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Rodzice wychowanków Ogniska Pracy Poza-
szkolnej przy ul. Umiñskiego 11 na Goc³awiu
protestuj¹. Nie zgadzaj¹ siê z decyzj¹ Rady War-
szawy o przeniesieniu zajêæ do nowej siedziby
Ogniska na ul. Dwernickiego 29a na Grochowie.

Będą bronić Ogniska
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ABUD
ul. Patriotów 208

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

MATERIAŁY BUDOWLANE
� mieszalnia tynków i farb
� systemy ociepleñ budynków
� cement, wapno, folie, papy
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy

TRANSPORT GRATIS!

Cudowna
ustawa

Powi¹zaliœmy sobie rêce,
a nie ma odwa¿nego, który by
te pêta przeci¹³. Tak¿e dlate-
go, ¿e milsza jest gra pozo-
rów, odgrywanie teatru, ni¿
faktyczne za³atwianie spraw.
Chodzi mi o ustawê o za-
mówieniach publicznych.
W³aœnie patrzymy na przed-
stawienie pod tytu³em „Roz-
patrywanie protestów firm,
które przegra³y przetarg na
budowê II linii metra w stoli-
cy”. Podczas pierwszego dnia
postêpowania arbitra¿owego
nie uda³o siê nawet przejœæ
fazy wstêpnych ustaleñ pro-
ceduralnych. Nastêpne posie-
dzenie - za 10 dni. 

Wiadomo wiêc, ¿e przed
nami d³ugie miesi¹ce bicia
piany. A potem ew. procedura
odwo³awcza przed s¹dem.

Ka¿da w³adza chcia³aby by
szybko budowaæ. Bo mo¿na
pochwaliæ siê sukcesami. By-
wa³o, ¿e szybko oznacza³o
z ³amaniem podstawowych
norm prawnych. Teraz wiêc
rz¹dz¹cy d¹¿¹, by na wszyst-
ko mieæ podk³adkê prawn¹.
I mieæ powód ewentualnych
opóŸnieñ. Ka¿da opozycja
marzy, by w³adza na inwesty-
cjach siê poœliznê³a. 

Bo mo¿na j¹ nazwaæ nieu-
doln¹, nieskuteczn¹. Wszy-
scy wiêc maj¹ interes, by
ustawa istnia³a. Bo jest do-
skona³ym narzêdziem w³adzy
do obrony i opozycji - do ata-
ku. Takie cudo, które w przy-
rodzie siê nie zdarza.

Tomasz Szymański
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Przeniesienie siedziby Ogni-
ska dla mieszkañców Goc³awia
oznacza po prostu jego likwida-
cjê. Co wiêcej, uchwa³a Rady
Warszawy w tej sprawie, podjê-
ta w lutym tego roku, zosta³a
przeg³osowana bez konsultacji
spo³ecznych w tej sprawie.
O planach przeniesienia do no-
wej siedziby rodzice wycho-
wanków dowiedzieli siê dopie-
ro w maju, przez przypadek.

Ognisko na osiedlu Goc³aw-
Lotnisko „Wilga” dzia³aj¹ce
w budynku gimnazjum przy
Umiñskiego istnieje ju¿ od 10
lat. Dzieci i m³odzie¿ uczê-
szczaj¹ tu na zajêcia sekcji tea-
tralnej, muzycznej czy pla-
stycznej. Mog¹ korzystaæ na-
wet z zajêæ gimnastyki arty-
stycznej. 

- Tu na Goc³awiu nasze dzie-
ci zostan¹ pozbawione swoich
ulubionych zajêæ oraz mo¿liwo-
œci realizacji swych pasji
w swoim œrodowisku – mówi
Edyta Szaci³³o, mama 11-letniej
Agnieszki z sekcji teatralnej.

Tego samego zdania jest
Grzegorz Piskorski, którego
dwaj synowie uczêszczaj¹ na
zajêcia teatralne. - Wci¹¿ mamy
nadziejê, ¿e decyzjê o przenie-
sieniu ogniska da siê odwróciæ.
My jako rodzice nie mo¿emy siê
na to zgodziæ – podkreœla.

Likwidacja po 10 latach ist-
nienia placówki, która ma na
koncie wiele sukcesów nie tyl-
ko w konkursach krajowych,
ale tak¿e na arenie miêdzynaro-
dowej, pozbawia dzieci i m³o-
dzie¿ z Goc³awia mo¿liwoœci
uczestnictwa w bezp³atnych za-
jêciach, prowadzonych przez
doœwiadczonych i zaanga¿owa-
nych instruktorów. W zajêciach
z danej dziedziny mo¿e braæ
udzia³ ka¿de dziecko.

Jak podkreœlaj¹ rodzice,
stwarza to szanse rozwoju w³a-
snej osobowoœci oraz pomaga
w przezwyciê¿eniu s³aboœci.
Dodatkowo, pozwala zaistnieæ
wychowankom tak¿e poza w³a-
sn¹ klas¹. 

Zgodnie z uchwa³¹ Rady
Warszawy, siedziba Ogniska

w budynku gimnazjum na Go-
c³awiu ma byæ zlikwidowana
z koñcem tego roku szkolnego.
Od wrzeœnia ma ju¿ funkcjono-
waæ przy ul. Dwernickiego.
I tutaj pojawia siê kolejny pro-
blem.  

- Na osiedlu „Wilga” nie ma
innej, alternatywnej placówki.
W jedynym klubie osiedlowym
oraz w prowadzonym przez

Urz¹d Dzielnicy Praga Po³u-
dnie Praskim Centrum Kultury
zajêcia s¹ p³atne. Tak samo
w szko³ach – ¿eby zapisaæ
dziecko na dodatkowe zajêcia
pozaszkolne trzeba siê liczyæ
z kosztami – twierdz¹ roz¿aleni
rodzice. 

Problemem jest te¿ dojazd do
nowego miejsca. Wiêkszoœæ
dzieci uczêszcza na zajêcia, bo
ma je blisko domu. Samodziel-
nego dojazdu dzieci na ulicê
Dwernickiego rodzice nie chc¹
ryzykowaæ.

- Nasze dzieci du¿o bezpiecz-
niej czuj¹ siê na w³asnym osie-
dlu – mówi Edyta Szaci³³o. –
Dlatego choæ na Grochowie bê-
d¹ mia³y lepsze pomieszczenia,
wiêkszoœæ dzieci nie bêdzie tam
chodziæ w³aœnie ze wzglêdu na
dojazd – dodaje pani Edyta.
Rodzice wychowanków Ogni-
ska licz¹ wiêc na szybkie spo-
tkanie z burmistrzem Pragi Po-
³udnie. Sprawa wydaje siê jed-
nak przes¹dzona. - Zmiana lo-
kalizacji Ogniska Pracy Poza-

szkolnej spowodowana by³a
warunkami lokalowymi. Nowy
obiekt zapewnia sta³¹, o wiele
lepsz¹ i wiêksz¹ bazê do reali-
zacji zajêæ zgodnych z progra-
mem pracy Ogniska – zapewnia
nas Anetta Chêciñska z Urzêdu
Dzielnicy Praga Po³udnie.

Jak dowiedzieliœmy siê
w Urzêdzie, dzieci dot¹d uczê-
szczaj¹ce do Ogniska na Goc³a-

wiu bêd¹ mog³y kontynuowaæ
zajêcia z tymi samymi pedago-
gami i w rejonie osiedla bez ko-
niecznoœci doje¿d¿ania do pla-
cówki na ul. Dwernickiego. Od
nowego roku szkolnego pro-
gram bêdzie prowadzony w ra-
mach Miêdzyszkolnych Zajêæ
Pozalekcyjnych. Rodzice zosta-
n¹ o tym powiadomieni pise-
mnie. - List rodziców wp³yn¹³
do Wydzia³u Oœwiaty Urzêdu
Dzielnicy Praga Po³udnie i na
problemy w nim poruszone zo-
stanie udzielona kompleksowa
odpowiedŸ – zapewnia Anetta
Chêciñska. Rodzice w te za-
pewnienia urzêdników nie wie-
rz¹. - Nikt z urzêdu siê z nami
nie kontaktowa³. Dlatego nadal
bêdziemy walczyæ o miejsce dla
naszych dzieci – mówi¹.

Marta Maruna
* * *

Wysy³aj¹c materia³ do druku otrzy-
maliœmy dodatkowe pismo z urzêdu
dzielnicy i informacjê o spotkaniu 
z-cy burmistrza Pragi Po³udnie Jaro-
s³awa Karcza z rad¹ rodziców. Do
sprawy powrócimy. Redakcja

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 1, 22, 29.07 i 5.08
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON LETNI!

� Malowanie wewn¹trz
i zewn¹trz

� Elektryka, hydraulika
� Drzwi
� Adaptacje poddaszy
Sulejówek ul. Królewska 9

Tel. 022 783−28−03; 
880−231−127

BUDOWY �
� REMONTY

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

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

0602−787−017, 0601−097−814

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

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
�� obuwie, bielizna poœcielowa, koce
�� dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
�� sprzêt AGD
�� art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!
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Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

Będą bronić Ogniska
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Z³odzieje paliwa wpadli 
po nocnym poœcigu

30-letni Tomasz T. podjecha³ razem ze znajo-
mymi na stacjê benzynow¹ przy skrzy¿owaniu
Grenadierów i Ostrobramskiej. By³a 1.00 w no-
cy. Zatankowa³ paliwo i...odjecha³ nie p³ac¹c ra-
chunku. Powiadomieni przez pracownika stacji
policjanci z Pragi Po³udnie ruszyli w poœcig za
sprawc¹. Ten jednak nie reagowa³. Z ogromn¹
prêdkoœci¹ pêdzi³ Tras¹ £azienkowsk¹ na Moko-
tów. Dopiero strza³y ostrzegawcze powstrzyma³y
uciekiniera. Samochód - Audi A 4 - nie mia³ tyl-
nej tablicy rejestracyjnej, Tomasz T. najwyra-
Ÿniej wiêc œwiadomie pope³ni³ swój czyn. Bo
podczas przeszukania samochodu, zdjêt¹ tablicê
znaleziono...

Napad³ na staruszkê
W sobotnie przedpo³udnie na ulicy Miñskiej

pewien pijany mê¿czyzna zaczepi³ starsz¹ pani¹.
Zapyta³, czy mog³aby daæ mu parê groszy. Ko-
bieta zgodzi³a siê i wyjê³a 50 groszy, które mu
wrêczy³a. Okaza³o siê jednak, ¿e kwota, jak¹
otrzyma³ by³a dla niego za ma³a. Za¿¹da³ wiêc
kolejnych pieniêdzy. Tym razem staruszka
odmówi³a. To zdenerwowa³o mê¿czyznê, chcia³
wyrwaæ kobiecie portfel. Zacz¹³ siê z ni¹ szar-
paæ i popychaæ, w koñcu ukrad³ portmonetkê
i uciek³ do pobliskiego sklepu. Tam kupi³ wino
i poszed³ na poblisk¹ ³awkê ¿eby je wypiæ. Po-
krzywdzona zawiadomi³a policjê i z daleka ob-
serwowa³a poczynania napastnika. Funkcjona-
riusze zatrzymali rozbójnika. 47-letni Piotr D.
by³ kompletnie pijany. 

Us³ysza³ 11 zarzutów
10 kradzie¿y z w³amaniem do ró¿nych aut

i jedno uszkodzenie samochodu. Oto, jakich czy-
nów dopuœci³ siê na przestrzeni zaledwie miesi¹-
ca na terenie Wawra zatrzymany przez tamtej-
szych policjantów 17-letni Tomasz F. Ch³opak
nie dzia³a³ sam. Jego wspólnik wpad³ ju¿ w rêce
funkcjonariuszy z Bia³egostoku i równie¿ ponie-
sie odpowiedzialnoœæ za swoje czyny. Zatrzyma-
ni wybijali m³otkiem szyby w pojazdach i kradli
z nich dos³ownie wszystko, co tylko siê da³o. Ich
³upem pada³y radia samochodowe i CB, urz¹dze-
nia GPS, kasy fiskalne z taksówek, ale równie¿
cukierki, gumy do ¿ucia, banda¿e, a nawet i pre-
zerwatywy. £¹czna wartoœæ strat zosta³a oszaco-
wana na ponad 10 tysiêcy z³otych. 17-latek zosta³
objêty policyjnym dozorem.

Matka i córka w areszcie
24-letnia Klaudia K. i jej matka, 45-letnia Bea-

ta S. by³y ju¿ w przesz³oœci wielokrotnie zatrzy-
mywane za posiadanie i handel œrodkami odurza-
j¹cymi. Dochodzeniowcy przy wspó³pracy z poli-
cjantami wydzia³u kryminalnego zgromadzili
materia³ dowodowy, dziêki któremu teraz Klau-
dia K. odpowie w sumie za sprzeda¿ oko³o 1450

gramów narkotyków za ³¹czn¹ kwotê blisko 170
tys. z³otych. Beata S. zaœ wspólnie z córk¹ sprze-
da³a 1300 gramów, które warte by³y 150 tys. z³o-
tych. Policjanci zgromadzili materia³, który ob-
ci¹¿a³ w znacznym stopniu zarówno Klaudiê K.,
jak i jej matkê Beatê S. Kobiety wpad³y w rêce
funkcjonariuszy we w³asnym mieszkaniu pod-
czas przeszukania lokalu.

Zatrzymany poszukiwany
Rembertowscy policjanci zatrzymali poszuki-

wanego listem goñczym 26-letniego Macieja K.
Mê¿czyzna ukrywa³ siê i w ten sposób chcia³
unikn¹æ odpowiedzialnoœci za rozbój, którego
dopuœci³ siê w 2007 roku. Policjanci otrzymali in-
formacjê, ¿e poszukiwany przez nich Maciej K.
przebywa w jednym z pustostanów przy ulicy Pa-
derewskiego. Trafi³ do aresztu.

Z heroin¹ w kieszeni
Policjanci i stra¿nicy miejscy zatrzymali na ul.

Podskarbiñskiej £ukasza G. (lat 22). Mê¿czyzna
mia³ przy sobie 3,5 grama heroiny. Funkcjonariu-
sze zwrócili uwagê na mê¿czyznê, gdy ten skulo-
ny podpiera³ siê g³ow¹ o sygnalizator œwietlny.
Jego zachowanie wskazywa³o na to, ¿e mo¿e
znajdowaæ siê pod wp³ywem alkoholu lub narko-
tyków. Na miejsce zostali wezwani policjanci.
W trakcie wykonywania czynnoœci przez mundu-
rowych 22-letni £ukasz G. zacz¹³ siê bardzo ner-
wowo zachowywaæ. Chcia³ bowiem ukryæ ma³e
zawini¹tko, w którym znajdowa³ siê brunatny
proszek. Upuœci³ je nawet na ziemiê i przys³oni³
butem. Nie usz³o to jednak uwadze interweniuj¹-
cych funkcjonariuszy. Substancja zosta³a zabez-
pieczona, a mê¿czyzna zatrzymany. Po przepro-
wadzeniu testu przez techników kryminalistyki
i zwa¿eniu proszku okaza³o siê, ¿e jest to 3,5 gra-
ma heroiny. Policjanci wydzia³u dochodzeniowo-
œledczego przedstawi¹ £ukaszowi G. zarzut po-
siadania œrodków odurzaj¹cych, za co grozi mu
do 3 lat pozbawienia wolnoœci.

By³a poszukiwana 
i mia³a poszukiwany telefon

W trakcie legitymowania m³odej kobiety przy
ul. Waszyngtona  okaza³o siê, ¿e 17-letnia Marty-
na T. jest osob¹ poszukiwan¹. S¹d rodzinny i nie-
letnich wyda³ nakaz doprowadzenia jej do pogo-
towia opiekuñczego, gdzie powinna przebywaæ.
Na tym jednak nie koniec. Mundurowi sprawdzi-
li równie¿ telefon komórkowy, który mia³a przy
sobie dziewczyna. Wówczas wysz³o na jaw, ¿e fi-
guruje on w policyjnej bazie danych jako utraco-
ny w wyniku kradzie¿y. Martyna T. stwierdzi³a,
¿e dosta³a komórkê od przypadkowo poznanego
mê¿czyzny. Nie umia³a jednak wyjaœniæ dok³ad-
nych okolicznoœci. Funkcjonariusze zatrzymali
17-latkê i zabezpieczyli telefon. Dochodzeniow-
cy przedstawi¹ zatrzymanej zarzut paserstwa.

toms

FALENICA
LOKALE do wynajêcia:

biurowe od 20 do 50 m2

oraz u¿ytkowe
(produkcja lub magazyny)

40 i 80 m2

atrakcyjna lokalizacja
tel. 606 591 047

ZAK£AD US£UG 
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
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SM „PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI”
posiada do wynajêcia lokal u¿ytkowy

w pawilonie wolnostoj¹cym
o powierzchni 88,10 m kw.

na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹
lub innej u¿ytecznoœci
tel. (022) 813−00−16

O G Ł O S Z E N I E
Zarz¹d SM „Przyczó³ek Grochowski” z siedzib¹ w Warszawie ul. Ostrzycka 2/4 na
podstawie obowi¹zuj¹cego w Spó³dzielni „Regulaminu przeprowadzania przetargów
o ustanowienie prawa do lokalu w SM „Przyczó³ek Grochowski” zatwierdzonym
Uchwa³¹ Rady Nadzorczej Nr 8/08 z dnia 04.02.2008 r. – og³asza przetarg
nieograniczony na ustanowienie prawa odrêbnej w³asnoœci do lokalu mieszkalnego:

�� nr 59 przy ul. Motorowej 3 o powierzchni u¿ytkowej 48,5 m2 sk³adaj¹cego
siê z 3 pokoi, usytuowanego na 3 piêtrze 

�� cena wywo³awcza z³ 252 170,00.

Osoby zainteresowane przetargiem winny sk³adaæ swoje oferty w zamkniê-
tych kopertach w biurze Zarz¹du Spó³dzielni pok. nr 8 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 09.07.2009 r. do godziny 14.00.

Z regulaminem przetargów mo¿na zapoznaæ siê w biurze Spó³dzielni pok. nr 6
oraz na stronie internetowej: www.przyczolek.waw.pl.

Lokal mo¿na ogl¹daæ po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
022 870-76-05, 022 813-00-16, 022 810-16-55, 022 810-40-73. 

Osob¹ do kontaktu jest Pani Ma³gorzata Królak tel. 022 810-40-71. 
Informacja o przetargu umieszczona jest na stronie: www. przyczolek.waw.pl

ciêtny polski dziewiêciolatek!
Jeœli nie ¿enuj¹ce nieuctwo
(ale¿ sk¹d!), to w takim razie
co?! 

Oto moja teoria: mo¿e Real
wprowadza nowatorskie
s³ownictwo i nowatorskie roz-
wi¹zania? WeŸmy takiego
kurczaka. Jeœli by³oby napisa-
ne: „œwie¿y”, klient spodzie-
wa siê towaru wprost z uboj-

ni. Ale mo¿e kurcza-
czek by³ w wieku bar-
dziej zaawansowa-
nym, termin wa¿noœci
up³ywa³, a chêtnych
do zakupu brak, zna-
leziono wiêc inne roz-
wi¹zanie!

To tak, jak z pania-
mi w wieku… te¿ nie-
bezpiecznie zbli¿o-
nym do „up³ywu ter-
minu wa¿noœci”. Ra-
tuj¹ siê, jak mog¹.
A to botox, a to pee-
ling, lifting, i inne cu-
da sprawiaj¹ce, ¿e
„towar” nie naj-
pierwszej œwie¿oœci

prezentuje siê znów nieŸle!
No, ale wywieszka „Kurczak
po liftingu” nie wygl¹da³aby
dobrze. Pewnie marketing Re-
ala wpad³ na pomys³, by cu-
dzoziemskie s³owo lifting za-
st¹piæ bardziej swojskim. 

To proste. „Œwierzyæ” po-
wsta³o ze zbitki s³ów „œwie¿y”
i „wierzyæ” Zatem „œwie-
rzyæ” to odœwie¿aæ stare kury

tak, by klient uwierzy³ ¿e to-
war jest œwie¿utki! To praw-
dziwy prze³om. Teraz ambitne
damy, zamiast mówiæ: idê na
botox, idê podnieœæ sobie pod-
bródek, idê zlikwidowaæ
zmarszczki, mog¹ rzecz uj¹æ
krótko i bez wprowadzania
rozmówcy w niewarte ujaw-
niania szczegó³y chirurgiczne.
Powiedz¹ po prostu: „Idê siê
œwierzyæ!” 

Nasza radosna twórczoœæ…
Kto pamiêta z jad³ospisów ba-
rowych s³ynn¹ „kap.zasm”,
która kojarzy³a siê czêœciej
z pewn¹ laryngologiczn¹
przypad³oœci¹, te¿ zaczynaj¹-
c¹ siê na „zasm”, a nie z ka-
pust¹ zasma¿an¹? 

Albo te salony. Kiedyœ by-
wano na salonach Radziwi³-
³ów i osób znanych nie tylko
z tego, ¿e s¹ znane. A teraz?
„Salon ³azienek”, „salon pa-
szowy” i inne dziwad³a… 

Ech, pójdê do salonu nawo-
zowego i podrzucê kwiatkom
Florowitu...

żu 

Kobiecym okiem

- Panie Eustachy! Panie Eustachy! Co pan tak pêdzisz? 
Rzeczywiœcie – taki zalatany, to Eustachy Mordziak jeszcze

nie by³. ¯eby kole¿ki, pana G³ówki, nie zauwa¿yæ? 
- Z Krysi¹ jutro na wczasy jedziem, ostatnie zakupy robiê. 
- A co ze straganem?
- Jak to co? Urlop.
- Ale to przecie¿ dopiero pocz¹tek lata. A poza tym sezon jest

nie tylko urlopowy. Patrz pan – warzyw góry ca³e, najró¿niej-
szych, owoców coraz to wiêcej, a i za wasz¹ letni¹ bielizn¹ ko-
bity lataj¹ jak opêtane. Zreszt¹ – czego teraz nie ma…

- Kasy, panie Kaziu. Kasy nigdy nie doœæ. 
- Fakt… To tym bardziej – tu forsa wprost le¿y na chodniku,

a pan, zamiast j¹ braæ, tyle kilosów jedziesz, ¿eby j¹ wyda-
waæ… O cholerka! Patrz pan, patrz pan.

W mgnieniu oka pan G³ówka straci³ zainteresowanie proble-
mami finansowymi, bo jego oczy wy³owi³y w t³umie m³od¹
dziewczynê. Opalona, rozebrana, ogólnie ³adna i œwie¿a…
Dopóki siê nie obróci³a ty³em. Na wydekoltowanych plecach,
wzd³u¿ krêgos³upa, ci¹gn¹³ siê rz¹d jakichœ wytatuowanych
znaków. Ni to chiñskie litery, ni to cholera wie co. Jakby ktoœ
na obraz przedstawiaj¹cy wiosnê chlusn¹³ atramentem. 

- Ciekawe, co jej ojciec na to?
- Ojciec, panie Eustachy, dowiaduje siê ostatni, ¿e córeczka

jest ju¿ doros³a.
- Jak w tym dowcipie: Egzamin z ekonomii, milutka dziew-

czynka opowiada o teorii Adama Smitha, ani razu nie wymie-

niaj¹c jego imienia. Profesor pyta wiêc: - A jak mia³ na imiê
Smith?

Zmieszane milczenie…
- Proszê siê nie denerwowaæ, spokojnie. Jak mia³ na imiê

pierwszy mê¿czyzna? - naprowadza œlicznotkê.
- Marian… 
- A wracaj¹c do tego urlopu, to gdzie jedziecie? 
- Nad morze. 
- Nie mo¿ecie gdzieœ bli¿ej marzn¹æ? I „Mieszkañca” nie

bêdziesz pan mia³ pod rêk¹. Ludzie tam w swetrach chodz¹,
w bluzach, dresach. Mówi³ mi kolega, co ju¿ tam jest, ¿e zwa-
riowaæ przyjdzie - ile mo¿na piwa piæ?

- To zale¿y. Ja na ten przyk³ad tak do dziesiêciu browarów. 
- Na tydzieñ chyba?
- Nie, na jedno posiedzenie. Rzadko mi siê to udaje, bo Kry-

sia ju¿ po trzecim wietrzy niebezpieczeñstwo, a po pi¹tym ci¹-
gnie mnie do domu. Ale mogê.

Patrz pan, jak to pozory myl¹… Widzê, ¿e nie odci¹gnê pa-
na od tego niem¹drego zamiaru, by opuœciæ nasz Grochów.
Wyposa¿ê wiêc pana w dowcip, ¿ebyœ pan mia³ co kole¿kom we
wczasowej niedoli opowiadaæ.

- A ten dowcip, to o czym? Eustachy nadstawi³ uszu. 
- O tym samym, ¿e pozory myl¹. 
Wraca m¹¿ do domu i od progu wo³a do ¿ony: - Rozbieraj

siê i do ³ó¿ka!
¯ona nieco zdziwiona, bo przez dwadzieœcia lat nigdy siê tak

nie zachowywa³, ale z ciekawoœci zrobi³a, jak prosi³. M¹¿ te¿
raz, dwa pozby³ siê ubrania, wskakuje do ³ó¿ka, nakrywa ¿onê
i siebie ko³dr¹ razem z g³owami i pokazuje: - Patrz! Zegarek
kupi³em! Fluorescencyjna tarcza!

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Lato
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Chyba nikt jeszcze nie rozs³awi³ tak Bródna jak Pawe³ Althammer z bloku przy
ulicy Krasnobrodzkiej 13, który w 20 rocznicê wyborów z 4 czerwca 1989 roku zor-
ganizowa³ wyprawê „z³otych kosmitów w z³otym samolocie” do Brukseli.. Ten lot zo-
sta³ nazwany „Wspóln¹ spraw¹”, ale ma on tak¿e drugie, popularne miano – „Lo-
tu nie z tej ziemi”. A to dlatego, ¿e doskonale okreœla zmiany zapocz¹tkowane ty-
mi historycznymi wyborami. Spróbujmy wiêc przeanalizowaæ ci¹g wydarzeñ, które
do tych zmian doprowadzi³y. 

Wybieram z myœl¹ o poincie dzieñ 12 listopada 1982 roku, kiedy umiera Bre¿-
niew. Na horyzoncie politycznym pojawia siê gwiazdka – Lech Wa³êsa zostaje zwol-
niony z Ar³amowa i 14 listopada wraca do Gdañska. Powstaje dowcip. Wczeœniej je-
den ze wspó³pracowników Bre¿niewa doradza mu, ¿eby zwolni³ Wa³êsê z interno-
wania. Na to Bre¿niew, oburzony: „Co? Zwolniæ tego warcho³a? Po moim trupie!”.
I tak siê dzieje. 

Ale je¿eli chodzi o nastêpstwo po Bre¿niewie, to ¿adnych zmian nie ma. Przywód-
cami zostaj¹ najpierw Andropow, szef KGB, schorowany, a po jego œmierci, Czernien-
ko, te¿ ze starej gwardii. W roku 1983 zaœ nastêpuje wydarzenie, które wydaje siê
zamroziæ wszystko: 1 wrzeœnia tego roku radziecki myœliwiec str¹ca nad Kamczat-
k¹ po³udniowo-koreañski, pasa¿erski boeing, w którym ginie 269 osób, w tym 61
Amerykanów. Rz¹dz¹cy wówczas Reagan nazywa to „barbarzyñstwem”. 

W tym momencie wkraczaj¹ na zakulisow¹ arenê polityczn¹ dwie panie. Pierw-
sza to Suzanne Massie, o której w Polsce ani na œwiecie prawie nikt nie s³ysza³. To
Amerykanka, która zna œwietnie rosyjski i która jeŸdzi czêsto w sprawach prywat-
nych do ZSRR. Dziêki koneksjom towarzyskim dostaje siê przed oblicze Reagana
przed Bo¿ym Narodzeniem 1983 i opowiada mu o codziennym ¿yciu Rosji, przepla-
taj¹c narracjê dowcipami radzieckimi i antyradzieckimi, a Reagan dowcipy uwielbia.
Suzanne go „zmiêkcza”. Ale nigdy by ona nie dosta³a siê do Reagana, gdyby nie je-
go ¿ona, Nancy. Bo Nancy ma swój w³asny plan. Chce, ¿eby Reagan zdoby³ pokojo-
w¹ nagrodê Nobla. 

Rozumuje tak oto:„Ani ja ani mój m¹¿ nigdy nie dostaliœmy Oscara. Natomiast
Oscara zdoby³a Jane Wyman (pierwsza ¿ona Reagana, w 1948 roku – ZB). Teraz,
w latach 1980-ych, jest na Oscara ju¿ za póŸno. Ale Nobel? To by³aby wiêcej ni¿ do-
stateczna rekompensata za brak Oscara. A mimo antykomunizmu Ronniego, bez ja-
kiegoœ porozumienia z Rosjanami, nie otrzyma on Nobla na pewno. 

I teraz. Jest 28 wrzeœnia 1984 roku. W ONZ w Nowym Jorku nastêpuje spotka-
nie Reagan-Gromyko. Kto je organizuje? Suzanne Massie. W Waszyngtonie zaœ roz-
chodzi siê taka pog³oska: „W czasie rozmowy Gromyko proponuje Reaganowi spo-
tkanie na szczycie. Reagan, jak to on, dowcipkuje: ‘Ja bym siê chcia³ spotkaæ
z którymœ z waszych przywódców, ale nie mogê zd¹¿yæ. Za szybko umieraj¹’”. 

Anegdota? A mo¿e prawda? Co siê bowiem dzieje w siedem miesiêcy póŸniej
w Moskwie? 11 marca 1985 roku umiera Czernienko. Jego nastêpc¹ jako przywód-
ca ZSRR zostaje Michai³ Gorbaczow, licz¹cy sobie zaledwie... 54 lata. A kto go naj-
silniej popiera³ na to stanowisko? Gromyko. 

Reagan akceptuje Gorbaczowa niemal natychmiast. Ma przecie¿ rekomendacjê
premier Margaret Thatcher, która rozmawia³a d³ugo z Gorbaczowem zanim zosta³ se-
kretarzem generalnym i dosz³a do wniosku, ¿e „da siê z nim robiæ biznesy”. W wy-
niku tej rekomendacji, ju¿ w 8 miesiêcy póŸniej, 21 - 22 listopada 1985, odbywa siê
szczyt Reagan-Gorbaczow w Genewie. Powstaje nowy klimat polityczny na œwiecie,
czego wynikiem okazuj¹ siê wybory z 4 czerwca 1989 w Polsce. To, co by³o nie z tej
ziemi staje siê z tej ziemi. Czy¿ nie jest to ucieleœnieniem s³ów Jana Paw³a II sprzed
dok³adnie 10 lat, kiedy mówi³, te¿ w Warszawie, choæ wtedy jeszcze w „realnym so-
cjalizmie” Gierka: „Niech zst¹pi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi”?

Zygmunt Broniarek

Czy kto nie wieRZy czy te¿ wie¯y,
kurczak œwie¯y sta³ siê œwieRZy!
Te i jeszcze lepsze cuda 
pozna, kto siê do Reala uda.

Chcia³am kupiæ coœ na obi-
ad… 2 czerwca wesz³am do
Reala; patrzê tu, patrzê tam…
To za t³uste, to za wielkie, mo-
¿e coœ z drobiu… Spogl¹dam
na pó³ki, zerkam na cenê…
Jeszcze raz zerkam na cenê…
Robiê zdjêcie, a pani obok
mówi, ¿e to wisia³o tu ju¿
w maju!

„To”, czyli informacja:
„Kurczak œwierzy tacka kg
5,99”. Hmm… ŒwieRZy… Nie
wierzê – podobnie jak i Pañ-
stwo - ¿e personel i ca³e kie-
rownictwo Reala zna grama-
tykê polsk¹ gorzej, ni¿ prze-
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Drób 
liftingowany

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy
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Szanowni Mieszkañcy
W trosce o pe³n¹ realizacjê Waszych potrzeb oraz chêæ pomocy
w skomplikowanych sytuacjach ¿yciowych ró¿nego rodzaju
za³o¿y³am z w³asnych funduszy bezp³atne

BIURO RADNEJ MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
MA£GORZATY ZA£ÊCKIEJ

gdzie bez wczeœniejszego umawiania siê telefonicznego czy te¿
zapisów mo¿ecie przychodziæ i mówiæ mi o swoich problemach,
k³opotach, bol¹czkach, na które w sposób bardziej konstruktywny
i racjonalny pomogê znaleŸæ rozwi¹zanie.
¯adna z osób przychodz¹cych do mojego Biura nie zostanie
odprawiona bez udzielonego wsparcia.
Razem z Pañstwem przebrniemy przez g¹szcz zawi³ych przepisów
i niemocy urzêdniczej.
Wystarczy niejednokrotnie dobra wola a ka¿da sprawa
pozostanie za³atwiona pozytywnie.

Ma³gorzata Krystyna Za³êcka

Zapraszam wszystkich Mieszkañców Warszawy od wtorku do pi¹tku w godz. 1200-1800

03-844 Warszawa, ul. Grochowska 279, tel./fax 022 870-01-51; tel. kom. +48 601 232 415
e-mail: mzalecka@warszawa.um.gov.pl  mzalecka-radnawarszawy@o2.pl

ŒWIADCZY US£UGI W ZAKRESIE
� porady prawne
� opinie prawne
� sporz¹dzanie i analizy umów
� zak³adanie spó³ek, stowarzyszeñ, fundacji oraz ich rejestracja w Krajowym

Rejestrze S¹dowym
� prowadzenie spraw rozwodowych, alimentacyjnych, opiekuñczych, spadkowych,
� gospodarczych, prawa pracy, karnych
� pomoc cudzoziemcom (wizy, karty pobytu, zezwolenia na pracê)
� windykacja nale¿noœci pieniê¿nych na ka¿dym etapie postêpowania
� zastêpstwo procesowe stron we wszystkich wy¿ej wymienionych sprawach.

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1100-1900; w soboty w godz.1200-1300

PORADY DARMOWE (od miesi¹ca wrzeœnia). 

ANDRZEJ WILK I WSPÓLNICY S.C.
KANCELARIA PRAWNA
03-844 Warszawa, ul. Grochowska 279
tel./fax 022 870-01-51
tel. kom. +48 514 630 715
e-mail: awilk-kancelariaprawna@o2.pl

W zawodach wziê³o udzia³
blisko 120 ³uczników z kraju
i zagranicy. Iloœæ ta œwiadczy
o du¿ej renomie memoria³u,
gdy¿ w tym samym czasie
w Polsce odbywa³y siê konku-
rencyjne turnieje w Krakowie,
na Dolnym Œl¹sku i na Wybrze-
¿u. Swoj¹ drog¹ warto ¿eby de-
cyzyjni dzia³acze zwi¹zku ³ucz-
niczego przemyœleli, czy jest
sens, aby w tym samym czasie
organizowaæ cztery du¿e impre-
zy... Smaczkiem memoria³u by³
spodziewany fina³owy pojedy-
nek pomiêdzy dwoma olimpij-
kami Justyn¹ Mospinek (UKS
Pi¹tka Zgierz) i Iwon¹ Marcin-
kiewicz (KS Drukarz Warsza-
wa). Obie zawodniczki nale¿¹
do œcis³ej œwiatowej czo³ówki
³ucznictwa i znaj¹ siê bardzo do-
brze. Choæ rywalizuj¹ ze sob¹
indywidualnie, to wspólnie,
w konkurencjach dru¿ynowych
zdobywaj¹ dla Polski najwy¿sze
laury. Wspomnieæ wystarczy
chocia¿by dru¿ynowe drugie
miejsce w Mistrzostwach Euro-
py w Oulu (2002 r.), czy dwu-
krotne zdobycie br¹zowych me-
dali w tej imprezie w Brukseli
(2004 r.) i Atenach (2006 r.).
Obie panie znajduj¹ siê w znako-
mitej formie. W ubieg³ym roku
razem wygra³y Mistrzostwa Eu-
ropy, a Justyna Mospinek zakoñ-
czy³a rok zdobywaj¹c indywidu-
alnie Puchar Œwiata. 

Najlepsze polskie ³uczniczki
nie sprawi³y zawodu i stanê³y do
walki w niedzielnym finale. Po
pierwszej serii strza³ów razem
podesz³y do tarcz, aby sprawdziæ
wyniki. – Chyba jednak wy-
grasz... – Mospinek zwróci³a siê

do Marcinkiewicz podliczaj¹c
punkty i wyci¹gaj¹c wbite w tar-
czê strza³y (na zdjêciu). Jednak
w ostatecznej punktacji po
drugiej dogrywce zwyciê¿y³a
zdobywczyni Pucharu Œwiata.
Znakomite wyniki osi¹gnêli
w turnieju tak¿e inni zawodnicy
KS Drukarz. W swojej kategorii

trzecie miejsce zaj¹³ Maciej
Huszcz. Ten sam rezultat osi¹-
gnê³a Jagoda P³a¿ewska, która
razem z siostr¹ Katarzyn¹ po
dwóch latach wróci³a do czynnej
rywalizacji. Równolegle z me-
moria³em na „Drukarzu” odby-
wa³y siê Mistrzostwa Warszawy
i Mazowsza. W tych zawodach
³ucznicy KS Drukarz równie¿
osi¹gali znakomite rezultaty. Na
podium stanêli: Iwona Marcin-
kiewicz ( I miejsce seniorek),
Maciej Huszcz (II miejsce senio-
rów) i Marta Bombolska (III
miejsce juniorów). 

Honorowym patronatem
XXVI Miêdzynarodowy Memo-
ria³ im. Ireny Szyd³owskiej objê-
³a prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz -Waltz, a tak¿e bur-

mistrz Pragi Po³udnie Tomasz
Kucharski. Nagrody zwyciêz-
com zawodów wrêczali m.in.
przewodnicz¹ca dzielnicowej
komisji sportu Teresa KuŸmiñ-
ska, wiceburmistrz Pragi Po³u-
dnie Marek Karpowicz i naczel-
nik wydzia³u sportu Janusz Szy-
mankiewicz.

– Obecnie nasza sekcja ³ucz-
nicza liczy ok. 40 zawodników –
powiedzia³ „Mieszkañcowi” wi-
ceprezes KS Drukarz Pawe³ So-
liñski. – To nie jest du¿o, ale wy-

niki mamy znakomite. Nasi za-
wodnicy zajmuj¹ czo³owe miej-
sca w wielu presti¿owych zawo-
dach. Zapewne te wyniki by³y-
by lepsze, gdyby „Drukarz”
w koñcu zosta³ zmodernizowa-
ny. Modernizacjê obiecywa³y
w³adze samorz¹dowe, ale zapy-
tany o rewitalizacjê klubu Pawe³
Soliñski raczej wymiguje siê od
odpowiedzi na jakim etapie s¹
prace modernizacyjne. Czy¿by
szczytne plany okaza³y siê
obietnic¹ bez pokrycia? Szkoda,
bo jak widaæ po wynikach po³u-
dniowoprascy zawodnicy potra-
fi¹ strzelaæ prosto do celu. A czy
samorz¹dowcy i politycy zwi¹-
zani z Prag¹ Po³udnie potrafi¹
pochwaliæ siê podobn¹ skutecz-
noœci¹…? ar

PRACA
POPŁACA

We wtorek 16 czerwca
w Œrodowiskowym Hufcu
Pracy OHP przy ul. Kickiego
5 odby³ siê dzieñ otwarty.
Podczas spotkania mo¿na by-
³o uzyskaæ wiele przydatnych
informacji dotycz¹cych roz-
woju i mo¿liwoœci kszta³cenia
m³odzie¿y.

Spotkanie z pedagogami
szkó³ oraz rodzicami poprowa-
dzila Joanna Pe³ka – doradca
zawodowy z M³odzie¿owego
Centrum Kariery, którego
g³ówna siedziba mieœci siê przy
ul. Rabsztyñskiej. Przedstawi³a
ona zakres dzia³alnoœci Cen-
trum Kariery.    

M³odzie¿ powy¿ej 16 roku
¿ycia mo¿e uzyskaæ w nim po-
moc w aktywnym poszukiwa-
niu pracy, zarówno czasowej,
np. na okres wakacji, jak i sta³ej
(choæ takie oferty, jak podkre-
œli³a pani Joanna, zdarzaj¹ siê
rzadziej). 

M³odsi tak¿e znajd¹ coœ dla
siebie – mog¹ wykonaæ testy
umiejêtnoœci i predyspozycji do
wykonywania konkretnego za-
wodu, które pomog¹ im w do-
konaniu wyboru kierunku ksz-
ta³cenia.

Wszyscy chêtni w Centrum
Kariery mog¹ poznaæ pojêcia
prawne i ekonomiczne zwi¹za-
ne z zak³adaniem czy prowa-
dzeniem firmy. Czêsto s¹ mo-
tywowani do tego, aby w przy-
sz³oœci sami tworzyli miejsca
pracy, zamiast poszukiwaæ jej
u innych. Wszystkie te us³ugi
s¹ œwiadczone oczywiœcie bez-
p³atnie, wystarczy przyjœæ do
Œrodowiskowego Hufca Pra-
cy ul. Kickiego 5 (e-mail: 
shp7-9@mazowiecka.ohp.pl)
i… mieæ dobre chêci oraz za-
pa³ do pracy i kszta³cenia.

AB

Olimpijskie strzelanie na „Drukarzu”
Na obiekcie KS Drukarz przez dwa dni rywalizo-
wali najlepsi polscy ³ucznicy. W miniony week-
end (20 i 21 czerwca) odby³ siê tam XXVI Miê-
dzynarodowy Memoria³ im. Ireny Szyd³owskiej.

- Wobec mnie wydano wyrok eksmisyjny z powodu zaleg³oœci w p³atnoœciach na
rzecz Spó³dzielni. Oprócz tego odebrano mi prawa rodzicielskie, bo zaniedbywa³em
dzieci i na³ogowo pi³em. Wyznaczono mi zastêpczy lokal mieszkalny. Czy mogê
odmówiæ przeniesienia siê z dotychczasowego mieszkania? 

- Jeœli wyrokiem nakazano eksmisjê z lokalu mieszkalnego i za-
pewniono lokal zastêpczy, to co do zasady eksmitowany nie mo-
¿e odmówiæ przeniesienia siê z dotychczasowego lokalu mie-
szkalnego. Eksmitowany móg³by pozostaæ w swoim dotychczaso-
wym lokalu, gdyby gmina, maj¹c obowi¹zek zapewnienia pomie-
szczenia zastêpczego, nie zapewni³aby mu takiego pomieszcze-
nia. W przedmiotowym przypadku nie mamy do czynienia z tak¹
sytuacj¹. W tym przypadku zatem eksmitowany nie mo¿e powo-
³ywaæ siê na obowi¹zuj¹cy w Polsce zakaz eksmisji lokatorów na
bruk. Eksmitowanemu zapewniono lokal zastêpczy, wobec czego,
co zasady, ma on obowi¹zek siê do niego przenieœæ. Zgodnie
z ustaw¹ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U.05.31.266 j.t.), eksmitowanemu mo¿e byæ przydzielony lo-
kal socjalny lub lokal zamienny. Ustawa nie pozostawia jednak dowolnoœci w zakresie rozu-
mienia obu pojêæ. Oba typy lokali powinny spe³niaæ kryteria ustawowe. W przypadku lokalu so-
cjalnego ustawa w art. 2 ust. 1 pkt. 5 przewiduje, ¿e lokal socjalny powinien nadawaæ siê do
zamieszkania ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan techniczny a powierzchnia pokoi przypada-
j¹ca na jednego cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie powinna byæ mniejsza ni¿ 
5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego mniejsza ni¿ 10 m2. W przy-
padku lokalu zamiennego ustawa w art. 2 ust. 1 pkt. 6 stawia z kolei wymaganie, ¿e lokal ma
znajdowaæ siê w tej samej miejscowoœci, w której jest po³o¿ony lokal dotychczasowy, ¿e lokal
ma byæ wyposa¿ony w co najmniej takie urz¹dzenia techniczne, w jakie by³ wyposa¿ony lokal
u¿ywany dotychczas, a powierzchnia pokoi ma byæ taka jak w lokalu dotychczas u¿ywanym,
dodatkowo wymaga, by na cz³onka gospodarstwa domowego przypada³o 10 m2 powierzchni
³¹cznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni. Rozpo-
rz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci dodaje do powy¿szych wymagañ ustawowych, wymagania
dotycz¹ce standardu w zakresie mediów w pomieszczeniu zastêpczym, wskazuj¹c, ¿e pomie-
szczenie powinno posiadaæ dostêp do Ÿród³a zaopatrzenia w wodê, dostêp do ustêpu, posia-
daæ oœwietlenie naturalne, elektryczne, zapewniaæ mo¿liwoœæ ogrzewania, posiadaæ niezawil-
gocone przegrody budowlane, posiadaæ mo¿liwoœæ zainstalowania urz¹dzenia do gotowania
posi³ków. Skoro ustawa stawia wymagania ustawowe w zakresie standardu pomieszczenia za-
stêpczego, nale¿y wywieœæ wniosek, i¿ w przypadku niezapewnienia zastêpczego lokalu spe³-
niaj¹cego wymagania ustawowe, nawet osoba której nakazano eksmisjê, nie ma obowi¹zku
przeprowadzenia siê do niego. Niektóre z kryteriów ustawowych wymienionych powy¿ej s¹
kryteriami ocennymi. W praktyce mog¹ zatem powstaæ spory w zakresie interpretacji owych
kryteriów. Lokal zastêpczy wyznacza gmina. Jeœli osoba odmówi zastosowania siê do wyroku
eksmisyjnego, to dalej spraw¹ eksmisji zajmuje siê komornik. Komornik w pierwszej kolejno-
œci ma obowi¹zek wezwaæ eksmitowanego do dobrowolnego opuszczenia mieszkania i w cza-
sie wys³uchania zapoznaæ siê z sytuacj¹ rodzinn¹ i maj¹tkow¹ eksmitowanego. 

Robert Smoktunowicz 
R. Smoktunowicz. Firma Prawnicza Sp. k. 

Koñczy siê czerwiec – mie-
si¹c corocznych zebrañ sprawo-
zdawczych w spó³dzielniach
mieszkaniowych. To w³aœnie
teraz mieszkañcy mog¹ zapo-
znaæ siê z sytuacj¹ swojej spó³-
dzielni, oceniæ rok miniony
i poznaæ plany na bie¿¹cy a tak-
¿e oceniæ pracê rad nadzor-
czych i zarz¹dów.

Na zebranie w SBM „Ateñ-
ska” przyby³o oko³o 200
cz³onków. Spó³dzielnia ma
ju¿ dziesiêæ lat: koñczy siê
ocieplanie spó³dzielczych bu-
dynków, co daje mieszkañcom
spore oszczêdnoœci, jest czy-
sto, a zadbanej zieleni i atrak-
cyjnych placów zabaw niejed-
no osiedle mo¿e im pozazdro-
œciæ!

Na walnym zebraniu „Ateñ-
skiej” poruszano tak¿e dra¿liwe
i trudne tematy, a jednak dysku-
sja by³a merytoryczna, skupio-

na na istotnych zagadnieniach,
zarówno kluczowych jak
i mniej wa¿kich, lecz zdaniem
cz³onków spó³dzielni - istot-

nych. Gospodarnoœæ i troskê
o rozwój SBM Ateñska mie-
szkañcy ocenili w g³osowaniu:
176 osób jednomyœlnie udzieli-
³o votum zaufania panom Jaro-
s³awowi Machlewskiemu – pre-

zesowi i Bogdanowi Piaœcie -
cz³onkowi zarz¹du. 

Dobra kondycja spó³dzielni
to wynik dobrej wspó³pracy
zarz¹du z rad¹ nadzorcz¹ a tak-
¿e rzetelnego reprezentowania
interesów cz³onków spó³dziel-

ni przez wybieran¹ spoœród
nich radê. Cieszy, ¿e tak wyso-
k¹ ocenê otrzymuje jedna
z wielu naszych, praskich spó³-
dzielni mieszkaniowych.

Jan Sulisz

§ PRAWNIK RADZI §

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

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

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

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

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045
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Z LITEGO DREWNA

REKLAMA REKLAMA

N
AJTAŃ

SZY 

K
U
R
CZAK

W
 M

IEŚCIE

ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

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

CENTRUM KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NR 5  

W WARSZAWIE 
prowadzi nabór do:

� GIMNAZJUM
� LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� UZUPE£NIAJ¥CEGO

LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� TECHNIKUM 

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

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

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

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

stacjonarnej i zaocznej
ul. Miñska 1/5 

(w pobli¿u dworców Wschodniego
i Wileñskiego)

tel. 022 818 70 21

OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Szko³y Beaty Myd³owskiej s³yn¹
z tego, ¿e kszta³c¹ nowoczeœnie, da-
j¹c absolwentom solidne kompeten-
cje zawodowe.

Ró¿norodna oferta edukacyjna
skierowana jest nie tylko do gimna-
zjalistów, uczniów liceów ogólno-
kszta³c¹cych, lecz tak¿e do doro-
s³ych, którzy chcieliby dokoñczyæ
przerwan¹ œcie¿kê kszta³cenia. 

Szko³a przy ulicy Kaleñskiej 3 ist-
nieje od roku 1999 i decyzj¹ MEN nr.
1901/99 posiada uprawnienia szko³y
publicznej. 

Uczniowie pobieraj¹ naukê w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym, Techni-
kum Fryzjerskim i Policealnej
Szkole Kosmetycznej. Poza szko³a-
mi dziennymi s³uchacze kszta³c¹ siê
w piêciu szko³ach zaocznych - Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym, Liceum
Uzupe³niaj¹cym (po zasadniczej
szkole zawodowej), Liceum Profilo-
wanym o kierunku ekonomiczno-ad-
ministracyjnym oraz us³ugowo-go-
spodarczym, Technikum Fryzjerskim
(po zasadniczej szkole zawodowej),
oraz Policealnej Szkole Kosmetycz-
nej o profilu technik us³ug kosmetycz-
nych oraz technik us³ug fryzjerskich. 

„Kaleñska” to gwarancja kszta³-
cenia na wysokim poziomie! 

Luksusowo wyposa¿one pra-
cownie, wspó³praca z licznymi fir-
mami kosmetycznymi (m.in. Dermi-
ka, Chantarelle, Jadwiga, Depileve, dr
Eris, Julien d’Irvy, Allwaves, Euro-Sty-
le, Renee Blanche, Leo, Suavys&Ian

Zachary, Wella), oraz œledzenie no-
woœci w bran¿y daj¹ mo¿liwoœæ zdo-
bycia wysokich kwalifikacji. Uczniowie
maj¹ do dyspozycji pracownie ko-
smetyczne, które zosta³y wyposa¿o-
ne w fotele kosmetyczne, zestawy ko-
smetyczne (stolik, lampa bezcienio-
wa, vapozon), darsonval + peloty,
ultradŸwiêki, drena¿ limfatyczny, gal-
wan, woskownice, aparat do mikro-
dermabrazji, depilatory i inne, przydat-
ne urz¹dzenia. W zakres przekazywa-
nej wiedzy wchodzi anatomia z fizjolo-
gi¹ oraz wiadomoœci z dziedziny takiej
jak dermatologia. W kosmetyce wa¿-
na jest tak¿e fizykoterapia. S³uchacze

zapoznaj¹ siê ze œwiat³olecznictwem,
elektrolecznictwem, ultradŸwiêkami,
wodolecznictwem, kinezyterapi¹, ma-
sa¿em leczniczym oraz leczeniem
ciep³em i zimnem.

Pracownie fryzjerskie s¹ chlub¹
szko³y. Wyposa¿ono je w nowocze-
sne g³ówki treningowe, fotele obroto-
we, wózki fryzjerskie, klimazon, myj-
kê, szczotki, suszarki, prostownice
do w³osów, maszynki do strzy¿enia,
brzytwy, nie wspominaj¹c o grzebie-

niach, szczotkach i wa³kach. Kszta³-
cenie jest wszechstronne. Uczniowie
czerpi¹ wiedzê z dziedziny rysunku
zawodowego, projektowania prze-
strzennego w zawodzie fryzjer, teorii
koloru i kompozycji plastycznych, hi-
storii fryzur oraz stylizowania w pe³-
nym zakresie.

Renomowane firmy z bran¿y ko-
smetycznej, w porozumieniu ze
szko³¹, oferuj¹ s³uchaczom i kadrze
pedagogicznej nieodp³atne uczest-
nictwo w profesjonalnych szkole-
niach i pokazach, zakoñczonych
certyfikatami. To pozwala kadrze
i absolwentom szkó³ z ul. Kaleñskiej
byæ zawsze na topie, jeœli chodzi
o kompetencje i kompleksowe przy-
gotowanie zawodowe.

Gimnazjaliœci, maturzyœci oraz
doroœli, zainteresowani dalszym

kszta³ceniem, maj¹ do dyspozycji
œwietny zespó³ profesjonalistów, ³¹-
cz¹cych umiejêtnoœci zawodowe
i pedagogiczne z wielk¹ ¿yczliwoœci¹
i zrozumieniem dla zró¿nicowanych
grup uczniów oraz s³uchaczy. Tu na-
prawdê mo¿na siê odnaleŸæ.

Zajêcia z informatyki oraz jêzyki
obce to bardzo wa¿ny element
wspó³czesnej codziennoœci, dlatego
te¿ szko³a oferuje specjalne kursy,
przygotowuj¹ce do matury, które pro-
wadzone s¹ przez doœwiadczonych
pedagogów. 

Szko³a kosmetyczna i fryzjerska
mo¿e pochwaliæ siê œwietnymi wyni-
kami egzaminu potwierdzaj¹cego
kwalifikacje zawodowe. Zdaje je
ponad 95% uczniów do nich
przystêpuj¹cych. Równie¿ matu-
rzyœci pomyœlnie zdaj¹ egzamin doj-
rza³oœci. Œrednia zdawalnoœci s³u-
chaczy ze wszystkich szkó³ (w tym
zaocznych i dla doros³ych) wynosi
ponad 80% .

W dziesiêciolecie swojej dzia³alno-
œci w paŸdzierniku 2009, obok ju¿
dzia³aj¹cych szkó³ otwarta zostanie
Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczo-
œci – studia licencjackie. Studenci
kszta³ciæ siê bêd¹ na dwóch kierun-
kach, Kosmetologia ze specjaliza-
cj¹ kosmetologia ogólna i Kosme-
tologia ze specjalizacj¹ stylizacji
w³osów. 

Czy kszta³cenie na Kaleñskiej
kosztuje? Niekoniecznie! Wszyst-
kie licea s¹ bezp³atne! P³atne s¹
tylko technika i kszta³cenie policeal-
ne, lecz czesne jest tu wyj¹tkowo
niskie! AS 2009

Kaleńska – szkoły 
dla Ciebie!

Fot. Katarzyna Paku³a Fot. Katarzyna Paku³a

Fot. Katarzyna Paku³a

SZKOŁY BEATY MYDŁOWSKIEJ, 
WARSZAWA, UL. KALEŃSKA 3, 
TO JEST TO CZEGO SZUKASZ!

Szczegó³y, dotycz¹ce warunków kszta³cenia, rekru-
tacji oraz wymaganych dokumentów, znajduj¹ siê na
stronach internetowych szkó³ Beaty Myd³owskiej: 

www.szkolakosmetyczna.pl 
ww.liceadladoroslych.pl 

www.technikum-fryzjerskie.pl
Pod nr tel: (022) 870 54 29; (22) 619 32 25; (022) 425 51 34 dy¿uruj¹

pracownicy, którzy odpowiedz¹ na wszystkie nurtuj¹ce pytania.  
e-mail: szkolakosmetyczna@neostrada.pl

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

SZAFYSZAFY,,
GARDEROBYGARDEROBY,,
MEBLEMEBLE
KUCHENNEKUCHENNE

Przyk³adowa zabudowa wnêki
z drzwiami przesuwnymi o wymiarach

wys. 270, szer. 160, g³. 70.
Wnêtrze kolor, wype³nienie drzwi:

1 x lustro, 1 x p³yta.
Koszt z monta¿em 1220 z³
Tel. 0504−925−811
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Pole Mokotowskie uratowane. Choæ chyba nikt do koñca nie wie jakim cu-
dem, bo jeszcze chwilê przed g³osowaniem wygl¹da³o, ¿e nic z tego nie bêdzie.
Oto bowiem radni Prawa i Sprawiedliwoœci doszli do wniosku, i¿ projekt planu
zagospodarowania jest Ÿle przygotowany. A jak Ÿle przygotowany, to nie nada-
j¹cy siê do procedowania. I – przy niewielkiej pomocy radnego Klimaszewskie-
go z SLD przeg³osowali… nie g³osowanie na komisji czêœci uwag do planu zg³o-
szonych. Pojawi³ siê wiêc problem proceduralny: czy Rada mo¿e g³osowaæ, sko-
ro komisja nie g³osowa³a. Szef Komisji Pawe³ Czekalski zg³osi³ w imieniu Komi-
sji wniosek o zdjêcie punktu z porz¹dku obrad. Chwilê póŸniej radny Pawe³ Cze-
kalski nie zgodzi³ siê z wnioskiem Przewodnicz¹cego Paw³a Czekalskiego. W re-
zultacie Pawe³ Czekalski by³ gór¹: Rada odrzuci³a wniosek Komisji (zg³oszony
przez Czekalskiego) i popar³a wniosek Czekalskiego (zg³oszony przez Czekal-
skiego), by nad planem procedowaæ.  Plan zreferowany w imieniu Komisji przez
przewodnicz¹cego Czekalskiego poparli wszyscy obecni (w tym radny Czekal-
ski). Pole uratowane. 

Wci¹¿ natomiast nie wiadomo, co dalej z Parkiem Skaryszewskim. Zapowia-
dana na po³owê czerwca analiza ekologiczna zapêdów wyrêbowych Ratusza
wci¹¿ do radnych nie dotar³a. Czas leci, a prace w parku zim¹ mog¹ okazaæ siê
trudne. Czy¿byœmy znów okazali siê profetami wieszcz¹c, i¿ – tradycyjnie –
przed wyborami samorz¹dowymi pojawi siê projekt… rewitalizacji Parku?

Nie wiadomo te¿, co z naszym ulubionym Szpitalem Grochowskim. Chwalony
przez nas dyrektor Bromboszcz ewakuowa³ siê z placówki na z góry upatrzon¹
pozycjê zastêpcy dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej. Do szpitala (bêd¹cego
w – delikatnie mówi¹c – nieciekawej sytuacji finansowej) przyjdzie wiêc nowy
szef. A w³aœciwie szefowa. Prosto z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Przejœcie Bromboszcza do BPZ to jeden z elementów realizowanej przez pre-
zydenta Jacka Wojciechowicza wizji poprawiania po nies³awnej pamiêci poprze-
dniku b³êdów i zaniechañ. O ile bowiem nowego kierownictwa biura nie udawa-
³o siê niektórym znaleŸæ przez prawie pó³tora roku, o tyle Wojciechowicz za³a-
twi³ to w pó³tora miesi¹ca. Szefa œci¹gn¹³ z Makowa Mazowieckiego. Z dyplo-
mem lekarskim, prawniczym, MBA i kilkoma pomniejszymi. I opini¹ faceta,
o którym w niezas³u¿onym, powiatowym SP ZOZ mówi¹ tylko dobrze. Zastêp-
c¹ medycznym zosta³ – jak ju¿ wspomnieliœmy – Bromboszcz. Z dyplomem spe-
cjalisty ginekologa i doœwiadczeniem w warszawskich ZOZ-ach. Uczciwie za-
znaczmy: z ¿adnego go nie wyrzucono! Ca³oœci dope³nia dyrektor Stanis³aw Ku-
sak – by³y wójt Koby³ki odpowiedzialny za inwestycje i finanse. Nasz poczciwy
Marcin Zakrzewski wróci³ na stanowisko naczelnika wydzia³u, ale wszystkie
wróble æwierkaj¹, i¿ szykuje siê nie tylko do obrony doktoratu, ale tak¿e objê-
cia „ma³ego ZOZiku”. Za pó³tora roku pracy w warunkach szczególnie szkodli-
wych dla zdrowia nale¿y mu siê jak nikomu innemu. 

Gdyby nie to, ¿e Zakrzewskiego lubimy, zasugerowalibyœmy i¿ jest wyma-
rzonym kandydatem do objêcia wakuj¹cego stanowiska szefa Izby Wytrze-
Ÿwieñ. Niestety do Izby WytrzeŸwieñ chêtnych stoi kolejka. Swoj¹ kandydatkê
forsuje szefowa sto³ecznego bezpieczeñstwa genera³owa Miros³awowa Ewa Ga-
wor. Protegowana dziœ pracuje na Targówku i na Kolsk¹ mia³aby bli¿ej. Nieste-
ty, swojego kandydata ma tak¿e szef Stra¿y Miejskiej. W wytrzeŸwia³ce wi-
dzia³by emerytowanego (w sile wieku, jak to w Policji) twórcê programu „Bez-
pieczne Miasto”. Z doœwiadczeniem w zarz¹dzaniu, prewencji i inwestycjach.
Gdybyœmy mieli obstawiaæ to – patrz¹c na dotychczasowe potyczki – stawia-
my na komendanta. 

Nowy szef Kolskiej bêdzie mia³ trochê roboty. Nie tylko bowiem przepisy na-
kazuj¹ mu windykowaæ op³aty od „pensjonariuszy” (z zasady koszty egzekucji
przekraczaj¹ wartoœæ egzekwowan¹), ale tak¿e dostosowywaæ Izbê do standar-
dów. Na pocz¹tek trzeba budynek ociepliæ, na co w bud¿ecie Warszawy ju¿ zna-
leziono odpowiednie œrodki. To notabene jedyne œrodki, jakie w czerwcu Rada
przyzna³a na inwestycje w ochronê zdrowia. Ale w lipcu ma byæ lepiej. 

W ogóle lipiec zapowiada siê fajnie: ciep³o (lato), zakorkowanie (dyrektor
Witek) i z 3 sesjami Rady Warszawy. Jedn¹ zwyczajn¹ (jak kie³basa) i dwoma
uroczystymi. Z czego jedn¹ na specjalne ¿yczenie ambasady Chin, która nijak
nie mog³a znieœæ faktu, i¿ „ten Chiñczyk” (Dalajlama) odbierze godnoœæ Hono-
rowego Obywatela Stolicy wraz z Micha³em Sumiñskim (Zwierzyniec). Dla Jego
Œwi¹tobliwoœci organizuje siê wiêc osobn¹ uroczystoœæ… dwa dni wczeœniej. 

PODPATRYWACZ

Dom dla wszystkich – Kolska

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska

podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. 

i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF

i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

(od ul. Granicznej), 
tel. 789 59 62, 789 61 07

kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

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

To wspania³a okazja do
wspomnieñ i podsumowañ. Mi-
nione 90 lat to przede wszyst-
kim blisko wiek wspania³ej hi-
storii tej instytucji.

Biblioteka zosta³a powo³ana
do ¿ycia dok³adnie 13 czerwca
1919 roku, z rozkazu Ministra
Spraw Wojskowych gen. dyw.
Józefa Leœniewskiego. Pierw-
szym dyrektorem zosta³ por. dr
Marian Kodyñski. G³ówna
Ksi¹¿nica Wojska Polskiego
(tak brzmia³a w 1919 roku pe³-
na nazwa CBW) zosta³a powo-
³ana do ¿ycia po 123 latach nie-
woli, w niepodleg³ej ju¿ Pol-
sce. To stawia³o j¹ na czo³o-
wym miejscu wœród innych in-
stytucji, którym powierzono
misjê odbudowy nauki i kultu-
ry wojskowej. To w³aœnie jej
zadaniem by³o gromadzenie,
przechowywanie i katalogowa-
nie ksi¹¿ek z zakresu wojsko-
woœci. 

- Okres miêdzywojenny to la-
ta rozkwitu biblioteki, która sta-
³a siê w krótkim czasie ogólno-
polsk¹ kuŸni¹ myœli i kultury
wojskowej – podkreœla dr hab.

Aleksandra Skrabacz, obecny
dyrektor biblioteki. – Bibliote-
ka nie ogranicza³a siê jedynie
do funkcji wypo¿yczania ksi¹-
¿ek, ale pe³ni³a jednoczeœnie ro-
lê wojskowej instytucji kultury
– dodaje. 

Historia nie szczêdzi³a te¿ bi-
bliotece trudnych momentów.
W czerwcu 1952 roku los insty-
tucji stan¹³ pod znakiem zapy-
tania, wraz z decyzj¹ o jej roz-
formowaniu. Na szczêœcie piêæ

lat póŸniej uda³o siê j¹ na nowo
wskrzesiæ do ¿ycia.

Bez w¹tpienia prze³omowym
momentem w dziejach bibliote-
ki by³o przyznanie jej obecnej
siedziby przy ul. Ostrobram-
skiej 109. Dziêki temu, w la-
tach 90-tych mog³a siê ona bez
przeszkód rozwijaæ. 

- W bardzo dobrych warun-
kach lokalowych, dziêki przy-

chylnoœci prze³o¿onych i wspar-
ciu wielu innych podmiotów
sta³a siê wojskow¹ instytucj¹
kultury, promieniuj¹c¹ sw¹
dzia³alnoœci¹ na ca³y kraj –
wspomina dyrektor Skrabacz.

Warto zatrzymaæ siê na chwi-
lê nad misj¹ Centralnej Biblio-
teki Wojskowej. Funkcje, które
w pe³ni s¹ z³o¿one. To nie tylko
gromadzenie i przechowywanie
zbiorów, ale tak¿e ich ochrona
i konserwacja. To jeden z naj-

trudniejszych obszarów dzia³al-
noœci biblioteki, wymagaj¹cy
specjalistycznej wiedzy konser-
watorskiej i ogromnego do-
œwiadczenia. To tak¿e funkcja
naukowa oraz spo³eczna. Taka
instytucja jak Centralna Biblio-
teka Wojskowa to przede wszy-
stkim warsztat pracy: nie tylko
dla kszta³c¹cych siê w dziedzi-
nie nauk wojskowych, ale tak¿e
dla zawodowych ¿o³nierzy. 

Pamiêtaj¹c o swojej bogatej
historii, biblioteka nie zapomina
o wytyczaniu nowych szlaków
na przysz³oœæ. Na pocz¹tku XXI
wieku znane s¹ ju¿ dwa podsta-
wowe kierunki jej rozwoju.

- Jako instytucja centralna,
dostrzegamy potrzebê odbudo-
wy sieci bibliotekarstwa woj-
skowego – podkreœla Aleksan-
dra Skrabacz. – Z drugiej zaœ
strony, jako instytucja wojsko-
wa stanowi nierzadko pierwszy
kontakt spo³eczeñstwa z woj-
skiem – dodaje. 

Pod¹¿aj¹c tym szlakiem, bi-
blioteka organizuje rozmaite
konferencje, prowadzi lekcje
historyczne dla m³odzie¿y czy
praktyki dla studentów. O tym,
¿e Centralna Biblioteka Woj-
skowa idzie z duchem czasu,
œwiadczy te¿ wdro¿enie w I po-
³owie 2009 roku najnowszej
technologii informatycznej
w dziedzinie bibliotekarstwa.
Dziêki temu w bardzo krótkim
czasie ma szansê staæ siê jedn¹
z najnowoczeœniejszych insty-
tucji w kraju. Marta Maruna

Co roku podczas Jarmarku ulica Flo-
riañska têtni prawdziwym praskim gwa-
rem. Tak by³o i tym razem. Zreszt¹ chêt-
nych do zabawy na Pradze by³o tak wielu,
¿e zainteresowanie imprez¹ przeros³o ocze-
kiwania samych organizatorów.

- Ju¿ w pierwszych godzinach roz-
daliœmy ponad 150 ulotek z progra-
mem imprezy. To œwietny wynik – tym
bardziej, ¿e w tych dniach mieliœmy
spor¹ konkurencjê, chocia¿by trady-
cyjne wianki na Podzamczu – mówi
Beata Bieliñska - Jacewicz, rzecznik
prasowy urzêdu dzielnicy Praga Pó³-
noc. – Nie bez znaczenia by³o te¿ to,
¿e sprzyja³a nam pogoda – dodaje.

Du¿e zainteresowanie Jarmarkiem
to oczywiœcie nie tylko zas³uga ³adnej
pogody. W tym roku w programie im-
prezy by³o wyj¹tkowo du¿o atrakcji.
Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e w mi-
niony weekend Floriañsk¹ zaw³adn¹³ ta-
niec. Ju¿ w sobotê mo¿na tam by³o zoba-
czyæ pokazy tañca towarzyskiego i wspó³-
czesnego oraz wystêpy mistrzów gor¹cych
latynoskich rytmów: samby i salsy. 

Punktem kulminacyjnym imprezy by³y
przyznawane po raz pierwszy nagrody

„Florian”. W niedzielne popo³udnie og³o-
szono wyniki konkursu. 

– Postanowiliœmy uhonorowaæ osoby,
które swoj¹ prac¹, twórczoœci¹ przyczynia-
j¹ siê do  budowania pozytywnego wizerun-
ku naszej dzielnicy – t³umaczy Bieliñska-

Jacewicz. – To taki uk³on dzielnicy w stronê
praskich spo³eczników – dodaje.

Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê m.in.
praski streetworker (czyli osoba pracuj¹ca
z trudn¹ m³odzie¿¹ – przyp. red.) Tomasz
Szczepañski, „Kapela Praska” oraz dyrek-
cja warszawskiego ZOO. 

– Nie ma ¿ycia bez Pragi – podkreœlali na
scenie cz³onkowie zespo³u. Ta nagroda to
nie jedyny wyraz uznania dla zespo³u – na
konkursie kapel w Przemyœlu zostali ostat-
nio uznani najlepsz¹ kapel¹ podwórkow¹
w Polsce.

Humor dopisywa³ te¿ Ewie Zbonikow-
skiej, zastêpczyni dyrektora warszawskiego
ZOO.

– Nasz ogród od wielu lat jest w czo³ów-
ce najlepszych europejskich ogrodów zoo-
logicznych – mówi³a. – Moim marzeniem
jest, ¿eby pra¿anie znali wszystkie imiona
zwierz¹t zamieszkuj¹cych nasze ZOO.
A jest ich niewiele, bo tylko 5 tysiêcy – ¿ar-

towa³a pani dyrektor.
Przez ca³¹ imprezê warszawiacy

mogli spróbowaæ tradycyjnych py-
sznoœci: swojskiej kie³basy, sera ko-
ryciñskiego czy chleba ze smalcem.
Dodatkowo, zorganizowano Nieusta-
j¹cy Konkurs Wiedzy o Pradze, który
cieszy³ siê olbrzymi¹ popularnoœci¹
wœród uczestników Jarmarku. Naj-
m³odsi mogli wzi¹æ udzia³ w konkur-
sie plastycznym, w którym malowali
praskie pomniki.

Podczas imprezy promowano ko-
lejny ciekawy projekt: Letnie Space-
ry Praskie, które rozpoczn¹ siê ju¿

w przysz³¹ sobotê. 27 czerwca na Placu
Weteranów 1863 r. spotykaj¹ siê wszyscy,
którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w spacerze pod
has³em „Szlakiem trzech wyznañ”. To
pierwszy z letnich spacerów, które bêd¹
odbywaæ siê regularnie, przez ca³e wakacje. 

(m.m.)

90 lat minęło…
90 lat wspania³ej historii, ponad 610 tysiêcy
zgromadzonych zbiorów wartych blisko 18 mi-
lionów z³otych oraz prawie 2,5 tysi¹ca czytelni-
ków ka¿dego miesi¹ca. Centralna Biblioteka
Wojskowa im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
przy ul. Ostrobramskiej w czerwcu obchodzi wy-
j¹tkowy jubileusz – 90-lecie swojego istnienia. 

PPrraasskkiiee  kklliimmaattyy  pprrzzyy  FFlloorriiaańńsskkiieejj
Pokazy taneczne, mnóstwo konkursów i tradycyjne, mazo-
wieckie smako³yki – a to wszystko przy dŸwiêkach najlep-
szych praskich kapel. W miniony weekend mieszkañcy Pragi
bawili siê na IV Jarmarku Floriañskim.
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O atrakcyjnoœci dzielnicy
œwiadcz¹ miêdzy innymi ludzie
j¹ zamieszkuj¹cy. Jeœli przyj¹æ
tê miarê, to najbardziej atrak-
cyjnym miejscem do mieszka-
nia w Warszawie jest bez w¹t-
pienia Saska Kêpa. Ma swoje
œwiêto, ma swój hymn. Najlep-
sza poetka i najbardziej znana
jej mieszkanka, Agnieszka
Osiecka, rozs³awi³a w tekstach
swoich piosenek urodê Saskiej
Kêpy. Dziœ poetka ma swój po-
mnik, siedzi sobie przy kawiar-
nianym stoliczku, a mieszkañcy
w ho³dzie dla jej talentu co-
dziennie przynosz¹ œwie¿e
kwiaty, nawet zim¹.

Sask¹ Kêpê umi³owali sobie
ludzie wolnego ducha. Wielu tu
aktorów, piosenkarzy, kompo-
zytorów, malarzy, naukowców.
Miêdzy innymi za swoje miej-
sce do ¿ycia wybra³ j¹ te¿ Stani-
s³aw Sojka. Piosenkarz wiele
razy podkreœla³, jak bardzo
przywi¹zany jest do Saskiej Kê-
py, jak lubi tu byæ... Po drugiej
stronie ulicy, mieszkaj¹ te¿
dwaj doroœli synowie piosenka-
rza Kuba (28) i Antek (25), te¿
muzycy. Pracuj¹ razem w Soy-
ka Sextet. Stanis³aw Sojka ma
tu ulubione knajpki, wœród nich
jest afrykañska, prowadzona
przez Senegalczyków.

Pan Stanis³aw zacz¹³ wystê-
powaæ ju¿ w wieku 7 lat. Œpie-
wa³ (sopranem) w gliwickim

chórze katedralnym. Gdy mia³
14 lat zosta³ koœcielnym organi-
st¹. Potem uczy³ siê w Liceum
Muzycznym w Katowicach
i katowickiej Akademii Mu-
zycznej (aran¿acja kompozy-
cji). Na scenie zadebiutowa³
w listopadzie 1978 roku recita-
lem w Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Trzydziestolecie
swojej kariery Stanis³aw Sojka
uczci³ wydaniem dwóch p³yt
Solo Recital i Rocznik 59. Za-
debiutowa³ te¿ jako aktor w fil-
mie „Jutro bêdzie lepiej” Doro-
ty Kêdzierzawskiej (zagra³ poli-
cjanta). W tym roku, 26 kwiet-
nia œwiêtowa³ swoje 50 urodzi-

ny, a 3 maja prezydent Lech
Kaczyñski odznaczy³ go Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. PóŸniej
w ³ódzkim klubie Wytwórnia
w ramach cyklu „Wytwórnia
Kina Niemego” muzycznie zi-
lustrowa³ nakrêcony 80 lat
wczeœniej film „Szlakiem hañ-
by”. Wci¹¿ „obchodzi” 30-lecie
pracy artystycznej. 17 czerwca
w Centrum Promocji Kultury
zagra³ koncert w towarzystwie
m.in. Wojciecha Karolaka i Ya-
niny. W czerwcu uka¿e siê te¿
premierowy album artysty.

Sam rozbrajaj¹co przyznaje,
¿e ci¹gle siê rozwija i ci¹gle
uczy siê na w³asnych do-
œwiadczeniach. Ludziom za-
pad³ w pamiêci zaskakuj¹cy
moment, kiedy zostawi³ ¿onê
i czworo dzieci dla mi³oœci
swojego ¿ycia, aktorki Gra¿y-
ny Treli. Okaza³o siê szybko,
¿e zamiast spodziewanej rado-
œci zmiana przynios³a mu
wielki ból. Wyrzuty sumienia.
Niespe³nienie. Na szczêœcie
od rodziny dosta³ drug¹ szan-
sê. Ocali³ przyjaŸñ z ¿on¹,
a dzieci te¿ nie odwróci³y siê
od niego. 

„Przygoda z brunetk¹” spra-
wi³a, ¿e zweryfikowa³ swoje ¿¹-
dania do ¿ycia. Wa¿na jest mi-
³oœæ, ale konieczna jest jeszcze
przyjaŸñ, zaufanie, lubienie ko-
chanego cz³owieka. 

Czterech synów artysty, jak
on maj¹ dusze artystyczne. Naj-
starszy Kuba gra na perkusji,
m³odszy Antek dba o nag³oœnie-
nie, najm³odsi 17-letni bliŸnia-
cy: Marcin uczy siê gry na per-
kusji w szkole muzycznej, a Jan
interesuje siê sztukami wizual-
nymi. Z dwoma starszymi syna-
mi jest na co dzieñ, bo wspólnie
graj¹ w zespole, który s³usznie
nazywaj¹ orkiestr¹ ¿ycia. Czy
m³odsi panowie S., którzy dziœ
mieszkaj¹ z mam¹ na wsi pod
Olsztynem, te¿ do nich do³¹cz¹?
W ¿yciu wszystko mo¿e siê
zdarzyæ, a wtedy dr¿yjcie inne

kapele. Bo nie od dziœ wiado-
mo, ¿e w rodzinie jest si³a.

Jak lubi¹ spêdzaæ z sob¹ czas
panowie z Saskiej Kêpy? Naj-
proœciej. Du¿o rozmawiaj¹.
O wszystkim. Wspólnie urz¹-
dzaj¹ prywatki. Graj¹ w koœci.
W karty. Takie mêskie sprawy.
Wszyscy lubi¹ dobre jedzenie,
wiêc dobrze te¿ gotuj¹. Synowie
wpadaj¹ do ojca, albo to pan
Stanis³aw goœci dzieci, siedz¹
przy stole, delektuj¹ siê i gadaj¹.
Z takich rozmów rodz¹ siê za-
skakuj¹ce pomys³y na koncert.
A wspólne granie cieszy ich
chyba najbardziej. (cm)

REKLAMA REKLAMA

W Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga
Po³udnie przy ul. Podskarbiñskiej Stanis³aw
Sojka œwiêtowa³ 30-lecie scenicznej dzia³al-
noœci. Benefis by³ bardzo kameralny.

Ale ta intymnoœæ nie przeszkadza³a w tym, ¿eby publika ¿y-
wio³owo i emocjonalnie reagowa³a na œpiew i wypowiedzi arty-
sty. A Stanis³aw Sojka (mieszkaniec Saskiej Kêpy) zdawa³ siê
pos³uchaæ rady danej mu za kulisami przed koncertem przez
muzycznego guru – Marka NiedŸwieckiego: – Stachu, ten kon-
cert musi byæ wyj¹tkowy – mówi³ twórca legendarnej Listy
Przebojów „Trójki”. – Choæby dlatego, ¿e z powodu tej impre-
zy zosta³ odwo³any w CPK wieczorek taneczny dla seniorów...
A ty wiesz, czym takie odwo³anie mo¿e siê skoñczyæ? Ja
wiem, bo sam ju¿ jestem seniorem... Sojka nie straci³ rezonu:
– Ty seniorem? Tylko teoretycznie Marku. Tylko teoretycznie...

„Stanis³aw Sojka i Goœcie” – taki by³ tytu³ benefisowego kon-
certu. Na scenie w CPK wyst¹pi³ m.in. jazz mainstream’owy
zespó³ Sojki z pocz¹tku lat ’80 ubieg³ego wieku, jak i aktualna
formacja artysty SOYKA SEXTET PLUS. Tak¿e wœród publicz-
noœci znaczn¹ czêœæ stanowili goœcie zaproszeni przez jubila-
ta. 

Benefis Stanis³awa Sojki „Mieszkaniec” obj¹³ patronatem
medialnym. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e od dzielnicy Praga Po³u-
dnie artysta otrzyma³ jubileuszowy prezent w postaci portretu
autorstwa Jacka Frankowskiego. ar

STANIS£AW SOJKA
MIESZKAÑCY
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Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

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

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY
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Dwudniowe spotkanie ze s³ynn¹ orkiestr¹
przyci¹gnê³o na Grochowsk¹ 272 t³umy warsza-
wiaków. I choæ w sobotnie przedpo³udnie, 13
czerwca, si¹pi³ uporczywy, nieprzyjemny deszcz,
wszyscy czekali cierpliwie a¿ wybije godzina 11
i brama dawnego Instytutu Weterynarii otworzy
siê dla goœci. Schowanych pod parasolami mie-
szkañców przywitali ciep³o Janusz Marynowski,

dyrektor Sinfonii Varsovii i Tomasz Kucharski,
burmistrz dzielnicy Praga Po³udnie.

Uratowany skarb
- To wydarzenie porównywalne do decyzji o bu-

dowie Narodowego Centrum Sportu, Stadionu
Narodowego. Praga Po³udnie staje siê, wed³ug
naszych oczekiwañ i marzeñ, dzielnic¹ kultury
i sportu – nie ukrywa³ radoœci Tomasz Kucharski.
- Powstanie tu sala koncertowa na dwa tysi¹ce
miejsc i Europejskie Centrum Muzyki. Ca³y ten
park, o powierzchni 2,6 ha, zostanie zamieniony

w ogród sztuk. Wiod¹c¹ bêdzie muzyka, ale swo-
je miejsce znajd¹ równie¿ malarstwo, rzeŸba i in-
ne dziedziny sztuki – zapowiada³ burmistrz.

Jak podkreœli³ Tomasz Kucharski, pomys³ prze-
kazania tego w³aœnie obiektu Sinfonii Varsovii
narodzi³ siê na Pradze Po³udnie. - Starania o to,
aby go zdobyæ, trwa³y dwa lata. Uda³o siê i dziê-
ki temu ocaliliœmy najcenniejszy, moim zdaniem,

zabytek dzielnicy – powiedzia³ burmistrz w roz-
mowie z „Mieszkañcem”.

O historii tego wyj¹tkowego miejsca opowie-
dzia³ goœciom varsavianista Jaros³aw Zieliñski.
Instytut zbudowano w latach 1899-1900. War-
szawa by³a wówczas pod zaborem rosyjskim,
projekt architektoniczny okaza³ego gmachu po-
wsta³ w Petersburgu (jego autorem by³ W³adimir
Pokrowski). Jako placówka naukowa, politycz-
nie obojêtna, Instytut Weterynarii móg³ siê roz-
wijaæ nawet wówczas. O jego lokalizacji na ów-
czesnej granicy Warszawy zadecydowa³y dwa

czynniki: koniecznoœæ zapewnienia obs³ugi sa-
nitarnej znajduj¹cych siê w pobli¿u targowisk,
na których handlowano koñmi i byd³em oraz
wybudowanie przebiegaj¹cej tu¿ obok linii ko-
lejki w¹skotorowej z Jab³onny do Karczewa. Na
tle wiejskiego na po³y krajobrazu dawnego Gro-
chowa okaza³y gmach wyró¿nia³ siê przepy-
chem – do dziœ zachowa³y siê marmurowe po-
sadzki i misternie kute balustrady. W okresie
miêdzywojennym placówkê przej¹³ Uniwersytet
Warszawski, a w 1952 objê³a j¹ Szko³a G³ówna
Gospodarstwa Wiejskiego. W kwietniu tego ro-
ku ca³y kampus kupi³o zaœ miasto, z przeznacze-
niem na siedzibê Sinfonii Varsovii, która jest sa-
morz¹dow¹ instytucj¹ kultury. 

Nie tylko muzyka
Choæ formalne przekazanie obiektu planowane

jest na lipiec, oficjalne otwarcie odby³o siê wcze-
œniej. 

- Ju¿ chcemy zapoznaæ z t¹ przestrzeni¹ mie-
szkañców i realizowaæ tu projekty kulturalne, nie
czekaj¹c na zakoñczenie remontu, który mo¿e po-
trwaæ kilka lat. Jak siê okazuje, mo¿na dzia³aæ nie
inwestuj¹c ani z³otówki – przekonywa³ dyrektor
Janusz Marynowski, a weekend z Sinfoni¹ Varso-
vi¹ by³ dobitnym potwierdzeniem s³usznoœci jego
s³ów. Opuszczone wnêtrza do swoich celów na-
prêdce zaadaptowali artyœci. Spektakl teatralny,
offowe eksperymenty, kameralne koncerty – na
brak wra¿eñ publicznoœæ nie mog³a narzekaæ. 

- Bardzo chcielibyœmy znaleŸæ tu swoje miejsce
na sta³e i wspó³tworzyæ tê now¹ jakoœæ, któr¹ bê-
dzie powstaj¹ce w tym miejscu centrum kultury,
zarówno wysokiej, jak i niezale¿nej. Wa¿ne jest
równie¿, ¿eby mieszkañcy Pragi przychodzili tutaj
i uto¿samiali siê z tym miejscem – dzieli³ siê refle-
ksj¹ £ukasz Czapski z Grupy Twórczej Super-
market, która zapraszaj¹c zwiedzaj¹cych do
udzia³u w swych dzia³aniach artystycznych za-
chêca³a ich do dzielenia siê swoimi pomys³ami na
zagospodarowanie terenu Instytutu. 

Najwiêkszym zainteresowaniem warszawia-
ków cieszy³ siê niedzielny koncert Sinfonii Var-
sovii pod batut¹ Krzysztofa Pendereckiego. Mu-
zycy zagrali na plenerowej scenie, ustawionej na
ty³ach g³ównego gmachu. Kapryœna pogoda tym
razem sprzyja³a melomanom – na czas koncertu
niebo siê rozchmurzy³o i licznie zgromadzona

publicznoœæ mog³a w skupieniu wys³uchaæ kom-
pozycji Ludwiga van Beethovena i samego Krzy-
sztofa Pendereckiego. Maestro, wyraŸnie zado-
wolony z udanego koncertu i gor¹cego przyjêcia,
jakie zgotowali orkiestrze s³uchacze, po wystêpie
zasadzi³ przed budynkiem Instytutu drzewko. 

- Cz³owiek czuje siê dobrze tam, gdzie zapuœci
korzenie, a ja, przez to drzewo, które zasadzi³em,
w symboliczny sposób zapuœci³em tu w³aœnie ko-
rzenie. To pocz¹tek – powiedzia³ Krzysztof Pen-
derecki „Mieszkañcowi” i zapowiedzia³ wybudo-
wanie przy Grochowskiej sali koncertowej na
miarê potrzeb stolicy. Na kolejne imprezy war-
szawska publicznoœæ nie bêdzie jednak musia³a
czekaæ do czasu ukoñczenia planowanej inwesty-
cji. Dyrektor Marynowski zapowiada nastêpne
wydarzenia kulturalne ju¿ w sierpniu, a 12 wrze-
œnia ma siê tu odbyæ koncert fina³owy festiwalu
„Sinfonia Varsovia swojemu miastu”.

Przemysław Bogusz

SSiinnffoonniiaa  VVaarrssoovviiaa  wwrreesszzcciiee  uu ssiieebbiiee
Uroczyste otwarcie siedziby orkiestry w dawnym Instytucie
Weterynarii SGGW by³o wydarzeniem dla ca³ej Warszawy.
Wkrótce ma tu têtniæ puls ¿ycia kulturalnego stolicy.

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

„SPO£EM” WSS PRAGA PO£UDNIE
DH „Universam – Grochów” ul. Grochowska 207
w wydzielonym stoisku miêsno-wêdliniarskim

oferuje do sprzeda¿y

Wspó³pracujemy wy³¹cznie z solidnymi i uznanymi producentami!

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW
parter (dzia³ spo¿ywczy) czynny pon.-pi¹tek 6.00-20.00

sobota 8.00-19.00

Firma Materia³y Budowlane

Al. Pi³sudskiego 55, 
05-070 Sulejówek

zatrudni

pracownika do 
dzia³u sprzeda¿y

Osoby zainteresowane
prosimy o przes³anie CV

na adres 
e-mail: biuro@euro-bud.pl

lub kontakt 
tel. 509-677-107

MIÊSO 
WIEPRZOWE

WO£OWE, CIELÊCE
w szerokim asortymencie

PO BARDZO ATRAKCYJNYCH
PROMOCYJNYCH CENACH

Krzysztof Penderecki i orkiestra Sinfonia Varsovia zostali gor¹co przyjêci przez warszawsk¹ publicznoœæ

Goœci powitali dyrektor Janusz Marynowski 
i  burmistrz  Tomasz  Kucharski.

REKLAMA REKLAMA
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REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

Z A P R A S Z A M Y !
Ponadto tak, jak w latach poprzednich onkologia, 

ginekologia, endokrynologia, poradnia chorób sutka.

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

BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA

Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
tel. 022 672-79-36 022 509-82-81

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

S Z A N O W N I  P A Ñ S T W O !
Informujemy, ¿e Centrum Medyczne Saska Kêpa NZOZ
wynegocjowa³o z NFZ œwiadczenie us³ug w zakresie:
laryngologia, alergologia, urologia, dermatologia, 

diabetologia, neurologia, chirurgia ogólna, 
ortopedia, reumatologia.

03-977 Warszawa,  ul. Marokañska 16      www.cm-saska-kepa.pl
tel. 022 610-10-57, 022 671-631-13, 022 672-78-57

Dr Jan Ciszecki by³ szefem
Szpitala Dzieciêcego przy ul.
Niek³añskiej. By³ szefem pe³n¹
gêb¹, tzn. takim, który dobro
szpitala, a wiêc dobro leczo-
nych dzieci, wynosi³ ponad
wszystko. Dyrektorem by³ od
1991 do 2002 roku. Dziesiêæ
lat. Jego dekada, to inwestycje
podnosz¹ce poziom diagnosty-
ki – w szpitalu pojawi³ siê to-
mograf komputerowy, nowo-
czesna ultrasonografia i labora-
torium oraz inwestycje techno-
logiczne – sterylizacja i nowo-
czesna, ekologiczna kot³ownia.
Za Ciszeckiego zlikwidowano
szpitalne zaka¿enia ¿ó³taczk¹.
Ciszecki udanie zabra³ siê rów-
nie¿ za finansow¹ stronê funk-
cjonowania szpitala - racjonali-

zowa³ koszty, z powodzeniem
szuka³ zarobków na zewn¹trz. 

Taki on dobry? No, to go
w ³eb. Inny doktor, zreszt¹ taki,
któremu Ciszecki poda³ rêkê,
chwyci³ za pióro i hajda pisaæ.
Z zaanga¿owaniem, z pasj¹,

z poczuciem misji… mistrzo-
stwo œwiata, doprawdy. Kon-
trolerzy NIK na dziesiêæ mie-
siêcy rozgoœcili siê w dwóch
wygospodarowanych dla nich
pomieszczeniach szpitalnych.
Na papier, który trzeba by³o
przeznaczyæ na kopie potrzeb-
nych im dokumentów, na pew-
no poszed³ ca³kiem spory la-
sek. Szczegó³owe kontrole
trwa³y w 1998, 2000 i 2002 ro-
ku. Si³¹ rzeczy wiêc, w pew-
nym momencie kontrolerzy
kontrolowali wyniki kontroli
innych kontrolerów. Wszyst-
kich zaœ sprawdza³a prokuratu-
ra, która pracowa³a jak ma-
szynka. Donos – œledztwo, do-
nos – œledztwo… Nic dziwne-
go, ¿e niektórzy tzw. „dzienni-

karze œledczy” mieli ucztê, jak
stado rekinów w miejscu kata-
strofy statku pasa¿erskiego.
Wokó³ Ciszeckiego trwa³ istny
sabat czarownic. 

Szczególne sensacje wzbu-
dza³a przyszpitalna Fundacja

„Zdrowie”. W tej sprawie jed-
nak i my mamy jedno zastrze-
¿enie. Nasze zdziwienie budzi
mianowicie, i¿ w tej Fundacji
pracowa³a ¿ona dr Ciszeckiego.
Co prawda w dzia³alnoœci Fun-
dacji, podobnie jak w dzia³al-
noœci szpitala i dyrektora Ci-
szeckiego, nie wykryto niczego
nagannego, to jednak ludzie in-
teligentni powinni rozumieæ, ¿e
takich rzeczy siê nie robi. Jeœli
Kowalski zostaje wójtem,
a Kowalska prowadzi hurtow-
niê papieru biurowego, i jeœli
Kowalska wygra przetarg na
dostawê tego papieru do urzêdu
gminy, to choæby to by³ najucz-
ciwszy przetarg na œwiecie, na
najlepszych dla gminy warun-
kach ekonomicznych, to i tak
sytuacja bêdzie dwuznaczna.
Z góry trzeba tego unikaæ. Ma
dr Ciszecki nauczkê. 

Poza tym ma wy³¹cznie saty-
sfakcjê. Ze wszystkich zarzu-
tów zosta³ uniewinniony
w dwóch instancjach i prawo-
mocnie. Trwa³o to jednak sie-
dem lat. Satysfakcja dosiêg³a
dyrektora na emeryturze. 

Happy end? Zale¿y jak dla
kogo. Dla niego tak, dla nas,
obywateli, niekoniecznie.
Sprawa dr Ciszeckiego jest
jedn¹ z tych spraw, które
w ostatnich latach postawi³y

pod znakiem zapytania po-
ziom zawodowy i etykê pro-
kuratorów. Jeœli kontrole NIK,
jedna po drugiej, niczego nie
wykazuj¹, a prokuratura uma-
rza kolejne oskar¿enia? To
czy naprawdê prokuratura
musi reagowaæ nowym œledz-
twem na kolejny donos? Czy
zamiast oskar¿anych nie po-
winna poprosiæ na rozmowê
donosiciela? Czy prokuratura
musi widzieæ wy³¹cznie prze-
pis, rezygnuj¹c z rozumu?
Wszczynaæ postêpowanie „dla
œwiêtego spokoju”, ¿eby nikt
siê nie przyczepi³? Ju¿ nie
mówimy o merytorycznie dru-
zgoc¹cej ocenie s¹du, wymie-
rzonej w przywo³ane przez
prokuraturê ekspertyzy, stano-
wi¹ce fundament aktu oskar-
¿enia. 

Ciekawi jesteœmy jak czuj¹
siê teraz oskar¿yciele dr Ci-
szeckiego, jak siê czuje zarz¹d
organu za³o¿ycielskiego szpita-
la i rzecznik odpowiedzialnoœci
zawodowej, gdy czytaj¹, ¿e de-
cyzj¹ prezesa S¹du Okrêgowe-
go w Warszawie dr Jan Ciszec-
ki zosta³ ustanowiony i zaprzy-
siê¿ony jako bieg³y w zakresie
zarz¹dzania i organizacji opieki
zdrowotnej? 

Niestety, w ostatnich latach
przypadek dr Ciszeckiego nie
jest jedynym poddaj¹cym
w w¹tpliwoœæ sam¹ istotê
urzêdu prokuratorskiego. Are-
szty wydobywcze, próby wy-
muszania zeznañ, próby wp³y-
wania na zeznania, tak obficie
opisywane w prasie, ponuro
uzupe³niaj¹ prze¿ycia dyrekto-
ra Szpitala Dzieciêcego na
Niek³añskiej. 

Gratuluj¹c mu satysfakcji
chcemy powiedzieæ – i tak by³o
nieŸle. Mogli przecie¿ przyjœæ
z kamer¹, o szóstej rano, wywa-
liæ drzwi z futryn¹ i skuæ przy-
gniataj¹c kolanem do pod³ogi...

Red. 

Dyrektorzy od zdrowia
Ponad rok poszukiwañ… i jest. Nowym
dyrektorem Biura Polityki Zdrowotnej
w warszawskim ratuszu zosta³ Dariusz
Hajdukiewicz, by³y szef szpitala w Mako-
wie Mazowieckim. Jego zastêpc¹ miano-
wano Witolda Bromboszcza, dyrektora
Szpitala Grochowskiego. 

Stanowisko „dyrektora od zdrowia” to od lat tzw. gor¹cy
sto³ek. Szefowie Biura byli albo zwalniani, albo tylko pe³nili
obowi¹zki, a gdy ju¿ pojawiali siê chêtni, by sprawowaæ pieczê
nad dziesiêcioma miejskimi szpitalami i kilkudziesiêcioma
przychodniami, to ratusz uniewa¿nia³ konkursy – dwa nie przy-
nios³y rozstrzygniêcia, bo ¿aden kandydat nie by³ w oczach
w³adz miasta wystarczaj¹co dobry.

Od niedawna za zdrowie w mieœcie odpowiada wiceprezydent
Jacek Wojciechowicz i wreszcie pojawi³a siê pe³na obsada Biu-
ra Polityki Zdrowotnej. A nowi dyrektorzy maj¹ nad czym pra-
cowaæ. Szpitale ton¹ w d³ugach (np. Szpital Praski lub Solec),
a z dotychczasowych pomys³ów na przekszta³cenie placówek
w spó³ki niewiele wynika. 

Kim jest nowy szef Biura Polityki Zdrowotnej? Dariusz Haj-
dukiewicz jest chirurgiem. Dotychczas zarz¹dza³ SP ZOZ ZZ
w Makowie Mazowieckim – z sukcesami. Pracowa³ tam od
1988 roku, a placówka z Makowa Mazowieckiego mo¿e siê po-
chwaliæ np. brakiem d³ugów albo tym, ¿e jako pierwsza w re-
gionie uruchomi³a Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy.  

Nowy dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej jest magistrem
marketingu i zarz¹dzania. Ukoñczy³ te¿ studia prawnicze oraz
studia podyplomowe MBA w Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczo-
œci i Zarz¹dzania im. KoŸmiñskiego.

To nie koniec zmian w ratuszu. Zastêpc¹ do spraw medycz-
nych w BPZ zosta³ Witold Bromboszcz, dotychczasowy dyrek-
tor Szpitala Grochowskiego, który pe³ni³ tê funkcjê od paŸdzier-
nika 2008 roku. Wczeœniej Witold Bromboszcz wiele lat by³
szefem przychodni na warszawskim Targówku. Nowy zastêpca
w BPZ warszawskiego ratusza ma specjalizacjê z po³o¿nictwa
i ginekologii. Ukoñczy³ te¿ podyplomowe studia mened¿erskie
dla kadry medycznej wraz z programem MBA we wspomnianej
szkole im. KoŸmiñskiego. 

Nastroje w „mieœcie” wraz z wybraniem nowego szefostwa s¹
ró¿ne. – Nareszcie praktyk w urzêdzie. Tego by³o trzeba w tej in-
stytucji – mówi¹ jedni. – Mam mieszane uczucia. Brakuje mu
doœwiadczenia w urzêdniczej pracy – us³yszeliœmy natomiast od
dyrektora jednego z warszawskich szpitala. – Czas poka¿e –
kwituj¹.

Zadania dla nowej dyrekcji wydaj¹ siê oczywiste. Najwa¿-
niejsze to odd³u¿enie miejskich szpitali oraz przygotowanie ich
do przekszta³ceñ. Kolejna dra¿liwa kwestia to Szpital na po³u-
dniu stolicy – wci¹¿ go brakuje. Lena Piątek

Młyny niesprawiedliwości
Bardzo trudno jest powiedzieæ, czy to hi-
storia doktora Jana Ciszeckiego (na zdjê-
ciu) jest ponura, czy wy³aniaj¹cy siê z niej
obraz naszego wymiaru sprawiedliwoœci.

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

GGoośścciiee  jjaaddąą!!  NNiieekkttóórryycchh  ttaakkii
ookkrrzzyykk  pprrzzyypprraawwiiaa  oo ddrreesszzcczzee..
ZZwwłłaasszzcczzaa,,  ggddyy  wwyyjjeecchhaallii  nnaa
wweeeekkeenndd  lluubb  kkiillkkaa  ddnnii  nnaa  ddzziiaałł−−
kkęę,,  bbiioorrąącc  ttyyllkkoo  ttoo,,  ccoo  nnaajjppoo−−
ttrrzzeebbnniieejjsszzee..  CCoo  rroobbiićć,,  bbyy  kkaażż−−
ddaa  wwiizzyyttaa  cciieesszzyyłłaa  oorraazz,,  bbyy
ssaammeemmuu  nniiee  bbyyćć  nniieemmiillee  wwii−−
ddzziiaannyymm  ggoośścciieemm??

1. Uzgadniaj przyjazd przy−
najmniej z kilkudniowym wy−
przedzeniem. Nie obrażaj się,
gdy gospodarze zaproponują
inny termin – oni też mogą
mieć swoje plany.

2. Przyjeżdżając do kogoś
na działkę, ZAWSZE weź ze
sobą „coś do herbaty” i „coś
konkretnego”, na przykład na
grilla albo michę sałatki. Unik−
niesz kłopotliwych sytuacji.

3. Na działce zawsze miej
w pogotowiu „dyżurne” ciast−
ka czy krakersy oraz np. bły−
skawiczny budyń – to dosko−
nały sos do własnych owoców.

4. Goście przyjeżdżają od−
począć, a nie objadać się. Wy−
starczy podać herbatę z mi−
łym wyjaśnieniem: „Szkoda, że
nie wiedzieliśmy wcześniej, by−
libyśmy się przygotowali!” Gdy
jesteś gościem, przyjmij to
z uśmiechem i ciesz się spo−
tkaniem. Nie obrażaj się za
brak obfitego stołu, wszak
Twój przyjazd zaskoczył do−
mowników!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Nie mamy najmniejszej władz nad naszym klimatem. Jest i już.

Kształtowany niezmiennie przez trzy czynniki: obieg wody, obieg
ciepła i krążenie powietrza, pozostaje w każdej krainie w podob−
nych, co roku powtarzalnych parametrach. Równikowy, okołobiegu−
nowy czy umiarkowany, każdy z nich jest jednak po trosze nieprze−

widywalny. Oto najciekawsze rekordy klimatyczne, według Wikipedii:
Najwyższą temperaturę odnotowano 13.09.1922 w Libii – aż 57,8 oC w cieniu. W Pol−

sce – 29.07.1921 r. na Opolszczyźnie, w miejscowości Prószków – 40,2 oC!
Rekordowo niskie temperatury pojawiły się na Antarktydzie, dnia 21.07.1983 – 89,6 oC,

zaś najniższe temperatury w Polsce – 11.01.1941 w Siedlcach, aż − 41 oC. W Afryce – w Ma−
roku, 11.02.1935 r., −23,9 oC.

Najmniej opadów spadło w Aricy w Chile – średnia z 59 lat to ledwie 0,7 mm, podczas gdy
w Afryce najsuchsza była Wadi Halfa, ze średnimi opadami deszczu rzędu 2,5 mm rocznie.
W Polsce, w latach 1931−1960 najmniej opadów było w okolicy Suwałk, bo średnio 333 mm.

322 dni z burzami rocznie przypadały w Indiach (Bogor), a największe, bo aż 91%
usłonecznienie to Yuma, Arizona, USA. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Sezon na truskawki w pe³ni! Cieszmy siê wiêc 
nimi, póki mo¿na.

✓✓ Dziecinnie proste: gotowy spód biszkoptowy posmaruj lek-
ko ogrzanym, by ³atwiej siê rozprowadza³o, mas³em orzecho-
wym lub kremem czekoladowym. Na to warstwa waniliowego
serka homogenizowanego. Oziêb ca³oœæ, gdy zimne, na wierz-
chu u³ó¿ ca³e, op³ukane i równie¿ zimne truskawki bez szypu³ek.
Polej je tê¿ej¹c¹ galaretk¹, koniecznie truskawkow¹. Mo¿na te¿ przygotowaæ ciasto
w tortownicy – wówczas dobrze, by warstwa galaretki nad ciasno u³o¿onymi truskaw-
kami tworzy³a g³adk¹ powierzchniê. Znakomite i aromatyczne, zw³aszcza na zimno!

✓✓ Dla doros³ych: dwie szklanki mocno dojrza³ych, lecz jêdrnych truskawek dok³a-
dnie op³ucz, po czym zmiksuj z 1/2 l s³odkiego szampana lub wina musuj¹cego.
Wszystkie sk³adniki powinny byæ bardzo zimne. Wlej do pucharków, do ka¿dego do-
daj kulkê lodów waniliowych, udekoruj œwie¿¹, przekrojon¹ na pó³ truskawk¹ i listkiem
œwie¿ej miêty.

✓✓ Wytworne: plastry schabu lub polêdwiczki wieprzowe leciutko rozbij, skrop octem
balsamicznym (nie innym!), posyp sol¹ i œwie¿o mielonym pieprzem, wstaw do lodów-
ki. Po 2-3 godzinach wrzuæ je na patelniê z rozgrzan¹ oliw¹, usma¿ tak, jak lubisz
i od³ó¿ na przygotowany, ogrzany talerz; przykryj szczelnie foli¹ aluminiow¹, by nie
styg³y. Do pozosta³oœci po sma¿eniu dodaj 1/4 l bulionu (ostatecznie mo¿e byæ z ko-
stki), 2 ³y¿ki octu balsamicznego, 4-5 ³y¿ek miodu (niekoniecznie musi byæ p³ynny), 
3 ³y¿eczki cukru br¹zowego, koniecznie trzcinowego. Zagotuj mocno mieszaj¹c, by
po³¹czyæ sk³adniki i gotuj na bardzo du¿ym ogniu a¿ zredukujesz sos do 1/3 pocz¹t-
kowej objêtoœci. Wówczas wrzuæ ca³e truskawki (bez szypu³ek, bardzo œwie¿e i bar-
dzo dojrza³e), zagotuj, polewaj gotowe miêso. Œwietne z ry¿em, koniecznie posypa-
ne œwie¿¹ bazyli¹ i tymiankiem, z przewag¹ bazylii.

✓✓ Staroœwieckie: ugotuj makaron. Najlepiej ³azanki, uszka, krajanka lub muszelki.
Truskawki niestarannie rozgnieæ widelcem. Polej nimi ostudzony makaron, a na
wierzch ka¿dej porcji po³ó¿ czubat¹ ³y¿kê serka waniliowego. Zamiast serka mo¿na
u¿yæ sosu czekoladowego! Kto lubi i musi, niech sobie dos³odzi. Kto siê odchudza,
niech pamiêta o serkach light i da wiêcej truskawek a mniej makaronu. Smacznego!

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Najlepszy uczeń wygłasza przemówienie

ostatniego dnia szkoły. W tym roku to Jaś
wyjmuje kartkę i czyta: − Chciałbym przede
wszystkim podziękować mojej kochanej ma−

mie, za jej codzienną troskę o mnie i za to jak mnie wycho−
wała, jak mi pomaga. Kocham ją nad życie i sam nie wiem,
kim byłbym dzisiaj gdyby nie jej… yyy… − tu usiłuje odczy−
tać jakieś słowo, wreszcie mówi:

− Przepraszam, że przerwałem, ale pismo mojej mamy jest
okropnie nieczytelne!

☺ ☺ ☺
Świadectwa rozdane, Jaś biegnie w podskokach do domu.
− Kowalski! – woła za nim nauczycielka. – Co ci tak weso−

ło, masz przecież prawie same pały?!
− A, bo jeszcze tylko lanie od ojca i już wakacje!!!

☺ ☺ ☺
Ojciec ogląda świadectwo Jasia. Od góry do dołu pały, je−

dynie ze śpiewu piątka. Kręci głową i mówi:
− No, że też ci się jeszcze śpiewać chciało…!

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

Pragnienie czynów i potrzeba dzia³ania bêd¹
dominowa³y w Twoim zachowaniu przez naj-
bli¿sze tygodnie. W sprawach zawodowych
dojdziesz do szybkich sukcesów, a w uczu-
ciach mo¿esz liczyæ na uœmiech Wenus.
W krêgach towarzyskich Twój optymizm i chêæ
pomocy innym spotkaj¹ siê z pe³n¹ akceptacj¹
otoczenia. Na pewno bêdzie ciekawie i nie bê-
dziesz narzekaæ na brak wra¿eñ. 

�� BYK 22.04-21.05
Potrafisz czerpaæ si³y z pró¿nowania. I gdyby
to by³o mo¿liwe odda³byœ siê mi³emu leniucho-
waniu bez koñca, zw³aszcza na ³onie natury,
gdzieœ w lesie lub na ³¹ce pe³nej pachn¹cych
zió³ i kwiatów. Ale nie przeci¹gaj struny, bo kie-
dyœ skoñczy siê cierpliwoœæ Twoich bliskich
i wtedy mo¿esz gorzko ¿a³owaæ. Postaraj siê
byæ mniejszym egoist¹ i wyka¿ siê jakimkol-
wiek zaanga¿owaniem w sprawy rodzinne
i lepsze kontakty z otoczeniem. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Mog¹ targaæ Tob¹ przeró¿ne uczucia, co w pew-
nym momencie doprowadzi do niepewnej sytu-
acji psychicznej. W sprawach zawodowych
Twoja niecierpliwoœæ mo¿e doprowadziæ do
pewnej nerwowoœci i dodatkowo przysporzyæ Ci
niepotrzebnych wrogów. Na sta³oœæ mo¿esz li-
czyæ natomiast w uczuciach, dlatego dbaj o bli-
sk¹ osobê i spêdzaj z ni¹ jak najwiêcej czasu.

�� RAK 22.06-22.07
Poczujesz przyp³yw animuszu i si³ witalnych.
Optymizm i dobry nastrój bêd¹ Ci towarzyszy-
³y przez najbli¿sze tygodnie, zw³aszcza, ¿e
czeka Ciê ciekawa i daleka podró¿. Ciep³y kli-
mat, morze i s³oñce bêd¹ wspania³¹ opraw¹
dla ma³ego flirtu lub spotkañ towarzyskich. Za-
dbaj tylko o odpowiedni¹ oprawê i nastrój.

�� LEW 23.07-23.08
Nie bêdzie to teraz naj³atwiejszy okres dla Cie-
bie. Dlatego pohamuj swoj¹ wybuchowoœæ, bo
mo¿esz wiele straciæ zw³aszcza w sprawach
zawodowych. Nie bêdzie to jednak z³y czas
pod wzglêdem finansowym. Jeœli jesteœ w sta-
³ym zwi¹zku, uczucia rozkwitn¹ na nowo, a sa-
motne Lwy mog¹ liczyæ na spotkanie kogoœ in-
teresuj¹cego.

�� PANNA 24.08-23.09
Twoje wrodzone zalety bêd¹ teraz zbieraæ pre-
miê. Wiele spraw uda siê nadgoniæ i bêdzie to
udany czas nie tylko pod wzglêdem finanso-
wym, ale i towarzyskim. Przyp³yw energii
i optymistyczne nastawienie do ludzi zjednaj¹
Ci wielu nowych przyjació³.

�� WAGA 24.09-23.10
Przed Tob¹ miesi¹c pe³en emocji i szans na
spe³nienie. Ka¿dy nowy pomys³ w sprawach

zawodowych spotka siê z du¿ym zaintereso-
waniem ze strony prze³o¿onych. Mo¿e to byæ
przyczynkiem do dla dalszych pomys³ów i sa-
tysfakcji w realizowaniu marzeñ. Nie rozpa-
miêtuj te¿ zanadto przesz³oœci i tego co by³o,
ciesz siê ka¿d¹ chwil¹.

�� SKORPION 24.10-23.11
Pozytywne dni dla Twoich planów. Tylko tak
dalej. Twoja przebojowoœæ, realizm i inteligen-
cja bêd¹ w pe³ni wykorzystane w za³atwieniu
wa¿nych spraw. Nie tylko zawodowych, ale
i towarzyskich. W Twoim przypadku nie ma let-
nich uczuæ, jest albo wszystko lub nic. Potra-
fisz siê tak zapamiêtaæ w tym co robisz, ¿e tyl-
ko pozazdroœciæ takiej gorliwoœci. Uwa¿aj tyl-
ko, abyœ siê nie poparzy³… 

�� STRZELEC 24.11-22.12
W najbli¿szych dniach Twoje uczucia bêd¹ wy-
maga³y pewnych korekt w zachowaniu i ich
okazywaniu. Twoja intuicja mo¿e trochê zawo-
dziæ i nie zawsze w porê uda Ci siê dostrzec
niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce w kontaktach
miêdzyludzkich. Zbytnie zaufanie i pewnoœæ
swego mo¿e skoñczyæ siê rozczarowaniem.
Dlatego nie wybieraj najtrudniejszej dla siebie
drogi.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Teraz jest Ci potrzebny tylko spokój, a wszyst-
ko pójdzie jak po maœle. W pracy bêdzie spo-
ro zajêæ, ale odpowiednio wykorzystany czas
i optymistyczne nastawienie bêd¹ du¿ym u³a-
twieniem w tych trudniejszych chwilach. Pozy-
tywne nastawienie do otoczenia zaowocuje
dobrymi kontaktami w dalszych negocjacjach.
Twoje serce mo¿e teraz siê zabiæ mocniej dla
kogoœ z bliskiego otoczenia, ale z podjêciem
wa¿nych decyzji w tym temacie wstrzymaj siê
na pewien czas. 

�� WODNIK 21.01-19.02
W sprawach zawodowych mo¿esz realizowaæ
siê pod ka¿dym wzglêdem, towarzysko te¿ nie
bêdziesz narzeka³ na nudê. £atwoœæ nawi¹zy-
wania kontaktów i wrodzona b³yskotliwoœæ bê-
d¹ bardzo pomocne przy za³atwianiu wa¿niej-
szych spraw. Nie staraj siê te¿ urozmaicaæ za-
nadto ¿ycia swojej rodzinie, bo mo¿e siê to Ÿle
skoñczyæ. Natomiast w Twoich myœlach królu-
j¹ ju¿ wakacje!

�� RYBY 20.02-20.03
Wspania³e zdrowie i dobra passa w sprawach
zawodowych i osobistych - to zapowiedŸ na
najbli¿sze dni. Nie unikaj trudnych spraw i jed-
noczeœnie wykorzystuj czas na zabawê i towa-
rzyskie spotkania, które lubisz. Zastanów siê
czy w relacjach z bliskimi osobami nie przesa-
dzasz zanadto z nadmiern¹ krytyk¹?

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 10/2009: „Brzydki jak noc”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Katarzyna Nowak z ul. Szaserów. Wa¿ne do 03.06.br.
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22 czerwca rozpoczê³a siê
akcja Lato w mieœcie 2009 skie-
rowana do wszystkich m³o-
dych warszawiaków –
uczniów szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów
i ponadgimnazjal-
nych. Organizatorzy
akcji przygotowali wiele
atrakcji. Bêd¹ to m.in. rejsy
przyrodnicze po Wiœle, wy-
cieczki po stolicy, poznawanie
innych kultur, pokazy najnow-
szych osi¹gniêæ i odkrywanie
tajników fizyki i astronomii,
zajêcia muzyczne, plastyczne
i sportowe. Udzia³ w akcji jest
bezp³atny! Wszystkie informa-
cje o akcji Lato w mieœcie 2009,
punktach dziennego pobytu
i specjalistycznych znajduj¹ siê
na stronach: www.lato.warsza-
wa.pl, www.um.warszawa.pl

� � �
Zarz¹d Transportu Miejskiego

uruchomi³ sta³y Punkt Obs³ugi
Pasa¿era na Dworcu Wschodnim.
To pierwsza tego typu placówka
w prawobrze¿nej Warszawie.
W placówce znajduje siê kasa
oraz punkt informacji. Odwiedza-

j¹cy bêd¹ mogli uzyskaæ informa-
cjê o komunikacji miejskiej oraz
taryfie biletowej, kupiæ bilety
i z³o¿yæ za¿alenia lub skargi.
W nowym POP-ie bêdzie mo¿na
równie¿ wyrobiæ spersonalizowa-
n¹ Warszawsk¹ Kartê Miejsk¹
(nale¿y przyjœæ z w³asnym zdjê-
ciem) i odebraæ gotow¹ kartê za-
mówion¹ przez internet. 

� � �
S¹siedzi dwóch posesji na

Saskiej Kêpie zapraszaj¹ 27
czerwca br., w sobotê
o godz.16.00 na podwórko przy
ul. Paryskiej 8/Rapperswilskiej
7. Na festynie z okazji 50-lecia
posesji bêdzie mo¿na zagraæ
w gry planszowe i wzi¹æ udzia³
we wspólnym sadzeniu blu-
szczu oraz obejrzeæ pokaz mul-
timedialny – Saska Kêpa dziœ
i pó³ wieku temu. 

� � �
Na lewym brzegu Wis³y roz-

poczê³y siê odwierty, a na pra-
wym ruszy³o wyburzanie. 

Burzenie domów to pocz¹tek
wielkiej inwestycji, która ma
roz³adowaæ korki na Modliñ-
skiej. Zgodnie z planem za trzy
lata wjazd na most Pó³nocny
bêdzie na skrzy¿owaniu
z Obrazkow¹. Na trzydziestu
dzia³kach mieszkaj¹ ludzie. Nie
wszyscy godz¹ siê na wypro-
wadzkê. Zapewne i tym razem
nie obejdzie siê bez problemów
przy wyw³aszczaniu gruntów... 

� � �
Metro Warszawskie przygoto-

wuje przetarg na 35 nowych po-
ci¹gów, czyli 210 wagonów.
Szacowany koszt: 240 - 250 mln
euro. To bêdzie kontrakt porów-
nywalny z zakupem 186 tram-
wajów dla Warszawy albo trwa-
j¹cym przetargiem na 20 szyb-
kich poci¹gów dla InterCity.
Dlaczego akurat 35 poci¹gów?
Do obs³ugi centralnego odcinka
drugiej linii (rondo Daszyñskie-
go - Dworzec Wileñski) wystar-

czy 20 sk³adów, które kursowa-
³yby co dwie minuty w szczycie.
12 kolejnych ma zasiliæ liniê
pierwsz¹ (Kabaty - M³ociny).
Metro szacuje, ¿e po otwarciu li-
nii drugiej automatycznie wzro-
œnie ruch na pierwszej. 

� � �
W dniach 12-14 czerwca

odbywa³y siê w Ko³obrzegu XII
Mistrzostwa Polski Sêdziów Ko-
szykówki. Wœród 29 zespo³ów
bior¹cych w nich udzia³ by³y 
3 dru¿yny z Warszawy, które za-
jê³y 7 i 11 miejsce i w ma³ym fi-
nale pokona³y zespó³ Koszalina
zajmuj¹c 3 miejsce. Warszawia-
cy zdobyli statuetki za: najwiêk-
sz¹ iloœæ koszy – Micha³ Sosin,
B³a¿ej Rymarczyk – wybrany zo-

sta³ do najlepszej pi¹tki turnieju,
Ryszard Buczma – zosta³ najstar-
szym zawodnikiem mistrzostw.
W zespo³ach ze stolicy wyst¹pili
m.in. mieszkañcy Pragi Po³u-
dnie: Katarzyna Mi³obêdzka,
Marcin Animucki, Robert Ka-
miñski i Ryszard Buczma.   

� � �
Pole Mokotowskie - uratowa-

ne! Radni jednog³oœnie uchwa-
lili - plan zagospodarowania te-
go terenu. Deweloper, który
chcia³ zabudowaæ Skrê zapo-

wiedzia³ - pozwanie miasta do
s¹du. Zdesperowani mieszkañ-

cy okolic Pola Mokotowskie-
go urz¹dzili przed Ratu-

szem nietypowy happe-
ning. Mimo odleg³oœci
- g³osy us³yszeli rajcy

obraduj¹cy w Pa³acu
Kultury. Decyzja radnych

ucieszy³a mieszkañców. Ner-
wowo zareagowa³ deweloper,
który planowa³ przebudowê
Skry. Bez wzglêdu na decyzjê
s¹du, deweloper bêdzie doma-
ga³ siê od miasta odszkodowa-
nia. 

� � �
25 czerwca o godz. 18.00

w Galerii przy Fabryczce ul.
Orwida 22 (ko³o OSiR Huragan)
w Wo³ominie odbêdzie siê zorga-

nizowany przez Oœrodek Doku-
mentacji Etnograficznej wernisa¿
wystawy Nikifor w Wo³ominie.
Rysunki i obrazki Nikifora u¿y-
czyli: Muzeum Miejskie w Za-
brzu, Pañstwowe Muzeum Etno-
graficzne w Warszawie i prywat-
ny kolekcjoner. Wystawê mo¿na
zwiedzaæ do 31 lipca br.

� � �
Po 15 latach przerwy, przy-

wrócono kolejowe po³¹czenie
Warszawy z Gór¹ Kalwari¹.
Dla pasa¿erów przygotowano
promocyjn¹ ofert¹ cenow¹. 

� � �
By³a siedziba KC PZPR przy

rondzie de Gaulle’a w rejestrze

zabytków. Œwietna architektura
i znakomity zespó³ projektowy -
K³yszewski, Mokrzyñski,
Wierzbicki. Dom Partii zawsze
budzi³ emocje, tak¿e teraz. Parê
tygodni temu, na wieœæ o pry-
watyzacji i sprzeda¿y gmachu
za bezcen, radny SLD Sebastian
Wierzbicki, wyst¹pi³ z wnio-
skiem o wpisanie go do rejestru
zabytków. Zachowania budyn-
ku na mapie Warszawy chce
tak¿e sto³eczny konserwator za-

bytków. Wojewódzki konserwa-
tor wszcz¹³ wiêc procedurê wpi-
su. Dom Partii ma byæ wpisany
do rejestru wraz z otoczeniem. 

� � �
NSZZ Emerytów i Ren-

cistów „Solidarnoœæ” Komisja
Terenowa Praga Po³udnie przy
ul. Grochowskiej 259 A (wej-
œcie od ul. Miêdzyborskiej 115
A) w lipcu bêdzie pe³niæ dy-
¿ury tylko w poniedzia³ki
w godz.10-13.         (mkp) (ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA

REKLAMA REKLAMA

W tej chwili budynek przy
ul. Poezji 5 zajmuj¹ wspólnie
Szko³a Podstawowa nr 76 oraz
Gimnazjum nr 101. Jednak obie
szko³y dzia³aj¹ na zasadzie
dwóch odrêbnych organizmów:
maj¹ osobne wejœcia, budynek
podzielony jest na dwie oddzie-
lone od siebie czêœci: gimna-
zjaln¹ i drug¹, któr¹ zajmuje
podstawówka. Osobny jest te¿
zespó³ pedagogiczny i dyrek-
cja. Jedyn¹ rzecz¹, któr¹
uczniowie obu szkó³ ze sob¹
dziel¹ jest sekretariat, wspólny
dla podstawówki i gimnazjum.

Sprawa po³¹czenia szkó³ w je-
den zespó³ wysz³a, jak mówi¹
rodzice i nauczyciele, przez
przypadek. W listopadzie ubie-
g³ego roku w szkole odby³o siê
zebranie z udzia³em w³adz dziel-
nicy. Sprawa dotyczy³a budowy
hali sportowej przy szkole. Od

lat boryka siê ona bowiem z bra-
kiem choæby jednego porz¹dne-
go boiska sportowego, na
którym dzieci mog³yby æwi-
czyæ. Tam naczelnik wydzia³u
oœwiaty urzêdu dzielnicy Wawer
poruszy³a kwestiê po³¹czenia
obu szkó³ w jeden zespó³. Po-
wód: najproœciej mówi¹c -
oszczêdnoœci. To spotkanie uru-
chomi³o ca³¹ machinê, która
w ci¹gu kilku miesiêcy dopro-
wadzi³a do tego, ¿e na najbli¿-
szej sesji Rady Warszawy, która
odbêdzie siê 9 lipca ma stan¹æ
punkt o po³¹czeniu obu szkó³.

O takim rozwi¹zaniu nie chce
jednak s³yszeæ ani dyrekcja, ani
grono pedagogiczne Szko³y
Podstawowej nr 76. Ostro pro-
testuje te¿ tutejsza Rada Rodzi-
ców. Dla nich, powody po³¹-
czenia obu szkó³ s¹ po prostu
absurdalne.

- My nie widzimy tu ¿adnych
oszczêdnoœci, co najwy¿ej na
jednej pensji: dyrektora – mówi
Ewa Gapon, przewodnicz¹ca
Rady Rodziców. – Po po³¹cze-
niu ma byæ tu jeden dyrektor
dla obu szkó³ – dodaje. 

Rodzice nie chc¹ po³¹czenia
podstawówki z gimnazjum
przede wszystkim w trosce
o bezpieczeñstwo tych m³od-
szych dzieci.

- Zapisywaliœmy nasze dzieci
do bezpiecznej podstawówki,
gdzie ka¿dy uczeñ jest znany
z imienia i nazwiska, czuje siê
bezpieczny – podkreœla Ewa
Gapon. – Nie wyobra¿am sobie,
¿eby nagle te dzieci znalaz³y siê
w samym centrum chaosu,
wœród obcej m³odzie¿y, wcho-
dz¹cej w okres dojrzewania –
dodaje.

Ewa ¯o³¹dek, nauczycielka
ze szkolnej œwietlicy równie¿
nie wyobra¿a sobie po³¹czenia
obu szkó³. - Ma³e dzieci trac¹
poczucie bezpieczeñstwa
w kontakcie z gimnazjalistami –
zaznacza. – Problem w tym, ¿e
od pocz¹tku nikt z nami tej de-
cyzji nie konsultowa³, posta-

wiono nas przed faktem doko-
nanym - mówi.

Jeden z nauczycieli zerówki
dodaje: - Nasze sprawy, które
dotycz¹ naszych dzieci s¹ za³a-
twiane poza naszymi plecami.
Jest to dla nas kompletnie nie-
zrozumia³e – podkreœla.

Sporo w¹tpliwoœci zwi¹za-
nych z ³¹czeniem obu placówek
ma te¿ Zofia Jakubowska, wie-
loletni dyrektor Szko³y Podsta-
wowej nr 76. 

- Nasza szko³a to szko³a z tra-
dycjami - podkreœla. – Ostatnio
obchodziliœmy 80-lecie jej ist-
nienia. Nie rozumiem, dlaczego
nagle ma zostaæ wcielona do
„zespo³u”, a jej tradycja za-
przepaszczona – mówi pani dy-
rektor. Dodaje, ¿e od wrzeœnia
szko³a zobowi¹za³a siê utwo-
rzyæ klasê dla szeœciolatków,
które rozpoczn¹ naukê w szko-
le podstawowej.

- W tej chwili ja nie mam za-
pewnionego placu zabaw dla
tych najm³odszych dzieci. Dla-
czego dzielnica nie zajmuje siê
rozwi¹zywaniem takich proble-
mów? – pyta Zofia Jakubow-
ska.

Andrzej Murat, rzecznik pra-
sowy urzêdu dzielnicy Warsza-
wa Wawer przys³a³ do redakcji
odpowiedŸ, bêd¹c¹ jednocze-
œnie uzasadnieniem projektu
uchwa³y o po³¹czeniu obu pla-
cówek. Czytamy w niej:

- Za utworzeniem zespo³u
szkó³ przemawiaj¹ wzglêdy de-
mograficzne, organizacyjne
i ekonomiczne. Zmniejszenie
liczby uczniów oznacza
zmniejszenie subwencji oœwia-
towej i trudnoœci z zatrudnie-
niem nauczycieli na pe³nych
etatach. Niepe³ne etaty powo-
duj¹ os³abienie wiêzi nauczy-
cieli ze szko³¹. Utrzymywanie
dwóch niedu¿ych placówek
szkolnych pod jednym dachem
oznacza ponoszenie wysokich
kosztów (odrêbne dyrekcje,
odrêbne biblioteki, specjali-
styczne klasy). Z tych punktów
widzenia utworzenie zespo³u
szkó³ pod jedn¹ dyrekcj¹ wyda-
je siê uzasadnione. Dla dzieci
i ich rodziców te zmiany nie
powoduj¹ ¿adnych komplikacji
– czytamy w uzasadnieniu.

Dzielnica dodaje, ¿e ju¿
w paŸdzierniku te zmiany by³y
konsultowane i z rodzicami,
i z nauczycielami. 

- Zamiar utworzenia zespo³u
by³ przedstawiony Mazowieckie-

mu Kuratorowi Oœwiaty i zyska³
pozytywn¹ opiniê – odpowiada
Andrzej Murat. – W Wawrze
dzia³a ju¿ podobny zespó³ - gru-
puj¹cy szko³ê podstawow¹ oraz
gimnazjum w Radoœci przy ul.
Bajkowej, o wiêkszej liczbie
uczniów. To rozwi¹zanie zdaje
tam egzamin – dodaje.

Takiej pewnoœci nie maj¹
jednak rodzice i nauczyciele.
Czuj¹, ¿e ich szko³a przez w³a-
dze dzielnicy zosta³a zepchniê-
ta na boczny tor. Przyk³ad?

– No uroczystych obchodach
80-lecia naszej szko³y, do
których nasze dzieci wspaniale
siê przygotowa³y, nie pojawi³
siê ¿aden z burmistrzów dziel-
nicy – mówi Ewa Gapon. 
– Jesteœmy zbulwersowani ta-
kim zachowaniem. To by³o po
prostu nie w porz¹dku wobec
szko³y, jej przyjació³, ca³ego
grona pedagogicznego i prze-
de wszystkim uczniów – doda-
je.

Œwiate³kiem w tunelu mo¿e
byæ fakt, ¿e komisja edukacji
miasta sto³ecznego Warszawy
negatywnie zaopiniowa³a pro-
jekt ³¹czenia szkó³. Byæ mo¿e
tak samo zag³osuj¹ radni na
najbli¿szej sesji Rady Warsza-
wy 9 lipca.

Marta Maruna

Nie chcą połączenia szkół
Rodzice, uczniowie i nauczyciele Szko³y
Podstawowej nr 76 w Wawrze protestuj¹.
Nie chc¹ zgodziæ siê na po³¹czenie podsta-
wówki z s¹siednim gimnazjum. Tu chodzi
o bezpieczeñstwo naszych dzieci – mówi¹
i zapowiadaj¹, ¿e na najbli¿szej sesji Rady
Miasta bêd¹ broniæ swojej szko³y.

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 25.06. godz. 19.00 - Kabaret „Filip z Konopi” Filipa
Borowskiego zaprasza na program pt. „Powitanie lata”, wstêp
wolny; 26.06. godz. 19.00 Wieczór z Teatrem TM  spektakl „Pi-
ranie w akwarium”, wstêp 10 z³; 29.06. godz. 18.30 W ramach
cyklu Swing Club wyst¹pi grupa Zygmunta Krzysztofa Jagodziñ-
skiego – Dixie Warsaw Jazzman, wstêp wolny; 30.06. godz.
19.00 „Anna Frank” – monodram w wykonaniu Moniki Gapiñ-
skiej. Scenariusz na podstawie „Dziennika Anny Frank” i re¿yse-
ria Julia Kotarska-Rekosz, wstêp wolny;
�� Cykl koncertów plenerowych - „Muzyczne spotkania
w Parku Skaryszewskim” – Muszla Koncertowa - 05.07.
godz. 16.00 „Warszawska piosenka” (piosenki zas³uguj¹ce na
wspomnienie, zwi¹zane treœci¹ z Warszaw¹, obejmuj¹ce okres
wczesnych lat XX w. a¿ do wspó³czesnoœci - w wykonaniu zna-
nego i lubianego pianisty warszawskiego Zbigniewa Rymarza
oraz artystów scen warszawskich);12.07. godz. 16.00 „Niezapo-
mniane melodie neapolitañskie” (s³ynne pieœni, piosenki, due-
ty oraz kwartety neapolitañskie - w wykonaniu warszawskich so-
listów operowych - kwartetu „Cantores Varsovienses” z akompa-
niamentem fortepianu);
�� Klub Kultury Goc³aw Filia Centrum Promocji Kultury ul.
Abrahama 10 - do 17.07. (poniedzia³ek – pi¹tek), godz. 7.30 –
17.00 w Klubie Goc³aw – wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y
w ramach akcji „Lato w Mieœcie”. Zapisy telefoniczne, e- mailo-
we lub osobiœcie. Udzia³ w akcji jest bezp³atny. 
�� Plac Weteranów 1863 roku – 27 czerwca (sobota) o godz.
10.00 – pierwszy w tym roku spacer, z cyklu Letnich Spacerów Pra-
skich, trasa: Szlakiem Trzech Wyznañ, wycieczkê prowadz¹ prze-
wodnicy Biura Turystycznego „Trakt”. Kolejne spacery w ka¿d¹
sobotê o godz. 10.00. Program imprezy na www.praga-pn.waw.pl;
�� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21
– 26.06. godz. 18.30 – Wieczorek taneczny dla Seniorów (bilety
w cenie 5 z³); 
�� Ogród Botaniczny PAN w Powsinie – 28.06.godz. 15.00 -
XIV Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzycz-
ne - Muzyka w kwiatach”: Koncert pt. „W ró¿anym ogrodzie”
w wykonaniu Eugene Indjiè (USA). 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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REKLAMA REKLAMA

Skrzy¿owanie ul. Szaserów
i Wspólnej Drogi znowu sta³o
siê miejscem tragedii.
W czerwcu zginê³a tutaj ko-
lejna osoba.

Mieszkañcy okolicznych bu-
dynków mówi¹, ¿e przy tym
skrzy¿owaniu ka¿dego tygodnia
dochodzi do kolizji lub wypadku.
O potrzebie budowy w tym miej-
scu sygnalizacji œwietlnej nasza
redakcja pisa³a dok³adnie dwa la-
ta temu („Mieszkaniec” Nr 13
z 2007 r. , dostêpny w interne-
towym archiwum na stronie
www.mieszkaniec.pl). Wtedy
œmierteln¹ ofiar¹ niebezpieczne-
go skrzy¿owania sta³ siê 21-letni
Pawe³, mi³oœnik Trabantów. Tym
razem zginê³a 71-letnia Teresa P.
- Do wypadku dosz³o rano, oko³o
godziny 7.40 – informuje nas Jo-
annna Wêgrzyniak ze po³udnio-
wopraskiej policji. – Urodzony
w 1971 roku Piotr G., który je-
cha³ pojazdem marki BMW
z nadmiern¹ prêdkoœci¹ potr¹ci³
œmiertelnie przechodz¹c¹ przez
przejœcie kobietê...

Za policyjnym komunikatem
kryje siê kolejna tragedia,
której mo¿na by unikn¹æ, gdy-
by przy tym skrzy¿owaniu za-
instalowane by³y œwiat³a. Ju¿
w 2007 r. przedstawiciel Zarz¹-
du Dróg Miejskich Adam Sta-
wicki obiecywa³, ¿e dokumen-
tacja techniczna budowy sygna-
lizacji œwietlnej na skrzy¿owa-
niu ul. Szaserów i Wspólnej
Drogi powinna byæ gotowa
„w pierwszym kwartale 2008
roku”, a sama inwestycja zrea-

lizowana przed 2009 rokiem.
Tymczasem, zamiast sygnaliza-
cji œwietlnej mamy kolejn¹,
niepotrzebn¹ œmieræ. Pytamy
wiêc rzecznika ZDM, Urszulê
Nelken, kiedy rzeczywiœcie
mo¿emy siê spodziewaæ œwiate³
przy tym niebezpiecznym
skrzy¿owaniu? – W tej chwili
projekt znajduje siê w zatwier-
dzaniu u Miejskiego In¿yniera
Ruchu – mówi pani rzecznik. –

Po uzgodnieniu wszelkich
szczegó³ów wróci do nas i jeœli
tylko znajd¹ siê œrodki na tê in-
westycjê, to my j¹ mo¿emy wy-
konaæ w kilka miesiêcy. A pro-
blem w³aœnie jest w „znalezie-
niu œrodków”. Jeœli Rada War-
szawy tych pieniêdzy nie za-
bezpieczy, to inwestycja nie
dojdzie do skutku. A temat tra-
gicznego skrzy¿owania po-
wróci przy kolejnym œmiertel-
nym wypadku... – Ile jeszcze
ludzi musi tu zgin¹æ, aby te
œwiat³a stanê³y? – pytaj¹ reto-
rycznie mieszkañcy. 

Najwy¿szy czas, aby przed-
stawiciele dzielnicy w Radzie
Warszawy zajêli siê t¹ spraw¹
i przypilnowali, aby Miasto za-
bezpieczy³o œrodki na budowê
sygnalizacji. Tym bardziej, ¿e
ta inwestycja jest potrzebna
tak¿e w ocenie dzielnicowych
samorz¹dowców. 

„Mieszkaniec”, który jak
wspomnieliœmy zajmowa³ siê
ju¿ tym tematem, z zadowole-

niem przyj¹³ zainteresowanie
spraw¹ innych mediów. Kwestia
koniecznoœci budowy sygnaliza-
cji œwietlnej przy tym skrzy¿o-
waniu zosta³a poruszona w kilku
gazetach. Tak¿e na spotkanie
z reporterami TVN Warszawa
przyby³a spora grupa mieszkañ-
ców lobbuj¹ca na rzecz poprawy
bezpieczeñstwa tego fragmentu
dzielnicy (na zdjêciu). Wœród
nich by³a m.in. kobieta, której
mama zginê³a tu ju¿ w 1981 ro-
ku. W³adze dzielnicy reprezento-
wa³ wiceburmistrz Marek Kar-
powicz. Adam Rosiński

Liczne na Pradze Po³udnie salony samocho-
dowe oferuj¹ dziesi¹tki typów samochodów.
Co wybraæ? Redakcja „Mieszkañca” postano-
wi³a pomóc. Bêdziemy testowaæ najciekawsze
modele, przekazuj¹c naszym Czytelnikom
wra¿enia z jazdy. Zaczynamy do chevroleta
cruze, udostêpnionego do testów przez salon
Nivette z ul. Lotniczej.

- Jak siê nim jeŸdzi? Najkrótsza odpowiedŸ
brzmi: dobrze! Auto robi wra¿enie - zdecydowa-
nie wyrasta rozmiarami ze swojego segmentu. No
bo niby to kompakt, a mierzy a¿  4,59 centyme-
trów, szerokoœæ te¿ pokaŸna - 1.79. To du¿o.
I wygodnie w œrodku.

Salon Nivette do testowania u¿yczy³ nam mo-
del z wy¿szej pó³ki - z dwulitrowym turbodie-
slem o mocy 150 KM i wersji wyposa¿eniowej
LS, oferuj¹cej miêdzy innymi system stabilizacji
toru jazdy. I ten 16 zaworowy silnik okazuje siê
byæ rzeczywiœcie œwietnym rozwi¹zaniem. Auto
„wkrêca” siê na obroty znakomicie, do setki roz-
pêdza siê w niespe³na 9 sekund, co u³atwia wy-
przedzanie w trudnych warunkach drogowych.
Producent deklaruje, ¿e ten silnik nie powinien
wiêcej spalaæ w cyklu mieszanym ni¿ 5,6 l,
a w mieœcie 7 litrów. Nam jednak je¿d¿¹c po uli-
cach stolicy nie uda³o siê zejœæ ze spalaniem - wg
wskazañ komputera pok³adowego - poni¿ej 9 li-
trów. Ale umówmy siê, jak na tej wielkoœci silnik
i na wa¿¹cy ponad 1400 kg samochód, jest to wy-
nik w granicach rozs¹dku.

Obszerne gabaryty Cruzea powoduj¹, ¿e kie-
rowca i pasa¿erowie maj¹ w œrodku mnóstwo
miejsca, choæ charakterystyczne dla stajni GM
zabudowanie kokpitu i konsoli œrodkowej powo-
duje, ¿e podró¿uj¹cy z przodu maj¹ jasno wyty-
czone miejsce dla siebie. I przyjemnoœæ obcowa-
nia z ³adnie zaprojektowan¹ przestrzeni¹, dla
której niew¹tpliwie inspiracj¹ by³ topowy model
Opla - insignia. Kolejn¹ mocn¹ stron¹ samocho-
du s¹ œwietnie wyprofilowane i doskonale trzy-
maj¹ce siedzenia o d³ugich siedziskach.

Cruze zosta³a zbudowany na nowej p³ycie
pod³ogowej, która wykorzystana bêdzie m.in.
przy produkcji nowego opla astra. Przyjête roz-
wi¹zania dobrze sprawdzaj¹ siê na drodze, bo te-

stowany przez nas chevrolet dobrze trzyma³ siê
jezdni, nie wykazuj¹c w zakrêtach chêci do
ucieczki z toru jazdy. Wspomaganie kierownicy
pozwala na precyzyjne reakcje, byæ mo¿e nawet
jest zbyt „twarde”, ale to rzecz gustu. Trudno na-
tomiast mieæ jakiekolwiek zastrze¿enia do mo¿li-
woœci manewrowych na parkingu. Tym bardziej,
¿e testowany przez nas model mia³ czujniki cofa-
nia.

Do niew¹tpliwych plusów zaliczyæ trzeba tak-
¿e: sprawnie dzia³aj¹ce hamulce (tarcze z przodu
i ty³u), dobra widocznoœæ we wszystkich kierun-
kach, bardzo efektywne œwiat³a.

Mankamenty? Do tej wersji silnikowej a¿ siê
prosi 6-biegowa skrzynia biegów! A i zastosowa-
na w aucie 5-biegowa przek³adnia mog³aby byæ
bardziej precyzyjna. Testuj¹c auto mieliœmy wra-
¿enie, ¿e biegi wchodz¹ doœæ chropowato i nie
koniecznie pod k¹tem prostym...

Producent deklaruje tak¿e, ¿e szczególny na-
cisk po³o¿y³ na jakoœæ i spasowanie elementów
plastikowych wewn¹trz samochodu. Nacisk mo-
¿e by³, ale najwyraŸniej nie mia³ on si³y prasy hy-
draulicznej. Bo plastiki nie s¹ jednak z najwy¿-
szej pó³ki.

Doœæ nieufnie mo¿na tak¿e podejœæ do deklaro-
wanej a¿ 450 litrowej pojemnoœci baga¿nika. P³a-
ska przestrzeñ, ograniczona dodatkowo wchodz¹-
cymi do œrodka kab³¹kami pokrywy na oko wy-
gl¹da na mniej. A s³abo wyt³umiona klapa przy
zamykaniu robi mnóstwo ha³asu.

Pora na podsumowanie. W swojej klasie jest to
auto oferuj¹ce naprawdê bardzo du¿o. Wykracza
zdecydowanie poza œredni¹, pukaj¹c - nie tylko
za spraw¹ pokaŸnych wymiarów - do drzwi klasy
œredniej. Za jak¹ cenê? - W najtañszej wersji za-
p³acimy stosunkowo niedu¿o. Auto w wersji ben-
zynowej (silnik 1,6, 113 KM) kosztuje 49.900,
s³abszy diesel (2.0, 125 KM) to 58.490 z³. Do-
stêpne s¹ tak¿e wersje: benzynowa 1,8 (141 KM)
i z turbodieslem zastosowanym w aucie, jakie
mieliœmy do dyspozycji (150 KM i 310 Nm).
„Nasz” testowany model kosztuje 73 tys. z³otych.

toms

Jazda z„Mieszkañcem”

CHEVROLET CRUZE 
– maxi kompakt 
z dobrym charakterem

Kolejna śmierć przy Szaserów
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AUTO−MOTO

� Opony nowe i u¿ywane,
przechowywanie opon, prosto-
wanie felg. Tel. 022 611-43-25

KUPIĘ

�� AAAAAA Antyki, meble,
obrazy, zegary, platery, sre-
bra oraz inne przedmioty. 

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

�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

� Antykwariat kupi dawne
ksi¹¿ki. Tel. 022 622-11-54
�� Banknoty PRL – przynieœ,
zap³acimy ul. Targowa 18/16. 

Tel. 789-123-427
�Monety, banknoty, odznacze-
nia.Antykwariat ul.Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

� Ksiêgowoœæ ma³ych i œre-
dnich firm, osobiœcie poprowa-
dzê, ¿yczliwie pomogê, cierpli-
wie wyjaœniê. 

Tel. 022 810-83-60; 
0606-763-006

�Ksiêgowe. Tel. 0509-801-381

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 022 671-15-79, 
022 613-98-37

NAUKA

�� FRANCUSKI, ROSYJSKI
– T³umaczenia przysiêg³e, in-
¿ynieryjne, handlowe. Bez po-
œredników. Tel. 0601-35-18-64
� Francuski – nauka dzieci
i m³odzie¿, doroœli, t³umacze-
nia. Tel. 0508-074-494
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka, chemia, fizyka
– dojazd. Tel. 500-865-729
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami – studia po-
dyplomowe. 

Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Liceum i Szko³a Policealna. 

Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub
niezabudowany – pod budow-
nictwo wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Bezpoœrednio mieszkanie na
Grochowie M-3, 40 m kw., II
piêtro – odrêbna w³asnoœæ. 
Tel. 0664-410-363 (po godz.17)
� Dzia³kê 912 m kw., Warsza-
wa Rembertów. Kontakt tel.
603-093-156
� Grunt – Grochów 634
m kw.,W.Z. 3 tys. z³/m kw. 

Tel. 506-446-441  
� Mieszkanie – 62 m kw., Go-
c³aw-Lotnisko, III piêtro, 3 po-
koje. Tel. 601-30-17-80
� Saska Kêpa – bezpoœrednio
sprzedam mieszkanie ul. Kana-
dyjska 4 (26 m kw.) i Miêdzy-
narodowa 58/60a (49 m kw., 3
pokoje). Tel. 0500-017-205 

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

�� Bezpoœrednio ekskluzywn¹
kawalerkê 28 m kw. + balkon
+ miejsce gara¿owe na Gro-
chowie przy ul. Filomatów –
od zaraz. Tel. 0501-103-792

DAM PRACĘ

� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów zatrudniê w Warszawie
i okolicach. Tel. 022 547-05-42; 

0510-203-907
� Odpowiedzialnej pani do
opieki nad chor¹, sprawn¹ fi-
zycznie – na sta³e lub przy-
chodne – w Aninie. 
Tel. 022 42-48-185; 601-36-37-66
� Opieka nad ma³ym dziec-
kiem, 4 dni w tygodniu po kilka
godzin. Okolice ul. Lucerny. 

Tel. 0609-575-392 
�� Opiekunki, siostry PCK,
pielêgniarki do osób starszych
zatrudniê. Tel. 022 815-30-62

SZUKAM PRACY

� Doœwiadczona pani zaopie-
kuje siê starsz¹ osob¹. 

Tel. 0511-871-326
� Zaopiekujê siê starsz¹ osob¹. 

Tel. 0514-572-152

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, napowietrzanie trawników,
porz¹dki. Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz
czwartków, ul.Grochowska 207
(Universam nad bankiem). 

Tel. 0509-959-444, 
022 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
I piêtro.Tel.022 879-92-29;
0502-27-51-94; www.pie-
truk.eu 

RÓŻNE

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE. TANIO
I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Najta-
niej ul. Podskarbiñska 7 B! 

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

�� Acorus – ogrody. 
Tel. 0505-862-585

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

�� ALKO PRZEPROWADZ-
KI – meblowozy 1,20 z³/km. 

Tel. 0512-139-430
�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 6 m-cy gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez
op³at, 900 programów, w tym
20 polskich (TRWAM,
TVP1,TVP2 i TVN), anteny
TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 
� Anteny, kamery, telewizory. 

Tel. 022 818-07-17
� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug. Igañ-
ska 32. Tel. 022 813-60-33; 

604-506-278
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Brukarz – uk³adanie kostki
granitowej i betonowej. 
Tel. 022 671-28-47; 0602-757-713
� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 
Tel. 0609-542-545; 022 810-70-88
� Czyszczenie dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki, Karcherem. 

Tel. 0694-825-760
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne - G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� Elektryk, uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� Firma budowlana wykona
ka¿d¹ robotê. Tel. 602-711-883
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
�� GARA¯E BLASZANE.
TRANSPORT, MONTA¯
GRATIS – CA£Y KRAJ.
PRODUCENT. 

Tel. 029 761-50-20; 
012 271-52-87; 0512-245-075
RAMKA

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53;
0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
�� G£AD�, MALOWANIE. 

Tel. 0606-181-588
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

Tel. 022 428-35-53; 
0504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21;

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz. - przegl¹dy, CO, piece, fil-
try. Tel. 0696-321-228
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. G³o-
wacki. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
� Malowanie, tapetowanie,
g³adŸ – mistrz. 

Tel. 022 810-90-22
� Malowanie – g³adŸ – glazura
– transport – samodzielnie. 

Tel. 0608-279-798
� Meble na wymiar. 

Tel. 0602-726-376
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja i rachunki. 

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

� Naprawa – pralki, lodówki –
tanio! Tel.0603-047-616; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 
Tel. 022 672-95-50; 0503-846-135
� Naprawa pralki, lodówki –
tanio! Tel. 603-047-616; 

697-120-312
�� Naprawa telewizorów – do-
jazd. Tel. 0602-216-943
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zak³ad Pralni-
czy ul. Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki meblowej i samo-
chodowej. Profesjonalnie. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0506-767-073
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Remonty – hydraulika, gla-
zura. Tel. 022 671-05-82
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie, sztablatura – doœwiad-
czenie. Tel. 022 810-90-22
� ROLETY, ¯ALUZJE. 

Tel. 022 396-60-62
�� Serwis RTV ul. Bora-Ko-
morowskiego 8. Naprawy tele-
wizorów, DVD, CD, LCD, pi-
loty – sprzeda¿ – osprzêt RTV,
anteny TV SAT. 30 lat na ryn-
ku. Tel. 022 671-33-22; 

0503-717-670
RAMKA
Sk³ad opa³u – wêgiel, koks,
mia³. W-wa Wawer, teren stacji
kolejowej. Tel. 0604-254-433
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� STUDNIE. 
Tel. 022 789-33-89

� ŒWIADECTWA ENERGE-
TYCZNE. Tel. 0665-670-213
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Transport, wykopy, kop-³ad.,
kierownik budowy – uprawnie-
nia. Tel. 509-313-311; 

602-440-484
� Tynki agregatem: wylewki
betonowe agregatem. 

Tel. 604-182-446
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

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

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

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, 04-281 Warszawa,
pierwsze piêtro.

Tel. 022 879-92-29; 
0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu 

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. 

Tel. 022 610-18-53; 
0662-065-292

Sk³ad opa³u – wêgiel, koks,
mia³. W-wa Wawer, teren stacji
kolejowej. Tel. 0604-254-433

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³uczkê.
W³asny transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 

REKLAMA REKLAMA

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

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

C A Ł O D O B O W O

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. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
022 836-69-16; 0608-054-093

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO!!

Zakład Pogrzebowy 
„GROCHÓW”

ul. Grochowska 106
tel. (022) 226−97−47

0884−294−203; 
0889−860−670

Kompleksowe usługi




