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Promocyjna cena
koron porcelanowych
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Logika k³adki
W schy³kowych czasach pol-

skiego socjalizmu, jako pocz¹tku-
j¹cy reporter otrzyma³em zadanie
napisania miejskiego reporta¿u
œledczego: dlaczego popo³udnia-
mi w osiedlowych sklepach sa-
moobs³ugowych brakuje œwie¿e-
go chleba... Ruszy³em w teren.

No i faktycznie, brakowa³o.
To by³o ustalenie pierwsze. Na
pó³kach le¿a³y pojedyncze bo-
chenki baltonowskiego, twarde-
go tak, ¿e palcem nie naci-
œniesz. W jednym z samów po-
stanowi³em zapytaæ kierownicz-
kê. Wdar³em siê na zaplecze,
a tam zapach cudownie wypie-
czonego, cieplutkiego pieczy-
wa. Pod œcianami, na korytarzy-
ku skrzynki z chlebem.

Pytam, dlaczego tu, a nie na
pó³kach sklepowych? A kierow-
niczka mówi: wy³o¿ê dopiero ju-
tro rano. Dlaczego?! Proszê pa-
na, to œwie¿y chleb, poszed³by
w piêæ minut! I nie mia³abym
chleba w ogóle. Ludzie zaczêli-
by siê wpisywaæ do ksi¹¿ki skarg
i ¿yczeñ, dyrekcja by mi premiê
obciê³a... Wszyscy tak robimy. 

Napisa³em, choæ ka¿dy z ko-
lejnych redaktorów akceptuj¹-
cych tekst do druku mówi³: Bo¿e,
jakie g³upie. A to by³a specyficz-
na logika wychowanego przez
socjalizm mened¿era sklepowe-
go. Przypominam sobie ten fakt,
ile razy przechodzê ko³o gotowej
od przesz³o miesi¹ca, ale wci¹¿
zamkniêtej k³adki dla pieszych
przez ulicê Ostrobramsk¹, na
wysokoœci Grenadierów. Zasia-
ne trawniczki, pomalowane balu-
stradki, odpicowane wszystko
na b³ysk. A zamkniête. 

Na pewno urzêdnicy miejscy
maj¹ jakieœ tego logiczne wyt³u-
maczenie. Tylko, ¿e trudno zro-
zumieæ, po co trzeba t³uma-
czyæ, zamiast po prostu otwo-
rzyæ to, co jest gotowe.

Tomasz Szymański
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W trosce o bezpieczeñstwo pasa¿erów urucho-
miono specjaln¹ liniê telefoniczn¹. Od teraz, gdy
zauwa¿ymy, ¿e w pobli¿u dzieje siê coœ niepoko-
j¹cego wystarczy wys³aæ smsa z informacj¹,
w której zawiadomimy o tym Stra¿ Miejsk¹. 

Uwa¿aj z „MIESZKAÑCEM”
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LAPTOPY, KOMPUTERY, NETBOOKI

NAPRAWA I SERWIS 
SKUP UŻYWANYCH LAPTOPÓW także zepsutych

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH LAPTOPÓW atrakcyjne ceny!!!

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

www.sinpro.pl serwis@sinpro.pl
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Kronika policyjna

ssssttttrrrr.... 2222
Zerzeñ: nikt o
nas nie pamiêta

ssssttttrrrr.... 4444
Z miasta ssssttttrrrr....    6666
Felietony ssssttttrrrr....    7777
Rozmowa 
z Sebastianem
Wierzbickim

ssssttttrrrr....    8888
Parking dzieli
Rembertów?

ssssttttrrrr....    9999
Ognisty Folk
Evening ssssttttrrrr....    9999
Dzielnicowo na
sportowo ssssttttrrrr....    11113333
Warszawa, 
ta ko³o Anina

ssssttttrrrr....    11115555
O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

MAŁE MIESZKANIA
3 i 4−pokojowe
metraże od 38 m2

Ceny od 6800 zł za m2

z dogodną zapłatą
ul. BESKIDZKA 31

Tel./fax 22 879−73−86

Nowa siedziba: 
ul. Grochowska 336

(w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Miñsk¹)
tel. (22) 646-02-57         

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

OPTYK, OKULISTA

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

Centrum Medyczne VITAL

Zapisy do lekarzy rodzinnych
ul. Kwatery G³ównej 46 lok. U1

(Olszynka Grochowska)
tel.: 22 414 14 80 www.vitalclinic.pl

www.egrib.pl

INWESTYCJA NA UKOÑCZENIU
Budynek kameralny, ogrodzony
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Rodzinny „biznes”
Policjanci z grupy zajmuj¹cej siê zwalczaniem przestêpczoœci sa-

mochodowej wchodz¹c na teren posesji w Rembertowie, gdzie by-
³a „dziupla” samochodowa, zastali mê¿czyzn którzy w³aœnie de-
montowali hondê accord. 55-letni Andrzej T. us³ysza³ zarzut paser-
stwa, jego dwaj synowie, 25-letni Sebastian, 28-letni Daniel, a tak-
¿e ich znajomy, 33-letni Maciej R. odpowiedz¹ za kradzie¿ z w³a-
maniem samochodu o wartoœci 100 tysiêcy z³otych.

Rozbój na przystanku
Komunikat, który us³yszeli policjanci w radiostacji, dotyczy³ dwóch

m³odych mê¿czyzn, którzy bij¹ trzeciego. Informacja pochodzi³a od
operatora monitoringu miejskiego. Po kilku minutach, w bezpoœre-
dnim poœcigu policjanci zatrzymali obu sprawców rozboju. 18-latko-
wie, Miko³aj W. i Sebastian S. zaatakowali stoj¹cego na przystanku
ch³opaka, pobili go i ukradli dokumenty, telefon i... 3 z³ote. Policjanci
odzyskali ³up. M³odym mê¿czyznom grozi do 12 lat wiêzienia.

Chcieli wy³udziæ 12 tysiêcy z³otych
Tomasz M. (lat 40), 34-letni Dominik N. i 49-letni Miros³aw S.

w trójkê postanowili wy³udziæ z banku 12 tysiêcy z³otych. Wpadli
na gor¹cym uczynku, tu¿ przed podpisaniem umowy. Do transakcji
nie dopuœcili  funkcjonariusze wydzia³u do walki z przestêpczoœci¹
gospodarcz¹ i korupcj¹. Tomasz M. przed³o¿y³ sfa³szowane doku-
menty o zatrudnieniu i zarobkach i z³o¿y³ wniosek o przyznanie mu
12 tysiêcy z³otych. Funkcjonariusze ustalili, ¿e 40-latek nie dzia³a³
sam. Mia³ dwóch wspólników. Jeden wystawi³ fa³szywe dokumen-
ty, drugi pomaga³ w organizacji ca³ego przedsiêwziêcia. 

Zasadzka na wymuszaczy 
Do komendy zg³osi³ siê cz³owiek, który poinformowa³ policjan-

tów o próbie wymuszenia od niego pieniêdzy. Kolejnej. Z relacji po-
krzywdzonego wynika³o, ¿e trzech mê¿czyzn w tym dwóch Ormian
po raz drugi ¿¹da od niego pieniêdzy. Tym razem ma im przekazaæ
20 tysiêcy z³otych. Spraw¹ zajêli siê kryminalni. Przygotowali za-
sadzkê.  Zatrzymanie mia³o nast¹piæ w momencie przekazywania
pieniêdzy. W trakcie czynnoœci jeden ze sprawców zacz¹³ uciekaæ,
nie reagowa³ na okrzyki i polecenia funkcjonariuszy, wtedy oddano
strza³y ostrzegawcze i po krótkim poœcigu zatrzymano 30-letniego
Marcina P. Wspólnie z dwoma Ormianami trafi³ do policyjnego aresztu. 

Zatrzymany sprawca 
fa³szywych alarmów bombowych

Policjanci z Pragi Po³udnie zatrzymali 29-letniego mê¿czyznê
podejrzewanego o dwukrotne gro¿enie wybuchem ³adunku bombo-
wego w budynku S¹du Rejonowego przy ulicy Terespolskiej. 
£ukasz K. oœwiadczy³ funkcjonariuszom, ¿e dzwoni³ z informacja-
mi o bombie w celu zak³ócenia pracy S¹du i niedopuszczeniu do
prowadzenia rozpraw. £ukasz K. by³ ju¿ wielokrotnie notowany
przez policjê. toms
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Ponownie widaæ, jak u³om-
ne jest polskie prawo i do jak
skandalicznych sytuacji dopro-
wadza. Tym razem doœwiad-
czaj¹ tego lokatorzy kamienicy
przy ul. Szaserów 102, która na
mocy „dekretu Bieruta” zosta³a
po wojnie odebrana
prywatnym w³aœcicie-
lom i sta³a siê ko-
munaln¹. Kilka lat te-
mu budynek zosta³
zwrócony spadkobier-
czyni w³aœcicieli, a
nastêpnie sprzedany
„z lokatorami”.

– Od 2008 roku jest
coraz gorzej – skar¿¹
siê lokatorzy. – Nowy
w³aœciciel najpierw
podniós³ nam czynsz,
a potem wypowiedzia³
umowy najmu i za¿¹-
da³ eksmisji. Sprawy
trafi³y do s¹du i tam
ugrzêz³y. Nie ma roz-
strzygniêcia, czy loka-
torom nale¿y siê eks-
misja i prawo do loka-
li socjalnych. W miej-
scu kamienicy przy Szaserów
102 ma powstaæ  nowy budy-
nek. 

Dzwonimy do biura inwesto-
ra i dowiadujemy siê, ¿e mie-
szkania bêd¹ gotowe pod ko-
niec przysz³ego roku. Cena me-
tra kwadratowego to oko³o 9 ty-
siêcy z³otych. Inwestor ju¿ roz-
pocz¹³ prace rozbiórkowe starej
kamienicy. Przera¿eni lokato-
rzy (na zdjêciu) zaalarmowali
media. – Po interwencji przyje-
cha³ wiceburmistrz Robert

Kempa – relacjonuj¹ – i powie-
dzia³, ¿e tak nie mo¿na trakto-
waæ ludzi i spowodowa³ wstrzy-
manie zgody na rozbiórkê bu-
dynku, dopóki tutaj mieszkamy.

Czas p³ynie, a w³aœcicielowi
budynku zale¿y na jak najszyb-

szym usuniêciu niewygodnych
lokatorów. Na trawniku przed
kamienic¹ postawi³o siê bu-
dowlane ogrodzenie, a w po³o-
wie czerwca zosta³ odciêty do-
p³yw wody do budynku. 
– Ob³êd! – mówi za³amana pa-
ni Mariola, która mieszka tu
z mê¿em i trojgiem dzieci.
– Wszêdzie s³ychaæ o tej groŸnej
bakterii, a ja nawet nie mogê
umyæ warzyw naszemu sied-
miomiesiêcznemu Jakubowi…
Jej s¹siadka, przebywaj¹ca na

emeryturze pani Bo¿enka, nie-
dawno odebra³a ze szpitala
schorowanego mê¿a. – M¹¿ nie
chodzi, le¿y ca³y czas w ³ó¿ku.
Bez wody nawet nie mam jak go
umyæ… – bezradnie rozk³ada
rêce. Dramat.

W³aœciciel budynku zapew-
nia nas, ¿e wody nie pod³¹czy.
– Ja te¿ mam serce i chcê siê
z lokatorami dogadaæ – mówi
„Mieszkañcowi”. – Niech sobie
znajd¹ jakieœ inne lokale, a ja
przez dwa miesi¹ce zap³acê za
nich czynsz. W klatce schodo-
wej kamienicy ju¿ zosta³ odciê-
ty pr¹d. Mimo wstrzymania
rozbiórki zapowiada siê eskala-
cja utrudnieñ. Lokatorzy pisz¹
do prezydent Warszawy, woje-
wody, Sanepidu i Pinbudu.

Oczekuj¹ reakcji urzêdów i sa-
morz¹du. – Piszemy tu, dzwoni-
my tam, a oni maj¹ nas w d… -
smutnie podsumowuj¹ swoje
wo³ania o pomoc.

– To lokatorzy z prywatnego
budynku i dzielnica nie mo¿e im
zapewniæ innych mieszkañ –
mówi wiceburmistrz Kempa. 
– Taki obowi¹zek spoczywa na
w³aœcicielu. Obiecuje jednak
„Mieszkañcowi”, ¿e jeszcze raz
przyjrzy siê wnioskom, które
lokatorzy sk³adali do Wydzia³u
Zasobów Lokalowych i dodaje:
– Nie mo¿emy w³aœcicielowi
nakazaæ pod³¹czenia wody, ale

jakoœ trzeba pomóc
tym ludziom. Przygl¹-
damy siê sprawie i ra-
zem z prawnikami szu-
kamy sposobu rozwi¹-
zania problemu. Go-
dzinê po rozmowie 
wiceburmistrz dzwoni
do naszego reportera: 
– Poprosi³em Dyrek-
torkê Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, aby wspól-
nie z pracownikami
przeanalizowa³a sytu-
acjê mieszkañców tej
prywatnej kamienicy
na podstawie wywia-
dów œrodowiskowych.

Do kamienicy przy
Szaserów 102 przyle-
ga budynek z pizzeri¹.
Z jednej strony bu-
dowlanego p³otu trwa

dramat lokatorów. Z drugiej
strony, zaklejonej banerem sty-
lizowanym na œródziemnomor-
ski mur, panuje restauracyjna
atmosfera. Goœcie pizzerii zda-
j¹ siê nie wiedzieæ o dramacie
rozgrywaj¹cym siê po s¹siedz-
ku. I pewnie tak jest. Gorzej, ¿e
od wielu lat, w³adze, zdaj¹ siê
nie widzieæ tragedii lokatorów
zwracanych kamienic. I niewie-
le robi¹, by takim dramatom za-
pobiec…

Adam Rosiński 

IIIIDDDDYYYYLLLLLLLLAAAA IIII     DDDDRRRRAAAAMMMMAAAATTTT
Przy Szaserów 102 cienki p³ot rozdziela kawiarnian¹
idyllê i lokatorski dramat. Dramat czworga rodzin
mieszkaj¹cych w prywatnej kamienicy.

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

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

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

ZZ aa pp rr aa ss zz aa mm yy ::   ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl
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Wyjmowaæ kluczyk ze sta-
cyjki, czy zostawiæ silnik „na
chodzie”? Przecie¿ to ledwie
minuta! Wyjmowaæ! Ko-
niecznie, by unikn¹æ niespo-
dziewanej kradzie¿y! Z³o-
dziej ma proste zadanie: gdy
jesteœmy wewn¹trz ogrodze-
nia, wskoczyæ do urucho-
mionego samochodu i pê-
dem odjechaæ. Jeœli zaœ
szczêœliwie wprowadzimy
auto na posesjê, ponownie
musimy wysi¹œæ by za-
mkn¹æ bramê.

Z drugiej strony, wy³¹cza-
nie samochodu i po kilku-
dziesiêciu sekundach uru-
chamianie na nowo jest iry-
tuj¹ce, podnosi spalanie,
niepotrzebnie obci¹¿aj¹c na-
sz¹ kieszeñ i nasze œrodowi-
sko. Czyli jednak gasiæ sil-
nik? Ale to nie ustrze¿e nas
przed k³opotami, bo w samo-
chodzie zosta³a torebka,
teczka z wa¿nymi dokumen-
tami, laptop, telefon… Szyb-
ki z³odziej mo¿e przysporzyæ
strat i narobiæ nam du¿ych
k³opotów!

Zatem dziœ stawiamy na
komfort i bezpieczeñstwo,
inwestuj¹c we w³asny spokój
i - za nie tak wielkie pieni¹-
dze - chroni¹c swoje mienie.

Bez wysiadania w mróz czy
deszcz, pilotem otwieramy
bramê wjazdow¹, która na-
stêpnie „sama” siê zamyka.

Chodzi o to, by podj¹æ de-
cyzjê o wygodzie, bezpie-
czeñstwie i funkcjonalnoœci,
o komforcie, jaki za-
pewni brama z napê-
dem. Ale w urz¹dze-
niu pracuj¹cym w wa-
runkach ekstremal-
nych, niezwykle wa¿-
na jest jakoœæ - napêd
napêdowi nierówny!
Tu warto stawiaæ na
sprawdzon¹ nieza-
wodnoœæ, przy roz-
s¹dnej cenie.

Jest jeden warunek:
wszystkie elementy,
bez wyj¹tku, musz¹
byæ oryginalne, z ate-
stami. Có¿ bowiem,
¿e oszczêdzisz teraz
sto czy dwieœcie z³o-
tych, gdy po krótkim
czasie sypi¹ siê awa-
rie, a urz¹dzenia nie
mo¿na w ¿aden spo-
sób odkrêciæ do na-
prawy bez uszkadzania go,
bo na przyk³ad „zaoszczê-
dzono” tak¿e na zwyk³ych,
wydawa³oby siê, nieistot-
nych œrubach, które pod

wp³ywem czynników atmo-
sferycznych zardzewia³y i s¹
nie do ruszenia?  A to, nie-
stety, generuje kolejne ko-
szty… Albo nie oryginalna
lampa na bramie po roku -
dwóch wygl¹da obskurnie

i szpeci posesjê? Lepiej za-
wczasu, nie przep³acaj¹c,
zainwestowaæ w coœ porz¹d-
nego, co bêdzie nam nieza-
wodnie s³u¿y³o d³ugie lata.

Zatem - jeœli automatyka, to
od dobrego producenta, z re-
komendacj¹ u¿ytkowników,
a najlepiej - instalowana
przez solidn¹ firmê, która da-
je gwarancjê jeszcze d³u¿sz¹,
ni¿ producent, wie, jakie zna-

czenie ma porz¹dny
serwis bie¿¹cy, ma
kompetentnych pra-
cowników i w pe³ni
odpowiada za prawi-
d³owe funkcjonowa-
nie urz¹dzenia. 

Rzadko dzisiaj spo-
tykane cechy: solid-
noœæ, odpowiedzial-
noœæ i - przy rozs¹d-
nych cenach i nor-
malnej przecie¿ chêci
zarobienia - nie na-
stawianie siê na ma-
ksymalny zysk za
wszelk¹ cenê „a po-
tem zobaczy siê, 
co dalej” znajdziemy
w firmie EMTECH
z ul. Widocznej 81
(sklep niemal vis á vis
stacji kolejowej Wa-
wer). Œwietne od lat

doœwiadczenie, mnóstwo rea-
lizacji w Polsce, bo firma pro-
wadzi tak¿e dwa sklepy inter-
netowe (www.faac-sklep.pl
oraz www.came-sklep.pl),

s³owem - prawdziwy skarb,
i to po drodze! Warto tam zaj-
rzeæ i poznaæ szczegó³y ofer-
ty, choæby pod rozwagê. 

- Najwa¿niejsza jest saty-
sfakcja z dobrej pracy i rze-
telnoœæ - mówi w³aœciciel, 
Jacek Mielczarek. - To nas
odró¿nia od wielu konkuren-
tów, ¿e bardzo dbamy o ja-
koœæ, nie przesadzaj¹c z ce-
n¹. No i - bierzemy pe³n¹ od-
powiedzialnoœæ za nasze
dzia³ania instalacyjne czy
konserwatorskie. Dajemy
gwarancje d³u¿sze, ni¿ pro-
ducenci! Nie stosujemy ¿ad-
nych zamienników. Automa-
tyka ma u³atwiaæ ¿ycie, a nie
przysparzaæ k³opotów!

Oferta jest ogromna i daje
ogromne mo¿liwoœci.  Na przy-
k³ad warto siê przyjrzeæ ró¿-

nicy miêdzy wersj¹ STAN-
DARD - porz¹dn¹, funkcjo-
naln¹ i ca³kowicie wystarcza-
j¹c¹ do bie¿¹cego korzysta-
nia (z trzyletni¹ gwarancj¹,
wszystkie elementy oryginal-
ne) a wersj¹ EXCLUSIVE,
która zawiera bardzo dok³a-
dnie przemyœlane, komforto-
we wyposa¿enie, w zestawie
dro¿sze ledwie o oko³o 10%.
Gdyby poszczególne, doda-
ne elementy dokupowaæ od-
dzielnie (na przyk³ad dodat-
kowe piloty do otwierania
i zamykania), a nie w zesta-
wie, kosztowa³oby to zdecy-
dowanie dro¿ej! A to nie je-
dyna korzystna niespodzian-
ka, jak¹ Pañstwu tam za-
proponuj¹! Naprawdê war-
to skorzystaæ, póki sezon
w pe³ni. AS 2011

KOMFORTOWO
I BEZPIECZNIE

Komfortowo i bezpiecznie czuj¹ siê
ci, którzy podje¿d¿aj¹c pod dom nie
musz¹ wysiadaæ, bez wzglêdu na po-
godê, by otworzyæ bramê i wjechaæ
na swoj¹ posesjê. 

EMTECH – ul. Widoczna 81, 
tel. 22 740 42 82; emtech@data.pl; 

czynne pon.−pt. godz. 8−17. 
Sklepy internetowe: 

www.faac−sklep.pl oraz www.came−sklep.pl
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Jolanta Koczorowska, wraz
z kilkorgiem radnych, wziê³a
udzia³ w spotkaniu zorganizowa-
nym 18 czerwca przez Radê Osie-
dla Zerzeñ. Sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej nr 109 by-
³a wype³niona po brzegi. Najwiê-
cej emocji wzbudzi³y kwestie
odwodnienia osiedla oraz oœwiaty.

Strach 
przed powodzi¹

Krzysztof  Waœkiewicz, prze-
wodnicz¹cy Rady Osiedla,
przedstawi³ g³ówne problemy
zwi¹zane z odprowadzaniem
wód z nisko po³o¿onych terenów.
- Do nas sp³ywa po opadach wo-
da z ca³ego Wawra. Tymczasem
rowy od 20 lat s¹ konserwowane
tylko w podstawowym zakresie,
a wiele z nich jest nielegalnie za-
sypywanych – wyjaœnia³. Przyto-
czy³ przyk³ad budowy osiedla,
podczas której nie tylko zasypa-
no fragment rowu, ale te¿ nawo-
¿¹c ziemiê na podmok³e grunty
spowodowano znaczne podnie-
sienie siê czêœci terenu. 

Tak powstaj¹ce ró¿nice pozio-
mów wi¹¿¹ siê z niebezpieczeñ-
stwem zalewania ni¿ej po³o¿o-
nych obszarów. Mieszkañcy do-
magali siê interwencji w³adz
w przypadkach oczywistych na-
ruszeñ prawa przez inwestorów
buduj¹cych w ich okolicy, a tak¿e
podjêcia dzia³añ s³u¿¹cych utrzy-
maniu rowów odprowadzaj¹cych
wodê w odpowiednim stanie. 

Jolanta Koczorowska odpar-
³a, ¿e utrzymanie rowów nie le-

¿y w kompetencjach dzielnicy.
Jak wyjaœnia³a, rowy przebie-
gaj¹ przez dzia³ki prywatne
(nie zawsze mo¿na okreœliæ
w³aœcicieli tych gruntów), nie
wszystkie s¹ nawet w³aœciwie

zewidencjonowane. Wspo-
mnia³a o pomyœle jaki narodzi³
siê w sto³ecznym ratuszu,
utworzenia jednej spó³ki, która
na wzór Zarz¹du Dróg Miej-
skich zajmuj¹cego siê ulicami,
troszczy³aby siê o urz¹dzenia
melioracyjne w ca³ej Warsza-
wie. Pomys³ ten jednak, jak do-
t¹d, nie nabra³ realnych kszta³-

tów, poszczególne rowy maj¹
ró¿nych administratorów i za-
rz¹dzanie nimi jest skompliko-
wane. Trzeba bowiem patrzeæ
na nie jak na system i uwa¿aæ,
aby poprawiaj¹c sytuacjê

w jednym miejscu nie zaszko-
dziæ w innym. 

Kto tu jest 
gospodarzem?

Tym, co dzielnica mo¿e robiæ
(i robi, jak podkreœli³a pani bur-
mistrz) jest zapewnienie dro¿-
noœci przepustów pod ulicami
oraz umieszczanie odpowie-

dnich zapisów w wydawanych
pozwoleniach na budowê, tak
aby inwestorzy byli zobowi¹za-
ni do utrzymania rowów bie-
gn¹cych przez ich dzia³ki.
W pozosta³ych sprawach Urz¹d
Dzielnicy mo¿e jedynie moni-
towaæ inne instytucje.

- W ci¹gu ostatniego roku nie
nast¹pi³y fizycznie, na gruncie,
¿adne dzia³ania, które by

uchroni³y pañstwa przed kata-
klizmem, jeœli taki nadejdzie –
przyzna³a Jolanta Koczorow-
ska. Przypomnia³a przy tym, ¿e
ona sama jest burmistrzem od
pó³ roku i w tym czasie pog³ê-
bia wiedzê i stara siê poprawiæ
sytuacjê. 

Mieszkañcy nie kryli ziryto-
wania. – Czy pani siê czuje 

gospodarzem tego terenu? Mam
wra¿enie, ¿e nie, bo na wszystkie
pytania odpowiada pani: to nie
moja sprawa – denerwowa³ siê
jeden z uczestników spotkania. -
Nie mogê obiecywaæ, ¿e zrobiê
coœ, co ode mnie nie zale¿y, bo
to by by³o oszukiwanie pañstwa
– odpiera³a ataki pani burmistrz.
Doda³a, ¿e od dziewiêciu lat
obowi¹zuje ustrój Warszawy,
który ograniczy³ kompetencje
w³adz samorz¹dowych ni¿szego
szczebla. Obecne dzielnice maj¹
znacznie mniejsze mo¿liwoœci
decydowania o swoich spra-
wach, ni¿ niegdysiejsze war-
szawskie gminy.

Szko³a pêka
w szwach

W³aœciwie w ka¿dy z poru-
szanych tematów, czy to inwe-
stycje drogowe, czy wodno-ka-
nalizacyjne, czy wreszcie kwe-
stie komunikacji miejskiej,
wpisana by³a konkluzja: osiedle
Zerzeñ jest zapomnianym za-
k¹tkiem Wawra. Niewspó³-
miernoœæ nak³adów i potrzeb
mieszkañców najlepiej widaæ
by³o podczas omawiania spraw
oœwiaty. Reprezentuj¹ca mie-
szkañców Dagmara Zawadzka
przypomnia³a, ¿e miejscowa
szko³a jest drug¹ w Wawrze co
do liczby dzieci, a jedn¹
z mniejszych jeœli chodzi o ba-
zê lokalow¹. W przysz³ym roku
szkolnym liczba oddzia³ów
(klas) wyniesie 20, gdy tymcza-
sem pomieszczeñ jest tylko16.
Ju¿ od dwóch lat dzieci ucz¹ siê
na dwie zmiany, a uczniów
wci¹¿ przybywa, bo Zerzeñ sta-
je siê coraz bardziej popularny
wœród m³odych ludzi, którzy

kupuj¹ tu mieszkania. Jak wy-
nika z danych zaprezentowa-
nych przez Dagmarê Zawadz-
k¹, liczba dzieci, które nie
ukoñczy³y 13 roku ¿ycia zwiêk-
szy³a siê przez dwa lata o 55
proc. Pal¹cym problemem jest
w tej sytuacji równie¿ brak
przedszkola oraz miejsc rekrea-
cji dla najm³odszych.

- Wawer ma 13 osiedli, nie
bêdzie wszêdzie pe³nej infra-
struktury oœwiatowej, od ¿³obka
do liceum – stwierdzi³a Jolanta
Koczorowska. Z jej wyjaœnieñ
wynika, ¿e na nowe placówki
Zerzeñ na razie raczej nie ma
co liczyæ. Dzielnica dysponuje
kwot¹ poni¿ej 20 mln. z³ rocz-
nie na wszystkie inwestycje.
Pani burmistrz zapowiedzia³a
natomiast prace nad zmian¹
granic obwodów szkolnych
oraz przedstawi³a realizowane
i planowane inwestycje, które
poprawi¹ sytuacjê wawerskiej
oœwiaty. Budowane jest w³aœnie
przedszkole przy ul. Œwiebo-
dziñskiej, kolejne powstanie
przy szkole podstawowej przy
ul. Kadetów (w samej szkole
ma równie¿ zwiêkszyæ siê licz-
ba miejsc). Burmistrz wspo-
mnia³a równie¿ o boisku, które
ma powstaæ w rejonie ul. Skal-
nicowej i Traktu Lubelskiego.

Odpowiedzi nie usatysfakcjo-
nowa³y wszystkich mieszkañ-
ców, ale organizatorzy spotka-
nia nie kryli zadowolenia, ¿e
w ogóle uda³o siê przedstawiæ
pani burmistrz problemy osie-
dla. Jolanta Koczorowska za-
pewni³a, ¿e chêtnie weŸmie
udzia³ w kolejnych spotkaniach,
poœwiêconych ju¿ wybranym
zagadnieniom, jak plany zago-
spodarowania przestrzennego,
na których dok³adne omówienie
nie by³o tym razem czasu.

Przemysław Bogusz

Zerzeń: nikt o nas nie pamięta!

Saska Kêpa 
– ul. Królowej Aldony

W ramach programu
Opieki nad Zabytkami po-
³udniowopraski Zak³ad Go-
spodarowania Nierucho-
moœciami prezentuje infor-
macje dot. historii dzielnicy.
Dziœ  ulica Królowej Aldo-
ny na Saskiej Kêpie.

Ulica Królowej Aldony zo-
sta³a wytyczona w latach
trzydziestych XX wieku.
Swoj¹ nazwê zawdziêcza
ksiê¿niczce litewskiej z dyna-
stii Giedyminowiczów, póŸ-
niejszej królowej Polski, ¿o-
nie Kazimierza Wielkiego. 

Przy ul. Królowej Aldony 1
mieœci siê dom, który zapro-
jektowa³ dla siebie wybitny
polski architekt Jan Bogus³awski. By³ on profesorem Wy¿szej Szko³y
Sztuk Plastycznych w Poznaniu i Wydzia³u Architektury Politechniki
Warszawskiej, autorem wielu budynków w Warszawie m.in. kina Pra-
ha przy ul. Jagielloñskiej oraz koœcio³a œw. Andrzeja Boboli przy 
ul. Nobla. By³ tak¿e g³ównym projektantem odbudowy Zamku
Królewskiego w Warszawie. W 1976 roku zosta³ wyró¿niony nagro-
d¹ honorow¹  za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie architektury.

Willa przy ul. Królowej Aldony 3 (na zdjêciu) to dom innego pol-
skiego architekta Lucjana Korngolda. Zosta³ wzniesiony w 1938 r.
w stylu modernistycznym. Z zewn¹trz budynek prezentuje siê doœæ
skromnie, autor projektu ozdobi³ jedynie elewacjê „p³askim wyku-
szem” ze wzorem pruskiego muru. Imponuj¹co zaprojektowa³ nato-
miast wnêtrze budynku zdobi¹c je m.in. „huculskimi miskami” w su-
ficie holu, porêczami schodów z kutymi z ¿elaza konikami morskimi. 

Lucjan Korngold wyemigrowa³ z Polski na pocz¹tku II wojny
œwiatowej. Po wojnie jego willa sta³a siê domem wielorodzinnym,
w którym mieszka³ m.in. wybitny polski aktor Jan Kobuszewski.
Przy ul. Królowej Aldony 13 znajduje siê willa Leopolda Starzew-
skiego, wybudowana w stylu modernizmu historycznego w latach
1932-33 wed³ug projektu Juliana Ambroziewicza, autora innego
budynku po³o¿onego przy skrzy¿owaniu ul. Królowej Aldony i ul.
Obroñców, charakteryzuj¹cego siê wymurowanym luksferami, wy-
kuszem klatki schodowej przypominaj¹cym termometr, a tak¿e ¿el-
betow¹ pergol¹ nad tarasem pierwszego piêtra. 

Pisz¹c o ulicy Królowej Aldony warto wspomnieæ o ogrodzie po-
³o¿onym na skrzy¿owaniu z ul. Obroñców, przy dawnej siedzibie
warszawskiego oddzia³u Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków.
Powsta³a tam galeria rzeŸb stworzona przez grupê artystów z Sa-
skiej Kêpy. Autorami rzeŸb s¹ m.in. Mateusz Sikora oraz Teresa
Pastuszko-Kowalska. Dominika Adamska

Dyskusja o problemach osiedla rozgorza³a w przystrojonej ju¿ wakacyjnie sali gimnastycznej SP nr 109

Poprzedni burmistrz Wawra przez cztery lata nie skorzysta³ z naszego
zaproszenia, a tyle chcieliœmy mu powiedzieæ – ¿al¹ siê mieszkañcy
osiedla. Obecna burmistrz przyjecha³a na spotkanie z mieszkañcami,
ale konkretnych odpowiedzi na pytania pad³o z jej strony niewiele.

Uwaga warszawiacy! Sezon na pla¿owa-
nie i relaks nad wod¹ zosta³ oficjalnie roz-
poczêty! Pierwszego lipca nast¹pi³o letnie
otwarcie Basenów nad Wis³¹ (ul. Wa³ Mie-
dzeszyñski 407). W tym roku obiekt prze-
szed³ gruntowny remont. Co siê zmieni³o?

MIEJSCE, W KTÓRYM WARTO BYWAÆ
Przebudowie uleg³ wystrój zewnêtrzny oœrodka. Teraz

obiekt zyska³ zdecydowanie pla¿owy klimat. Wymienio-
no stare p³yty chodnikowe. Nawieziono piasek. Stwo-
rzono „mini pla¿ê”, która stanowi ³¹cznik miêdzy wod¹,
a terenem zielonym. Nowy projekt jest w oczywisty spo-
sób nawi¹zaniem do klubu „Z³oty Buddha”, który znajdu-
je siê tu¿ obok.
W planach przewi-
dziana jest œcis³a
wspó³praca obu tych
miejsc. Rodzi to
nadziejê, ¿e w Stolicy
powstanie miejsce
z powodzeniem ³¹-
cz¹ce w sobie funk-
cje sportowe z czysto
rekreacyjnymi. Jed-
nak to jeszcze nie ko-
niec zmian. Przebu-
dowa objê³a tak¿e te-
ren sanitariatów oraz
szatni. Zmianie ule-
g³o tak¿e po³o¿enie
placu zabaw. Wspo-
mniane inwestycje
z pewnoœci¹ nada-
dz¹ kompleksowi prawdziwie wakacyjn¹, przyjazn¹ at-
mosferê. 

ADRES, KTÓRY TRZEBA ZNAÆ!
Wa³ Miedzeszyñski 407 to adres, który warto zapamiê-

taæ. Jest to idealne miejsce, aby z ca³¹ rodzin¹ spêdziæ
niezapomniane chwile na œwie¿ym powietrzu. Obiekt s³y-
nie z wielu atrakcji. Po zakupie biletu mo¿emy skorzystaæ
z dwóch basenów o wymiarach olimpijskich (50 x 15 m.),
placu zabaw i 50 metrowej zje¿d¿alni (wszystko to w ce-
nie jednej wejœciówki)! W ramach dodatkowych atrakcji,

w czasie  weekendów organizowane bêd¹ pokazy pierw-
szej pomocy oraz stylów p³ywackich. Jest to niepowtarzal-
na okazja, aby poprawiæ nasze indywidualne umiejêtnoœci
i podejrzeæ jak w wodzie radz¹ sobie zawodowcy.

BEZPIECZNA ZABAWA
Nad goœæmi basenów stale czuwa czterech ratowni-

ków oraz obs³uga obiektu. Na terenie przeznaczonym do
nauki p³ywania ratownicy bêd¹ dodatkowo wyposa¿eni
w ko³a ratunkowe i rêkawki dla dzieci, a przy dnie base-
nu zamontowano specjalny gumowy pas maj¹cy zwiêk-
szyæ bezpieczeñstwo u¿ytkowników zje¿d¿alni. Dziêki
rozdawanym, przy zakupie wejœciówek, specjalnym
bransoletkom, na teren oœrodka nie dostan¹ siê osoby
niepowo³ane. Wszystko to sprawi, ¿e Baseny nad Wis³¹
z pewnoœci¹ stan¹ siê jednym z ulubionych letnich

miejsc warszawia-
ków. 

KULTOWE 
MIEJSCE

Moc atrakcji, woda
i zaplecze gastrono-
miczne sprawiaj¹,  ¿e
w s³oneczny dzieñ
obiekt odwiedza na-
wet do 3 tysiêcy osób!
Taki stan rzeczy utrzy-
muje siê od lat. Base-
ny przy Wale Miedze-
szyñskim 407 to wy-
j¹tkowe miejsce na
mapie Warszawy. £¹-
cz¹ siê z nim letnie
wspomnienia ju¿ kilku
pokoleñ mieszkañców

Stolicy. Z czystym sumieniem mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to
miejsce kultowe. A dlaczego warto zajrzeæ tam ponownie
w tym roku? – bo KA¯DEGO dopada tam prawdziwie wa-
kacyjny nastrój.

Pojedyncz¹ wejœciówkê na basen mo¿na nabyæ ju¿ za 20
z³otych, bilet ulgowy (za okazaniem legitymacji) kosztuje 15
z³otych. Po po³udniu czeka na nas promocja, od godziny
17.00 za wejœcie na teren oœrodka zap³acimy odpowiednio
10 i 5 z³otych. Wiêcej informacji o obiekcie pod adresem 
internetowym: http://baseny.walmiedzeszynski407.pl
AS 2011 Oka

SEZON NA BASEN!
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Prezydent Bronis³aw Komo-
rowski zaproponowa³ termin
wyborów parlamentarnych
na dzieñ 9 paŸdziernika
2011 r. i bêd¹ one jed-
nodniowe.

  
W nocy z 30 czerwca

na 1 lipca na Pa³acu Prezy-
denckim w Warszawie wy-
œwietlono barwy Unii Europej-
skiej oraz logo polskiej prezy-
dencji. Iluminacja zwi¹zana by-

³a z inauguracj¹ przewodnictwa
Polski w Radzie Unii Europej-
skiej.

  
Przed Pa³acem Kultury i Na-

uki po 15 latach, 30 czerwca
ponownie zosta³ uruchomiony
zegar kwiatowy. Jego tarczê
tworz¹ ró¿ne gatunki kwiatów
w barwach narodowych i unij-
nych. Czasomierz przedstawia-
j¹cy flagi Polski i Unii Europej-
skiej z elementami zieleni,
o ca³kowitej œrednicy 16,9 m,
wykonany zosta³ z ponad 7 tys.
roœlin  begonii, ¿eniszka, aksa-
mitki rozpierzch³ej i bukszpa-
nu. Na cyferblacie o œrednicy
8,6 m umieszczono wskazówki
o d³ugoœci 4 i 3 metrów. Zegar
znajduje siê od strony Dworca
Kolejowego Œródmieœcie. Bê-
dzie wyznacza³ czas mieszkañ-
com Warszawy od wiosny do
jesieni.

  
Decyzj¹ zarz¹du wojewódz-

twa mazowieckiego projekt bu-
dowy oœmiu parkingów „Parkuj
i JedŸ” w Warszawie otrzyma
unijne dofinansowanie w wyso-
koœci 43,6 mln z³otych. 22

czerwca br. zosta³a podpisana
umowa miêdzy w³adzami woje-
wództwa i miasta. Dziêki temu
w Warszawie przybêdzie kolej-
nych 2600 miejsc parkingo-
wych.  

  
Dom Development SA, wio-

d¹cy deweloper na polskim ryn-
ku, rozpocz¹³ drugi sezon kaja-
kowy na osiedlu Miasteczko
Regaty, które zlokalizowane
jest w Bia³o³êce przy ul. Kobia³-
ka. Dziêki temu klienci Dom
Development oraz mieszkañcy
okolicznych terenów bêd¹ mo-

gli skorzystaæ w wiêkszym
stopniu z rekreacyjnych mo¿li-
woœci, jakie zapewnia Kana³
¯erañski. Wypo¿yczalnia zloka-
lizowana jest na nabrze¿u Kana-
³u ¯erañskiego, na terenie re-
kreacyjnym Miasteczka Regaty
i bêdzie czynna od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 16.00 do
21.00 oraz w soboty i w nie-
dziele od 10.00 do 21.00. Dla
klientów Dom Development
przewidziane s¹ zni¿ki w korzy-
staniu ze sprzêtu wodnego.  

  
„Nie wiedzia³am, ¿e tak ma-

³emu dziecku potrzebny jest pa-
szport” - „Nie sprawdzi³em ter-
minu wa¿noœci” - „Na lotnisku
okaza³o siê, ¿e przy wjeŸdzie do
Egiptu muszê mieæ paszport
wa¿ny przez pó³ roku”…
W ubieg³ym roku, z powodu
niewa¿noœci lub braku paszpor-
tu, ponad 100 osób zosta³o cof-
niêtych z przejœcia granicznego
Warszawa – Okêcie. - Aby unik-
n¹æ przykrych niespodzianek,
sprawdŸmy wa¿noœæ naszego
paszportu i z³ó¿my wniosek od-
powiednio wczeœniej – apeluje
Jacek Koz³owski, wojewoda
mazowiecki. Wszelkie infor-
macje dotycz¹ce paszportów
dostêpne s¹ na: www.mazo-
wieckie.pl (baner Paszporty). 

  
29 czerwca br. na budowie

Stadionu Narodowego zakoñ-
czono monta¿ membrany dachu
g³ównego. Zamontowano tak¿e
membranê dachu ruchomego.
Trwaj¹ prace przy gara¿u na
membranê oraz przygotowania
do prób uruchomienia mechani-

zmów otwierania i zamykania
dachu. 30 czerwca  podniesiono

pierwsze dwa wielkoforma-
towe ekrany LED.  Po-

zosta³e dwa ekrany bê-
d¹ montowane w ci¹-
gu najbli¿szych dni na

p³ycie boiska, a ich
umieszczenie na kon-

strukcji iglicy, przewidziane
jest w po³owie lipca. 

  
Obecnie Podzamcze z pla¿¹

przy ZOO, Nowodwory z £o-
miankami, Cypel Czerniakowski
z Sask¹ Kêp¹ ³¹cz¹ trzy bezp³at-
ne przeprawy promowe. Promy
„Turkawka”, „Pliszka” i „S³on-
ka” do 31 sierpnia br. p³ywaj¹
codziennie. Ka¿dy z nich zabiera

na pok³ad 12 osób i wyposa¿ony
jest w stojaki na rowery.

  
Wodne Ochotnicze Pogoto-

wie Ratunkowe w Legionowie
doczeka³o siê wreszcie siedziby
z prawdziwego zdarzenia, do-
bieg³a koñca budowa Bazy Ra-
towniczo-Szkoleniowej. 1 lipca
br. w Zegrzu Po³udniowym przy
ul. Warszawskiej odby³o siê ofi-
cjalne otwarcie nowo powsta³e-
go obiektu. Budowa zosta³a sfi-
nansowana ze œrodków w³a-
snych Legionowskiego WOPR,
a w jednej czwartej przy wspar-
ciu Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji. 

  
A¿ 84 tysi¹ce z ponad 343 ty-

siêcy tegorocznych maturzy-
stów obla³o tegoroczny egza-
min dojrza³oœci. To prawie jed-
na czwarta wszystkich zdaj¹-
cych. Bez prawa powtarzania
matury w tym roku pozosta³o 7
proc. uczniów - wynika ze
wstêpnych danych Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej. Miro-
s³aw Sawicki, wiceszef CKE
t³umaczy s³aby wynik „po
pierwsze z³ymi narzêdziami, po
wtóre s³abym rocznikiem, po
trzecie mieszank¹ tych dwóch
elementów”.

  
Ju¿ w lipcu w miejscach,

gdzie  dochodzi³o do najwiêk-
szej liczby utoniêæ stan¹ kolej-
ne „czarne punkty wodne”.
W ten sposób Samorz¹d Woje-
wództwa Mazowieckiego
wspólnie z policj¹ chce konty-
nuowaæ rozpoczêt¹ w 2009 r.
akcjê oznaczania niebezpiecz-
nych miejsc nad wod¹. Z obser-
wacji policji wynika bowiem,
¿e tam gdzie pojawi³y siê tabli-
ce, liczba utoniêæ zdecydowa-
nie siê zmniejszy³a. Na Ma-
zowszu oznakowane w ten spo-
sób bêd¹ 63 miejsca. Tylko

w zesz³ym roku w ca³ym kraju
utonê³o 369 osób, z czego bli-
sko jedna trzecia na Mazowszu
– 108 osób.

  
29 czerwca br. w 70 rocznicê

œmierci Ignacego Jana Pade-

rewskiego – kompozytora, pia-
nisty a przede wszystkim poli-
tyka i premiera Polski - przed
pomnikiem s³ynnego muzyka
i dzia³acza niepodleg³oœciowe-
go z³o¿ono pami¹tkowy wie-
niec. Przy Rondzie Waszyngto-
na zebrali siê przedstawiciele
Rady i Urzêdu Dzielnicy Praga
Po³udnie z burmistrzem Toma-
szem Kucharskim i przewodni-
cz¹cym Rady Marcinem Klu-
siem.

  
6 czerwca w sali widowisko-

wej Centrum Promocji Kultury
Praga Po³udnie przy ul. Pod-
skarbiñskiej 2 odby³o siê uro-
czyste Podsumowanie Przegl¹-
du Artystycznego Œrodowisk
„Nieprzetartego Szlaku”. -
W tym roku impreza przebiega-
³a pod has³em „Bawmy siê”.
Przegl¹d dzia³alnoœci naszych
dru¿yn rozpoczêliœmy ju¿
w styczniu. Dzieciaki mog³y
œpiewaæ, tañczyæ i wysy³aæ nam
prace plastyczne. W tym roku
udzia³ wziê³o 10 dru¿yn ze

zwi¹zanego z nami œrodowiska
oraz 15 grup niezrzeszonych -
powiedzia³ Adam Sikoñ Na-
miestnik Dru¿yny Nieprzetarte-
go Szlaku Hufca Warszawa
Praga Po³udnie. Jak co roku
uroczystoœæ uœwietni³ koncert.
Na scenie pojawi³ siê Marcin
Siegieñczuk, twórca przebojów
grupy Topless. Ogó³em udzia³
w Przegl¹dzie Artystycznym

wziê³y 593 osoby. Wp³ynê³o
oko³o 400 prac indywidualnych
i zespo³owych. Wyró¿niono
i nagrodzono 380 osób.

  
W rankingu najlepszych

szkó³ podstawowych  w War-
szawie Prywatna Szko³a Pod-
stawowa nr 114 z ul. Jana Styki
na Pradze Po³udnie zajê³a dru-
gie miejsce z wynikiem 35,13
punktów. 

  
Do 31 lipca br. sekretariat

Zarz¹du Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarnoœæ” przy ul.
Grochowskiej 259A bêdzie nie-
czynny z powodu urlopu.

(ab) (O.K.)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I.
J. Paderewskiego – 13.07. godz. 21.45 – Kino plenerowe w Par-
ku Skaryszewskim – „2 m³ode wina” 2009 re¿. Vlad Lane, wstêp
wolny; 16.07. godz. 18.00 – Piosenki w stylu retro – koncert
w wykonaniu Teresy Kramarskiej, wstêp wolny; 20.07. godz.
21.45 – Kino plenerowe w Parku Skaryszewskim – „Muzyka” re¿.
Juraj Nvota, wstêp wolny; 27.07. godz. 21.45 – Kino plenerowe
w Parku Skaryszewskim – „NiedŸwiadek” 2007 re¿. Jan Hrebejk,
wstêp wolny; 30.07. godz. 19.00 - Mieszkañcy Pragi œpiewaj¹
(Nie)zakazane piosenki, wystêp zespó³ Ara Musica w sk³adzie:
Miros³aw Borczyñski – œpiew, Pawe³ Sulej – akordeon, Maciej
Szczyciñski – kontrabas, wstêp wolny; Muzeum Powstania War-
szawskiego ju¿ od czterech lat zaprasza mieszkañców stolicy na
akcjê muzyczn¹ „Warszawiacy œpiewaj¹ (Nie)zakazane piosen-
ki”'. W tym roku, do wspólnego œpiewania piosenek z czasów Po-
wstania Warszawskiego, Muzeum zaprosi³o do wspó³pracy tak¿e
dzielnice Warszawy oraz podwarszawskie miejscowoœci;

Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 – 25.07.-
05.08.br. w godz. 9.00-15.00 - „Lato w Mieœcie” - zajêcia arty-
styczne i rekreacyjne. W programie gry i zabawy towarzyskie, za-
jêcia plastyczne, sportowe i filmowe, wycieczki do ZOO, Centrum
Nauki Kopernik i do Parku Wodnego „Wesolandia”, inne atrakcje.
Zajêcia w ramach akcji „Lato w mieœcie” prowadzone s¹ wed³ug
odrêbnego planu. Szczegó³y na stronie: www.lato.warszawa.pl;

Warszawa Rembertów, Sala Kolumnowa Ratusza al. gen.
A. Chruœciela 28 - do 31.08. br. w godz. 8.00-16.00 - wystawa
malarska polskich absolwentów Akademii Sztuk Piêknych pt.
„Obrazy dla Twoich wnêtrz”;

Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 -  do 31.08.br.
w godz. 14.00-19.30 - Wystawa prac plastycznych pt. „Ulubione
postacie z bajek” – mo¿na ogl¹daæ prace uczestników konkursu
plastycznego „Wiosna 2011”;

Pañstwowe Muzeum Archeologiczne ul. D³uga 52 - do
30.08. br. czynna jest przygotowana przez Czeskie Centrum
w Warszawie wystawa kola¿y „Europejska uk³adanka” i towa-
rzysz¹cy jej cykl filmów animowanych. Wystawa jest czynna:
poniedzia³ki-czwartki, soboty w godz. 9.00-16.00, niedziele
w godz. 10.00–16.00.  W niedzielê na wystawy wstêp bezp³atny;

Staromiejski Dom Kultury Rynek Starego Miasta 2 – miej-
sce: Rynek Starego Miasta - 09.07. godz. 19.00 - XVII Miêdzy-
narodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce - Naxos Quinte-
ta;  Galeria Wyjœcie Awaryjne - 15.07. godz. 10.00 - Katarzyna
Wielhorska - Camera Obscura - wystawa zdjêæ wykonanych tech-
nik¹ „camera obscura”; Rynek Starego Miasta - 16.07. godz.
19.00 - XVII Miêdzynarodowy Plenerowy Festiwal - Tingvall
Trio; Piwnica Largactil, SDK Rynek 2 - 21.07. godz. 19.00 -
Klub Literacki Elektroliryka Feat. Aneta Kamiñska i Nazar Hon-
czar „Autoportret z martw¹ natur¹. Ostatnie wiersze Nazara Hon-
czara napisane przez Anetê Kamiñsk¹”; Rynek Starego Miasta -
23.07. godz. 19.00 - XVII Miêdzynarodowy Plenerowy Festiwal
- Laboratorium; Klub Ksiêgarza, Rynek 22/24 - 26.07. godz.
17.00 - Warszawska Premiera Literacka - uroczysty wieczór
z okazji przyznania nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej
Hannie Krall za ksi¹¿kê lipca 2011 roku Bia³a Maria. Nagrodê
Autorowi oraz dyplom honorowy Wydawnictwu Œwiat Ksi¹¿ki
wrêczy przewodnicz¹cy Jury Adam Pomorski. Laudacjê wyg³osi
prof. Anna Nasi³owska. Fragmenty ksi¹¿ki odczyta  Anna Nehre-
becka; Piwnica Largactil, SDK Rynek 2 – 28.07. godz. 19.00 -
Klub Literacki. Spotkanie z kwartalnikiem literackim Wakat z cy-
klu „Wielki brak patrzy” Odwrót Centrali? Dyskusja wokó³ Festi-
wali Literackich, czytelnictwa i promocji literatury -  prowadzenie
Beata Gula i Micha³ Czaja. Wstêp wolny!

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA

Mamo, TMamo, Tato!ato!
w Warszawie Wesołej na skraju parku, w spokojnym
i naturalnym otoczeniu drzew,  jest wymarzone dla
Twojego dziecka przedszkole „Przedszkole Rodzinne”.

Mieszkasz w Weso³ej na osiedlu Stara Mi³osna i zastanawiasz siê, gdzie zaprowa-
dziæ swoje dziecko do przedszkola? Nie szukaj zbyt d³ugo, bo ju¿ dziœ mo¿esz skorzy-
staæ z oferty przygotowanej przez nowo powstaj¹ce „Przedszkole Rodzinne”, które
znajduje siê w lesie, w sosnowym zagajniku, z dala od zgie³ku ulic przy ul. Kruszyny 14a,
w s¹siedztwie Szko³y Podstawowej Niepublicznej nr 90, w pobli¿u SP nr 173. 

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków w wieku od 2,5 roku do 5 lat.
Prywatne Przedszkole Rodzinne mieœciæ siê bêdzie w budowanym wolno sto-

j¹cym parterowym budynku z ogrodem w Weso³ej. Posiadaæ bêdzie du¿e i jasne sa-
le bogato wyposa¿one w zabawki i pomoce dydaktyczne. Oprócz tego do dyspozy-
cji dzieci bêd¹ gabinety specjalistyczne. Ogrodzony plac zabaw mieœciæ siê bêdzie
przy budynku przedszkola i dla dzieci stanowiæ bêdzie zaciszny zak¹tek pe³en zie-
leni i s³oñca, wype³niony sprzêtem do zabaw na œwie¿ym powietrzu. 

W przedszkolu organizujemy naukê jêzyka angielskiego i jêzyka niemieckiego
we wszystkich grupach. Dzieci maj¹ mo¿liwoœæ uczêszczania na zajêcia teatralne.
Organizujemy zajêcia „gotowanie z ma³ymi dzieæmi”.

W grupie 5-latków prowadzone s¹ zajêcia z komputerem.
Dzieci objête s¹ opiek¹ pedagoga, psychologa, logopedy oraz rehabilitanta.

W trosce o wychowanie zdrowotne dzieci oraz o kszta³towanie sprawnoœci fizycznej
dziecka wszystkie dzieci uczestnicz¹ w zajêciach gimnastyki korekcyjnej i w za-
jêciach na basenie. Rozwój mowy dziecka wspieraæ bêd¹ cotygodniowe zajêcia
z logoped¹. W swojej pracy wykorzystujemy rytmikê i muzykoterapiê. 

W naszym przedszkolu gwarantujemy mi³¹ i ciep³¹ atmosferê oraz kreatywn¹
opiekê nad maluchami. Chcemy zadbaæ o rozwój indywidualny ka¿dego dziecka,
adaptacjê w grupie oraz usamodzielnianie siê.

Posiadamy pracowniê Terapii Biofeedback i Integracji Sensorycznej.

Przedszkole rozpocznie swoj¹ dzia-
³alnoœæ z dniem 1 wrzeœnia 2011 r.
i bêdzie czynne, codziennie od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
6.30 do 18.00. Istnieje równie¿ mo¿-
liwoœæ zapewnienia dziecku opieki po
godzinie 18.00. Czesne promocyjne
wynosiæ bêdzie 450 z³/miesi¹c. Wiê-
cej informacji o przedszkolu pod nu-
merem telefonu 22 773 33 77 lub na
www.przedszkolerodzinne.waw.pl.
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REKLAMA REKLAMA

Pan Kazimierz G³ówka w rozpiêtej, letniej koszuli, z daleka
wypatrzy³ kolegê, Eustachego Mordziaka, mimo ¿e ten mia³ na
g³owie, nasuniêt¹ na oczy czapkê - bejsbolówkê.

- Witam, witam - zawo³a³ radoœnie Eustachy. - Bonjour, gu-
ten morgen, good morning, buongiorno… 

- Jó reggelt! 
Eustachego a¿ wbi³o w ziemiê. 
- ¯e co?  
- ¯e to samo, tylko po wêgiersku. Przecie¿ Wêgry te¿ s¹

w Unii, a o Uniê, panu chodzi³o, czy¿ nie tak?
- No tak, bo teraz my jej przewodniczymy. Jubel za jublem

bêdzie. I tak pó³ roku. 
- Spokojnie, mamy wprawê. Na przyk³ad, jeœli chodzi o jazdê

w korkach, warszawiacy wyæwiczeni s¹ do perfekcji. Jak nie
pielêgniarki, to parada równoœci, jak nie górnicy, to „Solidar-
noœæ”, jak nie wypadek, to budowa drugiej linii metra – na
okr¹g³o to nasze miasto zatkane jest na amen. Wytrzymamy
wiêc i tê ca³¹ prezydencjê. 

- Swoj¹ drog¹ ciekawe, czy oni w tej Brukseli wiedz¹, dajmy
na to, ¿e nasz bazar te¿ jest w Unii. Bo na przyk³ad moja Kry-
sia wie i na tê okolicznoœæ g³owê mi truje, ¿e skoro teraz mo-
¿emy bez paszportów pojechaæ choæby na atlantyckie pla¿e, to
mo¿e byœmy na pocz¹tek do Czech skoczyli? 

- Ma racjê, jedŸ pan. 
- E, tam! Co mi tu Ÿle? 
- A wiesz pan, panie Eustachy, dowiedzia³em siê z telewizji,

¿e nasz¹ narodow¹ potraw¹ s¹ perliczki z leœnymi owocami

i p³atki oscypka w sosie z buraków z czosnkiem i ostr¹ papry-
k¹.

- Jak to perliczki? Jaka papryka? A schabowy z kapust¹
i z piêædziesi¹tk¹ „Wyborowej”, ju¿ jest niewa¿ny? 

- Mo¿e oni w tem rz¹dzie sami jedz¹ wy³¹cznie perliczki i nie
maj¹ pojêcia, co naród lubi?

- Jak ja siê znam na ludziach, to ¿adne perliczki, tylko
„Wyborowa” wra¿enie na goœciach zrobi. Nie ma si³y. Ró¿-
ne tu do nas przyje¿d¿a³y – i piosenkarze, i politycy, spo-
rtowcy, artyœci. O! - artyœci to s¹ dopiero gazery. Na „Wy-
borow¹” nie ma si³y. Dobrze zmro¿ona, pod kanapeczkê
z boczkiem i ogóreczkiem ma³osolnym – panie Kaziu – nie-
bo w gêbie, radoœæ dla duszy. A to wa¿ne, bo, mimo tej ca³ej
Unii, wielu ma chor¹ duszê. Ludzie ju¿ nie wiedz¹, co o tym
myœleæ - niby siê buduje, niby nam przybywa, ale – w morde
je¿a – ¿yæ coraz trudniej. Ja widzê, co na bazarze siê dzieje
- kobitka kawa³ek chabaniny kupi, jakieœ pomidory, czere-
œnie dla dzieciaków i stówka poooosz³aaa! Oboje tyraj¹ i nie
starcza. Ju¿ nie wiedz¹, co robiæ… A „Wyborowa” - pocie-
szycielka jest na wyci¹gniêcie rêki. I powiem panu, nie dzi-
wiê siê. 

- A propos, to pan zna? Goœæ nawalony jak stodo³a po ¿ni-
wach, postanowi³ iœæ do domu przez cmentarz. Idzie, potyka
siê o nagrobki, wstaje i dalej idzie. Nagle natrafi³ na œwie¿y
dó³, grabarz jeszcze œciany profilowa³. Pijaczek nachyli³ siê
i zawy³ jak duch: uuuuu! Potem wrzasn¹³: Eeeech, yyyych!
Wo³, wo³!… Nic! Grabarz jakby g³uchy by³. Zrezygnowa³ wiêc
i potoczy³ siê dalej. Gdy ju¿, ju¿ mia³ przekroczyæ bramê cmen-
tarza, dosta³ szpadlem plaskacza w dziób. Podniós³ siê i zoba-
czy³ grabarza gro¿¹cego mu palcem: straszyæ mo¿na, krzyczeæ
mo¿na, ale poza teren wychodziæ nie wolno!

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Unia to my

wa, kwiaty na balkonie k¹pi¹
siê w s³oñcu.

6.20 na dole, pod oknami, co-
raz wiêcej szybkich porannych
spacerków z psem. Niestety, bez
sprz¹tania pozosta³oœci. Psy za
to sprz¹taj¹ z trawnika resztki
po wieczornych, balkonowych
grillach.

6.30 za œcian¹ s¹siadka, jak
zawsze, drze siê na swojego
ma³¿onka tym samym jasno da-

j¹c mu do zrozumienia, ¿e nie
jest zadowolona z ¿ycia. Jak za-
wsze.

7.00 wreszcie cisza, ptaki…
dziki ryk motocykla, pisk ha-
mulców, ty baranie jak jedziesz
- s³yszê agresywny wrzask. Ba-
ran coœ tam odpowiada, po
chwili i baran i agresor odje¿-
d¿aj¹. Idê na œniadanie.

7.40 cudowne powiewy let-
niego wietrzyku… Na balkon

sfruwaj¹ wielkie k³aki kociej
sierœci. Znaczy, Mruczek z „piê-
tro wy¿ej” ju¿ wyszczotkowany
a szczotka - oczyszczona. Nie
ma to, jak schludna s¹siadka.

7.55 tak zwane (nie bez po-
wodów) przez s¹siadów „m³ode
byd³o”, na oko dobrze wycho-
wane  i mi³e, pluje do celu
i drze siê, s³owem - rozpoczyna
kolejny dzieñ wakacji przy piw-
ku i trawce. Znak, ¿e ojciec ju¿
wyszed³ do pracy. Zaraz w³¹cz¹
„muzê”, przyjdzie do nich kole-
¿anka, bêdzie fajnie. 

8.00 jakiœ dzieciak ile si³
w p³ucach nawo³uje Marka, sto-
j¹c na chodniku i wpatruj¹c siê
w jego okno. Wrzask elektryzuje
oko³o 2 tysiêcy mieszkañców
w oko³o 800 mieszkaniach,
których okna wychodz¹ na
wspóln¹ przestrzeñ. Mo¿e dzie-
ciê nie wie, ¿e mamy domofony
(starsze ni¿ on) i ¿e to bardziej
kulturalna i skuteczna forma ko-
munikowania siê z koleg¹. 

8.10 dzwoni mój telefon. To
Ania pyta, co u mnie. Ech - od-
powiadam. - Piêknie jest! 

żu

Kobiecym okiem

5.30 œwiergot ptaków i œwie¿y,
ciep³y powiew od balkonu,
otwartego szeroko przez ca³¹
gwieŸdzist¹ noc. Teraz - s³oñce!
5.40 na ogromnym podwórku
czy raczej ma³ym parku pomiê-
dzy blokami jedna pani nie
szczêdz¹c strun g³osowych
wrzeszczy do drugiej: „Ty k...,
jak siê nie od… od mojego mê¿a
to po¿a³ujesz!” - o¿ywiony dia-
log obu dam trwa oko³o 5 minut.

5.45 ptaki, og³uszone pe³n¹
werwy wymian¹ zdañ i niezain-
teresowane tym, kim by³a matka
ka¿dej z nich, odzyska³y równo-
wagê i podejmuj¹ poranne trele. 

6.00 ³agodny dotychczas szum
ul. Ostrobramskiej przerywaj¹
nerwowe klaksony – „okolica”
spieszy do Warszawy, do pracy. 

6.15 s³oñce coraz cieplejsze,
pachnie pierwsza tego dnia ka-

Letni 
poranek
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

O naszej dobrej znajomej z Saskiej Kêpy, Pani Ewie, przyjaciele mówi¹ „fan-
tastyczna Mama fantastycznej Córki”. Nie bez kozery. Mama zadba³a o to, by
córka, Joasia, uczy³a siê angielskiego od pierwszej klasy podstawówki, a póŸniej
sprawi³a, ¿e na konwersacjê przychodzi³a do domu rodowita Angielka dwa ra-
zy w tygodniu, by córka mog³a praktykowaæ i rozumieæ  „angielszczyznê co-
dzienn¹”, równie¿ w ró¿nych wariantach lokalnych. Rezultat?

Joasia, w angielskim siê wprost zakocha³a. Nic wiêc dziwnego, ¿e kiedy ma-
j¹c 19 lat wyjecha³a do Wielkiej Brytanii, to sama sobie za³atwi³a studia i sty-
pendium na uniwersytecie w Dundee (Szkocja). Dundeee, to miasto ponad 170-
tysiêczne, znane w Polsce g³ównie z dobrej dru¿yny pi³karskiej. Tamtejsz¹ uczel-
niê Joasia skoñczy³a z wyró¿nieniem (sam widzia³em jej dyplom oraz wprost
entuzjastyczn¹ rekomendacjê rektora w jej staraniach o pracê) a ona sama dziœ
pracuje w szkockim oddziale jednego z najwiêkszych banków francuskich.  

Piszê jednak o jej mamie i o niej równie¿ dlatego, ¿e mama przywioz³a mi
ze swej niedawnej podró¿y do córki plik polskiej prasy wydawanej w Wielkiej
Brytanii. A poniewa¿ wspomnia³em o banku francuskim, to powiem „en pas-
sant” (z francuskiego „mimochodem”), ¿e prasa ta ma niewiele wspólnego
z tradycyjn¹ pras¹ polonijn¹. To jest prasa Polaków, którzy, mimo trudnoœci,
czuj¹ siê tam ju¿ jak wspó³obywatele. WeŸmy na przyk³ad tygodnik „Goniec
Polski” („The Polish Times”) z 6 maja 2011 r. w pe³ni kolorowy, licz¹cy 67
stron, drukowany na lœni¹cym, doskona³ym papierze. Znajduje siê tam arty-
ku³ Adama Skorupiñskiego pt. „Wybory do góry nogami”, zwi¹zany z tym,
¿e wielu Polaków z nowej imigracji ma ju¿ prawo g³osowania w wyborach sa-
morz¹dowych w roku bie¿¹cym i bêdzie mia³o to prawo w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego w roku 2013. Artyku³ omawia wypróbowywany obe-
cnie przez Uniwersytet Warszawski i Loughborough University projekt u³a-
twieñ internetowych dla przygotowania siê obywateli brytyjskich, a równie¿
Polaków w Wielkiej Brytanii, do g³osowania na kandydatów we wspomnia-
nych wyborach.  

Polszczyzna polskich pism w Wielkiej Brytanii jest doskona³a i zawiera zwro-
ty zawarte w codziennej polszczyŸnie w Polsce. I tak, „Goniec Polski” tytu³uje
jeden ze swoich felietonów s³owami „Bez rusztu ani rusz”, a nowa placówka fir-
my, specjalizuj¹cej siê w przesy³ce do Polski przekazów pieniê¿nych i paczek
pod adresem 60 The Mall, Ealing W5 3TA, nazywa siê... „Sami Swoi”.  

A co zawiera, te¿ kolorowy i te¿ luksusowo wydawany tygodnik „Cooltura”
(to przecie¿  „m³odzieñcza” gra s³ów). Mam przed sob¹  numer z 14 maja
2011 – stron 114). A w nim – powa¿ne pozycje, ale i materia³y l¿ejsze. Oto
notatka zwi¹zana ze „œlubem stulecia” Williama&Kate pt. „Hitowe poœladki
Pippy – druhna i siostra ksiê¿niczki Catherine, Pippa Middleton, prowadzi
w konkursie na... Naj³adniejsze Poœladki Roku”. W notatce tej pismo informu-
je, ¿e w internecie „za³o¿ono konto Twittera i Facebooka chwal¹ce poœladki
siostry Kate pod nazw¹ ‘Pippa Middleton Ass Appreciation Society”. Czyli „Sto-
warzyszenie Uznania dla Pupy Pippy Middleton”. Z tym, ¿e ja siê tu sam cen-
zurujê poniewa¿ s³owo „ass” oznacza wprawdzie merytorycznie „pupê”, ale
jêzykowo zaczyna siê po polsku liter¹ „d” a nie „p”. I nie ma ono po polsku
ani formy z³agodzonej, ani zdrobnia³ej tylko ten jedyny kszta³t i brzmienie.
Tak stwierdza najlepszy z dotychczasowych „Nowy s³ownik Fundacji Koœciu-
szkowskiej angielsko-polski i polsko-angielski” pod redakcj¹ naczeln¹ jedne-
go z najwybitniejszych anglistów nie tylko Polski, ale i Europy, profesora 
Jacka Fisiaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. A on za perfek-
cjê w angielskim otrzyma³ od El¿biety II Order  Oficera Imperium Brytyjskie-
go, a wiêc?  Zygmunt Broniarek 
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.

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

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

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu: 7–8, 10–15, 17–22, 25–28 VII br.
Zapisy i informacje w godz. 10.00–20.00 pod numerami telefonu: 

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

www.filipinskieuzdrowienia.pl
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W Y R O B Y  H U T N I C Z E

STAL ¯EBROWANA ∅∅12 
– 2599 BRUTTO/TONA

NAJTANIEJ
SIATKI, S£UPKI OGRODZENIOWE

04-987 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

Tel. 516-698-802
stalonline.pl

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

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

W godz. przedpo³udniowych mo¿liwoœæ dojazdu do klienta.

ES

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

Pranie i czyszczenie dywanów i chodników
oraz

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

Pralnia zapewnia transport 
w obie strony GRATIS!

* 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

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

Naszej drogiej Kole¿ance, 

Annie Sadeckiej
wyrazy smutku i ¿alu z powodu œmierci

Mê¿a
sk³adaj¹  

Zarz¹d i pracownicy 
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”

Pani 

Annie SADECKIEJ
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 

i s³owa otuchy po œmierci 

Mê¿a
sk³ada 

Rada Nadzorcza SM „Ostrobramska”

SM „Przyczó³ek Grochowski” posiada

do wynajêcia lokale u¿ytkowe 
w pawilonie handlowym
przy ul. Ostrzyckiej 2/4

88,60 m2 i 42,50 m2 z witrynami, 53,40 m2 na magazyn

Tel. 22 813-00-16 lub 22 810-16-55
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OKNA DREWNIANE OKNA DREWNIANE 
I PCVI PCV

www.instal−diament.com.pl

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

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

e−mail:
instal.diament@neostrada.pl
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W tym celu nale¿y skorzystaæ z instrukcji naklejonej na szy-
bê pojazdu. W teorii wszystko wygl¹da na dobry pomys³, a jak
w praktyce smakuje owoc wspó³pracy ZTM i Stra¿y Miej-
skiej?

Okazuje siê, ¿e aby bezpiecznie skorzystaæ z oferty przewoŸni-
ka trzeba postêpowaæ wed³ug doœæ skomplikowanej instrukcji.
Dlatego w trosce o naszych czytelników przedstawiamy autor-
skie uzupe³nienie instrukcji ZTMu. Prosimy o bezwzglêdne sto-
sowanie siê do poni¿szych zasad:

1) Pasa¿er ZTM ZAWSZE winien zasi¹œæ na miejscu w bezpo-
œrednim s¹siedztwie naklejki z instrukcj¹ postêpowania w razie
zagro¿enia. Uwaga ma charakter czysto praktyczny. Test prze-
prowadzony na naszej 25–letniej reporterce, u której nie stwier-
dzono wady wzroku, dowodzi, ¿e odczytanie ca³oœci instrukcji
nastrêcza problemów ju¿ z odleg³oœci 1,5 m. Jeœli ktoœ sprytny,
zaj¹³ ju¿ miejsce pod naklejk¹, proponujemy usi¹œæ obok.
W trakcie wzywania pomocy Stra¿y Miejskiej ka¿da pomoc siê
przyda.

2) Usadowieni wygodnie w pobli¿u naklejki czekamy na za-
gro¿enie. Dla dobra reszty artyku³u przyjmijmy, ¿e zagro¿enie
pojawia siê od razu. 

3) Przystêpujemy do lektury. Wed³ug instrukcji najpierw wy-
sy³amy smsa o treœci „POMOC” pod ³atwy do zapamiêtania
i krótki, bo zaledwie 9 – cyfrowy numer : 723 986 112. Szybciej
bêdzie jeœli osoba siedz¹ca obok przedyktuje.

4) Oczekujemy na wiadomoœæ zwrotn¹.

5) Podczas oczekiwania, pasa¿er ZTM winien jest zachowaæ
spokój i nie rzucaæ siê w oczy elementowi powoduj¹cemu zagro-
¿enie. Jeœli pasa¿er nie zastosuje siê do tego zalecenia, przed
nadejœciem  smsa z szablonem do wype³nienia, zapewne robi to
na w³asne ryzyko.

6) Po chwili nadchodzi wspomniany sms.  Zawiera treœæ,
któr¹ nale¿y wype³niæ, a nastêpnie wcisn¹æ w telefonie opcjê
„PRZEKA¯”.

7) Teraz ju¿ wszystko toczy siê szybko. Do mózgu pasa¿era
ZTM uderza adrenalina. W obliczu zagro¿enia, bez zastanowie-
nia wype³nia nastêpuj¹ce luki w tekœcie: numer linii, numer
boczny pojazdu, przystanek (lub ulica) oraz kierunek jazdy. Na
koniec okreœlamy jeszcze tylko rodzaj zagro¿enia (kieruj¹c siê
logik¹ tej instrukcji zapewne im bardziej szczegó³owo tym le-
piej).

8) Wydajemy z siebie ciche „uff…” bo oto wezwaliœmy pomoc.
Ufamy, ¿e zapoznawszy siê z tym tekstem mo¿ecie Pañstwo

nareszcie poczuæ siê „bezpiecznie”. Od siebie na koniec zamie-
œcimy tylko alternatywny sposób postêpowania. Otó¿, jeœli ja-
d¹c œrodkiem komunikacji miejskiej poczujecie siê Pañstwo za-
gro¿eni z jakiegokolwiek powodu, doradzamy jak najszybciej
opuœciæ pojazd. A kiedy ju¿ znajd¹ siê Pañstwo naprawdê bez-
pieczni na zewn¹trz prosimy (tak ze zwyk³ego ludzkiego poczu-
cia przyzwoitoœci) zadzwoniæ na Policjê i zawiadomiæ, ¿e
w œrodku nadal znajduj¹ siê pasa¿erowie korzystaj¹cy z instruk-
cji ZTM.

Kaola

- Jak chyba ¿adna inna partia,
przeszliœcie najwiêksz¹ zmianê
pokoleniow¹…

- Rzeczywiœcie, patrz¹c na rad-
nych, którzy reprezentuj¹ po je-
siennych wyborach Sojusz Lewicy
Demokratycznej w Radzie Miasta
i radach dzielnic, wiceburmi-
strzów, wreszcie na sk³ad w³adz
warszawskich struktur SLD, wi-
dzimy twarze m³odych, dobrze
wykszta³conych ludzi. Zmiana po-
koleniowa dokona³a siê w sposób
naturalny. Mimo m³odego wieku,
moje kole¿anki i koledzy posiadaj¹
ju¿ spore doœwiadczenie i maj¹ du-
¿o do powiedzenia zarówno
w sprawach partyjnych, jak i war-
szawskich. Dziêki temu stanêli do
wyborów i je wygrali. Nikt nie za-
wi¹zywa³ koterii i elekcje nie
odbywa³y siê pod has³em - stawia-
my na m³odych, odsuwamy sta-
rych. Przypomnê tylko, ¿e moim
poprzednikiem na funkcji przewo-
dnicz¹cego Rady Warszawskiej
by³ mój niemal rówieœnik Tomasz
Sybilski. Chcê jednak podkreœliæ,
¿e opieraj¹c siê na w³asnych umie-
jêtnoœciach bardzo chêtnie korzy-
stamy z wiedzy starszych, bardziej
doœwiadczonych kolegów, którzy
czêsto pe³nili najwy¿sze funkcje
w mieœcie i kraju. I co najwa¿niej-
sze - dostajemy takie rady!

- Czy o SLD mo¿na mówiæ, ja-
ko o trzeciej sile politycznej
w kraju, „trzeciej drodze” rz¹-
dzenia krajem?

- O trzeciej sile mo¿na by³o
mówiæ, gdy sonda¿e dawa³y nam 7
procent poparcia, a w wyborach
uzyskiwaliœmy ponad 10%. Dziœ
sonda¿e daj¹ nam 15 procent,
a œwietny wynik, jaki osi¹gn¹³

Grzegorz Napieralski w elekcji
prezydenckiej daje mi niemal pew-
noœæ, ¿e w wyborach parlamentar-
nych nasze poparcie siêgn¹æ mo¿e
20 procent. Lider naszych list wy-
borczych w Warszawie, Ryszard
Kalisz, jest politykiem pierwszoli-
gowym i z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie
równorzêdnym partnerem dla Do-
nalda Tuska i Jaros³awa Kaczyñ-
skiego. G³êboko wierzê, ¿e w ry-
walizacji z nimi jest w stanie osi¹-
gn¹æ lepszy ni¿ trzeci wynik. Tak-
¿e inni nasi kandydaci nie bêd¹
przypadkowymi ludŸmi - stawia-
my na fachowców z uznanym do-
robkiem zawodowym i spo³ecz-
nym, na samorz¹dowców, ale tak¿e
na ludzi m³odych, dobrze wy-
kszta³conych, którzy przyci¹gn¹ do
nas swoich rówieœników. 

Rzeczywiœcie, pod¹¿amy inn¹
drog¹ ni¿ pozosta³e partie. Wyró¿-
nia nas przede wszystkim spo³ecz-
ne podejœcie do problemów kraju.
Najlepiej widaæ to by³o w Warsza-
wie, gdzie do jesieni ubieg³ego ro-
ku wspó³rz¹dziliœmy miastem wraz
z Platform¹ Obywatelsk¹ i to my
nadawaliœmy ludzk¹ twarz tej koa-
licji. Wielokrotnie powstrzymywa-
liœmy naszego koalicjanta przed
pokus¹ ³atania bud¿etu miasta pie-
niêdzmi wyci¹ganymi z portfeli
mieszkañców i myœlê, ¿e dziœ war-
szawiacy ju¿ to dostrzegli. Gdy od
pó³ roku PO rz¹dzi w pojedynkê,
nie ma ju¿ takich hamulców –
wszyscy jesteœmy œwiadkami dra-
stycznych podwy¿ek cen biletów
komunikacji miejskiej, op³at za
wodê i œcieki, u¿ytkowanie wie-
czyste, czy te¿ ostatnich, ogrom-
nych podwy¿ek op³at za przed-
szkola i ¿³obki. Te ostatnie s¹ zre-

szt¹ najlepszym przyk³adem ró¿nic
pomiêdzy Sojuszem Lewicy De-
mokratycznej a Platform¹. W po-
przedniej kadencji dziêki nam
op³aty za przedszkola zosta³y
zmniejszone a docelowo chcieli-
œmy ich ca³kowitego zniesienia.

Tymczasem PO rz¹dz¹c dziœ samo-
dzielnie doprowadzi³a do tego, ¿e
op³aty za przedszkola wzros³y po-
nad dwukrotnie! 

- Pan tak¿e bêdzie zapewne
kandydowa³ do Sejmu, byæ mo¿e
bêdziemy wiêc mieli pierwszego
w historii SLD pos³a z Pragi... Jak
wielkie znaczenie bêd¹ dla Pana
mia³y sprawy warszawskie?

- Ogromne. Od kilkunastu lat, po
przeprowadzce z podwarszawskie-
go Modlina mieszkam w Warsza-
wie na Pradze. Znam wiêc i czujê
sprawy warszawskie i uto¿samiam
siê ze wszystkimi problemami
mieszkañców naszego miasta. Jako
wiceprzewodnicz¹cy Rady War-
szawy z bliska obserwujê, jak te
problemy s¹ rozwi¹zywane. Praska

czêœæ Warszawy jest najmniejszym
beneficjentem inwestycji miej-
skich. W³adze Warszawy chwal¹
siê, ¿e realizuj¹ teraz bud¿et,
w którym rekordowa czêœæ œrod-
ków przeznaczona jest na inwesty-
cje. A ja siê pytam - dlaczego nie

dotycz¹ one prawej strony Wis³y?
Dlaczego najwa¿niejsze dla obu
Prag, Bia³o³êki, Targówka, Rem-
bertowa, Wawra, Weso³ej inwesty-
cje zosta³y skreœlone? Dlaczego
nie bêdzie trasy ³¹cz¹cej obie Pra-
gi przez ulicê Wiatraczn¹? Dlacze-
go nie bêdzie Trasy Œwiêtokrzy-
skiej? Dlaczego „wypad³y” mo-
dernizacje ulic Marywilskiej, P³o-
chociñskiej - tak kluczowych dla
roz³adowania problemów komuni-
kacyjnych mieszkañców Bia³o³ê-
ki. Jedyn¹ zrealizowan¹ znacz¹c¹
inwestycj¹ po tej stronie Wis³y po-
zostaje wêze³ ulicy Marsa...

S³yszymy w odpowiedzi - ale
bêdziecie mieli drug¹ liniê metra...
Œwietnie, metro rozwi¹¿e wiele
spraw, ale to przecie¿ inwestycja

ogólnomiejska, udro¿niaj¹ca w³a-
œciwie wszystkie dzielnice. A dla
dzielnic prawobrze¿nych, „od za-
wsze” w³aœciwie upoœledzonych
w planach inwestycyjnych niczego
konkretnego siê nie robi. Jeœli in-
westycja ma s³u¿yæ po³¹czeniu
przez Wis³ê - to tak. A jeœli mówi-
my o wielkiej czêœci miasta le¿¹cej
po jednej stronie Wis³y - to ju¿ nie
ma œrodków. Czêsto mówiê do ko-
legów radnych z innych ugrupo-
wañ, - zawi¹¿my lobby „prawo-
brze¿ne”, bo to s¹ nasze wspólne
problemy, nie maj¹ce konotacji po-
litycznej. Nie b¹dŸcie - mówiê -
wiernymi ¿o³nierzami swoich
struktur partyjnych, pamiêtajcie, ¿e
wybrano was na Pradze, bo coœ
obiecaliœcie jej mieszkañcom i dziœ
jesteœcie im winni realizacjê tych
obietnic! Jakoœ na razie bez wiêk-
szych sukcesów i w najwiêkszym
stopniu dotyczy to niestety radnych
rz¹dz¹cej Platformy...

Innym nie rozwi¹zanym proble-
mem „po naszej stronie Wis³y”,
jest sprawa zwrotu maj¹tku zagar-
niêtego tzw. dekretami Bieruta.
Praska czêœæ Warszawy by³a sto-
sunkowo najmniej zniszczona pod-
czas II wojny œwiatowej. Pozosta³o
tu wiele budynków, domagaj¹cych
siê natychmiastowego remontu.
W wielu przypadkach nic nie mo¿-
na zrobiæ, bo niewyjaœnione s¹
sprawy roszczeñ, albo pojawiaj¹ce
siê nowe wnioski wstrzymuj¹ ju¿
przygotowane remonty.

- To co mo¿na w tej konkretnej
sprawie zrobiæ?

- Mo¿e po prostu trzeba okre-
œliæ graniczn¹ datê, do kiedy bêd¹
przyjmowane wnioski roszczenio-
we? To bardzo oczyœci³oby przed-
pole. Kolejn¹ piln¹ spraw¹ wyma-
gaj¹c¹ rozwi¹zania jest tzw. „ja-
nosikowe”, czyli „danina”, jak¹
p³aci Warszawa i Mazowsze na
rzecz ubo¿szych regionów kraju.
Dziœ ta pomoc nie jest ju¿ tak nie-
zbêdna, bo regiony te otrzymuj¹
znacz¹c¹ pomoc z Unii Europej-
skiej, a Warszawa, ze wzglêdu na

swe „bogactwo” ma zamkniêt¹
drogê do ubiegania siê o takie
wsparcie. Wszyscy wiemy, ¿e
„dusi” to rozwojowo sto³eczne
miasto, bo jest to kwota siêgaj¹ca
blisko 10% bud¿etu!  A przecie¿
Warszaw¹ rz¹dzi Platforma, spra-
wuj¹ca w³adze tak¿e w kraju i pre-
mier – wybrany, przypomnê - g³o-
sami warszawiaków, gdyby chcia³
to móg³by podj¹æ w tej sprawie
oczekiwan¹ przez wszystkich de-
cyzjê i przeforsowaæ j¹ przez par-
lament. Tymczasem PO organizu-
je huczn¹ akcjê zbierania 100 ty-
siêcy podpisów pod spo³ecznym
projektem ustawy w sprawie znie-
sienia „janosikowego”, co ozna-
cza, ¿e tak naprawdê tylko udaje,
¿e chce to zmieniæ.

- Przed nami Euro 2012. Nie
bêdziemy siê musieli przed goœæ-
mi wstydziæ miasta?

- ¯eby tak siê nie sta³o, trzeba
rzuciæ wszystkie miejskie i urzê-
dnicze si³y do realizacji zadañ,
które wci¹¿ pozosta³y do zrealizo-
wania. Euro to przecie¿ nie tylko
pi³karska uczta, ale tak¿e wyœmie-
nita okazja do promocji miasta i za-
proszenie do kolejnych odwiedzin.
Tymczasem wci¹¿ wiele spraw jest
rozgrzebanych. Proszê mi na przy-
k³ad wyt³umaczyæ, jak to mo¿liwe,
¿e urzêdnicy miejscy, na co dzieñ
opiniuj¹cy i zatwierdzaj¹cy inwe-
stycje mieszkañców, nie potrafili
prawid³owo przygotowaæ wniosku
o budowê drugiej linii metra!
Przedstawili wojewodzie doku-
mentacjê z licznymi wadami, co
opóŸni³o rozpoczêcie budowy me-
tra o wiele miesiêcy. Z tego powo-
du w EURO wejdziemy z rozkopa-
nym nie tylko centrum miasta, ale
równie¿ Prag¹! Czasu zosta³o bar-
dzo ma³o i tu ju¿ naprawdê nie ma
na co czekaæ. Trzeba ostro wzi¹æ
siê za przygotowanie miasta do tej
wielkiej imprezy - nawet kosztem
innych obowi¹zków. Bo inaczej
przegramy wielk¹ szansê wypro-
mowania naszej stolicy w Europie.

Tomasz Szymański
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nieBEZPIECZNIE w WnieBEZPIECZNIE w Warszawiearszawie

Sebastian Wierzbicki
„Mieszkaniec” rozmawia z Sebastianem
WIERZBICKIM, przewodnicz¹cym Sojuszu
Lewicy Demokratycznej w Warszawie.
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REKLAMA REKLAMA

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

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

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

M
I
K
R
O
L

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

I WSZYSTKIE INNE MEBLE
oraz NAPRAWA I RENOWACJA

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

WYŁĄCZNIE LITE DREWNO

ŁÓŻECZKA ŁÓŻKA
OKNA ROLETY

OKNA PCV – OKNA PCV – rabatrabat 40%40%
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 

Profesjonalna Oprawa Obrazów
ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%

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

16.07.2011 DZIEŃ OTWARTY

ZAPRASZAMY

Ognisty Folk Evening
Jeszcze nie zd¹¿yliœmy och³on¹æ po wra¿eniach zwi¹zanych

z „weso³ym piknikiem”, a ju¿ Weso³a zaprosi³a nas na kolejn¹
radosn¹ uroczystoœæ.

18 czerwca  przy ul. 1 Praskiego Pu³ku 31 odby³a siê impreza
plenerowa ,,Folk Evening”, po³¹czona z dniem otwartym w Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej. Organizatorem wydarzenia by³ Oœrodek
Kultury w Dzielnicy Weso³a, zaœ „Mieszkaniec” obj¹³ je patrona-
tem medialnym.

Tu¿ przed rozpoczêciem wspólnego muzykowania, nad imprez¹
zawis³y czarne burzowe chmury, w dos³ownym tego s³owa znacze-
niu. Kiedy jednak niewielka scena pop³ynê³a serdeczn¹ melodi¹
p³yn¹c¹ spod palców, z ust a przede wszystkim z g³êbi serc tutej-
szych m³odych artystów, matka natura jakby ust¹pi³a, rozganiaj¹c
wszelkie groŸne ob³oki. 

Wydarzenia na scenie zawirowa³y w powietrzu. S³odko za-
grzmia³o dŸwiêkiem saksofonu, i pianina, uderzy³o fal¹ gor¹ca za
spraw¹ burz¹cego krew w ¿y³ach flamenco. Kilka chwil póŸniej
s³uchacze zostali zaproszeni do wêdrówki w œwiaty odleg³e i hip-
notyzuj¹ce. To za spraw¹ tybetañskich mnichów, którzy dali nieby-
wa³y koncert mantr i pieœni klasztornych.

Zahipnotyzowani ich œpiewem, przeszliœmy na muzyczny pok³ad
Lwów Morskich i wraz z nimi po¿eglowaliœmy muzyczn¹ ³odzi¹
w wyprawê szlakiem szant. U celu czeka³ na nas zespó³ JAR, pro-
ponuj¹c muzykê staros³owiañsk¹. Rytmika i klimat pobudzi³y serca.

Jak¿e mi³o by³o odbyæ tak¹ dziejow¹ podró¿, stanowi¹c¹ prawdzi-
wy rarytas w dzisiejszym doœæ bezbarwnym muzycznym œwiecie. 

Kiedy myœli i emocje s³uchaczy by³y nasycone cudown¹ s³o-
wiañszczyzn¹, do sceny dobi³ Stary Szmugler. Ta grupa m³odych,
radosnych ludzi sprawi³a ¿e znowu odp³ynêliœmy. Czarowani zapa-
chem morza i owiani morsk¹ bryz¹, przemieœciliœmy siê do portu,
w którym cumowa³a kolejna gwiazda wieczoru – zespó³ Ba³kany
Œpiewaj¹. Kapela pochwyci³a dusze s³uchaczy, przenosz¹c do œwia-
ta pieœni inspirowanych ba³kañsk¹ muzyk¹ ludow¹. 

Jako ¿e impreza odbywa³a siê na terenie Stra¿y, nie zabrak³o ak-
centów zwi¹zanych z prac¹ stra¿aków. Mundurowi prezentowali
sprzêt, oprowadzali po budynku, a tak¿e przygotowali pokazy ra-
townictwa. Na terenie pojawi³ siê ogieñ, rzecz jasna w pe³ni kon-
trolowany – przyjmuj¹cy kszta³t wielkiego ogniska dla goœci.

Wyzwanie dla przyby³ych stanowi³ konkurs nawi¹zuj¹cy do No-
cy Œwiêtojañskiej – poszukiwanie Kwiatu Paproci. Ponadto na te-
renie imprezy mo¿na by³o obejrzeæ i nabyæ wiele urokliwych
przedmiotów, wykonanych przez lokalnych artystów. 

– To spotkanie jest pierwszym tego typu. Planujemy kolejne
w przysz³ym roku – mówi Edward Kalisz, dyrektor Oœrodka Kultu-
ry Weso³a. Trzymamy zatem za s³owo i czekamy naprawdê niecier-
pliwie na Folk Evening Weso³a 2012!                              enigma

18 czerwca w Centralnej
Bibliotece Wojskowej im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskie-
go zorganizowano Dzieñ
Otwarty i festyn dla mie-
szkañców. Tego dnia mo¿na
te¿ by³o zobaczyæ pomieszcze-
nia biblioteczne i magazyno-
we, które na co dzieñ nie s¹
udostêpniane. W ten sposób
œwiêtowano 20. rocznicê dzia-
³alnoœci Biblioteki na Pradze
Po³udnie. Honorowy patronat
nad wydarzeniem obj¹³ bur-
mistrz dzielnicy.

Biblioteka, która rozpoczê³a
swoj¹ dzia³alnoœæ w 1919 roku,
nosi imiê marsza³ka Józefa Pi³-
sudskiego, który wyda³ polece-
nie, aby za³o¿yæ g³ówn¹ ksi¹¿-
nicê wojskow¹. Wczeœniej nie
by³o w Polsce takiej instytucji.
Do tej pory w zasobach biblio-
teki znajduj¹ siê unikatowe
ksi¹¿ki z wpisami ¿o³nierzy,
którzy dedykuj¹ je przysz³ej
ksi¹¿nicy wojskowej. Jeszcze
przed wojn¹ ksiêgozbiór liczy³
ponad 500 tys. jednostek bi-
bliotecznych.

Podczas uroczystoœci jubile-
uszowych wyró¿niaj¹cych siê
pracowników CBW odznaczo-

no medalami za „Zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju”. 

– Te wyró¿nienia s¹ dla nas
wielk¹ radoœci¹, chocia¿ maj¹
charakter jedynie symboliczny.
Praca w tej bibliotece jest for-
m¹ s³u¿by OjczyŸnie. Wojsko
d¹¿y do tego by byæ blisko spo-

³eczeñstwa, jednak przeciêtny
cz³owiek nie ma z nim dziœ bez-
poœredniego kontaktu. My sta-
jemy siê jego wizytówk¹. Je¿eli
czytelnik przyjdzie do CBW,
przekona siê o nowoczesnoœci
tej instytucji, to prze³o¿y siê na
jego opiniê o ca³ym wojsku 

– mówi³a dr hab. Aleksandra
Skrabacz, dyrektor Centralnej
Biblioteki Wojskowej.

Dziœ w Bibliotece pracuje po-
nad 90 osób. Poprzez 20 lat
dzia³alnoœci na Pradze Po³udnie
placówka zmienia³a siê i ewo-
luowa³a. Znajdziemy tu ju¿ no-

woczesny system informatycz-
no – biblioteczny i bogaty ksiê-
gozbiór specjalistycznej litera-
tury. Ma³o kto wie, ¿e w CBW
stoi a¿ 12 km pó³ek bibliotecz-
nych. Oznacza to, ¿e jeœli u³o-
¿ymy wszystkie ksi¹¿ki z zaso-
bów placówki, grzbietami do

góry w jednej linii, to uzyska-
my po³¹czenie miêdzy siedzib¹
biblioteki (ul. Ostrobramska)
a Pa³acem Kultury i Nauki.
Obecnie CBW znajduje siê
w przeddzieñ wielkiego logi-
stycznego przedsiêwziêcia. In-
stytucja ma zamiar wprowadziæ
na teren biblioteki system no-
woczesnych elektrycznych re-
ga³ów na ksi¹¿ki.

Podczas Dnia Otwartego dla
mieszkañców Warszawy przy-
gotowano wiele atrakcji. Wœród
nich pokazy sprzêtu i dzia³añ
Komendy Miejskiej Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej m.st. War-
szawy, Wydzia³u Prewencji
Komendy Sto³ecznej Policji,
Komendy G³ównej ¯andarme-
rii Wojskowej i Stra¿y Miej-
skiej m.st. Warszawy. Zwiedza-
j¹cy bibliotekê mogli podzi-
wiaæ  pokaz musztry rekruta
i ogniowej zaprezentowany
przez Grupê Rekonstrukcji Hi-
storycznej 2 Pu³ku Piechoty
Xiêstwa Warszawskiego. Na
zakoñczenie obchodów uroczy-
stoœci jubileuszowych, wyst¹pi³
Reprezentacyjny Zespó³ Arty-
styczny Wojska Polskiego.

Olga Kamionek

20 LAT CBW NA PRADZE

PARKING DZIELI
REMBERTÓW?

Przy stacji PKP Rembertów ma po-
wstaæ dwukondygnacyjny parking typu
„Parkuj i jedŸ”. Mimo, ¿e w Warszawie
panuje chroniczna zapaœæ miejsc parkin-
gowych, to zdania, co do potrzeby budo-
wy takiego obiektu w Rembertowie, s¹
podzielone…

Jedni chc¹ budowy, a inni nie. – Na tym
parkingu bêdzie mo¿na pozostawiæ ok. 290
aut – wyjaœnia Konrad Klimczak z biura
prasowego Zarz¹du Transportu Miejskiego,
który obiekt ma zbudowaæ. – Bêd¹ te¿ sta-
nowiska dla 50 rowerów. Parking ma byæ
dwupoziomowy z mo¿liwoœci¹ nadbudowy
kolejnych piêter. Podobny powstaje w³a-
œnie na Okêciu (na zdjêciu). 

Rembertowska inwestycja jest obecnie
w fazie projektowania. ZTM nie potrafi
okreœliæ daty rozpoczêcia budowy. – Chcie-
libyœmy w tym roku rozstrzygn¹æ przetarg,
a w nastêpnym przyst¹piæ do realizacji in-
westycji – dodaje rzecznik Klimczak i przy-
znaje, ¿e ZTM ma „pewien problem” z lo-
kalizacj¹ parkingu. – Dwukrotnie przepro-
wadzaliœmy badania opinii spo³ecznej i oka-

zuje siê, ¿e taki parking, to ka¿dy by chcia³,
ale niekoniecznie obok swojego mieszkania.

Do zdecydowanych przeciwników inwe-
stycji nale¿y Witold Potêga, który uwa¿a,
¿e parking jest bezsensownym wydawa-
niem publicznych pieniêdzy, a czterohekta-
row¹ dzia³kê przy stacji PKP mo¿na zago-
spodarowaæ z lepszym po¿ytkiem dla rem-
bertowian. Pan Witold pisze do redakcji, ¿e
fa³szywie za³o¿ono, ¿e z parkingu bêd¹ ko-
rzystaæ mieszkañcy Sulejówka, którzy ma-

j¹ stacjê PKP u siebie, jak i mieszkañcy
Zielonki i Wo³omina, gdy¿ te miejscowoœci
maj¹ swoje drogi do centrum Warszawy,
a od parkingu bêdzie ich odstrêcza³ czêsto
zamykany przejazd kolejowy. 

A co o inwestycji s¹dzi dzielnicowy samo-
rz¹d? – Zarz¹d Rembertowa nie zaj¹³ ¿adnego
stanowiska w tej sprawie – informuje „Mie-
szkañca” wiceburmistrz Bo¿ena Osiñska. 

– Ale wiemy, ¿e tak¿e wœród samorz¹dowców
zdania s¹ podzielone. Potwierdza³ to Micha³
Kaczyñski, przewodnicz¹cy rady Remberto-
wa. Sprawa parkingu mia³a trafiæ na posiedze-
nie dzielnicowych rajców, które odby³o siê 14
czerwca, ale ostatecznie nie by³a przedmiotem
obrad bo „w³aœciwie wszyscy radni s¹ za”. 

– Wiem, ¿e czêœæ mieszkañców z pobliskich
bloków wojskowych jest przeciwna, ale po-
wstanie u nas ³adny, nowoczesny obiekt. Nie
na naszym terenie i nie za nasze pieni¹dze.
Same plusy – mówi przewodnicz¹cy Kaczyñ-
ski. - Tam teraz jest wêglarnia i zbiera siê ró¿-
ny element. A za piêæ lat mo¿emy ten parking
pozyskaæ dla dzielnicy i jeœli siê oka¿e, ¿e par-
king jest niepotrzebny, to go zmodernizujemy.
Przecie¿ tu mog¹ byæ powierzchnie handlo-
we, us³ugowe, skate-park... Parking ucywili-
zuje tê czêœæ Rembertowa.

Ostatnio pojawi³a siê szansa na budowê
parkingu równie¿ po drugiej stronie torów,
w Starym Rembertowie. – Mam dobr¹ wia-
domoœæ – w przerwie czerwcowej sesji
mówi³a „Mieszkañcowi” burmistrz Agnie-
szka K¹deja. – W³aœnie otrzyma³am pismo
z Miasta, ¿e jest przygotowany projekt za-
rz¹dzenia Pani Prezydent Warszawy powie-
rzaj¹cy naszej dzielnicy w administrowanie
dzia³kê przy ul. Cyrulików. Tam te¿ powsta-
nie parking. Bêdzie to parking tymczaso-
wy, prawdopodobnie wysypany destruk-
tem. ar
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Nied³ugo poczujesz siê wspaniale i humor bêdzie
ci dopisywaæ. Wspania³e plany wakacyjne ju¿
czekaj¹ na realizacjê. Myœlisz jak nadrobiæ zale-
g³oœci i marzysz o wyrwaniu siê gdzieœ na pia-
szczyst¹ pla¿ê lub nad piêkne jezioro. Na dok³ad-
kê towarzystwo sympatycznych osób i ciekawe
wra¿enia, jakich powinny dostarczyæ ci letnie wo-
ja¿e, mog¹ byæ wspania³¹ inspiracj¹ do pe³nego
relaksu. Musisz tylko  podreperowaæ swoj¹ kon-
dycjê, aby dotrzymaæ kroku na szlaku.  

BYK 22.04-21.05
B³ogie rozleniwienie i niechêæ do wiêkszego wy-
si³ku to pierwsze oznaki, ¿e czas siê wybraæ na
urlop. Plany i œmia³e marzenia maj¹ szansê siê
udaæ. Potrzebna jest tylko wiêksza mobilizacja
i zdyscyplinowanie. W pracy bez wiêkszych 
zmian, ale jeœli po cichu liczysz na podwy¿kê,
mo¿e potrzebna jest rozmowa z szefem? W trud-
nych sprawach mo¿esz polegaæ na najbli¿szych,
ale pamiêtaj ¿e humorystyczne podejœcie do
œwiata pomo¿e ci wybrn¹æ z trudnych sytuacji.   

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W lipcu ca³¹ twoj¹ energiê mo¿e poch³aniaæ pra-
ca. Nie daj siê jednak zwariowaæ. Najwy¿sza po-
ra pomyœleæ o jakimœ odpoczynku. Postaraj siê
zrelaksowaæ w mi³ym towarzystwie. W twoim
przypadku sport i zabawa na œwie¿ym powietrzu
s¹ jak najbardziej wskazane. Obowi¹zki odstaw
na bok i przestaw siê na wakacyjne myœlenie.
Luz, dystans do œwiata i ludzi pomog¹ ci wyci-
szyæ siê i wyluzowaæ.

RAK 22.06-22.07
Jeœli najchêtniej wyjecha³byœ na ca³e wakacje
tam, gdzie rosn¹ palmy i ci¹gle œwieci s³oñce, to
przy odrobinie wytrwa³oœci na pewno uda ci siê
zrealizowaæ to marzenie. Ciekawoœæ œwiata i lu-
dzi mog¹ ciê zaprowadziæ tam, gdzie wielu je-
szcze nie dotar³o. W tak¹ podró¿ warto zabraæ
trochê gotówki, doby humor i wspania³e towarzy-
stwo, aby zabawa siê uda³a.   

LEW 23.07-23.08
Zajêcia w pracy i w domu chwilowo nie pozwala-
j¹ ci na odpoczynek. Ale ju¿ nied³ugo szykuje siê
jakiœ ciekawy wyjazd. Mo¿liwe, ¿e otrzymasz
sporo zaproszeñ od znajomych, na które nie po-
winieneœ pozostaæ obojêtnym. Uœmiech i pogod-
ny nastrój powinny ci pomóc nawi¹zaæ nowe, cie-
kawe kontakty towarzyskie. Uwa¿aj jednak na to
co mówisz, szczególnie przy kieliszku.

PANNA 24.08-23.09
Masz szansê spêdzenia czasu wolnego z uko-
chan¹ osob¹ i na pewno nie bêdziesz narzekaæ
na brak wra¿eñ. Lato sprzyja flirtom i romansom,
ale one zazwyczaj szybko siê koñcz¹, i potrafi¹
narobiæ niez³ego zamieszania. Lepiej wiêc daj so-
bie spokój z mi³ostkami. Twoje serce mo¿e zna-
leŸæ spokojn¹ przystañ u boku zmys³owego Byka
lub wra¿liwej Ryby. Przygotuj siê na wydatki
zwi¹zane z potrzebami m³odszego pokolenia.

WAGA 24.09-23.10
Mo¿liwe, ¿e w najbli¿szym czasie do ciebie mo¿e
nale¿eæ decyduj¹ce s³owo w sprawach dotycz¹-
cych domowych inwestycji i wydatków. Swoje ra-
cje staraj siê jednak przedstawiæ w sposób, który
nie zrani niczyich ambicji. Jesteœ na dobrej dro-
dze do sukcesu, przybli¿¹ go dyscyplina i konse-
kwencja w postêpowaniu. W stosunku do ludzi
nie b¹dŸ zbyt interesowny, pamiêtaj, ¿e to co da-
jesz, mo¿e siê zwróciæ podwójnie.  

SKORPION 24.10-23.11
Trochê zwolnij tempo swojego ¿ycia, bo za zakrê-
tem mo¿esz wpaœæ w „dziurê”. Boleœnie mo¿esz
odczuæ to w sferze finansowej, dlatego powinie-
neœ rozs¹dniej gospodarowaæ pieniêdzmi, noto-
waæ wydatki i nie ulegaæ pochopnie pokusom.
Pod koniec miesi¹ca mo¿e spotkaæ ciê interesu-
j¹ca niespodzianka. Uwierz w swoj¹ szczêœliw¹
gwiazdê, a to co zaplanowa³eœ spe³ni siê na pew-
no.

STRZELEC 24.11-22.12
Sprawy rodzinne mog¹ ci dostarczyæ wiele rado-
œci i satysfakcji. Latem mo¿esz staæ siê bardziej
otwarty i sk³onny do towarzyskich uciech. Samot-
ne Strzelce nie powinny narzekaæ na nudê i brak
zajêæ. Wszystko co teraz sobie zaplanowa³eœ rób
dok³adnie, nie improwizuj. Wszelkie znaki wska-
zuj¹, ¿e mo¿esz w najbli¿szym czasie potrzebo-
waæ wiêkszej gotówki.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nadchodzi czas wyciszenia i wypoczynku. Gwia-
zdy nie wró¿¹ ci zbyt wielu atrakcji, ale za to mo-
g¹ przynieœæ upragniony spokój. Zajmij siê sob¹,
poœwiêæ trochê czasu na zabiegi upiêkszaj¹ce
dla w³asnego cia³a. Jeœli planujesz rozrywki to
ogranicz wydatki, bo pod koniec miesi¹ca bê-
dziesz zmuszony kontrolowaæ fundusze. Poza
tym uzbrój siê w dobry humor, a zobaczysz jak
wiele spraw wyda siê mniej k³opotliwymi do za³a-
twienia. 

WODNIK 21.01-19.02
Wakacyjne dni mog¹ ci wype³niæ o¿ywione kon-
takty towarzyskie. Przyp³yw inwencji i aktywnoœci
intelektualnej prze³o¿y siê na sukcesy zawodowe
i towarzyskie. Staraj siê jednak przede wszystkim
odpocz¹æ i nie anga¿owaæ w sprawy, które mog¹
wymagaæ ¿elaznej kondycji. Mo¿e wyprawa do
teatru lub filharmonii chwilowo nasyci twój g³ód
intelektualny. 

RYBY 20.02-20.03
Mimo, ¿e wakacje zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami,
warto siê zmobilizowaæ. Twoja g³owa mo¿e byæ
teraz pe³na b³yskotliwych pomys³ów. Masz dobry
czas na pozyskiwanie funduszy na jakieœ wa¿ne
przedsiêwziêcie, urobienie szefa w sprawie
awansu lub podwy¿ki. Korzystaj z nadarzaj¹cych
siê okazji. Ale nie wierz tym, którzy obiecuj¹ ci
kokosowy interes. Nie trwoñ czasu i pieniêdzy.
I jedno, i drugie warto szanowaæ.

Merlin 

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

z dziurawca − nie wolno jej pić

ani używać preparatów z dziu−

rawca, jeśli wystawiamy się na

słońce. Oparzenia murowane!

Peeling skóry wykonany

przed opalaniem sprawi, że

opalenizna będzie ładniejsza

i równiejsza. Między godziną

11.00 a 15.00, kiedy słońce

operuje najmocniej, nie wysta−

wiajmy się na bezpośrednią

ekspozycję, to grozi nawet

chorobami skóry. Lepiej prze−

bywać wówczas w półcieniu, na

przykład pod drzewami, by

słońce nie „atakowało” nas

bezpośrednio.

Znamiona barwnikowe na

skórze powinny być szczególnie

starannie pokryte kremami z fil−

trem, mocniejszymi niż te na re−

sztę ciała. Zbytnie nasłonecz−

nianie znamion może doprowa−

dzić do zmian, w konsekwencji

nawet zagrażających życiu.

Przygotuj się do opalania −

już dzisiaj jedz warzywa i owoce

bogate w beta karoten. To on

wskutek różnych przemian

w naszym ciele jest odpowie−

dzialny za powstawanie melani−

ny, czyli wspaniałej opalenizny.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Nadziewamy naleœniki, czyli robimy coœ, z czym
poradzi sobie ka¿dy. 

✓✓ Ciasto ciastu nierówne - naleœnikowe s³odsze jest na
mleku lub wodzie i jajkach, z dodatkiem wanilii czy miodu; 
inaczej smakuje na maœlance (bez jajek) czy piwie z dodat-
kiem drobniutkiej, zasma¿onej cebuli, zió³ lub curry - do wy-
trawnego farszu. 

Farsz I: na maœle czosnkowym wolniutko i nied³ugo pod-
sma¿ œwie¿¹ gruszkê, ze skórk¹, ale bez ogryzka, pokrojon¹ w cieniutkie plaster-
ki a nastêpnie te plasterki pokrojone w paski pó³centymetrowej szerokoœci. Gdy
straci surowoœæ, dodajemy pokruszony ser typu bleu, mieszamy, a gdy ser jest
ciep³y (mo¿e siê lekko ci¹gn¹æ), wy³¹czamy gaz, sypiemy sporo siekanych liœci
œwie¿ej bazylii (koniecznie!), mieszamy, smarujemy p³aty naleœnikowe i zwijamy
je, a nastêpnie ka¿dy naleœnik uk³adamy na cienko posmarowanej œwie¿ym ma-
s³em patelni z przykrywk¹, by trzyma³y ciep³o - na ciep³o s¹ lepsze ni¿ na zimno.

Farsz II: Surowe pieczarki kroimy w plasterki, cebulê w cienkie piórka. Na pa-
telni roztapiamy mas³o, dusimy odparowuj¹c wodê, pieczarki z cebul¹, dodaj¹c
od razu na pocz¹tku sól i pieprz, bêd¹ suchsze. Gdy p³yn odparowany a zawar-
toœæ patelni z³ocista, sypiemy tarty ¿ó³ty ser, mieszamy i gotowe! Dalej postêpu-
jemy, jak w przepisie powy¿ej. 

Farsz III: Kukurydza z puszki (dobrze os¹czona), majonez i duuu¿o miêkkiego,
tartego sera ¿ó³tego - wszystkie sk³adniki mieszamy, faszerujemy naleœniki.
Œwietne na zimno i na gor¹co.

Farsz IV: Miêso mielone z przypraw¹ np. orientaln¹, cebulk¹, czosnkiem, sie-
kan¹ œwie¿¹ papryk¹ udusiæ do miêkkoœci ewentualnie dodaj¹c koncentrat pomi-
dorowy. Do naleœników obiadowych, na gor¹co.

Farsz V: Zmiksowane na krem œwie¿e zio³a z oliw¹ (du¿o zió³, ma³o oliwy) plus
cienkie s³upki œwie¿ego ogórka i farsz gotowy; na wierzch - zaziki lub twaro¿ek
homogenizowany z czosnkiem, utartym z sol¹. 

Farsz VI: Gêsta, twarda galaretka truskawkowa a w niej œwie¿e truskawki
(w plasterkach), jagody, maliny, zastudzona na p³askim talerzu i krojona w paski
- naleœniki z takim farszem jadamy na zimno, np. z bit¹ œmietan¹.

Farsz VII: Pasek wyrazistego d¿emu lub powide³, obok pasek serka waniliowe-
go albo leœnego. Zawin¹æ i gotowe! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
IInntteerrnneett.. Korzystamy z niego coraz powszechniej, komunikujemy

się za jego pośrednictwem z celach towarzyskich, zawodowych,
traktujemy go jako źródło cennych informacji ze wszelkich możli−
wych dziedzin, wypełniamy przy jego pomocy obszary pustki i sa−
motności w życiu wielu z nas. Szukamy rekomendacji dla sklepów,

lekarzy, korzystamy z bogactwa porad i wiedzy ze wszelkich możliwych obszarów. Tak−
że dzielimy się naszą wiedzą doświadczeniem, poglądami na licznych portalach społecz−
nościowych i forach dyskusyjnych. 

IInntteerrnneett  ttoo  pprraawwddzziiwwaa  ppoottęęggaa..  Przeczytanie wytłuszczonego zdania zajęło Wam oko−
ło sekundy. Co w tym czasie wydarzyło się w sieci? Wyszukiwarka Google otrzymała bli−
sko 12.000 pytań. Przesyłamy w tej małej chwilce prawie 3.000.000 maili. Na You Tou−
be pojawi się około 10 nowych filmików video a także rejestrowanych jest około 11 no−
wych domen. Dużo, czy mało? Cóż, gdyby to przeliczyć z sekundy na godzinę, okazało−
by się, że cyfry są astronomiczne: średnio około 4.300.000 pytań, około
10.080.000.000 maili, przeciętnie 36.000 wrzutek na You Toube! Więcej szczegółów na
stronie www.go−globe.com. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem pod adresem redakcji w terminie 7 dni od da-
ty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 11/2011: „Z³ego nie ruszaj”. Nagrodê

– bilet do kina dla 2 osób - wylosowa³a p. Hanna Pszczó³kowska z ul.
Majdañskiej. Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowo-
dem osobistym i egz. „Mieszkañca Nr 13/2011) do 15 lipca br.  po wcze-
œniejszym umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

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

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Dom nowobogackich. Córka wchodzi do ga−

binetu ojca z chudym studentem.
− Tato, pobieramy się!
− Zwariowałaś?

− Kochamy się, Janusz jest porządny, wierzący, mogę na
nim polegać.

− Chłopcze − mówi ojciec. − Wiesz, że moja córka na same
tylko ubrania wydaje 20 tysięcy miesięcznie? Jak chcesz ją
utrzymać?!

− Bóg dopomoże...
− Do tego kosmetyki, fryzjerzy, styliści…
− Bóg da...
− W dodatku musi mieć zawsze najnowszy model Porsche.

Wiesz, co to znaczy?!
− Bóg nam pomoże...
Po wyjściu chłopaka córka pyta ojca, jak mu się podoba

przyszły zięć.
− Taki tam, szczawik, ale doceniam, że śmiało i z szacun−

kiem nazywał mnie Bogiem!
WWeessoołłyy  RRoommeekk
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ADMINISTROWANIE

Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 692-614-577

AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel. 795-297-763

AUTO−MOTO/kupię

SKUP AUT. TEL. 501-032-036

AUTO−MOTO/sprzedam

TOYOTA AVENSIS prod.
2000 r., sedan, silnik D4D, 2000
cm3 (diesel) 110 KM. Przebieg
232 tys. km. Stan dobry, cena
13800 z³. Tel. 694-913-322

BIZNES

Ulotki, foldery, strony www.
i inne projekty.  www.gotowi.pl 

Tel. 793-156-015

FINANSE

Ksiêgowoœæ – kompleksowo,
doradztwo, mo¿liwoœæ odbioru
dokumentów od klienta. 

Tel. 792-453-485
Szybka po¿yczka bez BIK. 

Tel. 667-877-945

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 601-235-118

Kolekcjoner kupi: stare ksi¹¿-
ki, monety, pocztówki, militaria. 
Tel. 22 677-71-36; 502-011-257

Kupiê stare etykiety piwne,
podstawki, kapsle, butelki, szyldy.

Tel. 695-430-368
Monety, banknoty, odznacze-

nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
Tel. 22 831-36-48

RAMKA
Skup klocków LEGO. Tel. 22
717-95-57; 516-550-097

SPRZEDAM

Drewno opa³owe liœciaste, 130
z³ metr za³adunkowy. 

Tel. 605-783-913
£ó¿ko ortopedyczne hydrau-

licznie podnoszone. 
Tel. 502-901-611

Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822; 

www.odkurzaczewodne.eu
Zamra¿arkê 3-szufladow¹. 

Tel. 517-977-842

MEDYCZNE

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

Masa¿ klasyczny, wyszczupla-
j¹cy sylwetkê. Gabinet w Univer-
samie” Grochów. 

Tel. 602-412-901
Pomoc psychologiczna, coa-

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

MEDYCYNA NATURALNA

Leczenie pijawk¹ lekarsk¹ –
hirudoterapia – skutecznie leczy:
trudno goj¹ce siê rany, mia¿d¿ycê
têtnic, ¿ylaki, stopê cukrzycow¹,
zwyrodnienia i bóle stawów,
obrzêki powypadkowe, krwiaki,
zakrzepy, ciœnienie, choroby
skóry, alergie, choroby serca, ja-
skrê, wszelkie bóle i stany zapalne.
Dyplomowany Hirudoterapeuta. 

www.leczenie-pijawkami.com
Tel. 515-509-109

NAUKA

Angielski z dojazdem. 
Tel. 886-199-524

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

Tel. 601-35-18-64
Liceum dla doros³ych.

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

Tel. 515-262-586
Matematyka. Tel. 607-163-744
Opiekunka dzieciêca – szko³a

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

Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
Szkolenia BHP. Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

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

Lokale biurowe do wynajêcia.
Miêdzylesie. Kontakt tel. 694-
810-010

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

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

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Czteropokojowe na Omulew-
skiej sprzedam lub zamieniê na
dwupokojowe. Tel. 510-047-136

Dzia³ka siedliskowa. 
Tel. 792-610-568

Mieszkanie 38 m kw. ul. Afry-
kañska. Bezpoœrednio. 

Tel. 605-956-870 
M3 – 38 m kw., Kijowska, 268

tys. Tel. 507-708-151

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

3-pokojowe, w³asnoœciowe
59,5 m kw. ul. Witoliñska na dwa
mniejsze. Tel. 604-074-847 

DAM PRACĘ

RAMKA
Firma MarcPol S.A. pilnie za-

trudni do placówek w Warszawie
i okolicach osoby na stanowisko
KASJER i SPRZEDAWCA.
Kontakt (22) 547-05-41, e-mail:
rekrutacja@marcpol.waw.pl 
RAMKA
Konserwator obiektu sportowego
W-wa Rembertów korty, boiska
(do przyuczenia). Mieszkanie na
miejscu. Tel. 608-308-701

SZUKAM PRACY

Kobieta 56 lat, doœwiadczenie
zawodowe, praca w kadrach od
1986 roku, znajomoœæ programu
modu³ kadry-p³ace SYMFONIA,
P£ATNIK. Podejmê pracê w ka-
drach (bez p³ac) od zaraz. 
Tel. 603-695-486; 22 879-86-68

Kobieta 50 lat, fizjoterapeutka
z 25-letnim sta¿em pracy w za-
wodzie poszukuje pracy na sta-
nowisku fizykoterapeuty. Podej-
mê pracê od zaraz.

Tel. 512-343-864
Pe³ny etat lub zlecenie roboty

konserwatorsko-budowlane. 
Tel. 603-231-603

Sprz¹tanie w domu + okna. 
Tel. 503-836-166

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem
skarbowym, wszystkie podatki,
spadki, darowizny, aukcje. War-
szawa Goc³aw. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
Kancelaria Prawna, przy-

stêpne ceny, szeroki zakres us³ug.

Czynna codziennie oprócz wtor-
ków, ul. Grochowska 207 (Uni-
versam, nad bankiem).  

www.kancelariaosica.pl 
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
Kancelaria Adwokacka adw.

Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 22 613-04-30; 0603-807-481
RAMKA
Prawnik, niskie ceny. Al. Stanów
Zjednoczonych 61. Tel. 501-288-
110

Radca prawny. 
Tel. 691-821-122

RÓŻNE

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

Profesjonalne sprz¹tanie biur -
Warszawa. Tel. 513-342-440

KOMUNIKATY

Zaginê³a legitymacja studenc-
ka - £ukasz Drabek. Adres na le-
gitymacji.

SPORT

USŁUGI

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940

ALKO – PRZEPROWADZ-
KI. Tel. 512-139-430

AAA SPRZ¥TANIE PIW-
NIC, wywóz mebli. 

Tel. 694-977-485
Anteny SAT TV, kamery – 24 h.

Tel. 602-396-976
ANTENY - CYFRA+, Polsat,

N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP 2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

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

ANTENY, TELEWIZORY –
naprawa. Tel. 22 818-07-17

Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV.

Najwy¿sza jakoœæ us³ug. Ul.
Igañska 32. Tel. 22 813-60-33; 

604-506-278
AAA GAZ, HYDRAULIKA

24 H!, awaria pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, przeróbki, napra-
wy. Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744 
Cyklinowanie, lakierowanie –

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

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych –
Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 

Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

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

Czyszczenie – tanio Karche-
rem dywanów, tapicerki aut. 
Tel. 22 619-40-13; 502-928-147

DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
Tel. 22 642-96-16

DOCIEPLANIE DOMU. 
TEL. 660-473-628

Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813

Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826

ELEWACJE, MALOWA-
NIE DOMU. TEL. 660-473-628

ELEKTRYCZNE, G³owacki. 
Tel. 504-618-888

RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, naprawa
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, uprawnienia gazowe. Tel. 22
610-18-53; 662-065-292

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

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

GLAZURNICZE, hydrau-
liczne. Tel. 504-618-888

Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106
Hydrauliczne i gazowe –

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

Hydraulika, wod. kan.-gaz.,
piece, remonty, przegl¹dy gazo-
we, wentylacyjne i kominiar-
skie. Tel. 696-321-228

HYDRAULICZNE, G³owac-
ki. Tel. 504-618-888

LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Malarz, malowanie, gipsowe

wyg³adzanie. Tel. 885-770-166
Malowanie, tapetowanie, pa-

nele. Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521 

Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 22 612-01-95; 510-711-163

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 602-216-943
RAMKA
Naprawa telewizorów u klienta.
Tel. 692-420-605; 22 671-94-53
RAMKA

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

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

Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
Pralki, lodówki. 

Tel. 601-361-830; 22
671-80-49; 604-910-643

PRZEGL¥DY GAZOWE,
HYDRAULIKA, GLAZURA,
MALOWANIE. 
TEL. 665-651-549; 666-527-473

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, szafy, kuch-
nie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214

TAPETOWANIE, malowa-
nie. Tel. 504-618-888

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771

¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

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

prawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, role-

ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/komputerowe

Naprawa komputerów, insta-
lacje, serwis, usuwanie wiru-
sów. Tel. 603-650-090

USŁUGI/remontowe

G³adŸ, malowanie, sufity,
œcianki KG. Tel. 606-181-588  

Malowanie, drobne remonty,
panele, wyk³adziny. 

Tel. 601-203-313
Malowanie, tapetowanie – re-

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

Remonty, wykoñczenia. 
Tel. 602-641-032

Wymiana pokryæ dachowych,
budowa – remont kominów. 

Tel. 504-250-013

USŁUGI/transportowe

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszcza-
nie piwnic, strychów. 
Tel. 22 224-22-63; 888-651-163

Wywóz gruzu, mebli, liœci,
ga³êzi, oczyszczanie piwnic, stry-
chów, prace porz¹dkowe. 

Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Skup klocków LEGO. 
Tel. 22 717-95-57; 516-550-097

Firma MarcPol S.A. pilnie zatru-
dni do placówek w Warszawie
i okolicach osoby na stanowisko
KASJER i SPRZEDAWCA.

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

Konserwator obiektu sportowego
W-wa Rembertów korty, boiska
(do przyuczenia). Mieszkanie na
miejscu. Tel. 608-308-701

Prawnik, niskie ceny. 
Al. Stanów Zjednoczonych 61. 

Tel. 501-288-110

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

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

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

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

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulatu-
rê, st³uczkê. Sprz¹tanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

ATRAKCYJNE STUDIO 37 m kw. 
ul. GRENADIERÓW
Urz¹dzone – umeblowane

PAWILON RONDO WIATRACZNA
Pod ka¿d¹ dzia³alnoœæ 150 m kw.x4950 z³/m kw.
Urz¹dzony – klimatyzowany 

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

tel. 502 602 401  (22) 615 80 06 

NARTY
ROWERY
SERWIS!!!

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

691−616−515

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, uprawnienia gazowe. 

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

Naprawa telewizorów u klienta. 
Tel. 692-420-605; 

22 671-94-53
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

DDDDzzzz iiiieeee llllnnnn iiii ccccoooowwwwoooo     nnnnaaaa     ssssppppoooorrrr ttttoooowwwwoooo DDDDzzzz iiiieeee llllnnnn iiii ccccoooowwwwoooo     nnnnaaaa     ssssppppoooorrrr ttttoooowwwwoooo

Sprintem, czyli
trzy pytania do…
Arkadiusza Kuranowskiego – prezesa Pra−
skiej Ligii Piłki Halowej i głównego inicja−
tora turnieju EUROPRAGA Liga na Trawie.

- Od lat, z ramienia organizatora PLPH i EURO-
PRAGI, czyli Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
jesteœ g³ównym motorem tych pi³karskich „profesjo-
nalnych lig dla amatorów” – trudno siê organizuje ta-
kie turnieje?

- To faktycznie du¿e przedsiêwziêcia. W tej chwili je-
steœmy w po³owie EUROPRAGI 2011, któr¹ rozgrywamy
na dwóch boiskach przy ul. Szaserów i przy ul. Zbara-
skiej. Na pierwszym gra szesnaœcie dru¿yn, a na drugim
czternaœcie. ¯eby zorganizowaæ taki turniej, to musimy
w ZHR, ¿e tak powiem, swoje odpracowaæ: rozmowy
z dyrekcjami szkó³, wydzia³ami sportu, w³adzami dziel-
nic, przyjmowanie zg³oszeñ, zbieranie op³at… To jest
pewna praca, ale udaje siê j¹ wykonaæ. Spor¹ pomoc¹ wy-

kazuj¹ siê w³adze Pragi Po³udnie, w tym wiceburmistrz
Konstanty Bartoñ oraz przewodnicz¹cy miejskiej komisji
sportu, radny Pawe³ Lech.

- Zrezygnowaliœcie w tym roku z rozgrywania spotkañ
w Wawrze, na „Syrence” przy ul. Starego Doktora…

- Jak widaæ klimat dla tego typu imprez chyba jest lep-
szy na Pradze Po³udnie. W Wawrze zosta³ utworzony
Oœrodek Sportu i Rekreacji, który teraz administruje kom-
pleksem przy ul. Starego Doktora. Za wynajêcie boiska
trzeba zap³aciæ, a to, w po³¹czeniu z nienajlepszym doja-
zdem sprawia, ¿e bardziej atrakcyjny jest wariant rozgry-
wania EUROPRAGI na boiskach Grochowa i Kamionka.

- Organizowanie tego typu turniejów daje du¿¹ saty-
sfakcjê?

- Oczywiœcie. EUROPRAGA jest jednym z najtañszych
i najwiêkszych turniejów pi³karskich w Warszawie. Co ty-
dzieñ gra u nas blisko czterystu zawodników. Ca³y czas
podnosimy poziom, tak¿e organizacyjny. Na przyk³ad me-
cze sêdziowane s¹ przez trzech sêdziów, co rzadko siê
zdarza w amatorskich ligach. Ostatnio zaobserwowaliœmy,
¿e sporo kibiców przychodzi dopingowaæ swoje dru¿yny.
Okoliczni mieszkañcy, s¹siedzi z bloków… To bardzo
wzmacnia wiêzy lokalnej spo³ecznoœci, co równie¿ daje
olbrzymi¹ satysfakcjê. Adam Rosiński

„Kurasiowi” (pierwszy z prawej) du¿¹ frajdê sprawia zarówno gra, jak i organizowa-
nie pi³karskich lig dla amatorskich dru¿yn.

Bardzo du¿o dzia³o siê
ostatnio na po³udniowo-
praskim „Drukarzu”.
Oto krótkie relacje z kil-
ku niedawnych imprez.

KS Drukarz Warszawa
obchodzi w tym roku jubi-
leusz 85.lecia istnienia. 
– W jubileuszowym roku
koncentrujemy siê na
trzech imprezach – mówi
„Mieszkañcowi” prezes
klubu Zbigniew Kania. 
– To piknik rodzinny, ³ucz-
niczy memoria³ im. Ireny
Szyd³owskiej i oficjalna
uroczystoœæ jubileuszowa
w Centrum Promocji Kul-

tury. Dwie pierwsze imprezy odby³y siê w czerwcu, a ostatnia
planowana jest jesieni¹.

Jubileuszowy piknik
Wiadomo, ¿e nic tak nie uœwietnia œwiêta, jak dobra zabawa.

Dlatego w po³owie czerwca „Drukarz” zorganizowa³ sportowo-

rodzinny piknik. Na klubowym stadionie stan¹³ wielki dmucha-
ny zamek i inne urz¹dzenia do zabaw. By³o malowanie twarzy,
loteria fantowa, konkurs wiedzy o klubie z zestawami nagród

ufundowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny, stoisko
przysz³ego klubu partnerskiego (Legia Warszawa) i mecze wie-
lu roczników trenuj¹cych tu pi³karzy (od 1996 do 2004 r.). Przez
ca³y dzieñ przez obiekt klubu „przewinê³o siê” ponad 1500
uczestników pikniku. Kulminacyjnym meczem imprezy by³o
spotkanie Rodzice kontra Trenerzy. Spotkanie bardzo zaciête.
Kto wygra³? – A to ju¿ sobie zawodnicy ustalali póŸniej przy
grillu… - ¿artobliwie odpowiada prezes Kania.

Jubileuszowa okrêgówka
Jak pisaliœmy w poprzednich numerach pi³karscy seniorzy

„Drukarza” liczyli siê w walce o awans do IV ligi. Zaraz po pik-
niku odby³ siê ostatni mecz ligowej kolejki, w którym gospoda-
rze rozgromili 8 do 3 zespó³ Dolcan Z¹bki. Ostatecznie w tabe-
li „Drukarz” znalaz³ siê na drugim miejscu (za GKP Targówek)

i ¿eby awansowaæ do IV ligi nasz zespó³ musia³ wygraæ bara¿o-
we starcia z Ostrovi¹ Ostrów Mazowiecka. W dwumeczu dosz³o
do remisu na stadionie w Parku Skaryszewskim i niestety prze-
granej na boisku przeciwnika. W jubileuszowym roku „Dru-
karz” pozostaje jednak w lidze okrêgowej.

Jubileuszowy Memoria³
W klubie dzia³aj¹ trzy sekcje: pi³ki no¿nej, kajakarska i ³ucz-

nicza. Z t¹ ostatni¹ zwi¹zana jest najwiêksza, cykliczna impre-
za organizowana przez „Drukarza” – Miêdzynarodowy Memo-
ria³ £uczniczy im. Ireny Szyd³owskiej. W tym roku klub zorga-
nizowa³ go po raz XXVIII. Od 17 do 19 czerwca na torach ³ucz-

niczych „Drukarza” strzela³o ponad 200 zawodników z Litwy,
Ukrainy, Anglii, Mongolii i Stanów Zjednoczonych. – Goœcili-
œmy te¿ ca³¹ reprezentacjê Polski juniorów i seniorów, gdy¿ za-
wody by³y ostatni¹ kwalifikacj¹ do Mistrzostw Œwiata – wyja-
œnia kieruj¹cy sekcj¹ ³ucznicz¹ Pawe³ Soliñski. Niestety, tym ra-
zem ¿aden z tutejszych ³uczników nie stan¹³ na podium. Bardzo
mi³ym akcentem imprezy by³o oficjalne po¿egnanie ³uczniczej
s³awy „Drukarza” Iwony Marcinkiewicz, która po wakacjach
ma zasiliæ klubowych szkoleniowców. Olimpijkê i Mistrzyniê
Europy ¿egna³y m.in. w³adze dzielnicy i klubu, ³ucznicze w³a-
dze zwi¹zkowe, a tak¿e wicemarsza³ek Mazowsza Marcin Kier-
wiñski, Gra¿yna Rabsztyn z PKIOL oraz przewodnicz¹cy war-
szawskiej komisji sportu Pawe³ Lech.

Jubileuszowe potrzeby
„Drukarzowi” z okazji jubileuszu, oczywiœcie ¿yczymy sa-

mych sukcesów zarówno na murawie, tafli wody, jak i ³uczni-
czych torach, niemniej trudno nie odnieœæ wra¿enia, ¿e najlep-
szym jubileuszowym prezentem by³oby doinwestowanie klubu.
Po³amane, stare krzese³ka na rozpadaj¹cych siê trybunach, gro-
¿¹ce zawaleniem siê ogrodzenie i chroniczny problem z parko-
waniem samochodów, to obecnie najwiêksze bol¹czki klubu.
I te problemy trzeba jak najszybciej zlikwidowaæ, gdy¿ obiekt
„Drukarza” zosta³ zakwalifikowany, jako boisko zapasowe na
UEFA EURO 2012. – Prawdopodobnie u nas bêd¹ siê odbywa-
³y rozruchy i treningi sêdziów i dru¿yn graj¹cych na Stadionie
Narodowym – mówi prezes Kania i zapewnia „Mieszkañca”, ¿e
klub we w³asnym zakresie zadba o nowe trybuny, ale samo-
dzielnie nie poradzi sobie z reszt¹. I tu jest pole do popisu dla
samorz¹dów. W koñcu „Drukarz” bêdzie wizytówk¹ Pragi Po-
³udnie, Warszawy i Mazowsza... ar

Drukarz – jubileuszowo i praktycznie

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 6, 14, 20 i 27.07
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Ceresit Gipsy Kostka brukowa
Materia³y sypkie i izolacyjne 

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

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

WARSZAWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AS 2011

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

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

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

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

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

USŁYSZ NA NOWOAPARATY S£UCHOWE

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

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

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

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

ul. Grochowska 142
tel./fax 22 610-41-91

czynne pon.-pt.10.00-20.00
Pe³en zakres us³ug.

RTG I KONSULTACJE GRATIS.
WAKACYJNA PROMOCJA!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

Pierwszy dzieñ polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej to tak¿e wa¿ny dzieñ dla polskiej
nauki. 1lipca w Warszawie uroczyœcie podpi-
sano umowê na unijne dofinansowanie pro-
jektu Instytutu Kardiologii im. Prymasa Ty-
si¹clecia Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego.

Decyzj¹ Zarz¹du Województwa Mazowieckiego projekt otrzy-
ma ponad 3,3 mln z³ z unijnej kiesy na zakup specjalistycznej apa-
ratury laboratoryjnej dla aniñskiego Instytutu Kardiologii, która po-
zwoli na prowadzenie badañ z zakresu dziedzicznych chorób uk³a-
du kr¹¿enia, w tym têtniaków aorty, rozwarstwienia aorty, zaburzeñ
rytmu serca czy nadciœnienia têtniczego. Po naukowym opracowa-
niu, wyniki tych badañ bêd¹ wykorzystywane w diagnostyce i le-
czeniu chorych nie tylko na Mazowszu, ale w ca³ym kraju. Ca³ko-
wita wartoœæ inwestycji to ponad 3,9 mln z³.

Wœród kamer i b³ysków fleszy podpisy na dokumencie z³o¿yli:
Marcin Kierwiñski – wicemarsza³ek Województwa Mazowieckie-
go, Leszek Ruszczyk – cz³onek Zarz¹du Województwa Mazowiec-
kiego oraz prof. dr hab. n med. Witold Ru¿y³³o – dyrektor Insty-
tutu Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Stefana Kardyna³a Wy-
szyñskiego.

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w odpo-
wiedzi na konkurs og³oszony przez Mazowieck¹ Jednostkê Wdra-
¿ania Programów Unijnych. Wniosek, z³o¿ony przez Instytut, zdy-
stansowa³ konkurencjê. W tak uroczystym dniu zarówno marsza³ek

Marcin Kierwiñski jak i dyrektor placówki, a zarazem znakomity
jej mened¿er, profesor Witold Ru¿y³³o, uprzejmie znalaz³ chwilê na
rozmowê specjalnie dla „Mieszkañca”.

- Tzw. „Anin” to placówka wa¿na nie tylko dla Warszawy
i Mazowsza, lecz dla ca³ej Polski!

- To instytut o najwy¿szym stopniu referencyjnoœci, który w zakre-
sie kardiologii i kardiochirurgii robi wszystko, co jest robione na

œwiecie, od podstawowego leczenia do zak³adania sztucznych ko-
mór serca. Niezale¿nie od dzia³alnoœci klinicznej, placówka prowa-
dzi badania czysto naukowe i badania wdro¿eniowe, m.in. wprowa-
dzanie zastawek drogami têtniczymi, bez otwierania klatki piersio-
wej. Grant, który podpisaliœmy dzisiaj, to grant na dofinansowanie
dzia³alnoœci œciœle naukowej, m.in. genetyki, immunologii, farma-
kodynamiki klinicznej. Jesteœmy jednostk¹ rozpoznawaln¹ nie tylko
w Polsce. Nawet w Stanach Zjednoczonych, w œrodowisku kardio-
logicznym, odpowiedŸ twierdz¹ca na pytanie „You are from Anin?”
to renomowana, œwietna jakoœæ, bo Anin  jest tam rozpoznawalny
bardziej, ni¿ Warszawa… - mówi z uœmiechem profesor Ru¿y³³o.

- Je¿eli chodzi o kardiologiê, z ca³¹ pewnoœci¹ jest tak, ¿e War-
szawa to przybudówka do Anina - ¿artuje marsza³ek Marcin Kier-
wiñski. 

- Panie Marsza³ku, Warszawa musi dzieliæ siê tzw. janosiko-
wym (kontrowersyjny, obowi¹zkowy podatek wp³acany przez
stolicê do bud¿etu pañstwa w celu przekazania gminom w ca³ej
Polsce). Tym razem, dziêki decyzji Zarz¹du Województwa Ma-
zowieckiego i grantowi na badania naukowe w tutejszym insty-
tucie dajemy Polsce coœ innego: szansê na zdrowie i ¿ycie.

- O, tak. To projekt o znaczeniu ponadregionalnym, ponadwar-
szawskim. Z dorobku badawczego Instytutu bêd¹ korzysta³y osoby
w ca³ej Polsce. Instytut Kardiologii znany jest z leczenia najtru-
dniejszych przypadków kardiologicznych, ale tak¿e z umiejêtnoœci
mened¿erskich. Dobrze, ¿e w³aœnie takie miejsce dosta³o dofinanso-
wanie. Warto podkreœliæ, ¿e z jednej strony to instytut lecz¹cy ludzi
i ratuj¹cy ¿ycie zaœ z drugiej - idzie to w parze z tym, ¿e s¹ tu ludzie
potrafi¹cy z³o¿yæ œwietny wniosek konkursowy i uzyskaæ a¿ 93%
wszystkich mo¿liwych punktów - to cieszy! To wa¿na placówka lecz-
nicza, ale te¿ dobre przedsiêbiorstwo, które umie pozyskiwaæ œrod-
ki i umiejêtnie je wykorzystywaæ.

ego

Warszawa, ta koło Anina

Od lewej: prof. Witold Ru¿y³³o i wicemarsza³ek Marcin
Kierwiñski.




