
STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A − Z I E L O N A
 badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową
 regulacja zbieżności i geometria kół

ul. Wspólna 49 obok Bomisu 
tel. 773−97−29 Z a p r a s z a m y : 

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1600

WESOŁA PRAGAREMBERTÓW WAWERDENTAMEDICA
GOCŁAW ul. Abrahama 2 
 022 671−31−32; 022 673−89−01
 stomatologia
 implanty
 protetyka
 ortodoncja
 chirurgia
 RTG

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

Nie stracić 
zapału

Już kopią! Już są kibice! Jesz-
cze nigdy w Polsce nie było tak 
masowej i wszecheuropejskiej im-
prezy. Dlaczego? Bo nas nie by-
ło na nią stać, a organizatorzy, pa-
trząc na infrastrukturę kręcili no-
sami: nie dacie rady. Teraz wie-
le obiektów już mamy, będziemy 
mieli „lepsze papiery” na organi-
zację kolejnych wielkich spektakli 
w przyszłości.

Pod jednym wszakże warun-
kiem. Że nie stracimy zapału w mo-
dernizowaniu Warszawy i Polski. 
Bez bata w postaci terminu, bez 
groźby wstydu przed światem, wie-
lu spraw nie potrafi my zrobić. Pro-
fesjonalne, chłodne prowadzenie 
inwestycji nie jest naszym żywio-
łem. My uwielbiamy zmobilizować 
się w ostatniej chwili, by - zarywa-
jąc noce, padając na twarz  - móc 
oświadczyć: kto nie zdążył? my?!

Nie traćmy więc pod Euro rozum-
nego zapału do kolejnych inwesty-
cji. Nie na hurra, ale też nie rozcią-
gniętych w czasie jak guma. Wyko-
nywanych w systemie dwuzmiano-
wym, by tempo było należyte, ale 
też i nie trzyzmianowym, bo robota 
po nocy sprzyja fuszerce i kradzie-
żom. W tempie na 4 - wtedy będzie 
idealny balans między tym co szyb-
ko, a tym co dobrze. I tylko pod ta-
kie tempo inwestycje powinniśmy 
zaczynać. Na inne szkoda pienię-
dzy i psychicznej odporności.

I przestańmy samobiczować 
się. Narzekać na jakość, partac-
two, organizację. Winni są „oni”, 
choć konkretne roboty robię ja, 
mój wujek, brat czy zięć. Jak jeż-
dżę nowymi polskimi autostrada-
mi (np. z Torunia do Gdańska) i 
mam w pamięci niedawny prze-
jazd czeską czy słowacką auto-
stradą, to sobie myślę: nasze są 
zrobione po profesorsku! To po co 
się chlastać? Róbmy swoje, spo-
kojnie i dobrze. Bo przecież potra-
fi my. Tomasz Szymański
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Czy Wawrowi grozi komisarz? W cza-
sie sesji rady dzielnicy, 5 czerwca, 
wawerscy radni odwołali burmistrz 
Jolantę Koczorowską. Odwołanie bur-
mistrz jest równoznaczne z odwoła-
niem całego zarządu dzielnicy.

Przewrót w Wawrze

dokończenie na str. 2

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.

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

(22) 870 27 17
e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

RABAT 
do 37%*

 * przy 100% wpłacie

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

 codziennie obiady domowe
 imprezy okolicznościowe już od 48 zł
 komunie – wolne terminy
 catering

ul. Abrahama 18 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070; www.bistrogoclaw.pl

e-mail:bistro@bistrogoclaw.pl

WCZASY DLA SENIORA 
w Krynicy Morskiej

28.08-30.08 – 850 zł/os.
1.09-8.09 – 500 zł/os.

1.09-11.09 – 700 zł/os.
1.09-15.09; 16.09-30.09 – 1000 zł/os.
W cenie zakwaterowanie i pełne wyżywienie

Ośrodek Wypoczynkowy Jantar 
tel. (22) 896 92 50, (55) 247 60 30

kontakt@owjantar.pl; 
www.owjantar.pl

GRAMY DALEJ!

 czytaj na str. 11Fo
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Stanowiska stracili więc wiceburmistrzo-
wie Przemysław Zaboklicki i Adam Godu-
sławski. Tajemnicą poliszynela było, że w 
wawerskim urzędzie nie dzieje się najle-
piej. Choć mija połowa kadencji, to m.in. 
nieobsadzonych było kilka kierowniczych 
stanowisk w wydziałach tutejszego Ratu-
sza. Wnioskujący o odwołanie radni bardzo 
politycznie (czyt. skromnie) uzasadnili pro-
jekt uchwały. „Niezadawalające wykonanie 

budżetu w zakresie gospodarki komunalnej, 
brak polityki mieszkaniowej oraz niesku-
teczne kierowanie sprawami Dzielnicy”, to 
właściwie pełna treść uzasadnienia.

Do odwołania burmistrz Wawra doszło 
mimo tego, że Platforma Obywatelska 
ma w tej dzielnicy większość. Choć gło-
sowanie było tajne, to wiadomo, ilu rad-
nych powinno głosować przeciw zmianie, 
a ilu mogło poprzeć odwołanie. Rzecznik 
urzędu, Andrzej Murat, wyjaśnia, że jeden 
z radnych PO nie uczestniczył w głosowa-

niu, a inny postawił na karcie niewłaściwy 
znak, przez co Komisja Skrutacyjna mu-
siała uznać nieważność tego głosu. Wynik 
głosowania: 11 radnych za odwołaniem, 
a 10 przeciw. 

Po zakończeniu sesji rozpoczęły się go-
rączkowe narady, czy można by zakwestio-
nować wynik głosowania, gdyż decydują-
cy okazał się ten jeden nieważny głos. Jak 
dowiadujemy się, ze szczegółowymi wy-
nikami głosowania postanowiło zapoznać 
się Biuro Prawne Urzędu Miasta. Wawer w 
swej historii przeżył już wiele precedensów 
i niespodzianek, będziemy więc pilnie śle-
dzili dalsze wydarzenia w Radzie Dzielnicy. 

 ar

VI Ogólnopolski Konkurs im. 
Jonasza Kofty „Moja wolności” 
- rozstrzygnięty! Siedmioosobo-
we jury (m.in. Jadwiga Kofta, 
prof. Krzysztof Heering, Roman 
Ziemlański), któremu przewo-
dził dyrektor artystyczny Jerzy 
Mamcarz, z roku na rok ma co-
raz trudniejszy wybór - z każdą 
edycją rośnie ilość uczestników 
i poziom konkursu. 

Świetny koncert fi nałowy w 
sali południowopraskiego Cen-
trum Promocji Kultury dostar-
czył wielu wzruszeń i doznań ar-
tystycznych: śpiewała trójka lau-
reatów, szóstka wyróżnionych, 
ale też artyści skupieni wokół 
stowarzyszenia Warszawska Sce-
na Bardów.

- Tak bliski, artystyczny kontakt 
młodych artystów i doświadczo-
nych, tych z Warszawskiej Sce-
ny Bardów, to bardzo cenne do-
świadczenie - mówi Barbara Wa-
siak, dyrektor CPK. - Nie waha-
łam się przed decyzją współorga-
nizowania i współfi nansowania 
tego festiwalu. Sześć lat doświad-
czeń pokazało, że ta formuła się 
sprawdziła, konkurs wzrasta w si-
łę i popularność. Z korzyścią dla 
młodych, bo śpiewać na przykład 
po Krzysztofi e Daukszewiczu czy 
Macieju Pietrzyku to wielkie, mo-
bilizujące wyzwanie.

- Jonasz Kofta - łączyło nas 
bardzo wiele, podczas studiów 
mieszkaliśmy w jednym pokoju 
w Dziekance - wspomina Maciej 
Pietrzyk. - Spędzaliśmy razem 
dużo czasu, dyskutowaliśmy o 
piosenkach, gdy je pisał, w słyn-
nej „Telimenie” na piętrze… Je-
go twórczość to wciąż ważne, ak-
tualne prawdy. Dobrze, że festi-
wal Jego piosenek przyciąga tylu 

młodych - fi nałowy koncert prze-
widziano na 3 godziny! Zaśpie-
wam piosenkę, którą napisaliśmy 
razem „Rok pierwszy minął” i 
„Nie zapomnijcie tamtych dni”. 

- Dlaczego Kofta? Bo jest to 
wyjątkowy poeta, wyjątkowy ar-
tysta - podkreśla dyrektor kon-

kursu, Jerzy Mamcarz. - To po-
stać, która łączy trzy wrażliwo-
ści artystyczne: piosenka literac-
ka, poetycka i satyryczna, to bar-
dzo bliskie wielu osobom, także 
nam, Warszawskiej Scenie Bar-
dów współorganizującej kon-
kurs interpretacji piosenek Jo-
nasza jak i utworów autorskich. 
Wszyscy jesteśmy z tej samej 
wrażliwości, z podobnej poetyki 

– „wszyscy jesteśmy z jednego 
Jonasza”. Tu, na Pradze Połu-
dnie w CPK, sześć lat temu zna-
leźliśmy znakomity klimat dla re-
alizacji festiwalu, który stworzy-
ła pani dyrektor Barbara Wasiak. 
To festiwal utworów traktują-
cych o szeroko pojętej wolności, 

dlatego fi nał jest zawsze blisko 
4 czerwca, to nie przypadek. Ce-
lebrujemy tę datę piosenkami Jo-
nasza Kofty. Poziom jest świet-
ny, niemożliwe jest, by wystą-
pił ktoś, kto nie rozumie, o czym 
śpiewa, stąd w tym roku 3 nagro-
dy i aż 6 wyróżnień! W koncercie 
fi nałowym obok tej wyjątkowej 
dziewiątki wystąpią m.in. Jacek 
Kleyff, Stanisław Klawe, Maciej 
Pietrzyk, Krzysztof Daukszewicz 
i inni bardowie… 

Brązowy Klucz zdobyła Mał-
gorzata Nakonieczna z Kielc, 
Srebrny - Agata Struzik (Warsza-
wa), a Złoty Klucz 2012 - Helena 
Marczewska (Warszawa), której 
młodszy brat, Janek, zdobył jed-
no z 6 wyróżnień. 

- Jestem bardzo szczęśliwa - 
powiedziała nam roześmiana He-
la. - Jonasz Kofta bywał w domu 
moich dziadków, a babcia dała 
mi w prezencie kasetę z jego pio-
senkami. Moja przyszłość? Aktor-
stwo. Proszę koniecznie napisać, 
że dzisiejszy sukces dzielę z dwo-
ma kolegami - muzykami, którzy 
mi towarzyszyli na scenie…

Gratulujemy organizatorom 
- pomysłu i wytrwałości, laure-
atom i wyróżnionym - ogromne-
go sukcesu, a pięknej Heli Mar-
czewskiej - zwycięstwa z tak sil-
ną konkurencją i najwyższej no-
ty w oczach niezwykle wyma-
gającego jury. Jej kolegom też!
 eGo
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Ukradł i pobił
28-letni Bartłomiej Z., w sklepie spożywczym dokonał kra-

dzieży fi letów z kurczaka o wartości 13 złotych. Wychodząc ze 
sklepu został zatrzymany przez pracownika ochrony, którego 
zaatakował uderzając w głowę butelką. Bartłomiej Z. jest zna-
ny południowopraskim policjantom. Funkcjonariusze wydziału 
dochodzeniowo-śledczego przedstawili 28-latkowi zarzut kra-
dzieży rozbójniczej. Wobec mężczyzny sąd zastosował trzymie-
sięczny areszt.

Wyrzucił narkotyki
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkoty-

kowej, w wyniku działań operacyjnych zatrzymali Marcina W., 
który posiadał przy sobie heroinę. Mężczyzna na widok poli-
cjantów odrzucił zawiniątka z folii aluminiowej, które trzymał 
w ręce. Jak się później okazało, znajdował się w nich beżowy 
proszek, który po zbadaniu okazał się heroiną. 28-latek usłyszał 
zarzut posiadania narkotyków. Za ten czyn grozi do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Wpadł seryjny włamywacz
Kilka dni temu policyjni wywiadowcy po informacji o wła-

maniu do altanki działkowej, udali się w pościg za sprawcą. Po-
siadali rysopis włamywacza. W okolicy ogródków działkowych 
zauważyli podejrzewanego mężczyznę i go zatrzymali. Przy za-
trzymanym odnaleźli szlifi erkę, przedłużacz elektryczny, nitow-
nicę i kosiarkę spalinową. Wszystkie te rzeczy pochodziły z do-
konanego tej nocy włamania. Robert K. miał też przy sobie weł-
nianą kominiarkę. Po sprawdzeniu w bazie danych okazało się, 
że 43-latek jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary po-
zbawienia wolności. Robert K. miał na swoim koncie też inne 
włamania do altanek działkowych. Funkcjonariusze ustalili, że 
zatrzymany mężczyzna ukradł między innymi czajnik elektrycz-
ny, kosmetyki, nożyce elektryczne, piłę łańcuchową i produkty 
spożywcze. Zatrzymany był już wcześniej karany za włamania 
i kradzieże i odsiadywał  kary pozbawienia wolności. Przedsta-
wiono mu zarzuty kradzieży z włamaniem i zgodnie z nakazem 
sądu został odwieziony do zakładu karnego. 

Groził podpaleniem 
Policjant wraz ze strażnikiem miejskim udali się do jednego 

z mieszkań na Gocławiu, gdzie mąż groził żonie i córce. Na 
miejscu patrol ustalił, że kilka minut przed wezwaniem policji, 
mąż zgłaszającej wszczął w domu awanturę. Podczas kłótni gro-
ził podpaleniem i nasłaniem osób, które miałyby pozbawić je 
życia. Po telefonie na policję awanturnik opuścił mieszkanie. 
Został zatrzymany nieopodal swojego domu. Po zatrzymaniu 
okazało się, że  mężczyzna ma we krwi 1,6 promila alkoholu. 
57-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. toms
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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

Jonasz Kofta – trzy wrażliwości

dokończenie ze str. 1

  OKNA  ROLETY
OKNA PCV – rabat 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%   

dys po nu ją ca wie lo let nim do świad cze niem i ka drą spe cja li stów
ofe ru je Wspól no tom Mie szka nio wym

usłu gi w za kre sie za rządza nia i ad mi ni stro wa nia nie ru cho mo ścia mi.
Za in te re so wa nych pro si my o kon takt pod tel. (22) 673-08-01 

lub wi zy tę w na szej sie dzi bie przy ul. Ko biel skiej 1.

 Naprawa biżuterii
  Wyrób obrączek 

również wg wzoru 
klienta

 Biżuteria autorska
  Biżuteria złota, 

srebrna
 Hefra

JUBILER

ul. Komorska 48 A (z tyłu Bazarku Szembeka)

Zapraszamy: ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, 
Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 9 tel. 22 379 72 91

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY 

NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

Przewrót w Wawrze

REKLAMA                                                                                                                                             REKLAMA 

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
War sza wa, ul. Kryp ska 52/54 

przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna niec kie go 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

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
Zapraszamy: w godz. 700−1800,  sob. 900−1400

Laureaci i wyróżnieni.
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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 
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BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

 Doradztwo i TRANSPORT
 Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

Organizacja Narodów Zjed-
noczonych 9 grudnia 2009 ro-
ku przyjęła rezolucję prokla-
mującą rok 2012  Międzynaro-
dowym Rokiem Spółdzielczo-
ści. Spółdzielczość zrzesza na 
świecie ponad 1 mld ludności; 
pomaga w eliminowaniu ubó-
stwa, w tworzeniu miejsc pra-
cy, w umacnianiu obywatel-
skiej samorządności i solidar-
ności, w łagodzeniu skutków 
kryzysu. Polska - przypomnij-
my - wraz z innymi krajami 
Unii Europejskiej poparła tę 
rezolucję. Dokument wezwał 
rządy, instytucje międzynaro-
dowe i spółdzielnie do wspie-
rania rozwoju spółdzielczości. 
Bo Spółdzielnie budują lep-
szy świat! I właśnie to hasło 
obowiązuje podczas Między-
narodowego Roku Spółdziel-
czości. 

Na Pradze Południe oazami 
spółdzielczości - jak już napi-
saliśmy - są spółdzielnie miesz-
kaniowe. Odwiedzamy kolej-
ną z nich, dobrze funkcjonu-
jącą Spółdzielnię Budowlano-
-Mieszkaniową „Ateńska”. I 
ona powstała - w 1999 roku 
- w wyniku podziału RSM 
„Osiedle Młodych”. Dziś zrze-
sza 8 tysięcy mieszkańców, za-
wiaduje nieco ponad 4 tys. lo-
kali mieszkalnych, ma 11 tys. 
metrów kwadratowych po-
wierzchni użytkowej do wyna-
jęcia. Jest czym zarządzać…

- I nie jest to nikomu dane 
raz, na zawsze - mówi „ Miesz-
kańcowi” z uśmiechem pre-
zes SBM „Ateńska” Jarosław 
Machlewski. - Nie jest trudno 
utworzyć wspólnotę mieszka-
niową, a potem poszukać in-
nego administratora budyn-
ku. Na zdrową konkurencję nie 
ma co się obrażać (ale zdrową 
podkreślam! bo obecne przepi-
sy nie są przychylne spółdziel-
niom mieszkaniowym. Zmierza-
ją w kierunku naruszenia zdro-

wej zasady, by właściciel miesz-
kania mógł wybierać, kto spo-
śród podmiotów działających 
na identycznych, jednakowych 
dla wszystkich zasadach, ma 
zarządzać jego infrastrukturą). 
Trzeba stanąć do rywalizacji i 
wygrać. Pokazać, że przynależ-
ność do spółdzielni może dawać 
wymierne korzyści - w posta-
ci obniżanych kosztów miesz-
kaniowych, profesjonalnej mo-
dernizacji budynku w którym 
się mieszka, dostępu do infra-
struktury, placów zabaw, dróg 
komunikacyjnych i miejsc po-
stojowych, do fachowej pomocy 
w banalnych,  ale uciążliwych 
sprawach domowych, związa-
nych na przykład z awariami 
itp. Dlatego wciąż powtarzam 
sobie i pracownikom spółdziel-
ni: musimy być merytoryczni, 
sprawni organizacyjnie, konku-
rencyjni w kosztach utrzymania 
mieszkań, ale też mili, uczynni i 
otwarci na problemy mieszkań-
ców. Od tego zależy zadowole-
nie spółdzielców i nasze miej-
sca pracy.

Spółdzielnia „Ateńska” dys-
ponuje zasobami z lat 60., 70. 
(tych jest najwięcej) i 80. Póź-
niej powstał jeszcze jeden bu-
dynek, przy ulicy Saskiej 16, 

ale on już nie jest w zasobach 
spółdzielczych. - Potraktowa-
liśmy tę budowę komercyjnie, 
dochodowo, z dużym sukcesem, 
osiągając 4 miliony złotych do-
chodu - wyjaśnia prezes Jaro-
sław Machlewski.  

Stare zasoby wymagały mo-
dernizacji, z których najważ-
niejsze były oczywiście ter-
moizolacje budynków. Ten 
problem „Ateńska” ma już w 
zasadzie za sobą, pozostał je-
den budynek, przy ulicy Lo-
taryńskiej 22/26, ale tam roz-
poczęcie prac wstrzymuje ry-
zykowny z punktu widzenia 
spółdzielni stan prawny. Za-
kończone sukcesem dociepla-
nie budynków przynosi spół-
dzielcom wymierne korzyści 
fi nansowe. Dość powiedzieć, 
że zapotrzebowanie na ener-
gię cieplną spadło w lokalach 
należących do spółdzielców o 

27 proc. i przekłada się to na 
stawki płacone w czynszu. W 
2004 roku trzeba było płacić za 
centralne ogrzewanie 2,75 zło-
tego z każdego metra kwadra-
towego. Od tego czasu stawki 
za energię cieplną wzrosły o 

43 proc. Więc spółdzielca pła-
ciłby obecnie niemal 4 złote. 
A płaci 2,38… I kolejny 
przykład pokazujący skalę 
oszczędności. W 2005 w ogó-
le kosztów ponoszonych przez 
spółdzielnię, opłaty za energię 
cieplną stanowiły 38,22 proc. 
Obecnie - nieco ponad 28 proc.

- Z wykształcenia jestem 
energetykiem - mówi „Miesz-
kańcowi” prezes Jarosław Ma-
chlewski, stojący na czele za-
rządu spółdzielni „Ateńska” 
od ośmiu lat. - I te zagadnie-
nia są mi szczególnie bliskie. 
W tym roku postanowiliśmy 
wziąć udział w pilotażowym 
programie (jako jedyna spół-
dzielnia w Warszawie) wyko-
rzystywania do podgrzewania 
wody użytkowej odnawialnych 
źródeł energii. Na jednym z bu-
dynków zamontujemy kolekto-
ry słoneczne - wszystkie nasze 

budynki mają płaskie dachy, 
nie trzeba będzie więc ponosić 
dodatkowych kosztów monta-
żu. Zobaczymy jak to się będzie 
sprawdzało: gdyby się oka-
zało, że inwestycja daje sto-
pę oszczędności gwarantującą 

zwrot inwestycji po 4-6 latach, 
to prawdopodobnie skorzysta-
my z tego rozwiązania (miasto 
dofi nansuje 50% kosztów).

Jako się rzekło spółdzielnia 
ma 11 tys. metrów kwadrato-
wych powierzchni użytkowej 
do wynajęcia. I ani jeden metr 
nie leży odłogiem. - Nasze za-
soby są położone w dobrym 
punkcie, prowadzimy polity-
kę roztropnego ustalania sta-
wek czynszowych - mówi pre-
zes. - Zasadą jest, by prowa-
dzona działalność usługowa i 
handlowa jak najlepiej służy-
ła mieszkańcom i by najemcy 
byli przekonani do stabilnego, 
długoterminowego horyzon-
tu czasowego. Dzięki temu lo-
kale nie służą sezonowej dzia-
łalności, lecz wpisują się w in-
frastrukturę i potrzeby osiedla. 
Potrafi my podejmować odważ-
ne decyzje, na przykład na lo-
kal przy Egipskiej 7, w którym 
od lat mieści się księgarnia, 
ogromną ochotę miała jedna z 
sieci drogeryjnych, proponują-
ca wyższą stawkę czynszu, niż 
obecna. Ale uznaliśmy - słucha-
jąc głosu spółdzielców - że bar-
dziej potrzebna jest księgarnia 
niż drogeria, których wokół jest 
już sporo.

Podobne dylematy związa-
ne były z przychodnią zdrowia 
przy ulicy Ateńskiej. Pomiesz-
czenia nie były przystosowane 
do obsługi osób niepełnospraw-

nych, co mogło być świetnym 
pretekstem do zlikwidowania 
przychodni w ogóle. NFZ nie 
chciał ponosić kosztów takiej 
modernizacji, mówiło się, że 
korzystniejsze z punktu widze-
nia Funduszu Zdrowia będzie 

pełniejsze wykorzystanie po-
mieszczeń przychodni przy uli-
cy Saskiej. Ale nasi mieszkańcy 
mieliby dalej. Mediacji, na sku-
tek interwencji mieszkańców, 
podjął się burmistrz dzielnicy 
Tomasz Kucharski. No i uda-
ło się. Stanęło na tym, że koszt 
modernizacji przychodni „z ze-
wnątrz” (m.in. zakup i montaż 
windy, termomodernizacji, re-
witalizacja terenu wokół przy-
chodni) poniesie spółdzielnia 
„Ateńska”, natomiast NFZ sfi -
nansuje remont przychodni we-
wnątrz. Przychodnia została 
uratowana, a członkowie spół-
dzielni i ich rodziny nie straci-
li bezpośredniego dostępu do 
lekarza.

Z sukcesem realizowana jest 
także współpraca w zakresie 
podniesienia poczucia bezpie-
czeństwa mieszkańców. Raz 
na dwa miesiące na terenie 
spółdzielni odbywa się wspól-
ne spotkanie, w którym bierze 
udział przedstawiciel Dzielni-
cowego Biura Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego, 
policjanci i strażnicy miejscy. 
Omawiane są konkretne przy-
padki naruszania stanu bezpie-
czeństwa, sugerowane są dzia-
łania, których rezultaty  oce-
niane są na kolejnym spotka-
niu. - Dwukrotnie na prośbę 
zarządu spółdzielni Komenda 
Stołeczna Policji postawiła u 
nas mobilny posterunek, z któ-
rym współdziałał zespół patro-
lowy - informuje prezes. - Da-
ło to szansę naszym mieszkań-
com zgłoszenia swych uwag i 
zawiadomień, których zapewne 
by zaniechali, bo na Grenadie-
rów do VII KRP nie każdemu 
chce się fatygować i nie każ-
dy ma możliwości. Jak mówił 
mi dowódca tego posterunku, 
aspirant Marcin Jaworek, fre-
kwencja w mobilnym centrum 
była zaskakująco duża. Będzie-
my więc starali się powtórzyć 
akcję już po zakończeniu EU-
RO 2012.

Wciąż wielką niewiadomą 
jest w jakim kierunku pójdą 
przekształcenia mieszkaniowe-
go prawa spółdzielczego. Czy 
nie zostanie naruszona zasada 
równości podmiotów? To spę-
dza sen z powiek spółdzielcom. 
– Jesteśmy przeciwni arbitral-
nym decyzjom parlamentarzy-
stów z gmachu przy ulicy Wiej-
skiej – podkreśla prezes Jaro-
sław Machlewski.
AS  toms

dziękuje wszystkim uczestnikom 
kiermaszu odzieżowego w Józefowie. 

Wychodząc naprzeciw klientom 
informujemy, 

że męski kiermasz w namiocie 
będzie trwał do 30 czerwca 2012 r. 

Zapraszamy 
– Józefów, ul. Sikorskiego 127; 

www.birex.pl

2012 rok został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości. 

– Niepokoi nas brak rozumienia istoty, roli i znaczenia  spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kra-
ju. Dlatego tak ważnym jest, aby całe środowisko spółdzielcze włączyło się aktywnie do wielkiej światowej kampanii 
popularyzacji idei spółdzielczości, prowadzonej przez ONZ – powiedział Andrzej Półrolniczak, prezes zarządu Unii 
Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Prezes Jarosław Machlewski
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W piątek 15 czerwca przy 
pomniku Grenadierów na 
skrzyżowaniu al. Stanów 
Zjednoczonych i ul. 
Grenadierów obcho-
dzone będzie Świę-
to Dywizji. Uro-
czystości rozpoczną 
się o godz. 11.15 sy-
gnałem trąbki „Uważajcie 
wszyscy” i hymnami naro-
dowymi Polski i Francji. Po 
powitaniu gości i przypo-
mnieniu historii 1. Dywizji 
Grenadierów zostaną złożo-
ne wieńce i wiązanki kwia-

tów, a pamięć o poległych i 
zmarłych zostanie uczczona 
minutą ciszy. Organizatora-
mi uroczystości są Zarząd 
Dzielnicy Pragi Południe 
oraz Zarząd Środowiska b. 
Żołnierzy 1. Dywizji Grena-
dierów Francja 1940.   

  
Na Dworzec Warszawa 

Wschodnia powrócił Punkt 
Obsługi Pasażera, który 
mieści się przy pętli auto-

busowej od strony ul. Lu-
belskiej. Do dyspozycji pa-
sażerów są dwa okienka ob-
sługi kasowej. Prowadzona 
jest w nich sprzedaż bile-
tów, rozkładów jazdy, per-
sonalizacja WKM, przyj-
mowane są odwołania od 
wystawionych wezwań za 
jazdę bez ważnego biletu. 
Punkt jest czynny od ponie-
działku do piątku, w godzi-
nach 7.00-20.00.

  
30 maja na Praskiej Gieł-

dzie Spożywczej zainau-
gurowano sezon truskaw-
kowy. W imprezie uczest-
niczyli klienci, jak i zapro-
szeni na nią mieszkańcy 

Warszawy, który mogli de-
gustować truskawki w róż-
nych postaciach. Swoje tru-
skawkowe oferty przedsta-
wiły hurtownie owoców, 
wytwórcy produktów spo-
żywczych, których skład-
nikiem są truskawki oraz 
restauracja serwująca da-
nia z truskawkami. W Pol-
sce uprawianych jest kilka-
dziesiąt odmian truskawek, 
te najbardziej znane to po-
lka, senga i dukat. Impreza 
na Praskiej Giełdzie Spo-
żywczej była jedną z wielu 
organizowanych na terenie 
kraju, poświęconą właśnie 
temu owocowi.

  
W siedzibie Stowarzysze-

nia „Wspólne Podwórko” 
przy ul. Chrzanowskiego 13 
mieszkańcy Pragi Północ, 
Południe i Targówka mogą 
uzyskać bezpłatne porady 
psychologiczne, psychote-
rapię, terapię rodzinną i po-
rady prawne. Prowadzone są 
też warsztaty dla rodziców 

i klub Rodzica, gdzie odby-
wają się spotkania rodziców 

z małymi dziećmi, dzielą-
cych się doświadcze-

niami. Są też spo-
tkania ze specjali-
stami. Zapisy pod 

nr tel. 792-22-26-26 
lub e-mail: poradnia@

wspolnepodwórko.org.pl 
  

Do 29 września br. w sa-
li ekspozycyjnej d. Wytwór-
ni Koneser przy ul. Ząb-
kowskiej 27/31 można obej-
rzeć wystawę „Leniwie czy 
z biglem?” Na fotografi ach 
z lat międzywojennych do 
lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych ubiegłego wie-
ku zobaczymy jak ówcześni 
mieszkańcy Pragi spędza-
li wolny czas, jakie były ich 
ulubione miejsca rozrywki, 

gry i zabawy (na zdjęciu z 
1930 r. przystań wioślarska 
w Parku Skaryszewskim). 
Wstęp na wystawę jest bez-
płatny.  

(JD) (ab) 

Z MIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 14.06. godz. 18.00 – Wieczór poezji, ballad i 
satyry. Promocja książki „Urwisty brzeg łagodności” - jubile-
uszowego zbioru płockiego poety Wojciecha Łęckiego, wstęp 
wolny; 15.06. godz. 16.00 – Finałowy koncert konkursu piani-
stycznego „Mikrofon 2012”, wstęp wolny; 16.06. godz. 11.00 – 
VIII Warszawskie Spotkania Ceramiczne, wstęp wolny; godz. 
18.00 – Wernisaż Związku Ceramików Polskich, wstęp wol-
ny; 17.06. godz. 18.00 – Piosenki i przeboje światowe – kon-
cert uczniów warsztatów wokalnych, wstęp wolny; 20.06. 
godz. 17.00 – Wykład pt. „Christo. Land Art. Sztuka w krajo-
brazie”, wstęp wolny; godz. 18.30 – Klub Mola Książkowe-
go. Motyw przewodni - twórczość Carlosa Ruiza Zafona, wstęp 
wolny; 22.06. godz. 19.00 – Klub Kina Niemego –  fi lm „Go-
lem” z 1920 roku, wstęp: 5 zł; godz. 21.00 – 22.00 – „Ciało, 
przestrzeń, rytm” – pokaz grupy Marebito, wstęp wolny; 24.06. 
godz. 17.00 – Praskie Warsztaty Podróżowania„ Jak podróżo-
wać z małym dzieckiem”, wstęp 5 zł; 25.06. godz. 18.30 – Ju-
bileusz „Warsaw Dixie Jazzmen”, wstęp wolny; 26.06. godz. 
19.00 - Koncert „Elect-Trango”, wstęp wolny; 27.06. godz. 
19.00 – Koncert zespołu Saint Vitus (USA) Support: Leash 
Eye, Gallileous. Bilety do nabycia na portalu Ticket Pro. Przed-
sprzedaż – 60 zł, w dniu koncertu – 75 zł; więcej informacji na 
www.cpk.art.pl;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 14.06. godz. 
18.00 - Spotkanie z Zofi ą Kucówną. Wstęp 5 zł; 19.06. godz. 
18.00 - Recital Lidii Stanisławskiej. Wstęp 5 zł; 20.06. godz. 
17.00- 21.00 - Wieczorek taneczny. Muzyka na żywo. Wstęp 
5 zł;
 Klub Kultury „Gocław” fi lia CPK ul. Abrahama 10 –  
15.06. godz. 12.00 – 14.00 – Europejska Dziecięca Stolica – 
prezentacja kulturalnego dorobku dzielnicy Praga Południe na 
scenie w Strefi e Kibica pod PKiN, wstęp wolny; 16.06. „RAM 
- TAM – TAM dla dzieci i MAM”, warsztaty muzyczno-rucho-
we dla dzieci z rodzicami; godz. 10.00 – dla dzieci w wieku od 
1,5 do 3 lat; godz. 11.00 – dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Bi-
lety 5 zł; Ilość miejsc ograniczona.;18.06. godz. 19.00 – Brazy-
lia nieznana - coś więcej od Copacabana, wstęp wolny; 25.06. 
godz. 19.00 – „Kabaret pod Rampą”– wieczór satyryczno – li-
teracki, wstęp wolny; 
 Filia Ośrodka Kultury Ośrodek Działań Twórczych „Po-
godna” w Wesołej ul. Jana Pawła II 25 – 21.06. godz.19.00 
– Wiosenne pejzaże. Wernisaż malarstwa Elżbiety Opałko; 
22.06. godz.10.40 – Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa 
dla dzieci”; 24.06. godz.16.00 – Indiańska Legenda. Przedsta-
wienie dla dzieci; 
 Bazylika Trójcy Świętej w Kobyłce ul. Kościelna 2 - 5. 
Międzynarodowy Festiwal „Perła Baroku – Koncerty Mi-
strzów” - 17.06 godz. 19.00 - Inauguracja. Fryderyk Chopin i 
Ludwig van Beethoven – koncerty fortepianowe; 19.06. godz. 
19.00 - Klasycy XX w. Astor Piazzola na saksofony i akordeon. 

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAŃ CÓW

Szanowna Redakcjo,
Pragnę Państwa zainteresować sprawą po-

stępującej na oczach mieszkańców Grochowa 
degradacją nie tak dawno odnowionego skwe-
ru przy ul. Paca. Kilka lat temu ów skwer został 
gruntownie przebudowany, zmieniono układ ale-
jek, nawierzchnię, zasadzono mnóstwo zieleni, 
zamontowano nowe ławki, lampy i ogrodzenie (a 
raczej płotki wokół trawników). Skwer prezentu-
je się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza wieczorem, 
kiedy włączone jest oświetlenie. A raczej pre-
zentował się atrakcyjnie… Niestety, brak wyraź-
nego gospodarza tego miejsca skutkuje tym, że z 
tygodnia na tydzień skwer wygląda coraz gorzej. 
Ogrodzenie jest przydeptywane do ziemi, właści-
ciele psów uznali, że skwer jest doskonałą toale-
tą i miejscem zabaw dla ich pupili, po nieogro-
dzonej zieleni biegają bawiące się dzieci, a lampy 
są dewastowane przez miejscowych atletów i siła-
czy.  Aż przykro patrzeć, jak skwer wyremontowa-
ny za miejskie pieniądze ulega ciągłemu niszcze-
niu. Jest to tym bardziej przykre, że do tej dewa-
stacji przyczyniają się sami mieszkańcy, którzy de 
facto są największymi benefi cjentami tej inwesty-
cji poczynionej – jakby nie patrzeć – za ich wła-
sne pieniądze... A pomyśleć, że wystarczyłoby za-
instalować jedną lub dwie kamery i włączyć je do 
miejskiego systemu monitoringu dzielnicy oraz 
wywiesić kilka tabliczek, że skwer jest monitoro-
wany. Myślę, że skutecznie odstraszyłoby to zde-
cydowaną większość osób niszczących zieleń i in-
frastrukturę skweru przy ul. Michała Paca.  

Z poważaniem
Radosław D.

Powyższy list w całości,  jak również list nasze-
go czytelnika dot. ul. Zgierskiej, który zamieści-
liśmy w „Mieszkańcu” Nr 10 przekazaliśmy do 
z-cy burmistrza Pragi Południe p. Adama Grze-
grzółki z uprzejmą prośbą o zainteresowanie. 

* * *
Szanowna Redakcjo!

Dziękuję za przekazanie sygnałów napływają-
cych od mieszkańców, a dotyczących infrastruk-
tury w naszej dzielnicy. Mieszkaniec ul. Zgierskiej 

opisuje jej stan. Faktycznie, ulica wymaga napra-
wy. Już w zeszłym roku została wpisana na listę 
remontową (konkretnie chodniki przy tej ulicy), 
na skutek zgłoszenia Samorządu Osiedla Gro-
chów Południowy i zgłoszeń samych mieszkań-
ców tej ulicy. Zgłoszeń mieliśmy bardzo wiele - 
więcej niż pieniędzy, i trzeba było ustalić kolej-
ność napraw. W zeszłym roku Zgierska się „nie 
załapała”, w tym roku powinno się udać. 

Z uwagą przeczytałem list mieszkańca, doty-
czący skweru przy ul. Paca. Zawiera on wiele 
słusznych, ale i smutnych spostrzeżeń. Większość 
z nas pamięta, jak wyglądało to miejsce jeszcze 
kilka lat temu. Było smutne, nijakie i brzydkie. Su-
che drzewa, asfalt, resztki klombów. W 2009 roku 
udało nam się zdobyć ponad milion złotych z fun-
duszy przeznaczonych na ochronę środowiska (z 
poza budżetu dzielnicy) i zmienić to miejsce. Jest 
teraz przyjazne i jasne, ludzie chcą spędzać tam 
czas. Szkoda, że nie wszyscy to doceniają. 

Połamane płotki zostaną zdemontowane - by-
ły tymczasowe i spełniły już swoją rolę - ochro-
niły rośliny przed zniszczeniem i pozwoliły im się 
ukorzenić. Pozostałe elementy są na bieżąco na-
prawiane - na tym skwerze i w innych miejscach - 
parkach, skwerach, placach zabaw. Wydajemy na 
to spore (jak słusznie zauważa czytelnik, wspólne) 
pieniądze - gdyby nie dewastacje, można by za nie 
urządzić kolejne miejsca rekreacji. Niestety, miej-
ski monitoring nie jest w stanie objąć wszystkich 
ulic i placów. Zgłaszaliśmy nasze parki i skwery 
do objęcia miejskim systemem, ale jego pojem-

ność jest ograniczona. Na Pradze-Południe w 
ostatnich latach liczba kamer wzrosła kilkukrot-
nie, jednak dla służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo priorytetowe są miejsca, w których 
dochodzi do największej liczby zdarzeń kryminal-
nych, i to one obejmowane są monitoringiem. W 
Parku nad Balatonem i na skwerku przy ul. Ol-
szynki Grochowskiej zamontowaliśmy monitoring 
obsługiwany przez fi rmę ochroniarską. Działa, 
daje efekty, ale też kosztuje. Przykre jest to, że nie 
sprawdza się najbardziej oczywisty system, opar-
ty na zdrowym rozsądku, a polegający na tym, by 
nie niszczyć tego, z czego samemu się korzysta…

Pozdrawiam
Adam Grzegrzółka

Zastępca burmistrza dzielnicy Praga-Południe

* * *
Witam,

ludzie listy piszą, zatem i ja postanowiłem do 
Państwa napisać. Śmierdząca sprawa, czyli kana-
lizacja stolicy.  Na łamach „Mieszkańca” w rubry-
ce „Ludzie listy piszą” z zapartym tchem przeczy-
tałem list traktujący o kanalizacji Wawra. Na osło-
dę sąsiadom chcę dodać, że nie są oni ani jedyni, 
ani wyjątkowi w swoich „zmaganiach” z MPWiK. 
Podobnie jak w Wawrze, opłakany jest stan kanali-
zacji również w mojej dzielnicy tzn. Rembertowie. 
Od dwóch lat trwa jakoby budowa kanalizacji na 
naszym Osiedlu Kawęczyn-Wygoda. Pokładaliśmy 
duże nadzieje, że na EURO 2012 zawita i do nas 
ta zdobycz cywilizacyjna. Wzmacniał je fakt, że 
projekt był i jest realizowany ze środków unijnych, 
które muszą być sumiennie i w terminie rozliczone. 
Zgodnie z terminem projekt miał się już zakończyć, 
ale się nie zakończył i jeśli prace będą posuwały 
się w dotychczasowym tempie, to może na kolej-
ne EURO w Polsce zostaną sfi nalizowane. Długo 
by pisać o perypetiach projektu. U nas też nie ma 
mowy o przyłączach. Zatem nawet jak powstanie 
główny kolektor upłyną lata, zanim poszczegól-
ne posesje zostaną do niego przyłączone. Braku-
je przepompowni, których zaprojektowanie i budo-
wa to miała być „bułka z masłem”. Ciągle trzeba 
coś doprojektować lub przeprojektować, domówić, 

uzgodnić, uzyskać, ustalić itd. itp. Tego typu czyn-
ności ciągną się w nieskończoność. I to już po roz-
poczęciu projektu i podpisaniu umowy z wykonaw-
cą! Chyba najkrócej z tego wszystkiego trwają fak-
tyczne roboty. Podobnie jak w Wawrze, jeszcze nie-
jedną kadencję radni wszelkich szczebli samorzą-
du będą mogli wypisywać na ulotkach, że dla nich 
„oczkiem w głowie” będzie wygrzebanie się Rem-
bertowa z szamba. A przecież można inaczej. Po 
naukę i dobre przykłady nie trzeba sięgać daleko. 
W Wołominie „unijna” sieć kanalizacyjna objęła 
ponad 140 ulic, a aktualnie Gmina zachęca miesz-
kańców do przystąpienia do programów „Projek-
tuj za złotówkę” i „Wybuduj przyłącze z PWiK”. 
Wszystko w celu znaczącego ułatwienia i obniżenia 
kosztów podłączeń (szczegóły na http://www.pwik.
wolomin.pl). Widać można! 

Krzysztof O.
(dane do wiadomości redakcji)

* * *
Szanowni Państwo,

Swojego czasu zwróciłem się do Urzędu Dziel-
nicy Wawer z prośbą o dokładniejsze przyjrzenie 
się sytuacji na WOSiR Syrenka II na Marysinie 
Wawerskim. Opisana sytuacja wiszenia okolicz-
nej trudnej młodzieży na ogrodzeniu (patrz foto - 
przyp. red.), picia alkoholu i palenia na terenie bo-
iska - także czegoś mocniejszego, o czym świadczą 
walające się na kosztownej raczej sztucznej mura-
wie fi fki i zachowanie tejże młodzieży - o kulturze 
słownictwa już nie wspominając, została z grubsza 

uznana za rzekomą. (…) Na ogrodzeniu stoją na-
poje regenerujące z browaru w Żywcu. A ochrona, 
jak to ochrona, gdzieś jest... może ogląda zawody 
Euro na ekranie, przedstawiającym widok z kame-
ry umieszczonej na tejże latarni boiskowej?

Z poważaniem B.S. 
(dane do wiadomości redakcji)

 Ludzie listy piszą... a               czyta 

Sprawa budowy na Grochowie fabryki betonu bul-
wersowała naszych Czytelników. Informowaliśmy, że 
temat może powrócić. I powrócił… W stołecznym Biu-
rze Ochrony Środowiska przy Placu Starynkiewicza 
7/9 do 2 lipca br. można zapoznać się z dokumentacją 

planowanej (tym razem przez spółkę Śródmieście-Be-
ton) „węzła betoniarskiego do produkcji betonu wraz 
ze składowaniem kruszyw oraz usługami transportowy-
mi” przy ul. Siennickiej 48. Można tam również składać 
wnioski i uwagi dotyczące tej inwestycji.  (ab)

BETON JAK BUMERANG…

Fot. archiwum

Skwer po „liftingu”.
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Pan Kazimierz Główka miał oko na takie rzeczy. Jego ko-
leżka, Eustachy Mordziak, kupiec z bazaru na Placu Szem-
beka pozornie wyglądał jak zawsze – lekko czerstwy, lekko 
zarośnięty i jak każdy człowiek pogodny, lekko uśmiechnięty. 
Wątpliwości jednak nie było – „trącony” też był lekko.

- Ho, ho, widzę panie Eustachy, że jest dobrze.
- Taki czas, panie Kaziu, taki czas. Dziś wszyscy zajmujemy 

się tym, czym premier Tusk zawsze – haratamy w gałę!
- A, rozumiem. Rzeczywiście jest święto, jest okazja.
- A żebyś pan wiedział, że święto. Nie pamiętam, kiedy ostat-

ni raz taka impreza była. Mówią, że w 54. Festiwal Młodzieży 
i Studentów.

- Owszem, ale wtedy to tylko w Warszawie się odbywało, a 
teraz w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, a tak po 
prawdzie w całej Polsce ludzie świra dostali. I powiem panu, 
ja się wcale nie dziwię, panie Eustachy. Nasz stadion pięk-
ny, pozostałe też niczego sobie, drużyny najlepsze w Europie, 
wszędzie rozśpiewani kibice, zabawa na całego, interes na ca-
łego, czego jeszcze chcieć? 

- Fartu, panie Kaziu. Jak zawsze fartu. Patrz pan, gdyby na-
si z tymi Grekami mieli trochę fartu, to by wygrali.

- Z drugiej jednak strony, gdyby fartu nie mieli, to by przegrali. 
Wystarczyło, żeby Tytoń rzucił się w drugą stronę i po herbacie.

- Fakt. Fart to kapryśne i narowiste zwierzę. 
- Dlatego do życia należy podchodzić na spokojnie, bo tak 

po prawdzie, to nigdy do końca nie wiadomo jak jest. 

- A wiesz pan, jak tak pana, panie Kaziu słucham, to fak-
tycznie. Syn ciotecznej siostry mojej Krysi w Ameryce obecnie 
przebywa. Pisał ostatnio, że w Nowym Jorku, bo on w Nowym 
Jorku mieszka, 1 823 149 nowojorczyków dostaje kupony na 
żywność. Znaczy dokarmiają ludzi, jak gołębie. 

- To znaczy, że co piąty nowojorczyk korzysta z pomocy żyw-
nościowej… A niby tacy bogaci. 

- Kto bogaty, ten bogaty. Ten młodziak obliczył, że jakby to 
przyłożyć do nas, to dokarmiana byłaby cała Warszawa, a i na 
Kalisz jeszcze by starczyło. 

- No właśnie, a co z naszym fartem? Jak nowojorczycy do-
stają za friko te kupony, to mają się cieszyć, czy martwić?

- Wiesz pan jak to jest - i u nas niejeden całe życie Stadionu 
Narodowego nie zobaczy inaczej niż z daleka. Jak kto nie ma 
fartu, to już trudno.

- Jak ten mały Jasio.
- Jaki znów Jasio?
- Pyta pani dzieci, kim chciałyby być, jak dorosną. I Jasio 

odpowiada, że menelem.
- Jak to, Jasiu, dlaczego akurat menelem?
 - A stałbym sobie cały dzień pod sklepem, piwko popijał, 

bo zawsze jakoś by się skombinowało. W lecie mieszkałbym 
sobie na działkach, w zimie jakąś kołdrę bym sobie wykom-
binował i też bym nie zmarzł. Fajnie, wesoło, bez kłopotów… 
Minęło czterdzieści lat, już nie Jasio tylko Jan stoi na tarasie, 
na 80. piętrze swojego ekskluzywnego hotelu na Karaibach, 
patrzy w dół na lazurową zatokę, na kołyszącą się leniwie 
przy kei swoją wspaniałą pełnomorską łódź, popija zimnego 
Carlsberga, którego na srebrnej tacy podała mu prawie naga 
kelnerka i myśli sobie, co za niefart, gdzie ja, w mordę jeża, 
popełniłem błąd?

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Fart

Kobiecym okiem

kolorkach, z namalowanymi 
charakterystycznymi literka-
mi MO, wspomnienia wróciły 
sentymentalną falą. Miło po-
myśleć, że tamten czas mamy 
już za sobą. Zmieniło się na-
prawdę wiele. Także w sferze 
bicia, tłuczenia czy „zwykłe-
go”, domowego lania.

CBOS podaje wyniki re-
alizowanych w latach 1994–
2012 badań „Aktualne pro-
blemy i wydarzenia”: w roku 
1994 blisko połowa Polaków 

uważała, że lanie dzieciaka 
jeszcze nikomu nie zaszkodzi-
ło; dziś - ledwie jedna trzecia. 
„Zwykły” klaps dzisiaj budzi 
zdecydowany sprzeciw, u co 
czwartego dorosłego (wstyd 
pisać, jak było wcześniej). 

Gdy dowiedziono, że bicie 
dzieci przynosi więcej szkody 
niż iluzorycznego pożytku, do 
wielu dorosłych dotarło, że bi-
cie (nawet klaps) niszczy rela-
cje dziecka z rodzicami i uczy 
potomka, że lepiej jest kła-

mać, bo kto dobrowolnie po-
wie prawdę i przyzna się, żeby 
zarobić w ucho albo paskiem 
w pupę?! Bicie uczy dziecko, 
że cios to najlepszy sposób na 
przekonywanie innych o swojej 
racji, na rozładowywanie nie-
zadowolenia z siebie i bezrad-
nej złości. Bicie wreszcie budzi 
i utrwala w dziecku chęć od-
wetu i zemsty, która może przy-
sporzyć mu kłopotów zanim 
naprawdę dorośnie, a nieraz i 
potem. Kiedyś, dzisiaj… Waż-
ne jest to, co tu i teraz - powie 
wielu z nas. Ech, ta „Nyska…”

Nawiasem mówiąc, poko-
lenie przedszkolno - podsta-
wówkowe w sporej części nie 
za bardzo odróżnia czasy ko-
muny w Polsce od czasów… 
dawniejszych. Znajomy sied-
miolatek spytał pięćdziesię-
cioletnią babcię, wspomina-
jącą czas stanu wojennego w 
Warszawie: „Babciu, a wymy-
ślili już wtedy prąd? A te roz-
mowy kontrolowane, to z ko-
mórek też sprawdzali? A ka-
sowali wam maile?”. Ot, si-
gnum temporis. żu

Kiedyś, w czasach których 
na szczęście nie pamięta już 
spora część społeczeństwa, 
bicie miało zupełnie inne 
miejsce w naszej codzienno-
ści, niż dziś. Dzieci straszono 
albo Babą Jagą (w niektórych 
rodzinach, dla jakże słusz-
nej odmiany, straszono bliżej 
nieokreślonym Dziadem), al-
bo też - milicjantem. Ten, jak 
wiadomo, miał mundur, wła-
dzę, białą gumową pałkę na 
wyposażeniu a wśród jego 
ulubionych zajęć, jak mówio-
no, było ochocze bicie wspo-
mnianą pałą i wszechstronne 
terroryzowanie ludności (stąd 
zwracano się do niego uniże-
nie per „panie władzo”). 

Gdy kilka dni temu na ulicy 
ujrzałam poczciwą, zabytkową 
może nawet NYSĘ w ponurych 

Signum 
temporis

REKLAMA REKLAMA  

Batalia o podwyższenie wieku eme-
rytalnego szczęśliwie za nami. Szczę-
śliwie, bo po pierwsze, ta reforma jest 
konieczna. Po drugie, bo trudno już 
było spokojnie słuchać tego, co mia-
ła do powiedzenia na temat propozycji 
rządowych część opozycji. Mówiono 
o eksterminacji narodu, emerytalnej 
eutanazji, barbarzyńskiej i antyspo-
łecznej ustawie, nienawiści do Pola-
ków, pracy aż do śmierci itp. Związ-

kowcy z „Solidarności” blokowali Sejm przez kilka godzin 
uniemożliwiając posłom jego opuszczenie i doszło do różnych 
gorszących scen. 

Związki zawodowe grożą dalszymi protestami, liczę jednak 
na ostudzenie emocji i zdrowy rozum Polaków. Demografi a ma 
swoje prawa. Żyjemy coraz dłużej, a równocześnie rodzi się co-
raz mniej dzieci. W niedalekiej przyszłości liczba emerytów 
prawie zrówna się z liczbą pracujących. W 1999 r., aby nie za-
brakło w ZUS-ie pieniędzy na świadczenia, zmieniliśmy sposób 
naliczania emerytur uzależniając ich wysokość nie od wynagro-
dzeń z wybranych lat, lecz składek nagromadzonych przez ca-
ły okres zatrudnienia. Niestety, przy pozostawieniu bez zmian 
wieku emerytalnego, oznacza to mizerne, prawie 2-krotnie niż-
sze niż teraz emerytury. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, 
bo świadczenia z nowego systemu nie są jeszcze wypłacane. 
Ochroniliśmy więc budżet, a teraz musimy ochronić emerytów i 
wydłużenie okresu pracy ma temu służyć. Jest to następny krok 
podjętej w 1999 r. reformy i odpowiedzialny rząd nie może od 
niego uciec. Nie może też czekać do momentu, aż pierwsze te-
go rodzaju emerytury zaczną być wypłacane, bo wtedy wszy-
scy słusznie zapytają, dlaczego nie podjęto działań ochronnych 
wcześniej. 

Ciekawe jest przy tym to, że nowy system znacznie bardziej 
promuje dłuższy staż pracy niż stary. W starym wydłużenie sta-
żu o 7 lat powodowało wzrost emerytury o 10%, a więc upraw-
nieni do emerytury dochodzili do wniosku, że im się nie opłaca 
dłużej pracować. W nowym emerytura rośnie dzięki temu o po-
nad 70 proc.! 

Szkoda, że rząd nie przedstawił tych argumentów odpowied-
nio wcześnie i oddał pole opozycji, która wykazała się lepszym 
refl eksem i nastawiła znaczną część społeczeństwa przeciw re-
formie. 

W obecnym stanie rzeczy proponuję politykom i związkow-
com rozejm do 2020 r. - do tego czasu niewiele się bowiem 
zmieni. Zgodnie z ustawą, wiek emerytalny wydłuży się jedy-
nie o dwa lata, a na to także większość opozycji byłaby w sta-
nie przystać. W ciągu 8 lat rozejmu będzie czas się zorientować, 
jak reforma funkcjonuje w praktyce, czy towarzyszą jej wystar-
czające dostosowania na rynku pracy oraz w dziedzinie opieki 
zdrowotnej. Jeżeli okaże się, że z różnych powodów, także nie-
zależnych od Polski, nic z tego nie wychodzi, to przecież można 
będzie proces wydłużania wieku emerytalnego zatrzymać. Za-
chowajmy więc zdrowy rozsądek.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

Proponuję rozejm

Dr Maria Mickiewicz-
-Laskowska
 Endokrynolog
 Medycyna pracy
 Prawo jazdy

MED-EXPERT ul. £ukowska 27
Przyjêcia w poniedzia³ki od godz. 16

tel. 22 423-44-58; 
22 423-44-59

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
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
poniedziałek, czwartek – 1300−1900

wtorek – 930−1700

sobota – 900−1300

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
War sza wa, 

ul. Gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

 Sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

 10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

REZERWACJE: (18) 471 20 76, (18) 471 63 73 
marketingzgoda@wp.pl; www.zgoda-krynica.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe 
ZGODA 

w Krynicy-Zdrój
zaprasza 

na pobyt rehabilitacyjno-wypoczynkowy

„TYDZIEÑ DLA ZDROWIA”
Z myœl¹ o Twoim zdrowiu!

749 z³/osoba
W cenie pobytu zapewniamy: 6 noclegów, 
pe³ne wy¿ywienie, 2 zabiegi lecznicze dziennie, 
codzienn¹ gimnastykê, wizytê lekarsk¹, 2 seanse 
w jaskini solnej, kuracjê pitn¹ w pijalniach 
wód mineralnych, 1 seans w Kompleksie 
SPA, ca³odobow¹ opiekê medyczn¹ i Internet. 
Dodatkowo w ka¿d¹ œrodê zapraszamy na 
warsztaty z kosmetologii i wiza¿u.

Oferta dostêpna przez CA£Y ROK
Czytelnicy „Mieszkañca” otrzymuj¹ 
5% RABATU! Warto siê upomnieæ!

M
I
K
R
O
L

F.U.H. „MIKROL”, ul. Jarociñska 17 
 Szafy wnêkowe, garderoby
 Okna i drzwi PCV oraz drewniane                                                                  
 Parapety, ¿aluzje i rolety                                                                        
 Witryny, fasady z aluminium                                                                                        
 Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                                                                          

www.mikrol.waw.pl
e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl

tel. 22 610-31-35;  fax. 22 879-79-13
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Niedziela, 3 czerwca 2012, 
godzina 12. Dom Otwartych 
Serc w Otwocku był tego dnia 
domem wielu serc otwartych 
na bliźnich. Odbył się tutaj bo-
wiem Charytatywny Piknik 
Rodzinny, podczas którego 
świętowano X-lecie istnienia 
placówki, oraz obchody XX-
-lecia istnienia Caritas Diece-
zji Warszawsko-Praskiej. Uro-
czystość rozpoczęła się plenero-
wą Mszą Świętą pod przewod-
nictwem bp Kazimierza Roma-
niuka. 

Caritas Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej została powołana 
dekretem 4 maja 1992 r. przez 
biskupa Kazimierza Romaniu-
ka, pierwszego ordynariusza 
nowopowstałej diecezji. Pierw-
szym mianowanym dyrekto-
rem Caritas DWP został ks. 
Krzysztof Ukleja. Od 2010 ro-
ku funkcję tę pełni ks. Dariusz 
Marczak. Patronem Caritas 
Diecezji Warszawsko-Praskiej 
jest Święty Brat Albert – opie-
kun ubogich i potrzebujących. 

Piknik był również okazją do 
uczczenia imienia Patrona.

Dom Otwartych Serc, miesz-
czący się przy ul. Tadeusza 12 
w Otwocku, został założony i 
otwarty przez Caritas w 2002 r. 
W placówce funkcjonuje Cen-

trum Interwencji Kryzysowej, 
prowadzone przez Caritas przy 
współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie i 
Ośrodkami Pomocy Społecz-
nej w powiecie otwockim. Dom 
powstał z myślą o osobach z ro-
dzin alkoholowych, doznają-
cych przemocy fi zycznej i psy-
chicznej w swoich rodzinach, 
pozbawionych z powyższych 
powodów stałego, bezpieczne-
go miejsca zamieszkania.

Niedzielny, słoneczny pik-
nik zgromadził wielu gości. W 

programie znalazły się: koncert 
zespołu Moja Rodzina, koncert 
Bartka Dzikowskiego, koncert 
„Od klasyki do rozrywki” w 
wykonaniu cenionych artystów 
warszawskich scen. Dla uczest-
ników zagrała także wspania-

ła Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Liwu. 

Spotkanie miało charak-
ter rodzinny i przyjacielski. 
Nie zabrakło licznych atrak-
cji przeznaczonych dla dzie-
ci i ich opiekunów. Najmłod-
si piknikowicze brali udział w 
zawodach i konkursach, szale-
li na dmuchanym zamczysku, 
a z szeroko otwartymi oczami 
przyglądali się specjalnie dla 
nich przygotowanym wystę-
pom. Mali i duzi goście podzi-
wiali wozy strażackie z zabyt-
kowym wozem Braci Francisz-
kanów z OSP w Niepokalano-
wie na czele. Policja przygoto-
wała pokazy tresury psów poli-
cyjnych. Podczas uroczystości 
odbyła się loteria, oraz aukcja 
dzieł sztuki, prowadzona przez 
Emilię Krakowską i Arkadiu-
sza Głogowskiego.

Na wygłodniałych gości 
czekały kuszące smakowi-
tym aromatem specjały grillo-
we, pyszna grochówka z ko-
tła, swojski chleb ze smalcem 
i pyszne domowe wypieki. Im-
prezę uwieńczyły występ ze-
społu Sonet i wieczorna zaba-
wa taneczna. Caritas znaczy 
miłość… a kochać to przede 
wszystkim BYĆ…

Katarzyna Zielińska-Witek 

Caritas znaczy Miłość
Święto Rembertowa to ra-

dosna, rodzinna impreza, 
na  stałe wpisana w tradycję  
Dzielnicy. Tegoroczne świę-
towanie odbyło się pod ha-
słem Pikniku ekologicznego  
„Rembertowski Dzień Mat-
ki Ziemi” – nieprzypadkowo 
zresztą zorganizowanego 26 
maja, czyli w dniu wielkiego 
święta wszystkich mam. Or-
ganizatorem byli: Rada i Za-
rząd Dzielnicy Rembertów, zaś 
współorganizatorami: RDLP 
w Warszawie Nadleśnictwo 
„Drewnica” oraz Lasy Miejskie 
- Warszawa.  

Głównym celem imprezy 
jest  integracja mieszkańców, 
wspólna zabawa, wypoczynek, 
ale też pobudzenie wiedzy i 
świadomości ekologicznej. Du-
żym zainteresowaniem cieszyło 
się stanowisko wymiany elek-
trośmieci i zużytych baterii na 
sadzonki sosny pospolitej. 

Organizatorzy przygotowa-
li liczne atrakcje, jak m.in. wy-
stępy artystyczne z elementami 
ekologii, w wykonaniu zespo-
łów artystycznych szkół, przed-
szkoli, instytucji kultury, Aka-
demii Obrony Narodowej, To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Jak co roku, ważnym wydarze-
niem, nierozłącznie związanym 

ze Świętem Rembertowa, był 
fi nał konkursu „Rembertow-
ski Talent”. Rembertowianie 
śpiewali, tańczyli, recytowali i 
przede wszystkim fantastycz-
nie się bawili na scenie. Zma-
ganiom przyglądała się liczna 
publiczność i szacowne jury z 
burmistrz Agnieszką Kądeją na 
czele. 

Nagrodę publiczności i tym 
samym tytuł „Rembertow-
ski Talent 2012” otrzymała 

formacja tańca nowoczesne-
go FLASH DANCE. Zgodnie 
z wynikami obrad jury, przy-
znano także 3 nagrody Burmi-
strza. I nagrodę  przyznano Mai 
Kwiatkowskiej, II nagrodę - 
Oliwii Dymińskiej, zaś III na-

groda przypadła zespołowi ta-
necznemu „JUSTIN’S”.

Na estradzie królowały prze-
boje lat 60. i 70. w wykonaniu 
Zespołu „THE POSTMAN” 
oraz „Ex Problem”. Scena sta-
nowiła punkt centralny pik-
niku, zaś cała parkowa prze-
strzeń przy Strażackiej wypeł-
niona była licznymi stoiskami 
i atrakcjami. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Rember-
towianie i ich goście mieli do 

wyboru m.in. kiermasze, lote-
rie, targ sąsiedzki, pokazy stra-
ży pożarnej, stoiska edukacji 
leśnej, a także bogatą ofertę za-
baw rekreacyjno-sportowych. 
Dzieci szalały na kolorowych 
„dmuchańcach”, zjeżdżalniach 
i karuzeli. Każdy mógł spraw-
dzić się w zajęciach plastycz-
nych i rzeźbiarskich. Na wy-
głodniałych koneserów cze-
kały specjały kuchni myśliw-
skiej.

Rozbawieni, najedzeni, eko-
logicznie uświadomieni i peł-
ni pozytywnej energii miesz-
kańcy Rembertowa, mieli oka-
zję obejrzeć wieczorny pokaz 
sztucznych ogni, które jak co 
roku rozświetliły świętujące, 
rembertowskie niebo. kzw

Święto Rembertowa

OGŁOSZENIE  OGŁOSZENIE 
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Jako, że to Wesoła – we-
soło być musiało. I było rzecz 
jasna! Piknik ma swoich fa-
nów, nie tylko pośród oko-
licznych mieszkańców. Hipo-
drom co roku przyciąga praw-
dziwe tłumy, zapewne z racji 
specyfi cznego klimatu, jaki 
tutaj panuje.  Od rana wszy-
scy z niepokojem patrzyli w 
mocno pochmurne tego dnia 
niebo, jednak okazało się, że 
fantastyczna atmosfera nawet 
najcięższe chmury jest w sta-
nie przysłonić. 

Ogromny teren mienił się 
wszystkimi kolorami tęczy. 
Na gości czekało mnóstwo 
atrakcji. Miłośnicy samocho-
dów mogli podziwiać motory-
zacyjne cudeńka w Miastecz-
ku Samochodowym, amato-
rzy militariów mieli okazję 
odwiedzić Punkt Promocji 

Wojska, sportowcy próbowa-
li swoich sił w miniturniejach 
i rozgrywkach piłki nożnej i 
siatkowej.  Rodziny bawiły 
się wspólnie podczas rozgry-
wanych konkurencji indywi-

dualnych i zespołowych, ma-
luchy szalały w miasteczku 
zabaw dla dzieci. Między go-
śćmi przechadzali się anima-
torzy w przebraniach posta-
ci bajkowych i zachęcali naj-
młodszych do brania udziału 
w specjalnie dla nich przygo-
towanych zabawach. 

Tradycyjnie ważnym punk-
tem piknikowego programu 

był Rodzinny Festyn Prozdro-
wotny, w ramach którego or-
ganizatorzy przekazywali in-
formacje i broszury o profi -
laktyce chorób kardiologicz-
nych, pneumologicznych i 

odtytoniowych. Goście mieli 
możliwość sprawdzić poziom 
cholesterolu, a także uzyskać 
wszelkie informacje na temat 
szczepień ochronnych. Odby-
ły się także pokazy udzielania 
pierwszej pomocy.

Tradycją pikniku w Weso-
łej są również Regionalne Za-
wody w skokach przez prze-
szkody, nagradzane Pucharem 
burmistrza dzielnicy Wesoła, 
oraz pokazy woltyżerki.

Na terenie znalazły się tak-
że namioty sponsorskie, w 
których można było odwie-
dzić fi rmy i instytucje wspie-
rające organizację imprezy.

Artyści w różnym wieku 
prezentowali swój artystycz-
ny talent na deskach wesołej 
sceny. Na estradzie pojawi-
ły się rockowe brzmienia, za 
sprawą występu kapeli Amne-
zja – laureata konkursu Rock 
On. Wieczór odbył się pod 
hasłem Elektrycznych Gitar, 
które rockowo elektryzowały 
rozweseloną w ten czy inny 
sposób publiczność. Na pik-
niku zabawa była przednia! 
Trzymamy kciuki za kolejny, 
przyszłoroczny – równie uda-
ny i oby nieco mniej wietrzny 
- piknik w Wesołej.  kzw

Wesoła Wesoła!
Sezon piknikowy w pełni rozpoczęty! Kolej-
ne cykliczne spotkanie na terenie hipodro-
mu Szwadronu Jazdy RP, przy ul. Szkolnej, 
w tym roku odbyło się 2 czerwca. Organiza-
torami pikniku Wesoła byli: Rada i Zarząd 
Dzielnicy Wesoła, nasza redakcja objęła 
imprezę patronatem medialnym. 

Młodzież z XXIII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie ma powód do 
radości. Już za niecały rok zrealizowana ma 
zostać inwestycja, dzięki której uczniowie 
otrzymają na terenie szkoły przy ul. Naddnie-
przańskiej, nowoczesną i przestronną halę 
sportową. 
W jej wnętrzu rozgrywać się będą m.in. mecze siatkówki, ko-

szykówki, piłki ręcznej oraz szkolne zawody sportowe. Inwesty-
cja realizowana będzie z budżetu dzielnicy Praga-Południe. Z tej 
okazji - 29 maja br. – dokonano wmurowania kamienia węgielne-
go pod fundamenty przyszłej hali sportowej. Podczas uroczystości  
podpisany został przez przedstawicieli władz dzielnicy Praga-Połu-
dnie i miasta st. Warszawy, a także gości i świadków ceremonii akt 
erekcyjny. Uczestniczący  w tym podniosłym wydarzeniu księża z 
miejscowej parafi i św. Wacława poświęcili miejsce budowy. W pa-
miątkowej złotej tubie, która także została wmurowana w funda-
menty, umieszczono: akt erekcyjny, gazetkę szkolną wydaną spe-

cjalnie z tej okazji, okolicznościową tarczę szkoły i folder  przygo-
towane na 65-lecie LO, obchodzone w tym roku oraz zdjęcie grona 
pedagogicznego uczącego w tym liceum.

-  Staramy się, aby Praga Południe była postrzegana jako dziel-
nica sportu, kultury i zieleni. W przeciągu ostatnich 5-6 lat powsta-
ło ponad 20 obiektów sportowych, głównie tych przyszkolnych, ale 
też ogólnodostępnych. To jest kolejna, piąta hala sportowa, którą 
budujemy od 2007 roku. (…) Chcemy, aby ten obiekt, którego reali-
zacja planowana jest w maju przyszłego roku, bardzo dobrze Wam 
służył – mówił burmistrz Tomasz Kucharski. Dyrektor LO nr XXIII 
– Grażyna Bakunowska – dodała - Hala będzie służyła nie tylko 
nam, ale również okolicznym mieszkańcom naszej dzielnicy. Tu w 
pobliżu nigdzie nie ma hali sportowej, więc będziemy zapraszać 
również na różne spotkania, festyny i rozgrywki.  KaWa

„Skłodowska” na hali



  





 




 

Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 11H O R O S K O P
 BA RAN 21.03-21.04

Sporym nakładem pracy i kosztem czasu wolnego 
starasz się pracować na sukces fi rmy. Jednak spró-
buj trochę przystopować, bo Twój organizm może 
nie wytrzymać takiego obciążenia. Ciągły pośpiech, 
nerwowość, niehigieniczny tryb życia i siedzenie za 
biurkiem mogą stać się przyczyną poważnej cho-
roby. W najbliższym czasie zafunduj sobie parę dni 
wolnego. Odwiedź ulubione znajome miejsca, ta-
ka podróż sentymentalna może dostarczyć Ci wie-
lu wzruszeń... 

 BYK 22.04-21.05
Czerwcowe dni przyniosą dobre samopoczucie i 
pogodny nastrój. Do tego będzie trwała dobra pas-
sa w sprawach rodzinnych i zawodowych, co spra-
wi, że poczujesz się świetnie. Zastanów się nad za-
inwestowaniem większej gotówki, może w remont 
lub kupno mieszkania. Uważnie natomiast przyglą-
daj się otoczeniu i słuchaj tego, co mówią najbliżsi, 
unikniesz wtedy popełniania błędów.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Plany jakie snujesz, mogą się spełnić pod warun-
kiem, że zachowasz się konsekwentnie i wykażesz 
się sporym rozsądkiem. Nie zapominaj o zobowią-
zaniach wobec swojej rodziny i bliskich znajomych. 
Letnia pogoda nastroi Cię optymistycznie i spra-
wi, że spojrzysz na świat przez „różowe okulary” i 
wszystko wyda Ci się możliwe. Nawet to, że znaj-
dziesz swoją drugą „połówkę”. Jeśli jesteś w stałym 
związku przeżyjesz wspaniałe chwile. 

 RAK 22.06-22.07
Czekać Cię może teraz więcej obowiązków. Uwa-
żaj, bo jesteś pod baczną obserwacją szefa i nie tyl-
ko... czy uda Ci się otrzymać upragniony awans za-
leży tylko od Ciebie. W domu możesz spodziewać 
się niespodziewanej wizyty kogoś z rodziny. Jeże-
li chcesz dokonać w najbliższym czasie poważniej-
szych zakupów to wstrzymaj się, bo gotówka będzie 
Ci potrzebna na inne, niespodziewane cele. Warto 
już pomyśleć o zaplanowaniu wakacyjnego odpo-
czynku, o ile nie zrobiłeś tego wcześniej.

 LEW 23.07-23.08
Obecnie możesz mieć mniejsze szanse na załatwie-
nie ważnej dla Ciebie sprawy. Natomiast szykuje się 
jakiś wypad w ciekawe miejsce, dlatego skoncentruj 
się na tym, co przed Tobą. Ten wyjazd będzie wyma-
gał załatwienia kilku skomplikowanych spraw z nim 
związanych. Warto teraz zmusić się do pewnego wy-
siłku, czy to umysłowego czy fi zycznego, bo efekty 
mogą Cię pozytywnie zaskoczyć.  

 PAN NA 24.08-23.09
Jak każdy miewasz swoje dobre i złe chwile. Naj-
bliższe dni powinni być dla Ciebie pasmem sukce-
sów. W sprawach zawodowych nastąpi poprawa fi -
nansów, natomiast w sprawach osobistych czekają 
Cię fascynujące przeżycia. Nie daj się tylko zanadto 
ponieść fantazji i od razu za dużo sobie nie wyobra-
żaj. Początek lata może przynieść niespodziewane 

zmiany w innych dziedzinach, czym możesz zostać 
mile zaskoczony. 

 WA GA 24.09-23.10
Nadchodzą pomyślne dni. Niepotrzebnie zamar-
twiasz się i wyolbrzymiasz problemy. Los będzie dla 
ciebie łaskawy. Rodzina i przyjaciele nie zapomną 
o Tobie, jak zwykle lubisz być w centrum uwagi i je-
steś uznawany za „duszę” towarzystwa. Postaraj się 
zaplanować przyjemne spędzenie wolnego czasu 
nie tylko przed telewizorem oglądając Euro, ale tak-
że aktywnie podczas letnich weekendów.

 SKOR PION 24.10-23.11
Sprzyja Ci wena twórcza i masz głowę pełną pomy-
słów. Przekłada się to na zapał do pracy i duże suk-
cesy. Twoi przełożeni mogą być pełni podziwu dla 
Ciebie. Wykorzystaj tę sytuację i pomyśl w rozmo-
wie z szefem o podwyżce lub o awansie. W spra-
wach sercowych bez większych zmian, choć niewy-
kluczony będzie wzrost adrenaliny z powodu niezo-
bowiązującego fl irtu. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Sprzyjające dni na pomnożenie fi nansów. W pracy 
szykuje się nawał obowiązków, ale poradzisz sobie 
z nim bez problemów. Nie zmieniaj zdania w waż-
nej sprawie pod wpływem przygodnej osoby i uwa-
żaj na rady „życzliwych”. Postaraj się skorzystać 
z nadarzającej się okazji i w najbliższym czasie 
wybierz się z przyjaciółmi do kina. Także wyjazd 
w sympatycznym towarzystwie w ciekawe miejsce 
pomoże Ci naładować akumulatory i doda energii.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Przed Tobą pomyślne dni na realizację zaplanowa-
nych spraw. Twoje rozsądne i konsekwentne dzia-
łanie może Ci przynieść wiele korzyści. Sprawy za-
wodowe mogą się teraz zmieniać z dnia na dzień, 
ale nie trać nadziei, sytuacja powoli się unormuje. 
W sprawach uczuciowych odczujesz zastój, ale po-
woli zaczniesz budzić się do działania i planować 
kolejne podboje…

 WO DNIK 21.01-19.02
Humor może Ci dopisywać, ale uważaj, żeby nic go 
nie popsuło. W pracy nie powinieneś mieć powo-
dów do narzekania. Prywatnie poświęć więcej cza-
su rodzinie np. na wspólnie kibicowanie, ponieważ 
bywasz osobą dosyć zajętą sprawami zawodowymi 
i nie masz możliwości spędzania z nią za wiele cza-
su. Jeśli planujesz jakieś kursy dokształcające lub 
naukę języka – zrób to jak najszybciej. Masz teraz 
szansę na sukces. 

 RY BY 20.02-20.03
Pomimo zmienności aury i pogodowych „skoków”, 
Twój nastrój będzie pełen optymizmu i romantyzmu. 
Postaraj się jednak, aby Twoje codzienne obowiązki 
zanadto nie ucierpiały z tego powodu. W sprawach 
zawodowych wykaż więcej taktu i staraj się słuchać 
tego, co mówią inni. W sprawach uczuć zdasz się 
jak zwykle na żywioł, a tutaj pomysłowości Ci nie za-
braknie. „Kasa” będzie w normie. Mer lin

Właśnie teraz, gdy chętnie 
otwieramy okna by powitać 
słońce, wiele osób korzysta z 
dobroczynnego działania wie-
trzenia garderoby i pościeli. 
Ma to swoje plusy i minusy.

Jak się do tego zabrać 
tak, by tylko skorzystać? 
Przede wszystkim, na pełne 
słońce wystawiaj tylko po-
ściel pamiętając, by kilka-
krotnie ją „przetrzepać”  dla 
napowietrzenia wnętrza po-
duszki czy kołdry i odwra-
cać coraz to inną stroną 
do słońca. Wszelkie ubrania, 
płaszcze, garnitury czy futra 
chroń przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem okrywając 
je lekką warstwą cienkiego 
płótna lub rzadkiego lnu (ob-
rusy, prześcieradła). Pamię-
taj, że najkorzystniejsze są 
dni słoneczne, lekko wietrz-
ne, suche, lecz bez znacze-
nia, czy ciepłe.

Minusy? To zwłaszcza mo-
le, wpadające do nas przez 
otwarte okna, uwolnione z 
cudzej szafy właśnie przez 
jej wietrzenie. Zabezpiecz się 
zawczasu, stosując prepa-
raty antymolowe w swoich 
szafach z ubraniami, ale też 
bielizną pościelową czy obu-
wiem. 

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Letnio, lekko, kolorowo! No i bez zbędnego stania 
przy kuchni!

�ŚNIADANIE 
Twarożek: posiekaj kilka czarnych oliwek bez pestek, kil-

ka zielonych, jedną młodą cebulkę, kilka gałązek szczypioru. 
Jeśli masz, dodaj łyżkę posiekanych, świeżych ziół: rozmary-
nu, tymianku, bazylii. Twaróg dobrze zmiksuj z oliwą (3-4 łyż-
ki na szklankę twarogu), dodaj pozostałe składniki, sól, pieprz, 
ewentualnie ciut czosnku (ale nie każdy lubi go z rana) i kilka malutkich pomidorków 
cherry, delikatnie wymieszaj. Świetny na grzankach!

�OBIAD
Zupa: w maleńkiej ilości wody (1/2 szklanki) gotuj przez 5 minut kawałek przekrojo-

nej laski wanilii, szczyptę imbiru, kilka goździków, jeśli ktoś lubi - ciut cynamonu i 2-3 
łyżeczki brązowego cukru. Gdy samo powoli ostygnie, przecedź i dodaj do kilograma 
dojrzałych, odszypułkowanych i zimnych truskawek zmiksowanych z litrem zimnego 
kefi ru lub zsiadłego mleka (początkowo daj mniej dolewając, by uzyskać pożądaną, 
śmietanową konsystencję. Gotowe! Podawaj z kluseczkami, udekorowane koniecznie 
siekaną miętą.

Drugie danie: przygotowane wcześniej małe klopsiki (można je świetnie zastąpić po-
krojonymi parówkami, kiełbasą lub inną, nietłustą wędliną) podsmaż w garnku powoli z 
cebulką, posoloną i z dodatkiem jednej (nie więcej!) łyżki płynnego miodu. Gdy cebulka 
się lekko zarumieni, wrzuć pokrojoną cienko młodą kapustę, natychmiast wlej 3/4 szklan-
ki wrzątku i posól, dodaj lubczyk świeży lub suszony (dość hojnie), a po zagotowaniu duś 
10 minut. Wtedy wrzuć 1/2 pęczka siekanej dymki, 1/2 pęczka siekanego kopru, dodaj 
mielony pieprz i - jeśli lubisz - marchewkę tartą na grubej tarce, wymieszaj, zagotuj, wrzuć 
resztę dymki i kopru, przykryj szczelnie i pozostaw na wyłączonym, ciepłym palniku oko-
ło 10 minut. Potem odkryj, wymieszaj, podawaj z ziemniakami - najlepiej młodymi!

Deser: na dużym kleksie lekko osłodzonego jogurtu rozłóż świeże truskawki, mali-
ny, jagody, pokrojone kiwi, a także banany czy grejpfruty w kostkę. 

�KOLACJA
Pasta jajeczna: zmiksuj ugotowane na półtwardo (jeśli żółtko się ścięło, też może 

być), jeszcze ciepłe, obrane jaja z łyżką masła w temperaturze pokojowej, 1-2 łyżka-
mi majonezu lub sosu tatarskiego, posiekaną i podduszoną cebulką (1/2 łyżeczki na 
jajo), solą i świeżo mielonym pieprzem. Gdy gotowe, dodaj sporo drobniutko sieka-
nego szczypiorku. Podawaj i na zimno i na ciepło! Py szna Józia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Czas na plażowanie! Biernie czy aktywnie, lubimy latem wy-

stawiać odkryte ciało na słońce, powiew ciepłego wiatru, chłodny 
dotyk fal. Najlepiej - w kostiumie kąpielowym. Jeszcze sto lat te-
mu (jak to niedawno!) na V Igrzyskach Olimpijskich w Sztokhol-
mie obowiązkowy strój kobiecy to był nie lada mundur zabudo-

wany u góry, a dołem zasłaniający uda. Biorąc pod uwagę, jakich używano wówczas 
tkanin, taki kostium musiał nieźle ważyć! Zaczynał się zmierzch mody na bladość…

Lata dwudzieste też nie rozpieszczały plażowiczek: majtasy do kolan lub połowy 
uda, zwykle z naszytą na wierzchu spódnicą (to dla obyczajności), czarne lub grana-
towe, bez dzisiejszych finezyjnych wycięć, lamówek, zdobień. Dopiero krótko przed 
II wojną światową moda pozwoliła paniom rekompensować brak modelującego syl-
wetkę gorsetu: fiszbiny, usztywnione staniki. Dopiero 50-60 lat temu zaakceptowa-
no skandaliczne początkowo bikini, a wkrótce potem panie (a zwłaszcza panowie) 
odkryli „monokini”, czyli - plażowy strój topless. Za sobą mamy modę na stringi. Co 
czeka nas dalej?!      Cie kaw ska

ŚMIE SZKA NIEC
Blondynka wysyła faks. Za chwilę wysyła 

go ponownie, potem znowu i znowu. Wresz-
cie dzwoni telefon:
- Czy pani oszalała?!!! Dlaczego pani 21 

razy wysyła mi ten sam faks?!!! 
- A co mam zrobić, jak wciąż, za każdym razem, dołem 

mi wraca…
  

Autostopowicz zatrzymuje ogromnego TIRa. Kierowca, 
sympatyczny gość, natychmiast go rozpędza do prawie 
200 km na godzinę, to znów gwałtownie hamuje, znowu 
pędzi, hamuje, wreszcie staje, bierze gruby kij, wysiada, 
tłucze nim w pakę, biegiem wraca i znowu to samo: gaz, 
hamulec, gaz, hamulec, kij. Gdy stanął po raz trzeci, pa-
sażer pyta:
- Panie, czy pan zwariował? Co pan robi, o co tu cho-

dzi?!
- Bo pan nie rozumie: moja ciężarówka ma 15 ton, a ja 

wiozę tam z tyłu 30 ton kanarków. No nie ma siły, przy-
najmniej połowa musi latać, inaczej nie dam rady!

Wesoły Romek
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MIESZKANIECna luzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li 

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od da-
ty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 9/2012: „Nierówni niezgod-
ni”. Nagrodę  książkową  wylosowała p. Anna Ptaszyńska z ul. Międzynaro-
dowej. Po odbiór zapraszamy do siedziby redakcji (z dowodem osobistym) do 
22 czerwca br. 



FINANSE

 Poprowadzę księgowość. 
 Tel. 797-691-442
 Pożyczki bankowe, hipotecz-
ne, konsolidacyjne, ubezpiecze-
nia komunikacyjne z dojazdem 
do Klienta.  Tel. 506-152-099

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

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

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

SPRZEDAM

 Starocie od A do Z. 
 Tel. 602-473-465
 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 ANGIELSKI dla dzieci. 
 Tel. 780-616-166
 ANGIELSKI do matury, eg-
zaminu gimnazjalnego. 
 Tel. 780-616-166
 EUROPA JĘZYKÓW – na-
uka języków obcych, korepe-
tycje, tłumaczenia. 
 Tel. 508-66 44-20
 Fizyka, matematyka – do-
jazd.  Tel. 22 615-81-50; 
 603-581-282

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

602 232 879
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 NIDERLANDZKI/HOLEN-
DERSKI.  Tel. 508-66-44-20
 Opiekunka dziecięca – szko-
ła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła Językowa (Gocław) 
angielski, niemiecki, hiszpań-
ski, włoski i inne. 
 Tel. 780-616-166
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernant-
ka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Zadłużone mieszkanie kupię, 
mieszkanie z problemem praw-
nym. Szybka transakcja, go-
tówka od ręki. 
 Tel. 509-115-546 

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Działkę pracowniczą 500 m 
kw. „Waszyngtona”. 
 Tel. 791-055-030
 1 p. 31 m, Rondo Wiatraczna. 
 Tel. 501-100-698
 40 m kw. 2 pokoje, widna 
kuchnia, rozkładowe do od-
świeżenia, III p; Grochów, cena 
280 000 zł. 
 Tel. 881-231-481 (po 16.00)
 48 m kw.; 3 pok., 4 p. Saska 
Kępa, cena do uzgodnienia. 
 Tel. 510-49-66-34
 Solidny segment 120/190 
w Falenicy lub zamienię na 
mieszkanie.  Tel. 22 872-11-71; 
 695-520-804

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 70 m kw., dwupoziom, nowe, 
komfort os. chronione, miejsce 
garażowe.  Tel. 606-348-026
 Kawalerka 23 m kw., widna 
kuchnia umeblowana + AGD, 
al. Waszyngtona 100 + opłaty 
licznikowe.  
 Tel. 22 827-35-67; 
 608-04-34-64
 Miejsce garażowe ul. Mlądz-
ka.  Tel. 22 810-37-33

DAM PRACĘ

 W zakładzie tworzyw sztucz-
nych zatrudnię pracowników, 
również osoby niepełnospraw-
ne (z grupą). Kontakt: tel. 
22 613-32-79; 22 613-32-83

SZUKAM PRACY

 Myję okna + sprzątanie. 
 Tel. 503-836-166
 Operator sprzętu ciężkiego 
(emeryt) – inne. 
 Tel. 602-473-465

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody. Warsza-
wa Gocław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola 
od strony pętli autobusowej) 
 www.kancelariaosica.pl;  
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna.  Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481
 KANCELARIA DO-
RADZTWA PRAWNEGO 
AGNIESZKA STĘPIEŃ-
-TRELA.  TEL. 601-079-454

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO I 
SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607
 Poszukuję świadków kolizji 
drogowej, mającej miejsce na 
Żołnierskiej przed skrzyżowa-
niem z Marsa. Zdarzenie mia-
ło miejsce 29.03.2011r. około 
czternastej. W kolizji uczestni-
czył srebrny Mercedes „okular” 
oraz czarna terenowa Toyota 
Hilux. Świadków proszę o kon-
takt.  Tel. 889-898-088

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23, 
 0609 105 940
RAMKA
AAAA GAZ, HYDRAULI-
KA, naprawy, wymiany. 
 Tel. 788-866-679
 Anteny SAT TV, kamery – 
24 h.  Tel. 602-396-976
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. Ul. 
Igańska 32.  Tel. 22 813-60-33; 
 604-506-278
 ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez opłat, 
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2 
i TVN), anteny, dekodery do 
TV cyfrowej, naziemnej. Sprze-

daż, montaż, naprawa, gwaran-
cja!  www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
 ANTENY, TELEWIZORY 
– naprawa.  Tel. 22 818-07-17 
 Anteny, domofony, alarmy, 
kamery.  Tel. 22 673-11-67
RAMKA
AAA GAZ, HYDRAULIKA 
24 H!, awaria pieca, termy, 
kuchni, podłączenia, przerób-
ki, naprawy. Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 
 Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – 
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 
 CZYSZCZENIE KAR-
CHEREM dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Docieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
 ELEKTRYCZNE. Głowac-
ki.  Tel. 504-618-888

 FUTRA – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy. 
Ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05 
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 
h, naprawa pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, uprawnienia, 
gazowe. Tel. 610-18-53; 662-
065-292 
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 GLAZURNICZE, hydrau-
liczne, malowanie. Głowacki. 
 Tel. 504-618-888
 Glazura, hydraulika, remon-
ty.  Tel. 511-619-407
 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy ga-
zowe, kominiarskie. Tel. 696-
321-228
 HYDRAULIK. TEL. 502-
031-257
 HYDRAULICZNE, glazu-
ra. Tel. 504-618-888
RAMKA
Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24H, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwaran-
cja. Tel. 502-904-708

 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 
 Tel. 694-825-760
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, 
gładzenie, sztukateria. Mistrz. 
 Tel. 22 810-90-22
RAMKA
Meble kuchenne, szafy wnęko-
we, garderoby na wymiar, pro-
jekt, wycena, montaż. Tel. 792-
093-410 
RAMKA
Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 692-420-605; 22 671-
94-53 
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943

RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wywóz 
mebli. Tel. 22 499-20-62 
 Pranie chemiczne, renowa-
cja odzieży skórzanej, pra-
nie dywanów, magiel. Zakład 
Pralniczy ul. Igańska 22. 
 Tel. 22 870-09-54
 PRALKI, LODÓWKI - na-
prawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Pralki – naprawa. Emeryci 
50% taniej.  Tel. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 STOLARZ wykona solidnie 
– szafy, kuchnie, pawlacze, za-
budowy.  Tel. 602-126-214
 STOLARSTWO MEBLO-
WE, pełen zakres. 
 Tel. 22 773-15-13; 
 504-824-568
 Ślusarstwo, wyroby nie-
rdzewne.  Tel. 796-457-190; 
 792-508-305

 TAPETOWANIE, malowa-
nie.  Tel. 504-618-888
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Dachy, kominy, rynny. Wy-
miana, budowa, montaż. 
 Tel. 504-250-013
 Malowanie, wykładziny, 
drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, gładź od zaraz. 
Tel. 609-982-675
RAMKA
Osuszanie budynków. Tel. 
698-404-404
 Ślusarstwo - spawalnictwo. 
 Tel. 608-331-200

USŁUGI/komputerowe

 Serwis Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

 A-Z REMONTY, WYKOŃ-
CZENIA.      Tel. 602-216-943
 Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380 
RAMKA
 Malowanie, tapetowanie, 
remonty. Tel. 501-028-073; 
22 612-21-74
 MALOWANIE. 
 Tel. 602-126-214
 OKNA, DRZWI, PRO-
FESJONALNIE. RABATY. 
TEL. 22 613-13-69; 606-238-176
 Remonty, wykończenia. 
 Tel. 602-641-032
 Remonty mieszkań i domów 
– glazura, hydraulika, elektry-
ka, płyty G-K. Zniżki dla czy-
telników „Mieszkańca”. 
 Tel. 600-005-111
 Usługi remontowe, wykoń-
czenia.  Tel. 785-083-480; 
792-303-633, www.bestdecor.pl

USŁUGI/transportowe

 AAA WYWÓZ MEBLI, 
gruzu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci gałęzi itp. Sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. Ta-
nio.  Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RTV. 
 Tel. 607-66-33-30
 Transport – wywóz gruzu, 
mebli, gałęzi, sprzątanie piw-
nic.  Tel. 600-359-594
 Transport – przeprowadz-
ki – sam. o wymiarach – 4,2 
dł./2,2 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ce-
ny.  Tel. 502-904-708

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D. Zie-
larstwo – pełny asortyment, profe-
sjonalne porady. Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA DROB NE   OGŁO SZE NIA DROB NE    OGŁO SZE NIA DROB NE
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ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

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

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

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

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

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

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

(połączenie bezpłatne);
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUGI POGRZEBOWE

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
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

REKLAMA                      REKLAMA  

REKLAMA                                                                                                                                                                                      REKLAMA 

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
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TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Stal pod przykryciem,
pręty, rury, 

blachy, profi le
ul. Wał Miedzeszyński 111

stalonline.pl 
Tel. 516-698-802

HURTOWNIA 
STALI

AAAA GAZ, HYDRAULI-
KA, naprawy, wymiany. 
 Tel. 788-866-679

Naprawa telewizorów
 u klienta. 

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

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprzą-
tanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli. 
 Tel. 22 499-20-62

Meble kuchenne, szafy wnę-
kowe, garderoby na wymiar, 
projekt, wycena, montaż. 
 Tel. 792-093-410 

GAZ, HYDRAULIKA – 
24 h, naprawa pieca, termy, 
kuchni, podłączenia, upraw-
nienia, gazowe. 
Tel. 610-18-53; 662-065-292 

AAA GAZ, HYDRAULIKA 
24 H!, awaria pieca, termy, 
kuchni, podłączenia, przerób-
ki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24H, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwaran-
cja.  Tel. 502-904-708

Osuszanie budynków. 
Tel. 698-404-404

Malowanie, tapetowanie, 
remonty. 

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



WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA  
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Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefl eksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe

TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefi niować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafi ące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafi ące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z fi rmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2012

ZADBAJ O SWÓJ SŁUCH
Słabo słyszysz? Masz trudności z ro-
zumieniem mowy? A może ktoś z blis-
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

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

Przychodnia specjalistyczna

Zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na bezp³atne 
ba da nie s³uchu i konsultacjê 
protetyka s³uchu. Osobom nie-
pe³ no spraw nym proponujemy 
wizyty domowe. Z uwagi na 
du¿e zainteresowanie naszymi 
us³ugami, prosimy o telefoni-
czne umawianie wizyt.

APARATY S£UCHOWE

- Jak ocenia Pan odwołanie Jac-
ka Paszkiewicza z funkcji prezesa 
NFZ?

- Moim zdaniem decyzja o odwoła-
niu prezesa NFZ jest spóźniona. Kon-
fl ikt w środowisku ochrony zdrowia 
narósł do tego stopnia, że teraz bę-
dzie ciężko wypracować porozumie-
nie. Uspokojenie tej sytuacji powinno 
być pierwszym zadaniem nowego sze-
fa Funduszu. A czasu jest niewiele, po-
nieważ umowy, które powodują agresję 
środowiska lekarskiego dotarły już do 
lekarzy. Mieli je podpisać do 31 maja. 
Rząd musi się spieszyć, aby rozwiązać 
ten konfl ikt, który nikomu nie jest po-
trzebny, a w szczególności pacjentom, 
którzy będą ponosić konsekwencje tej 
sytuacji, czyli będą zmuszeni kupować 
leki ze stuprocentową odpłatnością. 

- Czy działania prezesa Paszkie-
wicza można określić jako saboto-
wanie decyzji ministra Arłukowi-
cza? 

- To nie był sabotaż. Prezes NFZ z 
pewną nadgorliwością pilnował in-
teresu instytucji, którą zarządzał. W 
moim przekonaniu powinien bardziej 
myśleć o pacjentach oraz o zacho-
waniu  stabilnej sytuacji w ochronie 
zdrowia, a nie tylko o wyniku fi nan-
sowym. Moim zdaniem błąd w syste-
mie polega na tym, że dba się o wynik 

fi nansowy NFZ, a jednocześnie tole-
ruje sie wieloletnie i narastające za-
dłużenia w szpitalach. Ten problem 
od wielu lat pozostaje nierozwiąza-
ny. Jego bezpośrednią przyczyną jest 
brak zainteresowania ze strony płatni-
ka rzeczywistymi kosztami usług me-
dycznych. 

- Jak Pana zdaniem powinna wy-
glądać przyszłość NFZ?

- Jestem za rozwiązaniem, które 
PO lansowało w czasie poprzednich 
wyborów, czyli decentralizacją Fun-
duszu i przeniesieniem zadań centra-
li do ministerstwa  - lub też powierze-
nie pewnych funkcji kontrolnych czy 
taryfi kacyjnych instytucjom niezależ-
nym. Takie rozwiązanie pozwoliłoby 
na uaktywnienie prywatnych ubez-
pieczeń zdrowotnych, które mogły-
by nie tylko uzupełnić zasób środków 
przeznaczanych na ochronę zdrowia, 
ale również dać szansę pacjentom na 
realizację swoich potrzeb. W wielu 
przypadkach pacjent czeka, a szpi-
tal nie może udostępnić mu swoich 
usług odpłatnie. To jest forma przy-
muszenia szpitali do przechodzenia 
w spółki.

- A może to jest wyjście?

- Jedno jest pewne: formuła samo-
dzielnych publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej się przeżyła. Spółka ma 
zalety:  ułatwia zarządzanie, przyspie-
sza i uelastycznia decyzje dyrektorów. 
Jednak żeby dostrzec realne szanse 
na rozwój, potrzebna jest niezależna 
od płatnika taryfi kacja rzeczywistych 
kosztów usług medycznych, której ca-

ły czas brakuje. Jeśli można mieć ja-
kieś pretensje do prezesa NFZ, to wła-
śnie o to, że przez 5 lat swoich rządów 
nic w tej sprawie nie zrobił.

- Jaka powinna być osoba, która 
zastąpi Jacka Paszkiewicza?

- Mam nadzieję, że będzie to ostatni 
prezes, likwidator Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Powinien być spraw-
nym menedżerem, który skutecznie 
przeprowadzi proces likwidacji.

Rozmawiała Marta Maruna

NFZ POTRZEBUJE LIKWIDATORA
Rozmowa 
z Andrzejem Jacyną, 
byłym szefem 
Branżowej Kasy Chorych.

 POZ – lekarze rodzinni
 Po ra dnie Spe cja li stycz ne, La bo ra to rium
 Centrum Dia gno sty czne – USG, EKG, Holtery 
 Medycyna Pracy

ul. K³o po tow skie go 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38
www.vi ta-me di ca.pl 

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00
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Jesteśmy w grze! Niemożliwe staje się real-
ne. Polska drużyna ma szansę wejść do 
ćwierćfinałów piłkarskich mistrzostw Europy.

Przed turniejem UEFA EURO 2012 mieliśmy wielkie nadzie-
je i wiele obaw. Nadzieje na sukces drużyny polskiej i obawy, 
jak przeżyjemy EURO. I nadzieje na razie nadal są, zaś my, 
mieszkańcy Warszawy, w zdecydowanej większości  pozytyw-
nie zdajemy egzamin z roli gospodarza i kibica.

INAUGURACJA
Biało-czerwona fala sunąca na Stadion Narodowy na inau-

guracyjny mecz z Grecją była niezapomnianym widokiem. 
Prawdziwe święto sportu. Choć zarówno gra naszej reprezen-
tacji (szczególnie w drugiej połowie spotkania), jak i wynik 
końcowy nie były takie, jakie sobie wymarzyliśmy. Ale pa-

trząc realnie – polska jedenastka klasyfi kowana jest w szóstej 
dziesiątce narodowych drużyn. Ta klasyfi kacja nie bierze się 
z kosmosu, tylko oparta jest na faktach. Owszem, apetyt był 
większy, ale czyż remis w tak prestiżowym meczu z Mistrzami 
Europy z 2004 r. nie jest sukcesem? A ileż emocji dostarczyła 
nam piękna bramka Roberta Lewandowskiego (pierwsza strze-
lona w międzypaństwowym meczu na naszym stadionie)? Ileż 
radości sprawiła obrona karnego przez Przemka Tytonia? I ileż 
„praskiego” charakteru pokazał Wojtek Szczęsny, ryzykując 
swoją karierą, ale chroniąc nas przed utratą gola…? Emocje – 
to w sporcie liczy się najbardziej.

MIASTO
Warszawiacy do serca wzięli sobie rady i ostrzeżenia o ko-

munikacyjnych problemach. Rzadko ulice naszego miasta są 
tak przejezdne, jak w dni meczowe. Większych problemów nie 
sprawiają też kibice z innych miast i państw. Zresztą, od począt-
ku było wiadomo, że ci drudzy przyjadą do Warszawy transpor-
tem zorganizowanym. Dobrze funkcjonuje Strefa Kibica przed 
Pałacem Kultury i Nauki. Żal jedynie, że wydawane przez euro-
-turystów pieniądze, jak zwykle zresztą, pozostają głównie na 
lewym brzegu Wisły. Że promocja dzielnic prawobrzeżnych jest 

praktycznie żadna. A przecież to my jesteśmy faktycznymi go-
spodarzami turnieju.

WALKA
Drugiego meczu obawiali się wszyscy. Piłkarsko i porządko-

wo. Spotkania z Rosją zawsze budzą podteksty polityczne. Pił-
karsko – zdaliśmy egzamin. Wyrównująca bramka Kuby Błasz-
czykowskiego uznana została za najpiękniejszą w turnieju. A 
nasz kapitan, po meczu, skromnie przyznał: - To sukces całej 
drużyny, a nie tylko mój. Atmosferę sportowego święta, nieste-
ty, zakłócili prowokatorzy. I z przykrością należy stwierdzić, że 
głównie ze strony polskiej. W meczowych zamieszkach kilka-
dziesiąt osób zostało rannych, a Policja zatrzymała blisko dwie 
setki chuliganów. A w samym marszu rosyjskich kibiców trudno 
było wypatrzeć symbole związane z komunizmem…

MIŁOŚĆ
W sobotę, we Wrocławiu, musimy wygrać z Czechami. I jest 

taka wiara. I jest nadzieja. Historia zna takie przykłady. Na Mun-
dialu w Hiszpanii dwa pierwsze mecze także zremisowaliśmy 
(choć bezbramkowo), a potem było zwycięstwo z Peru i trzecie 
miejsce na Mistrzostwach Świata. Jest wiara, jest nadzieja. I oby 
po sobocie była miłość. Do naszych Orłów. Adam Rosiński

Dziel ni co wo na spo rto wo Dziel ni co wo na spo rto wo

Radosną defi ladą rozpoczęła się na terenie 
przedszkola „Leśny Zakątek” XIV Wawerska 
Olimpiada Przedszkolaków. Impreza odbyła się 
6 czerwca przy ul. Żegańskiej.

Choć Olimpiada była „wawerska”, to brały w niej 
udział również przedszkola z innych dzielnic Warsza-
wy (z Rembertowa i Żoliborza). Ogólnie wystąpiło 12 
reprezentacji. Oczywiście nie obyło się bez zapale-
nia symbolicznego znicza olimpijskiego, specjalnego 
olimpijskiego hymnu, złożenia sportowego przyrze-
czenia i wciągnięcia na maszt fl agi olimpijskiej. Otwar-
cie imprezy uświetniło wypuszczenie kilkudziesięciu 
gołębi oraz wystawa plakatów (autorstwa przedszko-
laków), których tematyką było EURO 2012. Dyrektor 
„Leśnego Zakątka”, Krystyna Bułacińska, szczegól-
nie ciepło powitała wśród gości prawdziwych olimpij-
czyków – Władysława Zielińskiego (Rzym’60 – brąz 
w kajakarstwie) i Kazimierza Czarneckiego (Montre-
al’76 - brąz w podnoszeniu ciężarów). 

Dzieci rywalizowały aż w 12 konkurencjach. A 
były to m.in. jazda na hulajnodze, bieg przez płot-
ki, skok w dal, rzut piłeczką, skoki na piłce z usza-
mi i bieg w workach. Nowością tej edycji Olim-
piady były skoki na trampolinie. – Sama bym chęt-
nie poskakała… – żartowała nauczycielka Beata 

Kałowska. Poszczególne konkurencje sędziowali li-
cealiści z XXVI LO.   

– Bardzo fajnie rzucało mi się piłką do kosza – 
powiedział „Mieszkańcowi” reprezentant gospoda-
rzy, pięcioletni Borys, który w przyszłości chce zo-
stać „kosykazem”. A Julia Walkiewicz z Przedszko-

la nr 158 praktycznie bez żadnego wysiłku, w ciągu 
jednej minuty, aż 101 razy odbiła się od trampoli-
ny! Konkurencje sprawiały dzieciom wiele radości. 
W Olimpiadzie Przedszkolaków wszyscy okazali się 
prawdziwymi Mistrzami Olimpijskimi. rosa

WESOŁA OLIMPIADA

  przedostatnie, 13 piętro (240 metrów kwadratowych po-
wierzchni użytkowej),  z pięknym widokiem na Stare Mia-
sto i Wisłę,

 klasa budynku B+, 
  recepcja na parterze czynna od 8.00 do 16.00 w dni ro-

bocze,
 w bliskim sąsiedztwie parking naziemny (strzeżony), 
 ochrona fi zyczna 24h,
 system kontroli dostępu (karty zbliżeniowe),
 klimatyzacja,
 czynsz i opłaty eksploatacyjne do negocjacji,
  opłata eksploatacyjna nie uwzględnia kosztów dostawy 

i korzystania z mediów (linie telefoniczne i internetowe, 
energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie, zimny 
nawiew itp.) – rozliczenie następuje na podstawie rozlicze-
nia liczników i podliczników,

 powierzchnia nie jest umeblowana. 
Osoba do kontaktu: Iwona Dejmek tel. 601-291-100, 

e-mail: i.dejmek@mieszko.com.pl

DO WYNAJĘCIA  powierzchnia biurowa
w budynku „Dominanta Praska” zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Okrzei

Elektrobud – remont w rękach fachowców 
Wiosna, lato – czas kolorowy, pachnący i piękny… w sercach zielono, w duszy słonecznie, 

a w domu? Kiedy dookoła kwitnie świat, zaczynamy się zastanawiać co zrobić, aby upiększyć 
także nasze najbliższe otoczenie. Jak więc sprawić, aby nasz dom, mieszkanie czy biuro nabra-
ły cudownej wiosennej świeżości? 

Niewątpliwie jednym ze sposobów jest remont. Snujemy więc plany, projektujemy, rozglądamy 
się za materiałami, decydujemy wziąć sprawy w swoje ręce i własnym sumptem dokonać zmian. 
W praktyce okazuje się jednak, że projektowanie nie do końca się udaje, bieganina po sklepach za-
biera całą energię i chęci, brakuje czasu, w efekcie czego - piękne plany po raz kolejny odkładamy 
na bliżej nieokreślone „później”. Może zatem warto przekazać nasze marzenia w ręce profesjonali-
stów, którzy je perfekcyjnie zrealizują? 

Odpowiedzią dla osób poszukujących fachowej pomocy z zakresu remontów, adaptacji czy mo-
dernizacji wszelkiego rodzaju budynków i pomieszczeń, jest oferta fi rmy ELEKTROBUD. Firma dzia-
ła na rynku od 15 lat, dzięki czemu znakomicie poznała potrzeby klientów indywidualnych jak rów-
nież komercyjnych. 

ELEKTROBUD realizuje zlecenia na podstawie projektów własnych klienta, w razie potrzeby 
służy także wsparciem z zakresu architektury wnętrz. Remont bez stresu dla zleceniodawcy, wy-
soka jakość wykonywanych usług to główna dewiza fi rmy. Wykonawca każdorazowo dokłada 
wszelkich starań w wyborze optymalnych materiałów, dostosowanych do możliwości fi nanso-
wych klienta. Konkurencyjne ceny czynią ofertę fi rmy wyjątkowo atrakcyjną, zaś własny profe-
sjonalny park narzędziowy, pozwala realizować nawet najbardziej nietypowe i śmiałe projekty 
wymagających klientów.  

Największym atutem ELEKTROBUD-u jest przede wszystkim kompleksowość usług. Oferta fi r-
my obejmuje m. in.: instalacje elektryczne, hydrauliczne, prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, sku-
wanie i usuwanie starych tynków, glazury i terakoty, tynki i gładzie gipsowe, prace z karton-gipsów 
(ścianki działowe, zabudowy), stawianie ścianek działowych metodą tradycyjną, sufi ty podwiesza-
ne wszelkie, biały montaż, układanie glazury i terakoty, kamienia, podłogi z desek, parkietu, mozai-
ki, paneli podłogowych, malowanie i tapetowanie, artystycznie kute balustrady i inne elementy z 
metalu. Dodatkowo fi rma oferuje wykonanie szaf wnękowych, zabudowy, mebli kuchennych i in-
nych. Każdy klient podpisując na wykonanie usług umowę z ELEKTROBUD-em, otrzymuje 2-letnią 
gwarancję na wykonane prace. 

Szczegółowe informacje na temat oferty fi rmy, dostępne są pod adresem: www.remonty24.pl, 
oraz pod numerem telefonu: kom. 503 151 863. AS 2012

Międzylesie ul. Czarnołęcka 3

MIESZKANIE 
bezczynszowe 37 m2 
pokój, kuchnia, łazienka 
korytarz, ogródek ok. 20 m2

cena 270 000 PLN 
Tel. kom. 797-997-008

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

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

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA  

Kazimierz Deyna, legenda 
stołecznego i polskiego futbolu, 
po blisko 23 latach spoczął na 
Powązkach. To było ważne wy-
darzenie dla warszawskich ki-
biców.

„Kaka”, „Generał”, to pseu-
donimy, jakimi nazywano Ka-
zimierza Deynę. Dla Legii War-
szawa i stołecznych kibiców, 
„Kaka” jest symbolem, świę-
tością. Dlatego także kibice z 
Grochowa wzięli udział w uro-
czystościach pogrzebowych, 
które odbyły się w Warszawie 
6 czerwca. Miejsce zbiórki ki-
biców wyznaczono przy muralu 
namalowanym niedawno przy 
rozwidleniu al. Stanów Zjedno-
czonych i ul. Ostrobramskiej. 
Stamtąd wyruszyli do Katedry 
Polowej Wojska Polskiego, a 
później na powązkowski Cmen-
tarz Wojskowy, gdzie spoczę-

ła urna z prochami Kazimie-
rza Deyny, który w 1989 r. zgi-
nął w wypadku samochodowym 
niedaleko amerykańskiego San 
Diego. Urnę przywiozła do Pol-
ski żona Kazimierza Deyny.

„Kaka”, na przełomie lat 60 
i 70. ubiegłego wieku, prowa-
dził stołeczną Legię do najwięk-
szych zwycięstw zdobywając ty-
tuły Mistrza Polski i wygrywa-
jąc Puchar Polski. Był też kapi-
tanem i prawdziwym „Genera-
łem” narodowej reprezentacji w 
czasach naszych największych 
sukcesów. To z nim właśnie pol-
ska drużyna wywalczyła złoty, 
a potem srebrny medal olimpij-
ski, a także srebro na Mundialu 
w 1974 r. Dwa lata wcześniej, 
na Igrzyskach Olimpijskich w 
Monachium zdobył tytuł „Kró-
la Strzelców”. Nie sposób wy-
mienić wszystkich sportowych 

plebiscytów, w których Deyna 
triumfował przez kilkadziesiąt 
lat (także po tragicznej śmierci). 
Dobrze, że „Kaka” powrócił do 
Warszawy, miasta, w którym był 
i jest kochany. ar

„Kaka” powrócił

Z NADZIEJĄ...


