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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86
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To nieprawda, ¿e wspó³czesna m³odzie¿ jest
nieczu³a i zobojêtnia³a. Dowodem na prawi-
d³owe zachowania m³odzie¿y by³a reakcja
po³udniowopraskich licealistów widz¹cych
ton¹c¹ kobietê...

Młodzi, prascy bohaterowie
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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!

Warszawa tak¿e
dla obcych

Cudzoziemcy lubi¹ Warszawê,
bo ma wszystko, co lubi¹ turyœci:
kawa³ek historii (nie chc¹ wierzyæ,
¿e Stare Miasto zosta³o ca³kowicie
odbudowane po wojnie), miejsca,
gdzie mog¹ uroniæ ³zê (pozosta³oœci
getta i ¿ydowskich enklaw), w knaj-
pach jest relatywnie tanio, hotele
nie s¹ bandycko drogie. No i mog¹
odkryæ polsk¹ specyfikê - pewien
Hiszpan, pokazuj¹c na trzepak py-
ta³ ostatnio: - A po co u was tyle
miejsc do przywi¹zywania koni...

A taki Anglik docieka³ nawet,
jak my to zrobiliœmy, ¿e u nas jest
tyle przychodni zdrowia i - stwier-
dzi³ - to genialne, bo chyba nie ma
¿adnych kolejek do lekarza.
U nich to ze wszystkim siê jedzie
do szpitala, na izbê przyjêæ. A jak
tam jest, to chyba nie muszê py-
taæ, doda³, ekscytuj¹c siê, ¿e
u nas lekarze przepisuj¹, jak trze-
ba, antybiotyki najnowszej gene-
racji. U nich wci¹¿ króluj¹ te
sprzed dwudziestu lat, bo tañsze.
No chyba, ¿e cz³owiek trafia do
szpitala, tam jest full wypas.

Dla wiêkszoœci cudzoziem-
ców, Warszawa jest jednak miej-
scem biznesowych kontaktów.
Lotnisko blisko miasta, taksówki
na ka¿dym rogu, ju¿ nie tak czê-
sto zdarzaj¹ siê napady i pobicia,
³atwo mo¿na po¿yczyæ samo-
chód, ale ju¿ wiedz¹, ¿e polskich
dróg lepiej unikaæ, lepsze poci¹gi,
choæ dworce tragiczne.

Co z tego wynika? ¯e o War-
szawie powinniœmy myœleæ tak¿e
w kontekœcie turystów i przyjezd-
nych. Bo cynicznie mówi¹c - to s¹
najtañsze pieni¹dze, bez uci¹¿liwej
dla œrodowiska  produkcji, za to two-
rz¹ce nowe miejsca pracy - w hote-
lach, barach, zak³adanych biurach
i przedstawicielstwach. Dlatego
wœród priorytetów rozwojowych
miasta powinna byæ realizacja wizji:
Warszawa - centrum Europy œrod-
kowo-wschodniej.

Tomasz Szymański

P O L E C A
� artykuły biurowe � szkolne
� ksero � pieczątki � wizytówki
� realizujemy zamówienia telefoniczne

(tusze, tonery i inne)

SPRZEDAŻ
MONTAŻ
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ul.Trakt Lubelski 1/3 I piętro tel./fax 022 893−81−69
czynne pon.−pt. 10.00−18.00
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
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Ostatniego dnia nauki, po uro-
czystym zakoñczeniu roku szkol-
nego, grupa uczniów z XCIX Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Zbigniewa Herberta posz³a zrela-
ksowaæ siê nad brzegiem Wis³y.
Nagle dziewczêta zobaczy³y, jak
z Mostu Siekierkowskiego spada
do wody kobieta. Uczennice zaa-
larmowa³y kolegów. – Na szczê-
œcie pr¹d wodny znosi³ cia³o
w stronê brzegu – wspomina
Adam Kasprzak. – Wszyscy po-
biegliœmy brzegiem w kierunku
ton¹cej kobiety. Dziewczêta
szybko telefonicznie zawiadomi-
³y o zdarzeniu policjê. Gdy cia³o
kobiety by³o ju¿ niedaleko brze-

gu trzech ch³opców postanowi³o
wskoczyæ do wartkiej Wis³y. 
– Dziewczêta nam odradza³y, bo
ba³y siê, ¿e woda tak¿e nas po-
rwie – szczerze przyznaje Piotr
Szymañczyk. Adam, Piotrek
i Kasper B³aszczyk zdjêli od-
œwiêtne ubrania. – Czasu nie
starczy³o tylko na œci¹gniêcie
skarpetek i bokserek! – kilka dni
po tym wypadku ch³opcy s¹ ju¿
rozluŸnieni i swobodni i mog¹
sobie pozwoliæ na ¿artobliwy
ton. Ale wtedy, 19 czerwca,
wszystko traktowali niezwykle
powa¿nie. Po wskoczeniu do Wi-
s³y dop³ynêli do kobiety i przy-
holowali j¹ do brzegu. Tam cze-
kali na przyjazd policji i pogoto-
wia. 

– Ka¿dy obywatel ma obowi¹-
zek ratowania ¿ycia innych lu-
dzi, ale postawê tych uczniów
oceniam jako bohatersk¹ – po-
wiedzia³ „Mieszkañcowi” asp.
szt. Pawe³ Brzeziñski ze sto³ecz-
nej policji rzecznej. – M³odzie¿
uratowa³a tê kobietê nara¿aj¹c
w³asne zdrowie i ¿ycie.

Bohaterstwo uczniów
i uczennic z po³udniowopra-
skiego liceum zosta³o bardzo
szybko dostrze¿one przez w³a-
dze dzielnicy. M³odzie¿ wraz
z rodzicami oraz dyrektorem
szko³y Bo¿en¹ Gromadzk¹ zo-
sta³a zaproszona na uroczyste
spotkanie, w czasie którego
burmistrz Pragi Po³udnie To-
masz Kucharski gratuluj¹c

uczniom wspania³ej postawy
wrêczy³ im dyplomy i drobne
upominki. Towarzysz¹cy m³o-
dzie¿y rodzice z trudem ukry-
wali ³zy radoœci i dumy ze swo-
ich pociech. – Cieszymy siê z te-
go, ¿e komuœ uratowaliœmy ¿y-
cie – wyznali „Mieszkañcowi”
ch³opcy. – To bardzo przyjemne
uczucie. 

Czyny tego typu mog¹ byæ na-
grodzone „Medalem Za Ofiar-
noœæ i Odwagê”. Kiedyœ by³o to
bardzo popularne odznaczenie,
a krótkie, rysunkowe historie
o bezinteresownym ratowaniu
ludzkiego ¿ycia umieszczane by-
³y na przedostatnich stronach po-
pularnych komiksów. Medal,
choæ nadal jest przyznawany, od-
szed³ trochê w niepamiêæ, ale jak
widaæ w niepamiêæ nie odesz³y
prawid³owe postawy m³odych
ludzi… Magda K.

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 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

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

Młodzi, prascy bohaterowie
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Dochodzi³a pó³noc, gdy wezwa-
no policyjny patrol na ulicê Zaro-
œle. Oczekiwa³ tam nietrzeŸwy 
49-letni mê¿czyzna. Wyjaœni³, ¿e
wezwa³ policjantów, bo zosta³ po-
bity przez swoich kolegów, którzy
przyszli do niego w nocy. Wezwa-
no pomoc lekarsk¹, policjanci ru-
szyli na poszukiwanie sprawców
pobicia. Zatrzymano 36-letniego
Tomasza G., 23-letniego Artura
G., Paw³a S. (lat 38) i Krzysztofa
B. (29 lat). Napastnicy wyjaœnili,
¿e dopuœcili siê rêkoczynów, bo
pobity nie oddawa³ d³ugu. Zale-
g³oœci siêga³y kilkunastu z³otych...

Dealer recydywista
W rêce wywiadowców z Pragi

Po³udnie wpad³ dealer narkotyków
i jego klient. 50-letni Jerzy S. ju¿
dwukrotnie odbywa³ kary pozba-
wienia wolnoœci za handel œrodka-
mi odurzaj¹cymi. Z wiêzienia wy-
szed³ w marcu tego roku. Towar
ukrywa³ w opuszczonej, zrujnowa-
nej komórce w jednej ze starych
kamienic. Policjanci zabezpieczyli
u niego 17 gramów heroiny. Kupu-
j¹cy, Marcin R.(lat 27) w chwili in-
terwencji mia³ 0,7 grama. Teraz
obaj ponios¹ odpowiedzialnoœæ za
pope³nione przestêpstwa.

Rozbój w autobusie
Najpierw napastnicy zadawali

mu pytania, sk¹d jest, dok¹d je-
dzie nocnym autobusem, gdzie
mieszka, gdzie ma telefon i pie-
ni¹dze… Potem za¿¹dali, by od-
da³ im portfel i komórkê. Kiedy
tego nie zrobi³, pobili go i okradli.
Na najbli¿szym przystanku ofiara
pobicia dostrzeg³a stoj¹cy wóz pa-
trolowy stra¿y miejskiej. Mê¿czy-
zna wysiad³ i opisa³ napastników.
Rozbójnicy zostali zatrzymani
przez stra¿ników miejskich i poli-
cjantów kilka minut po zdarzeniu.
Arturowi K. oraz Paw³owi M.
grozi do 12 lat wiêzienia. W pro-
kuraturze zastosowano wobec obu
podejrzanych policyjne dozory.

Siedmiokrotny w³amywacz
zatrzymany

Od wrzeœnia 2008 roku do
stycznia 2009 roku 19-letni Seba-
stian S. w³amywa³ siê do ró¿nych
mieszkañ na terenie Pragi Po³u-
dnie. Wybiera³ lokale usytuowane
na parterze lub I piêtrze, wchodzi³
przez okna. Krad³ wszystko: bi¿u-
teriê, sprzêt elektroniczny, telefo-
ny, pieni¹dze. W sumie straty po-
wsta³e w wyniku jego przestêp-
czej dzia³alnoœci oszacowane zo-
sta³y na prawie 30 tys. z³otych.

£upy sprzedawa³ napotkanym
osobom lub na bazarach. Wpad³
dziêki pracy operacyjnej policjan-
tów, którzy postawili mu siedem
zarzutów. 

Nie móg³ odjechaæ, wiêc
zniewa¿y³ mundurowych
Pod jednym ze sklepów ochro-

niarze tej placówki dostrzegli, ¿e je-
den z kierowców zamierza odjechaæ
samochodem, choæ jest pijany.
Zwróci³ na siebie uwagê, bo chodzi³
bez celu wokó³ marketu i pomiêdzy
zaparkowanymi pojazdami, zacze-
pia³ przypadkowe osoby,  awanturo-
wa³ siê. Kiedy ochroniarze unie-
mo¿liwili mu wyjazd autem, wpad³
w z³oœæ. Na miejscu pojawili siê po-
licjanci. 23-letni Damian R. znów
zacz¹³ byæ agresywny, nie stosowa³
siê do wydawanych mu poleceñ.
Zosta³ zatrzymany.

Zdradzi³o go 
zdenerwowanie

Policjanci z Weso³ej przeje¿-
d¿aj¹c radiowozem ulic¹ 1. Pra-
skiego Pu³ku zwrócili uwagê na
dwóch mê¿czyzn, którzy, kiedy
tylko zauwa¿yli radiowóz, wpa-
dli w pop³och i zaczêli uciekaæ.
Zostali zatrzymani, byli nietrze-
Ÿwi. Jeden z mê¿czyzn, 46-letni
Dariusz W. by³ poszukiwany li-
stem goñczym za fa³szowanie do-
kumentów.

I Straży Miejskiej

Uratowali desperata
Tu¿ po godzinie 10 rano,

w czwartek 2 lipca, patrol jad¹cy
Wybrze¿em Koœciuszkowskim
zosta³ zatrzymany przez rowe-
rzystê, który poinformowa³ funk-
cjonariuszy, ¿e za barierk¹ mostu
Œwiêtokrzyskiego stoi mê¿czy-
zna. Patrol podjecha³ we wskaza-
ne miejsce, gdzie zauwa¿y³ mê¿-
czyznê, który siedz¹c za barierk¹
mostu na wystaj¹cej krawêdzi
najwyraŸniej chcia³ skoczyæ do
Wis³y. Stra¿nicy wezwali na
miejsce pogotowie ratunkowe
i policjê, a sami podbiegli do de-
sperata. Kiedy zauwa¿yli, ¿e co-
raz trudniej mu trzymaæ siê ba-
rierki chwycili go za odzie¿
i wci¹gnêli na chodnik. Mimo, ¿e
mê¿czyzna usi³owa³ siê im wy-
rwaæ, zosta³ obezw³adniony, a na-
stêpnie przewieziony karetk¹ po-
gotowia do Szpitala Praskiego.
Motywy dzia³ania oraz dane nie-
dosz³ego samobójcy pozostaj¹
nieustalone. W jego ubraniu zna-
leziono tylko bilet ZTM. 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

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

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

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

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

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

SIELANKOWO
W WAWRZE...

Sesja Rady Wawra obraduj¹cej 30 czerw-
ca obfitowa³a w wyj¹tkowe zmiany perso-
nalne dzielnicowych w³adz. A mimo tego
by³o sielsko...

To kolejny cud w tej dzielnicy. Bez s³owa polemiki i bez jakiej-
kolwiek dyskusji rajcy przeg³osowali rezygnacjê jednego z rad-
nych, odwo³anie jednego z wiceburmistrzów i powo³anie nowego
cz³onka zarz¹du Wawra. Takie rzeczy siê nie zdarzaj¹! Ale wawer-
scy radni po raz kolejny pokazali, ¿e umiej¹ zaskoczyæ. 

W zasadzie, gor¹ca dyskusja odby³a siê tylko przy punkcie po-
rz¹dku obrad, w którym rajcy spierali siê o ma³¹, lokaln¹ uliczkê
na jednym z deweloperskich osiedli. Dok³adniej o to, czy zaopi-
niowaæ pozytywnie nadanie tej uliczce nazwy „Sielankowa”.
Przez radnych opozycji wyraŸnie by³a lobbowana odkwiatowa na-
zwa „Cynii”. Ostatecznie projekt uchwa³y wróci³ do procedowania
w komisjach.

Ale wróæmy do istotnych zmian w wawerskim samorz¹dzie.
Z mandatu radnego musia³ zrezygnowaæ Leszek Jastrzêbski, który
odszed³ do „wielkiej polityki”. Tzn. zosta³ pos³em na Sejm RP.
W wyborach parlamentarnych w 2007 r. Jastrzêbski, startuj¹cy z li-
sty Platformy Obywatelskiej, uzyska³ ponad 2 tysi¹ce g³osów. Ten re-
zultat nie zapewni³ mu miejsca na Wiejskiej. Kandyduj¹cego do par-
lamentu radnego wyprzedzi³a m.in. Jolanta Hibner, która zosta³a po-
s³ank¹. Teraz pani Hibner dosta³a siê do Parlamentu Europejskiego
i zwolni³a swoje miejsce w Sejmie RP. I w³aœnie to miejsce zaj¹³ by-
³y ju¿ radny Leszek Jastrzêbski. 

Drug¹ personaln¹ zmian¹ we w³adzach Wawra, by³o przeg³osowa-
nie rezygnacji z³o¿onej przez wiceburmistrza Marka Kociñskiego. Pro-
jekt tej uchwa³y poddano pod g³osowanie bez publicznego uzasadnie-
nia i ani koalicja, ani opozycja nie zapyta³a, czemu wiceburmistrz re-
zygnuje z tak szacownego urzêdu. Za odwo³aniem Marka Kociñskie-
go g³osowa³o 15 radnych, a 6 siê wstrzyma³o od g³osu. 

Trzeci¹ zmian¹ by³o powo³anie na stanowisko wiceburmistrza
jednego z dotychczasowych radnych, czyli Przemys³awa Mi³osza
Zaboklickiego. O dokooptowanie cz³onka zarz¹du wnioskowa³
burmistrz dzielnicy, który rzetelnie i szeroko uzasadni³ propono-
wan¹ kandydaturê radnego Zaboklickiego: - Posiada wykszta³ce-
nie wy¿sze, magisterskie, na Uniwersytecie im. Stefana Kardyna-
³a Wyszyñskiego, na kierunku Administracja i Samorz¹d Teryto-
rialny. Równolegle ukoñczy³ Studium Generale Europa przy
UKSW. Pe³ni³ obowi¹zki sekretarza w jednej z podwarszawskich
gmin. By³ radnym dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w latach 2002-
2006. Aktualnie jest szefem Zespo³u Doradców Wojewody Mazo-
wieckiego.

W proponowanej przez Norberta Szczepañskiego (przewodni-
cz¹cego rady Wawra) dyskusji nad kandydatur¹ nikt nie zabra³ g³o-
su. Przyst¹piono wiêc do g³osowania i wynikiem 11 g³osów (na 21
g³osuj¹cych) radny zosta³ wybrany wiceburmistrzem dzielnicy.
Dziêkuj¹c za ten wybór Zaboklicki podkreœli³, ¿e bêdzie utrzymy-
wa³ kontakt z radnymi i ws³uchiwa³ siê w ich opinie i g³osy. I co
wa¿ne dla Wawra, bardzo trzeŸwo oceni³ aktualn¹ sytuacjê: - Ma-
my teraz taki okres, w którym bêdzie trudno rz¹dziæ, przychodzi
kryzys, który dotyka tak¿e Miasto. TrzeŸwe spojrzenie wiceburmi-
strza, choæ prorokuje ciêcia inwestycyjne, bardzo jest potrzebne tej
dzielnicy. ar

Chcesz sprzedaæ mieszkanie lub dom?
� przyje¿d¿amy, ogl¹damy, wyceniamy,
� ka¿dy dostaje agenta prowadz¹cego,
� pe³na obs³uga prawna.

Licencjonowane 
Biuro Nieruchomości 

STOLICA
00-513 Warszawa, 

ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 28
tel. 022 622−84−91, 601−055−408

www.stolica.oferty.net.

Poniewa¿ o rezygnacji wice-
burmistrza Marka Kociñskiego
„kr¹¿y³y” ró¿ne pog³oski
„Mieszkaniec” usi³owa³ poz-
naæ prawdê, aby przekazaæ j¹
Czytelnikom. W tym celu roz-
mawialiœmy z rzecznikiem
Urzêdu Dzielnicy Wawer
Andrzejem Muratem.

„Mieszkaniec”: - Jak by³a umoty-
wowana rezygnacja Marka Kociñ-
skiego?

Andrzej Murat: -  Motywami, sprawa-
mi osobistymi.

„M”: - Chodz¹ plotki o tym wypad-
ku samochodowym, s³u¿bowym samo-
chodem?

A.M.: - Ja siê nie zajmujê plotkami.

„M”: - My tak¿e. Dlatego zapytam
tak, czy rzeczywiœcie samochód s³u¿-
bowy urzêdu bra³ udzia³ ostatnio w ja-
kiejœ kolizji?

A.M.: - Ja siê nie zajmujê plotkami.
„M”: - Jasne, ale teraz nie pytam 

w kategorii plotek tylko zadajê kon-
kretne pytanie.

A.M.: - To jest plotek, bo skoro pan
mówi, ¿e chodz¹ pog³oski, to ja siê
pog³oskami nie zajmujê.

„M”: - A mo¿e Pan zaprzeczyæ lub
potwierdziæ, ¿e by³o takie zdarzenie?

A.M.: - Jeszcze raz powtarzam, nie
zajmujê siê plotkami, a rezygnacja
nast¹pi³a z powodów osobistych i tyle
tylko mogê powiedzieæ. 

Poniewa¿ rzecznik Murat „tylko tyle
móg³ powiedzieæ” i nie udzieli³ nam

rzetelnej informacji, o rzekome sa-
mochodowe zdarzenie zapytaliœmy
rzecznika po³udniowopraskiej policji
Joannê Wêgrzyniak. Oto co us³ysze-
liœmy:

- 7 czerwca kierowca Seata jad¹cy
Szos¹ Lubelsk¹ obtar³ wyprzedzanego
Volkswagena Passata i mimo sygna³ów
poszkodowanego nie zatrzyma³ siê.
Kierowca Passata powiadomi³ policjê 
i  pod¹¿a³ za sprawc¹ kolizji. Funkcjo-
nariusze zatrzymali sprawcê w Weso³ej.
Sprawca podda³ siê badaniu na za-
wartoœæ alkoholu. Pomiar wykaza³ pon-
ad 1,2 promila. W toku dalszych czyn-
noœci sprawca zaproponowa³ dobro-
wolne poddanie siê karze poprzez roczn¹
utratê uprawnieñ do kierowania pojaz-
dami oraz wp³atê 60 miesiêcznych
stawek po 100 z³. Akt oskar¿enia zosta³
skierowany do S¹du.

Pani rzecznik potwierdzi³a, ¿e
sprawc¹ kolizji by³ Marek K.   ar

PLOTKI I FAKTY
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w³aœnie pi³ colê, spojrza³ na
rachunek. I co powiecie?!
Myœlicie, ¿e McDonald to by-
le fastfood dla niewymagaj¹-
cych? Ha! Na rachunku sta³o:
„KurDeLuxe”. 

Nie doœæ, ¿e – z przepro-
szeniem – „kurde”, to w do-
datku, kto by siê spodziewa³
po McDonaldzie jakichœ tam
„luxe”! Podawanych w papie-

rze, jedzonych w aucie! Có¿,
jaka knajpa, taki „luxe”. Cola
rozprysnê³a siê wszêdzie -
efekt niespodziewanego wybu-
chu œmiechu, z pe³n¹ buzi¹…

Chocia¿, z drugiej stro-
ny… Nie tylko McDonald ba-
wi. Choæby taka Pizza Hut.
Przyjemna, klimatyzowana.
W karcie nie znalaz³am ¿ad-
nych „KurDeLuxów”, za-

mówiliœmy ch³odne napoje
i sa³atki. Przy stoliku obok ja-
d³a lunch grupka m³odych me-
ned¿erów. Wygl¹dali profesjo-
nalnie, ubrani jak z ¿urnala,
zadbani, opaleni, elokwentni.
Trochê nas onieœmielali, w na-
szych letnich bluzeczkach
i szortach. Ale oni nie czuli siê
skrêpowani, zachowywali siê
bardzo g³oœno, królowie ¿ycia!
Rozmawiali o sprawach zawo-
dowych, staraliœmy siê nie s³u-
chaæ. A gdy jeden z nich roz-
pieraj¹c siê na krzeœle rykn¹³
do kolegi: „Tu trzeba nowego
podejœcia do marketingu! Te-
raz mamy staæ OTWOREM
DO KLIENTA!!!”, prawie
umarliœmy ze œmiechu. Szcze-
gó³ów oszczêdzê.

Wiem, zgrzeszy³am odwie-
dzaj¹c fastfoody, ale te¿ zosta-
³am ukarana. Cola w samo-
chodzie, sa³atka na bluzce.
O jedno tylko proszê: by nikt,
o ile to mo¿liwe, raczej nie
stawa³ OTWOREM do mnie.
Nawet, jeœli wyznaje ca³kiem
nowe podejœcie do marketin-
gu… żu

Kobiecym okiem

Gdy pan Kazimierz G³ówka podchodzi³, pan Eustachy Mor-
dziak – jego kole¿ka i sta³y interlokutor, pogryza³ bób. 

- Wokó³ tyle nerwów, ¿e ludzie ju¿ same nie wiedz¹, co robiæ,
a pan jesz bób. Masz pan zdrowie… 

- A czym niby mam siê stresowaæ? - zapyta³ retorycznie pan
Eustachy, wypluwaj¹c skórkê. Nale¿a³ bowiem do bobo¿erców,
którzy skórkê wypluwaj¹. 

- Jak to czym? Kryzys ekonomiczny i dziura Tuska, powo-
dzie, a choæby i ten nasz Buzek, biedaczyna - zostanie siê za
przewodnicz¹cego tego europejskiego Sejmu, czy znowu „na
wózek”? 

- Szczerze?
- No jasne, ¿e szczerze.
- A co mnie, panie Kaziu, jakaœ dziura obchodzi. Choæby

i Tuska? Jak kogoœ obchodzi, to niech do psychiatry zasuwa.
- Otó¿ nie ka¿demu pomaga, panie Eustachy, nie ka¿demu.

Mam s¹siada, lekarza, trzeba trafu specjalnoœci przez pana
wymienionej. Pytam siê go razu pewnego: to kto do pana, pa-
nie doktorze, w tych zwariowanych czasach przychodzi? A on
na to: wszyscy – aktorzy, dziennikarze, urzêdnicy, biznesmeni,
politycy… Go³ym okiem widaæ, ¿e politykom nie pomaga, nie-
stety. Jak tak na nich patrzê, jak s³ucham, to myœlê sobie: prze-
kl¹³ nas kto, czy co? 

- A to ju¿ pi¹ta kadencja. Przez ten czas szympansa fokstro-
ta by tañczyæ nauczy³. Nawet moja teœciowa za pierwszym za-
machem zrozumia³a, co znaczy, gdy mówiê, ¿e ka¿dy powinien

znaæ miejsce w szeregu. A te pos³y nic. Tylko p³acz¹, ¿e ludzie
ich tak niesprawiedliwie oceniaj¹. 

Chyba siê w tym momencie pan Eustachy zdenerwowa³ kap-
kê, bo bób w niebywa³ym tempie zacz¹³ znikaæ w jego ustach,
a z kolei skórki z ust wypada³y niczym ³uski z ka³acha. 

- Pi³sudskiego na nich trzeba, podsumowa³ pan G³ówka. 
- Ale wiesz pan… Eustachy przysun¹³ siê do pana Kazia cia-

sno, jakby obawia³ siê, ¿eby ani jedno s³owo nie przedosta³o
siê w niepowo³ane uszy… Czasem zastanawiam siê, kto ich,
w morde je¿a, wybra³? I wychodzi mnie na to, ¿e my. Pamiê-
tasz pan, dajmy na to Górskiego?

- Tego, co to powiedzia³, ¿e wybór Obamy, to kres cywiliza-
cji bia³ego cz³owieka? 

- Tego samego. Nasza robota! On u nas wisia³, na Grochow-
skiej. Jak byk! Bilbord znaczy. Dupny na ca³y dom - miêdzy
Tarnowieck¹ a Podolsk¹, vis a vis parku. Ostatnio na tem sa-
mym miejscu wisia³ Olejniczak, ten ³adny z SLD.

- Znaczy, panie Eustachy, ¿e ta œciana to jakby nie patrzeæ,
bior¹ce miejsce. £adny podobnie¿ kupe g³osów dosta³. 

- Z przewag¹ kupy, ¿e tak powiem. No, ale do Brukseli je-
dzie. W sumie siedmioro wysy³amy, to bêdzie mia³ ch³opak
z kim s³owo zamieniæ. A to z Kurskim se pogada, a to z Ziobr¹,
a nawet i z t¹ Senyszyn. Ona mówi co prawda, jak papuga po
kastracji, ale zawsze po polsku… Ch³opak nie straci kontaktu
z ojczyzn¹… A propos ojczyzna – widzisz pan tego, tam, co pod
p³otem przymyka? Cz³owiek ma zmartwienie, jak cholera. Na-
pisa³ anonim i w³aœnie dosta³ odpowiedŸ. 

- Nawi¹zuj¹c ponownie do Pi³sudzkiego, powiem panu, pa-
nie Eustachy, ¿e dla Polaków mo¿na zrobiæ du¿o, ale z Pola-
kami nic. Jak w³adza nie reaguje na ich skargi - Ÿle, jak reagu-
je – te¿ Ÿle. Nie dogodzisz. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Jedz¹c bób
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

2 czerwca, do historycznego Pa³acu Blanka w Warszawie, zawita³a... Brazylia.
Odby³ siê tam wernisa¿ „Wystawy biograficznej poœwiêconej Stanis³awowi Warcha-
³owskiemu” oraz promocja tomu wspomnieñ jego autorstwa ‘I polecia³ w œwiat dale-
ki...Wspomnienia z Brazylii, Polski i Peru’” (Wydawca: Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego, Warszawa, 2009). A je¿eli ktoœ w tym momencie zapyta: „Kim by³
Stanis³aw Warcha³owski?”, to odpowiem: „By³ na przyk³ad tym cz³owiekiem, który
urodzi³ siê w Warszawie 20 grudnia 1902 roku, który jako niemowlê zosta³ zabrany
przez rodziców do Brazylii, który jako doros³y m³odzieniec pojecha³ do wolnej Polski
w 1921 roku, a który w 1925 roku, kiedy chcia³ wróciæ do Brazylii, to musia³ to uczy-
niæ na podstawie paszportu... bezpañstwowca jako osoba urodzona w...Imperium Ro-
syjskim”. I to wszystko mimo, ¿e jego ojciec, Kazimierz Warcha³owski, by³ od 1903
roku znanym dzia³aczem polonijnym w Brazylii. Ale Kazimierz urodzi³ siê w carskiej
Rosji, a biurokracja w Drugiej Rzeczypospolitej najwidoczniej by³a nie lepsza, ni¿ jest
w Trzeciej. Po wyjeŸdzie z Polski Stanis³aw ju¿ do niej nigdy nie powróci³.  

Ale bêd¹c w Polsce zetkn¹³ siê z Prag¹. W Brazylii, jak pisa³ w swoich wspomnie-
niach, wyst¹pi³ z gimnazjum w 1916 roku, nie ukoñczywszy go. Nie mia³ wiêc w Pol-
sce ¿adnych œwiadectw, co utrudnia³o mu dostanie siê do jakiejkolwiek szko³y. Ale
dzia³a³o w Warszawie Oœmioklasowe Gimnazjum Mêskie Kazimierza Kulwiecia przy
placu Trzech Krzy¿y 8, przeznaczone dla dzieci ró¿nych polskich reemigrantów. Sta-
nis³aw dotar³ do dyrektora Kulwiecia w kwietniu 1921 roku, przedstawi³ mu swoj¹
sprawê, a ten dopuœci³ go do nauki w charakterze wolnego s³uchacza. Stanis³aw mia³
spore trudnoœci spowodowane d³u¿sz¹ przerw¹ w nauce, a tak¿e z powodu grama-
tyki polskiej, której nie zna³. W rok póŸniej, w maju 1922, po przyspieszonym kur-
sie, odby³ siê egzamin maturalny, ale nie w budynku na placu Trzech Krzy¿y, bo tam
nie by³o ju¿ miejsca, tylko na Pradze, w Gimnazjum im. W³adys³awa IV, czyli w mo-
jej szkole. Stanis³aw maturê zda³, z polskiego zaœ, mimo tej gramatyki, dosta³
czwórkê. 

By³ on postaci¹ barwn¹ – poszukiwaczem diamentów, mierniczym w d¿ungli
brazylijskiej, pomocnikiem ojca w osadnictwie Polaków w Peru, pracownikiem przy
przebudowie w Brazylii linii kolejowej do transportu rudy ¿elaznej ze stanu Minas
Gerais (dos³ownie „Powszechne Kopalnie”) do portu Vitoria nad Atlantykiem, wre-
szcie utalentowanym malarzem, plakacist¹ i dekoratorem. A zawsze – ¿arliwym
Polakiem.   

Na wernisa¿ wystawy i promocjê ksi¹¿ki przyby³a z Brazylii jedyna córka Stani-
s³awa, Beatriz. To w du¿ym stopniu dziêki niej powsta³a i wystawa i ksi¹¿ka o jej oj-
cu. Mimo, ¿e Beatriz urodzi³a i wychowa³a siê w Brazylii – mówi piêkn¹ polszczyzn¹. 

Tu kilka s³ów o jej matce Wandzie. Stanis³aw pozna³ j¹ osobiœcie w roku 1930,
kiedy przyp³ynê³a z Polski do brazylijskiego portu Belem nad Atlantykiem. Wcze-
œniej widzieli siê tylko na zdjêciach w czasie dwuletniej korespondencji. On przyby³
z miejscowoœci Cumaria nad rzek¹ Ucayali w Peru, w d¿ungli amazoñskiej, ponie-
wa¿ tam mieœci³ siê lokalny zarz¹d przedsiêwziêcia osadniczego jego ojca. Wanda
przyp³ynê³a z Polski, nie maj¹c pojêcia o ¿yciu w d¿ungli. Ju¿ od samej podró¿y
z Belem do Cumaria mo¿na by³o dostaæ zawrotu g³owy, bo by³a to podró¿ drog¹
wodn¹ w poprzek Brazylii, blisko jej najwiêkszego wybrzuszenia. A jednak Wanda
nawet powiek¹ nie drgnê³a, tylko najpierw wielotygodniow¹ podró¿ w pogodzie du-
cha przetrwa³a, póŸniej, w³aœnie w Cumarii, 8 grudnia 1930 roku œlub ze Stanis³a-
wem wziê³a, a nawet z pomoc¹ jego matki i ojca, którzy te¿ tam byli, wyprawi³a we-
sele. Podobnie jak jej teœciowa, wykaza³a fantastyczny hart ducha. Wanda by³a uta-
lentowan¹ artystk¹ a specjalizowa³a siê w tworzeniu uroczych laleczek z...filcu. 

Stanis³aw Warcha³owski zmar³ w 1983 roku w wieku 81 lat, a jego ¿ona – w ro-
ku 2006 w wieku lat STU DWU. Oboje zapisali siê piêknymi zg³oskami w historii Pol-
ski i Brazylii.                                                         Zygmunt Broniarek

Pamiêtam zakupy w Géan-
cie i paragon, który zblad³
przez tych kilka lat, choæ nie-
zmiennie nas rozbawia³. Sta³o
na nim, jak byk: „Krem do d.”

By³ to krem do d³oni czy
do dekoltu – nie pamiêtam.
Producent wymyœli³ nazwê,
pracownik sprytnie skróci³ j¹,
by „wesz³a na kasê”, a ludzie
w œmiech…

Byæ mo¿e pomys³odawca
„kremu do d” znalaz³ sobie za-
jêcie w McDonaldzie. Wielka
by³a nasza radoœæ, gdy chc¹c
zrobiæ sobie przerwê
w podró¿y zatrzymaliœmy siê
w McDonaldzie dla kierowców.
Przez okienko zamówiliœmy ze-
staw z kurczakiem i napoje.

Zaparkowaliœmy, by siê
posiliæ: z papierowej torby
ktoœ wzi¹³ frytki, ktoœ inny –
bu³ê z kurczakiem, a ktoœ, kto

F
ot

. J
. G

ol
iñ

sk
i

Otworem
do klienta!

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Pragi!

26 wrzeœnia 2009 r. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy
Praga Po³udnie m. st. Warszawy wraz z Urzêdem Dzielnicy
Praga Po³udnie oraz Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹ organizuje
inscenizacjê historyczn¹ „Obronê Grochowa 1939 r.”. Wydarzenie
to jest jedn¹ z kulturalnych imprez towarzysz¹cych obchodom
siedemdziesi¹tej rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê z proœb¹ do Mieszkañców Pragi
o udostêpnienie wszelkich pami¹tek, fotografii z dawnych lat,
obrazuj¹cych jak wygl¹da³a Praga przed 1939 r., a tak¿e w okresie
wojennym. Nieraz walor dokumentacji posiadaj¹ obrazy, rysunki,
grafika, które te¿ po zreprodukowaniu mog¹ byæ wykorzystane na
wystawach, do inscenizowania tak popularnych, historycznych
potyczek i wydarzeñ, a tak¿e do publikacji i w koñcu do archiwum.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e udostêpnione materia³y wyko-
rzystane bêd¹ tylko na potrzeby inscenizacji i wystawy, po czym
wszystkie zostan¹ zwrócone.

Z góry dziêkujemy

Centrum Promocji Kultury 
w Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy

ul. Podskarbiñska 2, tel. 22 517 65 75, 
sekretariat@cpk.art.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

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

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”)

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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ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000
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- Panie komendancie, za-
czê³y siê wakacje, czy policja
rzeczna dobrze siê przygoto-
wa³a do tego okresu?

- My nie musimy specjalnie
siê przygotowywaæ, gdy¿ jeste-
œmy gotowi przez ca³y rok.

- To zrozumia³e, niemniej
wakacje s¹ szczególnym cza-
sem. Zapewne jest wiêcej zda-
rzeñ i interwencji?

- Oczywiœcie, jest to szcze-
gólny okres. Wiêcej osób ko-
rzysta z wody. Dzieci, m³odzie¿
spêdzaj¹ czas nad wod¹. Gdy
jest ³adna pogoda, gdy spodzie-
wamy siê wiêkszej iloœci odpo-
czywaj¹cych nad wod¹ mie-
szkañców i turystów, to zwiêk-
szamy iloœæ patroli.

- A ile ogólnie funkcjona-
riuszy pracuje w sto³ecznym
Komisariacie Rzecznym Po-
licji?

- W obrêbie Warszawy pracu-
je trzydziestu, czterdziestu funk-
cjonariuszy.

- Nie za ma³o?
- Nie, to wystarcza. Kontro-

lujemy w tym rejonie ca³¹ Wi-
s³ê, a dodatkowo, poza ³odzia-
mi, s¹ patrole na rowerach i qu-
adach. Mamy te¿ patrole samo-
chodowe, które patroluj¹ pla¿e
i okolice miêdzywala.

- A jak wygl¹da sprawa
z innymi sto³ecznymi akwe-
nami? Monitorujecie w jakiœ
sposób warszawskie jezior-
ka?

- Nie, my mamy okreœlony
zakres dzia³ania. To jest Wis³a
i Zalew Zegrzyñski, dop³ywy
Bugu i Narwi, Rz¹dzy, Wkry.

- Jakie s¹ najczêstsze inter-
wencje policyjne na Wiœle?

- Najczêœciej interweniujemy
przy próbach samobójczych.
Zdarzaj¹ siê ton¹ce dzieci, po-

zostawione przez rodziców bez
opieki, a tak¿e osoby mocno
nietrzeŸwe, które wchodz¹ do
rzeki. Wis³a jest rzek¹ ¿eglow-
n¹. Jest na niej wytyczony szlak
wodny, na którym obowi¹zuje
zakaz p³ywania wp³aw. Nieste-
ty, tak¿e ten zakaz czêsto nie
jest respektowany przez p³ywa-
j¹cych i wtedy te¿ musimy in-
terweniowaæ. Nie mo¿na dopu-
œciæ, aby jakiemuœ p³ywakowi
po g³owie przep³yn¹³ statek...

- No tak, ale w samej Wiœle
nie ma zakazu k¹pieli...

- Owszem, generalnie takie-
go zakazu nie ma. S¹ zakazy
ustanowione przez Miasto na
kilku pla¿ach, ale w innych
miejscach z tej wody korzystaæ
mo¿na. Oczywiœcie z rozmy-
s³em i bezpiecznie.

- O co szczególnie policja
rzeczna chcia³aby w okresie
wakacji zaapelowaæ za na-
szym poœrednictwem do mie-
szkañców korzystaj¹cych
z dobrodziejstw i uroków Wi-
s³y? 

- O rozwagê. Woda jest dla
wszystkich, ale trzeba umieæ
z niej korzystaæ rozwa¿nie.
Myœleæ o tym, co siê robi. No
i nie spo¿ywaæ przed wejœciem
do wody alkoholu, gdy¿ po
pierwsze mamy wtedy os³abio-
ne funkcje naszego organizmu,
a po drugie mamy te¿ wybuja³¹
wyobraŸniê. ar

POLICJA NA WODZIE
– Chcia³bym powiesiæ antenê telewizyjn¹ na balkonie, jednak mam
obawy o mo¿liwe konsekwencje z tym zwi¹zane. Wspólnota mieszka-
niowa powo³uj¹c siê na dba³oœæ o wygl¹d osiedla skierowa³a do mie-
szkañców osiedla oficjalne pismo, w którym zakaza³a mieszkañcom za-
wieszania anten na balkonach. Czy Wspólnota ma takie prawo? 

– W œwietle wyjaœnieñ Prezesa Urzêdu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumenta udzielonych w tej
kwestii w 2004 r. i w odniesieniu do postano-
wieñ Konstytucji o dostêpie do mediów, Wspól-
nota mieszkaniowa nie ma prawa zakazaæ mie-
szkañcom zawieszania anten telewizyjnych na
bêd¹cych ich w³asnoœci¹ balkonach. Monta¿
anteny telewizyjnej na balkonie, na koszt w³a-
sny montuj¹cego antenê, stanowi formê „ulep-
szenia” budynku wspólnego, a nieudzielenie
przez Wspólnotê zgody na tak¹ postaæ „ulep-
szenia” mo¿e byæ uznane za naruszenie zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego. Balkon jest czêœci¹
odrêbnej w³asnoœci ka¿dego z mieszkañców
wspólnoty, nie ma zatem podstaw prawnych do
ingerencji w sposób gospodarowania przez
mieszkañca, w³aœciciela lokalu, z bêd¹cego jego w³asnoœci¹ balkonu. Nie ozna-
cza to jednak, ¿e prawo w³asnoœci w³aœciciela lokalu mieszkalnego ma charak-
ter absolutny i ¿e mo¿e on robiæ ze swoim lokalem mieszkalnym wszystko bez
wzglêdu na zdanie innych mieszkañców Wspólnoty. W art. 140 kodeksu cywilne-
go ujête zosta³y granice, w jakich w³aœciciel mo¿e wykonywaæ swoje prawo w³a-
snoœci. W³aœciciel mo¿e, z wy³¹czeniem innych osób, korzystaæ z przedmiotu
swojej w³asnoœci, mo¿e pobieraæ po¿ytki i inne dochody z rzeczy oraz rozporz¹-
dzaæ swoj¹ rzecz¹ pod warunkiem, i¿ wykonuje swoje prawo w³asnoœci nie na-
ruszaj¹c zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, spo³eczno-gospodarczego przezna-
czenia prawa i obowi¹zuj¹cych ustaw. W kontekœcie omawianego zagadnienia,
nale¿y zaznaczyæ, i¿ nie bez znaczenia bêdzie planowane miejsce monta¿u an-
teny telewizyjnej przez w³aœciciela mieszkania. Jeœli bêdzie to np. balustrada bal-
konu, zachowuj¹ aktualnoœæ uwagi przedstawione powy¿ej. Jeœli jednak miej-
scem monta¿u bêdzie elewacja budynku, to w sporze miêdzy w³aœcicielem poje-
dynczego lokalu a Wspólnot¹ mieszkaniow¹, argument Wspólnoty, odnoœnie
dba³oœci o wygl¹d budynku i osiedla, mo¿e byæ rozstrzygaj¹cy na korzyœæ Wspól-
noty. Nakaz dba³oœci o wygl¹d budynku wynika bowiem z wyraŸnego zapisu pra-
wa budowlanego i ustawy o w³asnoœci lokali, znajduje zatem stosowne umoco-
wanie w prawie. 

We wspólnocie mieszkaniowej jest tak, ¿e ka¿dy mieszkaniec jest nie tylko w³a-
œcicielem swojego lokalu, ale tak¿e wspó³w³aœcicielem tzw. czêœci wspólnych.
Z takiego uk³adu stosunków i wzajemnych zale¿noœci pomiêdzy wspó³w³aœcicie-
lami lokali znajduj¹cych siê w tym samym budynku wynikaæ musz¹ wobec tego
pewne wyp³ywaj¹ce z natury tych stosunków ograniczenia. Ograniczenia te do-
tycz¹ g³ównie nieruchomoœci wspólnej, tj. korytarzy, patio, placu zabaw, ale tak-
¿e mog¹, choæ zdecydowanie w mniejszym zakresie i w sytuacjach szczegól-
nych, dotyczyæ indywidualnych lokali, pomimo ¿e lokale te s¹ odrêbn¹ w³asno-
œci¹ cz³onków wspólnoty. 

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

Zakoñczy³ siê sezon zebrañ sprawozdaw-
czych lub sprawozdawczo – wyborczych
w spó³dzielniach mieszkaniowych. Przed w³a-
dzami naszych spó³dzielni kolejny rok pracy –
cz³onkowie rozlicz¹ z niego w czerwcu 2010. 

Po zawirowaniach i pewnej dezorientacji, wynikaj¹cej
z niejednoznacznych zmian ustawowych, spó³dzielnie mieszka-
niowe zakoñczy³y ten czas na ogó³ w niez³ej kondycji. Stabili-

zacja rynku, mimo groŸnych pohukiwañ o kryzysie, w spó³dziel-
czoœci przek³ada siê na spadek poziomu zad³u¿eñ czynszowych.
Postêpuje ocieplanie budynków; wiele spó³dzielni skorzysta³o
bardzo na umarzanym w 25% kredycie termomodernizacyjnym
(obecnie wysokoœæ umorzeñ jest ni¿sza). Choæ mieszkañcy sp³a-
caj¹ kredyt, maj¹ znaczne oszczêdnoœci na ogrzewaniu i o wie-
le wy¿szy komfort ¿ycia. Wzrasta te¿ rynkowa wartoœæ ocieplo-
nych mieszkañ.

Tam, gdzie koñczy³a siê kadencja rad nadzorczych, wybrano no-
we rady. Spó³dzielcy nie zawsze stawiaj¹ na nowe twarze, wielu
z nich wy¿ej ceni doœwiadczenie oraz kompetencjê, lecz wyniki
wyborów bywaj¹ zaskakuj¹ce. W licz¹cej ponad 4 tysi¹ce cz³on-
ków Spó³dzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”, gdzie spoœród

kilkudziesiêciu kandydatów wybierano piêtnastoosobow¹ radê
nadzorcz¹, przewodnicz¹cy ustêpuj¹cej rady, kandyduj¹cy ponow-
nie, otrzyma³ ledwie trzydzieœci kilka g³osów, plasuj¹c siê w ran-
kingu na przedostatnim (!) miejscu. Tak krytyczna ocena ustêpuj¹-
cego przewodnicz¹cego rady nadzorczej to rzadkoœæ, zw³aszcza, ¿e
zarz¹d tej samej spó³dzielni ogromn¹ wiêkszoœci¹ g³osów zebrani
ocenili pozytywnie. 

To dowodzi, ¿e w spó³dzielni najwy¿sz¹ w³adz¹ s¹ cz³onkowie, g³o-
sowaniem na walnym zgromadzeniu wyra¿aj¹c swoj¹ wolê, aprobatê
lub niezadowolenie. Zarz¹d ka¿dej spó³dzielni ma obowi¹zek dbaæ
o ich mienie a rada nadzorcza – kontrolowaæ poczynania zarz¹du, re-
spektuj¹c przy tym oczekiwania cz³onków. Warto wiêc solidnie przy-
gotowaæ siê do zebrañ przysz³orocznych!     Jan Sulisz

§ PRAWNIK RADZI §

…i po zebraniach!
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Myœl globalnie – og³aszaj siê lokalnie!!!

Rozmowa „Mieszkañca” z podinspektorem
Piotrem K³ysem, komendantem Komisariatu
Rzecznego Policji w Warszawie.

W ubieg³ym roku w Polsce
utonê³o blisko pó³ tysi¹ca
osób. Prawie jedna czwarta
utoniêæ zdarzy³a siê w Woje-
wództwie Mazowieckim. 28
przypadków to utoniêcia
w Warszawie i okolicznych
powiatach. Samorz¹d Ma-
zowsza wraz z policj¹ rozpo-
cz¹³ akcjê znakowania szcze-
gólnie niebezpiecznych
miejsc nad wod¹. Na Mazow-
szu pojawi siê ok. 40 tablic
ostrzegaj¹cych przed wodny-
mi „Czarnymi punktami”. Ta-
kie tablice bêd¹ ustawione
m.in. przy po³udniowopra-
skiej pla¿y „Rusa³ka” nad
Wis³¹, Jeziorku Szczêœliwic-
kim, gliniankach w Zielonce
i Zalewem Zegrzyñskim. 
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…zachêca³o do pracy – pisa³ Cyprian Norwid (któremu gdzieœ po drodze
do³o¿ono nieu¿ywane przezeñ drugie imiê Kamil). Cytat ów brzmi szczegól-
nie z³oœliwie, gdy patrzy siê na projekt pomnika, jaki mieszkañcowi okolic
Placu Bankowego chce wystawiæ spo³eczeñstwo skupione w nabo¿nym komi-
tecie. Podobnego paskudztwa Stolica nie widzia³a bowiem od czasów (na
szczêœcie nieudanego) uhonorowania Bogu ducha winnej (i niezwykle boha-
terskiej) Pani Genera³, której monument mia³ oszpeciæ skwer przy zbiegu
Nowogrodzkiej i Poznañskiej. Na szczêœcie Pani Prezydent w ostatniej chwi-
li zmieni³a odziedziczon¹ po BliŸniakach decyzjê i Cyprian nie oszpeci zupe³-
nie po³udniowo-zachodniej pierzei Placu Bankowego. Szkaradztwo zostanie
schowane w krzakach. I s³usznie. Mo¿e jednak warto pójœæ na ca³oœæ i spo-
wodowaæ poprawki do „arcydzie³a” Eugeniusza Kozaka (nota bene autora
jednego z ³adniejszych warszawskich powojennych monumentów: pomnika

sapera nad Wis³¹)? Pani Prezydent: skoro powiedzia³o siê „a” warto siêgn¹æ
po resztê alfabetu i popracowaæ nad piêknem monumentu zw³aszcza, i¿
„praca po to jest by siê zmartwychpowsta³o”. 

Dziêki spo³ecznemu pospolitemu ruszeniu zmartwychpowsta³ Park Skary-
szewski. A w zasadzie uda³o siê unikn¹æ jego uœmiercenia (co w sumie na
jedno wychodzi). Po podniesionym ponadpartyjnie krzyku („Mieszkaniec”
ma tu pewne zas³ugi) okaza³o siê, i¿ wcale nie trzeba wycinaæ kilkuset
drzew. Wystarczy zaledwie kilkadziesi¹t, tych najbardziej zniszczonych. Nie
jesteœmy wprawdzie pewni, czy nie mamy tu do czynienia z ow¹ ¿ydowsk¹
koz¹ (któr¹, by mieszkanie sta³o siê przestronne, nale¿y wprowadziæ na kil-
ka dni do lokum, a po usuniêciu z cha³upy wydaje nam siê, ¿e jest wyj¹tko-
wo du¿e), bo w normalnej sytuacji kilkadziesi¹t drzew pod topór wywo³a³o-
by awanturê, a nie radoœæ, ¿e tylko tyle. Poniewa¿ jednak wieœæ og³osi³a
œliczna rzeczniczka Zarz¹du Oczyszczania Miasta (w „cywilu” amatorska ak-
torka jednego z praskich domów kultury) to ju¿ siê nie czepiamy i czekamy
na rozpoczêcie rewitalizacji parku. Mo¿e tym razem siê uda?!

Wszystko wskazuje na to, ¿e znów natomiast uda siê naszemu ulubione-
mu wiceprezydentowi Jackowi Wojciechowiczowi. Po pó³tora roku zabaw
jednego pana ze s³u¿b¹ zdrowia Wojciechowicz zaproponowa³ Pani Prezy-
dent konkrety. I – wraz z projektem stosownej uchwa³y – przyniós³ na tacy
g³osy gwarantuj¹ce uchwa³y podjêcie. Umiejêtnie po³¹czy³ bowiem potrzeby
z oczekiwaniami lewicy: restrukturyzacja obejmie tylko najbardziej zad³u¿o-
ne szpitale (nie wiêcej ni¿ 4 czyli: Solec, Praski, Grochowski i – ewentualnie
– Czerniakowski). Najpierw bêdzie decyzja kierunkowa, potem audyty, pro-
gramy naprawcze, managerowie i dopiero jednostkowe uchwa³y z planami
restrukturyzacji poszczególnych placówek. Proste? Logiczne? I proszê – fa-
cet wpad³ na to w kilkadziesi¹t dni, a nie ma ani MBA ani najnowszego mo-
delu mercedesa! PODPATRYWACZ

Piêkno na to jest by...- To pierwsza edycja na-
gród „Floriana” – wyjaœnia³
„Mieszkañcowi” wiceburmistrz
Pragi Pó³noc Artur Buczyñski.
– Nagroda przyznawana jest za
szczególny wk³ad w promocjê
dzielnicy, jej tradycji i kultury
oraz za dzia³ania polepszaj¹ce
wizerunek Pragi. W tym roku
statuetki zosta³y przyznane in-
dywidualnie Paw³owi Elsztei-
nowi, Mieczys³awowi Jani-
szewskiemu, Tomaszowi Szcze-
pañskiemu, Wies³awowi W³o-
darczykowi i ks. Kanii. Grono
grupowych laureatów to sto-
³eczne ZOO, Miêdzyuczniow-
ski Klub Sportowy Warszawa
Praga, Zarz¹d Województwa
Mazowieckiego, Radio Warsza-
wa oraz „Kapela Praska”. 

Warto piêknie siê ró¿niæ

„Mieszkaniec” przeprowa-
dzi³ krótk¹ rozmowê z Czes³a-
wem Jakubikiem liderem i kie-
rownikiem „Kapeli Praskiej”,
w której gra tak¿e Pawe³ Po-
p³awski, Ryszard Dolanowski,
Zbigniew Pogorzelski i Marek
Gru¿ewski.

- Czêsto koncertujecie na
Pradze. Choæby niedawno
w szkole przy ul. Weteryna-
ryjnej, czy przy Kordeckiego.
Wczeœniej na otwarciu nowe-
go gmachu Centrum Promocji
Kultury Dzielnicy Praga Po³u-
dnie. Czym siê ró¿ni odbiór
Waszej kapeli przez publicz-

noœæ prask¹, od odbioru przez
publikê warszawsk¹, czy
z dalszych rejonów Polski?

- No, na Pradze, to my mamy
prawdziwych fanów. Niektórzy

z nich je¿d¿¹ za nami wszêdzie,
gdzie to mo¿liwe.

- Wœród tych fanów prze-
wa¿aj¹ osoby starsze, czy s¹
tak¿e m³ode?

- S¹ i m³odzi. Na przyk³ad
dwudziestolatkowie. Ale z re-
gu³y, to s¹ ca³e rodziny.

- W ubieg³ym roku minê³o
20 lat Waszego grania...

- No tak, i to w³aœnie nasi fa-
ni pamiêtali i przypomnieli
o tym jubileuszu. Graliœmy
akurat na „dechach” przy Lu-
belskiej, gdy przynieœli nam
kwiaty i takie tam s³odycze.
Niektóre s³odycze by³y w pu-
de³kach, a inne w p³ynie...

- Czyli tak po prasku?
- Uczcili nas i nasz¹ rocznicê.

To by³o fantastyczne.
- Ale poza Prag¹, poza

Warszaw¹, jeŸdzicie te¿
„w Polskê”. I z tego co wiem –
z sukcesami. Ostatnio – Prze-
myœl?

- Tak, to by³ XXXI Ogólno-
polski Festiwal Kapel Miej-
skich. To najstarszy w Polsce
tego typu festiwal. W 1991 r.

zdobyliœmy tam Grand Prix,
a w tym roku pierwsze miejsce.

- Co porwa³o tamtejsz¹ pu-
blicznoœæ i jury? Bo repertuar
macie bogaty – piosenki pra-
skie, warszawskie, patriotycz-
ne, okupacyjne i powstañcze.

- Pieœni warszawskie.
- A poza zorganizowanymi

imprezami, zdarza siê Wam
tak po prostu wyjœæ na ulicê
i graæ w warszawskich
podwórkach?

- Czasami tak. Niedawno
chodziliœmy i graliœmy w „stu-
dniach”. Co buduj¹ce to w³a-
œnie, ¿e by³o zainteresowanie
ze strony ludzi m³odych. Robili

zdjêcia i rzucali kasê. Mniejsz¹,
wiêksz¹, niewa¿ne, bo tu cho-
dzi o przyjemnoœæ.

- A propos przyjemnoœci
i kasy... Idzie obecnie wy¿yæ
z takiego grania?

- Wiêcej trzeba to traktowaæ ja-
ko przyjemnoœæ. Trzeba mieæ pa-
sjê i serce dla Pragi. Ja niedawno
kupi³em sobie nowy akordeon.
Kosztowa³ 10 tysiêcy...

- Równowartoœæ u¿ywane-
go samochodu...

- I wiele osób tak mówi.
- ...ale z drugiej strony nie

mo¿na byæ na rynku, nie gra-
j¹c na porz¹dnym sprzêcie.

- No w³aœnie. Mia³em piêæ
akordeonów, sprzeda³em trzy
i kupi³em nowy.

- Panie Czesiu, dla nas, pra-
¿an, Wasza muzyka jest natu-
ralna, ale proszê mi powie-
dzieæ, czy jak stajecie
w szranki z kapelami z ca³ej
Polski, to ta warszawska mu-
zyka miejska, tak naprawdê,
ró¿ni siê jakoœ od muzyki
z innych miast?

- Ja uwa¿am tak: ka¿da gru-
pa, kapela, niech reprezentuje
swój region. Du¿o kapel pod³¹-
cza siê pod Warszawê. Ale to
nie ta dykcja, nie ten akcent, nie
to serce.

- Czyli warto siê piêknie
ró¿niæ?

- Tak. I ho³ubiæ swój rejon,
swoje miasto, dzielnicê, rodzi-
ców, korzenie, historiê i trady-
cjê...

- I za realizacjê takiego cre-
do w³aœnie otrzymaliœcie
„Floriana 2009”, którego
Wam serdecznie gratulujemy.

Rozmawiał: 
Adam Rosiński

Pod koniec czerwca w Cen-
trum Promocji Kultury
Dzielnicy Praga Po³udnie
odby³o siê spotkanie pod-
sumowuj¹ce majowe Œwiêto
Saskiej Kêpy.

- To dziêki Pañstwu tegoroczne Œwiêto
Saskiej Kêpy by³o tak udane i spotka³o siê
z bardzo dobrym odbiorem zarówno przez
mieszkañców Pragi Po³udnie, jak i ca³ej
Warszawy – zwróci³ siê do zaproszonych
osób burmistrz Tomasz Kucharski. – Bar-
dzo chcemy za to Pañstwu podziêkowaæ.
W spotkaniu w CPK uczestniczy³o kilka-
dziesi¹t osób, ale prawdziw¹ iloœæ osób
bezpoœrednio zaanga¿owanych w organiza-
cjê œwiêta mo¿na by³o oszacowaæ dopiero,
gdy burmistrz razem z dyrektor CPK Bar-
bar¹ Wasiak zaczêli rozdawaæ specjalnie
przygotowane pisemne podziêkowania.
Rzeczywiœcie, to by³ olbrzymi sztab ludzi
i podmiotów. Wœród wyró¿nionych podziê-

kowaniami znaleŸli m.in. artyœci, pracowni-
cy CPK, urzêdnicy dzielnicowego wydzia-
³u kultury, samorz¹dowcy, spo³ecznicy oraz
cz³onkowie Rady Programowej Œwiêta,
której przewodzi³a Teresa Skupieñ prezes
Towarzystwa Przyjació³ Saskiej Kêpy.
W tak szacownym gronie znalaz³a siê tak¿e
redakcja „Mieszkañca”, który imprezê ob-
j¹³ patronatem medialnym. 

Dziêkuj¹c zebranym burmistrz podkreœli³
lokalnoœæ tegorocznej edycji Œwiêta Saskiej

Kêpy i poprosi³ ¿eby ju¿ przygotowywaæ
siê do przysz³orocznej imprezy. – Z tym, ¿e
bêdzie pewien problem z miejscem – zazna-
czy³ Tomasz Kucharski. – Ze wzglêdu na
prace budowlane, bo wtedy rewitalizowana
bêdzie ulica Francuska… Pad³a propozycja
zorganizowania œwiêta w znajduj¹cym siê
na s¹siednim Kamionku Parku Skaryszew-
skim, ale z wypowiedzi zebranych wynika-
³o, ¿e jednak wol¹, aby Œwiêto Saskiej Kê-
py odbywa³o siê na Saskiej Kêpie. – Bê-
dziemy szukaæ dogodnej lokalizacji, a mo¿e
uda siê tak przeprowadziæ remont ul. Fran-
cuskiej, aby na imprezê by³ ju¿ gotowy od-
cinek od ronda Waszyngtona do ul. Zwy-
ciêzców? – sugerowali sasko-kêpianie. Ale
tê sugestiê musia³by wzi¹æ powa¿nie do
serca Zarz¹d Dróg Miejskich. 

W ka¿dym razie, wœród wyró¿nionych
podziêkowaniami za wk³ad w œwiêto znale-
Ÿli siê równie¿ wyró¿niaj¹cy. Dyrektor Bar-
bara Wasiak otrzyma³a burzê oklasków,
a burmistrz Tomasz Kucharski obdarowany
zosta³ przez malarkê Lidiê Zdzieszyñsk¹
obrazem przedstawiaj¹cym rzeŸbê patronki
Œwiêta Saskiej Kêpy – Agnieszkê Osieck¹
(na zdjêciu). Ada M. 

„Florian” dla Kapeli Praskiej
W przedostatnim numerze „Mieszkañca” pyta-
liœmy retorycznie, czy jest bardziej praska ka-
pela od „Kapeli Praskiej”? Nagrody „Floriana”
przyznawane przez w³adze dzielnicy Praga Pó³-
noc przy okazji IV Jarmarku Floriañskiego po-
twierdzi³y, ¿e bardziej praskiej kapeli nie ma...

PODSUMOWANIE ŚWIĘTA

� 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

* 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
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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

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

N
AJTAŃ

SZY 

K
U
R
CZAK

W
 M

IEŚCIE

ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

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! 

REKLAMA REKLAMA

D R Z W I
wewnętrzne 
i PARAPETY

z litego drewna 
Każdy kształt i wymiar!

ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045
www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

CCEENNTTRRUUMM  SSZZLLAACCHHEETTNNEEJJ  KKOOSSTTKKII  BBRRUUKKOOWWEEJJ
Nowo otwarty sk³ad fabryczny 

(Autoryzowany Punkt Sprzeda¿y wyrobów
firmy LIBET S.A.)

Oferujemy:
� betonowe kostki brukowe: przemys³owe, standardowe

i szlachetne
� p³yty tarasowe: betonowe i z naturalnego piaskowca
� galanteriê betonow¹: obrze¿a, krawê¿niki, p³yty

chodnikowe i a¿urowe, palisady itp.
� granitow¹ kostkê brukow¹ i piaski granitowe
� odwodnienia liniowe
� w³azy i wpusty ¿eliwne
� krêgi betonowe i osadniki uliczne
� cement workowany

Organizujemy transport, 
wspó³pracujemy z renomowanymi firmami brukarskimi

Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 700-1700; sob. 800-1200 

ul. Bronowska 36, tel. 022 740-41-92, 93; 
tel/fax. 022 615-66-70; kom. 728-836-200

e-mail: biuro@gramar-kostka.pl;
www.gramar-kostka.pl

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

Miasto warte poznania
Od 22 czerwca uczniowie warszawskich szkó³

mog¹ bezp³atnie korzystaæ z wielu atrakcji. Dla
uczestników „Lata w mieœcie” otwarte bêd¹ p³y-
walnie, boiska, sale gimnastyczne i wypo¿yczal-
nie sprzêtu sportowego. Miasto st.
Warszawa udowadnia dzieciom
i m³odzie¿y, ¿e wakacje w mieœcie to
nie koniec œwiata, a Stolica latem jest
warta poznania. W ca³ej Warszawie
mo¿emy znaleŸæ miejsca, w których
dzieci mog¹ pod fachowym okiem,
wypoczywaæ i aktywnie spêdzaæ
czas. Wiele z nich znajduje siê po
prawej stronie Wis³y. Warto zoriento-
waæ siê, czy w najbli¿szej okolicy
naszego miejsca zamieszkania nie
ma takiej placówki. Punkty opieki
dziennej oferuj¹ ca³odzienny pobyt,
wy¿ywienie oraz moc atrakcji dla
uczestników programu.

„PrzyjdŸ, zobacz, zostañ!”
z przyjació³mi Grochowa
- Nasza placówka czynna jest od godziny

7.30 do 17.00. Zapewniamy dwa posi³ki,
w tym obiad z³o¿ony z dwóch dañ i deseru.
Staramy siê, aby dzieci jak najwiêcej pozna³y
i zobaczy³y. Przecie¿ nie mog¹ nudziæ siê
w wakacje! – mówi koordynatorka akcji „La-
to w mieœcie” w Szkole im. Przyjació³ Gro-
chowa, przy ul. Paca 44, Wanda Mielczarek –
„PrzyjdŸ, zobacz, zostañ!” – to nasze has³o.
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od sied-
miu do trzynastu lat – dodaje pani Wanda.
Akcja „Lato w mieœcie” w szkole im. Przyja-
ció³ Grochowa ma ju¿ ponad 10 lat tradycji
i co roku cieszy siê du¿ym zainteresowaniem.
Tak jak w innych punktach dziennego pobytu
dzieci je¿d¿¹ na wycieczki, chodz¹ do mu-
zeów i poznaj¹ Warszawê. Uczestnicy progra-

mu maj¹ te¿ mo¿liwoœæ wyboru z bogatej
oferty zajêæ specjalistycznych, wœród których
znajdziemy lekcje tañca, malarstwa a nawet
kursy ¿eglarskie (ul. Wa³ Miedzeszyñski 377)
i zajêcia karate!

Rozwój i wychowanie
- Ja najbardziej lubiê w³aœnie karate. Na

ka¿dych zajêciach uczymy siê ciosów i samo-
obrony. Chcia³bym przychodziæ tu czêœciej.
Mo¿e nawet bêdê æwiczyæ po wakacjach –
stwierdza dziewiêcioletni Pawe³. W karate
chodzi o rozwój i wychowanie. W akcji „Lato
w mieœcie” bierzemy udzia³ od kilku lat. To
dobry pomys³, dzieciaki to lubi¹. Czêsto
póŸniej kontynuuj¹ naukê. Mimo, ¿e uczymy
konkretnego sportu du¿y nacisk k³adziemy na
korektywê wad postawy. To bardzo wa¿ne
zw³aszcza u m³odszych dzieci. Kszta³tujemy
podstawowe umiejêtnoœci ruchowe, zwraca-
my uwagê na dyscyplinê. Ró¿nice w zacho-
waniu dzieciaków widaæ ju¿ po kilku trenin-
gach – zachêca instruktor Akademii Karate

Tradycyjnego (ul. Osowska 82), Andrzej
Wieleba.  

Oblê¿enie basenów
Dla wielu najlepszym sposobem na letni

skwar jest pójœcie na basen. Na samej Pradze
Po³udnie w programie „Lato w mieœcie” bior¹
udzia³ dwie p³ywalnie: „Szuwarek” (Kwatery
G³ównej 13) oraz „Wodnik” (ul. Abrahama
10). Bo, czy mo¿e byæ lepszy sposób na upa³

ni¿ k¹piel w przyjemnie ch³odnej
wodzie i zjazd po siedemdziesiêcio-
metrowej zje¿d¿alni? Jeœli takie
sposoby istniej¹ to z pewnoœci¹ nie
ma ich wiele. Dowodem na po-
twierdzenie tej tezy jest fakt, ¿e na
„Wodnika” codziennie przychodzi
oko³o 500 dzieci! - To, co nas wy-
ró¿nia to indywidualne podejœcie do
dzieci. Oczywiœcie, staramy siê za-
pewniæ atrakcje w czasie pobytu na
basenie, ale nie wszyscy musz¹ ro-
biæ to samo. Dostosowujemy pro-
gram do chêci i umiejêtnoœci ka¿de-
go dziecka – opowiada dyrektorka
Oœrodka Sportu i Rekreacji dzielni-
cy Praga Po³udnie, Ewa Misiurkie-
wicz. Na basenie dzieci s¹ pod
opiek¹ instruktora oraz ratowników.

Jedynym problemem p³ywalni jest to, ¿e dzie-
ci nie chc¹ z niej wychodziæ!

Bez strachu!
Nie musz¹ obawiaæ siê te¿ uczniowie szkó³

z Rembertowa i Weso³ej. Od poniedzia³ku do
pi¹tku mog¹ korzystaæ z Aquaparku „Wesolan-
dia” (ul. Wspólna 4). Do atrakcji, które szcze-
gólnie chwal¹ sobie uczestnicy „Lata w Mie-
œcie” nale¿¹ bicze wodne, jacuzzi, tzw. „dzika
rzeka” oraz zje¿d¿alnia wodna o d³ugoœci 72
metrów! W „Wesolandii” dzieci i m³odzie¿
mog¹ korzystaæ tak¿e z si³owni, a nawet zapi-
saæ siê do letniej szkó³ki tenisa. Grupy z Rem-
bertowa i Weso³ej odwiedzaj¹ Wesolandiê
w ró¿nych godzinach, by unikn¹æ zbytniego
t³oku na basenie.

Jest coraz lepiej
„Lato w mieœcie 2009” rozpoczê³o siê 22

czerwca i potrwa do 28 sierpnia 2009 r. Zainte-
resowanie niektórymi atrakcjami jest tak du¿e,
¿e w wielu obiektach wprowadzono tzw. limi-
ty godzinowe. Dlatego przed ka¿d¹ wycieczk¹
nale¿y zapoznaæ siê z godzinami, podczas
których mo¿emy bezp³atnie korzystaæ z us³ug
oœrodków. Zawsze warto jest mieæ przy sobie
wa¿n¹ legitymacjê szkoln¹, która upowa¿nia
uczniów do korzystania z oferty programu. Na
niektóre obiekty ³atwiej jest siê dostaæ w gru-
pach zorganizowanych, które czêsto s¹ wcze-
œniej umówione lub maj¹ sta³y plan wizyt
w danym oœrodku. - To bardzo wa¿na akcja.
Pozwala na wykorzystanie ju¿ istniej¹cych
obiektów sportowych w najlepszy mo¿liwy spo-
sób. Co roku „Lato w mieœcie” budzi coraz
wiêksze zainteresowanie. Nic w tym dziwnego,
bo ka¿dego lata oferta Miasta jest coraz bogat-
sza – podsumowuje Ewa Misiurkiewicz. Wy-
gl¹da na to, ¿e w tym roku, a¿ ¿al wyje¿d¿aæ
z Warszawy. Olga Kamionek

WWWWAAAAKKKKAAAACCCCJJJJEEEE    WWWW    SSSSTTTTOOOOLLLL IIIICCCCYYYY
Ten kto myœli, ¿e wakacje w mieœcie to nuda, grubo siê
myli! Sport, konkursy, zabawa z rówieœnikami, nauka -
w kilku s³owach „Lato w mieœcie”. 

Dzieci ze szko³y na Paca 44 w drodze do Zegrza.

Zabawa na basenie „Wodnik”.
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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
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„SPO£EM” WSS PRAGA PO£UDNIE
zaprasza do sklepów po zakupy

Wspó³pracujemy wy³¹cznie z solidnymi i uznanymi producentami!

W LIPCU TANI 
NABIA£, MIÊSO, WÊDLINY!!!

Liczne promocje cenowe artyku³ów spo¿ywczych w sklepach:
�� nr 16, ul. Stanis³awowska 7 – wêdlin
�� nr 17, ul. Siennicka 23 – nabia³u
�� nr 20, ul. Kobielska 57 – miêsa oraz nabia³u

REKLAMA REKLAMA

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

Lekarz, a ju¿ na pewno wielki lekarz, widzi wiêcej ni¿ my,
pacjenci – st¹d i ta niezwyk³a ksi¹¿ka. Autor prze¿y³ cza-
sy, które same by³y przygod¹ i narodów, i kardiologii –
przemian od piek³a do wolnoœci, przemian od stetoskopu
do USG, koronografii i operacji na otwartym sercu.
Z czego zaœ lekarze bior¹ talent interesuj¹cego opowiada-
nia, pozostanie ich tajemnic¹.

Stefan Bratkowski
* * *

Autor Leszek Ceremu¿yñski jest profesorem medycyny,
wieloletnim kierownikiem Kliniki Kardiologii CMKP. By³
równie¿ prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(obecnie Cz³onek Honorowy) oraz redaktorem naczelnym
„Kardiologii Polskiej”. Opublikowa³ ponad 200 artyku³ów
naukowych, z czego po³owê w pismach zachodnich. Laureat
wielu nagród. Ksi¹¿ka do nabycia wy³¹cznie w Internecie na
stronie: www.wydawnictwopert.pl

REALIZUJEMY:  KARTY KARTY KLIENTA SPO£EM Z 3% RABATEM, 
KARTY P£ATNICZE ORAZ BONY SODEXHO.

Przyjmujemy op³atê za domowe rachunki i do³adowania telefonów komórkowych.

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

Teraz nikt ju¿ nawet teore-
tycznie nie rozwa¿a pozbawie-
nia Parku Skaryszewskiego ta-
kiej iloœci drzew. – To tak¿e
dziêki Waszym publikacjom –
mówi „Mieszkañcowi” jedna ze
spacerowiczek, która w upalny

dzieñ szuka ch³odu pod roz³o-
¿ystymi konarami drzew po³u-
dniowej alejki.

Kilka dni temu w siedzibie
administruj¹cego parkiem Za-
rz¹du Oczyszczania Miasta
zaprezentowano dziennika-
rzom koncepcjê projektu mo-
dernizacji Parku Skaryszew-
skiego. Koncepcja ta zak³ada
m.in., ¿e park bêdzie ogrodzo-
ny, a w przysz³oœci dozorowa-
ny. – Tak by³o przed wojn¹ –
argumentuje Ewa Nekanda-
Trepka Sto³eczny Konserwa-
tor Zabytków. Wewn¹trz park

ma siê tak zmieniæ, aby bar-
dziej odpowiada³ swojemu
pierwotnemu kszta³towi. ¯eby
by³ bli¿szy projektowi Franci-
szka Szaniora, który ten park
stworzy³ na pocz¹tku ubieg³e-
go wieku. 

– Ale musimy pogodziæ hi-
storiê, z potrzebami wspó³cze-
snych u¿ytkowników – bardzo
rozs¹dnie stwierdzi³ kieruj¹cy
ZOM-em dyr. Tadeusz Ja-
szczo³t. A najlepiej te potrzeby
mo¿na poznaæ w czasie kon-
sultacji. Dlatego „Mieszka-
niec” zapyta³, czy i ewentual-
nie, kiedy odbêdzie spotkanie
konsultacyjne prezentuj¹ce za-
interesowanym, codziennym
u¿ytkownikom parku za³o¿e-
nia jego modernizacji. Dyrek-
tor Jaszczo³t zapewni³, ¿e jest
gotów na takie spotkanie, a bê-

d¹cy na konferencji wicebur-
mistrz Pragi Po³udnie Adam
Grzegrzó³ka zaoferowa³ zorga-
nizowanie w czasie wakacji
konsultacji w sali urzêdu dziel-
nicy lub Muszli Koncertowej
w parku. Jednak, je¿eli konsul-
tacje maj¹ spe³niæ swoje za³o-
¿enie, to lepszym terminem
spotkania by³by okres po wa-
kacjach, gdy¿ obecnie znaczna
czêœæ codziennych u¿ytkowni-

ków Parku Skaryszewskiego
i zainteresowanych mieszkañ-
ców przebywa na urlopach.

Co do wspomnianej we
wstêpie wycinki drzew warto
zaznaczyæ, ¿e ze zleconej przez
ZOM ekspertyzy 400 drzew
z alei obwodowej i g³ównej
wynika, ze usun¹æ nale¿y 40
lip i 3 jesiony. Te drzewa zosta-
³y przez specjalistkê z SGGW
dr in¿. Edytê Ros³on – Szy-
mañsk¹ ocenione, jako stwa-
rzaj¹ce zagro¿enie. Kolejne
20% przebadanych i znajduj¹-
cych siê w kiepskim stanie

drzew mo¿e zostaæ uratowa-
nych dziêki specjalistycznej
pielêgnacji. Ciekawostk¹ jest
to, ¿e w czasie prac remonto-
wych w Parku Skaryszewskim
zostan¹ wydzielone „ekolo-
giczne ostoje przyrody”.
W przestrzeniach tych prace
nie bêd¹ prowadzone i tam
w³aœnie schroni¹ siê parkowe
zwierzêta. Planowan¹ renowa-
cjê parku, twórca koncepcji
tych ekologicznych ostoi, prof.
Maciej Luniak z PAN, okreœla
jednym s³owem – katastrofa!
Rzeczywiœcie, tak wielka inge-
rencja w park na pewno bêdzie
mia³a tak¿e negatywne skutki
i trzeba je jak najbardziej zmi-
nimalizowaæ. Architekci mu-
sz¹ w taki sposób wyremonto-
waæ parkowe alejki, by nie
uszkodziæ rozbudowanych sy-
stemów korzeniowych drzew. 

A skoro mowa o alejkach, to
prawdopodobnie zrobione one
bêd¹ z ró¿nych materia³ów, tak,
aby sprostaæ ró¿nym oczekiwa-
niom u¿ytkowników. - Parkowi
przybêdzie jeszcze jeden plac
zabaw dla dzieci, a ten ju¿ funk-
cjonuj¹cy zostanie odnowiony -
zapewnia Iwona Fryczyñska
z ZOM. Remont tak¿e czeka
ca³y parkowy uk³ad wodny.
Zmodernizowane zostan¹ mo-
stki, a rzeŸby zyskaj¹ ilumina-
cjê. Na przylegaj¹cym do parku
brzegu Jeziorka Kamionkow-
skiego powstan¹ trawiaste pla-
¿e. To oczywiœcie czêœæ czeka-
j¹cych zmian i modernizacji.
Wielk¹ niewiadom¹ jest nato-
miast to, kiedy bêdzie mog³a
rozpocz¹æ siê rewitalizacja Par-
ku Skaryszewskiego. Niestety,
Rada Warszawy nie zabezpie-
czy³a pieniêdzy na tê inwesty-
cjê, a potrzeba wiele milionów
z³otych… Adam Rosiński 

Szum ratuje Park Skaryszewski
Po wycieku informacji o mo¿liwej wycince
blisko 300 drzew w Parku Skaryszewskim po-
dniós³ siê wielki, medialny szum. Efekty tego
zdarzenia s¹ bardzo pozytywne.



Lato w pe³ni – rozpocz¹³ siê d³u-
go oczekiwany okres wypoczyn-
ku i urlopów. Pogoda przez ca³y
rok nas nie rozpieszcza, wiêc
z utêsknieniem czekamy na
s³oñce… Ale zachowajmy umiar
podczas opalania siê, bo czer-
niak wci¹¿ atakuje latem. 

Na wakacyjny odpoczynek z utêsknieniem
czekamy ca³y rok. Morze, góry, jeziora czy wieœ,
gdzie byœmy siê nie wybierali, ¿yczymy sobie na-
wzajem jednego – du¿o s³oñca… a co za tym
idzie, piêknej opalenizny. Na nic apele lekarzy
i specjalistów, ¿e s³oñce szkodzi, ¿e z punktu wi-
dzenia dermatologii nie ma pojêcia „zdrowa opa-
lenizna”. Nikt nie chce pamiêtaæ, ¿e ciemne za-
barwienie naszej skóry jest wynikiem jedynie
mechanizmów obronnych przed negatywnym
dzia³aniem s³oñca. A iloœæ promieni s³onecznych
potrzebnych do syntezy witaminy D3 jest tak nie-
wielka, ¿e wystarczy kilkunastominutowy spacer,
nawet w pochmurny dzieñ. Z tak¹ informacj¹
nam nie po drodze i tak to ju¿ jest - od pokoleñ
mechanizm dzia³a tak samo, dla wielu z nas jedy-
n¹ atrakcj¹ wakacyjnego urlopowania jest opala-

nie! I „sma¿ymy” siê na pla¿ach ca³ymi dniami,
ca³ymi rodzinami, nie do koñca zdaj¹c sobie spra-
wê z niebezpieczeñstwa, jakie niesie za sob¹ pro-
mieniowanie s³oneczne. Warto pamiêtaæ, ¿e jeœli
przebyliœmy oparzenia s³oneczne w dzieciñstwie,
to maj¹ one potem bezpoœredni wp³yw na wzrost
ryzyka zachorowania na czerniaka w wieku doj-
rza³ym (wykazano, ¿e nawet niewielkiego stop-

nia oparzenie s³oneczne u dziecka poni¿ej 12. ro-
ku ¿ycia zwiêksza 3-4 krotnie ryzyko rozwoju
czerniaka!).

Uwaga czerniak!
Jedn¹ z g³ównych przyczyn zachorowania na

czerniaka jest w³aœnie promieniowanie ultrafiole-
towe (UV) emitowane przez s³oñce. Czerniak jest
jednym z najbardziej z³oœliwych nowotworów!
Dlaczego z³oœliwym? Bo ju¿ w bardzo wcze-
snym okresie rozwoju daje odleg³e przerzuty

do innych tkanek i narz¹dów. Statystyki poka-
zuj¹ te¿, ¿e iloœæ zachorowañ na ca³ym œwiecie
ci¹gle wzrasta. I co przera¿aj¹ce - liczba nowych
przypadków podwaja siê co 10–15 lat. 

Jak rozpoznaæ czerniaka? 
Wiêkszoœæ plamek, które mamy na skórze, to

znamiona barwnikowe. Jeœli maj¹ regularny ksz-
ta³t, jednolite zabarwienie lub najwy¿ej w dwóch
odcieniach br¹zu, nie ma powodu do paniki. Ale
warto im siê przygl¹daæ. Jeœli zauwa¿ymy, ¿e
„pieprzyk” zmienia kszta³t czy barwê, lepiej od
razu idŸmy do lekarza! Powinny nas zaniepokoiæ
plamy i znamiona asymetryczne, o krawêdzi nie-
ostrej, zamazanej. Najbardziej niebezpieczne s¹
plamy i guzki g³êboko wroœniête w skórê. 

Najwiêcej nowotworów skóry pojawia siê
w miejscach nieos³anianych ubraniem: na twarzy,
dekolcie, rêkach. Ale czerniak nie zawsze jest czar-
ny i mo¿e siê pojawiæ tak¿e na podeszwie, piêcie,
pod p³ytk¹ paznokciow¹, a nawet na ga³ce ocznej.
Dlatego wszelkie stwardnienia na skórze, nacieki
zapalne, wrzodziej¹ce guzy i trudno goj¹ce siê rany
powinien obejrzeæ lekarz. L.P.

Pomys³, by szpitale zamie-
ni³y siê w spó³ki ju¿ by³. Od ro-
ku s³ychaæ o zmianach, na razie
tylko na papierze. Wed³ug wyli-
czeñ sprzed roku, miasto mo-
g³oby na po³¹czeniu 10 pla-
cówek zaoszczêdziæ 30 mln
z³otych. Nowy dyrektor p.o.
biura polityki zdrowotnej, Da-
riusz Hajdukiewicz do pomys³u
powróci³, ale dziœ ju¿ nikt sumy
30 mln z³ nie wymawia g³oœno,
a szpitale maj¹ siê przekszta³-
caæ pojedynczo. 

Miasto chce zacz¹æ prze-
kszta³cenia od dwóch najbar-
dziej zad³u¿onych lecznic
w Warszawie. Szpital Praski
ma ponad 70 mln z³ d³ugu,
Szpital na Solcu co prawda ma
„tylko” 50 mln z³, ale jego
konto zaj¹³ komornik, a leka-
rze na kontraktach od trzech
miesiêcy nie dostaj¹ pensji. Do
tego w placówce w³aœciwie nie
ma dyrektora. – Ca³y czas szu-
kamy odpowiedniego mena-
d¿era – uspokaja Dariusz Haj-
dukiewicz. Poszukiwania na
razie spe³zaj¹ na niczym –
ostatni kandydat, by³y dyrektor
jednej z warszawskich szpitali,
po zapoznaniu siê z dokumen-
tacj¹ na temat szpitala,
odmówi³ objêcia funkcji dy-
rektora. Co teraz w takim ra-
zie?

9 lipca radni maj¹ g³osowaæ
nad specjaln¹ uchwa³¹, która
powinna zapocz¹tkowaæ zmia-
ny. Jeœli uchwa³a zostanie prze-
g³osowana, urz¹d miasta za-
cznie pracowaæ nad przekszta³-
ceniami. Ale do tego czasu

musi zostaæ powo³any dyrektor
placówki, musi powstaæ plan
naprawczy, który zaakceptuj¹:
pracownicy i zwi¹zki zawodo-
we szpitala, Narodowy Fun-
dusz Zdrowia i bank. To wszy-
stko ³atwe nie bêdzie. Zw³a-
szcza, ¿e zostaje do rozwi¹za-
nia sprawa d³ugów. Szpital na
Solcu, Praski i Grochowski s¹

zad³u¿one i trzeba te pieni¹dze
jakoœ zorganizowaæ. 1/3 tej
kwoty mo¿e wy³o¿yæ Minister-
stwo Zdrowia, w ramach rz¹do-
wego programu przekszta³ceñ,
ale ok. 60 mln z³ wy³o¿y samo
miasto. – Pieni¹dze musz¹ siê
znaleŸæ – twierdzi Jacek Woj-
ciechowicz, wiceprezydent

Warszawy odpowiedzialny za
s³u¿bê zdrowia. I jak zapewnia,
jest ju¿ po rozmowach ze
skarbnikiem ratusza. 

To nie koniec zmian w stoli-
cy. W dalszej kolejnoœci prze-
kszta³cony ma zostaæ Szpital
œw. Zofii przy ulicy ¯elaznej.
Z t¹ placówk¹ sytuacja jest pro-
stsza – po pierwsze: szpital ge-
neruje zyski, po drugie: sam
chce siê przekszta³ciæ. Plany
dyrekcji s¹ œmia³e – wejœcie na
rynek komercyjny oraz œwiad-
czenie us³ug dla zagranicznych
pacjentów. 

W³adze miasta uspokajaj¹
jednak mieszkañców Warsza-
wy, ¿e przekszta³cenia w szpi-
talach miejskich nie zmniejsz¹
dostêpnoœci do us³ug, gdy¿
wszystkie nadal bêd¹ dzia³aæ
w ramach kontraktów z NFZ.

Lena Piątek
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REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

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

Pomagasz innym? Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje
w zakresie pomocy osobom z niepe³nosprawnoœci¹?
Zg³oœ siê do Nas! My odpowiemy na Twoje potrzeby! 

Fundacja „Normalna Przysz³oœæ” og³asza nabór uczestników na szkolenie
dla asystentów osób niepe³nosprawnych. Szkolenie obejmuje 90 godzin
zajêæ i odbêdzie siê w sierpniu 2009 r. w Warszawie.
Na szkoleniu dowiesz siê:
1. Jakie s¹ rodzaje niepe³nosprawnoœci i specyfika funkcjonowania osób

niepe³nosprawnych
2. Jakie s¹ potrzeby osób z ró¿nymi niepe³nosprawnoœciami i sposoby ich

rozpoznawania oraz zaspokajania
3. Jak pokonywaæ bariery architektoniczne z osobami poruszaj¹cymi siê na

wózkach inwalidzkich (zajêcia teoretyczne i praktyczne w terenie)
4. Jak skutecznie planowaæ pomoc osobom niepe³nosprawnym
5. O metodach aktywizacji osób z niepe³nosprawnoœci¹
6. O etyce pracy z osobami niepe³nosprawnymi
7. Jakie s¹ podstawy jêzyka migowego
8. Uzyskasz podstawow¹ wiedzê niezbêdn¹ do wykonywania zawodu asy-

stenta osoby niepe³nosprawnej.

Osoby zainteresowane udzia³em w szkoleniu prosimy o nadsy³anie formula-
rzy zg³oszeniowych na adres normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org
do 20 lipca 2009 r. Formularz zg³oszeniowy oraz dodatkowe informacje znaj-
duj¹ siê na stronie internetowej www.normalnaprzyszlosc.org w zak³adce
O nas -> Obecnie realizowane projekty.

Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Samorz¹du Województwa Mazowieckiego
oraz Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

7 sposobów ochrony przed czerniakiem:

1. Dok³adnie ogl¹daj swoj¹ skórê.
2. Unikaj opalania w godzinach 11-15. 
3. Stosuj kosmetyki z odpowiednimi filtrami.
4. Ograniczaj korzystanie z solarium. 
5. Chroñ swoje dzieci przed s³oñcem 
6. Znamiona, które Ciê niepokoj¹, poka¿ lekarzowi.
7. Usuñ chirurgicznie znamiona, jeœli tak radzi Ci

lekarz. 

Warto pamiêtaæ:
· ryzyko oparzenia s³onecznego jest najwiêksze
w czerwcu, lipcu i sierpniu,
· woda, piasek czy œnieg zwiêkszaj¹ intensyw-
noœæ promieni s³onecznych - szybciej mo¿emy
ulec oparzeniu,
· przebywanie w wodzie nie ochroni nas przed
oparzeniem, promienie ultrafioletowe przenikaj¹
do kilkunastu metrów pod wod¹.

Szpital na Solcu i Praski 
– pierwsze zmiany

Przekszta³ceñ i zmian w warszawskiej s³u¿bie
zdrowia ci¹g dalszy. Nowe kierownictwo biura
polityki zdrowotnej zabra³o siê do pracy. Prio-
rytety? Odd³u¿enie najbardziej zad³u¿onych –
szpitala Praskiego i placówki na Solcu.

Czerniak – NIE 
– bezpieczne 
opalanie!
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

NNiiee  kkaażżddyy  wwyyjjeeżżddżżaa  nnaa  wwaakkaaccjjee..
AAllee  kkaażżddyy  cchhccee  ppiięękknniiee,,  lliippccoowwoo
wwyygglląąddaaćć..  MMaajjąącc  nnaa  ggłłoowwiiee  pprraaccęę
ii ddoomm  nniieełłaattwwoo  zznnaalleeźźćć  kkiillkkaa  cchhwwiill
ddllaa  ssiieebbiiee..  AA jjeeddnnaakk  wwaarrttoo……

WWŁŁOOSSYY: będą miały piękny po−
łysk i sprężystość, jeśli do
ostatniego płukania po myciu
wciśniemy sok cytrynowy. Daw−
niej używano też rozcieńczonego
octu, ale ten zapach…

Warto pomyśleć o odżywieniu:
maseczka z ciepłej oliwy z żółt−
kiem, wmasowana i pozostawiona
na 10−15 minut, albo z soku
z czarnej rzepy czy z oleju rycyno−
wego (potem trzeba włosy umyć
delikatnym szamponem, świetnie
poprawia kondycję włosów). 

TTWWAARRZZ  II DDEEKKOOLLTT: lipiec i sier−
pień to najlepszy czas na ma−
seczki! Świeże, rozgniecione tru−
skawki, albo twarożek, wymie−
szany z bananem, czy też star−
ty, uprzednio umyty świeży
ogórek, rozłożony równomiernie
na twarz i dekolt (z ominięciem
okolicy oczu), pozostawiony na
20 minut (zmywamy letnią wo−
dą) to świetna, jędrna i dobrze
odżywiona cera. 

Rozszerzone przez upały pory
z wdzięcznością przyjmą ma−
seczkę z białka – surowe białko
rozsmarowuje się na umytej
twarzy, a gdy wyschnie zmywa
się chłodną wodą.

Jeszcze ppaazznnookkcciiee: moczenie
w ciepłej oliwie i codzienne ppiicciiee
ssookkuu  zz mmaarrcchhwwii, a wyglądu poza−
zdrości nam niejedna urlopo−
wiczka!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
GGrriilllluujjeemmyy!!  JJeeddnnyymm  zz cczzęęśścciieejj  uużżyywwaannyycchh  ssoossóóww  jjeesstt  ssłłyynnnnyy  ssooss  bbaarr−−
bbeeccuuee..  WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć  oo nniimm  wwiięęcceejj!!

Nazywany w skrócie BBQ; używany przez osadników zapewne już
w XVII wieku. Nazwa pochodzi z hiszpańskiego lub angielskiego i ozna−

cza rożen, grill, a sos jest najsłynniejszym dodatkiem do mięs pieczonych, grillowanych, a od
pewnego czasu także do pizzy. Można nim polewać mięso, można też w nim dusić.

Podstawowe składniki, to gęsty przecier pomidorowy, ocet cukier i przyprawy. Właśnie
one mogą znacząco zmieniać jego smak, zależnie od regionu. Musztardowy z Karoliny Po−
łudniowej, ulubiony osadników niemieckich, liczy ponad 200 lat. W Memphis dodają cukier
brązowy, w Kansas – melasę. Regionalne są też sosy z pieprzem, z chili, czosnkiem i ce−
bulą, burbonem, mieszane z sosem sojowym lub z innymi sosami, z suszonymi śliwkami,
albo też na bazie majonezu i białego pieprzu. Te ostatnie – raczej do ryb i drobiu.

W sklepach pojawił się w latach dwudziestych XX w., a na szeroką skalę dopiero w po−
łowie XX wieku produkowała go słynna firma Heinz. Ale nawet dzisiaj możesz wykazać
się inwencją i wymyślić własny, niepowtarzalny skład. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Lipcowe upa³y to najlepszy czas na mro¿enie! Je-
sieni¹ lub zim¹, dziêki naszym zamra¿arkom, de-
lektujemy siê piêknym aromatem i smakiem œwie-
¿oœci. Ale myœleæ o tym trzeba ju¿ dziœ!

✓✓ Truskawki, porzeczki, jagody: wybieramy równej wielko-
œci, nie zapiaszczone, dobrze dojrza³e, lecz twarde. Nie mog¹
byæ wilgotne! Z truskawek usuwamy szypu³ki i mrozimy rozk³a-
daj¹c pojedyncz¹ warstw¹ na plastikowej tacce, dopasowanej
do wielkoœci szuflady w zamra¿arce. Gdy owoce s¹ zamro¿one, zsypujemy je do pla-
stikowego woreczka ze szczelnym zamkniêciem i powtarzamy czynnoœci a¿ do wy-
czerpania zapasu owoców. Wa¿ne, by ka¿dy woreczek mia³ umieszczon¹ nalepkê
z opisem, jakie to owoce i kiedy zosta³y zamro¿one.

✓✓ Maliny, poziomki, brzoskwinie, ale tak¿e wy¿ej wymienione owoce: miksujemy
bez cukru czyste, starannie umyte owoce. Mrozimy albo w pojemnikach na kostki lo-
du – wówczas s¹ znakomitym, aromatycznym dodatkiem do zimowych herbatek.
Mo¿na te¿ je mroziæ w p³askich taflach. Jeœli wolimy zamra¿aæ w wiêkszych pojemni-
kach pamiêtajmy, ¿e zamro¿one na kamieñ owoce trudno jest dzieliæ, a powtórne za-
mra¿anie jest niewskazane. Dzielmy je wiêc na wygodne do spo¿ycia porcje. Miêkkie
owoce lepiej jest mroziæ w formie musu, poniewa¿ gdy s¹ zamra¿ane w ca³oœci, po
wyjêciu trac¹ kszta³t i wygl¹daj¹ nieapetycznie, choæ smakuj¹ bez zarzutu!

✓✓ Grzyby: zebrane œwie¿o, oczyœciæ, szybko op³ukaæ (nie mocz¹c zanadto!), pokroiæ
w paski. Zagotowaæ garnek wody bez soli i przypraw, wrzuciæ grzyby a po minucie (nie d³u-
¿ej!) wyj¹æ, os¹czyæ, ostudziæ i mroziæ w porcjach. Koniecznie trzeba opisaæ ka¿d¹ z nich!

✓✓ Natka i koperek: tu mro¿enie jest wygodne, bo choæby codziennie mo¿na dok³adaæ
do opisanej torebki pozosta³e z dzisiejszych zakupów koperek czy natkê (ka¿de z nich
osobno!). Wa¿ne, by najpierw je umyæ, nastêpnie wysuszyæ i bardzo drobno pokroiæ.

✓✓ Zio³a przyprawowe (bazylia, cz¹ber, oregano, itp.): mrozimy bardzo œwie¿e,
jak najszybciej po zerwaniu. Czyste, drobno siekane, mog¹ byæ mro¿one osobno lub
jako mieszanka. Jeœli ktoœ woli, mo¿e przygotowane i posiekane zio³a zmiksowaæ na
papkê i wówczas mroziæ tak, jak kostki lodu – to bardzo wygodne w u¿yciu.

Warzywa: wiêkszoœæ z nich wymaga przed zamro¿eniem pokrojenia np. w kostkê
i blanszowania, czyli b³yskawicznego obgotowania we wrz¹tku. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Świeżo po wielkiej kłótni małżeństwo jedzie

na działkę. Milczą. Raptem, na widok dwóch
świń na polu mąż pyta złośliwie: − O, twoja
rodzina?!

− Zgadza się! – odpowiada żona. − To teściowie.
☺ ☺ ☺

W celi śmierci siedzi skazaniec. Niestety, przy próbie eg−
zekucji okazało się, że z powodu ogromnej tuszy nie mieści
się w krześle elektrycznym! Postanowiono go odchudzić. Po
tygodniu o chlebie i wodzie ważą go – zamiast schudnąć,
przytył o 5 kilo! Tym bardziej nie mieści się na krześle! Po
następnym, z całkowitą głodówką, przytył jeszcze trzy kilo!

− Panie, to niemożliwe! Czemu pan nie chudnie!
− Bo wie pan, panie naczelniku, jakoś nie mam motywacji…

☺ ☺ ☺
Rozmawia dwóch chłopaków: − Zrobiłem, jak mówiliśmy,

wczoraj wyznałem mojej dziewczynie wszystkie grzeszki.
− I co?!
− Wcale nie pomogło! Za trzy tygodnie ślub…

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

Teraz nie bêdziesz mia³ wiêkszego pola do popi-
su. Wa¿ne decyzje lepiej na razie od³o¿yæ. Nie
znaczy to, ¿e nic Ci siê nie uda, ale przygotuj siê
na bardziej nerwowe dni. Postaraj siê zachowaæ
trochê dystansu w sprawach, na które nie bê-
dziesz mieæ wp³ywu. Nie poddawaj siê zniechê-
ceniu i przejœciowym trudnoœciom. Gdzieœ na
koñcu tej drogi pod koniec miesi¹ca zab³yœnie
promyk nadziei i sytuacja powoli wróci do normy.

�� BYK 22.04-21.05
W najbli¿szym czasie wszystko siê u³o¿y. W spra-
wach materialnych zanosi siê na wiêkszy sukces,
a co za tym idzie wiêksze pole manewru w spra-
wach niebanalnych. W sprawach prywatnych te¿
bêdzie ca³kiem zadowalaj¹co. Jeœli marzysz
o ciekawym urlopie,  masz spore szanse na rea-
lizacjê swojego marzenia. Uwa¿aj tylko na plotka-
rzy – bo s³owa buduj¹, ale i niszcz¹.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Pora¿ki i zwyciêstwa bêd¹ siê ze sob¹ przepla-
taæ, dlatego wiêkszego postêpu nie bêdzie. Ale
te¿ nie widaæ impasu i powoli wyjdziesz na pro-
st¹. W trwa³ych zwi¹zkach mo¿e dojœæ do niepo-
rozumieñ, ale nie wyolbrzymiaj ich. Przeczekaj
sytuacjê. Warto zdobyæ siê na wiêcej poczucia
humoru – ¿ycie od razu wyda siê piêkniejsze.
Uwa¿aj na niedawno poznanego Skorpiona – nie
bêdzie Wam razem po drodze.

�� RAK 22.06-22.07
We wszystkich wa¿nych dla Ciebie sprawach za-
czn¹ siê pozytywne zmiany. Na pocz¹tku bêd¹
one subtelne, ale wystarczaj¹ce do tego, abyœ
zacz¹³ rozgl¹daæ siê za nowymi mo¿liwoœciami
rozwoju. Warto zacz¹æ od reorganizacji w najbli¿-
szym otoczeniu – uniezale¿nienia emocjonalne-
go, jak i materialnego. Intuicja i rozs¹dek pozwo-
l¹ Ci podj¹æ s³uszne decyzje w tych sprawach.

�� LEW 23.07-23.08
Przyszed³ czas na ma³e oszczêdnoœci. Jeœli bez
opamiêtania wydawa³eœ pieni¹dze, nie zdziw
siê, ¿e portfel mo¿e zaœwieciæ pustkami. Pomi-
mo ma³ych k³opotów finansowych, bêdziesz „roz-
rywany” towarzysko i a¿ zmêczony b³yszczeniem
wœród znajomych. Poza tym czujesz siê dosko-
nale i jeœli na Twojej drodze stanie ktoœ odpowie-
dni dla Ciebie, mo¿esz zakochaæ siê gor¹co
i gwa³townie.

�� PANNA 24.08-23.09
Atmosfera wokó³ Ciebie bêdzie pe³na harmonii
i spokoju. W sprawach zawodowych nie gro¿¹ Ci
zaleg³oœci, ani sprawy „na wczoraj”. Dodatkowe
zasilenie finansowe konta pozwoli na zakup cze-
goœ, o czym marzy³eœ od dawna. Zafunduj sobie
jakiœ relaksacyjny wypad – od razu poprawi Ci siê
samopoczucie. Sympatyczne fluidy bêd¹ prze-
p³ywaæ miêdzy Tob¹ a partnerem. Warto pomy-
œleæ o wypoczynku – nawet krótkim…

�� WAGA 24.09-23.10
Pogoda ducha przez najbli¿sze dni nie bêdzie
Ciê opuszczaæ, wiêc poradzisz sobie z najtru-
dniejszymi sprawami. Twoja serdecznoœæ i po-
czucie humoru sprawi, ¿e ludzie bêd¹ ¿yczliwi
i chêtni do niesienia pomocy. Ty natomiast wy-
strzegaj siê rozdawania obietnic na prawo i lewo.
Jeœli z czymœ nie zd¹¿ysz lub nie dotrzymasz s³o-
wa, radosny nastrój pêknie jak bañka mydlana. 

�� SKORPION 24.10-23.11
W te wakacje czeka Ciê trochê emocji. Najbli¿sze
dni wnios¹ w Twoje ¿ycie odrobinê rumieñców.
Mog¹ Ciê zaskoczyæ ciekawe propozycje zawo-
dowe, a i spotkania towarzyskie zapowiadaj¹ siê
obiecuj¹co. Oprócz œwietnej zabawy, mo¿e za-
cz¹æ siê w Twoim ¿yciu ekscytuj¹cy zwi¹zek pe-
³en fascynacji i namiêtnoœci. Kto wie, czy nie za-
prowadzi Ciê on do o³tarza?

�� STRZELEC 24.11-22.12
Lato bêdzie sprzyja³o nawi¹zywaniu nowych zna-
jomoœci. Mo¿e nie bêd¹ to jakieœ g³êbokie przyja-
Ÿnie, ale mo¿esz poznaæ kogoœ, kto dysponuje
wiedz¹ lub umiejêtnoœciami, które oka¿¹ siê bar-
dzo przydatne. I tak Strzelce remontuj¹ce mie-
szkanie, mog¹ znaleŸæ wyj¹tkowo zrêcznego sto-
larza lub glazurnika, te maj¹ce problemy ze zdro-
wiem – lekarza z intuicj¹, a biznesmeni – kogoœ,
kto im doradzi, jak najlepiej ulokowaæ finanse. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Wygl¹da na to, ¿e na sukces trzeba bêdzie za-
pracowaæ. Widaæ powodzenie i szczêœcie, ale
i obowi¹zki i troski – jak to czêsto w ¿yciu bywa.
Ale wiêkszoœæ dni minie na luzie. Powiew lata,
a co za tym idzie wakacji – wprawi Ciê w szam-
pañski nastrój. Mo¿e teraz odwiedzisz biuro
podró¿y i wykupisz ciekaw¹ wycieczkê lub wy-
rwiesz siê na pobyt w górach. Warto daæ sobie
trochê luzu i przestaæ myœleæ stereotypami. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Ka¿da pora roku jest dobra, aby siê zakochaæ,
ale teraz sama przyroda zdaje siê namawiaæ do
s³odkich grzeszków. Mi³oœæ mo¿e Ciê, Mi³y Wo-
dniku dopaœæ zupe³nie niespodziewanie i z naj-
mniej oczekiwanej strony. Mo¿e w dobrym wspó³-
pracowniku dostrze¿esz kogoœ wiêcej ni¿ kole-
gê? Pozytywna energia zwiêkszy Twoje mo¿liwo-
œci intelektualne. Pomo¿e Ci to w nauce, podczas
rozwi¹zywania problemów zawodowych. Mo¿esz
mieæ wrêcz przeb³yski geniuszu! 

�� RYBY 20.02-20.03
Czekaj¹ Ciê teraz zmiany w sprawach zawodo-
wych. Niewykluczony awans, nowe atrakcyjne za-
jêcie, ale zwi¹zane ze zwiêkszon¹ iloœci¹ obowi¹z-
ków, a wiêc nic za darmo! Bardziej wci¹gaj¹ce oka-
¿¹ siê sprawy pozazawodowe, ale w pracy wszyst-
ko bêdzie siê toczyæ ustalonym rytmem. Pod ko-
niec miesi¹ca szczêœliwy traf: premia lub dodatko-
we pieni¹dze pod postaci¹ nagrody. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 11/2009: „Fuka ale nie puka”. Nagrodê ksi¹¿ko-
w¹ wylosowa³: p. Zbigniew Pietrzak z ul.Targowej. Wa¿ne do 21.07.br
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W tegorocznym IV konkursie
na najlepszy Wydzia³ Obs³ugi
Mieszkañców organizowa-
nym przez Urz¹d Miasta
st. Warszawy pierwsze
miejsce zaj¹³ WOM
Bemowo, drugie WOM
Praga Po³udnie (na
zdjêciu), a trzecie Praga
Pó³noc. W konkursie, trwaj¹-
cym miesi¹c, udzia³ wziê³o 16
Wydzia³ów Obs³ugi Mieszkañ-
ców Urzêdu m.st. Warszawy
oraz Delegatur Biura Admini-

stracji i Spraw Obywatelskich.
Wyboru dokonali mieszkañcy.
Nad przebiegiem konkursu czu-
wa³a Kapitu³a, w sk³ad której
weszli przedstawiciele instytu-
cji naukowych, organizacji po-
zarz¹dowych oraz Urzêdu m.st.
Warszawy. Wyniki og³oszono
w Ratuszu 1 lipca br.

� � �
Do 30 sierpnia w ka¿dy wee-

kend warszawiacy mog¹ odbyæ
tramwajow¹ podró¿ w czasie.
Rozpoczê³a kursowanie tury-
styczna linia „T” obs³ugiwana
przez zabytkowe wagony tram-
wajowe typu N i 102N z lat 50.
i 70. oraz przedwojenne wagony
typu K. Tramwaje kursuj¹ co 30
minut (jednokierunkowo) na tra-
sie od Pl. Narutowicza. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ dla pasa¿erów s¹
ubrani w tradycyjne mundury
konduktorzy, w których wcielili
siê cz³onkowie Klubu Mi³oœni-
ków Komunikacji Miejskiej.
Kasuj¹ bilety jednorazowe tra-
dycyjnymi „dziurkaczami”. 

� � �
13 czerwca w Radzyminie

odby³ siê Ogólnopolski Turniej

Tañca Sportowego. Klub Kul-
tury „Marysin” reprezentowa³a
5-osobowa formacja, przygoto-
wana do zawodów przez in-
struktora Roberta Jakubowskie-
go. Zawodnicy wywalczyli
w kategorii Formacje Dance
Show M³odzicy – puchar Polski

(na zdjêciu). Na œwiatowych
zawodach odbywaj¹cych siê
w Serbii zawodniczka z KK
„Marysin” Martyna Naro¿niak
zdoby³a tytu³ Mistrzyni Œwiata,
Wicemistrzyni oraz trzecie
miejsce na œwiecie. 

� � �
Pod koniec czerwca w Klubie

Kultury „Zastów” odby³y siê
koncerty, wystêpy, pokazy,
wrêczono dyplomy i upominki.

Sekcja teatralna wystawi³a
spektakle pt. „Nie ma tego z³e-
go” i „WyobraŸnia”. Prezenta-
cja multimedialna pt. „Skrzaty

i Plastusie dawniej i dziœ” wy-
wo³a³a wzruszenie u rodziców.
Na sportowo po¿egnali siê
uczestnicy sekcji jujitsu.Ucze-
stnicy sekcji nauki gry na gita-
rze, keyboardzie i klarnecie da-
li brawurowy koncert. Zapre-
zentowano równie¿ malarskie
dokonania dzieci i m³odzie¿y
z sekcji plastycznych. Mo¿na
by³o obejrzeæ imponuj¹c¹ wy-
stawê bransoletek, naszyjni-
ków, korali wykonanych przez
sekcjê tworzenia bi¿uterii.

� � �
18 lipca klub Warszawska La

Playa Music Bar przy Wybrze-
¿u Helskim znów stanie siê
mekk¹ kultury brazylijskiej
w Warszawie. Nadwiœlañska

pla¿a bêdzie œwiadkiem kolej-
nej edycji Samba Festival - Fe-
stiwalu Kultury Brazylijskiej.
Nie zabraknie piêknych tance-
rek samby, wysportowanych
tancerzy capoeira oraz przy-
smaków wyœmienitej kuchni
brazylijskiej. Na specjalnie
przygotowanym targu Feira
Brasileira bêdzie mo¿na sko-
sztowaæ brazylijskiej kuchni,
orzeŸwiaj¹cych soków z egzo-
tycznych owoców, brazylijskiej

yerba mate oraz zaopatrzyæ siê
w brazylijskie pami¹tki i et-

niczn¹ bi¿uteriê. Impreza za-
cznie siê o godz.16.00

i zakoñczy wielk¹ mu-
zyczno-taneczn¹ fiest¹
podczas wieczornego

Samba Party. 
� � �

Jedyny na prawym brzegu
Wis³y punkt Warszawskiej In-
formacji Turystycznej przy ul.
Okrzei 30 jest do dyspozycji
warszawiaków i turystów w so-
boty i niedziele od 10.00 do
18.00. Mo¿na siê w nim zaopa-
trzyæ w interesuj¹ce materia³y
informacyjne poœwiêcone Pra-
dze, Warszawie i Mazowszu
oraz praskim i warszawskim
wydarzeniom kulturalnym. WIT
dysponuje materia³ami w dwu-
nastu jêzykach œwiata, a dy¿ury
w punkcie pe³ni¹ doœwiadczeni
i œwietnie znaj¹cy Warszawê
przewodnicy. Mo¿na siê zaopa-
trzyæ m.in. w materia³y dotycz¹-
ce Letnich Spacerów Praskich,
wycieczek zabytkowym „ogór-
kiem” po Pradze oraz uzyskaæ
informacje o najbli¿szych im-
prezach tanecznych. 

� � �
Caritas Diecezji Warszaw-

sko-Praskiej zakupi³a 4 samo-
chody marki Toyota Yaris,
które s³u¿yæ bêd¹ w Stacjach
Opieki Caritas w Józefowie,
Wo³ominie, Wieliszewie oraz
Miñsku Mazowieckim. - Mamy
pod opiek¹ wielu pacjentów, do
których codziennie trzeba do-
trzeæ na czas – powiedzia³a
Ewa Stolc, kierowniczka Stacji
w Wieliszewie. - Poprzednie
pojazdy by³y ju¿ mocno wys³u-
¿one i bywa³y zawodne, a na to
w naszej pracy nie mo¿emy so-
bie pozwoliæ. Podczas œwiêce-
nia pojazdów Ks. Dyrektor
Krzysztof Ukleja ¿yczy³ pielê-
gniarkom, aby auta s³u¿y³y im
jak najlepiej.

(ab) (mkp) (bbj)
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O kwiatkach, parkingach
i dobrym wychowaniu

Przyk³ad czyni cuda. Nasza Czytelniczka z ulicy Majdañskiej
opisa³a historiê przydomowego ogródka, który powsta³ w zasadzie
z niczego. Pierwsza by³a wierzba. Mia³a rosn¹æ na balkonie, ale
wkrótce nie by³o doniczki, która mog³aby jej daæ radê. Balkon zre-
szt¹ te¿ robi³ siê za ma³y. Pani wynios³a wiêc swoje kochane drzew-
ko na przyblokowy skwerek. Gospodarz domu by³ bardzo scep-
tyczny: - Przecie¿ tu jest sam gruz, co tu wyroœnie? A jednak –
w centralnym miejscu klombu wierzba zosta³a posadzona, okopa-
na, podsypana czym trzeba i podlana. Drzewko odwdziêczy³o siê –
ros³o piêknie. Lokatorka posadzi³a mu wiêc do towarzystwa dzik¹
ró¿ê. Ku zaskoczeniu gospodarza domu i ona rozkwit³a. Potem ktoœ
inny posadzi³ piêkn¹, herbacian¹ ró¿ê ogrodow¹ – z podobnym re-
zultatem. Gospodarz w koñcu sam polubi³ ten, tak d³ugo zaniedba-
ny, przyblokowy placyk. I on zacz¹³ dosadzaæ kwiaty, krzewy, ktoœ
jeszcze dosadzi³ konwaliê, irysy. Z niczego zrobi³ siê piêkny ogród,
który cieszy oczy za ka¿dym powrotem do domu. 

Mora³ z tej historii jest taki, ¿e wszêdzie mo¿e byæ ³adnie i przy-
jemnie. Nawet wokó³ bloku, a tak¿e w samym bloku. Coraz czê-
œciej spotykamy siê z budynkami czystymi, z wymytymi klatkami,
z kwiatami na klatkach, z niepsuj¹cymi siê windami. Jest to mo¿li-
we tylko pod jednym warunkiem – lokatorzy musz¹ traktowaæ swój
blok, jak swój dom. Tam gdzie nie ma takiej wiêzi, budynek jest na
ogó³ obszarpany i brudny. 

Trwaj¹ w³aœnie wybory w spó³dzielniach mieszkaniowych. War-
to dobrze siê zastanowiæ, wybieraæ starannie, ¿eby o naszych do-
mach decydowali ludzie, którzy je lubi¹. 

Przy okazji – w tej chwili nie trzeba byæ spó³dzielc¹, ¿eby mieæ
spó³dzielcze mieszkanie. Ludzie siê starzej¹, przepisuj¹ swoje mie-
szkania na kogoœ z rodziny, albo je wykupuj¹ i sprzedaj¹. Nowi lo-
katorzy spe³niaj¹ wszelkie obowi¹zki ci¹¿¹ce na spó³dzielcach, ale
gdy przychodzi do wyborów, czy decyzji dotycz¹cych ca³ej spó³-
dzielnianej spo³ecznoœci, nie maj¹ nic do powiedzenia, gdy¿ for-
malnie cz³onkami spó³dzielni nie s¹. Naszym zdaniem coœ trzeba

z tym robiæ, prawo musi nad¹¿aæ za ¿yciem. W spó³dzielni „Przy-
czó³ek Grochowski” przyjêto na przyk³ad, ¿e w g³osowaniu na wal-
nym zgromadzeniu mo¿e braæ udzia³ ktoœ, kto nie jest cz³onkiem
spó³dzielni, ale reprezentuje na zebraniu konkretnego spó³dzielcê.
Mo¿e to byæ na przyk³ad wnuczek z babci¹. To jest krok w dobrym
kierunku, trzeba tylko zastanowiæ siê, jak zrobiæ dalsze?  

Wracajmy jednak do codziennoœci. Pani Iza z Saskiej Kêpy po-
skar¿y³a siê nam na budowlañców. D¿entelmeni ci o siódmej rano
z hukiem roz³adowywali pod oknami mieszkañców s¹siaduj¹cych

ze sob¹ bloków na ulicy Brazylijskiej i Zwyciêzców rurowe ruszto-
wania. Pañstwo mog¹ sobie wyobraziæ, co to by³a za pobudka!
Któryœ z lokatorów zwróci³ im uwagê, ¿e ludzie nie maj¹ obowi¹z-
ku wstawaæ, o której siê panom podoba. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e
cisza nocna obowi¹zuje od 22.00 do 6.00 rano. 

Panowie budowlañcy formalnie maj¹ oczywiœcie racjê. Jednak
ka¿dy medal ma dwie strony. Gdyby zastosowaæ logikê panów, to
z formalnego punktu widzenia mo¿na by ich potr¹ciæ podczas prze-
chodzenia ulicy na czerwonym œwietle, albo, gdy – nie daj Bo¿e –
któryœ spadnie z tego rusztowania, nie podejmowaæ leczenia bez
skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Albo te¿, choæ for-
malnie, jak ka¿dy cz³owiek, tak¿e panowie budowlañcy maj¹ pra-
wo do w³asnej godnoœci, mo¿na by im, w rytm rzucanych na zie-
miê rur powiedzieæ: wyp……! W tej konkurencji jednak „Mieszka-
niec” nie bierze udzia³u, choæ pewnie nie bylibyœmy bez szans.
W koñcu jesteœmy z Pragi.

Z formalnego punktu widzenia nie mo¿na siê tak¿e przyczepiæ do
pañ i panów ze stra¿y miejskiej, którzy obficie obdarzaj¹ mandata-
mi parkuj¹cych w pobli¿u Centrum Medycznego Ostrobramska.
Miejsc do parkowania tam brakuje i ludzie rzeczywiœcie parkuj¹,
gdzie, kto mo¿e. Stra¿ ma wiêc u¿ywanie, czyli pewnoœæ, ¿e kiedy
siê nie pojawi, to „urobek” bêdzie mia³a. 

Otó¿ przysz³o nam do g³owy, ¿e stra¿ chyba niekoniecznie jest
wy³¹cznie od karania. Od stra¿y miejskiej nale¿y wymagaæ te¿ cze-
goœ, co uczeni nazywaj¹ wra¿liwoœci¹. Jesteœmy wiêc w stanie wy-
obraziæ sobie, i¿ wra¿liwa spo³ecznie stra¿, z równ¹ konsekwencj¹
jak kierowców, mog³aby przycisn¹æ w³adze drogowe i w³aœcicieli
Centrum, (którzy zapewne biedni nie s¹) ¿eby wspólnie coœ z tym
zrobi³y. Konkretnie, ¿eby zwiêkszyæ liczbê miejsc do parkowania.
W koñcu przyje¿d¿aj¹ tam ludzie chorzy. A przecie¿ choroba nie
wybiera, nawet stra¿nik miejski mo¿e zachorowaæ i ani siê obejrzy,
jak sam znajdzie siê na miejscu tych, których tak zapamiêtale karze. 

W naszej poczcie jak zwykle jest jeszcze sporo listów, ale nieste-
ty „Mieszkaniec” z gumy nie jest, musimy wiêc koñczyæ. Zapew-
niamy Pañstwa, ¿e czytamy wszystko i rych³o znajdziemy okazjê,
¿ebyœmy sobie o naszych sprawach na naszych ³amach znów poro-
zmawiali. Red.

�� Lipiec – sierpieñ - Akcja „Lato w mieœcie”. Zajêcia w ra-
mach akcji „Lato w mieœcie” prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego
planu. Szczegó³y na stronie www.lato.warszawa.pl 
�� Sala Kolumnowa Ratusza al. gen. A. Chruœciela 28 - 16.07.
godz. 17.00 Przedstawienie teatralne pt.: „Korsarz”. Bajka o nie-
zwyk³ym piracie zamieszkuj¹cym wnêtrze ogromnej oœmiornicy;
31.07. godz.18.30 Koncert pt.:„Powstañcza nuta”. Wieczór pio-
senek i utworów prozatorskich oddaj¹cych klimat okresu Powsta-
nia Warszawskiego; Do 31 sierpnia (pon. – pt.) w godz.
8.00–16.00 „Akwarelowe wzruszenia” - wystawa prac artystów
pracowni malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora; 
�� Pomnik Obroñców Radiostacji Komendy G³ównej AK
(u zbiegu ulic Haubicy i Gawêdziarzy) -1 sierpnia godz. 12.00
- obchody 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z³o-
¿enie wieñców pod pomnikiem; 
�� Park Praski - 1 sierpnia o godz. 20.00 - wyst¹pi Tomek Li-
piñski z zespo³em TILT. Po koncercie, podczas pokazu plenero-
wego kina zostan¹ zaprezentowane trzy filmy dokumentalne na
temat udzia³u pra¿an w Powstaniu Warszawskim;
��Muszla Koncertowa w Parku Praskim - Praskie Wieczory
Filmowe i Letnie Kino Plenerowe 2009 - 09.07. godz. 21.45
Tajne przez poufne, re¿. Ethan Coen, Joel Coen; 16.07. godz.
21.45 Sprzedawcy, re¿. Kevin Smith; 23.07. godz. 21.45 To ja,
z³odziej, re¿. Jacek Bromki; 30.07. godz. 21.45 Angielska robota,
re¿. Roger Donaldson;
�� Wakacyjny Sk³ad Bajek 2009 – w ka¿dy czwartek do 20
sierpnia o godz. 11.00 w podwórku przy ul. 11 Listopada 22 –
16.07. Teatr Banasiów „Kapka podró¿niczka z wody ksiê¿nicz-
ka”; 23.07.Teatr £atka „Legendy Skrzata Warszawskiego”;
30.07. Teatr £atka „Kurczaczek Jedynaczek”, wstêp wolny;
��Warsztaty varsavianistyczno-plastyczne - zajêcia dla zorga-
nizowanych grup licz¹cych powy¿ej 10 osób. Czwartki od
10.00-12.00 - skwer u zbiegu ul. Karowej i Krakowskiego
Przedmieœcia lub Dom Spotkañ z Histori¹, ul. Karowa 20 (w ra-
zie niepogody);
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - Letnia Akademia
Filmowa - liczba miejsc ograniczona, proœba o wczeœniejsze
zg³aszanie grup (edu@dsh.waw.pl, tel. 22 826 51 95) œrody i pi¹t-
ki w godz.10.00–12.00; 10.07. Dreszcze, re¿. Wojciech Mar-
czewski; Cz³owiek z marmuru, re¿. Andrzej Wajda,17.07. Mar-
cowe migda³y, re¿. Rados³aw Piwowarski, 22.07. Wodzirej, re¿.
Feliks Falk; 24.07. Przypadek, re¿. Krzysztof Kieœlowski; 29.07.
Cz³owiek z ¿elaza, re¿. Andrzej Wajda;
�� Ogród Botaniczny PAN w Powsinie – 12.07. godz. 15.00 -
XIV Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Floralia Muzycz-
ne - Muzyka w Kwiatach”. Koncert pt.„Z liliami w tle …” w wy-
konaniu Joanny Trzeciak (Belgia);

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

� Ludzie listy pisz¹... a               czyta�

Os. Majdañska
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Oczekiwany z du¿ym zain-
teresowaniem nowy samochód
koncernu KIA œwietnie ³¹czy
motoryzacyjn¹ tradycjê z no-
woczesnoœci¹. Swym wygl¹-
dem przypomina dawne miej-
skie taksówki – obszerne, wy-
godne, przyjazne pasa¿erowi,
zwrotne. Taki jest! Mogliœmy
go przetestowaæ dziêki uprzej-
moœci Firmy Jacek Ballaun
z ul. Bia³owieskiej 6.

Kia Soul ma 4 m wzd³u¿ i 2,5
m. wszerz Fachowcy mówi¹
o nim crossover, co znaczy, ¿e
da sobie radê w ka¿dych warun-
kach. I rzeczywiœcie – mo¿e
spokojnie wjechaæ powiedzmy
na ulicê Chrzanowskiego, bez
obawy, ¿e kierowca lub pasa¿e-
rowie bêd¹ na tych potwornych
wybojach walili g³ow¹ w sufit.
Przeœwit kabiny jest o 45 mm
wy¿szy ni¿ w typowym samo-

chodzie osobowym. Jednocze-
œnie Soul jest bardzo pakowny,
a jego dodatkow¹ zalet¹ s¹ licz-
ne bardzo kombinacyjnie wy-
myœlone schowki – zarówno
w samym baga¿niku, jak i we
wnêtrzu. 

Bezpieczeñstwo tego auta
spe³nia najwy¿sze wymagania.
KIA Soul uzyskuje najwy¿sze
noty w testach zderzeniowych.
Wszystkie samochody tej marki
oferowane w Polsce, wyposa¿o-
ne s¹ seryjnie w Elektroniczny
Program Stabilizacji Toru Jazdy
(ESP). 

Poza tym jest oczywiœcie
ABS, wzmocniona konstrukcja
stalowego nadwozia, poduszka

Jazda z„Mieszkañcem”

SOUL znaczy dusza powietrzna kierowcy i pasa¿era,
s¹ przednie boczne poduszki fo-
telowe, pe³nowymiarowe podu-
szki kurtynowe (chroni¹ce pasa-
¿erów obu rzêdów siedzeñ) i no-
woczesne pasy bezpieczeñstwa. 

KIA Soul jest dostêpny z dwo-
ma silnikami: benzynowym (1,6
litra, 124 KM, 100/h po 11 se-
kundach, prêdkoœæ maksymalna
177 km/h. œrednie spalanie 6,5
l/100 km) i wysokoprê¿nym.
Diesel ma 128 KM, osi¹ga 100
km/h w 11,3 sekundy i maksy-

maln¹ prêdkoœæ 182 km/h. Œre-
dnie zu¿ycie paliwa powinno
wynosiæ 5,2 l/100 km. Oczywi-
œcie wyniki „œredniego spalania”
s¹ wprost proporcjonalnie zale¿-
ne od ciê¿koœci stopy kierowcy. 

Podstawowa wersja Soula, to
6 poduszek powietrznych, ABS,
ESP, TCS (system kontroli trak-
cji), przednie i tylne szyby stero-
wane elektrycznie, manualna
klimatyzacja, a tak¿e radio CD
MP3 z 6 g³oœnikami oraz wyj-
œciami USB i AUX. Za tak wy-
posa¿onego Soula trzeba za-
p³aciæ 46 900 z³ (1.6 benzyna)
i 50 900 z³ (1.6 diesel).

W wersji bogatszej jest stero-
wanie systemem audio na kie-

rownicy, elektrycznie regulowa-
ne, podgrzewane i sk³adane lu-
sterka boczne, tapicerka Soul
Glow (czarne wnêtrze, schowki
wykoñczone w kolorze czerwo-
nym), 16-calowe felgi aluminio-
we, lakierowane pod kolor
nadwozia klamki i lusterka. We-
rsja benzynowa kosztuje wtedy
50 500 z³, wysokoprê¿na 56 500
z³otych.

Najwy¿szy standard, to XL.
W tej odmianie s¹ dodatkowo
lampy przeciwmgielne, 

2-kolorowe wnêtrze (be¿owo-
czarne Retro Chic lub czerwo-
no-czarne Street Damon),
skórzana kierownica i dŸwignia
zmiany biegów, aluminiowe
wykoñczenia wnêtrza, przycie-
mniane szyby oraz 18-calowe
alufelgi z oponami 225/45. Ce-
na: 54 500 z³otych za wersjê
benzynow¹ i 60 500 z³otych za
wysokoprê¿n¹.

Jest oczywiœcie wyposa¿enie
dodatkowe, niestety - dodatko-
wo p³atne. Naszym zdaniem naj-
wiêkszy bajer, to samoœciemnia-
j¹ce siê lusterko wsteczne z wy-
œwietlaczem kamery cofania.
Kosztuje 2000 z³. Prawda, ¿e
jest nad czym pomyœleæ? 

Stary Szofer

Zielone światło
przy Szaserów

Wracamy dzisiaj do tematu „zabójczego”
skrzy¿owania na Grochowie. Czy dla bu-
dowy sygnalizacji œwietlnej przy ul. Sza-
serów i Wspólnej Drogi wreszcie zapali³o
siê „zielone œwiat³o”?

Pewne sygna³y wskazuj¹, ¿e jest to mo¿liwe. Przypomnijmy,
¿e o potrzebie tej inwestycji pisaliœmy ju¿ dwa lata temu, kiedy
w tym feralnym miejscu zgin¹³ 21-letni Pawe³, mi³oœnik trabantów.
Ch³opak nie by³ pierwsz¹ ofiar¹ œmierteln¹ tego skrzy¿owania. Do
wypadków i kolizji dochodzi tam bardzo czêsto. Pierwsze potwier-
dzone informacje o ofiarach tego skrzy¿owania pochodz¹ ju¿ z lat
80 ubieg³ego wieku. Miesi¹c temu tam w³aœnie pijany kierowca za-
bi³ swoim samochodem starsz¹ kobietê. – Od lat czekamy na budo-
wê sygnalizacji œwietlnej – mówi¹ okoliczni mieszkañcy – I jest
ona od lat obiecywana. Ale tylko obiecywana... Po ostatnim œmier-
telnym wypadku zdaje siê, ¿e prace nad budow¹ sygnalizacji znacz-
nie przyspieszy³y.  Tylko, skoro od dawna wiadomo, ¿e skrzy¿owa-
nie ul. Szaserów i Wspólnej Drogi jest tak niebezpieczne, to trzeba
a¿ tak d³ugo czekaæ na poprawê bezpieczeñstwa poprzez budowê
sygnalizacji œwietlnej? I trzeba by³o kolejnej œmierci?

3 lipca „Mieszkaniec” rozmawia³ z Januszem Galasem in¿ynie-
rem Ruchu m.st. Warszawy. - Dzisiaj zatwierdzi³em projekt orga-
nizacji ruchu tego skrzy¿owania – powiedzia³ in¿ynier. Oznacza
to, ¿e wreszcie projektanci bêd¹ mieli kompletn¹ dokumentacjê
projektow¹, któr¹ przeka¿¹ do Zarz¹du Dróg Miejskich, a ZDM
bêdzie móg³ rozpocz¹æ realizacjê tej inwestycji. – Jeœli bêd¹ za-
bezpieczone œrodki finansowe na tê inwestycjê, to nic nie stoi na
przeszkodzie, by j¹ realizowaæ – dodaje Janusz Galas. Niestety, na
obecn¹ chwilê „drogowcy” nie maj¹ zabezpieczonych finansów na
budowê tej sygnalizacji. Niemniej Urszula Nelken, rzecznik
ZDM, zapewni³a nas, ¿e firma bêdzie szuka³a pieniêdzy. - Posta-
ramy siê znaleŸæ finanse, prawdopodobnie poprzez  pewne przesu-
niêcia wewnêtrzne, aby jeszcze przed koñcem tego roku przynaj-
mniej rozpocz¹æ budowê tej sygnalizacji œwietlnej – obieca³a nam
Urszula Nelken. Z tej wypowiedzi wynika, ¿e jest szansa, aby naj-
póŸniej w pierwszym kwartale przysz³ego roku sygnalizacja œwie-
tlna stanê³a przy tym feralnym skrzy¿owaniu. Sama budowa sy-
gnalizacji zajmuje œrednio trzy miesi¹ce. Gdy projekt jest nie-
skomplikowany taka budowa potrafi trwaæ nawet tylko pó³tora
miesi¹ca. A w tym przypadku projekt zbyt skomplikowany nie
jest. – Na pocz¹tku, w zwi¹zku ze szczególn¹ funkcj¹ ul. Wspólna
Droga, która zapewnia po³¹czenie Szaserów z Grochowsk¹  –
in¿ynier Galas t³umaczy czemu tak d³ugo trwa³y prace nad projek-
tem organizacji ruchu – chcieliœmy, aby tam by³y poszerzenia, pa-
sy do skrêtu w lewo. Niestety wtedy projekt bardzo siê rozbudowy-
wa³, a ZDM nie mia³ œrodków na budowê takich poszerzeñ.
W zwi¹zku z tym poszliœmy na taki wariant minimalistyczny, który
przy istniej¹cej geometrii jezdni zapewni jedynie sygnalizacjê
œwietln¹.

„Mieszkaniec” dowiedzia³ siê, ¿e bezpieczeñstwo na skrzy¿owa-
niu ul. Szaserów i Wspólnej Drogi zostanie poprawione nie tylko
poprzez œwiat³a. Planowane jest tak¿e wybudowanie zatok autobu-
sowych w rejonie skrzy¿owania. Wprowadzony zostanie równie¿
zakaz skrêtu w lewo z ul. Szaserów w obydwa odcinki ul. Wspól-
na Droga. Ci kierowcy, którzy do tej pory korzystali z mo¿liwoœci
skrêtu w lewo bêd¹ musieli do celu swojej podró¿y docieraæ po-
przez uk³ad innych ulic lokalnych. Ta kwestia zosta³a uzgodniona
z w³adzami Pragi Po³udnie. 

Teraz pozostaje mieæ nadziejê, ¿e uda siê jak najszybciej zapew-
niæ pieni¹dze na budowê sygnalizacji i ruszyæ z inwestycj¹. I ¿e za-
bita tam w czerwcu starsza kobieta bêdzie ostatni¹ ofiar¹ „morder-
czego” skrzy¿owania... rosa
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11115555

AUTO−MOTO

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

AUTO−MOTO/kupię

� Matiza – Seicento. 
Tel. 0506-871-924

BIURO MATRYMONIALNE

� „Kontakt” zaprasza samot-
nych – Wi¹zowna ul. Lubelska
43 B. Tel. 0601-357-152

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
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

� Mozaikê bukow¹, parkiet 
80 m kw. – b. tanio! 

Tel. 0663-370-338
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822; 

www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

�Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie
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
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka, chemia, fizyka
– dojazd. Tel. 500-865-729
� Matematyka. 

Tel. 0607-163-744
� 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/zamienię

� 3 mieszkania w³asnoœciowe
na 1 du¿e min. 4 pokoje na Sa-
skiej Kêpie. Tel. 500-017-205

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Bezpoœrednio dom z ogro-
dem 200 m kw./870 m kw.
w Weso³ej. Informacje na
www.willawesola.pl

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

�� Bezpoœrednio ekskluzywn¹
kawalerkê 28 m kw. + balkon
+ miejsce gara¿owe na Gro-
chowie przy ul. Filomatów –
od zaraz. Tel. 501-103-792
� Kawalerkê na Grochowie. 

Tel. 0501-758-111
�� LOKAL HANDLOWY UL.
TARGOWA 33A (PASA¯). 

TEL. 022 834-28-77; 
0603-184-989

� Pokoje pracownikom – Wi¹-
zowna. Tel. 0601-357-152

DAM PRACĘ

� Firma z bran¿y gospodarki
odpadami zatrudni osobê na
stanowisko: kierowca, wyma-
gane prawo jazdy kat. C+E,
chênie z uprawnieniami HDS. 

Tel. 606-101-639
�� Opiekunki, siostry PCK,
pielêgniarki do osób star-
szych zatrudniê. 

Tel. (022) 815-30-62
�� Zatrudniê pracownika do
sprzeda¿y na sk³adzie mate-
ria³ów budowlanych. 

Tel. 022 795-13-35;
0604-458-345

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.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, 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

�£awki przygrobowe z tworzy-
wa sztucznego, wysoka odpor-
noœæ – 130, z³; ³awki ogrodowe
z oparciem na ¿eliwnych nó¿-
kach, solidne – 250 z³. Ul. Ko-
morska 48. Tel. 0697-104-304
�� 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, 3 m-ce 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 – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� 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

� 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
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; 0888-651-163
�� 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
� Glazura, remonty, fachowe
porady. Tel. 022 42-43-207; 

0692-885-279
� G³adŸ, remonty, fachowe po-
rady. Tel. 022 42-43-207; 

0692-885-279
�� 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.
G³owacki. Tel. 022 428-35-53; 

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

Tel. 022 810-90-22
� Meble na wymiar – kuchnie,
szafy, nietypowe zabudowy. 

Tel. 0602-726-376
� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów, urz¹-
dzeñ elektronicznych. Gwaran-
cja i rachunki. 
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
�� Naprawa telewizorów – do-
jazd. Tel. 0602-216-943
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605
� Naprawa – pralki, lodówki.
Tel. 0603-047-616; 0502-562-444
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 
�� Ocieplenie budynków -
prawa strona Warszawy. 

Tel. 660-473-628
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830; 
022 671-80-49; 0604-910-643
� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 022 870-09-54

�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki meblowej i sa-
mochodowej. Profesjonalnie.
Dojazd 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 - szybko! 

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 te-
lewizorów, DVD, CD, LCD,
piloty – sprzeda¿ – osprzêt
RTV, anteny TV SAT. 30 lat
na rynku. Tel. 022 671-33-22; 

0503-717-670
RAMKA
Sk³ad opa³u – wêgiel, koks,
mia³. W-wa Wawer, teren stacji
kolejowej. Tel. 0604-254-433
� Skup z³omu i makulatury.
W³asny transport (na Grocho-
wie gratis) ul. Komorska 48
obok Bazaru Szembeka. 

Tel. 0697-104-304
�� 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 BUDYNKÓW. 

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
�� ¯aluzje, rolety – producent.
Tel. 0601-357-152
�� ¯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

OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski. 
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 022 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 022 810-64-12.  Przygot. do druku: MAWA Press tel. 022 870-71-35. Druk:
„ODDI”, tel./fax 048 613-31-88. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych Redakcja
i Wydawca nie odpowiadaj¹.

Nak³ad: 
40 000 egz.

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, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. 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




