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�� bezbolesne leczenie
�� nowoczesna protetyka
�� ortodoncja
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

NOWE INWESTYCJE!!!

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

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

18 LAT MIESZKAŃCA18 LAT MIESZKAŃCA

cccczzzzyyyyttttaaaajjjj     ssssttttrrrr....     7777

REKLAMA REKLAMA

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!

Niebywa³a
okazja

Ho, ho, ho, ale siê porobi³o.
Po raz pierwszy od wielu lat
przetargowe oferty firm, aspi-
ruj¹cych do wykonania war-
szawskich inwestycji s¹ ni¿-
sze ni¿ przewidywania sto-
³ecznych planistów. Na sa-
mym tylko Moœcie Pó³nocnym
mo¿na zaoszczêdziæ kilka-
dziesi¹t milionów z³otych, czy-
li inaczej mówi¹c - wybudo-
waæ most i jeszcze coœ dostaæ
w bonusie.

Kilka numerów „Mieszkañ-
ca” temu pisa³em, ¿e tak po-
winno byæ, jeœli tylko nasza
gospodarka porusza siê w ra-
cjonalnych obszarach. No
wiêc wygl¹da na to, ¿e siê po-
rusza. Jaki st¹d wniosek? ¯e
trzeba teraz wydawaæ jak naj-
wiêcej pieniêdzy, wiêcej na-
wet ni¿ przewiduj¹ bud¿ety.
Nawet zad³u¿aæ siê, bo sp³ata
kredytów w przysz³oœci i tak
bêdzie tañsza ni¿ kosztorysy
budów, gdy wróci do kraju bo-
om gospodarczy.

To wymaga porozumienia
ponad podzia³ami. Z ³atwoœci¹
bowiem mo¿na sobie wyobra-
ziæ, jakie larum mo¿e podnieœæ
opozycja: szalone pomys³y,
wydajemy wiêcej ni¿ nas staæ,
rozbuchanie inwestycyjne.
Prokuraturo, NIK-u - wkraczaj!

Tylko, ¿e by³oby to bardzo
krótkowzroczne dzia³anie. Za-
daniem rz¹dz¹cych miastem
jest takie przygotowanie pla-
nów i symulacji, ¿eby nawet
opozycja mog³a tylko pokiwaæ
g³ow¹ ze zrozumieniem: tak
to ma sens. Do dzie³a! Okazjê
mamy niebywa³¹.

Tomasz Szymański
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- Panie komendancie, kraj w kryzysie go-
spodarczym, prasa informuje, ¿e w nie-
których regionach kraju policji zaczyna
brakowaæ pieniêdzy na benzynê do radio-
wozów. Jak jest u nas? Czy pogorszy siê
stan bezpieczeñstwa publicznego na Pradze
Po³udnie, w Rembertowie, w Wawrze i We-
so³ej?

- Tegoroczny bud¿et - jak to siê teraz  mówi
- jest trudny, ale szczególnie spektakularnych
zdarzeñ nie spodziewam siê. Bêdziemy oszczê-
dzaæ, ale rozs¹dnie i rozwa¿nie. Na tegoroczne
finanse komendy trzeba patrzeæ w kategoriach
racjonalizacji kosztów. Policjanci wiedz¹ co ich
czeka: ¿adne, podkreœlam, ¿adne oszczêdnoœci
osobowe nie s¹ przewidywane. Nie bêdzie
mniejszej iloœci radiowozów poruszaj¹cych siê
po rejonach, nie bêdziemy wycofywaæ patroli
prewencyjnych. Oszczêdzaæ bêdziemy tam,
gdzie jest to zasadne.

- To nie odstawiamy radiowozów na ko³-
ki, a policjanci nie wykrêcaj¹ ¿arówek, by
oszczêdzaæ energiê elektryczn¹?

- ¯adnej „g³upawki” nie bêdzie. Zapew-
niam.

- Dobrze w takim razie, ¿e ubieg³y rok by³
hojny inwestycyjnie, w tym roku z dokoñ-
czeniem budowy komisariatów mog³oby
byæ ró¿nie...

- Ale zd¹¿yliœmy. W paŸdzierniku oficjalnie
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ nowy komisariat
w Wawrze, a w grudniu - w Rembertowie.
Œmia³o mogê powiedzieæ, ¿e tam ju¿ s¹ stan-
dardy XXI wieku -przestronne pomieszczenia,
nowe meble, wyposa¿enie biurowe i kompute-
rowe. W ubieg³ym roku ka¿dy komisariat
otrzyma³ z bud¿etu Miasta Sto³ecznego po 260
tysiêcy z³otych (Komenda Rejonowa - 520
tys.). Do dowolnego rozdysponowania wypo-
sa¿eniowego. Komisariat w Rembertowie ku-
pi³ np. Nissana Pathfindera i dwa fiaty plus
„doposa¿y³ siê” biurowo. W innych komisaria-
tach struktura zakupów by³a podobna - samo-
chody i sprzêt komputerowo-biurowy. To by³
potê¿ny zastrzyk potrzebnego sprzêtu, tego-
roczny bud¿et rzeczywiœcie nie pozwoli³by
nam pewnie na podobne zakupy. 

- A etaty? Jak ta sprawa wygl¹da?
- W lutym bie¿¹cego roku 25 naszych poli-

cjantów postanowi³o odejœæ ze s³u¿by. Nabyli

pe³ne prawa emerytalne, chcieli skorzystaæ
z korzystnej waloryzacji œwiadczeñ. W kolej-
nych miesi¹cach nie spodziewam siê równie
sporej grupy odchodz¹cych, a obecnie nie ob-
sadzonych mamy poni¿ej 10 proc. wszystkich
etatów. W garnizonie warszawskim, pomimo
trudnoœci finansowych, prowadzona jest rekru-
tacja nowych kandydatów. Sytuacja jest wiêc
pod kontrol¹.

- Jest Pan komendantem od oko³o roku.
Spróbujmy podsumowaæ ten okres. Co siê
uda³o w zwalczaniu przestêpczoœci, a co
nie?

- Od ³adnych kilku lat dynamika przestêp-
czoœci - generalnie - zmniejsza siê, w nie-
których kategoriach jest mniejsza nawet o kil-
kadziesi¹t procent. Oczywiœcie ten proces nie
bêdzie trwa³ w nieskoñczonoœæ, bo mrzonk¹
jest s¹dziæ, ¿e ca³kowicie wyrugujemy prze-
stêpczoœæ ze spo³eczeñstwa. Zbli¿amy siê do
momentu, gdy wykres przestêpczoœci bêdzie
przypomina³ sinusoidê - raz pewnych kategorii
przestêpstw bêdzie wiêcej, raz mniej.

- Jakich wiêc przestêpstw by³o mniej
w ubieg³ym roku?

- Dynamika przestêpczoœci rozbójniczej, li-
cz¹c rok 2008 w stosunku do poprzedniego,
wynios³a 97.9 proc. A wiêc jest poprawa. Ko-
lejna kategoria: kradzie¿ cudzej rzeczy - 94.5
proc. Kradzie¿e samochodów - jeszcze wyra-

Ÿniejsza poprawa - 83.4 proc. Kradzie¿e z w³a-
maniem - 73.8 proc.

- A w jakich obszarach pogorszy³o siê?
- Bójki i pobicia - wzrost jest pokaŸny, bo a¿

171 proc., ale mówimy o stosunkowo niewiel-
kich liczbach. Jeœli liczba bójek wzros³a
z czterdziestu kilku do ponad siedemdziesiê-
ciu, to statystycznie jest wiele, ale w mojej
ocenie wci¹¿ nie jest to jeszcze stan alarmowy.
Ale ostrzegawczy ju¿ tak. Wzrost mamy tak¿e
w kategorii „uszkodzenie mienia”. To te pi¹t-
kowo - sobotnie powroty z imprez, typowa
chuliganeria: rozbicie wiaty, porysowanie sa-
mochodów, wyrywanie lusterek itp.

- Monitoring miejski nie pomaga?
- Pomaga, ale kamery nie s¹ wszêdzie. A jak

wraca takie pijane, rozemocjonowane towa-
rzystwo, to siê wy¿ywa na koszach od œmieci,
szybach, autach stoj¹cych w cichych osiedlo-
wych uliczkach. Z t¹ kategoria przestêpstw bê-
dziemy chcieli energiczniej powalczyæ.

- O czasu do czasu przez „zielone osiedla”
naszych dzielnic: Wawra, Weso³ej, Rember-
towa, ale i Pragi Po³udnie przetacza siê fala
w³amañ do domków jednorodzinnych...

- ... rzeczywiœcie tak by³o na pocz¹tku roku
np. w Weso³ej. Podjêliœmy dzia³ania prewen-
cyjne, wysy³amy dodatkowe patrole munduro-
we i po cywilnemu. Teraz ju¿ jest spokojniej.
Zabezpieczyliœmy œlady, wci¹¿ szukamy
sprawców, najpierw powo³aliœmy specjaln¹
grupê operacyjn¹, teraz te dzia³ania przejê³a
Komenda Sto³eczna, a w jej sk³ad weszli tak¿e
nasi policjanci. Jestem przekonany, ¿e to tylko
kwestia czasu, a z³apiemy sprawców. Tak jak
i w innych przypadkach, gdy mieliœmy do czy-
nienia z pocz¹tkowo nieznanymi przestêpca-
mi, a wykryliœmy ich: sprawcê usi³owania za-
bójstwa na Stadionie X-lecia, grupê oszustów
podaj¹cych siê za policjantów czy w³amywa-
czy do samochodów, grasuj¹cych w okolicach
ulicy Siennickiej.

- Jak sobie radzicie z walk¹ z przestêpczo-
œci¹ narkotykow¹?

- Nie bêdê udawa³, ¿e to nie jest u nas pro-
blem. Bo jest. Walczymy. W ubieg³ym roku
przejêliœmy ponad 91 gramów heroiny, 32 gra-
my kokainy, 712 gramów marihuany, blisko
90 gramów amfetaminy. To spore wartoœci, ale
przez „rynek” przep³ywaj¹ zapewne znacznie
wiêksze iloœci narkotyków. Bêdziemy starali
siê byæ jeszcze skuteczniejsi.

Rozmawiał: Tomasz Szymański

N
AJTAŃ

SZY 

K
U
R
CZAK

W
 M

IEŚCIE

ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Rozbójnik z no¿em
O pó³nocy policjanci z refe-

ratu patrolowo-interwencyjne-
go zostali skierowani na ulicê
Styki do jednego z bloków,
gdzie pijany i agresywny 25-
letni Marek D. grozi³ no¿em lo-
katorom mieszkania, w którym
odbywa³a siê impreza. Kiedy
próbowano go uspokoiæ i wy-
prowadziæ z mieszkania, zacz¹³
wymachiwaæ no¿em i ci¹æ
drzwi wejœciowe oraz wybijaæ
szyby w drzwiach wewnêtrz-
nych prowadz¹cych do po-
szczególnych pokoi. Powód -
jego dziewczyna, z któr¹ wcze-
œniej siê pok³óci³, bra³a udzia³
w imprezie... Marek D. mia³ 1,3
promila alkoholu we krwi. 

Z³odziej „zawodowy”?
Rembertowscy kryminalni

zatrzymali mê¿czyznê, który,
jak sam twierdzi³, ¿yje ze z³o-
dziejstwa i trudni siê na co
dzieñ dokonywaniem kradzie-
¿y. 31-letni Piotr S. specjalizo-
wa³ siê w wynoszeniu z firm te-
lefonów, laptopów i innych
cennych przedmiotów. Funk-
cjonariusze ustalili, ¿e sw¹
przestêpcz¹ dzia³alnoœæ prowa-
dzi³ g³ównie na terenie Rem-
bertowa, Wawra i Z¹bek. W su-
mie us³ysza³ blisko 10 zarzutów
kradzie¿y. Policjanci nadal
ustalaj¹, czy mê¿czyzna ma na
sumieniu jeszcze inne czyny.
Wpad³ pod jedn¹ z hurtowni,
mia³ przy sobie narkotyki i na-
rzêdzia u³atwiaj¹ce w³amania.

Zamiast z³ota – tombak
Do komisariatu w Weso³ej

zatelefonowa³ w³aœciciel jed-
nego ze sklepów i poinformo-
wa³, ¿e dwóch m³odych mê¿-
czyzn próbuje oszukiwaæ na-

potkane osoby. Powiedzia³, ¿e
wchodz¹ do sklepów i sprze-
dawcom, jak i klientom oferu-
j¹ zakup z³otej bi¿uterii po
okazyjnej cenie. Zatrzymani
44-letni Andrzej P. i 51-letni
Zbigniew S. rzeczywiœcie po-
siadali przy sobie ³añcuszki
i wisiorki wykonane z ¿ó³tego
metalu. Z tombaku, a nie z³ota
- jak rekomendowali towar.
Obaj mê¿czyŸni dobrowolnie
poddali siê karze grzywny
oraz roku pozbawienia wolno-
œci w zawieszeniu na 3 lata.

I Straży Miejskiej

16 marca po godz. 10 rano
dosz³o do tragicznego wypad-
ku na budowie wêz³a komuni-
kacyjnego Marsa/P³owiecka.

W wykopie zasypanych zosta³o
dwóch robotników. Zajêli siê
nimi ratownicy z pogotowia ra-
tunkowego. Wczeœniej do szpi-
tala z obra¿eniami kolana ka-
retka odwioz³a drugiego z ro-
botników. W trakcie akcji ra-
towniczej ekipa stra¿y po¿arnej
wydoby³a zasypanego mê¿czy-
znê. Mimo to jego ¿ycia nie
uda³o siê uratowaæ. Stra¿nicy
miejscy wygrodzili i zabezpie-
czyli miejsce wypadku do
przybycia policji. (toms)

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

ul. Saska 46
www.obiadek-saska.pl 

Wszystkie potrawy s¹ nasz¹ w³asn¹
produkcj¹ na bie¿¹co

MO¯NA ZJEŒÆ NA MIEJSCU, 
ZAMÓWIÆ DO DOMU, BIURA
�� Organizujemy wesela ��

�� Komunie ��
�� Imprezy okolicznoœciowe ��
¯ywienie zbiorowe na terenie ca³ej Warszawy

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
ŒWI¥TECZNE

Zamówienia codziennie od godz. 1100

tel. 022 424-44-37
Czynne pon.-pt. 11-19; sob.11-15

DOSTAWA GRATIS: Saska Kêpa, Goc³aw

www.olszewski−studio.pl
Praga Południe 
ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534

Trudny budżet, ale damy radę!
„Mieszkaniec” rozmawia z podinspektorem Wojciechem
Janickim, komendantem Rejonowym Policji Warszawa VII.

REKLAMA REKLAMA



Zaskoczeni byli wszyscy. Wszyscy te¿ je-
dli, a¿ im siê uszy trzês³y, a apetyczny
aromat rozchodzi³ siê kusz¹c¹ chmurk¹.

Tak w³aœnie by³o na pokazie naczyñ znakomitej firmy
BergHOFF, kilka dni temu, na piêtrze Domu Handlowego 
FALA. Prawdê mówi¹c, banalne pokazy garnków nudz¹, ale
ten by³ absolutnie wyj¹tkowy! Kto nie chcia³by jeœæ podsma¿a-
nych kartofelków z chrupi¹c¹ skórk¹, lecz zdrowych dla ogra-
niczaj¹cych spo¿ycie soli i w dodatku – choæ obsma¿one – nie
nasi¹kniêtych t³uszczem? Kto nie chcia³by, by jarzynki na je-
go talerzu mia³y piêkny, ¿ywy kolor, a nie tworzy³y przygnêbia-
j¹c¹ masê? Marchewka, kalafior, broku³y wygl¹daj¹ „chrupi¹-
co”, a przecie¿ s¹ ugotowane! Czêstowano przepyszn¹, so-
czyst¹ polêdwic¹ z apetycznymi dodatkami, s³owem – uczto-
wano korzystaj¹c z umiejêtnoœci jednego z najs³ynniejszych
polskich mistrzów kuchni, pana Krzysztofa Wojtala, eksperta
kulinarnego, a przy tym – znakomitego gawêdziarza. 

Bo te¿ by³o o czym opowiadaæ! Ca³y pokaz zrealizowano przy
pomocy produktów BergHOFF, lidera na rynku nie tylko z uwagi
na piêkne garnki, patelnie i akcesoria. To firma wiod¹ca w sto-
sowaniu najnowoczeœniejszych, bezpiecznych dla zdrowia tech-
nologii, znacz¹co zmniejszaj¹cych zu¿ycie energii podczas
przygotowywania potraw. BergHOFF to odpowiednie rodzaje
stali (z najzdrowszych stalowych stopów 18/10) oraz specjalne,
grube i wielowarstwowe dna (do 8 mm!) odpowiednio ³¹czone
ze œciankami naczynia, którego parametry i kszta³t dobrano tak,
by nie marnowaæ ani odrobiny pozyskanego z kuchenki ciep³a.

Tajemnica tkwi te¿ w pokrywkach, które umiej¹ mierzyæ
temperaturê, regulowaæ wilgotnoœæ powietrza w naczyniu

(np. podczas dosma¿ania), a ich ergonomiczne uchwyty
sprawiaj¹, ¿e mieszaj¹c w garnku nie musimy odk³adaæ po-
krywki na bok, kapi¹c i brudz¹c kuchenkê oraz blat.

Naczynia BergHOFF to nowoczesne technologie, dopasowa-
ne do ró¿nych wymagañ klientów. Dno mo¿e mieæ wbudowany
specjalny, miedziany lub aluminiowy dysk, bardzo wa¿ny dla
w³aœciwoœci termicznych naczynia i powoduj¹cy, ¿e ciep³o do-
starczane jest do œrodka szybko i bez strat. R¹czki mog¹ mieæ
wstawki z przyjemnego w dotyku tworzywa, które siê nie nagrze-
wa. Gotowaæ mo¿na – dajê s³owo! – bez wody, na parze czy bez
t³uszczu a obróbka termiczna trwa naprawdê krótko, oszczêdza-
j¹c czas i energiê, znakomicie s³u¿¹c naszemu zdrowiu.

Ale BergHOFF to nie tylko piêkne, ultranowoczesne garnki
i patelnie: deski do krojenia, tarki, wyciskacze, m³ynki, akceso-
ria do wina, barbecue, kolekcje rewelacyjnych no¿y, sita,
otwieracze, sztuæce kuchenne i sto³owe i wiele innych akceso-
riów. Wszystko to – dostêpne w sklepie na I piêtrze DH FALA.

BergHOFF, Villa Italia i inne znakomite marki króluj¹ w lu-
ksusowych sklepach i modnych galeriach handlowych w ca-
³ym kraju. Tu, w Falenicy, mamy ten sam luksus w cenie szo-
kuj¹co ni¿szej ni¿ centrum - ni¿sze koszty w³asne i wyraŸnie
ni¿sze mar¿e! 

Sam sklep robi wra¿enie ju¿ od wejœcia – bo w ofercie s¹
nie tylko garnki i patelnie, lecz wszystko, co powinno mieæ siê
w kuchni i jadalni. Z wyj¹tkiem mebli, oczywiœcie.

W rega³ach z ciemnego drewna stoi przepiêkna porcelana–
to Villa Italia w mlecznych i œmietanowych, niezwykle wytwor-
nych odcieniach bieli. Wyszukane wzornictwo, ciesz¹ce oko
piêkn¹ lini¹ i szlachetn¹ form¹; klasyczne, romantyczne i no-

woczesne; zdobne w kwiatuszki, ornamenty, lecz tak¿e piêk-
ne sam¹ biel¹, podkreœlaj¹c¹ subtelne, delikatne kszta³ty.
A cena? Zdecydowanie korzystniejsza, ni¿ ceny w centrum
i bardzo, bardzo zachêcaj¹ca do zakupu. 

Ale niezwyk³e garnki i porcelana to nie wszystko. W tym sa-
mym miejscu, na s¹siednich rega³ach, mo¿na kupiæ
przedmioty rewelacyjnie u³atwiaj¹ce pracê kuchni, np. siliko-
nowe wa³ki do ciasta i silikonowe stolnice. Nie doœæ, ¿e wa³-
kowane ciasto nie przywiera do silikonu (kto wa³kuje ten wie,
jaka to wygoda), to jeszcze stolnicê mo¿na zwin¹æ w cieniut-
ki rulonik i przechowywaæ bez k³opotu. Ktoœ, kto dba tu o za-
opatrzenie, wie czym s¹ obowi¹zki pani domu i sprowadza
wszystko co u³atwia i upraszcza kuchenne „procedury”, ale
te¿ – co czyni nasz stó³ eleganckim i z klas¹, czy to na spo-
tkaniu przy kawie i lampce koniaku, czy na uroczystym, wiel-
kanocnym obiedzie. Bo komfortowa kuchnia to dobry humor
pani i pana domu, a piêkny stó³ to presti¿ i duma ca³ej rodzi-
ny. Zw³aszcza przy tak rozs¹dnych cenach! AS 2009
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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

Gotujesz zdrowo, żyjesz zdrowo!

Zainteresowani mog¹ skoordynowaæ swoj¹ wizytê z obe-
cnoœci¹ na kolejnym pokazie kulinarnym na I piêtrze Do-
mu Handlowego FALA. Bêd¹ prawdziwe cuda, a pan
Krzysztof Kadej, poka¿e nam, jak smacznie i zdrowo go-
towaæ bez gazu, pr¹du i ognia, na zwyk³ym kuchennym
blacie! Nie do wiary? A jednak! Po prostu przyjdŸ i zo-
bacz! 2 kwietnia (czwartek) w godzinach 1500–1700. Zw³a-
szcza, ¿e tak samo gotowaæ mo¿esz w swojej kuchni,
oszczêdzaj¹c na gazie i pr¹dzie! Zapraszamy!

W−wa Falenica ul. Bystrzycka 55, 
Dom Handlowy „FALA” I piętro, 

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

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl
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PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale
� Maty

bambusowe

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

MMaaggiicczznnyy  
cczzeekk!!
� 50 zł
� 100 zł
� 150 zł
� 200 zł

Poka¿ czek przed
zamówieniem, 

a dostaniesz RABAT!
Szczegó³y w sklepie.✂

www.instal−diament.com.pl
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W imieniu Miasta Sto³ecznego Warszawy
Burmistrz Dzielnicy Rembertów og³asza

KONKURS OFERT na wy³onienie najemcy pomieszczenia u¿ytkowego
stanowi¹cego w³asnoœæ Miasta sto³ecznego Warszawy po³o¿onego na I piêtrze 
Nr lokalu 210 w budynku Urzêdu Dzielnicy Rembertów przy ul. A. Chruœciela 28
o powierzchni 18,82 m2 z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ biurow¹.

� Czynsz minimalny 50 z³/m2  miesiêcznie plus 22% VAT,

� Op³ata eksploatacyjna 15 z³/m2 miesiêcznie plus 22% VAT

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony trzech lat z prawem ka¿dej ze
stron do jej rozwi¹zania z dwumiesiêcznym okresem wypowiedzenia.

Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest wp³aciæ wadium w wysokoœci 1500 z³ na
konto Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy Dzielnica Rembertów

Bank Handlowy Nr konta 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064

Wadium oferenta, który podpisze umowê zostanie zaliczone na poczet kaucji.
Oferty w zamkniêtych i ostemplowanych kopertach zawieraj¹cych:

� Pokwitowanie wp³aty wadium

� Oœwiadczenie o zapoznanie siê z warunkami konkursu

� Oœwiadczenie o wyra¿enie zgody na przetwarzanie danych osobowych

� Aktualne dokumenty identyfikuj¹ce podmiot sk³adaj¹cy ofertê (nie
póŸniejsze ni¿ trzy miesi¹ce od daty oferty)

� Zaœwiadczenie o braku zaleg³oœci w op³atach wobec Skarbu Pañstwa 
i ZUS nale¿y sk³adaæ do dnia 30-04-2009 r. godz. 9.30, w kancelarii 
w holu g³ównym na parterze Urzêdu Dzielnicy Rembertów al. 
A. Chruœciela 28, 04-401 Warszawa

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 30.04.2009 r. o godz. 10.00 w Sali 201/3, 
tutejszego Urzêdu Dzielnicy.

Pozosta³e warunki konkursu ofert okreœla regulamin komisji konkursowych
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do Zarz¹dzenia Prezydenta m. st. Warszawy 
Nr 2128/2005 z dnia 20.01.2005 r., który mo¿na uzyskaæ w Wydziale
Administracyjno-Gospodarczym m. st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów 
ul. A. Chruœciela 28. pok. 308, 322 tel. 515-16-08, 515-16-23.

Kot miejski to w³aœciwie
niemal odrêbny gatunek. Da-
leko mu do kanapowego pie-
szczocha, czy dumnego ra-
sowca. Mieszka najczêœciej
w piwnicy, ka¿dego dnia wal-
cz¹c o przetrwanie na ulicach.
Samochody, psy, okrutni lu-
dzie, wreszcie choroby i g³ód
– to zagro¿enia, z którymi
musi sobie radziæ. 

- Wœród kotów miejskich s¹
zupe³nie dzikie zwierzêta,
które nawet nie podejd¹ do
cz³owieka (te maj¹ najwiêksze
szanse na prze¿ycie w mie-
œcie), jak i koty dopiero co wy-
rzucone z domu, lub takie
które trafi³y na ulicê, bo w³a-
œciciele ich nie dopilnowali –
t³umaczy Anna Wypych
z fundacji Argos, kierownicz-
ka Koterii, lecznicy przy ul.
Kaleñskiej 3, gdzie bezdomne
koty s¹ bezp³atnie sterylizo-
wane i kastrowane. 

- Dzikie koty s¹ potrzebne
w mieœcie, bo dziêki nim nie
ma roznosz¹cych chorób
szczurów. Ale nie mo¿e ich
byæ za du¿o, bo wówczas nie
starcza dla wszystkich po¿y-
wienia, niedo¿ywione choru-
j¹, poza tym walcz¹ o teren
i wychodz¹ ze swych kryjówek
„anektuj¹c” nasze, ludzkie te-
rytoria. To z kolei budzi
w wielu ludziach nienawiœæ
do tych zwierz¹t i do osób,

które siê nimi opiekuj¹, do-
karmiaj¹c je na podwórkach.
Zarówno wiêc w interesie ko-
tów, jak i ludzi, le¿y ograni-
czanie kociej populacji – pod-
kreœla Anna Wypych.

Kolejka st¹d 
do Wiatracznej

Od³awianie kotów i umie-
szczanie ich w schroniskach
nie jest rozwi¹zaniem. Koty
w zamkniêciu zara¿aj¹ siê na-
wzajem chorobami, masowo
umieraj¹, a te pozosta³e na
wolnoœci nadal rozmna¿aj¹

siê jak szalone. Trzeba szukaæ
innych pomys³ów.

- W Warszawie dotuje siê
organizacje zrzeszaj¹ce kar-
micieli i organizuje konkursy
dla lecznic, które zarejestro-
wanym opiekunom spo³ecz-
nym oferuj¹ bezp³atne zabiegi
sterylizacyjne dla ich podo-
piecznych. Procedury konkur-
sowe s¹ bardzo sformalizowa-
ne, w praktyce na wydanie
pieniêdzy zostaje zaledwie kil-
ka miesiêcy – wyjaœnia Tade-
usz Wypych z fundacji Argos.
- Tymczasem problem istnieje
i narasta przez ca³y rok. Po-
móc mog³oby powo³anie ta-
kich instytucji, jak nasza. Do
Koterii wystarczy przynieœæ
kota, a po zabiegu zanieœæ go
z powrotem na „jego”
podwórko – dodaje.

Choæ trudno w to uwierzyæ,
najprostsze rozwi¹zanie to
ca³kowicie prywatna inicjaty-
wa. Pieni¹dze na za³o¿enie
lecznicy ofiarowa³a emerytka,
która zostawi³a fundacji spa-
dek. Kobieta by³a z zawodu
fizykiem j¹drowym, prywat-
nie – mi³oœniczk¹ kotów. Wy-
najêcie i wyposa¿enie lokalu
przy Kaleñskiej poch³onê³o
ju¿ 100 tys. z³. Miasto, jak do-
t¹d, nie tylko w ¿aden sposób
nie pomog³o fundacji, ale za
wynajmowanie pomieszczeñ
lecznicy œwiadcz¹cej darmo-

we us³ugi dla mieszkañców,
pobiera pokaŸny czynsz.
Choæ dzia³alnoœæ Koterii jest
w znacznym stopniu oparta na
pracy wolontariuszy, fundacja
ponosi jednak sta³e koszty
utrzymania lecznicy. Pieniê-
dzy ze spadku starczy jeszcze
na pó³ roku. Tadeusz Wypych
ma nadziejê, ¿e warszawski

samorz¹d, widz¹c potrzebn¹
i prê¿nie dzia³aj¹c¹ instytucjê,
znajdzie sposób, aby jej po-
móc. 

Oprócz finansowych trosk,
w³adze fundacji maj¹ jeszcze
jedno zmartwienie. Koteria
dzia³a na pó³ gwizdka, bo Wo-
jewódzki Inspektor Farma-
ceutyczny wci¹¿ nie wyda³ jej

zezwolenia koniecznego do
zakupu preparatów do usypia-
nia zwierz¹t na czas zabie-
gów. Z 30 klatek, czekaj¹cych
na zwierzêta dochodz¹ce do
siebie po sterylizacji, zajêtych
jest zaledwie kilka. - A zapi-
sanych chêtnych kociarzy ma-
my tyle, ¿e gdyby ustawiæ ich
w kolejkê, to zawinê³aby siê

parê razy wokó³ Ronda Wia-
traczna – mówi Anna Wy-
pych.

Pomagaæ, 
ale m¹drze

Dotarcie do tysiêcy bez-
domnych zwierz¹t, schwyta-
nie ich i odwiezienie po za-

biegu nie by³oby mo¿liwe
bez rzeszy bezinteresownych
opiekunów, którym los dzi-
kich kotów le¿y na sercu. To
na ich pomoc licz¹ pomys³o-
dawcy Koterii. - Stereotyp
karmicielki kotów powoli siê
zmienia. Dziœ dzikim da-
chowcom pomagaj¹ nie tylko
emerytki, wra¿liwe na krzyw-
dê zwierz¹t. Coraz czêœciej
bezdomnymi kotami zajmuj¹
siê m³ode, energiczne osoby,
najczêœciej kobiety. Na co
dzieñ bizneswomen, zajête
robieniem kariery, po pracy
musz¹ jakoœ odreagowaæ za-
wodowy stres i wybieraj¹
spo³ecznie u¿yteczne zajêcie
– opowiada Tadeusz Wy-
pych. Kocim opiekunom
lecznica mo¿e udostêpniæ
sprzêt do chwytania zwierz¹t
(specjalne klatki-³apki), w ra-
zie potrzeby zapewni tak¿e
pomoc wolontariuszy i trans-
port. 

- Zale¿y nam na tym, aby do
tych osób dotrzeæ z informa-
cj¹ o naszej dzia³alnoœci
i przekonaæ tych, którzy s¹
nieufni, ¿e sterylizuj¹c dzikie
koty nie robimy im krzywdy,
ale pomagamy. S³yszymy od
nich czasem: to wbrew natu-
rze. Opiekunki wyk³adaj¹ kar-
mê, kiedy prosimy ¿eby tego
nie robi³y, bo kot nie z³apie siê
w pu³apkê. Lepiej nara¿aæ
zwierzêta na choroby i cier-
pienia zwi¹zane z walk¹
o przetrwanie w zbyt du¿ej
populacji? Pomagaæ trzeba
m¹drze – podkreœla Anna
Wypych.

Z Koteri¹ mo¿na skontakto-
waæ siê telefonicznie – 022
870 22 55) lub za poœrednic-
twem www.koteria.org.pl 

Przemysław Bogusz

Opanują koci żywioł
Ile jest w Warszawie dzikich kotów, dziesi¹tki, setki tysiêcy?
Gin¹ pod ko³ami, choruj¹, cierpi¹. Aby ograniczyæ przyrost
ich populacji fundacja Argos otworzy³a na Pradze lecznicê,
w której za darmo sterylizuje siê bezdomne zwierzêta.

Anna Wypych, kierowniczka
Koterii, w domu ma 20 w³a-
snych kotów.

Klatkê-³apkê delikatnie otwieramy, do œrodka wstawiamy miskê
z karm¹ i czekamy... – wyjaœnia Tadeusz Wypych

REKLAMA REKLAMA
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siê przebijaæ przez te zwa³y
budowlanych œmieci przy wej-
œciu. Nie wspominaj¹c o tak
istotnym szczególe jak to, ¿e
za wywiezienie „porzuco-
nych” pod klatk¹ czy przy
œmietniku worków gruzu i in-
nych œmieci p³ac¹ solidarnie
wszyscy mieszkañcy danego
budynku, funduj¹c beztroskie-
mu s¹siadowi darmowy wy-
wóz jego odpadów. Wstyd!

Ale bywa inaczej. Porz¹dni
ludzie na czas generalnego
remontu wynajmuj¹ kontener,

tzw. gruzownik, i ustawiaj¹ go
w pobli¿u wyjœcia z budynku,
staraj¹c siê nie utrudniæ zbyt-
nio ¿ycia wspó³lokatorom
i zape³niaj¹ go sukcesywnie
podczas remontu. W wyzna-
czonym dniu firma œmieciar-
ska przysy³a specjalny samo-
chód po odbiór kontenera i po
sprawie. Wydawa³oby siê,
wszystko przebiega wzorowo.

Niestety, nie do koñca. A to
kontener musi – z braku inne-
go miejsca – stan¹æ przy jez-
dni, blokuj¹c miejsce do par-

kowania. Ci, którzy na to na-
rzekaj¹, nie umiej¹ jednak
wskazaæ lepszej dla niego lo-
kalizacji – logika wskazuje, ze
musi byæ w pobli¿u remontu.
W dodatku za nic nie chcieli-
by mieæ owych paskudnych,
siej¹cych brudem barykad
z worków z gruzem pod wej-
œciem do budynku. A remonto-
waæ czasem trzeba!

Inni kontener stawiaj¹ nie-
fortunnie w pó³ drogi miêdzy
blokiem i altank¹ œmietniko-
w¹. Co robi¹ „porz¹dni” mie-
szkañcy? Wychodz¹c rano, do
pracy, z workiem domowych
odpadków, gdy mijaj¹ konte-
ner (z wyraŸnym napisem:
prosimy wrzucaæ TYLKO
gruz), zerkaj¹c na boki szyb-
kim ruchem wrzucaj¹ do œrod-
ka swoje obierki, resztki itp.,
po czym id¹ dalej w kierunku
przystanku przechodz¹c po
drodze, oczywiœcie obok al-
tanki z pojemnikami na domo-
we œmieci. Jak ³atwo wyma-
gaæ od innych, jak trudno od
siebie samego… żu

Kobiecym okiem

- Co pan porabia, panie Kazimierzu? Eustachy Mordziak jak
zwykle ucieszy³ siê ze spotkania z panem G³ówk¹, bo to zawsze
gwarantowa³o ciekaw¹ pogawêdkê.

- A wiesz pan, to jest najczêœciej zadawane mi pytanie.
- I co pan odpowiada?
- Odpowiadam: przygotowujê siê do wyborów do europarla-

mentu.
- Ale numer! Ja rozumiem – sa³ata nielicha, na nasze wycho-

dzi podobno 35 tys. zete³, plus dodatki… Na której liœcie pan
bêdzie, ¿ebym wiedzia³, gdzie krzy¿yk stawiaæ? 

- I to jest, panie Eustachy kochany, najczêstsza reakcja, na
moj¹ odpowiedŸ… A czy ja powiedzia³em, ¿e startujê w tych
wyborach? Ja tylko powiedzia³em, ¿e siê przygotowujê. Jako
œwiadomy obywatel, a nawet powiedzmy sobie szczerze Euro-
pejczyk, mam wrêcz obowi¹zek poznaæ kandydatów, którzy wy-
bieraj¹ siê do Brukseli.

- To¿ to bardzo ¿mudna robota.
- Owszem, powiem panu, ¿e rzeczywiœcie nie jest ³atwo zo-

rientowaæ siê who is whujem, czyli kto jest kim.
- No, coœ pan. WeŸmy pani¹ Danutê Hübner, przecie¿ od ra-

zu wszystko wiadomo. 
- Proszê bardzo, weŸmy. Og³osi³a, ¿e bêdzie kandydowaæ

z listy Platformy Obywatelskiej, czy¿ nie?
- A jak¿e, sam s³ysza³em.
- Tylko, ¿e ona wpierw by³a w SLD. Potem posz³a do pana pre-

zydenta Kwaœniewskiego i tam nie wiadomo kim by³a, bo skoro
pan prezydent zrobi³ siê apolityczny, to i jego kancelaria. Mo¿na

tylko wnosiæ, ¿e nie by³a to ju¿ klasyczna lewica, skoro pani
Hübner wesz³a w sk³ad kapitu³y Europejskiej Fundacji Wsi Pol-
skiej, któr¹ kierowa³ niejaki Artur Balazs, najszczersza prawica.
Jednak do Europarlamentu na powrót wjecha³a na plecach lewi-
cy i jako taka zosta³a jednym z komisarzy. Teraz zaœ ma byæ PO,
czyli dla ka¿dego PO-trochu. No i sam pan powiedz, jeœli na ni¹
zag³osujê, to znaczy, na kogo ja tak naprawdê zag³osujê?

Albo weŸmy tego m³odziaka, Olejniczaka. Ten by³ z SLD
i jest. W wyborach - numer jeden na liœcie warszawskiej… Ale
do Sejmu najpierw startowa³ z Sieradza, jako rodak ³owicki
i kibic Pelikana £owicz. Drugi raz startowa³ ju¿ z £odzi i wte-
dy chodzi³ na mecze Widzewa. Teraz bêdzie startowa³ z War-
szawy. Czy on ju¿ kibicuje Legii? Jeœli tak, to mu w £odzi mor-
dê obij¹. I ja mam przyk³adaæ rêkê do wyboru kogoœ, kto po
Brukseli z podbitymi oczami bêdzie chodzi³? 

- Coœ panu, panie Kaziu powiem – ta polityka to nie dla
mnie. Znacznie proœciej jest w biznesie. 

- Co pan, panie Eustachy, ca³y œwiat forsy teraz szuka, nikt
groszem nie œmierdzi, a pan takie rzeczy. 

- No to ja wyt³umaczê to panu na przyk³adzie. S³uchaj pan: mia-
steczko na Lazurowym Wybrze¿u, œrodek kryzysu. Leje, wiêc goœci
nie ma, a wszyscy s¹ pozad³u¿ani. Na szczêœcie do jednego z hote-
li przyje¿d¿a „nowy Ruski”. Rzuca w recepcji 100 euro i idzie
obejrzeæ pokój. Hotelarz chwyta banknot i leci sp³aciæ 100 euro
dostawcy miêsa, bo tyle mu wisi. RzeŸnik bierze 100 euro i leci
sp³aciæ d³ug u hodowcy œwiñ, bo mu zalega³. Œwiniarz chwyta 100
euro i leci sp³aciæ producenta paszy. Ten chwyta 100 euro i odda-
je stówê prostytutce, bo skorzysta³ „na krechê”. Ta z kolei biegnie
do hotelu, w którym za friko go przyjmowa³a. W tym momencie
„nowy Ruski” oœwiadcza, ¿e pokój mu siê nie podoba, bierze swo-
je 100 euro i wyje¿d¿a. A mimo to odd³u¿one miasteczko z optymi-
zmem patrzy w przysz³oœæ… Czego i panu ¿yczê. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Sko³owany cz³owiek taki

TTTTuuuunnnneeeezzzzyyyy jjjj sssskkkkaaaa
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Rezydencja ambasadora Tunezji w Polsce, pana Bechira Chebaane, mieœci siê na
Saskiej Kêpie i tam odbywaj¹ siê najczêœciej przyjêcia, które ambasador wydaje. Ale
tym razem jego przyjêcie by³o tak wyj¹tkowe, ¿e w swej rezydencji nie zmieœci³by
on na pewno tylu goœci, ilu zapragn¹³ mieæ. Ju¿ samo zaproszenie by³o niezwyk³e,
poniewa¿ pojawi³ siê na nim – i to nagle, jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿-
ki – akcent wrêcz romantyczny.  G³osi³o ono bowiem: „W ramach obchodów 50.
rocznicy nawi¹zania stosunków dyplomatycznych miêdzy Tunezj¹ a Polsk¹ oraz
z okazji wizyty w Polsce Pana Khelil Lajimi, Ministra Turystyki Tunezji, Pan Bechir
Chebaane, Ambasador Tunezji w Polsce, oraz Pan Boulbeba Rekik, Dyrektor Tune-
zyjskiego Urzêdu do spraw Turystyki, maj¹ zaszczyt zaprosiæ (tu nazwiska zapro-
szonych) na uroczyst¹ kolacjê... (i w tym miejscu nastêpuje ten akcent romantycz-
ny) NOC JAŒMINU, która odbêdzie siê 10 marca 2009 roku w hotelu Marriott
w Warszawie o godzinie 18,30. W programie – wystêpy zespo³u folklorystycznego
– pokaz tañca orientalnego – prezentacja tradycyjnych strojów tunezyjskich”. 

Nawi¹zanie do ró¿d¿ki czarodziejskiej by³o jak najbardziej na miejscu, poniewa¿
ca³e to przyjêcie ³¹cznie z programem artystycznym, mia³o coœ z atmosfery Baœni
z Tysi¹ca i Jednej Nocy. Nie by³o wprawdzie Szeherezady, która by nam wszystkim
zgromadzonym w Wielkiej Sali Balowej Marriotta te baœnie opowiada³a, ale by³a
Agata M³ynarska, która w piêknej polszczyŸnie i w piêknej francuszczyŸnie prowa-
dzi³a kolacjê i spektakl. Wspiera³ j¹ Jaros³aw Kret, telewizyjny dziennikarz-podró¿-
nik, popularny prezenter pogody w „Jedynce”, kochany przez kobiety za takt i m³o-
dzieñczy urok. Jêzykami panuj¹cymi na przyjêciu by³y arabski, francuski i polski,
ten ostatni równie¿ wœród Tunezyjczyków, poniewa¿ niektórzy z nich albo studiowa-
li w Polsce i mieszkaj¹ teraz w Tunezji, albo te¿ po¿enili siê z Polkami i osiedlili
w Polsce na sta³e.  

Tunezyjski minister turystyki, pan Lajimi, cz³owiek m³ody, dynamiczny i pe³en
optymizmu, wyg³osi³ po francusku krótkie przemówienie powitalne, podkreœlaj¹c,
¿e obecny kryzys finansowy zostanie wkrótce przezwyciê¿ony, ponownie o¿ywiaj¹c
turystykê do Tunezji. Doda³ jednak, ¿e mimo kryzysu, jest zadowolony z du¿ego na-
p³ywu turystów polskich. Zreszt¹ logo tunezyjskiego Urzêdu do spraw Turystyki ma
dla Polaków bardzo chwytliwe has³o: „Tunezja – najlepsza pod S³oñcem” („S³oñce”
pisane z du¿ej litery). 

A poniewa¿ przyjêcie tunezyjskie poœwiêcone by³o 50-ej rocznicy nawi¹zania sto-
sunków dyplomatycznych miêdzy obu naszymi krajami, to dodajmy, ¿e obecny pre-
zydent Tunezji, pan Ben Ali, by³ w latach 1980-84 ambasadorem tego pañstwa
w Polsce. 

Kolacja by³a wykwintnie tunezyjska. Serwowano krem z broku³ z pra¿onymi mig-
da³ami; ciep³e przek¹ski – quiche warzywny z sa³atk¹ z pomidorów i rukoli z zio-
³owym dressingien; sa³atki i przek¹ski surowe – chrupi¹ce warzywa z arabskim hu-
musem z cieciorki (samicy cietrzewia); solê z sosem szafranowym ze œwie¿ymi liœæ-
mi szpinaku; oraz deser sk³adaj¹cy siê ze œwie¿ych krojonych owoców z kremem. 

Pewna nutka têsknoty, która zabrzmia³a w momencie, kiedy pisa³em o nie-
obecnoœci Szeherezady, zosta³a zneutralizowana z nawi¹zk¹ obecnoœci¹ i wystê-
pem tancerki orientalnej, Haify. Zaprezentowa³a ona prawdziwe dzie³o sztuki,
które my nazywamy „tañcem brzucha” o takim stopniu piêkna, precyzji ruchów,
wdziêku i przebojowoœci po³¹czonej z iœcie kobiec¹ ³agodnoœci¹, ¿e widownia nie
chcia³a jej wypuœciæ z wybiegu. A na tym¿e wybiegu tunezyjski Dom Mody Olfa
zaprezentowa³ przepiêkne kreacje damskie - tradycyjne i tradycyjne-zmodernizo-
wane. Spoœród nich najwiêkszy podziw budzi³y suknie œwie¿o upieczonych mê¿a-
tek na ka¿dy z siedmiu dni wesela, bo tak d³ugo tunezyjskie wesele trwa. Bogac-
two tkanin, ich kolorystyka, obfitoœæ z³ota po³¹czona z dyskrecj¹ (a tak) zapiera-
³y dech w piersiach. Podobnie jak ca³a „Noc Jaœminu”.                   

Zygmunt Broniarek

Ile siê wszyscy musimy na-
cierpieæ przez s¹siadów, grun-
townie remontuj¹cych mie-
szkanie! Tumany py³u i kurzu
na klatce schodowej i w win-
dzie, ³omoty, warczenie, du-
dnienie jak dzieñ d³ugi, a pod
klatk¹ – wystawiane beztrosko
wory gruzu i od³upanych kafli.
Najczêœciej takie, które nie s¹
w stanie wytrzymaæ równie
ciê¿kiej zawartoœci i stoj¹, po-
rozrywane, siej¹c wokó³ bru-
dem. Do tego stare okna, umy-
walki, kuchenki…

Wygl¹da toto paskudnie,
a szpeci tak, ¿e wstyd kogoœ
do domu zaprosiæ i kazaæ mu
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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. 19588;
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

C A Ł O D O B O W O

� 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

� 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

Wymagaj 
od bliŸniego,
jak od siebie
samego

OGŁOS Z EN I E
Naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa Wawer

informuje mieszkañców

Dzielnicy Wesoła i Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
¿e w dniach:

30.03.2009 (poniedzia³ek) w godz. 14.00-18.00
06.04.2009 (poniedzia³ek) w godz. 14.00-18.00
18.04.2009 (sobota)           w godz. 10.00-14.00

w w/w urzêdach dzielnic bêd¹ pe³nione dy¿ury przez
pracowników Urzêdu Skarbowego Warszawa Wawer 
w celu u³atwienia mieszkañcom dokonania rocznego

rozliczenia podatku dochodowego za 2008 rok.

Zapraszamy równie¿ na „Dni otwarte” do siedziby
Urzêdu Skarbowego przy ul. Mycielskiego 21 w Warszawie

w dniach 28.03.2009 r. (sobota)
i 25.04.2009 r. (sobota) 900-1300
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W godzinach pracy Urzêdu
Dzielnicy Warszawa Weso³a
mieszkañcy mog¹ sk³adaæ
swoje deklaracje podat-
kowe w skarbomacie,
który zosta³ zainstalo-
wany dziêki porozu-
mieniu pomiêdzy bur-
mistrzem Edwardem
K³osem (na zdjêciu), a na-
czelnikiem Urzêdu Skarbowe-
go Warszawa Wawer. Dziêki

porozumieniu mieszkañcy We-
so³ej nie musz¹ ju¿ woziæ doku-
mentów na Mycielskiego lub
staæ w kolejkach na poczcie.

	 	 	
W Centrum Promocji Kultu-

ry w Dzielnicy Praga Po³udnie
przy ul. Podskarbiñskiej 2
w ka¿dy czwartek w godzinach
16.30-21.30 odbywaæ siê bêd¹
zajêcia klubu bryd¿owego.

W trakcie rozgrywek na forum
klubu bêd¹ obowi¹zywaæ prze-
pisy bryd¿a robrowego, oparte
na prawie bryd¿owym. Przewi-
duje siê przeprowadzenie co naj-
mniej dwóch turniejów wewnê-
trznych, w celu wy³onienia dru-
¿yny, która reprezentowa³aby
klub w rozgrywkach organizo-
wanych przez Polski Zwi¹zek
Bryd¿a Sportowego na terenie
Warszawy. Kontakt: Bronis³aw
Woroniecki 0601-216-941. 

	 	 	
28 marca o godz. 9.00 przy

Parafii na Placu Szembeka odbê-
dzie siê naborowa zbiórka har-
cerska ZHR-u. Mile widziana
jest m³odzie¿ w wieku 9-13 lat.
Trzeba mieæ ze sob¹ bilet dobo-
wy i legitymacjê. Powrót prze-
widziany jest oko³o godz. 14.00.
W razie pytañ nale¿y siê kontak-
towaæ z Hubertem Ryszkowskim
(tel. 603-560-511) lub Kasi¹
Martyniak (tel. 512-208-343).

	 	 	
Konkursy mistrzów sztuki

cukierniczej, barmañskiej i ba-
rista tradycyjnie uatrakcyjni¹
XIII Miêdzynarodowe Targi
Gastronomiczne „EuroGastro
2009”, które do pi¹tku (27 mar-
ca) organizowane s¹ w Cen-
trum Targowo-Kongresowym

MT Polska przy ul. Marsa 56 C.
„EuroGastro”, to najwa¿niejsza
w bran¿y impreza odbywaj¹ca
siê w Polsce. 

	 	 	
Od 30 marca do 10 kwietnia

w si³owni TKKF Grochów przy
ul. Podskarbiñskiej 7 b odbê-
dzie siê Wiosenny Grochow-

sko-Kamionkowski Turniej Te-
nisa Sto³owego. Udzia³ w tur-
nieju finansowanym przez Ma-
zowiecki TKKF jest bezp³atny. 

	 	 	
Do koñca marca pi³karskie

dru¿yny amatorskie mog¹ zg³a-
szaæ swój udzia³ w EUROPRA-
GA 2012 – turnieju przeznaczo-
nym dla m³odzie¿y (powy¿ej
16 lat) i doros³ych. Imprezê
organizuje Praska Liga Pi³ki
Halowej, ale mecze bêd¹ roz-
grywane na zmodernizowanym
boisku przy ul. Zbaraskiej.
Szczegó³owe informacje do-
stêpne na stronie interneto-
wej:www.plph.waw.pl   

	 	 	
1 kwietnia otwiera swoje

podwoje Ogród Botaniczny
w Powsinie. Na pewno warto

go  odwiedziæ w poszukiwaniu
wiosny. Kwitn¹ ¿ó³te, niebie-
skie i fioletowe krokusy. W ca-
³ym ogrodzie kwitn¹ ju¿ forsy-
cje, krokusy, sasanki oraz pier-

wiosnki. W drugiej po³owie
kwietnia rozpoczn¹ kwitnienie
narcyzy, których w ogrodzie
jest  60 odmian oraz szafirki
o kwiatach bia³ych, niebieskich
lub granatowych. Je¿eli dopisze
pogoda to w drugiej po³owie
kwietnia powinny pokazaæ siê
pierwsze kwiaty ró¿aneczni-

ków, a tak¿e magnolii. Gaje
magnoliowe obsypane wspa-

nia³ymi kwiatami wygl¹daj¹
tak, jakby drzewka te ob-

siad³y roje wielkich mo-
tyli. 

	 	 	
Fundacja Oœrodka

Edukacji Ekologicznej jest
organizatorem ogólnopolskich

obchodów Œwiatowego Dnia
Ziemi, których fina³ odbêdzie siê
26 kwietnia br. na Polu Moko-
towskim. Wiêcej na stronie inter-
netowej www.dzienziemi.org.pl  

Mo¿na przesy³aæ kandydatury
do konkursu „Cz³owiek Roku
Polskiej Ekologii 2008”– regula-
min oraz karta zg³oszenia dostêp-
ne s¹ na www.dzienziemi.org.pl

(ab) (ar)
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Kasa Misiu, kasa!
Pani Prezydent og³osi³a: „Kryzys do Warszawy dotrze w lipcu”. I podjê³a dzia³a-

nia, by bud¿et Miasta do niego przygotowaæ. Na pierwszy ogieñ posz³y s³one palu-
szki i rozmowy komórkowe. W sumie tylko na Placu Bankowym uzbierano ponad
13 baniek oszczêdnoœci. Gdyby w œlady Szefowej poszli wszyscy burmistrzowie
i ka¿dy z nich zacisn¹³ pasa o jedn¹ dziurkê (powiedzmy wart¹ milion) by³oby ko-
lejne 18 baniek. Ale sygna³ów z terenu jakoœ nie s³ychaæ. 

S³ychaæ natomiast krzyk, i¿ ratuszowi urzêdnicy dostali od Pani Prezydent pre-
mie i nagrody. Co ciekawe, najg³oœniej krzycz¹ ci, którzy powinni dok³adnie pamiê-
taæ, kto i kiedy przygotowywa³ regulamin wynagradzania w ratuszu. I gdzie teraz
urzêduje. Swoj¹ drog¹ ciekawe, czy w obecnym miejscu pracy Brat Prezesa te¿ tak
szasta kas¹? 

Zgoda – jest coœ nieprzyzwoitego w tym, ¿e wiceprezydent lub burmistrz dosta-
je dodatkow¹ kasê. Ale nie w formie nagrody, tylko tak zwanych „diet za radê”.
Nadzorcz¹. Zw³aszcza, gdy owa rada nadzoruje spó³kê, której dzia³alnoœci¹ z mocy
sprawowanego urzêdu jest zainteresowany. Lub pozostaje w swoistym konflikcie in-
teresów – choæ w obu przypadkach to interes spo³eczny. Oto na przyk³ad burmistrz
Woli kieruje rad¹ miejskich wodoci¹gów. Jako szef dzielnicy zainteresowany jest ¿y-
wotnie w tym, by MPWiK doci¹gnê³o wodê do tych rejonów dzielnicy, których war-
toœæ inwestycyjna jest dziœ – mówi¹c delikatnie – œrednia. Jako szef rady musi pil-
nowaæ przede wszystkim wyniku finansowego spó³ki. A te czêsto s¹ sprzeczne. To
przyk³ad pierwszy z brzegu i najmniej jaskrawy, bo akurat Wola na sieæ wodoci¹-
gow¹ nie narzeka, a Marek Andruk to facet przyzwoity. Gorzej, gdy szefem rady
spó³ki, która zdaniem ratusza powinna byæ prywatyzowana, jest wiceprezydent za
prywatyzacjê odpowiedzialny. Za tê robotê kasê bierze wiêc potrójnie: w ramach
etatu, nagrody i diet za posiedzenia rady nadzorczej. W sumie, miesiêcznie, wiêcej
ni¿ premier i prezydent razem wziêci. A uchwa³ê prywatyzacyjn¹ Rada Warszawy
odrzuca jako skrajnie nieprzygotowan¹. 

Jeœli s³owa Pani Prezydent o kryzysie sprawdz¹ siê, to najgorsze Warszawê omi-
nie. Odpowiedzialny za sto³eczne inwestycje wiceprezydent Jacek Wojciechowicz
idzie bowiem w tych dniach od sukcesu do sukcesu. Rozstrzygniête przetargi na
Most Pó³nocny i tabor tramwajowy da³y ceny, jakich nie spodziewano siê w najpiêk-
niejszych snach. Oszczêdnoœci ratusz liczy w setkach milionów i zastanawia siê, na
co nadwy¿kê – poza niedoborem na drug¹ liniê metra – wydaæ. 

Uda³a siê Wojciechowiczowi tak¿e rzecz z pozoru niemo¿liwa. Zamkniêcie trasy
WZ nie sparali¿owa³o miasta, czego siê wiêkszoœæ warszawiaków spodziewa³a. Jest
mo¿e mniej wygodnie (zw³aszcza nam, po tej stronie Wis³y), ale da siê ¿yæ. A za
chwilê bêdziemy mieli bezpieczny i prawie nowy most! 

Nie bêdziemy natomiast mieli nowej witryny internetowej miasta. To kolejny suk-
ces biura promocji. Pomys³ – przedstawiony radnym – by³ prosty: najpierw wydaæ
kilkadziesi¹t tysiêcy na przetarg, potem ponad milion na przygotowanie przez fir-
mê zewnêtrzn¹ internetowych stron. Rada, – choæ z¿ymaj¹c siê – w koñcu zgodê
wyda³a, choæ nawet koalicyjni radni podkreœlali, i¿ mo¿na to zrobiæ w³asnym sump-
tem za 100-200 tysiêcy. I co? W ramach oszczêdnoœci ratusz robi strony sam. Kolej-
ny milion zaoszczêdzony!

Po kolejne oszczêdnoœci siêgniêto do miejskich spó³ek. Po tym, jak kierownictwo
coraz bardziej podupadaj¹cego Pa³acu Kultury postanowi³o nabyæ now¹ luksusow¹
limuzynê, Pani Prezydent wyda³a kategoryczny zakaz kupowania samochodów.
I s³usznie, bo stare w wiêkszoœci kupiono w ramach dzia³añ „oszczêdnego” Kaczyñ-
skiego, a miasto ostatnio zainwestowa³o tak¹ kasê w tramwaje i autobusy, ¿e nic nie
stoi na przeszkodzie, by urzêdnicy trochê nimi pojeŸdzili. Wszystkim wyjdzie to na
dobre. PODPATRYWACZ

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 27.03. godz. 17.00 Praska Szko³a Zdrowia – wyk³ad
pt. „Czy t³uszcze pokarmowe s¹ potrzebne w codziennej die-
cie?”, wstêp wolny; 28.03. godz. 19.00 - Wieczór z teatrem TM
„Drugi pokój” Z. Herberta/ „Kibice” Elina Rachnewa, wstêp 10 z³;
29.03. godz. 17.00 W ramach spotkañ podró¿niczych wyk³ad pt.
„Sztuka chiñska”, wstêp wolny; godz. 11.00 Teatrzyk dla dzieci:
„Podró¿ do b³êkitnego zamku”, wstêp 3 z³; 31.03. godz. 18.00
Multimedialna prezentacja poœwiêcona Kresom, wstêp wolny; 
��Klub Kultury Goc³aw - Filia CPK ul. Abrahama 10 - 30.03.
godz. 19.00 „Taniec z Dusio³em” poetycko – satyryczny spek-
takl – koncert w wykonaniu m.in.Wojciecha Siemiona; 02.04.
godz. 18.30–20.00 „Wielkanocne stroiki”- spotkanie z florystk¹ -
udzia³ bezp³atny; 04.04. godz. 10.00–16.00 Turniej szachowy
„Szachy – sport niebanalny” Wpisowe wynosi 5,00 PLN, dla po-
siadaczy legitymacji KK Goc³aw – bezp³atnie; 05.04. godz.
16.00–20.00 „Kurpiowskie Œwiêta Wielkanocne” – wycieczka
autokarowa do £ysych, koszt od osoby 30,00 PLN, klubowicze
i ich rodziny - 20,00 PLN; 06.04. godz. 18.30 œwi¹teczna aukcja
prac dzieci; godz. 19.00 „Jak ciê zrozumieæ tajemnico” koncert
pieœni religijnych i wielkopostnych; 
�� Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14 – 27.03.
w godz. 15.00–18.00 Spotkanie wielkanocne dla dzieci i rodzi-
ców; 28.03. w godz. 18.00-19.00 Wieczór pieœni hiszpañskich
i francuskich. 
��Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 - 01.04. godz.
19.00 B. Leœmian „Zdziczenie obyczajów poœmiertnych”; 4,
5.04. godz. 9.00-12.00 Wiosenne oczyszczenie i regeneracja war-
sztat hatha jogi/zapisy. 
��Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – 05.04. godz. 12.00
- koncert Laureatów XIII Ogólnopolskiego Przegl¹du Piosenki
Dzieciêcej i M³odzie¿owej „Rozœpiewany Wawer”, 
�� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21 -
03.04. godz. 16.00-19.00 i 04.04. godz. 10.00-14.00 - Wystawa
i kiermasz ozdób wielkanocnych; 5.04. godz. 16.00 – Stoliczku na-
kryj siê - bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru ART. – RE z Krako-
wa. 08.04. godz. 16.00 - Spotkanie Klubu Seniora „+/- Czterdziesto-
latek”; 23.04. godz. 18.00 – Z cyklu „Podró¿e bez granic” – Ziemia
Œwiêta;
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – 02.04. godz. 18.00
Muzeum Warszawskiej Pragi – marzenia i rzeczywistoœæ. Czy
pocz¹tek koñca degradacji prawobrze¿nej Warszawy? 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Po raz 10-ty 

WYJAZDY
JÊZYKOWE
do Anglii
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STUDIO MG

Tel. 0601-271-481

W Y N A J M I E M Y L O K A L
o powierzchni 60 m2

(3 pokoje + kuchnia + ³azienka) I piêtro 
w budynku szkolnym z oddzielnym wejœciem
pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ najlepiej biuro.

Warszawa Anin ul. Alpejska 16
kontakt – e-mail: poczta@26lo.waw.pl 

i tel. 022 812-11-03

GIMNAZJUM nr 24
w Warszawie ul. Kobielska 5
zaprasza uczniów szkó³ podstawowych 

i ich rodziców
na spotkania informacyjne o naborze

do naszej szko³y w dniach
28 marca (sobota) - godzina 10.00
1 kwietnia (œroda) - godzina 18.00

REKLAMA REKLAMA



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    7777

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA Stowarzyszenie Taoistycznego
TAI CHI

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

Anin – Instytut Kardiologii, 
Alpejska 42 – œrody 14.00, od 4 marca

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

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

POLECAMY SZEROKI ASORTYMENT:
�� Art. spo¿ywczych (parter)
�� Chemii gospodarczej, kosmetyków 

(I piêtro)
�� Zabawek i art. papierniczych
�� Odzie¿y i bielizny osobistej
�� Art. pasmanteryjnych, firan, tkanin
�� Obuwia i galanterii skórzanej
�� Sprzêtu oœwietleniowego, AGD

„SPO£EM” WSS PRAGA PO£UDNIE

ZAPRASZAMY PO ZAKUPY
do DH Universam „Grochów” ul. Grochowska

207 (rondo Wiatraczna)
Oferujemy artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe 

wy³¹cznie uznanych i renomowanych firm, wiele z nich posiada
certyfikat potwierdzaj¹cy ekologiczne pochodzenie produktu

GIMNAZJALISTO!!!
Zespół Szkół Nr 12
im. Olimpijczyków Polskich

ul. Siennicka 15   04−395 Warszawa
Telefon:  (022) 810 79 61, (022) 810 34 59

e−mail: szkola@olimpijczycy.edu.pl, www.olimpijczycy.edu.pl

z a p r a s z a  d o
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
− klasy sportowej − z sekcją piłki nożnej
− klas z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego
TECHNIKUM
− technik obsługi turystycznej
Nowy kierunek, jedyny na Pradze Południe!!!

DZIEŃ OTWARTY: 16 kwietnia, godz. 1800
Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów

Realizacja bonów SODEXHO

Jak co roku, w gor¹cej porze
rozliczania zeznañ podatko-
wych, zaprosiliœmy do redakcji
„Mieszkañca” przedstawicielki
Urzêdu Skarbowego dla War-
szawy Pragi. W tym roku w¹t-
pliwoœci naszych Czytelników
rozwiewa³y Agnieszka Pasik,
kierownik Dzia³u Podatku Do-
chodowego od osób fizycznych
i Danuta Synowiecka, starszy
inspektor. Pytañ by³o sporo.

- Trochê siê zgubi³am: je-
stem emerytk¹, jak rozumiem
rozlicza mnie ZUS, wiêc nie
muszê sk³adaæ zeznania po-
datkowego?

- Nie musi Pani, chyba, ¿e
osi¹gnê³a Pani inne - poza eme-
rytur¹ dochody.

- No w³aœnie, mia³am jedn¹
umowê - zlecenie. Wiêc jak to
jest: ja sk³adam rozliczenie
podatku od tej umowy - zlece-
nia, a ZUS za mnie - w czêœci
dotycz¹cej emerytury?

- Oj nie! W takim przypadku
zobowi¹zana jest Pani z³o¿yæ
jedno zeznanie podatkowe,
w którym uwzglêdni Pani do-
chody z tytu³u otrzymywania
emerytury i z tej umowy.

- ...ale ja ju¿ wys³a³am roz-
liczenie dotycz¹ce tylko tej
umowy.

- To musi Pani dokonaæ ko-
rekty zeznania podatkowego.
Proponujê uczyniæ jak najszyb-
ciej, bo zmienia siê kwota wyli-
czonego dla Pani podatku: inna
jest w przypadku, gdy do rozli-
czenia jest tylko emerytura,
a inna, gdy emerytura plus do-
chody z tytu³u umowy. Teraz
jeszcze nie ma kolejek, wiêc
naprawdê warto siê pospieszyæ.

- Moja córka wyjecha³a
w ubieg³ym roku na Cypr.
W Polsce nie osi¹gnê³a ¿ad-
nych dochodów, zarabia³a tyl-
ko tam. Czy musi sk³adaæ PIT?

- Jeœli nie osi¹gnê³a w Polsce
dochodów, to nie musi. Przypo-
minam jednak, by zmieni³a
treœæ w oœwiadczeniu NIP3 -
chodzi o pozycjê „miejsce za-
mieszkania”. Nale¿y wykazaæ
w niej, ¿e przebywa³a poza Pol-
sk¹ powy¿ej 183 dni. A wiêc
nale¿y podaæ Cypr jako miejsce

zamieszkania, a tak¿e podaæ
datê wyjazdu z Polski.

- Jestem rencistk¹, rozli-
czam siê wspólnie z moj¹ cór-
k¹, studentk¹. W ubieg³ym
roku córka po raz pierwszy
osi¹gnê³a swoje w³asne do-
chody - nie by³o tego du¿o, za-
robi³a ok. tysi¹ca z³otych
brutto. Czy tracê uprawnie-
nia do wspólnego rozliczania
siê z ni¹?

- W ¿adnym wypadku Pani
nie traci uprawnieñ do prefe-
rencyjnego rozliczenia. W tym
miejscu chcia³abym jednak
podkreœliæ, ¿e rozlicza siê Pani
w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowuj¹cych
dzieci, nie zaœ wspólnie z dziec-
kiem. Oznacza to, ¿e sk³adaj¹c
swoje zeznanie podatkowe jest
Pani obowi¹zana wykazaæ wy-
³¹cznie swoje dochody, które
stanowi¹ podstawê do oblicze-
nia podwójnego podatku od po-
³owy Pani dochodu. Zaœ Pani
pe³noletnia córka powinna z³o-
¿yæ odrêbne indywidualne ze-
znanie podatkowe. 

- No dobrze, to ja ju¿ sobie
wszystko wstêpnie obliczy³am
i dosz³am do momentu, ¿e mój
wyliczony podatek wynosi
niespe³na 500 z³otych i mam
do odliczenia 1.173,70 pln ulgi
z tytu³u wychowywania dziec-
ka. To jak to odliczyæ?

- Niestety, tylko tyle ile „zo-
sta³o” Pani podatku, czyli te
niespe³na 500 z³otych.

- W ubieg³ym roku osi¹gn¹-
³em dochody naprawdê nie-
wielkie, tylko nieca³e 3 tysi¹ce
z³otych, a z tego co wiem to do
3 tysiêcy dochód jest nieopo-
datkowany. Czy w ogóle mu-
szê sk³adaæ zeznanie?

- Oczywiœcie, ¿e tak, ma Pan
taki obowi¹zek, z tym, ¿e do-
chody do kwoty 3.091 z³otych
nie powoduj¹ obowi¹zku zap³a-
ty podatku dochodowego co
oznacza, ¿e w tym przypadku
nale¿ny podatek wynosi zero.

- No to, po co sk³adaæ ze-
znanie?

- Bo ustawodawca nak³ada
taki obowi¹zek. Ma to tak¿e
u¿ytkowe uzasadnienie: byæ
mo¿e bêdzie siê Pan stara³ o ja-
kiœ zasi³ek, refundacjê, stypen-
dium - i wtedy w komplecie do-
kumentów wymagane jest za-
œwiadczenie o osi¹ganych do-
chodach i udokumentowanie
rozliczenia siê z Urzêdem Skar-
bowym, ponadto z takiego ze-
znania wynika nadp³ata w wy-
sokoœci pobranych przez p³atni-
ka zaliczek. 

- W ubieg³ym roku dosta-
³em odszkodowanie z firmy
ubezpieczeniowej za zalane
mieszkanie. Czy wykazujê je
jako dochód.

- Nie, nie wykazuje Pan.
- Ja dzwoniê z Grochowa.

Dosta³am od wnuków 100 z³o-
tych na urodziny. Czy mam
wykazaæ to w zeznaniu rocz-
nym?

- Nie, proszê Pani. W zezna-
niu PIT nie wykazujemy przy-
chodów, do których zastosowa-
nie ma ustawa o podatku od
spadków i darowizn.

- Czy coœ siê zmieni³o, jeœli
chodzi o rozliczanie leków dla
inwalidów?

- Odliczaæ wydatki na zakup
leków mog¹ tylko osoby posia-
daj¹ce orzeczenie o niepe³no-
sprawnoœci, o ile lekarz specja-
lista stwierdzi, ¿e osoba ta po-
winna stale lub czasowo stoso-
waæ okreœlone leki. Ulga obej-
muje kwotê stanowi¹c¹ ró¿nicê
pomiêdzy faktycznie poniesio-
nymi wydatkami w danym mie-
si¹cu, a kwot¹ 100 z³otych. Je-
œli wiêc w danym miesi¹cu wy-
da³a Pani na leki 180 z³otych, to
swój dochód do opodatkowania
bêdzie mog³a Pani zmniejszyæ
o 80 z³otych.

- Czyli wiêkszych zmian tu
nie ma?

- Nie, nie ma.
- My tu dzwonimy z ulicy

Kinowej. W³aœnie siê k³ócimy
z kolegami - ile stawek podat-
kowych jest w 2009 roku?

- W 2009 roku obowi¹zuj¹
dwie procentowe stawki podat-
kowe tj. 18 i 32 proc. Ale ta in-
formacja bêdzie mia³a prak-
tyczne znaczenie przy rozlicza-
niu PIT-a dopiero wiosn¹ przy-
sz³ego roku. Natomiast jeœli
spieracie siê panowie o PIT za
2008 rok, to obowi¹zuj¹ trzy:
19, 30 i 40 proc.

- No, o tym drugim mówi-
my.

- No to jest bez zmian - trzy
stawki 19, 30 i 40 proc.

- W 2009 roku wchodz¹ ja-
kieœ zmiany w uldze proro-
dzinnej. Na czym one polega-
j¹?

- Tak, istotn¹ zmian¹ jest roz-
szerzenie uprawnieñ do ulgi dla
rodzin zastêpczych. Ponadto
zmieni³ siê mechanizm stoso-
wania ulgi prorodzinnej tj. odli-
czenie bêdzie przys³ugiwa³o za
ka¿dy miesi¹c kalendarzowy,
w którym podatnik wychowy-
wa³ dziecko, a nie jak dotych-
czas w pe³nej wysokoœci za ca-
³y rok. Notował: toms

Telefoniczny dy¿ur „Mieszkañca”

Kto PIT−ał, nie zbłądzi
1 kwietnia s¹ nasze urodziny

18 mieć lat 
to nie grzech…

Na prasowym podwórku gazety z osiemnastoletnim sta¿em
uznawane s¹ za osiad³e, z tradycjami, sprawdzone i maj¹ce
sta³ych czytelników. Zmieniaj¹ siê technologie, zmieniaj¹ siê
mody, nawet najbardziej renomowanym tytu³om trudno siê
oprzeæ rywalizacji ze strony internetu, multimedialnych tele-
wizji, wiadomoœci zamienianych w format mp3.

A „Mieszkaniec” kwitnie. 1 kwietnia 1991 nieœmia³o zapu-
ka³ do drzwi po³udniowopraskich domów, oferuj¹c wiadomo-
œci s¹siedzkie, lokalne, u¿yteczne i po¿yteczne. I zosta³. W na-
k³adzie 5 tysiêcy, potem 10 tysiêcy, 20 tysiêcy, a teraz 40 tysiê-
cy, sprawdzanym przez Zwi¹zek Kontroli i Dystrybucji Prasy.
Nie ma œciemy - ile piszemy, tyle jest!

A co oznacza? ¯e jesteœmy powa¿nym kontrahentem. Swych
pogl¹dów - zawsze bliskich mieszkañcom, bo wszyscy jeste-
œmy „z tej strony Wis³y” - nie ukrywamy. Organizujemy akcje,
które wszystkim pozwalaj¹ lepiej ¿yæ: promujemy najwybit-
niejszych, godnych najwy¿szego szacunku obywateli naszych
dzielnic, nadaj¹c im tytu³ „Zacnych Mieszkañców”. Wybiera-
my najlepsze placówki handlowe i us³ugowe w konkursie „Su-
perwitryny”. U³atwiamy mieszkañcom zrozumienie intencji
w³adz, zapraszaj¹c najwy¿szych rang¹ przedstawicieli urzê-
dów miasta, dzielnic, kraju do dy¿urów przy redakcyjnym te-
lefonie. Przepytujemy komendantów, naczelników, dyrektorów
jak za³atwiaj¹ najtrudniejsze sprawy. Integrujemy tych, od
których najwiêcej zale¿y podczas dwukrotnych w ci¹gu roku
spotkañ œwi¹teczno-noworocznych i urodzinowo-wielkanoc-
nych. Wydajemy Puls Medyczny, Moto Mieszkañca i dodatki
konsumenckie. Przed wyborami pozwalamy wypowiedzieæ siê
najpowa¿niejszym kandydatom do w³adz parlamentarnych,
miejskich i lokalnych. Og³oszenia pozwalaj¹ firmom na roz-
wój, a klientom - na trafny wybór.

Wszystko to w kilka osób zatrudnionych na etatach i kilka-
naœcie wspó³pracuj¹cych z potrzeby serca. M³odzi zdobywaj¹
tu praktykê, starsi pole do publicystycznego wy¿ycia siê. W³a-
dze - do opowiedzenia o swoich zamiarach, opozycja - co
o nich s¹dzi, mieszkañcy - co tak naprawdê jest wa¿ne. 

„Mieszkaniec” przez te lata nauczy³ siê kilku rzeczy. Umie-
jêtnoœci przekazywania tych g³osów - tak by nie raniæ tych, do
których s¹ adresowane, ale jednoczeœnie, by dotrzeæ z krzy-
kiem tam, gdzie powinien on byæ us³yszany. Najnowszych
technologii - komputerowych i internetowych. Stale wiêc za-
praszamy na strony www.mieszkaniec.pl, gdzie archiwum ga-
zety i najnowszy numer „wisi” w sieci. Najwa¿niejsze dla nas
jest bycie ponad podzia³ami, bo tak naprawdê nie jest wa¿ne
czy prawica, czy lewica (od tego jest Sejm, Senat, najwy¿sze
urzêdy w pañstwie i Rada Miasta) istotne jest to, jak nam siê
tutaj mieszka. Bo jesteœmy spo³ecznoœci¹ lokaln¹, a „Mieszka-
niec” gazet¹ tej spo³ecznoœci.

Za bardzo to dojrza³e jak na 18-latka?  Na co dzieñ tak nie
gadamy. To tylko teraz, tak raz, z okazji pe³noletnoœci. Wraca-
my bawiæ siê gazet¹. Bo ogromn¹ frajdê nam sprawia to co
robimy, i to, ¿e Pañstwo to akceptujecie.

Zespół redakcyjny

Agnieszka Pasik Danuta Synowiecka

REKLAMA REKLAMA

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



W³aœnie ogl¹damy j¹ w nowej ro-
li. Edyta Jungowska zasiad³a
w „Lo¿y Komentatorów” nowego
show „Dwójki” – HitGenerator.
Tym samym wystawi³a swoich wiel-
bicieli na „próbê wiernoœci”. Bêd¹
nadal ogl¹daæ serial „Na dobre i na
z³e”, gdzie gra siostrê Bo¿enkê, czy
te¿ ulegn¹ urokowi nowoœci i raczej
zechc¹ wys³uchaæ, co te¿ ma do po-
wiedzenia na temat kondycji pol-
skiej sceny muzycznej? A mo¿e to
gdybanie nie ma najmniejszego sen-
su – bo znajd¹ czas na obie przy-
jemnoœci?

Edyta Jungowska skoñczy³a PWST
w Warszawie – patrz¹c na ni¹, trudno
w to uwierzyæ – 20 lat temu! Debiuto-
wa³a w Teatrze Nowym u Adama Ha-
nuszkiewicza. Widzowie Teatru Tele-
wizji pamiêtaj¹ jej œwietn¹ kreacjê
w „Amadeuszu” w re¿yserii Macieja
Wojtyszki z 1993 roku. Zagra³a Kon-
stancjê Weber. Jej mê¿a Wolfganga
Amadeusza Mozarta gra³ Zbigniew Za-
machowski. Na trwa³e zapad³a te¿
w pamiêæ widzów wystêpuj¹c w Kaba-
recie Olgi Lipiñskiej. By³a to piêciolet-
nia mi³oœæ z wzajemnoœci¹
(1995–2000). Rok dwutysiêczny by³
te¿ wa¿ny, bo w³aœnie wtedy pojawi³a
siê we wspomnianym ju¿ serialu „Na
dobre i na z³e”. I w³aœnie od tego mo-
mentu mo¿emy mówiæ, ¿e Edytê Jun-
gowsk¹, aktorkê, znaj¹ wszyscy. Wcze-
œniej zagra³a dziesi¹tki wybitnych ról
w teatrze, ale znali j¹ i podziwiali tylko
nieliczni.

Aktorka jest warszawiank¹ z urodze-
nia. Wychowa³a siê w bloku na Woli.
Dwa pokoje, rodzice, brat Wojtek. Ma-

ma by³a pielêgniark¹, Ojciec ekonomi-
st¹. Dzieci nie posz³y œladami rodzi-
ców. Pan Wojciech zosta³ architektem.
Edyta zanim zosta³a „t¹ Edyt¹” przez 8
lat uczy³a siê graæ na skrzypcach. Za-
nim zda³a do szko³y teatralnej, uczy³a
siê aktorstwa w studiu dzia³aj¹cym
przy Teatrze Ochota.

Dziœ aktorka mieszka na Pradze Po-
³udnie. Pra¿ank¹ zosta³a z wyboru i mi-
³oœci. Podwójnej. Po pierwsze odzie-
dziczy³a dom po dziadkach. Dom z du-
sz¹, w którym s¹ dobre fluidy. A te
sprzyjaj¹ mieszkañcom: pani Edycie,
jej synowi Wiktorowi i jej partnerowi
Rafa³owi. Tu znaleŸli swój azyl. Maj¹
poczucie bezpieczeñstwa. Po drugie
odpowiada jej atmosfera Pragi, tu za-

chowa³y siê domy przedwojennej War-
szawy, tu panuje niepowtarzalny klimat
dawnej Warszawy, tu ¿ycie toczy siê
nieœpiesznie.

W wywiadach aktorka wiele razy
wspomina³a, ¿e lubi okolice placu
Szembeka, gdzie wszystko jest na mia-
rê normalnego cz³owieka. Mieszkañcy
Pragi nie zatracili instynktu samoza-
chowawczego. Tu nie ma niezdrowej
rywalizacji, kto ma lepsz¹ bramê, ogro-
dzenie, nowoczeœniejszy samochód,
wiêkszy dom.

W jej domu s¹ stare pluszowe fotele,
sofa, pianino, obrazy, poniewa¿ wszy-
scy kochaj¹ czytaæ i podró¿owaæ, jest
mnóstwo ksi¹¿ek i przewodników. Lu-
bi¹ sobie siedzieæ w fotelach, ka¿de
z nosem w swojej ksi¹¿ce, w swoim
œwiecie. A potem wracaj¹ do siebie
i d³ugo gadaj¹. Maj¹ tu poczucie bez-
pieczeñstwa. To miejsce, do którego
chêtnie wracaj¹. Jest ogródek, niby
wiêc s¹ na wsi, a jednoczeœnie dwa kro-
ki do centrum.

Jej credo: nic na pokaz. Nic, co aktu-
alne jest modne i na czasie, tylko to,
w czym ona czuje siê dobrze. Dlatego
nie ma problemu, by na imprezach, na
których musi bywaæ, albo dlatego, ¿e
chce byæ, pojawia siê w tej samej su-
kience.

W ¿yciu kieruje siê prostymi zasada-
mi: chce byæ szczêœliwa, stara siê ni-
kogo nie krzywdziæ, najwa¿niejsi s¹
jej najbli¿si. Im jest starsza, tym wiêk-
sz¹ wagê przywi¹zuje do rodziny, do
tradycji. Wiêc nie ma w¹tpliwoœci, jak
spêdzi œwiêta wielkanocne. Oczywi-
œcie z rodzin¹, z synem, partnerem, ro-
dzicami, bratem, jego rodzin¹. Po pro-
stu. Jak wszyscy, choæ uwa¿ana jest za
ekscentryczkê i ekstrawaganck¹ oso-
b¹. Ale nie w kwestiach wa¿nych.
W³aœnie dojrza³a do tego, ¿e zaczê³a
doceniaæ bliskoœæ... najbli¿szych.

(km)

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! 

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

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

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

Listowo i tulipanowo
u Osieckiej

To nie by³o zwyczajne œwiêto szko³y, ale te¿
i patron 37 Zespo³u Szkó³ na Saskiej Kêpie
jest niezwyczajny. To zmar³a przed dwuna-
stoma laty pisarka i poetka Agnieszka Osiec-
ka, która Sask¹ Kêpê rozs³awi³a „Ma³goœk¹”. 

Uczniowie przy-
gotowali dla mi³oœni-
ków artystki wiele
atrakcji. Zaczê³o siê
niewinnie od spotkania
z Zofi¹ Turowsk¹. Wy-
dane jej autorstwa po
raz pierwszy w 2000
roku Agnieszki. „Pej-
za¿e z Osieck¹” okaza-
³y siê bestsellerem. Zo-
fia Turowska sama na-
pisa³a o swojej ksi¹¿-
ce, ¿e „nie jest to zwy-
k³a biografia, a mo¿e nie jest ni¹ w ogóle”. W tej „z³ej historii dobrze
opowiedzianej”, jak pisa³a o swoim ¿yciu Agnieszka Osiecka, jestem
tylko przewodnikiem po miejscach, które uzna³am za znacz¹ce.
Uczestnicy spotkania z dziennikark¹ mogli wys³uchaæ opowieœci
o tym, jak powstawa³a ksi¹¿ka i jaka by³a jej bohaterka. 

Œwiêtu towarzyszy³a wystawa malarska Katarzyny Nosal. To na-
uczycielka plastyki i opiekunka warsztatów plastycznych w Zespo-
le Szkó³ nr 37 im. Agnieszki Osieckiej. Tytu³ wystawy to „Agnie-
szki otulipanienie – barwy i odcienie”. By³o i refleksyjnie, bo otwar-
to tak¿e drug¹ wystawê „Dziêkujê za list” z listami patronki do ró¿-
nych znanych osób m.in. Adama Michnika czy Hanny Baku³y. 

Jednak tym, na co czekali wszyscy by³ pó³toragodzinny spektakl
„Listy œpiewaj¹ce” wed³ug tekstów oczywiœcie Agnieszki Osiec-
kiej. Spektakl oczarowa³ zarówno uczniów i nauczycieli, jak i w³a-
dze dzielnicy, a tak¿e goœci specjalnych – Zofiê Turowsk¹ i Alinê
Janowsk¹. W oryginale „Listy œpiewaj¹ce” by³ to szereg progra-
mów telewizyjnych, które ukazywa³y siê na antenie TVP w latach
1964-1969. Muzykê do napisanych przez Agnieszkê piosenek
skomponowa³ Adam S³awiñski. Przeniesione na deski szkolnej sce-
ny „Listy œpiewaj¹ce” porwa³y publicznoœæ. Zarówno tekstem jak
i wykonaniem przez Teatr N.O.R.A., czyli Nadwiœlañskie Oddzia-
³y Rezerw Artystycznych. 

I tylko szkoda, ¿e dziœ… podobne dzie³o powstaæ by nie mog³o.
Nawet nie dlatego, ¿e minê³a dwunasta rocznica œmierci autorki. Bo
czy gdyby ¿y³a, napisa³aby coœ podobnego? Przecie¿ œwiat… tak
rzadko siêga dziœ po tradycyjny list. Małgorzata K. Piekarska

Edyta JUNGOWSKA
MIESZKAÑCY
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W s³oneczn¹ sobotê 21 marca
dokonano uroczystego wmuro-
wania aktu erekcyjnego pod no-
wo budowan¹ siedzibê Przed-
szkola nr 160 w Rembertowie.
Kierowana przez Agnieszkê Karczewsk¹

Gzik placówka mieœci siê obecnie na piêtrze Ze-
spo³u Szkó³ nr 74 przy ul. Niepo³omickiej 26,
a przedtem w latach 1956–1982, w s³ynnej Gran-
cówce. Niewielkie, bo tylko z trzema oddzia³ami,
jest przedszkolem realizuj¹cym m.in. autorski,
miêdzyprzedszkolny program wymiany doœwiad-
czeñ.

Przyby³o mnóstwo goœci, liczne reprezentacje
Rady i Zarz¹du Dzielnicy Rembertów, przedsta-
wiciele w³adz koœcielnych i oœwiatowych, nau-
czyciele, przedszkolaki z rodzicami, mieszkañcy,
a tak¿e emerytowane dyrektorki przedszkola
i przedstawiciele Rady Dzielnicy kadencji 2002.
Nie zabrak³o projektanta i wykonawców budyn-
ku. 

Czêœæ oficjaln¹, któr¹ uœwietni³ list gratula-
cyjny Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty, za-

koñczy³o uroczyste odczytanie aktu erekcyjne-
go („Og³asza siê wszem i wobec, i ka¿demu
z osobna…”). Jednym z pierwszych, wywo³a-
nych do ceremonialnego z³o¿enia podpisów
pod aktem erekcyjnym z czerpanego papieru,
opatrzonym lakowymi pieczêciami, by³ pan
Gabriel £agowski, reprezentuj¹cy przedszkola-
ki. Z racji m³odego wieku „pan” Gabriel nie
umie siê jeszcze podpisaæ, wiêc przy swoim
nazwisku narysowa³ piêkne serduszko. „Mie-
szkaniec” tak¿e – w imieniu wszystkich czytel-
ników - da³ swoj¹ parafê, na wieczn¹ rzeczy
pami¹tkê!

Umieszczony w z³ocistej tubie z emblematami
Rembertowa akt wmurowano: ks. proboszcz Ste-
fan Stalpiñski go poœwiêci³, dzieciaki wypuœci³y
wielk¹ chmarê barwnych balonów wprost w roz-
s³onecznione niebo, a 10-letni Szymon £uniew-
ski brawurowo zagra³ na tr¹bce „Glory, glory, al-
leluja”. 

Mi³ym akcentem by³y gor¹co oklaskiwane wy-
stêpy przedszkolaków. Teraz pozostaje niecierpli-
wie czekaæ na otwarcie przedszkola, ku wielkiej
radoœci dzieci! (e)

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999
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– Trwa walka na no¿e, na
œmieræ i ¿ycie – Janusz Palikot
obrazowo komentowa³ „Mie-
szkañcowi” opór, jakie stawiaj¹
zmianom prawa œrodowiska lob-
bystyczne, które wystêpuj¹
g³ównie w interesie urzêdników.
Spotkanie pos³a z mediami zor-
ganizowane zosta³o w siedzibie
Konfederacji Pracodawców Pol-
skich przy ul. Brukselskiej. Go-
spodarz spotkania, prezydent
KPP Andrzej Malinowski, o do-
tychczasowych przepisach ma

równie krytyczne zdanie, co
wiêkszoœæ osób, które stara³y siê
cokolwiek budowaæ. – W tej
chwili, aby wybudowaæ jakikol-
wiek obiekt sta³y, nawet przydo-

mowy gara¿, potrzebne s¹ 33
ró¿nego rodzaju pozwolenia
i decyzje – uœwiadamia³ prezy-
dent Malinowski. – W Unii Eu-
ropejskiej norm¹ jest 6 – 7 po-
zwoleñ. Dochodzê ju¿ do wnio-
sku, ¿e to nie urzêdników jest
w Polsce za du¿o, ale ¿e nasz
kraj jest za ma³y dla takiej rzeszy
wszechw³adnych urzêdników...
Niestety granic nie poszerzymy,
a polscy urzêdnicy, jako towar
eksportowy sprzedaj¹ siê gorzej
ni¿ kiepsko... Trzeba ograniczyæ
rozdmuchane do granic absurdu
ich kompetencje. 

Na najbli¿szym posiedzeniu
Sejmu pos³owie zajm¹ siê zmia-
nami w prawie budowlanym. Za
uproszczeniem procedur jest
oczywiœcie kierowana przez po-
s³a Palikota komisja Przyjazne
Pañstwo oraz Senat. – Trzeba
zlikwidowaæ uzyskiwanie po-

zwoleñ na budowê – przekony-
wa³ pose³. – I ta nowelizacja to
uczyni. Przecie¿ wydanie przez
urzêdnika stosownej decyzji jest
czyst¹ formalnoœci¹. Po raz
pierwszy udaje siê nam skutecz-
nie ograniczaæ w³adzê urzêdni-
ków, ale opór lobbingu urzêdni-
czego, urbanistów i architektów
jest ogromny. Najwa¿niejsze
zmiany w przygotowanej do
g³osowania nowelizacji prawa
to: zast¹pienie pozwolenia na
budowê wpisem do rejestru ro-
bót budowlanych, zamiana de-
cyzji dopuszczaj¹cej budowlê
do u¿ytkowania na zawiado-
mienie o zakoñczeniu budowy,
zniesienie obowi¹zku przedsta-
wiania do rejestracji opinii, po-
zwoleñ i uzgodnieñ, które nie s¹
wymagane prawem. Novum ma
byæ te¿ to, ¿e mo¿na bêdzie do-
puœciæ tolerancjê dwuprocento-

wych odstêpstw obiektu wybu-
dowanego w stosunku do pro-
jektu. 

Nie oznacza to jednak, ¿e
mo¿na bêdzie budowaæ wszyst-
ko i wszêdzie. – Nowe budowle
przecie¿ musz¹ spe³niaæ warunki
planu zagospodarowania prze-
strzennego, prawa budowlane-
go, przepisów BHP, a za sam
projekt budowli odpowiedzial-
noœæ bior¹ architekci  – Janusz
Palikot odpiera³ ataki œrodowisk
urzêdniczych argumentuj¹cych,
¿e planowane zmiany prawa s¹
pocz¹tkiem koñca „bezpieczne-
go budowania”. 

Pose³ podkreœli³ aktywny
udzia³ Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich w pracach komisji
Przyjazne Pañstwo i przyzna³, ¿e
po uchwaleniu zmian przez Sejm
spodziewa siê prezydenckiego
veta. ar

Palikot walczył na Kępie
W marcu na Saskiej Kêpie, jeden z najbar-
dziej medialnych pos³ów, Janusz Palikot wal-
czy³ o poparcie mediów w ulepszaniu prawa
budowlanego. Pose³ chce uwolniæ to prawo
od... urzêdników.

Przedszkole nr 160: adres stary, miejsce nowe!
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Sobiesław Zasada Warszawa 
zaprasza na Grochowską 163

– Ponad 100 pracowników naszej firmy
dba o to, aby wszyscy Klienci odje¿d¿ali
od nas zadowoleni – zapewnia prezes
spó³ki Sobies³aw Zasada Warszawa –
Andrzej Kowalewski (na zdjêciu).
Choæ od ulicy Grochowskiej stacja Volkswagena

wygl¹da mo¿e niepozornie, to mieœci w sobie autoryzo-
wany salon sprzeda¿y VW (najwiêkszy w Polsce), ser-
wis VW i Audi z kilkunastoma stanowiskami, blachar-
niê (z kabinami lakierniczymi i ramami do napraw ka-

roserii) obs³uguj¹c¹ wszystkie marki pojazdów. Jest tutaj tak¿e stacja kontroli pojazdów ze
stanowiskiem diagnostycznym, myjnie.

W salonie o powierzchni 2200 metrów kwadratowych prezentowane s¹ najnowsze sa-
mochody osobowe i u¿ytkowe, prowadzona jest sprzeda¿ samochodów u¿ywanych. Pod
tym samym dachem znajduje siê specjalistyczne stanowisko przyjmowania pojazdów do
serwisu.

Obiekt przy ulicy Grochowskiej 163 róg Omulewskiej znany jest doskonale zmotoryzowa-
nym warszawiakom. Od ponad pó³ wieku s³u¿y³ on pocz¹tkowo jako Polmozbyt, póŸniej
centrum Mercedesa i Porsche. St¹d te¿ do dzisiaj mo¿na tutaj fachowo naprawiæ tak¿e i sa-
mochody ze znakiem gwiazdy (z wyj¹tkiem napraw gwarancyjnych).

Serwis jest w stanie obs³u¿yæ ponad 100 samochodów dziennie. Sklep prowadzi sprzeda¿
akcesoriów i czêœci zamiennych do Volkswagena i Audii oraz ogumienia. - Obecnie rozpo-
czynamy wiosenn¹ wymianê opon zimowych na letnie: do dyspozycji Klientów mamy cztery
stanowiska s³u¿¹ce tylko do tego celu – podkreœla prezes Kowalewski.

Ponad pó³wiekowa tradycja oraz nazwisko Sobies³aw Zasada w nazwie firmy zobowi¹zu-
je. Podobnie jak nasz w³aœciciel, nawi¹zuj¹cy niegdyœ sportow¹ walkê z najlepszymi w swej
dziedzinie tak i my chcemy równaæ do najlepszych. Statystyki stawiaj¹ nas w gronie najwiêk-
szych sprzedawców samochodów w Polsce: w czasie istnienia obiektu sprzedano tutaj ponad
22 tysi¹ce samochodów, dokonano napraw ponad 220 tysiêcy pojazdów.

– Oczywiœcie z dawnego „Polmozbytu” ju¿ nic na Omulewskiej nie pozosta³o. Dysponuje-
my najnowoczeœniejszymi urz¹dzeniami diagnostycznymi, specjalistycznymi narzêdziami ser-
wisowymi. Mechanicy pracuj¹cy w naszej firmie wiêcej maj¹ wspólnego z elektronik¹ ni¿ tra-
dycyjnymi narzêdziami. Czasy siê zmieni³y… – mówi prezes Andrzej Kowalewski.
AS 2009 (jż)
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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”)

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl



 firmy OC dzia³alnoœci


 auta, domy, mieszkania


 emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie


 OFE, IKE, Inwestycje

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

0602−787−017, 0601−097−814

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
� monta¿ karniszy, pomiary i projekty
� pokrowce na meble i narzuty
� du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800
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W gimnazjum im. Jana Ko-
chanowskiego przy ul. Funda-
mentowej zosta³ utworzony
Szkolny Klub Olimpijczyka.
Tego samego dnia, w tej samej
szkole, zaprezentowano teatral-
ny spektakl o Katyniu. Dwa zu-
pe³nie odmienne wydarzenia?

Niezupe³nie. Znakomitego
po³¹czenia tych wydarzeñ do-
kona³ opiekun Samorz¹du
Szkolnego Adam Goœciñski
przypominaj¹c sylwetki pol-
skich olimpijczyków zamordo-
wanych w Katyniu. Nauczyciel
ten jest jednoczeœnie scenarzy-
st¹ i re¿yserem przygotowane-
go przez gimnazjalistów przed-
stawienia teatralnego pt. „Moje
spotkanie z Katyniem”.
W spektaklu, w którym ¿yj¹cy
w PRL-u nastolatek zderza siê
z prawd¹ o zatajanej radzieckiej

zbrodni wykorzystano m.in.
fragmenty s³ynnego filmu An-
drzeja Wajdy. Przedstawienie to
zwyciê¿y³o w dzielnicowym
konkursie „Polegli na nieludz-
kiej ziemi”, a w nagrodê m³odzi
aktorzy ju¿ w kwietniu pojad¹
do Katynia.

W inauguracji Szkolnego
Klubu Olimpijczyka wziêli
udzia³ dyrektorzy i nauczyciele
po³udniowopraskich podsta-
wówek i gimnazjów. Wœród ho-
norowych goœci znaleŸli siê
m.in. Marian Sypniewski (na
zdjêciu) przedstawiciel Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego
i dwukrotny medalista olimpij-
ski w szermierce, Iwona Po-
nichtera z Fundacji „Semper
Polonia”i Janusz Ostrowski
prezes Mazowieckiego Towa-
rzystwa Kultury. Nie zabrak³o

przedstawicieli kuratorium i sa-
morz¹du. Obecna by³a m.in.
kieruj¹ca komisj¹ oœwiaty Mi-
ros³awa Terlecka i wicebur-
mistrz Adam Grzegrzó³ka.  

Podstawowym celem Szkol-
nego Klubu Olimpijczyka jest
propagowanie idei olimpijskiej,
aktywizacja sportowa uczniów,
nauczycieli i rodziców oraz
wspó³praca z Polskim Komite-
tem Olimpijskim. Organizato-
rzy chc¹ osi¹gaæ powy¿sze cele
m.in. poprzez szkolne spotka-
nia z dzia³aczami sportowymi
i zawodnikami, konkursy wie-
dzy olimpijskiej oraz wspó³pra-
cê z Polonijno-Szkolnymi Klu-
bami Olimpijczyka w innych
krajach.

Zamierzenia klubu zdaj¹ siê
byæ bardzo ciekawe i potrzeb-
ne. I oby dzia³ania zosta³y pod-
jête z takim rozmachem, jak in-
auguracja klubu. A trzeba je-
szcze wspomnieæ, ¿e 23 marca
w „Kochanowskim” nie tylko
odby³y siê dwa opisywane wy-
darzenia. Inauguracji klubu to-
warzyszy³a tak¿e wystawa
„Dziedzictwo Or³a Bia³ego”,
w której uczniowie eksponowa-
li nasze dziedzictwo historycz-
ne, kulturalne, naturalne i po-
stacie wielkich Polaków. Szkol-
ny Klub Olimpijczyka mia³
start godny mistrza. Oczywi-
œcie – olimpijskiego. Ada M.

Ogólna, sportowa kondycja
m³odzie¿y szkolnej niestety
jest na niskim poziomie. Jak to
siê dzieje skoro baza sportowa
jest coraz lepsza, coraz bar-
dziej atrakcyjna, a na sport
id¹ coraz wiêksze pieni¹dze?

Nobla temu, kto znajdzie jed-
noznaczn¹ odpowiedŸ na to py-
tanie i skuteczny sposób na roz-
wi¹zanie problemu. „Wuefiœci”
z po³udniowopraskich szkó³ roz-
mawiali na ten temat z w³adza-
mi samorz¹dowymi i sportowy-
mi dzia³aczami. Spotkanie
odby³o siê 18 marca w Centrum
Promocji Kultury przy ul. Pod-
skarbiñskiej. Moderatorem spo-
tkania by³ Janusz Szymankie-
wicz, naczelnik dzielnicowego
Wydzia³u Sportu. Wœród zapro-
szonych goœci by³y osoby moc-
no zwi¹zane z m³odzie¿owym
sportem – m.in. wiceprzewodni-
cz¹cy warszawskiego SKS-u
Piotr Foks i sto³eczny koordyna-
tor m³odzie¿owego sportu Jan
Krypa. Dzielnicowy samorz¹d
reprezentowany by³ przez bur-
mistrza Tomasza Kucharskiego
(na zdjêciu), jego zastêpców Kon-
stantego Bartonia i Jaros³awa Kar-
cza oraz Komisjê Sportu Pragi
Po³udnie na czele z przewodni-
cz¹c¹ Teres¹ KuŸmiñsk¹. Obecny
by³ tak¿e wicedyrektor Biura Spo-
rtu m.st. Warszawy Zenon Dagiel. 

Jednak najwa¿niejszymi go-
œæmi i uczestnikami spotkania
byli wspomniani wczeœniej na-
uczyciele wychowania fizycz-
nego. To oni w³aœnie maj¹ na co

dzieñ do czynienia z dzieæmi
i m³odzie¿¹ i wiedz¹ najwiêcej
na temat problemów szkolnego
sportu. – Teoretycznie trenuj¹cy
w klubach zawodnicy nie mog¹
braæ udzia³u w swojej dyscypli-
nie w zawodach Warszawskiej
Olimpiady M³odzie¿y, a prakty-
ka jest taka, ¿e bior¹ – pierwszy
z problemem do rozwi¹zania
zg³osi³ siê pedagog z liceum
im. Wyspiañskiego. – To wbrew
przepisom i od lat nic siê w tej

materii nie dzieje. Dopóki dru-
¿yny i szko³y wystawiaj¹ce ta-
kich zawodników nie bêd¹ ka-
rane, to konkurowanie z nimi
i branie udzia³u w zawodach
mija siê z celem.

Nauczyciele zg³aszali te¿ in-
ne problemy. Pytali m.in. cze-
mu za korzystanie z dzielnico-
wych OSiR-ów pobierane s¹
op³aty, dlaczego likwidowane
jest kryte lodowisko przy al.
Stanów Zjednoczonych, czemu
uczniowie nie mog¹ korzystaæ
z obiektów KS „Orze³” przy ul.

Podskarbiñskiej. – OSiR jest
zak³adem bud¿etowym i nie mo-
¿e za darmo udostêpniaæ swo-
ich powierzchni. Lodowisko
jest likwidowane ze wzglêdu na
rachunek ekonomiczny – wyja-
œnia³ wiceburmistrz Konstanty
Bartoñ – Po prostu, jak jest za
ciep³o, to utrzymanie tego
obiektu jest zbyt kosztowne.
A jeœli chodzi o „Or³a”... Dziel-
nica chcia³a ¿eby tam mog³a
æwiczyæ nasza m³odzie¿, ale

prezes Szyszko za¿yczy³ sobie
10 tysiêcy z³otych za dzieñ udo-
stêpnienia obiektu... Pytania
i ¿ale pedagogów sprawia³y, ¿e
dyskusja momentami stawa³a
siê bardzo burzliwa. Jednak
czuwaj¹cy nad wszystkim na-
czelnik Szymankiewicz spraw-
nie operowa³ prawem do g³osu. 

W czasie spotkania omówiono
dzia³alnoœæ SKS-u, zmiany w re-
gulaminie WOM-u oraz wpro-
wadzenie obowi¹zkowego testu
sprawnoœci dla uczniów szkó³
podstawowych. Magda K.

Praska Gie³da Szkó³
Po raz czwarty w Zespole Szkó³ im. Stefana

Kisielewskiego przy ul. Szczawnickiej zorgani-
zowana zosta³a Gie³da Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych. W tym roku stanowiska informacyjne
przygotowa³o blisko 20 placówek.

- Trochê zmieniliœmy formu³ê gie³dy – powiedzia³a
„Mieszkañcowi” Katarzyna Kaczorowska nauczy-
cielka z „Kisiela”. – Nastawiliœmy siê na zorganizo-
wane wizyty z gimnazjów. M³odzie¿ wraz z nauczy-
cielami przez dwa dni (23 i 24 marca) odwiedza³a
gie³dê zapoznaj¹c siê z ofertami po³udniowopraskich
szkó³ ponadgimnazjalnych. Zreszt¹ prezentowa³y siê
nie tylko placówki z Pragi Po³udnie – w gie³dzie
wziê³y te¿ udzia³ szko³y z Wawra i Mokotowa. Na
uroczyste rozpoczêcie gie³dy przyby³ wiceburmistrz
Jaros³aw Karcz oraz samorz¹dowi urzêdnicy zwi¹za-
ni z oœwiat¹ i edukacj¹. Wstêpem do imprezy by³
krótki pokaz taneczny w wykonaniu goszcz¹cych in-
ne szko³y uczniów oraz prezentacja umiejêtnoœci
dzia³aj¹cego tu zespo³u muzycznego „Monday”. 

Na ró¿ne sposoby szko³y stara³y siê zaintereso-
waæ i przekonaæ do siebie potencjalnych kandyda-
tów. By³y prezentacje multimedialne, galerie zdjêæ,
prezentacje dorobku naukowego i sportowego, tra-
dycyjne ulotki i informatory, zaproszenia na tzw. dni
otwarte. Trzeba przyznaæ, ¿e niektóre stoiska przy-
kuwa³y uwagê. Ze stoiska Liceum im. gen. Jakuba
Jasiñskiego bi³a wrêcz barwa intensywnej pomarañ-

czy. Ten weso³y kolor jest barw¹ tej szko³y. „Olim-
pijczycy” z Zespo³u Szkó³ przy ul. Siennickiej grali
na sportowych ambicjach gimnazjalistów i wœród
licznych zdobytych pucharów ustawili p³on¹cy
znicz olimpijski. Na stoisku aniñskiego Liceum im.
Józefa Wybickiego mo¿na by³o skosztowaæ ciaste-
czek, zaœ m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ im. Agnieszki
Osieckiej kusi³a laserem i elektronik¹. – Szczerze
mówi¹c jeszcze nie wiem, do której szko³y siê wybio-
rê – przyzna³ nam jeden z odwiedzaj¹cych gie³dê
gimnazjalistów. – By³em niedawno na podobnej
gie³dzie szkó³ w EXPO przy ul. Pr¹dzyñskiego, ale
tam by³ taki ha³as i zamieszanie, ¿e to by³a strata
czasu. Tutaj jest spokojniej, mo¿na normalnie roz-
mawiaæ i uzyskaæ niezbêdne informacje. Tegorocz-
n¹ Prask¹ Gie³dê Szkó³ odwiedzi³o wielu uczniów
koñcz¹cych gimnazjum. Wypada mieæ nadziejê, ¿e
te wizyty pomog³y im dokonaæ w³aœciwych wybo-
rów. Gie³da odby³a siê pod patronatem burmistrza
dzielnicy Tomasza Kucharskiego. rosa

Trzysta metrów
do Urzędu

„Trzysta mil do nieba” – jest taki film
opowiadaj¹cy o ucieczce dwóch ch³opców 
z PRL-u do kapitalistycznego raju. W skali
Warszawy takim rajem móg³by byæ Wawer,
ale niestety tak nie jest...

Niby „zielone p³uca” stolicy. Niby dzielnica
spokojna i atrakcyjna. Ale sam¹ natur¹ Wawer siê
nie przebije. Potrzeba skutecznego dzia³ania w³adz
samorz¹dowych. I to nie jakichœ wielkich dzia³añ,
ale zwyk³ego egzekwowania prawa. Co z tego, ¿e
Wawer ma piêkne lasy, skoro s¹ one zaœmiecone?
O interwencjê i ratunek zwrócili siê do „Mieszkañ-
ca” wawerczycy, którzy nie chc¹ mieszkaæ w za-
œmieconej dzielnicy. „Ulica Kajki, na wysokoœci
numerów 3, 5, 7 – zobaczcie jak tam jest. Sterta
œmieci, zaniedbany drzewostan, tragedia. A to tyl-
ko trzysta metrów od urzêdu dzielnicy...” – alarmu-
j¹ zdesperowani mieszkañcy. 

Pojechaliœmy sprawdziæ sygna³. Wskazany
przez Czytelników odcinek Kajki raczej przypo-
mina XVIII-wieczn¹ wiejsk¹ dró¿kê. Dziury, wy-
rwy, b³oto, ka³u¿e. Ta interwencja chyba bêdzie

wymaga³a wymiany resorów w naszym samocho-
dzie. Ale nic to, dla polepszenia ¿ycia naszych
Czytelników jesteœmy w stanie sprostaæ zadaniu.
Faktycznie, krok od siedziby wawerskich w³adz,
lasek przy ul. Kajki przedstawia obraz nêdzy
i rozpaczy. W³aœciwie, to nie lasek, ale wysypisko
œmieci. Przechodzimy do g³ównej ulicy w tym re-
jonie – ul. Po¿aryskiego. Niestety, tam te¿ nie jest

dobrze. Na trawnikach króluj¹ butelki po tañ-
szych i dro¿szych alkoholach oraz inne œmieci.
Szkoda, ¿e maj¹cy w swoich zadaniach dbanie
o wizerunek Wawra zarz¹d i radni nie przespace-
rowali siê po najbli¿szej okolicy dzielnicowego
ratusza, bo mo¿e zobaczyliby to, co widz¹ zwykli
mieszkañcy... ar

Rada Warszawy

WIEŚCI Z SESJI
W czasie ostatniej sesji Rady Warszawy (19 marca) rajcy de-

batowali m.in. nad kilkoma sprawami bezpoœrednio dotycz¹cy-
mi „Mieszkañcowych” dzielnic. Oto krótka relacja.

Gor¹co o „Weterynarii”
Jak informowaliœmy w poprzednim „Mieszkañcu” rada zabez-

pieczy³a ponad 15 mln z³otych na zakup zabytkowego kompleksu
dawnego Wydzia³u Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej
272. Z racji wielkoœci planowanej do wydania kwoty trzeba by³o
podj¹æ uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ zgodê na nabycie obiektu przez Mia-
sto. Uchwa³a taka zosta³a podjêta mimo silnego sprzeciwu rad-
nych z PiS. W budynkach „Weterynarii” znajdzie siedzibê orkie-

stra „Sinfonia Varsovia” i powstanie tu Europejskie Centrum Mu-
zyki.

Szko³a ma Niemena
Rada Warszawy nada³a imiê Czes³awa Niemena sasko-kêpskie-

mu Gimnazjum Nr 25 przy ul. Zwyciêzców. O takiego patrona sta-
ra³a siê szkolna spo³ecznoœæ (rada pedagogiczna, rada rodziców
i samorz¹d uczniowski). Zgodê na nadanie szkole imienia zmar³e-
go w 2004 r. artysty wyrazi³a jego ¿ona Ma³gorzata Niemen. Sza-
cowane koszty zwi¹zane z t¹ uchwa³¹ Rady Warszawy (m.in. wy-
miana piecz¹tek, zakup sztandaru) to ok. 16,5 tys. z³. 

Podyplomowo w Szpitalu Grochowskim
Jest zgoda na udostêpnienie Centrum Medycznemu Kszta³cenia

Podyplomowego II Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych i Kardiologii
Szpitala Grochowskiego. Wspó³praca CMKP ze szpitalem trwa od
wielu lat. Jej prawne uregulowanie wymaga³o zgody organu za³o¿y-

cielskiego szpitala, czyli sto³ecznego samorz¹du. Dziêki tej uchwa-
le Rady Warszawy i umowie pomiêdzy stronami zwiêkszy siê kon-
trakt szpitala z NFZ. Zawarcie umowy z Centrum Medycznym po-
zwala te¿ na zwiêkszenie wykwalifikowanej kadry medycznej, gwa-
rantuj¹cej udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych na poziomie klinicz-
nym.

Administracje pod Dzielnicami
Do niedawna dzielnicowe Zak³ady Gospodarowania Nierucho-

moœciami podlega³y Prezydentowi Warszawy. W grudniu ubieg³ego
roku nadzór nad ZGN-ami przejê³y Zarz¹dy Dzielnic. W czasie
ostatniej sesji rajcy zmienili m.in. statuty ZGN-ów funkcjonuj¹cych
na Pradze Po³udnie, Pradze Pó³noc, w Rembertowie i Wawrze.
Zmiany zwi¹zane s¹ tak¿e z aktualizacj¹ podstawy prawnej dzia³a-
nia Zak³adów. Jeden ze znowelizowanych punktów statutu brzmi:
„Na wniosek Zarz¹du Dzielnicy Dyrektor Zak³adu obowi¹zany jest
udostêpniaæ dokumenty i materia³y zwi¹zane z funkcjonowaniem
Zak³adu, a tak¿e sporz¹dzaæ informacje przetworzone.” borek

Katyń i sport w Kochanowskim Burzliwy sport młodzieży



11112222    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

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

OO  kkoolloorraacchh  ww nnaasszzyymm  żżyycciiuu  ––

cciiąągg  ddaallsszzyy..

PPoommaarraańńcczzoowwyy − pełen emo−

cji kolor radości i zmian. Ozna−

cza dążenie do zmian, a zwła−

szcza – do własnego szczę−

ścia; może być przejawem

wrażliwości i pasji, ale też

pewnego braku dojrzałości.
CCzzeerrwwoonnyy – podnosi ciśnie−

nie krwi i wzmaga potrzebę ak−

tywności, zarówno intelektu−

alnej, jak i fizycznej, lecz może

też podnosić poziom agresji.

To barwa osób dynamicznych,

które chcą być postrzegane

nawet jako nieco wyzywające.
RRóóżżoowwyy  – zwłaszcza w sub−

telnych odcieniach to barwa

łagodności, wyciszenia, lecz

także – erotyzmu! Bardzo ko−

biecy, buduje klimat sprzyjają−

cy romantycznym uczuciom,

łagodności, delikatności.
NNiieebbiieesskkii  ––  błękit, modry, la−

zur, szafir, granat, budzą zau−

fanie; jasne odcienie sprzyjają

nadziei i ukojeniu, ciemne to

barwy autorytetu, szacunku,

rozwagi, dyplomacji
ZZiieelloonnyy  ––  kojący kolor rela−

ksu, odprężenia, harmonii we−

wnętrznej; to także barwa

świeżości, odnowy, ukojenia,

stabilizacji; sprzyja rekonwa−

lescencji i odzyskaniu równo−

wagi.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
WWiiaaddoommoo,,  żżee  „„ssrreebbrroo  ii zzłłoottoo  ttoo  nniicc……””,,  aallee  wwaarrttoo  oo nniicchh  wwiieeddzziieećć

nniieeccoo  wwiięęcceejj..
Srebro przetworzone i obrobione artystycznie było cenione przez

ludzkość już ponad 5.000 lat temu! W wykopaliskach na terenie
Egiptu i Mezopotamii odkrywane są srebrne naszyjniki, pierścienie, bransolety, przybory
toaletowe i zastawa. 

Używane przez tysiąclecia jako środek płatniczy, było niegdyś wydobywane także
w Polsce. Srebrne naczynia kościelne projektował sam Wit Stwosz, a wyrabiali je kun−
sztownie rzemieślnicy krakowscy. Srebrem zdobiono wówczas szlacheckie zbroje, stroje
i końskie, paradne uprzęże.

Znakomite właściwości srebra: bakteriobójcze, grzybobójcze, niszczące także wirusy, ujaw−
niają się w pełni, gdy srebro jest związane z innymi pierwiastkami – ostatnim krzykiem tech−
nologii są skarpety z wplecioną, cieniusieńką nitką srebra, przeciwdziałające przykremu zapa−
chowi stóp. Srebro służyło do produkcji filmów fotograficznych, stosowane jest w aparaturze
medycznej, radiotechnice a nawet urządzeniach na statkach kosmicznych. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Ma³a rzecz, a cieszy, czyli grzanka z pomys³em.
W sam raz na kolacjê inn¹, ni¿ zwykle.

✓✓ Grzanki kawalerskie: bu³kê wroc³awsk¹ pokroiæ na kromki
i, ka¿d¹ cienko posmarowaæ mas³em i u³o¿yæ na blasze. Chudy,
wêdzony boczek lub bekon pokroiæ w cienkie plasterki, pod-
sma¿yæ na patelni po obu stronach na lekko rumiano. Na jed-
nych kawa³kach bu³ki uk³adaæ po kilka plasterków chrupkiego
ogórka kiszonego lub korniszona, na innych – kleksy koncentratu pomidorowego lub
w¹skie paseczki œwie¿ej papryki. Na wierzch po³o¿yæ podsma¿one plasterki boczku,
po czym przykryæ je plastrem ¿ó³tego sera. W³o¿yæ blachê do gor¹cego piekarnika
i zapiekaæ przez do roztopienia sera i zrumienienia bu³ki.

✓✓ Grzanki tostowe: dwa plastry chleba tostowego posmarowaæ cienko mas³em lub
skropiæ dobr¹, œwie¿¹ oliw¹. Jeden z nich posmarowaæ dodatkowo musztard¹ (sarep-
sk¹ lub rosyjsk¹), przykryæ plasterkiem ¿ó³tego sera i drug¹ kromk¹ chleba tostowe-
go, mas³em do wewn¹trz. Otoczyæ w jajku rozm¹conym z odrobin¹ soli i pieprzu,
sma¿yæ na maœle lub oliwie, rumieni¹c po obu stronach. 

✓✓ Grzanki alpejskie: kromkê chleba tostowego posypaæ cienko miêkkim, tartym
serem, na nim u³o¿yæ cienkie paski suszonego pomidora i cienkie plasterki oliwek,
znowu posypaæ serem. Drug¹ kromkê chleba tostowego posmarowaæ mas³em, utar-
tym z z¹bkiem czosnku i sol¹. Z³o¿yæ obie kromki, zrumieniæ po obu stronach na pa-
telni, ostro¿nie przek³adaj¹c przy pomocy szerokiej ³opatki.

✓✓ Grzanki s³odkie 1: jajo roztrzepaæ z 4-5 ³y¿kami mleka. Dodaæ odrobinê cyna-
monu, troszkê cukru waniliowego i pó³ lub jedn¹ p³ask¹ ³y¿eczkê cukru oraz mikro-
skopijn¹, choæ wyczuwaln¹ w smaku szczyptê chili. Dobrze rozmieszaæ. Namoczyæ
z obu stron kromkê wczorajszej cha³ki lub bu³ki wroc³awskiej, sma¿yæ na z³oto. Gdy
gotowe, polaæ miodem p³ynnym lub czekolad¹. 

✓✓ Grzanki s³odkie 2: Jajko roztrzepaæ z dwiema ³y¿kami mleka. Kromki chleba to-
stowego namoczyæ w nim po jednej stronie, drug¹ stronê posmarowaæ np. powid³ami
œliwkowymi lub d¿emem morelowym, na to 1-2 ³y¿eczki serka waniliowego. Z³o¿yæ
kromki nie namoczon¹, lecz posmarowan¹ stron¹ do wewn¹trz, sma¿yæ na maœle po
obu stronach, do zrumienienia. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
On i ona, wielka miłość, zaręczyny, w pla−

nach ślub. 
Ona: Cześć!!!
On: No, wreszcie! Nie mogę się doczekać!

Ona: Może chcesz, żebym sobie poszła?
On: Skądże! Co to za głupi pomysł!
Ona: Kochasz mnie?
On: Oczywiście! Od zawsze i nigdy nie przestanę!
Ona: Słuchaj… Czy ty mnie kiedyś zdradziłeś?
On: Ależ nie! Nigdy w życiu! To ohydne!
Ona: Chcesz mnie pocałować?
On: Tak, za każdym razem i przy każdej okazji!
Ona: Och! Czyżbyś mnie chciał uderzyć?
On: Zwariowałaś? Wiesz najlepiej, jaki jestem naprawdę!
Ona: Czy mogę ci zaufać?
On: Tak.
Ona: Kochanie...
Po ślubie: przeczytaj ten sam dialog, lecz od dołu do

góry!
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

Twoje serce bêdzie biæ spokojnym rytmem. Najwyra-
Ÿniej od¿ywa ono dopiero w temperaturach wy-
¿szych od tych kwietniowych. Na pewno nied³ugo
bêdzie okazja, by cieszyæ siê wiosn¹. Radzê Drogi
Baranku, abyœ chodzi³ na spacery, za¿ywa³ du¿o ru-
chu. To Ci doskonale zrobi na zdrowie, cerê i nastrój.
Dotleniony mózg sprawi, ¿e ³atwiej bêdzie nadaæ
w³aœciw¹ rangê czekaj¹cym Ciê problemom i zna-
leŸæ ich ewentualne rozwi¹zanie. 

 BYK 22.04-21.05
Twoje marzenia o b³yskotliwej karierze na razie mo-
g¹ siê nie ziœciæ. Rzeczywistoœæ mo¿e okazaæ siê
mniej sprzyjaj¹ca ni¿ s¹dzi³eœ. Musisz siê liczyæ
z przeszkodami. Wszystkie swoje plany powinieneœ
opieraæ na mocnych materialnych podstawach. Wia-
ra w dobry los na pewno pomo¿e, a teraz by³oby le-
piej, gdyby by³a wsparta zasobnym portfelem.
A z tym nie powinieneœ mieæ problemów, wszak
masz nosa do interesów.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W najbli¿szym czasie planety bêd¹ Ci sprzyja³y
w podró¿owaniu, uprawianiu sportów oraz w kontak-
tach z rodzin¹ i przyjació³mi. Ale najbli¿szy czas po-
œwiêæ zwyk³ym obowi¹zkom oraz za³atwianiu formal-
noœci urzêdowych. Chwilami bêdzie Ci siê to wyda-
wa³o za ma³o fantazyjne i pozbawione sensu... Masz
przecie¿ w³asny sposób na pokonanie chandry,
Twoje pomys³y poprawi¹ Ci nastrój, a na horyzoncie
mog¹ siê pojawiæ ciekawe osoby, a z nimi interesu-
j¹ce propozycje.

�� RAK 22.06-22.07
Humor mog¹ Ci poprawiæ drobne zastrzyki finanso-
we pod postaci¹ premii lub nagrody. A mo¿e ktoœ ob-
daruje Ciê jakimœ mi³ym prezentem. W pracy wiêk-
szoœæ spraw bêdzie siê uk³ada³a jak na zamówienie.
Jeœli d¹¿ysz do jakiegoœ celu, na pewno znacznie
siê do niego przybli¿ysz. W Twoim sercu zapanuje
wiosenny nastrój. Na pewno zechcesz poœwiêciæ
wiêcej uwagi swojej urodzie i sylwetce. Jeœli doj-
dziesz do wniosku, ¿e chcesz siê odchudzaæ - zale-
cany jest zdrowy rozs¹dek.

�� LEW 23.07-23.08
Nadejœcie wiosny to dla Ciebie zastrzyk pe³en ener-
gii. Zapragniesz siê wiêcej ruszaæ, uprawiaæ jakiœ
sport lub robiæ coœ konkretnego, abyœ móg³ zoba-
czyæ wymierne rezultaty swoich zmagañ. Bêdziesz
na pewno zadowolony, jeœli po³¹czysz przyjemne
z po¿ytecznym. Co powiesz na porz¹dki w ogród-
ku? Pomyœl równie¿ o swoim zdrowiu, ale nie
wchodŸ w ¿adne relacje z podejrzanymi osobnikami
podaj¹cymi siê za uzdrowicieli. Lepiej chuchaæ na
zimne!

�� PANNA 24.08-23.09
Planety obdarzaj¹ Ciê dobr¹ form¹ psychiczn¹ i fi-
zyczn¹, wiêc w kolejny tydzieñ wiosny wkroczysz
z pogodn¹ min¹. Okolicznoœci bêd¹ sprzyja³y stabili-
zacji w ¿yciu rodzinnym i sukcesom zawodowym.
Mo¿esz œmia³o podejmowaæ decyzje dotycz¹ce rea-
lizacji jakiegoœ projektu, wymagaj¹cego cierpliwoœci
i konsekwencji. Najbli¿sze dni bêd¹ sprzyja³y pla-
nom rodzinnym, osobistym i upiêkszaniu otoczenia.

Kochasz swój dom, zaczniesz wiêc myœleæ o wio-
sennych porz¹dkach.

�� WAGA 24.09-23.10
W Twoim przypadku kwiecieñ bêdzie sprzyja³ ambit-
nym planom. Masz szansê na czyjeœ poparcie i ob-
jêcie odpowiedzialnego stanowiska w pracy. Nie
warto zastanawiaæ siê zbyt d³ugo, bo okazja mo¿e Ci
przejœæ ko³o nosa! Mo¿esz korzystnie kupiæ dzia³kê
lub inn¹ nieruchomoœæ, ulokowaæ gotówkê w banku
na korzystny procent. Mo¿esz równie¿ wygraæ jak¹œ
sumkê w grze losowej. Wype³nij kupon, szczêœciu
trzeba wychodziæ naprzeciw.

�� SKORPION 24.10-23.11
W najbli¿szym czasie, choæ odczujesz przyp³yw si³
witalnych, mog¹ jeszcze kaprysiæ planety. Dlatego
nie daj siê ponieœæ zbyt mocno wiosennemu nastro-
jowi. Przed Tob¹ parê dni zwi¹zanych z wydatkami
i sprawami do za³atwienia na wczoraj, zw³aszcza je-
œli ostatnio narobi³eœ zaleg³oœci. W Twoim ¿yciu mo-
g¹ zajœæ zmiany, ale zanim je przeprowadzisz, pe³en
rozterek i w¹tpliwoœci - postaraj siê, aby Twoje po-
stêpowanie zbyt boleœnie kogoœ nie zrani³o.  

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nie licz na to, ¿e uda Ci siê wymigaæ od obowi¹z-
ków. Przed Tob¹ sporo pracy. Zaprezentuj siê z jak
najlepszej strony, by w firmie lub rodzinie doceniono
Twoje starania. Czêœæ pieniêdzy warto zainwesto-
waæ w uzupe³nianie wykszta³cenia i unowoczeœnia-
nie warsztatu pracy. Ogranicz apetyt na zbytki, bo
wydatki mog¹ Ci siê wymkn¹æ spod kontroli i sam
nie bêdziesz wiedzia³, gdzie siê podzia³y ciê¿ko za-
robione pieni¹dze.  

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Czujesz siê pe³en entuzjazmu? To dobrze, bo przed
Tob¹ radosne dni. Pozb¹dŸ siê sk³onnoœci do pesy-
mizmu i swojej wrodzonej ostro¿noœci, bo tym razem
nie bêdzie Ci potrzebna. Zdrowy rozs¹dek podpowie
Ci, z których okazji nale¿y skorzystaæ w pierwszej
kolejnoœci. Wszak sztuka w³aœciwego wyboru, to po-
³owa sukcesu. Mo¿esz sporo osi¹gn¹æ i to w piêk-
nym stylu. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Wiele zale¿y teraz od Ciebie, choæ za oknem wio-
senna aura jest tak zmienna jak Twoje obecne na-
stroje. Dla Ciebie drogi Wodniku powinien to byæ
czas odnowy, by ¿ycie p³ynê³o zgodnie z Twoimi po-
trzebami. Mo¿e warto chodziæ wczeœniej spaæ, aby
rano wstaæ wypoczêtym i pospacerowaæ po œwie-
¿ym powietrzu, ciesz¹c siê pierwszymi oznakami
wiosny? Dziêki szczerej rozmowie z partnerem, mo-
¿ecie wprowadziæ odrobinê romantyzmu w waszym
zwi¹zku.

�� RYBY 20.02-20.03
Warto, abyœ odpowiednio spo¿ytkowa³ swoje si³y.
S³oñce dostarczy Ci dobroczynnej energii, a budz¹-
ca siê do ¿ycia przyroda zachêca do wprowadzenia
zmian wokó³ siebie. £atwiej bêdzie o b³êdne decyzje,
mo¿esz zatêskniæ za wolnoœci¹ i zerwaæ jakieœ uk³a-
dy osobiste lub zawodowe, co nie przynios³oby Ci te-
raz po¿ytku. Lepiej popracowaæ nad tym, jak zrezy-
gnowaæ z wiêkszych ambicji i zadbaæ o utrzymanie
obecnego stanu. 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 3.04. br.
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AUTO−MOTO/kupię

� Corsê – Fabiê. 
Tel. 0885-769-183

� Matiza – Seicento. 
Tel. 0887-042-959

KUPIĘ

�� AAAAAA Antyki, me-
ble, obrazy, zegary, plate-
ry, srebra oraz inne
przedmioty. 

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

�� Antyki, monety, po-
cztówki, znaczki, ksi¹¿ki,
obrazy, meble i inne
przedmioty. 

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

� Kupiê klocki LEGO, do-
jazd. Tel. 022 717-95-57; 

0516-550-097
� Ksi¹¿ki - dojadê. 

Tel. 022 826-03-83; 
0502-322-705

� Monety, banknoty, odzna-
czenia.Antykwariat ul. An-
dersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mo-
nety, medale, banknoty,
akcje. 

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

SPRZEDAM

� Fotelik do biurka, obroto-
wy. Tel. 022 813-43-31
� Odkurzacze Rainbow –
nowe, u¿ywane – serwis,
konserwacja, akcesoria. 

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

FINANSE

� Ksiêgowoœæ ma³ych i œre-
dnich firm, osobiœcie popro-
wadzê, ¿yczliwie pomogê,
cierpliwie wyjaœniê. 

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

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotyko-
we odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

� Fizyka/Matematyka. Ma-
tury. Doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³u-
maczenia umów, faktur,
kontraktów, instrukcji i wa-
runków technicznych, aktów

cywilnych, œlubów. Poœre-
dnictwo biur wykluczone. 

Tel. 022 815-44-91; 
0601-35-18-64

� J. polski. 
Tel. 691-923-889

� Liceum dla doros³ych. 
Tel. 022 879-87-66

� Matematyka - skutecznie,
dojazd. Tel. 0691-870-045
� Matematyka, fizyka, nau-
ka logicznego myœlenia.
Radoœæ. Tel. 022 615-81-50; 

603-581-282
� Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy. 

Tel. 022 879-87-66
� Poœrednictwo i zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami – stu-
dia podyplomowe. 

Tel. 022 879-87-66
� Szkolenia BHP. 

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

Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam 

� Mieszkanie - Goc³aw, 52
m kw. parter, po remoncie, 
3 pokoje. AG 0501-541-085
� Wawer. Mazowiecki Park
Krajobrazowy. Dzia³ki bu-
dowlane. Cena 550 pln/m kw.
Sprzedam bezpoœrednio. 

Tel. 663-021-839; 
667-981-682

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

RAMKA
LOKALE  BIUROWE
i U¯YTKOWE do wynajê-
cia
I piêtro 53 m2 i 25 m2

wysoka suterena 80 i 43 m2

FALENICA tel. 0606-591-
047
� Lokal na biuro, 40 m kw. 

Tel. 602-711-883

DAM PRACĘ

� Firma z bran¿y gospodar-
ki odpadami zatrudni osobê
na stanowisko: kierowca,
wymagane prawo jazdy kat.
C + E (krótkie trasy). 

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

Tel. (022) 815-30-62
� Zatrudnimy kasjerów
i sprzedawców. 

Tel. 022 547-05-43; 
0510-203-907

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz czwartków, ul.Gro-
chowska 207 (Universam
nad bankiem). 

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

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne,
rodzinne, spadkowe. Wa-
wer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

��KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
– obs³uga. Porady. Miêdzy-
lesie ul. Dziêcieliny 3 m 11,
wtorek i czwartek 15.00-
18.00. Tel. 022 815-31-80; 

0501-025-692
RAMKA

� Doradztwo Prawne – pe³-
ny zakres. Kancelaria Pra-
wna Pietruk s.c. Konkuren-
cyjne ceny ul. Grochowska
306/308 lok. 29. Tel. 022
879-92-29; 0502-27-51-94;
www.pietruk.eu 
�� SPRAWY NIERUCHO-
MOŒCIOWE adwokat Ka-
tarzyna Michno-Nasierow-
ska, ul. Leszno 8 lok. 50,
Warszawa. Tel. 603-961-232; 

022 403-33-95

RÓŻNE

� Emerytka pozna osobê sa-
motn¹, kulturaln¹, wykszta³-
con¹, niepal¹c¹ powy¿ej 60
lat, z Saskiej Kêpy. Cel wy-
³¹cznie towarzyski. 

Tel. 022 617-00-84 (po
godz. 20.00)

� Firma sprz¹taj¹ca oferuje
us³ugi wspólnotom mieszka-
niowym. Tel. 0600-854-799
��OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE. TA-
NIO I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Naj-
taniej ul. Podskarbiñska 7 B!
Tel. 022 870-52-72
�� Si³ownia ATLETOR –
56 urz¹dzeñ, niskie ceny, ra-
bat dla kobiet, karta Multi-
Sport, itp. ul. Be³¿ecka/Ko-
morska.  www.ATLETOR.pl

Tel. 0501-599-703

URODA

� Pedicure, manicure trady-
cyjny – u klienta. 

Tel. 022 815-46-57

� Manicure, pedicure, tipsy,
¿el – profesjonalnie. Dojazd
do klienta. Tel. 602-336-977

USŁUGI

�Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajo-
we, zachodnie. Naprawa. 

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

�� ALKO PRZEPROWA-
DZKI – meblowozy 1,20
z³/km. Tel. 0512-139-430
�Anteny SAT TV, kamery –
24 h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+,
Polsat, N-ka, Promocja deko-
der Polsatu za 99 z³, 6 m-cy
gratis i 37,90 z³/m-c, satelity
bez op³at, 900 programów,
w tym 20 polskich (TRWAM,
TVP1,TVP2 i TVN), anteny
TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!

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

0501-123-566 
�� Automatyczne pralki –
naprawa, tanio. 

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

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

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

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

� DEZYNSEKCJA, sku-
tecznie. Tel. 022 642-96-16
� Domofony – naprawa,
konserwacja, monta¿, insta-
lacje elektryczne, pralki. 

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

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

0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnie-
nia). Tel. 022 870-27-39; 

0502-208-813
�� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
RAMKA

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. Tel.
022 610-18-53; 0662-065-
292
�� Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. 

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

�� GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika,

elektryka, panele, gwaran-
cja – Firma G³owacki. 

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

�� GLAZURA. 
TEL. 694-809-402

�� Hydrauliczne - G³owac-
ki. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Hydrauliczne, gazowe –
solidnie. 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, tapetowa-
nie. G³owacki. 

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

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

510-711-163
�Malowanie, gipsy, panele. 

Tel. 609-394-164
� Malowanie, g³adŸ gipso-
wa, remonty, wykoñczenia
wnêtrz, meble na wymiar:
kuchnie, szafy, garderoby. 

Tel. 602-726-376
� Malowanie, tapetowanie,
g³adŸ – doœwiadczenie. 

Tel. 022 810-90-22
�Meble na wymiar, gardero-
by, inne.  Tel. 0888-785-778
�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych
i zagranicznych, magneto-
widów, urz¹dzeñ elektro-
nicznych. Gwarancja i ra-
chunki. Tel. 022 612-52-23; 

0607 145 196
� Naprawa – pralki, lodów-
ki – 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-
¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piw-
nic. Tel. 022 499-20-62 
�� Ogrodzenia, bramy,
konstrukcje stalowe. 

Tel. 0510-325-056; 
022 671-19-71

� Pranie chemiczne, reno-
wacja odzie¿y skórzanej,
pranie dywanów, magiel.

Zak³ad Pralniczy ul. Igañska
22. Tel. 022 870-09-54
��PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki. Profesjonalnie.
Suche po 4 godz. Dojazd gra-
tis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830; 
022 671-80-49; 0604-910-643 
�� Przeprowadzki z pako-
waniem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501-190-127

� Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

� Przewozy goœci wesel-
nych autokarem. 

Tel. 022 870-57-15
�� REMONTY KOMPLE-
KSOWO. 

Tel. 0504-242-103
� Remonty, malowanie, ta-
petowanie. 

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

� REMONTY. 
TEL. 694-809-402

� Remonty, glazura, hy-
draulika, panele, malowanie. 

Tel. 022 671-05-82
�� STOLARZ - wykona so-
lidnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze
i inne. Tel. 022 810-38-04; 

0602-126-214
�� STUDNIE. 

Tel. 022 789-33-89
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Transport, wykopy, kop-
³ad., kierownik budowy –
uprawnienia. 

Tel. 509-313-311; 
602-440-484

� Tynki agregatem: wylew-
ki betonowe agregatem. 

Tel. 604-182-446
� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg.

Tel. 0663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale,
rolety antyw³amaniowe –
produkcja, naprawa. 

Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³o-
mu, œmieci, drzewa, liœci
i mebli.  Tel. 022 610-88-27; 

0888-651-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielar-
sko-Medyczny C.H. Szem-
beka róg Gdeckiej i Komor-
skiej, paw. 53 D obok Agen-
cji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonal-
ne porady. 

Tel. 0602-648-813

Nieodp³atnie odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie
piwnic. Tel. 022 499-20-62 
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

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

LOKALE  BIUROWE
i U¯YTKOWE 
do wynajêcia

I piêtro 53 m2 i 25 m2

wysoka suterena 80 i 43 m2

FALENICA
tel. 0606-591-047

GAZ, HYDRAULIKA –
24 h, naprawa pieca, ter-
my, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. 

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

REKLAMA REKLAMA


