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www.egrib.pl

Tel./fax 022 879−73−86

Nowe tory
Buspasy na Trasie £azien-

kowskiej obudzi³y w Warsza-
wiakach ducha zacietrzewio-
nej dyskusji. Pasa¿erowie
transportu publicznego rozs¹-
dnie wskazuj¹, ¿e to uk³on
w stosunku do wiêkszoœci
i nierozs¹dnie dodaj¹ - nare-
szcie, prywatno samochodowi
dostali po nosie.

Doje¿d¿aj¹cy do pracy sa-
mochodami m¹drze zauwa-
¿aj¹: wy³¹czenie pasa ruchu
tylko dla komunikacji miejskiej
spowolni³o pozosta³y ruch
o jedn¹ trzeci¹, wygenerowa-
³o korki siêgaj¹ce sw¹ d³ugo-
œci¹ poza strefê buspasów.
W tych korkach utknê³y i auto-
busy, nie mog¹ce dojechaæ
do strefy uprzywilejowanego
ruchu. De facto zyski dla po-
ruszaj¹cych siê komunikacj¹
miejsk¹ s¹ mniejsze, ni¿ to
siê mówi. I niem¹drze dodaj¹:
trzeba zlikwidowaæ buspasy!

Bo problem le¿y gdzie in-
dziej - w braku alternatywy dla
doje¿d¿aj¹cych samochoda-
mi. W dalszym ci¹gu jest to
najwygodniejsza forma doja-
zdu do pracy - autobusy i tak
stoj¹ w korkach, metro jest
w powijakach, nawyku poru-
szania siê na rowerach je-
szcze nie mamy.

Co mo¿e pomóc? Tylko me-
tro i tylko szybkie tramwaje.
Metro jeŸdzi pod ziemi¹, nie
zajmuje dróg, jest szybkie
i przewidywalne. Tramwaje
z kolei tak¿e maj¹ wiele zalet -
je¿d¿¹ po wydzielonych i tak
niedostêpnych dla innych toro-
wiskach, nie s¹ blokowane wy-
padkami i st³uczkami drogowy-
mi, mniej je dotykaj¹ strefy per-
manentnych korków. IdŸmy ty-
mi torami.    Tomasz Szymański

PROMOCJA!
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* przy 100% wpłacie
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Straszne kobiety 
Marta G. (lat 20), wspólnie ze znajomym po-

daj¹c siê za funkcjonariuszy Policji, maj¹c po-
nad promil alkoholu we krwi oraz 0,1 grama
heroiny w kieszeni, napad³a na mê¿czyznê.
Ukrad³a mu wyp³acone z bankomatu 500 z³o-
tych oraz telefon, s³uchawki i bransoletkê. Ko-
lejna sprawczyni rozboju, 28-letnia Angelika
K., przystawiaj¹c do szyi nó¿ za¿¹da³a od swo-
jej ofiary telefonu. Panie zosta³y zatrzymane.
Obu grozi do 12 lat wiêzienia.

Wy³udzali kredyty
Policjanci z wydzia³u do walki z przestêp-

czoœci¹ gospodarcz¹ zatrzymali piêæ osób
maj¹cych  zwi¹zek z wy³udzeniem kredytów
w ³¹cznej kwocie 500  tysiêcy z³otych. W³a-
œciciel firmy, 37-letni Krzysztof A. i 49-letni
Przemys³aw L. wystawiali fa³szywe za-
œwiadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.
Krzysztof R. (lat 43) i Maciej £. (lat 48),
przed³o¿yli je w banku z wnioskiem o kredyt,
a ka¿dy z nich opiewa³ na kwotê 250 tys. z³o-
tych. Pracownik banku, 39-letni Piotr R.,
przyj¹³ dokumenty, „przymkn¹³ oko” na fakt,
¿e oba s¹ niezgodne z prawd¹ i uruchomi³
kredyty. Policjanci nie wykluczaj¹, ¿e bêd¹
kolejne zatrzymania. 

Wpad³ zaraz po kradzie¿y
Policjantów patroluj¹cych rejon dworca

„Warszawa - Stadion” zaalarmowa³ krzyk ko-
biety „Policja, ³apaæ z³odzieja!”. 42-letni oby-
watel Gruzji wyrwa³ kobiecie z r¹k siatkê z za-
kupami o wartoœci 1200 z³otych. Funkcjona-
riusze podjêli poœcig i zatrzymali uciekaj¹cego
z torb¹ napastnika.  

Ukrad³ krzy¿e i utopi³ je w stawie
Policjanci z Weso³ej zatrzymali 26-letniego

Kamila D. Mê¿czyzna ukrad³ mosiê¿ne krzy¿e
z cmentarza i... utopi³ je w stawie. Nie potrafi³
wyjaœniæ, dlaczego to zrobi³. Zosta³ zatrzyma-
ny po kilkudniowym dochodzeniu. Sprawca
dobrowolnie podda³ siê karze pó³ roku pozba-

wienia wolnoœci w zawieszeniu na 4 lata,
grzywnie 600 z³otych, musi te¿ w ca³oœci na-
prawiæ wyrz¹dzon¹ szkodê. 

Okaleczy³ dwie osoby
W maju 35-letni Dariusz H. zaatakowa³ mê¿-

czyznê, pobi³ go dotkliwie. We wrzeœniu    po-
bi³ kolejn¹ ofiarê. Tym razem u¿y³ no¿a. Ofia-
ra dozna³a licznych urazów, min.: mia³a z³ama-
ny nos, ranê k³ut¹ stopy, straci³a przytomnoœæ.
Dochodzeniowcy ustalili, ¿e sprawc¹ obu czy-
nów jest ten sam napastnik. W s¹dzie zapad³a
decyzja o tymczasowym aresztowaniu Dariu-
sza H. na okres 3 miesiêcy.

Napadli na starsz¹ kobietê
Dochodzi³a godzina 20.00., kiedy policjan-

ci otrzymali polecenie udania siê na ulicê
Grochowsk¹, gdzie napadniêto 63-letni¹ ko-
bietê. Oczekiwa³a na nich okradziona, która
trzyma³a w d³oni pasek od swojej torebki.
Tylko tyle zosta³o jej z ca³ej torby. Resztê wy-
rwali dwaj mê¿czyŸni. Dos³ownie po kilku
minutach na ulicy Kobielskiej policjanci do-
strzegli mê¿czyznê, który wybiega³ z jednej
z klatek schodowych z damsk¹ torebk¹ pod
pach¹. 26-letniemu Marcinowi K. nie pomo-
g³a nawet próba ukrycia siê w piwnicy. Zosta³
zatrzymany. Kobieta potwierdzi³a, ¿e torebka
z ca³¹ pewnoœci¹ stanowi jej w³asnoœæ. Roz-
bójnik trafi³ do policyjnego aresztu. Jego
wspólnik, 24-letni Rafa³ G. zdo³a³ ukryæ siê
tylko na trochê. Te¿ wpad³ w rêce kryminal-
nych. Rozbój zagro¿ony jest kar¹ pozbawie-
nia wolnoœci do lat 12.

Z³ota Ola
10 paŸdziernika w Poznaniu odby³y siê za-

wody „Policyjnej 10”. Trzeba by³o przebiec 11
km wokó³ jeziora „Maltañskiego”. M³odsza
aspirant Aleksandra Saraceñ pokona³a trasê
w 40 minut i zajê³a I miejsce. W ubieg³ym ro-
ku na tych samych zawodach zajê³a II miejsce,
w sobotê poprawi³a wynik. 

toms

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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63 LA63 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

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

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

BIURO PODRÓ¯Y

ul. Walcownicza 14 lokal 1
04-921 Warszawa Falenica
tel./fax 022 872-96-97

e-mail: biuro@arkadiatravel.pl
www.arkadiatravel.pl
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Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 022 783-10-30; Halinów, ul. Jana Paw³a II 18, tel. 022 610-46-32

OKNA
TYPOWE

OD RÊKI!

Obchodzony 14 paŸdzier-
nika Dzieñ Nauczyciela jest dla
„Mieszkañca” tradycyjn¹ oka-
zj¹ do pokazania roli, sylwetek
i dorobku tych, którzy ucz¹ nas
od najm³odszych lat. Tym ra-
zem postanowiliœmy odwiedziæ
niepubliczn¹ szko³ê w Wawrze.

Mieszcz¹cy siê przy Wale
Miedzeszyñskim Zespó³ Szkó³
Prywatnych (SP Nr 63 i Gimna-
zjum Nr 5) powsta³ na bazie po-
mieszczeñ dawnego salonu sa-
mochodowego. Budynek wy-
gl¹da imponuj¹co. Ale czym by
by³ budynek bez kadry? – Nam
bardzo zale¿y na wysokiej jako-
œci kszta³cenia i kadrê mamy
najwy¿szej jakoœci – mówi
„Mieszkañcowi” dyrektor szko-

³y Ewa Rogoñ. - Nauczyciele
czêsto maj¹ po dwie, trzy spe-
cjalnoœci. S¹ kreatywni i zaan-
ga¿owani w pracê. Musi tak
byæ, aby nasi uczniowie byli
znakomicie przygotowani do
kolejnych etapów edukacji. ¯e-
by na przyk³ad nie mieli trudno-

œci z dostaniem siê do szkó³ œre-
dnich po naszym gimnazjum.
Mamy bardzo rozbudowany
program dydaktyczno-wycho-
wawczy. Wystarczy wskazaæ, ¿e
ju¿ uczniowie klasy „0” ucz¹ siê
informatyki i maj¹ piêæ godzin
jêzyka angielskiego. Du¿¹ wagê
szko³a przyk³ada do fizycznego
rozwoju dzieci i m³odzie¿y.
Organizowane s¹ tu zajêcia ju-
jitsu, gimnastyki artystycznej,

wyjœcia na basen. Uczniowie
znakomite rezultaty osi¹gaj¹ na
turniejach szachowych. A przy-
szkolnej hali sportowej placów-
ce mo¿e pozazdroœciæ niejedna
sportowa szko³a publiczna.
Szko³a rozwija siê tak prê¿nie,
¿e trzeba by³o dobudowaæ nowe
powierzchnie. W publicznej
placówce taki proces trwa³by
kilka lat, a tutaj, 300 nowych
metrów kwadratowych, przyby-
³o przez dwa wakacyjne miesi¹-
ce. Zosta³o to docenione przez
Radê Rodziców, która „Z³ot¹
Kielni¹” obdarowa³a dyrektor
Ewê Rogoñ (na zdjêciu). 

Szko³a niedawno przyst¹pi³a
do unijnego programu Come-
nius „Spo³ecznoœæ i rodzina”.
Przed uczniami otworzy³a siê
szansa na nowe, ciekawe do-
œwiadczenia, gdy¿ jest to miê-
dzynarodowy program realizo-
wany wspólnie z rówieœnikami
z Malty, Francji i Anglii. Dzieñ
Nauczyciela uczniowie obcho-
dz¹ tutaj trochê inaczej ni¿
w innych szko³ach. Oczywi-
œcie, s¹ tradycyjne kwiaty i ¿y-
czenia dla pedagogów, uroczy-
ste œlubowania pierwszych
klas, ale np. gimnazjaliœci wy-
je¿d¿aj¹ na integracyjn¹, survi-
valow¹ wycieczkê, a uczniowie
podstawówki do ZOO i Palmir.

Magda K.

*   *   *
Z radoœci¹ „Mieszkaniec”

przyj¹³ werdykt Kapitu³y Mini-
sterstwa Edukacji i G³osu Nau-
czycielskiego: Katarzyna Smu³-
kowska nauczycielka i wicedy-
rektor po³udniowopraskiego
Przedszkola Nr 411 „Akademia
Króla Stasia” zosta³a jedn¹ z 13
finalistek (z ca³ej Polski) kon-
kursu „Nauczyciel Roku 2009”.
Serdecznie gratulujemy!

RRRR AAAA DDDD OOOO SSSS NNNN AAAA SSSS ZZZZ KKKK OOOO ŁŁŁŁ AAAA
Obyœ cudze dzieci uczy³! – brzmi jak kl¹twa.
Tymczasem nasi nauczyciele s¹ znakomicie
przygotowani do tej trudnej pracy i potrafi¹
czerpaæ satysfakcjê z misji „niesienia kagan-
ka oœwiaty”. O czym warto wspomnieæ przy
okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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Chcia³byœ zmierzyæ siê z koleg¹ w Internecie,
graj¹c w swoj¹ ulubion¹ grê, ale doœæ ju¿
masz czekania na po³¹czenie z zapchanym
serwerem? Denerwuje ciê zrywanie ³¹cza
w najbardziej gor¹cych momentach potycz-
ki? Na te problemy nie pomog¹ nawet naj-
szybsze prêdkoœci Internetu. Rozwi¹zaniem
s¹ dedykowane serwery najpopularniejszych
gier od Vectry, drugiego w Polsce operatora
sieci kablowych. 

Vectra specjalnie dla swoich abonentów stworzy³a platformê
gier sieciowych z dostêpem do serwerów w ró¿nych miastach
Polski. S¹ one dedykowane przede wszystkim Klientom Vectry,
ale dostêp do nich maj¹ wszyscy u¿ytkownicy Internetu. W tej
chwili za poœrednictwem Vectry mo¿liwa jest gra m.in. w seriê
gier wojennych Call of Duty, legendarnego Counter Strike czy
Wolfenstein: Enemy Territory. „S¹ to jedne z najpopularniejszych
gier sieciowych z kategorii tzw. shooterów. Oprócz popularnych
"strzelanek", internauci mog¹ jeszcze testowaæ swoje si³y na
futurystycznych torach wyœcigowych gry TrackMania Nations
Forever" – mówi Tomasz Podgórski, specjalista ds. us³ugi inter-
netowej Vectra. 

Wszystkie niezbêdne informacje mo¿na znaleŸæ na stronach
serwisu www.vectra.pl/gry – instrukcje, adresy serwerów, fo-
rum dyskusyjne, a nawet aktualizacje gier. „Chcemy, aby gracze
w jednym miejscu mieli udostêpnione wszystkie informacje
i aplikacje niezbêdne do internetowej rozgrywki i nie musieli ich
szukaæ w internecie" – t³umaczy Tomasz Podgórski. 

W NOCY 4 RAZY SZYBCIEJ

Oferta dostêpu do Internetu Vectry równie¿ przygotowana jest
z myœl¹ o wymagaj¹cych u¿ytkownikach. Dostêpny jest du¿y
wachlarz prêdkoœci – podstawowe po³¹czenia to 1 Mb/s lub 
2 Mb/s, z kolei dla graczy bardziej atrakcyjne bêd¹ szybsze ³¹cza
8 Mb/s, 16 Mb/s i a¿ 24 Mb/s. Dla zaawansowanych u¿ytkowni-
ków internetu Vectra przygotowa³a us³ugê „Wysy³aj szybciej”,
dziêki której mo¿na zwiêkszyæ prêdkoœæ wysy³ania danych. Mo¿-
na równie¿ skorzystaæ z Taryfy nocnej – czyli zwiêkszenia prêd-
koœci pobierania danych z Internetu w godzinach 23.00-11.00.
Teraz wystarczy, ¿e odpowiednio ustawisz program, którego
u¿ywasz do pobierania plików, zostawiasz w³¹czony komputer...
i idziesz spaæ!

NIE TYLKO INTERNET

Vectra oprócz ³¹cza internetowego oferuje jeszcze swoim
klientom dostêp do telewizji  oraz telefonii stacjonarnej. W ofer-
cie dostêpnych jest 140 kana³ów telewizji cyfrowej, a w tym 11
nadawanych w technologii HD. Klienci mog¹ skorzystaæ z naj-
tañszego na rynku abonamentu telefonicznego za 9,91 z³ mie-
siêcznie lub wybraæ odpowiedni do swoich potrzeb abonament,
zawieraj¹cy nawet 2000 darmowych minut.

Ka¿d¹ z trzech dostêpnych us³ug mo¿na zamówiæ jako sa-
modzieln¹ paczkê lub indywidualnie skonfigurowaæ pakiet
sk³adaj¹cy siê z dwóch lub trzech ofert. „Wariacji w pakietach
jest bardzo du¿o. Praktycznie mo¿na wybraæ okreœlony po-
ziom ka¿dej us³ugi, co daje Klientom mo¿liwoœæ elastycznego
dostosowania oferty do swoich konkretnych wymagañ” – wy-
jaœnia Krzysztof Burmer, dyrektor operacyjny Vectry. Na do-
datek, bior¹c pod uwagê obecn¹ niepewn¹ sytuacjê na rynku
pracy, ka¿dy Abonent Vectry, gdy nie ze swojej winy straci
pracê, mo¿e bez ¿adnych konsekwencji finansowych zakoñ-
czyæ umowê. TS

Raj (nie tylko) dla graczy w Vectrze

Warto zmieniæ na Vectrê!
Zadzwoñ 

0 801 08 08 80; 
0 58 742 67 00 (z telefonu komórkowego)

www.dajemywiecej.pl

Aczkolwiek dzienni-
karz, w przeciwieñstwie do
polityka, zobowi¹zany jest
artyku³owaæ ca³¹ prawdê,
a nie tylko dobre wiadomo-
œci. 8 paŸdziernika kontynu-
owana by³a nadzwyczajna
sesja rady dzielnicy Wawer
dotycz¹ca budowy basenu
wraz ze sztucznym lodowi-
skiem w Aninie. Sesja trwa-
³a blisko szeœæ godzin. Na
pocz¹tku burmistrz Wawra
Jacek Duchnowski przedsta-
wi³ multimedialn¹ prezenta-
cjê dotycz¹c¹ inwestycji.
G³ówne akcenty prezentacji
roz³o¿one by³y na to, co jest
w budowie dobre, zgodne
i prawid³owe. I na to, ¿e
obiekt siê nie zawali. To
konkluzja, jak¹ zarz¹d Waw-
ra wyeksponowa³ z otrzyma-
nej w paŸdzierniku opinii
G³ównego Oœrodka Eksper-
tyz i Doradztwa.

POTRZEBA
EKSPERTÓW

Przypomnijmy, ¿e w lipcu
tego roku, dziêki informa-
cjom Anny Miary, by³ej in-
spektor nadzoruj¹cej z ra-
mienia dzielnicy budowê
basenu w Aninie, „Mie-
szkaniec” ujawni³ szereg
nieprawid³owoœci zwi¹za-
nych z t¹ inwestycj¹. Nasze
publikacje spowodowa³y
zainteresowanie tematem
inne media, a tak¿e wymu-
si³y stosowne dzia³ania
w³adz Wawra, które odpo-
wiadaj¹ za tê najwiêksz¹
dzielnicow¹ inwestycjê.
Jedn¹ z takich reakcji by³o
zlecenie niezale¿nym rze-
czoznawcom sporz¹dzenia
kompleksowej ekspertyzy.
Jej pierwsza czêœæ gotowa
by³a na pocz¹tku paŸdzier-
nika. I w³aœnie ten doku-

ment sta³ siê podstaw¹ nad-
zwyczajnej sesji rady dziel-
nicy zwo³anej na wniosek
radnych zwi¹zanych z PiS.
W sesji uczestniczyli m.in.
specjaliœci, inspektorzy
nadzoru, przedstawiciele
wykonawcy, czyli firmy Za-
mbet z Pu³tuska i radni
Warszawy. Kluczowe dla
sprawy by³y dwie rzeczy:
wspomniana ekspertyza

i relacje by³ej inspektor 
Anny Miary.

KAPTUROWY S¥D
NAD MIAR¥

Nie da siê ukryæ, ¿e in-
spektor Anna Miara, ujaw-
niaj¹c nieprawid³owoœci
przy budowie basenu, sta³a
siê niewygodna dla w³adz
Wawra, które zamiast doce-
niæ to, ¿e komuœ zale¿y na
dobrej realizacji inwestycji
poczu³y siê zagro¿one za-
rzutem braku nale¿ytego

nadzoru. Choæ posiedzenie
rady by³o planowane kilka
tygodni temu, to dopiero
dwie godziny przed sesj¹ za-
proponowano pani inspektor
udzia³ w sesji. Znaczna
czêœæ posiedzenia i wypo-
wiedzi, zamiast ocenie bu-
dowy, by³a ukierunkowana
na podwa¿enie racji i kom-
petencji by³ej inspektor
nadzoru. W³adze Wawra za-
stosowa³y te¿ szereg zabie-
gów socjotechnicznych,
które mia³y utrudniæ inspek-
tor przedstawienie jej racji.
W naszym odczuciu temu
w³aœnie mia³a s³u¿yæ ko-
niecznoœæ przemawiania

z mównicy (co wi¹¿e siê
z du¿¹ trem¹), czêste przery-
wanie swobodnej wypowie-
dzi przez przewodnicz¹cego
rady Norberta Szczepañskie-
go, czy postawa burmistrza
Jacka Duchnowskiego. Otó¿
burmistrz usiad³ tu¿ przed
mówi¹c¹ inspektor i ca³y
czas uœmiecha³ siê próbuj¹c
„zbiæ j¹ z panta³yku” (na
zdjêciu). – Nie ma siê z cze-
go œmiaæ, panie burmistrzu!
– nie wytrzyma³a w pewnym
momencie Anna Miara. 

CO WYP£YNIE
Z BASENU?

I faktycznie – nie ma siê
z czego œmiaæ. „Mieszka-
niec” dotar³ do treœci eks-
pertyzy, która zosta³a udo-
stêpniona wy³¹cznie rad-
nym dzielnicy i to tu¿ przed
sesj¹! Poza g³ównym wnio-
skiem, ¿e basen siê nie za-
wali, ta treœæ w 100% po-
twierdza to, o czym infor-
mowaliœmy w dotychczaso-
wych publikacjach. Obok
publikujemy fragmenty tej
ekspertyzy. Radni rz¹dz¹cej
w Wawrze Platformy Oby-
watelskiej byli z niej bardzo
zadowoleni. Nam jednak

bli¿ej do oceny radnego
Andrzeja Krasnowolskiego,
który okreœli³ budowê mia-
nem „skandaliczna”! Nie
przekona³a nas nawet wy-
powiedŸ zatrudnionego
przez urz¹d specjalisty,
który stwierdzi³, ¿e „w za-
sadzie budowa domu nie
ró¿ni siê od budowy base-
nu”, ani t³umaczenia rad-
nych koalicji, ¿e „na ka¿dej
budowie zdarzaj¹ nieprawi-
d³owoœci”. Budowa, za gru-
be publiczne miliony z³o-

tych, najwa¿niejszej wa-
werskiej inwestycji, ma byæ
dobrze nadzorowana i wy-
konana! A z basenu maj¹
wyp³ywaæ zadowoleni mie-
szkañcy, a nie niedoróbki
i usterki.

CBA
I SESJA MIASTA

„Proces inwestycyjny bu-
dowy przedmiotowego
obiektu posiada wiele wad,
niejasnoœci i niejednoznacz-
noœci. /.../ wystêpuj¹ce nie-
prawid³owoœci mog¹ zagro-
ziæ, ¿e nie zostan¹ spe³nione
stany graniczne u¿ytkowal-
noœci oraz wymagana trwa-
³oœæ i niezawodnoœæ” – to
cytat z tej samej ekspertyzy,
któr¹ z zadowoleniem przy-
jê³y w³adze Wawra. Eksper-
tyza wskazuje te¿ na szereg
czynnoœci, które Zambet
musi poprawiæ (a zarz¹d

Wawra dopilnowaæ), aby ba-
sen zosta³ przyzwoicie zrea-
lizowany. Prawda o budowie
basenu wyp³ynê³a na po-
wierzchniê dziêki publika-
cjom „Mieszkañca”. Na wy-
jaœnienie jeszcze czeka ca³a
„otoczka” towarzysz¹ca in-
westycji, która przez obe-
cnych na sesji miejskich rad-
nych Tomasza Zdzikota
i Macieja Maciejowskiego
zosta³a skierowana do zba-
dania przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne (a nie jak
podaliœmy w ostatniej publi-
kacji przez ABW). Miejscy
radni planuj¹ te¿ zwo³aæ
w tej sprawie nadzwyczajn¹
sesjê Rady Warszawy. „Mie-
szkaniec” zapewne pojawi
siê na tym posiedzeniu
i sprawdzi, jak do inwesto-
wania publicznych pieniê-
dzy ustosunkuj¹ siê w³adze
Warszawy. ar

W ekspertyzie niezale¿nych rzeczoznaw-
ców czytamy m.in.:

– œcianki dzia³owe wykonane s¹ z ró¿norodnego mate-
ria³u, 

– nadpro¿a wykonane s¹ bez wymaganej starannoœci, 
– obróbki blacharskie wykonane s¹ w sposób niedba³y –

krzywizny, nieprawid³owo wykonane po³¹czenia, widoczna
rdza, z³y sposób mocowania, 

– pokrycie z papy wykonane jest niestarannie, 
– izolacja œcian przyziemia wykonana jest w sposób nie-

zgodny z zasadami sztuki budowlanej i projektem, 
– œciana elewacyjna jest zawilgocona i zagrzybiona – wi-

doczna korozja muru, 
– profile aluminiowe zamontowane s¹ w sposób niepra-

wid³owy i uszczelnione te¿ w sposób niew³aœciwy, 
– koryta-rynny wykonane s¹ w nieznanej technologii (za-

przecza sztuce budowlanej), 
– konstrukcja stalowej wie¿ zamontowana nieodpowie-

dnimi elementami mocuj¹cymi, 
– brak prawid³owego, a nawet prowizorycznego zabez-

pieczenia budynku przed zalewaniem, 
– œwietliki nie spe³niaj¹ warunku dobrego wykonania ro-

bót oraz nie posiadaj¹ stosownych atestów, 
– izolacje œcian pionowych podziemia wykonane s¹ nie-

zgodnie z dokumentacj¹, izolacja nie spe³nia swojego za-
dania, poniewa¿ wody opadowe i inne zanieczyszczenia
przenikaj¹ miêdzy warstwy, 

– tynki s¹ miejscami wykonane niezgodnie z projektem
i sztuk¹ budowlan¹.

Z basenu wynurza się prawda...
O publiczne przekazanie dobrej wiado-
moœci, ¿e budowany w Aninie basen siê
nie zawali apelowa³y w³adze Wawra
i miejski radny Piotr Kalbarczyk. Chêtnie
tê informacjê publikujemy, aczkolwiek... 
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W paŸdzierniku bêdzie goto-
wy kompleks boisk sporto-
wych na Przyczó³ku Gro-
chowskim. To nieplanowana
wczeœniej inwestycja, o któr¹
burmistrza prosi³y dzieci.

Niektórzy Czytelnicy zapewne pamiêtaj¹ na-
sz¹ publikacjê „Dzieci mog¹ wiêcej” sprzed dwóch
lat ( Nr 19 z 2007 r. dostêpny w archiwum na stro-
nie www.mieszkaniec.pl). Artyku³em tym „Mie-
szkaniec” wspar³ bardzo cenn¹ inicjatywê uczniów
znajduj¹cej siê na Osiedlu Przyczó³ek Grochowski
podstawówki nr 279. Otó¿ uczniowie ci wybrali siê
do burmistrza Pragi Po³udnie Tomasza Kucharskie-
go z petycj¹ o zbudowanie im nowoczesnego, przy-

szkolnego boiska. Burmistrz mia³ trudny orzech do
zgryzienia, gdy¿ taka inwestycja nie by³a planowa-
na przez dzielnicê w tej kadencji. Niemniej, proœby
dzieci nie zosta³y bez echa. Z inicjatywy Tomasza
Kucharskiego na terenie szkolnym tymczasowo
znalaz³o siê sk³adane boisko z drewnianymi banda-
mi. – By³o dobre, ale po jakimœ czasie nam je za-
brano – wspomina pi¹toklasista Patryk Nowicki.
Choæ uczniowie byli zadowoleni, to na odg³osy
uderzaj¹cej w drewniane bandy pi³ki skar¿yli siê
mieszkañcy spó³dzielczego bloku. – Faktycznie,

uderzenia od strza³ów s¹ bardzo g³oœne – mówi³a
nam ponad rok temu Katarzyna Paszkowska, prze-
wodnicz¹ca Samorz¹du Przyczó³ek Grochowski,
który razem z dyrekcj¹ szko³y stara³ siê, aby dziel-
nica zmodernizowa³a szkoln¹ bazê sportow¹. 

Tymczasowe boisko zosta³o rozebrane,
a w kwietniu 2009 r. radni Pragi Po³udnie zdecy-
dowali o budowie w tym miejscu nowoczesnego
kompleksu boisk z prawdziwego zdarzenia. I to
jest w³aœnie to, o co chodzi³o dzieciom! Brawo.
To œwietny przyk³ad, ¿e „Dzieci mog¹ wiêcej”,
a przynajmniej, ¿e ich zdanie te¿ siê liczy. W³a-
œnie koñcz¹ siê prace nad boiskami. – Nie mo¿e-
my siê ju¿ doczekaæ – mówi¹ uczniowie klasy
V A Patryk Nowicki i Maciek Jarzêbowski (na
zdjêciu). Patryk, napastnik trenuj¹cy w KS Dru-
karz, podkreœla, ¿e „teraz bramkarz bêdzie móg³

siê rzucaæ i nie bêdzie mu krew lecia³a”. Maæko-
wi, który „trochê gra w kosza” podoba siê, ¿e
zrobione bêdzie tak¿e nowoczesne boisko do ko-
szykówki. – Powstaje te¿ dwupasmowa bie¿nia,
skocznia do skoku w dal i placyk do trenowania
rzutu kul¹ – dodaje licz¹ca na rozwój lekkoatlety-
ki zadowolona dyrektor podstawówki Zofia Filip
i zapewnia, ¿e boisko bêdzie dostêpne dla wszy-
stkich mieszkañców osiedla. Obiekt ma byæ
oœwietlony i monitorowany. „Mieszkaniec” czeka
na inauguracyjny mecz... rosa

Zwyciężyła sprawa dzieci!

- Dyrektor z pocz¹tku by³
trochê przera¿ony rozmachem
przedsiêwziêcia, ale poradzili-
œmy sobie i w tym roku zorgani-
zowaliœmy Przegl¹d na
wiêksz¹ skalê. Rozes³ali-
œmy zaproszenia do war-
szawskich szkó³ œrednich
i do szkó³ imienia Agnieszki
Osieckiej z innych miast.
W ramach Przegl¹du odby-
³y siê konkursy wokalny
i literacki, których laurea-
tów poznamy dziœ. Najwa¿-
niejsze, ¿e to siê dzieje,
przyje¿d¿a m³odzie¿ z ca³ej
Polski, spotykamy siê, œpie-
wamy – cieszy³ siê podczas
fina³u imprezy, 7 paŸdzier-
nika, Krzysztof Konrad,
pomys³odawca Przegl¹du.
Aktor i wychowawca pro-
wadzi kó³ko teatralne
w Zespole Szkó³ nr 37 przy
al. St. Zjednoczonych i za-
ra¿a m³odych ludzi mi³o-
œci¹ do poezji. 

M³odzi interpretatorzy
utworów poetki z Saskiej
Kêpy nie maj¹ ³atwego za-
dania. Swoje piêtno na
ka¿dym z tych dzie³ odci-
sn¹³ ju¿ bowiem wybitny
artysta. 

Wœród dziewiêciorga fi-
nalistów, którzy 7 paŸ-
dziernika wyst¹pili w auli
ZS nr 37, by³ tylko jeden przed-
stawiciel p³ci brzydkiej. 

Interpretacyjne rafy piêknie
ominê³a Karolina Jarzyñska ze
CIX LO im. Heleny Modrze-
jewskiej, zwyciê¿czyni ubie-

g³orocznej edycji konkursu.
A kiedy jury uda³o siê na obra-
dy, zaprezentowa³a minirecital.
W tym roku musia³a jednak

uznaæ wy¿szoœæ kole¿anki z ZS
nr 37, która zachwyci³a pu-
blicznoœæ, a jak pokaza³ we-
rdykt jury – równie¿ jurorów.
Sylwia Przetak zaœpiewa³a
wrêcz brawurowo, a jednocze-

œnie z ogromnym szacunkiem
dla prezentowanych tekstów.
Niestety, zwyciê¿czyni nie
otrzyma³a Z³otej Agnieszki,
g³ównego trofeum imprezy, bo
jurorzy orzekli, ¿e pierwsze
miejsce przypad³o ex aequo
Sylwi oraz Agacie Hermano-
wicz, reprezentuj¹cej XXI LO

im. Hugona Ko³³¹taja.
Z³ota Agnieszka by³a tyl-
ko jedna, a poniewa¿ Syl-
wia jest uczennic¹ 37 ZS,
to na statuetkê, jak powie-
dzia³a przewodnicz¹ca ju-
ry Aleksandra Buda, bê-
dzie musia³a poczekaæ.
Oczekiwanie os³odzi jej
z pewnoœci¹ fakt, ¿e za-
kwalifikowa³a siê do dru-
giego etapu eliminacji do
obsady ról w spektaklu
„Nêdznicy”, przygotowy-
wanym przez Teatr Mu-
zyczny Roma. Znalaz³a siê
w grupie kilkudziesiêciu
wokalistów i tancerzy, wy-
branych spoœród 600 osób.
Kolejny etap eliminacji
pod koniec listopada –
trzymamy kciuki.

Wyniki II Przegl¹du
Artystycznych Inspiracji
Twórczoœci¹ Agnieszki
Osieckiej:

Konkurs literacki:
I miejsce - Karol Poncy-
liusz, II miejsce – Rafa³
Pszczó³kowski (Kamieni-
ca Polska), III miejsce –
Marcin Jasiñski. Konkurs
wokalny I miejsce – Aga-

ta Hermanowicz, Sylwia Prze-
tak, II miejsce – Wojciech
Urbañski, III miejsce – Karoli-
na Jarzyñska.

Tekst i fot. 
Przemysław Bogusz

Najwa¿niejsze by³o s³owo
Przegl¹d Artystycznych Inspiracji Twórczo-
œci¹ Agnieszki Osieckiej po raz pierwszy
odby³ siê rok temu. Mija³o w³aœnie 10 lat od
nadania Zespo³owi Szkó³ nr 37 imienia poetki.

Publicznoœæ najcieplej przyjê³a Sylwiê
Przetak.
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pierw finansuj¹ inne (niema³e)
koszty, zaœ ledwie w czêœci tra-
fiaj¹ (mam nadziejê, ¿e rzeczy-
wiœcie trafiaj¹!) do potrzebuj¹-
cych. Zanim wesprzesz z pory-
wu dobrego serca tego rodzaju
imprezê upewnij siê, ¿e wiesz,
na co p³acisz i na ile ta akcja
jest dobroczynna, a na ile – do-
chodowa dla organizatorów,
którzy niekoniecznie s¹ bliŸni-
mi w potrzebie. 

Bajka druga. Kto ma dzia³-
kê, ten zwykle o ni¹ dba. Co-
roczne dosadzanie drzewek
i krzewów, to rzecz przyjemna
i wa¿na. Nie ka¿dy znajduje
czas na wyprawê do sklepu
ogrodniczego. Niekiedy kupu-
jemy roœliny w hipermarkecie,
przy okazji normalnych zaku-
pów, a poniewa¿ nie mamy
zwyczaju czytania etykiet na
produktach, nie zwracamy te¿

uwagi na karteczki przy sa-
dzonkach. A szkoda, bo silna
wola handlowców dzia³a cu-
da. Wystarczy zauwa¿yæ kwia-
ty na etykiecie i porównaæ je
z tymi na roœlince. Na fotce –
pe³ne, przebogate, o nasyco-
nej barwie, a na krzaczku –
cztery (dos³ownie!) blade
p³atki na krzy¿… Gdyby ro-
œlinki ju¿ przekwit³y, w pe³ni
zaufalibyœmy zdjêciom do³¹-
czonym przez producenta. 

Có¿, niektórzy klienci s¹ jak
królewicz w bajce. On za cenê
zabicia smoka mia³ otrzymaæ
rêkê królewny i pó³ królestwa.
Niestety, nie zawsze przedtem
interesowa³ siê, jak owa
królewna wygl¹da, dlatego
nieraz, gdy wraca³ pokonaw-
szy bestiê, na widok królewny
mia³ minê, jak niejeden dzia³-
kowiec na wiosnê, gdy za-
miast lazurowej burzy kwia-
tów wych³yn¹ rachityczne
czterop³atkowce…

Jak siê ma jedna bajka do
drugiej? £¹czy je mora³: dbaj
o portfel. Nie daj sobie wci-
skaæ kitu! żu

Kobiecym okiem

- Ho, ho, ho - panie Eustachy! Gdyby nie ten pecik w ustach,
to bym pana nie pozna³. Koszula rozpiêta, torsik na wierzchu,
marynareczka wciêta, ¿elik… Na casting pan idziesz do jakie-
goœ serialu, czy co… 

Faktycznie Eustachy Mordziak robi³ kolosalne wra¿enie.
Trochê by³ tym za¿enowany, ale tylko trochê. 

- Na œlub Krysi siostrzenicy jedziem. A potem wesele. Krysia
za¿yczy³a sobie, ¿ebym do ludzi by³ podobny… 

- Ale dlaczego akurat ten styl, co by nie mówiæ – w pana wy-
daniu raczej œwie¿ej daty. 

- Bo, wiesz pan, teraz tyle o tem Ma³eckim mówi¹…
- Tem agenciaku, co to kobity hurtem do proroka dostarcza? 
- Pomyœla³em sobie, skoro jemu idzie, to mo¿e i mnie siê coœ

trafi? 
- Toœ se pan wybra³ ambitne zadanie, bo ten Ma³ecki nie tyl-

ko odstawiony chodzi, ale i w literaturze jest oblatany. Osobli-
wie w Asnyku, który to poeta najbardziej pasuj¹cy jest do mê-
sko-damskich sytuacji. 

- A sk¹d to pan wie, panie Kaziu?
- Sawicka tak zeznaje w s¹dzie. 
- Ta z PO, co on jej da³ 100 tysiêcy, ¿eby j¹ kolesie zgarnêli

z dowodami przekupstwa w garœci?
- Ta sama. Mówi, ¿e Asnyka na g³os przy muzyce czytali. 
- W morde je¿a, przecie¿ nie bêdê teraz czyta³ wierszy.
- Nie musisz pan, wystarczy kilka cytatów.

- Chromole panie Kaziu, przebieram siê z powrotem w swój
stary garnitur z „Bytomia”, dam se w szyje i bêdê mia³ spokój.
Na cholere mi przygody.

- Nie poddawaj siê pan tak ³atwo. Uwa¿aj pan: wpad³a pa-
nu w oko, dajmy na to, jakaœ druhna. 

- Jak w „Ojcu chrzestnym”? 
- No w³aœnie. Krysia pomaga siostrze, a pan posuwasz do tej

druhny i mówisz jej pan do ucha:  
Jednego serca! Tak ma³o mi trzeba, 
A jednak widzê, ¿e ¿¹dam zbyt wiele…
Ona jest nauczona, ¿e starszego trzeba uszanowaæ. Po chwi-

li rozumie, o co chodzi. Rumieni siê, ale starszemu odmówiæ
siê nie godzi. Jesteœ pan w domu, ¿e tak powiem. Jej to siê te¿
podoba, ale pan k¹tem oka widzisz, ¿e Krysia ju¿ siê za panem
rozgl¹da. Mówisz pan wiêc druhnie: 

Ta ³za, co z oczu twoich sp³ywa,
Jak ogieñ pali moj¹ duszê,
I wci¹¿ mnie drêczy myœl straszliwa,
¯e ciê w nieszczêœciu rzuciæ muszê.
- Jak to?! - ona na to. - Co sobie ludzie o mnie pomyœl¹?
A pan, poprawiaj¹c w³osy, ch³odno: 
Miêdzy nami nic nie by³o.
¯adnych zwierzeñ, wyznañ ¿adnych;
Nic nas z sob¹ nie ³¹czy³o
Prócz wiosennych marzeñ zdradnych.
Ona tonie w ³zach, ale gdyby Ma³ecki zwraca³ uwagê na ta-

kie pierdo³y, to by na chleb nie zarobi³. 
- I myœlisz pan, panie Kaziu, ¿e to wystarczy? Mo¿e na

wszelki wypadek jeszcze coœ?
- Nie ma potrzeby ponad miarê g³owy obci¹¿aæ. „Tacy poeci, ja-

ka jest publicznoœæ”, to te¿ z Asnyka, jakby siê kto pyta³. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Si³a poezji
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Mam nadziejê, ¿e nikt z Czytelników nie bêdzie pos¹dza³ mnie o chêæ pomniej-
szenia roli i znaczenia dla dziejów Polski patrona mojego Gimnazjum i Liceum im.
Króla W³adys³awa IV. Natomiast pragnê podzieliæ siê z Czytelnikami inn¹ myœl¹ – t¹
mianowicie, ¿e W³adys³aw IV musia³ spe³niaæ sw¹ królewsk¹ misjê, zmagaj¹c siê
z powa¿nymi chorobami. Z jego biografii przypomnê tylko jeden paradoks. Zosta³
on koronowany jako król polski w styczniu 1633 roku, natomiast ju¿ w roku 1610,
maj¹c 15 lat, zosta³ powo³any na tron moskiewski, na którym, mimo dwóch wojen,
które z Moskw¹ prowadzi³, nigdy nie zasiad³. 

Temat chorób W³adys³awa IV poruszy³ W³odzimierz Kaczorowski z Uniwersytetu
Opolskiego w swoim eseju „Wymiar biologiczny w badaniach historycznych oraz po-
litologicznych”. Esej ten ukaza³ siê w pracy zbiorowej pt. „Na obrze¿ach polityki –
czêœæ siódma”, wydanej pod redakcj¹ bardzo prê¿nego historyka, profesora Marce-
lego Kosmana z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznañ, 2009). Kaczorowski pisze, ¿e W³adys³aw IV by³ „najbar-
dziej schorowanym w³adc¹ z dynastii Wazów. Cierpia³, na dnê moczanow¹ (poda-
grê), która objawia³a siê doœæ czêstymi napadami. W pocz¹tkowym okresie jego pa-
nowania pojawi³o siê zjawisko niesprawnego przebiegu obrad sejmowych, co by³o
powodowane najczêœciej nieobecnoœci¹ króla ze wzglêdu na jego krótkotrwa³e nie-
dyspozycje. Niedomagania monarchy szczególnie odbi³y siê na przebiegu sejmu ko-
ronacyjnego w 1633 roku. Jego choroba uniemo¿liwi³a mu wziêcie udzia³u w wy-
znaczonej przez sejm elekcyjny na 31 stycznia 1633 roku inauguracyjnej sesji.
W wyniku d³ugotrwa³ej, niejako „prywatnej” dyskusji pos³ów i senatorów, zdecydo-
wano siê na limitowanie obrad i przesuniêto ich rozpoczêcie o tydzieñ, licz¹c od dnia
31 stycznia. Liczne uroczystoœci zwi¹zane z sejmem koronacyjnym...w tym homa-
gium mieszczañskie (ho³d z³o¿ony królowi przez mieszczan) i sama koronacja te¿
zosta³y przesuniête w czasie”.

Gorzej by³o na sejmie zwo³anym 10 marca 1638 roku. „Podagra – cytuje Kaczo-
rowski ówczesne diariusze sejmowe – powstrzyma³a króla od udzia³u w posiedze-
niu senatu. Nieobecnoœæ chorego króla odwleka³a wszystkie sprawy... W³adca by³
równie¿ nieobecny w czasie konkluzji z powodu przeci¹gaj¹cej siê choroby. 1 mar-
ca pos³owie zostali wreszcie dopuszczeni do komnaty króla po mowie po¿egnalnej
wyg³oszonej przez kanclerza Piotra Gembickiego. Weszli oni jednymi drzwiami i,
uca³owawszy rêce chorego króla, drugimi drzwiami wyszli. Nigdy niczego podobne-
go nie widziano”. 

Najgorzej by³o na sejmie 1640 roku. Wówczas ze wzglêdu na chorobê króla ce-
remonia powitania przesunê³a siê o piêæ dni. „Autor diariusza sejmowego – pisze
Kaczorowski – bardzo skrupulatnie odnotowywa³ dni, w których monarcha nie
uczestniczy³ w obradach ze wzglêdu na z³y stan zdrowia lub te¿ by³ wnoszony
w pozycji le¿¹cej, co wywo³ywa³o wielkie poruszenie wœród senatorów i pos³ów. Al-
brycht Stanis³aw Radziwi³³, w swoim ‘Pamiêtniku o dziejach w Polsce’ zanotowa³:
‘¯a³osny to by³ widok i dla dobrych niemi³y, nie ogl¹dany: patrzeæ na króla le¿¹-
cego bezw³adnie i niesionego do senatu. Tak bowiem choroba zaatakowa³a stawy
jego nóg, ¿e móg³ le¿eæ tylko na wznak. Przed ³ó¿kiem szed³ podkanclerzy ko-
ronny Jerzy Ossoliñski, trzymaj¹c w rêkach laskê marsza³kowsk¹; prawem przy-
jaŸni wyzna³ mi, ¿e wtedy zala³ siê ³zami z powodu tej niezwyk³ej ceremonii prze-
noszenia króla...:”. 

W ci¹gu 15 lat sprawowania w³adzy królewskiej W³adys³aw IV przele¿a³ oko³o
400 dni w ³ó¿ku z powodu choroby, a w 1638 roku przeznaczy³ 103 dni na podró¿
i kuracjê w Baden pod Wiedniem. Mimo, ¿e w obie strony przemierzy³ trasê oko³o
1500 kilometrów, kuracja balneologiczna nie da³a odczuwalnych skutków. Król
zmar³ w maju 1648 roku w wieku 53 lat. 

Zygmunt Broniarek

Bajki? Raczej codzienne,
zwyczajne przypadki. Chce-
cie, to wierzcie, chcecie – nie
wierzcie…

Bajka pierwsza: pieni¹¿ek
dla potrzebuj¹cych. W Warsza-
wie, w sezonie, organizowane
s¹ kilkukilometrowe biegi,
z których wp³ywy (czyli op³aty
pobrane od ka¿dego zawodni-
ka za prawo do udzia³u w bie-
gu) maj¹ byæ przeznaczone na
cele charytatywne. Niektóre
biegi s¹ rzeczywiœcie organizo-
wane tak, ¿e sponsor pokrywa
koszty organizacyjne (banery,
numery lub identyfikatory dla
zawodników, obs³uga technicz-
na) zaœ wp³aty zawodników s¹
w ca³oœci przekazywane na
szczytny cel. Jednak¿e uwa¿na
lektura zapowiedzi i regulami-
nów niektórych biegów poka-
zuje, ¿e op³aty uczestników naj-
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Bajki 
z kitem

* 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

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

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

Emerytka 
zaopiekuje siê 

dzieckiem,
równie¿ 

sprz¹tanie biur.
TTeell..  002222  881133−−2266−−9977

SM „PRZYCZÓ£EK  GROCHOWSKI”
posiada do wynajêcia lokal u¿ytkowy

w pawilonie wolnostoj¹cym, przy Trasie £azienkowskiej
Aleja Stanów Zjednoczonych/Ostrobramska

o powierzchni 93,10 m kw.
na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ lub innej u¿ytecznoœci

Telefon (0 22) 813-00-16

SM „PRZYCZÓ£EK  GROCHOWSKI”
zatrudni

GOSPODARZY DOMÓW
w zadaniowym czasie pracy

Oferty nale¿y sk³adaæ w biurze spó³dzielni
przy ul. Ostrzyckiej 2/4 w sekretariacie pok. 8

do 31 paŸdziernika 2009 r. w godz. 10.00-15.00

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Ceresit Gipsy Kostka brukowa
Materia³y sypkie i izolacyjne 

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

L O K A L E
do wynajęcia

I piêtro, biurowe:
25 m2 i 32 m2

wysoka suterena:
80 m2

zg³oszenia tel. 606−591−047
FF    AA    LL    EE    NN    II    CC    AA

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

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

GEODETA
MAPY do podzia³u nieruchomoœci
do s¹du
do projektów
Rozgraniczenia
Uzgodnienia projektów w ZUD
Wytyczanie dzia³ek, budowli itp.

tel. 022 615−29−26; 
0501−262−080

ul. Błękitna 95 (Wawer)
ul. Trakt Brzeski 59 (Stara Miłosna)
ul. Niemcewicza 2 (Wesoła)
tel. 0509 661 103

Stowarzyszenie Taoistycznego
TAI CHI

chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych
Oœrodek STTC – ul. Miedziana 11 – 6 nowych grup

Anin – Instytut Kardiologii, Alpejska 42 – wtorki 16.00, od 6 X
Grochów – Miêdzyborska 70 – poniedzia³ki 18.00, od 5 X

Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach Warszawy.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.

Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0-664 767 646, 0-22 636 9093, 0-22 620 6646, www.taichi.pl

Us³ugi Informatyczne
dla Twojego biura

Sieci Komputerowe
Instalacja/utrzymanie

Awarie - szybkie
usuwanie

Sprzêt komputerowy
0 602 721 222

info@itelements.pl

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

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 022 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

Wykonujemy dekoracje okien:
firany, zas³ony, story rzymskie
i austriackie
monta¿ karniszy, pomiary i projekty
pokrowce na meble i narzuty
du¿y wybór tkanin

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

Grochowska 302 
– po tragedii

Po styczniowym zaczadzeniu dziewczynki
w kamienicy przy ul. Grochowskiej mieszkañ-
cy zjednoczyli siê w pozytywnym dzia³aniu.
A prokuratura w³aœnie skierowa³a do s¹du
akt oskar¿enia przeciwko kominiarzom.
Pod koniec stycznia w kamienicy przy ul. Grochowskiej 302

czad zabi³ nastoletni¹ Agnieszkê, a lokatorzy budynku zostali ewa-
kuowani w œrodku nocy i trafili do po³udniowopraskiej stacji hiper-
barycznej. „Mieszkaniec” dotar³ i ujawni³ wtedy dokument,
z którego mog³o wynikaæ, ¿e œmieræ dziewczyny nie by³a nieszczê-
œliwym wypadkiem. 

Œledztwo w sprawie tragedii wszczê³a praska prokuratura,
która z koñcem wrzeœnia skierowa³a do s¹du akt oskar¿enia
przeciwko dwóm kominiarzom przeprowadzaj¹cym przegl¹d
kominowy w tym budynku oraz przeciwko by³ej kierownik
administracji Ma³gorzacie Œ. Podstaw¹ oskar¿enia jest sprowa-
dzenie zdarzenia zagro¿enia ¿ycia i zdrowia wielu osób poprzez
rozprzestrzenianie siê substancji truj¹cych i dusz¹cych. Za ten
czyn grozi nawet 10 lat wiêzienia. „Mieszkaniec” bêdzie œledzi³
dalsze losy tego postêpowania, gdy¿ z docieraj¹cych do nas sy-
gna³ów wynika, ¿e do obowi¹zkowych, corocznych, przegl¹dów
przewodów kominowych przyk³ada siê nazbyt nisk¹ wagê i czê-
sto robione s¹ one pobie¿nie. A skutki bywaj¹ tragiczne.

Zdaje siê, ¿e trage-
dia lokatorów z bu-
dynku przy ul. Gro-
chowskiej 302, para-
doksalnie, wzmocni-
³a ich miêdzys¹-
siedzkie wiêzi. Mie-
szkañcy, choæ ca³y
czas licz¹ na wiêksze
zainteresowanie ad-
ministracji stanem
technicznym kamie-
nicy i na niezbêdne
remonty, sami posta-
nowili wzi¹æ sprawy
w swoje rêce. Oczy-
wiœcie, w miarê 
swoich mo¿liwoœci
i kompetencji. – Myœlimy o tym ¿eby zeskrobaæ star¹ farbê na klatce
schodowej, aby na wiosnê pomalowaæ œciany – mówi lokatorka An-
na Krasiñska. – A na razie uporz¹dkowaliœmy podwórko. 20 lokato-
rów wziê³o udzia³ w gruntownym uporz¹dkowaniu podwórka kamie-
nicy. Mieszkañcy, za zgod¹ administracji, usunêli stary, rozsypuj¹cy
siê murek, zrobili klombik, w którym posadzili pn¹cza i drzewka.
Pracowali ca³¹ sobotê. – Bardzo nam pomóg³ nasz dozorca Zenon
Podlasik – chwal¹ mieszkañcy. – Zorganizowa³ ³opaty, kilofy i inne
niezbêdne narzêdzia, i choæ nie musia³, bo by³o to poza jego godzi-
nami pracy, to pracowa³ razem z nami. Przy porz¹dkowaniu podwór-
ka pracowali doroœli i dzieci. Mieszkaj¹cy w tej kamienicy aktor
i muzyk Jan Janga-Tomaszewski „za³atwi³” nawet m³ot pneumatycz-
ny. Nowy klombik pokazuje pani Kasia (na zdjêciu), a lokatorzy za-
powiadaj¹, ¿e na wiosnê bêdzie jeszcze ³adniej. 

Ale do tego ¿eby mieszkañcy, z sensem, mogli zainwestowaæ
w³asne pieni¹dze w mienie komunalne potrzebne jest zabezpiecze-
nie kamienicznego podwórka w zamykan¹ bramê wejœciow¹. –
Rozmawiamy o tym z Zak³adem Gospodarowania Nieruchomoœcia-
mi – mówi¹ z nadziej¹ lokatorzy. Adam Rosiński

Sygna³y o tym, ¿e na Pra-
dze Po³udnie mo¿na spotkaæ
egzotyczne zwierzêta otrzymu-
jemy doœæ czêsto. – W Jeziorku
Kamionkowskim p³ywa jakiœ
dziwny w¹¿ – informowa³ nas
niedawno wêdkuj¹cy Jarek
z Grochowa. – I na pewno nie
jest to zaskroniec. Jakaœ dziwna
sztuka... Pan Jarek mówi, ¿e od
czterech lat w jeziorku spotyka
¿ó³wie. Jednego nawet uda³o
siê z³owiæ na kukurydzê.  Ale
widokiem p³ywaj¹cego wê¿a
wêdkarz jest wyraŸnie poruszo-
ny. Obecnoœæ ¿ó³wi potwierdza
m³oda matka mieszkaj¹ca w ka-
mienicy przy ul. Grochowskiej
332. – Spacerowaliœmy przy
Parku Skaryszewskim, a przed
nami szed³... wielki ¿ó³w! Mia³
ze trzydzieœci centymetrów œre-
dnicy. Jej kilkuletni syn prote-
stuje: - Mamo, by³ znacznie
wiêkszy! By³ taaaki! – dziecko
rozk³ada szeroko d³onie, chc¹c
pokazaæ wielkoœæ gada.

CZARNA MAMBA
WÊSZY SKORPIONA

Niedawno stra¿ miejska ³apa-
³a na wolskim trawniku piêcio-
metrowego pytona. Ale ¿eby
spotkaæ niebezpieczne, egzo-
tyczne zwierzê we w³asnym
mieszkaniu? A jednak. Historia
zdarzy³a siê w mieszkaniu na-
szego dziennikarza Adama Ro-
siñskiego. Jego syn Maciek ra-
no pakowa³ siê do szko³y. Na-
gle, za plecami, us³ysza³ g³oœne
szczekanie psa. – Zobaczy³em,
¿e coœ atakuje – mówi Maciek.
– Okaza³o siê, ¿e Mamba, nasza
czarna jamniczka walczy ze...
skorpionem! Walka odbywa³a
siê dok³adnie w tym miejscu,
gdzie jeszcze przed godzin¹
spa³ Maciek. Nastolatek z³apa³
plastikowe opakowanie gry
komputerowej i kilkoma ude-
rzeniami zabi³ groŸnego bezkrê-
gowca. – Choæ niew¹tpliwie by³
zaskoczony, to dobrze, ¿e nie

spanikowa³, ¿e go nie sparali¿o-
wa³o – ojciec ocenia zachowa-
nie syna. – Chwila takiego pa-
rali¿u, a skorpion by uciek³,
schowa³ siê do jakiejœ szczeliny
i co wtedy? Strach myœleæ...

ZEMSTA MAFII, 
CZY PRZYPADEK?
Trudno powiedzieæ sk¹d

w po³udniowopraskim mie-
szkaniu wzi¹³ siê skorpion. 
– A nie narazi³eœ komuœ ostat-
nio pisz¹c na jakiœ temat? – py-
tali dziennikarza znajomi suge-
ruj¹c podrzucenie skorpiona.
Owszem, w prasie lokalnej s¹
poruszane tak¿e „du¿e” tematy,
jak np. mo¿liwe nieprawid³o-
woœci w wartej 30 mln z³ budo-
wie basenu w Wawrze, czy ma-
fijne wrêcz uk³ady przy niele-
galnym handlu Azjatów w po-
bli¿u „Jarmarku Europa”. – Nie
podejrzewam zarz¹d Wawra
o tak¹ finezjê... – ¿artobliwie
skomentowa³ tê kwestiê Adam
Rosiñski. – Raczej skorpion zo-
sta³ niechc¹cy przywieziony

przez któregoœ z lokatorów
w naszym budynku lub uciek³
z jakiejœ hodowli. Ta ostatnia
wersja jest najbardziej prawdo-
podobna wg Marty Korczak,
specjalistki od bezkrêgowców

z warszawskiego ZOO, która
ogl¹da³a zabitego skorpiona. –
Stuprocentowej pewnoœci nie
mam, bo skorpion zosta³ trochê
rozp³aszczony, ale s¹dzê, ¿e po-
chodzi z Afryki Pó³nocnej lub
Azji. Myœlê, ¿e uciek³ z hodowli.
Nastêpnym razem lepiej takiego
egzemplarza nie zabijaæ, tylko
z³apaæ i przywieŸæ do nas... 

SKALA PROBLEMU

Poniewa¿ skorpiony s¹ z re-
gu³y hodowane w wiêkszej ilo-
œci sztuk, jakiekolwiek nie-
szczelne terrarium stwarza
wielkie zagro¿enie. Do pra-
skiego skorpiona zosta³a we-
zwana policja. – Wezwanie
brzmia³o absurdalnie i by³em
przekonany, ¿e nie zostanie
przyjête – mówi red. Rosiñski.

– Tymczasem policja zjawi³a
siê u nas ju¿ po 20 minutach.
Ale funkcjonariusze niewiele
mogli pomóc. Zapukali do naj-
bli¿szych s¹siadów z pytaniem,
czy nie hoduj¹ skorpionów
i sprawdzili piwnice budynku.
Po policji, równie szybko przy-
by³ „eko-patrol” ze stra¿y miej-
skiej. – Jesteœmy szkoleni na

chore je¿e, wœciek³e wiewiórki,
potr¹cone samochodem ³osie,
ale nie na skorpiony... – mówi-
li stra¿nicy. 

Okaza³o siê, ¿e jeden z funk-
cjonariuszy jest hodowc¹ egzo-
tycznych paj¹ków. Zdradzi³, ¿e
w Warszawie jest ponad piêæ tys.
osób maj¹cych podobne hobby.
Ka¿dy z nich trzyma w mieszka-
niu od kilku do kilkudziesiêciu
paj¹ków.... Nawet nie mamy po-
jêcia, co siê mo¿e czaiæ (dos³ow-
nie) za œcian¹ s¹siada lub na na-
szych podwórkach. Jesieñ jest
coraz ch³odniejsza i o ile ¿ó³wie
z Jeziorka Kamionkowskiego za-
grzebi¹ siê w ziemi i zapadn¹
w zimowy sen, o tyle tropikalne
paj¹ki i skorpiony mog¹ szukaæ
ciep³ego schronienia w naszych
mieszkaniach... Warto uwa¿aæ.

Magda K.

Skorpiony na Pradze
Dziecko szykuje siê do wyjœcia do szko³y. Za jego plecami bez-
szelestnie przesuwa siê jadowity skorpion... – to nie pocz¹tek fil-
mu grozy, ale historia, która zdarzy³a siê na Pradze Po³udnie.
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Zostañ
Społecznym Opiekunem ZabytkówSpołecznym Opiekunem Zabytków

Zapraszamy na Kurs
przygotowany we wspó³pracy z 

Biurem Sto³ecznego Konserwatora Zabytków 
Urzêdu m.st. Warszawy

48 godz. zajêæ:
wyk³ady i prezentacje, seminaria, 

warsztaty, zajêcia terenowe

Informacje i zg³oszenia:
Stowarzyszenie CREO

Tel. 0-502 318 301, www.creo.org.pl
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- Do Weso³ej Ksi¹dz przyby³ w 1972
roku. To kawa³ czasu. Wiele siê zmieni³o,
a ludzie s¹ tacy, jak byli wtedy?

- To ju¿ inne pokolenie. Ci ludzie,
których wtedy spotka³em w pe³nej dynami-
ce dzisiaj ju¿ odchodz¹. Weso³a zawsze by-
³a takim osiedlem podwarszawskim, z tak¹
specyfik¹ ¿ycia w Warszawie, a sypialni
tutaj. Trudno by³o coœ zorganizowaæ. Lu-
dzie przyje¿d¿ali tu na dzieñ, dwa, z tego
warszawskiego m³yna, ale ¿eby tak na d³u-
¿ej siê w coœ zaanga¿owaæ, to raczej trud-
no by³o... To taka specyfika mentalnoœci
podwarszawskiej. I ona chyba zosta³a, chy-
ba zosta³a...

- Mimo faktycznego przy³¹czenia do
Warszawy?

- Tak, ale to by³a tylko formalnoœæ. Taka
decyzja zza biurka nie zmieni³a mentalno-
œci mieszkañców. Ale muszê zaznaczyæ, ¿e
z parafianami, z mieszkañcami Weso³ej,
da³o radê wspó³pracowaæ i tworzyæ wspól-
ne projekty. A teraz chyba jest trochê tru-
dniej.

- Zagonienie? Brak czasu? 
- Tak. Jest taki ci¹g³y pêd. Ci¹g³e szuka-

nie pieniêdzy. Stworzy³ siê taki syndrom
mened¿erski. Nie tylko wœród ludzi œwiec-
kich, tak¿e wœród m³odych duchownych.
Takie myœlenie „mam swoj¹ firmê i muszê
j¹ prowadziæ”. Patrzê na to trochê z przy-
mru¿eniem oka, ale tak jest, ¿e teraz patrzy-
my na innych, jak na dyrektorów firm. Jak
je prowadz¹, jakie s¹ efekty...

- Ale Ksi¹dz równie¿ dyrektorowa³
i dyrektoruje...

- No tak. „Dyrektorem” parafii nie jestem
ju¿ od siedmiu lat, ale za to jestem preze-
sem Fundacji „Gniazdo Rodzinne”, która

na zasadach non-profit opiekuje siê ludŸmi
starymi.

- Z tego co wiem fundacja dzia³a ju¿
bardzo d³ugo?

- Tak, za³o¿yliœmy j¹ w 1989 roku. To
ju¿ minê³o 20 lat... Wybudowaliœmy i pro-
wadzimy Dom Seniora przy ul. Kiliñskie-
go. Pocz¹tkowo mia³ powstaæ przy para-
fii, ale Miasto zaproponowa³o nam dzia³-
kê poza parafi¹ i ta propozycja by³a lep-
sza. Nie zapomnê swojej rozmowy z Oj-
cem Œwiêtym Janem Paw³em II w Castel
Gandolfo. Powiedzia³ mi krótko „Wybu-
dowaæ – wybudujesz, ale jak to utrzy-
masz?” Gdyby dom powsta³ na terenie pa-
rafii, to byœmy musieli go utrzymywaæ,
a na to parafii nie staæ. Teraz rêkoma
miejskich urzêdników i OPS-u wykonujê
robotê duchownego – pomagam ludziom
starszym i biednym. Tych ludzi wyszuku-
je opieka spo³eczna, a Miasto p³aci za ich
utrzymanie. Staramy siê te¿ g³oœno
mówiæ, ¿e s¹ ludzie starzy i tych ludzi
przybywa z roku na rok. I trzeba siê nimi
zaopiekowaæ.

- Faktycznie spo³eczeñstwo siê starzeje
i to jest du¿y problem, ale wszystkich
Ksi¹dz w swoim Domu Seniora nie po-
mieœci...

- Dlatego staramy siê wybudowaæ na-
stêpn¹ placówkê. To chore, ¿e w du¿ym
kraju, w Polsce mamy tylko 300 takich do-
mów...

- ...a w niektórych, jak donosz¹ media,
opieka jest skandaliczna, a warunki tra-
giczne. Jak Ksi¹dz to ocenia, jako cz³o-
wiek „z bran¿y”?

- Wiêkszoœæ tych domów opieki prowa-
dzona jest w zaadaptowanych budynkach,
willach. W pokojach wciska siê po trzy
osoby, aby zwiêkszyæ zysk. U nas praktycz-
nie wszystkie pokoje s¹ jednoosobowe. No
i ¿eby taki dom prowadziæ potrzebni s¹ od-
powiedni ludzie. Odpowiednio wyszkoleni
i w odpowiedniej iloœci. A to kosztuje. Nie-
stety, czêsto jest tak, ¿e w tamtych domach
jedna osoba sprz¹ta, gotuje i opiekuje siê
pensjonariuszem. Wiadomo, ¿e wtedy ta
opieka jest minimalna. U nas jest psycho-
log, socjolog, terapeuta zajêciowy, a opie-
kunki wysy³ane s¹ na specjalistyczne dwu-
letnie studia. I ci ludzie ciê¿ko pracuj¹. 

- Dom jest koedukacyjny... Zdarzaj¹
siê mi³oœci?

- Zdarzaj¹ siê! Sympatie damsko-mêskie
z wiekiem nie gasn¹. ¯ycie toczy siê nor-
malnym torem. Ale do ma³¿eñstwa jeszcze
u nas nie dosz³o.

- Potrzeba g³oœnego mówienia o lu-
dziach starych – temu mia³ s³u¿yæ zorga-
nizowany przed wakacjami piknik?

- W³aœnie tak. Chodzi³o ¿eby uœwiado-
miæ, ¿e s¹ ludzie starzy miêdzy nami. Na
piknik przysz³o ponad dwieœcie osób. Mie-
liœmy znakomitych goœci, jak abp Henryk
Hoser, minister œrodowiska Maciej Nowic-
ki, znakomity chirurg prof. Krzysztof Bie-
lecki, przedstawiciele samorz¹du. Odby³y
siê dwa koncerty, na których wys³uchali-
œmy chyba ca³ego repertuaru Ordonki
i Edith Piaf. Œwietne by³o jad³o, a profesor
Bielecki wyg³osi³ prelekcjê pt. „M³odym
bêd¹c pamiêtaj, ¿e starym bêdziesz”...

- To dobra sentencja na koniec naszej
rozmowy.

Adam Rosiński

Ks. Stefan WYSOCKI
MIESZKAÑCY

JU¯ OTWARTY,
CA£KOWICIE ODMIENIONY,
ten sam, ale nie taki sam, sklep nr 71 

przy ul. NIEK£AÑSKIEJ 41
w sprzeda¿y:

artyku³y gospodarstwa domowego
artyku³y drogeryjne
poœcielowe i dekoracyjne

Zapraszamy mieszkañców Saskiej Kêpy i s¹siednich osiedli
pon.-pt. 11.00-19.00 sobota 9.00-14.00

„Mieszkaniec” rozmawia z ks.
Stefanem Wysockim prezesem
Fundacji „Gniazdo Rodzinne”,
by³ym proboszczem parafii p.w.
Opatrznoœci Bo¿ej w Weso³ej.

TEL. 0 600 585 532
TRANSPORT
PRZEPROWADZKI

Samochodami dostawczymi
i ciężarowymi ładowność

1,5–6 ton 
kontakt@gilertrans.pl

www.gilertrans.pl

U NAS NAJTANIEJ!
❤ DUŻY WYBÓR NAJNOWSZYCH

WZORÓW OBRĄCZEK 
NA ZAMÓWIENIE ❤

GRAWER GRATIS!
NAJNOWSZE WZORY ŁAŃCUSZKÓW!

Nowa kolekcja wyrobów ze złota 
– próby 333 – po niskich cenach!
Atrakcyjne ceny skupu złomu złota

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

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

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„Spo³em” WSS

Praga Po³udnie

Przyjmujemy op³atê za domowe rachunki 
i do³adowania telefonów komórkowych.

Realizujemy: Karty Klienta Spo³em z 3% rabatem,
Karty P³atnicze oraz Bony Sodexo Pass

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

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

PRAGA PAMIĘTA
Uroczystoœæ poœwiêcona Powstaniu War-
szawskiemu odby³a siê 30 wrzeœnia
w Koœciele pw. Œw. Aposto³ów Jana
i Paw³a na Goc³awiu. To ju¿ zwieñczenie
tegorocznych obchodów rocznicowych
na Pradze Po³udnie.

Podczas mszy œwiêtej za poleg³ych podkreœlano rolê Pragi
w Powstaniu Warszawskim. To w³aœnie z Goc³awia nasze od-
dzia³y przeprawia³y siê przez Wis³ê, by wesprzeæ walcz¹c¹ sto-
licê. Ksi¹dz biskup Stanis³aw Kêdziora podzieli³ siê z zebrany-
mi swoimi wspomnieniami z tych ciê¿kich dni. Opowiada³ jak
modli³ siê za Warszawê, gdy jako ma³y ch³opiec widzia³ z domu
³unê po¿aru nad miastem. 

W niemniej refleksyjnym nastroju minê³a reszta uroczystoœci.
O radoœci z przybycia m³odzie¿y mówi³a pani Janina Skiwska,
uczestniczka przepraw ¿o³nierzy na lewobrze¿n¹ Warszawê.
– Ju¿ naprawdê tak niewielu nas zosta³o, a ktoœ przecie¿ musi
pamiêtaæ. W czasie nabo¿eñstwa poœwiêcono witra¿ upamiêt-
niaj¹cy powstañców. Reszta uroczystoœci odby³a siê na ze-
wn¹trz koœcio³a przy Pomniku Przepraw.

Po Apelu Poleg³ych, kwiaty przy nazwiskach tych którzy zgi-
nêli za Warszawê, z³o¿yli przedstawiciele w³adz miasta, komba-
tanci, a tak¿e poczty sztandarowe praskich szkó³.

Olga Kamionek
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www.abmr.pl

ul. Grochowska 14c, I piętro
04-217 Warszawa

tel. 022 392-86-94, tel. kom. 0669-456-394
poniedziałek – piątek od 10 do 18

sobota od 10 do 14
e-mail: abmr@abmr.pl

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

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

p³yty gipsowo-kartonowe styropian
gipsy tynkarskie akcesoria gipsy
sufity podwieszane farby kleje

systemy dociepleñ materia³y izolacyjne
masy samopoziomuj¹ce TRANSPORT

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

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

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE STYLOWE NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

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

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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     JJJJEEEESSSS IIII EEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

REKLAMA REKLAMA

Jaros³aw KARCZ 
z-ca burmistrza

Dzielnicy 
Praga Po³udnie
przy telefonie

„MIESZKAÑCA”
W poniedziałek 19 października br.

w godz. 15.00−16.00 
zapraszamy Czytelników 

do zadawania pytañ i rozmowy 
z Jaros³awem KARCZEM, 

z-c¹ burmistrza odpowiedzialnym
za oświatę i sprawy lokalowe 

w Dzielnicy Praga Po³udnie
tel. 022 810−64−12

Wystêp by³ jednoczeœnie
otwarciem wystawy karykatur
Jacka Frankowskiego w Cen-
trum Promocji Kultury przy uli-
cy Podskarbiñskiej 2. Artyœci
dali popis poczucia humoru
i niewymuszonej elegancji na
scenie. Praska publicznoœæ
bawi³a siê przy wtórze piose-
nek kabaretowych œpiewanych
przez Stanis³awsk¹ oraz odga-
duj¹c zagadki obrazkowe Fran-
kowskiego.

Na uwagê zas³ugujê sama at-
mosfera wystêpu. Stanis³awska
i Frankowski znaj¹ i lubi¹ siê

prywatnie. Ona – artystka kaba-
retowa, piosenkarka i felietoni-
stka. On – uznany karykaturzy-
sta i ilustrator. Wspólnie stwo-
rzyli ju¿ dwa tomy anegdot
o artystach i gwiazdach ¿ycia
publicznego. To w³aœnie one

by³y tematem przewodnim im-
prezy i najbardziej œmieszy³y
widowniê. W koñcu ka¿dy lubi
poplotkowaæ. Przyjazna aura
sprzyja³a interakcji z publicz-
noœci¹. -Tutaj mamy elitarne to-
warzystwo. Eleganckie Panie
i eleganccy Panowie, a¿ chce
siê wystêpowaæ - ze sceny

mówi³a Stanis³awska. Za takie
komplementy publicznoœæ
podziêkowa³a artystom brawa-
mi. – Dla mnie najwa¿niejszy
rz¹d, to rz¹d ludzi na widowni
– odpar³a aktorka. 

Elementem niespodzianki
by³ dla zgromadzonych wystêp
artysty operowego, Andrzeja

Zagdañskiego. Za prawie dwu-
godzinny wystêp wykonawcy
otrzymali gromkie brawa. - Ten
rodzaj spektaklu, czyli tzw.
happening, spotyka siê zwykle
z ciep³ym przyjêciem. Mamy tu
po³¹czenie wielu rodzajów
dzia³añ artystycznych. Rysu-
nek, œpiew, kabaret, ka¿dy znaj-
dzie tu coœ dla siebie – tak im-
prezê komentowa³ Jacek Fran-
kowski.

Na koniec, goœcie zaproszeni
zostali na wernisa¿ rysownika.
Wœród najnowszych prac Fran-
kowskiego znalaz³y siê karyka-
tury znanych Pra¿an (m.in. Ta-
deusza Drozdy, ks. Krzysztofa
Jackowskiego, Edwarda Lut-
czyna, Janusza Rewiñskiego,
Grzegorza Szumowskiego, Ry-
szarda Szurkowskiego i Wie-
s³awa Nowosielskiego, redak-
tora naczelnego „Mieszkañ-
ca”). Wystawê ogl¹daæ mo¿na
w Centrum Promocji Kultury,
do 27 paŸdziernika.

Olga Kamionek

Happening z happy end’em
W ramach obchodów 13. rocznicy powstania
i dzia³alnoœci Centrum Promocji Kultury na
Pradze Po³udnie, które wpisuje siê z³otymi
zg³oskami w pejza¿ naszego miasta, w sobotê
3 paŸdziernika odby³ siê spektakl kabaretowy
Lidii Stanis³awskiej i Jacka Frankowskiego.

DWA LATA CIERPLIWOŚCI
O tym, ¿e Francuska ma byæ jak nowa mówi
siê od dawna. Planowany remont arterii od
Ronda Waszyngtona przez Plac Przymierza
i Parysk¹ a¿ do Wa³u Miedzeszyñskiego wie-
lokrotnie by³ przek³adany. 

Wreszcie siê rozpocz¹³. Najpierw wyremontowany ma byæ odci-
nek Plac Przymierza – Paryska. Dlatego na pocz¹tku paŸdziernika za-
mkniêto wjazd na arteriê od Placu Przymierza. Autobusy skierowano
na objazd ulic¹ Sask¹. Ruch na skrzy¿owaniu Zwyciêzców i Francu-
skiej zosta³ sparali¿owany. Poniewa¿ na Plac Przymierza wyjechaæ
mog¹ tylko pojazdy z budowy, dlatego klienci np. pobliskiego Carre-
four Express, sklepów z galerii Saska czy tych po³o¿onych przy Pla-
cu Przymierza maj¹ k³opoty z parkowaniem. Parking od strony ulicy
Wandy stanowczo nie wystarcza. Skrzy¿owanie obstawione jest sa-
mochodami i t³ok zrobi³ siê na nim, jak na Marsza³kowskiej.

Remont to na razie zrywanie starej nawierzchni. Jak zapewnia
Ma³gorzata Gajewska z Zarz¹du Dróg Miejskich, ten pierwszy etap
ma siê zakoñczyæ pod koniec roku. 

Jednak mieszkañcy od samego pocz¹tku protestuj¹ przeciwko re-
montowi. Zdaniem niektórych arteria nie wymaga a¿ takiej rewita-

lizacji. Nie trzeba np. zrywaæ nawierzchni, a poza tym nie wszyscy
uwa¿aj¹ arteriê za reprezentacyjn¹, a jej restauracje za miejsca god-
ne wydania takich pieniêdzy na remont ulicy. Có¿... nie od dziœ
wiadomo, ¿e gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania, a w Polsce
¿adna inwestycja nie jest przeprowadzana bez protestów. 

Gdy wyremontowany zostanie odcinek miêdzy Zwyciêzców
a Wa³em Miedzeszyñskim, wówczas zamkniêta zostanie Francu-
ska. Ca³a arteria ma byæ gotowa za dwa lata, a remont bêdzie ko-
sztowa³ 26 milionów z³otych. MKP
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

„„BBaabbsskkiicchh  pprrzzeessąąddóóww””  cciiąągg

ddaallsszzyy……

KKaawwaa – jeśli wyleje się pod

filiżankę, to niestety pech. Pij−

my więc ostrożnie.
LLiiśśćć − złapanie liścia, nim

spadnie, oznacza wielkie

szczęście. Warto zatem iść na

jesienny spacer do parku, by…

nałapać trochę szczęścia!
JJaarrzzęębbiinnaa − chroni przed

złymi duchami. Korale z jarzę−

biny, ale tylko takie, które zro−

biło się własnoręcznie, przyno−

szą ponoć wielkie szczęście

w miłości.
JJeeżż – spotkanie jeża oznacza

szczęście. Wielkie, gdy nie zwinie

się w kulkę na nasz widok.
MMyysszz – biała, otrzymana

w prezencie oznacza, że to do−

bry moment, by wziąć sprawy

w swoje ręce. Nadchodzi powo−

dzenie. Otrzymanie szarej my−

szki zwiastuje problemy…
GGrroossiikk – dając w prezencie

portmonetkę lub portfel, włóż

do nich grosik. Jeśli pieniądz

lub portmonetka upadnie na

ziemię – przydepnij je natych−

miast, by nie uciekły od ciebie

pieniądze. Grosikiem należy

też „płacić” za otrzymane

w prezencie chustki do nosa,

scyzoryk, nóż albo nożyczki.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Rok 1938 to był bardzo ciekawy rok (politykę zostawmy na bo−

ku). W lutym można było kupić pierwszą szczoteczkę do zębów wy−
konaną z nylonu, w czerwcu Węgier László Bíró opatentował długo−
pis, w lipcu Syjam zmienił nazwę państwa na Tajlandia, a do Polski

sprowadzono prochy ostatniego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego, w październi−
ku powołano miasto Stalowa Wola, w grudniu odkrył penicylinę Alexander Fleming.

W Stanach Zjednoczonych Roy J. Plunkett, pracownik laboratoriów znanej firmy Du−
Pont przypadkiem wynalazł… teflon! Opatentowany w 1956 roku, nietopliwy, o wyjąt−
kowej powierzchni do której nic nie przywiera, znalazł wiele zastosowań. Teflon to pa−
telnie, brytfanny i garnki, a także składnik smarów i powłok pracujących w ekstremal−
nych warunkach (był też w Kosmosie!), ubrań dla strażaków i kombinezonów dla nie−
których gałęzi przemysłu chemicznego, uszczelniacz, składnik implantów stosowanych
przy rekonstrukcji twarzy. Teflonem powleka się kulkę w myszkach komputerowych,
kolczyki do piercingu czy amunicję do broni ręcznej. Na teflonie oparta jest technolo−
gia produkcji Gore−Texu. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Coœ na zimê:
✓✓ Papryka w s³oikach: na ka¿dy kilogram kolorowej pa-
pryki (czerwonej, ¿ó³tej i zielonej) potrzebna jest niepe³na
szklanka octu, szklanka wody, przyprawy: ziele angielskie,
estragon, pieprz czarny w ziarnach, gorczyca i kilka goŸdzi-
ków oraz sól i cukier – odrobina. Ca³e papryki wrzuciæ na 
2-3 minuty do wrz¹tku. Szybko sch³odziæ, pokroiæ w ósemki,
odcinaj¹c wewnêtrzne czêœci z pestkami u³o¿yæ w s³oikach.
Wrz¹cym octem ledwie zagotowanym z wod¹ i przyprawami zalaæ paprykê. Pa-
steryzowaæ oko³o 25 minut.

✓✓ Czosnek marynowany: zagotowaæ 1,5 szklanki octu winnego lub jab³kowe-
go z 2 ³y¿kami prawdziwego miodu i przyprawami: ziele angielskie i listki laurowe
(sporo), bia³y pieprz, gorczyca, kilka goŸdzików, 2 ³y¿ki (nie ³y¿eczki!) soli a kto lu-
bi – trochê ostrej papryki lub 1-2 maleñkie czerwone papryczki, te bardzo ostre.
Pó³ kilo œwie¿ego czosnku obraæ, wrzuciæ do wrz¹cej zalewy wraz z papryczka-
mi, jeœli zdecydowaliœmy siê je dodaæ, a po 3-4 minutach ods¹czyæ czosnek i pa-
pryczki, u³o¿yæ w ma³ych s³oikach. Papryczki mo¿na pokroiæ na cz¹stki tak, by
ozdobiæ nimi ka¿dy s³oiczek. Do zalewy dodaæ 1/2 szklanki dobrej oliwy, szybko
zagotowaæ i zalaæ czosnek. Szczelnie zamkn¹æ s³oiki i postawiæ je na denkach
„do góry nogami” do wystygniêcia. Gotowe!

✓✓ Galaretka do drobiu i miês: Niespe³na 2 kg winnych jab³ek, najlepiej niezbyt
rumianych, umyæ i pozbawiæ gniazd nasiennych tak, by po oczyszczeniu wa¿y³y
oko³o 1,5 kg. Uwaga! Jab³ek nie nale¿y obieraæ, lecz tylko je starannie umyæ i po-
kroiæ w ósemki! Gotowe jab³ka w³o¿yæ do garnka o grubym dnie, w którym jest 1
szklanka octu winnego, najlepiej jab³kowego i 4 szklanki wody oraz 1-2 ³y¿ki su-
szonej bazylii i miêty a kto lubi – jeszcze innych przypraw, lecz tylko suszonych
(odrobina cynamonu, kilka goŸdzików itp.). Jab³ka rozgotowaæ pod przykryciem,
mieszaj¹c, po czym wlaæ je do p³óciennego woreczka (lub na du¿y durszlak wy-
³o¿ony lnian¹ œciereczk¹), niech przez noc obciekn¹ do garnka. Do uzyskanego
soku dodaæ cukier (szklanka na szklankê) i kilka ³y¿ek octu balsamicznego. Go-
towaæ, szumuj¹c, oko³o 30 minut, dodaj¹c œwie¿¹ bazyliê i miêtê. Wyj¹æ zio³a,
wlaæ do s³oiczków, postawiæ na denkach i przykryæ kocem do wystygniêcia.

PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Cześć, skąd idziesz?
− Od dentysty.
− Ile ci wyrwał?
− Tysiąc osiemset za same plomby!

☺ ☺ ☺
− Martwię się, że nasz pies pasjami biega za samochoda−

mi, a potem...
− Ależ kochanie, to nic nowego, każdy pies lubi gonić sa−

mochody. 
− Tak, ale nasz pies te samochody dogania, a potem je

zakopuje w ogródku.
☺ ☺ ☺

Pacjent telefonuje do psychiatry: − Dzień dobry, panie dok−
torze. Mówi Juliusz Cezar.

− Oj, chyba z panem coś jest nie w porządku…
− Spokojnie, doktorze, ze mną wszystko ok. Martwię się

tylko o moją małżonkę. Nadal twierdzi, że nazywa się Kwiat−
kowska... WWeessoołłyy  RRoommeekk
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BARAN 21.03-21.04
Zastanów siê, czy warto zachowywaæ pozory
wobec najbli¿szych? Postaraj siê jednak zmie-
niæ swoje zachowanie. Od Ciebie zale¿y, czy
kolejne dni bêdzie mo¿na zaliczyæ do udanych.
Mo¿liwe, ¿e czeka Ciê interesuj¹ca niespo-
dzianka pod koniec miesi¹ca. Pomyœl, jak wiele
czasu tracisz na niepotrzebne k³ótnie i udowa-
dnianie w³asnych racji - mo¿e lepiej dojœæ do
porozumienia? 

BYK 22.04-21.05
Drogi Byku! Mo¿e nadchodzi czas, aby troszkê
odpocz¹æ? Melancholijne nastawienie do wielu
spraw pozwoli Ci zastanowiæ siê nad swoim po-
stêpowaniem. Mo¿liwe, ¿e dojdziesz do zaska-
kuj¹cych wniosków. Istniej¹ du¿e szanse na po-
mno¿enie dochodów, a inne sprawy powoli
znajd¹ swój happy end. Temperamentowi i fan-
tazji daj siê wyszaleæ podczas towarzyskich
spotkañ.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06 
W ci¹gu kilku ostatnich dni spotka³o Ciê wiele
niespodzianek. W pracy poczujesz siê docenio-
ny, na brak finansów te¿ nie powinieneœ narze-
kaæ, ogólna aprobata otoczenia dope³nia ca³o-
œci. Ale, uwa¿aj na to, co mówisz! Nieraz zbyt
pochopnie wypowiedziane s³owa mog¹ po-
wróciæ do Ciebie jak bumerang i zrobiæ krzywdê
nie tylko Tobie… A po co?

RAK 22.06-22.07
Lubisz czêste zmiany. I to nie tylko w sferze za-
wodowej, ale i towarzyskiej. Ale powinieneœ po-
myœleæ o zmianie swojego postêpowania wo-
bec wspó³pracowników. Nieraz przekraczasz
pewn¹ granicê. Nie zapominaj te¿ o swoich
obowi¹zkach domowych, a na pewno unikniesz
niepotrzebnych konfliktów i zadra¿nieñ z naj-
bli¿szym otoczeniem. 

LEW 23.07-23.08 
Zdarza³y Ci siê ostatnio ró¿ne nastroje, raz lep-
sze, raz gorsze. Jednak nadchodz¹ce dni po-
zwol¹ Ci powróciæ do równowagi i odpocz¹æ od
nawa³u obowi¹zków. Najgorsze za Tob¹. Doceñ
wady i zalety takiej pory roku jak¹ jest jesieñ
i korzystaj z ostatnich ciep³ych jeszcze dni. Naj-
lepiej w towarzystwie sympatycznych osób,
którym nie brakuje poczucia humoru i optymi-
stycznego nastawienia do œwiata.

PANNA 24.08-23.09
Przez kilka najbli¿szych dni czeka Ciê wspania-
³a zabawa. Chwile odpoczynku i pe³nego rela-
ksu, które mog¹ nadejœæ, wykorzystaj ile siê da.
Postaraj siê tylko poprawiæ kondycjê, po pa-
dniesz ze zmêczenia, gdzieœ po drodze i trzeba
Ciê bêdzie nieœæ. Zapewniam, ¿e dobry nastrój,
poczucie humoru Ciê nie opuszcz¹, nie mówi¹c
o ciekawym towarzystwie. 

WAGA 24.09-23.10
Nie martw siê rzeczami, które w koñcu same
mog¹ znaleŸæ rozwi¹zanie. Mo¿e powinieneœ
odpocz¹æ i nie zamartwiaæ siê drobiazgami. Za-
miast tego, wybierz sympatyczne towarzystwo
i ciekaw¹ wycieczkê nawet po najbli¿szej okoli-
cy. Pod koniec miesi¹ca mo¿liwy niespodziewa-
ny przyp³yw gotówki sprawi, ¿e Twoje samopo-
czucie ulegnie diametralnej poprawie. 

SKORPION 24.10-23.11
Po wakacyjnych woja¿ach pozosta³y Ci wspa-

nia³e wspomnienia, i niestety trzeba znowu za-
braæ siê do pracy. Pomimo tego nie dobry na-
strój Ciê nie opuszcza, szczêœcie te¿... Korzy-
staj z uroków ¿ycia, nie unikaj towarzystwa,
które bardzo lubisz. Ktoœ interesuj¹cy ma
ochotê Ciê poznaæ bli¿ej i spotkaæ siê na neu-
tralnym gruncie. Wyka¿ wobec niego wiele
cierpliwoœci i taktu, bo nie ka¿dy jest taki pew-
ny siebie jak Ty. 

STRZELEC 24.11-22.12 
Jesienne, mgliste poranki nie nastrajaj¹ Ciê
zbyt optymistycznie i miewasz trudnoœci w po-
konaniu codziennych obowi¹zków. Chandra,
która Ci towarzyszy minie, jeœli zareagujesz
w miarê szybko i w odpowiedni sposób. Mo¿li-
we, ¿e czeka Ciê w najbli¿szym czasie wiele
niespodzianek i to ca³kiem mi³ych. Jedn¹
z nich mo¿e byæ awans w pracy i spotkanie
z sympatyczn¹, ale dawno nie widzian¹ oso-
b¹.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie narzekaj, ¿e nie masz czasu dla siebie, to
mo¿e byæ tylko Twoja kolejna wymówka. Nie
b¹dŸ takim tchórzem i zdecyduj siê na coœ.
Czekanie w nieskoñczonoœæ  i dreptanie w miej-
scu mo¿e przynieœæ mierne efekty. Na jesienne
dni i chandrê najlepsi s¹ przyjaciele i niespo-
dziewane wyprawy w Polskê.

WODNIK 21.01-19.02
Optymizm, który Ciê ogarn¹³ mo¿e sprzyjaæ do-
konywaniu rzeczy niemo¿liwych. Twoja przebo-
jowoœæ i pe³ne zaanga¿owanie sprawi¹, ¿e uda
Ci siê wiele spraw, które do tej pory uwa¿a³eœ
za zbyt trudne, aby je rozwi¹zaæ. Niekoniecznie
musisz rzucaæ siê od razu na g³êbok¹ wodê, ale
najbli¿sze dni poœwiêæ rzeczom po¿ytecznym
i tym sprawiaj¹cym Ci przyjemnoœæ… 

RYBY 20.02-20.03
Sporo mówisz, ale niewiele robisz w tym kierun-
ku, aby pewne sprawy przybra³y inny obrót. Wy-
ka¿ siê wiêksz¹ odwag¹ cywiln¹ i konsekwen-
cj¹ w dzia³aniu. Je¿eli to zrobisz - sukces finan-
sowy bêdziesz mieæ zapewniony, nie mówi¹c
o towarzyskim. Twój urok osobisty odegra tu
niema³¹ rolê.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 17/2009: „Kto winien ten p³aci”. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ wylosowa³ p. Zbigniew Strzelczyk z ul. Grójeckiej. Wa¿ne do 28.10.br. 
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AUTO−MOTO

Opony nowe i u¿ywane,
przechowywanie opon, prosto-
wanie felg. Tel. 022 423-59-96

Skup samochodów. 
Tel. 0792-118-666

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434

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

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

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48

SPRZEDAM

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

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

FINANSE

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

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

Ksiêgowe. Tel. 0509-801-381

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 601-20-93-41

Angielski skutecznie, wszy-
stkie poziomy, Miêdzylesie. 

Tel. 0603-112-004
Chemia – nauczycielka. 

Tel. 608-857-558
FRANCUSKI - NAUCZY-

CIEL. Tel. 022 673-69-26
Fizyka/matematyka. Matury.

Doje¿d¿am. Dr. 
Tel. 606-154-798

J. polski. Tel. 0691-923-889
Opiekunka dzieciêca – szko-

³a policealna, kursy. 
Tel. 022 517-77-40, 

022 310-27-40, 
fax. 022 879-87-66

Matematyka. 
Tel. 604-839-615

Matematyka – dojazd. 
Tel. 0691-870-045

Matematyka, fizyka – kore-
petycje. Wawer. 
Tel. 022 615-81-50; 603-581-282

Matematyka. 
Tel. 607-163-744

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Gara¿ ul. Zamieniecka. 
Tel. 601-93-74-57

Gara¿ (pod domem), 50
m kw. w Radoœci. 

Tel. 022 615-57-37
Goc³aw, lokal u¿ytkowy

z antresol¹ 55 m kw. 
Tel. 604-172-275

Kawalerkê 30 m kw., ul. Fran-
cuska. Tel. 022 613-61-19; 

515-996-474
Pokój 25 m kw., umeblowany,

Grochów. Kuchnia, ³azienka, TV,
lodówka, Internet. 500 z³/m-c.

Tel. 609-91-19-47
Pokój dla mê¿czyzny „z³ota

r¹czka”, Falenica. 
Tel. 022 39-44-091; 022 39-46-364

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

WAWER UL. OGÓRKO-
WA, OKAZYJNIE MA£E
DZIA£KI POD DOMY WOL-
NOSTOJ¥CE OD 290.000 Z£. 

TEL. 0606-36-11-36

DAM PRACĘ

Kasjerów i sprzedawców do
sklepów spo¿ywczych w War-
szawie i okolicach. 

Tel. 022 547-05-42; 
0510-203-907

Osoby bardzo sprawne ma-
nualnie do pakowania s³odyczy,
na zlecenie, zatrudni firma
z siedzib¹ w Rembertowie. Wy-
magana aktualna ksi¹¿eczka
badañ SANEPIDU. 

Tel. 022 816-00-32 wew. 23

SZUKAM PRACY

Z 35-letnim sta¿em w kadrach
w placówkach medycznych.
gosiat@poczta.neostrada.pl lub
gosiat@interia.eu 
Tel. 603-695-486; 022 879-86-68

PRAWNE

DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z fisku-
sem, wszystkie podatki, spadki,
darowizny, aukcje. Warszawa
Goc³aw. Tel. 022 672-34-34; 

604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

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

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

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

0603-807-481
RAMKA

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

WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI RZ

ECZOZNAWCA MAJ¥T-
KOWY TEL. 600438-844

OGRODNICZE

Kompleksowo. 
Tel. 0602-58-75-13

Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

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
WWARSZAWIE. TANIO I SO-
LIDNIE! Tel. 0500-336-607

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72
Si³ownia ATLETOR – 56

stanowisk, MultiSport itp. Be³-
¿ecka/Komorska.www.atletor.pl 

Tel. 501-599-703

USŁUGI

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+, Polsat,

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. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja! www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 

ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 022 818-07-17

Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV.
Najwy¿sza jakoœæ us³ug. Ul.
Igañska 32. Tel. 022 813-60-33; 

604-506-278
Automatyczne pralki – na-

prawa, tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
BIURO RACHUNKOWE

– WYPROWADZANIE ZA-
LEG£OŒCI, PROWADZE-
NIE KSIÊGOWOŒCI. 

TEL. 502-227-648; 
022 870-67-51

CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, wyk³adzin, tapicerki –
KARCHEREM. 

Tel. 0694-825-760
Cyklinowanie, lakierowanie

– Jacek Szpakowski. 
Tel. 022 872-93-03

Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 
Tel. 0609-542-545; 022 810-70-88

DACHY – NAPRAWA,
KONSERWACJA, KRYCIE. 

TEL. 0501-707-830
DEZYNSEKCJA, skutecz-

nie. Tel. 022 642-96-16
Elektryczne - G³owacki. 

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

Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813

Elektryk – uprawnienia.
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826

Elektryczne – dom i ogród. 
Tel. 0602-58-75-13

Firma budowlana wykona
ka¿d¹ robotê. Tel. 602-711-883

Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 022 610-23-05
RAM
KA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53;
0662-065-292

Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744

GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

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

Glazura – remonty, fachowe
porady. Tel. 022 424-32-07; 

692-885-279
Glazura, hydraulika, remon-

ty. Tel. 022 671-05-82
GLAZURA, REMONTY. 

TEL. 694-809-402
G³adŸ – remonty, fachowe

porady. Tel. 022 424-32-07; 
692-885-279

G³adŸ, malowanie, glazura. 
Tel. 606-181-588

Hydrauliczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
Hydrauliczne, gazowe – soli-

dnie. Tel. 022 610-81-21; 
0607-773-106

Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 

604-910-643; 601-360-831
LODÓWKI, PRALKI, TE-

LEWIZORY – naprawa. 
Tel. 0694-825-760

Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
Malowanie, tapetowanie.

G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
Malowanie, tapetowanie i re-

monty. Tel. 022 612-21-74; 
0501-028-073

Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95; 

510-711-163
Meble na wymiar, garderoby,

inne.  
www.meblosal.republika.pl

Tel. 0888-785-778
RAMKA
Meble kuchenne, garderoby.
Tel. 888-911-686

Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja i rachunki. 

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

Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605
Naprawa – pralki, lodówki.

Tel. 0603-047-616; 0502-562-444
NAPRAWA TELEWIZO-

RÓW – dojazd. 
Tel. 0602-216-943

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 
RAMKA
Ocieplanie budynków. Tel.
660-473-628

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

Tel. 022 870-09-54

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

0502-928-147
Przeprowadzki. 

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

Tel. 0506-767-073
PROFESJONALNA RE-

NOWACJA MEBLI. 
Tel. 509-160-189

REMONTY MIESZKAÑ,
SKLEPÓW, DOMÓW. 

TEL. 501-707-830
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

Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

Transport, wykopy, kop-³ad.,
kierownik budowy – uprawnie-
nia. Tel. 509-313-311; 

602-440-484
Uk³adanie, cyklinowanie, la-

kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771

Uk³adanie parkietów, paneli,
cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
Uk³adanie pod³óg, cyklino-

wanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

Wynajem autokarów: 33
miejsca, 43 miejsca oraz 50
miejsc – wesela, uroczystoœci,
przewozy dzieci na basen. 
Tel. 022 870-57-15; 0602-269-607

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

Tel. 022 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i na-

prawy. Tel. 022 610-54-19
Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-

lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
¯uk – wywóz gruzu, z³omu,

œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 424-17-78; 

0888-651-163

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 0602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Olszynki Grochow-
skiej 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,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

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

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI 
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

Meble kuchenne, garderoby. 
Tel. 888-911-686

Ocieplanie budynków. 
Tel. 660-473-628

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, maku-
laturê, 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

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

Kompleksowe usługi

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

REKLAMA REKLAMA



11112222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Realizacja zleceñ NFZ
Akcesoria do aparatów
Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
Honorujemy karty

tel. 022 812−49−09
www.eesmil.pl

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

(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

APARATY S£UCHOWE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AUDIO SERVICE
SIEMENS
OTICON

BELTONE

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
Laseroterapia – paradontoza
Wybielanie jednowizytowe
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

04−052 Warszawa ul. Grenadierów 25/27
tel. 022 810−19−24

www.orto−sklep.waw.pl
Czynny: poniedzia³ki-pi¹tki godz. 1000-1800, 

soboty 1000-1400

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę!
Dojazd autobusami: 135,141,158,188, 311, 515, 523

(przystanek Osiedle Majdañska)

Realizujemy zlecenia NFZ

SKLEP
ORTOPEDYCZNO−
REHABILITACYJNY

Jeœli nie jest mo¿liwy fizyczny
podzia³ nieruchomoœci wspólnej,
w której wyodrêbniono lokale mie-
szkalne, dopóki trwa odrêbna w³a-
snoœæ lokali mieszkalnych nie jest
mo¿liwe zniesienie wspó³w³asnoœci
nieruchomoœci wspólnej. 

Jednoznaczna odpowiedŸ na pyta-
nie czy mo¿na znieœæ wspó³w³asnoœæ
Pañstwa nieruchomoœci wspólnej
uzale¿niona jest od udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie czy mo¿liwy jest
podzia³ fizyczny nieruchomoœci
wspólnej czy te¿ nie. Jeœli nie jest
mo¿liwy, a Pañski lokal ma taki status
prawny o którym wspomina Pan wy-
¿ej, tj. zniesiono w przesz³oœci wspó³-
w³asnoœæ nieruchomoœci wspólnej,
istniej¹ dwa odrêbne lokale mieszkal-
ne, Pañski lokal ma za³o¿on¹ ksiêgê
wieczyst¹, w mojej ocenie nie jest do-
puszczalne ¿¹danie przez Pañskich
s¹siadów zniesienia wspó³w³asnoœci
nieruchomoœci wspólnej dopóki trwa
odrêbna w³asnoœæ Pañskiego lokalu
mieszkalnego. Moje stanowisko w tej
kwestii znajduje oparcie w przepisach
prawa i pogl¹dach przedstawicieli
doktryny prawniczej.

Zgodnie z sentencj¹ postanowie-
nia S¹du Najwy¿szego z dnia 7 ma-
ja 2008 r. II CSK 664/07, zniesienie
wspó³w³asnoœci nieruchomoœci
wspólnej jest mo¿liwe tylko wów-
czas, gdy mo¿liwy jest fizyczny
podzia³ nieruchomoœci wspólnej.
Stosuj¹c zasady wyk³adni a contra-
rio, jeœli fizyczny podzia³ nierucho-
moœci wspólnej jest niemo¿liwy, wy-
³¹czona jest mo¿liwoœæ zniesienia
przez s¹d odrêbnej w³asnoœci lokali
w postêpowaniu o zniesienie wspó³-
w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej.
„Artyku³ 3 ust. 1 u.w.l. nie wy³¹cza
dopuszczalnoœci zniesienia przez
s¹d odrêbnej w³asnoœci lokali w po-

stêpowaniu o zniesienie wspó³w³a-
snoœci nieruchomoœci wspólnej, je-
¿eli mo¿liwy jest fizyczny podzia³
budynku, w którym tê w³asnoœæ
ustanowiono”. Jako, ¿e nie jest mo¿-
liwy fizyczny podzia³ nieruchomoœci,
dokonanie zniesienia wspó³w³asno-
œci przy istnieniu odrêbnej w³asnoœci
lokali, jest niedopuszczalne stosow-
nie do treœci art. 3 ust. 1 ustawy
o w³asnoœci lokali. Zgodnie z dyspo-
zycj¹ art. 3 ust. 1 zdanie 2 Ustawy
o w³asnoœci lokali z dnia 24 czerw-
ca 1994 r. Dz.U.00.80.903 j.t., cyt.:
„(...) Nie mo¿na ¿¹daæ zniesienia
wspó³w³asnoœci nieruchomoœci
wspólnej, dopóki trwa odrêbna w³a-
snoœæ lokali”. Powy¿sza regulacja
znalaz³a rozwiniêcie w artykule
Edwarda Drozda „Zarz¹d nierucho-
moœci¹ wspóln¹ wed³ug ustawy
o w³asnoœci lokali”. Teza nr 1
12708/1 artyku³ Rejent 1995.4.9,
w którym to artykule czytamy: „(...)
Wystarczy, je¿eli "trwa" odrêbna
w³asnoœæ jednego lokalu, aby
wspó³w³asnoœci nieruchomoœci nie
mo¿na by³o znieœæ. [...] Ka¿dy spo-
sób zniesienia wspó³w³asnoœci jest
wykluczony. Zakaz nie dotyczy czê-
œci powierzchni gruntu stanowi¹cej
nadwy¿kê nad powierzchni¹ "nie-
zbêdn¹" do korzystania z budynku”.
Stanowisko niniejsze potwierdza tak-
¿e Edward Gniewek w swym komen-
tarzu do art. 210 kodeksu cywilnego
(Dz.U.64.16.93), [w:] E. Gniewek,
Kodeks cywilny. Ksiêga druga. W³a-
snoœæ i inne prawa rzeczowe. Ko-
mentarz, Zakamycze, 2001, wska-
zuj¹c, co nastêpuje, cyt.: „(...)
W tym zakresie de lege lata uwagê
zwraca przyk³ad koniecznej wspó³-
w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej
uregulowanej w ustawie z dnia 24
czerwca 1994 r. o w³asnoœci lokali

(t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.
903). Mianowicie w razie wyodrêb-
nienia w³asnoœci lokali w³aœcicielo-
wi lokalu przys³uguje udzia³ w nie-
ruchomoœci wspólnej jako prawo
zwi¹zane z w³asnoœci¹ lokali. Nie
mo¿na ¿¹daæ zniesienia wspó³w³a-
snoœci nieruchomoœci wspólnej do-
póki trwa odrêbna w³asnoœæ lokali
(art. 3 ust. 1 u.w.l.)”. Reasumuj¹c
powy¿sze, wskazujê, co nastêpuje.
W Pañstwa przypadku generalna za-
sada wynikaj¹ca z art. 210 Kodeksu
cywilnego, tj. i¿ ka¿dy ze wspó³w³a-
œcicieli mo¿e ¿¹daæ zniesienia wspó³-
w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej
podlega³aby wówczas ograniczeniom
z art. 3 ustawy o w³asnoœci lokali. 

W kontekœcie Pañskiego pytania
o sugerowane kroki prawne w na-
stêpstwie skierowanego przez S¹sia-
dów wniosku o zniesienie wspó³w³a-
snoœci, wskazujê, co nastêpuje.
W postêpowaniu ma Pan status pra-
wny Uczestnika postêpowania.
Otrzyma³ Pan zapewne zawiadomie-
nie o posiedzeniu w sprawie o znie-
sienie wspów³asnoœci wszczêtej
z wniosku Pañskich s¹siadów. Na
posiedzeniu bêdzie mia³ Pan szanse
merytorycznego ustosunkowania siê
do wniosku i wniesienia o jego odda-
lenie, jednak ze swojej strony dora-
dzam jeszcze przed posiedzeniem pi-
semne ustosunkowanie do dorêczo-
nego Panu wniosku s¹siadów i wnie-
sienie o oddalenie wniosku o zniesie-
nie wspó³w³asnoœci z uwagi na ist-
nienie odrêbnej w³asnoœci lokalu,
niemo¿liwoœæ fizycznego podzia³u
nieruchomoœci wspólnej i z uwagi na
ju¿ dokonane zniesienie wspó³w³a-
snoœci w latach ubieg³ych. Jeœli jest
Pan w posiadaniu dokumentów po-
twierdzaj¹cych fakt istnienia odrêb-
nej w³asnoœci lokalu, to sugeruje ich

za³¹czenie. Mowa w tym miejscu
o takich dokumentach jak: ksiêga
wieczysta lokalu, odpis postanowie-
nia o zniesienie wspó³w³asnoœci nie-
ruchomoœci wspólnej z przesz³oœci,
jeœli jest Pan w posiadaniu tego po-
stanowienia, odpis z rejestru lokali,
umowa kupna-sprzeda¿y przez Pana
lokalu mieszkalnego w formie aktu
notarialnego potwierdzaj¹ca nabycie
odrêbnego lokalu mieszkalnego.
Koszt pobrania odpisu z Ksiêgi wie-
czystej to 30 z³ (za odpis aktualny)
lub 60 z³ (za odpis pe³ny). Proszê za-
poznaæ siê z KW nieruchomoœci za³¹-
czon¹ do wniosku s¹siadów o znie-
sienie wspów³asnoœci nieruchomo-
œci wspólnej, z niej powinna wynikaæ
odrêbna w³asnoœæ Pañskiego lokalu
mieszkalnego. 

Na koniec pozosta³a kwestia pro-
blematyczna, a mianowicie wykaza-
nie niemo¿noœci dokonania podzia³u
fizycznego nieruchomoœci wspólnej.
Na tê okolicznoœæ mo¿na zawniosko-
waæ o sporz¹dzenie tzw. operatu fi-
zycznego podzia³u nieruchomoœci.
Wytyczne, kiedy nie jest mo¿liwe do-
konanie fizycznego podzia³u nieru-
chomoœci wskazuje art. 211 k.c.,
który stanowi, i¿ ka¿dy ze wspó³-
w³aœcicieli mo¿e ¿¹daæ, a¿eby znie-
sienie wspó³w³asnoœci nast¹pi³o
przez podzia³ rzeczy wspólnej, chy-
ba ¿e podzia³ by³by sprzeczny
z przepisami ustawy lub ze spo³ecz-
no-gospodarczym przeznaczeniem
rzeczy albo ¿e poci¹ga³by za sob¹
istotn¹ zmianê rzeczy lub znaczne
zmniejszenie jej wartoœci, stanowi
swego rodzaju wytyczne.

/-/ adw. Robert Smoktunowicz

§ PRAWNIK RADZI §

Al. Stanów Zjednoczonych 72/10
tel. 606-122-926

leczenie nadwagi i oty³oœci dzieci i doros³ych
konsultacje i porady
diety w ró¿nych schorzeniach
zasady prawid³owego od¿ywania

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
N O W O Œ Æ !

regeneracyjno-od¿ywcza
sauna do w³osów

zabiegi przeciw wypadaniu
w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36

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

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

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

Jestem w³aœcicielem lokalu mieszkalnego. Lokal stanowi moj¹ odrêbn¹ w³asnoœæ. W budynku oprócz mnie
zamieszkuje jedno ma³¿eñstwo - w³aœciciele drugiego wyodrêbnionego lokalu. W³asnoœæ nieruchomoœci
zniesiono w latach 80-tych. Powsta³y wtedy dwa odrêbne lokale mieszkalne, w tym jeden mój. Moi s¹sie-
dzi z³o¿yli w S¹dzie wniosek o zniesienie wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej domagaj¹c siê przyzna-
nia im ca³oœci nieruchomoœci wraz z lokalem mieszkalnym bêd¹cym moj¹ w³asnoœci¹. Czy maj¹ takie pra-
wo, skoro lokal stanowi odrêbn¹ w³asnoœæ i ma urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹? Proszê o wskazanie kroków
prawnych, jakie powinienem podj¹æ i mo¿liwej argumentacji do podniesienia w S¹dzie. 

Pamiêtnik w Kamienicy,
czyli powstanie w teatrze...

W „Teatrze Kamienica” Emiliana Kamiñskie-
go od 2 paŸdziernika mo¿na obejrzeæ niezwy-
k³y i bardzo warszawski spektakl. To „Pa-
miêtnik z Powstania Warszawskiego” wg Mi-
rona Bia³oszewskiego w re¿yserii Jerzego
Bielunasa. 

Emilian Kamiñski, czyli dyrektor teatru we w³asnej osobie,
na specjalnej konferencji przeznaczonej dla mediów powie-
dzia³, ¿e gdy pierwszy raz zobaczy³ przedstawienie na jednej
z prób, to dos³ownie wbi³o go w fotel i zaniemówi³. Zapew-
niam, ¿e nie przesadza³. To, co widaæ na scenie „Teatru Kamie-
nica” przyspawa do siedzenia ka¿dego warszawiaka, a rezygna-
cja ze spektaklu bêdzie jak zdrada miasta, w którym siê ¿yje, jak
powstañcza dezercja. 

Ten spektakl powinno siê zobaczyæ. Pomys³y re¿yserskie Je-
rzego Bielunasa, choreograficzne Macieja Florka, scenogra-
ficzne Honoraty Mochalskiej i muzyczne Mateusza Pospie-
szalskiego oraz wykonanie grupy m³odych, œpiewaj¹cych ak-
torów wy³onionych w specjalnym castingu z pewnoœci¹ ka¿-
dego widza wbij¹ w fotel. Okrojony z 200 do 12 stron tekst
Bia³oszewskiego, zawarty w godzinnym spektaklu przenosi do
powstañczej Warszawy i œwidruje w uszach swoj¹ tragiczn¹
wymow¹. Widzowie zobacz¹ i prze¿yj¹ wszystko: bombardo-
wanie, g³ód, po¿ar katedry, wêdrówkê kana³ami i obóz przej-
œciowy w Pruszkowie. Szeœædziesi¹t trzy dni powstania poka-
zane w godzinê, czyli po prostu Powstanie w teatrze. 

Małgorzata K. Piekarska



Tylko 11 procent mieszkanek
Mazowsza w ubieg³ym roku sko-
rzysta³o z bezp³atnej cytologii.
W porównaniu z innymi woje-
wództwami - to najgorszy wynik
w ca³ej Polsce. Tymczasem takie
badanie jest najlepszym sposo-
bem, by skutecznie walczyæ
z rakiem szyjki macicy.

Nawet lekarze nie potrafi¹ jednoznacznie od-
powiedzieæ, dlaczego kobiety z województwa
mazowieckiego - w tym stolicy- tak rzadko ko-
rzystaj¹ z bezp³atnej profilaktyki.

- Byæ mo¿e to kwestia zwyk³ej statystyki – t³u-
maczy dr Piotr Bobkiewicz z Centrum Onkologii.
– Wiele kobiet mieszkaj¹cych w Warszawie korzy-
sta z badañ w rodzinnych miastach, gdzie wci¹¿
s¹ zameldowane. Taki wynik liczy siê na korzyœæ
innych województw - dodaje dr Bobkiewicz.

Nawet przy tym optymistycznym za³o¿eniu,
tak ma³e zainteresowanie bezp³atnymi badania-
mi, wci¹¿ budzi niepokój specjalistów. Cytologia
to bowiem najprostszy i najbardziej skuteczny
sposób, by sprawdziæ, czy kobieta jest zdrowa.
W przypadku podejrzenia raka szyjki macicy –
pozwala skierowaæ na dalsz¹ diagnostykê i w po-
rê rozpocz¹æ leczenie. 

Prof. Jerzy Germek, onkolog, od lat próbuje
prze³amaæ strach kobiet przed pójœciem do leka-
rza. Najczêœciej to w³aœnie lêk przed wynikiem
badania jest powodem, dla którego rzadko odwie-
dzaj¹ gabinet ginekologa. Nawet, jeœli na ogó³
dbaj¹ o zdrowie i mieszkaj¹ w du¿ych miastach. 
– U moich pacjentek panuje przekonanie: nie pój-
dê do lekarza, bo na pewno coœ u mnie wykryj¹,
dopiero wtedy zacznê chorowaæ – wyjaœnia prof.
Germek. – A ja zawsze powtarzam: cytologia jest
po to, ¿eby upewniæ siê, ¿e wszystko jest w porz¹d-
ku. Tylko u niewielu procent kobiet diagnozujemy
niepokoj¹ce zmiany – t³umaczy prof. Germek. 

Jeœli wynik cytologii wskazuje na raka szyjki
macicy, lekarze natychmiast kontaktuj¹ siê z pa-
cjentk¹ i zlecaj¹ kolejne badania. To jednak nie
musi jeszcze oznaczaæ najgorszego. Choroba wy-
kryta we wczesnym stadium jest w pe³ni wyle-
czalna. Dlatego tak wa¿na jest profilaktyka. Prze-
prowadzanie regularnych badañ pozwoli³oby
ocaliæ przed œmierci¹ 5 Polek dziennie.

Ta liczba trafia do wyobraŸni. Tak¿e urzêdni-
ków. Dlatego Mazowieckie Centrum Zdrowia
Publicznego, razem z Centrum Onkologii chce
zmieniæ czarne statystyki i zachêciæ kobiety do

regularnych badañ. Ka¿da z pañ w wieku od 25 -
59 lat, która zg³osi siê na bezp³atn¹ cytologiê,
oprócz tego mo¿e wzi¹æ udzia³ w konkursie
„Zdrowie piêknem kobiet” i wylosowaæ nagrody.
Wystarczy wype³niæ specjaln¹ ankietê.

- Liczba kobiet, które wykona³y badania cytolo-
giczne w ramach Programu Profilaktyki wzros³a
o 18 tysiêcy w porównaniu do roku ubieg³ego –
mówi Katarzyna Paczek, dyrektor Mazowieckie-
go Centrum Zdrowia Publicznego. – Mam
nadziejê, ¿e do koñca roku jeszcze wiêcej kobiet
skorzysta z bezp³atnego, bezbolesnego badania.
Nasz konkurs jest zachêt¹, ale najwa¿niejszym
powodem, ¿eby zrobiæ cytologiê, powinno byæ
zdrowie – podkreœla Katarzyna Paczek.

Bezp³atna cytologia jest skierowana do ubez-
pieczonych kobiet od 25 do 59 roku ¿ycia, które
w ci¹gu ostatnich trzech lat nie mia³y pobierane-
go wymazu cytologicznego. Wystarczy przyjœæ
z dowodem osobistym do najbli¿szej przychodni
maj¹cej umowê z NFZ. Od kilku lat zaproszenie
na badania cytologiczne, z dok³adn¹ dat¹ i godzi-
n¹ wizyty, jest wysy³ane bezpoœrednio do kobiet.
Akcjê rozsy³ania zaproszeñ koordynuje Centrum
Onkologii. Marta Maruna
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WARSZAWA
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Szacuje siê, ¿e oko³o 10
procent populacji niedos³y-
szy. Oznacza to, ¿e s³uch
oko³o 200 tys. Warszawia-
ków nie jest prawid³owy,
choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ
takie pojêcie jak „normalne
s³yszenie”. Istnieje znaczna
ró¿nica miêdzy zdolnoœci¹
s³yszenia u noworodka i na-
stolatka. Tak samo jak wy-
stêpuj¹ ró¿nice u ludzi dwu-
dziesto-, czterdziesto
i szeœædziesiêcioletnich. Jak
wiele innych rzeczy s³uch
zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj
wystêpuj¹ tak wolno, ¿e na
pocz¹tku wcale ich nie zau-
wa¿amy. Dopiero, gdy s³uch

zaczyna wp³ywaæ na nasz
sposób porozumiewania siê
z innymi osobami, zaczyna-
my siê zastanawiaæ, co siê
dzieje.

Skutecznym rozwi¹za-
niem otwieraj¹cym drzwi do
œwiata dŸwiêków, które wy-
dawa³y siê bezpowrotnie
utracone, mo¿e okazaæ siê
aparat s³uchowy. Wspó³cze-
sne aparaty to bardzo zaa-
wansowane i zminiaturyzo-
wane urz¹dzenia, potrafi¹ce
dostosowaæ siê do ubytku
pacjenta. Wybór konkretne-
go modelu aparatu w znacz-
nej mierze zale¿y od rodzaju
ubytku s³uchu, ale tak¿e od
osobistych preferencji pa-
cjenta i jego trybu ¿ycia.
W ka¿dym przypadku spe-

cjalista audioprotetyk zapro-
ponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ naj-
lepszego wyboru.

- W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zainte-
resowanie pacjentów naszy-
mi us³ugami. Noszenie no-
woczesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze
przyczyny dyskomfortu pa-
cjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z ro-
dzin¹ i znajomymi. Nowo-
czesne technologie nie omi-
nê³y aparatów s³uchowych,
które wyposa¿one s¹ w bar-
dzo szybkie procesory potra-
fi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda – mówi pani
Ryta Turczyñska, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy
Fonikon, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e
przynieœæ wielk¹, pozytywn¹
i natychmiastow¹ ró¿nicê. Bar-
dzo wa¿nym czynnikiem jest
indywidualne zaanga¿owanie

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

W zwi¹zku z trwaj¹c¹
promocj¹ pracownicy ga-
binetów audioprotetycz-
nych firmy Fonikon zapra-
szaj¹ wszystkich zaintere-
sowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz kon-
sultacjê audioprotetyczn¹.

Istnieje mo¿liwoœæ skorzy-
stania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Oso-
bom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty do-
mowe. Z uwagi na du¿e
zainteresowanie naszymi
us³ugami prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt
(ul. Ostro³êcka 4, tel. 022
498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 022 353 42 50).

AS 2009

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

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

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

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

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

USŁYSZ NA NOWO
APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80
ul. Br. Czecha 39

tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozu-
mieniem mowy? A mo¿e ktoœ z bliskich
ma k³opoty ze s³uchem? Przeczytaj, w ja-
ki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

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

Cytologia nie boli!
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By nie zapomnieæ tych,
którzy walczyli o nasz¹ wol-
noœæ, by nie zapomnieæ o tym,
¿e w roku 2009 mija ju¿ 70 lat
od agresji niemiecko – sowiec-
kiej na Polskê.

W s³oneczny, paŸdziernikowy
poniedzia³ek do szko³y na ul.
Naddnieprzañskiej zawita³o
mnóstwo goœci, wype³niaj¹c po

brzegi salê gimnastyczn¹. Szko-
³a znakomicie przygotowa³a
uroczystoœæ. Ju¿ na schodach
czeka³ na przyby³ych szpaler
uœmiechniêtej m³odzie¿y, która
pomaga³a przyby³ym odnaleŸæ
drogê na salê czy opiekowa³a
siê p³aszczami. Czy to niewa¿-
ny szczegó³? Przeciwnie, ponie-

wa¿ pokazuje, ¿e dla licealistów
nie by³ to ledwie nudny obowi¹-
zek, lecz ¿e czuj¹ siê w tym li-
ceum naprawdê u siebie, a ka¿-
dy nowo przyby³y goœæ by³
chciany i oczekiwany. 

Skromna, o patriotycznej
symbolice scenografia podkre-
œla³a powagê tematu. Oklaski-
wano oficjalne wyst¹pienia,

lecz tym, co wzrusza³o i stano-
wi³o serce konkursu by³y wy-
stêpy m³odych artystów. Szko³a
przygotowa³a program arty-
styczny, do którego w³¹czono
laureatów konkursu w katego-
riach recytacja i piosenka.

Fundatorem nagród by³ Urz¹d
Dzielnicy Praga Po³udnie. Prace

podzielono wed³ug kategorii
wiekowych – szko³a podstawo-
wa, gimnazjum i szko³a ponad-
gimnazjalna oraz ze wzglêdu na
ich rodzaj (m.in. prace plastycz-
ne, literackie, recytacja, œpiew).
Najwiêcej nagród zdobyli
uczniowie ze Szko³y Podstawo-
wej nr 255 im. Cypriana Kamila
Norwida, SP nr 215 im. Piotra
Wysockiego, SP nr 141 im. mjra
Henryka Sucharskiego oraz SP
nr 55 im. p³k. H. Leliwy-Royce-
wicza. Nagrodê otrzyma³a te¿
uczennica z Gimnazjum nr 21,
a wœród liceów prym wiod³o
XXIII LO im. Marii Sk³odow-
skiej-Curie, nagrody zdobyli
równie¿ uczniowie LXXII LO
im. gen. Jakuba Jasiñskiego i Ka-
tolickie Liceum Ogólnokszta³c¹-
ce im. ks. Tadeusza Uszyñskiego,
zaœ wszyscy uczniowie, którzy

wziêli udzia³ w konkursie otrzy-
mali specjalne dyplomy.

Zofia Idzikowska, prezes lo-
kalnego oddzia³u ZNP, gor¹co
zachêca³a szko³ê do kontynuo-
wania podobnych, wartoœcio-
wych dzia³añ. Ach, ta dzisiejsza
m³odzie¿… Piêknie umie pa-
miêtaæ! (eg)

Nie zapomnieli…
Nie ma ani historii, ani bohaterów bez
pamiêci naszej o ludziach i zdarzeniach.
„Nam zapomnieæ nie wolno” – to tytu³
otwartego konkursu, zorganizowanego
przez XXIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Marii Sk³odowskiej-Curie. 

„Jesienni”
studenci

10 paŸdziernika w Gimnazjum
nr 120 im. Noblistów Polskich
w Weso³ej otwarto Uniwersytet
Trzeciego Wieku. To ju¿ kolej-
na placówka oœwiatowa dla se-
niorów, która powsta³a dziêki
wspólnemu wysi³kowi Stowa-
rzyszenia UTW w Weso³ej oraz
w³adz samorz¹dowych War-
szawy.

Z pomp¹ i entuzjazmem
Na uroczyste otwarcie Uniwersytetu przyby³y

lokalne w³adze z burmistrzem Weso³ej  Edwar-
dem K³osem oraz wiceprzewodnicz¹c¹ Rady
Warszawy, a zarazem przedstawicielem Ministra
Edukacji Narodowej – Ligi¹ Krajewsk¹. Inaugu-
racjê roku akademickiego rozpocz¹³ zespó³ UTW
z Domu Kultury Praga, odœpiewuj¹c hymn „Gau-
deamus Igitur”. 

Atmosfera by³a lekko napiêta, ale da³o wyczuæ
siê mnóstwo ¿yczliwoœci i entuzjazmu wœród
organizatorów i studentów. Podczas inauguracji
burmistrz Weso³ej wrêczy³ kronikê oraz list gra-
tulacyjny na rêce przewodnicz¹cej zarz¹du, kie-
ruj¹c wa¿ne s³owa do studentów – Od dzisiaj to
Wy jesteœcie odpowiedzialni za ten uniwersytet.
Na „deser” wyst¹pi³a El¿bieta Jod³owska z war-
szawskiego Teatru Capitol w recitalu „Jednooso-
bowe klimakterium”.

Silni, zwarci i gotowi
Dziêki wyk³adowi Bogus³awa Falickiego – ko-

ordynatora Praskiej Akademii Kultury i dzia³acza
Komisji Dialogu Spo³ecznego do spraw UTW,
seniorzy zapoznali siê z rozwojem i znaczeniem
idei Haliny Szwarc – za³o¿ycielki tego ruchu
w Polsce. Ca³e przedsiêwziêcie jest uwieñcze-
niem kilkuletnich starañ zarz¹du UTW i jego pre-
zesa – Reginy Kozerskiej oraz finansowej pomo-
cy Rady Miasta, która wstêpnie przeznaczy³a
kwotê 15 tys. z³otych na trzymiesiêczne fundusze
uniwersytetu. Dzielnica Weso³a udostêpni³a se-
niorom oœrodki kultury, bibliotekê i obiekty spo-
rtowe, w których bêd¹ odbywaæ siê niektóre zajê-
cia. Podczas rekrutacji, prowadzonej od 31. sierp-
nia do 18. wrzeœnia, zapisa³o siê a¿ 170 osób. –

S³ysza³am dobr¹ opiniê o UTW, program jest in-
teresuj¹cy, s¹ spotkania z ciekawymi ludŸmi; wyj-
œcia do teatru, a poza tym nie mam ju¿ sta³ego za-
trudnienia, wiêc ³atwiej jest gdzieœ pójœæ – mówi
pani Marianna. Op³ata za przys³owiowe wpisowe
wynosi³a 30 z³otych, a koszty jednego semestru
tylko dwukrotnie wiêcej. 

Dla ka¿dego coœ innego
Program zajêæ jest niezwykle interesuj¹cy dla

osób, które pomimo zaawansowanego wieku,
pragn¹ zmieniæ swoje ¿ycie i wype³niæ wolny
czas. G³ównym celem uniwersytetu jest odkrycie
pasji, poszerzenie horyzontów i przybli¿enie do-
t¹d nieznanych dziedzin ¿ycia osobom
w przedziale 60–80 lat. Wyk³ady z wiedzy o kul-
turze, historii, literatury, psychologii, medycyny,
a nawet ekologii, bêd¹ odbywaæ siê raz w tygo-
dniu. Ka¿dy mo¿e tak¿e wybraæ coœ dla siebie
z bogatej oferty warsztatów artystycznych, spo-
tkañ literackich czy gimnastyki rehabilitacyjnej.
Maj¹ powstaæ grupy wolontariatu i wsparcia dla
osób starszych, jak równie¿ pomoc w nauce dzie-
ci i m³odzie¿y. – Cz³owiek, jak us³yszy coœ nowe-
go, to zawsze go coœ zainteresuje. Bêdzie tu du¿o
zajêæ z kultury, a nawet z historii Polski – mówi
pan Remigiusz, jeden z nielicznych mê¿czyzn na
UTW. Na uniwersytecie dominuj¹ kobiety, jed-
nak jego zarz¹d ju¿ myœli nad tym, jak utrzymaæ
i zaktywizowaæ kolejnych mê¿czyzn do podjêcia
nauki na UTW. Maj¹ temu s³u¿yæ specjalne zajê-
cia, kierowane do panów – szachy, bryd¿ towa-
rzyski, modelarstwo czy wiedza o sportach eks-
tremalnych. 

Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê
jednak lektoraty jêzyków obcych i zajêcia z ob-
s³ugi komputera. – UTW nie jest recept¹ na pe³-
niê szczêœcia, ale pomaga budowaæ swój œwiat,
znajomoœci, pasje i inicjatywy w³asne – mówi³
Bogus³aw Falicki. Podczas spotkania namawia³,
by seniorzy nie bali siê nowych wyzwañ pomimo
jesieni ¿ycia. Ewelina Bajek



REKLAMA REKLAMA

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11115555

93 sto³ecznych nauczycieli
zosta³o uhonorowanych na-
grod¹ Prezydenta m.st. War-
szawy przyznawan¹ za szcze-
gólne osi¹gniêcia. Wœród te-
gorocznych laureatów s¹ wy-
chowawcy i dydaktycy, auto-
rzy i realizatorzy programów
innowacyjnych, które nadaj¹
sto³ecznej oœwiacie wysok¹ ja-
koœæ. 

  
Od 10 paŸdziernika tramwaje

je¿d¿¹ po ca³ej wyremontowa-
nej trasie W-Z. Zakoñczy³a siê
najwiêksza, trwaj¹ca dwa lata
modernizacja trasy tramwajo-
wej w Warszawie. 

Tramwaje pojad¹ ul. Wolsk¹
na wprost, do przystanków przy
„Pedecie” i dalej na Bemowo.
Linia 24 pojedzie ulic¹ M³ynar-
sk¹, Al. Solidarnoœci i skrêci
w Towarow¹, a trasa 13 i 23
przebiegaæ bêdzie przez Kerce-
lak na wprost do mostu Œl¹sko-
D¹browskiego. Tramwaje 27,

jad¹c Al. Solidarnoœci od stro-
ny Wolskiej, skrêcaæ bêd¹
w Okopow¹, natomiast linie 26
i 46 pojad¹ Tras¹ W-Z do mostu
Œl¹sko-D¹browskiego. Ci¹giem
ulic Okopowej i Towarowej
znów kursowaæ bêd¹ tramwaje
1 i 22. 

  
Warszawscy radni podjêli

uchwa³ê przyznaj¹c¹ upraw-
nienia do bezp³atnych
przejazdów szeœciolat-
kom, które rozpoczê³y
ju¿ naukê w szkole
podstawowej. Do tej
pory, na mocy uchwa³y
z grudnia 2004, uprawnienia
do bezp³atnych przejazdów
mia³y wy³¹cznie dzieci do cza-
su objêcia obowi¹zkiem szkol-
nym. Tym samym szeœciolatki,
które na wniosek rodziców zo-
sta³y uczniami wczeœniej, stra-
ci³y mo¿liwoœæ jazdy bez bile-
tu. Bezp³atnie mogli podró¿o-
waæ jedynie ich rówieœnicy,
którzy chodz¹ do zerówki. Ra-
dni zdecydowali, ¿e teraz bez-
p³atnie podró¿owaæ bêd¹ mogli
równie¿ szeœcioletni uczniowie,
nie d³u¿ej jednak ni¿ do zakoñ-
czenia roku szkolnego, w któ-
rym skoñcz¹ siedem lat. 

  
Albumy Kapliczki warszaw-

skie oraz W obiektywie wroga.
Niemieccy fotoreporterzy
w okupowanej Warszawie
1939-45 otrzyma³y Dyplomy
Honorowe przyznawane przez
Towarzystwo Mi³oœników Hi-
storii za najlepsze Varsaviana
roku 2008/2009. Kapliczki war-
szawskie to album zawieraj¹cy
blisko 300 zdjêæ podwórko-
wych kapliczek. Autork¹ foto-
grafii jest Anna Beata Bohdzie-
wicz. Zdjêciom towarzysz¹
wspomnienia mieszkañców
spisane przez Magdalenê Sto-
pê. Ogromna czêœæ kapliczek
zosta³a zniszczona w czasie Po-

wstania Warszawskiego i bez-
poœrednio po nim, gdy Niemcy
podpalali i wyburzali miasto.
Dziœ podczas remontów kamie-
nic wyburza siê kapliczki lub

umieraj¹ opiekuj¹cy siê nimi
mieszkañcy. W obiektywie wro-
ga. Niemieccy fotoreporterzy
w okupowanej Warszawie
1939-45 Danuty Jackiewicz
i Eugeniusza Cezarego Króla to
album niemieckich zdjêæ pro-
pagandowanych Warszawy
w czasach okupacji. Zdjêcia
uzupe³nione s¹ fragmentami
dokumentów, wspomnieñ, cy-
tatami z prasy oraz komentarza-
mi autorów. Albumy mo¿na ku-
piæ w Ksiêgarni Historycznej

Domu Spotkañ z Histori¹, przy
ul. Karowej 20 oraz w wybra-
nych ksiêgarniach na terenie
kraju. 

  
Zarz¹d Transportu Miejskie-

go chce poprawiæ bezpieczeñ-
stwo dzieci w trakcie podró¿o-
wania po Warszawie. Rozpo-
czê³o skierowan¹ do najm³od-
szych klas szkó³ podstawo-
wych akcjê „B¹dŸ bezpiecz-
ny!!!”. We wspó³pracy z meto-
dykiem, autork¹ podrêczników
szkolnych, przygotowany zo-

sta³ konspekt gotowej lekcji.
Dziêki niej uczniowie 1 i 2 klas

szkó³ podstawowych mog¹
poznaæ podstawowe za-

sady bezpieczeñstwa
na ulicy oraz w œrod-
kach komunikacji

miejskiej.
  

Ruszy³a wielka moderniza-
cja w Miejskich Zak³adach Au-
tobusowych. Na Ostrobram-
skiej i Kleszczowej ruszaj¹ re-
monty starych gara¿y. Nowo-
œci¹ bêd¹ równie¿ automatycz-
ne myjnie. Umo¿liwi to szyb-
sze przygotowanie autobusów
do kolejnych kursów, a tak¿e
wyeliminowanie niedoróbek. 

  
5 grudnia br. w siedzibie

TKKF Grochów przy ul. Pod-
skarbiñskiej 7 B organizowane
bêd¹ zawody w wyciskaniu
sztangi le¿¹c amatorów z Gro-
chowa i Pragi. Zapisy u organi-
zatora lub telefonicznie 602-
267-299. Wiêcej na stronie:
www.tkkfgrochow.free.ngo.pl

  
Ju¿ po raz kolejny Warszawa

organizuje akcjê ochrony ka-
sztanowców przed ich szkodni-
kiem – szrotówkiem kaszta-
nowcowiaczkiem. Has³em
„Liœæ polecony do zamiatania”
zachêca do systematycznego
wygrabiania liœci. To najsku-
teczniejsza, a co najwa¿niejsze
– bezpieczna dla œrodowiska
metoda ochrony tych piêknych
drzew. Grabienie pora¿onych
liœci jest najprostsz¹ i najtañsz¹,
a jednoczeœnie skuteczn¹ meto-
d¹ walki ze szkodnikiem. Za-

rz¹d Oczyszczania Miasta bê-
dzie odbiera³ wygrabione liœcie
kasztanowców z terenów pla-
cówek oœwiatowych i opiekuñ-
czych (zebrane w pryzmy lub
zapakowane do worków folio-
wych) po uprzednim zg³oszeniu
pod bezp³atnym numerem te-
lefonu infolinii CZYSTOŒÆ 
0 800 800 117. Liœcie z terenów
osiedli mieszkaniowych powin-

ny byæ wywo¿one i utylizowa-
ne ze œrodków w³asnych zarz¹-
dów wspólnot i spó³dzielni
mieszkaniowych. ZOM nie bê-
dzie odbiera³ zebranych liœci od
tych jednostek, a tak¿e od osób
prywatnych.

  
18 paŸdziernika o godz.

17.00 w Galerii NIGDY-NIG-
DY przy ul. Grochowskiej 282
zostanie otwarta przedaukcyjna
wystawa prac artystów plasty-
ków na rzecz bezdomnych
zwierz¹t „Pomó¿ braciom
mniejszym przetrwaæ zimê”.
Od 19 do 23 paŸdziernika mo¿-
na ogl¹daæ wystawione prace
w godzinach 16.00-19.00 lub
po wczeœniejszym uzgodnieniu
tel. 022 610-26-36. Sobotni¹
aukcjê prac - 24 paŸdziernika
o godz.17.30 poprowadz¹ akto-
rzy Jaros³aw Boberek i Pawe³
Ptaszkiewicz. (ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA

Klubokawiarnia Legalna ul. Terespolska 4 – 22.10. godz. 19.00 – Literatura na peryferiach –
spotkanie z prof. Janem Tomkowskim - historykiem literatury, prozaikiem. Prof. Tomkowski jest
autorem m.in. „Wspomnieñ o Leopoldzie Buczkowskim” zbioru, w którym artystê wspominaj¹ jego
przyjaciele, wydanego w setn¹ rocznicê urodzin Leopolda Buczkowskiego, wstêp wolny.

Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñska 2 – 16.10. godz. 18.00 – Z oka-
zji 30 rocznicy pontyfikatu Jana Paw³a II program poetycko-dokumentalno-muzyczny” Karol Wojty-
³a – student, poeta, robotnik, aktor i wspó³twórca Teatru Rapsodycznego, wstêp wolny; 17.10. godz.
17.00 - „Preludium deszczowe – Fryderyk Chopin i George Sand na Majorce” – spotkanie z podró¿-
nikiem, Krzysztofem Dworczykiem, wstêp wolny; 18.10. godz. 18.00 – Koncert z okazji 160 roczni-
cy œmierci Fryderyka Chopina. Wyst¹pi Jêdrzej Ignacy Lisiecki, wstêp wolny; 20.10. godz. 18.00 –
Spotkanie z cyklu: „Dom Spotkañ z Histori¹ zaprasza…”, wstêp wolny; 21.10. godz. 17.00 – w cy-
klu „Spotkania ze sztuk¹”  wyk³ad „Sztuka czasów Peryklesa – staro¿ytna Grecja”, wstêp wolny; 
godz. 17.00 – Wieczorek taneczny, 10 z³; 22.10. godz. 19.00 - Kabaret „Filip z Konopii” Filipa Bo-
rowskiego i jego goœcie, znakomici artyœci estrady i filmu zapraszaj¹ na program artystyczny „A mnie
jest szkoda lata”, wstêp wolny; 24.10. godz. 19.00 - Koncert Marleny Drozdowskiej „Radoœæ o po-
ranku”, wstêp wolny; 26.10. godz. 9.00 - „Baœnie ze œwiata dŸwiêków”– koncert muzyki elektroaku-
stycznej. Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó³czesnej, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz CPK
zapraszaj¹ dzieci ze szkó³ podstawowych z klas 1- 4 do udzia³u w koncertach muzyki wspó³czesnej,
3 z³ (iloœæ miejsc ograniczona, rezerwacja: 606 635 906); 27.10. godz. 18.00 - w ramach cyklu Swing
Club wyst¹pi zespó³ Warszawa Kyiv Express, wstêp wolny; 28.10. godz. 17.00 - w cyklu „Spotkania
ze sztuk¹” - wyk³ad „Sztuka po Aleksandrze Wielkim – staro¿ytna Grecja, wstêp wolny; godz. 17.00
- wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 29.10. godz. 18.00 - spotkanie literackie pt. „Miêdzynarodowy

Dzieñ Poezji”, wstêp wolny; do 29.10. wystawa prac Piotra Kolasiñskiego, czynna od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 11.00-18.00; do 27.10. wystawa prac Jacka Frankowskiego, czynna od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz. 11.00-18.00;

Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 16.10. godz.16.00 - Dzieñ papieski wystawa pla-
styczna poœwiêcona Papie¿owi; godz. 18.00 - Galerie Doros³ego Artysty – wernisa¿ prac uczestniczek
sekcji malarskiej z DK Praga; 20.10. godz. 11.00 - Poranne warsztaty ceramiczne dla Zespo³u Szkó³
Specjalnych nr 102; 29.10. godz. 14.00 - Rozdanie nagród w konkursie ,,W krainie wyobraŸni” i wy-
stawa prac; 30.10. godz. 17.00 - Dyskoteka ,,Zjazd straszyde³” – zabawa dla dzieci i m³odzie¿y;

Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 19 i 20.10 godz. 10.00 - 19.00 - Ogólnopolska
Gie³da Programów Edukacji Kulturalnej. W programie m.in. prezentacja dwóch projektów z Faleni-
cy: Falenickie Koncerty Letnie, B³êkitny Express; 28.10. godz. 17.30 - „Nowa Zelandia” spotkanie
z podró¿nikami, pokaz slajdów; 30.10. godz. 18.00 „Jacek Kawa zaprasza” - wystawa i koncert w ra-
mach Otwartej Galerii;

Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14 – 17.10. w godz. 12.00 - 13.00 Przedstawienie te-
atralne pt. „Kolorowy œmietnik” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca; 23.10. w godz. 18.00-19.00
Koncert muzyki lekkiej, ³atwej i przyjemnej pt. „Zaczarowany œwiat walca i operetki”; 24.10. w godz.
17.00 - 18.00 Koncert operetkowy dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w wykonaniu artystów polskich
scen operowych; do 30.10. wystawa prac plastycznych pt.: „Jesienne pejza¿e” uczestników sekcji pla-
stycznej z Domu Kultury „Wygoda”;

Dom Kultury „Rembertów”, ul. Komandosów 8 – do 31.10. w godz. 14.00 – 20.00 Wystawa
prac plastycznych pt. „Jesienne krajobrazy”; 15–31.10 Wystawa prac plastycznych pt. „Weso³e Hal-
loween”;

Pomnik Straconych 16.10.1942 r. przy stacji PKP, tablica pami¹tkowa przy ul. Cyrulików 51
– 16.10. godz. 12.00 – 67. rocznica stracenia dziesiêciu Polaków przy stacji kolejowej. Ceremonia
z³o¿enia wieñców pod pomnikiem 10. Straconych za akcjê „Wieniec I”.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Rotuj siê, kto w Boga wierzy – ta zasada obowi¹zuje w sto³ecznym samo-
rz¹dzie w okresie przedwyborczym od wielu kadencji. W tej, okres zmian
i przetasowañ rozpocz¹³ siê wyj¹tkowo wczeœnie. 

Najpierw – jak wszyscy pamiêtaj¹ – z Lewicy odesz³a Agnieszka Kunce-
wicz. Choæ formalnie nie zasili³a ¿adnego innego klubu, to jednak siedzi
w ³awach Platformy i g³osuje – z zasady – jak Platforma. 

Potem z Platformy odesz³a Katarzyna Munio. Zasili³a odtwarzaj¹ce siê
Stronnictwo Demokratyczne Paw³a Piskorskiego, tworz¹c jego jednoosobo-
w¹ samorz¹dow¹ frakcjê. Siedzi, gdzie siedzia³a, g³osuje jak dawniej – jak
chce. 

Teraz klub Lewicy rozsta³ siê z Bartoszem Dominiakiem. Ten m³ody dzia-
³acz SDPL zapisa³ siê w pamiêci publicznej dwoma b³yskotliwymi dzia³ania-
mi: kandydowaniem w wyborach parlamentarnych na senatora (zdoby³ g³o-
sy najbli¿szej rodziny) oraz zagubieniem uchwa³, które jako przewodnicz¹-
cy komisji zdrowia powinien skierowaæ pod obrady Rady Warszawy, co spo-
wodowa³o koniecznoœæ zwo³ania nadzwyczajnej sesji samorz¹du, czyli wyda-
nia z kasy podatnika kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Klub cofn¹³ wówczas
Dominiakowi rekomendacjê, a w ramach rewan¿u Dominiak obrazi³ siê na
klub i og³osi³, i¿ z niego wychodzi. 

W ten sposób marginalizacja ugrupowania Marka Borowskiego na sto-
³ecznej scenie politycznej sta³a siê faktem ostatecznym. Pasmo nieszczêœæ
w tym zakresie rozpoczê³o aresztowanie desygnowanego przez SDPL na
burmistrza Maurycego S. Potem z parti¹ by³ego marsza³ka Sejmu (i radne-

go sejmiku!) rozsta³a siê Miros³awa K¹tna (pozosta³a w klubie Lewicy, jest
jego wiceprzewodnicz¹c¹), a teraz szefowania istotn¹ komisj¹ pozbawiono
Dominiaka (Rada Warszawy stosown¹ uchwa³ê w tej sprawie podjê³a na
czwartkowej sesji). Teraz tylko czekaæ, a klub Lewica zmieni nazwê na SLD
i zacznie budowaæ swój wizerunek. 

Z budowaniem wizerunku jest w Warszawie generalnie k³opot. Trudno
bowiem dok³adnie okreœliæ, czego oczekiwaliby mieszkañcy: miasta nowo-
czesnego czy zapatrzonego w przesz³oœæ. Przyjaznego czy innowacyjnego.
Odpowiedzialni za promocjê miasta ruchem wahad³a id¹ wiêc od filmu
z polem kapusty w roli g³ównej, po nowoczesn¹ metropoliê z drapaczami
chmur. Na tym tle nale¿y odnotowaæ sukces pe³nomocniczki od kultury,
pani Ewy Czeszejko-Sochackiej, która – nie ogl¹daj¹c siê na pomys³y biu-
ra promocji – zleci³a Agnieszce Holland stworzenie filmu – wizytówki.
Uda³o siê. Jest i nowoczeœnie i zabytkowo. Innowacyjnie i przyjaŸnie. Kul-
turalnie i codziennie. A mo¿e w tej sytuacji warto pomyœleæ o zmianie pa-
ni od wyrzucania fortepianów przez okno na pani¹ Ewê? 

PODPATRYWACZ

Rotuj siê, kto mo¿e

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

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

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
do Akademii Tenisowej 

i na sezon zimowy!

BIURO RACHUNKOWE
Ksiêgi, KPiR, kadry, VAT,

ZUS, licencja MF
Odbiór dokumentów od Klienta

Solidnie i tanio 
– zapraszamy do wspó³pracy

Kontakt: 0 728 146 106,
0 505 434 152

biuro@maxsource.com.pl 
www.maxsource.com.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

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 14, 21, 28.10 i 12.11
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!




