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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

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
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NOWE INWESTYCJE!!!

KAMERALNE BUDYNKI
� ul. PROCHOWA 27  
� ul. WIARUSÓW 18

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86
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� Imponuj¹ca
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�Jubileuszowa

Olszynka ZHP
ssssttttrrrr....    9999

� Panie i Panowie:
Wiosna idzie!

ssssttttrrrr.... 11110000
�Nie straæ

mieszkania!
ssssttttrrrr.... 11114444

�Drogie drogi na
Wildze ssssttttrrrr.... 11115555
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„Mieszkaniec” od d³ugiego czasu opisuje zagma-
twane, wspó³czesne losy „Weterynarii”. Dziœ ju¿
prawie na sto procent wiadomo, kto kupi cenny,
zabytkowy, po³udniowopraski kompleks dawnego
Instytutu Weterynarii SGGW przy ul. Grochow-
skiej 272.
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CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA

www.cmostrobramska.pl
ssssttttrrrr.... IIIIVVVV

ABUD
ul. Patriotów 208

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

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

TRANSPORT GRATIS!

Œwiat 
instrukcji

¯yjemy w œwiecie instrukcji. Kil-
ka dni pod rz¹d odbiera³em np. te-
lefony, w których przez kilka minut
wynajête dziewczyny odczytywa-
³y mi treœæ reklam ró¿nych instytu-
cji finansowych. Komicznie to
brzmia³o, bo kluczowe by³o ostat-
nie zdanie: oferujemy panu 5
proc. zni¿ki, ale nim do tego do-
sz³o, dowiedzia³em siê, ¿e moje
dane zosta³y zdobyte w legalny
sposób, powo³ywano siê na prze-
pisy prawne i wykonawcze.

Obecny stan jest oczywiœcie
w opozycji do poprzedniego - ra-
dosnej twórczoœci, gdy do cz³o-
wieka dzwoni³a firma „na chybi³
trafi³”, oferuj¹c us³ugi, choæ od
dawna by³o siê klientem tej insty-
tucji. I wtedy i teraz jednak naj-
gorsz¹ rzecz¹, jak¹ mo¿e cz³o-
wiek zrobiæ w trakcie takiej roz-
mowy jest przerwanie i rozpoczê-
cie zadawania nazbyt dociekli-
wych pytañ. Bêdzie panika.

Do czego zmierzam? ¯e teraz
ludzi nie szkoli siê, podaj¹c im
pe³n¹ wiedzê na dany temat, tak
by móg³ siê swobodnie poruszaæ
w obrêbie materii. To by za d³ugo
trwa³o. Daje siê instrukcje do rêki
- masz czytaj i nie zadawaj py-
tañ. I tak budowane s¹ wiêzi
podleg³oœci w firmach. Szef - in-
strukcja - zastêpcy - instrukcje -
kierownicy - instrukcje - perso-
nel. I tylko szef wie, o co napraw-
dê firmie chodzi.

Kiedyœ, jak cz³owiek chcia³
coœ za³atwiæ, to szed³ do naj-
mniej wa¿nego pracownika - ten
wiedzia³ wszystko i coœ wiêcej -
jak skutecznie rzecz za³atwiæ.
Teraz wszystko wie tylko prezes.
A reszta dyszy w przedsionku do
jego gabinetu, ¿eby zadaæ pyta-
nia, z którymi przyszed³ klient.
Bo instrukcje ich nie obejmowa-
³y. Paranoja.

Tomasz Szymański
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ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Rozbroili arsena³y 
na bazarze

Policjanci z sekcji do walki
z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹
wspólnie z przedstawicielami
Izby Celnej przeprowadzili ko-
lejn¹ akcjê na terenie Stadionu 
X-lecia. Funkcjonariusze zatrzy-
mali trzy osoby i zabezpieczyli
no¿e, pa³ki, kastety, pistolety
startowe, wiatrówki, paralizatory,
gazy, naboje, nunczaka, maczety,
sztylety, bagnety, karabiny.

Na stoisku 63-letniego Stani-
s³awa S. mo¿na by³o kupiæ 38
sztuk ró¿nego typu no¿y, 26 pa³ek
teleskopowych, 7 kastetów, 14
metalowych gwiazdek, 2 pistolety
startowe, 13 wiatrówek, paraliza-
tor z latark¹, 2 gazy i 137 sztuk
nabojów. 56-letnia Teresa L. ofe-
rowa³a szerszy wachlarz wyro-
bów. Policjanci znaleŸli u niej 80
pa³ek, 3 nunczaka, 3 maczety, 8
sztyletów, 18 no¿y, 14 bagnetów,
2 kastety, 9 metalowych gwia-
zdek, 11 pistoletów startowych 4
karabiny, paralizator w iloœci 11
sztuk, 94 gazy i 198 sztuk amuni-
cji. Z kolei 44-letni Gochia K.
w swojej ofercie mia³ miêdzy in-
nymi: 22 pa³ki teleskopowe, 44
kastety, 2 latarki-paralizatory, 21
pojemników z gazem, 114 sztuk
ró¿nych no¿y, 31 bagnetów, 25
sztuk kordzików i 2 gwiazdki. Po-
za tym podczas kontroli stoiska
44-latka policjanci odkryli, ¿e
mê¿czyzna handluje równie¿ pa-
pierosami, które nie posiadaj¹
znaków polskiej akcyzy. 

Akcja przeciw z³odziejom
samochodowym

Policjanci przeprowadzili akcjê
przeciw z³odziejom samochodów.
Pod jednym z centrów handlo-
wych dostrzegli trzech m³odych
mê¿czyzn, którzy spacerowali
bez celu pomiêdzy zaparkowany-
mi autami, zagl¹dali do œrodka,
nastêpnie wsiedli do opla i odje-

chali. Funkcjonariusze zatrzymali
samochód do kontroli. Kierowca
zachowywa³ siê bardzo nerwowo,
by³ pobudzony, nie potrafi³ ustaæ
w jednym miejscu, mówi³ szyb-
ko, du¿o i bardzo niesk³adnie. By³
pod wp³ywem narkotyków. Jeden
z pasa¿erów, Marcin S. (lat 29)
w trakcie legitymowania poda³
cudze dane personalne. By³ po-
szukiwany przez policjê. W oplu
omedze siedzia³ jeszcze 23-letni
Marcin S. Ca³a trójka zosta³a
zatrzymana. Policjanci znaleŸli
w pojeŸdzie czêœci samochodo-
we, œrubokrêty, klucze, przygoto-
wan¹ do kradzie¿y torbê.

Pogonili mu kota
Robert K. (lat 42) i 37-letni

Adam P. pobili i okradli mê¿czy-
znê, którego wczeœniej zaprosili do
swojego mieszkania na libacjê al-
koholow¹. Zosta³ pobity, bo zrzuci³
z kolan kota, a potem podobno je-
szcze kopn¹³ go pod sto³em.

Pokrzywdzony niewiele pa-
miêta³. Powiedzia³ jedynie, ¿e
znalaz³ siê w mieszkaniu napast-
ników, poniewa¿ jeden z nich,
którego pozna³ tego wieczoru
przed sklepem, zaprosi³ go do
siebie. Pili piwo i wódkê. W pew-
nym momencie na stó³ wskoczy³
kot, który potem znalaz³ siê na
kolanach pokrzywdzonego, ten
zrzuci³ zwierzê na ziemiê i od te-
go momentu wszystko siê zaczê-
³o. Obaj mê¿czyŸni bardzo siê
zdenerwowali i stwierdzili, ¿e nie
pozwol¹ na takie zachowania
w ich domu. Zaczêli biæ swojego
goœcia. W zwi¹zku z tym ofiara
jak najszybciej uciek³a. Napastni-
cy jednak nie dali za wygran¹
i pobiegli za wrogiem kota. Do-
padli go w œmietniku i tam dotkli-
wie go pobili. Zostali zatrzymani.

Wpad³ recydywista
Zabezpieczone œlady linii pa-

pilarnych na miejscu kradzie¿y

z w³amaniem do jednego z sa-
mochodów pozwoli³y ustaliæ
sprawcê jedenastu tego rodzaju
przestêpstw. Kryminalni zatrzy-
mali 34-letniego Andrzeja S.,
karanego ju¿ w przesz³oœci za
podobne czyny. W ci¹gu ostat-
niego pó³ roku mê¿czyzna w³a-
ma³ siê do 11 aut na terenie Pra-
gi Po³udnie. Wybija³ szyby lub
wy³amywa³ zamki w renault,
fiatach, oplach, volkswagenach,
fordach, chevroletach. Z wnê-
trza samochodów krad³ w zasa-
dzie wszystko. Najczêœciej by³y
to radia, ale zdarza³o siê tak¿e,
¿e równie przydatne okazywa³y
siê odzie¿, okulary, ksi¹¿ki, te-
lefony. W sumie 34-latek poczy-
ni³ straty na kwotê kilku tysiêcy
z³otych. Bêdzie odpowiada³ jak
recydywista.

Wyrwa³ torebkê
Do komendy przy ulicy Grena-

dierów zg³osi³a siê kobieta, z jej
relacji wynika³o, ¿e kiedy wysia-
da³a ze swojego samochodu, pod-
bieg³ do niej z ty³u m³ody mê¿-
czyzna i wyrwa³ torebkê, po
czym uciek³ w g³¹b osiedla. 

Kobieta bêd¹c w komendzie
telefonicznie zastrzega³a swoje
karty bankomatowe. Podczas
po³¹czenia z jednym z banków
pracownik poinformowa³ j¹, ¿e
w³aœnie w tej chwili ktoœ próbu-
je dokonaæ wyp³aty z jej konta
w jednym z bankomatów, wska-
za³, gdzie dokonywana jest ta
transakcja. Policjanci natych-
miast przyst¹pili do dzia³ania.
Wszystkie za³ogi pe³ni¹ce s³u¿-
bê na terenie dzielnicy zosta³y
powiadomione o podejrzewa-
nym o kradzie¿ m³odym cz³o-
wieku. Funkcjonariusze z patro-
lówki bardzo szybko zlokalizo-
wali i namierzyli potencjalnego
z³odzieja, który zacz¹³ uciekaæ.
Szybko jednak zosta³ z³apany.
toms

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

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

Sklep Benedyktyński
Najbardziej zdrowa ¿ywnoœæ 

wytwarzana tradycyjnymi metodami
wed³ug receptur klasztornych!

Zapraszamy: ul. Grochowska 56 róg Podolskiej. 
pon.–pt. w godz. 1100−1900, w soboty 1000−1500, 

Zamówienia telefoniczne: 022 409 47 72.

POLECAMY:
�� konfitury �� syropy �� chleb 
�� ciastka i cukierki �� miody 

�� grzyby w zalewach �� sery i wêdliny 
�� herbatki zio³owe i przyprawy 
�� suszone owoce �� miody pitne 

�� wina i inne

Pod koniec lutego Rada Warszawy wyrazi³a
zgodê i zabezpieczy³a œrodki na zakup przez Mia-
sto zabytkowego kompleksu „Weterynarii”. Na
ten cel rajcy przeznaczyli w tym roku niebagatel-
n¹ kwotê 15 mln 650 tys. z³. W dawnej siedzibie
SGGW ma na sta³e zadomowiæ siê jedna z naj-
s³ynniejszych polskich orkiestr symfonicznych –
„Sinfonia Varsovia”. 

Od prawie 6 lat zabudowania przy ul. Gro-
chowskiej 272 œwiec¹ pustkami, a ich w³aœciciel
(SGGW) usi³uje doprowadziæ do sprzeda¿y kom-
pleksu. Najpierw chêæ zakupu „Weterynarii” wy-
razi³ jeden z deweloperów, który nie kry³ zamia-
ru dokonania architektonicznych zmian w histo-
rycznej substancji. Wywo³a³o to sprzeciw lokal-
nego samorz¹du
Kamionka, na
terenie którego
znajduje siê
„Weterynaria”.
Samorz¹d wy-
st¹pi³ do kon-
serwatora za-
bytków o pra-
wn¹ ochronê
obiektu. Podob-
ne zdanie, jak
Rada Kamionka
zajêli póŸniej
radni Pragi Po-
³udnie i Warsza-
wy. Po wielu
perypetiach, o których „Mieszkaniec” pisa³ na
swoich ³amach, zabytkowy kompleks zosta³ wpi-
sany do rejestru zabytków, a deweloper wycofa³
siê z transakcji. Kolejnym nabywc¹ „Weteryna-
rii” mia³a byæ Wy¿sza Szko³a Handlu i Finansów
Miêdzynarodowych im. F. Skarbka, która chcia³a
przekszta³ciæ kompleks w studencki kampus.
I ju¿ wydawa³o siê, ¿e do „Weterynarii” wróc¹
studenci, gdy Miasto „przypomnia³o” sobie, ¿e
w tym przypadku ma prawo pierwokupu. – W³a-
dze Warszawy ju¿ dawno powinny zakupiæ ten
kompleks – mówi Ewa Komendowska prezes Sto-
warzyszenia „Creo”, które jako pierwsze w stoli-
cy uzyska³o status Spo³ecznego Opiekuna Zabyt-
ków. Kilka lat temu „Creo” proponowa³o, by w³a-
œnie w zabudowaniach „Weterynarii” zosta³o ulo-
kowane po³udniowopraskie Centrum Promocji
Kultury. 

– Do zakupu zabytkowego kompleksu przeko-
na³y nas w³adze Pragi Po³udnie – przyznaje Ma-
rek Kraszewski dyrektor sto³ecznego biura kultu-
ry – Na razie wiadomo jedno, ¿e po wykupieniu
obiektu bêdzie tam siê mieœci³a siedziba orkiestry
„Sinfonia Varsovia”. Myœlimy nad tym, aby ³¹-
cz¹c teren „Weterynarii” i s¹siaduj¹cego z ni¹
Parku OPAK stworzyæ wielkie Europejskie Cen-
trum Muzyki. „Sinfonia Varsovia” jest jedn¹
z najs³ynniejszych orkiestr symfonicznych. Jej
dyrektorem artystycznym jest Krzysztof Pende-
recki, a wœród solistów i dyrygentów orkiestry
przewija³y siê takie nazwiska, jak Carreras, Do-
mingo, Te Kanawa, Maksymiuk, Zimmerman,
czy Minkowski. – To wielka szansa nie tylko dla
„Weterynarii”, ale dla ca³ej Pragi Po³udnie –
mówi o planowanej lokalizacji orkiestry wicebur-

mistrz Pragi
P o ³ u d n i e
Adam Grze-
grzó³ka. – To
miejsce bêdzie
promieniowaæ
nie tylko na ca-
³¹ Warszawê,
ale i na ca³¹
Polskê! „Sinfo-
nia Varsovia”
szuka³a odpo-
w i e d n i e g o
miejsca od
æwieræ wieku.

Na terenie
„Weterynarii”

znajd¹ siê tak¿e inne podmioty. Jakie? – Na
pewno bêd¹ to podmioty zwi¹zane z ró¿nymi
sztukami, nie tylko z muzyk¹ – odpowiada „Mie-
szkañcowi” dyrektor Kraszewski. – Koncepcjê
chcemy wypracowaæ wspólnie z „Sinfoni¹”
i chcemy ¿eby wypowiedzia³y siê œrodowiska lo-
kalne. Nie chcemy tego projektu tworzyæ „zza
biurka”, a tak trochê oddolnie. Aby SGGW mo-
g³o sprzedaæ zabytkowy kompleks „Weteryna-
rii” zgodê musi wyraziæ ministerstwo skarbu.
Uczelnia wystêpowa³a ju¿ o tak¹ zgodê
w zwi¹zku z zamiarem nabycia obiektu przez
dewelopera, a potem przez WSHiFM. Teraz wy-
stêpuje do ministra po raz trzeci. £¹cz¹c ten fakt
z planowanym przeznaczeniem „Weterynarii”
na rzecz sztuki, mo¿na parafrazuj¹c zapytaæ: Do
trzech razy SZTUKA...?

ar
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WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENAWYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA
CZY MOŻNA TO POGODZIĆ?

W SKLEPIE                            TAK!!!
➟ KOŃCÓWKI SERII,
➟ TOWARY Z LIKWIDOWANYCH FIRM I SKLEPÓW,

URZĘDÓW CELNYCH, SKARBOWYCH

NOWE I  TANIE! ! !
Zapraszamy do nas

CENTRUM HANDLOWE SZEMBEKA
ul. Zamieniecka 90 (stoisko 113, I piętro) tel. 333−21−99

KOSMETYKI DO STÓP
KOSMETYKI DO OBUWIA

Centrum Handlowe Szembeka 
I piętro, paw. 113 A

tel. (022) 333−21−13   www.scholl−clarks.pl

MARKOWE
OBUWIE

MARKOWE
OBUWIE

TEN 1% MO¯E ZROBIÆ RÓ¯NICÊ!
Pomagamy najbardziej 

potrzebuj¹cym w dzielnicach
Wawer i Weso³a.  

Pomó¿ i Ty… to bardzo proste:
� Nazwa OPP: 
STOWARZYSZENIE 
OPIEKUÑCZE 
„NADZIEJA”
� Numer KRS: 0000240612
� Cel szczegó³owy: Wawer lub Weso³a

NACZYNIA SZKŁO PORCELANA

tel. 022 872−11−38  www.naczynia.waw.pl

Zapraszamy na POKAZ KULINARNY
z u¿yciem 

NACZYŃ FIRMY BergHOFF
w dniu 18 marca 2009 r. w godz. 15.00-17.00

FALENICA D.H. „FALA” ul. Bystrzycka 55, I piêtro
Program poprowadzi szef kuchni 

Restauracji „KRÓLEWSKA” Pan Krzysztof Wital
Przewidziane praktyczne upominki!

Sprzeda¿ Samochodów Renault Trucks
� Naprawy – wszystkie marki �
� Mechanika � Blacharstwo �

� Lakiernictwo � Sprzedaż części �
ul. SKALNICOWA 3 

(przy Wale Miedzeszyńskim)
tel. 022 872−08−88; 665−093−767

„Weterynaria”: Do trzech razy sztuka
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TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

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

DO SPRZEDA¯Y
BEZPOŒREDNIEJ PERFUM

www.GIORGIOS.eu

ZAROBKI 3-4 TYS. Z£/
MIESIÊCZNIE

ZAPEWNIAMY SZKOLENIA,
ROZWÓJ.

ul. Dunajecka 5 A
tel. w godz. 800-1600

022 435 90 02
roman@giorgios.pl 

Gdzie? Apteka znajduje siê
w pobli¿u Przychodni przy ul.
Saskiej 61. Tu¿ przy przystan-
ku autobusów 151, 507, 111,
123, nie licz¹c innych, zatrzy-
muj¹cych siê w pobli¿u, na
Trasie £azienkowskiej, obok
sklepu SIMPLY market.

Ulica Meksykañska 8: lokal naro¿ny,
przestronny i piêknie urz¹dzony. Ciemne
drewno i staranne wykoñczenie tworz¹ mi³y
klimat dawnej Saskiej Kêpy, a trzy panie ma-
gister reprezentuj¹ wysokie kompetencje
i wszechstronn¹ wiedzê o wydawanych le-
kach, kosmetykach, s³owem - o ca³ym boga-
tym asortymencie. 

Apteka „Przy Meksykañskiej” to znakomity
pomys³! Nie tylko pozwala bez k³opotu zreali-
zowaæ recepty natychmiast po wyjœciu z przy-
chodni, ale te¿ ma zaskakuj¹co niskie ceny, nie
licz¹c promocji! Leki gotowe, leki robione wg
recepty, leki na zamówienie, w tym sprowa-
dzane z zagranicy - wszystko niedrogo, wcale
nie dlatego, ¿e to pierwsze tygodnie od otwar-
cia. Tak bêdzie tu zawsze! Wa¿ne, ¿e apteka
prowadzi równie¿ import docelowy: sprowa-
dza leki niezarejestrowane w Polsce, lecz prze-

pisane przez lekarza. Ich zakup
jest jednak mo¿liwy dopiero
po spe³nieniu przez pacjenta
przewidzianych prawem wy-
magañ.

Sta³ym klientom, na podsta-
wie Karty Sta³ego Klienta
przyznawany jest 5% rabat.
Emeryci i renciœci otrzymuj¹
podobn¹ ulgê. Kto musi syste-
matycznie kupowaæ leki, ten
szybko obliczy, ile dziêki te-
mu zostanie w kieszeni.

Na stresy i marcow¹ pogodê
przygotowano specjalne pro-
mocje: w wyj¹tkowej cenie
mo¿na kupiæ preparat magne-
zowy MgB6, a tak¿e Agardin - bardzo sku-
teczne pastylki do ssania, na ból gard³a
i chrypkê, Profivit complete - œwietnie przy-
swajaln¹ kompozycjê witamin dla doros³ych.
Dla dzieci - smakowite, pomarañczowe pa-
stylki do ssania - Vita Juniorki.

W aptece nie brakuje preparatów czosnko-
wych, daj¹cych korzyœci bez charakterystycz-
nego zapachu: Alitin Protect - wszechstronnie
wspomagaj¹cy organizm, czy Alitin Cardio
z dodatkiem selenu, kwasu foliowego, wita-
min A i E. Dla dzieci - bardzo ³atwy do po³y-
kania Alitin Junior z witamin¹ C i cynkiem

skomponowany tak, by sku-
tecznie chroni³ przed wirusa-
mi i bakteriami.

Szczegó³ow¹ trosk¹ oto-
czono diabetyków: apteka
„Przy Meksykañskiej” jest
cz³onkiem programu „Cen-
trum Diabetyka”, stwarzaj¹-
cego wiele udogodnieñ, m.in.
ni¿sze ceny na leki stosowane
przez diabetyków, dostêpnoœæ
broszur informacyjnych doty-
cz¹cych cukrzycy oraz mo¿li-
woœæ zakupu glukometru za
z³otówkê przy realizacji re-
cepty na testy paskowe.

Nie tylko panie zainteresuje szeroki wybór
kosmetyków, w tym linii specjalistycznych,
dostêpnych wy³¹cznie w aptekach. Znakomi-
te, cenione firmy maj¹ tu bogat¹ reprezenta-
cjê! Marki Vichy, Pharmaceris, Iwostin i Zia-
ja med to niektóre z dostêpnych firm kosme-
tycznych o znakomitej renomie.

Prawdziwym przebojem s¹ s³ynne, nie-
mieckie preparaty firm Kraüterhof i Alter 
Heideschäfer. W Aptece „Przy Meksykañskiej”
kosztuj¹ od 9 do 13 z³otych. 

S³ynny Kur-A-San, firmy dr Forster, spo-
rz¹dzony wed³ug starej, niemieckiej recep-
tury z zió³ i naturalnych surowców ma tak-
¿e swoich zagorza³ych zwolenników.
Podobnie jak Maœæ Koñska - tu do kupienia
zarówno w wersji ch³odz¹cej jak te¿ silnie
rozgrzewaj¹cej. Pomaga nawet w rwie kul-
szowej!

¯el z diabelskim pazurem (to nie czarna
magia, diabelski pazur to roœlina z pustyni
Kalahari, której korzeñ jest jednym ze sk³a-
dników maœci), pomocny w dnie moczano-
wej, reumatyzmie i problemach za stawami.
Balsam z liœci winogron wzmocniony wy-
ci¹giem z kasztanowca dzia³a przeciwobrzê-
kowo, przynosz¹c ulgê opuchniêtym nogom.
T³uszcz mleczny z nagietkiem, pielêgnuj¹cy
intensywnie skórê, polecany równie¿ do
skóry atopowej. ¯el z aloesem zawiera a¿
96% wyci¹gu z aloesu, regeneruje i bardzo
intensywnie nawil¿a naskórek oraz ³agodzi
oparzenia s³oneczne. ¯el ch³odz¹cy usuwa
zmêczenie po zwiêkszonym wysi³ku fizycz-
nym i przynosi ulgê w stanach migreno-
wych. Balsam do stóp czy Balsam z wyci¹-
giem, z orzecha afrykañskiego (mas³o shea)
to zaledwie garstka spoœród dostêpnych tu
preparatów, s³u¿¹cych zdrowiu i pielêgnacji
cia³a, nie tylko kobiecego. Wielkim powo-
dzeniem ciesz¹ siê kosmetyki niemieckiej
firmy DOLIVA, produkowane na bazie oli-
wy toskañskiej z pierwszego t³oczenia na
zimno.

W ka¿dym miesi¹cu w Aptece „Przy Me-
ksykañskiej” klienci mog¹ otrzymaæ bezp³at-
ny egzemplarz „Mody na Zdrowie” - czasopi-
sma zawieraj¹cego m.in. artyku³y na temat
profilaktyki zdrowotnej.

Trzy razy w tygodniu, w poniedzia³ki, œro-
dy i pi¹tki przed po³udniem, mo¿na zmierzyæ
ciœnienie. Pozwala to unikn¹æ kolejek w przy-
chodni a pomiarów dokonuje wykwalifiko-
wana pielêgniarka. 

Zakres us³ug apteki oraz niskie ceny, pro-
mocje i rabaty zosta³y przewidziane z myœl¹
o kliencie, bo Apteka „Przy Meksykañskiej”
to apteka nie tylko z dusz¹, ale i z sercem.

AS 2009 
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Prezydent RP Lech Kaczyñ-
ski zarz¹dzi³ wybory do Parla-
mentu Europejskiego i przy-
pomnia³, ¿e odbêd¹ siê
wg starej ordynacji. 
Do urn pójdziemy 7
czerwca br.

	 	 	
Od marca br. czêœæ

Wydzia³u Archiwum USC
m.st. Warszawy obejmuj¹ca
tzw. ksiêgi zabu¿añskie dzia³a
w nowej siedzibie przy ul.
ks.K³opotowskiego 1/3. Spra-
wy zwi¹zane z wydawaniem
odpisów, zaœwiadczeñ i doko-
nywaniem zmian w w/wym.
ksiêgach bêdzie mo¿na za³a-
twiæ w poniedzia³ki w godzi-
nach 8.00-18.00, a od wtorku
do pi¹tku od 8.00 do 16.00.
Kontakt tel. (022) 852-29-12
(13;14), numer faksu: (022)
852-29-11. 

	 	 	
9 marca stolicê odwiedzi³a

najwiêksza na œwiecie i wybita
z najczystszej próby z³ota mo-
neta. Monetê gigant mieszkañ-
cy stolicy mogli podziwiaæ
w Muzeum Narodowym.100-
kilogramowa z³ota moneta zo-

sta³a wybita przez Kanadyjsk¹
Mennicê Królewsk¹ w 2007 ro-
ku w piêciu egzemplarzach.
Wykonano j¹ z najczystszego
z³ota o próbie 999,99/1000, co
oznacza, ¿e jest to w³aœciwie
sam kruszec. Œrednica kanadyj-
skiej z³otej miliondolarówki to
50 cm, a gruboœæ - 3 cm. War-
toœæ nominalna 100-kilogramo-
wej monety wynosi 1 mln dola-
rów kanadyjskich. Ale warta
jest blisko 2, 5 mln euro, czyli
ponad 11 milionów z³! Awers
monety przedstawia wizerunek
królowej El¿biety II, na rewer-
sie widnieje narodowy symbol
Kanady, czyli liœæ klonowy. By
móc wystawiæ monetê na po-
kaz, z wielkiej walizy wyjmo-
wa³o j¹ piêciu mê¿czyzn. Mo-
neta trafi³a do ksiêgi rekordów
Guinessa, bo jest najwiêksz¹
monet¹ œwiata i najwiêksz¹ mo-
net¹ ze z³ota. 

	 	 	
Rozpoczêta 9 marca XIX

edycja ogólnopolskiej akcji
¯ó³ty Tydzieñ to doskona³a
okazja do zaszczepienia siê
przeciwko dwóm typom ¿ó³-
taczki - wirusowemu zapaleniu
w¹troby typu A i typu B. Ce-
lem akcji jest popularyzacja
szczepieñ ochronnych i uœwia-
domienie zagro¿eñ zdrowot-
nych, zwi¹zanych z t¹ chorob¹.
Do 20 marca na wszystkich,
którzy troszcz¹ siê o swoje
zdrowie, czekaj¹ punkty szcze-
pieñ, których adresy znajduj¹
siê na stronie www.zoltyty-
dzien.pl, www.szczepienia.pl
oraz pod numerem infolinii 
0 801 109 509. 

	 	 	
Zakoñczy³ siê pierwszy etap

budowy Stadionu Narodowe-
go. 9 marca, ponad pó³tora
miesi¹ca przed zak³adanym
pocz¹tkowo terminem, zakoñ-
czono wbijanie pali pod obiekt
przygotowywany na Euro
2012. Firma Pol-Aqua rozpo-
czê³a prace jesieni¹ ubieg³ego
roku. Rozebra³a trybuny sta-
dionu, wywioz³a ok. 305 tys. m3

ziemi, a w pod³o¿e przysz³ego
obiektu wbi³a ponad 15 tys. pa-
li. W szczytowych momentach

pracowa³o na placu budowy
150 osób jednoczeœnie i kilka-
dziesi¹t sztuk ciê¿kiego sprzê-
tu, jeŸdzi³o oko³o 90 ciê¿a-
rówek dziennie. Pierwszy etap
prac kosztowa³ 125,4 mln z³.

	 	 	
31 marca w PKiN odbêd¹ siê

najwiêksze w Polsce targi pra-

cy, praktyk i sta¿y – Dni Karie-
ry®. Grupa studentów z organi-
zacji AIESEC, otwiera przed
tymi, którzy jeszcze siê ucz¹
lub skoñczyli wy¿sze uczelnie
szansê na nawi¹zanie bezpoœre-
dniego kontaktu z przysz³ym
pracodawc¹. Dni Kariery®, to
tak¿e Akademia Umiejêtnoœci –
cykl bezp³atnych szkoleñ, odby-
waj¹cych siê od 31 marca do 3
kwietnia br. Wiêcej na stronie
www.dnikariery.pl

	 	 	
Gdy za oknami marcowe

s³oñce roztapia³o ostatni œnieg,
w Klubie Kultury „Zastów”
spotkali siê laureaci II Ogólno-
polskiego Konkursu Malar-

skiego „Cztery pory roku – Zi-
ma”. 1 marca odby³o siê uro-
czyste wrêczenie nagród oraz
otwarcie wystawy. Na konkurs
wp³ynê³o 1525 prac z terenu
ca³ego kraju. Dodatkow¹ na-
grod¹ dla laureatów bêdzie wy-
stawienie ich prac w DCPK
przy ul. Podskarbiñskiej 2. We-
rnisa¿ zaplanowano na 21 mar-
ca br. 

	 	 	
Od 15 kwietnia br. na boisku

AWF ul. Marymoncka 34, boi-
sko 6, rozgrywany bêdzie naj-
starszy w Polsce 49 Turniej
,,Gramy o z³ot¹ pi³kê” im. Ale-
ksandra Zaranka dla ch³opców
i dziewczynek, organizowany
przez Warszawski Oœrodek
Sportu i Rekreacji. W turnieju
mog¹ braæ udzia³ zespo³y
szkolne, domy dziecka, domy
kultury, dru¿yny parafialne
oraz dru¿yny podwórkowe.
Turniej rozgrywany bêdzie

w trzech kategoriach wieko-
wych: I Grupa rocznik 1993-

1995 (Gimnazjum), II Grupa
rocznik 1996-1997, III

Grupa rocznik 1998-
1999. Informacje pod
nr tel. 022 621-44-81,

0600-347-384 lub pod
adresem: t.samul@wp.pl

	 	 	
Rada Osiedla Grochów Kino-

wa zaprasza na pokaz zdjêæ
z Afryki autorstwa Piotra Marci-
niaka pt. „Pod Dachem Afryki”,
który odbêdzie siê 20 marca
o godz.18.00 w siedzibie Rady
przy ul. Sygietyñskiego 7, do-
mofon100. Wstêp wolny. (ab)
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ROZPOCZĘCIE 18.03 i 1, 15.04
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

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

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

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

„Ma³y Bazarek”)

SZPITAL NIE ALBANIA 
Pamiêtacie Drodzy Czytelnicy taki

film „Fakty i akty” nakrêcony jeszcze
przed afer¹ z Clintonem i praktykant-
k¹? Fabu³ka jest prosta: prezydent ma
k³opoty wiêc wynajmuje siê speca od
marketingu, by je „przykry³”. Ten wpa-
da na pomys³ i realizuje wirtualn¹…
wojnê z Albani¹. „A co nam zrobi³a Al-
bania? B³êdne pytanie. Co dla nas zro-
bi³a? Nic! Co wiesz o Albañczykach?
Nic? No widzisz, s¹ podejrzanie skryci”.
Facet od marketingu jest mistrzem.
Prezydent wygrywa wybory!

NajwyraŸniej ktoœ w Ratuszu ogl¹da³
ten film i postanowi³ zastosowaæ spraw-
dzon¹ metodê. Poniewa¿ jednak nie
chodzi³o o prezydenta USA, ale burmi-
strza Ursynowa i nie o sex z harcerk¹,
ale zmarnowane prawie 100 milionów,
nie wziêto fachowca i nie rozpêtano
wojny, ale zadowolono siê obrotnym
wiceprezydentem (tym, którego nazwi-
ska do chwili dymisji nie u¿yjemy). Ja-
kie kadry taki efekt. 

Niegasn¹ce s³oñce reformy s³u¿by
zdrowia postanowi³o, i¿ nic tak wnio-
sków o dymisjê burmistrza nie os³abi
jak pokazanie, ¿e oto na Ursynowie po-
wstaje obiecywany Szpital Po³udniowy.
Fakt, ¿e nie powstaje nie ma w tym
miejscu ¿adnego znaczenia. Wziêto ar-
chitektoniczn¹ firemkê z przedmieœæ
Warszawy (doœwiadczenie w budowa-
niu szpitali zerowe) i kazano wymalo-
waæ jak szpital bêdzie wygl¹da³. Na
dzia³ce ko³o Centrum Onkologii. Dzia³ki
te¿ wprawdzie nie ma, ale któ¿ by siê
szczegó³ami przejmowa³, gdy trzeba
ratowaæ kolegê. 

Geniusz Mazowsza i okolic nie zau-
wa¿y³, i¿ jeszcze niedawno twierdzi³, i¿
szpitala nie da siê postawiæ na blisko 3
hektarach i za 230 milionów i zacz¹³
prezentowaæ koncepcjê za terenie nieco
ponad pó³tora hektara i za 220 milio-
nów. Równie dobrze móg³by zaprezen-
towaæ koncepcjê budowy stacji orbital-
nej na placu Bankowym lub Aquaparku
na Saharze. Mniejsza o szczegó³y. Mia-
³o byæ kolorowo i sensacyjnie. 

I tu przychodzi uderzyæ siê w piersi.
W³asne, dziennikarskie. Œrodowisko
okaza³o siê têpe i niewychowane. Nikt
w zapowiedzi Mister Laviora nie uwie-
rzy³ i nikt nie wzi¹³ ich powa¿nie. Woj-
na z Albani¹ siê nie uda³a. 

Podpatrywacz

STUDIO TAŃCA
Marcin Olszewski

zaprasza 
do nowych grup

HIP HOP
JAZZ oraz Ladies Latino

Kursy tańca
towarzyskiego

Zajęcia dla dzieci
grupy dla śr. zaaw.

i począt.

WWW.OLSZEWSKI−STUDIO.PL
PRAGA POŁUDNIE
Tel. 603 400 534
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03−977 Warszawa, ul. Arabska 9

og³asza przetarg nieograniczony na sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego 
w nowej inwestycji realizowanej przy ul. Saskiej 16:

� Lokal użytkowy nr U4 na parterze o powierzchni 91,12 m2

– planowany termin oddania  IV kwartał 2009 r.

Specyfikacja warunków sprzeda¿y oraz stosowne regulaminy i uchwa³y dostêpne s¹ w siedzibie
Spó³dzielni pok. Nr 10 oraz na stronie internetowej Spó³dzielni:  www.sbm-atenska.pl w zak³adce
„Inwestycja Saska 16”.

Po wp³acie wadium w wysokoœci 43.300,00 z³ brutto, oferty na zakup lokalu u¿ytkowego 
nale¿y sk³adaæ zgodnie ze specyfikacj¹ warunków sprzeda¿y w siedzibie SBM „Ateñska” do dnia 
25.03.2009 r. do godz. 12.00 w pok. Nr 6.

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 25.03.2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie Spó³dzielni w pok. Nr 8.

Przetarg mo¿e byæ uniewa¿niony przez Zarz¹d Spó³dzielni bez podania przyczyny.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Spó³dzielni:
– w sprawach organizacyjnych zwi¹zanych z przetargiem pok. Nr 10 lub pod numerem telefonu 

022 672-03-24 wew. 129 (Pani Joanna D¹browska),
– w sprawach realizacji inwestycji, warunków technicznych wykonania pok. Nr 9 lub pod numerem telefonu

022 672-03-24 wew. 111 (Pan Bogdan Piasta).

Specyfikacjê oraz komplet dokumentów do przetargu mo¿na nabyæ w siedzibie Spó³dzielni pok. Nr 10 
od dnia 11.03.2009 r. za cenê 30,00 z³.

� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 - 15.03. godz. 11.00 Teatrzyk dla dzieci: „Wierszobranie,
czyli wêdrówki teatralne”, wstêp 3 z³; godz. 17.00 W ramach spo-
tkañ podró¿niczych – wyk³ad pt. „Mitologia chiñska” wyg³osi Ewa
Paœnik z UW, wstêp wolny; godz. 18.45 - Koncert: „Siedem Ostat-
nich S³ów Chrystusa na Krzy¿u op.51” J. Haydna w wykonaniu
Kwartetu Camerata. Wstêp wolny (Parafia pod wezwaniem œw.
Wincentego Pallotiego ul. Skaryszewska 12); 16.03. godz. 19.00 –
Inauguracja dzia³alnoœci Teatru TM –  spektakl „JOHN&MARY”
Mervyna Jonesa, wstêp wolny; 17.03. godz. 18.30 Katolickie Na-
uki Spo³eczne – wstêp wolny; 18.03. godz. 17.00 W cyklu „Spo-
tkania ze sztuk¹” wyk³ad pt. „Wokó³ antycznego forum, wstêp
wolny; 20.03. godz. 20.00 - Koncert zespo³u Sorry Boys, wstêp 10
z³; 21.03. godz. 19.00 Wieczór z Teatrem TM: spektakl
„JOHN&MARY”, wstêp 10 z³; godz. 15.00 Otwarcie wystawy
z konkursu „Cztery Pory Roku”, wstêp wolny; 22.03. godz. 11.00
Spektakl dla dzieci „Bajka o leniwym smoku”, wstêp 3 z³; godz.
17.00 Spotkanie z podró¿nikiem, Krzysztofem Dworczykiem, wstêp
wolny; 23.03. godz. 18.00 Wieczór literacki pt.„Czu³e miejsce” spo-
tkanie z Robertem Miniakiem, wstêp wolny; 25.03. godz. 17.00
W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad pt.„Sztuka Romañska”,
wstêp wolny;
� Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 16.03.
godz. 12.00, godz. 18.00 Tryptyk Romantyczny - A. Mickiewicz
„Dziady”; godz. 19.30 Otwarta Galeria: zaprasza Jerzy £azewski
wernisa¿ wystawy, rysunek, malarstwo;18.03 godz. 17.00 B. Le-
œmian „Zdziczenie obyczajów poœmiertnych”(goœcinnie w Starej
Prochowni);19.03. godz. 13.00 Pejza¿e duszy pêdzlem malowa-
ne - warsztat malarski; 24.03. godz. 18.00 „Butelkowy król”
spektakl w wykonaniu zespo³u „Melodyjki”; 25.03. godz. 17.30
Wiosenne spotkanie nie tylko literackie oraz wernisa¿ „Wiosen-
nej wystawy”;
� Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich 111 - 27.03. godz.
18.00 Wernisa¿ prac: Maria Gutkowska, Waldemar Ch³odnicki,
Danuta Szymczykiewicz z Domu Kultury ,,PRAGA”; 27.03.
godz. 18.30 Lekcja pokazowa dla rodziców i goœci- sekcja tañca
sportowego; 28.03. godz. 12.00 Teatralny poranek dla dzieci –
bajka ,,Tajemniczy ogród”; 30.03. godz. 16.00. Rodzinne war-
sztaty plastyczne –,,Magia Œwi¹t Wielkanocnych” – pisanka; 
� Sala kolumnowa Ratusza al. gen. A. Chruœciela 28 - do
27.03. w godz. 8.00 – 16.00 Wystawa pt. „Jaworzniacy – opór
m³odzie¿y przeciwko sowietyzacji Polski”. 
� Dom Kultury „Wygoda”ul. Koniecpolska 14 – 13.03. w godz.
17.00 – 18.30 Spotkanie Klubu Seniora na temat sztuki ludowej –
wyszywanki; 14.03. w godz. 18.00 – 19.30 Koncert muzyczny
w wykonaniu zespo³u Big Band Jazz Combo - Volta ze Szko³y Mu-
zycznej I st. przy ul. Niepo³omickiej; 18.03. w godz. 10.00–11.00
Film edukacyjny dla przedszkolaków; 21.03. w godz. 12.00 - 13.00
Przedstawienie dla dzieci pt.: „Kozucha K³amczucha”; 
� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – 13.03 – 5.04. wysta-
wa „Odrzucaj¹c k³amstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitar-
nej w XX wieku”; 17.03.godz. 18.00 spotkanie „O wolnoœci w cza-
sach zniewolenia. Józef Tischner – wyk³ady z lat 1981-83”; 18.03.
godz. 18.00 spotkanie w cyklu „Opowieœci z Kresów” – Kresowi
Wokulscy”. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW



� 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
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wanie oczywistych idei, ni¿
po prostu, globalnie, w skali
ca³ego miasta naraz rozwi¹-
zaæ problem, wygradzaj¹c
„toalety” dla psów tam,
gdzie jest to mo¿liwe, a wszê-
dzie stawiaj¹c kosze na psie
odchody.

Có¿ da najrozs¹dniejsza
kampania, jeœli przeszywa
mnie wzrokiem bazyliszka
s¹siad z parteru, gdy usi³ujê
wrzuciæ paczuszkê „po psie”
do kosza na œmieci, stoj¹ce-
go przy jego oknie? Nastêpny

kosz jest tu¿ przy ³aweczce,
ulubionej przez babcie z ma-
³ymi dzieæmi. Komu podrzu-
ciæ psie odchody, wraz z ich
odorkiem, oraz (w miesi¹-
cach wiosenno-letnich) przy-
ci¹ganymi przez nie chmara-
mi much, które „czuj¹ blue-
sa” nawet mimo opakowa-
nia?! Ma³ym dzieciom, czy
s¹siadowi?

Inteligentnie rozmieszczo-
ne, szczelne kosze na psie od-
chody rozstrzygnê³yby moje
w¹tpliwoœci. Podobnie, jak

tzw. „psie toalety” – ogro-
dzone niskim p³otkiem, wysy-
pane piachem prostok¹ty
o wymiarach np. 3x3metry.
Nawet g³upi pies wczeœniej
czy póŸniej da siê nauczyæ, ¿e
swoje potrzeby za³atwia w³a-
œnie tu.

Có¿, kiedy to wymaga³oby
aktywnoœci, inicjatywy, decy-
zji; konkretnego, choæ nie-
skomplikowanego i nieko-
sztownego dzia³ania. O ile¿
³atwiej jest pogadaæ, pona-
rzekaæ, wyg³osiæ swoje zda-
nie…

Ktoœ napisa³ nawet piosen-
kê o tym, ¿e sprz¹ta po swo-
im psie, a media chêtnie an-
ga¿uj¹ siê w kampanie
o psim problemie.

Wola³abym inaczej… Prze-
konywaæ mnie nie trzeba, ro-
zumiem potrzebê i problem.
Chcia³abym tylko, gdy ju¿
zbiorê w torebkê „to coœ”
z trawnika, po prostu wie-
dzieæ, gdzie mam to wyrzu-
ciæ?!

żu

Co z tym
fantem…?!

Kobiecym okiem

- Dzieñ dobry, panie Eustachy. Kazimierz G³ówka jak zwy-
kle w okolicach bazaru na Pl. Szembeka spotka³ swojego do-
brego znajomego, Eustachego Mordziaka. Eustachy urwa³ siê
w³aœnie swojej lubej, pani Krysi, biznes³umen handluj¹cej na
ogó³ damsk¹ bielizn¹, a jak jest okazja, to wszystkim innym. 

- Dobry? Zale¿y jak, dla kogo. Dla nas, panie Kaziu, ludzi
biznesu, to nie za bardzo dobry. Ten kryzys, co to pan Tusk
mówi³, ¿e u nas go nie ma, coraz g³êbiej zagl¹da nam w oczy.
Widzia³eœ pan, ile luda ostatnio do Warszawy zjecha³o prote-
stowaæ przeciwko dro¿yŸnie i niskim zarobkom?

Co powiedziawszy Eustachy sztachn¹³ siê g³êboko i jakby
nerwowo, co mog³o œwiadczyæ, ¿e problemy spo³eczne nie s¹
mu obojêtne. 

- Nie mo¿na by³o nie widzieæ. Miasto sparali¿owane, komu-
nikacja rozregulowana. Jakby Pi³sudski znów jakiœ zamach na
Poniatoszczaku robi³. Ludzie sobie prawo do protestów wy-
walczyli, to teraz korzystaj¹, powiedzia³ pan Kazimierz jak to
on, nieco filozoficznie. - Tyle ich, co sobie poprotestuj¹, bo
wiesz pan co? Na moje oko, to Tusk nie bardzo siê tym przej-
muje. A co to on Gomu³ka, albo inny Gierek? Tamtych przy
pierwszej podwy¿ce naród z siod³a wysadzi³, a teraz - rz¹d
zmieniæ? Rz¹d nie ma najmniejszego zamiaru siê zmieniaæ. Ni-
by, z jakiej racji?

- Ja panu powiem tak: czy rz¹d obchodzi, ile moja Krysia
majtek i staników sprzeda? Czy rz¹d martwi siê tym, co my do
garnka w³o¿ymy? Jak nam nie idzie, to nasza broszka, jak nam
idzie, to urzêdu skarbowego. Kapitalizm i ju¿. Chcieliœta, to

mata! Mnie tam to pasuje. Rz¹d nie jest w³aœcicielem zak³a-
dów pracy. Te zak³ady s¹ teraz, jak nie przymierzaj¹c stragan
mojej Krysi – te¿ podlegaj¹ prawom rynku. Jak swój towar
sprzedaj¹, to zarabiaj¹, jak im nie idzie, to nie ma zmi³uj siê.
Kapota.

- Teoretycznie ma pan racjê, panie Eustachy. Tylko, ¿e ludzie
chc¹ pracowaæ, a nie mog¹. To jest problem. Z drugiej wsze-
lako strony, to u nas ten PRL ci¹gle spod poz³otki wy³azi. Pa-
miêtasz pan s³ynne: czy siê stoi, czy siê le¿y, dwa tysi¹ce siê
nale¿y? 

- Jasne.
- A czyta³eœ pan, ¿e wreszcie wziêli siê za dokoñczenie Trasy

Siekierkowskiej i zaczêli przebudowê skrzy¿owania P³owiec-
kiej z Marsa. 

- No, co pan, panie Kaziu? Ka¿de dziecko na Grochowie to
wie. A ju¿ zw³aszcza kierowcy wygl¹daj¹ tego nowego skrzy-
¿owania, jak kania d¿d¿u.

- No to powiem panu, ¿e poczekaj¹. Poszed³em ja sobie, pro-
szê pana, na tê budowê w sobotnie po³udnie. Dzieñ przed
Œwiêtem Kobiet. I wiesz pan co? ¯ywego ducha! Z jednej stro-
ny wykopany dó³, z drugiej splantowany plac po auto-komisie,
prowizoryczna jezdnia i ani jednego cz³owieka. Maszyny stoj¹,
kierowcy kln¹ a¿ siê widno robi. Kryzys? Jaki kryzys? Jakby
by³, to by ludzie zapieprzali, a¿ by furcza³o. Nie ma ¿adnego
kryzysu. Panie Kaziu, ten Tusk ma racjê! Autostrady le¿¹, eks-
presówki le¿¹, remonty le¿¹. Duñczycy pobudowali ju¿ sobie
kilka mostów przez morze do Szwecji, W³osi buduj¹ most na
Sycyliê, Niemcy sami nie wiedz¹, gdzie by tu jeszcze autostra-
dê puœciæ, Chiñczycy, Rosjanie… A u nas - w pi¹tek od rana
fajrant, potem weekend, a potem na pó³ gwizdka, bo robota, to
g³upota. Picie, to jest ¿ycie!

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Robota, to g³upota

WWWWiiii tttt oooo llll dddd     FFFF iiii llll llll eeee rrrr
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Witold Filler, który zmar³ 11 lutego, a którego mia³em zaszczyt i frajdê do-
brze znaæ, nazwa³ kiedyœ Stefana Wiecheckiego czyli Wiecha oczywiœcie, bywa-
j¹cego u niego w Teatrze Syrena na oficjalnych premierach, „Sztukmistrzem
z Pragi”. Nawi¹zywa³ on w ten sposób do ksi¹¿ki Isaaca Bashevisa Singera
„Sztukmistrz z Lublina” i mówi³, ¿e tak jak Singer z jidysz stworzy³ jêzyk kla-
syczny, tak Wiech stworzy³ klasykê z gwary praskiej. Nie wiadomo zreszt¹ czy
dzisiaj, kiedy jêzyki marginalne, ale wa¿ne wracaj¹ do ³ask, Wiech, gdyby ¿y³,
nie mia³by szans na Nobla. 

Filler kierowa³ przez wiele lat Rozrywk¹ w dawnej Telewizji Polskiej, a by³
równie¿ - tak¿e przez wiele lat - dyrektorem Teatru Syrena i równoczeœnie re-
daktorem naczelnym satyrycznego tygodnika ”Szpilki”. W pewnym okresie,
kiedy on by³ tym naczelnym w Warszawie, ja by³em sta³ym korespondentem
„Trybuny Ludu” w Waszyngtonie, akredytowanym przy Bia³ym Domu. Ponie-
wa¿ stara³em siê wyrobiæ sobie pewn¹ popularnoœæ wœród tamtejszych korespon-
dentów i tyle, ile siê da³o, wœród polityków, pisa³em o nich „prawdziwe plotki to-
warzyskie”, których „Trybuna Ludu” nie drukowa³a, a Filler w „Szpilkach” jak
najbardziej. Ja robi³em z tych plotek, ju¿ wydrukowanych, ksera, t³umaczy³em
je na angielski i wrêcza³em zainteresowanym.I oto raz natrafi³em na wydarze-
nie tak nieoczekiwane, ¿e sta³o siê ono dla „Szpilek” prawdziw¹ pere³k¹. 

Oto Stowarzyszenie Korespondentów Akredytowanych przy Bia³ym Domu
(White House Correspondents’ Association), którego by³em cz³onkiem, wyda³o
doroczne przyjêcie na czeœæ prezydenta, w tym przypadku Ronalda Reagana.
Siedzia³em przy stoliku obok eleganckiej pani i jeszcze kilku osób. Poniewa¿ pa-
ni by³a interesuj¹ca i mi³o siê z ni¹ konwersowa³o, ona, pod koniec przyjêcia,
da³a mi wizytówkê z adresem willi w Wirginii (ja jej da³em swoj¹, gdy obok niej
usiad³em) i powiedzia³a z uœmiechem: „Niech pan kiedyœ do mnie przyjedzie.
Mam 14 pokojów do pier...nia” . Zdêbia³em. 

To musia³a byæ w³aœcicielka jakiegoœ wytwornego ”domu rozpusty”, ale ¿eby
coœ takiego dzia³o siê na takim przyjêciu? 

Pos³a³em felieton na ten temat do „Szpilek”. Witek go zamieœci³ bez zmru¿e-
nia oka. Z tym tylko, ¿e zdanie ze s³owem na „p” wydrukowa³ w formie orygi-
nalnej po polsku i PO ANGIELSKU. A wiêc: „There are fourteen rooms to fuck in
there”.

Du¿o by³o uciechy, gdy ten felieton z ksero „Szpilek” pokazywa³em wszem
i wobec. Jedni mówili, ¿e „ten komunizm w Polsce nie musi byæ taki najgorszy,
je¿eli mo¿na tam drukowaæ takie rzeczy”, a inni skrzêtnie zapisywali adres i te-
lefon willi. 

Wydarzenie to mia³o dalszy ci¹g. Przyjecha³o do Waszyngtonu „Mazowsze”.
By³a wielka radoœæ i gala. Na przedstawienie przybyli amerykañscy i polscy
VIP’owie (ci drudzy z ambasady PRL) i dziennikarze. Przydzia³ miejsc by³ de-
mokratyczny tak, ¿e dosta³em bilet, jak to siê mówi, w sekcji sali dla „persone-
lu pomocniczego”, ale miejsca by³y w œrodku widowni czyli zupe³nie „niczego
sobie”. ”Niczego sobie” a nawet du¿o wiêcej by³a te¿ siedz¹ca obok mnie. ¯o-
na kierowcy z ambasady, kobieta w wieku trzydziestu kilku lat, inteligentna, ¿y-
wa i dowcipna. Przed przedstawieniem by³o trochê wolnego czasu, opowiedzia-
³em jej wiêc historiê o willi w Wirginii, uprzedzaj¹c j¹, ¿e padnie brzydkie s³o-
wo. Ona na to: „Niech pan wali” Zacytowa³em wiêc ow¹ pani¹ z przyjêcia, po-
wtarzaj¹c: „W mojej willi jest czternaœcie pokojów do pier...nia”. A moja s¹siad-
ka na to, z luboœci¹: „A¿ czternaœcie? Do pier...nia? Przecie¿ do tego wystarczy
jeden”... Uca³owa³em j¹ w policzek i powiedzia³em: „Ale¿ z pani fajna baba”.

Na to ona:, „Bo ja stamt¹d, co i pan. Z Pragi”. 
Zygmunt Broniarek

Wiosn¹, jak co roku, od¿y-
wa problem psich odchodów
na trawnikach. Jak siê wyda-
je, jest on niemo¿liwy do roz-
wi¹zania, podobnie jak przed
laty obowi¹zkowy w lipcu
problem braku sznurka do
snopowi¹za³ek czy ca³orocz-
ny brak w sklepach towaru
tak „luksusowego” i „skom-
plikowanego” w procesie
produkcji, jak papier toaleto-
wy.

Wróæmy do psów. Gdyby
mog³y za³atwiaæ siê w domu,
nie by³oby sprawy. Ale nic
z tego – pozostaje ulica. 

Doœwiadczenie pokazuje,
¿e proœciej jest latami narze-
kaæ, utyskiwaæ, organizowaæ
szumne akcje pod jak¿e s³u-
sznymi has³ami, wydawaæ
kolosalne sumy na propago-
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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. 9588;

022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWE Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Zarz¹dzanie i Administrowanie
Nieruchomoœciami

Biuro ul. Grochowska 144/146
04-328 Warszawa

tel. 022 371-32-68; 022 371-32-69

� Organizacja wspólnoty mieszkaniowej
przejêtej w zarz¹dzanie/administrowanie
� Zarz¹dzanie/administrowanie

� Opinie techniczne 
przegl¹dy ogólnobudowlane,

elektryczne i gazowe

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
�� nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

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

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SKLEP MEBLOWY

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

REKLAMA REKLAMA
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Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 2710/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E
Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych, z zakresu kul-

tury i sztuki w roku 2009 polegaj¹cych na wspieraniu wartoœciowych projektów kulturalnych, zmierzaj¹cych
do integracji œrodowiska lokalnego, realizowanych na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy oraz
zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi w formie ich wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadañ.

I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyæ na realizacjê 
tego zadania (wg klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 921 rozdzia³  92105)

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie konkursowe odbywaæ siê bêdzie zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê na dane zadanie tj. maksymalnie 3 oferty.
3. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 90% ca³kowitych kosztów zadania.
4. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na pokrycie kosztów wynikaj¹cych bez-

poœrednio z realizacji zadania.
5. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzê-

tu powy¿ej kwoty 3,5 tys. z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospodarcz¹, koszty utrzymania biura organizacji
oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹. 

6. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania, wynikaj¹ca ze z³o¿onych ofert przekracza wy-
sokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ
zmniejszania wielkoœci dofinansowania w stosunku do wynikaj¹cego z poszczególnych ofert.

III. Termin realizacji zadania
Zadania musz¹ byæ zrealizowane nie wczeœniej ni¿ od dnia 01 czerwca 2009 r. i nie póŸniej ni¿ do dnia 15

grudnia 2009 r.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze œrodków dotacji.

Rozliczane s¹ koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.

IV. Warunki realizacji zadania
1. Dzia³ania, których realizacjê nale¿y uwzglêdniæ przy planowaniu zadania (pkt. II 4 oferty):

· Dzia³ania promuj¹ce wydarzenia.
· Ewaluacja programu. 
· Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.

2. Podmioty, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, powinny podaæ w ofercie informacjê na temat podwy-
konawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim bêd¹ oni uczestniczyæ w realizacji zadania (pkt. V.4. oferty).

Pouczenie:
Za podwykonawcê nale¿y uznaæ podmiot, który realizuje istotn¹ (kluczow¹) dla ca³oœci projektu czêœæ

zadania, mog¹c¹ samodzielnie stanowiæ wyodrêbnion¹ ca³oœæ. Przy wyborze podwykonawcy podmioty,
które otrzymaj¹ dotacjê bêd¹ zobowi¹zane stosowaæ ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Podwykonawcami nie mog¹ byæ osoby fi-
zyczne podlegaj¹ce kierownictwu realizuj¹cego zadanie, tj. pracownicy, jak równie¿ zleceniobiorcy (z wy-
³¹czeniem przedsiêbiorców) czy wolontariusze. Podwykonawcy mog¹ realizowaæ jedynie do 30% ogó³u
zadania.

3. Podmioty realizuj¹ce zadanie powinny posiadaæ niezbêdne warunki i doœwiadczenie w realizacji zadañ
o podobnym charakterze tj.:

· Kadrê:
· specjalistów o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do organizacji tego typu zadañ,
· przeszkolonych wolontariuszy. 
· Bazê lokalow¹ (w³asn¹ lub potwierdzon¹ umow¹ przyrzeczenia najmu/u¿yczenia): umo¿liwiaj¹c¹  wy-

konanie zadania.
Kalkulacja kosztów zadañ powinna opieraæ siê o ww. kryteria.
4. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zany jest do stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

oraz ustawy Prawo zamówieñ publicznych.

V. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie na drukach zgodnych z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo-

³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzo-
ru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,
poz. 2207).

2. Oferty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañca dla Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy, sta-
nowisko nr 39, ul. Grochowska 274, parter, w nieprzekraczalnym terminie do 3.04.2009 roku do godz. 15.00
(decyduje data i godzina odnotowana na kopercie zawieraj¹cej ofertê).

(Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹).
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, oddzielnie na ka¿de zadanie, w miejscu i czasie okreœlo-

nym w og³oszeniu. Koperta powinna byæ opisana z oznaczeniem: nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy za-
dania okreœlonego w og³oszeniu o konkursie. 

Pouczenie:
Wszystkie strony oferty wraz za³¹cznikami winny byæ ze sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane. Do

z³o¿onej dokumentacji nale¿y do³¹czyæ zestawienie za³¹czników wraz z ogóln¹ liczb¹ stron.
Oferty z³o¿one nie podlegaj¹ uzupe³nieniu ani korekcie.
Uwaga: Przed z³o¿eniem oferty, pracownik Wydzia³u Kultury dla Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warsza-

wy mo¿e udzielaæ stosownych wyjaœnieñ, na pytania oferenta dot. wymogów formalnych (ul. Grochowska
274, pok. nr 317, tel.: 022 338-08-17 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-16.00).

VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione do sk³ada-

nia oœwiadczeñ woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego.

Pouczenie:
Oferta oraz za³¹czniki musz¹ byæ z³o¿one w jednym egzemplarzu. Wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czy-

telnie wype³nione. W pola które nie odnosz¹ siê do oferenta nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”. W dokumencie nie
wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepo-
trzebne skreœliæ” nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru. We wskazanych miejscach nale¿y umieœciæ pieczêæ
podmiotu.

2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdza-
j¹ce status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty wystawienia.

3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci (zgodnie z zakresem dzia³alnoœci okreœlonym w art. 4 usta-
wy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg³y lub w przypadku krótszej dzia³alno-
œci – za okres od dnia rejestracji do dnia z³o¿enia oferty.

4. Sprawozdanie finansowe sk³adane do wewnêtrznych organów nadzoruj¹cych za ostatni rok obrachun-
kowy. Sprawozdanie finansowe musi byæ sporz¹dzane na podstawie ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o ra-
chunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póŸn.zm.) – musi sk³adaæ siê z trzech elementów: bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa. Jeœli termin sk³adania ofert przypa-
da przed 31 marca 2009 roku i podmiot nie posiada jeszcze sprawozdania finansowego za 2008 rok, nale¿y
z³o¿yæ wówczas dodatkowo informacjê finansow¹ za rok 2008 sporz¹dzon¹ zgodnie ze wzorem zawartym
w za³¹czniku nr 1 do niniejszego og³oszenia.

Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia informacji finansowej w innej formie w nastêpuj¹cych przypadkach:
- organizacje dzia³aj¹ce krócej ni¿ rok sk³adaj¹ sprawozdanie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do ni-

niejszego og³oszenia, z podaniem okresu, za jaki zosta³o sporz¹dzone;
- podmioty koœcielne (koœcielne osoby prawne nie posiadaj¹ce statusu organizacji po¿ytku publicznego)

sk³adaj¹ oœwiadczenie na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do niniejszego og³oszenia.
5.  Statut organizacji.
6. Umowa partnerska lub oœwiadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera (pkt. V.1 oferty).
7. Oœwiadczenie podmiotu zgodne ze wzorem za³¹cznika nr 2 do niniejszego og³oszenia o otwartym kon-

kursie ofert.
Za³¹czniki dodatkowe:
Do oferty mog¹ byæ za³¹czone inne rekomendacje lub opinie o oferencie lub o przedk³adanym projekcie.
Pouczenie:
Ofertê, wszystkie oœwiadczenia i inne dokumenty za³¹czone do oferty musz¹ podpisywaæ osoby, upraw-

nione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiadczeñ woli w jego imieniu, ujête w odpowie-
dnim rejestrze Krajowego Rejestru S¹dowego.

W przypadku wystawienia przez ww. osoby upowa¿nieñ do podpisywania dokumentów (lub okreœlonych
rodzajów dokumentów), upowa¿nienia musz¹ byæ do³¹czone do oferty.

W przypadku za³¹czników sk³adanych w formie kserokopii, ka¿da strona za³¹cznika musi byæ potwierdzo-
na za zgodnoœæ z orygina³em przez osoby uprawnione /zgodnie z zapisami w wymienionym w pkt. 2 doku-
mencie rejestrowym/. Upowa¿nienia do potwierdzania dokumentów za zgodnoœæ z orygina³em, dla osób in-
nych ni¿ ww. musz¹ byæ do³¹czone do oferty. 

Je¿eli osoby uprawnione nie dysponuj¹ piecz¹tkami imiennymi, ka¿da strona musi byæ podpisana pe³nym
imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pe³nionej funkcji.

Ka¿da strona musi byæ opatrzona równie¿ dat¹ potwierdzenia za zgodnoœæ z orygina³em.
Za³¹czone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych (art. 96 pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.

o notariacie), mog¹ równie¿ poœwiadczaæ notariusze.
Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji

w oczekiwanej wysokoœci (niezale¿nie od oczekiwanej kwoty).

VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz sprawdzenie ich kompletnoœci i prawid³owoœci, zgodnie

z wymaganiami podanymi w pkt. VI, w niniejszym og³oszeniu nast¹pi w ci¹gu 7 dni po up³ywie terminu sk³a-
dania ofert, w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników, upowa¿nionych przez Burmistrza Dzielnicy Rem-
bertów m.st. Warszawy. 

2. Oceny formalnej ofert dokonaj¹ pracownicy urzêdu upowa¿nieni przez Burmistrza Dzielnicy Praga Po-
³udnie m.st. Warszawy. Oferty nie spe³niaj¹ce wymogów formalnych nie bêd¹ rozpatrywane.

3. Oceny merytorycznej z³o¿onych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) oraz kryteria podane w tre-
œci og³oszenia, dokona Zespó³ ds. Opiniowania Ofert powo³any Zarz¹dzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. 

4. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. Opiniowania Ofert przed³o¿y rekomendacje, co do wyboru ofert
Prezydentowi m.st. Warszawy nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni, licz¹c od ostatniego dnia sk³adania ofert. 

5. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarz¹dzenia. 
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej (w Biuletynie Informacji

Publicznej i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy) nie póŸniej ni¿ 7 dni od
wydania przez Prezydenta zarz¹dzenia.

7. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje siê trybu odwo³awczego.
Zarz¹dzenie Prezydenta m.st. Warszawy jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego
oferta zosta³a wybrana. 

8. Œrodki finansowe zostan¹ rozdzielone pomiêdzy podmioty uprawnione, których oferty bêd¹ wy³onione
w drodze ww. konkursu. Mo¿liwe jest dofinansowanie wiêcej ni¿ jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty
lub nie dofinansowywanie ¿adnej z ofert. 

Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia konkursu ofert bez
podania przyczyn

VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
a. Podmiot sk³adaj¹cy ofertê spe³nia wymogi formalne okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).
b. Cele statutowe podmiotu musz¹ byæ zbie¿ne z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu. 
c. Oferta musi zostaæ z³o¿ona prawid³owo i terminowo, tj. zgodnie z wymogami pkt V i VI.
Przekazane do rozpatrzenia pod wzglêdem merytorycznym bêd¹ jedynie oferty spe³niaj¹ce wszystkie kry-

teria formalne.
2. Kryteria merytoryczne:
a. Zadanie adresowane do mieszkañców Warszawy, w szczególnoœci Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy. 
b. Z³o¿ona oferta zgodna z zadaniem okreœlonym w niniejszym og³oszeniu 

- planowanie zadania: przydatne, realne i innowacyjne, dla du¿ej liczby potencjalnych odbiorców,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania,
- zadeklarowany udzia³ finansowych œrodków w³asnych, 
- w³aœciwe kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizowaæ zadanie i odpowiednie zaplecze lokalowe, 
-  wk³ad pracy wolontariuszy w realizacjê zadania. 

c. Pozytywna ocena wiarygodnoœci finansowej podmiotu (na podstawie dokumentów i wczeœniejszej
wspó³pracy z m.st. Warszawa).

d. Pozytywna ocena realizacji zadañ zleconych dotychczas z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci
oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków. 

e. Doœwiadczenie w realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem oferty. 

IX. Dotacje na realizacjê podobnych zadañ w latach 2007 i 2008

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie

OBSZARY PRIORYTETOWE
– upowszechnianie kultury w Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy, w tym edukacji kulturalnej dzie-

ci, m³odzie¿y i doros³ych, dzia³añ z zakresu integracji pokoleniowej poprzez kulturê oraz wspierania ar-
tystycznej twórczoœci amatorskiej;

Zadanie: 1
Animacja kulturalna terenu Saskiej Kêpy oraz Parku im. I.J. Paderewskiego (m.in. imprezy
plenerowe, spotkania autorskie, spektakle, koncerty, widowiska muzyczne)

Zadanie: 2
Wspieranie edukacji i aktywizacji kulturalnej dzieci, m³odzie¿y i doros³ych (m.in. przegl¹dy,
warsztaty, konkursy, programy autorskie)

Zadanie: 3
Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie(m.in. imprezy plenerowe, 
koncerty, oferta programowa dla Seniorów, osób niepe³nosprawnych, imprezy cykliczne) 

100.000,00 z³

50.000,00 z³

150.000,00 z³

ZADANIE

Zadanie: 1
Animacja kulturalna terenu Saskiej Kêpy oraz Parku im. I.J. Paderew-
skiego (m.in. imprezy plenerowe, spotkania autorskie, spektakle, 
koncerty, widowiska muzyczne)

Zadanie: 2
Wspieranie edukacji i aktywizacji kulturalnej dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
(m.in. przegl¹dy, warsztaty, konkursy, programy autorskie)

Zadanie: 3
Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie(m.in. imprezy
plenerowe, koncerty, oferta  programowa dla Seniorów, osób niepe³no-
sprawnych, imprezy cykliczne)   

2007

55.000,00 z³

60.000,00 z³

100.000,00 z³

2008

100.000,00 z³

50.000,00 z³

150.000,00 z³ 

Formularz oferty oraz druk oœwiadczenia wymieniony w og³oszeniu dostêpne s¹ na stronie internetowej
m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl/ngo
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- Panie dyrektorze, jestem
przera¿ona! Dosta³am zapo-
wiedŸ podwy¿ki czynszu o po-
nad 100 procent! Z 2,49 na 6 z³o-
tych 60 groszy za metr kwadra-
towy. Mnie na to nie bêdzie staæ.
Jestem emerytk¹, jak to moje
¿ycie bêdzie teraz wygl¹da³o?
Gdy by³am m³oda, nie mia³am
na nic pieniêdzy, bo by³y takie
czasy, teraz, na stare lata, znów
mi grozi bieda. Jak tak mo¿na!

- Pomyœlmy, czy rzeczywiœcie
jest tak Ÿle. Podwy¿ki czynszu
wprowadzone zosta³y uchwa³¹
Rady Miasta, poprzednie stawki
nie by³y zmieniane od przesz³o 12
lat, te nowe zaczn¹ obowi¹zywaæ
od 1 czerwca bie¿¹cego roku.
Z kwoty, któr¹ Pani wymieni³a,
wynika, ¿e zosta³a Pani objêta naj-
wy¿sz¹ stawk¹, czyli Pani mie-
szkanie zosta³o uznane za pe³no-
wartoœciowe. W innym bowiem
przypadku zosta³aby zastosowana
bonifikata...

- A za co te bonifikaty przys³u-
guj¹?

- W uchwale zosta³o wymienio-
nych 13 przypadków, które decy-
duj¹ o uznaniu mieszkania za nie-
pe³nowartoœciowe, a wiêc objête
ni¿szym czynszem. To mo¿e byæ
np. brak centralnego ogrzewania,
brak ubikacji, gazu, brak ciep³ej

wody, ciemna kuchnia, czy loka-
lizacja mieszkania powy¿ej trze-
ciego piêtra w budynku bez win-
dy.

- No to nie, moje mieszkanie
nie spe³nia ¿adnych z tych szcze-
gólnych warunków.

- No to spójrzmy na sprawê
z punktu widzenia socjalnego.
Uchwa³a Rady Miasta wysokoœæ
op³aty czynszowej wi¹¿e tak¿e
z osi¹ganym dochodem najemcy.
Tak¹ kwot¹ bazow¹, wyliczenio-
w¹, jest wysokoœæ najni¿szej eme-
rytury krajowej, siêgaj¹cej obe-
cnie ok. 670 z³otych. I tak, jeœli
ktoœ w gospodarstwie jednooso-
bowym osi¹ga dochód mniejszy
ni¿ dwukrotna wysokoœæ najni¿-
szej emerytury - czyli ok. 1350
z³otych - mo¿e liczyæ na 20 proc.
obni¿kê wysokoœci czynszu. A je-
œli dochody s¹ jeszcze ni¿sze, to
w myœl przyjêtych rozwi¹zañ,
ulga mo¿e wynosiæ 30 lub nawet
40 proc. Powinna Pani to wszyst-
ko otrzymaæ opisane w specjalnej
ulotce, któr¹ wrêczali dozorcy
wraz z decyzj¹ o naliczeniu nowe-
go czynszu.

- Tak, dosta³am, muszê to
wszystko jeszcze raz sobie prze-
liczyæ, dziêkujê panu.

- Bardzo proszê, ulotka powinna
wyjaœniæ wszystko.

- Panie dyrektorze, ja dzwoniê
z Grochowskiej. Mój lokal jest
niepe³nowartoœciowy, nie mam
gazu, nie mam ciep³ej wody,
a czynsz mi wzrós³ ze z³oty
osiemdziesi¹t do dwóch z³otych
40 groszy. Jestem rencistk¹, mój
dochód to 900 z³otych miesiêcz-
nie, na pocz¹tku zimy wyda³am
na samo tylko ogrzewanie tysi¹c
z³otych. Z czego mam p³aciæ no-
wy czynsz? Moje mieszkanie
jest za du¿e dla mnie, 43,5 me-
tra, jestem samotna, schorowa-
na, nawet nie mam si³y sprz¹taæ.
Chêtnie bym je zamieni³a na
mniejsze...

- Mamy tu kilka w¹tków. Rze-
czywiœcie, mo¿e Pani zamieniæ
mieszkanie na mniejsze, trzeba
z³o¿yæ odpowiedni wniosek do
Wydzia³u Lokalowego...

- Zrobi³am to kilka dni temu...

- A to dobrze. Nowe stawki
czynszu wejd¹ od czerwca, je-
szcze wiêc jest trochê czasu. Mo-
¿e siê Pani tak¿e ubiegaæ o dodat-
kow¹ redukcjê czynszu wynikaj¹-
c¹ z Pani trudnej sytuacji mate-
rialnej. Przy Pani dochodach - 900
z³otych miesiêcznie - powinna Pa-
ni tak¹ ulgê otrzymaæ, proszê
przeczytaæ wszystko na ten temat
w ulotce dorêczanej przez dozor-
ców wraz z decyzj¹ o nowym
czynszu.

- Jakiej ulotce? Ja nic nie do-
sta³am, tylko sam¹ decyzjê.

- Oj, to niedopatrzenie. Proszê
podaæ mi adres, niezw³ocznie
zwrócê uwagê kierownikowi ad-
ministracji, ¿e dozorca nie dostar-
czy³ wszystkich wymaganych do-
kumentów. Instrukcje w tej spra-
wie by³y jasne.

- Panie dyrektorze, dlaczego te
podwy¿ki s¹ takie wysokie,
u mnie na Saskiej Kêpie  czynsz
wzrós³ o 100 procent! Mamy
kryzys, a tu taki cios!

- Spróbujê odtworzyæ tok rozu-
mowania Rady Miasta, bo to
uchwa³¹ Rady decyzja o zmianie
czynszów zosta³a podjêta. Czyn-
sze w Warszawie by³y nie zmie-
niane od bodaj 1996 roku. Œrednia
stawka czynszowa za metr kwa-
dratowy wynosi³a przez ca³y ten
okres 2-2,1 z³otego i by³o to na-
prawdê poni¿ej rzeczywistych ko-
sztów utrzymania zasobów mie-
szkaniowych. Nowe, obowi¹zuj¹-
ce od czerwca 2009 roku stawki
podwy¿sz¹ tê œredni¹ cenê metra
do ok. 5 z³otych 30 groszy. Podob-
ne stawki obowi¹zuj¹ w innych,

du¿ych miastach, np. w Gdañsku
ju¿ od kilku lat rosn¹ koszty, po-
prawia³a siê te¿ zasobnoœæ spo³e-
czeñstwa, by³o jasne, ¿e podwy¿-
ka czynszu, nie zmienianego od
kilkunastu lat, musia³a w koñcu
nadejœæ. No i stanie siê tak w tym
roku...

- Panie dyrektorze, dzwoniê
z Goc³awka. Jestem matk¹ sa-
motnie wychowuj¹c¹ troje dzie-
ci. Zajmujê lokal kwaterunkowy,
do którego s¹ roszczenia by³ych
w³aœcicieli. Czy mo¿emy byæ wy-
eksmitowani na bruk lub zdani
na ³askê nowego w³aœciciela?

- To by³by jakiœ wyj¹tkowo
czarny scenariusz. Proszê pamiê-
taæ, ¿e w Polsce obowi¹zuje usta-
wa o ochronie praw lokatora. Jeœli
w³aœciciel odzyska s³usznie i pra-
womyœlnie nale¿¹c¹ mu siê ka-
mienicê, w postêpowaniu z loka-
torami musi trzymaæ siê pewnych
zasad. Eksmitowaæ mo¿e tylko
tych mieszkañców, którzy nie wy-
wi¹zuj¹ siê z p³acenia czynszu,
dewastuj¹ mieszkanie, lub gdy
w³aœciciel sam chcia³by zamie-
szkaæ w jednym z mieszkañ, ale
w tym przypadku stosowany jest
bardzo d³ugi, wieloletni okres wy-
powiedzenia. Jedyne, co tak na-
prawdê zwykle siê zdarza w ta-
kich przypadkach, to znacz¹ce po-
dniesienie czynszu, bowiem w³a-
œciciel ma prawo domagaæ siê
stawki w wysokoœci do 3 proc.
wartoœci odtworzeniowej nieru-
chomoœci, a to w chwili obecnej
winduje stawkê do oko³o 12-12,5
z³otych za metr kwadratowy.

Notował: toms

Telefoniczny dyżur Mieszkańca
Podwy¿ki czynszów w zasobach komunalnych
przestraszy³y mieszkañców. Rozmowy telefoniczne
z dy¿uruj¹cym przy telefonie „Mieszkañca” 2 mar-
ca br. - Januszem Sêkowskim, dyrektorem Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami Pragi Po³u-
dnie by³y tym razem bardzo d³ugie i doœæ twarde.


 Ludzie listy pisz¹... a               czyta

Listy od Pañstwa s¹ prawdziw¹ kopalni¹ wiedzy, o tym jak

siê w naszej dzielnicy ¿yje. Przed czujnym obywatelskim okiem
nic siê nie ukryje. I bardzo dobrze! Bez naszych spostrze¿eñ
wiele instytucji ¿y³oby w b³ogim przekonaniu o swej doskona-
³oœci. 

Oto rodzice, mieszkañcy Marysia Wawerskiego, zwrócili
uwagê na przebudowê boiska i placu zabaw. Nie mog¹ zrozu-
mieæ, po co wydaje siê kolejne tysi¹ce, skoro nie dalej ni¿ pó³-
tora roku temu to miejsce doczeka³o siê ju¿ modernizacji. Co
gorsza – obecne pomys³y nie polepszaj¹, a pogarszaj¹ sytua-
cjê. Na przyk³ad huœtawki dla dzieci. By³y dwa rodzaje: dla
starszych dzieci – wy¿sze, na d³ugich ³añcuchach i dla m³od-
szych – kube³kowe, œredniej wysokoœci. Teraz bêdzie jedna, ale
za to dla du¿ych dzieci za ma³a, a dla ma³ych za du¿a. Zamiast
kilku huœtawek bêd¹ trzy altanki. Miejscowy element ju¿ siê
powoli w nich zadomawia, o czym œwiadcz¹ pierwsze puszki
po piwie i papierosowe niedopa³ki. Mieszkañcy Marysina Wa-
werskiego pytaj¹: gdzie sens, gdzie logika? 

Moglibyœmy im odpowiedzieæ: spytajcie Pañstwo wawer-
skiego burmistrza, by³o nie by³o „Wawerczyka Roku 2008” –
laureata dorocznego lokalnego wyró¿nienia. Nie mamy jednak
œmia³oœci, gdy¿ jak siê okazuje to wyró¿nienie wzbudza nieja-
kie kontrowersje. Pan Pawe³ Nowak na przyk³ad nie mo¿e siê
nadziwiæ, ¿e w ogóle burmistrz stan¹³ do takiego konkursu,
gdy¿ on niejako ze s³u¿bowego obowi¹zku ma najlepiej jak po-
trafi s³u¿yæ swoim mieszkañcom. £aski nie robi, bo pensjê bie-
rze. Sam powinien to wiedzieæ, i jeœli ju¿ go ktoœ wytypowa³,
powinien uprzejmie podziêkowaæ i wycofaæ swoj¹ kandydatu-
rê. Tym bardziej, ¿e jeœli wierzyæ naszemu Czytelnikowi (nie
mamy powodu nie wierzyæ), to tych sukcesów jak na lekar-
stwo: ochrona œrodowiska pod „zdech³ym Azorkiem” - wiecz-
ne szamba zamiast kanalizacji, azbest, fatalne drogi. Nie ma
pieniêdzy? A fundusze europejskie? Nasz Czytelnik uwa¿a, ¿e
gmina po prostu nie potrafi siêgn¹æ po pieni¹dze unijne,
w przeciwieñstwie do innych gmin, które dziêki europejskim
pieni¹dzom zmieniaj¹ siê nie do poznania. „Wystarczy poje-
chaæ w Polskê”, koñczy nasz pan Nowak. 

Mieszkañcy okolic Osowskiej i Trembowelskiej maj¹ inny
problem - ich domy i posesje granicz¹ z parkiem im. p³k Jana
Szypowskiego. Park jest oœwietlony tylko w rejonie kortów, od

Trembowelskiej ju¿ nie. Po zmierzchu to jest po prostu ciemny
las. Nie widaæ czy ktoœ siê czai, czy tylko idzie. Zdarzaj¹ siê
rabunki pobliskich, niezwykle potrzebnych ludziom sklepików.
Mieszkañcy nie czuj¹ siê bezpiecznie. Prosz¹ wiêc o pomoc
„Mieszkañca”. Dostaliœmy ich list do w³adz gminy z proœb¹
o oœwietlenie tej okolicy. Pod listem jest bez ma³a sto podpi-
sów. Do³¹czamy i swój. 

Teraz prosimy o uwagê dyrekcjê Miejskich Zak³adów Auto-
busowych na Senatorskiej. Wasze autobusy linii 151, 507,
i 509 ignoruj¹ zatoczkê przystankow¹ na ulic Saskiej przy sta-
cji krwiodawstwa. Zamiast podje¿d¿aæ do krawê¿nika, staj¹
dwa-trzy metry od krawê¿nika. Czy naprawdê kierowcy musz¹
czekaæ a¿ do wieku podesz³ego, ¿eby przekonaæ siê, ¿e star-
szym ludziom wcale nie jest obojêtnie, gdzie autobusy staj¹?
Tym bardziej, ¿e na tej linii nie je¿d¿¹ wozy niskopod³ogowe,
co sprawia dodatkow¹ trudnoœæ, równie¿ matkom z dzieæmi
w wózku. Pasa¿erowie zwracali ju¿ na to uwagê Szanownej
Dyrekcji, uzyskali obietnicê poprawy, ale poprawy nie uzyska-
li. Panowie i Panie z MZA - dotrzymujcie obietnic!

Przy okazji – zorientujcie siê, czy nie mo¿na pomóc mie-
szkañcom ulicy Kakowskiego na Goc³awiu. ¯eby dojechaæ do
Mostu Siekierkowskiego i dalej na Mokotów i Ursynów, musz¹
oni dojœæ a¿ do Fieldorfa, do autobusu 148. Jeœli zaœ wybiera-
j¹ siê do Œródmieœcia, musz¹ wêdrowaæ do Ostrobramskiej,
a tam dodatkowo musz¹ pokonaæ k³adkê dla pieszych. Pytaj¹
wiêc nas czy niedawno uruchomiony autobus 311, który jedzie
z osiedla „Orlik” przez Fieldorfa do Ostrobramskiej, nie
móg³by jechaæ tak¿e Jeziorañskiego? No w³aœnie, czy nie
móg³by? 

Inny problem zasygnalizowali nam mieszkañcy osiedla
„Ateñska”. Mimo, ¿e stosuj¹ siê do próœb o segregowanie
œmieci, to pracownicy firmy œmieciowej obs³uguj¹cej to osie-
dle lekce sobie ich starania wa¿¹. Mieszkañcy karnie wrzuca-
j¹ do oddzielnych koszy odpowiednio przebrane œmieci, a oni
z tych koszy wszystko wrzucaj¹ do „jednego kot³a”. Panowie
œmieciarze – nie myœlcie, ¿e nikt tego waszego partactwa nie
widzi! 

Pan Miros³aw Siemieniacki – mi³oœnik spacerów po Wale
Miedzeszyñskim bardzo sobie tê trasê chwali. Jest wygodny
szeroki chodnik, jest œcie¿ka rowerowa, ³adne trawniki, s³o-

wem jest wszystko, co potrzeba do szczêœcia mi³oœnikom bie-
gów, kolarstwa i spacerów… Poza ³aweczkami. Na ca³ym Wa-
le, od Wersalskiej do Fieldorfa, nie ma ani jednej. To jeszcze
oszczêdnoœæ, czy ju¿ sknerstwo? Na dodatek ju¿ ponad pó³ ro-
ku od zakoñczenia tu prac modernizacyjnych nie mo¿na siê
przedostaæ od Krynicznej na Wersalsk¹, bo budowniczowie
estakad zapomnieli po sobie posprz¹taæ. Ludzie musz¹ wiêc
chodziæ „naoko³o”. 

No i na koniec dowód na to, ¿e zmienia siê styl rozmowy
urzêdnika z obywatelem. W styczniu pani Hanna To³oczko
zg³osi³a w ADM nr 7, ¿e w za³o¿onych ledwie pó³ roku wcze-
œniej nowych oknach na ul. Ksiêdza Sztuki pêk³a szyba. Pani
w dziale technicznym zg³oszenie przyjê³a, ale k¹œliwie da³a
do zrozumienia, ¿e sama z siebie taka szyba nie pêka, czyli, ¿e
staæ siê to mog³o za spraw¹ domowników. Przez trzy tygodnie
nic siê nie dzia³o. Ani szklarza, ani informacji. W tej sytuacji
pani Hanna zg³osi³a sprawê do Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami, na ul. Walewsk¹ 4. Tam inna urzêdnicz-
ka, tym razem bardzo uprzejma, sprawê przyjê³a i obieca³a
jak najrychlej poinformowaæ, jak to wszystko bêdzie za³a-
twione. I co? I te¿ nic! …Ale za to jak mi³o i grzecznie. I niech
kto powie, ¿e pracownicy administracji nie pracuj¹ nad sob¹. 

Redaktor

O huœtawkach, przystankach i szybach

Nagrodzeni w konkursie ZTM
Rozstrzygniêty zosta³ konkurs Zarz¹du Transportu Miej-

skiego w Warszawie pod has³em” „B¹dŸ mobilny. Kupuj bi-
let przez komórkê”. 

Poni¿ej publikujemy nazwiska osób, które bra³y w nim
udzia³, udzieli³y prawid³owych odpowiedzi (1b, 2c, 3b, 4b,
5b i 6c) i wylosowa³y zestawy gad¿etów reklamowych ZTM:
1. Danuta Misterska z ul. Saskiej, 2. Beata Jakóbczak z ul.
Saba³y, 3. Barbara Nowak z ul. Borkowskiej, 4. Pawe³ Broc-
ki z Korkowej, 5. Henryk Maliñski z Miêdzynarodowej, 
6. Jerzy Dêbski z ul. £ukowskiej, 7. Mariusz Skowroñski
z ul. Grochowskiej, 8. Adam Matuszkiewicz z ul. Grójeckiej, 
9. Magdalena Szwejk z ul. Jarociñskiej. 

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji „Mieszkañca”
ul. Grenadierów10 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.10.00-
16.00 do koñca marca br. (ab)



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

8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

* 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

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA SEZON LETNI!

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

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

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

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./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

- Dla nas, dla niewido-
mych, ws³uchiwanie siê
w g³os jest tym samym, czym
dla widz¹cych obejrzenie serii
piêknych fotografii – w czasie
jubileuszowego spo-
tkania prezes okrêgu
PZN od razu nawi¹-
za³ do sedna dzia³al-
noœci po³udniowo-
praskiego ko³a.
A sednem tym jest
w³aœnie dzia³alnoœæ
kulturalno-oœwiato-
wa polegaj¹ca na cy-
klicznych spotka-
niach niewidomych
i niedowidz¹cych
z wielkimi osobisto-
œciami œwiata kultu-
ry, sztuki i innych
dziedzin ¿ycia.
W siedzibie ko³a,
która mieœci siê
w skromnym lokalu przy ul.
Paca 39 goœci³y m.in. takie
osoby jak Krystyna Janda,
Franciszek Pieczka, Ryszard
Kapuœciñski, Zygmunt Bro-
niarek, W³adys³aw Szpilman,
ks. Jan Twardowski, czy bp.
Stanis³aw Kêdziora. Przez
æwieræ wieku zorganizowano
ponad 400 spotkañ z, jak to
okreœli³ kieruj¹cy ko³em Ja-
nusz Cedro, „ciekawymi ludŸ-
mi”. 

Od 1992 r. prawie wszyst-
kie spotkania by³y rejestro-
wane na magnetofonowych
taœmach i aktualnie trwa digi-
talizacja tych nagrañ. Kilka

z nich zreszt¹ zosta³o wyko-
rzystanych w czasie jubile-
uszu. Cz³onkowie ko³a mogli
us³yszeæ g³os zmar³ego
w ubieg³ym roku inicjatora

tak szerokiej kulturalno-
oœwiatowej dzia³alnoœci, pa-
na Zbigniewa Tippe. A w dal-
szej czêœci jubileuszowego
spotkania zorganizowano qu-
iz „Kto to powiedzia³” od-
twarzaj¹c bardzo stare nagra-
nia. W quizie swoim nieza-
pomnianych i bardzo charak-
terystycznym g³osem plejadê
osobistoœci otworzy³a Hanka
Bielicka. Nie oby³o siê te¿
bez wspólnych œpiewów. Na
pierwszy ogieñ posz³y bie-
siadne „Hej, soko³y”, a atmo-
sfera by³a tak dobra, ¿e nawet
wspó³pracuj¹cy z niewido-
mymi duszpasterz ks. Robert

g³oœno œpiewa³ „¿al, ¿al za
dziewczyn¹, za zielon¹ Ukra-
in¹”. Tomasz Kucharski (na
zdjêciu) burmistrz Pragi Po-
³udnie okreœli³ dzia³alnoœæ
ko³a, jako imponuj¹c¹ i za-
pewni³ o dalszej wspó³pracy
samorz¹du z PZN. – Jeste-
œmy dumni z tak piêknie i tak
prê¿nie dzia³aj¹cego w na-

szej dzielnicy ko³a – zapewni³
burmistrz Kucharski. Ko³o
otrzyma³o te¿ list gratulacyj-
ny od prezes PZN Anny Wo-
Ÿniak- Szymañskiej. Dla nas,
dla redakcji „Mieszkañca”,
mi³ym zaskoczeniem by³o to,
¿e jak tylko nasz reporter
przekroczy³ próg siedziby
ko³a, to zgromadzeni tam
cz³onkowie bez problemu
rozpoznali przedstawiciela
naszej redakcji. I nie jest
wa¿ne, jak to zrobili. Wa¿ne
jest, jak zrobili to, ¿e potrafi-
li do siebie zaprosiæ setki po-
staci z panteonu polskiej kul-
tury i sztuki... rosa

A¿ piêæ wariantów po³¹czenia
uk³adu komunikacyjnego Tra-
sy Olszynki Grochowskiej
z ul. Ostrobramsk¹ i Grochow-
sk¹ zaproponowa³y w³adze
Warszawy. Nad tymi warianta-
mi, 3 marca, debatowali radni
dzielnicy Pragi Po³udnie.

Wczeœniej propozycjom Miasta przygl¹-
da³ siê zarz¹d dzielnicy i poszczególne komi-
sje. I to w³aœnie zarz¹d dzielnicy zarekomen-
dowa³ radnym, aby pozytywnie zaopiniowali
„Wariant 4”. – Wariant ten, w wêŸle z Tras¹
Siekierkowsk¹ jest wêz³em dwupoziomowym,
zapewnia powi¹zania ograniczone do kierun-
ków Wschód-Zachód i Zachód-Po³udnie... –
fachowym jêzykiem przedstawia³ propozycjê
Rados³aw Gwadera z po³udniowopraskiego
Wydzia³u Architektury i Budownictwa. Wa-
riant ten zapewnia najlepsze powi¹zania Tra-
sy Siekierkowskiej i Trasy Olszynki Gro-
chowskiej z ul. Ostrobramsk¹ i Grochowsk¹.

Trasa Olszynki Grochowskiej, to bardzo
wa¿na i oczekiwana czêœæ sto³ecznego uk³a-
du komunikacyjnego. Prace na jej przebie-
giem trwaj¹ ju¿ przesz³o 10 lat. Ujmuj¹c
z grubsza ma ona ³¹czyæ takie punkty, jak
Trasa Mostu Pó³nocnego, Trasa Toruñska,
Trasa Siekierkowska, Po³udniowa Obwodni-
ca Warszawy i Wa³ Miedzeszyñski. W reko-
mendowanym przez zarz¹d dzielnicy rozwi¹-
zaniu Trasa Olszynki Grochowskiej mia³aby
byæ poprowadzona estakad¹ nad Tras¹ Sie-
kierkowsk¹. By³aby to bardzo d³uga estaka-
da, ci¹gn¹ca siê a¿ do ul. Szaserów i dalej do
Zabranieckiej. - Zalet¹ tego rozwi¹zania,
czego nie maj¹ pozosta³e warianty – t³uma-
czy³ Rados³aw Gwadera -  Jest wyprowadze-
nie ruchu samochodowego z Goc³awia, ulic¹
Jana Nowaka-Jeziorañskiego, i skierowanie
go nie tylko w Trasê Olszynki Grochowskiej,
ale równie¿ w ul. Ostrobramsk¹ i w Trasê
Siekierkowsk¹.

Radni zauwa¿yli, ¿e preferowany wariant,
choæ jest relatywnie drogi, nie tylko stara siê

rozwi¹zaæ istniej¹ce problemy komunikacyj-
ne Goc³awia, ale równie¿ wybiega w przy-
sz³oœæ – zaspokoi potrzeby projektowanych
wzd³u¿ ul. Jana Nowaka-Jeziorañskiego no-
wych, wielkich osiedli mieszkaniowych.
O tych inwestycjach „Mieszkaniec” pisa³ kil-
kakrotnie. Przypomnijmy, ¿e pomiêdzy Gro-
chowem, Goc³awiem, Przyczó³kiem Gro-
chowskim, a Sask¹ Kêp¹ mog¹ powstaæ osie-
dla, w których zamieszka nawet ok. 30 tysiê-
cy osób.

Po³udniowoprascy rajcy debatowali rów-
nie¿ nad lokalizacj¹ „wêz³a przesiadkowego”,
czyli miejsca, które skupia³oby pêtlê tramwa-
jow¹, autobusow¹ oraz parking typu „Park &
Ride” (Parkuj i JedŸ). Tego typu parkingi
umo¿liwiaj¹ pozostawienie na nich w³asnego
auta i podró¿owanie do bardziej centralnych
czêœci stolicy komunikacj¹ miejsk¹. Rozwa-
¿ano m.in. dotychczasow¹ lokalizacjê, czyli
pêtlê tramwajow¹ na Goc³awiu, ale najbar-
dziej korzystna, choæ najdro¿sza, wyda³a siê
radnym lokalizacja w pobli¿u „Wêz³a Marsa”
(rejon ul. Lotniczej, Zaroœla, P³owieckiej
i Ostrobramskiej). Wg tego wariantu linia
tramwajowa mog³aby iœæ na poziomie „- 1”,
czyli pod ziemi¹, a na poziomie „0” ulokowa-
ne by by³y pêtle tramwajowa i autobusowa
oraz parking na ok. 400 samochodów. Jest te¿
miejsce na dzia³alnoœæ us³ugowo-handlow¹.
To chyba rzeczywiœcie najlepsza lokalizacja,
gdy¿ le¿¹cy przy zbiegu trzech dzielnic (Pragi
Po³udnie, Wawra i Rembertowa) „Wêze³ Mar-
sa” jest i bêdzie naturalnym wêz³em przesiad-
kowym.

Samorz¹dowcy z Pragi Po³udnie zaapelo-
wali te¿ do w³adz Warszawy o przeznaczenie
pieniêdzy zaoszczêdzonych przy realizacji
Trasy Mostu Pó³nocnego na modernizacjê
ci¹gu ul. ¯o³nierska – Marsa. Chodzi o nie-
bagateln¹ kwotê ok. 200 mln. z³. Ale zarów-
no w tej sprawie, jak i przy wyborze opisy-
wanych wczeœniej wariantów decyduj¹cy
g³os nale¿y do zarz¹du i rady Miasta. Cieka-
we, czy przy dalszych pracach zostan¹
uwzglêdnione opinie dzielnicowego samo-
rz¹du... ar

Imponująca działalność
Niesamowity jest kulturalno-oœwiatowy doro-
bek po³udniowopraskiego ko³a Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych, które w ubieg³ym ty-
godniu obchodzi³o swoje 25-lecie.

REKLAMA REKLAMA
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MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E

hurt detal
✓ grzejniki  

✓ wk³ady kominowe
✓ rury i kszta³tki (plastik, miedŸ)

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS
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REKLAMA REKLAMA

G³ównym organizatorem
rajdu by³ Hufiec ZHP Warsza-
wa Praga Po³udnie, który skupia
harcerzy z Rembertowa, Waw-
ra, Pragi Po³udnie i Weso³ej.
Wsparcia imprezie udzieli³y
w³adze Rembertowa
i Pragi Po³udnie oraz
po³udniowopraskie
Centrum Promocji
Kultury. 

O tym, ¿e harcerz
nie pali i nie pije al-
koholu wie ka¿dy. 
– A rajd „Olszynka
Grochowska” jest do-
brym przyk³adem na
to, jak dbamy o naro-
dow¹ pamiêæ i patrio-
tyzm – uwa¿a tropi-
cielka Iga £ukawska
ze 112 WDHiZ. Tra-
dycja rajdu siêga roku
1930, ale regularnie
organizowany jest on
od 50 lat. Jubileuszo-
wa impreza mia³a bar-
dzo szeroki wymiar.
W ramach rajdu m.in.
w CPK zosta³o przed-
stawione przez Teatr
„Paradox” widowisko, którego
treœci¹ by³y czasy i sytuacja
sprzed wybuchu Powstania Li-
stopadowego. W koœciele przy
placu Szembeka duszpasterz
harcerzy Diecezji Warszawsko-
Praskiej, ks. Marek Zdanowicz,
odprawi³ uroczyst¹ mszê œwiê-
t¹. By³ te¿ spacer dla warsza-
wiaków „Szlakiem 1831 r.”, wi-
dowisko historyczne wystawio-
ne przed powstañcz¹ mogi³¹
w Olszynce Grochowskiej,

a tak¿e nocna Gra Wêdrowni-
cza, której motywem przewo-
dnim by³a demokracja.

Z meldunku sk³adanego
w czasie apelu zamykaj¹cego
rajd namiestnikowi harcerskie-

mu phm. Karolowi Gzylowi
wynika³o, ¿e udzia³ w imprezie
wziê³o ponad pó³ tysi¹ca zu-
chów i harcerzy. Na apelu
w Olszynce Grochowskiej zgro-
madzili siê równie¿ ci, którzy
nie s¹ ju¿ czynnymi harcerzami.
– Myœlê, ¿e harcerstwo, pierw-
sze m³odzieñcze rajdy, ukszta³-
towa³o moj¹ przysz³oœæ – przy-
znaje Jacek Kowalewski z Pragi
Po³udnie, który jest przewodni-
kiem warszawskim. – Dzisiaj

historyczne i patriotyczne miej-
sca odwiedza³em razem z kole-
¿ankami w grupie... seniorów –
¿artuje pan Jacek. W rajdzie
brali te¿ udzia³ bardzo m³odzi
adepci skautingu. Po ca³ym
dniu rajdu pierwszoklasista An-
tek Mordes ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 12 w Weso³ej zapew-
nia, ¿e wcale go nie bol¹ nogi. –
By³o fajnie i pójdê na nastêpny
rajd – dodaje. Antek nie by³

jednak najm³odszym „rajdow-
cem”. Okaza³o siê, ¿e najm³od-
szym by³ szeœcioletni Kuba Ba-
reja z Rembertowa, który w na-
grodê otrzyma³ od zwi¹zanego
od lat z harcerstwem Leszka
Korneluka nagrodê specjaln¹ –
namiot. W uroczystym apelu
uczestniczy³y najwy¿sze har-
cerskie w³adze, na czele z ko-
mendantami Waldemarem Ko-
walczukiem i Piotrem Olejni-
czakiem. Magda K.

Jubileuszowa Olszynka ZHP
Przez trzy weekendowe dni, na prze³omie lu-
tego i marca, harcerze i zuchy z „Mieszkañ-
cowych” dzielnic brali udzia³ w imprezach
zwi¹zanych z 50. Jubileuszowym Rajdem
„Olszynka Grochowska”.

Rembertów
pamiêta

4 marca 1944 r. radiostacja
Komendy G³ównej AK zosta-
³a namierzona przez gestapo.
Pod budynek przy ul. Oku-
niewskiej 24 (obecnie Gawê-
dziarzy) podjecha³y wozy
z kilkudziesiêcioma ¿o³nie-
rzami niemieckimi. „Na tere-
nie „Obro¿y” pracowa³o stale
oko³o 5 stacji nadawczo-
odbiorczych Komendy G³ównej
AK, a tak¿e delegata rz¹du.
By³y one nieustannie nara¿one
na wykrycie przez niemieckie
urz¹dzenia namierzaj¹ce. Na
terenie „Obro¿y” Niemcom
uda³o siê czterokrotnie wykryæ
pracuj¹c¹ radiostacjê. Jedna 
z „wsyp”, maj¹ca miejsce 
w Rembertowie, upamiêtni³a
siê bohatersk¹ obron¹ radio-
stacji bronionej w ci¹gu 3 go-
dzin przez podchor¹¿ych1”. 

Polegli w walce pochowani
zostali na cmentarzu parafial-
nym przy ul. Grzybowej. Dele-
gacje: Rady i Zarz¹du Dzielni-
cy Rembertów m.st. Warszawy,
Akademii Obrony Narodowej,
Ko³a nr 3 „Dêby” Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w Rem-
bertowie, Ko³a nr 13 Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i By³ych WiêŸniów
Politycznych, Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa” przy
Akademii Obrony Narodowej
oraz Zespo³y Szkó³ nr 74 i 76
wraz ze Szko³¹ Podstawow¹ nr
217 - 4 marca w 65. rocznicê
tych wydarzeñ z³o¿yli kwiaty
pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ tê
tragediê. Organizatorami uro-
czystoœci byli: Szko³a Podsta-
wowa nr 217 oraz urz¹d Dziel-
nicy Rembertów. NJH

1 Fragmenty relacji pp³k Kazimie-
rza Krzy¿aka ps. „Bronis³aw”
dowódcy VII Obwodu „Obro¿a”
Okrêgu Warszawskiego AK 

W MIESZKAŃCU 16 marca 2009 r.
w godz. 15.00−16.00

Kto PIT−a nie błądzi
Wszystko o podatkach za rok 2008; o aktualnie obowi¹-
zuj¹cych wzorach zeznañ podatkowych (PIT-y), o wyso-
koœci w jakiej p³ac¹ podatek osoby pracuj¹ce i emeryci,
o wydatkach, jakie mo¿emy odliczyæ od naszych docho-
dów w ubieg³ym roku.

Na te i podobne pytania bêd¹ mogli pañstwo uzyskaæ od-
powiedzi od pe³ni¹cych dy¿ur Agnieszki PASIK – 
kierownika dzia³u podatku dochodowego i Danuty 
SYNOWIECKIEJ – st. inspektora Urzêdu Skarbowego
dla Warszawy Pragi.

Dy¿ur w poniedzia³ek 16 marca br. w godz.15.00-16.00
pod naszymi redakcyjnymi telefonami: 

022 813−43−83; 022 810−64−12.  

Jak rozliczamy się z fiskusem?
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REKLAMA REKLAMA

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

GIMNAZJALISTO!!!
Specjalnie dla Ciebie 

– Gie³da Po³udniowopraskich Szkó³
Ponadgimnazjalnych

pod honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie 

pana Tomasza Kucharskiego
23-24 marca 2009 r. w godz. 10.00-16.00

w budynku Zespo³u Szkó³ nr 5 
im. Stefana Kisielewskiego, 

ul. Szczawnicka 1.
W³asne oferty edukacyjne zaprezentuj¹

szko³y ponadgimnazjalne 
naszej dzielnicy.

PrzyjdŸ! Wybierz dla siebie najlepsz¹ szko³ê!

Zespół Szkół Sportowych 70
im. płk Henryka Leliwy−Roycewicza

04−393 WARSZAWA
ul. Siennicka 40
zaprasza na

DZIEŃ OTWARTY
18 marca o godz. 17.00

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klas 
IV i V szkoły podstawowej oraz  klas I gimnazjum

Składanie podań o przyjęcie do szkoły
do 30 kwietnia 2009r.

Stowarzyszenie Taoistycznego
TAI CHI

chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych
Oœrodek STTC – ul. Miedziana 11 – jeszcze 3 nowe grupy

Anin – Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42 
– œrody godz. 14.00, od 4 marca
Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach Warszawy.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.

Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0664 767 646, 022 636 90 93, 022 620 66 46, www.taichi.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 215
ul. Kwatery Głównej 13

prowadzi zapisy dzieci urodzonych w 2002r. 
na rok szkolny 2009/2010

do klasy I sportowej w dyscyplinie p³ywanie
Przyjmowanie kart zapisu dziecka w sekretariacie szko³y 

do 30.03.2009 r.
Dodatkowe informacje i karty zapisu dostêpne na stronie

www.sp215.info

GIMNAZJUM nr 20
w Warszawie 

ul. Afrykañska 11 
zaprasza uczniów szkó³

podstawowych 
i ich rodziców na

spotkanie informacyjne 
o naborze 

do naszej szko³y dnia 
18 marca

oraz 
25 marca 2009 r. 

o godz. 18.00 
w budynku szko³y.

Panie i Panowie: Wiosna idzie!
Œnieg stopnia³, s³oñce œwieci jaskra-
wiej… nie ma ju¿ najmniejszych w¹t-
pliwoœci – toniemy w brudzie! Trawni-
ki gin¹ pod skorup¹ psich kup, wokó³
krawê¿ników tony piachu, wszêdzie
pe³no opakowañ po chipsach, sniker-
sach, puszek po piwie, butelek. 

Œciany pokryte liszajami odpadaj¹cych tynków, budynki
przeznaczone do rozbiórki, strasz¹ sw¹ szpetn¹ nêdz¹. Nie
lepiej jest w rejonach domków jednorodzinnych i wilii. Pod
drzewkami, pod krzakami, wzd³u¿ siatek i p³otów pe³no
œmieci. Lasek Olszynki Grochowskiej wygl¹da niemal¿e jak
wysypisko. 

Czy musimy czekaæ a¿ œwie¿a zieleñ przykryje ten nasz
wstyd? Jak d³ugo bêdziemy udawaæ, ¿e wokó³ nas nie czuæ
smrodu? Czy wychodz¹c na spacer z dzieckiem nadal bê-
dziemy musieli z daleka omijaæ obfajdane psie trasy?

Oczywiœcie – najproœciej jest wys³aæ w teren oddzia³y
stra¿y miejskiej i policji. Nie twierdzimy, ¿e to nie bêdzie

konieczne. Nie mamy z³udzeñ, ¿e inaczej ni¿ przymusem
nie da siê skutecznie ograniczyæ plagi grafitti. Na zdjêciu
widaæ, jak po dwóch latach wygl¹da nasza, po³udniowo-
praska czêœæ Trasy Siekierkowskiej. Wiadukty zeszpecone
bohomazami, przejœcia techniczne w dŸwiêkoch³onnych
œcianach wyrwane, œciany pomazane. Po Trasie nieustan-
nie je¿d¿¹ patrole policji poluj¹ce na kierowców. Nie s³y-
szeliœmy, by raz uda³o im siê upolowaæ choæ jednego
wandala. Niechby na koszt swoich rodziców wymyli, wy-
czyœcili i wyremontowali, co zepsuli i zapaskudzili. S¹
przecie¿ wœród nas mieszkañcy, do których nie trafia ¿a-
den argument poza wyrokiem s¹du grodzkiego lub man-
datem.

Na pewno jednak w wiêkszoœci z nas tkwi pamiêæ niegdy-
siejszego, wiosennego sprz¹tania. Z wiosn¹ w ruch sz³y mio-
t³y, pêdzle, kielnie i wapno do bielenia drzewek. Grabie
zmienia³y najbardziej zrujnowany placyk w przyjemne miej-
sce, wolne od pozwierzêcych min. 

Ludzie s¹ z natury dobrzy, chc¹ ¿yæ kulturalnie, w schlud-
nym otoczeniu. Stwórzmy mo¿liwoœci, by nasze dobre cechy
mog³y siê ujawniæ i rozwin¹æ. 

Apelujemy do w³adz Pragi Po³udnie, Wawra, Rembertowa
i Weso³ej – zmobilizujcie samorz¹dy, mieszkañców, wspól-
noty mieszkaniowe, pomó¿cie organizacyjnie, zaanga¿ujcie
do pomocy s³u¿by porz¹dkowe. Niech nasze dzielnice zab³y-
szcz¹ na wiosnê. Niech nasze klatki schodowe, podwórka
i ogródki przyci¹gaj¹, a nie odpychaj¹ wzrok.

Apelujemy te¿ do w³aœcicieli psów, które sami przecie¿
kochamy. W krajach Europy Zachodniej jest nie do pomy-
œlenia, ¿eby w³aœciciel psa nie sprz¹tn¹³ po swoim pupilu
tego, co ka¿dy pies zostawia na ulicy czy trawniku. Nie
sprz¹tn¹æ po swoim psie, to ogromny wstyd, cywilizacyj-
na samodegradacja… Czy my jesteœmy gorsi? Czy musi-
my zostawiaæ po sobie ekologiczne pobojowisko, czy ka¿-
dy trawnik w naszej dzielnicy to od razu musi byæ „psie
pole”? 

Mamy do w³adz dzielnic sporo uwag, czêsto pretensji, ale
wszystkiego nie da siê na nich zrzuciæ. Jakoœæ naszego ¿ycia,
nasz komfort lub dyskomfort w znacznym stopniu zale¿¹ od
nas samych. Samo siê nie brudzi i samo siê nie niszczy.
A i burmistrz nie biega przecie¿ ze sprayem i nie patrzy, co
by tu jeszcze zmalowaæ. 

Redakcja
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AUTO−MOTO

� Kupiê Corsê – Fabiê. 
Tel. 0885-769-183

� Sprzedam forda - focusa II,
3,5-letni, srebrny, silnik wspól-
ny z volvo 1,6 tdci, 109 KM,
bardzo oszczêdny i dynamicz-
ny. Auto z salonu, bezwypad-
kowe, bezawaryjne. Pierwszy
w³aœciciel, niepal¹cy. Gara¿o-
wany, w œwietnym stanie,
z bardzo atrakcyjn¹ tapicerk¹.
Jeszcze pó³ roku na gwarancji.
Cena 36.500. Tel. 604-24-86-86

KUPIĘ

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

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

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

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

� Ksi¹¿ki - dojadê. 
Tel. 022 826-03-83; 0502-322-705
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
� Stare prospekty samochodo-
we. Tel. 0600-817-479
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

SPRZEDAM

� Etui plastikowe do d³ugopi-
sów w du¿ej iloœci. 

Tel. 022 816-00-32 wew. 23
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

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

FINANSE

� Biuro Rachunkowe – pe³en
zakres. Tel. 601-177-247
� Biuro Rachunkowe, ma³e
i œrednie firmy, ZUS, PIT. Do-
jazd do klienta. 

Tel. 0501-195-230
� Ksiêgowoœæ ma³ych i œre-
dnich firm, osobiœcie poprowa-
dzê, ¿yczliwie pomogê, cierpli-
wie wyjaœniê. 
Tel. 022 810-83-60; 0606-763-006

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

� Angielski skutecznie, tanio. 
Tel. 603-112-004

� Fizyka/Matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia umów, faktur, kontrak-
tów, instrukcji i warunków tech-
nicznych, aktów cywilnych,
œlubów. Poœrednictwo biur wy-
kluczone. Tel. 022 815-44-91; 

0601-35-18-64
� Francuski, wszystkie pozio-
my. Tel. 022 615-66-76; 

694-580-468
� J. polski. Tel. 691-923-889
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka - skutecznie,
dojazd. Tel. 0691-870-045
� Niemiecki. 
Tel. 022 672-94-46, 0698-19-48-48
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

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

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

Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam 

� Biuro Nieruchomoœci specja-
lizacja Praga Po³udnie, WA-
WER i okolice. 

Tel. 0500 027 621; 
0500 027 615; 022 810-18-27
� Dzia³kê budowlan¹ 724
m kw. w Rembertowie ul. Pade-
rewskiego 140. 

Tel. 0500-752-236
� Wawer. Mazowiecki Park
Krajobrazowy. Dzia³ki budow-
lane. Cena 550 pln/m kw.
Sprzedam bezpoœrednio. 
Tel. 667-981-682; 785-990-186
� Dzia³kê budowlano-roln¹, 10
tys.m kw. z mo¿liwoœci¹
podzia³u. 20 z³ za m kw., wszy-
stkie media. Okolice ¯elecho-
wa, 65 km od Warszawy. 

Tel. 022 872-90-74

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

� Pawilon 25 m kw. ul. Podol-
ska 5. Tel. 0602-711-883

DAM PRACĘ

� Ekspedientkê do sklepu spo-
¿ywczego. 
Tel. 506-333-983; 025 757-72-63
� Firma z bran¿y gospodarki
odpadami zatrudni osobê na
stanowisko: pracownik placo-
wy. Tel. 0602-232-070
�� Fryzjer, Goc³aw. Etat +
najwy¿szy procent. 

Tel. 0692-760-675
� Na 5 godzin dziennie mê¿-
czyŸnie w charakterze magazy-
niera na 1/2 etatu lub na umowê
– zlecenie. Tel. 022 870-57-15
�� Opiekunki, siostry PCK,
pielêgniarki do osób star-
szych zatrudniê. 

Tel. (022) 815-30-62

� Pani¹ do prasowania 1 raz
w tygodniu. Trakt Lubelski. 

Tel. 0500-119-594
RAMKA
�� Przyjmiemy kobiety i mê¿-
czyzn do pracy w sklepie ul.
Tarnowiecka 2. Tel. 022 740-
01-90
� Zatrudnimy kasjerów i sprze-
dawców. Tel. 022 547-05-43;

0510-203-907

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

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

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

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

0603-807-481
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne –
obs³uga. Porady. Miêdzylesie
ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 
0501-025-692

RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. Konkurencyjne ceny
ul. Grochowska 306/308 lok.
29. Tel. 022 879-92-29; 0502-
27-51-94; www.pietruk.eu 
�� SPRAWY NIERUCHO-
MOŒCIOWE adwokat Kata-
rzyna Michno-Nasierowska, ul.
Leszno 8 lok. 50, Warszawa.

Tel. 603-961-232;
022 403-33-95

RÓŻNE

� BHP, ppo¿. - pe³en zakres. 
Tel. 601-177-247

� Firma sprz¹taj¹ca oferuje
us³ugi wspólnotom mieszka-
niowym. Tel. 0600-854-799
� Kostiumy, garsonki – szycie
na miarê. Tel. 022 870-01-59
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE. TANIO
I SOLIDNIE! Tel. 0500-336-607 

❤ SERDECZNOŚCI ❤

❤❤ SWOIM KOBITKOM –
Ziutce, Iwonce, Tereni, Kasi
i Madzi oraz Agnieszce
w dniu Ich œwiêta 8 marca –
wszelkiej pomyœlnoœci ¿yczy –
M¹¿, Tata i Dziadek oraz
Opiekun senior Rodu Wiesiek 

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72
�� Si³ownia ATLETOR – 56
urz¹dzeñ, niskie ceny, rabat dla
kobiet, I-szy trening gratis! ul.
Be³¿ecka/Komorska. 

www.ATLETOR.pl  
Tel. 0501-599-703

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+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 6 m-cy gratis
i 37,90 z³/m-c, satelity bez
op³at, 900 programów, w tym
20 polskich (TRWAM, TVP1,
TVP2 i TVN), anteny TV – na-
ziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 022 815-47-25; 

0501-123-566 
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

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

� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 

Tel. 0609-542-545; 
022 810-70-88

� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa, kon-
serwacja, monta¿, instalacje
elektryczne, pralki. 

Tel. 601-936-805; 
022 612-92-70

�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 022 870-27-39; 
0502-208-813

��Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórza-
na – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy ul. Zamieniec-
ka 63. Tel. 022 610-23-05
RAMKA

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

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-

ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

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

�� G&G Elektronik – serwis
RTV. Naprawa telewizorów,
piloty – sprzeda¿ – anteny,
osprzêt, instalacje, monta¿. 

Tel. 022 671-33-22
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

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

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

0607-773-106
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.
Gaz., CO, piece, filtry. 

Tel. 0696-321-228
�� HYDRAULICZNE. 

TEL. 0516-508-397
� Lodówki, pralki. 

Tel. 022 671-80-49; 
0604-910-643; 0601-361-830
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. 

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

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

510-711-163
� Malowanie, tapetowanie,
sztukateria, doœwiadczenie. 

Tel. 022 810-90-22
� Malowanie, gipsy, panele. 

Tel. 609-394-164
�Meble na wymiar, garderoby,
inne.  www.emstol.republika.pl 

Tel. 0888-785-778
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja i rachunki. 

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

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

0697-120-312 
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50; 
0503-846-135

�� Naprawa telewizorów
u klienta, dojazd gratis. 

Tel. 022 671-94-53; 
0692-420-605

� Naprawa pralki, lodówki –
tanio! Tel. 603-047-616; 

697-120-312
RAMKA

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

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki. Profesjonalnie.
Suche po 4 godz. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 
0502-928-147

� Pralki, lodówki. 
Tel. 0601-361-830; 

022 671-80-49; 0604-910-643 

� Pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samocho-
dowej. Tel. 0510-126-840
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
RAMKA
Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy 
Tel. 0601-148-434
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Remonty, glazura, hydrauli-
ka, panele, malowanie. 

Tel. 671-05-82
�� REMONTY KOMPLEK-
SOWO. Tel. 0504-242-103
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
�� Sprz¹tanie biur, firm, blo-
ków, terenów zewn. Pranie
dywanów, wyk³adzin. 

Tel. 515-951-236
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

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

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

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

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

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

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 

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

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

ZWIERZĘTA

�14.09.2008 r. w Rembertowie
zagin¹³ kot pó³pers, bia³ojasno-
szary z czarn¹ plamk¹ na nosie.
NAGRODA!

Tel. 022 611-81-95 

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makulatu-
rê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 

Przeprowadzki. 
Bracia Ostromeccy. 
Tel. 0601-148-434
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny za-
kres. Kancelaria Prawna Pietruk
s.c. Konkurencyjne ceny ul.
Grochowska 306/308 lok. 29. 

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

Przyjmiemy kobiety i mê¿-
czyzn do pracy w sklepie 
ul. Tarnowiecka 2. 

Tel. 022 740-01-90

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

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

REKLAMA REKLAMA
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

ŚŚwwiiaatt  jjeesstt  ppeełłeenn  kkoolloorróóww,,  nniiee  zzaa−−
wwsszzee  ppoottrraaffiimmyy  zz nniicchh  uummiieejjęętt−−
nniiee  kkoorrzzyyssttaaćć..  OOttoo  kkiillkkaa  ssuuggee−−
ssttiiii..

BBiieell – podkreśla inne barwy,
oznacza niewinność, czystość,
sterylność; optycznie zwiększa
przestrzeń. W krajach Dalekiego
Wschodu to kolor żałoby.

CCzzeerrńń – w naszej kulturze
jest symbolem żałoby, śmierci,
ale też prestiżu i elegancji; jest
uważana za barwę wyrafinowa−
nia i tajemniczości. 

SSzzaarryy – tłumiący kolor smut−
ku, przygnębienia, depresji; wiele
jego odcieni postarza, podkre−
ślając zmarszczki. Lubią go
w ciemnych odcieniach ludzie in−
teresu – niektóre ciemne, grafi−
towe odcienie kojarzą się z wła−
dzą i wysokiej próby profesjona−
lizmem.

ŻŻóółłttyy – niesie optymizm, po−
prawia nastrój i podnosi samo−
ocenę, jeśli są to odcienie czy−
ste i jasne. To kolor życzliwych,
silnych emocjonalnie osób, chęt−
nych do pomocy i współdziała−
nia.

NNiieebbiieesskkii – chłodna barwa, ła−
godząca napięcia; korzystna
w sytuacjach stresujących.
Oznacza spokój, ciszę, rezerwę
pełną rozwagi, sprzyja skupie−
niu. Budzi zaufanie.

BBrrąązz to bezpieczeństwo, cie−
pło, solidność. Kojarzy się z zie−
mią, domem, chlebem. To często
barwa osób wrażliwych, z pasją.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Złoto… Dlaczego właśnie ono tak magnetycznie działa na ludzi,

stając się przyczyną wielkich namiętności, a nawet zbrodni? Z prze−
kazanych przez archeologów informacji wynika, że ceniliśmy je już
6.000 lat temu! Złoto to środek płatniczy, to niezrównany surowiec

jubilerski a także znakomita lokata kapitału.
Złoto można znaleźć wszędzie: wydobywano je w starożytnym Egipcie i obu Amery−

kach, a także w Rosji, Afryce i Australii czy Chinach, Indonezji i Papui Nowej Gwinei. Le−
genda o królu Midasie, który zamieniał w złoto wszystko, czego dotknął, powinna być
przestrogą dla wielu chciwców, z zachłannością gromadzących w skarbcach złoty kruszec. 

Z czasem złoto przestało stanowić jedynie o prywatnym bogactwie. Wraz z rozwojem
światowej gospodarki i ekonomii, w XIX wieku wprowadzono parytet złota dla większo−
ści walut wymienialnych. To ponownie, znacząco zwiększyło popyt na złoto. Wydobywa−
ne dziś w około 60 krajach świata w setkach, a nawet tysiącach ton, nie spowszedniało.
Sklepy jubilerskie mają oferty popularne, mają też luksusowe i wręcz elitarne, dla wy−
brańców fortuny. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Sa³atki nigdy siê nie nudz¹. Dla dbaj¹cych o li-
niê, dla wegetarian, dla alergików, dla grymaœni-
ków – ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ pysznego dla sie-
bie. Oto kilka inspiracji.

✓✓ Sa³atka, która mo¿e te¿ byæ smarowid³em do kanapek
lub nadzieniem do wytrawnych ptysiów: 10 deko tartego,
¿ó³tego sera zmieszaæ z t¹ sam¹ iloœci¹ posiekanych drobno korniszonków, ma³¹ ce-
bul¹ pokrojon¹ w drobn¹ kostkê, niedu¿ym, startym na grubej tarce jab³kiem. Wymie-
szaæ, dodaæ ³y¿kê – dwie majonezu, wymieszaæ ponownie. Jeœli trzeba, dodaæ nieco
soli, cukru lub œwie¿ego soku z cytryny. Kto lubi, mo¿e obficie posypaæ natk¹ – to bar-
dzo zdrowe!

✓✓ Sa³atka oszczêdnych: wygotowane miêso z roso³u mo¿na te¿ ciekawie podaæ
na zimno, niezale¿nie od tego, czy to kura, wo³owina czy mieszanka obu miês.
W zgrabn¹ kostkê kroimy zimn¹ w³oszczyznê z roso³u oraz roso³owe miêso, oczy-
szczone z czêœci t³ustych czy ¿ylastych. Do tego dodajemy, zale¿nie od iloœci roso³o-
wych sk³adników, jedn¹ spor¹ cebulê, 3–4 jêdrne ogórki kiszone, 2-3 jaja na twardo
– wszystko pokrojone w kosteczkê. Kto lubi, mo¿e dosypaæ kukurydzy z puszki lub
zielonego groszku – znakomity jest tu groszek mro¿ony, ale konserwowy te¿ siê
nadaje, ewentualnie dodaæ gotowane ziemniaki równie¿ pokrojone w kostkê. Miesza-
my, dodajemy odrobinê œwie¿o zmielonego pieprzu, 2-3 ³y¿ki ³agodnej musztardy, ³y¿-
kê dobrej, gêstej œmietany i majonez. Gdy gotowa, odstawiamy na pó³ godziny do lo-
dówki. Znakomita!

✓✓ Sa³atka Marianny: trzy z¹bki czosnku posiekaæ i rozetrzeæ z sol¹, nastêpnie
mocno wymieszaæ z naturalnym jogurtem (ma³y kubek) lub, jeœli kto woli, kefirem.
Dwie - trzy czubate ³y¿ki rodzynek namoczyæ w letniej wodzie. Garœæ orzechów w³o-
skich ³uskanych wrzuciæ do wrz¹tku na 1 minutê (nie d³u¿ej!), na du¿ym gazie, po
czym szybko ods¹czyæ i sch³odziæ zimn¹ wod¹. M³odego, niewielkiego kalafiora
podzieliæ na drobne ró¿yczki, wymieszaæ je z niewielk¹ puszk¹ kukurydzy, orzechami
i rodzynkami. Na wierzchu u³o¿yæ ser feta, pokrojony w kostkê wielkoœci ró¿yczek ka-
lafiora. Zalaæ wszystko jogurtem z czosnkiem, odstawiæ do lodówki na dwie – trzy go-
dziny. Nastêpnie delikatnie wymieszaæ i serwowaæ na stó³. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Dyrektor pyta kierownika: − No, to jak? Brał

pan łapówki?! − No… brałem… − Sam?! − No
sam… − Dużo pan wziął?! − No… jak to po−
wiedzieć… − Konkretnie: na dwóch starczy?

☺ ☺ ☺
Idzie drogą królik i pali papierosa. Krowa na ten widok mruczy:
– Taki mały i pali papierosy!
– Phi! – odpowiada królik. – Taka duża i chodzi bez stanika!

☺ ☺ ☺
Pewien zahukany dotychczas mąż naczytał się piąte przez

dziesiąte o asertywności i postanawia od razu wypróbować
nowe umiejętności. Po pracy zamiast jak zwykle śpieszyć do
domu, idzie z kolegami na piwo. Wraca wieczorem i wład−
czo oświadcza rozjuszonej żonie:

− Dość tego! Teraz JA będę w domu panem! Teraz JA bę−
dę mówił, a ty słuchasz i milczysz, jasne?! Dawaj no biegiem
kapcie, obiad i pilota od telewizora, potem sjesta z piw−
kiem – musi być zimne! Drzemka, kąpiel… Chyba jasne, kto
mnie po kąpieli ogoli, ubierze i uczesze?! No, pytam, KTO?!!!

− Zakład pogrzebowy, kretynie!!! WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

W najbli¿szym czasie na pierwszy plan wysun¹
siê sprawy zawodowe. Mo¿e wpadniesz na dobry
pomys³? Niewykluczone okazje do zarobienia do-
datkowych pieniêdzy lub nawi¹zania u¿ytecz-
nych znajomoœci. Staraj siê tylko unikaæ sytuacji
gro¿¹cych wybuchem konfliktu. Planety podsyca-
j¹ Twoj¹ ambicjê, wiêc emocje mog¹ Ci siê wy-
mkn¹æ spod kontroli. 

�� BYK 22.04-21.05
W najbli¿szym czasie bêdziesz mia³ dar zjedny-
wania sobie sympatii. Zrobisz dobre wra¿enie na
rozmówcach i partnerach w interesach. Pamiêtaj,
¿e warto bywaæ wœród ludzi, sk³adaæ wizyty, za³a-
twiaæ wa¿ne sprawy drog¹ zabiegów dyploma-
tycznych. Zdrowie i samopoczucie bêdziesz mieæ
wspania³e, z têsknot¹ wygl¹dasz wiosny i ma-
rzysz o wyprawie na zielon¹ trawkê…

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Na razie niczego nie zaczynaj na „³apu-capu”!
Wstrzymaj siê z realizacj¹ nowych projektów, tyl-
ko staraj siê odrobiæ zaleg³oœci i zakoñczyæ bie-
¿¹ce sprawy, by mieæ spokojniejsz¹ g³owê na naj-
bli¿sze dni. Niestety, pod koniec miesi¹ca Twoje
plany mog¹ lec w gruzach, bo spadn¹  na Ciebie
obowi¹zki, których wczeœniej nie bra³eœ pod uwa-
gê. Warto zainteresowaæ siê zdrowiem, zrób kon-
trolne badania, idŸ do dentysty na przegl¹d
i zdrowo siê od¿ywiaj. 

�� RAK 22.06-22.07
W najbli¿szych tygodniach mo¿e bêdziesz chcia³
zmieniæ coœ w swoim ¿yciu. Twoje sprawy zawo-
dowe mog¹ nabraæ przyœpieszenia. To bêdzie do-
bry moment by wystartowaæ z ambitnym projek-
tem, za³atwiæ wa¿n¹ sprawê urzêdow¹ lub wyje-
chaæ w ciekaw¹ podró¿. Warto pomyœleæ o ma-
³ych zmianach np. przemeblowaæ mieszkanie.
Ca³a naprzód! Wykorzystaj sytuacjê i zrealizuj
marzenia.

�� LEW 23.07-23.08
W najbli¿szym czasie zaczniesz myœleæ o wiêk-
szych lub mniejszych zmianach. Niech to bêd¹
zmiany konstruktywne, bo chc¹c szokowaæ oto-
czenie niczego nie zyskasz. W kontaktach towa-
rzyskich bêdziesz wiód³ prym, tylko postaraj siê
nikogo nie zagadaæ na œmieræ. Najlepiej by³oby
nauczyæ siê s³uchaæ innych. Ludzie maj¹ du¿o
ciekawych rzeczy do opowiedzenia, trzeba tylko
wiedzieæ gdzie nadstawiæ ucho.

�� PANNA 24.08-23.09
Przed Tob¹ czas pe³en okazji i szans, ale przede
wszystkim wykorzystaj go na za³atwienie wa¿-
nych spraw urzêdowych. Panie urzêdniczki bêd¹
pe³ne dobrej woli i potraktuj¹ Ciê z ¿yczliwoœci¹.
Mo¿esz zacz¹æ eksperymentowaæ z mod¹ – jakiœ
ciuszek lub zmiany w wygl¹dzie bardzo poprawi¹
Ci nastrój. W sprawach zawodowych skoncentruj
siê na tych, które trzeba za³atwiaæ w jedwabnych

rêkawiczkach. Trudne negocjacje pójd¹ Ci jak
z p³atka.

�� WAGA 24.09-23.10
Tobie Wago, mo¿na tylko pozazdroœciæ, bo masz
przed sob¹ wspania³e chwile. Przejdziesz przez
najbli¿sze 2 tygodnie tanecznym krokiem i z g³ow¹
woln¹ od trosk. Mo¿esz odkryæ nowe zaintereso-
wania, wejœæ w nowe œrodowisko i poznaæ ludzi,
którzy podobnie jak Ty lubi¹ cieszyæ siê ¿yciem.

�� SKORPION 24.10-23.11
Jeœli odsuniesz na bok emocje i rzeczowo oce-
nisz swoj¹ sytuacjê, w najbli¿szym czasie od-
niesiesz korzyœci w sprawach urzêdowych, ban-
kowych lub finansowych. Pamiêtaj, abyœ nie tra-
ci³ jasnoœci myœlenia i nie ulega³ sentymentom.
Bêdzie to równie¿ dobry czas na zasiêgniêcie
porady u specjalistów. Mi³e chwile spêdzisz
z Rakiem.

�� STRZELEC 24.11-22.12
W najbli¿szych dniach aura bêdzie umiarkowanie
sprzyjaj¹ca. Potrzeba bêdzie cierpliwoœci i samo-
zaparcia, aby doprowadziæ do koñca wszystko to,
co sobie zaplanowa³eœ. Jeœli Twoim problemem
s¹ bóle g³owy, miej przy sobie odpowiednie ta-
bletki, bo mog¹ siê przydaæ. W Twoich finansach
mo¿e byæ ma³e zamieszanie, dlatego trzymaj rê-
kê na pulsie. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Wprawdzie nikt i nic nie zwolni Ciê od zarobienia
pieniêdzy i zajmowania siê zwyk³ymi, codzienny-
mi sprawami, ale teraz Twoje ¿ycie mo¿e byæ
znacznie ciekawsze. Mo¿esz byæ œwiadkiem inte-
resuj¹cych wydarzeñ albo otrzymaæ wiadomoœci,
które zainspiruj¹ Twoj¹ wyobraŸniê i sk³oni¹ Ciê
do zmienienia czegoœ w Twoim ¿yciu. Czyjaœ lek-
komyœlnoœæ i niefrasobliwoœæ mo¿e doprowadzaæ
Ciê do rozpaczy.

�� WODNIK 21.01-19.02
Jeœli jesteœ zbyt impulsywny, staranniej dobieraj
s³owa. Zaoszczêdzisz sobie niepotrzebnych kon-
fliktów. Zawieraj znajomoœci, nawi¹zuj kontakty,
zadbaj o to, by Twoje plany nie odbiega³y za bar-
dzo od rzeczywistoœci. Odró¿niaj równie¿ przyja-
ció³ od pochlebców. W pracy Twoimi atutami bê-
d¹ wyobraŸnia i intuicja, ale jeœli nie bêdzie mo¿-
liwoœci byœ siê popisa³, idŸ do przodu metod¹
drobnych kroczków. 

�� RYBY 20.02-20.03
W najbli¿szych tygodniach, choæ tempo Twojego
¿ycia mo¿e byæ du¿e, marcowe s³oñce nastawi
Ciê bardziej ¿yczliwie do œwiata i sprawi, ¿e bê-
dziesz w romantycznym nastroju. Zwrócisz wiêk-
sz¹ uwagê na otoczenie i zapragniesz pog³êbiæ
zwi¹zki ³¹cz¹ce Ciê z bliskimi. W sprawach finan-
sowych uwa¿aj na przesadne inwestycje, lekko-
myœlnie zaci¹gniête kredyty prêdzej czy póŸniej
mog¹ zacz¹æ przysparzaæ Ci k³opotów.   

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 3/2009: „Dobra rada nie boli”.Nagrodê ksi¹¿ko-
w¹ wylosowa³a p. Krystyna Strzelecka z ul. Grójeckiej.                 Wa¿ne do 20.03. br.
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Pełnoletni Festiwal 
W sobotê 7 marca w XXVI LO im. gen. H. Jan-
kowskiego „KUBY” w Aninie odby³a siê 18.
ju¿ edycja Warszawskiego Miêdzyszkolnego
Festiwalu Teatralnego 2009. Edycja wyj¹tko-
wa, bo przecie¿ to w³aœnie w tym roku œwiê-
tuje swoje wejœcie w doros³oœæ!

Podczas festiwalu mo¿na by³o obejrzeæ krótki film przed-
stawiaj¹cy gor¹czkowe przygotowania do teatralnego maratonu.
Budowanie sceny, wnoszenie rusztowañ, ozdabianie sali... tym
wszystkim zajêli siê uczniowie pod przewodnictwem Jacka Sa-
domskiego – nauczyciela w-f. Ciê¿ka praca trwa³a ca³y tydzieñ.
Metalow¹ konstrukcjê sceny podarowa³ zak³ad ZWAR. Goœcie,
dziêki oœwietleniu i czerwonej kurtynie poczuli siê jak w praw-
dziwym teatrze.

Po prezentacji filmu wrêczono nagrody. Tych by³o wiele, bo
w Festiwalu wziê³o udzia³ wielu uczniów – niektórzy wyst¹pili
nawet w kilku sztukach. Za to zaanga¿owanie zostali oczywi-
œcie nagrodzeni.

Najlepszym aktorem zosta³ Krzysztof Kostkiewicz, a najlep-
sz¹ aktork¹ Monika G³owienko. Wystawiono g³ównie sztuki
z kanonu literatury – m.in.„Œluby panieñskie” Aleksandra Fre-
dry czy „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza. Jeden z uczniów

ambitnie postanowi³ nawet sam napisaæ sztukê dla swojej klasy,
za co zosta³ wyró¿niony i nagrodzony gromkimi brawami.
Z pewnoœci¹ o ¿adnej sztuce Festiwalu nie mówi fraszka Jana
Sztaudyngera: „Tu le¿y sztuka. Kto j¹ w grób po³o¿y³? Autor, re-
¿yser i aktorzy”. AgaB

Od bardzo d³ugiego
czasu rodzice uczniów
Szko³y Podstawowej Nr
312 przy ul. Umiñskiego
staraj¹ siê o przeniesienie
sklepiku, który w sto³ówce
zajmuje miejsce przezna-
czone dla dzieci. – Pierwsze
sygna³y w tej sprawie by³y
kierowane do dyrekcji szko-
³y ju¿ osiem lat temu –
mówi jeden z rodziców. Do
tej pory ich dzia³ania by³y
praktycznie bezskuteczne.
Pod koniec lutego pojawi³a
siê szansa na rozwi¹zanie
problemu. 

– To jakaœ chora, nienor-
malna sytuacja, w której dy-
rekcja szko³y godzi siê, ¿eby

zabraæ czêœæ miejsca prze-
znaczonego na to, aby dzie-
ci mog³y w normalnych wa-
runkach spo¿ywaæ posi³ki
i przeznacza to miejsce na
sklepikowy biznes – oburza
siê jeden z warszawskich
pedagogów. – Ciekawe, czy
u siebie w domu pani dyrek-
tor nakrywa goœciom przy
parapecie, czy przy stole...?
Pikanterii sprawie dodaje
tak¿e to, ¿e sklepik, choæ
znajduje siê na terenie pod-
stawówki jest przeznaczony
dla uczniów przyleg³ego li-
ceum im. Zbigniewa Her-
berta. – Nasze dzieci maj¹
osobny sklepik – mówi Kry-
styna Jakubowska wicedy-
rektor szko³y podstawowej,
w której znajduje siê wspól-
na sto³ówka. Sprawa prze-
niesienia sklepiku wydaje
siê byæ bardzo skompliko-
wana. Przybra³a wrêcz ran-
gê wielostronnego konflik-
tu. Prócz dyrekcji obydwu
szkó³, Rady Rodziców nad
rozwi¹zaniem problemu po-
chyli³y siê w³adze dzielnicy.
W grudniu ubieg³ego roku,
w obecnoœci Jaros³awa Kar-
cza wiceburmistrza Pragi
Po³udnie rodzice podpisali
porozumienie z dyrekcjami
szkó³. Zosta³a ustalona no-
wa lokalizacja sklepiku
oraz to, ¿e koszty demonta-
¿u starego sklepu i adaptacji
w nowym miejscu zostan¹

pokryte przez liceum i w³a-
dze gminy. 

Nie min¹³ tydzieñ od
podpisania porozumienia,
a pozosta³e strony konfliktu
otrzyma³y pismo Bo¿eny
Gromadzkiej dyrektor li-
ceum, ¿e „ustalone miejsce
jest niezgodne z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami prawa”
oraz nie uzyska³o akcepta-
cji Kierownika Sekcji Hi-
gieny Dzieci i M³odzie¿y.
Rodzice zaprosili do szko³y
przedstawiciela SANEPID-
u, który potwierdzi³, ¿e
uzgodnione miejsce nie
spe³nia okreœlonych wyma-
gañ. Ponownie rozpoczê³o
siê szukanie nowej lokali-

zacji sklepiku. W tej spra-
wie, pod koniec lutego, ro-
dzice udali siê do burmi-
strza Pragi Po³udnie Toma-
sza Kucharskiego. – Nie
mamy niczego na piœmie –
mówi¹ rodzice. – Ale do-
wiedzieliœmy siê, ¿e sklepik
bêdzie przeniesiony do li-
ceum, a dyrekcja podsta-
wówki zakupi dodatkowe
stoliki do sto³ówki. Do rea-
lizacji tych zobowi¹zañ ro-
dzice podchodz¹ jednak
doœæ nieufnie. Trudno siê
im dziwiæ, skoro przez tak
d³ugi czas walki o sprawê
wydawa³oby siê oczywist¹,
sklepik, parafrazuj¹c Wy-
spiañskiego, trzyma siê
mocno. 

– Rzeczywiœcie, zosta³o
zawarte porozumienie – za-
pewnia „Mieszkañca” Kry-
styna Jakubowska. – Skle-
pik bêdzie przeniesiony na
drugie piêtro i nasze dzieci
nie bêd¹ mia³y do niego do-
stêpu. Prace budowlane za-
mierzamy przeprowadziæ
w czasie wakacji. Bêdziemy
przygl¹daæ siê, czy ostatnie
porozumienie tym razem
zostanie wype³nione. Na ra-
zie pewne jest jedno – dzie-
ci z podstawówki przy ul.
Umiñskiego bêd¹ w doro-
s³ym ¿yciu umia³y odnaleŸæ
siê na ka¿dej „parape-
tówie”. Ale chyba to nie
o to chodzi... borek

DOŒWIADCZENIE
w „parapetówach”?

W jednej z po³udniowopraskich podsta-
wówek uczniowie zmuszeni s¹ jeœæ obia-
dy przy... okiennych parapetach. Dzieje
siê tak, gdy¿ czêœæ miejsca w sto³ówce
zajmuje szkolny sklepik.
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Œrednio d³ug na osobê
wynosi ponad 13 tysiêcy z³o-
tych. Rekordzista zalega
z czynszem na kwotê osiem-
dziesiêciu tysiêcy z³otych.
D³ug pani Marii wynosi 35 ty-
siêcy. Do tego dochodz¹ od-
setki. Sp³ata przekracza jej
mo¿liwoœci. Gmina ju¿ wnio-
s³a do s¹du sprawê o eksmi-
sjê. Dlaczego pani Maria nie
p³aci³a czynszu? Powodem
by³o za³amanie nerwowe,
w wyniku którego popad³a
w alkoholizm. OtrzeŸwienie
przysz³o dwa lata temu. 

- M³odszy syn by³ w pi¹tej
klasie podstawówki. Uczy³ siê
bardzo dobrze – mówi pani
Maria, która nie chce ujawniæ
ani twarzy ani nazwiska. - Dla
syna podjê³am leczenie, prze-
sz³am operacjê i przesta³am
piæ. Od pó³ roku mam sta³¹
pracê i ubezpieczenie. I tylko
to, ¿e w ka¿dej chwili mo¿emy
wyl¹dowaæ na ulicy spêdza mi
sen z powiek. 

Niestety, kobiecie grozi eks-
misja z mieszkania komunal-
nego. Biuro Porad Obywatel-
skich poradzi³o, by p³aci³a bie-
¿¹cy czynsz, a do Skarbnika m.
st. Warszawy napisa³a pismo
z proœb¹ o anulowanie odsetek,

i umorzenie czêœci lub nawet
ca³oœci d³ugu. Czy skarbnik
przychyli siê do jej proœby?
Nie wiadomo. Zanim przyjdzie
odpowiedŸ, w S¹dzie Rejono-
wym odbêdzie siê rozprawa.
Czy s¹d podejmie decyzjê
o eksmisji samotnej matki?

Przypadek pani Marii jest
skrajny. Nie zawsze przyczy-
n¹ niep³acenia czynszu jest
choroba alkoholowa. S¹ nimi
i bezrobocie i nag³e pogorsze-
nie siê stanu zdrowia na sku-
tek wypadku. 

- Wiêkszoœæ ludzi, którzy za-
d³u¿aj¹ siê i nie p³ac¹ czynszu
robi¹ to, bo perspektywa kon-
sekwencji jest niezwykle odle-
g³a – mówi Ma³gorzata Ka-
Ÿmierczak z Biura Porad Oby-
watelskich. – Ludzie najpierw
p³ac¹ telefon, pr¹d, wodê
i gaz, bo to b³yskawicznie mo-
¿e im zostaæ odciête. O utra-
cie dachu nad g³ow¹ na sku-
tek zalegania z czynszem na-
wet nie myœl¹. 

Od ubieg³ego roku sto³ecz-
ny Ratusz wspó³pracuje
z Biurem Porad Obywatel-
skich, które prowadzi pro-
gram „Poradnictwo obywatel-
skie dla osób zagro¿onych
utrat¹ mieszkania”.

Celem programu jest przede
wszystkim zachêcenie d³u¿ni-
ków do jak najwczeœniejszego
reagowania, gdy tylko pro-
blem siê pojawi; wskazanie
dzia³añ, które mo¿na podj¹æ,
aby nie dopuœciæ do ostatecz-
nego rozwi¹zania, jakim jest
eksmisja oraz pokazanie mo¿-
liwoœci prawnych wyjœcia
z trudnej sytuacji (dodatek

mieszkaniowy, wyst¹pienie
o roz³o¿enie na raty d³ugu
itp.). Z roku na rok jest coraz
wiêcej orzekanych eksmisji
z przyznanym uprawnieniem
do lokalu socjalnego. Zgodnie
z prawem to gmina, czyli 

m. st. Warszawa, musi zapew-
niæ mieszkanie osobom z ta-
kim orzeczeniem. Ludzie,
którzy stracili mieszkania
spó³dzielcze zaczêli ubiegaæ
siê o lokale socjalne od mia-
sta. Takich osób by³o ponad
40% spoœród wszystkich ocze-
kuj¹cych. Dlatego czas ocze-
kiwania na mieszkanie komu-
nalne wyd³u¿y³ siê. Teraz na

lokal od miasta czeka ponad
1600 osób. Na koniec 2007 r.
(stan zad³u¿enia na koniec ro-
ku 2008 bêdzie znany dopiero
w kwietniu) zad³u¿enie mie-
szkañców z tytu³u niep³acenia
czynszu siêga³o prawie 158

mln z³. Za te pieni¹dze mo¿na
wybudowaæ prawie 2000
piêædziesiêciometrowych
mieszkañ. A to oznacza, ¿e
gdyby wszyscy, którzy zalega-
j¹ z czynszem uregulowali

swoje nale¿noœci,1600 osób
czekaj¹cych na lokale socjalne
dosta³oby je niemal b³yska-
wicznie. Niestety to tylko licz-
by i matematyczne analizy. 

Prawda jest taka, ¿e jest
i d³ug i rosn¹ca kolejka ocze-

kuj¹cych. Na szczêœcie s¹
i dobre wiadomoœci. Zgodnie
z analizami ratusza d³u¿ników
ju¿ nie przybywa w takim
tempie, jak to mia³o miejsce
w 2003 i 2004 roku. Nadal
jednak s¹. 

– Aby zapobiegaæ zad³u¿a-
niu siê mieszkañców Warsza-
wy, ratusz przy³¹czy³ siê do
programu „Poradnictwo oby-
watelskie dla osób zagro¿o-
nych utrat¹ mieszkania” –
mówi Bogdan Jasko³d dyrek-
tor Biura Polityki Spo³ecznej
m. st. Warszawy. 

Dziêki wspó³pracy ró¿nych
biur i jednostek urzêdu miasta,
pracownicy Biura Porad Oby-
watelskich dotarli do szerokiej
grupy odbiorców. Wydruko-
wane zosta³y ulotki informuj¹-
ce o mo¿liwoœci uzyskania
bezp³atnej porady. Ulotki zaty-
tu³owane „Nie straæ mieszka-
nia. Szukaj pomocy, gdy masz
problemy z p³aceniem czyn-
szu” zosta³y wys³ane przez
Administracje Domów Komu-
nalnych do tych mieszkañców,
u których pojawi³ siê problem
z op³at¹ za mieszkanie.

W ramach programu opra-
cowany zosta³ poradnik „Za-
d³u¿enia czynszowe” infor-
muj¹cy o konsekwencjach za-
leg³oœci i wskazuj¹cy, jak
mo¿na zapobiegaæ utracie
mieszkania. Bezp³atny pora-
dnik jest udostêpniony w sie-
dzibie BPO oraz dzielnico-
wych Punktach Porad, a tak¿e
na stronie internetowej. Pra-
cownicy Biura Porad Obywa-
telskich podkreœlaj¹, im wcze-
œniej zad³u¿ona osoba siê do
nich zg³osi, tym ³atwiej udzie-
liæ pomocy. Niestety wiêk-
szoœæ zg³aszaj¹cych przycho-
dzi wtedy, kiedy maj¹ orze-
czon¹ eksmisjê. Wtedy po-
moc jest prawie niemo¿liwa.

(MKP)

Nie strać mieszkania!
Ponad 1/4 warszawiaków ma k³opo-
ty z p³aceniem czynszu. Wœród
nich ponad 60% stanowi¹ lokatorzy
mieszkañ komunalnych. 

Biuro Porad Obywatelskich
Organizacja Po¿ytku Publicznego (KRS 101748)

00-362 Warszawa, ul. Ga³czyñskiego 3,
tel./fax (48/22) 828 12 95, 

www.warszawa.bpo.engo.pl, 
e-mail: bpo@free.ngo.pl

W zesz³ym roku udzielono porad 645 zad³u¿onym oso-
bom, w wyniku których 83% z nich podjê³o dzia³ania,
12% sp³aci³o zad³u¿enie, 32% jest w trakcie sp³aty, a 56%
p³aci bie¿¹cy czynsz w ca³oœci. Osób zg³aszaj¹cych siê
do Biura Porad Obywatelskich z problemem zad³u¿enia
czynszowego stale przybywa, a dziêki uzyskanemu dofi-
nansowaniu z Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych
mo¿liwe jest kontynuowanie i pog³êbianie pracy. Dzia³a-
nia rozpoczête w ramach projektu „Poradnictwo obywa-
telskie dla osób zagro¿onych utrat¹ mieszkania” bêd¹
kontynuowane przez najbli¿sze pó³tora roku dziêki œrod-
kom Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego. Biuro Porad Obywatelskich,
Stowarzyszenie Centrum Informacji Spo³ecznej jest po-
zarz¹dow¹, niezale¿n¹ organizacj¹ udzielaj¹c¹ porad
osobom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
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Od 1 marca na osiedlu
„Wilga 2000” obowi¹zuje no-
wy regulamin korzystania
z dróg wewnêtrznych. Jest on
bardzo restrykcyjny, a przyjê-
te w nim rozwi¹zania s¹ ewe-
nementem, co przyznaj¹ za-
równo zwolennicy, jak i prze-
ciwnicy regulaminu. Czêœæ
mieszkañców uwa¿a, ¿e
wprowadzone przepisy s¹ nie-
zgodne z prawem, a inni oba-
wiaj¹ siê, ¿e mog¹ nie dostaæ
siê w³asnymi samochodami
na teren osiedla.

Kosztowne wjazdy

W³adze spó³dzielni posta-
nowi³y uporz¹dkowaæ ruch
wewn¹trz osiedla. W tym ce-
lu Rada Nadzorcza sformu³o-
wa³a specjalny regulamin.
Z jego zapisów wynika, ¿e
mieszkañcy chc¹cy wje¿d¿aæ
samochodami na teren osie-
dla musz¹ zakupiæ specjaln¹
kartê (ok. 120 z³.), op³acaæ
miesiêczne koszty „zwi¹zane
z utrzymaniem i eksploatacj¹
systemu kontroli” (5 z³.) oraz
regulowaæ miesiêczne op³aty
za u¿ywanie karty. Ta ostat-
nia op³ata wynosi ok. 24 z³.
jeœli ktoœ ma jeden samo-
chód, a ponad 70 z³. w przy-
padku drugiego auta. Jeœli ja-
kiejœ rodzinie zdarzy siê po-
siadanie a¿ trzech samocho-
dów (lub wiêcej), to za ka¿d¹
kolejn¹ kartê trzeba p³aciæ po

ok. 160 z³. Novum jest te¿ to,
¿e parkuj¹cy po pó³nocy na
terenie osiedla goœcie spó³-
dzielców bêd¹ musieli zap³a-
ciæ po 25 z³otych.

Parkingowa 
prowokacja

– Ten regulamin jest nie-
zgodny z prawem – mówi¹
oburzeni mieszkañcy. – Z ni-
kim nie by³ konsultowany. Na
terenie „Wilgi 2000” mie-
szkaj¹ nie tylko spó³dzielcy.
S¹ ludzie, którzy maj¹ w³asne
nieruchomoœci i spó³dzielnia
nie mo¿e im narzucaæ op³at.
W¹tpliwoœci budzi te¿ pobie-
ranie razem z czynszem op³a-
ty zwi¹zanej „z utrzymaniem
i eksploatacj¹ systemu kon-
troli”. Czêœæ spó³dzielców
zaskar¿y³a regulamin do
Walnego Zgromadzenia. 
– W regulaminie specjalnie
ujêliœmy trzymiesiêczny okres
przejœciowy jego obowi¹zy-
wania – wyjaœnia Paolo Ge-
sumunno przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej „Wilgi
2000”. – To taka, pewnego
rodzaju prowokacja, dziêki
której chcemy siê dowiedzieæ
co mieszkañcy s¹dz¹ o tych
przepisach. Przewodnicz¹cy
t³umaczy, ¿e od wielu kaden-
cji w³adze spó³dzielcze usi³o-
wa³y rozwi¹zaæ parkingowy
problem osiedla, ale nic z te-
go nie wysz³o. To pierwsza,

wcielana w ¿ycie próba,
która jest odpowiedzi¹ na
problemy mieszkañców,
którzy czasami nie mog¹ zna-
leŸæ miejsca do zaparkowa-
nia w³asnego auta.

Lawina pytañ
Z nowym regulaminem nie

zgadzaj¹ siê równie¿ nie-
którzy z przedsiêbiorców pro-
wadz¹cych na terenie osiedla

dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Uwa¿aj¹, ¿e utrudnienia
w komunikacji ogranicza
wolnoœæ wykonywania dzia-
³alnoœci gospodarczej. W³a-
dze spó³dzielni zapewniaj¹, ¿e

negocjuj¹ z przedsiêbiorcami
i bêd¹ stara³y siê wypracowaæ
jakiœ kompromis. Na razie wi-
docznym pozytywnym efek-
tem wprowadzenia regulami-

nu jest zmobilizowanie mie-
szkañców posiadaj¹cych sta³e
miejsca parkingowe i gara¿o-
we do korzystania w³aœnie
z tych miejsc. Ale iloœæ w¹t-
pliwoœci zwi¹zanych z nowy-

mi przepisami narasta z ka¿-
dym dniem. – Kto bêdzie po-
biera³ op³aty i czy do tego
uprawnienia? Czy jeœli to bê-
d¹ ochroniarze, to zaraz nie

prze³o¿y siê to na wzrost op³at
za ochronê w zwi¹zku z nowy-
mi obowi¹zkami? Kto bêdzie
wystawia³ faktury? Czy, skoro
bêdziemy p³aciæ, to ktoœ we-
Ÿmie odpowiedzialnoœæ za na-
sze auta? Czy zostanê wpu-
szczony, jeœli zapomnê karty
wjazdowej? – nie milknie la-
wina pytañ mieszkañców.

Jedno prawo

Paolo Gesumunno prosi ¿eby
podkreœliæ, ¿e intencj¹ wprowa-
dzenia regulaminu nie jest chêæ
zysku. Niemniej dodatkowe
koszty zwi¹zane z mo¿liwoœci¹
wjazdu na teren w³asnego osie-
dla s¹ dla mieszkañców bardzo
wysokie i mog¹ poch³on¹æ
rocznie nawet kilka tysiêcy z³o-
tych z rodzinnych bud¿etów. –
Z góry za³o¿yliœmy, ¿e ten regu-
lamin bêdzie musia³ ulec mody-
fikacji. Zapraszamy mieszkañ-
ców do dyskusji - zachêca prze-
wodnicz¹cy. – Ale z t¹ dyskusj¹
jest problem – skar¿¹ siê nieza-
dowoleni spó³dzielcy. – Gdy na
osiedlu pojawi³y siê ulotki pro-
testuj¹ce przeciwko regulami-
nowi, to w kilka minut zosta³y
uprz¹tniête... Restrykcje regu-
laminu obejm¹ wszystkich. –
Jestem z pochodzenia W³ochem
i lubiê ¿ycie towarzyskie – przy-
znaje przewodnicz¹cy Gesu-
munno. – I znajomi, których bê-
dê goœci³ po pó³nocy musz¹ al-
bo zostawiæ samochody gdzieœ
indziej, albo zap³aciæ za parko-
wanie. Wszyscy zgodnie przy-
znaj¹, ¿e najlepszym rozwi¹-
zaniem by³aby budowa wie-
lopoziomowego parkingu.

ar

Telefoniczna, ca³odobowa infoli-
nia ZTM ma teraz nowy numer
telefonu. Pasa¿erowie chc¹cy
uzyskaæ informacje o bie¿¹cym
funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej, przed dotychczaso-
wym numerem (94-84) musz¹
wybraæ „jedynkê”. 

Podstaw¹ zmiany jest rozporz¹dzenie Mini-
stra Infrastruktury z 28 lutego 2008 r. w sprawie
planu numeracji krajowej dla publicznych sieci
telefonicznych. Nowe regulacje poci¹gnê³y za so-
b¹ m.in. zmianê numerów skróconych. 

Jedynkê trzeba dodawaæ przed 4-cyfrowymi
numerami telefonicznymi rozpoczynaj¹cymi siê

cyfr¹ 9, z wyj¹tkiem tych, w których po cyfrze 9
nastêpuje 8 lub 9. Dotyczy to m.in. numeru info-
linii ZTM, a tak¿e numerów np. radio taxi, czy
pogotowia drogowego. Do 15 maja funkcjono-
waæ bêdzie jeszcze okres przejœciowy. Pasa¿ero-
wie bêd¹ mogli po³¹czyæ siê z infolini¹ dzwoni¹c
i pod numer cztero- i pod numer piêciocyfrowy
(94-84 i 194-84). Przed uzyskaniem po³¹czenia
us³ysz¹ krótkie nagranie, informuj¹ce o zmia-
nach. Po 15 maja po³¹czenie bêdzie mo¿na uzy-
skaæ wybieraj¹c wy³¹cznie numer z „jedynk¹”.
Nagranie przypominaj¹ce emitowane bêdzie do
koñca sierpnia. 

Zmianie uleg³ równie¿ numer „wypadkowy”,
pod którym przyjmowane s¹ zg³oszenia o wypad-
kach i kolizjach z udzia³em pojazdów komunika-
cji miejskiej. Nowy numer to 192-85. (b)

REMONT TRASY W−Z
15 marca rozpocznie siê najwiêkszy tegoroczny remont miejskiej infra-
struktury – przebudowa torowiska tramwajowego na trasie W-Z na od-
cinku od ul. M³ynarskiej do ul. Jagielloñskiej oraz na ul. M³ynarskiej. 

Powstan¹ nowe wiaty i usprawniaj¹cy komunikacjê wspólny pas ruchu dla autobusów i tramwa-
jów. Przy tej okazji wymienione zostan¹ wodoci¹g, magistrala ciep³ownicza, oœwietlenie, kable ener-
getyczne, gazoci¹g i nawierzchnia ulic. Most Œl¹sko-D¹browski zamkniêty bêdzie do 31 sierpnia.
Wszystkie zaplanowane na ten rok prace zakoñcz¹ siê do 17 paŸdziernika.

W czasie remontu torowiska na Trasie W-Z i wiaduktu Pancera, dziêki wprowadzeniu niekonwen-
cjonalnych zmian w organizacji ruchu, przez most Œl¹sko-D¹browski bêdzie mo¿na przejechaæ auto-
busem bez uci¹¿liwej przesiadki na Podzamczu. To bardzo dobra wiadomoœæ dla pasa¿erów komuni-
kacji miejskiej podró¿uj¹cych miêdzy pl. Bankowym a Dworcem Wileñskim. Podjêta zosta³a decyzja
o zmianach w organizacji ruchu na Podzamczu. Dziêki temu, ¿e autobusy bêd¹ mog³y jeŸdziæ „œlima-
kami” przy Trasie W-Z „pod pr¹d”, pasa¿erowie nie bêd¹ musieli siê przesiadaæ. W praktyce bêdzie
wygl¹da³o to nastêpuj¹co - autobus jad¹cy od strony pl. Bankowego zjedzie Nowym Zjazdem na Wi-
s³ostradê, wjedzie „pod pr¹d” ul. Grodzk¹ na most i dalej dojedzie do Dworca Wileñskiego. (ab)

Zaczynamy od jedynki

Drogie drogi na „Wildze”
Znowu zawrza³o na spó³dzielczym
Goc³awiu. Tym razem rzecz dotyczy
mieszkañców Osiedla S.M. „Wilga
2000”. A posz³o o drogi.




