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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!ABUD
G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
u WA G A !
� Promocyjna cena

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14

Rachunek za
bylejakoœæ

Pora¿ka kadry Beenhakkera na
mistrzostwach Europy w Austrii
i Szwajcarii jest najlepszym dowo-
dem na to, ¿e wydmuszka nigdy
nie bêdzie jajkiem. Skorumpowana
pi³ka, bez szerokiego zaplecza
m³odzie¿owego, bez organicznej
pracy na ka¿dym szczeblu, mo¿e
zab³ysn¹æ w jednym meczu, mo¿e
w dwóch. Na wiêcej si³ nie wystar-
czy.

Futbolowa pora¿ka zabola³a, bo
baty dosta³a Polska. Mia³em okazjê
ogl¹daæ jeden z meczy w telewizji
angielskiej. Nie chcielibyœcie Pañ-
stwo wiedzieæ, co na temat umie-
jêtnoœci Polaków mówili brytyjscy
komentatorzy. I ile razy pojawi³o siê
ironiczne: ale czego tu siê spodzie-
waæ, przecie¿ to graj¹ Polacy...

Nie mamy dobrej marki w Euro-
pie. W zachodnich krajach myœl¹ -
generalnie - o nas to samo, co my
s¹dzimy o Ukraiñcach, Rumunach,
Bu³garach. Ile w tym jest prawdy,
a ile uprzedzeñ, pogardy, to ju¿
ka¿dy musi sobie sam odpowie-
dzieæ we w³asnym sumieniu. Lubia-
ni jesteœmy indywidualnie: Kazik,
Zosia... Ale nie spo³eczeñstwo. 

Nie musimy siê staraæ nikomu
przypodobaæ. Ale powinniœmy wie-
dzieæ, jak jest oceniana nasza byle-
jakoœæ w robocie, cwaniactwo, pró-
ba zajêcia miejsca w czubie nie na
podstawie umiejêtnoœci, ale „wy-
cwancykowania” innych. Ceni¹ nas
za pracowitoœæ, za czupurnoœæ, za
kreatywne myœlenie. 

- Polacy siê zmieniaj¹, s³yszê
czêsto i jest w tym nutka aprobaty.
Ale min¹æ musz¹ ca³e dziesi¹tki lat,
nim jedna nacja zmieni zdanie
o drugiej. I nim Polacy zmieni¹ zda-
nie nawzajem o sobie. O budow-
lañcach - partaczach, o taksówka-
rzach - naci¹gaczach, o politykach
- z nosem Pinokia i pi³karzach - co
maj¹ dwie lewe nogi...

Tomasz Szymański
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REKLAMA REKLAMA

Ju¿ w nowej siedzibie!
ul. Patriotów 208

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

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
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DNO w Rembertowie
Takich kolejek, jak w minion¹ niedzielê, przed
rembertowskim ratuszem nie by³o nawet
w czasie pospolitego ruszenia przy pamiêtnej
obowi¹zkowej wymianie dowodów osobi-
stych. Kolejek do... lekarzy.
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TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

P R O M O C J A !

Warszawa Wawer, Wał Miedzeszyński 456

�� TYNK AKRYLOWY
BARANEK BARWIONY

3,35 zł/kg (brutto)

�� WE£NA UNI-MATA
gr. 15 cm    λλ = 0,039 

18,99 zł/m2 (brutto)

�� Styropian
�� We³na
�� P³yty G-K
�� Cement
�� Tynki
�� Chemia budowlana  

SPRAWDŹ NASZE CENY!
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e−mail: saskakepa@neckermann.pl

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

www.budomir.pl
e−mail: budomir@interia.eu

tel. kom. 0 501 472 484 
tel./fax 022 893 39 63
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zabójcy wykryci
Oficer dy¿urny komendy

przy ulicy Grenadierów otrzy-
ma³ informacjê, ¿e w krzakach
przy ulicy Prochowej le¿¹
zw³oki mê¿czyzny. Lekarz,
który przyby³ na miejsce,
stwierdzi³, ¿e zgon nast¹pi³
przy udziale osób trzecich. Na-
tychmiast wszczêto œledztwo,
ju¿ po kilku godzinach zwieñ-
czone pe³nym sukcesem. Do
sprawcy policjanci trafili id¹c
œladami krwi. Doprowadzi³y
one do drzwi jednego z mie-
szkañ pobliskiego bloku. W lo-
kalu policjanci zastali ma³¿eñ-
stwo, 48-letniego Bogdana N.,
jego ¿onê Ma³gorzatê, pojawi³
siê tak¿e syn kobiety 23-letni
Dawid A. Ca³e towarzystwo
by³o nietrzeŸwe. Jak sami zgo-
dnie przyznali wszyscy s¹ alko-
holikami i spo¿ywaj¹ alkohol
codziennie. Do zabójstwa do-
sz³o podczas libacji - ofiara za-
czê³a obel¿ywie wypowiadaæ
siê o pani Ma³gorzacie. Jak tyl-
ko Bogdan N. us³ysza³ wyzwi-
ska kierowane pod adresem
swojej ¿ony, natychmiast wpad³
w sza³ i zaatakowa³ swego ko-
legê. Bi³ na tyle d³ugo i mocno,
a¿ w koñcu zabi³. ¯ona, o któr¹
tak naprawdê posz³o nie wi-
dzia³a ca³ego zajœcia, poniewa¿
wczeœniej pijana zasnê³a. Da-
wid A.  pomóg³ ojczymowi za-
cieraæ œlady przestêpstwa
i wspólnie wynieœli denata
w pobliskie krzaki.

Œrubokrêtem otworzy³ 
seicento

Tu¿ przed pó³noc¹ do komi-
sariatu w Rembertowie zatele-
fonowali pracownicy oœrodka
wychowawczego i zg³osili, ¿e
przed chwil¹ na ich terenie
dwaj m³odzi mê¿czyŸni w³ama-
li siê do seicento i ukradli radio.
Wychowawczynie oœrodka,
które widzia³y ca³e zdarzenie
opisa³y wygl¹d sprawców. Na
miejsce wys³any zosta³ patrol,
który w pobli¿u miejsca zdarze-
nia natkn¹³ siê na dwie osoby
odpowiadaj¹ce rysopisom prze-
kazanym przez zawiadamiaj¹-
ce. Natychmiast podjêto poœcig
i ju¿ po kilkuset metrach doko-
nano zatrzymania zadyszanych
28-latków - Mariusza D. i Paw-
³a C. Policjanci znaleŸli przy
nich œrubokrêt, który prawdo-

podobnie pos³u¿y³ do otwarcia
drzwi w samochodzie. Wobec
wszystkich dowodów obaj
mê¿czyŸni przyznali siê do
w³amania.

Rozbójnicy na przystanku
W nocy, na przystanku przy

ulicy Egipskiej, siedz¹cy pod
wiat¹ na ³aweczce mê¿czyzna
zosta³ zaatakowany przez
dwóch innych. Napastnicy ko-
pali go i bili po ca³ym ciele.
Atak ten przerwali policjanci,
zawiadomieni przez dy¿urnego
monitoringu miejskiego Za-
trzymano obu napastników
i m³od¹ dziewczynê. 18-letni
Daniel M. i 26-letni Tomasz K.
byli nietrzeŸwi. Towarzysz¹ca
im kole¿anka nie bra³a udzia³u
w pobiciu, natomiast by³a po-
szukiwana przez oœrodek wy-
chowawczy, do którego nie
wróci³a od ponad dwóch mie-
siêcy z przepustki.

Trzylatek odnaleziony
Funkcjonariusze z sekcji kry-

minalnej, odnaleŸli trzylatka,
którego matce zosta³y odebrane
prawa rodzicielskie. Stró¿e pra-
wa mieli trzy adresy, pod który-
mi istnia³o prawdopodobieñ-
stwo zastania matki z synkiem.
Ju¿ pierwsze sprawdzone miej-
sce okaza³o siê strza³em w dzie-
si¹tkê. Matka zostawi³a Maciu-
sia w melinie, gdzie przebywa-
³o kilku mê¿czyzn, a jeden
z nich przedstawi³ siê jako by³y
konkubent kobiety. Wszyscy
doroœli byli pijani, w lokalu nie
by³o nawet bie¿¹cej wody.
Ch³opczyk by³ bardzo zanied-
bany. Trafi³ do domu ma³ego
dziecka.

Narkotyki w ustach 
Policjanci z referatu wywia-

dowczego zatrzymali 23-letnie-
go Paw³a G. Mê¿czyzna wpad³
z narkotykami. Na widok poli-
cjantów dwie dzia³ki ukry³
w buzi. W trakcie przeszukania
w mieszkaniu, jego matka
chcia³a pomóc synowi próbuj¹c
ukryæ siatkê z zawartoœci¹ œrod-
ków odurzaj¹cych. Wywiadow-
cy nie dali siê jednak wywieœæ
w pole i zabezpieczyli 43 ta-
bletki „exstasy” i 17 gramów
marihuany, do tego pieni¹dze
i telefony komórkowe.

toms

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

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 27, 29 VI; 1, 3, 4, 8, 10, 13 VII.
Zapisy i informacje w godz. 14.00-22.00 pod numerami telefonu: 

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

www.filipinskieuzdrowienia.pl

REKLAMA REKLAMA

Nie masz czasu biegaæ po salonach,
oczekujesz profesjonalnej obs³ugi

Us³ugi kosmetyczne
z dojazdem do klienta
� masa¿ twarzy
� zabieg na twarz
� zabieg wyszczuplaj¹cy na cia³o
� masa¿ relaksacyjny ca³ego cia³a
� manicure, pedicure, henna

Tel. 782−959−762

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

Okulary tylko
49,−*

oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03

*szczegó³y promocji w hurtowni

Gwiazd¹ „Œwiêta Remberto-
wa” mia³ byæ popularny pio-
senkarz Andrzej Piaseczny
„Piasek”, a tymczasem na me-
ga-gwiazdê wyros³o „Mia-
steczko Zdrowia” ustawione
przed tutejszym urzêdem dziel-
nicy. Setki mieszkañców karnie
sta³y w ogonkach czekaj¹c na
konsultacje, porady i badania
z zakresu wad postawy, dole-
gliwoœci stóp i kolan, irydolo-
gii, kardiologii i onkologii.
Mo¿na by³o zmierzyæ poziom
cholesterolu, cukru i ciœnienia.
– Oczywiœcie, zajmujemy siê le-
czeniem – powiedzia³ „Mie-
szkañcowi” Bogdan Obucho-
wicz dyrektor SZPZLO War-
szawa Rembertów – ale olbrzy-
mi nacisk k³adziemy na zapo-
bieganie chorobom i profilak-
tykê. Dlatego zorganizowali-
œmy „Miasteczko Zdrowia”.
Z porad lekarzy rembertow-
skiego ZOZ-u i specjalistów
skorzysta³o ok. 500 mieszkañ-
ców. – To fantastyczny pomys³
– skomentowa³a imprezê Ma-
ryla Szczepanik z Wygody,
która tu¿ przed godzin¹ 18.00
ustawi³a siê w kolejce do bada-
nia têczówki oka – Szczególnie,
¿e ³atwo i bezp³atnie mo¿emy
skorzystaæ z porad specjali-
stów. „Miasteczko Zdrowia”
funkcjonowa³o przez 4 godziny
i mia³o zostaæ zamkniête w³a-

œnie o 18.00, ale dyrektor Obu-
chowicz, na proœby mieszkañ-
ców, wyd³u¿y³ nieco czas
przyjmowania pacjentów. Wy-

dane w ten sposób publiczne
pieni¹dze na profilaktykê, to
dobra inwestycja w zdrowie
rembertowian.

W czasie œwiêta, tradycyjnie
ju¿, nie zabrak³o jarmarcznych
stoisk, atrakcji dla dzieci i sce-
nicznych wystêpów. By³ m.in.
koncert wspomnianego „Piaska”,

rockowej grupy „Rezonans”,
dziewcz¹t z zespo³u „Caribbean
Girls” i wystêpy wspomnianego
w tytule kabaretu „Dno”. 

Przygotowan¹ przez urz¹d
dzielnicy i DK „Rembertów”
imprezê prowadzi³ Tomasz
Stockinger. Trudne zadanie roz-
ruszania publicznoœci mia³a
„Kapela Praska”. Pieœni kapeli
porwa³y do tañca dziewczêta ze
szko³y przy ul. Dwóch Mieczy,
które to dziewczêta z kolei po-

rwa³y do œrodka kó³eczka jedne-
go z mieszkañców – pana Janu-
sza (na zdjêciu). Bêd¹cy pod
wp³ywem dobrego, zabawowe-
go nastroju pan Janusz radzi³
sobie w kó³eczku ca³kiem nie-
Ÿle. – Pewnie wiele osób tak by
chcia³o z nami potañczyæ i tro-

chê powyg³upiaæ, ale siê po pro-
stu wstydz¹ – powiedzia³y nam
uczennice ze szko³y przy ul.
Dwóch Mieczy i równie ocho-
czo zapozowa³y do zdjêcia.
A wstydziæ siê nie ma czego –
w koñcu to „Œwiêto Remberto-
wa” i mo¿na sobie pozwoliæ na
odrobinê... szaleñstwa. rosa

DNO w Rembertowie

24 maja Papie¿ Benedykt XVI
mianowa³ ksiêdza arcybisku-
pa Henryka Hosera bisku-
pem Diecezji Warszawsko-
Praskiej. 

Ksi¹dz acybiskup ma 65 lat, jest kap³a-
nem od 34 lat, nale¿y do Zgromadzenia
Ksiê¿y Pallotynów. Przez 21 lat (1975-
1996) pracowa³ w Rwandzie (Afryka), pe³-
ni¹c ró¿ne funkcje: misjonarz, duszpasterz,
lekarz, animator duszpasterstwa rodzinne-
go, dyrektor oœrodka medyczno-socjalnego,
ekspert w zakresie rodziny i rozwoju.
W czasie tragicznej wojny domowej miê-
dzy plemionami Tutsi i Hutu w 1994 r. pe³-
ni³ rolê wizytatora apostolskiego z pe³nymi
prawami nuncjusza.

Po roku 1996 by³ prze³o¿onym Ksiê¿y
Pallotynów we Francji i w Belgii. Pracowa³
duszpastersko w strukturach Wspólnoty
Europejskiej. 22 stycznia 2005 roku Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II mianowa³ go arcybi-
skupem, Sekretarzem Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów oraz Przewodni-
cz¹cym Papieskich Dzie³ Misyjnych.

Ksi¹dz Arcybiskup Hoser to cz³owiek
z ogromnym doœwiadczeniem Koœcio³a Po-
wszechnego i Koœcio³a misyjnego. Jako le-
karz i misjonarz jest zawsze blisko ludzi.

Uroczysty ingres kiêdza acybiskupa do
Bazyliki Katedralnej Œwiêtych Micha³a
i Floriana przy ul. Floriañskiej odbêdzie
siê w sobotê, 28 czerwca br. o godz. 10.00.
Naszemu nowemu Pasterzowi ¿yczymy
B³ogos³awieñstwa Bo¿ego. (ab)

Ingres ks. abp Henryka Hosera

Potrzebujesz gotówki?
Czy chcesz wyjechaæ na wakacje?

PrzyjdŸ do nas!

Po¿yczka Ekspresowa
PrzyjdŸ do naszych placówek

Warszawa
ul. Omulewska 27 tel. (022) 517-39-16/20 0697-771-436
ul. P³owiecka 1 tel. (022) 517-39-44/57 0603-862-964
ul. Abrahama 12 tel. (022) 673-30-90/93 0607-365-318
ul. Zamoyskiego 47a tel. (022) 670-09-79 0607-365-318

Miêdzylesie
ul. Patriotów 309 tel. (022) 615-80-95 0691-899-563

Rembertów
ul. Chruœciela 39 tel. (022) 673-55-08/09 0607-365-318

Falenica
ul. Bys³awska 104 tel. (022) 872-19-48 0607-365-318

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA KARNETY NA SEZON LETNI!

Universam Grochów
I piętro

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

Spraw sobie i swoim najbliższym 
niepowtarzalny prezent!

DDuużżyy  wwyybbóórr  zzłłootteejj  ii  ssrreebbrrnneejj  bbiiżżuutteerriiii
OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  uuppuussttyy  cceennoowwee!!

WW  cciiąąggłłeejj  sspprrzzeeddaażżyy  nnoowwee  
nniieessppoottyykkaannee  wwzzoorryy  eekksskklluuzzyywwnnyycchh

wwyyrroobbóóww  zzee  zzłłoottaa  ––5500%%  !!!!!!
NNoowwee  wwzzoorryy  ppiieerrśścciioonnkkóóww  ((dduużżee  rroozzmmiiaarryy))!!
❤❤ NNOOWWAA  KKOOLLEEKKCCJJAA  OOBBRRĄĄCCZZEEKK  ❤❤

NNAAJJNNOOWWSSZZEE  WWZZOORRYY!!
ZAPRASZAMY 



4444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

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

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

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

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

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

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

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

C A Ł O D O B O W O

ZAK£AD 
POGRZEBOWY

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

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

C A Ł O D O B O W O

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

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

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

Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

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

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

022 872 98 58; 
0606 591 047

lub „SOP” ul. Frenkla 15

REKLAMA REKLAMA

Co siê dzieje z ma³ymi dziewczynkami, które w dzieciñstwie nie chcia³y jeœæ kaszki?
W póŸniejszych latach s¹ ³adne, szczup³e i zostaj¹ modelkami. Dziewczynki, które modelkami
nie zostan¹ mog¹ zg³osiæ siê do cudownego dziecka sto³ecznego samorz¹du – wiceprezyden-
ta Jaros³awa Kochaniak i zostaæ… dyrektorem szpitala. Tak jak zrobi³a pewna pani z Rabki,
któr¹ tamtejszy samorz¹d z hukiem wywali³ z posady szefowej niewielkiego szpitalika. Paniu-
sia wykaza³a siê niez³ym zmys³em organizacyjnym i – trzeba to przyznaæ – ponadprzeciêtn¹
dba³oœci¹ o pacjenta. Na 85 ³ó¿ek zatrudnia³a blisko 250 pracowników. Zad³u¿enie placówki
(przejmowanej przez ow¹ pani¹ bez zobowi¹zañ) wci¹¿ jeszcze jest liczone, bo w papierach
groch z kapust¹, ale oscyluje w granicach dwóch baniek. Wszystkiego tego dowiedzieæ siê mo¿-
na bez trudu przegl¹daj¹c internetowe strony „Tygodnika Podhalañskiego” lub gminy Rabka.
O ile ktoœ mia³ ochotê czytaæ, móg³ dowiedzieæ siê tak¿e o zorganizowanym przez paniusiê
przetargu na us³ugi transportowe, w którym jedynym oferentem by³a… firma osoby wynaj-
muj¹cej pani dyrektor mieszkanie. I oto pani ta zostaje przedstawiona i wprowadzona do upa-
daj¹cego Szpitala na Solcu jako „tajna broñ” Kochaniaka. Myli³by siê ten, kto s¹dzi³by, ¿e na
Solcu nie mo¿na ju¿ nic zepsuæ. Poprzedni dyrektor (wci¹¿ nie odwo³any mimo medialnych za-
powiedzi Kochaniaka) Wojciech Zasacki mia³ wprawdzie k³opoty z dogadaniem siê z za³og¹,
ale zdo³a³ powstrzymaæ spiralê zad³u¿enia. Kochaniak potrzebowa³ jednak spektakularnego
sukcesu. No i jakoœ tak mu niesporo wysz³o. Tylko pacjentów szkoda. 

* * *
W czasie czwartkowej sesji Rady – ¿eby ju¿ skoñczyæ o Kochaniaku i do tematu nie wracaæ

– dokonywana bêdzie tzw. „du¿a nowelizacja bud¿etu Miasta”. Czyli przesuwanie kasy z prze-
targów, które siê nie uda³y na takie, które mog¹ jeszcze wyjœæ. Czas przed takim posiedzeniem
to tradycyjnie okres pielgrzymek dyrektorów i wiceprezydentów do szefuj¹cego Biurem Inwe-
stycji Jerzego Kulika. On w tym czasie wa¿niejszy jest od Pani Prezydent, bo od tego, kto zdo-
³a go przekonaæ zale¿y, co Pani Prezydent zaproponuje. Nikogo nie dziwi wiêc kolejka pod pil-
nie strze¿onymi drzwiami Kulika, w której zgodnie na pos³uchanie czekaj¹ najwa¿niejsze w in-
nym czasie osoby w mieœcie. Z wyj¹tkiem Kochaniaka, który z Kulikiem nie rozmawia. Zw³a-
szcza od czasu, gdy publicznie powiedzia³, i¿ przygotowany przez Kulika Wieloletni Plan Inwe-
stycyjny kupy siê nie trzyma, a podane w nim kwoty pochodz¹ z sufitu. Wiêcej, Kochaniak po-
da³ wówczas „w³aœciwe” kwoty stwierdzaj¹c np., i¿ spó³ka Waltera (ITI) na Legiê powinna do-
staæ sto baniek wiêcej, a na Szpital Po³udniowy brakuje milionów 200. (Dodajmy, i¿ przetarg
na Legiê jeszcze siê nie skoñczy³, a Po³udniowego Kochaniak nie ma nawet planów). Tak czy in-
aczej po raz pierwszy w historii przy okazji du¿ej nowelizacji na zakupy sprzêtu dla szpitali
i przychodni nie ma kasy. Kochaniak tak siê tym faktem przej¹³, i¿ nawet na Komisjê Zdrowia
w przedmiotowej sprawie nie przyszed³. I trudno mu siê dziwiæ, bo przecie¿ musia³by odpowie-
dzieæ radnym na kilka niewygodnych pytañ. A tak mia³ spokój. I dodatkow¹ kasê. Do bli¿sze-
go mu, bo w³asnego portfela – uczestniczy³ bowiem w posiedzeniu Rady Nadzorczej miejskiej
spó³ki. A za to dostaje osobne wynagrodzenie. Oko³o 3 œrednie emerytury. 

* * *
Bêdzie jeszcze raz o Kochaniaku. Ale tym razem naprawdê ostatni. Otó¿ zaprzyjaŸnione

wróble mieszkaj¹ce na poddaszu pewnej kamienicy przy ul. Ró¿anej æwierkaj¹, i¿ dzia³alno-
œci¹ Kochaniaka zainteresowa³a siê Pani Minister, Pose³, Szeryf etc, etc. Pitera. No to szyku-
je siê starcie gigantów (gdzie nie Pana Jareczka mamy na myœli, ale pos³a Halickiego, który
– wed³ug plotek, daj Bo¿e nieprawdziwych – to cudowne dziecko magistratu lansuje). 

* * *
Dobra wiadomoœæ dla emerytów i rencistów: bêd¹ podwy¿ki! Na razie wprawdzie nie rent

i emerytur, ale cen wody, œcieków i komornego, ale przecie¿ od czegoœ trzeba zacz¹æ. Choæ
ta ostatnia podwy¿ka nie jest jeszcze pewna, bowiem radni SLD zapowiedzieli, i¿ pod pomy-
s³em podnoszenia czynszów siê nie podpisz¹. Jeœli dotrzymaj¹ s³owa, to Pani Prezydent do
przeg³osowania projektu zabraknie g³osów. Niestety ten manewr niemo¿liwy jest z podwy¿-
kami wody. Stosown¹ decyzjê podjêli bowiem radni PiS jeszcze w czasach, gdy partia ta rz¹-
dzi³a Warszaw¹. Swoj¹ drog¹ ciekawe czy ludzie, którzy g³osowali kilka lat temu na Lecha
Kaczyñskiego i jego dru¿ynê (ciekawe, ¿e dziœ nikt nie chce siê do tego przyznaæ) s¹dzili, i¿
owoce tych rz¹dów tak bardzo wykrocz¹ poza ramy jednej kadencji? I tak boleœnie!

* * *
Szpital Praski dosta³ pieni¹dze na kontynuowanie inwestycji! I znów trzeba ciep³o o rad-

nym z lewej strony, bo w du¿ej mierze to zas³uga Sebastiana Wierzbickiego. Ale dzia³ano po-
nad podzia³ami: drugim zas³u¿onym jest radny Zbigniew Cierpisz z PiS. I tylko jeden facet,
o którym mieliœmy ju¿ nie pisaæ do ostatniej chwili rzuca³ k³ody pod nogi. Ale to zostawmy
„¿elaznej Julce”. 

PODPATRYWACZ

By³ to okres przedwybor-
czy i zapowiedŸ programu
czêœæ Czytelników odbiera³a
jako wyborcze obietnice.
Tymczasem, i to trzeba powie-
dzieæ g³oœno i wyraŸnie, pro-
gram w³aœnie wchodzi w ¿y-
cie. Jesieni¹ ubieg³ego roku
zarz¹d dzielnicy wniós³ pod
obrady, a rada Pragi Po³udnie
podjê³a uchwa³ê, która zmie-
rza³a do dofinansowania re-
montów elewacji i dociepleñ
nie tylko w komunalnych bu-
dynkach mieszkalnych. Niko-
go nie trzeba przekonywaæ,
jak bardzo potrzebne jest ta-
kie dzia³anie, bo ka¿dy widzi,
w jakim stanie technicznym
znajduje siê spora czêœæ po³u-
dniowopraskich kamienic.
Wielu wspólnot mieszkanio-
wych nie staæ na remonty
i modernizacjê. Samorz¹d zaœ
nie mo¿e wspó³finansowaæ
tych prac, jeœli nie ma udzia-
³ów w takim budynku.
Wspólnoty musia³y sobie ra-
dziæ same i najczêœciej z tym
problemem sobie nie radzi³y
i nie radz¹. Burmistrz Tomasz
Kucharski przekonywa³, ¿e
mo¿e byæ u nas ³adniej i este-
tyczniej: – Za piêæ lat przyja-
d¹ do nas turyœci na Euro –
czy musz¹ zobaczyæ szar¹
Pragê? Przecie¿ mog¹ zoba-
czyæ kolorow¹, estetyczn¹, ¿y-
j¹c¹ i zachêcaj¹c¹ do tego ¿e-
by odwiedziæ nas ponownie.
Z piêciu lat ju¿ zrobi³y siê
cztery. Czas up³ywa³, ale w³a-
dze równie¿ nie sta³y z za³o-
¿onymi rêkami, chocia¿
utworzenie specjalnego fun-
duszu, o który wnosi³y wspo-
mnian¹ uchwa³¹ okaza³o siê
niemo¿liwe. 

Na pocz¹tku kwietnia do-
sz³o do popisania porozumie-
nia pomiêdzy Januszem Sê-
kowskim dyrektorem ZGN

Praga Po³udnie i kilkoma
wspólnotami mieszkaniowy-
mi z ul. Grochowskiej. W po-
rozumieniu czytamy m.in., ¿e
skoro Praga Po³udnie ma byæ
bezpoœrednim gospodarzem
Euro 2012, „a wiêkszoœæ bu-
dynków przy ul. Grochow-

skiej ma szare i nieestetyczne
elewacje”, to strony podejmu-
j¹ dzia³ania w celu wdro¿enia
programu „Kolorowa ulica
Grochowska”. – To pilota¿o-
wy program – wyjaœnia odpo-
wiedzialny za inwestycje wi-
ceburmistrz Marek Karpo-
wicz – który bêdzie podstaw¹
do dalszych dzia³añ zmiany
wygl¹du kilku ci¹gów komu-
nikacyjnych przestrzeni pu-
blicznej. To powa¿nie brzmi¹-
ce sformu³owanie mówi po
prostu o tym, ¿e jest szansa,

aby na przestrzeni kilku lat
poprawi³ siê wygl¹d wa¿nych
dla dzielnicy ulic i stoj¹cych
przy nich kamienic. Oczywi-
œcie trzeba zacz¹æ od oszaco-
wania kosztów remontów ele-
wacji poszczególnych budyn-
ków. Z ramienia Miasta ma to
wykonaæ ZGN. ZGN ma rów-
nie¿ do koñca czerwca zleciæ
przeprowadzenie tzw. audytu
energetycznego i pokryæ jego
koszty. – Taki audyt polega na
zbadaniu przenikalnoœci cie-

p³a i mówi nam, czy budynki
kwalifikuj¹ siê do termomo-
dernizacji – wyjaœnia wice-
burmistrz Marek Karpowicz.
– Audyt otwiera drogê do sta-
rania siê o fundusze na termo-
modernizacjê. Potem strony
porozumienia wspólnie bêd¹
stara³y siê pozyskaæ na prace
œrodki m.in. z funduszy unij-
nych. – Szukamy tak¿e
podmiotów mog¹cych w³¹-
czyæ siê w pomoc w pracach –
dodaje wiceburmistrz. Do
programu „Kolorowa ulica

Grochowska” przyst¹pi³o 7
wspólnot mieszkaniowych
(Grochowska 287, 289, 291,
293, 295, 297 i 299). Jeœli
wszystko potoczy siê zgodnie
z planem, to do 2010 roku ca-
³y ten ci¹g znajduj¹cy siê
w doœæ bliskim s¹siedztwie
terenów Stadionu Narodowe-
go zmieni swoje szare i obdra-
pane oblicze. W³adze Pragi
Po³udnie chc¹ wyst¹piæ do
sto³ecznych parlamentarzy-
stów z inicjatyw¹, aby po-

wsta³a specjalna ustawa
o ochronie przestrzeni pu-
blicznej, która umo¿liwia³aby
dofinansowanie przez Miasto
remontów budynków, w któ-
rych samorz¹d nie ma udzia-
³u. Oczywiœcie, o ile budynek
taki stanowi w³aœnie czêœæ
bardzo istotnej przestrzeni pu-
blicznej. – Taki budynek mu-
sia³by byæ zakwalifikowany,
jako obiekt stanowi¹cy walor
estetyczny miasta – wyjaœnia
wiceburmistrz Karpowicz.

Ada M.

Kierunek inwestycje

KOLOROWA GROCHOWSKA
„Kolorowa ulica Grochowska” tak siê nazywa
program, który ma wesprzeæ niektóre wspól-
noty mieszkaniowe w termomodernizacji bu-
dynków i remontach elewacji. O tym programie
pisaliœmy ju¿ w paŸdzierniku ubieg³ego roku.

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

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

SKLEP MEBLOWY

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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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Sezon powszechnych, do-
rocznych narzekañ mamy
w rozkwicie. Pos³uchajmy…

S³oñce œwieci – Ÿle, bo
skwar a zieleñ schnie. Dzieñ
ch³odniejszy – nie wiadomo
jak siê ubraæ, raz zimno, raz
gor¹co! Deszcz pada – co za
lato, nie ma jak wyjœæ na spa-
cer! Albo – z innej beczki.
Dziurawe drogi – Ÿle, bo sa-
mochody siê niszcz¹, bo nie-
bezpiecznie i wstyd, ¿eby
w XXI wieku… Fatalnie rz¹-
dz¹ tym miastem! Bior¹ siê za
naprawê – jeszcze gorzej, bo
odcinek jezdni wy³¹czony
z ruchu, robi¹ siê korki
a przecie¿ ka¿dy siê spieszy…
Tym miastem rz¹dz¹ fatalnie! 

Albo – coœ ze spó³dzielczo-
œci. Prezes zarabia du¿o – Ÿle,
bo ja muszê prze¿yæ do pierw-
szego za znacznie mniejsz¹
kwotê. Pewnie niez³y cwa-

niak. Prezes zarabia ma³o –
Ÿle, bo kto kompetentny za ta-
kie pieni¹dze chcia³by tak siê
u¿eraæ z ludŸmi, braæ na sie-
bie wielomilionow¹ odpowie-
dzialnoœæ za mienie, którym
zarz¹dza. Pewnie ³apówkarz
albo nieudacznik.

Przychodzi do naprawy
kranu hydraulik w wyœwiech-

tanych ³achach – Ÿle, wygl¹da
jak w³óczêga a nie jak facho-
wiec! Przychodzi w schlud-
nym drelichu roboczym – Ÿle,
bo hydraulik ma robiæ, a nie
wygl¹daæ! To z moich czyn-
szów te nowe drelichy!

Albo – u lekarza. Wprowa-
dzili zapisy do pani doktor na
godzinê – Ÿle, bo komu chcia-

³o siê przyjœæ ju¿ o dziesi¹tej
rano, musi czekaæ na swoj¹
porê, a zapisany jest przecie¿
dopiero na 12.30. Irytuje siê,
¿e traci czas!

Zrezygnowali z zapisów do
pani doktor – Ÿle, bo przy ka¿-
dej wizycie traci siê po kilka
godzin bezsensownego czeka-
nia, zamiast przyjœæ na
umówion¹ porê! Nie mówi¹c
ju¿ o k³ótniach w kolejce.

Macie doœæ? Bo ja – tak!
Przez tych narzekaczy i zrzêdy
mam wra¿enie, jakbym ¿y³a
w mrocznym, ponurym œwie-
cie, w którym zawsze jest Ÿle,
albo i jeszcze gorzej. 

A przecie¿ mamy piêkne lato,
pe³ne barwnych owoców, moc-
no pachn¹ce kwiatami… Czy
nie warto na ¿ycie spojrzeæ od
dobrej, pozytywnej strony?
Ona naprawdê istnieje, zapew-
niam! Chwaliæ to, co dobre
(nawet, jeœli chwilowo k³opotli-
we, jak naprawa jezdni). Doce-
niæ to, co siê zmienia na lepsze.
Dziurê w ca³ym mo¿na znaleŸæ
zawsze. Ale czy od tego na-
prawdê ¿yje siê Wam lepiej, ³a-
twiej, przyjemniej? żu

Sezon
w rozkwicie

Kobiecym okiem
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- Coœ pan panie Eustachy taki pochmurny, jakby panu ktoœ
wieœ spali³? 

Rzeczywiœcie od pana Mordziaka wœciek³oœæ bi³a na ca³¹
okolicê. Jego kolega, pan Kazimierz G³ówka, zapomnia³ wsze-
lako, i¿ Eustachy jest zagorza³ym kibicem pi³ki kopanej.

- A z czego niby mam siê cieszyæ, panie Kaziu? ¯e parality-
ków mamy za reprezentantów kraju? Inni graj¹ jak z nut, a my?
Niech Leo Beenhakker Bogu dziêkuje, ¿e los nas z Ruskimi nie
zetkn¹³, bo jakiœ „dziennikarz œledczy” jak nic wykry³by, ¿e to
KGB za grub¹ forsê namówi³o go do zdrady Polski… 

- Przecie¿ to tylko pi³ka, panie Eustachy! Grecy, mistrzowie
Europy, te¿ przegrali z kretesem, Szwedzi, ¿e o Francuzach –
by³o nie by³o mistrzach œwiata - nie wspomnê. Na tym polega
urok pi³ki, ¿e ka¿dy mo¿e wygraæ z ka¿dym.

- Z jedn¹ poprawk¹, panie Kaziu. Polska rzeczywiœcie mo¿e
przegraæ z ka¿dym, a wygraæ mo¿e co najwy¿ej z Azerbejd¿a-
nem, Estoni¹ i z Kazachstanem.

Pan Kazimierz zrozumia³, ¿e sprawa jest powa¿na i byle ¿ar-
tem nie bêdzie w stanie opanowaæ gniewu przyjaciela. 

- Mo¿e wiêc, powiedzia³ ju¿ ca³kiem na powa¿nie, przyczyny
kryzysu s¹ g³êbsze. Skoro od czasów Kazimierza Górskiego nie
ma dru¿yny zdolnej zaspokoiæ nasze aspiracje, to byæ mo¿e nie
ma w Polsce skutecznego systemu wy³awiania i poprawnego
pod wzglêdem sportowym prowadzenia talentów. Przypadek
£ukasza Podolskiego jest wielce wymowny. 

- Przecie¿ on gra dla Niemiec, panie Kaziu. Nie s³ysza³eœ
pan, co kibice œpiewali na ulicach Klagenfurtu? To ja panu po-
wiem: „Klose, Podolski to dwie……… z Polski”

- Wstydzi³by siê pan, panie Eustachy. Akurat pan, kibic
z krwi i koœci, a nie ¿aden kibol, nawet znaæ takich piosenek
nie powinien. S¹ pod³e, niesprawiedliwe, niegodne. Przecie¿
Podolski zaczyna³ w Odrze Opole. W Polsce! Tylko u nas nikt
siê na nim nie pozna³. Tu jego talent zignorowano, ale nie zi-
gnorowano w Niemczech, dok¹d Podolski wyjecha³. Znaczy –
tam system dzia³a, u nas w ogóle go chyba nie ma.

- A wiesz pan, panie Kaziu, dlaczego nie ma? Wiesz pan? To
ja panu powiem. Bo nasi dzia³acze, trenerzy, a i niektórzy pi³-
karze, co innego maj¹ na g³owie. Co – to najlepiej wie wro-
c³awska prokuratura. Jak ponad stu macherów od pi³ki ma
k³opoty z „prorokiem”, to co mi pan tu mówisz o jakimœ syste-
mie?

- A mo¿e od pi³karzy te¿ trochê zale¿y, co - panie Eustachy?
Dlaczego ich koledzy z Holandii, Hiszpanii, Chorwacji, przyj-
m¹ ka¿d¹ pi³kê z ka¿dej odleg³oœci, a naszym ona zawsze od-
skakuje na kilka metrów? Dlaczego „oni” potrafi¹ celnie po-
daæ i celnie strzeliæ, a nasz Krzynówek w trzech meczach nie
strzeli celnie ani razu. Ani razu! O £obodziñskim czy Jopie
w ogóle szkoda gadaæ. Pi³ka no¿na, panie Eustachy to nie tyl-
ko kontrakty, to przede wszystkim krew, pot i ³zy, zostawiane na
boisku. A jeœli mówimy, ¿e „ludzie pi³ki” w najgorêtszym okre-
sie przygotowañ do mistrzostw Europy tracili czas na przes³u-
chaniach, to jesteœmy o krok od uznania, ¿e wszystkiemu wi-
nien ten w z¹bek czesany Ziobro! A on mo¿e i odpowiada za
formê pani Koteckiej, ale za formê pi³karza Matusiaka, Le-
wandowskiego, a nawet i Jelenia, raczej nie. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Wszystko przez Ziobrê

AAAAmmmmbbbbaaaassssaaaaddddoooo rrrr
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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12 maja rano otrzymujê przez pocztê do recenzji ksi¹¿kê mieszkañca Saskiej Kê-
py, dyplomaty, poœwiêconej jego prze¿yciom zawodowym. Tego samego dnia wie-
czorem odbywa siê mecz Polska-Austria, w czasie którego jedynego gola Austria-
kom strzela Roger Guerrero, Brazylijczyk, obecnie obywatel Polski. W ksi¹¿ce zaœ
znajduje siê opis przylotu autora do Rio de Janeiro w drodze do Santiago de Chile,
gdzie ma obj¹æ stanowisko ambasadora PRL  Jest maj 1971 roku, dyplomata zaœ
pisze: „Najpiêkniejszy by³ widok z samolotu na zatokê, a najsilniejsze wra¿enie za-
chowa³em z meczu Botafogo z Corinthias na najwiêkszym stadionie pi³karskim na
œwiecie – Maracaná (czytaj ma-ra-ka-NA). Gra Brazylijczyków przypomina³a ma-
giczny balet wprawiaj¹cy w trans 150-tysiêczn¹ widowniê. Takiego meczu ju¿ nigdy
wiêcej nie widzia³em”. 

Dyplomat¹ tym jest Eugeniusz Noworyta, którego  ksi¹¿ka pt. „Polityka i dyplo-
macja – Wspomnienia ambasadora”, ukaza³a siê w³aœnie nak³adem Spo³ecznej Wy-
¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania – £ódŸ, 2008). Noworyta nale¿y do
tej grupy dyplomatów, których kariera kszta³towa³a siê w wiêkszej czêœci w czasie
PRL. Jednak¿e jego kompetencje i doœwiadczenie sprawi³y, ¿e by³a ona kontynuo-
wana po prze³omie 1989-90 roku, w Rzeczypospolitej Polskiej (ju¿ bez przymiotni-
ka Ludowa) i zakoñczy³a siê stanowiskiem ambasadora RP w Argentynie w latach
1996-2001. Noworyta zaczyna³ w 1963 roku od Kuby, gdzie by³ pracownikiem am-
basady, po czym „ambasadorowa³” ju¿ w pe³ni w Chile, w Hiszpanii, w Nowym Jor-
ku (Sta³y Przedstawiciel czyli Ambasador PRL przy ONZ) i we wspomnianej Argen-
tynie. Tu dodam, ¿e misja Noworyty w Nowym Jorku przypad³a na czas wizyty
w 1985 roku genera³a Wojciecha Jaruzelskiego jako przewodnicz¹cego Rady Pañ-
stwa w ONZ, w którego „orszaku” znalaz³em siê jako wys³annik „Trybuny Ludu”.
Obserwowa³em wówczas ambasadora Noworytê i podziwia³em jego spokój oraz po-
czucie humoru bez wzglêdu na trudnoœci – a takie by³y, stwarzane  szczególnie ze
strony czêœci Polonii „za stan wojenny”. 

Spoœród misji ambasadorskich Noworyty, najbardziej dramatyczna by³a ta w Chi-
le. Nie tu miejsce na opisywanie wojskowego zamachu stanu, którego, 11 wrzeœnia
1973 roku, dokona³ genera³ Augusto Pinochet, bohater skrajnej prawicy chilijskiej
(polskiej te¿). Ale warto poœwiêciæ s³ów kilka sytuacji, w której znalaz³ siê wówczas
Noworyta. W wyniku  zamachu zgin¹³ legalnie wybrany, lewicowy prezydent Salva-
dor Allende, którego Noworyta osobiœcie dobrze zna³. Mimo bezwzglêdnoœci junty
Pinocheta, Noworycie uda³o siê uratowaæ ambasadora Kuby, Mario Ichaustegui,
który zosta³ ranny, a ¿ona Noworyty, pani Ala, zdo³a³a uczyniæ to samo w stosunku
do znajomego chilijskiego lekarza, dr Sandovala, którego, maj¹c paszport dyplo-
matyczny, umieœci³a jako azylanta w ambasadzie Hondurasu. 

Najpowa¿niejsz¹ sprawê mia³  sam ambasador z grup¹ 20 polskich górników,
którzy budowali kopalniê ¿elaza na pustyni Atacama, 600 km. na pó³noc od San-
tiago. Najpierw teren budowy zosta³ ostrzelany przez samoloty junty, a póŸniej pod-
stawiono wojskowy  autobus, by wywieŸæ górników „w nieznane”. Po gor¹czkowych
interwencjach Noworyty w Santiago, ju¿ miano ich zwolniæ, gdy nast¹pi³a trudnoœæ
nieoczekiwana. W rozkazie wojskowym pojawi³a siê pomy³ka - zamiast „poner en
libertad a LOS Polacos” („uwolniæ Polaków”) przes³ano tekst „poner en libertad
a DOS Polacos” („uwolniæ DWÓCH Polaków”). Ostatecznie wszyscy szczêœliwie odle-
cieli do Polski. 

Podobnie jak pañstwo Noworytowie. Ich droga powrotna prowadzi³a miêdzy in-
nymi przez Buenos Aires. A my powróæmy do sportu. Pisze ambasador: „Argentyna
wyda³a nam siê oaz¹ spokoju. W hotelowej windzie, tragarz, po ustaleniu, ¿e jeste-
œmy Polakami, pogratulowa³ nam serdecznie wyeliminowania Anglii z fina³ów mi-
strzostw œwiata”. Dziœ, po meczach z Niemcami i z Austri¹, ³za siê w oku krêci.         

Zygmunt Broniarek

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

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

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

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

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

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

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

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

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

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

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

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

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

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”
ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa

tel. 612-58-59, tel./fax. 613-89-01
nawi¹¿e wspó³pracê z wykonawcami robót:

wymiana ok³adzin œcian, sufitów
i posadzek w kabinach dŸwigów osobowych.
Informacje dodatkowe mo¿na uzyskaæ w Dziale Technicznym

Spó³dzielni, tel. 612-58-59 (Pan Zdzis³aw Socha).
Oferta winna zawieraæ ceny dla 2 rodzajów kabin: 

100 x 130 cm (osobowa) 
i 114 x 214 (meblowa z dod. drzwiami w œrodku)

na elementy: 
1. posadzka PCV, 
2. ok³adzina œcian z laminatu, 
3. ok³adzina sufitu z laminatu, 
4. lampa antywandalowa, 
5. kaseta dyspozycji p³aska antywandalowa.

Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 15.07.2008 r. 

zaprasza w lipcu na:
Przyspieszony kurs tańca towarzyskiego

dla początkujących
oraz Ladies Latino (zajęcia tylko dla Pań)

szczegóły na: www.olszewski−studio.pl
lub nr tel. 603−400−534

Burmistrz Dzielnicy Praga Po³udnie

Tomasz Kucharski
informuje, ¿e z dniem 1 lipca 2008 r.

zmienia siê 
realizator œwiadczeñ rodzinnych, 
opiekuñczych i alimentacyjnych.

Zadania OPS przejmuje Wydzia³ Spraw Spo³ecznych 
i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Po³udnie.

Jednoczeœnie informuje, ¿e 
miejsce przyjmowania wniosków i wyp³at œwiadczeñ

pozostaje bez zmian tj.:

Warszawa – ul. Paca 42,
tel. (022) 517 69 52, (022) 870 18 85.

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     LLLLEEEETTTTNNNN IIII 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

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

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.zgoda−krynica.pl

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

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

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

zaprasza

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

Wêgiel �� Cement ��Wapno �� Ceg³y �� Atlas
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 
�� Ceresit �� Gipsy �� Kostka brukowa

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

S³ynny „Jarmark Europa”
funkcjonowa³ przy Stadionie
Dziesiêciolecia prawie 18 lat.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e poczêty
zosta³ w ³ó¿ku, gdy¿ pierwsze
stanowiska kupieckie zrobione
by³y w³aœnie z rozk³adanych
³ó¿ek polowych i stolików.
Z biegiem czasu przybywa³o hi-
storycznych „szczêk”, a nastêp-
nie pawilonów handlowych. By-
³o coraz bardziej bezpiecznie
i estetycznie. Zadbano zarówno
o sprzedaj¹cych, jak i kupuj¹-

cych.Targowiskiem zarz¹dza³a
firma „Damis” Bogdana Toma-
szewskiego. Na terenie „Jarmar-
ku Europa” utworzono nawet
posterunek policji, w którym
pierwotnie zatrudnionych by³o
szeœciu funkcjonariuszy. Z bie-
giem lat polskich sprzedaj¹cych
systematycznie wypierali han-
dlarze z Azji, krajów po³udnio-
wo-wschodniej Europy, a nawet
Afryki. Dzisiaj te ludy stanowi¹
esencjê stadionowych targo-
wisk. Targowisk, a nie targowi-

ska, gdy¿ obecnie przy Stadio-
nie Dziesiêciolecia dzia³a kilka
podmiotów m.in. Vipol, Stowa-
rzyszenie Polski Klub Gospo-
darczy, Kupieckie Stowarzysze-
nie „Stadion”, które wspó³pra-
cuje z aktualnym zarz¹dc¹ tere-
nu firm¹ CHD „Stadion”. Bo od
roku zarz¹dc¹ przystadionowe-
go targowiska nie jest ju¿ „Da-
mis”, ale specjalnie powo³ana
spó³ka CHD „Stadion”. Firma,
która sama o sobie pisze, ¿e jest
„m³od¹, ale szybko prosperuj¹-
c¹ spó³k¹, która swoje doœwiad-
czenie opiera na ciê¿kiej pracy
i wysi³ku”. Zmiana zarz¹dcy
i administratora terenów targo-
wych mia³a m.in. poprawiæ bez-

pieczeñstwo i przestrzeganie
prawa na targowiskach. Jak rea-
lizacja tego celu wychodzi
w praktyce Czytelnicy mog¹ sa-
mi oceniæ na podstawie policyj-
nych statystyk, które zamie-
szczamy obok.

– Obecnie na stadionie han-
dluje siê w coraz gorszych wa-
runkach, „nie widaæ gospoda-
rza” – mówi Jaros³aw handlu-
j¹cy tutaj od wielu lat.

Ostatnio w kupieckie ¿ycie
coraz mocniej wkrada siê poli-
tyka. I to ta z wysokiej, parla-
mentarnej pó³ki. By³a minister
sportu, El¿bieta Jakubiak z PiS,
w zwi¹zku z koniecznoœci¹
wyprowadzenia stadionowego

handlu w inne miejsce, zapro-
ponowa³a kupcom atrakcyjne
tereny przy ul. Radzymiñskiej
w podwarszawskich Markach.
Realizacji tej obietnicy od ak-
tualnych w³adz z PO oczekuj¹
zrzeszeni w KS „Stadion”. Jed-
nak przeprowadzka do Marek
jest ma³o realna, a wrêcz nie-
mo¿liwa. Znacznie bardziej
prawdopodobne jest przenie-
sienie siê kupców na teren przy
ul. Marywilskiej, który propo-
nuje im prezydent Warszawy.
Tego terenu chc¹ kupcy ze Sto-
warzyszenia Polski Klub Go-
spodarczy. Lokalizacji nie
przyjmuje KS „Stadion”. Lucy-
na Kwiatek z zarz¹du stowa-
rzyszenia argumentuje, ¿e po-
fabryczna dzia³ka przy ul. Ma-
rywilskiej jest ska¿ona azbe-
stem. 

Kupcy z Polskiego Klubu
Gospodarczego, razem z firm¹
„Damis” za³o¿yli firmê „Ku-

piec Warszawski”, która ma
byæ dzier¿awc¹ terenu przy ul.
Marywilskiej i zarz¹dc¹ nowe-
go centrum handlowego. Mia-
sto ju¿ uprz¹ta teren pod tê in-
westycjê, a nied³ugo Rada
Warszawy zdecyduje, czy
umowa dzier¿awy z „Kupcem
Warszawskim” dojdzie do
skutku. 

W ubieg³ym tygodniu wice-
prezydent Warszawy Andrzej Ja-
kubiak przyj¹³ kupców z KS
„Stadion”, którzy chcieliby uzy-
skaæ teren przy ul. Radzymiñ-
skiej na zasadzie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Wiceprezy-
dent obieca³ ich propozycjê prze-
kazaæ ministrowi sportu.  Handel
przy Stadionie Dziesiêciolecia
bêdzie trwa³ co najmniej do koñ-
ca bie¿¹cego roku. A my zapew-
ne bêdziemy powracaæ do tema-
tu samego handlu przy Stadionie
Dziesiêciolecia, jak i kupieckich
przeprowadzek. borek

„My, kupcy warszawscy...” – tymi s³owami pisemnie do pre-
miera Donalda Tuska zwracali siê ¿¹daj¹cy lokalizacji targo-
wiska przy ul. Radzymiñskiej kupcy z Kupieckiego Stowarzy-
szenia „Stadion”. No, niby warszawscy, ale zdecydowana
wiêkszoœæ handluj¹cych przed Stadionem Dziesiêciolecia ma
niezbyt warszawskie rysy twarzy... Nale¿a³oby wiêc dopisaæ –
„My, kupcy warszawscy z Wietnamu, Chin, Bia³orusi, Ukrainy,
Rumunii, a nawet z Afryki sprzedaj¹cy towary z wyproduko-
wane w naszych krajach...”

Z policyjnych statystyk
W bie¿¹cym roku na targowisku przy Sta-

dionie Dziesiêciolecia dosz³o m.in. do: 25
kradzie¿y, 4 w³amañ, 2 pchniêæ no¿em, 5 wy-
padków i kolizji oraz po¿aru.

Funkcjonariusze policji zatrzymali ponad
60 osób, wystawili 122 mandaty karne, pou-
czyli 611 osób, do izby wytrzeŸwieñ skiero-
wali 9 delikwentów i odzyskali 9 skradzio-
nych telefonów komórkowych. Policjanci za-
bezpieczyli nielegalne towary – ponad 2600
paczek papierosów, 60 litrów alkoholu, 158
pirackich p³yt CD i przesz³o 1700 sztuk
podrobionej odzie¿y. Wylegitymowano 2153
osoby i sprawdzono ponad 500 telefonów
komórkowych. 

KKUUPPIIEECCKKAA  PPOOLLIITTYYKKAA
Targowisko na i przy Stadionie Dziesiê-
ciolecia od lat wzbudza³o i nadal wzbu-
dza kontrowersje. Ostatnio coraz bardziej
zabarwione... politycznie.

Szanowni Mieszkañcy,
uprzejmie informujê, ¿e od 16.06.2008 roku pe³niê
dodatkowy dy¿ur w Biurze Dzielnicowym PiS –
Praga Po³udnie al. Waszyngtona 30/36
w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-18.00.
Pragnê Pañstwu przypomnieæ, ¿e jestem nadal 
do Pañstwa dyspozycji równie¿ w poniedzia³ki 
w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³udnie 
przy ul. Grochowskiej 274 p. 306, III piêtro 
w godz. 12.00-14.00 oraz w Biurze Rady Warszawy
PKiN Plac Defilad 1, XX piêtro, pokój 2020 w ka¿dy
pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 17.00-18.00.

Serdecznie Pañstwa zapraszam
Ma³gorzata Za³êcka

Radna Miasta Sto³ecznego Warszawy
mzalecka@warszawa.um.gov.pl

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-

sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U.03.80.721 z póŸn. zm.), Prezydent m.st. Warszawy informuje, ¿e:

1. W Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Weso³a zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie ulicy Wspólnej - na odcinku od ulicy Za Dêbami do uli-
cy Mokrej wraz z oœwietleniem ulicznym, na terenie dzia³ki ew. nr 60 z obrêbu
02-02, dzia³ki ew. nr 1/6 z obrêbu 03-01 oraz dzia³ki ew. nr 5/6 z obrêbu 02-01
w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy. 

2. Ka¿dy, kto wyka¿e interes prawny ma prawo sk³adania wniosków i uwag w po-
wy¿szej sprawie w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy w Delega-
turze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 05-075 Warszawa-Weso³a,
ul. 1. Praskiego Pu³ku 33, pok. 206, w terminie 14 dni od daty ukazania siê ni-
niejszego obwieszczenia.



SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

- Polskê zawsze nosiliœmy
bardzo g³êboko w sercu -
mówi „Mieszkañcowi” Walde-
mar Sobczyk. - Pradziadek za-
s³u¿y³ siê w Powstaniu Stycz-
niowym, m.in. zdoby³ wiado-
moœci na temat marszruty ro-
syjskiego Korpusu Ekspedy-
cyjnego, co pozwoli³o woj-
skom powstañczym na zorga-
nizowanie zasadzki w rejonie
Brodów I³¿eckich i wygranie
najwiêkszej bitwy powstania.
Powstanie jednak upad³o,
a represjonowana rodzina
Sobczyków straci³a maj¹tek
w rejonie I³¿y, pradziadek, po-
szukiwany jako groŸny terrory-
sta, móg³ wróciæ w swoje stro-
ny dopiero po 25 latach, jak
wesz³a w ¿ycie amnestia.

Z kolei dziad Wojciech dzia-
³a³ w Polskiej Organizacji
Wojskowej w Górach Œwiêto-
krzyskich, wyzwala³ wsie
i miasteczka, wst¹pi³ do I Bry-
gady Pi³sudskiego, w ostat-
nich dniach I wojny œwiatowej
wyruszy³ na odsiecz Lwowa,
walczy³ pod Wiœniow¹ Gór¹,
gdzie w krwawej ³aŸni polskie
wojska straci³y do 50 proc.
stanów osobowych. Podczas
ofensywy rosyjskiej, która za-
³ama³a siê nad Wieprzem i Wi-
s³¹ w 1920 roku, dziad Woj-
ciech dowodz¹c specjalnym
plutonem wys³any zosta³ do

Bia³egostoku, by aresztowaæ
przywieziony przez bolszewi-
ków polski rz¹d robotniczo -
ch³opski. Gdy ¿o³nierze Sob-
czyka wpadli do Pa³acu Bra-
nickich, na stole sta³a jeszcze
niedopita kawa w fili¿ankach,

a spod pa³acu odje¿d¿a³y fur-
kami ewakuuj¹ce siê kobiety.
Potem okaza³o siê, ¿e kobiety
to by³y w piwnicy, a na wozy
w³adowali siê przebrani
w damskie fata³aszki cz³onko-
wie czerwonego rz¹du... 

- Do koñca ¿ycia dziadek nie
móg³ sobie darowaæ, ¿e da³ siê
wzi¹æ na taki podstêp - mówi
Waldemar Sobczyk. 

Ojciec pana Waldemara zaj-
mowa³ siê m.in. odbudow¹
Fromborka, warszawskiej sta-
rówki, szefowa³ Pracowni
Konserwacji Zabytków pod-
nosz¹cej z ruin Zamek War-
szawski. Projektowa³ te¿ wiele
koœcio³ów oraz pomniki rem-
bertowskie, by³ przez wiele lat
architektem Rembertowa. Pro-
jekt domku jednorodzinnego,
który wyszed³ spod jego rêki,
do dziœ jest najd³u¿ej kupowa-
nym typowym projektem
w kraju.

- A ja chcia³em byæ maryna-
rzem - mówi Waldemar Sob-
czyk. - Zacz¹³em nawet studia
w Wy¿szej Szkole Morskiej
w Gdyni, ale ojcu siê to nie za
bardzo podoba³o, wiêc mnie
skutecznie namówi³, bym nie
rezygnowa³ z wody, ale praco-
wa³ na l¹dzie. No i przenio-
s³em siê na Wydzia³ Melioracji
i Gospodarki Wodnej SGGW.

Z kolei zdjêcie z 8 marca
1968 roku pokazuje Waldema-
ra Sobczyka przy pomniku
Miko³aja Kopernika na Kra-
kowskim Przedmieœciu. -
Chwilê potem dosta³em pa³¹
od milicjanta tak, ¿e pêk³a mi
skórzana kurtka na plecach -
wspomina. Od tego czasu
dzia³alnoœæ polityczna prze-
plata siê w jego ¿yciu z zawo-
dow¹. Z jednej strony k³adzie
pierwsze lekkoatletyczne na-
wierzchnie tartanowe na
obiektach Górnika Zabrze
i Spójni Sopot (i przy okazji
sam rozwi¹zuje pilnie strze¿o-
n¹ technologiê tworzywa ela-
stycznego) z drugiej bierze
udzia³ w manifestacjach nie-
podleg³oœciowych w okoli-

cach Teatru Wielkiego w War-
szawie. Niepokorny, ma swoje
zdanie, nie u³atwia mu to ka-
riery zawodowej w PRL.

Od 1998 roku jest radnym
Rembertowa. Potem - wice-
burmistrzem d/s inwestycji in-
frastrukturalnych. Najpowa¿-
niejszym zadaniem, jakie staje
przed kierowanym przez niego
pionem, jest skanalizowanie
dzielnicy. - 50 lat demokracji,
zero kanalizacji, tak sobie wte-
dy o Rembertowie ¿artowano -
wspomina. Dziœ, choæ minê³o
nie tak wiele lat, o problemie
kanalizacyjnym nikt w zasa-
dzie ju¿ nie wspomina. Zosta-
³a jeszcze tylko Wygoda do
w³¹czenia do sieci. Obecnie
jest przewodnicz¹cym Rady
Dzielnicy Warszawa Rember-
tów.

Od 2002 roku Waldemar
Sobczyk jest zastêpc¹ dyrekto-
ra ds. realizacji inwestycji
w firmie DomDevelopment.
Jego firma, buduj¹ca w ca³ym
kraju, przygotowuje siê teraz
m.in. do wspó³uczestnictwa
w wielkim projekcie zabudo-
wy ulicy Nowaka-Jeziorañ-
skiego na Goc³awiu. Powsta-
nie tu 30 tys. miasto. - To wiel-
kie wyzwanie, do którego trze-
ba podejœæ niestandardowo -
mówi z b³yskiem w oku, bo
uda³a siê tu rzecz unikatowa
w skali miasta. Mianowicie
przy jednym stole zasiedli
przedstawiciele w³adz stolicy,
dzielnicy, firmy developerskie,
a nawet ksiê¿a. „Okr¹g³y stó³”
zwo³ano po to, by budowa
przebieg³a sprawnie, szybko,
logicznie. - Jaki w tym interes
maj¹ developerzy? To bardzo
prosta kalkulacja: d³uga budo-
wa, to droga budowa, bo np.
kredyty drogo kosztuj¹. jeœli do
przodu pójdziemy razem, nie

bêdzie protestów, przeci¹gania
wydawania decyzji, to zao-
szczêdzone na kredytach pie-
ni¹dze, mo¿na wydaæ na budo-
wê ulic i infrastruktury - mówi
Waldemar Sobczyk. 

I tak¹ deklaracjê my develo-
perzy z³o¿yliœmy - na inwesty-
cje, które powinno w zasadzie
wykonaæ miasto, developerzy
do³o¿¹ ok. 20 mln z³otych. Bo
mamy wspólny interes, by wy-
budowaæ tu szybko i dobrze.

Wielkim hobby Waldemara
Sobczyka jest ³owienie ryb.
ma³o jest zak¹tków na Ziemi,
gdzie by nie wrzuci³ haczyka
do wody. Ma na swym koncie
blisko 95 kilogramow¹ ¿agli-
cê, 70 kilogramowego suma,
ponad 4 kilogramowego le-
szcza... - £owiê dla siebie, nie
zg³aszam rekordów, to moja
frajda.

Od pewnego czasu jest w³a-
œcicielem kutra „zaparkowane-
go” na Pojezierzu Ostródzkim.
Statek jest wiekowy, prawdo-
podobnie pochodzi z legendar-
nej flotylli piñskiej. Zosta³ wy-
remontowany, a teraz jest „do-
smaczany” przez pana Walde-
mara.

- Jak mam czas, to siê wyry-
wam nad wodê - mówi. Ale
czasu nie ma za wiele. 

- Co bym teraz chcia³ zrobiæ
dla Rembertowa? - Zagospo-
darowaæ „z g³ow¹” tereny po
dawnym bazarze, s³ynnych
„ciuchach". Marzy mi siê tam
komunalny budynek mieszkal-
ny, ale taki na przyzwoitym po-
ziomie dla np. nauczycieli i in-
nych zawodów, zacnych, ale
s³abo op³acanych. A obok park
podobny jak na Pradze Po³u-
dnie w okolicach Weterynarii,
z muszl¹ koncertow¹, alejami
spacerowymi, placami zabaw,
dla wszystkich… toms

Waldemar SOBCZYK
MIESZKAÑCY

Dynamiczny, uœmiechniêty, do mieszkañców Rembertowa zwraca siê nie-
odmiennie: pani s¹siadko, panie s¹siedzie. Mieszka tu od lat w centrum
Rembertowa, w rodzinnym domu, zaprojektowanym wspólnie z tat¹. Z okien
widzi ratusz, który ojciec te¿ wspó³projektowa³. Co godzinê s³yszy wygry-
wan¹ przez ratuszowy zegar melodiê: „Pierwszej Brygady”. Te patriotyczne
kuranty to jego pomys³. Ho³d dla bezimiennych patriotów, a tak¿e dziadka.
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„Spo³em” WSS
Praga Po³udnie

UDANE ZAKUPY BLISKO DOMU

Zapraszamy do pawilonu handlowego
przy ul. Marysiñskiej 23a

po modernizacji

Stworzyliœmy nowoczesne centrum zakupów:
� sala sprzeda¿owa powiêkszona o ponad 50 m2

� nowa aran¿acja 
i wyposa¿enie

� zmieniony
wystrój

� klimatyzacja
� parking 

dla klientów
� bogaty wybór

artyku³ów spo¿ywczych i przemys³owych

Godziny otwarcia sklepu:
poniedzia³ek-pi¹tek 6.00-20.00; 

sobota 7.00-15.00
PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY: KARTY P£ATNICZE,

KARTY KLIENTA SPO£EM, BONY SODEXHO

OKNA � ROLETY
Szyba termoizolacyjna k=1,0

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

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



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking
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HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

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

CENTRUM KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NR 5  

W WARSZAWIE 
prowadzi nabór do:

� GIMNAZJUM
� LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� UZUPE£NIAJ¥CEGO

LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� TECHNIKUM 

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

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

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

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

stacjonarnej i zaocznej
ul. Miñska 1/5 

(w pobli¿u dworców Wschodniego
i Wileñskiego)

tel. 022 818 70 21

WARSZAWA
ul. Zakole 2

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

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

SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 59

Tel. (0 22) 783 10 30

MAR PLAST

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

OOOO KKKK NNNN AAAA PCV
PROFIL 5-cio
KOMOROWY

Zakupy
na raty

ORDER UŚMIECHU 
– NA GROCHOWIE

Ma³o kto wie, ¿e Order Uœmiechu to odzna-
czenie, wymyœlone w 1968 r. przez ch³opca
z oœrodka rehabilitacyjnego w Konstancinie,
zaprojektowane przez 9-letni¹ Ewê Chrobak
z G³ucho³azów (najlepsza spoœród 44.500
konkursowych, dzieciêcych projektów!).

Niezwyk³ym orderem zain-
teresowa³ siê ONZ i ustanowi³
go w roku 1979 jedynym miê-
dzynarodowym odznacze-
niem, przyznawanym przez
dzieci. Dziœ w Kapitule Orde-
ru Uœmiechu zasiada 60
przedstawicieli z ponad 20
krajów.

Wœród Kawalerów i Dam
Orderu Uœmiechu jest i Jan
Pawe³ II, i Matka Teresa
z Kalkuty, i Irena Sendlerowa;
s¹ królowie i ksi¹¿êta, spo-
rtowcy, artyœci z ca³ego œwia-
ta, jest te¿ Babcia S³awiñska
spod Krakowa, jest piekarz,

kowal. Od 18 czerwca do³¹czy³a do nich, z inicjatywy m³odzie¿y
Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej z ul. Tarnowieckiej, dr He-
lena Pyz.

Warszawianka, lekarz, cz³owiek o sercu wra¿liwym i twardym na
tyle, na ile trzeba, by swoje ¿ycie poœwiêciæ innym i czerpaæ z tego
radoœæ. Us³yszawszy, ¿e w odleg³ych Indiach zachorowa³ polski
ksi¹dz, opiekuj¹cy siê olbrzymi¹ spo³ecznoœci¹ trêdowatych, pospie-
szy³a na pomoc. Po dwóch latach starañ o paszport dotar³a do kolo-
nii trêdowatych. Opiekuje siê nimi nieprzerwanie do dziœ, w Polsce
bywaj¹c rzadko i krótko. Wspiera, leczy, do¿ywia, ca³ym sercem od-
dana zw³aszcza tamtejszym dzieciom, które mówi¹ do niej „Mamo”.

Rzadko siê zdarza, by Kapitu³a jednog³oœnie podejmowa³a decy-
zjê, lecz tym razem tak siê sta³o. 873 odznaczenie uroczyœcie, w obe-
cnoœci wielu dostojnych a wzruszonych goœci, przyznano Pani Dok-
tor, która bez wahania wypi³a spory pucharek ze œwie¿o wyciœniêtym
sokiem cytrynowym a potem oczywiœcie, uœmiechnê³a siê!

Uroczystoœæ znakomicie przygotowa³o Gimnazjum nr 23 im. Ire-
ny Sendlerowej, a czêœæ artystyczn¹ zapewni³a Szko³a Podstawowa
nr 163 z ul. Osieckiej.

Dziêkujemy gimnazjalnej m³odzie¿y i jej wychowawcom za ko-
lejn¹, niezwyk³¹ inicjatywê, która przypomina, ¿e œwiat ma tak¿e
swoje dobre, bezinteresownie szlachetne oblicze. eGo

17 czerwca 1983 r. w cza-
sie drugiej pielgrzymki do Pol-
ski Jan Pawe³ II odprawi³ mszê
na Stadionie Dziesiêciolecia.
Przysz³o na ni¹ prawie 1,5 mln
wiernych. – To by³o bardzo
wa¿ne i potrzebne naszemu
spo³eczeñstwu spotkanie –
wspomina po latach pan Hen-
ryk, który wtedy by³ studen-
tem.– Papie¿ Polak dawa³ nam
nadziejê na wolnoœæ i wiarê
w zwyciêstwo. Podnosi³ na du-
chu, bo trzeba przypomnieæ, ¿e
wci¹¿ trwa³ stan wojenny. W 25
rocznicê tamtego wydarzenia
Kuria Diecezji Warszawsko-
Praskiej i odpowiedzialne za
budowê nowego stadionu Na-
rodowe Centrum Sportu zorga-
nizowa³y uroczyst¹ mszê. 

Pomys³odawcami takiego
uczczenia wizyty papie¿a na Pra-
dze Po³udnie byli politycy PiS –
radny Warszawy Adam Kwiat-
kowski oraz pos³owie Artur Gór-

ski i Mariusz B³aszczak. Na mszê
przysz³o ok. 2 tysiêcy wiernych.
– Chcia³am poczuæ atmosferê
tamtego spotkania – wyzna³a
„Mieszkañcowi” pani Krystyna
z Powiœla, która w rêku trzyma³a
ma³¹ papiesk¹ chor¹giewkê.
– Wtedy, jako m³oda dziewczyna

bieg³am za „papamobilem”. Te-
raz najbardziej zdziwi³o mnie to,
¿e ju¿ nikt w czasie pieœni „Bo¿e
coœ Polskê” nie podnosi w górê
d³oni z³o¿onych w Victoriê…

Rocznicow¹ mszê koncele-
browa³o kilkunastu ksiê¿y,
a ofierze przewodzi³ biskup
senior Kazimierz Romaniuk. 
– Stadion Dziesiêciolecia nie
jest œwieckim miejscem – mówi³
biskup. – Zdradzê pewien se-
kret. By³em wtedy m³odym ksiê-

dzem i razem z koleg¹, wieczo-
rem, w dniu otwarcia stadionu,
po tych wszystkich uroczysto-
œciach, przyszliœmy tutaj i po-
œwiêciliœmy stadion. Obeszliœmy
koron¹ ca³y stadion dooko³a…
Biskup Kazimierz Romaniuk
popar³ równie¿ ideê nazwania
nowego stadionu, który powsta-
nie w tym miejscu, Stadionem
Narodowym im. Jana Paw³a II.
Zgromadzeni wierni te s³owa
biskupa nagrodzili burz¹ braw. 

Warto zwróciæ uwagê na bar-
dzo ciekaw¹ oprawê rocznico-
wej mszy. O³tarz nawi¹zywa³
do chrzeœcijañskiej misji po³o-
wu ludzkich serc i dusz – zro-
biony by³ z kilku jachtów, ry-
backich sieci, kó³ ratunkowych
i ¿agli z nazwiskami historycz-
nych polskich duchownych: Ja-
na Paw³a II, Stefana Wyszyñ-
skiego i Jerzego Popie³uszki.
Muzyczn¹ oprawê mszy za-
pewni³y trzy chóry, a strofy re-
ligijnych pieœni s³yszalne by³y
naprawdê daleko. By³a te¿ mul-
timedialna prezentacja z wizyt
Jana Paw³a II w Warszawie,
a wierni palili znicze. 

ar

„Barka” zacumowała na stadionie
Po 25 latach na Stadionie Dziesiêciolecia po-
nownie „zacumowa³a” ulubiona pieœñ papie-
¿a Jana Paw³a II – „Barka”. W rocznicê wizy-
ty Ojca Œwiêtego na Pradze Po³udnie odby³a
siê specjalna msza œwiêta.

5 lipca przy jeziorku „Bala-
ton”na Goc³awiu odbêdzie
siê II Praski Piknik Rowero-
wy organizowany przez
Prask¹ Grupê Rowerow¹,
Stowarzyszenie Zielone
Mazowsze oraz Dzielnico-
we Centrum Promocji Kul-
tury przy wspó³udziale
Urzêdu Dzielnicy Praga-Po-
³udnie. Organizatorzy przy-
gotowali dla uczestników
mnóstwo atrakcji.

Podczas Pikniku bêdzie mo¿na siê dowie-
dzieæ, dlaczego warto jeŸdziæ rowerem oraz jak
go zabezpieczyæ przed kradzie¿¹. Eksperci bê-
d¹ udzielali porad technicznych, zdrowotnych,
a tak¿e tych z zakresu bezpiecznego poruszania
siê rowerem w mieœcie. 

Na scenie g³ównej wystapi¹ zespo³y: The
Bangers, blusowy Soul Finger oraz AtmAsfera,
ukraiñski zespó³ graj¹cy etno, gwiazda sceny fol-
kowej na Przystanku Woodstock 2007. 

W trakcie trwania pikniku odbywaæ siê bêd¹
równie¿ liczne konkursy np. slalom, zmiana
dêtki na czas, a dla najm³odszych konkursy ry-
sunkowe. Podczas imprezy swoje stoiska wy-
stawi¹ równie¿ firmy rowerowe.

Tradycj¹ podczas Pikników Rowerowych
staj¹ siê konsultacje spo³eczne. W ubieg³ym
roku Wydzia³ Ochrony Œrodowiska oraz za-
stêpca burmistrza Dzielnicy Adam Grzegrzó³-
ka przygotowali ankietê na temat zagospoda-
rowania terenu wokó³ jeziorka Balaton. Na
podstawie wyników tamtej ankiety powsta³
projekt, który w tym roku zostanie przedsta-
wiony pod konsultacje mieszkañców.

I Piknik Rowerowy, który odby³ siê 16 wrze-
œnia ubieg³ego roku i by³ czêœci¹ Europejskiego
Tygodnia Mobilnoœci zgromadzi³ liczn¹ rzeszê
zarówno rowerzystów jak i mieszkañców dzielni-
cy, którzy przybyli ca³ymi rodzinami. - Tegorocz-
na impreza z pewnoœci¹ przyci¹gnie jeszcze wiêk-
sz¹ liczbê osób - mówi „Mieszkañcowi” aktywi-
sta Prakiej Grupy Rowerowej Rafa³ Konieczny. -
Praski Piknik Rowerowy wpisa³ siê ju¿ na sta³e
w kalendarz imprez na Pradze-Po³udnie. (ab)

Praski piknik rowerowy

REKLAMA REKLAMA
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 Realizacja zleceñ NFZ

 Akcesoria do aparatów

 Dobór i badanie s³uchu bezp³atne

 Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych

 Fachowa pomoc protetyków s³uchu

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

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

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

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

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AAUUDDIIOO  SSEERRVVIICCEE
SSIIEEMMEENNSS
OOTTIICCOONN
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U.03.80.721 ze zm.), Prezydent m.st. Warszawy informuje, ¿e:

1. W Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Weso³a zosta³o wszczête postêpowanie administracyj-
ne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji drogi gminnej dla inwe-
stycji polegaj¹cej na budowie odcinka ulicy Sagalli oraz ulicy bez nazwy - od
ul. Jana Paw³a II w kierunku zachodnim do ul. Borkowskiej - na terenie dzia-
³ek ew. nr 26, 32, 27/17, 27/13, 348, 350, 356, 31/5 z obrêbu 07-10
w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy.  

2. Ka¿dy, kto wyka¿e interes prawny ma prawo sk³adania wniosków i uwag
w powy¿szej sprawie w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy
w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 05-075 War-
szawa-Weso³a, ul. 1. Praskiego Pu³ku 33, pok. 209, w terminie 14 dni od da-
ty ukazania siê niniejszego obwieszczenia.

Przez te 50 lat przewinê-
³o siê przez nie prawie pó³to-
ra tysi¹ca maluchów. Dziœ
uczêszcza ich ponad setka.
Przedszkolakami zostaj¹ ju¿
wnuki pierwszych przed-
szkolaków, bo wœród poko-
lenia babæ i dziad-
ków ta placówka
cieszy siê renom¹
przyjaznej. 

„Saski Zak¹tek”
wczeœniej nazywa³
siê po prostu Przed-
szkolem nr 164.
Piêæ lat temu, na 
45-lecie otrzyma³
nazwê, logo i...
hymn, a to nie byle
co. Niewiele jest
w Polsce przed-
szkoli, które mog¹
siê poszczyciæ po-
siadaniem hymnu.
Ten jest krótki, me-
lodyjny i co najwa¿-
niejsze - wszystkie
przedszkolaki go
znaj¹ i œpiewaj¹
chêtnie. Ka¿de
dziecko chce obwieœciæ
œwiatu, ¿e inne dzieci, gdy
przyjd¹ do „Saskiego Zak¹t-
ka” poznaj¹ przyjació³ i po-
kochaj¹ to miejsce na pew-
no.

50-lecie to niezwyk³a uro-
czystoœæ. Dyrektor przed-
szkola Maria Kardaœ, która
funkcjê szefa placówki pe³ni

od æwieræwiecza, wrêczy³a
nagrody najbardziej zas³u-
¿onym pracownikom.
Wœród nich by³y dwie wy-
chowawczynie: Beata Ma-
ciejewska i Alicja W¹sow-
ska oraz pracownik admini-

stracji Ma³gorzata Sarnecka
i kucharka Zofia Wac³aw-
ska. W czêœci oficjalnej nie
mog³y wzi¹æ udzia³u wszy-
stkie dzieci, ale delegacja
najzdolniejszych maluchów
pokaza³a program, którego
poziomu nie powstydzi³yby
siê klasy pierwsze szkó³
podstawowych. Ka¿de

dziecko mia³o „swoje piêæ
minut”. Mogliœmy pos³u-
chaæ piosenek, które œwiet-
nie znamy ze swojego dzie-
ciñstwa, a nawet takich zna-
nych z radia. repertuar wzru-
sza³ i bawi³. Có¿... 50-lecie
to nie byle jaka rocznica.
Dyrektor Maria Kardaœ po-
wiedzia³a, ¿e „Saski Zak¹-
tek” stara siê byæ przede
wszystkim miejscem przyja-
znym i mile wspominanym.
Wiele wskazuje na to, ¿e ta-

kim jest, bo program uœwiet-
ni³y absolwentki przedszko-
la. A skoro chcia³y wróciæ
w jego progi i wyst¹piæ na
jednej scenie z maluchami to
znaczy, ¿e w s³owach dyrek-
cji - tak samo jak w s³owach
hymnu - jest prawda. Ka¿dy
przedszkolak - kocha to
miejsce. Na pewno.      MKP

Pó³wiecze „Saskiego Zak¹tka”
Dla chodz¹cych tu dzieci to malutki fragment
ich ¿ycia. Fragment, z którego wspomnienia
z biegiem lat zatr¹ siê w pamiêci. Dla placów-
ki to ju¿ pó³ wieku. Przedszkole „Saski Zak¹-
tek”, które mieœci siê przy ulicy D¹brówki 3
powsta³o w 1958 roku. 

Mecz pi³karski, wystêpy zespo³ów
tanecznych, grill i piêkna pogoda.
W piknikowej atmosferze, 14
czerwca, Klub Kultury „Radoœæ”
œwiêtowa³ 25-lecie dzia³alnoœci.

Festyn odby³ siê na terenie wspó³organiza-
tora imprezy Parafialnego Klubu Sportowego
„Radoœæ”, i rozpocz¹³ siê meczem pi³ki no¿nej.
Po sportowych emocjach przyszed³ czas na
czêœæ oficjaln¹, podczas której dyrektor Klubu,
Dorota Wejner, przybli¿y³a nieco historiê Klu-
bu. Nie zabrak³o te¿ chwil wzruszenia, kiedy
poprzez wrêczenie statuetek, podziêkowano
wieloletnim pracownikom za ich wysi³ek. 
– Trzeba mieæ trochê zaciêcia i pasji, ale daje
to du¿o satysfakcji – mówi Jerzy Ostrowski,
zwi¹zany z KK „Radoœæ” od samego pocz¹tku. 

Na scenie efektownie zaprezentowa³y siê
dzieciêce zespo³y taneczne i wokalne. Publicz-
noœæ bardzo dobrze bawi³a siê podczas wystê-
pu klauna. Zwieñczeniem festynu by³ wystêp
Hani Stach, znanej m.in. z programu „Szansa
na sukces”, czy festiwalu w Opolu.

Klub Kultury „Radoœæ” na co dzieñ stara siê
przybli¿yæ ¿ycie kulturalne mieszkañcom osie-
dla Radoœæ, poprzez kameralne koncerty, wie-
czory poezji, przedstawienia teatralne i zaba-
wy dla dzieci. W ka¿d¹ trzeci¹ sobotê miesi¹ca
organizuj¹ przedstawienia teatralne zachêcaj¹-
ce dzieci do aktywnego uczestnictwa w nich.

Niew¹tpliwie problemem Klubu jest jego bu-
dynek przy ulicy Planetowej, nie najnowszy
ju¿ i ma³y. Pani dyrektor Dorota Wejner jest
jednak optymistk¹: – Na razie sobie radzimy.
Wierzê, ¿e kiedyœ uda siê znaleŸæ dodatkow¹
powierzchniê. 

Klubowi ¿yczymy kolejnych 25 lat, a Pani
Dyrektor jak najwiêcej wiary. Wszak ta potrafi
czyniæ cuda. Piotr Bartoszewicz

Srebrny Jubileusz w Radości

- Dwadzieœcia, trzydzieœci
lat temu to by³a bardzo popu-
larna zabawa i gra – wspomi-
na Bo¿ena Okoñska z Rady
Kamionka organizatora tur-
nieju. – Grali g³ównie ch³opcy,
a my im kibicowa³yœmy. Sza³
na kapsle przypada³ w czasie,
kiedy rusza³ Wyœcig Pokoju –
najwiêksza kolarska impreza.
Gazety drukowa³y listy starto-
we, z których m³odzie¿ wyci-
na³a nazwiska zawodników. 
– ¯eby by³o ciekawiej wycina-
liœmy ze szkolnych atlasów
i encyklopedii flagi pañstw –
uœmiecha siê pan Piotr, który
na turniej przyprowadzi³ swo-
jego syna Micha³a. – Za to
wycinanie nie jedn¹ burê od
rodziców dosta³em. Z nazwisk
i flag powstawa³y tzw. koszul-
ki, które wk³ada³o siê w wy-
pe³niony plastelin¹ lub wo-
skiem metalowy kapsel od
butelki. Tak powstawa³ ka-
pslowy Stanis³aw Szozda,
Uwe Raab, Olaf Ludwig czy
nasz „Zacny Mieszkaniec”
Ryszard Szurkowski. 

W „Kamionek Cupsel Cup”
wziê³o udzia³ 25 zawodników.
Najm³odszym by³ piêcioletni
£ukasz Kordelasiñski, który
przyszed³ ze swoim tat¹ Ma-
ciejem. Startowano z atrapy
Stadionu Dziesiêciolecia, na
którym przed laty finiszowa³
prawdziwy Wyœcig Pokoju. 

Po drodze trzeba by³o poko-
naæ ró¿ne przeszkody – przedo-
staæ siê tunelem, pokonaæ Wis³ê
jeszcze nie wybudowanym Mo-
stem Pó³nocnym, omin¹æ zwie-
rzêta w zaimprowizowanym
warszawskim ZOO i przedostaæ
siê przez maj¹c¹ powstaæ w lip-
cu piaszczyst¹ pla¿ê na Saskiej
Kêpie. Naturalnym utrudnie-
niem by³ pokruszony asfalt par-
kowej alejki, który organizato-
rzy nazwali „stanem polskich
dróg”. Meta znajdowa³a siê
w atrapie maj¹cego powstaæ na
Kamionku Stadionu Narodowe-
go. – Trasa by³a naprawdê
trudna – oceni³ po wyœcigu
zwyciêzca Jakub Dyraga. 

Nie wszyscy zawodnicy do-
pstrykali do mety. „Wykruszy³”

siê m.in. Krzysztof Wysocki,
przedstawiciel po³udniowopra-
skich radnych. Prawie w kom-
plecie „dopstryka³a” do mety
piêcioosobowa reprezentacja
z ul. Brzeskiej, której liderowa³
Tomek – „pedagog ulicy”. A¿
na dziewiêciu pierwszych za-
wodników czeka³y puchary,
a na wszystkich nagrody rze-
czowe. Na kapslach nie by³o ju¿
praktycznie koszulek z nazwi-
skami kolarzy. Przewa¿ali pi³-
karze – Boruc, Guerreiro, ¯u-
rawski. Dziewczêta nazywa³y
swoje kapsle bardziej roman-
tycznie – Biedronka, Kwiatek,
Krzyœ. Trafi³ siê Kubica, Lepper
i zwyciêski Champion. By³y te¿
kapsle lokalno-patriotyczne –
Orze³ z Grochowa, Teraz Pol-
ska, Brzeska. – Turniej siê uda³
– ocenia Krzysztof Domañski
jeden z organizatorów i sêdzia
zawodów. – Uczestnicy dopisa-
li a i zabawa by³a przednia.
Mam nadziejê, ¿e „Kamionek
Cupsel Cup” na sta³e wpisze siê
w kalendarz imprez na Pradze
Po³udnie. Samorz¹dowcy z Ka-
mionka udowodnili, ¿e niskimi
nak³adami finansowymi mo¿na
promowaæ Pragê Po³udnie. Tyl-
ko trzeba mieæ pomys³ i wolê
jego realizacji. Magda K.

KKKKAAAAMMMMIIIIOOOONNNNEEEEKKKK    CCCCUUUUPPPPSSSSEEEELLLL CCCCUUUUPPPP
W miniony weekend w alejkach Parku
Skaryszewskiego reaktywowano dawn¹
grê w kapsle. Pstrykali doroœli i m³odzi,
a rywalizacja by³a za¿arta.

Studio Urody
ul. Grochowska 100

tel. 022 673−12−56
pon.-pt. 800-2000; sob. 800-1500

O K A Z J A ! ! !
do 30 czerwca

Cud Ampu³ka + Czesanie
30 zł

Piling + Manicure
30 zł

Z A P I S Y

� Fryzjerstwo 
damsko-mêskie

� Tuba opalaj¹ca
� Kosmetyka cia³a



WARSZAWA

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Ale dzisiejsze rozwi¹zania
s¹ ma³e, w pe³ni zautomatyzo-
wane, dyskretne i bardzo sku-
teczne. Klub ludzi o „s³uchu
niekoniecznie idealnym” sku-
pia rzesze cz³onków i wiêk-
szoœæ z nich jest zadowolona
z tego, ¿e zdecydowa³a siê pod-
j¹æ dzia³anie.

Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹
i przyzwyczaj¹ do noszenia
aparatu, czêsto zastanawiaj¹ siê
nad tym, jak dawali sobie radê
przedtem i dlaczego nie zrobili
tego wczeœniej.

Istnieje wiele przyczyn po-
woduj¹cych utratê s³uchu. Jed-
nak g³ówn¹ przyczyn¹ jest na-
turalny proces starzenia. Utrata

s³uchu czêsto postêpuje powoli,
latami, a¿ w koñcu trzeba coœ
z tym zrobiæ.

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie
rozumiem co do mnie mówisz!”
nale¿y potraktowaæ jako pierw-
sze ostrze¿enie. Dopiero gdy
przyjaciele i bliscy sugeruj¹ ist-
nienie problemu, zaczynamy na
to zwracaæ uwagê. Trudno po-
godziæ siê z faktem, ¿e s³uch sta³
siê naszym s³abym punktem,
szczególnie gdy wszystko inne
jest w porz¹dku. Ale gdy ju¿ po-
radzimy sobie ze zdziwieniem
i frustracj¹, znajdziemy wiele
powodów, ¿e nale¿y coœ z tym
zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy
swoj¹ utratê s³uchu, tym szyb-
ciej znajdziemy rozwi¹zanie.
Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹
bardzo zaawansowane i poma-
gaj¹ przywróciæ kontakt z oto-
czeniem. W œwiecie wspoma-
ganego s³yszenia mo¿na poczuæ
siê wygodnie i bezpiecznie,
a porozumiewanie z innymi
przestanie byæ ciê¿arem.

„W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintereso-
wanie pacjentów naszymi us³u-
gami. Noszenie nowoczesnego,
miniaturowego aparatu s³ucho-
wego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak
10 czy 20 lat temu, a jako naj-
czêstsze przyczyny dyskomfortu
pacjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z rodzin¹
i znajomymi. Nowoczesne tech-
nologie nie ominê³y aparatów
s³uchowych, które wyposa¿one
s¹ w bardzo szybkie procesory

potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda” – mówi pani
Izabela Marczyk, dyplomowa-
ny audioprotetyk z firmy FO-
NIKON, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetów
audioprotetycznych firmy Fo-
nikon zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych na bezp³at-
ne badanie s³uchu oraz kon-

sultacjê audioprotetyczn¹.
Istnieje mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z refundacji NFZ i œrod-
ków PFRON. Osobom niepe³-
nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszy-
mi us³ugami prosimy o telefo-
niczne umawianie wizyt (ul.
Ostro³êcka 4, tel. 022 498 74
80; ul. Br. Czecha 39, tel. 022
353 42 50)

AS 2008

REKLAMA REKLAMA
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Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

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

PROTETYKA
� mosty, korony porcelanowe

� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe
ORTODONCJA

� aparaty sta³e i ruchome
CHIRURGIA

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

IMPLANTY
Profesjonalne czyszczenie zêbów

z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.

Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA

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

Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Ul. KOMORSKA 42

Warszawa-Grochów

tel. 022 879-87-61

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

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

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

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

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

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

Niedosłyszysz? Nie jesteś sam...
Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na ca³ym
œwiecie ma ubytek s³uchu? To jedno z najbardziej
powszechnych schorzeñ i jedno z najbardziej nie-
zrozumianych. Wielu ludzi uwa¿a, ¿e aparaty s³u-
chowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe i niezbyt przydatne. 

UWAGA! Bezpłatne, finansowane z NFZ, profilaktyczne badania mammograficzne !!!

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

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

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

ul. Kobielska 6
(wejœcie od ul. Garwoliñskiej)

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

sob. 9.00-16.00
www.oceanurody.com.pl
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 12

POZIOMO: 1-A polskie z or³em w koronie. 1-J niewielkie
wzniesienie terenu. 2-E element ogrodzenia. 3-A miasto ro-
dzinne Hanki Bielickiej. 3-G koñ maœci czarnej. 4-E liparyt –
ska³a wylewna, materia³ drogowy. 4-L daw. stop kilku meta-
li. 5-G Syjamczyk. 6-A pakiet, paczka, tobo³ek. 6-K daw. na-
zwa wyspy W. Brytanii. 7-B marka autobusów polskich. 
7-G rodzaj hydrolokatora do wykrywania okrêtów podwod-
nych. 8-D wyspa na Adriatyku. 8-J np. marchwii, chrzanu
na tarce. 9-F pierwotniak, pe³zak. 10-A napad na bank. 
10-H wytwórnia wina. 11-A nimfa grecka, która uwiêzi³a
Odyseusza. 12-H Francuz z krainy nad Renem. 13-A prze-
wód rurowy do przesy³ania cieczy, gazu. 14-J samiec, sta-
ry dzik. 15-E szklana kompozycja w oknie. 16-A bia³a, krót-
ka szata liturgiczna. 16-J teoretyk sztuki, znawca piêkna.   
PIONOWO: A-1 miasto na p³n. od Olecka. A-10 duch w ko-
palni. B-6 indyjski w³adca z rodziny Maurów. C-1 urz¹dze-
nie stosowane dawniej do wytopu ¿elaza z rud. C-10 istota
baœniowa wielkiego wzrostu i ogromnej sile. D-6 dotyczy

unitów i ich Koœcio³a. E-1 Aleksander (zm. w 1980 r.) rosyj-
ski biolog i biochemik. E-11 futera³ broni palnej. F-8 jamnik.
G-1 chrz¹stka w stawie kolanowym. H-2 jednostka mone-
tarna Samoa Zach. H-7 miska pod kranem. H-12 starogrec-
ki rynek. I-3 stolica Arabii Saudyjskiej. I-9 œnie¿na barwa. 
J-1 ogrodzenie, parkan. J-7 dynastia Mong panuj¹ca w Chi-
nach (1279-1368). J-12 pok³ad kopaliny. K-5 okreœlony stan
rzeczy. L-1 miasto nad Nilem z piramidami.L-8 roœlinny mo-
tyw dekoracyjny. £-4 wysoka pi³ka w tenisie. £-12 kanu, ka-
jak eskimoski – ³ódŸ indiañska. M-1 rycz¹ce miasto. N-8 ko-
palnia miedzi nad Bobrzyc¹. O-1 cyrkulacja, obieg, ruch. 
O-12 indiañski naczelnik. opr. A. Kemski  

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Roz-
wi¹zanie krzy¿ówki Nr 10/2008 r. „Na Bo¿e Cia³o ¿yt-
ko zakwita³o”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Ewa
Kowalczyk z ul. Miêdzynarodowej. Wa¿ne do 04.08 br.


 










 













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

W najbli¿szym czasie poczujesz jak wstêpuj¹
w ciebie nowe si³y. Z pewnoœci¹ nie bêdziesz
siê nudziæ, a dobre wp³ywy planet pozwol¹ ci
zrobiæ wiele po¿ytecznych rzeczy. I jest siê
z czego cieszyæ, bo w twoim przypadku prze-
wa¿nie pe³en zapa³u coœ zaczynasz i przewa¿-
nie nie koñczysz. Ktoœ nowo poznany wniesie
œwie¿y powiew w twoje ¿ycie, warto wiêc konty-
nuowaæ znajomoœæ. 

 BYK 22.04-21.05
Nie bêdziesz najlepszym partnerem przez naj-
bli¿sze dni. K³ótnia mo¿e zacz¹æ siê od drobia-
zgu, niczym lawina od ma³ego kamyczka.
W tych dniach wa¿na bêdzie dobra organizacja
pracy, nie rozdrabniaj siê w swoich dzia³aniach
i nie traæ czasu na rzeczy nieistotne. Warto rów-
nie¿ zadbaæ o drobne przyjemnoœci np. spotka-
nie z przyjació³mi lub wyjœcie do kina lub teatru.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Œwiat siê do ciebie uœmiecha, niebo jest bezch-
murne. Przed tob¹ wakacje i ciekawe przygody.
Staraj siê rozs¹dnie dzieliæ czas miêdzy pracê
a dom. Niczego nie zaniedbuj, lepiej zrobiæ mniej,
ale do koñca. Nie bierz sobie na g³owê dodatko-
wych obowi¹zków, poniewa¿ pracowitoœæ nie jest
teraz twoj¹ najmocniejsz¹ stron¹. W planach wa-
kacyjnych bierz pod uwagê zdanie partnera. 

�� RAK 22.06-22.07
Korzystne dni na wykonanie kilku genialnych
pomys³ów. Wszystko jest do za³atwienia i do
wygrania. Warto siê równie¿ zatroszczyæ o swo-
je zdrowie, zrobiæ na wszelki wypadek badania
kontrolne. Nie mo¿na ci¹gle ¿yæ na wysokich
obrotach, zacznij siê oszczêdzaæ. 

�� LEW 23.07-23.08
We wszystkich istotnych dla ciebie dziedzinach
¿ycia zaczn¹ siê pozytywne zmiany. Na pocz¹t-
ku bêd¹ delikatne, ale wystarczaj¹ce ¿ebyœ za-
cz¹³ siê rozgl¹daæ za nowymi mo¿liwoœciami
ekspresji. Postaraj siê zachowaæ dystans
w sprawach, na które nie masz wp³ywu. Rów-
nowaga miêdzy uczuciami a zdrowym rozs¹d-
kiem zapewni ci harmoniê. 

�� PANNA 24.08-23.09
To dobry czas, aby zastanowiæ siê nad swoimi
obecnymi celami i zaplanowaæ najbli¿sze tygo-
dnie. Nie wybiegaj zbyt daleko w przysz³oœæ,
skup siê na sprawach teraŸniejszych. Mo¿e
warto coœ zmieniæ, z czegoœ zrezygnowaæ, lub
przeciwnie poœwiêciæ czemuœ wiêcej uwagi?
Ostro¿nie podchodŸ do ofert biur podró¿y. Piê-
ciogwiazdkowy hotel za pó³darmo mo¿e okazaæ
siê fatamorgan¹!

�� WAGA 24.09-23.10
Jesteœ tak mi³y i poci¹gaj¹cy, ¿e chyba nikt
nie potrafi ci siê oprzeæ. Nadchodz¹ce tygo-

dnie pe³ne bêd¹ zaskakuj¹cych ofert i propo-
zycji rozrywki. No i oczywiœcie wakacyjnych
planów. Propozycje dodatkowego zarobku
i ró¿ne finansowe propozycje bêd¹ p³yn¹æ ze
wszystkich stron. Wybieraj tylko te najlep-
sze!

�� SKORPION 24.10-23.11
Nie porywaj siê z motyk¹ na s³oñce. Nie planuj
wielkich inwestycji. Lepiej ogranicz swój apetyt
i ciesz siê tym, co masz. IdŸ w³asn¹ drog¹ i nie
próbuj niczego na si³ê. Umilaj sobie samopo-
czucie drobnymi przyjemnoœciami, w koñcu
z takich chwil sk³ada siê ¿ycie. Przed tob¹ wa-
kacje, ciesz siê ich perspektyw¹ i pomyœl wcze-
œniej o jakimœ mi³ym towarzystwie... 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Tempo twojego ¿ycia zawodowego bêdzie
szybkie, jednak œpiesz siê powoli. Masz spore
szanse na korzystne zmiany, na zerwanie
z czymœ, co nie dawa³o ci zadowolenia. Wiele
twoich pomys³ów wartych jest realizacji, ale
wymagaj¹ ponownego przemyœlenia. Musisz
wybraæ te najlepsze dla ciebie, a tego nie na-
le¿y robiæ w poœpiechu. W uczuciach wakacyj-
nie, bêdzie czas na spotkania z sympatyczn¹
osob¹. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Smutki i problemy nie bêd¹ mia³y do ciebie do-
stêpu. ¯ycie nabierze nowych barw, posypi¹ siê
zaproszenia na imprezy, bêdzie okazja spêdziæ
czas inaczej ni¿ zwykle. W pracy i finansach
czekaj¹ ciê same przyjemnoœci. Mo¿liwe bêd¹
dodatkowe dochody, a poza tym pieni¹dze
przyjd¹ z dodatkowego Ÿród³a. Problemy, które
teraz wydaj¹ ci siê nie do przeskoczenia, za-
czn¹ powoli znikaæ, a ty po raz kolejny przeko-
nasz siê, ¿e najlepsze rozwi¹zania to te najpro-
stsze. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Wspania³y czas na rozrywkê i nawi¹zywanie
nowych znajomoœci. Bêdziesz mia³ dar zjed-
nywania sobie sympatii wszystkich wokó³ sie-
bie. Zrobisz dobre wra¿enie na rozmówcach
i partnerach w interesach. Warto teraz bywaæ
wœród ludzi, za³atwiaæ wa¿ne sprawy drog¹
zabiegów dyplomatycznych. W sprawach
uczuæ polegaj na swojej intuicji.

�� RYBY 20.02-20.03
Postaraj siê skoncentrowaæ na uporz¹dkowaniu
bie¿¹cych spraw. SprawdŸ notes i szuflady czy
czegoœ wa¿nego nie przeoczy³eœ. Postaw na
systematyczn¹ pracê, z realizacj¹ nowych pro-
jektów wstrzymaj siê na parê chwil. Jeœli chcesz
coœ osi¹gn¹æ, to musisz sobie dok³adnie opra-
cowaæ plan dzia³ania. Wiêksze tempo ¿ycia,
spowoduje sporo zamieszania. 

Merlin

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

PPoorraaddyy  lleecczznniicczzoo−−kkoossmmeettyycczz−−
nnee  nnaa  bbaazziiee  śśrrooddkkóóww  nnaattuurraall−−
nnyycchh  ssąą  ddoossttęęppnnee  ddllaa  kkaażżddeeggoo
ii nnaapprraawwddęę  sskkuutteecczznnee..  WWaarrttoo
ssaammeemmuu  ssiięę  pprrzzeekkoonnaaćć!!

SSttooppyy  – by im pomóc,
w upały najlepiej je myć
w chłodnej wodzie z dodatkiem
naparu z lawendy, rozmarynu
albo tymianku, to doskonale
reguluje nadpotliwość i zosta−
wia uczucie przyjemnej świeżo−
ści.

PPrrzzeebbaarrwwiieenniiaa  sskkóórryy – sta−
rym, sprawdzonym sposobem
miejscowo wybielającym, sto−
sowanym ostrożnie w miej−
scach przebarwień, jest tarty
chrzan. Może być z octem!

RRoozzsszzeerrzzoonnee  ppoorryy – stan
cery znacznie się poprawi po
zastosowaniu maseczki
z przejrzałych pomidorów bez
skórki, wymieszanych z mąką
kartoflaną. Pomaga także po−
smarowanie twarzy zwykłym,
surowym białkiem (schnąc,
sztywnieje). Zmywać tylko
chłodną wodą! Czas maseczek
– 15−20 minut.

PPuucchhnnąąccee  nnooggii – pomoże
„szybka” nalewka: 4 czubate
łyżki stołowe świeżego rozma−
rynu zalać butelką białego wi−
na gronowego (wytrawne lub
półwytrawne). Pić po kieliszku
2 razy dziennie już po dobie od
nastawienia!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
TTeenn  nnuummeerr  „„MMiieesszzkkaańńccaa””  uukkaazzuujjee  ssiięę  2266  cczzeerrwwccaa::  ttoo  zz ppoozzoorruu

zzwwyykkłłyy  ddzziieeńń..  PPaattrrzząącc  pprrzzeezz  ssttuulleecciiaa,,  2266  cczzeerrwwccaa  ddzziiaałłoo  ssiięę  wwiieellee
ii cciieekkaawwiiee!!
� 713 lat temu (w r. 1295) świeżo koronowany król Polski, Prze−
mysław II, ustanowił Orła Białego symbolem Polski;

� 69 lat temu (w r. 1939) decyzją ministra rolnictwa na terenach jaworzyńsko – zako−
piańskich utworzono „jednostkę organizacyjną Park Przyrody w Tatrach”;
� 41 lat temu (w r. 1967) papież Paweł VI mianował Karola Wojtyłę kardynałem – wy−
darzenie ważne nie tylko dla Polaków;
� 22 lata temu (w r. 1986), właśnie 26 czerwca, obejrzeliśmy w TVP 1 pierwsze wydanie
Teleexpressu, nowatorskiej wersji dziennika telewizyjnego, gdzie prowadzący Wojciech Re−
szczyński na naszych oczach wydobywał „gorące” informacje… z faksu! Czasy Internetu
miały dopiero nadejść;
� Coś dla pań: 26 czerwca w roku 1970 przyszedł na świat nasz przystojny judoka, Pa−
weł Nastula, a tego samego dnia w roku 1976 – popularny polski aktor, Paweł Małaszyń−
ski, znany nie tylko z serialu „Magda M.” CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Nareszcie mamy sezon na owoce! Trzeba siê nimi na-
cieszyæ, póki œwie¿e. Letnie miesi¹ce min¹, jak za-
wsze, za szybko! Zanim zaczniemy robiæ przetwory
na zimê, wprowadŸmy je do codziennego menu!

✓✓ Mus truskawkowy: dojrza³e truskawki umyæ, osuszyæ, mocno
zmiksowaæ. Gdy trzeba, dodaæ cukru, ewentualnie 2-3 ³y¿ki bardzo
t³ustej œmietany lub serka waniliowego. Galaretkê truskawkow¹
(mo¿e byæ po prostu ¿elatyna) rozpuœciæ w minimalnej iloœci gor¹cej wody, gdy bêdzie
p³ynna, choæ gêstawa, wlewaæ cienkim strumieniem do truskawek, stale miksuj¹c (propor-
cja: jedno opakowanie galaretki, rozpuszczonej w oko³o 100 ml wody, na 3/4 litra truska-
wek). Szybko prze³o¿yæ do pucharków lub szklanej miski, oziêbiæ, podawaæ np. z kulk¹ lo-
dów œmietankowych czy polane odrobin¹ czekolady.

✓✓ Polewa malinowa – doskona³a do wszelkich serników, lodów i galaretek, a tak¿e do
naleœników i pierogów na s³odko. Bardzo dojrza³e maliny zmia¿d¿yæ i przetrzeæ przez gê-
ste sito. Kilka malin dodaæ do przetartego sosu. Gotowe! Jeœli zbyt gêste, mo¿na dodaæ
odrobinê ¿elfiksu z cukrem i zagotowaæ, wówczas konsystencja siê zmieni. Odradzam za-
gêszczanie m¹k¹ ziemniaczan¹ – wówczas sos przypomina rzadki kisiel.

✓✓ Racuszki owocowe – zmiksowaæ 1/2 litra maœlanki, 1 jajko, 4 ³y¿ki oleju, 2 ³y¿ki cukru,
szczyptê soli; dodaæ m¹kê. Ciasto ma byæ gêstsze ni¿ na naleœniki. Dodaæ owoce – truskaw-
ki, maliny, jab³ka, morele, pokrojone na niedu¿e kawa³ki. Sma¿yæ na z³ocisto po obu stronach. 

✓✓ Zupa owocowa – 3/4 litra owoców miêkkich (truskawki, maliny lub jagody) gotowaæ
przez 3 minuty ze szklank¹ wody i kawa³kiem cynamonu (potem go wyrzuciæ) i ewentual-
nie odrobin¹ wanilii, os³odziæ do smaku. Dalej mo¿liwoœci jest kilka:
� Zdj¹æ z ognia, zmiksowaæ, dolaæ 1/4 butelki bia³ego, lekkiego wina (pó³s³odkiego lub

s³odkiego), wstawiæ na 2-3 godziny do lodówki. Podawaæ z bit¹ œmietan¹ lub malutkimi
bezami, udekorowane ca³ymi, œwie¿ymi owocami.
� Pod koniec gotowania wyj¹æ cynamon i waniliê, dodaæ 1/2 szklanki dobrej œmietany,

dobrze wymieszanej z ³y¿k¹ m¹ki i maleñk¹ szczypt¹ soli, zagotowaæ, zmiksowaæ; poda-
waæ z kluseczkami – lepiej smakuje, gdy zimne.
� Owoce zmiksowaæ, pod koniec gotowania dodaæ kisiel owocowy (pó³ opakowania),

rozmieszany w 1/2 szklanki zimnej wody, zagotowaæ. Podawaæ wy³¹cznie zimne, z kluska-
mi, dekorowane gêst¹ œmietan¹. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

4-E 3-L 16-J 9-D 14-C 15-O 6-A 8-B 2-G 10-F 6-O 9-H 8-E

13-G 12-L 1-M 8-J 7-I 10-M 11-I

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Mąż siedzi przy komputerze. Wchodzi żona:

− No puść mnie, chociaż na dziesięć minut,
muszę coś sprawdzić w Internecie! Słyszysz? –
tarmosi go −  Dawaj mi myszkę, no dawaj!

− Żesz psia krew!!! – wrzeszczy na to mąż. – Czy ja ci wy−
rywam gąbkę z ręki, jak zmywasz gary?!!!

☺ ☺ ☺
Dyrektor dzwoni z wczasów do swojej firmy. − Ach, to pan,

panie dyrektorze! − wita go sekretarka − mam dla pana dwie
wiadomości: jedną złą, drugą dobrą. 

− Którą pan woli najpierw? 
− Yyyy… może złą...
− Niestety, od wczoraj nie jest pan już dyrektorem. 
− Mmh! A jaka jest ta dobra wiadomość? 
− Będziemy mieli dziecko!

☺ ☺ ☺
Szef do nowego pracownika: − Mam wrażenie, że w po−

przedniej robocie spotkało pana coś przerażającego! − Raczej
nie…Dlaczego?

− Bo od rana pana obserwuję i widzę, jak strasznie się
pan boi pracy! WWeessoołłyy  RRoommeekk



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11113333

Prawie stu uczniów z war-
szawskich szkó³ ponadpodsta-
wowych otrzyma³o nagrody
od w³adz miasta. Wy-
ró¿nieni zostali laure-
aci ogólnopolskich
olimpiad przedmioto-
wych i miêdzynarodo-
wych z 15 gimnazjów, 48
liceów ogólnokszta³c¹cych
i 29 szkó³ zawodowych. 

- Prawdziw¹ miar¹ wartoœci
pracy nauczyciela s¹ sukcesy
jego uczniów. Dzisiejsi laurea-
ci s¹ tego dowodem – powie-
dzia³a podczas uroczystoœci 13
czerwca br. Prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz - Chcia³a-
bym, aby w przysz³oœci sto³ecz-
ne szko³y oferowa³y edukacjê
na najwy¿szym poziomie, aby
ka¿dy uczeñ mia³ szansê na
rozwój swoich zainteresowañ
i talentów. Nagrody otrzyma³o
tak¿e 67 nauczycieli przygoto-
wuj¹cych uczniów do olimpiad
i 28 dyrektorów szkó³. 

� � �
18 czerwca br. przed g³ów-

nym wejœciem do komendy
sto³ecznej Policji przekaza-
nych zosta³o 9 rowerów zaku-
pionych przez ambasadê USA,
wrêczenia dokona³ ambasador
USA w Polsce Victor Ashe.
Rowery trafi¹ do trzech jedno-
stek podleg³ych KSP: na war-

szawskim Œródmieœciu, Pradze
Pó³noc i do komisariatu Rzecz-
nego. Uroczystoœæ odby³a siê
w obecnoœci komendanta sto-
³ecznego Policji insp. Adama
Mularza.

� � �
15 czerwca br. odby³o siê

warszawskie zgromadzenie
ogólne cz³onków SDPL. Prze-
wodnicz¹cym SDPL w stolicy
zosta³ Sebastian Koz³owski.
Nowy przewodnicz¹cy jest 
adiunktem na wydziale Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego.

� � �
Trwaj¹ ostatnie prace na

Trakcie Królewskim. Uci¹¿li-

wy remont zbli¿a siê do koñca.
Drogowcom pozosta³o ju¿ tyl-
ko odnowienie ulicy Królew-
skiej. Krakowskie Przedmie-
œcie jest ju¿ wy³o¿one now¹
kostk¹ na wysokoœci Królew-
skiej. Ulica ³¹cz¹ca Trakt
z Placem Pi³sudskiego ma byæ
gotowa pod koniec miesi¹ca.
Na Krakowskie Przedmieœcie
powróc¹ autobusy kursuj¹ce
z Bielan na Mokotów.
OpóŸniony remont trwa³ ponad
dwa lata. 

� � �
W sobotê 21 czerwca otwo-

rzy³ po remoncie swoje
podwoje sklep LUX przy ul.

Marysiñskiej 23 a. Jest to 15
tego typu sklep „Spo³em” WSS
Praga Po³udnie. Teraz okolicz-
ni mieszkañcy mog¹ dokony-
waæ zakupów w odnowionej
i powiêkszonej o 50 m kw. sali
sprzeda¿y wœród nowocze-
snych i funkcjonalnych rega-
³ów. Na otwarciu obecny by³
m.in. prezes „Spo³em” WSS
Praga Po³udnie Bogus³aw
Ró¿ycki.

� � �
Warszawski Ogród Zoolo-

giczny czeka na przyjazd go-
ryli. Zwierzêta pojawi¹ siê
w stolicy po raz pierwszy. Na
pocz¹tku lipca z Holandii do
Warszawy przyjedzie oœmio-
letni goryl o imieniu Myton-
ge. PóŸniej do³¹cz¹ dwa sam-
ce - z Belfastu i Zurichu. Bra-
kuje tylko samochodu do
przewozu ma³p. Wybieg dla
zwierz¹t jest ju¿ gotowy i jest
wzorowany na tym, który

znajduje siê w Tel Awiwie.
Goryle s¹ pod œcis³¹ ochron¹
na ca³ym œwiecie. W niewoli
do¿ywaj¹ oko³o 35 lat. Waga
doros³ego samca to ponad 160
kilogramów. 

� � �
19 czerwca w Mazowieckim

Urzêdzie Wojewódzkim odby-
³a siê konferencja prasowa po-
œwiêcona realizacji programu
„Bezpieczne Wakacje” na Ma-
zowszu. Udzia³ wziêli woje-
woda mazowiecki Jacek Ko-
z³owski, zastêpca Komendanta
Sto³ecznego Policji inspektor
Tadeusz Bereda, zastêpca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Po-
licji nadkomisarz Rafa³ Bat-
kowski, oraz mazowiecki wo-
jewódzki Inspektor Transportu
Drogowego Andrzej £uczycki.
Omawiano dzia³ania podejmo-
wane przez s³u¿by, które maj¹
zapewniæ bezpieczeñstwo
dzieciom – nie tylko tym, które
wyje¿d¿aj¹ na wypoczynek,
ale równie¿ tym, które zostaj¹
w domach. Wojewoda mazo-
wiecki podkreœli³, ¿e celem
programu „Bezpieczne Waka-
cje” jest zminimalizowanie
skutków nieoczekiwanych
zdarzeñ, które mog¹ mieæ
miejsce w czasie letniego wy-
poczynku.

� � �
W lipcu Ogród Botaniczny

PAN w Powsinie to królestwo
kwitn¹cych bylin: bodziszki,
kwitn¹ce na kolor niebieski,
wiele gatunków goŸdzików,
penstemony i wiele innych. 

W pe³ni kwitnienia jest te¿
du¿a kolekcja liliowców, kwia-
ty tych roœlin mog¹ byæ ¿ó³te,
czerwone, purpurowe i ró¿owe,
w ró¿nych odcieniach oraz ksz-
ta³tach. W pe³ni kwitnienia s¹
lilie, które w ogrodzie s¹ naj-
liczniejsz¹ grup¹. Rozpoczyna-
j¹ tak¿e kwitnienie mieczyki,
których s¹ 94 odmiany w naj-

ró¿niejszych barwach. Warto
zwróciæ uwagê na kolekcjê

host, kwitn¹ liczne odmiany
tawu³ek. Nie sposób tak-

¿e pomin¹æ kolekcji
ró¿, których w ogro-
dzie zgromadzono po-

nad 400 odmian, w pe³-
ni kwitnienia jest jeszcze

wiele odmian rabatowych,
okrywowych i wielkokwiato-
wych, a tak¿e ró¿ pn¹cych.
Warto zobaczyæ kolekcjê roœlin
leczniczych i przyprawowych

oraz kolekcjê drzew i krzewów
owocowych, gdzie dojrzewaj¹
owoce agrestu, porzeczki czar-
nej i czerwonej oraz ciekawe
krzy¿ówki: porzeczkoagrest
i malinoje¿yna. W lipcu mo¿na
jeszcze obejrzeæ owoce morwy.

� � �
Prawdopodobnie ju¿ w lipcu

ruszy budowa Centrum Nauki
Kopernik. ¯adna z firm, które
przegra³y przetarg nie z³o¿y³a
protestu. Teraz pozostaje ju¿
tylko zatwierdzenie przez
Urz¹d Zamówieñ Publicznych.
Rozstrzygniêty w maju prze-
targ wygra³a firma Warbud,
która z³o¿y³a najtañsz¹ ofertê -
330 milionów z³otych. Ale na-
wet ta najtañsza by³a o wiele
dro¿sza ni¿ zak³adano w miej-
skim bud¿ecie, bo na budowê
zarezerwowano 200 milionów
z³otych. 

Inwestycja stanê³a pod zna-
kiem zapytania. Po kilku tygo-
dniach niepewnoœci urzêdnicy
zdecydowali siê na przesuniê-
cie funduszy z innych wydat-
ków w bud¿ecie. Je¿eli prace
rusz¹ na prze³omie lipca
i sierpnia, pierwsza czêœæ mo¿e
byæ gotowa ju¿ pod koniec
przysz³ego roku. 

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Nowa sala Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Po-
³udnie ul. Podskarbiñska 2 - 27.06. godz. 17.30 - promocja dru-
giego tomu ksi¹¿ki pt.”Panienki z Saskiej Kêpy” pod redakcj¹
Ma³gorzaty Malewicz;
�� Piwnica przy Dobrowoja 8 lok. 1 (nieopodal Ronda Wia-
traczna) – 3 lipca godz. 18.30 - Do it in Grochów! Spotkanie
z cyklu Festiwal Literatura Na Peryferiach - z Agnieszk¹ Kowal-
sk¹, dziennikark¹ sto³ecznej „Gazety Wyborczej”, wspó³autork¹
(wraz z £ukaszem Kamiñskim) ksi¹¿ki „Do It in Warsaw!” - no-
watorskiego przewodnika pokazuj¹cego Warszawê, o której mil-
cz¹ standardowe wydawnictwa tego typu. Dyskusja o obrazie
Pragi Po³udnie w innych przewodnikach turystycznych oraz
o po³udniowopraskich w¹tkach w „DiiW!”. Pokaz fotografii
i kiermasz ksi¹¿ek.
��Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warsza-
wy zaprasza wszystkich seniorów Dzielnicy Wawer na zajêcia
gimnastyczne, które odbywaj¹ w Klubie Integracji ul. Szafiro-
wa 58, w ka¿dy wtorek o godz. 10.00. Zajêcia s¹ bezp³atne. Wszy-
stkich chêtnych prosimy o osobiste zg³oszenia. Zapisy w Klubie In-
tegracji ul. Szafirowa 58 oraz pod nr tel. 0-22 872-03-85;
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 28.06. godz.
16.00 – 21.00 Spotkanie Klubu Seniora DK Wygoda ,,Powitanie
lata” i Rembertowskiej Akademii Seniora „Zakoñczenie roku
akademickiego”, impreza plenerowa – ognisko, pieczenie kie³ba-
sy, wspólna zabawa, œpiewanie. Wspó³organizator Urz¹d Dziel-
nicy Rembertów.
�� Oœrodek Kultury w dzielnicy Warszawa Weso³a ul. Jana
Paw³a II 25 - 29.06 godz. 16.00 - Teatrzyk dla dzieci - ODT PO-
GODNA. 
�� „Letnie spacery praskie” cykl 15 pieszych wycieczek
z przewodnikiem po Pradze. 28.06.2008 r. godz. 10.00 - I wy-
cieczka pt. „Od wiœlanego brzegu do centrum Pragi”. Trasa: ul.
K³opotowskiego - ul. Panieñska - ul. Okrzei - ul. Jagielloñska- ul.
Marcinkowskiego, spotkanie z przewodnikiem biura PTTK
TRAKT przy ul. K³opotowskiego 1/3; 05.07. „Z¹bkowska, czyli
jak przed wiekiem rozwija³a siê Praga”. Spotkanie z przewodni-
kiem na rogu ulic Z¹bkowskiej i Targowej;
��Muszla Koncertowa Parku Praskiego, soboty od godz. 16.00
- koncerty z cyklu „Praga nie tylko rockowa”. Koncerty zespo³ów
(amatorskich oraz profesjonalnych) prezentuj¹cych ró¿ne gatunki
muzyki: folklor miejski, muzykê ludow¹, country, jazz tradycyjny
i nie tylko, muzykê rockow¹ oraz popularn¹; niedziele od godz.
16.00 - koncerty z cyklu „Niedzielne koncerty w Parku Praskim”
Koncerty familijne o charakterze promenadowym, prezentuj¹ce
dzie³a muzyki kklasycznej, nie tylko utwory popularne, ale nie-
znane szerszej publicznoœci pere³ki danej epoki (od renesansu do
muzyki wspó³czesnej; muzyka, instrumentalna, operetkowa, mu-
sicalowa, pieœni itp.).Organizacja Dom Kultury „Praga”.
��Wilanowska Oran¿eria - 28.06. godz.16.00,Koncert Muzy-
ki Kameralnej Gra¿yny Bacewicz, wstêp wolny. Artyœci:Doro-
ta Lachowicz - mezzosopran,Micha³ Lisiewicz-skrzypce; Ewa
Pelwecka-fortepian.
�� Ogród Botaniczny PAN w Powsinie - Koncerty XIII Miê-
dzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Floralia Muzycz-
ne - Muzyka w Kwiatach” 2008 - 06.07. godz. 14.00 i 15.00 Pa-
we³ Skowroñski, Karolina Marchlewska; 13.07. godz. 14.00
i 15.00 Aleksander Dêbicz, Pawe³ Filek; 20.07. godz. 14.00
i 15.00 Katarzyna Moœcicka, Grzegorz Skrobiñski; 27.07. godz.
14.00 i 15.00 Agata Górska, Monika Rosca.

Narzekamy na wysokie ceny
oferowane przez telewizje kablo-
we. W dodatku nie zawsze otrzy-
mujemy to czego oczekiwaliœmy
zawieraj¹c umowê. Najtañszy
abonament w telewizji kablowej
ASTER, zwany Basic, kosztuje
miesiêcznie 64,10 z³. 

Nie jestem taki pewien czy kosztuje 64,10 z³.
Okazuje siê bowiem, ¿e dotychczasowi  abonen-
ci dalej p³ac¹ tak¹ stawkê. Ale niektórzy nowi
klienci mog¹ zap³aciæ taniej. Nowa, promocyjna
cena ma bowiem dziwnie wybiórczy charakter.

Od 28 maja 2008 r. telewizja kablowa
ASTER dysponuje promocj¹ „Wybrane pakiety
ASTER”. Jej nowi klienci mog¹ p³aciæ po 12 z³

przez pierwsze 12 miesiêcy okresu promocyj-
nego oraz 42,99 z³ w ci¹gu nastêpnych dwuna-
stu miesiêcy. Nic za darmo. Klient musi korzy-
staæ przynajmniej z jeszcze jednej us³ugi: inter-
netu b¹dŸ telefonu. Us³ugi te pozwalaj¹ zao-
szczêdziæ pewn¹ sumkê, ale klient jest z³apany. 

Warunki promocji „Wybrane pakiety
ASTER” nie s¹ dostêpne na stronie interneto-
wej operatora. Chocia¿ powinny tam byæ, aby
ka¿dy potencjalny klient móg³ z nich skorzy-
staæ. Kobiecy g³os z infolinii oœwiadczy³ „Nie-
stety na naszej stronie nie ma. Mogê Panu wy-
s³aæ.” Us³ysza³em tak¹ odpowiedŸ albowiem
wiedzia³em o co pytaæ. Klienci nie maj¹ takiej
szansy dostêpu do tego regulaminu promocji.

Dlaczego promocja skierowana jest tylko do
w¹skiej grupy klientów? Byæ mo¿e ukrycie tej
promocji przez operatora wywo³ane jest obaw¹

przed niezadowoleniem obecnych klientów,
którzy z tej promocji nie mog¹ korzystaæ.

Informacja o promocji jest podawana z chwi-
l¹ zawierania umowy w wybranych lokaliza-
cjach lub przy akwizycji przez przedstawicieli
handlowych w terenie. Okazuje siê, ¿e w ró¿-
nych dzielnicach Warszawy op³aty abonamen-
towe maj¹ ró¿n¹ cenê. ASTER warunkuje do-
stêpnoœæ promocji w tych budynkach gdzie –
jak zapisano w warunkach promocji - „wype³-
nienie poszczególnych us³ug jest ni¿sze ni¿ wy-
nosi œrednia w sieci ASTER ...” Co to obchodzi
klientów? Albo promocja jest dla wszystkich
albo nie. Wierni abonenci teoretycznie maj¹
mo¿liwoœæ wypowiedzenia umowy i zawarcia
nowej. Haczyk polega na tym, ¿e nikt nie bê-
dzie czeka³ przez 3 miesi¹ce bez sygna³u tele-
wizyjnego by móc zawrzeæ now¹ umowê. 

Co sk³oni³o Aster do wprowadzenia promo-
cji, która mo¿e nadwyrê¿yæ wizerunek opera-
tora w oczach jego obecnych klientów, p³ac¹-
cych wysokie stawki abonamentowe? Przypu-
szczam, ¿e sprawia to rosn¹ca konkurencja na
rynku warszawskim ze strony takich operato-
rów jak Spray czy Multimedia Polska.

W promocjach czêsto stosowana jest zasada:
P³aæ taniej, ale zostañ u nas. Taka promocja ude-
rza w konkurencjê, ale klient jest zadowolony
a prawo nie jest naruszone. Chyba, ¿e cena jest
dumpingowa. Dumping oznacza, ¿e cena us³ugi
jest ni¿sza od kosztów jej wytworzenia. Prakty-
ki dumpingowe s¹ szkodliwe dla rynku albo-
wiem ograniczaj¹ konkurencjê czyli zmniejsza-
j¹ mo¿liwoœæ trwa³ych obni¿ek poziomu cen,
zmniejszaj¹ starannoœæ o jakoœæ us³ug. W ich
wyniku eliminowane s¹ z rynku przedsiêbior-
stwa, dziêki którym trwa nieustanna walka kon-
kurencyjna. Ten, kto pozostanie bêdzie móg³
dyktowaæ ceny. 

Andrzej Rogiński

ASTER tańszy dla wybranych 

REKLAMA REKLAMA

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

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

0602−787−017, 0601−097−814
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Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

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

hurt detal
✓ grzejniki  

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

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

W czwartek, 26 czerwca, mieszkañcy mog¹ zapo-
znaæ siê z koncepcjami zagospodarowania ca³ego
terenu wokó³ Stadionu Dziesiêciolecia i praskiego
nadbrze¿a Wis³y oraz budowy Stadionu Narodowe-
go. Otwarte dla mieszkañców spotkanie odbêdzie
siê o godz. 18.00 w Liceum im. Gen. J. Jasiñskiego
przy ul. Grochowskiej 346/348. Zapraszamy.
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KUPIĘ

�� AAA Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. 

Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
� Antyki, monety, pocztówki, znacz-
ki, obrazy, meble, zegary oraz inne
przedmioty. 

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

Tel. 022 831-36-48
�Monety – Banknoty – Papiery War-
toœciowe. Wycena i Kupno. 

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

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

AUTO−MOTO

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

Tel. 022 615-81-50

AUTO−MOTO/kupię

� Opla – Skodê. Tel. 0506-871-924

AUTO−MOTO/sprzedam

� Seat Ibiza – 1,2 – 2003 r., bezwy-
padkowy, przebieg 28 tys. km, klima-
tyzacja, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka, radio z CD.

Tel. 501-766-070

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

� Bardzo atrakcyjne kredyty dla ka¿-
dego bez zabezpieczeñ!!! Najni¿sze
na rynku oprocentowanie, prowizja
0%. Twój Doradca tel. 696-378-522
Zadzwoñ!!! Teraz promocja dla Eme-
rytów i Rencistów!

MEDYCZNE

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

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

Tel. 0502-444-916

NAUKA

� Francuski, rosyjski – t³umaczenia
umów, faktur, kontraktów, instrukcji
i warunków technicznych, aktów cy-
wilnych, œlubów. Poœrednictwo biur
wykluczone. 

Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka. Tel. 607-163-744

� Matematyka, fizyka, chemia, do-
jazd. Tel. 515-26-25-86
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie nieru-
chomoœciami – studia podyplomowe. 

Tel.022 879-87-66
�� Prawo Jazdy – szkolenie tel. 022
499-34-82  www.abcosk.pl Grochów
ul. Tarnowiecka 54/17
� Szkolenia BHP. Tel. 022 879-87-66
�Szko³a Policealna. Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na Gro-
chowie zabudowany lub niezabudo-
wany – pod budownictwo wieloro-
dzinne. Pilne! 

Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Budynek 80 m kw., na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Tel. 511-97-47-58
�Gara¿ ul. Kinowa. Tel. 0501-123-953
� Mieszkanie 65 m kw. przy ul. Ma-
daliñskiego. Tel. 601-340-510

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Mieszkanie Kobielska, 44 m kw.,
OKAZJA. Tel. 511-917-131 

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Gminne 36,5 m kw. na podobne
parter lub winda. 

Tel. 022 406-32-79; 668-161-736

� Mieszkanie kwaterunek 30 m kw.
na wiêksze mo¿e byæ zad³u¿one. Bez-
poœrednio. 

Tel. 0506-900-820
(po godz. 14.00)

DAM PRACĘ

�� Agencja ochrony poszukuje od
zaraz do pracy mê¿czyzn w wieku
40-60 lat. Bardzo dogodne warunki
pracy i p³acy. 

Tel. 0696-518-491; 0605-730-180
� Atena Security na korzystnych wa-
runkach zatrudni do ochrony obiek-
tów na terenie Targówka i Pragi. 

Tel.0-691-737-741 
lub 022 853-05-05

� Dom Pomocy Spo³ecznej w War-
szawie zatrudni pokojowe, opiekun-
ki. Tel. kontaktowy 022 516-92-26
� Firma z bran¿y us³ug komunalnych
zatrudni osobê na stanowisko: pra-
cownik administracyjny z prawem ja-
zdy. Tel. 022 750-93-13
� Firma kosmetyczna zatrudni HAN-
DLOWCA.Wymagania: prawo jazdy,
dyspozycyjnoœæ, predyspozycje do
nawi¹zywania kontaktów z klientami,
rzetelnoœæ. Tel. 0603-922-944 
� Firma kosmetyczna zatrudni pra-
cownika FIZYCZNO-MAGAZYNO-
WEGO. Wymagania: mile widziana
osoba – tzw. „Z³ota R¹czka”, rzetel-
na. Tel. 603-922-944
� Firma z bran¿y us³ug komunalnych
zatrudni osobê na stanowisko: kie-
rowca kat. C lub C +E, sortowacz od-
padów. Tel. 0660-752-023

GRAFIK KOMPUTEROWY do-
œwiadczenie w poligrafii. Znajomoœæ:
Quark, Corel, Photoshop. CV przesy-
³aæ na: grafik-cv@wp.pl

� Krawcowym (na poprawki kra-
wieckie) i cha³upniczkom. 

Tel. 0606-693-792
� Krawcowej (mo¿e byæ emerytka). 

Tel. 511-97-47-58
�� Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê. 

Tel. 022 815-30-62
� Salon Fryzjerski w Œródmieœciu
zatrudni asystentów fryzjerów
i uczniów. Proponujemy szkolenie
i rozwój. Tel. 022 826-43-26 
�� UNIWERSUM zatrudni pracow-
ników na parkingach strze¿onych. 

Tel. 0-600-930-327
� Zatrudniê PRESERA lub M£ODE-
GO DO PRZYUCZENIA. 

Tel. 022 613-32-79
�Zatrudniê kierowcê kategorii B, C na
sk³adzie materia³ów budowlanych.

Tel. 022 795-13-35; 0602-189-663 
�Zatrudniê osoby do prac manualnych
przy produkcji i pakowaniu s³odyczy.
Wymagana aktualna ksi¹¿eczka badañ
Sanepidu. Tel. 022 611-95-86 w.16

PRAWNE

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

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

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

Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny zakres.
Kancelaria Prawna Pietruk s.c. Kon-
kurencyjne ceny ul. Grochowska
306/308 lok. 29. Tel. 022 879-92-29;
0502-27-51-94; www.pietruk.eu 

RÓŻNE

� Biuro Rachunkowe, pe³en zakres
us³ug + BHP. Ul. Tarnowiecka 54 od
Grochowskiej. Tel. 601-177-247
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê, ¿yczli-
wie pomogê, cierpliwie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60; 0606-763-006
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE. Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul. Kaw-
cza 40. Tel. 0600-236-046

SPORT

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

USŁUGI

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

0607-838-608
��ALKO PRZEPROWADZKI i me-
blowozy. 1 z³/km. Tel. 0512-139-430
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

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

Tel. 0602-396-976
��ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-ka,
Promocja dekoder Polsatu za 99 z³, 1
m-c gratis i 37,90 z³/m-c, satelity bez
op³at 700 programów w tym 17 pol-
skich (Polonia, TRWAM), anteny TV –
naziemne. Sprzeda¿, monta¿, naprawa,
gwarancja!  www.lemag-tvsat.waw.pl

Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
�� Automatyczne pralki – naprawa,
tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, monta¿, in-
stalacje elektryczne, pralki. 

Tel. 0601-93-68-05; 022 612-92-70
�� Elektryczne. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia). 

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

Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� Elektryk – awarie, instalacje,
odbiory, przy³¹cza, upr. bud.

Tel. 022 783-80-40; 502-155-055
� FOCUS SERVICE - naprawa tele-
wizorów w domu klienta. 

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

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

Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, panele,
gwarancja – Firma G³owacki. 

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

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

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

Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
� �� Hydrauliczne, inst.CO., Inst.
Wod.-Kan., przeróbki. 

Tel. 0516-508-397
��Malowanie, tapetowanie, panele. 

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

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

Tel. 022 612-21-74; 0501-028-073
� MALOWANIE, GLAZURA I IN-
NE. Tel. 0504-242-103

��Malarz Gipsiarz z du¿ym doœwiad-
czeniem wykonuje solidne remonty. 

Tel. 880-846-705; 884-151-187
�� Nadruki na odzie¿y i gad¿etach.
Ul. Patriotów 237. 

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

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

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

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

Tel. 671-94-53; 0692-420-605
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek), z³om
w ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport. Sprz¹-
tanie piwnic. Tel. 022 499-20-62 
� Pralki, lodówki. Tel. 0601-361-830; 

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

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

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

Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
�� REMONTY. Tel. 0504-242-103
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. Tel. 022 810-38-04; 

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

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

Tel. 0663-511-771 
� Uk³adanie parkietów, przek³adanie,
cyklinowanie, lakierowanie – osobiœcie. 

Tel. 022 810-70-88; 0609-542-545
�� US£UGI KSIÊGOWE WAR-
SZAWA WAWER KPiR, rycza³t,
ZUS, US. Tel. 022 812-05-95 
� ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy,
pranie verticali. Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i naprawy. 

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

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

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

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813

GRAFIK KOMPUTEROWY do-
œwiadczenie w poligrafii. Znajo-
moœæ: Quark, Corel, Photoshop.
CV przesy³aæ na: grafik-cv@wp.pl

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

www.pietruk.eu 

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

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej po-
staci, makulaturê, st³uczkê. W³a-
sny transport. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 
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NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA REKLAMA

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. Nr 80 poz. 721.) Prezydent m.st. Warszawy informuje, ¿e:

1. W Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu m.st.
Warszawy w dzielnicy Weso³a zosta³o wszczête postêpowanie administracyj-
ne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowê dla inwestycji pole-
gaj¹cej na budowie ulicy Koœciuszki na odcinku od ulicy S³owackiego do uli-
cy Niemcewicza, na terenie dzia³ek ew. nr 1/2, 43, 23, 70/11, 70/12, 70/13,
70/14, 55, 70/21, 95, 127/3, 154/1, 154/2, 71/1, 71/4, 19/1, 21/1, 22/1, 22/2
z obrêbu 06-02 w dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy.

2. Ka¿dy, kto wyka¿e interes prawny ma prawo sk³adania wniosków i uwag w
powy¿szej sprawie w siedzibie Urzêdu dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy w
Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 05-075
Warszawa-Weso³a, ul. 1. Praskiego Pu³ku 33, pok. 206, w terminie 14 dni od
daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U.03.80.721 z póŸn. zm.), Prezydent m.st. Warszawy informuje, ¿e:

1. W Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Weso³a zosta³o wszczête postêpowanie admi-
nistracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie ulicy Leœnych Zió³, na terenie dzia³ki
ew. nr 174 z obrêbu 07-17 w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy.

2. Ka¿dy, kto wyka¿e interes prawny ma prawo sk³adania wniosków i uwag
w powy¿szej sprawie w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy
w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 05-075
Warszawa-Weso³a, ul. 1. Praskiego Pu³ku 33, pok. 206, w terminie 14 dni
od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia.
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PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) 

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209, 022 424-04-80
Stomatologia – tel. 022 424-04-81, Rehabilitacja tel. 022 610-25-94

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)     Przychodnia czynna pon.–pt. 700–2100

ZAPRASZAMY DO PORADNI: Neurologicznej �� Dermatologicznej �� Ortopedycznej 
�� Diabetologicznej �� Urologicznej �� Alergologicznej �� Chirurgii naczyniowej 
�� Chirurgii onkologicznej �� Angiografii fluoresceinowej �� Leczenia bólu
�� Okulistycznej �� Ginekologicznej �� Kardiologicznej �� Testów wysi³kowych

�� Tomografia komputerowa �� Rezonans magnetyczny �� Badania angiograficzne
�� Badania USG, Doppler Duplex �� Badania RTG �� Echo serca p/prze³ykowe

Oferujemy również  us ługi  komercy jne!
K R Ó T K I E  T E R M I N Y  O C Z E K I W A N I A !

Radiologia tel. (022) 424 04 79, kom. 0697−973−807




