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„Zapraszamy do toj-tojek w bramie” – in-
tryguj¹cego maila dostaliœmy od mie-
szkañców kamienicy przy ul. Ka³uszyñ-
skiej 7. Sprawdziliœmy, dlaczego lokato-
rzy musz¹ za³atwiaæ potrzeby fizjologicz-
ne „w bramie”…

ZAMUROWAŁ WSZYSTKO
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Renesans
patriotyzmu

Coœ siê zmienia. Gdy parê lat
temu na spotkaniu z m³odzie¿¹
ktoœ „wje¿d¿a³” z tematem pa-
triotyzmu, mia³ z g³owy szacunek
do koñca imprezy. Ten temat nie
„szed³”, m³odzi ludzie go nie „ku-
powali”. Wydawa³o im siê to tak
archaiczne, tak nieprzystaj¹ce
do dzisiejszych czasów...

A tu taka odmiana. Po œmier-
ci Jana Paw³a II pojawia³o siê
pojêcie pokolenia JP II. Prze-
sta³o byæ obciachem manifesta-
cyjne noszenie bia³o-czerwo-
nych barw, Mazurek D¹brow-
skiego nie by³ witany jako coœ
zaskakuj¹cego.

W ubieg³ym roku rocznicowe
obchody Powstania Warszaw-
skiego wyci¹gnê³y z domów
nieprzebrane t³umy, a m³odzi lu-
dzie z zaskakuj¹c¹ ochot¹ wy-
s³uchiwali zestawów pieœni po-
wstañczych, tych samych, które
nie zatrzymywa³y ich w biegu
w poprzednich latach.

Teraz tragedia katyñska...
Tt³umy m³odych na mszach za
Ojczyznê, sam znam wielu
z nich - nigdy wczeœniej do ko-
œcio³a nie chodzili - teraz w je-
den wieczór nauczyli siê „Bo¿e
coœ Polskê”. A potem spotkania
w pubach i pytania - co bêdzie
z naszym krajem, czy jesteœmy
dobrymi Polakami...

„Coœ” przeora³o œwiadomoœæ
m³odych. Patriotyzm zacz¹³ byæ
„modny”. Dlaczego? Bo jedno
pokolenie nie chcia³o ju¿ pamiê-
taæ traumy wojny, nastêpne - nie
umia³o sobie z t¹ traum¹ rodzi-
ców poradziæ i by³o nieporadne
w mówieniu o patriotyzmie, do-
piero kolejne nie maj¹ komple-
ksów, maj¹ za to wielk¹ potrzebê,
by Ojczyzna znów by³a tematem
rozmów. Tomasz Szymański
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dzieci w wieku 
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Okaza³o siê, ¿e faktycznie
pod koniec kwietnia wszyscy
mieszkañcy kamienicy zostali
pozbawieni mo¿liwoœci korzy-
stania z toalet i ³azienek. Pro-
blemem sta³o siê nawet zwyk³e
zmywanie naczyñ. Na miejscu
sytuacjê opisa³ nam Emilian
Brzeczkowski jeden z mie-
szkañców: - W pi¹tek po po³u-
dniu 23 kwietnia budowlañcy
spod znaku Rogowskiego
„gruchnêli” nam rurê kanali-
zacyjn¹, tak¹ najg³ówniejsz¹ od

ca³ego domu. Potem napompo-
wali j¹ betonem, tak wiêc jeste-
œmy trzeci dzieñ bez kanaliza-
cji… Spokojnie wyjaœniamy ca-
³y sprawê. Okazuje siê, ¿e
w czasie budowy apartamen-
towca przy ul. Miñskiej robot-
nicy przez pomy³kê kopark¹
zniszczyli instalacjê kanaliza-
cyjn¹, a nastêpnie wlali w to

miejsce tony betonu. Jak siê
mówi potocznie – zamurowali
wszystko na amen! 

I uniemo¿liwili korzystanie
z toalet, ³azienek i odp³ywu wo-
dy z kuchni. Mieszkañcy chwa-
l¹ za to reakcjê zarz¹dcy kamie-
nicy, który szybko, w trybie
awaryjnym, spowodowa³ usta-
wienie w bramie budynku kilku
toj-tojek. – Pan Jacek siê po-
stara³ – mówi wychodz¹cy
z toi-tojki pan Emilian (na zdjê-
ciu).

Poprosiliœmy dewelopera,
firmê „Rogowski Develop-

ment” o wyjaœnienie zdarzenia
i informacjê o podjêtych kro-
kach w celu rozwi¹zania pro-
blemu mieszkañców Ka³u-
szyñskiej 7. Nie dostaliœmy
¿adnej odpowiedzi. Dewelo-
pera widaæ tak¿e zamurowa³o.
Kolejn¹ zamurowan¹ instytu-
cj¹ okaza³o siê MPWiK. Proœ-
ba skierowana do rzecznika

Bartosza Milczarczyka o in-
formacje, jakie dzia³ania pod-
jê³y „wodoci¹gi” w celu za-
bezpieczenia potrzeb mie-
szkañców tak¿e pozosta³a bez
echa. Po prawie tygodniu od
zdarzenia i naszych interwen-
cjach otrzymaliœmy radosny
sygna³ od mieszkañców: - Ju¿
mamy wodê!

Budowa apartamentowca
„Miñska Trafo” po raz kolejny
trafia na ³amy „Mieszkañca”.
I po raz kolejny w niezbyt do-
brym œwietle. Ostatnio pisali-
œmy o tym, jak ryzykuj¹c ¿ycie

i zdrowie pracow-
nik umieszczony
w podwieszonej na
dŸwigu „gruszce”
do lania betonu
przycina³ ga³êzie
drzew. Do tamtej
sytuacji uzyskali-
œmy komentarz
specjalisty, rzeczo-
znawcy ds. BHP,
Romualda Klim-
ma, który po obej-
rzeniu zdjêcia z bu-
dowy stwierdzi³, ¿e
absolutnie taka
„gruszka” nie mo¿e
byæ wykorzysty-
wana, jako platfor-
ma lub ruchomy
podest do wykony-
wania prac na wy-
sokoœciach, które
to prace s¹ zalicza-

ne do szczególnie niebezpiecz-
nych. Widaæ wiêc, ¿e zaniedba-
nia na tej budowie powinny nie
tylko poruszaæ okolicznych
mieszkañców i media, ale rów-
nie¿ nadzór budowlany i in-
spekcjê pracy. Chyba, ¿e te in-
stytucje tak¿e zamurowa³o…

Adam Rosiński, M.K. 
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Morderstwo na Kawczej
Policjantom wydzia³u kryminalnego wystar-

czy³y dos³ownie dwie doby, by wyjaœniæ wszy-
stkie okolicznoœci zabójstwa, a tak¿e ustaliæ
i zatrzymaæ sprawcê przestêpstwa. 33-letni
Wojciech T. pozna³ mê¿czyznê, z którym naj-
pierw wypi³ w parku piwo, potem da³ siê za-
prosiæ do domu, gdzie wspólnie pili wódkê.
Nied³ugo póŸniej skrêpowa³ swego gospoda-
rza, dusi³ przeœcierad³em. Kiedy ofiara straci³a
przytomnoœæ, spl¹drowa³ mieszkanie, podpali³
lokal, po czym spokojnie wyszed³ zamykaj¹c
drzwi na klucz. Us³ysza³ ju¿ zarzut zabójstwa.
Odpowie równie¿ za kradzie¿ dokumentów in-
nej osoby. 

Przeszkodzili im we w³amaniu
Oko³o godziny 2 w nocy policjanci z patrolu

zostali wezwani do interwencji przy jednym
z kiosków z gazetami. Ju¿ z daleka zauwa¿yli
dwie osoby usi³uj¹ce sforsowaæ rolety antyw-
³amaniowe. W³amywacze - 22-letni Grzegorz
M. i 34-letni Micha³ G. byli pijani. Wy³amali
ju¿ rolety z jednej strony i zabrali siê za kolej-
ne zabezpieczenia. Bêd¹ mieli postawiony za-
rzut usi³owania dokonania w³amania.

„Dorabia³” sobie kradzie¿ami
Do policyjnej celi trafi³ z³odziej telefonów

komórkowych. 22-letni Cezary £. podchodzi³
do osób rozmawiaj¹cych przez telefon na uli-
cy, wyrywa³ im aparaty i ucieka³. Tak zara-
bia³ na ¿ycie. Funkcjonariusze udowodnili
mu piêæ tego typu kradzie¿y. 22-latek nie
mia³ sta³ego miejsca pobytu. Z informacji do-
cieraj¹cych do funkcjonariuszy zajmuj¹cych
siê spraw¹, wynika³o, ¿e mo¿na go zastaæ na
terenie ogródków dzia³kowych. Policjanci 
z wydzia³u operacyjnego od wczesnych go-
dzin porannych przeszukiwali kompleks
dzia³ek. Dzia³ania zakoñczy³y siê sukcesem.
W jednej z opuszczonych altanek zastali Ce-
zarego £. W przesz³oœci by³ ju¿ karany za
kradzie¿e. 

K³amali, bo bali siê kobiet...
Jednego dnia kryminalni udowodnili, ¿e dwa

zg³oszone rozboje to fikcja, a zdarzenia opowie-
dziane przez rzekomych pokrzywdzonych nig-
dy nie mia³y miejsca. 37-letni Tomasz T. powia-
domi³ o napadzie, bo ba³ siê ¿ony i chcia³ mieæ
alibi na utratê 110 z³otych. Z kolei 22-letni Ka-
mil K. wymyœli³ rozbój, bo potrzebowa³ wiary-
godnego usprawiedliwienia dla matki, która
w momencie, kiedy nie kontaktowa³ siê z ni¹
przez 3 dni, zd¹¿y³a ju¿ zg³osiæ zaginiêcie syna.
Obaj mê¿czyŸni w najbli¿szym czasie us³ysz¹
zarzuty powiadomienia o przestêpstwie, które
nie zaistnia³o i sk³adania fa³szywych zeznañ.

Okrad³ ¿onê
30 tys. z³otych, 270 dolarów amerykañskich,

130 euro i 10 funtów brytyjskich ukrad³ swojej
¿onie 53-letni Tomasz J. Pieni¹dze wp³aci³ na
swoje konto. Zapytany o przyczynê - stwier-
dzi³, ¿e okrad³ ¿onê pod wp³ywem nag³ego im-
pulsu. Na polecenie policjantów dokona³ wy-
p³aty pieniêdzy i odda³ je ¿onie. Teraz grozi mu
do 5 lat wiêzienia.

Rozbój za 6,50
Operator monitoringu zauwa¿y³, ¿e 37-letni

Tomasz T. i 42-letni Robert W. zaatakowali sie-
dz¹cego na przystanku mê¿czyznê, pobili go
i ukradli 6 z³otych i 50 groszy. Pieni¹dze od ra-
zu wydali w pobliskim sklepie monopolowym.
Operator kamery powiadomi³ o zdarzeniu  dy-
¿urnego komendy, ten skierowa³ na miejsce za-
³ogê patrolow¹. Sprawcy byli pijani. Grozi im
nawet do 12 lat wiêzienia.

Ukradli... parkiet
Szli ulic¹ i pchali wózek wype³niony drew-

nianymi klepkami. Zapytani przez policjantów,
sk¹d je maj¹ - nie wiedzieli, co powiedzieæ.
Okaza³o siê, ¿e Marek H. i Tomasz ¯. ukradli
deski z terenu pobliskiej posesji, pokrzywdzo-
ny o stracie dowiedzia³ siê od policjantów,
oszacowa³ je  na kwotê 300 z³otych. toms

REKLAMA REKLAMA
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A wszystko to podczas promocyjnych dni w Birexie – od lat
w tym samym terminie. Uwaga! To nie jest wyprzeda¿ niepe³-
nowartoœciowych czy niemodnych rzeczy! To coroczny
„uk³on” Birexu w stronê Pañ i Panów - rocznicowy Tydzieñ
Specjalnych Okazji. Nie pozwól, by min¹³ bez Ciebie. 

Ale to nie wszystko! Poza specjaln¹ ofert¹ czeka te¿ ta zwy-
czajna, choæ niezwyczajna, dla Pañ i dla Panów.  

Jaka kobieta poczuje siê tu, jak w raju? Przede wszystkim ta-
ka, która ma osobowoœæ i nie daje siê ³atwo zaszufladkowaæ.
Elegancka, lecz i romantyczna. Odnajduj¹ca siê zarówno w spo-
rcie jak i w uwodzicielskim kuszeniu. Delikatna i swawolna,
lecz z zasadami. Uwaga! Wiek nie gra roli, poniewa¿ oferta
przewiduje szeroki wachlarz wymagañ, gustów i upodobañ.
Tylko wysoka jakoœæ i œwietna klasa s¹ tu niezmienne dla wszy-
stkich modeli.

Dla niezwyk³ych kobiet zaprojektowano te niezwyk³e kolek-
cje renomowanych producentów, od tkanin z romantycznym,
pó³matowym po³yskiem lub tajemniczymi lœnieniami w wielu
odcieniach bieli, leciutkich be¿ach i popielach, po te z mocniej-
szymi akcentami, w kusz¹cej czerwieni, swawolnej ¿ó³ci czy

zniewalaj¹cym, ciemnym b³êkicie; s¹ delikatne, mi³e, naturalne
materia³y spotykane w szykownej, sportowej elegancji. Pamiê-
tano te¿ o klasycznej czerni i tam, gdzie to uzasadnione,
o ozdobnych dodatkach: szlifowanych, skrz¹cych kryszta³kach,
po³yskliwych aplikacjach itp. 

Œwietne bluzki, spódnice, komplety; pe³ne finezyjnej prostoty
okrycia wierzchnie i szalenie kobiece dodatki z klas¹ – taka w³a-
œnie jest ta kolekcja. Jej prawdziwy walor ujawnia siê najpe³niej
w bezpoœrednim kontakcie: dotyk delikatnych, mi³ych dla skóry
tkanin, subtelne lœnienia i pó³tony…

Prawdziwa moda, to utalentowany projektant, finezja kroju,
wysoka marka producenta a tak¿e niezawodna jakoœæ tkanin,
podszewek, guzików i innych dodatków. 

Ale to jeszcze nie wszystko! Jest œwietna oferta mody mê-
skiej, prezentowanej tu na kilkuset metrach kwadratowych, „od
stóp do g³ów”, czyli od kapeluszy i czapek po skarpetki i buty. 

Dla kogo? Dla ka¿dego pana (ojca, dziadka, syna!); garnitury,
marynarki, spodnie, swetry w rozmiarze od 164 do 194 cm
wzrostu, od 88 do 140 cm obwodu w klatce piersiowej, s³owem
– od gimnazjalisty niemal do… Pudziana, bo wielkoœæ 5X czy
sylwetka D nikogo tu nie szokuj¹. 

A jeszcze paski i szelki do spodni, œwietne koszule – od spo-
rtowych po wieczorowe, znakomicie prezentuj¹ce siê kolekcje
krawatów i muszek, spinki do mankietów; p³aszcze, kurtki, pa-
rasole (tak¿e z wmontowan¹ w r¹czkê latark¹) i wiele innych
szczegó³ów garderoby, któr¹ mo¿na tu, w „Birexie”, skompleto-
waæ na miejscu podczas jednej wizyty. 

Kroje i modele s¹ rozmaite: klasyczne, tradycyjne, m³odzie¿o-
we czy ekstrawaganckie, na przyk³ad z kontrastow¹ podszewk¹!

Dlaczego warto wybraæ siê do „Birexu”? Poniewa¿ –
sprawdzone i udowodnione! – maj¹ dok³adnie te same ubrania,
które mijacie w luksusowych, œródmiejskich galeriach handlo-
wych z ich „luksusowymi” cenami, lecz dla odmiany ceny s¹ tu
czasem nawet o po³owê ni¿sze. To proste: firma jest rodzinna,
nie zatrudnia ekskluzywnych prezesów z niebotycznymi pensja-
mi; nie p³ac¹ te¿ krociowych pieniêdzy za wynajem lokalu –
piêkny, przestronny salon (blisko 2.000 m2) z obszernym par-
kingiem i trawnikiem, na którym mog¹ bawiæ siê dzieci, jest ich
w³asnoœci¹.

Ale to nadal nie wszystko! Nowoœci¹ w ofercie „Birexu” jest
sportowe obuwie firmy GEOX (dla Pañ i Panów) oraz akceso-
ria podró¿ne.

Macie ochotê poskakaæ po wieku walizki bez jej uszkadza-
nia? „Birex” zaprasza! Polipropylen i poliwêglan „Made in Ita-
ly” to surowce kolekcji s³ynnego producenta RONCATO,

a zw³aszcza niesamowicie trwa³e, mocne i lekkie walizki. Mo¿-
na po nich nawet skakaæ bez uszczerbku dla ich funkcjonalno-
œci – „pokazowa” walizka, na której mo¿na to sprawdziæ jest
wystawiona w salonie „Birex”. Takie wykonanie daje gwaran-
cjê, ¿e nasz baga¿ wyjdzie bez szwanku z r¹k nawet najbardziej
nerwowych baga¿owych.  

RONCATO to nie tylko pa-
kowanie baga¿u (ruchome sy-

stemy przegródek i siatek w walizkach, plecaki, torby), ale tak¿e
jego komfortowe przewo¿enie: walizki i torby na 2 lub 4 kó³kach;
dodatkowe pasy szyfrowe i zamki szyfrowe, tak¿e tzw. „unijne”,
które mo¿e otworzyæ tylko w³aœciciel lub celnik na unijnych
przejœciach granicznych. Walizki pomyœlano „kompaktowo” –
mo¿na je sk³adaæ po kilka w jeden, wiêkszy baga¿ na kó³kach.

Walizki, plecaki i torby podró¿ne oraz te na ramiê, zale¿nie od
linii, mog¹ byæ w rozmaitych kolorach i odpowiadaæ rozmaitym
gustom, od surowej, eleganckiej klasyki przez fantazyjne czer-
wienie, zadumane b³êkity paryskie i szaroœci, po barwy natury
lub przeciwnie, kolory pokoju dziecinnego.

Do tego gad¿ety i akcesoria: podró¿ne adaptery wtyczek 2 i 3
bolcowych z ³adowark¹ USB, tak¿e do iPoda, zag³ówki, saszet-
ki, pokrowce na buty, pokrowce na koszule, idealne przy pako-
waniu walizki, t³umi¹ce korki do uszu, os³onki na oczy i wiele
innych, przydatnych drobiazgów, które przydadz¹ siê Tobie lub
bêd¹ mi³ym, przedwakacyjnym prezentem dla bliskich.

Wróæmy jednak do s³ynnego, tradycyjnego Tygodnia Specjal-
nych Okazji i obni¿ek nawet do 70%. Wolisz zrobiæ zakupy
w centrum, gdzie s³ono zdzieraj¹ za wszystko, w³¹cznie z za-
wsze k³opotliwym parkowaniem, czy wybraæ siê prost¹ drog¹
do Józefowa, do „Birexu”? Tu nie da siê nie trafiæ: jedziesz od
Warszawy prosto ulic¹ Patriotów, która zmienia nazwê na Si-
korskiego. Numer 127, po lewej stronie, to tu. Balsamiczne,
podwarszawskie powietrze, a mo¿e przy okazji tak¿e malowni-
czy spacer i kawa w jednej z sympatycznych knajpek? 

£¹cz zakupy z relaksem, tak¿e z relaksem dla Twojego port-
fela – „Birex” zaprasza! AS 2010
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BIREX, Józefów, ul. Sikorskiego 127; tel. 022 789 38 72
salon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1000–1900, w soboty 1000–1530; 

szczegóły – www.birex.pl

Uwaga! 17 maja tuż tuż!
17–29 maja, to coroczne, tradycyjne polowanie na œwietne okazje. Pe³nowartoœciowe,
piêkne, eleganckie – takie kolekcje mog¹ siê staæ Twoim „³upem”. Zni¿ki do 70% – co
to oznacza? ¯e zamiast jednej piêknej szatki w zwyk³ej cenie, za te same pieni¹dze
mo¿esz mieæ na przyk³ad dwie i jeszcze zostanie Ci ciut na sympatyczny dodatek!

WYPRZEDAŻE! WYPRZEDAŻE! WYPRZEDAŻE!
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Uchwa³a Nr 329/LI/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów do rad jednostek ni¿szego rzêdu istniej¹cych na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie
m. st. Warszawy.

Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz.
361 z póŸn. zm) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.
1591 z póŸ. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga Po³udnie miasta sto³ecznego Warszawy stanowi¹cego za³¹cz-
nik Nr 6 do uchwa³y Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów
dzielnicom miasta sto³ecznego Warszawy – Rada Dzielnicy Praga Po³udnie postanawia, co nastêpuje:

§ 1
Zarz¹dza siê na dzieñ 27 czerwca 2010 roku wybory do rad nastêpuj¹cych jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu:

1) Osiedla Goc³aw,
2) Osiedla Grochów-Centrum,
3) Osiedla Grochów-Kinowa,
4) Osiedla Grochów-Po³udniowy,
5) Osiedla Grochów-Pó³nocny,
6) Osiedla Kamionek,
7) Osiedla Przyczó³ek Grochowski,
8) Osiedla Saska Kêpa.

§ 2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybiera siê:

1) do Rady Osiedla Goc³aw – 21 cz³onków Rady Osiedla,
2) do Rady Osiedla Grochów-Centrum – 15 cz³onków Rady Osiedla,
3) do Rady Osiedla Grochów-Kinowa – 15 cz³onków Rady Osiedla,
4) do Rady Osiedla Grochów-Po³udniowy – 21 cz³onków Rady Osiedla,
5) do Rady Osiedla Grochów-Pó³nocny – 21 cz³onków Rady Osiedla,
6) do Rady Osiedla Kamionek – 15 cz³onków Rady Osiedla,
7) do Rady Osiedla Przyczó³ek Grochowski – 15 cz³onków Rady Osiedla,
8) do Rady Osiedla Saska Kêpa – 21 cz³onków Rady Osiedla.

§ 3
1. Tworzy siê w Osiedlu Goc³aw dwa obwody wyborcze w granicach i z siedzibami okreœlonymi w za³¹czniku Nr 1 

do niniejszej uchwa³y. 
2. Tworzy siê w Osiedlu Grochów-Centrum jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzib¹ okreœlon¹ w za³¹czniku Nr 2

do niniejszej uchwa³y. 
3. Tworzy siê w Osiedlu Grochów-Kinowa jeden obwód wyborczy z granicami i siedzib¹ okreœlon¹ w za³¹czniku Nr 3

do niniejszej uchwa³y.
4. Tworzy siê w Osiedlu Grochów-Po³udniowy dwa obwody wyborcze w granicach i z siedzibami okreœlonymi w za³¹czniku

Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
5. Tworzy siê w Osiedlu Grochów-Pó³nocny dwa obwody wyborcze w granicach i z siedzibami okreœlonymi w za³¹czniku 

Nr 5 do niniejszej uchwa³y.
6. Tworzy siê w Osiedlu Kamionek jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzib¹ okreœlon¹ w za³¹czniku Nr 6 do 

niniejszej uchwa³y.
7. Tworzy siê w Osiedlu Przyczó³ek Grochowski jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzib¹ okreœlon¹ w za³¹czniku

Nr 7 do niniejszej uchwa³y. 
8. Tworzy siê w Osiedlu Saska Kêpa dwa obwody wyborcze w granicach i z siedzibami okreœlonymi w za³¹czniku Nr 8

do niniejszej uchwa³y.
§ 4

Zg³oszenia kandydatów na cz³onków rad jednostek przyjmowane s¹ od dnia 17 maja 2010 roku do dnia 21 maja 2010
roku przez Dzielnicow¹ Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy przy ul. Gro-
chowskiej 274 w Warszawie.

§ 5
1. Powo³uje siê Dzielnicow¹ Komisjê Wyborcz¹ w sk³adzie:

Iwona Adamska,
Ma³gorzata Substyk - Mleczek,
Teresa KuŸmiñska, 
S³awomir Koz³owski,
Krzysztof Wysocki.

2. Na przewodnicz¹cego komisji wybiera siê Pani¹ Iwonê Adamsk¹
3. Na wiceprzewodnicz¹cego komisji wybiera siê Pani¹ Ma³gorzatê Substyk – Mleczek.

§ 6
Ustala siê kalendarz czynnoœci wyborczych w brzmieniu za³¹cznika Nr 9 do niniejszej uchwa³y.

§ 7
Ustala siê regulamin pracy dla wszystkich osiedlowych komisji wyborczych w brzmieniu za³¹cznika Nr 10 do niniejszej uchwa³y. 

§ 8
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w urzêdzie dzielnicy oraz opublikowanie w prasie
lokalnej.

§ 9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

Uchwa³a Nr 328/LI/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania statutów oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jedno-
stek pomocniczych ni¿szego rzêdu istniej¹cych na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr
41, poz. 361 z póŸn. zm.), §48 ust. 2 Statutu miasta sto³ecznego Warszawy stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Statutu
miasta sto³ecznego Warszawy w zw. z §13 ust. 1 pkt 2 i §54 ust. 2 Statutu Dzielnicy Praga Po³udnie mia-
sta sto³ecznego Warszawy stanowi¹cego za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. War-
szawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta sto³ecznego Warsza-
wy – Rada Dzielnicy Praga Po³udnie postanawia, co nastêpuje:

§ 1
Nadaje siê:

1) Osiedlu Goc³aw,
2) Osiedlu Grochów-Centrum,
3) Osiedlu Grochów-Kinowa,
4) Osiedlu Grochów-Po³udniowy,
5) Osiedlu Grochów-Pó³nocny,
6) Osiedlu Kamionek,
7) Osiedlu Przyczó³ek Grochowski,
8) Osiedlu Saska Kêpa

Statuty w brzmieniu za³¹czników odpowiednio od nr 1 do nr 8 do niniejszej uchwa³y.
§ 2

Ustala siê zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do organów Osiedli w brzmieniu za³¹czników od nr 9 do
nr 16 do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cych jednoczeœnie za³¹czniki do Statutów wymienionych w §1 Osiedli.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³u-
dnie oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z wyj¹tkiem §1 niniejszej uchwa³y, który wchodzi w ¿ycie z dniem 26
czerwca 2010 roku. Do czasu wejœcia w ¿ycie §1 maj¹ zastosowanie przepisy dotychczasowych Statutów Osiedli.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

S.M. „Przyczó³ek Grochowski”
posiada do wynajêcia lokale u¿ytkowe
� w pawilonie wolnostoj¹cym przy Trasie £azienkowskiej – 110,40 m kw.
� w budynku mieszkalnym, na parterze – 35,00 m kw.

na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹ lub innej u¿ytecznoœci
tel. 22 813-00-16 lub 22 810-16-55

� Ludzie listy pisz¹... a               czyta�
Co by nie mówiæ, to Czytelników mamy wspania³ych. Prawdziwych mieszkañców, takich,

którym nie jest obojêtne, co dzieje siê w ich otoczeniu, jak wygl¹da ich ulica, ich dzielnica. Pa-
trz¹, sprawdzaj¹, pisz¹, znów sprawdzaj¹, znów pisz¹. Na miejscu w³adz dzielnicy nie lekcewa-
¿y³bym takich postaw, nie ignorowa³bym ich. Przypominam paniom i panom w³adzy, ¿e wybory
za pasem, a akurat nasi mieszkañcy potrafi¹ wystawiæ w tym dniu rachunek.

W¹tpiê na przyk³ad, czy obecne w³adze Wawra mog¹ liczyæ na g³os naszego Czytelnika, pana
Piotra L., mieszkañca Marysina.

Rok temu pan Piotr napisa³ do nas w sprawie modernizacji miejscowego boiska i placu zabaw.
By³ zdumiony, ¿e przebudowuje siê obiekty,
które maj¹ zaledwie pó³tora roku, i ¿e przebu-
dowuje siê je, ¿eby by³o gorzej, ni¿ jest. Na
placu zabaw by³y dwa rodzaje huœtawek – dla
starszych dzieci (wysokie, z d³ugimi ³añcu-
chami) i dla m³odszych ((kube³kowe, œredniej
d³ugoœci). Wymieniono je na jedn¹ – ani dla
du¿ych dzieci, ani dla œredniaków, ani dla
maluchów. 

Zbudowano te¿ trzy altanki, choæ nie trud-
no by³o siê domyœleæ, ¿e bêd¹ przytuliskiem
tzw. „elementu”. Dziwi³ siê temu pomys³owi
nasz Czytelnik mówi¹c, ¿e raczej nale¿a³o
siê spodziewaæ zje¿d¿alni, ³aweczek, ma³ej
karuzeli…  Min¹³ rok. Pan Piotr napisa³ do
nas ponownie, bo sprawdzi³, jak ten plac za-
baw teraz wygl¹da. Wygl¹da marnie, okazu-
je siê. Zamiast malowniczej górki, jest jakiœ
kopiec pokryty czarn¹ foli¹. Widocznie bu-
duj¹c trzy altanki, zabrak³o na porz¹dne zro-
bienie zieleni, na odpowiedni¹ iloœæ kory. Na
zdjêciach, które otrzymaliœmy widaæ tak¿e,
¿e z ró¿nych elementów drewnianych odkrê-
caj¹ siê œruby, co grozi nie tylko poszarpa-
niem ubrania, ale i pokaleczeniem, po pro-

stu. £añcuchy ju¿ zardzewia³y, rura stra¿acka jest oderwana (mimo wielokrotnego spawania), al-
tanki s¹ zrujnowane… 

No i co, proszê w³adzy? Na czyje wysz³o? Pieni¹dze z podatków obywateli trzeba wydawaæ
z rozwag¹, a nie „na si³ê”. Obywatele zbyt ciê¿ko na nie pracuj¹. 

Tak¿e pani E.B. (dane do wiadomoœci re-
dakcji) nie jest obojêtne, jak dzielnica wyda-
je nasze, a wiêc tak¿e jej pieni¹dze. Zdener-
wowa³a siê, patrz¹c na remont nawierzchni
na ulicy Stanis³awa Augusta. Zima powa¿nie
przetrzebi³a kostki, z których nawierzchnia
jest zrobiona. Najpierw pani E. ucieszy³a siê,
gdy na ulicy pojawi³a siê ekipa remontowa.
Za chwilê jednak trafi³ j¹ szlag. 

Dziury i ubytki zaczêto bowiem ³ataæ in-
nymi kostkami, ni¿ te, z których ulica jest
zrobiona. Wygl¹da to jak spodnie z ró¿ny-
mi nogawkami, jak fiat z drzwiami od gol-
fa, jak wszystko, co jest od Sasa do Lasa.
„To marnotrawstwo pieniêdzy, nikt, kto
p³aci³by za te prace z w³asnych pieniêdzy
nie pozwoli³by, ¿eby robotnicy robili coœ ta-
kiego” – napisa³a do nas zdenerwowana,
prosz¹c o interwencjê. No i co jej, za na-
szym poœrednictwem, odpowiada pan An-
drzej Wójcik, naczelnik wydzia³u infra-
struktury z urzêdu dzielnicowego? ¯e ta-
kiej kostki, z jakiej zosta³a zrobiona na-
wierzchnia ulicy Stanis³awa Augusta nie
ma, bo siê jej ju¿ nie produkuje. £ata wiêc,
czym ma. Na przebudowê ca³ej ulicy i po-
³o¿enie tam nowej kostki nie ma pieniêdzy.
No i ¿e kierowany przez niego wydzia³ infrastruktury robi wszystko, co mo¿e, aby poprawiæ
warunki na tej ulicy. 

Osobiœcie wspó³czujemy panu naczelnikowi. Tak jest, jak mówi – czyli nie ma pieniêdzy. Tym
bardziej jednak nale¿y wydawaæ je z rozwag¹. Przecie¿ „stara” kostka nie pasuje do nowej nie
tylko dlatego, ¿e jest inna. Tak¿e dlatego, ¿e nie „³¹czy” siê z ni¹, nie „zachodzi” jedna za dru-
g¹, bo ma inny kszta³t. Miejsca, gdzie oba rodzaje kostki ³¹cz¹ siê, musz¹ byæ liche, raz dwa za-
czn¹ siê roz³aziæ. Pojawi¹ siê szpary, potem rozpadliny, na koñcu dziury, a w nich b³oto, w które
wyrzucono nasze pieni¹dze… To mo¿e nie trzeba by³o wydawaæ ich bez sensu na plac zabaw
w Marysinie Wawerskim? Mo¿e wtedy starczy³oby na porz¹dne wyremontowanie Stanis³awa
Augusta? 

Na koniec s³owo do mi³oœników ksi¹¿ek. Jak ju¿ informowaliœmy na rynku jest ksi¹¿ka Marka
Barañskiego „Nogi Pana Boga”. Poniewa¿ jednak Czytelnicy ci¹gle o ni¹ pytaj¹, odpowiadamy:
jest prawd¹, ¿e ksi¹¿ka ta uchodzi ju¿ za „bestseller drugiego obiegu”, i jest prawd¹, ¿e mo¿na j¹
nabyæ w ksiêgarniach, empikach, na obu naszych bazarach (sprowadzaj¹ na drugi dzieñ) oraz pod
adresem www.muzaklub.com Red.
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ROZPOCZĘCIE 26.05 i 9, 16.06
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. (22) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

− 40−50 zł

Uchwa³a Nr 327/LI/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie skrócenia kadencji organów jednostki pomocniczej
ni¿szego rzêdu istniej¹cej na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie
m. st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.
o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z póŸn. zm.), 
§ 13 ust. 1 pkt. 2 oraz § 53 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Praga Po³u-
dnie miasta sto³ecznego Warszawy stanowi¹cego za³¹cznik Nr 6 do
uchwa³y Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycz-
nia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta sto-
³ecznego Warszawy – Rada Dzielnicy Praga Po³udnie postanawia,
co nastêpuje:

§ 1
Skraca siê do dnia 25 czerwca 2010 roku kadencjê organów jedno-
stki pomocniczej ni¿szego rzêdu, tj. Osiedla Przyczó³ek Grochowski.

§ 2
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³o-
szeñ w urzêdzie dzielnicy oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Po³u-
dnie m. st. Warszawy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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64 LA64 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

- Takiego maja, to ja wrogowi, panie Kaziu nie ¿yczê…
Eustachy Mordziak wygl¹da³ rzeczywiœcie na kogoœ bardzo

zdegustowanego. Pan Kazimierz G³ówka zreszt¹ te¿ – obaj
skuleni, jakby chcieli siê zmieœciæ miêdzy kroplami deszczu.

- Co racja, to racja, maj nam siê w tym roku nie udaje.
Najgorsze, ¿e jest zimno, bo jakby tylko popada³o, to nie by-
³oby Ÿle. Jak to mówi¹: „deszcz majowy, chleb gotowy”. 

- Mówi¹ jednak tak¿e: „gdy kuku³ka w maju, spodziewaj
siê urodzaju”…  A gdzie tu, panie Kaziu, kuku³ka? S³ysza³
j¹ pan? Siedzi gdzieœ w krzakach i te¿ s³oñca wypatruje. 

Meteorologiczn¹ pogawêdkê obu d¿entelmenów przerwa-
³a nagle gwa³towna scena rodzinna rozgrywaj¹ca siê tu¿
obok. Jakaœ krewka mamusia, z³a, ¿e dzieciak – na oko
szeœæ, siedem lat – ci¹gle czegoœ chce, oderwa³a siê na
chwilê od komórki i jak na tego dzieciaka nie ryknie: „Cze-
go siê drzesz”? Niby kobitka ³adnie ubrana, umalowana,
a jak usta otworzy³a, to szkoda gadaæ. Kompletnie niewy-
chowana wiocha. - „Zamknij siê wreszcie, nie widzisz, ¿e
rozmawiam, zasrañcu?!”

- „Ale kup mi kinder-niespodziankê”.
Dzieciak, jak to dzieciak, zobaczy³ drugiego, któremu

matka w³aœnie kupi³a ten czekoladowy obiekt po¿¹dania
i te¿ chcia³. Mamuœka trzyma³a w rêku oprócz komórki dy-
mi¹cego „goldena”, wiêc mo¿na s¹dziæ, ¿e i czekoladowe
jajeczko mog³aby dziecku kupiæ. A ona… jak nie rypnie te-
go dzieciaka w g³owê! „Ja ci dam jajeczko, gówniarzu je-
den. Odechce ci siê!” 

Widocznie jednak spojrzenie panów Mordziaka i G³ówki
by³o tak wymowne, ¿e szarpnê³a dziecko za ko³nierz i po-
pchnê³a przed siebie, gdzieœ w stronê straganów z majtka-
mi typu stringi. Po to w koñcu przysz³a na bazar. 

- Wiesz pan, panie Eustachy, gdy mówili, ¿e bêdzie prawo
zakazuj¹ce bicia dzieci, to myœla³em, ¿e to jednak pokrêco-
ne jest wszystko. Czyta³o siê, ¿e tylko w Szwecji dzieci mo-
g¹ siê poskar¿yæ na policji, na rodziców, którzy na nich rê-
kê podnieœli, ale ¿eby u nas takie wariactwo? Jak œwiat
œwiatem, jak dzieciak pasa nie posmakowa³, jak œcier¹
przez grzbiet nie dosta³, to mo¿na powiedzieæ - zmarnowa-
ne dzieciñstwo mia³, ¿ycia nie zna³.

- Ojciec mojego kole¿ki z Wawra, to nawet dyscyplinê na
widoku przy drzwiach powiesi³, ¿eby ten kole¿ka wiedzia³,
czym to pachnie, jak coœ zbroi. Innego zaœ, babka po no-
gach kablem od ¿elazka smaga³a.

- Ale jak tak patrzê na takie mamusie, jak ta tu, albo na ta-
tusiów wiecznie zaprutych, nie znaj¹cych innych s³ów ni¿
przekleñstwa, to musz¹ panu powiedzieæ, ¿e dobrze, ¿e w koñ-
cu taka ustawa i u nas jest. Szwecja nie wywróci³a siê do góry
nogami, nie s³ychaæ, ¿eby Szwedzi jakoœ szczególnie ubogaca-
li sob¹ kroniki kryminalne. Znaczy – i bez bicia da siê wycho-
waæ. U nas ludzie to te¿ rozumiej¹, ale jak widaæ nie wszyscy.
To ja ju¿ wolê, ¿eby zamiast nad dzieciakami, dyscyplina wi-
sia³a nad pustymi g³owami niektórych rodziców. 

- A swoj¹ drog¹, jak ten œwiat siê zmienia, panie Kaziu.
Jeszcze niedawno nie do pomyœlenia! ¯eby w³asnego dzie-
ciaka nie mo¿na by³o skrobn¹æ przez ty³ek? 

- Skrobn¹æ to mo¿e i mo¿na, chodzi o to, ¿eby nie gnêbiæ,
nie maltretowaæ, nie poni¿aæ biciem. Bo to cz³owiek, panie
Eustachy - ma³y, ale cz³owiek. Na dodatek bezbronny.

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Dziecko te¿ cz³owiek

Wzd³u¿ szosy, na poboczu,
szamocz¹ siê porozrywane
plastikowe torby z wypatro-
szonymi, dzia³kowymi œmie-
ciami, których przecie¿ my,
porz¹dni ludzie, nie zostawi-
my rozrzuconych na w³asnej
dzia³ce. Zebrane, a po drodze
wyrzucone za okno, s¹ wyra-
zist¹ wizytówk¹ kultury i oby-
czajów wielu z nas. Niektórzy
przywo¿¹ worki œmieci do

pierwszego po drodze mia-
steczka, w którym stoi konte-
ner, i rzucaj¹ je w pobli¿u.

Nad jeziorami, na brzegu
rzek i w wiosennych lasach
pogiête grillowe tacki, plasti-
kowe i szklane butelki po so-
kach i alkoholach, zu¿yte
pampersy („a co niby mia³am
z nimi zrobiæ?!”), jakieœ folie,
podarte, t³uste papierzyska,
porwane torby po chipsach

i popcornie, puszki, gazety.
No co, przecie¿ nie bêdê tego
braæ do samochodu! – obu-
rzaj¹ siê miastowi œmiecia-
rze. – Zreszt¹, przecie¿ na
pewno ktoœ tu sprz¹ta – do-
daj¹, uspokajaj¹c chwilowo
obudzone sumienie. 

Jasne, ¿e „ktoœ” sprz¹ta
skoro, gdy zawitacie tu za ty-
dzieñ, las bêdzie znowu
pachnia³ lasem a pla¿a – ku-
si³a ciep³ym, mia³kim pia-
skiem. Œmieci znikn¹. Po-
wstaje pytanie, kto w takim
razie i za czyje pieni¹dze
sprz¹ta ca³y ten brud, wywo-
zi te kontenery? Robi to miej-
scowa gmina czy so³ectwo,
nie siêgaj¹c do naszych kie-
szeni… ¯e miejscowi te¿
œmiec¹? Byæ mo¿e, ale to nie
zwalnia nas z obowi¹zku
sprz¹tania po sobie!

Dlatego nie dziwmy siê in-
nym, gdy mówi¹, ¿e nie lubi¹
warszawiaków. Takich „war-
szawiaków” ja – przyznam –
te¿ nie lubiê…

żu

Kobiecym okiem

Jak¿e przyjemnie jest w we-
ekendy, zw³aszcza, oczywi-
œcie, w te d³ugie! Maj, bzy,
konwalie, wyjazdy na zielon¹
trawkê, na majówki, na dzia³-
ki czy do lasu! Cudownie
o¿ywcze powietrze, æwierka-
j¹ce ptaszki, sielankowa oko-
lica, s³oneczne, leœne polany,
szemrz¹ce strumyki, lœni¹ce
w s³oñcu… 

Tak to wygl¹da zwykle
przed weekendem, przed
najazdem „warszawki” czy
innych mieszczuchów. Ponie-
dzia³kowy ranek ods³ania zu-
pe³nie inn¹ rzeczywistoœæ, na
któr¹ patrz¹ ju¿ tylko, nieste-
ty, miejscowi - mieszkañcy
owych uroczych okolic, które
gromadnie nawiedzamy w po-
szukiwaniu kontaktu z natur¹
i jak¿e zas³u¿onego relaksu. 
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Wsi 
spokojna...
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Wojciech Siemion nie ¿yje. Zgin¹³ w katastrofie samochodowej. By³ wielkim
aktorem, poet¹, recytatorem poezji w³asnej i cudzej, który sztukê recytacji po-
dniós³ na niebotyczny poziom. I by³ to cz³owiek, którego – tak jest, bez patosu
– nie mo¿na by³o nie kochaæ. Kochaliœmy go wiêc oboje i bywaliœmy u niego
w jego dworku w Petrykozach, bêd¹cym imponuj¹cym muzeum sztuki ludowej.
Na przyk³ad 7 kwietnia, 1997 roku. Wojtek urz¹dzi³ wtedy wernisa¿ wystawy
nie¿yj¹cej ju¿ w³osko-polskiej artystki-malarki, Carlotty Bologna-Biegañskiej.
Wojtek i jego ¿ona, Wisia, te¿ ju¿ nie¿yj¹ca znana i lubiana pani mecenas, przy-
jaŸnili siê z Carlott¹ przez ca³e ¿ycie. 

Jednym z wystawionych obrazów by³o dzie³o pt. „Pulcinella w koœciele”. „Pul-
cinella”, mimo ¿eñskiej formy imienia, by³ pajacem-mê¿czyzn¹, który chcia³
uwieœæ Anio³a. Siemion napisa³ do tego obrazu satyryczny wiersz pt. „Dyalog
pomiêdzy Anio³em a Pulcinell¹” pods³uchany w nawie koœcio³a z obrazu Carlot-
ty Bologna”. 

Pulcinella: - Kochaj, Aniele, z serca o to proszê
PoradŸ w mi³oœci, któr¹ w sercu noszê

Anio³: - Nie znam ciê wcale, jakie imiê twoje?
Pulcinella: - Prosto z Wenecji. A¿ wyznaæ siê bojê

Jam Pulcinella. Sk³onny do rozpusty...
Anio³: - Stój! Stój! Œwiêtoœæ memi usty

Zawsze przemawia.
Pulcinella: - Nie masz ju¿ œwiêtoœci

Wzi¹³em twój krzy¿yk.
Porzuæ twoje z³oœci
Pragnê twej bieli, skrzyde³, niewinnoœci. Kochaj!

Anio³: - Dasz krzy¿yk?
Pulcinella: - Oddam za chwilê radoœci.
Anio³: - Có¿ chcesz?
Pulcinella: - Ca³owaæ! Pieœciæ!
Anio³: - Zgoda. Lecz nim mej nagoœci dotkniesz

Pierw musisz ca³owaæ me stopy...
Czemu zwlekasz, pajacu? Dalej, do roboty!

Pulcinella: - Tego nie zrobiê!
Anio³: - Czemu¿?
Pulcinella: - Nie zmieœci³a Carlotta Twoich stóp na p³ótnie. Och mi³a!

Chcesz, bym wypad³ z obrazu? Wolê tutaj zostaæ
Gdzie jej malarski pêdzel umieœci³ m¹ postaæ.
I krzy¿yka nie oddam, na m¹ scenê wrócê
Bêdê wierny Carlotcie, jej malarskiej sztuce.

...Ostatni raz spotkaliœmy siê z Wojtkiem 5 kwietnia 2009 roku w Jego dwor-
ku w Petrykozach z okazji XI Sejmiku Korespondentów „G³osu Weterana i Re-
zerwisty” – miesiêcznika, w którym mam sta³y felieton. By³o to zebranie za-
równo uroczyste jak i „rodzinne”, poniewa¿ zaszczyci³ je swoj¹ obecnoœci¹ Ge-
nera³ Wojciech Jaruzelski. Wojtek recytowa³ wiersze wojenne, a nikt tak nie po-
trafi³ wzruszaæ s³uchaczy jak w³aœnie On. By³ tam te¿ „akcent praski” – „G³os
Weterana i Rezerwisty” jest bowiem organem Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawo-
dowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, którego Kwatera G³ówna czyli
Zarz¹d mieœci siê w jednym z budynków dawnego Pu³ku Piechoty Legii Akade-
mickiej przy ulicy 11 Listopada na Pradze Pó³noc. 

Zygmunt Broniarek

� Okna, drzwi � Rolety, ¿aluzje 
� Moskitiery, plisy � Parapety
warszawskieokna.com.pl

ul. £ukowska 27
502-028-554

I piêtro - biurowy: 19 m2, 34 m2

suterena - produkcja, 
magazyn: 80 m2

zg³oszenia tel. 606 591 047

L  O  K A  L E
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�� regeneracyjno-od¿ywcza
sauna do w³osów

�� zabiegi przeciw wypadaniu
w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36
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D³uga przerwa w funk-
cjonowaniu przychodni by³a
bardzo uci¹¿liwa dla mie-
szkañców i pacjentów. Ale
trzeba by³o pocierpieæ, aby
teraz korzystaæ z us³ug w cy-
wilizowanych warunkach.
Jeszcze kilka lat temu, wy-
budowany w 1929 r. zabyt-
kowy budynek dawnej Miej-
skiej Stacji Higieny Zapo-
biegawczej im dr Józefa Po-
laka chyli³ siê ku upadkowi.
Ze wzglêdów ekonomicz-
nych s³u¿ba zdrowia ograni-
cza³a funkcjonuj¹ce tam
œwiadczenia. Zlikwidowano
poradniê dla dzieci i gineko-
logiê. Kr¹¿y³y pog³oski
o ca³kowitym zamkniêciu
i sprzeda¿y „Higieny”. Wy-

wo³a³o to zdecydowany
sprzeciw spo³ecznoœci lokal-
nej. – Przecie¿ intencj¹ za³o-
¿ycieli „Higieny” by³o, aby

s³u¿y³a mieszkañcom. Tego
nie mo¿na sprzedaæ! – argu-
mentowa³a Rada Osiedla
Kamionek. Na szczeblach
samorz¹dowych i s³u¿by
zdrowia rozpoczê³y siê dzia-
³ania zmierzaj¹ce do remon-
tu przychodni. Walkê o „Hi-
gienê” toczyli samorz¹dow-
cy i dyrekcja SZPZLO Praga
Po³udnie. Najpierw uzyska-
no pieni¹dze na projekt re-
montu, a potem Miasto przy-
zna³o finanse na inwestycjê.
W paŸdzierniku 2008 r. „Hi-
giena” zosta³a zamkniêta
i przyst¹piono do kapitalne-
go remontu. Dotychczasowi
pacjenci musieli korzystaæ
z innych, czêsto daleko od-
dalonych placówek.

Od maja sytuacja uleg³a
zmianie. Przychodnia zosta³a
otwarta dla pacjentów. Na ra-
zie przy Grochowskiej 339

przyjmuj¹ interniœci i pedia-
trzy. Ruszy³a rehabilitacja.
Mo¿liwe, ¿e jeszcze w tym
roku uruchomiona zostanie
ginekologia i stomatologia.
To zale¿y od kontraktów
z NFZ. Oficjalne otwarcie
przychodni odby³o siê 29
kwietnia. – Mam wielk¹ tre-
mê! – przyzna³a siê „Mie-
szkañcowi” tu¿ przed uro-
czystoœci¹ dyrektor Ewa £a-
godzka kieruj¹ca SZPZLO
Praga Po³udnie. Nie ma nic
dziwnego w tremie, gdy¿
otwarcie wyremontowanej
„Higieny” to niezmiernie
wa¿ne wydarzenie dla Pragi
Po³udnie. Poza tym na uro-
czystoœæ przyby³o wielu wa¿-
nych goœci. Ale trema szybko
minê³a i wzruszona dyrektor
dziêkowa³a w³adzom Miasta
za œrodki finansowe przezna-

czone na modernizacjê przy-
chodni. – Nasi pacjenci, mie-
szkañcy bêd¹ mogli korzystaæ
tutaj ze œwiadczeñ w europej-
skich warunkach! – podkre-
œli³a dyrektor. Urz¹d m.st.
Warszawy reprezentowa³ wi-
ceprezydent Jacek Wojcie-
chowicz. Z gminnego bud¿e-
tu na remont „Higieny” wy-
dano prawie 7 mln z³otych.
Dziêkuj¹c w³adzom Miasta
za sfinansowanie inwestycji
dyrektor £agodzka przekaza-
³a wiceprezydentowi Wojcie-
chowiczowi „skromny bukiet
kwiatów”. Faktycznie, by³ to
olbrzymi kosz, pod ciê¿arem
którego wiceprezydent a¿ siê
ugi¹³, co wywo³a³o radoœæ
i brawa wœród zgroma-
dzonych. ¯artobliwy ton
udzieli³ siê wiceprezydento-
wi: - Skromny remont, to

i kwiaty skromne… Jacek
Wojciechowicz gratulowa³
zarówno przeprowadzenia

remontu, jak i wyposa¿enia
placówki. O historycznym
znaczeniu „Higieny”, o tym,
¿e zosta³a wybudowana z ini-

cjatywy do dziœ dzia³aj¹cego
Towarzystwa Przyjació³ Gro-
chowa, o jej roli dla Pragi Po-
³udnie mówi³ burmistrz
dzielnicy Tomasz Kucharski.
Burmistrz podkreœli³ te¿, ¿e
dziêki takiej inwestycji, jak
ta, ul. Grochowska i Praga
Po³udnie zmieniaj¹ swoje
oblicze.

Wœród goœci zaproszonych
na uroczystoœæ byli m.in. wi-
cedyrektorzy sto³ecznego
Biura Polityki Zdrowotnej
Witold Bromboszcz i Stani-
s³aw Kusak oraz poprzednia
dyrektor SZPZLO Praga Po-
³udnie Ma³gorzata Stachur-
ska-Turos. Bardzo serdecz-
nie powitana zosta³a w odno-
wionej „Higienie” dr Walen-
tyna Wyszkowska, lekarka
o najd³u¿szym, ponad pó³-
wiecznym sta¿u w publicz-
nej, dzielnicowej s³u¿bie
zdrowia. A kieruj¹ca „Higie-
n¹” dr Anna Grodecka-Do-
bierska otrzyma³a symbo-
liczny klucz do przychodni.
Wyremontowan¹ „Higienê”
poœwiêci³ ks. Zygmunt Pod-

stawka proboszcz kamion-
kowskiej parafii i dziekan
Dekanatu Grochowskiego.
AS 2010 Adam Rosiński

Druga młodość „Higieny”
Po generalnym remoncie zosta³a oficjalnie
otwarta publiczna przychodnia przy ul. Gro-
chowskiej 339. Pacjenci wrócili do znajduj¹-
cej siê na Kamionku „Higieny”!
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TUTAJ ka¿da kobieta znajdzie dla siebie piêkn¹ bieliznê,
sprawi sobie przyjemnoœæ i poczuje siê kobieco.

TUTAJ kobiety po mastektomii znajd¹ wygodne biustonosze,
dobior¹ z pomoc¹ profesjonalisty protezy piersi. Refundacja NFZ.

TUTAJ czuje siê, co to intymnoœæ, empatia, zdrowie, wygoda,
radoœæ, szacunek i poczucie wyj¹tkowoœci.

� Bielizna dla kobiet po mastektomii � Protezy piersi
� Profesjonalna obs³uga � Intymna przymierzalnia
� Kosmetyki bez u¿ycia szkodliwej chemii

Pudrowy Ró¿ to odpowiedŸ na prawdziwe potrzeby 
ró¿nych kobiet!

Zadzwoñ i umów siê na indywidualny dobór protezy.

Sklep otwarty 11.00-19.00; 
w soboty 10.00-14.00; w niedziele 10.00-14.00

ul. Styki 1 (Saska Kêpa)
tel. 603-525-595

www.pudrowyroz.pl

Giną praskie detale!
Mieszkañcy szukaj¹ zabytkowej „listy lokatorów”, któr¹ kil-

kanaœcie dni temu skradziono z kamienicy przy ul. Targowej 70.
I ostrzegaj¹, by bardziej pilnowaæ detali praskich kamienic.

Tablica z przegródkami na karteczki z nazwiskami lokatorów (na
zdjêciu) zosta³a brutalnie wyrwana ze œciany „kolejowej” kamieni-
cy. I œlad po niej zagin¹³. Mie-
szkañcy obawiaj¹ siê, ¿e trafi na
jakiœ targ staroci i przepadnie
bezpowrotnie. – Apelujemy
o zwrócenie uwagi na nasz¹ ta-
blicê – alarmuje Maciej Maryl. 
– Mo¿e ktoœ j¹ spróbuje sprze-
daæ na Kole lub w S³omczynie. 

Faktycznie, praskie kamienice
maj¹ wiele cennych detali, które
niestety s¹ ³atwym ³upem dla z³o-
dziei. „Mieszkaniec” publikuje
zdjêcie skradzionej tablicy
z nadziej¹, ¿e mo¿e ktoœ z Czytel-
ników trafi³ lub trafi na jej œlad. Je-
œli tak, to prosimy o kontakt.   ar  

PRAGnienie czytania
Jeœli myœlisz, ¿e sztuka czytania zanik³a... tak reklamodawcy

zachêcali do siêgniêcia po ksi¹¿ki o przygodach Harry'ego 
Pottera. I choæ podobno nie wszyscy, którzy kupili publikacje
przeczytali je, to jednak coœ w czytelnictwie drgnê³o. 

Czytanie po prostu zaczê³o byæ modne. I tak ulegaj¹c tej jak¿e
potrzebnej modzie, 8 maja w Parku Skaryszewskim odby³a siê ak-
cja pod has³em „Wielkie czytanie na Pradze Po³udnie czyli 
PRAGnienie czytania”. Tego dnia w muszli koncertowej spotkanie
poœwiêcone czytelnictwu i ksi¹¿kom prowadzi³y aktorki Jolanta
¯ó³kowska oraz Cynthia Kaszyñska. 

Swoje ulubione ksi¹¿ki czyta³y dzieci wzbudzaj¹c ogromn¹ weso-
³oœæ publicznoœci, bo te najm³odsze czyta³y z wielkim zaanga¿owa-
niem i natchnieniem. Czytaj¹ce dzieci to stali bywalcy po³udniowo-
praskich bibliotek. To równie¿ one by³y aktorami spektakli wysta-
wianych na scenie muszli koncertowej. Organizatorem imprezy by-
³a Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy

oraz Centrum Promocji Kultury. Akcja mia³a uœwiadomiæ wszyst-
kim jak wielkie znaczenie ma codzienne czytanie dzieciom i jak
wa¿n¹ odgrywa rolê w ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym. 

W Parku Skaryszewskim przez ca³y dzieñ równolegle odbywa³y
siê kiermasze ksi¹¿ek, a tak¿e spotkania z autorami. Imprezê za-
koñczy³ wystêp Tomasza Szweda z zespo³em. MKP

28 kwietnia dokonano wmurowania Aktu Erekcyjnego pod
budowê Centrum Hal Targowych „Marywilska”. Centrum
ma przej¹æ rolê, jak¹ do tej pory pe³ni³y b³onia Stadionu Na-
rodowego i dawny „Jarmark Europa”. Pierwsza hala przy Ma-
rywilskiej 44 ju¿ stoi. Jej powierzchnia to ok. 10 tys. metrów
kwadratowych. Docelowo zostanie zbudowanych osiem takich
hal, a w ka¿dej z nich bêd¹ boksy handlowe o wielkoœci od 20 do

30 metrów kwadratowych. W CHT bêdzie mog³o prowadziæ dzia-
³alnoœæ ok. 3 tys. przedsiêbiorców.

Wmurowania Aktu Erekcyjnego dokonali przedstawiciele inwe-
storów (Stowarzyszenia Polski Klub Gospodarczy i spó³ki Kupiec
Warszawski) oraz m.in. wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak,
burmistrz Bia³o³êki Jacek Kazanowski i ks. Miros³aw Bielawski
proboszcz parafii p.w. Najœwiêtszej Maryi Panny w P³udach. (ab)

Tego dnia „Mieszkaniec” ju¿ siê dru-
kowa³, ale ¿eby Czytelnikom dostarczyæ
„gor¹ce” wyniki zawitaliœmy na próbê ge-
neraln¹ gali. Atmosfera na próbie by³a ra-
dosna (na zdjêciu). Zapewne tak¿e dlatego,
¿e radosne i przyjazne usposobienie ma
m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w tym konkursie.
„Oœmiu Wspania³ych” organizuje Fundacja
„Œwiat na Tak”. Przypomnijmy, ¿e celem
konkursu jest propagowanie pozytywnych,
prospo³ecznych postaw i dzia³añ m³odzie¿y
oraz upowszechnianie ¿yczliwych zacho-
wañ. Co roku do rywalizacji staj¹ ucznio-
wie i m³odzie¿ w trzech kategoriach: „Óse-
meczki” (ze szkó³ podstawowych), „Ósem-
ki” (gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne)
oraz grupy i „Kluby Oœmiu”. W tegorocz-
nej sto³ecznej edycji konkursu wziê³o
udzia³ blisko 400 uczniów i 30 grup. Po
dzielnicowych eliminacjach wy³oniono sto-
³ecznych laureatów, którym przyznano spe-
cjalne wyró¿nienia. 

Jako czasopismo lokalne „Mieszkaniec”
skoncentrowa³ siê na laureatach zwi¹zanych
z naszymi dzielnicami. I tak z dum¹ odnoto-
wujemy sukces Sylwii Guzek i Sandry Chro-
œcickiej z rembertowskiego Gimnazjum 
Nr 128 w ZS Nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy.
Szesnastoletnie dziewczêta pracuj¹ w wolon-

tariacie ju¿ od szko³y podstawowej. Jury do-
ceni³o m.in. ich aktywnoœæ w ró¿nego rodza-
ju dzia³aniach integracyjnych i charytatyw-
nych (akcje „Nie zapomnij siê dzisiaj
uœmiechn¹æ” i „Poczytaj mi przyjacielu”),
udzielanie korepetycji m³odszym kolegom
i kole¿ankom, sumiennoœæ i systematycznoœæ
w pracy wolontariuszek. Sylwia i Sandra zo-
sta³y wyró¿nione w kategorii „Ósemki”. 

Zaœ w kategorii grupowej wyró¿nieni zosta-
li uczniowie szkolnego klubu „Nie jesteœ sam”
z SP Nr 75. Klub ten od kilku lat wspó³pracu-
je z po³udniowopraskimi placówkami, jak
szpital dzieciêcy przy ul. Niek³añskiej, czy
DPS im. Matysiaków przy ul. Arabskiej.
Uczniowie z klubu przyje¿d¿aj¹ do pacjentów
i pensjonariuszy z okolicznoœciowymi progra-
mami artystycznymi, ale tak¿e aktywnie dzia-
³aj¹ na innych polach (akcja „Ratujmy kaszta-
nowce”, „Góra grosza”, organizuj¹ zbiórki na
rzecz dzieci z domu dziecka w Gorlicach).
W czasie uroczystej gali w PKiN przyznawa-
ne by³y równie¿ „Ordery Uœmiechu”, a opra-
wê imprezy wzbogaci³ musical „Okruchy ¿y-
cia” i koncert zespo³u IRA. Magda K. 

PIERWSZA HALA STOI!

„Dwa Miecze” w „Ósemce”
Rozstrzygniêta zosta³a XVII sto³eczna edycja Samorz¹dowego
Konkursu Nastolatków „Oœmiu Wspania³ych”. Konkursowa
gala odby³a siê 12 maja w Sali Kongresowej PKiN.

PUNKT KREDYTOWY ul. Serocka 3
(wejście od ul. Grochowskiej 152)



W ci¹gu kilku dni okolicz-
ni mieszkañcy i klienci bazaru
z³o¿yli 1500 podpisów prze-
ciwko likwidacji dotychczaso-
wego targowiska i ulokowaniu
tu handluj¹cych cudzoziemców
z b³oni Stadionu Narodowego.
W tej sprawie odby³o siê tak¿e
burzliwe posiedzenie dzielnico-
wej Komisji Samorz¹du i Bez-
pieczeñstwa. Tematem zajê³y

siê media. Nasza redakcja rów-
nie¿ otrzyma³a wiele sygna³ów
od mieszkañców, którzy oba-
wiaj¹ siê zmiany w najbli¿szym
otoczeniu swojego miejsca za-
mieszkania. 

Wszystko zaczê³o siê od tego,
¿e pod koniec kwietnia odby³

siê zarz¹dzony przez prezydent
Warszawy przetarg na trzyletni¹
dzier¿awê terenu Bazaru „Ro-
gatka”. Cenê wywo³awcz¹
w przetargu ustalono na 6 z³. za
metr kwadratowy. – Zarówno
procedura, jak i stawka wynika-
j¹ z obowi¹zuj¹cych przepisów
– wyjaœnia wiceburmistrz Pragi
Po³udnie Adam Grzegrzó³ka.
Dotychczas dzia³aj¹cy na targo-

wisku (od blisko dwudziestu
lat) kupcy op³acali dzier¿awê
w wysokoœci prawie trzy razy
mniejszej. Kupcy uzyskali za-
pewnienie Marcina Bajko dy-
rektora sto³ecznego Biura Go-
spodarowania Nieruchomoœcia-
mi, ¿e do czasu rozstrzygniêcia

przetargu nie bêd¹ p³acili wiêcej
ni¿ 2,50 z³. za metr dzia³ki. Ale
6 z³. uznali za stawkê zaporow¹.
Nie przyst¹pili wiêc do przetar-
gu licz¹c, ¿e poza nimi nikt nie
bêdzie zainteresowany terenem
lokalnego targowiska i przetarg
nie zostanie rozstrzygniêty. Sta-
³o siê jednak inaczej. 

W zwi¹zku z wygaszaniem
handlu na b³oniach Stadionu

Narodowego stadionowi kupcy
rozgl¹daj¹ siê za nowymi loka-
lizacjami. Znaczna czêœæ z tych
kupców trafi zapewnie do bu-
dowanego kompleksu hal tar-
gowych przy ul. Marywilskiej
44 (o tej inwestycji piszemy na
str. 10). Na przejêcie czêœci

kupców ma tak¿e chrapkê Tar-
gowisko „Bakalarska”, ale
w rozmowach z kupcami domi-
nuje pogl¹d, ¿e ten projekt ma
nik³e szanse realizacji. Mniej-
sze, przystadionowe targowi-
ska szukaj¹ lokalizacji na w³a-
sn¹ rêkê. I w³aœnie zarz¹dzaj¹-
ca jednym z takich targowisk
spó³ka Tran Ngoc Thanh
Transpol wziê³a udzia³ w licy-
tacji dzier¿awy terenu Bazaru
„Rogatka” przy Grochowskiej
328. Przetarg ten wygra³a de-
klaruj¹c stawkê 18 z³. za metr
kwadratowy. I zapowiedzia³a
wprowadzenie tu cudzoziem-
ców handluj¹cych tekstyliami. 

Zawrza³o wœród mieszkañców
Kamionka, którzy obawiaj¹ siê,
¿e strac¹ miejsce dokonywania
codziennych zakupów, a jedno-
czeœnie handel w tej samej for-
mie, w której prowadzony jest od
lat na b³oniach stadionu, przenie-
sie siê w zabudowan¹ i zamie-
szka³¹ czêœæ Pragi Po³udnie. 
– Obawiamy siê brudu, z³odziej-
stwa, szemranych interesów –
wyjaœniali mieszkañcy w czasie
posiedzenia komisji w urzêdzie
dzielnicy. – Obawiamy siê o bez-
pieczeñstwo naszych dzieci,
o estetykê tego miejsca, a poza
tym nie chcemy straciæ miejsca,
w którym codziennie kupujemy
œwie¿y chleb, owoce, wêdliny…
Opór mieszkañców jest bardzo
silny, choæ Jerzy Mokry, prezes
Transpolu, zapewnia, ¿e tutaj
wszystko bêdzie inaczej. ¯e nie
mo¿na na nowe targowisko pa-
trzeæ przez pryzmat tego, co by³o
„pod stadionem”, ¿e Dzielnica
stawia okreœlone wymagania ar-
chitektoniczne i ¿e chce umo¿li-
wiæ dotychczas dzia³aj¹cym tu
kupcom pozostanie, tak, aby no-
we targowisko by³o wielobran¿o-
we. W tym tygodniu z zaintere-
sowanymi stronami spotka³ siê
burmistrz Tomasz Kucharski. ar
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Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Święto flagi
Pogoda przeszkodzi³a planom hufca ZHP
Warszawa Praga Po³udnie w œwiêtowaniu
Dnia Flagi. Przyby³o zaledwie 250 zuchów
i harcerzy z 25 dru¿yn i gromad hufca,
a z pewnoœci¹ by³oby ich o wiele wiêcej. 

Plany na ten dzieñ by³y ambitne. Niestety, deszcz wymusi³
rezygnacjê z wielu z nich. W niedzielê 2 maja Park Skaryszew-
ski mia³ byæ miejscem wielkiego patriotycznego pikniku. By³
po³owicznie, bo niestety wiele z zaplanowanych na ten dzieñ
atrakcji siê nie odby³o. Deszcz sprawi³, ¿e trawniki, które tego
dnia mia³y byæ miejscem gier i biegów terenowych zamieni³y
siê w b³oto. Jednak mimo tych trudnoœci rano o 10-tej uroczy-
œcie podniesiono flagê, która zawis³a w g³ównej alei parku i ca-
³ej imprezie towarzyszy³a a¿ do koñca dnia. 

Przybyli tego dnia do parku mogli malowaæ na p³ótnie panora-
mê Polski, której poszczególne elementy by³y wêdrówk¹ po pol-
skich miastach od Zakopanego, Krakowa i Wieliczki przez War-
szawê i Toruñ a¿ do Gdañska z jego s³ynn¹ fontann¹ Neptuna.
Dla najm³odszych by³y uk³adanki, zamek do skakania, a tak¿e
wiele punktów symbolizuj¹cych polskie miasta. W „Toruniu”
najm³odsi mogli bawiæ siê w astronomów, a w „Katowicach”
w górników. 

Uczestniczenie w poszczególnych punktach gry umo¿liwia³o
uzupe³nienie treœci legendy o mieczu Boles³awa Chrobrego,
który ma przynieœæ szczêœcie hufcowi w przysz³ych latach. Za-
dania zosta³y dobrze wykonane i miecz Chrobrego trafi³ do r¹k
komendantki hufca Krystyny Mamak. Imprezê zakoñczy³ od-
tañczony uroczyœcie polonez (na zdjêciu). (MKP)

RRRRooooggggaaaattttaaaa    „„„„RRRRooooggggaaaattttkkkkaaaa””””
Czy kupcy z Bazarku „Rogatka” (Grochowska 328) strac¹ swoje
miejsca pracy i Ÿród³a utrzymania? Czy w to miejsce przeniesie
siê czêœæ handluj¹cych cudzoziemców z b³oni Stadionu Narodo-
wego? Na Kamionku rozpêta³a siê prawdziwa burza…

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

Administrowanie i Zarz¹dzanie Wspólnotami 
i Spó³dzielniami Mieszkaniowymi ju¿ od

0,60z³/m2.
Posiadamy Licencjê Pañstwow¹ 
oraz d³ugoletnie doœwiadczenie

tel. 508 387 327, 22 745 72 95

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „STROP” rozpoczê³a realizacjê
budynku w Warszawie przy ul. Grochowskiej 80/82. 

Budynek 3 – 6 kondygnacji.
Mieszkania o powierzchniach od 52 m2 do 114 m2.

Gara¿ podziemny – stanowiska platformowe i na p³ycie.
Doskona³a komunikacja miejska oraz pe³na infrastruktura

handlowo – us³ugowa, szko³a, basen, park.
Budowa  rozpoczêta. 

Planowane zakoñczenie – II kw. 2011r.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W BUDOWIE

SPÓ£DZIELNIA  MIESZKANIOWA  „STROP”
ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa

tel. + 48 (22) 535 00 15,  535 00 21      
fax: + 48 (22) 535 00 60

www.strop.com.pl   e-mail: info@strop.com.pl

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z US£UGAMI I GARA¯EM PODZIEMNYM

Warszawa ul. Grochowska 80/82

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV


 Żaluzje

 Roletki

materiałowe

 Moskitiery

 Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

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

Kolekcja komunijna 
– NOWE WZORY

Atrakcyjne ceny wyrobów 
ze ZŁOTA!

Duży wybór BRYLANTÓW 
w PROMOCYJNYCH cenach
W ciągłej sprzedaży wyroby 

ze złota – 50%
STO ORYGINALNYCH WZORÓW

OBRĄCZEK
Wielka promocja wyrobów ze srebra!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

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

REKLAMA REKLAMA
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W sobotê, 8 maja, na jeziorku
Kamionkowskim odby³y siê III
Otwarte Mistrzostwa Warsza-
wy i Mazowsza Smo-
czych £odzi. Dziesiêcio
i dwudziestoosobowe
za³ogi w ³odziach przy-
ozdobionych w g³owy
i ogony smoczych bestii,
w za¿artych walkach mknê³y
po tafli jeziorka. W zawodach
uczestniczy³y dru¿yny amator-
skie i profesjonalne. W tej dru-
giej kategorii wystartowa³y
m.in. KS Spójnia Warszawa,
RWE Stoen i za³ogi organizato-
ra imprezy KS Drukarz. Przez
ca³y dzieñ zawodom przygl¹da-

³y siê setki osób, a kibice dopin-
gowali tak, ¿e niektórzy zdarli
sobie gard³a.

� � �
Zainteresowani podró¿¹

tramwajem wodnym, omnibu-
sem konnym lub rejsem do Se-
rocka mog¹ sprawdziæ dostêp-
noœæ miejsc konkretnego dnia
i o konkretnej godzinie, wcho-
dz¹c na stronê ZTM. Do wy-
szukiwarki wolnych miejsc
mo¿na dostaæ siê „wchodz¹c”

w zak³adkê „linie turystyczne”.
Po rozwiniêciu menu nale¿y

wybraæ opcjê – „sprawdŸ miej-
sca”. Potem trzeba wybraæ tyl-
ko œrodek transportu i datê. 

� � �
Rada Osiedla Grochów-Ki-

nowa z okazji Europejskiego
Dnia S¹siada 2010, planuje
w sobotê 29 maja br. turniej pi³-
karski pt. „Mistrzostwa osiedla
Grochów-Kinowa w pi³ce no¿-
nej”. Formu³a turnieju jest
otwarta. Dru¿yny chêtne do
wziêcia udzia³u w turnieju mo-
g¹ nadsy³aæ do 20 maja br.
zg³oszenia na e-mail: osiedle.
kinowa@wp.pl. W zg³oszeniu
nale¿y podaæ: nazwê dru¿yny,

imiona i nazwiska zawodników
(5+bramkarz), wiek zawodni-
ków, numer telefonu i adres 
e-mail do kapitana dru¿yny. 

� � �
W minion¹ sobotê, na terenie

rembertowskiej Akademii
Obrony Narodowej, odby³ siê
pi³karski turniej dru¿yn pra-
cowników CNPEP RADWAR
SA. Co by nie powiedzieæ,
w produkcji sprzêtu i halowej
pi³ce no¿nej RADWAR jest do-
bry… W turnieju wziê³o udzia³
piêæ zak³adowych zespo³ów. -
Wystartowa³a dru¿yna zwi¹z-
ków „Solidarnoœæ” oraz po-

szczególnych wydzia³ów zak³a-
du PR 1, PR 9, BSR, ZBR. –
mówi Janusz Lewandowski
szef zak³adowego zwi¹zku „So-

lidarnoœæ”, który niczym demo-
kracji i niezale¿noœci broni³

tym razem bramki swojej
dru¿yny. Mimo tego wy-

si³ku, w ogólnej punk-
tacji, ta dru¿yna mu-
sia³a ust¹piæ pierw-

szego miejsca na po-
dium dru¿ynie ZBR,

czyli Zak³adu Badawczo-
Rozwojowego.

� � �
Wieczorem 15 maja, Miasto

st. Warszawa, po raz szósty, za-
prasza na Noc Muzeów. War-
szawiacy i turyœci z kraju i za-

granicy, bêd¹ mogli odwiedziæ
141 placówek kulturalnych.
W tê jedyn¹ noc bêdzie mo¿na
zwiedziæ nie tylko najwa¿niej-
sze, sto³eczne muzea i galerie.
Otwarte bêd¹ synagoga im. No-
¿yków, Sejm RP czy Archiwum
Polskiej Akademii Nauk, a tak-
¿e bior¹cy udzia³ w Nocy po
raz pierwszy koœció³ ewange-
licko-augsburski Œw. Trójcy
(przy pl. Ma³achowskiego).

� � �
W podziemiach Katedry œw.

Floriana mo¿na do koñca maja
br. zwiedzaæ wystawê malar-
stwa Wisny Lipszyc pt. „Album
¿ydowski”. Warto przyjœæ i za-
poznaæ siê z bogat¹ histori¹ na-
rodu ¿ydowskiego, która pod

wzglêdem wiary, historii i geo-
grafii przeplata siê z histori¹
narodu polskiego. Wystawa
czynna codziennie w godz.
16.00-19.00. W innych godzi-
nach grupy mo¿na umówiæ tel.
(22) 619 09 60 (czynny 16.00-
18.00).

� � �
W œrodê, 12 maja, w Warsza-

wie ruszy³y elektroniczne za-
pisy do szkó³ ponadgimnazjal-
nych. Na stronie internetowej:
www.warszawa.edu.com.pl ab-
solwenci samorz¹dowych gim-
nazjów bêd¹ mogli siê zalo-
gowaæ, a absolwenci pozosta-
³ych gimnazjów za³o¿yæ konto 
i zapisaæ siê do wybranej
szko³y. (ab) (mkp) (ar)
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� Œwiêto Saskiej Kêpy ul. Francuska - 22 maja godz. 14.00-
19.00 - koncerty, wystawy, kiermasze i inne atrakcje; godz.
19.00-22.00 - Koncert Galowy w wykonaniu Mistrzów Pol-
skiego Jazzu - Urszuli Dudziak wraz z córk¹ Mik¹, rodziny
Namys³owskich w sk³adzie Zbigniew Namys³owski, Jacek
Namys³owski, Maria Namys³owska-Rumiñska, Marcin Ru-
miñski. W kolejnej czêœci koncertu wyst¹pi¹: Ewa Bem, Lo-
ra Szafran, Aga Zaryan oraz Kuba Badach. W ostatniej czê-
œci koncertu wyst¹pi¹ Marc Thomas, Warsaw Paris Jazz Qu-
intet oraz Orkiestra Symfoniczna Perfect Girls&Friends pod
dyrekcj¹ Wojciecha Zieliñskiego; 
� Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN ul. Go-
c³awska 4 – 18.05. godz. 16.30 – wernisa¿ wystawy „Dzika Pol-
ska”; godz. 17.00 – spotkanie autorskie; godz. 17.30 – projekcja
filmu „Dzikie Karpaty”, wstêp wolny. Wiêcej informacji:
www.pracownia.org.pl i www.pbw.waw.pl
� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 14.05. godz. 18.00 – „Tango Praga” koncert Ryszar-
da Makowskiego, wstêp wolny; 15.05. Noc Muzeów w CPK
godz. 17.00–1.00 - godz. 19.00 Wernisa¿ „Kalejdoskop”oraz
Otwarte pracownie plastyczne CPK. Imprezy dodatkowe: 1.
godz. 20.30–1.00 „WeŸtonakrêæ” proj. Tomasz Soliñski Scena-
riusz: godz. 20.30–1.00 „Pokaz zrealizowanych filmów” przez
grupê twórców „WeŸtonakrêæ”; godz. 21.00-23.00 „Wizualizacja
z samochodu” na Pradze Po³udnie; 2.Europejska Akademia Sztu-
ki – Iwona Cur i Grupa proj.„Gadaj¹ce G³owy”, godz. 17.00 -
21.00 Transfer to¿samoœci, dzia³ania interaktywne, godz. 18.00-
19.00 Grupy muzyczne Muzyka na ¿ywo, godz. 19.00 - 23.00
„Gadaj¹ce g³owy” - kim jesteœ, kim chcielibyœmy byæ. 3. Kier-
masz Sztuki godz. 15.00–20.00 zapraszaj¹: Hanna Mrozowska,
Mi³ka Bobowska; 4. Szko³a Wiza¿u godz. 17.30 - 23.30 malowa-
nie artystów na wernisa¿u; godz. 21.00 loteria - nagroda -12-go-
dzinny kurs makija¿u; godz. 21.30-22.15 - Pokaz: charakteryza-
cja; 16.05. godz. 15.00 – Bajka dla dzieci – „Œwiat Ksiêcia Al-
binka czyli planeta Zagadek”, wstêp 3 z³; godz. 18.00 - Janusz
Horodniczy zaprasza na spotkanie: Jerzy Paw³owski i Janusz
Gniatkowski, wstêp wolny; 18.05. godz. 19.00 – Promocja
Ksi¹¿ki Wojciecha Stañczaka – „Pieœñ Zwyciêstwa”. Wyst¹pi
Emilia Krakowska, wstêp wolny; 19.05. godz. 17.00 – Z cyklu
„Spotkanie ze sztuk¹” - wyk³ad „Wassily Kandinsky – ekspresjo-
nizm i abstrakcja”, wstêp wolny; godz. 17.00 – Wieczorek ta-
neczny, wstêp 10 z³; 21.05. godz. 19.00 – I Festiwal M³odych
Kompozytorów „Chopin Transgresje” „Etiudy i mazurki po Cho-
pinie”, wstêp: bilet zwyk³y -10 z³, ulgowy – 5 z³; 24.05. godz.
19.00 – Spektakl „K³ania siê PRL” wed³ug prozy Stefanii Gro-
dzieñskiej, wstêp wolny; 25.05. godz. 17.00 – Praska Szko³a
Zdrowia „Osteoporoza – zapobieganie i leczenie” dr Jacek Sta-
chowiak, wstêp wolny; 26.05. godz. 17.00 Z cyklu „Spotkanie ze
sztuk¹” wyk³ad „Marcel Duchamp – dadaizm”, wstêp wolny;
godz. 17.00 – Wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; godz. 20.00 –
„Mamo, ach uœmiechnij siê” – koncert z okazji Dnia Matki,
wstêp wolny;
� Klub Kultury „Zastów” ul. – 26.05.godz. 17.00 Impreza
plenerowa „Gala w owocowym raju”. W programie m.in. lote-
ria fantowa, konkursy z nagrodami, magiczna zabawa z owoco-
w¹ samb¹. Wiêcej na: www.kkzastow.com
� Zespó³ Szkó³ nr 94, ul. Krótka 1 – 14.05. godz. 20.00 – Wie-
czór Kabaretowy z okazji 73. rocznicy powstania Zespo³u Szkó³
nr 94 w Zielonej. Kabaret Œwiêszczychrz¹szcz z Szczebrzeszyna; 
� Sala Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ul. 1 Praskiego Pu³ku 31
– Wiosenny Bal Seniora. (zaproszenia do odbioru w OPS przy ul.
1 Praskiego Pu³ku 21a);
�Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21 –
14.05. godz. 18.30 – Weso³a i liryczna - Turniej Jednego Wiersza
o Mi³oœci i mini-spektakl poetycki pt. „Wieczór ze striptizem”;
15.05. godz. 18.00 - Wystawa fotograficzna podró¿nika – Bogu-
mi³a Rzucid³o – do Syberii i Mongolii. Pokaz multimedialny oraz
prezentacja filmu dok. o polskiej wsi w Wierszynie, na zakoñcze-
nie wystêp wokalisty rosyjskiego – Leonida Vo³odki; 16.05. godz.
16.00 – Kot w butach – przedstawienie lalkowe dla dzieci; 22.05.
godz. 18.00 – Spotkanie z Szant¹. Koncert w wykonaniu ¿eglarza
i szantymana - Marcina Zgódki oraz prezentacja zdjêæ z rejsów;
26.05. godz. 18.00 – Koncert z okazji Dnia Matki.
� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” – Filia Oœrodka
Kultury ul. Jana Paw³a II 25 - 13.05. godz. 19.00 – Kwiaty jak
malowane - wernisa¿ prac El¿biety Lipiec; 16.05. godz. 17.00 –
Romanse rosyjsko-cygañskie. Koncert Ludmi³y Piechowskiej
oraz wystêp uczestników prowadzonego w ODT „Pogodna” Stu-
dia Piosenki; 20.05. godz. 19.00 – Pogodny Salon Artystyczny;
27.05. godz. 10.30 – Z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”
– Fryderyk Chopin. Talentem œwiata Obywatel/z ¯elazowej Wo-
li; godz. 18.00 – Wystawa prac nagrodzonych i wyró¿nionych
w konkursie plastycznym „Moja WESO£A Dzielnica”.

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

JJeeddzziieesszz  nnaa  ppiikknniikk??  

� Przygotuj koc piknikowy.

Warto mieć koc z nieprzema−

kalnym spodem łatwo go

otrzepać z piasku czy igliwia;

także ochroni przed de−

szczem, tworząc „daszek”.

� Kosz piknikowy − zadbaj,

by jedzenie było świeże (przez

wiele godzin będzie przecież

poza lodówką) i urozmaicone,

z soczystymi owocami i warzy−

wami. Poza ulubionym napojem

w termosie, pamiętaj o zwykłej,

czystej wodzie – może się

przydać nie tylko do picia.

� Nie zapomnij o serwet−

kach lub kilku ręcznikach pa−

pierowych, by wytrzeć pobru−

dzone palce, a także o środku

na komary i kleszcze, o pla−

strze opatrunkowym i środku

przeciwmigrenowym lub prze−

ciwalergicznym, jeśli cierpisz

na takie dolegliwości.

� Ubierz się „na cebulkę” –

nie zmarzniesz ani się nie

przegrzejesz.

� Naładuj komórkę, zamknij

w domu okna, gaz, wyłącz że−

lazko. Uprzedź kogoś bliskiego,

dokąd się wybieracie.

� Niezłomnie sobie obiecaj,

że bez względu na wszystko

zachowasz świetny humor

i będziesz „na luzie”. To gwa−

rancja relaksu!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Coœ do chleba… Kanapki, nasze niezast¹pione towarzy-
szki podró¿y, d³ugich spacerów, szkolnych i biurowych
przerw. Znacznie zdrowsze, ni¿ wszechobecne bu³y z lu-
krem, serem czy budyniem. Warto o nich pamiêtaæ!

✓✓   Gêsty kremowy bia³y serek, suszone pomidory z oliwy, po-
krojone w kostkê, œwie¿y szczypiorek z dymki, dodaj sól
i pieprz, a jeœli lubisz – siekane œwie¿e zio³a.
✓✓   Jajka na twardo – 3-4 sztuki, jeszcze gor¹ce, zmiksowane z ³y¿eczk¹ musztardy,
³y¿k¹ mas³a, ³y¿k¹ majonezu, posypane drobnym szczypiorkiem, œwietne na ciep³o
i zimno!
✓✓   Serek topiony (mo¿e byæ light) zmiksowany mas³em (po³owa objêtoœci serka) oraz
z surowym ¿ó³tkiem i sosem sojowym do smaku. Smakuje tak¿e na krakersie jako
przek¹ska.
✓✓   Cieciorka z puszki zmiksowana na g³adko z dwoma z¹bkami czosnku i pó³ szklan-
k¹ sezamu, namoczonego przez 6-8 godzin w soku z po³owy cytryny i 1/3 szklanki oli-
wy; bez soli. Zdrowa i pyszna.
✓✓   W³oszczyzna z roso³u (pó³ porcji; bez pora) zmiksowana z ³y¿eczk¹ ostrej musztar-
dy, jajkiem na twardo (1-2 sztuki) i 2-3 ³y¿kami gêstego majonezu. Bezmiêsna i lekka.
✓✓   Pieczarki, duszone na maœle do odparowania wody ze spor¹ cebul¹, sol¹, pie-
przem, a nastêpnie zmiksowane z odrobin¹ tartej bu³ki, posypane natk¹. Mo¿na je za-
piekaæ w kokilkach!
✓✓   Ryba wêdzona zmiksowana bez oœci i skóry z drobno siekan¹, m³od¹ cebulk¹
dymk¹ i bia³ym, chudym serem dobrej jakoœci, plus pieprz i sól. Klasyczna „awantur-
ka”.
✓✓   Du¿y pêczek œwie¿ej bazylii (listki) zmiksowany z 1/3 szklanki dobrej oliwy i miêk-
kim, utartym ¿ó³tym serem, doprawione œwie¿ym sokiem cytrynowym (zazwyczaj nie
jest konieczny dodatek soli). Tak¿e do makaronu!
✓✓   Kawa³ek dobrego, g³adkiego pasztetu bez skórki, zmiksowany z koncentratem po-
midorowym i odrobin¹ majonezu, dekorowany plasterkami korniszona lub kaparami.
Ciekawa odmiana.
✓✓   Serek homogenizowany zmiksowany lub utarty z br¹zowym cukrem i 2-3 ³y¿kami
kakao, a gdy g³adki – wzbogacony o delikatnie wmieszane kawa³ki ananasa z puszki,
brzoskwini i kilka mro¿onych wiœni lub œwie¿ych, malutkich truskawek krojonych na
po³ówki. Na s³odko, œwietny do tostów. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Ulicą idzie dwóch studentów. Na chodniku

leży jakaś kartka. 
− Ty, co to może być za kartka?!
− Nie mam pojęcia. Na wszelki wypadek kseruję…

☺ ☺ ☺
Student siedzi na ławce. Podchodzi policjant i legitymuje go:
− Co, nie przepracowujemy się…
− Jak widać, nie − zgadza się student.
− Opieprzamy się na słoneczku... 
− Opieprzamy się! – potakuje student.
− No i studiujemy…
− No, nie! Studiuję tylko ja!

☺ ☺ ☺
Sesja egzaminacyjna. Studentka wydziału lekarskiego zda−

je egzamin u profesora, który – zniechęcony jej słabym po−
ziomem wiedzy – pyta wreszcie:

− W takim razie proszę mi powiedzieć, jaki narząd jest
u człowieka odwiecznym symbolem miłości?

− Yyyy… Nooo… A u kobiety czy u mężczyzny?
− Mój Boże! – wzdycha profesor. – Za moich czasów było

to po prostu serce… WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
 BARAN 21.03-21.04

W naprawdê wa¿nych dla Ciebie sprawach cze-
ka Ciê powodzenie. W pracy wszystko powinno
toczyæ siê utartym szlakiem, portfel te¿ nie bêdzie
pusty. Postaraj siê wiêcej czasu poœwiêcaæ rodzi-
nie i sprawom zwi¹zanym z domem np. warto po-
myœleæ o wybraniu siê z psem na wizytê do wete-
rynarza lub zadzwoniæ do malarza. Têsknota za
wypadami za miasto, powinna prze³o¿yæ siê na
lepsz¹ organizacjê weekendowych wyjazdów. 

�� BYK 22.04-21.05
Czas mo¿e sprzyjaæ biznesowym sprawom, ale
równie¿ folgowaniu sobie i dogadzaniu swoim za-
chciankom. Mo¿esz byæ rozrzutny, mniej skory do
narzucenia sobie dyscypliny. Na razie nie powi-
nieneœ robiæ zbyt ambitnych planów, bo i tak znaj-
dziesz sposób, by z nich zrezygnowaæ. B³ogie le-
nistwo, jakie Ciê mo¿e ogarn¹æ, nie powinno
trwaæ zbyt d³ugo, bo przeœpisz szansê na zaro-
bienie sporej kasy.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W Twoim ¿yciu mog¹ zajœæ wa¿ne zmiany, ale
zanim uda Ci siê je przeprowadziæ, mo¿e byæ
wiele rozterek, w¹tpliwoœci. Nawet jeœli bêdziesz
przekonany, ¿e postêpujesz s³usznie, uwa¿aj,
aby Twoje zachowanie nikogo nie urazi³o. W mi-
³oœci zachowuj siê jak szaleniec, efekty zaskocz¹
Ciebie samego.

�� RAK 22.06-22.07
Na pewno bêdzie mnóstwo okazji, by cieszyæ siê
wiosn¹. Warto czêsto chodziæ na spacery, jak naj-
wiêcej przebywaæ na œwie¿ym powietrzu. To do-
brze robi na cerê i nastrój. Rzeczywistoœæ mo¿e
siê okazaæ mniej sprzyjaj¹ca ni¿ s¹dzi³eœ, wiêc
musisz siê liczyæ z przeszkodami. Nie mo¿esz
sobie mówiæ, ¿e jakoœ to bêdzie. Wiara w pomy-
œlny los na pewno pomaga, by³oby lepiej, gdyby
by³a poparta zabezpieczeniem materialnym
i przemyœlanym dzia³aniem.  

�� LEW 23.07-23.08
Nie bój siê odpowiedzialnoœci ani wiêkszych obo-
wi¹zków, bo gwiazdy ci pomog¹. Dziêki wiêksze-
mu zaanga¿owaniu, w pracy bêd¹ i pieni¹dze
i satysfakcja. Taka szansa, jak¹ masz teraz, nie
zdarza siê czêsto. Koniecznie musisz j¹ wykorzy-
staæ! Zapomnij o leniuchowaniu, warto siê zmobi-
lizowaæ. Teraz nadszed³ najlepszy czas na prze-
gl¹d generalny – swojego organizmu lub samo-
chodu.

�� PANNA 24.08-23.09
Wiadomo, ¿e jako osoba z natury praktyczna
rzadko miewasz problemy z realn¹ ocen¹ stanu
rzeczy, ale nikt nie jest ca³kowicie odporny na
ró¿ne s³abostki. Nawet najwiêksi realiœci czasem
trac¹ g³owê. Dlatego zastanów siê dobrze, czy
ostatnio patrzy³eœ na swoje sprawy obiektywnie
i rzeczowo. W najbli¿szym czasie zwiêkszy siê

Twój optymizm ¿yciowy i dziêki niemu szybciej
osi¹gniesz zamierzony cel. 

�� WAGA 24.09-23.10
W najbli¿szym czasie ludzie z Twojego otoczenia
mog¹ siê staæ kapryœni, przez co osoba nawet
tak spokojna i zrównowa¿ona jak Ty, mo¿e pomy-
œleæ, ¿e ma wszystkiego doœæ. Najlepszym spo-
sobem na przetrwanie tych trudnych chwil bêdzie
skupienie siê na swoich sprawach i konsekwent-
ne wykonywanie tego, co do Ciebie nale¿y. Po
prostu rób swoje i nie ogl¹daj siê na innych. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Mo¿esz teraz odnieœæ sukces. To mo¿e byæ dobry
moment na skorzystanie z porady prawnej, a tak-
¿e na zajêcie siê sprawami urzêdowymi. Czy nie
powinieneœ ubezpieczyæ czegoœ przed wakacja-
mi lub zorientowaæ siê w przepisach bankowych?
Z pewnoœci¹ uda Ci siê poza³atwiaæ sprawy wy-
magaj¹ce energicznego i zdecydowanego dzia³a-
nia.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Ktoœ z Twojego otoczenia mo¿e w najbli¿szym
czasie dojrzeæ do powa¿nej rozmowy, która Ÿle
przeprowadzona mo¿e siê zakoñczyæ konfliktem.
Jedyny ratunek w tym, ¿ebyœ by³ zgodny i sk³on-
ny do kompromisów. W przeciwnym razie mo¿e-
cie siê znaleŸæ po obu stornach barykady, bez
szansy na porozumienie. Pamiêtaj, ¿e wypowie-
dziane s³owo oraz stracona okazja, to rzeczy,
których nie da siê cofn¹æ. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Drogi Kozio³ku! Zmiêkn¹ Ci nieco ró¿ki, przesta-
niesz byæ tak bardzo wymagaj¹cy i zasadniczy,
wiêc i Twoje relacje z otoczeniem siê poprawi¹.
Na pewno wiêcej uwagi zechcesz poœwiêciæ swo-
jej urodzie i sylwetce. Wiadomo, na wiosnê ka¿-
dy z nas chcia³by byæ zgrabny i powabny. Jeœli
jednak dojdziesz do wniosku, ¿e koniecznie mu-
sisz siê odchudziæ, to rób to z rozs¹dkiem.

�� WODNIK 21.01-19.02
We wszystkich istotnych dla ciebie dziedzinach
¿ycia zaczn¹ siê pozytywne zmiany. Na razie bê-
d¹ one subtelne. Przed Tob¹ dobry czas, by pod-
j¹æ próby uniezale¿nienia, zarówno emocjonalne-
go, jak i materialnego. Pomo¿e Ci w tym intuicja
po³¹czona ze zdrowym rozs¹dkiem. Nie zaprze-
paœæ swojej szansy!

�� RYBY 20.02-20.03
Niestety, przez najbli¿sze dni nie bêdziesz mia³
wielkiego pola do popisu. Wa¿ne decyzje lepiej
na razie od³o¿yæ. Nie znaczy to, ¿e nic Ci siê nie
uda, ale przygotuj siê na ma³o spokojne dni.
W zwi¹zku z tym, jeœli zauwa¿ysz lekki spadek
formy, nie poddawaj siê zniechêceniu i przejœcio-
wym trudnoœciom. Zadbaj o kondycjê – lekki wy-
si³ek fizyczny to znakomity sposób na odreago-
wanie stresów. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie
10 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr
6/2010: „Kura nie pieje”. Nagrodê kupon o wartoœci 100 z³otych
na us³ugi fryzjersko-kosmetyczne w Zoli Studio ul. Naddnieprzañ-
ska 26, tel. 22 394-65-55 wylosowa³a p. Magdalena Buczma-
-Cha³acz z ul. Witoliñskiej. Kupon wa¿ny do 21 maja br. Na wi-
zytê proszê umówiæ siê telefonicznie i zabraæ dowód to¿samoœci. 

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
CCzzyy  wwiieesszz,,  kkiimm  jjeesstt  HHoowwaarrdd  GGaarrddnneerr??  AAmmeerryykkaanniinn,,  ppssyycchhoolloogg,,  kkttóórryy
nniieeźźllee  zzaammiieesszzaałł  ww ppoowwsszzeecchhnniiee  zznnaannyycchh  kkaannoonnaacchh..  CChhooddzzii  oo iinntteellii−−
ggeennccjjęę..  GGaarrddnneerr  uuddoowwooddnniiłł,,  żżee  nniiee  ddaa  ssiięę  oobbiieekkttyywwnniiee  zzmmiieerrzzyyćć  ppoozziioo−−
mmuu  iinntteelliiggeennccjjii  ((IIQQ))  pprrzzyy  ppoommooccyy  ttrraaddyyccyyjjnnyycchh  tteessttóóww..  NNiiee  mmaa  bboowwiieemm
cczzeeggoośś  ttaakkiieeggoo,,  jjaakk  „„iinntteelliiggeennccjjaa””,,  ssąą  „„iinntteelliiggeennccjjee””..  OOttoo  kkiillkkaa  zz nniicchh::

� ruchowa – przydaje się sportowcom, znakomita koordynacja ruchowa i rozwinięty
zmysł równowagi,
� językowo – werbalna, charakteryzuje pisarzy, poetów, tłumaczy i wielu polityków,
� logiczno – matematyczna – sprzyja upodobaniu do łamigłówek, analizowania

skomplikowanych konstrukcji i urządzeń; częsta u naukowców,
� przestrzenna – łatwość układania wszelkich, nawet skomplikowanych puzzli, zami−

łowanie do klocków; tworzy rzeźbiarzy, architektów i konstruktorów,
� wewnętrzna – sprzyja analizowaniu świata, począwszy od siebie samego; charak−

teryzuje filozofów.
Ważne, by swoją inteligencję rozwijać ćwiczeniami – i w sobie, i w dzieciach!

CCiieekkaawwsskkaa

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11113333
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ADMINISTROWANIE

�� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami. Tel. 605-922-252

AUTO−MOTO/kupię

� Fabiê lub Opla. 
Tel. 516-533-487

� Daewoo – Fiata. 
Tel. 506-871-924

� Japoñski. Tel. 503-917-057

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118
� Ksi¹¿ki – dojadê.
Tel. 22 826-03-83; 0502-322-705
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Biurko. Tel. 509-621-065
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

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

FINANSE

� Biuro Rachunkowe Krypska
39: Ksiêgi handlowe, podatkowe,
p³ace, VAT, ZUS, Licencja MF. 
Tel. 22 813-40-65; 507-026-741
�� KREDYTY, PO¯YCZKI. 

TEL. 605-92-22-52

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
� Interna Lekarz – wizyty do-
mowe. Tel. 660-594-505

NAUKA

� Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517 77 40; 602 232 879
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 
Tel. 22 517-77-40, 22 879-87-66, 

fax. 22 879-87-66
RAMKA
Prawo jazdy, szkolenie. Najlepsi
na Pradze. Tel. 22 499-34-82
Biura: Miñska 7, Tarnowiecka 54

www.abcosk.pl
� Matematyka. 

Tel. 607-163-744
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
� Szkolenia BHP. 
Tel. 22 879-87-66; 602-232-879

NIERUCHOMOŚCI

� Odst¹piê dzia³kê pracownicz¹
przy ul. Ostrobramskiej za stacj¹
Shella ze zwrotem kosztów za-
gospodarowania 4000 z³.

Tel. 609-27-10-10

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Mieszkanie 104 m kw., 
nowe, bezpoœrednio.

www.mazowiecka36.pl 
Tel. 502-116-990

�Mieszk. 2 p. 48 m kw., P 2/3,
Praga P³d. ul. Paca. 

Tel. 794-909-521
�� Mieszkanie 33 m kw., Ma-
rysin 245 tys. 

Tel. 604-951-256
�Mieszkanie 3 pok., 67 m kw.,
P2/4, Goc³aw. 

Tel. 502-232-424
� Mieszkanie 3-pokojowe do
remontu. Cena 385 tys. z³.
Ursynów. Tel. 723-906-137
� Mieszkanie nowe 104 m kw.
bezpoœrednio, Weso³a. 

Tel. 502-116-990

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Pokój na Grochowie. 
Tel. 506-573-731

� Mieszkanie nowe 50 m kw.
bezpoœrednio, Weso³a. 

Tel. 502-116-990, 
www.mazowiecka36.pl

DAM PRACĘ

� Do sprz¹tania i prac ogrodni-
czych. Tel. 506-091-664
� Kasjerów i sprzedawców do
sieci sklepów spo¿ywczych
w Józefowie ul. NADWIŒLAÑ-
SKA oraz Warszawie. Kontakt:
22/547-05-42; 510-203-907
� Poszukujemy samodzielnej
ksiêgowej do prowadzenia
ksi¹g handlowych ma³ej firmy.
RAKSSQL. Mi³osna. 

Tel. 0784-069-163
� Zatrudniê Pani¹/Pana do
sklepu – bazar Falenica. 

Tel. 0602-255-330

SZUKAM PRACY

� Kobieta 55 lat, doœwiadczenie
zawodowe, praca w kadrach, zna-
jomoœæ programu Modu³ Kadry-
P³ace Symfonia Forte Sage P³at-
nik; podejmie pracê w kadrach
lub inn¹ administracyjn¹. e-mail:
gosiat@poczta.neostrada.pl 
Tel. 603-695-486; 22 879-86-68

� Robienie zakupów dla star-
szej osoby. Tel. 793-002-182
� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 0606-964-522
� Zaopiekujê siê starsz¹ osob¹. 

Tel. 721-799-899

OGRODNICZE

�� Kostka brukowa, uk³ada-
nie, budowle ogrodowe. 

Tel. 601-440-600
� Ogrodnictwo – komplekso-
wo. Tel. 0602-58-75-13
� Us³ugi wysokoœciowo-ogro-
dowe: podcinanie i wycinanie
drzew, obs³uga reklam, czy-
szczenie rynien itp. 

Tel. 606-808-358
� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-

datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656

www.podatki-doradca.pl
RAMKA

Doradztwo prawne pe³ny za-
kres, Kancelaria Prawna Pie-
truk s.c. 
Konkurencyjne ceny ul.
Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2, Warszawa 
I piêtro. Tel. 22 879-92-29;
513-160-599, www.pietruk.eu
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochow-
ska 207 (Universam nad ban-
kiem).  www.kancelariaosica.pl  

Tel. 0509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 
Tel. 22 613-04-30; 0603-807-481
RAMKA
Kancelaria Prawnicza 
ul. Krypska 37 lok. 2
Tel. 22 251-68-87 
794-249-246
� Rozwi¹zujemy problemy
z nieruchomoœciami, 

www.azdom.pl
RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
RZECZOZNAWCA MAJ¥T-
KOWY

RÓŻNE

� Meble kuchenne, szafy, gar-
deroby, meble na wymiar. 

Tel. 607-595-327
�� OPIEKA NAD GROBAMI
WWARSZAWIE - TANIO ISO-
LIDNIE. TEL. 0500-336-607

SPORT

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

Tel. 22 870-52-72

TURYSTYKA
RAMKA
Biuro Podró¿y
bilety autokarowe, 
wczasy, wycieczki. 
Warszawa Miñska 7. Tel. 22
497-17-76

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577

�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

�� ALKO – przeprowadzki. 
Tel. 512-139-430

�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
��ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja!  www.lemag-tvsat.waw.pl 

Tel. 22 815-47-25; 
0501-123-566 

� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33, 

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

Tel. 22 810-67-92; 
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
� Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
� CZYSZCZENIE 9 lat Kar-
cherem dywanów, materacy, ta-
picerki meblowej i samochodo-
wej. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16

� Domofony – monta¿, konser-
wacja, naprawa. Instalacje elek-
tryczne, pralki. Tel. 601-93-68-05;

22 612-92-70
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39; 0502-208-813
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53;
0662-065-292

�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 0604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 22 671-05-82
� Glazura, d³ugi sta¿. 
Tel. 22 612-59-98; 518-562-380
� GLAZURA, remonty. 

Tel. 694-809-402
� Glazura – remonty. 

Tel. 792-437-883
� Glazura – fachowe porady. 

Tel. 692-885-279
� G£AD�, MALOWANIE. 

TEL. 606-181-588

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 

660-51-60-10
� Hydraulika wod.- kan.gaz. –
przegl¹dy kominiarskie – piece
CO – elektryka. Tel. 696-321-228
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

0695-679-521
�Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie – g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 
0510-711-163

� Malowanie. 
Tel. 22 673-16-46

� Malowanie, tapetowanie,
wyg³adzanie, doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
�� Meble kuchenne, szafy
wnêkowe, garderoby na wy-
miar. Projekt, wycena gratis. 

Tel. 792-093-410
� Naprawa – pralki, lodówki. 

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

�� Naprawy i remonty pralek
w domu klienta. Emeryci 50%
taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie li.
Tel. 22 499-20-62 

� ANTENY, TELEWIZORY
- NAPRAWA. Tel. 22 818-07-17
� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY - NAPRAWA. 

Tel. 694-825-760
� Ocieplenia. Tel. 660-473-628
� Pralki, lodówki. 

Tel. 22 671-80-49; 
601-361-830; 604-910-643

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

Tel. 22 870-09-54
� Prace porz¹dkowe na pose-
sjach, przycinanie ga³êzi, wy-
wóz liœci, malowanie ogrodzeñ.

Tel. 502-911-367
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przeprowadzki. 

Tel. 509-621-065
� Remonty – kompleksowo. 

Tel. 792-437-883
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 22 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88
� Transport, wywóz gruzu, me-
bli, oczyszczanie piwnic, gara-
¿y, dzia³ek. Tel. 502-911-367
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Us³ugi remontowe. 

Tel. 0602-58-75-13
� ¯aluzje, verticale, rolety 
– naprawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 22 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 22 610-23-83
�� WYWÓZ MEBLI I GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 
Tel. 22 424-17-78; 0888-651-163

USŁUGI/remontowe

� Gres, glazura. Certyfikat za-
wodowy. Tel. 505-925-406
RAMKA
Pogotowie kanalizacyjne 24h,
udro¿nienia mechaniczno-ci-
œnieniowe, monitoring kamer¹.
Tel. 0602-252-935

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³-
ny asortyment, profesjonalne po-
rady. Tel. 0602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Prawo jazdy, szkolenie. Najle-
psi na Pradze. Tel. 22 499-34-
82 Biura: Miñska 7, Tarno-
wiecka 54 www.abcosk.pl

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

Tel. 22 610-18-53; 
0662-065-292

Biuro Podró¿y
bilety autokarowe, 
wczasy, wycieczki. 

Warszawa Miñska 7. 
Tel. 22 497-17-76

Doradztwo prawne 
pe³ny zakres, 

Kancelaria Prawna Pietruk s.c.
Konkurencyjne ceny 

ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2, Warszawa 

I piêtro. 
Tel. 22 879-92-29; 

513-160-599, 
www.pietruk.eu

Kancelaria Prawnicza 
ul. Krypska 37 lok. 2

Tel. 22 251-68-87 
794-249-246

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic i strychów.
Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

Pogotowie kanalizacyjne
24h, udro¿nienia mechanicz-
no-ciœnieniowe, monitoring
kamer¹. Tel. 0602-252-935

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
www.genita .p l

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
� ul. Grochowska 156

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
22 836-69-16; 0608-054-093

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

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA
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�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg �

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

* 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

Autorem jest Waldemar
Bzura – wybitny fotograf specja-
lizuj¹cy siê w uwiecznianiu
obiektywem uroków tytu³owego
obszaru. Zawarte w ksi¹¿ce te-
ksty Jerzego Kruszelnickiego -
pracownika naukowego Uniwer-
sytetu Warmiñsko- Mazurskiego,
przenosz¹ czytelnika w podró¿
œcie¿kami pe³nymi opisów
miejsc, dobrodziejstw natury, hi-
storii oraz kultury regionu.

Ksi¹¿ka wydana przez wydaw-
nictwo Bia³y Kruk, reprezento-
wane na œrodowym spotkaniu
przez wiceprezes – Jolantê So-
snowsk¹, co 3 lata oddaje na ry-
nek opowieœæ o Mazurach. 

Tegoroczna edycja jest przede
wszystkim wo³aniem o ratunek
dla zagro¿onego negatywnym
wp³ywem cywilizacji terytorium
i stanowi swoisty apel o stworze-

nie Mazurskiego Parku Narodo-
wego, chroni¹cego ró¿norodnoœæ
przyrodniczo kulturow¹ strefy,
która z ka¿dym rokiem traci to,
co najcenniejsze – swoje dzikie
i nieskazitelne oblicze.

Album jest zwierciad³em emo-
cji jego autorów, zbiorem prze-
¿yæ ludzi zakochanych w opisa-

nym i sfotografowanym w nim
kawa³ku œwiata.

Kiedy Waldemar Bzura opowia-
da³ o oczach czarowanych obiek-
tywem zwierz¹t, we w³asnych
oczach mia³ ten nieporównywalny
z niczym b³ysk wolnoœci.

Publikacja jest tak¹ w³aœnie fo-
tograficzn¹ opowieœci¹ o wolno-

œci duszy, serca i rozumu… o naj-
s³odszej wolnoœci zapisanej trze-
potem skrzyde³ or³a bielika i bia-
³ej czapli, niewinnoœci¹ spojrze-
nia sarny, triumfem wydry zdo-
bywcy, dzwonieniem œwierszczy,
widokiem bia³ych wodnych lilii
i czerwonych maków... szumem
wiatru, zapachem deszczu na

twarzy i muœniêciem s³oñca na
skórze.

Ten album to koj¹cy spacer li-
pow¹ alej¹, przydro¿na kaplicz-
ka obroœniêta malw¹, œcie¿ka po-
œród ³¹k kwitn¹cych stokrotkami,
jeziora marzeñ i ich drewniane
pomosty prowadz¹ce do raju ci-
szy… odg³os rechocz¹cej ¿aby,
która przycupnê³a tu¿ obok
chc¹c przyjrzeæ siê ciekawym
goœciom, widok ³abêdzia szyku-
j¹cego siê do wzbicia ponad spo-
kojn¹ taflê wody i kaczej rodzin-
ki radoœnie kwacz¹cej przy tata-
raku. 

To jest w³aœnie ta kraina –
œwiat mo¿e mniej b³yszcz¹cy
i modny, jednak tak niewyobra-
¿alnie doskona³y, a¿ chce siê tam
byæ, zapomniawszy o szarej co-
dziennoœci, œwiat zachwycaj¹cy
na tyle, aby ka¿dym skrawkiem
duszy i cia³a zatopiæ siê w jego
s³odkiej b³ogoœci.

Ksi¹¿ka piêknie przypomina
nam o tym, ¿e Polska ma swoje
naturalne skarby, w³asny krajo-
braz cudami utkany, krajobraz,
który poza mi³oœci¹ cz³owieka
potrzebuje tak¿e jego opieki. Bo
przecie¿ kochaæ znaczy chroniæ..

Katarzyna Zielińska−Witek

To w³aœnie wykonanie tej
piosenki przynios³o Zuzannie
Huang Xuang z LXXXVII
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. gen. Leopolda Okulickie-
go I miejsce w konkursie
„Mam talent” organizowa-
nym w Liceum im. Agnieszki
Osieckiej. 

Konkurs, który odby³ siê
w pi¹tek 30 kwietnia w auli Ze-
spo³u Szkó³ nr 37 zgromadzi³
liczn¹ publicznoœæ i... 29 startu-
j¹cych. Uczestnicy konkursu
prezentowali g³ównie talenty
muzyczne i wokalne. By³ nawet
zespó³ rockowy, który zaprezen-

towa³ cztery utwory. Widzowie
mogli us³yszeæ m.in. piosenkê
„It's my life” z repertuaru grupy
Bon Jovi, a tak¿e „Wild world”
z repertuaru grupy Mr Big.
Wielkie brawa zebra³ Micha³
Wierzbowski z XIX Gimnazjum
im. Boles³awa Prusa, który za-
prezentowa³ pokaz stepowania. 

Nie zabrak³o utworów
Agnieszki Osieckiej, a piosen-
ka „Niech ¿yje bal” w wykona-
niu Zuzanny Huang Xuang (na
zdjêciu) wzbudzi³a aplauz pu-
blicznoœci, bo laureatka ma
g³os jak dzwon!

(MKP)

Rogatki grochowskie 
W ramach Programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski
Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje infor-
macje o zabytkach. Dziœ przedstawiamy rogatki grochowskie. 

Historia rogatek grochowskich, zwanych dawniej tak¿e moskiewski-
mi zaczyna siê w 1770 roku, kiedy marsza³ek Stanis³aw Lubomirski
nakaza³ otoczenie Warszawy wa³ami, które mia³y na celu ochronê
przed panuj¹c¹ epidemi¹ d¿umy. 

Wa³y odbudowali w 1815 roku Rosjanie, wtedy tak¿e zapad³a decy-
zja o wybudowaniu przy g³ównych drogach wychodz¹cych z miasta ro-
gatek. Po lewej stronie Wis³y zbudowano rogatki: marymonckie, po-
w¹zkowskie, wolskie, jerozolimskie, mokotowskie i czerniakowskie.
Po prawej natomiast powsta³y rogatki golêdzinowskie, z¹bkowskie
i grochowskie. 

Rogatki grochowskie zbudowano w 1823 roku (niektóre Ÿród³a po-
daj¹ lata 1816-1818) równoczeœnie z ukoñczeniem budowy pierwszej
drogi bitej w Królestwie Polskim czyli Szosy Brzeskiej. W jednym pa-
wilonie urzêdowa³ dozorca policyjny, natomiast w drugim poborca
op³at skarbowych, pilnuj¹cy towarów wwo¿onych do Warszawy. 

Budynki rogatek to dwa pawilony wzniesione na planie prostok¹ta,
rozmieszczone symetrycznie po dwóch stronach ulicy wg projektu
s³ynnego architekta Jakuba Kubickiego, autora m.in. arkad Zamku
Królewskiego, rogatek na Mokotowie, czy przebudowy Belwederu
w 1818 r. Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest wg³êbny portyk podtrzymy-
wany przez cztery joñskie kolumny, zwieñczony tympanonem. Dodat-
kowo wewn¹trz portyku, na bocznych œcianach oraz ponad oknami
znajduj¹ siê p³askorzeŸby o tematyce militarno-antycznej. Rogatki gro-
chowskie do 1889 r. stanowi³y granicê Warszawy.

Z powodu modernizacji ul. Grochowskiej w 1961 r. rogatkê pó³noc-
n¹ przesuniêto o ok. 10,5 m. By³o to pierwsze przemieszczenie zabyt-
kowej budowli na terenie Warszawy. Natomiast 18 czerwca 2001 r.
przesuniêto o ok. 8 m rogatkê po³udniow¹. By³o to mo¿liwe dziêki roz-
biórce dwóch 3-piêtrowych kamienic nale¿¹cych do Wedla. Dawne po-
³o¿enie rogatki po³udniowej wyznacza klinkier na jezdni i chodniku.

Dominika Adamska

Niech żyje bal

Album cudów
28 kwietnia w Centrum Prasowym PAP odby-
³a siê uroczysta prezentacja najnowszego al-
bumu Warmia i Mazury, promuj¹cego ten cu-
downy region Polski na œwiecie. 

Zapraszamy do sklepu 
po modernizacji przy 

ul. Olszynki Grochowskiej 11/15

Oferujemy produkty spo¿ywcze 
i przemys³owe w NISKICH CENACH

W ka¿dy czwartek promocja 

„DZIEÑ SENIORA” 
na wszystkie

sprzedawane produkty udzielamy 

5% RABATU (do 30.06.2010r.)
dla osób, które ukoñczy³y 60 lat

Sklep czynny:
� poniedzia³ek-pi¹tek – 6.00-20.00
� sobota – 7.00-14.00

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów

Realizujemy: Kartê Klienta „Spo³em” z rabatem, kupony Sodexo

UDANE ZAKUPY
BLISKO DOMU

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

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

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

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

REKLAMA REKLAMA

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

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
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Trwa walka o za-
chowanie przedwo-
jennych perono-
wych wiat kolejo-
wych na linii otwoc-
kiej. Przeciw ich
zniszczeniu prote-
stuj¹ mieszkañcy
oraz eksperci i var-
savianiœci.

Miêdzylesie, Radoœæ, Miedze-
szyn, Olszynka Grochowska, Wa-
wer, Œwider i Józefów, to kolejowe
przystanki na tzw. linii otwockiej.
Przystanki o bardzo charaktery-
stycznej, „skrzydlatej” konstrukcji
wiat. Wybudowane zosta³y w dru-
giej po³owie lat 30. ubieg³ego wie-
ku. Stanowi¹ przyk³ad architektury
modernistycznej. Teraz wiatom
grozi zniszczenie, gdy¿ ich w³aœci-
ciel, spó³ka PKP Polskie Linie Ko-
lejowe, planuje modernizacjê trak-
cji i infrastruktury.

Spó³ka chce wyburzyæ perono-
we wiaty i poczekalnie i wypro-

stowaæ trasê poci¹gów tak, aby
mog³y têdy jechaæ z prêdkoœci¹
160 km na godzinê. Plany te moc-
no zaniepokoi³y mi³oœników ko-
lejnictwa i zabytków, mieszkañ-
ców i varsavianistów. W kwietniu
w Muzeum Techniki odby³a siê
rzeczowa debata nad histori¹,
funkcj¹ i przysz³oœci¹ wiat, a po-
tem, na stacji Miêdzylesie, zorga-
nizowana zosta³a pikieta mie-
szkañców broni¹cych zabytko-
wych konstrukcji. Szczególnie
aktywni w dzia³aniach na rzecz

zachowania historycznych przy-
stanków s¹ mieszkañcy Wawra
i Weso³ej. Romuald Solnicki,
g³ówny inicjator pikiety na stacji
Miêdzylesie podkreœla, ¿e mimo
wieloletniego braku dba³oœci
o wiaty ze strony ich w³aœciciela
i mimo przetoczenia siê przez te
tereny dwóch wojennych frontów,
wiaty ci¹gle doskonale spe³niaj¹
swoj¹ rolê. – Nierozerwalnie wpi-
sa³y siê ju¿ w pejza¿ podmiejskiej
infrastruktury, na równi ze s³yn-
nymi ju¿ „œwidermajerami” – do-

daje Romuald Solnicki, który
w czasie pikiety zebra³ ponad sto
podpisów mieszkañców oczeku-
j¹cych od konserwatora zabytków
zapewnienia ochrony wiatom.

– Chêtnie siê w³¹czymy w ak-
cjê zbierania podpisów – mówi
„Mieszkañcowi” Renata Zatorska
przewodnicz¹ca rady po³udnio-
wopraskiego Osiedla Grochów
Pó³nocny, na terenie którego zlo-
kalizowana jest stacja Olszynka
Grochowska (na zdjêciu). – Te
wiaty trzeba nie tylko zachowaæ,
ale i koniecznie wyremontowaæ!
Mazowiecka Konserwator Zabyt-
ków Barbara Jezierska zapowie-
dzia³a, ¿e bêdzie stara³a siê wpi-
saæ wiaty do wojewódzkiego reje-
stru zabytków. O zachowanie za-
bytkowych wiat apeluj¹ tak¿e in-
ternauci, którzy podpisuj¹ spe-
cjaln¹ petycjê umieszczon¹ na
stronie www.petycje.pl (doku-
ment nr 5287). 

Do minionego weekendu inter-
netow¹ petycjê popar³o 90 osób.
Peronowe wiaty na linii Warszawa
– Otwock przez dziesi¹tki lat swoi-
mi „skrzyd³ami” chroni³y pasa¿e-
rów i mieszkañców. Czy teraz na-
st¹pi rewan¿ i mieszkañcy i pasa¿e-
rowie ochroni¹ wiaty? Magda K.

REKLAMA REKLAMA

Pewnie wydarzy³o siê przez ostatni czas w Warszawie wiele rzeczy istotnych. Pa-
ni Prezydent otrzyma³a absolutorium, wicedyrektor Kusak (od zdrowia) powróci³
z d³ugiej podró¿y, Rada Warszawy obradowa³a… Wszystko to jednak traci na zna-
czeniu, gdy uzmys³owimy sobie, ¿e oto – choæ jeszcze kilkanaœcie dni temu wyda-
wa³o siê to niemo¿liwe – nie ma wœród nas Wojciecha Siemiona. Najm³odszego
z osiemdziesiêciolatków…

„Nie wypije, nie zje – wci¹¿ gada poezje” – powiedzia³ kiedyœ o Nim Andrzej
Szczepkowski. Warszawa po¿egna³a kolejnego ze swoich wielkich. By³ Siemion nie
tylko „cz³owiekiem-instytucj¹”: radnym, dyrektorem, prezesem, ale i „cz³owiekiem-
kreatorem”. To Jemu Warszawa zawdziêcza Teatr „Stara Prochownia” i poetyckie
Zaduszki. To on by³ pomys³odawc¹ wydarzeñ promuj¹cych w Warszawie wyœmiewa-
n¹ nie raz mazowieck¹ Kulturê. W³aœnie tê, przez najwiêksze „K”. 

Pamiêtam jak w roku 400-lecia sto³ecznoœci, Siemion wkroczy³ do gabinetu ów-
czesnego prezydenta Warszawy - zwi¹zanego z Uni¹ Demokratyczn¹, choæ jeszcze
niewiele miesiêcy wczeœniej zajmuj¹cego gabinet sekretarza KC zupe³nie innej par-
tii – by zaproponowaæ mu cykl wydarzeñ pod wspólnym tytu³em „Warszawskie ad-
resy poetów”. Gospodarz spojrza³ na Aktora z wyraŸn¹ wy¿szoœci¹ i spyta³ „Pan do
mnie, po co?” Nie zra¿ony Siemion odpowiedzia³: „Porozmawiaæ o poezji.” Twarz
dygnitarza przybra³a kolor jego niedawnych przekonañ politycznych: „Ja nie mam
czasu na poezjê, mnie nie interesuje poezja” – wysycza³ przez zaciœniête zêby. Sie-
mion uœmiechn¹³ siê dobrodusznie: „Poezja panem siê te¿ nie zainteresuje, ale bez
pana sobie poradzi.” I wyszed³. Krótko potem rozpoczê³y siê spotkania o warszaw-
skich adresach poetów: Ga³czyñskiego, Ratonia, Tuwima. Uczestniczyli w nich wszy-
scy licz¹cy siê w towarzystwie. Poza ówczesnym prezydentem stolicy… 

W piwniczce swego domu przy ul. Kochowskiego mia³a Kalina Jêdrusik pomie-
szczenie bêd¹ce skrzy¿owaniem sali klubowej z bibliotek¹. Gdy kiedyœ zapyta³em
„a po co to w³aœciwie”, Kalina, ze swoim nieziemskim uœmiechem bogini, która tyl-
ko na chwilê zaszczyci³a ziemiê, odpowiedzia³a „Po to, ¿eby Siemion zawsze mia³
gdzie recytowaæ Norwida”. I recytowa³…

Jest jakimœ przedziwnym zrz¹dzeniem losu, ¿e œmieræ Wojtka zbieg³a siê w czasie
z ukoronowaniem Jego (i nie tylko Jego) starañ: Kalina oraz wielu innych znakomi-
tych Twórców bêdzie mia³o na ¯oliborzu swoje ulice. Inwestor zaproponowa³, a kolej-
ne instancje Miasta ju¿ prawie ostatecznie zatwierdzi³y pomys³, by ulice nowego osie-
dla przypomina³y o przyjacio³ach Siemiona! PODPATRYWACZ

Pejza¿ bez Ciebie

Nadciąga 
„Noc Muzeów”!

15 maja w Warszawie odbêdzie siê kolejna
„Noc Muzeów”. Coraz aktywniej w akcji ucze-
stnicz¹ placówki z „Mieszkañcowych” dzielnic.
Oczywiœcie g³ównym zapleczem „Nocy Muzeów” s¹ dzielnice

lewobrze¿nej Warszawy, ale mo¿na powiedzieæ, ¿e Noc nadci¹ga
równie¿ u nas. Jest to jedyna noc, w czasie której mo¿na zwiedziæ
(za darmo) muzea, galerie, placówki kulturalne i wzi¹æ udzia³
w ró¿nych dzia³aniach. Praga Pó³noc od kilku lat aktywnie uczest-
niczy w „Nocy Muzeów”, ale tym razem goni j¹ siostrzana Praga
Po³udnie. Tutaj m.in. w CPK (Podskarbiñska 2) odbêdzie siê
wernisa¿ malarstwa Grupy Hoovera, w Galerii Sztuki Milano 
(al. Waszyngtona 2a) performance „Artyœci do wynajêcia”, w Ga-

lerii Sztuk Piêknych vV (Obroñców 12) wystawa „Rodzinny Al-
bum Sikory (fotografia, malarstwo, rzeŸba i medalierstwo), w Ga-
lerii van Golik (Berezyñska 27) happening i prezentacje malarstwa,
grafiki, fotografii i rzeŸby. 

Najwiêcej dzia³añ odbêdzie siê w kulturalnym „zag³êbiu” Pragi
Po³udnie przy ul. Lubelskiej 30/32. ¯ycie plastyczne i teatralne te-
go obiektu poka¿e Stowarzyszenie Animacji Kultury Meuma’lo,
a Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32 otwiera
w nocy a¿ kilkanaœcie pracowni (malarstwo, rzeŸba, plakat, foto-
grafia i fotoinstalacja). Po raz ostatni tak¿e w „Noc Muzeów” mo¿-
na zwiedziæ wielk¹ wystawê ILUSTRACJA PL 2010 (na zdjêciu),
która prezentowana jest w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia
(gmach dawnej „Weterynarii” przy ul. Grochowskiej 272). Wœród
kilku tysiêcy eksponatów znajduj¹ siê prace m.in. Andrzeja Mlecz-
ki, Henryka Sawki, czy projekcje Tomasza Bagiñskiego. 

W Rembertowie i Weso³ej jeszcze „Noc Muzeów” jest bardzo
ciemna, ale pierwsze dzia³ania odnotowujemy w Wawrze. Tutaj
w Galerii i Pracowni Edukacyjnej ETNIK (Rad³owska 6) odbêdzie
siê ludowy piknik, warsztaty garncarskie, wystawa ceramiki oraz
pokazy tañca brzucha. Wiêkszoœæ dzia³añ w ramach „Nocy 
Muzeów” odbywa siê w godz. 19.00-1.00. ar  

WIATY NIE NA STRATY?
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Wybory
na Pradze

Pisanie w tym czasie o wybo-
rach kojarzy siê wszystkim
z wyborami prezydenckimi,
a tymczasem, w tej publikacji
zajmujemy siê wyborami do
samorz¹dowego, najni¿szego
szczebla – do rad osiedli.

Tak, jak Warszawa jest podzielona na dziel-
nice, tak samo dzielnice podzielone s¹ na osie-
dla. I tak, jak jest rada Warszawy i s¹ rady dziel-
nic, to równie¿ osiedla maj¹ swoje samorz¹dowe
rady. Na Pradze Po³udnie funkcjonuje ich osiem.

S¹ to: Goc³aw, Grochów-Centrum, Grochów-
Kinowa, Grochów-Po³udniowy, Grochów-Pó³-
nocny, Kamionek, Przyczó³ek Grochowski i Sa-
ska Kêpa. 

27 czerwca odbêd¹ siê wybory do rad samo-
rz¹dowych osiedli. Rada Osiedla jest ogniwem

pomocniczym dzielnicy, uchwa³odawczym
i kontrolnym samorz¹du. Czyli, ¿e decyzje
podejmowane przez w³adze dzielnicy, a tym bar-
dziej przez w³adze Warszawy, s¹ decyzjami
nadrzêdnymi. Od nowej kadencji rady nabêd¹
nowe kompetencje. Bêd¹ mog³y zg³aszaæ inicja-
tywy uchwa³odawcze na forum rady dzielnicy
i sk³adaæ interpelacje na tych samych zasadach,
jak dzielnicowi radni. 

Niezmiernie wa¿n¹ spraw¹, wywalczon¹ po
wielu latach przez samorz¹dowców z rad osie-
dli, jest dokonywana obecnie zmiana w obsza-
rach poszczególnych osiedli. Do tej pory, na sa-
morz¹dowej mapie Pragi Po³udnie by³o wiele
tzw. bia³ych plam, terenów, które nie wchodzi³y
w statutowy obszar ¿adnego z osiedli. A by³y to
niezmiernie wa¿ne tereny, jak np. Park Skary-
szewski, Rezerwat Olszynka Grochowska,
Ogródki Dzia³kowe „Waszyngtona”, czy teren
Stadionu Narodowego. Od nowej kadencji sa-
morz¹dowe osiedla pokrywaj¹ ca³¹ Pragê Po³u-
dnie (na zdjêciu).

Cz³onkowie rad osiedli dzia³aj¹ spo³ecznie.
O tym, czym zajmuj¹ siê lo-
kalne samorz¹dy mo¿na siê
wiêcej dowiedzieæ np. z ich
stron internetowych. Takie
portale prowadzi Samorz¹d
Saskiej Saskiej Kêpy
(www.kepa.waw.pl) oraz Ra-
da Osiedla Kamionek
(www.kamionek.waw.pl). Za-
k³adki dotycz¹ce osiedli Gro-
chów-Kinowa i Grochów-
Po³udniowy mo¿na znaleŸæ
na stronach samorz¹dowców
(www.maciejpawlowski.pl
i www.adam.waw.pl). 

Kandydaci z poszczegól-
nych osiedli chc¹cy wzi¹æ
udzia³ w wyborach do rad
mog¹ siê zg³aszaæ od 17 ma-
ja do 21 maja do Dzielni-
cowej Komisji Wyborczej,
która mieœci siê w pok.
314 Urzêdu Dzielnicy Pra-

ga Po³udnie. Szczegó³owe informacje o wybo-
rach mo¿na znaleŸæ na stronie dzielnicy
(www.pragapld.waw.pl) oraz na wczeœniej wy-
mienionych portalach. Zachêcamy te¿ do oso-
bistych kontaktów z cz³onkami funkcjonuj¹cych
obecnie rad. ar

Jak twierdzi Julia Matu-
szewska, rzecznik prasowy Sto-
³ecznego Zarz¹du Rozbudowy
Miasta, na razie trwaj¹ prace wy-
koñczeniowe w œrodku budynku,
g³ównie tynkarskie i instalacyjne,

koñczone jest zawieszenie sufi-
tów podwieszanych. W ³azien-
kach rozpoczêto k³adzenie p³ytek
z glazury i terakoty. W ca³oœci zo-
sta³a zamontowana stolarka
okienna i œlusarka aluminiowa. 

Na zewn¹trz zamontowano
konstrukcjê stalow¹ przy elewa-
cji i ocieplenie. Systematycznie
k³adziona jest warstwa wykoñ-

czeniowa elewacji. Rozpoczêto
te¿ przygotowania do robót dro-
gowych, bo wokó³ teatru bêd¹
nowe chodniki. Zakoñczenie prac
remontowych planowano na po-
³owê kwietnia 2010 roku. Nieste-

ty wszystko pokrzy¿owa³a sroga
zima. 

Wykonawca, którym jest Kon-
sorcjum firm - Lider: INSTAL
BIA£YSTOK S.A. z siedzib¹
w Bia³ymstoku i Przedsiêbior-
stwo Wielobran¿owe PRO-
MONT Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, przeka¿e obiekt do
u¿ytkowania pod koniec czerwca.

Przebudowa teatru mia³a na celu
jego unowoczeœnienie, jak rów-
nie¿ rozwi¹zanie problemów
zwi¹zanych z ha³asem. Wymie-
niona zosta³a kurtyna szklana,
stolarka okienna i œlusarka
drzwiowa. Równie¿ dobudowany
od frontu budynek ma spowodo-
waæ eliminacjê ha³asu. Wykonano
termoizolacjê ciepln¹ budynku,
która tak¿e przyczyni siê do
zmniejszenia ha³asu z zewn¹trz.
Wymienione zosta³y instalacje:
wodno-kanalizacyjna, elektrycz-
na, wentylacji i klimatyzacji.
Zmodernizowano te¿ centralne
ogrzewanie oraz wêze³ cieplny.

Miasto na tê inwestycjê uchwa-
³¹ Rady Warszawy przeznaczy³o
kwotê ponad 25 mln z³otych. Do-
k³adne rozliczenie bêdzie znane po

zakoñczeniu wszystkich prac. Jak
zapewnia Julia Matuszewska, mo-
dernizacja odby³a siê bez wiêk-
szych problemów, a zima opóŸni³a
oddanie teatru u¿ytkownikowi je-
dynie o dwa miesi¹ce. Kiedy
pierwszy spektakl na nowej wyre-
montowanej scenie? Wszystko
wskazuje na to, ¿e ju¿ we wrze-
œniu! MKP

Ostatni etap 
Teatr Powszechny to bezsprzecznie najwa¿niej-
sza placówka kulturalna Pragi Po³udnie. Naj-
wa¿niejsza dlatego, ¿e do teatru zawsze œci¹ga-
³y t³umy widzów nie tylko z dzielnicy, ale przede
wszystkim z ca³ej Warszawy a nawet z ca³ej
Polski. Teatr od 1974 roku, gdy rozpocz¹³
w nim pracê Zygmunt Hübner skupia³ najwiêk-
sze gwiazdy polskiej sceny. Teraz Powszechny
jest w remoncie. Na jakim etapie s¹ prace?
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