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Pop³ywa³em teraz przez tydzieñ po Ba³tyku, zawijaj¹c jachtem do ma³ych portów niemieckich i duñskich. I mam kilka przemyœleñ po tej wyprawie.
Po pierwsze takie, ¿e my pracujemy dwa - trzy razy d³u¿ej i intensywniej ni¿ inni. W tamtych
krajach - z punktu widzenia Polaka - wszystko funkcjonuje na pó³
gwizdka. Portowe stacje benzynowe (trzeba laæ paliwo do silników ³ódek) czynne s¹ dwie godziny rano i trzy po po³udniu. U nas
non stop. Portowe tawerny „tam”
otwieraj¹ tylko wieczorem miêdzy
18.00 a 21.00, klientel¹ s¹ stateczni w³aœciciele jachtów.
U nas tawerna czynna jest do
bladego œwitu, g³ównie leje siê piwo, a od 23.00 rozpoczynaj¹ siê
wystêpy typu „œpiewaæ ka¿dy mo¿e”. „Tam” dla odmiany w porcie
stoj¹ ³ódki stare i nowe, u nas najczêœciej tylko nowe, „ tam” ludzie chodz¹ w powyci¹ganych
swetrach, u nas w kurtkach firm,
których ceny zaczynaj¹ siê od tysi¹ca z³otych.
S³owem my pracujemy ciê¿ko,
a oni maj¹ wizualny spokój, luz
i dobrobyt, „tam” nie przywi¹zuj¹
ju¿ wagi do szpanu, p³ywaj¹ na
tym, na co ich staæ i w tym, co jest
wygodne. U nas blichtr na pokaz
i liszaje na zapleczu.
Nic odkrywczego prawda?
A jednak pojawia siê pytanie: jak
d³ug¹ mamy drogê, by dziêki tej
o wiele ciê¿szej pracy zniwelowaæ
ró¿nicê? Myœlê, ¿e ekonomicznie
- stosunkowo nied³ugo 2-3 dziesiêciolecia. Natomiast mentalnie?
Te¿ dwa- trzy. Ale pokolenia. I to
pod warunkiem bardzo, bardzo
wytrwa³ej pracy i œwietlanego
przyk³adu p³yn¹cego z góry.
A w trakcie kampanii wyborczej
mamy do czynienia g³ównie z wyzwiskami i obra¿aniem rywala...
Tomasz Szymański
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UWAGA! KOMITETY WYBORCZE!
Tradycyjnie ju¿ redakcja „Mieszkañca” zaprasza do wspó³pracy Komitety Wyborcze partii politycznych, ugrupowañ oraz samych kandydatów, którzy ubiegaæ siê bêd¹ o mandaty do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oczekujemy na Pañstwa w redakcji przy ul. Grenadierów 10.
Nastêpne nasze wydania uka¿¹ siê w dniach 11 i 18 paŸdziernika.

Nasze telefony: (022) 813−43−83 i (022) 810−64−12
e−mail:redakcja@mieszkaniec.pl
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OSTROBRAMSKA
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OPTYK
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

POLECA:
● 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

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37
Tel. 818−07−91
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
 Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe – wszystkie języki

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

www.att.waw.pl

ABUD

ul. Che³m¿yñska 1
(róg Marsa)
ul. Patriotów 208

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

MIESZALNIA
TYNKÓW I FARB

 systemy ociepleñ budynków
 tynki i farby elewacyjne
 siatka, styropian, we³na
 p³yty g-k, profile, gipsy

R A B A T
do

32%*

* przy 100% wp³acie

ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,
(022) 870 27 17
od pon. do pt. 917
sob. 913

Bermudzki Trójkąt przy Marsa
O tym, ¿e w zaroœlach nie ma ulic wie nawet
ma³e dziecko. Ale czy jeœli „Zaroœla” jest nazw¹ ulicy, to oznacza to, ¿e do mieszcz¹cych
siê przy tej ulicy nieruchomoœci tak¿e ma nie
dochodziæ ¿adna droga?
Zbieg ulicy Grochowskiej
i Ostrobramskiej tworzy trójk¹t,
w którym znajduj¹ siê ulice Kokoryczki, Lotnicza i Zaroœla.
A przy tych ulicach znajduj¹ siê
nieruchomoœci
mieszkalne
i u¿ytkowe. – Ju¿ nied³ugo nie
bêdziemy mieli jak dojechaæ do
swoich domów – ¿al¹ siê mieszkañcy trójk¹ta. I to prawda.
Jak na razie do swoich posesji
mog¹ dojechaæ zarówno od
strony ul. Grochowskiej, jak
i od Ostrobramskiej. – Wjazd od
Grochowskiej trudno nazwaæ
drog¹! – burzy siê mieszkaj¹cy
przy ul. Zaroœla Edward Marcjanik. – To po prostu tragedia.
Jesieni¹, zim¹ i wiosn¹ grzêzn¹
tam samochody... Co jakiœ czas
mieszkañcy i przedsiêbiorcy
dosypuj¹ t³ucznia lub ¿wiru,
aby choæ trochê drogê wyrównaæ, ale nie na wiele to siê zdaje. Zim¹, dla s³u¿b oczyszczaj¹cych miasto, ulice naszego trójk¹ta znikaj¹, jakby to by³ Trójk¹t Bermudzki. Nikt tu nie zagl¹da i ich nie odœnie¿a. Zapew-

ne drogowcy sami boj¹ siê, ¿e
jak tu wjad¹ to ju¿ siê st¹d przed
wiosn¹ nie wydostan¹.
O mieszkañcach trójk¹ta nie
pamiêtali te¿ projektanci Trasy
Siekierkowskiej i nie zaplanowali zjazdu z ul. Ostrobramskiej w ul. Lotnicz¹. Tzn. tymczasowy wjazd aktualnie jest,
ale ju¿ nied³ugo mo¿e zostaæ
zamkniêty. – A to jedyna rozs¹dna droga do naszych posesji
– mieszkañcy trójk¹ta t³umacz¹
naszemu reporterowi (na zdjêciu), ¿e prosty, bezpoœredni
wjazd od strony Ostrobramskiej
jest konieczny. Mówi¹, ¿e by³y
ju¿ problemy z dojechaniem
i trafieniem b³¹dz¹cych tu karetek pogotowia. – To samo by³o
ze Stra¿¹ Po¿arn¹, jak siê pali³a kilka lat temu stacja paliw
gazowych przy Kokoryczki –
dodaje Jerzy Maciejewski z ul.
Lotniczej. – A dojechaæ do domów nie mogliœmy, bo wtedy
w³aœnie by³ tylko jeden wjazd
i do tego zablokowany przez
stra¿ i policjê. Z dokumentów

przedstawionych przez mieszkañców domagaj¹cych siê
budowy wjazdu od Ostrobramskiej wynika, ¿e w³adze samorz¹dowe znaj¹ ju¿ sprawê, ale
bezradnie rozk³adaj¹ rêce. „Racje mieszkañców nie ulegaj¹
w¹tpliwoœci – pisze w jednym
z pism Jacek Wojciechowicz,
wiceprezydent Warszawy –
Niestety, na przeszkodzie realizacji zjazdu z ul. Ostrobramskiej w Lotnicz¹ stoj¹ przepisy,
których podleg³e mi s³u¿by nie
mog¹ lekcewa¿yæ.”

Ślubowanie u „Kisiela”
W czwartek 27 wrzeœnia uroczyœcie zainaugurowano rok szkolny w Zespole Szkó³ nr 5 im. Stefana Kisielewskiego przy ul.
Szczawnickiej. Uroczystoœæ by³a
wyj¹tkowo wa¿na tak¿e dlatego,
¿e to w³aœnie tego dnia mija 16.
rocznica œmierci patrona szko³y,
wybitnego dziennikarza, publicysty i kompozytora.

Podczas ceremonii przedstawiono przygotowany przez uczniów bogaty reporta¿ literacko- muzyczny, a tak¿e przybli¿ono sylwetkê Stefana Kisielewskiego - „Kisiela”. M³odzie¿ sk³ada³a przysiêgê godnego pe³nienia
obowi¹zków ucznia. By³ to dla nich wyj¹tkowy i pe³en emocji dzieñ, pierwszoklasiœci rozpoczêli przecie¿ nowy etap w swoim ¿yciu.
Przy tej okazji dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 5 Jan Pilczuk wyrazi³ nadziejê, ¿e bêd¹ oni
z dum¹ wspominali edukacjê w szkole. agab
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Przeszkod¹ maj¹ byæ zapisy
rozporz¹dzenia ministra transportu. Mieszkañcy z trzech zapomnianych ulic Pragi Po³udnie
zapowiadaj¹, ¿e tak ³atwo siê nie
poddadz¹ i bêd¹ walczyæ o doprowadzenie zjazdu do ich posesji. Wiceprezydent Jacek Wojciechowicz wskaza³ im drogê,
któr¹ powinni pójœæ – wyst¹pili
ju¿ do ministerstwa z wnioskiem o udzielenie odstêpstwa
od szkodz¹cych im zapisów rozporz¹dzenia. Bêdziemy przygl¹daæ siê tej sprawie.
ar

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Zabójstwo bezdomnego

Oprawca czyha³ w barze

Policjanci kryminalni z Pragi
Po³udnie ujêli sprawcê zabójstwa,
do jakiego dosz³o 18 wrzeœnia
w nocy, w okolicach Ronda Wiatraczna. Zgin¹³ bezdomny, 53- letni Andrzej C. Sprawca zada³ mu
kilka ciosów ostrym narzêdziem
w g³owê i szyjê.
Po kilku dniach spoœród wytypowanych potencjalnych sprawców do przestêpstwa przyzna³ siê
54-letni Ryszard R., który... przebywa³ na warunkowym zwolnieniu z wiêzienia. Odsiadywa³ wyrok za pobicie ze skutkiem œmiertelnym. W sprawie zabójstwa s¹d
aresztowa³ tak¿e 21-letniego Artura W., który pomaga³ w zabójstwie. Poszukiwany jest jeszcze
jeden pomocnik.

W barze przy ul. Zielenieckiej
19-letni Adrian K. napad³ na m³odego cz³owieka. Uderzy³ go g³ow¹ w twarz, za¿¹da³ wydania pieniêdzy i telefonu komórkowego.
Pobity odda³ „komórkê” i 15 z³otych i uciek³ z lokalu. Wróci³ po 2
godzinach, ale znów natkn¹³ siê
na „swojego” oprawcê, który zagrozi³, ¿e wepchnie ofiarê pod autobus, jeœli natychmiast nie otrzyma kolejnych pieniêdzy. Zabra³
m³odemu cz³owiekowi torbê. Tym
razem jednak pokrzywdzony zawiadomi³ policjantów, którzy bezzw³ocznie zatrzymali Adriana K.

Impreza na parkingu
Na parkingu karetek pogotowia
przy ul. Grenadierów dwaj m³odzi
ludzie, 17-letni Krzysztof S. i o rok
starszy Marek J. urz¹dzili sobie libacjê alkoholow¹. Zachowywali
siê wulgarnie, œmiecili, za³atwiali
potrzeby fizjologiczne. Gdy zwróci³ im uwagê jeden z kierowców
karetki - brutalnie go pobili, u¿ywaj¹c m.in. obt³uczonej szklanej
butelki. Na pomoc bitemu ruszyli
inni kierowcy, którzy zatrzymali
sprawców i wezwali policjantów.
Napastnicy zostali odwiezieni do
izby wytrzeŸwieñ, bêd¹ odpowiadali za swój czyn przed s¹dem.

„Marycha”
przy Tulipanowej
W lesie przy ulicy Tulipanowej
w Wawrze 25-letni £ukasz O.
urz¹dzi³ stanowisko handlu marihuan¹. Dysponowa³ marihuan¹
i wag¹ elektroniczn¹, przygotowywa³ tzw. dzia³ki - czyli porcje gotowego do u¿ycia narkotyku. Gdy
zobaczy³ nadchodz¹cych policjantów - zacz¹³ uciekaæ. Zosta³ doœcigniêty, w kieszeniach znaleziono
kolejne porcje marihuany.

Kraksa przy OPAK-u
Ostatnia niedziela (30 wrzeœnia) okaza³a siê pechowa dla
m³odej mieszkanki Pragi Po³udnie, która ul. Grochowsk¹ jecha³a ¿ó³tym Suzuki Wagon. Tu¿ przy
g³ównym wejœciu do Parku OPAK
uderzy³ w jej samochód czarny
Volkswagen Golf, którego równie

m³ody kierowca wymusi³ pierwszeñstwo chc¹c skrêciæ z ul. Grochowskiej w ul. Podskarbiñsk¹.
Przód Suzuki zosta³ ca³kowicie
skasowany. Na szczêœcie karetka
pogotowia, która przyjecha³a na
miejsce odjecha³a pusta. Tym razem oby³o siê bez ofiar w ludziach. Wstêpne ustalenia wskazuj¹ na ewidentn¹ winê kierowcy
Volkswagena, który do Warszawy,
s¹dz¹c po tablicach rejestracyjnych, przyjecha³ z powiatu wysokomazowieckiego.
toms (ar)
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Oriko Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Centrum Miedzeszyn
Warszawa ul. Patriotów 110

OFERTA PRACY
Opis stanowiska  specjalista ds. sprzeda¿y


pozyskiwanie i obs³uga klientów (spotkania handlowe,
negocjacje, obs³uga posprzeda¿owa)
koordynacja procesu sprzeda¿y
 wspó³praca z producentami
 wspó³praca z inwestorami


Mile widziane jest dowiadczenie w handlu. Je¿eli go nie masz,
a jeste osob¹ kreatywn¹ te¿ wylij CV.

Wiêcej informacji na stronie: www.oriko.pl
CV wraz z listem motywacyjnym wylij na adres: rekrutacja@oriko.pl

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa
V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

UBEZPIECZENIA
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

tel.

2 MIESZKANIEC

673-29-96

Kierunek inwestycje

KOLOROWA PRAGA
Gdybym by³ bogaty... Jibi dibi dibi dibi
dibi da...! – œpiewa³ w „Skrzypku na dachu” reb Tewje. Wzorem sympatycznego
mleczarza poszed³ Tomasz Kucharski
burmistrz Pragi Po³udnie, wszed³ na
dach urzêdu dzielnicy, spojrza³ na kamienice ulicy Grochowskiej i...
Nie, nie - burmistrz nie
zagra³ i nie zaœpiewa³. Zrobi³ coœ wiêcej: z zarz¹dem
dzielnicy wniós³ pod obrady uchwa³ê, która zmierza
do dofinansowania remontów elewacji i dociepleñ
budynków mieszkalnych.
I to nie tylko komunalnych.
Nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e jest taka potrzeba. Wystarczy spojrzeæ na
g³ówn¹ arteriê Pragi Po³udnie – ulicê Grochowsk¹. –
Szare budynki, nieciekawie
wygl¹daj¹ce kamienice,
elewacje od lat nieremontowane – burmistrz Tomasz
Kucharski (na zdjêciu)
wskazuje z dachu urzêdu
ci¹g kamienic stoj¹cych
naprzeciw dzielnicowego
ratusza. – A mo¿e byæ u nas
znacznie ³adniej. Atrakcyjniej. Za piêæ lat przyjad¹
do nas turyœci na Euro –
czy musz¹ zobaczyæ szar¹
Pragê? Przecie¿ mog¹ zobaczyæ kolorow¹, estetyczn¹, ¿yj¹c¹ i zachêcaj¹c¹ do
tego ¿eby odwiedziæ nas
ponownie. Pomys³em na to

jest utworzenie przez samorz¹d „funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie dociepleñ
i remontów elewacji budynków”. Inicjatywê w formie uchwa³y przyjê³a Rada
Dzielnicy. Dokument zosta³ skierowany do Rady
Warszawy, która w tej sprawie bêdzie mia³a g³os decyduj¹cy.
Wiele starszych budynków jest obecnie w³asnoœci¹ wspólnot mieszkaniowych, których nie staæ na
remonty elewacji. Z funduszu remontowego wspólnoty finansuj¹ g³ównie remonty wewn¹trz budynków –
np. instalacji. – Samorz¹d
powinien wesprzeæ wspólnoty w dociepleniu i remontach elewacji – mówi Krystyna Rybarska komunalna
mieszkanka wspólnotowego budynku Grochowska
219, który znajduje siê tu¿
przy Rondzie Wiatraczna.
Poprawi³aby siê „estetyka
przestrzeni publicznej”,
a jednoczeœnie mieszkañcy

odnieœliby wymiern¹ korzyœæ, gdy¿ w odpowiednio
ocieplonych starych kamienicach nawet o po³owê potrafi¹ spaœæ koszty ogrzewania. – To pomys³ nowatorski, z którego mog³yby
skorzystaæ tak¿e inne dzielnice – dodaje Tomasz Kucharski. – Jest wiele zaniedbanych budynków na
obydwu Pragach, w Rem-

bertowie, na Woli i Ochocie. Wg pomys³u zarz¹dy
dzielnic zatwierdza³yby listê ulic o szczególnym, reprezentacyjnym znaczeniu,
a w³aœciciele tych budynków mogliby sk³adaæ
wnioski o dofinansowanie
z utworzonego funduszu
celowego.
Skala dofinansowania
i iloœæ wytypowanych ulic

zale¿ne bêd¹ od wielkoœci
funduszu. – To znakomita
inicjatywa – mówi Miros³aw Szypowski prezydent
Polskiej Unii W³aœcicieli
Nieruchomoœci. – Wiele
prywatnych budynków wymaga takiej pomocy. Przyda³oby siê, ¿eby podobne
rozwi¹zanie przyj¹³ parlament. Koszt remontu elewacji jest doœæ wysoki.

Niedawno zrobione przez
ZGN (który nie podlega
burmistrzowi dzielnicy tylko bezpoœrednio prezydent
Warszawy) elewacje du¿ych budynków przy ul.
Grochowskiej 117 i 119,
przy zbiegu z ul. Komorsk¹, poch³onê³y ponad milion z³otych. Dwa lata temu elewacjê w go³êbim
kolorze zyska³a wspólnotowa kamienica przy Grochowskiej 273. A¿ dziwnie wygl¹da³a na tle otaczaj¹cych j¹ szarych budynków, z których obsypywa³ siê tynk. – Kosztowa³o nas to ok. 70 tysiêcy z³. – wyjaœnia pani
Maria z zarz¹du wspólnoty. – Przesz³o jedn¹ trzeci¹ tej kwoty wyci¹gnêliœmy odchodz¹c z ZGN,
a na resztê wziêliœmy piêcioletni kredyt, którego
sp³ata poch³ania po³owê
zbieranego funduszu remontowego. Myœlê, ¿e zainteresowanie proponowanym przez burmistrza funduszem, który wspomo¿e remonty elewacji i docieplenia mo¿e byæ bardzo du¿e.
Jak skoñczyliœmy pracê
z nasz¹ kamienic¹, to wielu
cz³onków innych wspólnot
przychodzi³o do nas i pyta³o, jak nam siê uda³o tego
dokonaæ. Burmistrz Tomasz
Kucharski liczy, ¿e w³adze
Miasta podejm¹ pracê nad
nasz¹ inicjatyw¹ i taki fundusz powstanie. Wielu mieszkañców, w³aœcicieli i lokatorów tak¿e liczy na takie
rozwi¹zanie.
Ada M.
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TELEFONY
KOMÓRKOWE

M E B L E

Z LITEGO DREWNA

Nie czekaj! Ju¿ dziœ skorzystaj
z naszej specjalnej oferty!

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19

(na tyłach Universamu)

nasze raty s¹ naprawdê niskie

Falenica ul. Patriotów 34
tel. 612-62-08, 0601-91-45-84
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

ul. Omulewska 27
ul. P³owiecka 1
ul. Abrahama 12
ul. Zamoyskiego 47a
ul. Patriotów 309
ul. Chruœciela 39
ul. Bys³awska 104

tel. (022) 517-39-16/20,
tel. (022) 517-39-44/57,
tel. (022) 673-30-90/93,
tel. (022) 670-09-79,
tel. (022) 615-80-94/95,
tel. (022) 673-55-08/09,
tel. (022) 872-19-48,

0697-771-436
0607-365-318
0503-486-560
0601-520-404
0607-069-752
0601-520-404
0601-520-404

tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

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

MATERIAŁY
BUDOWLANE

skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

„KRAS-PHONE”

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

Po¿yczka Ekspresowa
· rata 25,- z³ miesiêcznie
przy po¿yczce 1.000,· na dowolny cel
· do 100.000,- z³otych
· sp³ata do 5 lat
· bez porêczycieli
PrzyjdŸ do naszych placówek






SOSNA – BRZOZA – OLCHA – DĄB
KOLONIALNE  STYLOWE  NOWOCZESNE

 ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
 ul. Fieldorfa 10 paw. 329
tel. 406−28−29; 0510 834 834

MAGBUD−TRANS

 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

WARSZAWA−WAWER

(dawniej CH Szembeka)
ul. Trakt Lubelski 410 (od ul. Płowieckiej)
tel./fax (+48 22) 613 12 63; kom. 0 601 877 650

C.H. MAXIMUS

HALA A/79A

Nadarzyn k/Warszawy

C.H.H. STADION – BŁONIA 4 B miejsce 3
13 B miejsce 9

Szkola jezyków obcych

LC Language Centre
Ul. Patriotów 108
Warszawa-Miedzeszyn
tel. (22) 872-91-57

TRINITY COLLEGE LONDON
Matury – Egzamin gimnazjalny
Kursy ogólne i specjalistyczne
dla m³odzie¿y i doros³ych
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

– Talking Kids

Studia podyplomowe
dla pośredników
i zarządców
nieruchomości

Centrum Edukacji „Manager”
al. St. Zjednoczonych 53
sekretariat pok. 327
tel. 879−87−66
0602−23−28−79

NOWE WZORY – HURTOWE CENY!!!
U NAS NAJTANIEJ!
 ZASŁONY

żakardowe stylowe

 ORGANZY

od 15,00 PLN za mb.

 FIRANY
 OBRUSY  SERWETKI
 TAŚMY
 FRĘDZLE
 CHWOSTY
PRACOWNIA SZYCIA FIRAN
POPRAWKI KRAWIECKIE
tel. kom. 605 032 248
KARNISZE, ROLETY, ŻALUZJE
Montaż i sprzedaż

WIELKA WYPRZEDAŻ DEKORACJI ZAPRASZAMY!
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Przejeżdżam Pragę wzdłuż...
„Mieszkaniec” rozmawia z Tomaszem Koziñskim,
by³ym wojewod¹ mazowieckim i by³ym burmistrzem Pragi Po³udnie.
- Jakie nowe zadania realizuje by³y
wojewoda mazowiecki?
- Od czterech miesiêcy pracujê w sektorze elektro-energetycznym gdzie odpowiadam za pewien fragment maj¹tku pañstwa
maj¹cy m.in. wp³yw na bezpieczeñstwo systemu elektroenergetycznego kraju. To pouczaj¹ca praca...
- Inna ni¿ te, które wykonywa³ pan dotychczas?
- Trochê inna. Specyficzne problemy
i zagadnienia zwi¹zane z sektorem energetycznym, specyficzny jêzyk ludzi zwi¹zanych z t¹ bran¿¹ – ju¿ siê tego nauczy³em.
Nale¿ê do ludzi, którzy chc¹ i doœæ szybko
siê ucz¹. Tak naprawdê zarz¹dzaniem ludŸmi zajmujê siê ju¿ ³adnych kilka lat i niewielka jest ró¿nica, czy robiê to jako prezes, burmistrz, czy wojewoda.
- A propos wojewody – fotel w ratuszu
przy placu Bankowym opuœci³ pan przesz³o pó³ roku temu. Mówi³o siê wtedy, ¿e
mo¿e pan pokierowaæ Ministerstwem
Sportu...
- By³y takie informacje w mediach. Po
wielu latach pracy na ró¿nych stanowiskach, na których nabiera siê doœwiadczenia, cz³owiek mo¿e sprawowaæ ró¿ne funkcje. WeŸmy przyk³ad ze Stanów Zjednoczonych – tam œrednio zmienia siê zawód
cztery razy w ¿yciu i nikogo to nie dziwi.
To kwestia tego, czy jest siê otwartym, czy
chce siê uczyæ i podejmowaæ wyzwania. Ja
chcê. A jeœli chodzi o sport, to oczywiœcie
mam tutaj predyspozycje i umiejêtnoœci
siêgaj¹ce tak¿e mojego wczeœniejszego ¿y-

cia: uprawiania sportu i praktycznego dzia³ania na niwie sportowej.
- Cofnijmy siê do stycznia 2006 r., kiedy premier Jaros³aw Kaczyñski powo³a³
pana na stanowisko wojewody mazowieckiego. Przesta³ pan byæ burmistrzem Pragi Po³udnie. Z dzisiejszej perspektywy - du¿a to by³a zmiana?
- To by³o najwiêksze wyzwanie przed jakim stan¹³em. Jednak zarz¹dzanie Mazowszem by³o mniej wdziêczne od burmistrzowania na Pradze Po³udnie W dzielnicy
efekty pracy s¹ szybciej i lepiej widoczne.
Jeszcze dzisiaj widaæ jak owocuj¹ rzeczy,
które inicjowaliœmy w poprzedniej kadencji. A praca wojewody g³ównie opiera³a siê
na pilnowaniu przestrzegania prawa i porz¹dku prawnego na Mazowszu. To zadanie trudne, czasoch³onne, wyczerpuj¹ce,
daj¹ce zadowolenie, jeœli rzeczy i sprawy
tocz¹ siê w³aœciwie, ale... to inny rodzaj zadowolenia.
- Burmistrzowanie by³o bardziej
wdziêczne?
- Tak. Poza tym by³o piêknym wyzwaniem. Naprawdê parê rzeczy uda³o nam siê
zrobiæ. Choæby Park OPAK (na zdjêciu),
przed³u¿enie ul. Szaserów czy Wydzia³
Obs³ugi Mieszkañców w urzêdzie dzielnicy. A kilka z tych, które zaczêliœmy w³aœnie jest koñczonych. Na przyk³ad basen
przy Kwatery G³ównej, gmach Centrum
Promocji Kultury przy Podskarbiñskiej,
przyszkolne boiska sportowe...
- Jest pan szefem po³udniowopraskiego PiS-u, z którego a¿ piêæ osób kandy-
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Pod takim tytu³em 22 wrzeœnia w Przedszkolu Nr 370 odby³ siê II Dzielnicowy Festyn Integracyjny. Celem imprezy by³a zbiórka pieniêdzy na fundacjê Ewy B³aszczyk „AKOGO”.
Fundacja zajmuje siê pomoc¹ dzieciom po
ciê¿kich urazach mózgu. W planach ma równie¿ wybudowanie pierwszej w Polsce kliniki
– wzorca przy rehabilitacji neurologicznej
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
kliniki „BUDZIK”.
Dyrektor Przedszkola i g³ówna organizatorka festynu, Gra¿yna
Kuczbajska powita³a rodziców, ich pociechy oraz przyby³ych goœci, wœród których znaleŸli siê m. in. zastêpca burmistrza dzielnicy
Praga Po³udnie Jaros³aw Karcz, przedstawicielka Fundacji Beata
Koz³owska i przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty i Sportu Miros³awa
Terlecka.
Podczas festynu nie zabrak³o atrakcji dla dzieci, jak wystêp cyrku „Pomponi” czy Teatru „Z³oty Dukat”. Odby³y siê tak¿e pokazy
tresury psów policyjnych oraz wojskowych wozów bojowych i policyjnych. Wœród sta³ych atrakcji by³ k¹cik artystyczno-plastyczny,
k¹cik garncarski, wojskowa kuchnia polowa, a tak¿e kawiarenka
z domowymi wypiekami.

duje w najbli¿szych wyborach do sejmu.
Tak naprawdê to bêdziecie konkurowaæ
pomiêdzy sob¹... Tym bardziej, ¿e troje
z kandydatów (Miros³awa Terlecka,
Krzysztof Wysocki i Pan), to byli lub
czynni nauczyciele - ludzie zwi¹zani
z okreœlonym œrodowiskiem...
- Ja ju¿ od dawna odwo³ujê siê nie tylko
do œrodowisk nauczycielskich. Ale nie
w tym rzecz – uwa¿am, ¿e niech ka¿dy
dzia³a tak, jak mo¿e. Oni s¹ radnymi, maj¹
swoich wyborców, swoj¹ popularnoœæ i ¿yczê im jak najlepszego wyniku – tak siê
w³aœnie buduje polsk¹ demokracjê, polskie
pañstwo. Miêdzy nami nie ma jakiejœ niezdrowej rywalizacji. Liderem listy jest Jaros³aw Kaczyñski. Komitet PiS na Pradze
Po³udnie jest silny i liczny. To, ¿e ludzie
siê staraj¹ siê byæ aktywni to dobrze.
- Przeprowadzi³ siê pan na Ursynów,
ale na Pradze Po³udnie bywa pan czêsto?
- Oczywiœcie. Tu mam znajomych
i przyjació³. Tu mieszka moja mama. I powiem panu, ¿e jak j¹ odwiedzam, to tak dobieram drogê ¿eby przejechaæ przez ca³¹
dzielnicê i zobaczyæ co siê dzieje....
- No i jakie wra¿enia? Jaka ocena pracy nowej ekipy?
- ¯yczê aktualnemu burmistrzowi i jego
ekipie, aby wykona³ chocia¿ po³owê tego,
co nam siê uda³o zrobiæ lub rozpocz¹æ.
A nasz dorobek by³ doœæ pokaŸny. ¯ycz¹c
powodzenia burmistrzowi ¿yczê tym samym powodzenia mieszkañcom...
Notował Adam Rosiński

Punktem kulminacyjnym spotkania by³a aukcja wartoœciowych
przedmiotów podarowanych przez firmy sponsoruj¹ce i osoby prywatne poprowadzona przez Katarzynê ¯ak i Hannê Œleszyñsk¹.
Wœród licytowanych przedmiotów znalaz³y siê m. in. ksi¹¿ki i p³yty z autografami znanych osób. Nie zabrak³o równie¿ cennych
przedmiotów, które darczyñcy po wylicytowaniu wrêczyli osobiœcie. Tomasz Sianecki z TVN przekaza³ koszulkê i kubek „Wykszta³ciucha”, a Hanna Œleszyñska srebrnego kangurka oraz ulubione serduszko wraz ze zdjêciem i autografem. Podczas festynu na
rzecz Fundacji uda³o siê zebraæ ponad 8 tysiêcy z³otych, a z samej
licytacji 3.570 z³.
Mano
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NARZYNKI

GWINTOWNIKI

Metal−Market
HURT DETAL

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

OBUDŹMY SIĘ!

ŒRUBY
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w³asny
parking
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Robert SMOKTUNOWICZ
- Panie Senatorze, po raz
trzeci startuje Pan w wyborach!
- Tak, jestem senatorem V i VI
kadencji. Od 2001 r. pe³niê mandat z rekomendacji Platformy
Obywatelskiej. W latach 80.
dzia³a³em w opozycji, dziœ uwa¿am, ¿e zagro¿eniem dla Polski
s¹ bracia Kaczyñscy! Marnuj¹
szanse Polski. S¹ zagro¿eniem
dla Polski nowoczesnej, proeuropejskiej, dla Polski XXI wieku.
- Kandyduje Pan do Senatu
z poparciem komitetu LiD?
- Jak powiedzia³em, najwiêkszym zagro¿eniem dla Polski jest
kontynuacja rz¹dów PiS i braci
Kaczyñskich. Alternatyw¹ dla
ka¿dego kto popiera nowoczesn¹
i rozwijaj¹c¹ siê Polskê jest LiD.
Nie jestem cz³onkiem ¿adnej partii. Jestem popierany przez komitet Lewica i Demokraci!
- Dlaczego LiD?
- Wybory to bêdzie plebiscyt za
nowoczesn¹ Polsk¹ w Europie!
To jest najwa¿niejsza sprawa,
a nie partyjne przepychanki, pyskówki i haki! Ja chcê ¿eby po
wyborach powsta³ rz¹d, który bêdzie budowa³ siln¹, nowoczesn¹
Polskê w Europie! To musi byæ
rz¹d bez udzia³u PiS! Trzeba odebraæ w³adzê PiS! Nigdy nie by³em funkcjonariuszem partyjnym. Mandat senatora pe³niê
spo³ecznie. Nie pobieram wynagrodzenia z Senatu. Zawsze mo-

g³em pozwoliæ sobie na niezale¿ne g³oszenie pogl¹dów!
- Czy Platforma nie jest alternatyw¹ dla PiS?
- W 2001 r. zak³adaliœmy Platformê jako partiê œrodka, partiê ludzi
umiarkowanych. Platforma mia³a
byæ propozycj¹ dla ludzi, którym
obce s¹ skrajnoœci. Przez ostatnie 2
lata w Sejmie Platforma popar³a
wszystkie najg³upsze pomys³y PiS!
Uwa¿am, ¿e to jest z³a droga! Obawiam siê, ¿e obecna polityka w³adz
Platformy mo¿e doprowadziæ do
poddania siê Platformy dominacji
braci Kaczyñskich w nowym Sejmie. Kaczyñscy nie dopuszczaj¹
myœli by podzieliæ siê w³adz¹. Platformê bêd¹ traktowaæ jak przystawkê, któr¹ trzeba zniszczyæ.
Maj¹ swoje, znane wszystkim metody! Nie sta³em siê wrogiem Platformy. Nadal mam w Platformie
wielu przyjació³, w tym oczywiœcie
przyjació³ politycznych!
- Dlaczego Pan kandyduje?
- Nie jestem typowym politykiem, jestem prawnikiem z d³ugoletni¹ praktyk¹ w zawodzie.
Znam siê na prawie. Dlatego kandydujê do Senatu, gdzie jest
miejsce na spokojn¹ pracê nad jakoœci¹ ustaw. Nie d¹¿ê do objêcia
¿adnych urzêdów, chcia³bym
swoje doœwiadczenie i wiedzê
prawnicz¹ wykorzystywaæ przy
tworzeniu prawa w parlamencie.
Mo¿e to niepopularne mówiæ
o sobie, ¿e ju¿ coœ osi¹gn¹³em

Po czym poznaje siê, ¿e kampania wyborcza siêga zenitu? Po sposobie obradowania Rady Warszawy. Gdy nagle, w trakcie obrad,
któryœ z klubów”wyskakuje” z proœb¹ o uzupe³nienie porz¹dku obrad
to widomy znak, ¿e wybory coraz bli¿ej.
W czasie sesji 27 wrzeœnia z wnioskiem takim „w imieniu Klubu PiS” wyskoczy³ Marek Makuch. Gdy Rada spokojnie uchwala³a kolejne przygotowa-

ne przez Pani¹ Prezydent projekty wpad³ na salê i zaproponowa³... uzupe³nienie porz¹dku o projekt uchwa³y zlecaj¹cy Komisji Rewizyjnej dokonanie
kontroli ratuszowych kadr. Dla przyjêcia takiego wniosku konieczne jest 31
g³osów, „za”, wiêc powodzenie projektu by³o z góry skazane na klêskê.
Jednego tylko Makuch nie przewidzia³. Oto bowiem - nazywanyprzez
PiS z³oœliwie „rzecznikiem koalicji” radny Andrzej Golimont (SLD)zaapelowa³ do kolegów, by proœbê Makucha uwzglêdniæ. Tyle, ¿e proponowany wuchwale okres objêty kontrol¹ poszerzyæ o „czas miêdzy listopadem
2002 a wrzeœniem 2007”. - Tym ró¿ni siê Pani Prezydent Waltz od pana
Kaczyñskiego, ¿e nie musi siê polityki kadrowej wstydziæ. A kontrola pozbawienia pracy kilku tysiêcy osób przez Lecha Kaczyñskiego nie zosta³a zakoñczona, bowiem lider Prawa i Sprawiedliwoœci odmówi³ Komisji
Rewizyjnej dokumentów - dowodzi³ Golimont.
Na PiS wyraŸnie pad³ blady strach, bowiem próba rozszerzenia
okresu kontroli równie¿ na lata 1994-2002, gdy obowi¹zywa³a inna
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w ¿yciu zawodowym, ale taka jest
prawda. Na zachodzie, a zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych,
jest taka dobra, konserwatywna
tradycja, ¿e mê¿czyzna, który coœ

ju¿ w ¿yciu osi¹gnie, to znaczy za³o¿y rodzinê, zrobi karierê, zbuduje dom – poœwiêca siê ¿yciu publicznemu. I ja tej tradycji ho³dujê.
Maj¹c ustabilizowan¹ pozycjê za-

ustawa (i podzia³ administracyjny) potraktowana zosta³a przez radnych analogicznie do pomys³u objêcia kontrol¹ tak¿e dzia³añ administracji ostatnich ksi¹¿¹t mazowieckich. Formalne przyjêcie poprawionej uchwa³y na nastêpnej sesji Rady!
**
Nie by³o natomiast k³opotów z* przyjêciem
propozycji rozszerzenia
dzia³alnoœci Szpitala przy ul. Stêpiñskiej o wspó³pracê oddzia³u wewnêtrznego z Akademi¹ Medyczn¹. Dziêki inicjatywie naszej ulubionej
itd...Wierzchowskiej, ta jedyna (po zlikwidowaniu przez ekipê PiS Szpitala El¿bietanek) na Mokotowie ogólnodostêpna placówka lecznictwa szpitalnego zyska nie tylko kasê, ale tak¿e kolejnych wybitnych fachowców.
Tak trzymaæ.
***
Niestety, by³a równie¿ uchwa³a smutna. Radni w ostateczny sposób
zamknêli istotny rozdzia³ w historii sto³ecznego teatru: oto Teatr Nowy

wodow¹ szeœæ lat temu wystartowa³em w wyborach do Senatu, bo
postanowi³em po czterdziestce
wykorzystaæ swoje doœwiadczenie
i wiedzê do tworzenia lepszego
prawa. Po zrealizowaniu swoich
ambicji zawodowych chyba doœæ
naturalne jest poœwiêcenie siê,
przynajmniej w czêœci sprawom
publicznym, spo³ecznym. A szczególnie jak ktoœ wykonuje zawód
adwokata i bronienie interesów innych wchodzi mu w krew!
- Kandyduje Pan w okrêgu
warszawskim?
- Tak, jestem warszawiakiem
z urodzenia. Ca³e moje ¿ycie jest
zwi¹zane z Warszaw¹, wiem jakie
s¹ najwa¿niejsze problemy stolicy. Na zlecenie mojego biura senatorskiego powsta³o profesjonalne opracowanie Zintegrowany System Komunikacji w Aglomeracji
Warszawskiej, musi powstaæ drugie lotnisko dla Warszawy, prawo
nie mo¿e pozwalaæ na d³ugoletnie
blokowanie inwestycji. Musimy
zbudowaæ stadion narodowy na
Euro 2012, ale ka¿dy kto zna siê
na pi³ce wie, ¿e w Warszawie potrzebne s¹ równie¿ stadiony pi³karskie dla Legii i Polonii.
- Na czyje g³osy Pan liczy?
- Zwracam siê do wszystkich
mieszkañców Warszawy, szczególnie apelujê do wyborców LiD
i Platformy o g³osowanie na Roberta Smoktunowicza!
KKW LiD Lewica i Demokraci

kojarzony przez wiêkszoœæ naszych Czytelników z najwiêkszym re¿yserem polskiego teatru XX wieku Adamem Hanuszkiewiczem zmienia
siedzibê i sposób funkcjonowania.
Oddan¹ w poprzedniej kadencji na sklep salê przy ul. Pu³awskiej
zast¹pi¹ pomieszczenia w innej czêœci Mokotowa. A Mistrza Adama,
który zmuszony zosta³ jeszcze w ubieg³ym roku do rozstania siê ze
swoj¹ scen¹ i zespo³em zast¹pi (?) Krzysztof Warlikowski. „Co siê
z tym sta³o, gdzie to posz³o, gdzie to jest...” chcia³oby siê zaœpiewaæ
za Mir¹ Zimiñsk¹.
Mistrzu Adamie! Dziêkujemy za wszystkie wspania³e chwile w Twoim teatrze. Dziêkujemy za psy, hondy i drabinê. Dziêkujemy za Jungowsk¹ i Kudelskiego. Za tych wszystkich, których jako nieopierzonych bra³eœ pod swoje skrzyd³a, a którzy - ju¿ jako ³abêdzie - wyp³ywali z nich na szerokie wody polskiej sceny!
Podpatrywacz
REKLAMA

tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNA – PARAPETY – ROLETY
▲ Raty ▲ Rabat 40%
04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3
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Zwrócili niezwracalną kamienicę?
szkodowanie za grunt i nak³ady poniesione na odbudowê.
Smaczku sprawie dodaje fakt,
¿e w po³owie lat szeœædziesi¹tych na nieruchomoœci dobu-

cje zosta³y zbudowane przez
Zjednoczenie
Miejskich
Przedsiêbiorstw Budowlanych
i zasiedlone rodzinami pracowników firmy, którzy ponieœli 10 procent kosztów budowy. Tak¹ rodzinê stanowi¹
w³aœnie pañstwo Patoka,
których dramatyczn¹ proœbê

dowano dwie kondygnacje
(których przed wojn¹ oczywiœcie nie by³o), a na podstawie
decyzji w³adz Warszawy spadkobiercy nabrali te¿ praw do
tej czêœci budynku! Kondygna-

o pomoc opublikowaliœmy
w listach od Czytelników
w poprzednim numerze „Mieszkañca”. W dniu 4 wrzeœnia
na wniosek nowej w³aœcicielki
budynku i na podstawie wyro-

W 2001 roku w³adze Warszawy z³ama³y prawo – ludzie cierpi¹ do dzisiaj. Czy ta sprawa
doczeka siê wyjaœnienia?
W³adze Warszawy z³ama³y prawo zwracaj¹c spadkobiercom by³ych w³aœcicieli zabran¹ po wojnie nieruchomoœæ
przy ul. Londyñskiej 26 na Saskiej Kêpie – to konkluzja
kontroli, która zosta³a przeprowadzona w 2004 r. w Biurze
Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji i Katastru przez
ówczesnego prezydenta stolicy
Lecha Kaczyñskiego.
Spadkobiercom przyznano
prawo wieczystego u¿ytkowania dzia³ki, na której stoi kilkukondygnacyjna
kamienica.
W konsekwencji stali siê oni
te¿ w³aœcicielami budynku.
Tylko, ¿e... (jak wynika z pokontrolnego raportu) po wojnie w tym miejscu by³y same
zgliszcza. Jednopiêtrowy budynek zosta³ odbudowany dopiero w latach 1947-1948 i nie
móg³ byæ objêty przepisami
dekretu bierutowskiego. Skoro
kamienicê odbudowano po
wejœciu w ¿ycie dekretu, to
stanowi³a ona w³asnoœæ gminy
(Skarbu Pañstwa) i by³ym w³aœcicielom lub ich spadkobiercom przys³ugiwa³o jedynie od-

ku s¹du (który te¿ jest konsekwencj¹ zwrotu nieruchomoœci) mieli zostaæ eksmitowani
do lokalu socjalnego.
Prosiliœmy o interwencjê
w³adze dzielnicy i rozmawialiœmy z biurem komornika,
któremu zlecono wykonanie
eksmisji. Na razie eksmisjê
uda³o siê odwlec, a w³adze
dzielnicy szukaj¹ dla starszego
i schorowanego ma³¿eñstwa
lepszego lokalu. – M¹¿ jest
bardzo ciê¿ko chory – mówi
Hanna Patoka czule trzymaj¹c
d³oñ ma³¿onka (na zdjêciu) –
Sama rozmowa o sytuacji,
która nas spotka³a mo¿e dla
niego skoñczyæ siê tragicznie.
W podobnej sytuacji jest jeszcze kilka rodzin w tym budynku. Czêœæ ju¿ zosta³a eksmitowana. W 2004 r. na ³amach ¯ycia Warszawy, Jan
Wieteska, by³y burmistrz
Gminy Warszawa-Centrum,
który podpisa³ dokumenty
zwracaj¹ce nieruchomoœæ przy
Londyñskiej 26 przyzna³, ¿e to
by³a b³êdna, pomy³kowa decyzja. Od kilku lat sprawê usi³uje wyjaœniæ Komisja Rewizyjna Rady Warszawy. Od kilku
lat cierpi¹ te¿ mieszkañcy kamienicy.
Adam Rosiński

Wszystko gra³o na Goc³awiu
Ju¿ po raz trzeci u goc³awskiego œw. Ojca
Pio odby³ siê parafialny odpust. W tym roku
odpust by³ po³¹czony z festynem integracyjnym „Po¿egnanie lata 2007”.
Goc³awski odpust odby³ siê 23 wrzeœnia, dok³adnie w 39 rocznicê œmierci Ojca Pio. Kulminacyjnym punktem uroczystoœci by³a
g³ówna Msza Œwiêta, której przewodniczy³ arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ. W jej koñcowej czêœci Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej prosi³ zaproszonych na uroczystoœci duchownych, aby wspomogli rozwijaj¹c¹ siê, najm³odsz¹ w dzielnicy parafiê: - Proszê Was czcigodni proboszczowie okolicznych parafii –
dbajcie i opiekujcie siê swoim s¹siadem! Arcybiskup poœwiêci³
koœcielne organy i sztandar s³u¿by Totus Tuus. Zauwa¿y³ te¿, ¿e
choæ parafia ma ju¿ w³asne organy, to œpiewaj¹cy do mszy chór
by³... zapo¿yczony. – No có¿ – ¿artobliwie wyjaœni³ nam ksi¹dz
Andrzej Kuflikowski proboszcz parafii œw. Ojca Pio – Mo¿e i zapo¿yczony, ale trochê siê czujê opiekunem duchowym chóru EPIFANIA, który przeszed³ za mn¹ z parafii na Nobla na Ateñsk¹

Zaparkuj przed urzêdem
Pod koniec ubieg³ej kadencji samorz¹dowej
radna Katarzyna Doraczyñska interpelowa³a
w sprawie budowy przy urzêdzie dzielnicy
Praga Po³udnie wielopoziomowego parkingu
samochodowego. Pod koniec wrzeœnia parking powsta³, tyle, ¿e dla... rowerów.
Nie rozwi¹¿e to problemu braku miejsca do zaparkowania
przed dzielnicowym ratuszem i zapchanych okolicznych uliczek,
ale doceniæ nale¿y fakt, ¿e w³adze dzielnicy dostrzeg³y problemy
„zroweryzowanych” mieszkañców. Nowy parking dla rowerów jest
jednym z wyników spotkañ, jakie z w³adzami dzielnicy od kilku
miesiêcy odbywaj¹ przedstawiciele po³udniowopraskich rowerzystów. Do tej pory
przed urzêdem sta³y
tzw. wyrwikó³ka,
urz¹dzenia,
do
których mo¿na by³o
przypi¹æ rower za
ko³a. Tak pozostawiony pojazd nara¿ony by³ na uszkodzenia i ³atwo by³o
go ukraœæ.
Teraz,
kosztem
nieca³ych 4 tysiêcy
z³otych, przed wejœciem do gmachu zamontowano cztery nowoczesne „parkingi”, o które mo¿na rower oprzeæ i przypi¹æ za ramê. Bezpieczeñstwo pojazdów wzmacnia te¿ sta³y monitoring i ochrona
urzêdu. – Chcemy pokazaæ, ze rower nie s³u¿y tylko rekreacji, je¿d¿¹c na nim mo¿na za³atwiaæ codzienne sprawy. Chcemy, by nasz
urz¹d by³ przyjazny dla rowerzystów – powiedzia³ w czasie uroczystego otwarcia parkingu burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski,
któremu dane by³o zaparkowaæ pierwszy rower (po¿yczony od wiceburmistrza Adama Grzegrzó³ki). Z nowego parkingu zadowoleni
s¹ przedstawiciele œrodowisk cyklistów – Praskiej Grupy Rowerowej, Masy Krytycznej i Zielonego Mazowsza. Teraz czas na uk³on
w stronê zmotoryzowanych petentów i mieszkañców s¹siaduj¹cych
z urzêdem kamienic...
ar
i mam prawo z tego chóru teraz korzystaæ... A chór œpiewa³ naprawdê piêknie i grzechem by by³o nie wykorzystaæ tej duchowej
opieki. Oprawa muzyczna odpustu by³a bardzo bogata. Prócz
EPIFANII wyst¹pi³a Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego
Zespo³u Artystycznego Wojska Polskiego, a zespó³ Soul Collection porywa³ wszystkich spektaklem muzyki gospel.
W godzinach wieczornych mo¿na by³o przenieœæ siê w schy³ek
lat szeœædziesi¹tych i wys³uchaæ „Mszy Beatowej” Katarzyny
Gärtner, a na koniec wyst¹pi³ Zespó³ Kleryków Seminarium Warszawsko-Praskiego. Odpust na Goc³awiu przyci¹gn¹³ kramiki
i stragany. Od cukrowej waty po ¿o³niersk¹ grochówkê, któr¹ pod
wojskowym namiotem serwowa³ tak¿e ksi¹dz proboszcz Kuflikowski (na zdjêciu).
– Nasza parafia liczy 15 tysiêcy mieszkañców – powiedzia³
„Mieszkañcowi” duszpasterz. – W ¿ycie parafii anga¿uje siê jedna trzecia z nich, ale widaæ, ¿e parafia przyci¹ga ludzi. Dowodem
na to jest bardzo du¿e zaanga¿owanie parafian w organizacjê odpustu. To mieszkañcy przygotowali ciasta, chleb ze smalcem, ogórki... Zapytany o problemy parafii ksi¹dz bez namys³u odpowiada,
¿e najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest uporanie siê z zad³u¿eniem. Budowa
parafii kosztuje. – Szukam sponsorów – rzuca na odchodne proboszcz i rusza dogl¹daæ, czy wszystko na odpuœcie gra. Gra³o
i œpiewa³o.
Magda K.
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KORTY TENISOWE

PANELE – DRZWI

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza

codziennie w godz. 800-2200
 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA
GRĘ ZIMĄ POD BALONEM!

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich

d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33
WYKONUJE:

renowacjê wszystkich mebli
tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar, wersalki,
tapczany, fotele, naro¿niki itd.
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin i transport

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












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

L i c e n c j o n o w a n y Z a k ł a d P ro d u k c y j n y

PRODUCENT
OKIEN PCV I ROLET
Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax.

879−89−54

Miej fantazję – łap okazję!

Z A P R A S Z A M Y : w godz. 7.00−18.00, sob. 9.00−14.00

RABAT JESIENNY 35%

OKNA PCV

- TEMAR MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej),
tel. 789 59 62, 789 61 07
KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RABAT
45%
MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54
6 MIESZKANIEC

Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski
Warszawa,
ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00−20.00

 Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku
10.00 - 19.00
 Ginekolog
wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek
16.00-18.00
 Urolog
wtorek 16.00-19.00

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

JUŻ W
S I E D ZN O W E J
IBIE

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

SPECJALNE ZNIŻKI
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

Kobiecym okiem

Czy ktoœ chce, czy nie, musi
s³uchaæ na okr¹g³o o wyborach. Afera goni aferê, sensacja
za sensacj¹, bez wytchnienia.
Media informuj¹, ludzie powtarzaj¹, myl¹, ale i tak „wiedz¹
lepiej”. Rodziny skacz¹ sobie
do oczu, bo temu podoba siê lewica (dawniej by³o lepiej!), innemu – partie ch³opskie (tak po
gospodarsku!), jeszcze innemu
te bli¿sze Toruniowi (wszystko
po Bo¿emu) albo te zwrócone
w kierunku Zjednoczonej Europy (idŸmy m¹drze do przodu!).
A tak naprawdê to ka¿demu
chodzi o wynik w wyborach.
Wyœcig wystartowa³ i mamy
oto przed oczami spektakl pod
tytu³em „Zawody w laniu wody”. Kandydat z prawa czy
z lewa, ka¿dy stara siê przypodobaæ, powiedzieæ to, co wyborcy chc¹ us³yszeæ, czasami
mocno okraszone tym, czego

Fot. JKG

Zawody
w laniu wody

jego konkurenci s³yszeæ nie
chc¹.
Partie polityczne s¹ jak grzybiarze. Ka¿da z nich dŸwiga
kosz z grzybami, na oko podobny. Wszyscy id¹ z tego samego
lasu, jakim jest Polska i jej potrzeby, na ten sam targ, na wybory. Problem w tym, ¿e jeden
kosz, niby wype³niony po brzegi
konkretami wyborczymi - same
dorodne borowiki i podgrzybki

Co tam panie na Pradze...

Debata
Tego naprawdê dawno nie by³o – pan Eustachy Mordziak chodz¹c po ma³ej przestrzeni miêdzy stoiskiem biustonoszowym swojej Krysi, a bud¹ z miêsem, gada³ do siebie, gestykulowa³, uœmiecha³ siê… Kazimierzowi G³ówce od razu przypomnia³o siê znane
powiedzonko z okolic londyñskiego Soho: jeœli idziesz po ulicy,
œwieci s³oñce, samochody weso³o tr¹bi¹, ludzie siê do ciebie
uœmiechaj¹ i w ogóle chce ci siê ¿yæ… narkotykom powiedz stanowcze NIE!
- Co pan, panie Kazieñku, ja i prochy? W ¿yciu! Ja stres zwalczam zdrowo, po naszemu.
- No to co pan tak mruczysz do siebie?
- Do debaty siê przygotowujê.
- Jeszcze jednej? Przecie¿ dopiero co by³a. Og³osili, ¿e wygra³
Kwaœniewski, ale Kaczyñski wcale nie by³ z³y. Mówi¹, ¿e ta Szczypiñska na niego tak dobrze wp³ywa.
- W koñcu pielêgniarka. Ale jak przychodzi co do czego, to
podobno Jarek nie tego…
- Mo¿e s³ysza³, ¿e ma³¿eñstwo jest jak ta fatamorgana: widzisz
palmy, piêkne pa³ace, fontanny, hurysy, wielb³¹dy. Potem po kolei
wszystko znika i zostajesz sam na sam z wielb³¹dem… My tu gadu, gadu, a pan nic nie mówisz, co to za debata i na jaki temat.
- Rozchodzi siê o to, panie Kaziu kochany, ¿e przedwczoraj na
Skaryszewskiej, spotka³em kole¿kê, któren struty chodzi i mówi, ¿e
to zamach na wolnoœæ cz³owieka, bo mu Hanka Europe likwiduje.
- Jaka Hanka, jaka Europa, do jasnej Anielki?

- tak naprawdê jest wypchany
starymi gazetami, sloganami,
has³ami, na których sprytnie,
dla pozoru, u³o¿ono warstwê
piêknych grzybów. Wydaje siê,
¿e jest pe³en… mo¿e naród
ciemny znowu da siê nabraæ?
Inny kandydat ma naprawdê
pe³ny kosz, lecz ile¿ wœród dobrych grzybów jest psich i truj¹cych! Jeszcze inny taszczy same maœlaki – jak trzeba siê ni-

mi upapraæ, ile¿ robaczywych
wyrzuciæ, zosta³aby ledwie garstka dobrych, zdrowych…
Problem w tym, ¿e wielu wyborców skusi sam widok pe³nego wyborczego kosza, nie zadadz¹ sobie trudu, by mu siê
przyjrzeæ i zastanowiæ, czy chc¹
widzieæ to, co kandydat usilnie
chce im pokazaæ czy mo¿e to, co
naprawdê siê w nim znajduje?
Jak mawia³ do ¿ony m¹¿ przy³apany na zdradzie „Zdaje ci siê!
Wierzysz swoim oczom czy moim s³owom?!”
Pamiêtam, jak kiedyœ moje
starsze ciocie i babcie z atencj¹
mawia³y o ksiêciu Januszu Radziwille, ¿e „piastowa³ godnoœæ
senatora”. Dzisiaj ma³o kto
„piastuje godnoœæ”, raczej –
idzie na senatora czy pos³a. To
wiele t³umaczy…
Choæ tak naprawdê, problem
le¿y nie w upodobaniach, sympatiach, poparciu i prognozach.
Problem w tym, komu bêdzie siê
chcia³o pójœæ do urn. Ruszyæ
sprzed telewizora. Daæ z siebie
choæby tak niewiele. Tradycyjnie czêœæ Polaków prosto po
mszy powêdruje do punktów
wyborczych. A pozostali? żu

- No prezydentowa z t¹ drug¹, likwiduj¹ handel na stadionie,
nie s³ysza³ pan? Kole¿ka mia³ tam Kanadê. Tu przeniós³, tam
wyniós³… zw³aszcza jak niebieskie nalot robi³y, i ¿y³ jak król.
Zarobi³, przepi³, jak nie mia³ co jeœæ, to go na miejscu nakarmili. A teraz – Skaryszewska. Ja mu t³umacze, ¿e jak ju¿ na nas pad³o z temi mistrzostwami w pi³kie kopan¹, to najsampierw stadion trzeba wybudowaæ, a w naszem przypadku najsampierw
bazar zlikwidowaæ. Ale on swoje, a ja swoje. Bez koñca. No to
jeden z tej kolejki coœmy w niej stali mówi – nie trujcie bez sensu, tylko urz¹dŸcie debate, a niezale¿ne ¿uri oceni, któren ma racjê. Ca³a kolejka mówi³a, ¿e to dobry pomys³, to co mia³em robiæ, zgodzi³em siê. Zaczynamy jutro, na Wschodnim, w tunelu
pod toramy. No i siê w³aœnie zastanawiam, co powiedzieæ, bo on
mi na pewno drogê patriotycznie zajedzie. ¯e niby stadion z gruzów Warszawy zbudowany, ¿e najwa¿niejsze do¿ynki tu siê odprawia³y, itp.
- Taki kibic jak pan, panie Eustachy, ³atwo wyjdzie z opresji. To
od pocz¹tku nie by³ specjalnie fartowny stadion, niestety. Z Turkamy zaraz po otwarciu przer¿nêliœmy 1:0… Ale, co pana zanios³o na tê Skaryszewsk¹?
- Koniecznoœæ ¿yciowa, panie Kaziu. Jak z Krysi¹ jest nie
bardzo i ona mi szlaban na gary zak³ada, to wtedy tam na zupkie skacze, do darmowej garkuchni. I dlatego kole¿kie spotka³em, bo jemu z kolei Jarmark Europa zamykaj¹. Marny sezon
siê dla niego zacz¹³. Bo ja jakoœ z Krysi¹ za³agodzê. W koñcu,
co myœmy wypili – po dwie flaszki na g³owê. Czepia siê, jak to
kobita.
- Bo, jak to mówi¹ panie Eustachy starzy, doœwiadczeni mê¿owie: jeœli spotka³eœ kobietê swoich marzeñ, to o pozosta³ych marzeniach mo¿esz zapomnieæ.
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Pierwszy raz
w kinie
„Nova Praha”
Istnieje pewna trudnoœæ z polsk¹ odmian¹ nazwy najnowszego kina na Pradze
Pó³noc, a prawdopodobnie i w Warszawie jako ca³oœci, poniewa¿ o ¿adnym nowszym
nie s³ysza³em, a mianowicie z nazw¹ „Nova Praha”. Pomyœlmy bowiem – mianownik (odpowiada na pytanie kto? co?) to „Nova Praha” i jest o’kay. Dope³niacz (kogo? czego?) np. w nierealnym zdaniu „To ju¿ nie ma Novej Prahi?” te¿. Celownik
natomiast (komu? czemu?) np. w zdaniu „Jestem du¿o winien ‘Novej Prahe’” jest
do kitu. Biernik, (kogo ? co?) np. „Widzê ‘Nov¹ Prahê’” – jest w porz¹dku. Wo³acz
„O, ‘Nova Praho!’” tak¿e. Narzêdnik (kim? czym?) czyli np. „Pos³uguj siê ‘Nov¹
Prah¹’ tylko dobrych celach” brzmi poprawnie. Miejscownik zaœ (o kim? o czym? –
„Marzê o ‘Novej Prahe’”) znów fatalnie.
W kinie „Nova Praha” by³em po raz pierwszy 30 sierpnia b.r. z okazji pokazu
prasowego filmu pt. „Bunt. Sprawa Litwinienki”. I „Nova Praha” mnie olœni³a. Dyskretnym luksusem i jasnoœci¹. ¯eby to ostatnie wyt³umaczyæ, pos³u¿ê siê porównaniem. „Silver Screen Mokotów” przy Pu³awskiej to przecie¿ te¿ luksusowe kino a raczej multiplex. Ale tam schodzi siê do poszczególnych kin jak do Hadesu. Jest ciemno i czarno. To zreszt¹ te¿ cecha wielu nowych restauracji w Warszawie. Nowa moda. Podobno uwzglêdniaj¹ca gust m³odzie¿owy. Ale gust m³odzie¿owy to te¿ muzyka o takiej liczbie decybeli, ¿e normalne ucho nie jest w stanie ich znieœæ. To wrzask i dudnienie, które siê odzywa bólem brzucha i biciem serca, gro¿¹cym zawa³em.
A w salonach „Novej Prahi” jasnoœæ w³aœnie. I, przynajmniej na prasowym pokazie
„Buntu”, natê¿enie dŸwiêku umiarkowane.
Je¿eli jednak jesteœmy przy „Buncie” czyli „Sprawie Litwinienki” to powiedzmy
s³ów kilka o filmie, choæ nie ma on nic z Prag¹ wspólnego. Ale ma wiele wspólnego
z Warszaw¹, poniewa¿ Warszawa sta³a siê pierwszym, a mo¿e nawet centralnym,
punktem promocji filmu w Europie. Na pokaz prasowy w kinie „Nova Praha” zaproszono nie tylko re¿ysera, Rosjanina Andrieja Niekrasowa, ale i g³ównych bohaterów
i autorów ksi¹¿ki pod polskim tytu³em „Œmieræ dysydenta – Dlaczego zgin¹³ Aleksander Litwinienko?” (Wydawnicwo Magnum, Warszawa, 2007). To w³aœnie na
podstawie tej ksi¹¿ki zosta³ nakrêcony „Bunt”. Jej autorzy – to wdowa po Litwinience, Marina Litwinienko, i by³y radziecki dysydent, Alex Goldfarb, który jest obecnie
dyrektorem wykonawczym Miêdzynarodowej Fundacji Swobód Obywatelskich Borysa Bierezowskiego. Bierezowski zaœ to wielki finansista rosyjski, dawny przyjaciel
W³adimira Putina, a teraz jego najbardziej zagorza³y wróg. Pani Litwinienko, Goldfarb i Bierezowski mieszkaj¹ w Londynie, a kraje produkcji filmu „Bunt” s¹ oficjalnie podane jako Rosja i Wielka Brytania, choæ Rosjanie w normalnych kinach go
chyba nie zobacz¹.
Aleksander Litwinienko by³ podpu³kownikiem Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa
(dawnego KGB), który zbuntowa³ siê praktycznie przeciwko ca³emu kompleksowi
wojskowo-wywiadowczemu Rosji. Uda³o mu siê wyjechaæ z ¿on¹ i z synkiem na paszportach turystycznych do Hiszpanii, sk¹d poprzez Turcjê, dostali siê oni do Wielkiej Brytanii. Tam, w londyñskim szpitalu, Litwinienko zmar³ otruty polonem, 23 listopada 2006 roku. W liœcie napisanym przed œmierci¹, oskar¿a on Putina o spowodowanie zamordowania go.
Pani Litwinienko, Niekrasow i Goldfarb odbyli z nami, dziennikarzami, konferencjê prasow¹. Zapyta³em Goldfarba o wywiad, którego niedawno udzieli³ Bierezowski polskiemu pismu „Dziennik”, mówi¹c, ¿e poniewa¿ nie ma szans na pozbycie siê
Putina sposobami demokratycznymi, nale¿y u¿yæ si³y. Goldfarb odrzek³, ¿e zgadza
siê z tym pogl¹dem. Stwierdzi³ te¿ z pewn¹ melancholi¹, i¿ wiêkszoœæ Rosjan wierzy, ¿e za œmieræ Litwinienki odpowiedzialny jest Putin. Ale oni go za to chwal¹. „Dobrze mu tak - mówi¹ o Litwinience – zdradzi³ – to ma za swoje”.
Te – jak by nie by³o – historyczne s³owa pad³y nie z ekranu, ale z ust ¿ywego –
i wa¿nego - cz³owieka w kinie „Nova Praha”.
Zygmunt Broniarek
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US£UGI POGRZEBOWE
Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.

 ul. Grochowska 156
tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
 ul. Floriañska 12
tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
 ca³odobowo
tel. 022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
CAŁODOBOWO
Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

CARIDENT
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
oferuje do wynajmu powierzchnie:
 w budynku DH „Universam” ul. Grochowska 207
– 697,30 m2 – usytuowane na dwóch poziomach budynku,
– 120,00 m2 – na parterze budynku (od 1 listopada)
 sklep bran¿y spo¿ywczej o powierzchni 162,50 m2
przy ul. Grochowskiej 52.
 pomieszczenia biurowe w budynku
przy ul. Trakt Lubelski 163:
I piêtro
– lokal Nr 18 o powierzchni 16,90 m2
– lokal Nr 19 o powierzchni 16,90 m2
– lokal Nr 24 o powierzchni 15,60 m2
II piêtro
– lokal Nr 31 o powierzchni 16,00 m2
– lokal Nr 35 o powierzchni 17,40 m2
Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Administracyjno-Techniczny
tel. 810-40-92

lub 810-40-94

W-wa, ul. Stanis³awowska 3
(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
 Leczenie w znieczuleniu
 Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Laseroterapia – paradontoza
 Wybielanie jednowizytowe
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300
Zak³ad Pogrzebowy

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

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
PEŁEN ZAKRES USŁUG
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

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

C A Ł O D O B O W O

Basen NAMYS£OWSKA
WOW „Wis³a”

Gabinet
Stomatologiczny

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

 kompleksowa obs³uga
 godne warunki ostatniej
pos³ugi

Warszawa ul. Namys³owska 8

Oferuje:

 naukê p³ywania dla dzieci od lat 4,
m³odzie¿y i doros³ych,

 doskonalenie p³ywania,
 p³ywanie stylowe,
 anglojêzyczn¹ naukê p³ywania (niedziela),
 zajêcia na si³owni, aerobik i saunê.
Oœrodek czynny od 6.10.2007 r.
Przedsprzeda¿ karnetów w godz. 1000-1800

Tel. 022 619-27-59, 022 818-83-81
ZAK£AD
POGRZEBOWY

,,GENITA”Kurowscy

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167
tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417
Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32
Ca³odobowo 0-604-216-738

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046
S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20
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Sejmowe orły, sokoły...
Tym razem aktywnoœæ naszych sejmowych
or³ów, soko³ów poddaliœmy bezwzglêdnej
weryfikacji królowej nauk – matematyki.
Zgodnie ze z³o¿on¹ Czytelnikom obietnic¹ kontynuujemy ocenê pracy naszych sejmowych or³ów, soko³ów. W poprzednim numerze daliœmy
wszystkim warszawskim pos³om mo¿liwoœæ pochwalenia
siê na naszych ³amach tym, co
w czasie kadencji zrobili dla
stolicy i jej mieszkañców.
Przypomnijmy, ¿e na nasze maile zareagowa³o
niewielu z nich. Konkretne odpowiedzi otrzymaliœmy tylko od Artura
Górskiego z PiS oraz pos³ów LiD Katarzyny Marii Piekarskiej i Ryszarda
Kalisza. Po wyznaczonym czasie (ale jednak)
otrzymaliœmy odpowiedŸ
od Jolanty Hibner i Julii
Pitery z PO (która tym razem startuje spoza Warszawy) i od kolejnego pos³a lewicy – Piotra Gadzinowskiego. Byæ mo¿e pose³ Gadzinowski odpowiedzia³ tak póŸno dlatego, ¿e przebywa³ gdzieœ
w dalekich krajach, aby
móc w nastêpnej kadencji
zobrazowaæ innym parlamentarzystom nie tylko
to, gdzie le¿y Hong Kong, ale
tak¿e Birma, czy Sri Lanka...
Dzisiaj zbadaliœmy aktywnoœæ parlamentarn¹ warszawskich pos³ów ubiegaj¹cych siê
o reelekcjê. Oceniliœmy ich
korzystaj¹c jedynie na podstawie informacji podawanych na
oficjalnej stronie internetowej

Sejmu. Otó¿ swoistym zapisem aktywnoœci poselskiej s¹
nastêpuj¹ce instytucje pracy
parlamentarzysty: interpelacja, wypowiedŸ, zapytanie,
pytanie i oœwiadczenie. Z ich
matematycznego zestawienia
wynika, ¿e najwiêkszymi pracusiami na Wiejskiej w mijaj¹-

Czuma (14). Mo¿liwych do
u¿ycia instytucji u¿ywali skromniej nawet od zajêtego premierowaniem Jaros³awa Kaczyñskiego (27).
Rozk³adaj¹c pracê naszych
or³ów, soko³ów na matematyczne czynniki pierwsze wysz³o,
¿e do oratorów nale¿y zaliczyæ
pos³ów: Gadzinowskiego (218
wypowiedzi) i Karskiego (132).
Na listê wytrwa³ych mówców
wpisa³a siê te¿ Jolanta Fabisiak

cej kadencji byli: Piotr Gadzinowski z LiD, który wykorzysta³ przytoczone mechanizmy
blisko 400 razy oraz Karol
Karski z PiS (213) i jego klubowy kolega Artur Górski
(153). Najwiêkszymi „leniuchami” zaœ pos³owie PO Andrzej Halicki (13) i Andrzej

z PO (112), Artur Górski (97)
i Ryszard Kalisz (96). Do tych,
którzy nie wiedz¹ do czego s³u¿y aparat mowy œmia³o mo¿na
zaliczyæ Andrzeja Halickiego
(3 wypowiedzi) i Romana Koseckiego (9) z PO.
Pose³, oprócz oratorskich popisów, powinien te¿ interwe-

niowaæ. Do tego dobre s¹ interpelacje. W tych przewodzi Karol Karski z PiS (60) i Jolanta
Hibner z PO (53). ¯adnej interpelacji w przeci¹gu minionych
dwóch lat nie z³o¿y³a dwójka
z wziêtych przez nas pod lupê
pos³ów: Ma³gorzata Gosiewska
(PiS) i Jaros³aw Kaczyñski, co
w przypadku premiera jest rzecz¹ zrozumia³¹. Dobrze jest te¿
jeœli pose³ coœ wie. A jak wiadomo – ten wie, kto pyta.
W sejmowych pytaniach i zapytaniach
przodowali: Piotr Gadzinowski (125), Jolanta Hibner (23) i Pawe³
Poncyljusz (19). Jak ju¿
pose³ coœ wie, to swoj¹
wiedz¹ winien siê
podzieliæ z innymi parlamentarzystami i spo³eczeñstwem. Temu mog¹
s³u¿yæ oœwiadczenia.
No có¿, wychodzi na to,
¿e nasze or³y, soko³y nie
bardzo chc¹ korzystaæ
z tego instrumentu. Ze
wszystkich obecnych
pos³ów, którzy w Warszawie ubiegaj¹ siê o reelekcjê oœwiadcza³a na
Wiejskiej tylko dwójka:
Artur
Górski
(31
oœwiadczeñ) i Jolanta
Fabisiak (12). Reszta
milcza³a jak grób.
A propos grobu – to od Pañstwa
g³osów, od g³osów Naszych
Czytelników, bêdzie zale¿a³o
to, którzy z tych sejmowych
or³ów, soko³ów odejd¹ w polityczne zaœwiaty, a którzy otrzymaj¹ szansê na kolejne, parlamentarne ¿ycie...
Adam Rosiński

Kupcy oddali koronę
– Oko³o 40 proc. kupców z Jarmarku Europa
opuœci³o w niedzielê 30 wrzeœnia przed po³udniem koronê stadionu X-lecia – poinformowa³
b. cz³onek zarz¹du Polskiego Klubu Gospodarczego Cezary Bunikiewicz. Czêœæ kupców przenoszenie straganów rozpoczê³a dopiero w poniedzia³ek rano, bo w niedzielê nie pracuj¹.
Handlarze przenieœli swoje stoiska na b³onia obok stadionu,
w okolice Al. Zielenieckiej. - Ludzie s¹ ju¿ zmêczeni tym ci¹g³ym zamieszaniem wokó³ targowiska. Chc¹ mieæ jedynie miejsce, w którym
bêd¹ mogli zarobiæ na chleb. Wiêkszoœæ kupców przygotowa³a sobie
stanowiska na b³oniach - powiedzia³ Cezary Bunikiewicz
Kupcy mieli opuœciæ koronê Stadionu X-lecia do koñca wrzeœnia.
Miejsce to bêdzie s³u¿y³o jako zaplecze budowy Stadionu Narodowego.
Jak informowa³a wczeœniej minister sportu El¿bieta Jakubiak,
jest ju¿ decyzja przyznaj¹ca ministrowi sportu i turystyki dzia³kê
przy ul. Radzymiñskiej; tam powstanie targowisko, dok¹d przenios¹ siê kupcy ze Stadionu X-lecia. Obiekt, gdzie bêd¹ handlowaæ
kupcy ze Stowarzyszenia Stadion, ma zostaæ oddany do u¿ytku
wiosn¹ lub latem przysz³ego roku.
Minister Jakubiak obieca³a, ¿e do³o¿y wszelkich starañ, by budowê zakoñczono jak najszybciej. Doda³a, ¿e bêdzie to mo¿liwe dziêki zmianom w procedurach zamówieñ i przepisów dotycz¹cych
wydawania pozwoleñ na inwestycje zwi¹zane z mistrzostwami, zawartym w ustawie o EURO 2012. Wojewoda mazowiecki Jacek Sasin zobowi¹za³ siê, ¿e jak najszybciej wyda pozwolenie na budowê
Budowa targowiska przy ul. Radzymiñskiej w Warszawie, przeznaczonego dla kupców handluj¹cych obecnie na terenie Stadionu
X-lecia jest jednym z oœmiu przedsiêwziêæ zwi¹zanych z organizacj¹ mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej, które w pierwszej kolejnoœci zostan¹ wpisane do rozporz¹dzenia Rady Ministrów i realizowane na mocy ustawy o Euro 2012. Jak wyjaœni³a Jakubiak, projekt
ten, choæ nie dotycz¹cy bezpoœrednio mistrzostw, „z pe³n¹ œwiadomoœci¹” wpisa³a na listê priorytetów z uwagi na koniecznoœæ „pokojowego” rozwi¹zania problemu Jarmarku Europa.
Przeciwko przeniesieniu targowiska na Radzymiñsk¹ protestuj¹
mieszkañcy Targówka. Zebrano ju¿ 10 tys. podpisów przeciwko
budowie.
Dzia³ka przy ul. Radzymiñskiej o powierzchni ok. 27 hektarów
by³a w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Propozycjê lokalizacji nowego
targowiska dla kupców z Jarmarku Europa w tym miejscu pod koniec maja przedstawi³ wojewoda mazowiecki Jacek Sasin.
Budowa Stadionu Narodowego, na którym m.in. rozgrywane bêd¹ mecze mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej Euro 2012 ma rozpocz¹æ siê wiosn¹ 2009 roku, a najpóŸniej w 2011 roku stadion powinien zostaæ oddany do u¿ytku. Ma powstaæ na b³oniach Stadionu
X-lecia, który nie zostanie wyburzony, lecz przekszta³cony w wielofunkcyjn¹ halê sportow¹.
MKP

REKLAMA

REKLAMA

MINISTER
z Gocławia?
Rozmowa
z Krzysztofem Wysockim,
nauczycielem, radnym dzielnicy,
kandydatem do Sejmu z listy PiS
- Wawerska podstawówka nr 86, goc³awska nr 312 i gimnazjum nr 28 – z tymi szko³ami jest lub by³ pan zwi¹zany jako nauczyciel
historii. Z wykszta³cenia - historyk i pedagog.
Móg³by byæ pan dobrym ministrem oœwiaty
lub kultury?
- Czemu nie... Jestem do tego przygotowany od strony teoretycznej i praktycznej. ¯eby byæ ministrem lub pos³em trzeba mieæ odpowiednie przygotowanie. To ciê¿ka praca i wielka odpowiedzialnoœæ.
- Jako minister edukacji zaj¹³by siê pan przede wszystkim p³acami w oœwiacie?
- To wa¿na kwestia, ale wa¿niejszy jest poziom edukacji naszych dzieci. Niekorzystny jest system,
¿e iloœæ dzieci przek³ada siê na iloœæ pieniêdzy, które otrzymuje szko³a. To generuje zbyt liczne, prze³adowane klasy i obni¿a jakoœæ edukacji, a mniejszym szko³om grozi likwidacj¹. B³êdem by³a likwidacja szkó³ zawodowych. Teraz brakuje wykwalifikowanych zawodowo pracowników.
- No dobrze, a jako minister kultury? W grochowskim przedszkolu im. Misia Czarodzieja,
w czasie œwiêta 50-lecia czasopisma „Miœ”, spyta³em obecnego ministra, czy w zwi¹zku z Euro
2012 nie widzi potrzeby zwiêkszenia nak³adów na zabytki prawobrze¿nej Warszawy. Nie widzia³.
- A ja widzê. Jesteœmy gospodarzami Euro 2012 i je¿eli chcemy siê „sprzedaæ” turystycznie musimy zainwestowaæ w miejsca i atrakcje, które mo¿emy pokazaæ turystom z ca³ej Europy. To siê
zwróci.
- A inne zadania ministra kultury?
- Zabezpieczenie dóbr kulturalnych przed roszczeniami niemieckimi i lepsze wykorzystanie funduszy europejskich na remonty, odbudowê, rewitalizacjê zabytków.
- W wakacyjnym „Mieszkañcu” wyst¹pi³ pan jako „ojciec chrzestny” niedawno otwartego
grochowskiego basenu przy Kwatery G³ównej. Drug¹ kadencjê jest pan radnym z Goc³awia – co
pan zrobi³ dla mieszkañców tego osiedla i dlaczego mogliby g³osowaæ na pana wyborcy z innych
czêœci Warszawy?
- Jeœli chodzi o Goc³aw to m.in. jestem inicjatorem Œwietlicy œw. Patryka, Domu Kultury Goc³aw
przy ul. Abrahama, Biblioteki Publicznej przy ul. Meissnera, M³odzie¿owej Ligi Krêglarskiej, dofinansowania zajêæ dla dzieci na basenach, modernizacji terenu jeziorka Balaton... W parlamencie chcê
dopilnowaæ, aby powsta³a linia metra ze stacjami m.in. przy Dworcu Wschodnim, ul. Miñskiej, Rondzie Wiatraczna i Goc³awiu. Inni pos³owie musz¹ zrozumieæ, ¿e Warszawa wymaga szczególnych nak³adów. Na stolicê pañstwa
nie mo¿na sk¹piæ pieniêdzy z bud¿etu.
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Specjalna oferta
miês i wêdlin
w promocyjnie niskich cenach
Zapraszamy po zakupy do sklepów przy:





ul.
ul.
ul.
ul.

Miêdzynarodowa 54/56
Szaserów 124
P³owiecka 68
Brata Alberta 2 (Weso³a)

PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.
Warszawa, ul. Klonowa 16
(przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³y przeniesione z ul. Noakowskiego,
Nowowiejskiej, Wiktorskiej i Górnoœl¹skiej)
tel. 646 44 97, 849 37 35,
sekretariat czynny 16-18
UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Technikum Ekonomicznego
dla doros³ych zaocznie
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE
(kurs roczny)

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2008
wed³ug „starego i nowego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)
ORGANIZUJEMY KURSY:
ksiêgowoœci komputerowej,
komputerowe, sekretarek,
jêzyków obcych,
przygotowawcze do egzaminów
dojrza³oœci.
Realizujemy zlecenia firm,
banków, spó³ek w zakresie
szkolenia pracowników.

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

OFERUJEMY RÓWNIE¯ INNE ARYKU£Y SPO¯YWCZE
I PRZEMYS£OWE W SZEROKIM ZAKRESIE
PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY KARTY KARTY P£ATNICZE,
KARTY KLIENTA SPO£EM oraz BONY SODEXHO
Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki
oraz do³adowania telefonów

specjalnoœci
 Handel zagraniczny  Informatyka
 Finanse i rachunkowoœæ  Bankowoœæ
 Obs³uga ruchu turystycznego  Hotelarstwo
 Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
 Integracja europejska
 Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê
w co drug¹ sobotê (12.30-21.00)
i niedzielê (8.00-15.00)
Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00
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Paweł LECH
Hobby Paw³a Lecha – radnego Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy, przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej i szefa po³udniowopraskiej Platformy Obywatelskiej – to bieganie.
- 6 paŸdziernika wystartujê na 5. kilometrowej trasie biegu Run Warsaw - mówi
„Mieszkañcowi”. Najchêtniej jednak pan
Pawe³ startuje w biegach na orientacjê, czasami u boku ma ca³¹ rodzinê: trzy córki
i ¿onê, które podzielaj¹ jego pasjê.
Pawe³ Lech jest przedsiêbiorc¹, wspó³w³aœcicielem firmy poligraficznej w Wawrze.
Po prawej stronie Wis³y mieszka „od zawsze”. Bardzo d³ugo na ulicy Majdañskiej,
potem na Goc³awiu, a dwa lata temu wraz
z najbli¿szymi osiad³ w Wawrze. Ma harcersk¹ naturê: od ma³ego dzia³a³ w Szczepie 20 WDHiZ, potem znajduj¹c uznanie
w harcerskich szeregach, doszed³ do pozycji komendanta po³udniowopraskiego hufca
ZHP. By³ skarbnikiem i wiceprzewodnicz¹cym ogólnopolskiego ZHR.
Od 1994 roku Pawe³ Lech da³ siê poznaæ
mieszkañcom od strony dzia³alnoœci samorz¹dowej. Najpierw jako bezpartyjny wystartowa³ z sukcesem w wyborach do Rady
Dzielnicy, w nastêpnej kadencji powtórzy³
ten wynik i równoczeœnie zosta³ cz³onkiem
Rady Powiatu. Pe³ni³ te¿ funkcjê przewodnicz¹cego Klubu AWS.
W ostatnich wyborach samorz¹dowych
wystartowa³ do Rady Miasta, po ukonstytuowaniu siê której wybrano go przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej, pracuje tak¿e
w komisjach Zdrowia, a tak¿e Sportu i Rekreacji i w komisji zajmuj¹cej siê przygotowaniami miasta do Euro - 2012. Jest wiceprzewodnicz¹cym Klubu Radnych PO.
- Zd¹¿ymy z przygotowaniami stolicy
do fina³owych rozgrywek pi³karskich
Euro 2012?
Pawe³ Lech nie ma w¹tpliwoœci: - Jako
miasto zd¹¿ymy na pewno. Jedyna niewiadoma pozostaje inwestycja rz¹dowa: budowa Stadionu Narodowego. Tu czujê powa¿-

ny niepokój. Natomiast tam, gdzie siêgaj¹
kompetencje samorz¹dowe, prace biegn¹
dobrze, zgodnie z wstêpnymi harmonogramami. Rozstrzygniêto przetargi na projekty
dwóch mostów: Krasiñskiego, Pó³nocnego
i drugiej nitki metra.
Wiosn¹ przysz³ego roku poznamy dobrodziejstwa modernizacji linii tramwajowej
w Alejach Jerozolimskich - modernizacja
torowiska od Ronda Waszyngtona do Ronda Zawiszy zosta³a zakoñczona nawet przed
terminem, teraz bêdzie uzupe³niany tabor
szybkich tramwajów i montowane urz¹dzenia elektroniczne zapewniaj¹ce tzw. zielon¹
liniê umo¿liwiaj¹c¹ pojazdom poruszanie
siê ze sporymi prêdkoœciami. Za parê miesiêcy warszawiacy otrzymaj¹ wiêc kolejn¹ po metrze - alternatywê komunikacyjn¹.
Zamiast poruszania siê samochodem po co-

raz bardziej zat³oczonych ulicach, bêd¹
mogli przesi¹œæ siê do szybkiego tramwaju.
A w kolejce do modernizacji czekaj¹ ju¿ kolejne tramwajowe trasy.
- Euro 2012 - mówi Pawe³ Lech - jest
ogromn¹ szans¹ rozwojow¹ dla Pragi Po³udnie. Gros œrodków na inwestycje drogowe
przeznaczonych bêdzie w³aœnie na odkorkowanie naszych, prawobrze¿nych ulic.
Wspomnê tu o bêd¹cej w fazie finalnych
prac projektowych trasie ³¹cz¹cej okolice
Ronda Wiatraczna (tunelem pod ulic¹ Wiatraczn¹ i dalej estakadami nad torowiskiem)
z Targówkiem i Rondem ¯aba, bêd¹cej elementem tzw. Ma³ej Obwodnicy Warszawskiej. Powstanie tak¿e ³¹cznik pomiêdzy Tras¹ £azienkowsk¹ a Wa³em Miedzeszyñskim
przebiegaj¹cy w okolicach Jeziorka Goc³awskiego, który dalej po³¹czy ulicê Grochowsk¹ i poprzez okolicê Dworca Wschodniego dotrze do Radzymiñskiej omijaj¹c
centrum Pragi Pó³noc i odkorkowuj¹c po³udniowopraskie ulice dojazdowe. Pamiêtajmy
tak¿e, ¿e dokoñczona zostanie przebudowa
ulicy Marsa i ¯o³nierskiej. Do tego dodajmy
plany rewitalizacji Saskiej Kêpy, a tak¿e koncepcjê przebudowy kompleksu sportowego
„Drukarz” w nowoczesny oœrodek sportowy
z niewielkim hotelikiem i boiskiem treningowym, który ma mieæ funkcje pomocnicze dla
ekip startuj¹cych w fina³ach Euro 2012,
a zobaczymy ogrom zmian, jakie w ci¹gu
najbli¿szych 4-5 lat czekaj¹ Pragê Po³udnie.
- Pracuj¹c w Radzie Miasta - dodaje Pawe³ Lech - robiê wszystko co w mojej mocy
- by realizacja tych wielkich zamierzeñ inwestycyjnych nie sparali¿owa³a funkcjonowania Pragi Po³udnie. Potrzebna jest odpowiednia logika harmonogramowa. Chcia³bym móc czuwaæ nad tym tak¿e ze szczebla
centralnego. I móc wp³ywaæ na zmianê atmosfery w naszym kraju. Bo myœlê, ¿e jak
zdecydowana wiêkszoœæ Polaków, mam ju¿
doœæ tych niekoñcz¹cych siê awantur, atmosfery dzielenia i napuszczania ludzi na siebie. Mamy bardzo wa¿ne sprawy do za³atwienia, musimy wykorzystaæ wzrost gospodarczy do pchniêcia Polski w kierunku najnowoczeœniejszych krajów œwiata, wykorzystaæ do ostatniego eurocenta sp³ywaj¹ce
œrodki pomocowe z Unii Europejskiej. Grzechem by³oby nie wykorzystanie tej szansy,
jak¹ na najbli¿sze lata da³ nam los. toms

Polskie Państwo
Podziemne
W ostatnich dniach wrzeœnia 1939 roku,
w oblê¿onej Warszawie powsta³a pierwsza
konspiracyjna organizacja niepodleg³oœciowa S³u¿ba Zwyciêstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapocz¹tkowa³o budowê Podziemnego Pañstwa Polskiego (PPP). W Rembertowie
obchodzono 68. rocznicê tego wydarzenia.
Powstanie PPP by³o niezwyk³ym wydarzeniem. Polacy jako jedyni
w okupowanej Europie zachowali podstawowe struktury Pañstwa: wci¹¿
dzia³a³a administracja, si³y zbrojne i parlament. Utworzono prawie 2 tysi¹ce szkó³ œrednich, w podziemiu funkcjonowa³y uniwersytety, a tak¿e
teatry. W drukarniach powstawa³y ksi¹¿ki i czasopisma. Ruch oporu
w okupowanej Polsce obejmowa³ prawie wszystkie dziedziny ¿ycia.

Jednym z niewielu, którzy dziœ jeszcze mog¹ opowiedzieæ o tamtych
wydarzeniach jest Zdzis³aw Goc, cz³onek Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych WiêŸniów Politycznych (ZKRP i BWP). - W czasie okupacji
niemieckiej prowadzi³em w Rembertowie dosyæ du¿y magazyn broni.
A ¿e ukoñczy³em szko³ê handlow¹ i zna³em dobrze stenografiê, s³ucha³em uwa¿nie „Wolnej Europy” i na w³asn¹ rêkê wydawa³em gazetkê.
Obchody w Rembertowie rozpoczêto uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele Œw. O. Rafa³a Kalinowskiego. Nastêpnie samorz¹dowcy, przedstawiciele duchowieñstwa, kombatanci i mieszkañcy Rembertowa z³o¿yli
wieñce pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ poleg³ych w walce o wolnoœæ Ojczyzny (na zdjêciu). Punktem kulminacyjnym uroczystoœci by³o ods³oniêcie
i poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej upamiêtniaj¹cej miejsce, w którym
w latach 1935 – 1941 sta³ pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê w Klubie Akademii Obrony Narodowej,
gdzie przemówienia wyg³osili: burmistrz Dzielnicy Rembertów Mieczys³aw Golónka i Jan Pasternak - prezes Ko³a nr 13 ZKRP i BWP. Zosta³ tak¿e odczytany list Marsza³ka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika. Zwieñczeniem obchodów by³ koncert pieœni patriotycznych w wykonaniu solistów Filharmonii im. Romualda Traugutta.
Piotr Bartoszewicz

REKLAMA

REKLAMA

Salon
CENTRUM
GLAZURY
SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW
POLSKICH
I ZAGRANICZNYCH
 kabiny, wanny,
meble ³azienkowe
 glazura, terakota, gres
 panele, parkiet, korek
 p³ytki elewacyjne, klinkier
 kleje, fugi, listwy
 narzêdzia

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

tel. 612−76−13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14
www.hazym.com.pl

Proponujemy w swojej ofercie odnowê biologiczn¹:
· SAUNA RZYMSKA
❤ wyszczuplanie ❤ detoksykacja
❤ redukcja stresu ❤ poprawa kr¹¿enia
· £ANIA FIÑSKA
❤ redukcja tkanki t³uszczowej
❤ ³agodzi bóle miêœni ❤ poprawia metabolizm
❤ poprawia ogóln¹ kondycjê organizmu
Warszawa ul. Skrzyneckiego 2 A, czynne: pon.− pt. 900−2100; sob. 900−1800
tel. 022 812−69−52, 022 498−17−13
www.alisse.pl

DACHY
sprzedaż – wykonawstwo
Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8
(przy dworcu PKP)
tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

OKNA  ROLETY

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka  Czterostopniowy uchył

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

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

US£UGI BUDOWLANE

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

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646
Oferujemy:
 tynki gipsowe
 tynki tradycyjne
 posadzki
 prace wykoñczeniowe
* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

 p³yty gipsowo-kartonowe  styropian
 gipsy tynkarskie  akcesoria  gipsy
 sufity podwieszane  farby  kleje
 systemy dociepleñ  materia³y izolacyjne
 masy samopoziomuj¹ce  TRANSPORT

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

EKODOM

Tw ó j F r y z j e r
ul. Siennicka 22

Zapraszamy codziennie
w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00
tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18
„Ma³y Bazarek”)

TAPICER
Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM
MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem
i administrowaniem
nieruchomościami.
Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni
w Warszawie
przy ul. Kobielskiej 1,
tel. 673-08-01.

* 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

Studio Fryzur
„ AT E N A ”
 STRZY¯ENIE od 15 zł
 BALEYAGE od 50 zł

œrody, pi¹tki – RABAT
dla rencistów i emerytów
 TIPSY – 60 zł
Al. Waszyngtona 67
w godz. 1000-1800

tel. (022) 870−43−73

KREDYT
GOTÓWKOWY
KONSOLIDACYJNY
do 6 tys. złotych
na dowód osobisty
Serocka 3

Wejœcie:

Grochowska 152

022 610 52 00
MIESZKANIEC 9
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Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

na luzie

ŚMIESZKANIEC

Warto wiedzieć
Co wiemy o popularnych, często używanych przez majsterkowiczów
środkach?
 MINIA: może być żelazna, wówczas jest to czerwony pigment,
otrzymywany w procesie prażenia rud żelaza, używany do zabar−
wiania szkliwa przez emalierów, betonu, farb. Minia ołowiowa to
trujący związek ołowiu, stosowany jako środek chroniący przed
rdzą. Może być nakładana samodzielnie lub dodawana do farb antykorozyjnych, używa
się jej też do produkcji niektórych rodzajów kitu.
 KIT: gęsta, plastyczna masa, twardniejąca lub nie, używana do uszczelniania, łącze−
nia, wypełniania, stosowana na powierzchnie drewniane, metalowe, szklane, beton,
asfalt. Pokost z kredą daje nam kit okienny, gdy dodamy do niego minii nadaje się do
ram metalowych; minia z gliceryną to kit do akwariów. Kity bitumiczne nie są stosowa−
ne w domu (jezdnie, budowle).
 POKOST: olej lniany lub inny z dodatkiem żywic, kobaltu, soli manganu czy ołowiu
i innych substancji, które sprawiają, że pokost po wyschnięciu tworzy odporną, szczelną
powłokę, dzięki czemu jest znakomitym impregnatem do drewna, służy też do grunto−
Ciekawska
wania drewna i tkanin, do produkcji farb, lakierów, kitów.

Rady
ciotki
Agaty
By ograniczyć pozimowe i wio−
senne zmęczenie, dbaj już teraz
o swój organizm!
Jedz jak najwięcej warzyw
i owoców. Choć w tym roku
nie są tanie, warto je kupo−
wać i dostarczać swojemu
organizmowi − jeśli nie uzbroisz
go podczas jesiennej obfitości
naturalnych witamin, ryzyku−
jesz, że znacznie więcej wydasz
zimą na leki przeciw przeziębie−
niom, a wiosną – preparaty
wzmacniające!
Sen to bardzo ważny ele−
ment dobrego samopoczu−
cia i dobrej kondycji. Nie bez
powodu przesypiamy około 1/3
swojego życia. To oznacza, że
w wieku 75 lat mamy za sobą
25 lat snu! Jednak tu liczy się
nie tylko ilość (o tej porze roku
najlepiej, jeśli to 7 godzin nie−
przerwanego snu), ale i jakość
snu! Co robić, by naprawdę do−
brze spać?
Na 3−4 godziny przed snem,
NIE PÓŹNIEJ:
 Jedz ostatni posiłek (nigdy
ciężkostrawny!)
 Kończ ciężkie ćwiczenia fizycz−
ne (adrenalina nie pozwala spać!)
 Wypijaj ostatni kieliszek
(alkohol spłyca sen!)
 Kończ spory domowe
Tuż przed snem (nie wszyst−
ko naraz):
 Letnia kąpiel aromatyczna
(lawenda, chmiel, melisa)
 Szklanka świeżo zaparzo−
nej melisy
 Kubek naprawdę ciepłego
mleka lub kakao.




H O R O S K O P

 

i widzieæ efekty Twojej pracy. Twój rozrywkowy
nastrój mo¿e siê skoñczyæ finansowym i zawodowym do³kiem. Jeœli siê opanujesz – nadchodzi
dobry czas na inwestycje – w pieni¹dze, w kontakty, w nieruchomoœci. W mi³oœci – kompletny
¿ar i brak rozs¹dku.
 SKORPION 24.10-23.11
Dobry czas na odwiedzenie urzêdów, za³atwienie zaleg³ych spraw. W tych dniach mo¿esz hurtem za³atwiæ to, co nie uda³o Ci siê od pocz¹tku
roku. Uwa¿aj tylko na drodze, nawet jako pasa¿er. W mi³oœci parê zakrêtów, dlatego te¿ zalecana jest szczególna uwaga. Bliska osoba chce
Ci coœ wyznaæ! Poœwiêæ wiêc jej trochê swojej
uwagi.
 STRZELEC 24.11-22.12
Przystopuj swoje rozbudowane ego, bo najbli¿si
w domu i podw³adni w pracy s¹ na skraju wytrzyma³oœci. Za to trwa dobra passa na realizacjê zawodowych ambicji – postaraj siê tylko traktowaæ
sukces jako efekt wspólnej pracy ca³ego zespo³u.
Warto teraz zacz¹æ oszczêdzaæ, bo ju¿ nied³ugo
szykuj¹ siê ogromne wydatki. Za to w mi³oœci zakaz oszczêdzania si³ i œrodków, ¿eby pokazaæ
swoje uczucia.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jesieñ nie zawsze jest smutna i szara. Pamiêtaj,
¿e bywa z³ota, czerwona oraz ciep³a i dlatego staraj siê patrzeæ na œwiat z tej bardziej optymistycznej strony. W pracy szykuje siê ma³e trzêsienie
ziemi, ale za to masz szansê zarobiæ sporo kasy.
W domu rodzina bêdzie wykonywaæ Twoje polecenia bez mrugniêcia okiem. Wystarczy, ¿e powiesz, czego od nich oczekujesz. Za to w mi³oœci
– nie musisz mówiæ nic… bêdzie siê tyle dzia³o,
¿e trudno bêdzie uwierzyæ, ¿e to nie film!
 WODNIK 21.01-19.02
W tych dniach zdrowie mo¿e Ci przypomnieæ, ¿e
nie jesteœ takim si³aczem, za jakiego siê uwa¿asz. Warto siê zaszczepiæ przeciwko grypie i zacz¹æ regularnie siê od¿ywiaæ. Odwa¿niejsi mog¹
stan¹æ na wadze i spróbowaæ zmierzyæ siê
z nadmiarem kilogramów. Za to finanse maj¹ siê
œwietnie. Dawno zapomniany projekt oka¿e siê
gór¹ z³ota, a niektórzy mog¹ nawet liczyæ na
zwrot pieniêdzy, z którymi ju¿ dawno siê po¿egnali.
 RYBY 20.02-20.03
Czy warto stawiaæ wszystko na jedn¹ kartê? Twoje ambicje nie mog¹ byæ wa¿niejsze od Twojego
szczêœcia i bezpieczeñstwa Twojej rodziny. Postaraj siê nie rozpamiêtywaæ ka¿dego wydarzenia w nieskoñczonoœæ. I ¿yj chwil¹. Niestety finanse, nawet jeœli siê pojawi¹ – nie bêd¹ przebywa³y z Tob¹ zbyt d³ugo. Mo¿e warto zrobiæ sobie
ma³y urlop od wszystkiego i na weekend uciec
gdzieœ – najlepiej we dwoje?
Merlin
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MÊSKA KUCHNIA – 3 minuty i gotowe!
Gdy mê¿czyŸni bior¹ siê za gotowanie, robi¹ to zwykle
po swojemu. Po co kroiæ cztery cienkie kromki chleba
i k³aœæ na nie cienkie plasterki kie³basy a na to jeszcze
plasterki ogórka czy pomidorka, skoro mo¿na uci¹æ jedn¹
grub¹ pajdê, wzi¹æ kawa³ kie³basy, zagryŸæ ogórasem
prosto ze s³oika? Kilka propozycji dla panów, ale takich
propozycji, ¿eby i pani mi³o czu³a siê przy ich stole. Zapewniam, d³u¿ej czytania ni¿ przygotowywania!

✓

Œniadanie we dwoje: Na patelni usma¿yæ szybko dwa plastry baleronu
lub szynki, gdy siê zrumieni¹, odwróciæ i wówczas natychmiast w ka¿dy plaster wybiæ jajko, posoliæ, posypaæ pieprzem. Gdy brzegi bia³ka siê zetn¹,
podwin¹æ je tak, by jajko nie wystawa³o poza plaster, przykryæ. W tym czasie
dwie kromki chleba tostowego zrumieniæ w tosterze lub na drugiej patelni, po³o¿yæ na ogrzany talerz. Gdy bia³ko jajek siê zetnie, wyk³adaæ ³opatk¹ jaja na
plastrach wprost na ciep³e grzanki, podawaæ z no¿em i widelcem. Podczas jedzenia mo¿na szykowaæ kolejn¹ porcjê!

✓

Omlet konkretny, z czym chcesz: jaja (2 na osobê) roztrzep w naczyniu
z sol¹; dodaj na ka¿de dwa jaja trzy ³y¿ki maœlanki lub jogurtu czy kwaœnej
œmietany oraz 4 ³y¿ki m¹ki, energicznie rozmieszaj na g³adko i wylewaj w porcjach 1 omlet – 2 jaja na du¿¹ patelniê z roztopion¹ odrobin¹ mas³a. Podczas
gdy dó³ siê sma¿y, na p³ynny jeszcze wierzch k³adŸ szybko, co tylko masz pod
rêk¹: szynka czy kie³basa w plastrach, ser ¿ó³ty, pomidor, zielony groszek,
ketchup, pasztet, anchois, ogórek kiszony, ewentualnie nutella, d¿em, powid³a – byle nie wszystko naraz. Gdy omlet jest prawie œciêty (nak³adanie trzeba robiæ naprawdê szybko!), z³ó¿ omlet na pó³ jednym ruchem ³opatki w taki
sposób, by przykryæ farsz. Przykryj patelniê, na maleñkim gazie zostaw przez
2 minuty.
Moje propozycje komponowania farszu: pasztet plus ser ¿ó³ty plus ketchup.
Szynka plus ogórek kiszony lub konserwowy plus ser ¿ó³ty. Anchois, zielony
groszek, korniszony. Powid³a posypane kakao lub z paskiem nutelli. Reszta
Pyszna Józia
nale¿y do Twojej wyobraŸni kulinarnej – eksperymentuj!

Krzyżówka Mieszkańca Nr 18
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BARAN 21.03-21.04
Okazja na zarobienie ekstra kasy – niestety
bêdziesz non-stop zajêty. Decyzja pieni¹dze
czy rodzina nale¿y do Ciebie. Œwietne uk³ady
w pracy pomog¹ w awansie albo pojawieniu siê
wymarzonego projektu. W tych dniach zdrowie
nie przysporzy Ci k³opotu, za to bliska Ci osoba mo¿e. Nie czekaj zatem na pierwsze sygna³y i spraw, ¿eby nie mia³a powodów do narzekañ….
BYK 22.04-21.05
Jeœli mo¿esz, w najbli¿szych dniach wstrzymaj
siê z decyzjami wa¿nymi dla Twojego zwi¹zku
lub kariery. Staraj siê tak¿e nie zwierzaæ nikomu
ze swoich rozterek, bo mog¹ powstaæ plotki. Za
to w profilaktyce zdrowotnej mo¿esz pójœæ na ca³oœæ, zrób sobie zaleg³e badania kontrolne, idŸ do
dentysty i odwiedŸ p³ywalniê – warto!
BLINIÊTA 22.05-21.06
Jeœli liczysz na wdziêcznoœæ za swoje dobre
uczynki – zapomnij – Twoje gesty dobrej woli s¹
odbierane jako Twój naturalny obowi¹zek. Je¿eli
Ci to przeszkadza, pora na zmiany. W najbli¿szych dniach zarezerwuj sobie wolny czas, bo
gwiazdy zapowiadaj¹ nieoczekiwany nalot goœci.
Czy bêdziesz z tego powodu szczêœliwy, to zale¿y tylko od Ciebie.
 RAK 22.06-22.07
Jeœli d³u¿ej bêdziesz udawa³, ¿e podo³asz wszystkim obowi¹zkom z radoœci¹ i zapa³em, licz siê
z tym, ¿e pierwszy zastrajkuje Twój organizm.
Podobnie szczerze postêpuj z przyjació³mi – nie
udawaj, ¿e masz wiêcej pieniêdzy i znajomoœci
od nich. W mi³oœci za to pe³ne szaleñstwo jak najbardziej wskazane. Uwa¿aj tylko, co szepczesz
do uszka ukochanej osobie…
 LEW 23.07-23.08
Spróbuj poradziæ sobie z emocjami i kieruj siê
rozs¹dkiem. Wskazana jest tak¿e rozwaga w prowadzeniu rozmów, lepiej ¿ebyœ czegoœ nie powiedzia³ nieroztropnie. Nieraz wyrwa³y Ci siê dwa
s³owa za du¿o. Na drodze staraj siê nie wymuszaæ pierwszeñstwa przejazdu, bo inni kierowcy
te¿ s¹ nieprzewidywalni. W uczuciach idŸ na ca³oœæ.
 PANNA 24.08-23.09
Spróbuj po³¹czyæ pracê z nat³okiem wydarzeñ
towarzyskich. Dawno niewidziani znajomi, telefony od ludzi, których nie s³ysza³eœ od lat. To
wszystko sprawi, ¿e w najbli¿szych dniach bêdziesz ¿y³ intensywnie. Jeœli adrenalina Ci
wzroœnie – nie podnoœ g³osu, nie upieraj siê, ¿e
masz racjê. Wygrasz id¹c tylko na kompromis.
W mi³oœci Twoja kolej na kaprysy, b¹dŸ tajemniczy i szalony…
 WAGA 24.09-23.10
Nie wszystkich daje siê oczarowaæ. Niektórzy s¹
odporni na Twoje wdziêki i chc¹ s³yszeæ konkrety



Klient w restauracji wzywa kelnera:
– Czy wasi muzycy grają na życzenie klientów?
– Oczywiście, proszę pana! – odpowiada
usłużnie kelner.
– To proszę łaskawie im powiedzieć, żeby
zagrali w szachy!
☺ ☺ ☺
– Panie kelner, ten płyn to kawa, czy herbata?!
– Barszczyk, proszę pana!
☺ ☺ ☺
Trzech przyjaciół przy obiedzie dyskutuje, czy lepiej mieć
żonę, czy kochankę. Psycholog mówi:
– Oczywiście, że kochankę! Mało stresu, mało zobowiązań,
doskonałe samopoczucie i te komplementy!
Na to drugi z nich, lekarz:
– Ależ żonę, żonę! Codzienna dbałość o ciebie, systema−
tyczne życie seksualne, potomstwo…
Przerywa mu trzeci, zapalony naukowiec:
– A ja powiem wam, że najlepiej mieć obie! Żona myśli,
że jesteś u kochanki, a kochanka – że u żony. A ty tymcza−
Wesoły Romek
sem – myk do biblioteki!!!

4-G

14-O

5-H

12-N

6-M

1-L

10-B

11-I

3-A

16-A

6-M

4-C

11-F

10-N

13-C

5-K

POZIOMO: 1-A gwa³towne pragnienie. 1-J z³oœliwa aluzja, docinek. 2-E stolica Egiptu w VII-VI w. p.n.e. 3-A Craig,
angielski poeta i krytyk literacki. 3-G uszkodzenie urz¹dzenia. 4-E lewy dop³yw Wo³gi. 4-L pañstwo azjatyckie.
5-G litera alfabetu greckiego. 6-A zespó³ pa³acowo-koœcielny w Rzymie. 6-K szarfa. 7-B opowieœæ o bogach,
bajka. 7-G maszyny w tartaku. 8-D niski g³os ¿eñski. 8-J
kobieta chora umys³owo. 9-F rodzaj zamszu. 10-A wystêp jednego artysty. 10-H powa¿anie, uznanie.11-A zak³ad us³ugowy – czyœci i pierze. 12-H skupisko gwiezdne.
13-A pani z plecakiem. 14-J wojskowa jednostka taktyczna sk³adaj¹ca siê z kilku pu³ków. 15-E dzielnica Warszawa. 16-A statek rybacki. 16-J nauka o rytmie.
PIONOWO: A-1 czasopismo o modzie. A-10 sztuczny
satelita. B-6 mi³oœnik. C-1 pañstwo we wschodniej Afryce.C-10 zdobywca nagrody. D-6 alkohol etylowy. E-1
urzêdnik s¹dowy. E-11 doœwiadczony starzec. F-8 indiañski namiot. G-1 najcenniejszy kamieñ szlachetny. H-2 po-

12-K

9-H

1-D

15-F

3-M

œrednik w zawieraniu ma³¿eñstwa. H-7 jezioro w Gruzji
(Abchazja). H-12 niezdara, gapa. I-3 ryba akwariowa. I-9
¿agiew, grzyb paso¿yt. J-1 regionalny ziemniak. J-7 jednostka monetarna Birmy. J-12 urz¹dzenie optyczne stosowane w meteorologii. K-5 marzenie senne. L-1 gest,
omen. L-8 litera alfabetu ³aciñskiego. £-4 moneta srebrna
wartoœci 0,25 talara. £-12 wiara w jednego Boga. M-1
stworzenie. N-8 potrawa dietetyczna z kaszy. O-1 dawny
loch fortyfikacyjny. 0-12 stan w p³n. Brazylii.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 10/07: „Bieda biedê wspiera”
i krzy¿ówki Nr 11/07: „Na œw. Janek puœcimy na wodê wianek”. Nagrody ksi¹¿kowe wylosowali: p. Ryszard Buczma z ul. Witoliñskiej i Renata Zych z ul.
Dwernickiego.
Wa¿ne do 10.10 br.

OG£OSZENIA DROBNE
AUTO−MOTO

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

 Kupiê Fabiê-Punto lub
podobny.
Tel. 0506-871-924

BIZNES
 Atrakcyjne po¿yczki gotówkowe: 25.000 z³ - rata 291 z³,
50.000 z³ - 582; 100.000 –
1165, rrsp 7,08% rocznie, bez
zaœwiadczeñ, Warszawa.
Tel. 022 592-94-60;
022 592-94-61;
022 438-91-12; 022 438-91-14
 Pewna po¿yczka.
Tel. 600-367-182
 Pomnó¿ pieni¹dze!
Tel. 603-809-552
 Bezp³atne konto.
Tel. 609-48-00-66
 Po¿ycz pieni¹dze i przez 52
dni nie p³aæ prowizji!
Tel. 0669-609-709
 Pieni¹dze szybko i tanio!
Tel. 516-537-091

SPRZEDAM
 Odkurzacze Rainbow – nowe, u¿ywane – serwis, konserwacja, akcesoria.
Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE
 Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio.
Gabinet, dojazdy.
Tel. 022 671-15-79,
022 613-98-37
 MASA¯E.
Tel. 05013-637-994
 Terapia psychologiczna i logopedyczna – pe³en zakres
us³ug.
Tel. 022 612-16-60;
0605-765-646

NAUKA
 Angielski.
Tel. 0691-985-034
 Angielski – uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjów.
Tel. 0600 666 193
 Fizyka/matematyka, matury,
doje¿d¿am, Dr.
Tel. 0606-154-798
 FRANCUSKI – M£ODZIE¯, DOROŒLI – NAUCZYCIEL. Tel. 022 673-69-26
 J. polski. Tel. 0691-923-889

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

 OG£OSZENIA

aktualna ksi¹¿eczka badañ Sanepidu).
Tel. 022 816-00-55 wew. 16
 Zatrudnimy kobietê do prowadzenia biura, wymagania:
dobra organizacja pracy, obs³uga komputera, urz¹dzeñ biurowych, znajomoœæ j. angielskiego mile widziana. Praca pon.pt. w godz. 8.00-16.00, Warszawa Miedzeszyn. Aplikacje prosimy przesy³aæ faksem na nr tel.
022 872-46-00
 Zatrudniê telemarketera do
banku z doœwiadczeniem w sprzeda¿y ubezpieczeñ.
Tel. 0603 809 552

PRAWNE

KUPIĘ
 AAA Antyki, meble, obrazy, zegary, platery, srebra
oraz inne przedmioty.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948
 AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, monety, znaczki, pocztówki. Tel. 022 610-33-84;
0601-235-118
 Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa
18.
Tel. 022 831-36-48
 Szable, bagnety, przedwojenne meble, mog¹ byæ zniszczone,
obrazy, zegary, niekompletne
sztuæce i inne stare przedmioty.
Tel. 022 610-39-15;
0601-335-634
 Znaczki, pocztówki, monety, medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948

DROBNE

 LO dla Doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Matematyka, chemia – dojazd.
Tel. 0500-865-729
 Matematyka – 30 z³/60 minut.
Tel. 022 810-26-11;
0663-022-567
 Szkolenia z zakresu BHP.
Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 Wynajmê sklep spo¿ywczy
ul. Marsa. Tel. 022 610-86-37

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 Mieszkanie - 2 pokoje, 40
m kw. umeblowane, Goc³awek.
Tel. 022 863-26-10 (po 17.00)

NIERUCHOMOŚCI/kupię
 Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub
niezabudowany – pod budownictwo wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94;
0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Gara¿ 18 m kw., murowany
ul. Grenadierów 41.
Tel. 022 810-48-75
 Kobielska - 44 m kw., 4/10, 3
pokoje, KW, do remontu, AG.
Tel. 0501-541-085

DAM PRACĘ
 Agencja Ochrony Osób
i Mienia „Kobuz” sp. j. przyjmie do pracy mê¿czyzn od 40 r.
¿ycia w górê, kobiety – do 35 r.
¿ycia – od zaraz. Tel. kierownik
0696-518-491; 022 826-23-15
 Agencja Ochrony zatrudni
mê¿czyzn. Zg³oszenia ul. Sosnowskiego 1 w godz. 9.0013.00.
Tel. 022 643-80-99
 AVON zatrudni na stanowisko lidera sprzeda¿y. Oferuje-

my: nowy system wynagrodzeñ,
pracê na umowê – zlecenie lub
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bezp³atne szkolenia, mo¿liwoœæ
rozwoju.
Tel. 0602-332-354
 Do auto myjni.
Tel. 0602-273-657
 Ekspedientki/ów, kasjerki/ów zatrudni sklep przy Tarnowieckiej.
Informacje
Tel. 022 740-01-90
 Ekspedientki/ów z doœwiadczeniem w dziale miêsnym zatrudni sklep przy Tarnowieckiej.
Informacje
tel. 022 740-01-90
 Emerytowi – renciœcie.
Tel. 0505-710-689
 Kierowcy i ³adowacza na ciê¿arowe samochody komunalne
- wywóz odpadów.
Tel. 022 783 24 63
 Krawcowej – równie¿ emerytce. Grochów.
Tel. 022 870-01-01
 Opiekunki do chorych, siostry PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30-62
 Pilnie zatrudnimy fryzjerkê
i manicurzystkê do Salonu Urody Alisse, Wawer ul. Skrzyneckiego 2 A.
Tel. 022 812-69-52
 Przyjmê do nauki zawodu
spawacza. Tel. 022 613-06-22
 Si³ownia zatrudni chêtnie
emeryta, rencistê - ul. Podskarbiñska 7 B. Tel. 0604-844-940
 T³ocznia p³yt kompaktowych
GM Records poszukuje osób do
przyuczenia na stanowisko
OPERATOR T£OCZNI. Praca
w systemie 3-zmianowym,
równie¿ w weekendy. Miejsce
pracy: Warszawa Wawer. Prosimy o przys³anie CV na adres:
aplikacje@gmrecords.pl, faksem na nr: 022 872-27-06 lub
osobiste dostarczenie CV do
firmy: ul. Heliotropów 45/53,
Warszawa, tel 022 872-27-22
w. 144.
RAMKA
UNIWERSUM
zatrudni
 UNIWERSUM zatrudni
pracowników na parkinpracowników na parkingach
gach strze¿onych.
strze¿onych. Tel. 0600-930Tel. 0600-930-327
327
 Zatrudnimy pracowników
do
pakowania
s³odyczy
w Rembertowie (wymagana

Doradztwo Prawne – pe³ny
RAMKA
zakres. Kancelaria Prawna
 Doradztwo Prawne – pe³ny
Pietruk s.c. Konkurencyjne
zakres.
Prawna
Pieceny ul.Kancelaria
Grochowska
306/308
truk
s.c. Konkurencyjne
ceny
lok. 29.
Tel. 022 879-92-29;
ul. Grochowska
306/308
lok.
0502-27-51-94;
29. Tel.www.pietruk.eu
022 879-92-29; 050227-51-94; www.pietruk.eu
 KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy rodzinne, spadkowe, lokalowe,
nieruchomoœci, obs³uga firm –
„Universam” Grochów (nad
bankiem).
Tel. 022810-00-61-66 w. 252;
0509-959-444
 Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30;
0603-807-481

RÓŻNE
 Biuro Matrymonialne „Ty
i Ja”.
Tel. 022 818-81-37;
0502-879-561
 KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
ubezpieczenia - komunikacyjne. NATIONALE NEDERLANDEN. W-wa, ul. Miñska
69, lok. 41. Tel. 022 870-27-83;
501 550 975
 Obiady domowe – pilnie poszukiwane! Wawer, okolica.
Tel. 0605-217-878
 OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE.
Tel. 0500-336-607
RAMKA
Skup z³omu metali koloroSkup z³omu metali kolorowych. Stary punkt – nowe
wych. Stary punkt – nowe ceceny! Ul. Kawcza 40.
ny! Ul. Kawcza 40. Tel. 0600Tel. 0600-236-046
236-046
SZYLDY,
REKLAMY
ŒWIETLNE,
BANERY,
OKLEJANIE WITRYN UL.
PATRIOTÓW 237.
Tel. 022 615-34-28
 Tanie ogrzewanie – domy,
magazyny. Zasyp pieca raz na
tydzieñ.
Tel. 066 567-85-29
 Wró¿ka. Tel. 022 818-90-08
RAMKA
Zostañ klientk¹ AVONu. BezZostañ klient¹ AVONu. Bezpoœrednio.  bezp³atna dostapoœrednio.  bezp³atna dostawa  atrakcyjne prezenty
wa  atrakcyjne prezenty 
 nowe wysokie upusty.
nowe wysokie upusty. SzczeSzczegó³y Tel. 0602-332-354
gó³y Tel. 0602-332-354

SPORT
 Samoobrona – Combat Kalaki.
Tel. 0609-835-761,
www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
 Si³ownia, sauna – najtaniej
ul. Podskarbiñska 7 B.
Tel. 022 870-52-72
 Si³ownia ATLETOR – 56
urz¹dzeñ, niskie ceny, rabat dla

kobiet. ul. Be³¿ecka/Komorska.
Tel. 0501-599-703

USŁUGI
 Administrowanie nieruchomoœciami. Tel. 0692 614 577
 Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami.
Tel. 022 380-32-03;
0607-838-608
 Alarmy, kamery, komputery,
sieci.
Tel. 0501-123-967
 AAAA Automatyczne pralki, zmywarki - krajowe, zachodnie. Naprawa.
Tel. 022 612-95-23,
0609 105 940
 Aby pralka, lodówka.
Tel. 022 671-80-49;
0601-361-830; 0604-910-643
 Alternatory, rozruszniki –
naprawa, spawanie.
Tel. 022 610-53-43
 Anteny SAT TV, kamery – 24
h.
Tel. 0602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-ka,Promocja dekoder Polsatu za 149 i 35 z³/m-c, satelity
bez op³at 700 programów w tym
17 polskich (Polonia, TRWAM),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwarancja! „Lemag” W-wa, ul. Br. Czecha 29.
Tel. 022 815-47-25;
0501-123-566;
 Automatyczne pralki – naprawa, tanio.
Tel. 022 810-67-92;
0605-404-132
 Cyklinowanie, lakierowanie Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
 DEZYNSEKCJA, skutecznie.
Tel. 022 642-96-16
 Elektryk (UPR).
Tel. 022 870-27-39;
0502-20-88-13
 Elektryczne.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39;
0502-208-813
 Elektryk – uprawnienia.
Tel. 022 813-77-82;
0502-443-826
 FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.
Tel. 0603-40-90-20
 Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy. Ul. Zamieniecka 63. Tel. 022 610-23-05
 Futra, przeróbki, zamówienia
- ul. Dokerów 11.
Tel. 022 611-96-59
 Gaz, hydraulika – 24 h, naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-72-31;
0662-065-292
 Gaz, hydraulika 24 h, awarie pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27;
0604-798-744
 Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13,
0504 61 88 88
 Glazura, hydraulika, remonty.
Tel. 022 671-05-82
 Glazura, hydraulika, elektryka.
Tel. 0694-809-402
 Fotograf - Piotr Haczyñski.
Œluby, wesela, reporta¿e.
Tel. 0502-444-916;
022 872-03-71
 Hydrauliczne.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Hydrauliczne, gazowe – osobiœcie.
Tel. 022 610-81-21;
0607-773-106
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DROBNE

 Hydrauliczne, Wod.-Kan. Gaz.,
CO, Piece. Tel. 022 613-82-96;
0696-321-228
 Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95;
0510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 615-58-13;
0504-61-88-88
 Malowanie, tapetowanie, remonty.
Tel. 022 612-21-74;
0501-028-073
 NADRUKI NA ODZIE¯Y.
PRACOWNIA SITODRUKU
- UL. PATRIOTÓW 237.
TEL. 022 615-34-28
 Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych, magnetowidów, urz¹dzeñ elektronicznych. Gwarancja.
Tel. 022 612-52-23;
0607 145 196
 Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej.
Tel. 022 672-95-50
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yNieodp³atnie
zu¿yty sprzêt AGDodbieram
(bez lodówek)
ty
sprzêt
AGD (bez
lodówek)
z³om
w ka¿dej
postaci,
maz³om w ka¿dej postaci, makukulaturê, st³uczkê. W³asny
laturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwtransport. Sprz¹tanie piwnic.
nic.022 499-20-62
Tel. 022 499-20-62
Tel.

 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska 22.
Tel. 022 870-09-54
 Przeprowadzki z pakowaniem, tanio.
Tel. 022 810-25-72;
0501-190-127
 Przewozy okolicznoœciowe,
do kina, teatru autokarem na terenie Warszawy.
Tel. 022 870-57-15
RAMKA
Remonty (równie¿ kompleksowe)
Remonty
(równie¿
komple– firmy
i osoby
pryksowe)
– firmy
i osoby
prywatne. Tanio
– szybko
– soliwatne.
Tanio
–
szybko
–
solidnie.
Tel. 0507-080-611
dnie. Tel. 0507-080-611
 REMONTY, przeprowadzki.
Tel. 0502-088-052
 Remonty mieszkañ.
Tel. 0691-040-034
RAMKA
Sprzeda¿ i monta¿ okien.
 Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. RachunCeny producenta. Rachunki.
ki. Tanio, solidnie, szybko.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
Tel. 0507-080-611
0507-080-611
 STOLARZ - wykona solidnie - meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04;
0602-126-214
 STOLARSTWO - MEBLE
KUCHENNE, SZAFY WNÊKOWE. Tel. 022 872-15-63;
0509-335-263
 Tapicerskie.
Tel. 022 612-53-88
 Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych
pod³óg.
Tel. 0692-71-78-71
 Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie – osobiœcie.
Tel. 022 810-70-88;
0609-542-545
 ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy, pranie verticali.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety antyw³amaniowe i naprawy.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
 ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli.
Tel. 022 610-88-27;
0888-651-163

ZDROWIE
 Pomoc psychiatryczna.
Tel. 0606-284-566
Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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PRASKA SZKO£A ZDROWIA
26 wrzeœnia w po³udniowopraskim Centrum
Promocji Kultury zainaugurowano dzia³alnoœæ
Praskiej Szko³y Zdrowia. Jest to program promocji zdrowia, którego organizatorem jest Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie.
Realizatorem
przedsiêwziêcia jest Stowarzyszenie
Zdrowie i My, które zapewnia
eksperta prowadz¹cego wyk³ad, a tak¿e specjalistów wykonuj¹cych bezp³atne badania
(pomiar ciœnienia têtniczego,
cholesterolu i glukozy) i udzie-

cji burmistrz dzielnicy Praga
Po³udnie Tomasz Kucharski
równie¿ zapewnia³, ¿e profilaktyka jest rzecz¹ niezwykle
istotn¹, o czym sam mia³ okazjê siê przekonaæ kiedy rzuca³
palenie. Podczas spotkania
odby³ siê pierwszy z serii wy-

laj¹cych porad mieszkañcom.
Inicjatorem tego cyklu spotkañ
jest Przewodnicz¹cy Komisji
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie
Ryszard Kalkhoff.
Iwona Jaœkiewicz Naczelnik
Wydzia³u Spraw Spo³ecznych
i Zdrowia podkreœli³a, ¿e celem wyk³adów jest pomoc
w zdobyciu wiedzy dotycz¹cej
profilaktyki i leczenia wielu
schorzeñ. Obecny na inaugura-

k³adów, poprowadzony przez
prof. Marka Kucha z Kliniki
Kardiologii Szpitala Bródnowskiego, dotycz¹cy zapobiegania i leczenia chorób uk³adu
kr¹¿enia.
Kolejne wyk³ady, na które
zaprasza Praska Szko³a Zdrowia to: „Profilaktyka nowotworów z³oœliwych”, „Nadciœnienie
têtnicze, zapobieganie, leczenie” oraz „Co jeœæ, aby byæ
zdrowym”. M. Nolberczak

Ostre dyżury w październiku
Biuro Polityki Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy w uzgodnieniu z warszawskimi placówkami s³u¿by zdrowia ustali³o poni¿szy grafik ca³odobowych dy¿urów.

DYŻURY LARYNGOLOGICZNE
01.10. - poniedzia³ek Wo³oska 137/Ceg³owska 80
02.10. - wtorek Stêpiñska 19/25/Ceg³owska 80
03.10. - œroda Banacha 1a/Ceg³owska 80
04.10. - czwartek Kondratowicza 8/Ceg³owska 80
05.10. - pi¹tek Szaserów 128/Ceg³owska 80
06.10. - sobota Stêpiñska 19/25/Ceg³owska 80
07.10. - niedziela Banacha 1a/Ceg³owska 80
08.10. - poniedzia³ek Wo³oska 137/Ceg³owska 80
09.10. - wtorek Kondratowicza 8/Ceg³owska 80
10.10. - œroda Banacha 1a/Ceg³owska 80
11.10. - czwartek Stêpiñska 19/25/Ceg³owska 80
12.10. - pi¹tek Szaserów 128/Ceg³owska 80
13.10. - sobota Banacha 1a/Ceg³owska 80
14.10. - niedziela Bursztynowa 2/Ceg³owska 80
15.10. - poniedzia³ek Kondratowicza 8/Ceg³owska 80
16.10. - wtorek Stêpiñska 19/25/Ceg³owska 80
17.10. œroda Banacha 1a/Ceg³owska 80
18.10. czwartek Kondratowicza 8/Ceg³owska 80
19.10. pi¹tek Szaserów 128/Ceg³owska 80
20.10. sobota Kondratowicza 8/Ceg³owska 80
21.10. niedziela Banacha 1a/Ceg³owska 80
22.10. poniedzia³ek Bursztynowa 2/Ceg³owska 80
23.10. wtorek Stêpiñska 19/25/Ceg³owska 80
24.10. œroda Banacha 1a/Ceg³owska 80
25.10. czwartek Kondratowicza 8/Ceg³owska 80
26.10. pi¹tek Szaserów 128/Ceg³owska 80
27.10. sobota Wo³oska 137/Ceg³owska 80
28.10. niedziela Kondratowicza 8/Ceg³owska 80
29.10. poniedzia³ek Bursztynowa 2/Ceg³owska 80
30.10. wtorek Stêpiñska 19/25/Ceg³owska 80
31.10. œroda Banacha 1a/Ceg³owska 80

DYŻURY OKULISTYCZNE
01.10. poniedzia³ek Stêpiñska 19/25
02.10. wtorek Niek³añska 4/24 (dzieci)
03.10 œroda Lindleya 4
04.10 czwartek Sierakowskiego 13
05.10 pi¹tek Czerniakowska 231
06.10 sobota Szaserów 128
07.10 niedziela Wo³oska 137
08.10 poniedzia³ek Czerniakowska 231
09.10 wtorek Niek³añska 4/24 (dzieci)
10.10 œroda Lindleya 4
11.10 czwartek Sierakowskiego 13
12.10. pi¹tek Kondratowicza 8
13.10. sobota Sierakowskiego 13
14.10. niedziela Szaserów 128
15.10. poniedzia³ek Czerniakowska 231
16.10. wtorek Bursztynowa 2 (doroœli) - Niek³añska 4/24 (dzieci)
17.10. œroda Lindleya 4
18.10 .czwartek Sierakowskiego 13
19.10. pi¹tek Wo³oska 137
20.10. sobota Stêpiñska 19/25
21.10. niedziela Sierakowskiego 13
22.10. poniedzia³ek Kondratowicza 8
23.10. wtorek
24.10. œroda Lindleya 4
25.10. czwartek Sierakowskiego 13
26.10. pi¹tek Wo³oska 137
27.10. sobota
28.10. niedziela Kondratowicza 8
29.10. poniedzia³ek Czerniakowska 231
30.10. wtorek Szaserów 128
31.10. œroda Lindleya 4

REKLAMA

REKLAMA

FON-MED
APARATY SŁUCHOWE
BERNAFON

REFUNDACJA

Bez
p³a
tn
s³u e bad
chu an
ie

03-916 Warszawa
ul. Walecznych 5
- Saska Kêpa
tel. 022 616-13-05;
0669-045-354
poniedzia³ek-pi¹tek
9.00-17.00

MASAŻ

SKLEP INTERNETOWY
Artyku³y
Ortopedyczne
Medyczne
Rehabilitacyjne
Pieluchomajtki itp.

 klasyczny
 odchudzaj¹cy
 relaksacyjny
Masa¿ysta dyplomowany

Refundacja NFZ, PFRON i PCPR

tel. 0698−994−600

www.dadamed.pl

Ul. KOMORSKA 42
Warszawa-Grochów
tel. 022 879-87-61
Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA
 wybielanie zêbów  profilaktyka próchnicy dzieci

PROTETYKA

 mosty, korony porcelanowe
 protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe

ORTODONCJA

 aparaty sta³e i ruchome

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej
Goc³aw-Iskra,
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000
zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76
leczenie zachowawcze ❍ chirurgia ❍ protetyka
❍ profilaktyka

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,
które w ci¹gu ostatnich 24 msc.
nie wykonywa³y mammografii
lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka
Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24
(wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa
tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ!
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CHIRURGIA

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

Przychodnia Lekarska

Vita Med

IMPLANTY

Zapisy do lekarzy
rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw)

tel. 673-35-00

NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów
z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.
Znieczulenia miejscowe.
Nowoczesny sprzêt i materia³y
INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA
LECZNICZEGO.

Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Zapraszamy do nowej lecznicy
Fundacji Zdrowie

CENTRUM MEDYCZNE
FUNDACJI ZDROWIE
Międzylesie vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 17, 04−730 Warszawa
pn.−pt. godz 7.30–21.00; sob. godz 9.00–15.00

Oferujemy Państwu, w miłym i komfortowym miejscu
 konsultacje lekarskie  badania laboratoryjne
 szczepienia ochronne
Recepcja: tel. (0−22) 812 51 50, fax. (0−22) 815 25 90
Więcej informacji na stronie www.medserwis.pl; www.fundacjazdrowie.com.pl

OG£OSZENIE

OG£OSZENIE

SPÓŁDZIELCO, przeczytaj koniecznie
Problem budowy mieszkañ od wielu lat nie mo¿e znaleŸæ rozwi¹zania i mieszkañ buduje siê zdecydowanie za ma³o i za drogo. Ostatnia obietnica budowy trzech milionów mieszkañ nie zosta³a zrealizowana. Brak jest jasnego i prostego systemu skierowania œrodków finansowych, w tym z bud¿etu pañstwa, na ten cel. Osiedla mieszkaniowe z wielkiej p³yty i stara zabudowa miejska wymaga systemowego i finansowego wsparcia ze strony Pañstwa i œrodków unijnych. Z kolei nowa Ustawa Spó³dzielcza stwarza szereg zagro¿eñ dla mieszkañców spó³dzielni. Chcê je tutaj przedstawiæ.
Bardzo wa¿na i konieczna jest zmiana czêœci
zapisów jej ostatniej nowelizacji Ustawy
o Spó³dzielniach Mieszkaniowych, bowiem niektóre z nich doprowadz¹ do upadku spó³dzielni,
do strat finansowych mieszkañców, a budynki
i osiedla zamieni¹ w slumsy.

Jednemu wiêcej drugiemu mniej
Pos³owie, a za nimi media przedstawiaj¹c
ustawê koncentruj¹ siê wy³¹cznie na sprawie
mo¿liwoœci wykupienia mieszkañ lokatorskich za
symboliczn¹ z³otówkê. Jest to rozwi¹zanie oczywiœcie korzystne dla mieszkañców posiadaj¹cych
takie lokatorskie mieszkania, ale dla osób, które
zap³aci³y za to samo spore pieni¹dze, jest to rozwi¹zanie niesprawiedliwe. ¯eby wyrównaæ tê niesprawiedliwoœæ w Ustawie mia³ siê znaleŸæ zapis,
¿e spó³dzielnie obligatoryjnie maj¹ zwróciæ pieni¹dze tym, którzy przekszta³cili swoje prawo lokatorskie po 2001 r. Pos³owie przestraszyli siê
odpowiedzialnoœci i wycofali z tego pozostawiaj¹c decyzjê Zebraniu Przedstawicieli ka¿dej spó³dzielni. Gdy Zebrania Przedstawicieli wyra¿¹ na to
zgodê bêdzie to z kolei niesprawiedliwe w stosunku do tych cz³onków, którzy przekszta³cili mieszkania przed rokiem 2001 z lokatorskiego na
w³asnoœciowe, te¿ p³ac¹c niema³e pieni¹dze. Pos³owie pracuj¹cy nad ustaw¹ w gazetach zachêcaj¹ teraz tych mieszkañców, którzy wykupili mieszkania przed rokiem 2001 a¿eby te¿ wystêpowali do Spó³dzielni o zwrot wp³aconych pieniêdzy
poprzez zwolnienie z wp³at na fundusz remontowy. Z kolei w opinii wielu prawników w tym m.in.
prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego nie ma podstaw prawnych, aby ta grupa spó³dzielców mog³a
ubiegaæ siê o zwrot wp³aconych pieniêdzy, bowiem pos³owie o nich zapomnieli i w ustawie takich przepisów nie ma. Pokrzywdzona jest tak¿e
grupa tych, co kupili od razu mieszkania w³asnoœciowe.
Mamy tu wiêc nastêpuj¹ce problemy: prawny,
równego i sprawiedliwego traktowania mieszkañców oraz techniczny. Jednych cz³onków zwalnia
siê z wp³at za wykup mieszkania daj¹c im mo¿liwoœæ wykupu za symboliczn¹ z³otówkê, drugim daje siê tak¹
mo¿liwoœæ w ustawie poprzez
rekompensaty,
a trzeci¹ grupê w ogóle
siê pomija. Nale¿y te¿
przypomnieæ,
¿e
œrodki, które obie te
grupy wp³aci³y na
wykupy zosta³y wykorzystane na remonty budynków dla
wszystkich cz³onków
Spó³dzielni. Pos³owie
w ogóle zapomnieli
o kolejnej grupie spó³dzielców, którzy objêli
mieszkania w latach
1988-1992. Koszty wykupu tych mieszkañ lokatorskich wynosz¹ wg nowelizacji ustawy po kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych. Zapomnieli œwiadomie gdy¿ dla tej grupy nale¿a³oby uruchomiæ œrodki z bud¿etu
pañstwa.
Problem prawny jest taki, ¿e
w opinii wielu prawników, ta grupa spó³dzielców, która wykupi³a mieszkania do
2001r. nie mo¿e

otrzymaæ zwrotu wp³aconych na wykup œrodków
w postaci zawieszenia wp³at na fundusz remontowy, bo ustawa tego nie przewiduje.
Zapis daj¹cy ten przywilej tylko cz³onkom,
którzy wykupili mieszkania po 2001r. oznacza
nierówne traktowanie cz³onków spó³dzielni i dlatego jest zdaniem prawników niezgodny z Konstytucj¹. Jednym s³owem ca³kowity chaos. S¹ jeszcze cz³onkowie spó³dzielni, którzy od razu kupili mieszkania jako w³asnoœciowe. Im nikt nie bêdzie wyp³aca³ rekompensaty w postaci zwolnienia
z wp³at na fundusz remontowy.

Przepis na slumsy
Wreszcie powa¿ny problem techniczny. Je¿eli Zebranie Przedstawicieli zwolni z wp³at na fundusz remontowy tych cz³onków, którzy wykupili
mieszkania po 2001r. i zwolni tych, którzy wykupili przed 2001 r., do czego namawiaj¹ twórcy nowelizacji, to z czego spó³dzielnie bêd¹ remontowaæ budynki. Ustawa mówi, ¿e „oddanie pieniêdzy” ma nast¹piæ w formie zwolnienia z wp³at na
fundusz remontowy. Przy kwocie przekszta³cenia
40 tysiêcy z³otych, takie zwolnienie mo¿e trwaæ
nawet 50 lat.
W spó³dzielni, któr¹ kierujê od 14 lat blisko
70% cz³onków wykupi³o mieszkania przekszta³caj¹c z lokatorskiego na spó³dzielcze w³asnoœciowe. Je¿eli Zebranie Przedstawicieli zwolni obydwie grupy, które wykupi³y mieszkania z wp³at na
fundusz remontowy wówczas na ten fundusz bêdzie p³aciæ zaledwie 30% mieszkañców, s³owem
bêd¹ p³aciæ ci, co teraz wykupi¹ lokal za symboliczn¹ z³otówkê oraz ci cz³onkowie, co od razu kupili mieszkanie w³asnoœciowe. To oznacza, ¿e
trzeba bêdzie trzykrotnie podnieœæ stawkê funduszu remontowego. Moim zdaniem jest to nierealne, bo osoby z mieszkañ lokatorskich, to w przewa¿aj¹cej czêœci mniej zamo¿ni spó³dzielcy. Drugie wyjœcie to rezygnacja z 2/3 zaplanowanych remontów. Problem ten dotknie szczególnie starsze
budynki. WeŸmy dla przyk³adu budynek o 100
mieszkaniach, w którym 70% lokatorów bêdzie
zwolnionych z wp³at na fundusz remontowy, bo
wczeœniej przekszta³cili mieszkanie. W tym
budynku wp³aty bêd¹ tylko z 30
mieszkañ.
Czym to siê skoñczy?
Degradacj¹ techniczn¹. Bez
remontów domy zaczn¹
siê zamieniaæ w slumsy.
I jeszcze jedno – do tej
pory spó³dzielnia zbiera³a œrodki na fundusz remontowy
z wielu budynków.
Dziêki temu mog³a
sukcesywnie remontowaæ kolejne. Teraz jest to
niemo¿liwe. Œrodki
wp³acone w danym
budynku maj¹ byæ
wykorzystane
w tym budynku. To rozwi¹zanie dopro-

wadzi do degradacji technicznej domów. Jest niesprawiedliwe dla tych domów, których mieszkañcy p³acili na fundusz remontowy spó³dzielni
i z ich pieniêdzy zosta³y wyremontowane s¹siednie budynki, a ich budynek czeka w kolejce na
remont. Teraz tego remontu mo¿e siê nie doczekaæ.

Spirala zad³u¿eñ,
czyli p³aæ za s¹siada

gruntu, co oznaczaæ bêdzie wielomilionowe kwoty, które trzeba bêdzie zap³aciæ. Oznaczaæ to mo¿e upadek wielu spó³dzielni, a przecie¿ obowi¹zek
regulacji gruntów i przekazanie ich nieodp³atnie
w u¿ytkowanie wieczyste spó³dzielni nale¿y od
wielu lat do obowi¹zków samorz¹du (Urzêdu
Miasta). Z obowi¹zku tego w³adze stolicy wywi¹zuj¹ siê bardzo opieszale i z du¿ymi opóŸnieniami. W myœl nowego prawa teraz ma za to zap³aciæ mieszkaniec spó³dzielni.

Ustawa wprowadza ewidencjê oraz rozliczenie przychodów i kosztów odrêbnie dla ka¿dej
nieruchomoœci. Ewidencja to dobre rozwi¹zanie.
Bêdzie pe³na informacja o finansach w danej nieruchomoœci. Ka¿dy mieszkaniec bêdzie wiedzia³,
na co p³aci w czynszu pieni¹dze i na co one s¹
wydawane. Ale zasada rozliczania wp³acanych
pieniêdzy tylko w danej nieruchomoœci oznacza,
¿e dany budynek utrzymywaæ siê bêdzie tylko
z pieniêdzy wp³acanych przez jego mieszkañców.
Gdy 10% mieszkañców budynku ma zaleg³oœci
czynszowe w op³atach za czynsz i media to te zad³u¿enia bêd¹ musieli za nich pokryæ s¹siedzi,
a nie jak obecnie spó³dzielnia.
Ustawa ustala, ¿e gdy rok kalendarzowy koñczy siê w budynku minusem, a tak mo¿e byæ, gdy
czêœæ s¹siadów nie p³aci lub ma okresowe zaleg³oœci w op³atach to wynik ujemny trzeba bêdzie
pokryæ w tym budynku w nastêpnym roku. W jaki sposób? Poprzez podwy¿kê czynszów, któr¹
oczywiœcie bêd¹ ponosiæ mieszkañcy, którzy solidnie wnosz¹ op³aty. To nie koniec. Mieszkañcy
mog¹ skar¿yæ do s¹du zmiany wysokoœci op³at,
p³ac¹c do czasu wyroku s¹du stare stawki. Dotyczy to wszystkich podwy¿ek zarówno tych, za
które odpowiada spó³dzielnia np. koszty eksploatacji, odpis na fundusz remontowy, jak i tych,
które s¹ niezale¿ne od spó³dzielni tj. podwy¿ki
op³at za media, podwy¿ki podatków ustalanych
przez miasto itp. Na pierwszy rzut oka taka zmiana wydaje siê korzystna dla mieszkañców, ale co
bêdzie, je¿eli kilku mieszkañców zaskar¿y podwy¿kê np. za centralne ogrzewanie wprowadzon¹
przez SPEC. Skar¿¹cy bêd¹ p³aciæ stare stawki
a SPEC bêdzie domagaæ siê nowych. Spó³dzielnia
nie pomo¿e, bo budynek musi byæ rozliczany indywidualnie. Czym to siê mo¿e skoñczyæ? Nawet
wy³¹czeniem ciep³a.
Ten kuriozalny zapis, odnosi siê tylko do spó³dzielni. We wspólnotach, budynkach komunalnych lokatorom równie¿ przys³uguje prawo
odwo³ania siê do s¹du w ramach protestu przeciwko podwy¿kom, ale do czasu rozstrzygniêcia
sprawy lokatorzy wnosz¹ op³aty w nowym wymiarze.

Prawdziwa intencja uchwalenia zmian jest
ujêta w zapisie art. 26 pkt. 1 ustawy. Mówi on, ¿e
po wyodrêbnieniu w³asnoœci ostatniego lokalu
w danej nieruchomoœci (budynku) do tej nieruchomoœci stosuje siê przepisy ustawy o w³asnoœci lokali. To oznacza, ¿e z t¹ chwil¹ w tej nieruchomoœci ulega likwidacji spó³dzielnia, a obowi¹zkowo powstaje wspólnota mieszkaniowa i to
niezale¿nie od tego czy mieszkañcy tego chc¹ czy
nie chc¹. Nawet, je¿eli mieszkañcy wol¹ byæ
w Spó³dzielni to musz¹ za³o¿yæ w swoim budynku wspólnotê mieszkaniow¹. Czy to jest demokratyczne?
Zmiany wskazuj¹, ¿e intencj¹ autorów nowelizacji z Klubów PiS i PO nie jest naprawa spó³dzielni mieszkaniowych a ich likwidacja. S¹
spó³dzielnie, które nie funkcjonuj¹ najlepiej.
Jednak patrz¹c na osiedla widaæ, ¿e spó³dzielnie
du¿o lepiej troszcz¹ siê o budynki, ich otoczenie
i stan techniczny ni¿ to siê czyni w zasobach komunalnych, a tak¿e w wielu wspólnotach. Czynsze tymczasem, co potwierdzaj¹ badania,
w spó³dzielniach s¹ ni¿sze. Prawo spó³dzielczoœci mieszkaniowej nale¿y nowelizowaæ tak, aby
cz³onkowie spó³dzielni w pe³ni czuli siê w³aœcicielami, by mogli uczestniczyæ w zarz¹dzaniu
spó³dzielni¹, mieæ wgl¹d w finanse i decydowaæ
o jej rozwoju.
Jeszcze raz podkreœlam, ¿e prawdziwym celem ostatniej nowelizacji Ustawy nie by³a chêæ
naprawy spó³dzielni, lecz doprowadzenie do ich
likwidacji. Kto wówczas bêdzie wystêpowa³
w imieniu mieszkañców o tereny pod parkingi,
place zabaw i zieleñ. Likwidacji ulegnie tañsze
przecie¿ budownictwo spó³dzielcze. Nie bêdzie
komu wystêpowaæ do pañstwa o œrodki bud¿etowe i unijne na rewitalizacjê blokowisk i remonty
budynków z wielkiej p³yty. Trzeba siê broniæ przed
realizacj¹ tej wizji i dlatego kandydujê do Sejmu.
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i program odnowy osiedli i rozwoju miast
przedstawiê w nastêpnym numerze.
Andrzej Pó³rolniczak

O co tu chodzi?

Tolerancja dla d³u¿ników
Kolejna zmiana wyd³u¿a do 6 miesiêcy okres
niep³acenia czynszu, po którym cz³onek mo¿e
straciæ prawo do mieszkania lokatorskiego.
Wprowadza to wyj¹tkow¹ tolerancjê dla d³u¿ników. A poniewa¿ czynsze rozliczane s¹ teraz w ramach jednej nieruchomoœci to brak czêœci wp³at
powodowaæ bêdzie podwy¿kê dla tych s¹siadów,
którzy czynsz op³acaj¹. Nale¿y podkreœliæ, ¿e dla
budynków poza spó³dzielczych okres ten wynosi
3 miesi¹ce. Zapis ten wskazuje jakby ustawodawcy zale¿a³o na podwy¿ce czynszów dla p³ac¹cych
lokatorów.

Huœtawka na pó³
Ustawa nak³ada obowi¹zek tworzenia nieruchomoœci jednobudynkowych bez wzglêdu na to,
czy jest to logiczne czy nie. To rozwi¹zanie prowadziæ bêdzie do podzia³u placów zabaw, parkingów i trawników miêdzy dwoma budynkami.
W jakim celu?

Urzêdnicy nie zd¹¿yli,
spó³dzielcy zap³ac¹
Spó³dzielnie zobowi¹zuje siê w Ustawie do
nabywania nieruchomoœci, gdy grunt jest prawnie nieuregulowany, przez zasiedzenie. Sam zapis wydaje siê korzystny, ale spó³dzielnia bêdzie
musia³a zap³aciæ 19% podatku wartoœci nabytego

Andrzej PÓ£ROLNICZAK
Od 14 lat prezes RSM „Praga” jednej z najwiêkszych spó³dzielni mieszkaniowych w Polsce, prezes Unii Spó³dzielców Mieszkaniowych
w Polsce, cz³onek Rady Nadzorczej Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP, radny dzielnicy Bia³o³êka w latach
1998-2002 i obecnie radny Warszawy 2002-2006. Absolwent Wydzia³u Zarz¹dzania UW, ¿onaty, troje dzieci. Kandyduje do Sejmu
z listy Lewicy i Demokratów, aby zaj¹æ siê: rozwojem budownictwa mieszkaniowego, odnow¹ istniej¹cych osiedli z wielkiej p³yty,
harmonijnym rozwojem miast oraz popraw¹ warunków prawnych funkcjonowania spó³dzielni mieszkaniowych.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY:
„MIESZKAÆ U SIEBIE”
stworzenie prostych i jasnych warunków prawnych funkcjonowania budownictwa mieszkaniowego, systemów jego
finansowania i kredytowania, w tym budowy mieszkañ dla osób niezamo¿nych;
odnowa osiedli z wielkiej p³yty i starej zabudowy miejskiej, wsparta ze
strony bud¿etu pañstwa i œrodkami unijnymi;
stworzenie wspólnie z mieszkañcami
dobrej ustawy spó³dzielczej gwarantuj¹cej prawa spó³dzielców i rozwój spó³dzielni;
u³atwienia w wykupie mieszkañ komunalnych i zak³adowych;
przygotowanie ustaw zapewniaj¹cych harmonijny i przyjazny dla mieszkañców rozwój miast;
pañstwowe i unijne wsparcie dla
Warszawy – Stolicy Polski: metro, mosty, obwodnice, stadiony.

LISTA LiD
miejsce 8

KKW LiD Lewica i Demokraci

MIESZKANIEC 13

Urząd się nie wyMIG−a!
Wieœæ obieg³a Pragê Po³udnie, ¿e ju¿ zmodernizowany zosta³ skwer na Osiedlu Grochów Kinowa. Sprawdziliœmy, jak wygl¹da
nazywany „jordankiem” skwer pomiêdzy ul.
Turbinow¹, Roz³uck¹ i Sygietyñskiego i... rozczarowaliœmy siê.
O potrzebie i mo¿liwoœci
modernizacji tego terenu rekreacyjnego pisaliœmy na naszych ³amach ju¿ dwa razy (w Nr 21
z 2006 r. „Gdzie MIG i basen
w jednym parku sta³y” i w Nr 6
z 2007 r. „Park MIG-iem” – artyku³y dostêpne w naszym archiwum na internetowej stronie
www.mieszkaniec.pl ). Cieszyliœmy siê, gdy w³adze dzielnicy

miejsce wypoczynku. Jedno
z najfajniejszych na Pradze Po³udnie! Oprócz tradycyjnych, parkowych atrakcji przyci¹ga³o
ogólnodostêpnym, odkrytym
i darmowym basenem ko³o którego sta³ najprawdziwszy egzemplarz myœliwca MIG z demobilu.
Frajda niesamowita, a teraz –
obraz nêdzy i rozpaczy! Owszem,
w³adze dzielnicy posadowi³y

lówkê. Huœtaj¹cy siê obok niego
siedmioletni Oskar potwierdza,
¿e na osiedlu nie ma dobrych
miejsc do zabawy. Na „krêcio³ku” przysiadaj¹ na plotki dwie
starsze dziewczyny, ale widz¹c
aparat fotograficzny naszego reportera odchodz¹ speszone.
No có¿, drogi urzêdzie dzielnicy – nie wymagamy cudów
i nie oczekujemy, ¿e w miejsce
MIG-a, stanie w parku egzemplarz F-16 (choæ awaryjnoœæ
tych maszyn mo¿e wró¿yæ, ¿e
nadaj¹ siê jedynie na place zabaw dla dzieci), ale „jordanek”
na Osiedli Grochów Kinowa
zdecydowanie zas³uguje na

TUWIMIADA 2007
13 wrzeœnia w XXVI LO im. gen.
Henryka Jankowskiego „Kuby”
w Aninie odby³y siê uroczyste
obchody 113 rocznicy urodzin
Juliana Tuwima.
Warto wspomnieæ, ¿e poeta by³ bardzo
zwi¹zany z tym miejscem. O sympatii dla Anina i jego mieszkañców œwiadczy napisany przez
Tuwima w 1953 roku „Lament aniñski”. Na terenie liceum znajduje siê kamieñ ku czci poety,

Tuwim ³¹czy pokolenia...

na którym umieszczony jest pochodz¹cy w³aœnie z tego utworu napis: „Miêdzy nami Aninianinami ¿y³ i tworzy³ Julian Tuwim w latach
1948 - 1953”. To w³aœnie przy tym kamieniu
z³o¿ono kwiaty i odby³a siê pierwsza czêœæ uroczystoœci. Dyrektor szko³y Konrad Wójcicki
oficjalnie powita³ przyby³ych goœci. Czêœæ artystyczna odby³a siê w auli przy bibliotece im. Juliana Tuwima. Poprowadzi³a j¹ nauczycielka jêzyka polskiego Beata Lewicka - autorka i re¿yser przedstawienia oraz Maciej Król - uczeñ
trzeciej klasy.
Przed rozpoczêciem inscenizacji Piotr Matywiecki opowiedzia³ o swojej ksi¹¿ce „Twarz Tuwima”. Poruszy³ szerok¹ problematykê zwi¹zan¹
z Tuwimem, dotkn¹³ ró¿nych aspektów ¿ycia poety.
W jego wypowiedzi nie zabrak³o równie¿ ciekawostek
jak choæby ta, ¿e Tuwim
mia³ na jednym z policzków
znacz¹cych rozmiarów myszkê i nie lubi³ fotografowaæ tego profilu. Kolejnym
elementem tego poetyckiego wieczoru by³o odczytanie listu od córki Juliana
Tuwima, z któr¹ liceum stale koresponduje. Punktem
kulminacyjnym wieczoru
by³a inscenizacja poœwiêcona poecie. Znalaz³y siê
w niej elementy biografii
przeplatane wierszami.
M. Nolberczak

Przenieście nam Kołobrzeg
do Warszawy
obieca³y, ¿e ten park szybko
zmieni swoje oblicze i bêdzie
cieszy³ i bawi³ dzieci, m³odzie¿
i doros³ych. Dlatego jak tylko
dotar³a do nas wieœæ, ¿e dzieci
z Osiedla Grochów Kinowa maj¹ ju¿ gdzie siê bawiæ, sprawdziliœmy, jak bardzo zmieni³ siê
„jordanek”. I rozczarowaliœmy
siê. Nie tego oczekiwa³ „Mieszkaniec” i nie na to liczyli mali
mieszkañcy okolicznych bloków
i budynków. Owszem, przyby³a
huœtawka, jeden „krêcio³ek”
i drabinka, ale to wszystko.
Na du¿ym terenie ca³y czas
straszy rozpadaj¹ca siê piaskownica, klepisko rodem z zapuszczonej wsi i ogrodzenie, które
wstyd nawet oddaæ na z³om, bo
jest tak skorodowane i zniszczone. A trzydzieœci lat temu by³o tu
bardzo popularne i atrakcyjne

w „jordanku” trzy wymienione
przez nas elementy zabawowe,
ale jeœli myœl¹, ¿e tymi atrakcjami
wyMIGaj¹ siê od rzetelnej modernizacji parku, to s¹ w wielkim
b³êdzie. Na Osiedlu Grochów Kinowa wieje pustk¹ w temacie placów zabaw dla dzieci i miejsc
wypoczynku dla doros³ych. Tu
po prostu nie ma gdzie siê bawiæ,
a to dla ma³ych i œrednich mieszkañców jest nie do przyjêcia
i na tak¹ rekreacyjn¹ pustyniê nie
godzi siê redakcja „Mieszkañca”.
– Potrzebne jest tutaj boisko –
mówi dziesiêcioletni Olaf z ul.
Roz³uckiej, który jest uczniem
podstawówki Nr 120 – ¯eby pograæ w pi³kê musimy chodziæ a¿
do szko³y, a tamto boisko prawie
zawsze jest zajête. Ch³opiec buja
siê na nowej huœtawce, przy
której po³o¿y³ nieod³¹czn¹ futbo-

KUPIĆ,
SPRZEDAĆ
CZY WYNAJĄĆ?
Agencja Nieruchomoœci AD Dr¹gowski
dzia³a w Warszawie niemal æwieræ wieku, lecz
dopiero teraz otworzy³a swój pierwszy punkt
w naszej dzielnicy, w Alei Waszyngtona 30/36.
Miejsce doskona³e, miêdzy ul. Sask¹ a ul. Miêdzynarodow¹; ³atwo dojechaæ tramwajem czy autobusem, jest te¿ gdzie postawiæ samochód.
Niemal stumetrowy salon czeka na klientów:
kilkanaœcie osób tu pracuj¹cych jest do dyspozycji zarówno na miejscu, jak i w terenie. Przestronny lokal zapewnia obs³ugê kameraln¹, bezkolizyjn¹, dyskretn¹.
Uroczyste otwarcie zgromadzi³o wielu goœci;
mile widziani byli te¿ mieszkañcy Saskiej Kêpy

wiêcej ni¿ huœtawka, „krêcio³ek” i drabinka. Bêdziemy pilnowali, abyœ siê drogi urzêdzie
nie wyMIGa³ tak ³atwo! rosa
Komentarz:
Adam Grzegrzó³ka
– wiceburmistrz Pragi Po³udnie

– Bynajmniej, nie jest to koniec
prac na tym skwerze. To dopiero
pocz¹tek zmian. W najbli¿szym
czasie zmieni siê tu znacznie
wiêcej. Skwerek zyska nowe
ogrodzenie, nowe alejki, przybêdzie te¿ drzew i krzewów. Myœlimy te¿ o boisku o które wnioskuj¹ mieszkañcy. Tak¿e plac zabaw nie ma jeszcze ostatecznego kszta³tu. Znajduj¹ca siê na
nim piaskownica zostanie wyremontowana, a teren placu ogrodzony, by nie wchodzi³y tam psy.

i przechodnie a nawet spacerowicze z pobliskiego Parku Paderewskiego, niektórzy nawet na rowerach! Wydawany przez AD Dr¹gowski bezp³atny Informator Mieszkaniowy Lokum rozchodzi³ siê jak œwie¿e bu³eczki!
Biuro jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych w tygodniu od godz. 8.00 do 19.00,
a w soboty od 9.00 do 16.00. Mo¿na tu kupiæ lub
wynaj¹æ mieszkanie, dom, dzia³kê czy lokal na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie Warszawy, ale
i ca³ej Polski.
Uprzejmi pracownicy przeprowadz¹ niewtajemniczonych przez trudne meandry rynku nieruchomoœci i podpowiedz¹, co sprzedaj¹cy, kupuj¹cy czy wynajmuj¹cy musi, co powinien, a co
ewentualnie mo¿e zrobiæ; przedstawi¹ aktualne
trendy, wyt³umacz¹ przepisy, pomog¹ we wszystkim, od pocz¹tku do koñca transakcji, od gromadzenia dokumentów po sprawy notarialne.
Z okazji otwarcia nowego biura mo¿na uzyskaæ
rabat w wysokoœci a¿ 15%, na dobry pocz¹tek.
Przy okazji – nowe biuro oferuje pracê paniom
w œrednim wieku!
eGo
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TA D E X
OPONY
Warszawa,
ul. Ostrobramska 38b
tel. 610 60 05
 Monta¿ i wywa¿anie
komputerowe
 Sezonowe przechowywanie
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg
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W ubieg³y weekend przed Pomnikiem Koœciuszkowców przy ul. Okrzei odby³ siê festiwal piosenki ¿o³nierskiej. Publikê najbardziej
rozgrza³y stare ko³obrzeskie przeboje.
Wojskowa i wojenna piosenka zawsze przyci¹ga³a publicznoœæ. W latach rozkwitu Festiwal
Piosenki ¯o³nierskiej w Ko³obrzegu gromadzi³ t³umy. Próby
zaadaptowania tego festiwalu na
warszawskiej Pradze podj¹³ siê
Jacek Wachowicz przewodnicz¹cy rady Pragi Pó³noc. 22 i 23
wrzeœnia przed Pomnikiem Koœciuszkowców odby³ siê Pierwszy Festiwal Muzyczny „¯o³nierska Nuta”. Dopisa³a pogoda – jak
na ko³obrzeskiej pla¿y zachodz¹ce na czystym niebie s³oñce rzuca³o przez Wis³ê z³ocist¹ poœwiatê na widowniê, artystów i potê¿ny pomnik.
Dopisa³a publika – w imprezie, ka¿dego dnia, uczestniczy³o
kilkaset osób. Dopisali te¿ artyœci – wyst¹pili m.in. Trubadurzy, Alicja Majewska, Wojciech
Karolak, W³odzimierz Korcz
i Zbigniew Namys³owski. Zespó³ Pieœni i Tañca UW „Warszawianka” wystawi³ znakomite
spektakl „Kopciuszek”. Imprezê prowadzili Olga Boñczyk, Pawe³ Sztompke i Jerzy
WoŸniak. Pierwszy dzieñ festiwalu by³ szczególnym dniem
dla Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej Abp. S³awoja
Leszka G³ódzia, dla którego 22
wrzeœnia tyle, ¿e czterdzieœci lat
temu, by³ ostatnim dniem s³u¿by wojskowej w jednostce w...
Ko³obrzegu.
Widaæ by³o, ¿e w siedz¹cym
na widowni arcybiskupie ¿o³nierskie nuty budz¹ pozytywne

KREDYTY

WYSOKIE KWOTY DO 50 000 Z£.
OKRES KREDYTOWANIA DO 72 MIESIÊCY.
MINIMALNY DOCHÓD 470 Z£ NETTO.
MO¯LIWOÆ £¥CZENIA
KILKU KREDYTÓW W JEDEN,
Z NI¯SZ¥ RAT¥.
DECYZJA W 15 MINUT.
AKCEPTUJEMY RÓWNIE¯ UMOWY ZLECENIE.

BIURO FINANSOWE:
Warszawa, ul. Poligonowa 3, pok. 329
tel. 813-07-83, 0603-507-106

emocje i wspomnienia. Prócz
Jego Eminencji honorowym
patronatem obj¹³ imprezê tak¿e Ryszard Kaczorowski prezydent RP na uchodŸstwie. Inicjatorem i organizatorem festi-

przewodnicz¹cy Wachowicz –
Piosenka wojskowa by³a, jest
i bêdzie. Jest ponad ideologi¹
i ponad partiami. Jest patriotyczna. Patriotyzm – patriotyzmem, a dla czêœci widowni
wa¿ne by³y same wpadaj¹ce
w ucho, marszowe rytmy. –
Gdyyy piosenka sz..sz..sz³aaa
do wooojska... – podœpiewywa³
sobie pod nosem jeden z oko-

walu by³ prawicowy samorz¹dowiec Jacek Wachowicz.
Mo¿e to byæ zaskakuj¹ce
zwa¿ywszy, ¿e ko³obrzeski festiwal i piosenka ¿o³nierska kojarzy siê g³ównie z czasami g³êbokiego PRL-u. – Piosenka
wojskowa nie mo¿e byæ kojarzona z czasami komunizmu –
powiedzia³ „Mieszkañcowi”

licznych mieszkañców usi³uj¹c
zejœæ ze schodów przy Pomniku
Koœciuszkowców. Widaæ by³o,
¿e jest lekko odurzony nie ko³obrzeskim jodem, ale pierwiastkiem zakupionym w pobliskim
monopolu. No có¿, w koñcu to
nie nadmorskie klimaty, a nasze, swojskie, praskie. Ale te¿
maj¹ swój urok.
ar
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Naczelnik Urzêdu Skarbowego
Warszawa Wawer
Wawer informuje,
¿e od 1 paŸdziernika 2007
obs³ugê kasow¹ Klientów
na terenie urzêdu prowadzi filia
Banku Spó³dzielczego w Karczewie.

1 paŸdziernika tramwaje
wróci³y w Aleje Jerozolimskie. Wykonawca remontu
zakoñczy³ tam prace
miesi¹c przed terminem. Na powrót
tramwajów w Aleje
Jerozolimskie pasa¿erowie, którzy codziennie tkwi¹ w korkach czekali z niecierpliwoœci¹. Na
swoje sta³e trasy wróci³y linie
8, 22, 24 i 35. Czêœæ tymczasowych tras ZTM postanowi³ zamieniæ w sta³e - tak siê sta³o
w przypadku linii 4, 20, 21 i 27.
Powrót tramwajów w Aleje
nie oznacza zakoñczenia wszystkich utrudnieñ - nadal trzeba
siê ich spodziewaæ na Ochocie.
Robotnicy bêd¹ remontowali
tory wzd³u¿ Grójeckiej w rejonie placu Narutowicza w kierunku pêtli Banacha. Kursuj¹ce
t¹ tras¹ tramwaje zostan¹ skierowane na trasy zastêpcze.
ZTM uruchomi dla pasa¿erów
dwie wahad³owe linie autobusowe Z1 i Z9.
  
W pi¹tek 28 wrzeœnia oddano
do u¿ytku ulicê Bora-Komorowskiego. Dziêki przebudowie
arterii mieszkañcy Goc³awia
bêd¹ mogli ³atwiej dojechaæ do
Trasy Siekierkowskiej.
Droga zosta³a przebudowana
na odcinku od Fieldorfa do Trasy Siekierkowskiej.
Ulica ma teraz dwie jezdnie,
nowe chodniki, oœwietlenie
i œcie¿ki rowerowe. Prace kosztowa³y ponad 11 milionów
z³otych. Roboty mia³y rozpocz¹æ
siê ju¿ trzy lata temu - jednak inwestycjê wstrzymywano ze
wzglêdu na protesty u¿ytkowników przydro¿nych parkingów.
  
W œrodê 19 wrzeœnia Szko³a
Podstawowa Nr 76 im.13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych obchodzi³a œwiêto Patrona. Uroczystoœci rozpoczê³o

spotkanie uczniów z kombatantami oraz prezentacja programu
artystycznego w rocznicê bitwy
pod Falenic¹.
Uroczystoœci
zakoñczy³a
Msza Polowa odprawiona na

Z
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cmentarzu w Aleksandrowie
oraz spotkanie w murach szko³y. Dyrektor Zofia Jakubowska
od lat stara siê, ¿eby kombatanci czuli siê w jej szkole jak najbardziej wyczekiwani goœcie.
  
Zwi¹zek
Nauczycielstwa
Polskiego 8 paŸdziernika ma
zdecydowaæ czy podejmie akcjê protestacyjn¹ - zdecydowa³o w czwartek prezydium Zarz¹du G³ównego ZNP. Ewentualny protest bêdzie mia³ zwi¹zek z rozwi¹zaniem zaproponowanym w projekcie ustawy bud¿etowej na 2008 r., jeœli chodzi o p³ace nauczycieli.
Chodzi o wysokoœæ tzw.
kwoty bazowej s³u¿¹cej do
obliczania wysokoœci wynagrodzenia nauczycieli. Kwota zapisana w projekcie jest ni¿sza
ni¿ ta, na podstawie której wynagrodzenie nauczycieli obliczane jest w tym roku. W tym
roku kwota bazowa dla nauczycieli jest odrêbna ni¿ dla innych
grup zawodowych, w przysz³ym roku ma nie byæ odrêbnej
kwoty.
Wed³ug ZNP, mo¿e to doprowadziæ do tego, ¿e w przysz³ym
roku nauczyciele zamiast otrzymaæ 10 proc. podwy¿ki - jak
deklarowali przed koñcem roku
szkolnego premier Jaros³aw
Kaczyñski i ówczesny minister
edukacji Roman Giertych - mog¹ mieæ nawet obni¿one p³ace.
  
O kulturze i sporcie w spo³ecznoœciach lokalnych debatowali 16 wrzeœnia zaproszeni
przez burmistrza Wawra dyrektorzy klubów kultury, szkó³,
przedszkoli, prezesi klubów
sportowych, kierownicy bibliotek, wawerscy radni oraz lokalni animatorzy kultury i sportu.
Du¿o emocji i nadziei wzbudzi³a wizualizacja planów rozwoju
infrastruktury przedstawiona
przez przedstawicieli Urzêdu
Miasta.
O tym jak Wawer potrzebuje sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia przekonali

TA

siê uczestnicy konferencji
i mieszkañcy s³uchaj¹cy
póŸniej recitalu Marcina Dañca i zespo³u Lana Ledoff Trio.
Niestety Oœrodek Szkoleniowo-Konferencyjny Boss nie
wydaje siê najlepszym miejscem na du¿e imprezy kulturalno-oœwiatowe.
  
Pod patronatem burmistrza
dzielnicy Warszawa Wawer
organizowany jest konkurs fotograficzny pn. „Wawer – to co
mnie urzeka”. Do udzia³u
w konkursie organizatorzy Wydzia³ Kultury i Sportu urzêdu
dzielnicy Warszawa Wawer zapraszaj¹ dzieci do lat 13, m³odzie¿ gimnazjum i szkó³ œrednich oraz doros³ych. Oceniane
bêd¹ tylko prace indywidualne.
Ka¿dy z uczestników mo¿e z³o¿yæ maksymalnie 3 prace, które
nale¿y przes³aæ do 15 paŸdziernika br. na adres Wydzia³u Kultury dla Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy ul. ¯egañska 1 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub z³o¿yæ osobiœcie w Wydziale Kultury i Sportu pokój
303.
  
30 wrzeœnia na placu Zamkowym zainaugurowano ogólnopolsk¹ akcjê „Zerwijmy ³añcu-

chy!”. Ka¿dy przeciwnik trzymania psa na ³añcuchu móg³
wczuæ siê w rolê psa ³añcuchowego i przykuæ do ustawionej
na placu budy. Akcja zorganizowana przez miesiêcznik
„Mój pies” mia³a na celu
uœwiadomienie, ¿e pies trzymany na ³añcuchu nie tylko nie
jest szczêœliwy, ale i niebezpieczny.
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Jedna czwarta œmiertelnych
pogryzieñ ludzi powodowana
jest przez psy ³añcuchowe.
Bo pies trzymany na ³añcuchu nie odró¿nia
przyjació³ od wrogów. Poza Warszaw¹
takie same budy ustawiono w dziewiêciu najwiêkszych miastach Polski.
  
Towarzystwo
Inicjatyw
Spo³ecznych „Troska” zwiêkszy³o liczbê bezp³atnych porad prawnych. Jako jedyne
dzia³a pod patronatem Okrêgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie. Zapisy przyjmowane s¹ codziennie telefonicznie 022 659-21-25, mailowo: troska@onet.eu lub
osobiœcie, w godzinach 10.0019.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Sêkociñskiej 5.
  
Do 31 paŸdziernika br. czynna jest wystawa obrazów Heleny Urbañskiej pt. „Wielkie malarstwo w obrazach o tematyce

sakralnej-biblijnej”.
Kopie
obrazów wielkich mistrzów:
Rafaela, Leonarda d Vinci, Stoskopffa, Vermeera, Rembrandta, Caravaggia, Velázqueza,
Rubensa, Murilla mo¿na ogl¹daæ codziennie w godz. 15.00 –
19.00 w Klubie Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10. Dodatkowo po uprzednim uzgodnieniu tel. 022 671-94-79 w godzinach przedpo³udniowych.
  
Urz¹d Skarbowy WarszawaWawer organizuje w swojej siedzibie przy ul. Mycielskiego 21 bezp³atne szkolenia:
12.10.2007 r. godz. 10.00 „Zg³oszenie dzia³alnoœci gospodarczej
i formy opodatkowania w podatku dochodowym”; 19.10.2007 r.
godz. 10.00 „Wybrane zagadnienia dotycz¹ce ustawy od
spadków i darowizn w zwi¹zku
ze zmian¹ ustawy od dnia
01.01.2007 r.: - data nabycia

Zaproszenia dla mieszkańców
 Klub Dziwny Œwiat Edwarda M. Plac Szembeka 4A – Festiwal Literatura na Peryferiach – 04.X. godz. 18.30 - Po co Gombrowiczowi Grochów? Spotkanie z Markiem Zagañczykiem, sekretarzem redakcji „Zeszytów Literackich”, autorem ksi¹¿ki „Krajobrazy i portrety”, w której opisuje swoje zauroczenie Grochowem oraz odkrywa adres, pod którym mieszka³ na Grochowie brat
Witolda Gombrowicza.
 Koœció³ p.w. Najczystszego Serca Maryi - Plac Szembeka 221.10. godz. 19.00 – Koncert w wykonaniu Antoniny Krzysztoñ
z Zespo³em.
 Koœció³ p.w. Chrystusa Króla Pokoju Ks. Pallotyni, ul. Skaryszewska 12 – 28.10. godz. 19.00 – Koncert „Maria Vingo – pochwa³a kobiecoœci” w wykonaniu zespo³u J.C.Hopa Project.
 Sala Widowiskowa CPK ul. Grochowska 274 – 6.10. godz.
18.00 – Koncert „Taki piêkny…” z okazji 12-lecia dzia³alnoœci
Centrum Promocji Kultury. Wykonawcy Andrzej Zagdañski – baryton, solista Opery Narodowej w Warszawie i Miros³awa Brzeziñska – akompaniament, pedagog Opery Narodowej. W programie m.in. utwory Chopina, Moniuszki, Bizeta, Verdiego, Gounoda; 7.10. godz. 11.00-16.00 Pokaz fryzjersko-kosmetyczny organizator firma Szyling; 8.10 - 31.10 -Wystawa fotografii Zuzanny
Olczyk – Drosio „Œladami warszawskich kapliczek”; 15.10. godz.
18.00 „Po prostu Praga” - wieczór klimatów literackich w opracowaniu Anety Borewicz i Majki ¯ywickiej – Lûckner. Prowadzenie
Jan Zdzis³aw Brudnicki; 16.10. godz. 18.30 – 20.00 – Uroczysta
inauguracja cyklu wyk³adów „Katolickie Nauki Spo³eczne”. Organizator Kuria Warszawsko-Praska.
 Dom Kultury „Rembertów” ul. Koniecpolska 14 - do 12.10
w godz. 14.00-20.00 Miêdzynarodowa wystawa malarstwa pt.
„Patriotyzm Jutra”(wspó³organizowana z Urzêdem Dzielnicy
Rembertów Miasta Sto³ecznego Warszawy); 09.10. w godz. 14.0020.00 Wystawa sekcji plastycznej DK „Rembertów”prowadzonej
przez El¿bietê Wypych pt. „Miniaturowe ZOO”; 08.10.
godz.12.00 „Patriotyzm Jutra”- prelekcja dr. Macieja Wojtyñskiego wyk³adowcy z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego
i dziennikarza TVP 1 nt. „Powstanie Warszawskie” w po³¹czeniu
z projekcj¹ „Kronik Powstania Warszawskiego” (spotkanie odbêdzie siê w LI LO im. T. Koœciuszki ul. Kadrowa 5/15); 10.10.
godz. 18.30 „Szlachetne zdrowie...” z cyklu prelekcji promuj¹cych
zdrowy tryb ¿ycia – wyk³ad S³awomira Andrzeja Kowalczyka specjalisty medycyny naturalnej i doradztwa psychotronicznego
nt. „W³asne sposoby leczenia i zapobiegania ró¿nego rodzaju chorobom”.
 Klub Kultury „Falenica”ul.W³ókiennicza 54 – 10.10 godz.
17.30 „O literaturze przy kawie” otwarte spotkanie grupy literackiej „Ogniwa” i Ko³a Mi³oœników Literatury; 11.10. godz. 14.30
Flamenco - pokaz w wykonaniu Urszuli Stachyry, zapisy do grupy
tañca Flamenco; 17.10 godz. 17.30 „Chiny” spotkanie z podró¿nikiem Bogumi³em Rzuci³o; 24.10. godz. 18.00 „Podró¿ do starej
Falenicy. Pamiêæ historii” - wystawa – instalacja oraz teatralne
dzia³ania towarzysz¹ce.
 Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 07.10. godz.16.00 „Warsztaty Rytmu” - bezp³atne warsztaty poprowadzi legenda
polskiej perkusji Wojciech Morawski. Koœció³ œw. Rodziny, ul.
Rozwadowska 9/11 07.10. godz. 19.00 Koncert Warszawskiego
Chóru Ch³opiêcego i Mêskiego pod dyr. prof. Krzysztofa Kusiela-Moroza.

spadku a powstanie obowi¹zku podatkowego, - zwolnienia
i ulgi podatkowe, - instrukta¿
wype³niania zeznañ podatkowych SD-3 i zg³oszeñ SD-Z1;
26.10.2007 r. godz. 10.00 „Zapoznanie z nowymi formularzami wystawianymi przez p³atnika”. Szkolenia odbêd¹ siê w sali
konferencyjnej urzêdu p. 407,
IV piêtro.
(ab) (mkp)

❤❤

Pañstwu

Urszuli Kwiatek-Kwiatkowskiej
i
Adamowi Kwiatkowskiemu

❤
❤samych radosnych

dni na nowej
❤i pogodnych
❤ ¿ycia sk³adaj¹
drodze

❤

❤ ❤ ❤ B. i W. Nowosielscy
❤
❤ ❤
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SCHUDNIJ
SZYBKO I ZDROWO!!!
AGYPTOS
– REWOLUCYJNA METODA ODCHUDZANIA
Ju¿ po 1 zabiegu œrednia utrata w obwodach cia³a
(mierzony w 18 punktach) wynosi 15-50 cm. Zazwyczaj
jest on znacznie wiêkszy
i wynosi œrednio 25 - 50 cm.
Rekordowe zmniejszenie obwodów cia³a to 108 cm po 1
zabiegu!!! Zabieg ten stosujemy na ca³e cia³o. Likwiduje
nadmiar na poœladkach,
udach, brzuchu, ramionach,
podwójnym
podbródku,
szyi. Wspomaga leczenie
wielu chorób: alergie, reumatyzm, bezsennoœæ, dolegliwoœci stawów i pleców,
redukuje obrzêki cia³a, ³agodzi dolegliwoœci miesi¹czkowe i klimakterium.

EFEKTY GWARANTOWANE
Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na naszej stronie
www.medicalstudio.com.pl
lub bezpoœrednio w gabinecie przy ul. Obarowskiej 21 (wjazd od Serockiej).
TEL. (022) 610 29 10

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

 firmy OC dzia³alnoœci
 auta, domy, mieszkania
 emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
 OFE, IKE, Inwestycje
ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39
0602−787−017, 0601−097−814
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Nauka tańca
dla dorosłych

Po uœmiech na Siennick¹
– festyn „¯yj zdrowo na sportowo”
Ju¿ po raz siódmy Urz¹d m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Po³udnie oraz
Oœrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Po³udnie zorganizuj¹ festyn pod
nazw¹ „¯yj zdrowo na sportowo”. Co roku impreza odbywa siê w okresie jesiennym. Tej jesieni spotkamy siê z mieszkañcami dzielnicy 13 paŸdziernika,
w godz. 10.00-15.00. Œrodowiskowa Hala Sportowa OSiR Praga Po³udnie
przy ul. Siennickiej 40 jak zawsze udostêpni swe obiekty amatorom aktywnego spêdzania czasu i dobrej zabawy.

Kursy tańca dla narzeczonych
Lekcje indywidualne i grupowe

Zapisy 600 00 14 40
w w w. s t c l a s s i c . p l
Informacje 600 088 207
Samba  Cha Cha  Jive  Tango  Walc Wiedeñski

Dopiero zaczynasz?
Zapraszamy w poniedzia³ki 1930–2030

Troszkê umiesz?
Dla Ciebie poniedzia³ek 2030–2130
i œroda 1945–2045

Umiesz du¿o?
Do³¹cz do grupy zaawansowanej
œroda 2045–2145 i niedziela 1900–2000

Chcesz tylko potañczyæ
Niedziela 1800–1900
Wiêcej szczegó³ów na stronie internetowej

NOWOŒÆ!!!
FRIDAYS LATINA SOLO
samba

 salsa  cha cha  rumba Pi¹tek 1900-2000

Festyn sk³ada siê kilku, prowadzonych równolegle, czêœci skierowanych do osób w ró¿nym wieku i o ró¿nych zainteresowaniach.
Blok edukacyjny poprowadz¹ przedstawiciele Medycznego Studium Zawodowego nr 4 oraz
nr 3. Bêd¹ dokonywali pomiaru ciœnienia têtniczego, poziomu cholesterolu i glukozy, pomiaru pojemnoœci ¿yciowej p³uc, masa¿u relaksacyjnego i wielu innych. Stanowiska obs³ugiwane przez przedstawicieli
szkó³ ciesz¹ siê co roku wielkim zainteresowaniem, a zw³aszcza wœród starszych uczestników festynu.
Wszystkie badania dokonywane s¹ bezp³atnie. Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Po³udnie zaprezentuje „k¹cik zdrowej ¿ywnoœci”. Bêdzie mo¿na tam poznaæ zasady uk³adania jad³ospisu, w³aœciwego sposobu przygotowywania potraw, a tak¿e spróbowaæ specja³ów „zdrowej kuchni”.
Blok sportowo - rekreacyjny to ró¿nego rodzaju konkursy sprawnoœciowe dla dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych, takie jak: wielobój sprawnoœci (7 konkurencji), tor przeszkód, konkursy si³owe. Zorganizowany bêdzie równie¿ wielobój i tor przeszkód rodzinny. Corocznie wielk¹ atrakcj¹ dla uczestników imprezy jest udostêpnienie œcianki wspinaczkowej, gdzie pod okiem instruktorów przeprowadzona jest nauka
wspinaczki. Ponadto pod opiek¹ trenerów prowadzona bêdzie nauka strzelania z ³uku sportowego, nauka gry w unihokeja, tenisa sto³owego, badmintona oraz w szachy i w scrabble.
Blok kulturalno - rozrywkowy poprowadzi, jak w czasie wiêkszoœci festynów, p. Andrzej Frajndt.
Przy modnych rytmach muzyki m³odzie¿owej odbêd¹ siê pokazy aerobiku, w czasie których publicznoœæ
bêdzie æwiczy³a razem z prowadz¹cymi. Odbêd¹ siê prezentacje judo, samoobrony, gimnastyki artystycznej, akrobatyki sportowej. Zwyciêzca najwiêkszych œwiatowych imprez w sumo p. Wojciech Luto poprowadzi pokaz zapasów oraz sumo. Publicznoœæ oklaskiwaæ bêdzie pokazy formacji tanecznej oraz grup
break dance’u. Organizator przewiduje liczne niespodzianki.
Przeprowadzone bêd¹ indywidualne i rodzinne konkursy z nagrodami.
W trakcie imprezy przeprowadzone bêd¹ konkursy na has³o propaguj¹ce zdrowy styl ¿ycia i walki z uzale¿nieniami oraz konkurs piosenki. Zwyciêzcy otrzymaj¹ upominki.
Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Zdrowia Urzêdu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Po³udnie,
który aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do festynu, obs³ugiwa³ bêdzie stanowiska, przy których
udzielane bêd¹ porady na temat walki z uzale¿nieniami.
Du¿¹ atrakcj¹ bêdzie mo¿liwoœæ spotkania siê mieszkañców z w³adzami dzielnicy Praga Po³udnie. Przy kawie, herbacie i s³odyczach bêdzie mo¿na zadawaæ pytania miêdzy innymi p. burmistrzowi
Tomaszowi Kucharskiemu.
Festyn „¯yj zdrowo na sportowo” jest imprez¹ rodzinn¹. W szczególnoœci do odwiedzenia hali
przy ul. Siennickiej 40 zapraszamy ca³e rodziny. Od wnuczka, przez rodziców, po babciê, ka¿dy znajdzie
dla siebie atrakcje.

Na tych zajêciach nie tañczymy w parach

SPOTKAJMY SIÊ NA FESTYNIE!!!

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy)

PRZYCHODNIA – tel. 022 87-99-209
PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zaka¿eñ HIV u kobiet w ci¹¿y
 rak szyjki macicy etap podstawowy (cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia)
 wczesna diagnostyka leczenia jaskry – etap I i II
Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP£ATNIE
OKULISTYCZNEJ  LECZENIA JASKRY  GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ  LECZENIA NIEP£ODNOŒCI  PATOLOGII CI¥¯Y
 KARDIOLOGICZNEJ  NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO  ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe)
 STOMATOLOGICZNEJ – tel. 022 610-38-52
 REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM – tel. 022 610-25-94
 LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ  FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE

SPECJALIŒCI – odp³atnie:

DOROŒLI: DIABETOLOG  CHIRURG NACZYNIOWY  DERMATOLOG  OKULISTA  ORTOPEDA  UROLOG  LARYNGOLOG
 NEFROLOG – choroby nerek  KARDIOLOG  ALERGOLOG  NEUROLOG  GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG  LARYNGOLOG  OKULISTA  NEUROLOG  GINEKOLOG  DERMATOLOG
 CHIRURG (badanie stawów biodrowych)
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL¥T
 echo serca  holtery – EKG i ciœnieniowy  próby wysi³kowe  doppler naczyniowy
 badania cytologiczne  kolposkopia  USG GINEKOLOGICZNE  KTG (badanie têtna p³odu)

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

