko przed siebie! – strofowa³a
radnego instruktorka. No w³a-

œnie, patrzeæ przed siebie, czyli
patrzeæ… w przysz³oœæ. 

A w niedalekiej przysz³oœci,
bo ju¿ za rok zapewne odbêdzie
siê tutaj kolejny s¹siedzki festyn.
Zadbaj¹ o to panie Agnieszka
Rogiñska i Gra¿ynka Sosenko,
które koordynuj¹ s¹siedzkie
dzia³ania. Wspólnotowa impreza
odby³a siê dziêki wsparciu CPK
i licznym sponsorom.

Ju¿ po festynie burmistrz 
Tomasz Kucharski powiedzia³: 
– W czasie festynu mieszkañcy
oprowadzili mnie po podwórku
i pokazywali, ¿e jest to teren za-
niedbany. Poruszali kwestiê po-
prawy bezpieczeñstwa na tym
terenie i estetyki. Umówiliœmy
siê na rozmowê w urzêdzie i ta-
kie spotkanie odby³o siê tydzieñ
póŸniej. By³ na nim równie¿ dy-
rektor Janusz Sêkowski z ZGN.
Uzgodniliœmy wspólnie, ¿e
w miarê mo¿liwoœci finanso-
wych zadbamy o ten teren. Trze-
ba bêdzie wyci¹æ jedno zagra-
¿aj¹ce drzewo, nasadziæ now¹
zieleñ, zlikwidowaæ piaskowni-
cê, no i obejmiemy to podwórko
szczególn¹ ochron¹ w kwestii
bezpieczeñstwa. Byæ mo¿e wy-
grodzimy plac zabaw. Ale to
wszystko powoli, realnie. To ta-
ki „efekt uboczny” tego bardzo
sympatycznego, s¹siedzkiego fe-
stynu. Adam Rosiński

Sąsiedzko na Podskarbińskiej
Na podwórku, które w latach siedemdziesi¹-
tych zosta³o uznane za najpiêkniejsze na
Grochowie, kilka wspólnot mieszkaniowych
zorganizowa³o festyn „S¹siedzi Dzieciom”.
Impreza odby³a siê 28 maja, w Europejskim
Dniu S¹siada i tu¿ przed Dniem Dziecka.

(22) 517 88 88   512 024 054   www.ostojarembertow.pl

W Zastowskim Ogrodzie
W s³oneczne majowe popo³udnie do Klubu Kultury „Za-

stów” przy ul. Lucerny licznie przyby³y ca³e rodziny. Ci wyj¹t-
kowi goœcie zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Mamy, Taty i Dziecka. 

Plac za budynkiem klubu zamieni³ siê tego dnia w bajkow¹ 
krainê. Twórcy street artu  wyczarowali na p³ocie postacie z bajek
dla dzieci. Zrobi³o siê bajkowo i kolorowo.  

Spotkaniu przyœwieca³ te¿ inny szczytny cel - zbiórka pieniêdzy
na remont klubowej szatni. Aby powiêkszyæ konto zbiórki zorgani-
zowano równie¿ aukcjê obrazów i bi¿uterii wykonanej przez ucze-
stników sekcji klubowych. To by³y prawdziwe dzie³a sztuki. Trze-
ba przyznaæ, ¿e licytacja by³a burzliwa, a ceny prac szybowa³y
w górê i tylko szczêœliwcom uda³o siê kupiæ upatrzony przedmiot. 

Rodzice klubowiczów te¿ w³¹czyli siê do zbiórki i upiekli pyszne
ciasta. Chêtnych na ich zakup nie brakowa³o, bo wygl¹da³y i sma-
kowa³y wybornie. 

Na zorganizowanej z tej okazji loterii fantowej, gdzie ka¿dy los
wygrywa³, wszystkim dopisywa³o szczêœcie. Program artystyczny,
który zaprezentowa³y dzieci z klubowych sekcji oczarowa³ zapro-
szonych goœci. Gra na instrumentach, tañce i recytacja wierszy koñ-
czy³y siê nieodmienn¹ burz¹ oklasków. I to by³y jedyne burze jakie
tego dnia grzmia³y w zaczarowanym Zastowskim Ogrodzie roz-
œwietlonym majowym s³oñcem i uœmiechami dzieci. (b.b.)



Droga do P³ocka zawsze jest malownicza. My
proponujemy trasê przez Dziekanów, £omianki,
Palmiry (muzeum i cmentarz) a dalej przez Zakro-
czym i wzd³u¿ brzegu, zatrzymuj¹c siê dla podzi-
wiania piêknych krajobrazów i dla ciekawostek.  

Jeœli wybierzemy trasê na drugim brzegu Wis³y, po obrze¿ach
Puszczy Kampinoskiej, koniecznie zajrzyjmy w Piaskach Duchow-
nych do „¯urawna”, jednego z pierwszych w Polsce ekskluzyw-
nych oœrodków gry w polo - ciekawy sport, piêkne miejsce. Ale
o tym innym razem. 

P³ock - oko³o 120 km od Warszawy. PKS czy bus jedzie tam bli-
sko 90 min. (bilet: 20 - 25 z³) natomiast koszt paliwa, zale¿nie od

samochodu, to 40-60 z³. Po drodze - Czerwiñsk. Przystañ na Wiœle,
ale zw³aszcza koœció³ wybudowany w XII w. (od 1968 r. bazylika),
klasztor i figura Chrystusa postawiona tutaj w piêæsetlecie przepra-
wy Jagie³³y przez Wis³ê. Tu krêcono m.in. zdjêcia do „Kryminal-
nych”, „Szamanki” czy serialu „Glina2”.

Dalej - Wyszogród, niewielki, interesuj¹cy architektonicznie i ar-
cheologicznie - obok P³ocka, Czerwiñska i Czerska to jedno z naj-
starszych miast Polski, a pisano o nim ju¿ w roku 1065.

Wreszcie - P³ock. Miasto Was zaskoczy. Œwietnie utrzymane,
w znakomitej, turystycznej kondycji, nowoczesne (P³ocka Bezprze-
wodowa Sieæ Informatyczna dzia³a!), z przepiêkn¹, star¹ zabudo-
w¹. P³ock ma swój hejna³ (tr¹bka), wy³oniony w przedwojennym
konkursie, a wspó³czesny herb wywodzi siê od czternastowiecznej
pieczêci. Barwy miasta to ¿ó³ty i niebieski z czerwonym pasem po-
œrodku. 

Mi³oœnicy historii i skarbów kultury koniecznie powinni zajrzeæ
do Towarzystwa Naukowego P³ockiego: zabytkowy budynek skry-
wa bezcenne unikaty, m.in. grafiki Goyi czy atlas nieba, historiê
astronomii i listy autorstwa Heweliusza! Nie wolno omin¹æ ¿adne-
go z dwóch piêknych rynków (ze œwietn¹ gastronomi¹), Bazyliki
Katedralnej (w Kaplicy Królewskiej - sarkofag królów Polski, W³a-
dys³awa Hermana i Boles³awa Krzywoustego) i s³ynnych romañ-

skich Drzwi P³ockich z br¹zu; naprzeciwko - mury dawnego za-
mku ksi¹¿êcego z XIV w. i opactwa benedyktyñskiego, a w sece-
syjnej kamienicy przy ulicy Tumskiej 8 Muzeum Mazowieckie:
œwiatowej klasy kolekcja sztuki secesyjnej i nie tylko!

Ruch na œwie¿ym powietrzu zapewni ponad 10 szlaków wê-
drówek, œwietnie opisanych na oficjalnej stronie miasta
www.ump.pl lub na innych stronach P³ocka, a jest ich wiele. Oko-
lica piêkna, ciekawa - naprawdê warto! Zaprasza te¿ p³ockie ZOO
- blisko 3 tys. zwierz¹t i… d¿ungla!

P³ocki czerwiec to wiele propozycji: trzydniowe festyny, wysta-
wy, pokazy, koncerty z okazji Dnia Chemika. Na Wzgórzu Tum-
skim prezentowane s¹ dawne rzemios³a, turnieje rycerskie, koncer-
ty muzyki dawnej, a w weekend 18/19.06. - s³ynny piknik lotniczy
podczas którego, wœród mnóstwa atrakcji, po raz pierwszy w Polsce
samolot Boeing 767 PLL LOT w pokazach lotniczych, (przelot ko-
losa z wysuniêtym podwoziem nad g³owami widzów na skarpie na
wys. ok. 100 m), zaœ 25 czerwca Lato z Radiem zaprasza na p³ock¹

pla¿ê (Wis³a jest tu
niezwykle, malowni-
czo szeroka, jest te¿
piêkne, nowoczesne
molo z restauracj¹).

W lipcu warto
wzi¹æ udzia³ w nad-
rzecznym Reggaelan-
dzie - istne szaleñ-
stwo muzyczne nie
tylko dla m³odzie¿y,
zaœ ca³e lato trwa Let-
ni Festiwal Muzycz-
ny: od klasyki po
brzmienia walijskie,
jazzowe, operetkowe
i inne. Zapowiadaj¹
te¿ piknik Cygañska
Noc, roztañczony,
szalony i romantycz-

ny. A to ledwie czêœæ p³ockich pomys³ów na lato!
W razie w¹tpliwoœci, kontaktujmy siê z p³ockim Centrum Infor-

macji Turystycznej: www.itplock.pl tel. 24 367 19 44. Tak blisko,
tak piêknie, tak ciekawie… WędroWitek
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Wędrówki
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
PŁOCK, A PO DRODZE...

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Ceresit Gipsy Kostka brukowa
Materia³y sypkie i izolacyjne 

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

OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

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

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl

P³ock, widok ze skarpy.

Salonik w Muzeum Secesji.

Muzeum Towarzystwa.

Profesjonalna Oprawa Obrazów
ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%
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Nie czekaj, sprawdŸ
czy masz osteoporozê 

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

Je¿eli:

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

to mo¿esz byæ w grupie ryzyka. 

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

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

Udzia³ w badaniu klinicznym jest bezp³atny. 

Zapraszamy Panie na badania densytometryczne okreœlaj¹ce 
gêstoœæ mineraln¹ koœci do: 

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

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

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

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

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

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

e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl
tel. (22) 610-31-35;  fax. (22) 879-79-13
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31 maja br., po ponad czte-
rech latach, zakoñczy³ pracê
w sto³ecznym Ratuszu To-
masz Andryszczyk, rze-
cznik prasowy Urzêdu
m.st. Warszawy. Prezy-
dent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz,  ¿egnaj¹c
wspó³pracownika - powie-
dzia³a: - Czu³am siê bezpiecz-
nie, maj¹c takiego rzecznika.
Dziêkujê za pomoc w trudnych
momentach, za wszystkie dobre
rady, za zaanga¿owanie. Od 

1 czerwca obowi¹zki rzecznika
prasowego przej¹³ Bartosz Mil-
czarczyk (na zdjêciu).

  
Szko³a Podstawowa Nr 120

z Oddzia³ami Integracyjnymi
im. Pu³ków Piechoty „Dzieci
Warszawy” z ul. Miêdzybor-
skiej 70 obchodzi³a 7 czerwca
br. 55-lecie istnienia. Po czêœci
oficjalnej zaprezentowano m³o-
de talenty, odby³y siê zawody
sportowe i grill. Na goœci i ab-
solwentów czeka³a te¿ kawia-
renka, gdzie mo¿na by³o po-
wspominaæ minione lata i po-
myœleæ o przysz³oœci szko³y.  

  
W dwa kolejne czwartki, 9

oraz 16 czerwca, odbêd¹ siê
spotkania informacyjne na te-
mat budowy II linii metra oraz
zwi¹zanych z ni¹ zmian organi-
zacji ruchu. Z mieszkañcami
stolicy spotkaj¹ siê przedstawi-
ciele sto³ecznego ratusza, ZTM
i Metra Warszawskiego. Spo-
tkania odbêd¹ siê: 9 czerwca
w godz. 18.00-20.00 w War-
szawskim Domu Technika

NOT, ul. Tadeusza Czackiego
3/5 i 16 czerwca w godz. 18.00-
20.30 w Centrum Konferencyj-
nym Zielna, ul. Zielna 37.

  
W sobotê 4 czerwca w Parku

Praskim fani Scooby`ego Doo,
Toma i Jerrego, Garfielda
i Ró¿owej Pantery œwiêtowali
fina³ konkursu Zwierzak Roku
Boomerang. Imprezê zorgani-
zowa³ kana³ TV dla dzieci Boo-
merang. Oprócz wrêczenia na-
gród dla uczestników konkursu
by³o te¿ wiele innych atrakcji –
porady dot. opieki nad zwierzê-
tami, rozmowy z psim psycho-
logiem, rady treserów psów itp. 

  
Klubowicze z KK Zastów

oczarowali uczestników i jury
12. Festiwalu Twórców Ruchu
Amatorskiego „Dzieciêca Stoli-
ca”. Zaprezentowali wystawê

kukie³ek oraz fotogaleriê z wa-
werskich imprez. Jako, ¿e mot-
tem festiwalu by³a fiesta – Za-
stowianie zaprosili do siebie hi-
szpañsk¹ rodzinê, czyli nama-
lowali du¿e kartonowe postacie
Hiszpanów.

  
W ostatni¹ niedzielê maja

w goc³awskim Parku nad Balato-
nem ods³oniêto pomnik Kota

Niezale¿nego o imieniu Cyryl
(imiê wybrane przez czytelników
magazynu „Cztery £apy”) Rodzi-
cami chrzestnymi kota zostali
Olga Boñczyk i Robert Janowski.

  
11 czerwca na Polu Moko-

towskim powstanie miasteczko
pod namiotami, w którym bi-
wakowaæ bêd¹ harcerze ZHP.
Ponad 2 tysi¹ce cz³onków ZHP
weŸmie udzia³ w stulecie har-
cerstwa, w Zlocie Chor¹gwi
Sto³ecznej „Przygoda w sercu
miasta”. Zwiedzaj¹cy miastecz-
ko zlotowe bêd¹ mogli m.in.
obejrzeæ wystawy historyczne,
wys³uchaæ koncertów Los
Bomberos i Wolnej Grupy Bu-
kowina (sobota 11.06. godz.
20.30), uczestniczyæ w polowej

harcerskiej mszy œwiêtej (nie-
dziela 12.06. godz. 8.30) kon-

celebrowanej przez kard.
Kazimierza Nycza, abp.

Henryka Hosera i bp.
Józefa Guzdka oraz
wzi¹æ udzia³ w wiel-

kim finale-niespo-
dziance wyj¹tkowego

happeningu na placu Pi³sud-
skiego w niedzielê 12 czerwca
o godz. 14.00. 

  
Stowarzyszenie „Sport Dzie-

ci i M³odzie¿y” ju¿ po raz 17.
organizuje zawody pod nazw¹
„Czwartki Lekkoatletyczne”.
Fina³y Ogólnopolskie odbêd¹
siê na stadionie KS „Orze³”
przy ul. Podskarbiñskiej w dniach
11-12 czerwca br. Uroczyste
otwarcie zawodów rozpocznie
siê w sobotê 11 czerwca o godz.
11.00, fina³y w niedzielê 12
czerwca w godz. 11.00-14.00.
Oœmiomecz miêdzynarodowy
odbêdzie siê 18 czerwca
w godz. 15.00-18.00. 

  
19 czerwca jest Dniem Ró¿

w Ogrodzie Botanicznym
w Powsinie. W jedynej w Pol-
sce Kolekcji Narodowej
Odmian Uprawnych Ró¿ zgro-

madzono ponad 700 odmian
i gatunków, które zachwycaj¹
urokiem i zapachem najstar-
szych w uprawie np. ró¿ fran-
cuskich, damasceñskich, stuli-
stnych oraz chiñskich. O godz.
11.00 i 14.00 pracownicy Ogro-
du bêd¹ oprowadzali po kolek-
cji ró¿ i udzielali informacji
o ich uprawie. (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Pomnik Grenadierów - skrzy¿owanie Al. Stanów Zjedno-
czonych i ul. Grenadierów – 17 czerwca godz. 11.15 – obcho-
dy Œwiêta Dywizji z udzia³em w³adz dzielnicy Pragi Po³udnie 
i b. ¿o³nierzy 1 Dywizji Grenadierów Francja 1940.  

Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Pod-
skarbiñska 2 - 9.06. godz. 18.00 – Praska Przystañ S³owa - Jan
Zumis: „Poezja w³asna i spolszczona”, wstêp wolny; 10.06.
godz. 16.00 -  „Nie INNY”- spektakl w wykonaniu podopiecz-
nych Caritasu DWP, wstêp wolny; 11.06. godz. 11.00 - „VII War-
szawskie Spotkania Ceramiczne”, wstêp wolny; 12.06. godz.
18.00 – Œwiatowe przeboje, arie i pieœni w wykonaniu uczestni-
ków warsztatów wokalnych, wstêp wolny; 13.06. godz. 20.00 –
Koncert grupy wokalnej, wstêp wolny; 14.06. godz. 18.30 –
„Wkrêceni”- spektakl Stowarzyszenia STOP-KLATKA, wstêp
wolny; 15.06. godz. 10.30 – spektakl „Œpi¹ca królewna”. Zapro-
szenia do odbioru w sekretariacie CPK; godz. 17.00 - Spotkania
ze sztuk¹ - wyk³ad pt. „Artystki w sztuce I po³owy XX wieku”; 

Klub Kultury „Goc³aw” Filia Centrum Promocji Kultury
ul. Abrahama 10 – 13.06. godz. 19.00 – „Ocalmy od zapomnie-
nia – piosenki naszej m³odoœci” – recital Teresy Kramarskiej,
wstêp wolny; 15.06. godz. 19.00 – „Konstytucja 3 Maja” – forum
historyczne, wstêp wolny; 19.06. godz. 16.00 - „Legendy o Œwiê-
tej Kindze” –  przedstawienie dla dzieci. Bilety 5 z³; 20.06. godz.
17.00 – „Witajcie wakacje ” – koncert  uczestników KK Goc³aw,
wstêp wolny; godz. 18.30 – „Wakacyjna dyskoteka KKG”; 

Stadion KS Drukarz Park Skaryszewski im. I. J. Paderew-
skiego – 12.06. w godz. 9.30-18.30 - Pierwszy sportowy Piknik
Drukarza, wstêp wolny.

Dom Kultury „Rembertów” ul. Koniecpolska 14 – 10.06.
godz. 18.00 - Spotkanie Rembertowskiego Klubu Filmowego;
13.06-06.07. br. w godz. 10.00-21.00 - Wystawa fotograficzna
Jaros³awa K³osa; 14.06. i 15.06. br. godz. 19.00 - Spektakl tea-
tralny pt. „O tym co cieszy i boli” w wykonaniu Teatru „FOYER”
DK „Rembertów”; 16.06.-18.06 - Dni kultury Tybetu - spotkania,
wyk³ady, koncerty w wykonaniu Mnichów z Klasztoru Hadhong
Khangtsen Drepung; 19.06. godz.15.00 - film pt. „Porwanie Bal-
tazara G¹bki”;

Parafia pw. Œw. £ucji ul. Paderewskiego 42 – 12.06. br.
godz. 12.00-18.00 - Rodzinny Festyn Parafialny; 

Dom Kultury „Wygoda” - 18.06. godz. 11.00-18.00 - otwar-
cie boiska po³¹czone z Festynem Rodzinnym, które odbêdzie siê
przy ZS Nr 74 przy ul. Niepo³omickiej 26. Przewidziano m.in.
przedstawienie teatralne, turniej pi³ki no¿nej, loteria fantowa, mi-
ni zamki dmuchane, eurobangee i malowanie twarzy; 

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego –
teren przy OSP w Weso³ej, ul. I Praskiego Pu³ku 31 - 11.06. godz.
19.00 - Dixi Warsaw Jazzmen. Koncert muzyki dixieland z lat
20-40. 18.06. godz. 15.00 - Folk Evening - Plenerowa impreza;
19.06. godz. 18.00 – koncert „Ten drogi Lwów”;

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” Filia Oœrodka
Kultury w Dzielnicy Weso³a - 10.06. godz. 10.30 - „Kalinka
i inne piosenki” koncert kwartetu Il Canto Minore; godz. 19.00 -
„My Cyganie” - koncert piosenek cygañskich; 19.06. godz. 16.00
- „Korsarz” - przedstawienie dla dzieci; 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

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

Firma Pyrylandia zatrudni osobê na stanowisku

Specjalista ds. Zaopatrzenia
(praca na etat)

Wymagania:
wykszta³cenie minimum œrednie
znajomoœæ materia³oznawstwa elektronicznego
znajomoœæ jêzyka angielskiego mile widziana
doœwiadczenie w prowadzeniu zaopatrzenia do produkcji
urz¹dzeñ elektronicznych

Zakres obowi¹zków:
prowadzenie zaopatrzenia pod potrzeby produkcji
ma³oseryjnej i Serwisu 

Firma Pyrylandia zatrudni osobê na stanowisku

Monter Urz¹dzeñ Elektronicznych
(praca na etat lub zlecenie)

Wymagania:
znajomoœæ technologii monta¿u elektronicznego 
i mechanicznego stosowana przy produkcji urz¹dzeñ
elektronicznych
znajomoœæ materia³oznawstwa elektronicznego
doœwiadczenie w monta¿u urz¹dzeñ elektronicznych

Zakres obowi¹zków:
prowadzenie monta¿u urz¹dzeñ elektronicznych

Osoby zainteresowane proszê o przesy³anie CV 
ze wskazaniem stanowiska 

na adres e-mail:biuro@pyrylandia.com.pl
Wiêcej informacji o firmie zatrudniaj¹cej: 

www.pyrylandia.com.pl

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

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

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

Panowie Eustachy Mordziak i Kazimierz G³ówka, szuka-
j¹c wytchnienia od upa³u, stanêli w cieniu, ko³o miêsnego.
- Panie Kaziu, k³opot jest.

- Z niemieckimi bakteriami ogórkowymi?
- Z nimi to k³opot maj¹ ci z warzywniaka, bo ludzie siê

przestraszyli i kupowaæ nie chc¹. Znakiem tego ceny lec¹
w dó³. Na szczêœcie w bran¿y mojej Krysi nic siê nie zmie-
nia. Majtki, powiem panu, ka¿da kobita potrzebuje od cza-
su do czasu kupiæ. Nawet w lecie. Tak¿e samo stanik. To ry-
nek stabilny jest. A warzywno-owocowy - i bez tej cholernej
e-coli - sezonowy bardzo. Ale mnie nie o ceny chodzi. Mar-
twi mnie ten m³odziak, Napieralski.

- On ju¿ nie taki m³odziak, siwy i ³ysy siê robi. - Ale ogól-
nie m³ody jeszcze jest. A zasuwa, jak jakiœ wó³ roboczy! Co
on nikogo do pomocy nie ma? Ostatnio pokazywali go, jak
umordowany i umorusany z kopalni wyjecha³.

- I co, potem wêgiel ludziom na ulicy rozdawa³, jak kiedyœ
jab³ka? 

- Pan widzê sobie drwi, a ch³opa szkoda. Jeszcze przecie¿
hutnicy zasuwaæ musz¹, kamieniarze, rybacy, budowlañcy,
a i w rolnictwie rêce po ³okcie urobiæ mo¿na. Jak tak wszy-
stkiego bêdzie próbowa³, to do wyborów zatyra siê ch³opi-
sko, jak nic. Cz³owiek, panie Kaziu, jak na chwilê siê w tym
biegu zatrzyma i pomyœli, to dochodzi do wniosku, ¿e z tej
polityki, nic nie rozumie. Jak mówi¹ Rosjanie: bez wodki
nie razbieriosz.

- Wino te¿ mo¿e byæ, zw³aszcza, ¿e problem narasta. Pan
Kaczyñski te¿ znowu jakiœ inny jest. O mafii znów mówi,
o uk³adach. To ju¿ o katastrofie przesta³? Czy mo¿e prze-
sta³, ale zacznie? A pan Tusk? Go³ym okiem widaæ, ¿e sporo
mu siê w rêkach roz³azi. Im on wiêcej za granic¹ szyku za-
daje, tym wiêcej mu siê w kraju pruje: autostrady, stadio-
ny…  Na szczêœcie, panie Eustachy, jeœli chodzi o rzeczone
wino, to poprawa bêdzie na pewno – wina bêdzie coraz
wiêcej. A jak bêdzie du¿o, to bêdzie tanie. I wtedy ka¿dy ro-
dak bêdzie móg³ kulturalnie, jak nie przymierzaj¹c Fran-
cuz, czy inny W³och, wino do obiadu piæ. Na pocz¹tek, bo
potem to i do œniadania i do kolacji. A nawet, powiem pa-
nu, ¿e i bez jedzenia, tak po prostu, dla czystej przyjemno-
œci.

- Ja wiem, ¿e u nas wina nie brakuje, ale tyle, ¿eby 38 mi-
lionów ludzi mog³o sobie dawaæ w szyjê dzieñ po dniu, to
nie ma. 

- Ju¿ pan prezydent pomyœla³, ¿eby dla ka¿dego starczy³o.
Ustawê nam podpisa³. Teraz rolnicy legalnie, be¿ ¿adnych
zezwoleñ, bêd¹ mogli sprzedawaæ w³asne wina - gronowe,
miody. Pod jednym warunkiem - ¿e nie napêdz¹ tego wiêcej
ni¿ 10 tys. litrów. Wiesz pan, ile tego bêdzie? Spróbowa³em
policzyæ. Mamy w Polsce 3 miliony gospodarstw rolnych.
Tak cirka ebaut. Nas jest 38 milionów. Te¿ cirka ebaut.
I z tego mi wysz³o, panie Eustachy, 800 litrów wina na g³o-
wê rocznie. 8 hektolitrów! Cirka ebaut.

- Rany boskie, to trzeba bêdzie piæ dzieñ i noc… Kto wte-
dy do roboty bêdzie chodzi³? - Chyba tylko g³upi. - Ten, jak
mu tam? Patrz pan, jak¹ cz³owiek pamiêæ krótk¹ ma. Zapo-
mnia³em.  

Szaser

Co tam panie na Pradze...

In vino veritas

dynku. Cieszê siê, bêdzie le-
piej. Nic to, ¿e wiatr przega-
nia po trawnikach i wpycha
do mieszkañ tumany okru-
chów styropianu i szary, ostry
kurz: maszynowo skuwaj¹
szlichtê z balkonów. Jest co
skuwaæ, dom dr¿y od ha³asu
i uderzeñ m³ota. Wyrywaj¹
stare balustrady balkonowe,
czego te¿ nie da siê zrobiæ ani
cicho, ani dyskretnie.

Ale dodatkowa atrakcja,
w postaci helikoptera prze-
latuj¹cego kilka razy dzien-
nie tu¿ nad naszymi budyn-
kami, to ju¿ ponad moje si³y.
Jego w³aœciciel zbudowa³
sobie na terenie swojej fir-
my przy ul. Ostrobramskiej
prywatne l¹dowisko. Huk,
ryk silników - dlaczego za-
wsze nadlatuje od strony
z wysok¹, gêst¹ zabudow¹

i nad ni¹ obni¿a lot, zamiast
nadlatywaæ znad pustych te-
renów z drugiej strony? Nie
wiem. A ja, naiwna, kupuj¹c
kiedyœ to mieszkanie tak siê
cieszy³am, ¿e bêdê daleko od
lotniska! 

Gdy nadlatuje nasz swa-
wolny Dyzio, natychmiast
zaczynaj¹ ryczeæ telewizory,
bo normalny poziom ich
dŸwiêku zostaje ca³kowicie
zag³uszony, budz¹ siê z p³a-
czem ma³e dzieci, œpi¹ce
w dzieñ. Uwaga, nadchodzi!
Matki zamykaj¹ spiesznie
okna, psy uciekaj¹ ze skowy-
tem, niebo ciemnieje i groz¹
wieje doko³a… Faktycznie,
przesadzi³am, ale mam dosyæ
tych decybeli. Mam nadziejê,
¿e choæ paliwo lotnicze
w tym helikopterze jest lep-
szej jakoœci i jego silnik nie
zatrzyma siê znienacka, jak
mój…

Ech, si³a z³ego na jedne-
go… Nawet za miasto nie
chce siê jechaæ, bo te komary
i meszki… żu

Kobiecym okiem

Jadê taksówk¹, bo mój sa-
mochód niebezpiecznie unie-
ruchomi³o z³ej jakoœci paliwo,
zatankowane na jednej z „re-
nomowanych”  po³udniowo-
praskich stacji benzynowych.
Taksówkarz wspó³czuje mi,
radzi dobry zak³ad mecha-
niczny, „bo wie pani, ja z pa-
liwem te¿ czasem tam mam
problem, w dodatku dziennie
przeje¿d¿am ko³o 200 kilome-
trów i co kilka miesiêcy muszê
wymieniaæ zawieszenie. Te
nasze jezdnie...” £up! Wje-
chaliœmy w³aœnie w kolejn¹
dziurê, nie - z nieuwagi, ale
dlatego, ¿e nie ma jak omin¹æ,
po prostu slalom na szwajcar-
skim serze. Wiadomo, stolica! 

Siedzê w domu, od kilku
tygodni trwa ocieplanie bu-

Ale wko³o
jest weso³o!

KKKKssss iiii ¹¹¹¹¿¿¿¿êêêê     WWWWiiii llll llll iiii aaaammmm
bbbbeeeezzzz     oooobbbb rrrr ¹¹¹¹ cccc zzzzkkkk iiii     
––––     dddd llll aaaa cccc zzzzeeeeggggoooo????     

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W globalnym – ale w sumie bardzo mi³ym – szumie, w jakim przebieg³ œlub ksiê-
cia Williama z Kate Middleton 29 kwietnia 2011 roku – umknê³a nam piêtnasta,
a wiêc okr¹g³a, rocznica pañstwowej wizyty babki i dziadka Williama czyli królowej
El¿biety II i jej ma³¿onka, ksiêcia Filipa w Polsce, która odby³a siê w dniach od 25
do 27 marca 1996 roku. Warto tê wizytê przypomnieæ m. in. dlatego, ¿e w ¿yciu tej
pary mo¿e siê kryæ wyt³umaczenie dziwnego faktu, zaznaczonego w tytule niniej-
szego tekstu.

Ksiê¿niczka El¿bieta, córka króla Jerzego VI, zosta³a królow¹ El¿biet¹ II 6 lutego
1952 roku, bêd¹c z mê¿em w Kenii w podró¿y oficjalnej do Afryki. Tego dnia bo-
wiem zmar³ jej ojciec w Londynie. Ju¿ jako ksiê¿niczka odznacza³a siê silnym cha-
rakterem. Tak wiêc wysz³a za m¹¿ za ksiêcia Filipa wbrew wieloletniemu sprzeciwo-
wi ojca, który skapitulowa³ dopiero wtedy, kiedy zagrozi³a mu, ¿e w razie dalszej
odmowy zgody na ma³¿eñstwo z Filipem, pójdzie œladem swego wuja, króla Edwar-
da VIII, który, w 1936 roku, abdykowa³ z powodu ma³¿eñstwa z podwójn¹ rozwód-
k¹, Amerykank¹, pani¹ Wallis Simpson (notabene w ten sposób zwalniaj¹c tron
swemu bratu, ojcu El¿biety). 

Po œlubie z Filipem, mimo ¿e go bardzo kocha³a, nie przyjê³a jego nazwiska –
Mountbatten – poniewa¿ by³o ono angielsk¹ wersj¹ niemieckiego nazwiska jego
dziadka, Ludwika Battenberga („Berg”  i „Mount” znacz¹ to samo – „góra”). Gdy
zosta³a królow¹, wbrew wieloletniej tradycji, nie zezwoli³a Filipowi na obecnoœæ przy
cotygodniowych spotkaniach z premierem, ani na wspólne czytanie „czerwonych
pude³” z dworsk¹ poczt¹ zawieraj¹c¹ tajne dokumenty rz¹dowe. Ponadto... 

El¿bieta II rozpoczê³a swe oficjalne panowanie dok³adnie w momencie œmierci
swego ojca, a wiêc 6 lutego 1952 roku, ale jej koronacja odby³a siê dopiero 
2 czerwca 1953 roku. A przed t¹ dat¹, El¿bieta II stanê³a okoniem ju¿ nie wobec
Filipa – bo tu akurat on j¹ popiera³ – ale wobec ca³ej „wierchuszki” dworu, a tak-
¿e gabinetu, Churchilla (pocz¹tkowo) i arcybiskupa Canterbury. Oni powiedzieli
„nie” na propozycjê BBC transmitowania przez telewizjê na ¿ywo ca³ej uroczysto-
œci koronacyjnej a¿ do technicznie dostêpnych najdalszych krajów Brytyjskiej
Wspólnoty Narodów, a ona, uprzednio Churchilla „przekabaciwszy”, powiedzia³a
„tak” - i wygra³a.   

I to w³aœnie w czasie koronacji El¿biety II w 1953 roku nast¹pi³o wydarzenie,
które mo¿e s³u¿yæ za wyjaœnienie, dlaczego ksi¹¿ê William, w czasie œlubu z Kate
Middleton 29 kwietnia 2011 roku, odmówi³ zgody na za³o¿enie sobie obr¹czki. Au-
torka amerykañska Kitty Kelley, w swej ksi¹¿ce pt. „Dynastia Windsorów”,  tak tam-
to wydarzenie opisa³a: „Kiedy arcybiskup w³o¿y³ El¿biecie na g³owê koronê, czyni¹c
j¹ tym samym (ju¿ KORONOWAN¥ – ZB) królow¹ El¿biet¹ II,  ksi¹¿ê Filip wsta³, by
jako pierwszy z³o¿yæ jej ho³d. W galowym mundurze admira³a floty podszed³ do
stóp tronu, zdj¹³ swoj¹ koronê (ksi¹¿êc¹ – ZB) i sk³oni³ siê. Podszed³ piêæ kroków
i ukl¹k³ u stóp ¿ony. Ujê³a jego d³onie w swoje, gdy wypowiedzia³ s³owa: ‘Ja, Filip,
ksi¹¿ê Edynburga, stajê siê twoim wasalem z cia³a i krwi, i z ziemskiej czci; i na
œmieræ i ¿ycie œlubujê ci wiernoœæ i prawdê, a tak¿e oddaæ ¿ycie w twojej obronie
i walczyæ przeciwko wszystkim twoim wrogom. Tak mi dopomó¿ Bóg’. Dotkn¹³ jej
korony i uca³owa³ w lewy policzek, po czym wróci³ na swoje miejsce”. 

Czy w tych s³owach nale¿y doszukiwaæ siê przyczyny „odmownego gestu ksiêcia
Williama w sprawie obr¹czki”, wykonanego w 58 lat póŸniej? Ksi¹¿ê Filip, m¹¿ El¿-
biety II jest jego dziadkiem. Filip nie mia³ nigdy szansy zostania królem i nie ma jej
obecnie. Zadeklarowa³ on siê w czasie koronacji swej ma³¿onki jako jej „wasal”, co
by³o logiczne. Ksi¹¿ê William szansê na koronê ma. Czy przez fakt nieza³o¿enia
obr¹czki chcia³ on zademonstrowaæ ju¿ teraz, ¿e w razie objêcia królewskiego ber-
³a – on nigdy niczyim, w tym i Kate, swojej ma³¿onki, wasalem nie bêdzie?   

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

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 10, 12–17, 19–21 VI br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

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

www.filipinskieuzdrowienia.pl

AA−−SSttaall
W Y R O B Y  H U T N I C Z E

STAL ¯EBROWANA ∅∅12 
– 2599 BRUTTO/TONA

NAJTANIEJ
SIATKI, S£UPKI OGRODZENIOWE

04-987 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

Tel. 516-698-802
stalonline.pl

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

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

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.

ESRadny dzielnicy Praga Po³udnie Marek Borkowski zaprasza na spotkanie 

z dr. Arturem Górskim, Pos³em na Sejm RP
pt. „Pu³apki nowego prawa wyborczego”.

Spotkanie odbêdzie siê w domu parafialnym 
Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi przy ulicy Ch³opickiego 2 

w czwartek 16 czerwca 2011 r. o godzinie 19.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” 
w Warszawie ul. Begonii 9

og³asza przetarg nieograniczony na sprzeda¿ lokali
mieszkalnych z odzysku o statusie: 

wyodrêbniona w³asnoœæ na podstawie zbierania ofert.

1) Korkowa 135 C m 60
Powierzchnia u¿ytkowa – 47,50 m kw. (3 pokoje, kuchnia,
³azienka z wc., IV piêtro) Cena 282.292 z³

2) Korkowa 135 A m 60
Powierzchnia u¿ytkowa – 47,50 m kw. (3 pokoje, kuchnia,
³azienka z wc., IV piêtro) Cena 254.078 z³

Druki do przetargu do pobrania w siedzibie Spó³dzielni przy
ul. Begonii 9

Oferty nale¿y sk³adaæ do 21.06.2011 r. do godz.15.00 
w sekretariacie – pok. nr 4.

Przetarg odbêdzie siê 22.06.2011 r. o godz.12.00
w siedzibie SM „Marysin Wawerski” 

Bli¿sze informacje pod nr. (22) 812 -02-78 w. 25.

LATO W KRYNICY ZDROJU
Zapraszamy na 14 dniowe pobyty

wczasowe i rehabilitacyjne 
w cenie od 93 z³ za dzieñ od osoby

zapewniamy: 
wy¿ywienie, zabiegi, ciekawy program KO 

Dla czytelników „Mieszkañca” 10% zni¿ki

Sanatorium Uzdrowiskowe „Zgoda”
ul. Pi³sudskiego 42 

33-380 Krynica Zdrój

Rezerwacje pod nr. telefonów: 
18 471-20-76, 18 471-63-73, 18 471-56-35
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Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Impreza odby³a siê na
przestrzeni parkowej przy ul.
Stra¿ackiej. Organizatorzy
przygotowali dla najm³odszych
i ich rodzin wiele ciekawych
atrakcji. Na stoiskach mo¿na
by³o m.in. kupiæ regionalne wy-
roby, spotkaæ bajkowe postaci,
ozdobiæ swoj¹ twarz kolorowy-
mi malunkami czy sprawdziæ
swój talent plastyczny.

Na wszystkich przyby³ych
mieszkañców oprócz ciekawych
wystêpów na scenie, czeka³ S¹-
siedzki Targ, wymiana posegre-
gowanych plastików, szk³a i elek-
troœmieci na roœlinki a tak¿e m.in.
wystawa „Dawny Rembertów”,

œcianka wspinaczkowa, dmucha-
ne zamki i zje¿d¿alnie, karuzela,
elektryczne samochodziki oraz
rywalizacja sumo. Nie zabrak³o
równie¿ basenu z pi³kami, euro-
bungee czy kuli sferycznej, która
tak jak w poprzednim roku za-
pewnia³a niesamowite prze¿ycia. 

Uwagê Rembertowian przy-
ci¹ga³y tak¿e wydarzenia na
scenie. Pocz¹tkowo mogliœmy
obejrzeæ wystêpy przedszkoli,
szkó³, instytucji kultury oraz
Œwietlicy TPD. 

Nastêpnie odby³ siê fina³ pro-
gramu „Bezpieczne ¿ycie” – za-
koñczenie 3-letniego programu
edukacyjno-profilaktycznego. 

Kolejnym punktem progra-
mu by³y wystêpy uczestników
konkursu „Rembertowski Ta-
lent 2011”. Spoœród 24 uczest-
ników, którzy prze³amali swoj¹
nieœmia³oœæ i pokazali swoje
umiejêtnoœci w II etapach kon-
kursu, Jury wytypowa³o 10-ciu.

Wystêp na du¿ej scenie by³ nie
lada wyzwaniem. Obejrzeliœmy
prezentacje m³odych, uzdolnio-
nych ludzi, którzy mimo tremy
stanêli na wysokoœci zadania. 

Fina³ przebiega³ w niezwykle
mi³ej atmosferze a Jury mia³o
twardy orzech do zgryzienia,

poniewa¿ tak naprawdê wszyst-
kie prezentacje zas³ugiwa³y na
nagrodê. 

Podczas burzliwych obrad
komisji konkursowej przy sce-
nie trwa³o g³osowanie. To w³a-
œnie publicznoœæ mia³a zdecy-
dowaæ kto zdobêdzie tytu³
„Rembertowskiego Talentu
2011” i otrzyma nagrodê g³ów-
n¹ – laptopa. £¹cznie oddano
a¿ 462 g³osy. Wszyscy z nie-
cierpliwoœci¹ oczekiwali na
wyniki. Wreszcie na scenie po-
jawi³a siê Przewodnicz¹ca Jury,
Burmistrz Agnieszka K¹deja,
która podsumowa³a przebieg
konkursu, przedstawi³a sk³ad
osobowy Jury i og³osi³a wyniki.
Tytu³ „Rembertowskiego Ta-
lentu 2011” i nagrodê g³ówn¹
publicznoœæ przyzna³a Zespo³o-
wi „Justin`s”, który w drodze
g³osowania otrzyma³ 123 g³osy. 

Jury po d³ugich obradach
rozdysponowa³o 3 nagrody
Burmistrza Dzielnicy Rember-
tów: I nagrodê Burmistrza (ro-
wer) zdoby³ Zespó³ „Justin`s”;
II nagrodê Burmistrza (wie¿ê
z DVD) otrzyma³a Maja Œlusar-

czyk; III nagrodê Burmistrza
(aparat cyfrowy) zdoby³a Mar-
tyna Naro¿niak. Wyró¿nienie
za udzia³ w konkursie otrzyma³
Chór Rembertowskiej Akade-
mii Seniora. 

Po wystêpie zwyciêskiego
zespo³u organizator przygoto-
wa³ jeszcze jedn¹ niespodzian-
kê dla publicznoœci. Wœród
mieszkañców, którzy oddali
swój g³os w konkursie rozloso-
wano nagrody w postaci 5-ciu
naczyñ Philipiak Smart. 

Przyszed³ czas na rozpoczê-
cie prawdziwej zabawy. Jako
pierwszy wyst¹pi³ nasz rodzi-
my zespó³ Big Band Jazz Com-
bo-Volta, który wprawi³ wszy-
stkich we wspania³e nastroje.
Jako drugi „do akcji” wkroczy³
Daniel Ga³¹zka z zespo³em, po
wystêpie którego na scenê za-
proszono laureatkê XVIII Sto-
³ecznej Edycji Samorz¹dowego
Konkursu Nastolatków „Oœmiu
Wspania³ych” – Karolinê Do-
mañsk¹. Burmistrz Agnieszka
K¹deja w towarzystwie wice-
przewodnicz¹cych Rady Dziel-
nicy Barbary Burtniak, Barbary

Zawadzkiej i Józefa Melaka
oraz radnych Leszka Korneluka
i Stanis³awa Kowalczuka prze-
kazali na rêce  „wspania³ej”
gratulacje, podziêkowania
i upominki. 

Po wystêpie Kapeli Praskiej
rozgrzana publika by³a gotowa
na przyjêcie gwiazdy wieczoru.
Na scenie pojawi³a siê Halina
Mlynkova z zespo³em, która
jak zawsze nie zawiod³a. Na za-

koñczenie na niebie rozb³ys³y
prawdziwie bajkowe fajerwer-
ki.     

Imprezê z ca³¹ pewnoœci¹
mo¿na zaliczyæ do udanych. Na
pewno wiele osób prze¿y³o
wspania³e chwile, po których
pozostanie to, co najwa¿niejsze
– mi³e wspomnienia.

Tekst i foto. Agnieszka Filipek

AS 2011

Święto Rembertowa 2011

Rembertowskie 
LATO W MIEŚCIE 2011

Punkt Dziennego Pobytu
Szko³a Podstawowa Nr 217 ul. Paderewskiego 45

27.06–15.07 pon.–pt.  godz. 7.00–17.00
Opieka i zajêcia edukacyjno wychowawcze, zajêcia artystycz-
ne, sportowe, œwietlicowe, z oferty dzielnicowej i miejskiej. 
Wycieczki po Warszawie, wyjœcia do ZOO, muzeów, na basen
i inne atrakcje.
Uczestnik otrzymuje 2 posi³ki, w tym jeden ciep³y. Korzystanie z po-
si³ków jest p³atne w wysokoœci 7 z³ dziennie (+ bezp³atne napoje).

Zajêcia sportowe
1. Basen Aquaparku „Wesolandia” ul. Wspólna 4

27.06–31.08 pon.–pt.  godz. 10.00–10.45 (7–18 lat)
2. Si³ownia Aquaparku „Wesolandia” ul. Wspólna 4 

27.06–31.08 pon.–pt. godz. 11.00–12.00 (16–18 lat)
3. Obiekty sportowe Gimnazjum Nr 126, ul. Ziemskiego 22 

01.08–26.08 pon.–pt. godz. 13.00–17.00 (7–18 lat)
Gry zespo³owe, gry i zabawy ruchowe.

4. Hala Sportowa Zespo³u Szkó³ Nr 76 ul. Dwóch Mieczy 5
27.06–15.07 pon.–pt.  godz. 10.00–13.30 (7–16 lat)
27.06–15.07 pon.–pt.  godz. 13.30–15.00 (16 –18 lat)
Gry zespo³owe, gry i zabawy ruchowe.

Zajêcia w Domach Kultury
1. Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14

27.06–08.07 pon.–pt. godz. 8.00–16.00 (7–15 lat)
Zajêcia ruchowe w plenerze (tenis sto³owy, szachy, warcaby,
kometka), zajêcia plastyczne w pracowni i w plenerze, zajêcia
œwietlicowe, projekcje filmów, zajêcia komputerowe, zajêcia
edukacyjno-artystyczne, wyjœcia na basen, kino, wycieczka do
stadniny konnej

2. Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8
25.07–05.08 pon.–pt. godz. 9.00–15.00 (7–15 lat)
Gry i zabawy towarzyskie, zajêcia plastyczne, zajêcia sporto-
we, zajêcia filmowe, zajêcia muzyczne, wycieczka do kina, wyj-
œcia na basen, wycieczka do Centrum Nauk Kopernika

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian

Wspania³a, wieczorna zabawa z Halink¹
Mlynkov¹ oraz szeroki wachlarz atrakcji
w ci¹gu ca³ego dnia czeka³y na Remberto-
wian podczas „Œwiêta Rembertowa 2011”
w sobotê 28 maja br.

Zespó³ „Justin`s” – Rembertowski Talent 2011.

Jury konkursu „Rembertowski Talent 2011” z przedstawicielami
Rady i Zarz¹du Dzielnicy.

OKNA ROLETY
OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%

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

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 
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KKRRÓÓTTKKAA  PPRROOMMOOCCJJAA  DDOO
KKOOŃŃCCAA  RROOKKUU  SSZZKKOOLLNNEEGGOO!!
NOWA KOLEKCJA BRYLANTÓW

DUŻY WYBÓR OBRĄCZEK
(GRAWER GRATIS!)

W ciągłej sprzedaży wyroby 
ze złota –50%

Atrakcyjne ceny skupu złomu złota:
próba 585 – 70 zł za gram
próba 750 – 80 zł za gram 

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

- Pani pose³, dobiega koñca
sejmowa kadencja. Platfor-
ma, zwyciêzca parlamentar-
nych wyborów, nadawa³a
bieg i rytm sprawom legisla-
cyjnym. Z jakich przyjêtych
rozwi¹zañ jest Pani najbar-
dziej zadowolona?

- Przez te prawie cztery lata
wiele uda³o siê nam zrobiæ,
mam tu na myœli choæby przy-
gotowany przez nas i przyjêty
przez Sejm pakiet ustaw zdro-
wotnych i pakiety ustaw
o szkolnictwie wy¿szym i nau-
ce. Zdrowie - wiadomo - jest
najbli¿sze ka¿demu cz³owieko-
wi, wszyscy mamy do czynienia
ze s³u¿b¹ zdrowia, ka¿dy ma
kontakt z osobami chorymi. Od
lat nie udawa³o siê tych spraw
nale¿ycie uporz¹dkowaæ, przy-
jête ustawy daj¹ nadziejê, ¿e
wreszcie tak siê stanie. A eduka-
cja? Od jej poziomu bêdzie zale-
¿a³o to  jak kolejne  pokolenia
bêd¹ przygotowane do sprosta-
nia wyzwaniom cywilizacyj-
nym. Od tego, jaki bêdzie po-
ziom naszego szkolnictwa wy-
¿szego, jaki poziom bêd¹ mia³y
nasze badania naukowe, bêdzie
zale¿a³o nasze miejsce na cywi-
lizacyjnej mapie œwiata. Na tych
ustawach bardzo nam zale¿a³o.

By³y oczywiœcie tak¿e i inne
akty prawne, z przyjêcia których
jestem bardzo zadowolona.
Uporz¹dkowa³y kolejne wa¿ne
spo³ecznie obszary. Myœlê tu
o ustawie o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie, o ustawie
o ustanowieniu pieczy zastêp-
czej... Bo proszê zauwa¿yæ, ¿e
w Europie Zachodniej ju¿ w³a-
œciwie nie ma pañstwowych do-
mów dziecka. Wychowaniem
dzieci, którymi z ró¿nych powo-
dów nie zajmuj¹ siê naturalni ro-
dzice, zajmuj¹ siê rodziny za-
stêpcze. Myœmy tak¿e zrobili
ten krok, by wspieraæ mo¿li-
woœæ wychowania dziecka
w naturalnej rodzinie tak d³ugo
jak siê da. Gdy nie jest to mo¿li-
we, opowiedzieliœmy siê za tym,
by jednak nie powierzaæ wycho-
wania dzieci „instytucji”, lecz

rodzinom zastêpczym, w któ-
rych dziecko czuje siê niemal
jak we w³asnej. Mo¿e pozornie
nie jest to wielka ustawa, ale
jednak w zasadniczy sposób
zmieniaj¹ca podejœcie do wielu
rodzinnych spraw w Polsce.

- ... mówi Pani o ustawach
spo³ecznych, a przecie¿...

- ...Platformie zarzuca siê, ¿e
nie jest parti¹, która zajmuje siê
sprawami spo³ecznymi. Taka
bywa si³a stereotypów. A jak
bliskie s¹ nam sprawy spo³ecz-
ne, niech œwiadczy chocia¿by
symboliczna determinacja, by
pomimo wymuszanego przez
œwiatowy kryzys ciêcia wydat-
ków bud¿etowych, utrzymaæ
waloryzacjê emerytur, podnosiæ
pensje nauczycielom czy leka-
rzom. Bo uznaliœmy, ¿e nauczy-
ciele to wychowawcy przy-
sz³ych pokoleñ, od poziomu ich
pracy bêdzie zale¿a³a przy-
sz³oœæ Polski i nas wszystkich. 

Jako pierwsi stworzyliœmy
te¿ program otwarcia na ludzi
starszych. ¯yjemy coraz d³u¿ej,
kiedyœ cz³owiek 60-letni by³ ju¿

wypalony, wyczerpany. Teraz
przecie¿ ju¿ tak nie jest. Kobie-
ty nie chc¹ przechodziæ na eme-
ryturê, wtedy, gdy odchowa³y
dzieci, œwietnie czuj¹ siê w pra-
cy, wci¹¿ maj¹ pomys³y i nale-
¿yte umiejêtnoœci. Dostajê co-
raz wiêcej listów z pytaniami:
dlaczego przymusowo wysy³a

siê mnie na „zas³u¿ony odpo-
czynek”? No w³aœnie, dlacze-
go? Nie ma przecie¿ ku temu
racjonalnych argumentów. St¹d
nasz program, by pomagaæ ¿yæ
aktywnie tym osobom, które te-
go chc¹.

- Jest Pani liderem PO
w Warszawie. Co dla naszego
miasta w tej mijaj¹cej kaden-
cji przygotowa³ Sejm?

- W³aœnie ustawy zdrowotne,
bo przecie¿ w stolicy mamy
bardzo rozbudowan¹ s³u¿bê
zdrowia, tu te¿ skupia³y siê
wszystkie te problemy, które
s³u¿bê zdrowia trawi¹.

Bardzo wa¿na dla Warszawy
i innych du¿ych miast jest tzw.
ustawa œmieciowa. Teraz  za
wywóz œmieci odpowiedzialne

bêd¹ samorz¹dy lokalne, a ka¿-
dy z nas bêdzie uiszcza³ nie-
wielk¹ op³atê za wywóz. Obli-
gatoryjnie. Nie bêdzie wiêc po-
wodów i pokus, by nieczystoœci
wyrzucaæ do lasu. Dzia³anie tej
ustawy zauwa¿ymy ju¿ wkrótce
tak¿e na osiedlach domów jed-
norodzinnych.

Za wa¿ne uwa¿am te¿ to, ¿e
rozpoczê³a siê dyskusja i debata
na temat tzw. janosikowego.

Dla stolicy ma to ogromne zna-
czenie. Wci¹¿ mamy kryzys
i wp³ywy z PiT-ów s¹ mniejsze.
A potrzeby - ogromne. Trzeba
sprawiedliwie dzieliæ pieni¹dze.
Trzeba wiêc dla Warszawy i in-
nych du¿ych miast znaleŸæ m¹-
dre rozwi¹zanie, które z jednej
strony okreœli jak dzieliæ siê so-
lidarnie z biedniejszym regiona-
mi kraju, ale jednoczeœnie ustali
poziom tych œrodków, na tyle
du¿y, ¿e nie bêdzie siê „dusi³o”
potrzeb infrastrukturalnych i roz-
wojowych miast. Potrzebny
wiêc jest m¹dry kompromis.

- Powiedzia³a nam Pani,
które ustawy by³y najwa¿-
niejsze. A jakie sprawy wy-
magaj¹ dokoñczenia w na-
stêpnej kadencji?

- Jestem pewna, ¿e Platforma
wygra te wybory i nadal bê-
dziemy tworzyli rz¹d. A je¿eli
tak, to  bêdziemy bardziej twar-
do rozliczani przez wyborców.
Pocz¹tkowo, jak wszystkie par-
tie w naszej sytuacji, mieliœmy
pewne fory, bo wyborcy rozu-
mieli, ¿e przez pierwsze lata
przygotowuje siê pewne decy-
zje, no, ale potem to ju¿ powin-
ny byæ owoce... W demokra-
cjach okrzep³ych w³aœnie tak
siê dzieje, partie najczêœciej
rz¹dz¹ przez co najmniej dwie
kadencje, bo wtedy mo¿na zre-
alizowaæ swe zasadnicze cele
modernizacyjne. 

Jesteœmy w o tyle korzystnej
sytuacji, ¿e wszystkie najwa¿-
niejsze „na dziœ” ustawy uda
nam siê doprowadziæ do szczê-
œliwego legislacyjnego zakoñ-
czenia jeszcze w tej kadencji...
Mo¿emy nie przeprowadziæ
przez pe³en proces legislacyjny
niektórych ustaw z pakietu po-
rz¹dkuj¹cego sprawy emerytal-
ne. 

Sejm nastêpnej kadencji bê-
dzie musia³ zaj¹æ siê tak¿e usta-
wami porz¹dkuj¹cymi sprawy
zap³odnieñ in vitro. 

Niewiele wiêc zostawimy na-
stêpnemu Sejmowi, ale prze-
cie¿ pojawi¹ siê nowe rzeczy,
bo ¿ycie niesie stale nowe wy-
zwania. Mam nadziejê, ¿e bê-
dzie je rozwi¹zywaæ o tyle ³a-
twiej, bo skoñczy siê pasmo
tych z³ych zdarzeñ, które stale
nam towarzyszy³y: kryzys
œwiatowy, klêski ¿ywio³owe,
straszliwa katastrofa smoleñska
itp.

- Ale te¿ powoli zacznie wy-
gasaæ strumieñ pieniêdzy
z Unii Europejskiej.

- On jeszcze bêdzie wcale
nie taki ma³y, a my potrafimy
doskonale z niego korzystaæ,
co widaæ w kraju na ka¿dym
kroku. Ale rzeczywiœcie, z cza-
sem, staj¹c siê coraz bardziej
zamo¿nym krajem, bêdziemy
dostawaæ mniej pomocowych
pieniêdzy. Ja siê z tego cieszê,
bo to pokazuje, ¿e jesteœmy na
dobrej drodze. To jest jak 
z dorastaniem - m³ody cz³owiek
w którymœ momencie przestaje

braæ pieni¹dze od rodziców,
trzeba wzi¹æ odpowiedzialnoœæ
za siebie. I to jest normalne,
prawda?

- A jak wykorzystaliœmy
szanse zwi¹zane z Euro 2012?

- Bardzo dobrze! To by³a
i jest nasza wielka nadzieja.
Kiedy dowiedzieliœmy siê, ¿e
bêdziemy organizatorami tak
ogromnej, presti¿owej imprezy,
nasze nadzieje i oczekiwania
by³y kolosalne. Maj¹c tak wiel-
ki cel przed sob¹, snuliœmy ma-
rzenia, ¿e w ci¹gu kilku lat uda
nam siê odrobiæ wieloletnie za-
póŸnienia, na przyk³ad infra-
strukturalne. To by³ entuzjazm.
I bardzo dobrze, ¿e siê pojawi³.
Postanowiliœmy ¿e wybuduje-
my wszystkie potrzebne auto-
strady, wyremontujemy wszyst-
kie ulice, dworce, wybudujemy
stadiony. Bo i tak s¹ potrzebne,
a teraz jest powód, by to zrobiæ
szybko... Potem przysz³a wery-
fikacja tych planów - na ile
spraw wystarczy pieniêdzy,
a na ile - czasu? I ¿ycie pokaza-
³o, ¿e mo¿na zrobiæ naprawdê
wiele. Du¿o ju¿ uda³o siê osi¹-
gn¹æ, a przecie¿ mamy jeszcze
rok do imprezy. 

Ale najwa¿niejsze, ¿e zmie-
ni³ siê nam tok myœlenia. Na
przyk³ad w Warszawie zrozu-
mieliœmy czym dla stolicy s¹
turyœci, co musz¹ mieæ zapew-
nione, by dobrze siê tu czuli.
Kibic przyje¿d¿a na mecz,
który trwa krótko, coœ mu je-
szcze trzeba daæ... atrakcyjne
imprezy, miejsce w dobrej re-
stauracji i hotelach itp. To
wszystko wp³ynê³o na zmiany
postrzegania funkcji miasta.
Pojawi³o siê myœlenie o naszej
stolicy jako o centrum kultural-
nym Europy. To jest zasadniczy
sukces Euro. G³êboko wierzê,
¿e nasza pi³karska reprezenta-
cja na Mistrzostwach Europy
sobie poradzi i bêdziemy siê
cieszyæ z jej sportowych sukce-
sów, jednak najwiêkszym osi¹-
gniêciem bêdzie to, co pozo-
stanie po Euro. I w mieœcie
i w nas.

Rozmawiali:
Wiesław Nowosielski

Tomasz Szymański

NAPRAWDĘ WIELE NAM SIĘ UDAŁO! 
„Mieszkaniec” rozmawia z pani¹ pose³ RP Ma³gorzat¹ KIDAWA-B£OÑSK¥,
liderem Platformy Obywatelskiej w Warszawie.
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

REKLAMA REKLAMA

Wielkie czipowanie
Po raz kolejny ruszy³a akcja czipowania psów i kotów,

któr¹ prowadzi sto³eczne Biuro Ochrony Œrodowiska. Za-
planowane jest oznakowanie prawie 15 tysiêcy zwierz¹t.

Czipowanie to skuteczna metoda zapobiegania bezdomnoœci
zwierz¹t umo¿liwiaj¹ca szybkie ustalenie w³aœciciela czworo-
noga. W chwili jego znalezienia, mo¿na specjalnym czytni-
kiem odczytaæ numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie
danych uzyskaæ informacje o w³aœcicielu i powiadomiæ go
o odnalezieniu zwierzêcia. Elektroniczny czip z zakodowanym
niepowtarzalnym numerem jest wielkoœci ziarenka ry¿u, nie
przeszkadza zwierzêciu i nie powoduje reakcji alergicznych.
Jest on wprowadzany podskórnie na  szyi lub miêdzy ³opatka-
mi. Elektroniczne oznakowanie jest równie¿ niezbêdnym wy-
mogiem, aby podró¿owaæ z czworonogiem po krajach Unii
Europejskiej. 

Do 15 grudnia 2011 r. w³aœciciele psów i kotów, którzy mieszka-
j¹ w Warszawie mog¹ skorzystaæ z bezp³atnego zaczipowania psa
lub kota, w jednej ze 100 wybranych lecznic weterynaryjnych,
rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach Warszawy. Spis
mo¿na znaleŸæ na stronie www.bip.warszawa.pl/bos (ab)

„Pamiêtajcie o Jonaszu” -
brzmia³o na scenie CPK na
Podskarbiñskiej, zaœ w ser-
cach widzów – „Pamiêtajcie
o ogrodach…” g³osem Jona-
sza Kofty, przejmuj¹cym,
chropawym, o piêknej g³êbi.

Tak by³o w ostatni weekend
podczas pi¹tej ju¿ edycji Ogólno-
polskiego Festiwalu im. Jonasza
Kofty „Moja Wolnoœci” 2011.

Organizatorzy: Stowarzysze-
nie Warszawska Scena Bardów
i Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Po³udnie; pa-
tronaty: m.in. burmistrz Pragi
Po³udnie Tomasz Kucharski,
TVP2, i nasz „Mieszkaniec”.
Dyrektor artystyczny, prezes
Stowarzyszenia Warszawska
Scena Bardów - Jerzy Mamcarz,
znakomicie spe³nia³ te¿ obo-
wi¹zki konferansjera podczas
niedzielnego koncertu laureatów.

Przedtem jednak jury posta-
nowi³o zakwalifikowaæ do
Koncertu Konkursowego 28
osób, zaœ spoœród nich w nie-
dzielnym Koncercie Fina³o-
wym us³yszeliœmy laureatów:

tych wyró¿nionych i tych na-
grodzonych Z³otym, Srebr-
nym i Br¹zowym Kluczem,
którym towarzyszyli wielcy
bardowie, m.in. Krzysztof
Daukszewicz, Andrzej Gar-
czarek, Artur Andrus czy Sta-
nis³aw Klawe, który koncert
wspó³prowadzi³. 

Z fotografii, wyœwietlanych
na wielkim ekranie, spogl¹da³
Jonasz Kofta ze swoim nieod-
gadnionym uœmiechem… Dziœ
mia³by siedemdziesi¹t lat! Cz³o-
wiek niezwykle wszechstronny:
artysta malarz, poeta i satyryk,
dramaturg, kabareciarz i autor
znakomitych tekstów piosenek:
„Pamiêtajcie o ogrodach” z mu-
zyk¹ Jana Pietrzaka, „To zie-
mia” (wyk. Stan Borys), „Jej
portret” (Bogus³aw Mec) czy
„Kwiat jednej nocy” w wyko-
naniu Ali Babek… 

Pamiêtny wywiad, w którym
Jonasz Kofta komentowa³…
swoj¹ piosenkê „Radoœæ o po-
ranku”, odtwarzan¹ bezustan-
nie w Polskim Radio w porze,
gdy wstawa³a do pracy „pierw-

sza zmiana”. Zapewnia³, ¿e s³o-
wa „jak dobrze wstaæ skoro
œwit” zna raczej z teorii, ponie-
wa¿ zwykle wstaje znacznie
póŸniej i przeprasza wszyst-
kich, którzy musz¹ s³uchaæ tego
co rano… A jednak dziêki niej
wstawa³o siê pogodniej nawet
w te dni, gdy nie „otrz¹sa³ siê
z rosy bez”.

Klimatyczna twórczoœæ Jona-
sza Kofty jest bliska nie tylko
pokoleniu sprzed lat. Na festi-
wal „Moja Wolnoœci” 2011
przysz³o mnóstwo zg³oszeñ!
Trzeba by³o zaprezentowaæ
dwa utwory, b¹dŸ autorstwa Jo-
nasza Kofty (ew. z w³asn¹ mu-
zyk¹), b¹dŸ te¿ innych autorów
(tak¿e w³asne, nawet satyrycz-
ne), lecz zebrane w tematyce
szeroko pojêtej wolnoœci, po-
wsta³e w poetyce patrona fe-
stiwalu.

Jurorzy oceniali m.in. dobór
repertuaru, walory g³osowe wy-
konawcy, muzykalnoœæ, interpre-
tacjê, a w przypadku utworów
autorskich tak¿e walory arty-

styczne. Nie bez znaczenia by³a
osobowoœæ sceniczna!

- Dlaczego Kofta? - pytamy
Barbarê Gebler-Wasiak, dyrek-
torkê Centrum Promocji Kultu-
ry.

- Kofta i pierwszy dzieñ wol-
noœci, 4 czerwca, to jest takie
wspania³e skojarzenie, ¿e t³u-
maczyæ go nie muszê… Data
jest najbardziej znacz¹ca.

- Jak siê uda³ tegoroczny fe-
stiwal?

- Fantastycznie! Z roku na rok
mamy coraz wiêcej zg³oszeñ, to
ju¿ pi¹ta edycja! Festiwal przy-
ci¹ga tylu m³odych, zdolnych,
odnosz¹cych sukcesy równie¿
w wielu innych konkursach!

W Koncercie Fina³owym
wziê³o udzia³ a¿ oœmiu laurea-
tów. Wœród nich - Agata Struzik
(3 miejsce), Marta Kamiñska (2
miejsce) i zwyciê¿czyni festiwa-
lu, Bo¿ena Mazur. Gratulujemy
wykonawcom i organizatorom.
Niezwyk³a rocznica, niezwyk³y
koncert… Wra¿enia? Niezapo-
mniane! Katarzyna Jasiek

Pamiętajcie o Jonaszu...

Wielcy bardowie – Krzysztof Daukszewicz i Artur Andrus.

Im zawdziêczamy ten festiwal (od lewej): Jerzy Mamcarz,
Barbara Gebler-Wasiak i Stanis³aw Klawe.
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Majowe dni troszkê ciê rozleniwi³y. Niestety,
trzeba siê sprê¿yæ, bo obowi¹zki czekaj¹.
W pracy mo¿e ciê spotkaæ parê zmian na lep-
sze, w domu natomiast jest odpowiednia at-
mosfera na przeprowadzenie odwlekanej roz-
mowy. Ogólnie zdrowie i dobry humor ci dopi-
suj¹. Nie zapominaj tylko o swoich znajomych
i najbli¿szych, którzy maj¹ nadziejê spêdziæ
z tob¹ wspania³e, udane wakacje.

BYK 22.04-21.05
Masz du¿e szanse, ¿e twoja sytuacja ¿yciowa
u³o¿y siê obecnie nader pomyœlnie. Zaplanuj
w najbli¿szym czasie wyjazd, który na pewno
ci siê op³aci i przyniesie korzyœci natury mate-
rialnej. W pracy oczywiœcie obowi¹zków ci nie
brakuje, ale mo¿esz sobie pozwoliæ na parê
dni oddechu. Umów siê wreszcie na kawê
z mi³¹ osob¹. 

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W najbli¿szym czasie w twoim ¿yciu mog¹ na-
st¹piæ pewne zmiany. W pracy masz du¿o za-
jêæ, ale przyjazna atmosfera wœród kolegów
i kole¿anek pozwoli o tym zapomnieæ. W domu
czeka na ciebie kilka nieza³atwionych spraw.
Mo¿esz pomyœlisz o remoncie mieszkania?
Nie rezygnuj te¿ z planów, które ustali³eœ
wczeœniej. Bêd¹ wymaga³y od ciebie konse-
kwencji i rozs¹dku. We wszystkim zastosuj sy-
stematyczne dzia³anie, a efekty zobaczysz
w nied³ugim czasie.

RAK 22.06-22.07
Taka pogoda nastraja ciê romantycznie. Jeœli
tylko mo¿esz, uciekasz z miasta cieszyæ siê
urokami przyrody. Jednak spróbuj pozosta³y
czas wykorzystaæ na poza³atwianie zaleg³ych
spraw. Postaraj siê te¿ o wiêksze zaintereso-
wanie tym, co siê dzieje w rodzinie. Spróbuj
z wiêksz¹ cierpliwoœci¹ i wyrozumia³oœci¹
podejœæ do ludzkich s³abostek, wszak jeste-
œmy tylko ludŸmi… 

LEW 23.07-23.08
Czasami lenistwo te¿ mo¿e przynieœæ wspa-
nia³e rezultaty. Dlatego chwilami postaraj siê
przyhamowaæ swoj¹ aktywnoœæ, odpocz¹æ,
zrelaksowaæ siê i wyciszyæ. Pod koniec mie-
si¹ca mog¹ siê pojawiæ problemy natury miê-
dzyludzkiej, ale twój wrodzony dar dyplomacji
poradzi sobie z tym bez wiêkszych problemów.
Najwy¿sza pora, abyœ zacz¹³ planowaæ swoje
wakacje.

PANNA 24.08-23.09
Wyrzuæ z siebie dawne urazy, mo¿esz spróbo-
waæ zrobiæ rachunek sumienia i zacznij drug¹
po³owê roku z czystym kontem. A perspektywy
mo¿esz mieæ wspania³e. Mo¿liwy wyjazd na
wymarzon¹ wycieczkê, ogólna sympatia,

wszystko to mo¿esz mieæ w zasiêgu rêki. Od
ciebie tylko zale¿y, ile z tego weŸmiesz.

WAGA 24.09-23.10
Szczêœcie powinno ci dopisywaæ. W pracy po-
ra na realizacjê nowych planów i zamkniêcie
wczeœniejszych spraw. Marzy ci siê podwy¿ka,
postaraj siê wiêc porozmawiaæ z szefem. Mo-
¿esz mieæ mo¿liwoœæ udowodnienia swojego
talentu organizacyjnego i towarzyskiego.
W domu natomiast postaraj siê unikaæ sytuacji
konfliktowych i spêdzaj aktywnie wolny czas. 

SKORPION 24.10-23.11
Du¿o pracy, ale to tylko pobudza ciê do dal-
szego dzia³ania. Jesteœ w centrum zaintereso-
wania pewnej sympatycznej osoby. Postaraj
siê uwa¿niej obserwowaæ swoje otoczenie,
mo¿e twoje zachowanie zachêci j¹ do dalsze-
go dzia³ania. Na œwiat spojrzysz bardziej opty-
mistycznie i z wiêkszym zaanga¿owaniem rzu-
cisz siê w wir spraw, które mog¹ przynieœæ nie-
z³e pieni¹dze.

STRZELEC 24.11-22.12
W najbli¿szym czasie czeka ciê ciekawe spo-
tkanie. Mo¿e ono mieæ du¿y wp³yw na twoje
dalsze plany. Nie zapominaj tak¿e o sprawach
bie¿¹cych, które wymagaj¹ trzymania rêki na
pulsie. M³odsze pokolenie mo¿e przyprawiæ
Ciê o szybsze bicie serca, jeœli tylko stracisz
czujnoœæ. Pilnuj spraw finansowych i nie wyda-
waj niepotrzebnie pieniêdzy. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Przed tob¹ udane dni na realizacjê planów.
Czujesz siê pe³en energii i twoje obecne dzia-
³ania mog¹ przynieœæ ci korzyœci materialne.
Sprawy zdrowotne w normie, ale uwa¿aj na
zmiany temperatury. Jeœli planujesz ju¿ waka-
cje, nie martw siê sprawami typu – sk¹d wzi¹æ
pieni¹dze, bo one nied³ugo same siê pojawi¹
w twoim portfelu lub na koncie.

WODNIK 21.01-19.02
Cudowna pogoda, s³oneczne dni sprawiaj¹, ¿e
czujesz siê tak na³adowany pozytywn¹ ener-
gi¹ i pe³en optymizmu, ¿e patrzysz na wszyst-
ko wokó³ z wielk¹ ¿yczliwoœci¹. K³opoty zdro-
wotne za tob¹, teraz musisz tylko dbaæ o sie-
bie. Postaraj siê nie wtajemniczaæ wszystkich
w swoje plany – bo przez najbli¿sze dni dys-
krecja jest twoim sprzymierzeñcem.

RYBY 20.02-20.03
W najbli¿szym czasie bêdziesz musia³ podj¹æ
pewn¹ wa¿n¹ decyzjê. Nie bêdzie ³atwo, wiêc
jeœli mo¿esz skorzystaj z pomocy i porady
przyjació³. Nie zawsze te¿ udaje ci siê odpo-
wiednio po¿ytecznie wykorzystaæ czas na
swoje sprawy. Jeœli do swojego rozs¹dku i sy-
stematycznoœci dodasz trochê fantazji – œwiat
jest twój. Merlin

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

PPooppuullaarrnnaa  ffoorrmmaa  pprrzzyyjjęęćć  −−  ssttóółł
sszzwweeddzzkkii  −−  mmaałłoo  kkłłooppoottlliiwwaa  ii ddllaa
ggoossppooddaarrzzyy  ii ddllaa  ggoośśccii,,  cczzaa−−
sseemm  pprrzzyyssppaarrzzaa  pprroobblleemmóóww..
OOttoo  kkiillkkaa  pprrzzyyppoommnniieeńń..  

Tak czy owak, jesteśmy na
przyjęciu, choćby to było
działkowe garden party. Dla−
tego pamiętamy o swoich
obowiązkach − gościa lub go−
spodarza. Nie atakujemy
stołu natychmiast po wej−
ściu − skoro tyle tego kusi,
czemu nie skorzystać?! Za−
wsze czekamy na zaprosze−
nie przez gospodarzy. Nie
przyszliśmy najeść się „za
darmochę”, tylko spędzić
czas w miłym gronie, przy
okazji (!) jedząc coś smacz−
nego. Nie przepychamy się,
a po nałożeniu na talerz
skromnej ilości, odsuwamy
się na 2−3 metry od stołu,
by inni mogli skorzystać. Za−
chowujemy kolejność potraw:
zimne przystawki, gorące
dania, desery i owoce. Do−
kładkę bierzemy zawsze na
nowy, czysty talerz. Śmiało
używamy serwetek. Brudne
talerze odstawiamy na tacę
krążącego kelnera lub na wy−
znaczony stolik; jednorazów−
ki wrzucamy do przeznaczo−
nego na ten cel kosza.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Ma³e, s³odkie przek¹ski: wielkie pole do kreatyw-
noœci.

✓✓ Szasz³yki: na d³ugie wyka³aczki lub cienkie patyczki do
szasz³yków nadziewaj kolejno: kawa³ek ananasa, winogrono,
cz¹stkê mandarynki. Ca³oœæ mo¿na skropiæ lekko bia³ym winem
lub oprószyæ cukrem pudrem. Koniecznie sch³odziæ. Podobnie
mo¿na sporz¹dziæ inne kompozycje owocowe: kawa³ek kiwi,
ma³a truskawka, kawa³ek banana (musi byæ natychmiast po
obraniu skropiony sokiem cytrynowym, ¿eby nie sczernia³). Je-
szcze inna kompozycja, z odrobin¹ wytrawnoœci, to kawa³ek melona, kawa³ek szynki
parmeñskiej lub innej suszonej (zwyk³a nie smakuje tu zbyt dobrze), winogrono. Albo
- kawa³ek brzoskwini (z puszki lub bardzo dojrza³a œwie¿a, lecz bez skórki), kawa³ek
upieczonego z du¿¹ iloœci¹ zió³ filetu drobiowego (kurczak, indyk), kawa³ek arbuza.
W³asne kompozycje mile widziane!

✓✓ S³odkie groszki: groszki ptysiowe maczaæ w roztopionej czekoladzie (mleko
skondensowane plus pokruszona czekolada, podgrzane w k¹pieli wodnej) a nastêp-
nie natychmiast w tartych orzechach. Mo¿na zrobiæ kilka rodzajów, zmieniaj¹c czeko-
ladê gorzk¹ na mleczn¹, dodaj¹c do niej ³y¿kê koniaku, araku lub rumu, obtaczaj¹c
w tartych migda³ach, dobrym, prawdziwym kakao lub kandyzowanej, drobniutkiej
skórce pomarañczowej lub kandyzowanym siekanym ananasie.

✓✓ Kuleczki serowe: waniliowy serek utrzyj starannie z twarogiem, ewentualnie do-
praw cukrem i wanili¹. Jeœli za rzadkie, dodaj nieco dobrego mas³a. Oziêb, formuj ku-
leczki wielkoœci orzecha, ka¿d¹ z nich natychmiast obtaczaj w kakao, albo w mielo-
nych migda³ach, albo w kruszonych (rozwa³kowanych) herbatnikach czy piernicz-
kach. Podawaj zawsze zimne.

✓✓ Truskawki czekoladowe: £adne, dojrza³e i równej wielkoœci truskawki umyj
z szypu³kami, delikatnie os¹cz i osusz, a nastêpnie dobrze oziêb w lodówce. Rozpuœæ
czekoladê z odrobin¹ mleka skondensowanego. Ka¿d¹ truskawkê nadziewaj na wy-
ka³aczkê od strony szypu³ki, na moment zanurzaj jej czubek (nie ca³¹!) w czekoladzie
i umieszczaj formuj¹c „je¿a” np. na owiniêtej foli¹ po³ówce niedu¿ej g³ówki kapusty
w ten sposób, ¿e wbijasz w kapustê wolny czubek wyka³aczki truskawk¹ do góry.
Podobnie mo¿na podaæ dojrza³y agrest, po³ówki moreli i cz¹stki innych, aromatycz-
nych lub kwaskowych owoców. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Jakie wynalazki XX wieku są najważniejsze? Wśród nich wy−

mienia się zdobycze nauki związane z chłodnictwem (jak wyglą−
dałby dzisiaj świat bez domowych lodówek, bez wielkich chło−
dni do przechowywania i transportowania jak rok długi żywno−

ści, np. mięs i wędlin, owoców, nabiału, albo na przykład świeżych owoców i wa−
rzyw, cieszących nas nawet zimą? Zdaniem innych najważniejsza jest motoryzacja
i transport. Jeszcze inni stawiają na medycynę. A internet, którego prawzorem jest
system łączności, szykowany w latach 60. XX w. przez amerykańskich naukowców na
wypadek ogólnoświatowej „zawieruchy”: niezniszczalny, nie do pokonania? W koń−
cu XX wieku wspólnymi siłami Brytyjczyk i Belg w Szwajcarii wymyślili przeglądar−
kę WWW (World Wide Web − ogólnoświatowa sieć), która umożliwiła jego upowszech−
nienie. Informacja, komunikacja, sprawne działanie to najważniejsze pozytywy. Albo
telefony komórkowe: mało kto dziś czuje się bez nich dobrze i bezpiecznie. Dzięku−
jemy firmie Ericsson (r.1956, prototyp jak waliza, o wadze 40 kg) i firmie Motoro−
la (r. 1973; mniejszy, jak kilowa cegła) oraz ich licznym pomysłowym konkurentom!

CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przes³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania siê
gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 9/2011: „Z³oty cz³owiek”. Nagrodê – bilet do kina dla

2 osób – wylosowa³a p. Aleksandra Budziñska z ul. Abrahama. Po
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym
i egz. „Mieszkañca” Nr 11/2011) do 17 czerwca br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Mąż przychodzi do domu znacznie wcze−

śniej, niż zapowiadał. Raptem zauważa na
balkonie na wpół rozebranego mężczyznę.

− Panie! Co pan tu robi i w ogóle, to jak pan
się tu znalazł?

− Yyy… Skakałem ze spadochronem, zniosło mnie i zacze−
piłem o ten balkon.

− A! To zapraszam do środka, napijemy się kawy.
− Ale co? Nie jest pan zdziwiony?!
− Panie, nie takie rzeczy już widziałem. W zeszłym tygodniu

to nawet taki jeden geolog w naszej łazience ropy poszukiwał...
☺ ☺ ☺

− Powiedz mi, Olu, jaki powinien być idealny mąż?
− Taki, który zastając żonę baraszkującą w łóżku z kochan−

kiem powie: − To wy tu dokończcie, a ja pójdę zaparzyć ka−
wę i zrobić kilka kanapek.

− A w takim razie − jaki jest idealny kochanek?
− Wiesz… To taki, który w tej sytuacji potrafi dokończyć…

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692-614-577

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel.795-297-763

FINANSE

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

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety, me-
dale. Tel. 0516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118

Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿ki,
monety, pocztówki, militaria. 

Tel. 22 677-71-36; 502-011-257
Kupiê stare etykiety piwne, pod-

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

Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

Fotel bujany. Tel. 781-496-613
Odkurzacze Rainbow – nowe,

u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822; 

www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
Pomoc psychologiczna, coa-

ching, dietetyk, mediacje. 
Tel. 22 812-52-36

MEDYCYNA NATURALNA

Leczenie pijawk¹ lekarsk¹ – hi-
rudoterapia – skutecznie leczy:
trudno goj¹ce siê rany, mia¿d¿ycê
têtnic, ¿ylaki, stopê cukrzycow¹,

zwyrodnienia i bóle stawów, obrzê-
ki powypadkowe, krwiaki, zakrze-
py, ciœnienie, choroby skóry, aler-
gie, choroby serca, jaskrê, wszelkie
bóle i stany zapalne. Dyplomowany
Hirudoterapeuta.  Tel. 515-509-109

www.leczenie-pijawkami.com 

NAUKA

Francuski z dojazdem. 
Tel. 0602-276-202

Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia przysiêg³e, techniczne, handlo-
we, finansowe, specjalistyczne. 

Tel. 0601-35-18-64
Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879
Opiekunka dzieciêca – szko³a

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

Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 

Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
Szkolenia BHP. 

Tel. 22 517-77-40
STUDIA PODYPLOMOWE

audytor energetyczny do sporz¹dza-
nia œwiadectw energetycznych bu-
dynków, audytor efektywnoœci ener-
getycznej (równie¿ kursy) oraz na
licencjê poœrednika, zarz¹dcy i rze-
czoznawcy, na doradcê rynku nieru-
chomoœci oraz ds. ochrony œrodowi-
ska. Kursy: syndyka oraz dla cz³on-
ków rad nadzorczych. Tak¿e
PRAKTYKI ZAWODOWE IN-
STYTUT EDUKACJI EURO-
PEJSKIEJ SEDPOL Warszawa

tel. (22) 33-17-600 
www.sedpol.edu.pl

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Dom 270 m kw., dzia³ka 1600
m kw., Falenica. Tel. 608-147-854

Gara¿ 18 m kw., ul. Zagójska. 
Tel. 506-815-800

Lokale biurowe do wynajêcia. Miê-
dzylesie. Kontakt tel. 694-810-010

Pokój przy ul. Kinowej. 
Tel. 22 813-27-12

Radoœæ - mieszkanie 50 m kw.
i taras, dogodna komunikacja, 1500
z³/mc. Tel. 502-142-173

Warsztat – magazyn 240 m kw.
Falenica. Tel. 608-147-854

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Dzia³ka siedliskowa. 
Tel. 792-610-568

Dzia³ki budowlane – Stara Mi³o-
sna, hipoteka, 900 m kw. 

Tel. 502-278-791; 613-389-799 

Grunt w Wawrze 1934 m kw. lub
1300 m kw. Tel. 512-208-493

52 m, Goc³awek, po remoncie,
394000. Tel. 503-424-146 

Nowy urz¹dzony dom 250 m, na
dzia³ce 750 m. Wi¹zowna, Zakrêt-
Izabela. Tel. 501-852-621 

DAM PRACĘ

Firma MarcPol S.A. zatrudni do
placówek w Warszawie i okolicach
osoby na stanowisko KASJER
i SPRZEDAWCA. Kontakt (22)
547-05-41, e-mail:rekrutacja@marc-
pol.waw.pl

Fryzjera/fryzjerkê do Salonu
SPA w Aninie. Tel. 501-025-031

Kosmetyczkê do Salonu SPA
w Aninie. Tel. 501-025-031

RAMKA
Zatrudniê pielêgniarkê. Grochów.
Tel. 601-34-10-20

Zatrudniê kierowcê kat. CE na
sk³adzie materia³ów budowlanych
w miejscowoœci Zakrêt. 

Tel. 0602-189-663
Zatrudniê handlowca do sprze-

da¿y bezpoœredniej na sk³adzie ma-
teria³ów budowlanych w miejsc.
Zakrêt. Tel. 604-458-345

Zatrudniê fryzjerkê mêsk¹. 
Tel. 501-041-330; 510-499-944

SZUKAM PRACY

Kobieta 56 lat, doœwiadczenie
zawodowe, praca w kadrach (25
lat), podejmê pracê. Administracyj-
n¹ od zaraz. 

Tel. 603-695-486; 22 879-86-68 
Kobieta 50-letnia, fizjoterapeut-

ka z 25-letnim sta¿em pracy w za-
wodzie - poszukuje pracy na stano-
wisku fizykoterapeuty – od zaraz. 

Tel. 512-343-864
Posprz¹tam + okna, ³adnie. 

Tel. 503-836-166

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spadki, da-
rowizny, aukcje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 604-095-656
www.podatki-doradca.pl 

Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czynna
codziennie oprócz wtorków, ul.
Grochowska 207 (Universam, nad
bankiem). www.kancelariaosica.pl  

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

Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 22 613-04-30; 0603-807-481

Radca prawny. 
Tel. 691-821-122

RAMKA
WYCENA NIERUCHOMOŒCI
tel. 600 43 88 44

RÓŻNE

OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. TEL. 500-336-607

Parking strze¿ony Goc³aw – oso-
bowe, dostawcze, przyczepy. 

Tel. 601-146-865
Profesjonalne sprz¹tanie biur -

Warszawa. Tel. 513-342-440

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
Aby naprawiæ telewizor, dojazd. 
Tel. 507-476-408; 22 296-96-51

ALKO – PRZEPROWADZKI. 
Tel. 512-139-430

AAA SPRZ¥TANIE PIWNIC,
wywóz mebli. Tel. 694-977-485

Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 
Tel. 0602-396-976

ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1,TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

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

naprawa. Tel. 22 818-07-17
AAA GAZ, HYDRAULIKA 24

H!, awaria pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 
Cyklinowanie, lakierowanie –

Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych – Jan
Grzybowski. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
Cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. TEL. 694-825-760

CZYSZCZENIE – tanio Kar-
cherem dywanów, tapicerki, aut. 

Tel. 22 619-40-13; 502-928-147
DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
Domofony, instalacje elektrycz-

ne, pralki. Tel. 601-936-805
Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,

naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe. 

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

TEL. 609-240-602
Glazura, hydraulika – osobiœcie. 

Tel. 518-562-380
GLAZURA, hydraulika, elek-

tryka. Tel. 694-809-402
Hydrauliczne, gazowe – soli-

dnie. 
Tel. 22 610-81-21; 607-773-106
Hydraulik. Tel. 22 815-66-60; 

502-031-257
Hydrauliczne i gazowe – upraw-

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

Hydraulika, wod. kan.-gaz.,
piece, remonty, przegl¹dy gazo-
we, wentylacyjne i kominiarskie. 

Tel. 696-321-228
LODÓWKI, PRALKI, TELE-

WIZORY – NAPRAWA. 
TEL. 694-825-760

Malowanie, tapetowanie, pane-
le. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521 
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
Malowanie, tapetowanie, wyg³a-

dzanie – doœwiadczenie. 
Tel. 22 810-90-22

NAPRAWA TELEWIZORÓW
– dojazd. Tel. 602-216-943

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel. 22
499-20-62 

OCIEPLANIE. 
TEL. 660-473-628

Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-

nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 22 870-09-54

Pralki – naprawiam. Emeryci
50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
Pralki, lodówki – naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, szafy, kuchnie,
pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
Uk³adanie, cyklinowanie, la-

kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771

¯aluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i napra-

wy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety

antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

Hydrauliczne, ³azienki, domy,
ogrzewanie, woda, piece gazowe. 

Tel. 507-288-688

USŁUGI/ komputerowe

Komputerowy Serwis. 
Tel. 796-652-432

Naprawa komputerów, instala-
cje, serwis, usuwanie wirusów. 

Tel. 603-650-090
Tani serwis. Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

Sprz¹taczka do biur. Praca III
zmianowa. Tel. 784-012-000

USŁUGI/remontowe

Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 511-619-407

GLAZURA, hydraulika, elek-
tryka. Tel. 694-809-402

Malowanie, drobne remonty, pa-
nele, wyk³adziny. Tel. 601-203-313

Malowanie, tapetowanie – re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
Remonty, wykoñczenia, glazura,

hydraulika, malowanie. 
Tel. 507-288-688

USŁUGI/transportowe

Sprz¹tanie podwórek, piwnic,
strychów. Wywóz gruzu, z³omu.
Przeprowadzki. Tel. 514-547-042

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszczanie
piwnic, strychów. 

Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
Wywóz gruzu, mebli, liœci, ga-

³êzi, oczyszczanie piwnic, stry-
chów, prace porz¹dkowe.

Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³ny
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813
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CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Zatrudniê pielêgniarkê. Grochów.
Tel. 601-34-10-20

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI

tel. 600 43 88 44

Zak³ad Pogrzebowy 

„„NNIIEEBBOO””
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23 czynny 8-17

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

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

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

22 836-69-16; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

MIESZKANIE ul. Garwoliñska 
2 POKOJE 48 m2

cena – 340 000 PLN

DZIAŁKA Trakt Lubelski 
2657 m2 w.z na 4 budynki dwulokalowe 
tel. 500 161 109

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

tel. (22) 615 80 05  (22) 615 80 06 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

KANCELARIA PODATKOWA
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

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

691−616−515

REKLAMA REKLAMA

PIWNICA GRATIS!

REKLAMA REKLAMA
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NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

REKLAMA REKLAMA

A ksi¹dz watê krêci³…
Pod koniec maja parafia „u Pallotynów”
zorganizowa³a Praskie Dni Rodziny, w ra-
mach których odbywa³y siê m.in. koncer-
ty i rodzinny festyn.
W koœciele pw. Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej 12

wyst¹pi³a Ewa Uryga, wybitna œpiewaczka gospelowa, jazzowa
i bluesowa. Koncertowa³ tak¿e rockowy zespó³ „La Pallotina”.
„Mieszkaniec” odwiedzi³ parafiê w czasie rodzinnego festynu orga-
nizowanego na podwórku Zespo³u Szkó³ Specjalnych Nr 89. Pogo-
da dopisa³a i dopisali tak¿e mieszkañcy. Na podwórku znajdowa³y
siê stanowiska do ró¿nych rodzinnych zabaw i gier, scena koncer-
towa i kiermasz ksi¹¿ek wydawanych przez Pallotynów. 

Ksi¹dz Przemys³aw Krawiec, w rockerskiej, skórzanej kurteczce,
rozgrzewa³ urz¹dzenie do produkcji waty cukrowej. Gdy ju¿ by³o
gotowe zacz¹³ fachowo nawijaæ na drewniane patyczki smakowit¹
watê. Przed stoiskiem ustawi³a siê spora kolejka m³odych parafian
(na zdjêciu). Widaæ by³o, ¿e wszyscy mieli wielk¹ frajdê – i dzieci,
i ksi¹dz, który watê krêci³. – Z inicjatyw¹ zorganizowania festynu
wyszli sami parafianie – wyjaœnia ksi¹dz proboszcz Tomasz Za-
czkiewicz. – Ale widzê potrzebê wiêkszego zaanga¿owania œwiec-
kich. Tymczasem ksi¹dz Przemys³aw odda³ dowodzenie urz¹dze-
niem do waty cukrowej Piotrowi Osiñskiemu z tutejszej wspólno-
ty, która w tym roku obchodzi jubileusz 33-lecia. 

Wyniesione ze szko³y ³awki pe³ni³y funkcjê kawiarenki. Mo¿na
by³o przy nich skonsumowaæ grillowan¹ kaszaneczkê, kie³baski lub
zas³odziæ siê ciastami domowego wypieku. Tu¿ obok dzieci konku-
rowa³y w przenoszeniu jajka na ³y¿ce, rzutach lotk¹ i grze w krêgle
zrobione z… pó³toralitrowych butelek wody mineralnej. Odbywa-
³y siê konkursy sprawnoœciowe, pokazy pierwszej pomocy, quiz ro-
dzinny i loteria fantowa. – Koœció³ nie ma terenu, na którym taki
piknik mo¿e zorganizowaæ, dlatego bardzo chêtnie udostêpniliœmy
nasze podwórko – powiedzia³a „Mieszkañcowi” dyrektor szko³y,
Ma³gorzata Rosa. Impreza odby³a siê dziêki wsparciu po³udniowo-
praskiego Centrum Promocji Kultury. rosa

Jubileusz, który uroczy-
œcie obchodzono 3 czerwca,
zgromadzi³ wielu absolwen-
tów. Do szko³y przybyli rów-
nie¿ byli pedagodzy i w³adze
samorz¹dowe, na czele z wi-
ceprzewodnicz¹c¹ rady War-
szawy, Ligi¹ Krajewsk¹, bur-
mistrzem Pragi Po³udnie, To-
maszem Kucharskim i jego
zastêpcami Konstantym Bar-
toniem i Jaros³awem Kar-
czem. Brakowa³o tylko jed-
nego cz³owieka, osoby bez
której placówka nie mia³aby

takiego kszta³tu i nie by³aby
tak dobra. Brakowa³o, zmar-
³ego osiem miesiêcy temu,
dyrektora Eugeniusza Œnie-
gowskiego, który w szkole
przy al. Stanów Zjednoczo-
nych 24 przepracowa³ 20 lat.

Wielkiego animatora, sku-
tecznego menad¿era i znako-
mitego pedagoga…

Historia szko³y siêga roku
1921, kiedy to ³¹cznoœæ i tele-
komunikacja mia³y dla rodz¹-
cej siê Polski znaczenie strate-
giczne. Pod ró¿nymi nazwami
i w ró¿nych miejscach szko³a
przetrwa³a 90 lat. Na Saskiej
Kêpie Technikum £¹cznoœci
zadomowi³o siê w 1963 roku.
Ponad æwieræ wieku póŸniej
otrzyma³o patrona – prof. Ja-
nusza Groszowskiego, wielo-

letniego prezesa PAN. Obe-
cnie technikum wraz ze szko-
³¹ zawodow¹ i XCVI LO two-
rz¹ Zespó³ Szkó³ nr 37 im.
Agnieszki Osieckiej.

Pod wodz¹ pe³ni¹cej obo-
wi¹zki dyrektora mgr Anny

Micha³owskiej m³odzie¿
i szkolna kadra przygotowa³y
bogaty program obchodów ju-
bileuszu. By³y m.in. multime-
dialne prezentacje i program
artystyczny. Dyrektor Micha-
³owska wraz z burmistrzem
Kucharskim i wiceprzewodni-
cz¹c¹ Krajewsk¹ wspólnie
ods³onili tablicê pami¹tkow¹
poœwiêcon¹ dyr. Œniegow-
skiemu. 

Szko³a otrzyma³a te¿ od sa-
morz¹du swoisty prezent –
now¹ halê sportow¹. Dok³a-
dniej pisz¹c – szermiercz¹.
Do hali zaprowadzi³y reporte-
ra „Mieszkañca” licealistki
Ania Kurzynowska i Agnie-
szka Nasi³owska. Dziewczy-
ny chodz¹ do klasy o profilu
humanistycznym i od razu po-
myœla³y nad wykorzystaniem
hali zgodnie ze swoimi zain-
teresowaniami: - Tu s¹ znako-
mite warunki do prób i wystê-
pów naszego szkolnego Teatru
N.O.R.A…

Jednak najbardziej zado-
woleni z hali s¹ trenuj¹cy tu

szermierze. Bo przy szkole
dzia³a Polski Klub Szermier-
czy. – Takich nowoczesnych
hal szermierczych w Europie
jest tylko kilka – zachwyca siê
Marek Poznañski prezes
PKS. – Teraz zapewnimy
dzieciom, m³odzie¿y i doro-
s³ym treningi w naprawdê
komfortowych warunkach.
Choæ prezes Poznañski przy-
znaje, ¿e i wczeœniej nie by³o
Ÿle. O swoim klubie mówi
„Kopciuszek”: – Praktycznie
z niczego, w ci¹gu kilku lat
dzia³alnoœci dochowaliœmy
siê reprezentantów w kadrze
narodowej…

Hala powsta³a w zaadopto-
wanym, ju¿ niewykorzysta-
nym pomieszczeniu warsztato-
wym. Jak wyjaœnia wicebur-
mistrz Karcz kosztowa³a 2 mln
300 tysiêcy z³. Mo¿na j¹ rów-
nie¿ wykorzystywaæ na cele
konferencyjne. Ju¿ w momen-
cie otwarcia hala zyska³a patro-
na. Nazwano j¹ imieniem
zmar³ego dyrektora. 

ar

HALA NA JUBILEUSZ
Podwójny jubileusz œwiêtowano niedawno
w Zespole Szkó³ nr 37 im. Agnieszki
Osieckiej. To 15-lecie liceum i 90-lecie
szkó³ telekomunikacji. Jednoczeœnie szko-
³a wzbogaci³a siê o now¹ halê sportow¹.
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REKLAMA OG£OSZENIE  

Tu¿ za drzwiami przed-
szkola czekali najm³odsi go-
spodarze, witaj¹c goœci prze-
piêknym „dzieñ dobry” i ko-
kardow¹ przypink¹.

Uroczystoœæ rozpoczê³a 
dyrektor placówki Anna
Zbroch, która wraz z grupk¹
rozœpiewanych maluchów za-
prosi³a wszystkich do obej-
rzenia wystawy. 

Prac by³o mnóstwo i trzeba
przyznaæ, ¿e poœród nich da³o
siê zauwa¿yæ prawdziwe pe-
re³ki. Przechadzaj¹cy siê miê-
dzy planszami wystawy go-
œcie, coraz to zachwycali siê
dzie³ami ma³ych fotograficz-
nych artystów. Ach-ów i och-
ów koñca nie by³o – wszystkie
zdjêcia œliczne - komentowa-
no, i jakie ciekawe, pomys³o-
we! 

Tym oto sposobem na pod-
stawie przejawów zachwytu
mo¿na jednoznacznie stwier-
dziæ, ¿e poziom by³ wysoki,
prace interesuj¹ce a wybór
najlepszych – nie³atwy.

Nie³atwe zatem zadanie
mia³o szacowne Jury w sk³ad
którego weszli: dyrektor
Dzielnicowego Biura Finan-
sów Oœwiaty - Anna Piwowa-

rek, inspektor Wydzia³u
Oœwiaty - Alicja Œrama i nasz
redakcyjny mistrz fotografii –
Leszek Pogorzelski. 

Podczas gdy komisja g³owi-
³a siê i debatowa³a nad wybo-
rem najciekawszych zdjêæ,
goœcie mieli okazjê wys³u-
chaæ i obejrzeæ wystêpy fale-
nickich przedszkolaków. 

Dzieci œpiewa³y warszaw-
skie przeboje. Atmosfera tak

skutecznie poruszy³a grono
pedagogiczne, ¿e czêœæ wi-
downi przy³¹czy³a siê do œpie-
wów, ma³o tego – nawet kiedy
dzieci zakoñczy³y wystêp,
wówczas rozœpiewali siê do-
roœli. Niew¹tpliwy muzyczny
prym wiod³a  Krystyna Fija³-
kowska – emerytowana dy-
rektor  Przedszkola 110, która
by³a tu gospodarzem przez 32
lata.

Dyskusje jury by³y gor¹ce,
ale szczêœliwie uda³o siê wre-
szcie osi¹gn¹æ konsensus
i og³osiæ wyniki. 

Wyró¿nionych zosta³o piê-
cioro dzieci: Natalia Sidoro-
wicz, Filip Zalewski, Tomasz
Berkieta, Emilia Zygmund
i Wiktoria Banasiak, a poœród
nauczycieli najciekawszymi
pracami mogli poszczyciæ siê:
Agata Adamczewska, Barbara
WoŸniak, Hanna Kalbarczyk,
Piotr Haczyñski oraz Ewa
Wargin. Nagrody i gratulacje
w imieniu dzieci odebra³y dy-
rektorki poszczególnych pla-
cówek. 

Pomys³ samego konkursu
absolutnie fantastyczny, bo co
mo¿e byæ piêkniejszego ni¿
wydobywanie talentów spo-
œród rozeœmianych dzieci.
Najwa¿niejsze ¿e komuœ naj-
zwyczajniej w œwiecie „chce
siê chcieæ” daæ maluchom ra-
doœæ tworzenia i doceniæ
efekty tej¿e radoœci. 

Kto wie, mo¿e dla nie-
których z nich dzisiejsza
przygoda z fotografi¹, stanie
siê cudown¹ pasj¹ na ca³e
¿ycie.

Katarzyna Zielińska−Witek

Piknik 
Sąsiedzki

Program Pikniku S¹siedzkie-
go to pomys³ Rady Rodziców
z Gimnazjum nr 23 im. Ireny
Sendlerowej przy ul. Tarno-
wieckiej, z rozmachem zreali-
zowany we wspó³pracy z gro-
nem pedagogicznym. Dyrek-
cja te¿ zakasa³a rêkawy! Efekt
– znakomity.

Od rana na szkolnym
boisku gromadzili siê gim-
nazjaliœci i ich rodziny, ale
te¿ sporo mieszkañców -
doros³ych i dzieciaków -
zainteresowanych mi³ym
wydarzeniem. By³o t³ocz-
no! Kto chcia³ cieszyæ siê
s³oñcem, móg³ podziwiaæ
nowe boisko szkolne
(Orlik) i sport na weso³o.
Kto wola³ ch³ód, móg³
w budynku szko³y ogl¹daæ
rewelacyjne projekty ucz-
niowskie na ¿ywo (brawa
dla pokazu mody przez
wieki i to z komentarzem!)
a na koniec - obejrzeæ gim-
nazjalny spektakl „Amour, Gloire et Argent”
(Mi³oœæ, S³awa i Pieni¹dze) po francusku, ale
za to z polskimi napisami! Nie by³o to jedyne
wydarzenie artystyczne - salwy œmiechu bu-
dzi³y parodie popularnych reklam telewizyj-
nych.

Obok boiska trwa³y niezliczone konkursy,
malowanie buzi, stó³ m³odych malarzy, no i lo-
teria - wszystkie losy wygrywa³y, a nagrody
budzi³y najszczerszy zachwyt! 

Nie sposób wymieniæ wszystkie atrakcje, ale
te¿ nie mo¿na nie wspomnieæ o d³ugaœnym sto-
le, uginaj¹cym siê od przepysznych s³odkoœci
(mamy piek³y!) i owoców. Za dwa bony by³y
ciacha (szarlotka - chapeau bas!), za trzy - na

przyk³ad kie³baska z grilla z dodatkami. Goœcie
p³acili z³otówkê za ka¿dy bon (na cele Komite-
tu Rodzicielskiego) zaœ dzieciaki i m³odzie¿
wygrywali takie same bony w konkursach. 

- Mamo, mamo! - wo³a³ energiczny piêciola-
tek. - Patrz, wygra³em ju¿ dwa bony, muszê
szybko narysowaæ jeszcze jeden rysunek to za-
raz dostanê trzeci bon i kupiê sobie kie³ba-
skê!!!

Zadbano te¿ o edukacjê prozdrowotn¹, mo¿-
na by³o zmierzyæ ciœnienie, uzyskaæ informacje
na temat wszechstronnie rozumianej profilak-
tyki. Dobrze, ¿e ju¿ nastolatki s¹ oswajane z ta-
kimi dzia³aniami. 

Kilka godzin dynamicznej zabawy, otwartej
dla ka¿dego, kto chcia³ siê przy³¹czyæ, na za-
dbanym, czystym terenie, z zaanga¿owaniem
ca³ej szkolnej spo³ecznoœci - uczniów, rodzi-

ców, nauczycieli - tego nam trzeba. „Po s¹-
siedzku” przyszli goœcie specjalni - córka pani
Sendlerowej czy wiceburmistrz Adam Grze-
grzó³ka, zapraszaj¹cy te¿ na popo³udnie: pik-
nik „Osiedlamy siê” realizowany przez m.st.
Warszawê w czterech sto³ecznych osiedlach.
Le¿aki na trawnikach, weekendowy luz, muzy-
ka, spokojny program i wieczorny pokaz filmu
na œcianie budynku.

Czy¿by „Ostrobramska” po niedawnym, ple-
nerowym koncercie beethovenowskim i kolej-
nych atrakcjach sportowo - kulturalnych wyra-
sta³a na lidera integracji lokalnej spo³eczno-
œci?! To niema³e wyzwanie dla innych!

eGo

Warszawa oczami przedszkolaków
31 maja w falenickim przedszkolu 
nr 110, przy ul. Bystrzyckiej 38,
o wdziêcznym imieniu – Warszawskiej
Syrenki, odby³ siê Wawerski Miêdzy-
przedszkolny Konkurs Fotograficzny
pod tytu³em „Warszawa – moje miasto”. 
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WARSZAWA

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

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

z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Izabela Marczyk, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-

ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-
dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje

mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e za-
interesowanie naszymi us³uga-
mi prosimy o telefoniczne
umawianie wizyt (ul. Ostro³êc-
ka 4, tel. 22 498 74 80; ul. Br.
Czecha 39, tel. 22 353 42 50).

AS 2011

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

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Północ, ul. Dąbrowszczaków 5A, tel. 22 392−05−67

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40

Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90

Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63
Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWOAPARATY S£UCHOWE

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

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

Ponad 10 mln Polaków cierpi z powodu chorób uk³adu  miêœnio-
wo – szkieletowego. Blisko po³owa z nich nie jest zdolna do pracy
zawodowej. Ocenia siê, ¿e koszty poœrednie tj. renty, absencja
w pracy i rehabilitacja pacjentów z chorobami reumatycznymi s¹
w Polsce dziesiêciokrotnie wy¿sze (4,5 mld z³) ni¿ nak³ady na ich
leczenie (384 mln z³). Szacuje siê, ¿e koszty chorób reumatycznych
poch³aniaj¹ blisko 1,5 % PKB. Takie dane wynikaj¹ z raportu „Stan
opieki reumatologicznej w Polsce” opracowanego w³aœnie przez
Uczelniê £azarskiego. W 2009 roku przyznano ogó³em 50 189 rent.
Wiêcej ni¿ co dziesi¹ta dotyczy³a chorób reumatycznych. W prak-
tyce oznacza to, ¿e u oko³o 6 000 osób stwierdzono niezdolnoœæ do
pracy. 40 chorych uznano za niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji, u 826 osób stwierdzono ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy,
natomiast 4969 uznano za osoby czêœciowo niezdolne do pracy. 

Z danych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych wynika, ¿e choro-
by reumatyczne s¹ przyczyn¹ a¿ 12% ogó³u dni absencji chorobo-
wej. £¹czna iloœæ opuszczonych dni pracy z powodu tych chorób
wynosi ponad 26 mln, liczba wystawionych zwolnieñ lekarskich
wynosi prawie 2 mln. Przeciêtny jego okres to 14 dni. 

Wysokie koszty spo³eczne 
chorób reumatycznych

Wed³ug danych przedstawionych w raporcie choroby reumatycz-
ne maj¹ istotny wp³yw na powstanie kosztów spo³ecznych wynika-
j¹cych z niepe³nosprawnoœci osób chorych. 

W przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, na które w Pol-
sce cierpi oko³o 400 tys. osób w wieku od 30 do 50 roku ¿ycia, jest
to okres przypadaj¹cy na ich najwiêksz¹ aktywnoœæ ¿yciow¹ i za-

wodow¹. Ocenia siê, ¿e co trzeci chory nie jest zdolny do pracy ju¿
po dwóch latach od rozpoznania choroby. Dla wielu oznacza to tak-
¿e przedwczesne zakoñczenie aktywnego trybu ¿ycia. Obok ko-
sztów dla samego chorego w postaci obni¿enia jakoœci ¿ycia, ko-
szty chorób reumatycznych znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w wy-
datkach publicznych. Z raportu wynika, ¿e szacunkowe wydatki
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS) zwi¹zane z chorobami
reumatycznymi wynosi³y w 2009 roku ponad 4,5 mld z³otych.

Na leczenie ambulatoryjne – czyli pierwszy kontakt pacjenta ze
specjalist¹ - przeznaczono w 2010 roku zbyt ma³o pieniêdzy, bo za-
ledwie 71 mln z³ (w 2009 roku 77 mln z³). Dla porównania na lecz-
nictwo szpitalne w reumatologii w 2010 roku z bud¿etu pañstwa
wydano 199 mln z³ (w 2009 roku 196 mln z³), a na programy tera-

peutyczne przeznaczono 114 mln z³ (w 2009 roku 85 mln). Staty-
styki pokazuj¹, ¿e wydatki na leczenie ambulatoryjne zmala³y
w ci¹gu ostatnich lat. Konsekwencj¹ niedofinansowania tego ob-
szaru w reumatologii jest nierówny i utrudniony dostêp do leczenia,
który wynika ze zbyt ma³ej iloœci reumatologów i specjalistycznych
poradni. W Polsce jest zaledwie 1500 lekarzy tej specjalnoœci z cze-
go 30% ukoñczy³o 65 rok ¿ycia. Natomiast w 43 powiatach, na 341
w naszym kraju nie ma w ogóle poradni reumatologicznej. Kolejna
wa¿na kwestia dotyczy dostêpnoœci do innowacyjnych metod le-
czenia. W Polsce liczba pacjentów poddawanych terapii biologicz-
nej nadal jest zbyt ma³a. Nale¿ymy do krajów, które w przeliczeniu
na jednego pacjenta chorego na Reumatoidalne Zapalenia Stawów
(RZS) wydaj¹ rocznie najmniej w Europie. Jedynie w Bu³garii wy-
datki na leczenie biologiczne s¹ ni¿sze ni¿ w Polsce. Z raportu wy-
nika, ¿e w 2009 roku na terapie biologiczne NFZ przekaza³ 85 mln
z³, z czego 10% œrodków nie zosta³o wykorzystanych. W praktyce
oznacza to, ¿e NFZ dysponuje œrodkami finansowymi na leczenie
pacjentów lecz pieni¹dze te s¹ niew³aœciwie alokowane.

Potrzebne s¹ zmiany 
Niewystarczaj¹ce  dzia³ania w zakresie przeciwdzia³ania niepe³-

nosprawnoœci, ograniczania jej skutków jak równie¿ wystêpuj¹ce
bariery w pe³nieniu przez pacjentów ról spo³ecznych i zawodowych
generuj¹ gigantyczne i niedoszacowane koszty gospodarcze. We-
d³ug ekspertów w celu poprawy tej sytuacji nale¿y utworzyæ Kra-
jowy Elektroniczny Rejestr Pacjentów z Chorobami Reumatolo-
gicznymi, aby skuteczniej i efektywniej przetwarzaæ i analizowaæ
dane. Konieczna jest zmiana i sposób organizacji oraz finansowa-
nia œwiadczeñ reumatologicznych ze œrodków publicznych. Nale¿y
tak¿e zreformowaæ obecny system kszta³cenia lekarzy. 

Z raportu oprac. przez Uczelniê £azarskiego

RUJNUJĄCY REUMATYZM

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie raportu „Stan opieki reumatologicznej w Polsce”
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Wawerski OSiR w Aninie go-
œci³ niedawno gwiazdê p³ywania
– Bartosza Kizierowskiego.
Mistrz zwiedzi³ tutejszy basen
i fitness oraz spotka³ siê z mie-
szkañcami i w³adzami dzielnicy.

Bartosz Kizierowski jest cztero-
krotnym polskim olimpijczykiem
i trzykrotnym Mistrzem Europy
w p³ywaniu. Obecnie trenuje na-
szych p³ywaków w Madrycie.
Przyjecha³ do Wawra dziêki dzia³a-

j¹cej tutaj Akademii P³ywackiej
STEFSPORT, któr¹ prowadzi Ste-
fan Tuszyñski, by³y reprezentant
Polski i trener p³ywacki. Na basenie
w Aninie przywita³ mistrza dyrek-
tor OSiR-u Janusz Olêdzki, a wice-
burmistrz Przemys³aw Zaboklicki
wyrazi³ nadziejê, ¿e na tym obiek-
cie uda siê wychowaæ championa
klasy goszcz¹cego mistrza. Kizie-
rowski, patrz¹cy ju¿ bardziej z per-

spektywy trenera, a nie zawodnika,
obejrza³ p³ywalniê i podsumowa³: -
Cieszê siê, ¿e taki obiekt powsta³ tu-
taj w Aninie i ¿e coraz wiêcej po-
wstaje ich w ca³ej Polsce. Kto
chcia³ móg³ pogratulowaæ mistrzo-
wi sukcesów, zrobiæ sobie z nim
zdjêcie i otrzymaæ autograf.

A skoro ju¿ jesteœmy na wawer-
skim basenie, to warto wspo-
mnieæ, ¿e przy p³ywalni w³aœnie
zosta³ otwarty nowoczesny plac

zabaw dla dzieci. Wstêp do tej czê-
œci kompleksu jest bezp³atny. Na
przeznaczonym dla dzieci i m³o-
dzie¿y placu mo¿na znaleŸæ m.in.
ró¿nego rodzaju „bujaki”, ma³ego
„paj¹czka”, piaskownicê. Dla star-
szych ustawiono kosz do koszy-
kówki i stolik do gier planszo-
wych. Na placu zabaw zosta³a po-
³o¿ona bezpieczna nawierzchnia
amortyzuj¹ca upadki. Ada M. 

REKLAMA REKLAMA

Nasze, czyli amatorskich dru¿yn
z „mieszkañcowych” dzielnic. W „Z³otej
Pi³ce”, czyli w jednym z najstarszych
turniejów pi³ki no¿nej „Gramy o Z³ot¹
Pi³kê” im. Aleksandra Zaranka.

Mi³o nam odnotowaæ, ¿e w tym renomo-
wanym, m³odzie¿owym turnieju, organizo-
wanym przez Warszaw-
ski Oœrodek Sportu i Re-
kreacji sukcesy odnosi³y
tak¿e dru¿yny z naszych
dzielnic. 

Po gentelmeñsku od-
dajmy najpierw szacunek
p³ci piêknej. Choæ pi³ka
no¿na ca³y czas jest po-
strzegana, jako sport ty-
powo mêski, to rywaliza-
cja dru¿yn kobiecych
(dziewczêcych) nie jest
ju¿ niczym dziwnym.
W 51. edycji „Z³otej Pi³-
ki”, w kategorii wieko-
wej 1995-1997, zaciêty
mecz fina³owy stoczy³y
dziewczêta z sasko-kêp-
skiego Gimnazjum Nr 20
z dru¿yn¹ MOSIR Pila-
wa. Ka¿dy z zespo³ów strzeli³ po 5 goli
i mecz zakoñczy³ siê remisem. Decydowa-
³y rzuty karne. Niestety, „nasze” pi³karki
okaza³y siê s³absze w strza³ach na bramkê
przeciwniczek i ostatecznie zajê³y drugie
miejsce w turnieju. Co jest, oczywiœcie,
olbrzymim sukcesem. Gratulujemy! – Na
SKS-ie wprowadziliœmy pi³kê no¿n¹ dziew-

cz¹t dopiero w tym roku – mówi trener i na-
uczyciel w-f £ukasz Wojciechowski. – Naj-
wiêksz¹ frajd¹ dla naszych ambitnych
dziewczyn by³o rozegranie fina³owego me-
czu na g³ównej p³ycie Legii.

Gratulujemy te¿ ch³opiêcej dru¿ynie Na-
przód Rabotniczki z³o¿onej g³ównie

z uczniów wawerskiego Gimnazjum Nr
106 przy ul. Bajkowej. Ten zespó³ doszed³
do „Ma³ego Fina³u” i zapowiada³a siê cie-
kawa walka o trzecie miejsce (w tej samej
kategorii wiekowej co dziewczêta z Saskiej
Kêpy) z dru¿yn¹ Dream Team Ko³biel.
Jednak dru¿yna z Ko³bieli zosta³a zdys-
kwalifikowana przez organizatorów,

którzy dopatrzyli siê, ¿e w zespole graj¹ li-
cencjonowani zawodnicy. A to turniej czy-
sto amatorski. – Swoj¹ przewagê woleliby-
œmy udowodniæ w grze, ale i tak cieszymy
siê z sukcesu – powiedzia³ „Mieszkañco-
wi” kapitan Rabotniczek Rados³aw Ma-
ksymilian.- Nie myœleliœmy, ¿e dojdziemy

tak wysoko…
A ¿e dru¿yna jest czy-

sto amatorska niech
œwiadczy fakt, ¿e jako
jedna z niewielu bior¹-
cych udzia³ w turnie-
ju… nie mia³a nawet
jednolitych strojów!
Jednak bardziej ni¿ brak
strojów ch³opcom utru-
dnia treningi brak profe-
sjonalnego trenera. Ze-
spo³em opiekuje siê rad-
ny dzielnicy £ukasz
Kubik. To pod jego kie-
runkiem dru¿yna zajê³a
tak dobre miejsce w tur-
nieju, a dodatkowo zo-
sta³a uhonorowana me-
dalami Fair Play. W na-
grodê, na stadionie Le-

gii, zespó³ Naprzód Rabotniczki rozegra³
honorowy mecz z m³odzie¿¹ ze Specjal-
nego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci S³abowidz¹cych. Ten pokazo-
wy mecz ch³opcy z Wawra wygrali 24 do
2. Rabotniczki ju¿ myœl¹ o kolejnym tur-
nieju. Ma nim byæ Coca Cola Cup…

ar  

Mistrz w Aninie

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Pawła Solińskiego – głównego trenera
łuczniczej sekcji KS Drukarz Warszawa

- W przysz³y weekend, 17–19 czerwca, na „Drukarzu”
w Parku Skaryszewskim odbêdzie siê 28. Miêdzynarodo-
wy Memoria³ £uczniczy im. Ireny Szyd³owskiej…

- Imprezê organizujemy razem z Polskim Zwi¹zkiem
£uczniczym. Otrzymaliœmy pi¹ty, najwy¿szy stopieñ rankin-
gu wœród imprez krajowych. Na pewno wyst¹pi reprezentacja
Polski, która pojedzie na kwalifikacje do Igrzysk Olimpij-
skich do Turynu. Szacujemy, ¿e w tegorocznym memoriale
weŸmie udzia³ blisko dwustu ³uczników. Ju¿ zg³osili siê za-
wodnicy z Ukrainy, Litwy, Estonii, Anglii i Wêgier. I oczywi-
œcie polska czo³ówka. Spodziewamy siê wysokiego poziomu.

- Jak aktualnie radz¹ sobie ³ucznicy „Drukarza”?
- W sekcji mamy dwie grupy wyczynow¹ i „naborow¹”.

Razem trenuje u nas oko³o 50 zawodników. M³odzicy strze-

laj¹ cztery razy w tygodniu. Dla nas sezon w³aœciwie dopiero
siê rozpoczyna, ale zawodnicy „Drukarza” zawsze s¹ w czo-
³ówce. Ostatnio na miêdzynarodowych zawodach na torach
RKS Marymont nasz Maurycy Œwieczak minimalnie przegra³
podium i zaj¹³ czwarte miejsce. Wczeœniej, w Radomiu,
Maurycy wygra³ w kategorii seniorów. W seniorkach drugie
miejsce wywalczy³a Jagienka Król, a czwarte Kasia P³a¿ew-
ska. Z sukcesami startowali tak¿e juniorzy. Kasia Gaworska
zajê³a trzeci¹ lokatê, a Marcin Kula czwart¹. O w³os od po-
dium znalaz³a siê równie¿ m³odziczka Ola P³anecka.    

- W ubieg³ym roku klub straci³ najbardziej utalentowa-
n¹ i utytu³owan¹ zawodniczkê, Iwonê Dziêcio³-Marcin-
kiewicz, Mistrzyniê Europy, dwukrotn¹ olimpijkê. Jak to
siê sta³o? Z tego co wiem przyczyni³ siê do tego tak¿e
zwi¹zek ³uczniczy…

- Iwona skoñczy³a 35 lat, a poniewa¿ jest olimpijsk¹ meda-
listk¹, to odesz³a na tzw. emeryturê sportow¹. Faktycznie,
nies³usznie nie zosta³a zakwalifikowana na Mistrzostwa Eu-
ropy, a w zwi¹zku z tym, ¿e nie pojecha³a na zawody, to utra-
ci³a stypendium i œrodki do ¿ycia. W czasie zbli¿aj¹cego siê
Memoria³u uroczyœcie po¿egnamy j¹ jako zawodniczkê i ma-
my nadziejê, ¿e od wrzeœnia bêdzie u nas pracowa³a, jako in-
struktorka m³odych ³uczników. Adam RosińskiPawe³ Soliñski i Iwona Marcinkiewicz obserwuj¹ „memoria³owe” strzelania.

Nasze sukcesy w „Złotej Piłce”




