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Nie bójmy
siê reform

Przez Warszawê przetoczy³a
siê fala upa³ów, pewnie nie ostat-
nia tego lata. Cieszê siê, ¿e jeste-
œmy na tyle zasobnym miastem,
¿e staæ nas by³o postawienie w
paru miejscach Warszawy kurtyn
wodnych, nios¹cych ulgê zmêczo-
nym mieszkañcom i turystom. Za-
wsze mnie raduje, gdy w³adze
miasta zajmuj¹ siê nie tylko mo-
zolnymi remontami czynszowych
kamienic, ale te¿ s¹ w stanie
(i maj¹ na tyle odwagi), by wyskro-
baæ trochê grosza, by ludzie ³yk-
nêli ¿ycia na poziomie XXI wieku.

Nie wiem na jak d³ugo tych
œrodków starczy, bo powiedzmy
sobie szczerze - wychodzenie
z kryzysu œwiatowego bêdzie
trwa³o d³u¿ej ni¿ to pierwotnie za-
k³adaliœmy. Ekonomiœci przestrze-
gaj¹, ¿e wprawdzie wyszliœmy
obronn¹ rêk¹ z za³amania gospo-
darczego, ale stan finansów pañ-
stwa nie jest kwitn¹cy. Niezbêdne
s¹ reformy, a te mog¹ boleæ.

Ja bym siê np. nie ba³ rozmów
o wyd³u¿eniu wieku emerytalne-
go, bo ca³y œwiat w tê stronê
zmierza. ¯yjemy coraz d³u¿ej,
coraz d³u¿ej jesteœmy aktywni.
Dlaczego w wieku 60-65 lat,
w pe³ni si³, mamy przechodziæ na
g³odowe emerytury, dlaczego na
posadzie nie popracowaæ je-
szcze rok, dwa i... przy okazji po-
prawiæ sobie warunki przysz³ej
emerytury?

Reformy dotyczyæ zapewne
bêd¹ te¿ finansów miasta. Nie
wierzê, by szybko ograniczono
tzw. janosikowe. Bud¿etowych
œrodków dla Warszawy nie bêdzie
wiêc wiêcej, potrzebne s¹ m¹dre
decyzje mened¿erskie - korzysta-
nie ze œrodków unijnych (póki s¹)
i podejmowanie komercyjnych
przedsiêwziêæ, które przynios¹
wiêksze œrodki za parê lat.

Tomasz Szymański
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Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!Do kolejnego wypadku drogowego
dosz³o w ci¹gu ruchliwych ulic
równoleg³ych do ul. Grochow-
skiej. „Mieszkaniec” zajmuje siê
tym tematem od kilku lat.
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zaatakowany 
przez obdarowanego

Policjanci zostali wezwani przez 74-letniego
mê¿czyznê, który sta³ siê ofiar¹ rozboju. Z je-
go relacji wynika³o, ¿e ok. 30-letni cz³owiek
zaatakowa³ go na klatce schodowej, uderzy³
w ty³ g³owy, próbowa³ dusiæ, a potem ukrad³
mu portfel i uciek³. 

Pokrzywdzony poinformowa³ policjantów,
¿e ten sam mê¿czyzna wczeœniej, kiedy zawia-
damiaj¹cy zmierza³ do banku, zaczepi³ go
i prosi³ o kilka z³otych. Twierdzi³, ¿e jest bied-
ny, bo wychowa³ siê na ulicy. Pokrzywdzony
da³ mu pieni¹dze. 74-latek trafi³ do szpitala.
Funkcjonariusze zaczêli dzia³aæ i ustalili, ¿e
w tej okolicy pewien m³ody cz³owiek by³ legi-
tymowany przez stra¿ników miejskich. 31-let-
ni Przemys³aw G. trafi³ do aresztu. Us³ysza³
w prokuraturze zarzut. Grozi mu do 12 lat wiê-
zienia, s¹d rozpatrzy³ wniosek o tymczasowe
aresztowanie podejrzanego.

Ukrad³ auto, ¿eby odreagowaæ
O godzinie 3.00 w nocy mieszkaniec ulicy

Abrahama us³ysza³ podejrzane ha³asy, wyszed³
na balkon i wówczas zobaczy³, ¿e coœ dzieje
siê przy jego samochodzie. Powiadomi³ poli-
cjê, ¿e dwóch mê¿czyzn próbowa³o odjechaæ
jego audi A3. Wybili boczn¹ szybê, jeden sie-
dzia³ ju¿ w œrodku i stara³ siê odpaliæ pojazd.
Zostali sp³oszeni, ale zd¹¿yli ukraœæ radio i na-
wigacjê. Kilka przecznic dalej wpadli w rêce
patrolowców. 26-letni Pawe³ S. mia³ 2,3 promi-
la alkoholu we krwi. Stwierdzi³, ¿e chcia³ zo-
baczyæ, jak to jest uruchomiæ samochód bez
kluczyków. T³umaczy³, ¿e wczeœniej pok³óci³
siê z kole¿ank¹ i musia³ jakoœ odreagowaæ. Je-
go rówieœnik, Krzysztof P. mu w tym pomaga³.
Obaj mê¿czyŸni zostali zatrzymani.

Z no¿em w drzwiach
Funkcjonariusze z referatu patrolowo-inter-

wencyjnego zostali skierowani na interwencjê
do jednego z bloków na terenie Goc³awia. Kie-
dy dotarli na miejsce przed blokiem zastali po-

krzywdzonego, którego w³aœnie zabiera³o po-
gotowie ratunkowe. Zosta³ ugodzony no¿em
w brzuch, plecy i rêkê. Mundurowi ustalili, ¿e
sprawc¹ wszystkiego jest 28-letni mieszkaniec
tej klatki schodowej. Twierdzi³, ¿e mê¿czyzna,
który go odwiedzi³, zdenerwowa³ go t¹ wizyt¹
i dlatego tak gwa³townie zareagowa³ i porani³
no¿em ofiarê. Policjanci zatrzymali Paw³a B.
i zabezpieczyli nó¿.

Ukrad³ rower, ucieka³ autem
W radiostacjach rozleg³ siê komunikat doty-

cz¹cy uciekaj¹cego polonezem z³odzieja ro-
weru. Mê¿czyzna mia³ siê oddalaæ w kierunku
ronda przy skrzy¿owaniu ulic Marsa i P³o-
wieckiej. Policjanci z komisariatu w Wawrze
udali siê we wskazan¹ okolicê. Szybko spo-
strzegli zielony samochód, który zmierza³
w stronê Rembertowa. Przez szyby widaæ by-
³o, ¿e kierowca przewozi w nim rower. Poli-
cjanci zatrzymali auto. Kiedy funkcjonariusze
zbli¿yli siê do poloneza, siedz¹cy za kierowni-
c¹ 46-letni Stefan S. zacz¹³ mówiæ, ¿e nie wie
dlaczego to zrobi³, ¿e to by³ pierwszy raz
w ¿yciu i ju¿ bardzo tego ¿a³uje. Jak siê oka-
za³o, nie by³ to jego „pierwszy raz”, w prze-
sz³oœci 46-latek by³ ju¿ karany za tego rodzaju
przestêpstwa, spêdzi³ nawet rok w wiêzieniu
za kradzie¿.

„Wnuczek” zatrzymany
na gor¹cym uczynku

Scenariusz by³ tradycyjny, telefon do rzeko-
mego krewnego, proœba o piln¹ po¿yczkê,
a potem umówione spotkanie w domu ofiary
po odbiór gotówki. Tym razem w lokalu
oprócz gospodarza, który mia³ oczekiwaæ z go-
tówk¹ byli jeszcze policjanci z po³udniowopra-
skiej komendy zawiadomieni przez starszego
pana, do którego „rzekomy” wnuczek zadzwo-
ni³ z proœb¹ o wsparcie finansowe. 26-letni £u-
kasz Z. wpad³ na gor¹cym uczynku. By³o to je-
go drugie oszustwo na Pradze Po³udnie, w su-
mie uzbiera³a siê niebagatelna kwota 80 tys. z³
wy³udzonych pieniêdzy. toms
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Mowa o ci¹gu ulic Miñska, Stanis³awowska,
Dwernickiego i Szaserów. Tym razem, 19 lipca,
po godz. 20.00 dosz³o do wypadku tu¿ przed
szpitalem przy Szaserów. Kolizji uleg³ motoro-
wer. – Mia³ szczêœcie – na miejscu wypadku po-
wiedzia³ o motocykliœcie „Mieszkañcowi” jeden
z zabezpieczaj¹cych teren stra¿ników miejskich.
– Zosta³ odwieziony do szpitala z niegroŸnymi
obra¿eniami. Mog³o siê skoñczyæ gorzej… Ulicê
przed szpitalem przez d³ugi czas blokowa³ wy-
wrócony motorower (na zdjêciu na str. 1). Przy
okazji tego wypadku sprawdziliœmy, jak wygl¹da
wielokrotnie przez nas opisywana sprawa budo-
wy sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu ul.
Szaserów i Wspólnej Drogi. Kilka miesiêcy temu
Zarz¹d Dróg Miejskich obieca³ nam, ¿e ta wycze-
kiwana od lat przez mieszkañców inwestycja po-
wstanie przed koñcem wakacji. 

Przypomnijmy, ¿e na tym skrzy¿owaniu bardzo
czêsto dochodzi do kolizji i wypadków, a wiele
z nich koñczy siê œmiertelnymi ofiarami. – Mamy
ju¿ wykonawcê i jest podpisana umowa – informu-
je nas Urszula Nelken z ZDM. – W tej chwili po
stronie wykonawcy, firmy Adrok, le¿y opracowanie
tzw. czasówki, czyli organizacji ruchu na czas bu-
dowy sygnalizacji. Przedstawiciele wykonawcy po-
wiedzieli „Mieszkañcowi”, ¿e z³o¿yli ju¿ projekt
organizacji ruchu do zatwierdzenia przez Janusza
Galasa miejskiego in¿yniera ruchu. – Nam te¿ zale-
¿y na tym, aby tê sygnalizacjê jak najszybciej wyko-
naæ. Planujemy zacz¹æ prace na pocz¹tku sierpnia
– dowiadujemy siê w biurze firmy Adrok. 

Sygnalizacja œwietlna i przebudowa skrzy¿o-
wania na pewno poprawi bezpieczeñstwo w tym
rejonie Grochowa. Jednak najwa¿niejsze jest to,
aby piesi i zmotoryzowani uczestnicy ruchu za-
chowywali szczególn¹ uwagê i przestrzegali
przepisów ruchu drogowego. Adam Rosiński
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I faktycznie, ukryæ siê nie da, ¿e za
mundurowymi kolegami, ale tak¿e we
w³asnych mundurach panie sta³y. To
wszystko za spraw¹ corocznych obcho-
dów Œwiêta Policji, które na Pradze Pó³-
noc odby³y siê w siedzibie VI Komendy
Rejonowej Policji przy ul. Jagielloñskiej
49 w przedostatni czwartek lipca. 

S³oñce pra¿y³o niemi³osiernie, ale jak to
mówi¹ – s³u¿ba to s³u¿ba i niezale¿nie od po-
gody stawiæ siê trzeba. Tym bardziej, ¿e Ci,
którzy tego dnia stali w galowych strojach na
placu przed budynkiem wydzia³u prewencji komendy rejonowej, to w wiêkszoœci grupa odznaczana
i mianowana na wy¿sze stopnie policyjne.

Komendant insp. S³awomir Sosnowski rozpocz¹³ uroczystoœæ powitaniem goœci i krótk¹ przemow¹,
po której przeszed³ do najwa¿niejszej czêœci, czyli uhonorowania wyró¿nionych i zas³u¿onych poli-
cjantów z dzielnic Praga Pó³noc, Bia³o³êka oraz Targówek. 

229 funkcjonariuszy otrzyma³o nominacje na stopieñ wy¿szy, a wœrod nich 1 starszy oficer, 4 ofi-
cerów m³odszych, 138 podoficerów i 86 aspirantów. Decyzj¹ nr 5/P/2010 MSWiA z dnia 16 lipca 2010
r. w sprawie nadania odznaczeñ, Srebrn¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony Policjant” uhonorowano 4 funkcjona-
riuszy, zaœ 6 otrzyma³o Odznakê Br¹zow¹. 

Wyró¿nionym 35 policjantom przekazano dyplomy i nagrody rzeczowe od Prezydent m.st. Warsza-
wy Hanny Gronkiewicz – Waltz, natomiast burmistrz dzielnicy Praga Pó³noc Jolanta Kaczorowska
wrêczy³a dyplomy i nagrody rzeczowe 23 funkcjonariuszom.

Komendant podziêkowa³ podw³adnym za ich pracê i poœwiêcenie dla s³u¿by, która jak wiadomo wy-
maga szczególnych predyspozycji i si³y charakteru. enigma

Za mundurem panny sznurem! 
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Tropikalna aura ogarnê³a
warszawiaków od stóp do g³ów,
jednak prawdziw¹ fal¹ gor¹ca,
zala³a nas kolumbijska grupa
Columbico (na zdjêciu) pod-
czas koncertu, który mia³ miej-
sce 11 lipca w CPK przy Pod-
skarbiñskiej. 

Wystêpy odby³y siê w ra-
mach 200 rocznicy Niepodle-
g³oœci Republiki Kolumbii,
a swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³
je miêdzy innymi ambasador
Kolumbii - Alberto Barrantes.

Pan Ambasador rozpocz¹³
koncert krótk¹ przemow¹, ser-
decznie zapraszaj¹c do zapo-
znania siê z kultur¹ Jego kraju,
przekazywan¹ tego wieczora
poprzez muzykê.

Chocia¿ w sk³adzie Columbico
nie pojawi³a siê ¿adna kobieta, to
trzeba przyznaæ ¿e zarówno mu-
zyka jak i zachowanie artystów
rozpala³o zmys³y, wrêcz wyrywa-
j¹c p³eæ piêkn¹ przed scenê. Nie
oby³o siê bez gor¹cego tañca,
w którym panie ponêtnie rozpala-
³y i tak ju¿ mocno rozgrzan¹ z ra-
cji panuj¹cego na zewn¹trz upa³u
mêsk¹ czêœæ publicznoœci. 

Gdyby nie klimatyzacja, za-
pewne trudno by³oby ugasiæ ten
polsko-kolumbijski ¿ar. 

Mimo, ¿e wiêksza czêœæ goœci
nie rozumia³a œpiewanych te-
kstów, to sam rytm gor¹cej salsy
jak i energia emanuj¹ca ze sce-
ny, wprawia³y ich w iœcie tropi-
kalny nastrój. Ch³opcy z Colum-

bico czarowali publikê œpiewem
i nadzwyczajnym dynamizmem.
Nie da siê ukryæ, ¿e w ¿y³ach
tych ludzi p³ynie prawdziwie

gor¹ca krew, a emocje jakie
przekazuj¹ muzyk¹ s¹ zrozu-
mia³e mimo barier jêzykowych.
W zachwyt wprawia³o to, co
Kolumbijczycy „wyczyniali” na
instrumentach. Chwilami a¿
trudno by³o uwierzyæ, jak nie-
wyobra¿alnie szybko i z jak
olbrzymi¹ energi¹ mo¿na ude-
rzaæ w drewniane bêbenki czy
potrz¹saæ grzechotkami.

Salsa znaczy pikantny smak.
Ch³opcom z Columbico nawet
przez moment nie zabrak³o tej
wytwornej pikanterii.

Koncert zakoñczy³ siê
podziêkowaniami dla ambasa-
dora Kolumbii i dla zespo³u,
z³o¿onymi przez zastêpcê bur-
mistrza Dzielnicy Praga Po³u-
dnie - Marka Karpowicza.

Latynoskie rytmy d³ugo nie
opuszcza³y roztañczonych my-
œli, a ich radosny dŸwiêk po-
zwoli³ na jakiœ czas zapomnieæ
o polskiej, wszechogarniaj¹cej
gor¹czce tegorocznego lata.

enigma

Kolumbijski żar w CePeKu
Drugi lipcowy weekend, jak zreszt¹ ca³a pozo-
sta³a czêœæ tego¿ miesi¹ca, zapisa³ siê w na-
szej pamiêci pod has³em – upa³ przeokrutny. 

„Sinfonia Grochowia”
Jak wszyscy wiemy, Praga ma swoje wspania³e
zabytki, których losy z ró¿nych przyczyn uk³a-
daj¹ siê bardzo ró¿nie. Jednym z takich miejsc
jest kompleks zlokalizowany przy ulicy Gro-
chowskiej 272, znany jako Instytut Weterynarii. 

Ten okaza³y teren wraz z przynale¿¹cymi do niego zabudowa-
niami, sta³ siê jednym z nielicznych dobrodziejstw prawobrze¿nej
Warszawy, które uda³o siê ocaliæ od niechybnej œmierci i zabudowa-
nia seri¹ pozbawionych duszy budowli. A ten budynek duszê ma.. 

Ogromne okna, wysokie pomieszczenia, drewniane pod³ogi,
skrzypi¹ce schody i mury pe³ne wspomnieñ – wszystko pachn¹ce
histori¹ czasów minionych. Dooko³a piêkny plac i kilka zabytko-
wych budynków poroœniêtych bluszczem.

Pierwotny plan stanowi³, ¿e teren zostanie sprzedany jednej
z prywatnych uczelni. Szczêœliwie, miasto dysponowa³o prawem
pierwokupu, dziêki czemu ow¹ mistyczn¹ sceneriê uda³o siê urato-
waæ, pozostawiaj¹c j¹ otwart¹ dla mieszkañców.

Od 29 stycznia br. gospodarzem weterynarii jest Sinfonia Varso-
via. W zwi¹zku z tym, ¿e kompleks jest ogromny, dyrekcja Sinfo-
nii postanowi³a zorganizowaæ seriê spotkañ z w³adzami Dzielnicy,
organizacjami pozarz¹dowymi i mieszkañcami, celem omówienia
planów zagospodarowania terenu oraz ustalenia oczekiwañ spo-
³ecznych wobec nieruchomoœci. 

Do pierwszego ze spotkañ dosz³o 11 lipca. Swoj¹ wizjê przedsta-
wi³ dyrektor Janusz Marynowski. S³uchacze dowiedzieli siê m.in.,
¿e w planach jest wybudowanie du¿ej sali koncertowej na ok. 1200
miejsc, oraz wygospodarowanie mniejszej sali prób. Ponadto poin-
formowano uczestników, ¿e og³oszono miêdzynarodowy konkurs
architektoniczny, który rozstrzygniêty zostanie pod koniec bie¿¹ce-
go roku, jak równie¿ o tym, ¿e w tej chwili przeprowadzane s¹ pro-
cedury pozyskiwania œrodków na wyremontowanie istniej¹cych
tam budynków, wpisanych do rejestru zabytków.

Zgodnie z przedstawionymi planami, kompleks ma byæ miej-
scem kultywowania nie tylko dobrodziejstw muzyki, ale równie¿
szeroko pojêtej sztuki. Teren s³u¿y³by trzem podstawowym celom:
orkiestrze Sinfonia Varsovia i innym orkiestrom, chêtnym do kon-
certowania w Warszawie, edukacji kulturowej poprzez ciekawe
projekty naukowe, jak równie¿ celom wystawienniczym. 

Dyrektor Marynowski zachêca³ do pomocy w inicjowaniu pomy-
s³ów i sugestii dotycz¹cych zagospodarowania kompleksu.

Dalszy ci¹g spotkania poprowadzi³ Cezary Polak – szef Kolekty-
wu „Leciem na Grochów”, który z wielk¹ pasj¹ opowiada³ w szcze-
gó³ach dzieje nieruchomoœci, podkreœlaj¹c jej ogromn¹ rolê w ¿y-
ciu Pragi. Pan Cezary poprzez opowieœci i stare fotografie zabra³
goœci w dalek¹ historyczn¹ podró¿ po grochowskim zabytku, za-
chêcaj¹c tym samym do wspólnej zadumy nad przywróceniem
œwietnoœci temu magicznemu miejscu.

Katarzyna Zielińska−Witek
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- No, wróci³ pan nareszcie na stare œmieci…
Pan Kazimierz G³ówka nie kry³ zadowolenia na widok swe-

go kolegi, Eustachego Mordziaka, który po letnich wywcza-
sach w Mielnie pojawi³ siê wreszcie na bazarze. 

- Podobnie¿ o tem Mielnie mówi siê „Polska Ibiza”?
- Faktycznie, tyle, ¿e to pasuje wy³¹cznie, jak jest pogoda, bo

jak leje, to nie - pójœæ nie ma gdzie, ca³y handel, to budy. Nasz
bazar, to przy nich Pary¿. A drogo!

- Nie dziw siê pan, sezon krótki, to ludzie zarobiæ musz¹ raz,
dwa.

- To niech zainwestuj¹, sezon im siê wyd³u¿y i zarabiaæ bê-
d¹ ca³y rok. W lecie nad morze handlarze z ca³ej Polski przy-
je¿d¿aj¹ i to oni tak szalej¹. Jak u nas pomidory by³y po piêæ
z³otych, to tam po dziewiêæ, czereœnie po osiemnaœcie, byle
krêcio³ na karuzeli z koœciami kosztuje. Mówie panu, panie
Kaziu – na morzem piêknie, ale im g³êbiej w l¹d, to z ka¿dym
metrem coraz gorzej. 

- Ale przynajmniej pogode jak drut pan mia³. Znajomi s¹
w Bieszczadach, to mówi¹, ¿e lipiec tam przekropny. Burza bu-
rzê goni i koñca nie widaæ. 

- Wymarzona pogoda dla harcerzy. Oni lubi¹ siê hartowaæ
w trudnych warunkach. Pamiêtam, jak tam kiedyœ by³em, to co
kilka kilometrów posuwa³ szos¹ gêsiego jakiœ szczep na kolej-
ne obozowisko. - Otó¿ podobnie¿ w tym roku tak nie jest.
Mówi¹, ¿e harcerze siedz¹ w Warszawie, bo maj¹ jakieœ inne
zajêcia. S³ysza³ pan co?

- Nie. 

- A mo¿e dlatego nie wêdruj¹, bo te drogi do kitu? Jakie by-
³y czterdzieœci lat temu, takie s¹ do dziœ. 

- Chwila moment i wezm¹ siê za nie. Wybory za pasem.
- Samorz¹dowe. Znaczy na pierwszy ogieñ id¹ ulice i cho-

dniki, tam gdzie ludzie na co dzieñ s¹, gdzie ¿yj¹. W³adza po-
kazuje, jak o nas dba. WeŸ pan nasz Grochów: na Nasielskiej
i Boremlowskiej rury wymieniaj¹, na Olszynki Grochowskiej
chodnik ludziom poprawiaj¹, a nawet pierwszy raz od stwo-
rzenia œwiata, kostkê przed gara¿ami uk³adaj¹. Jak siê rozpê-
dz¹ to nam jeszcze do listopada nawierzchniê na Ch³opickiego
zmieni¹, bo ta, co jest, o pomstê do nieba wo³a.

- Znakiem tego wybory do samorz¹du powinny odbywaæ siê
co roku. W³adza ca³y rok by³aby na dopalaczach, a ludziom ¿y-
³o by siê dostatniej. Ale, ale, panie Kaziu – my tu tak sobie ga-
worzymy, a pan nie mówisz nic, co tam u nas na „Szembeku”?

- Przerzedzi³o siê. W alejkach luŸniej, ludzi mniej, a ceny –
stosownie do czasu. Jak siê co pojawia pierwszy raz, to drogie,
ale potem z dnia na dzieñ tanieje. Bez przesady, jednak – w po-
równaniu z zesz³ym rokiem dro¿ej jest na pewno.

- D³uga zima, powódŸ, teraz upa³y – robi¹ swoje.
- I nie zapowiada siê, ¿e bêdzie l¿ej. Nie wiadomo jakie ¿ni-

wa bêd¹, jakie potem bêd¹ ceny. A jak jeszcze politycy swoje
do³o¿¹, to ju¿ ca³kiem kiepsko mo¿e byæ. Mówiê Panu, nawet
ja - cz³owiek nawyk³y do gazet i telewizji, ju¿ czasami nie mo-
gê tego s³uchaæ… Gdzie to siê chowa³o, gdzie to siê uczy³o,
sk¹d to siê wziê³o?

- Spokojnie, panie Kaziu, weŸ pan na wstrzymanie. Tak jak
ja – s³ucham, ale nie s³yszê, patrzê, ale nie widzê. Bardzo du-
¿o moich znajomych tak siê broni przed zwariowaniem. „Oni”
swoje, a ludzie i tak swoje wiedz¹. I wtedy da siê ¿yæ. Spróbuj
pan.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Kaniku³a

ramy siê na biegun czy zostaje-
my w domu. A jednak wspó³pra-
cownicy, na wyœcigi z szefem,
wydzwaniaj¹, czêsto ze sprawa-
mi ma³o istotnymi. Jeœli siê do-
wiedz¹, ¿e nigdzie nie wyjechali-
œmy, zacznie siê naleganie: „no
to wpadnij, dos³ownie na mo-
ment”/*, ogarniesz to jakoœ, bo
nie dajemy rady*/ nie umiemy
nigdzie tego znaleŸæ* /ty prowa-
dzi³aœ z nimi te rozmowy./* (* -
niepotrzebne skreœliæ!)

Z³oœci nas to, choæ - przy-
znajmy - mimo fochów korci, by
nacisn¹æ ten alarmowy guzik
i pobiec gasiæ „po¿ar”. Bo ktoœ
na nas liczy. Bo chcemy byæ
niezast¹pieni. Bo lubimy byæ
tacy fajni. Nie warto! Nauczmy
innych szacunku dla nas sa-
mych, dla naszego wysi³ku i na-
szego wypoczynku. Skoro nie
bêdziemy szanowaæ samych
siebie, jak mo¿emy oczekiwaæ,
¿e inni bêd¹ to robiæ? Ale by-

waj¹ te¿ inne „po¿ary”. Na
przyk³ad te wywo³ane przez na-
sze dzieci, rozsmakowane
w œwie¿ej, wakacyjnej wolno-
œci. Wyjecha³y w zdrowe okoli-
ce. Pod dobr¹, czêsto s³ono
op³acon¹ opiek¹. 

I nagle - telefon: „Pañstwa
dziecko dziwnie siê zachowuje.
Czy mo¿emy zrobiæ test na za-
wartoœæ narkotyków w mo-
czu?”, a po kilku chwilach ko-
lejny: „Przykro nam, musicie
Pañstwo dzisiaj zabraæ dziecko
do Warszawy, nie mo¿emy tego
tolerowaæ”.

Taki „po¿ar” trzeba gasiæ.
Natychmiast. Nie czekaæ, a¿
dziecko „samo zrozumie”,
przysiêgnie, ¿e „nigdy wiêcej”,
zapewni, ¿e „to tylko trawka,
pierwszy raz, na spróbowanie”
itp. Szybka wizyta u specjalisty
pomo¿e i Wam, i dziecku odna-
leŸæ siê w nowej, nie³atwej sy-
tuacji i zapobiec powa¿niej-
szym jej nastêpstwom. Oby sku-
tecznie.

żu

Kobiecym okiem

¯ar prosto z nieba. Wydaje
siê, ¿e skóra p³onie a usta wysy-
chaj¹ - wody! Na szczêœcie ma-
my jej pod dostatkiem. Gazo-
wana mocno, lekko lub wcale,
smakowa; z lodem, cytryn¹, li-
stkiem œwie¿ej miêty; ch³odna
lub nie. Zazwyczaj powinniœmy
jej wypijaæ oko³o 1,5 litra,
a w upa³y - nawet dwukrotnie
wiêcej. Pamiêtaj¹c, oczywiœcie,
o uzupe³nianiu wyp³ukiwanych
przez ni¹ mikroelementów,
a zw³aszcza potasu i magnezu. 

Lato to tak¿e sezon na inne
„po¿ary”, niektóre wymagaj¹-
ce szybkiej i stanowczej inter-
wencji, a inne - niekoniecznie.
Nie dajmy siê zwariowaæ. 

Sytuacja pierwsza: idziemy na
wytêskniony urlop. Nikogo nie
powinno obchodziæ, czy wybie-

Czasem tak,
czasem nie
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Marian Zacharski by³ jednym z najskuteczniejszych szpiegów w historii Polski.
Dzia³a³ w okresie PRL’u, ale sam uwa¿a, ¿e s³u¿y³ Pañstwu Polskiemu. Wykrad³
Amerykanom dokumenty dotycz¹ce szczytowych osi¹gniêæ technologii wojskowej.
Zosta³ przez nich aresztowany i skazany na do¿ywocie w wiêzieniu o zaostrzonym
re¿imie. Ale po czterech latach, w 1984 roku, zosta³ wymieniony za 21 szpiegów
amerykañskich, znajduj¹cych siê w wiêzieniach radzieckich, polskich i innych kra-
jów socjalistycznych. 

Po zmianie ustroju w Polsce w 1989 roku Zacharski zosta³ pozytywnie zweryfi-
kowany. W swojej najnowszej ksi¹¿ce pt. „Rosyjska ruletka” (Wydawnictwo ZYSK
i S-ka, Poznañ 2010) opisuje on pewne wydarzenie „prasko-miêdzynarodowe”.Oto
jest niedziela, 23 paŸdziernika roku 1994. Zacharski jest doradc¹ szefa Urzêdu
Ochrony Pañstwa, nad którym nadzór sprawuje minister  spraw wewnêtrznych An-
drzej Milczanowski. I tak siê zdarza, ¿e tej w³aœnie niedzieli, gangsterzy napadaj¹
na stoj¹cy na bocznicy Dworca Wschodniego rosyjski poci¹g relacji Moskwa-Brukse-
la. Pasa¿erowie zostaj¹ obrabowani. Wybucha skandal dyplomatyczny.  Milczanow-
ski wzywa Zacharskiego, by „uspokoi³ sytuacjê”. Zacharskiemu siê to udaje. Wiêcej.
Sprawia on, ¿e Milczanowski dostaje zaproszenie do Moskwy. Jedzie tam z Zachar-
skim i wiele „ostrych” spraw za³atwia. 

W swej ksi¹¿ce Zacharski pisze tak¿e „Muszê w tym miejscu zrobiæ niezwykle dla
tej sprawy wa¿n¹ dygresjê. Ojciec Andrzeja Milczanowskiego, tak¿e prawnik z wy-
kszta³cenia, zosta³ zamordowany w Bykowni, w okolicach Kijowa. Pewnego razu
urzêduj¹cy w Moskwie polski konsul pan ¯urawski otrzyma³ niespodziewany tele-
fon od naczelnika wydzia³u z by³ej siedziby KGB popularnie zwanej £ubiank¹. Zo-
sta³ poproszony, aby o ustalonej godzinie, zjawi³ siê w precyzyjnie wskazanym miej-
scu w pobli¿u tego gmachu o ponurej historii. Kiedy konsul znalaz³ siê na wyznaczo-
nym miejscu, podszed³ do niego nieznany mu mê¿czyzna, mówi¹c, ¿e to, co prze-
kazuje, na pewno zainteresuje pana ministra Milczanowskiego. Koñcz¹c, wrêczy³
mu kartkê papieru bêd¹c¹ kopi¹ jednej strony dokumentu. Po zapoznaniu siê z je-
go treœci¹, konsul ¯urawski ustali³, i¿ jest to fragment listy z nazwiskami polskich
oficerów zg³adzonych w Bykowni. Wœród tych nazwisk, na liœcie nr 42, sporz¹dzo-
nej alfabetycznie, pod pozycj¹ 1931 (lub 1937) widnia³o nazwisko Stanis³awa Mil-
czanowskiego, urodzonego w 1906 roku, syna Józefa. By³ to ojciec pana ministra.
Lista nr 42 obejmowa³a osoby rozstrzelane w Bykowni. Kiedy minister otrzyma³ ten
papier, natychmiast rozpocz¹³ starania, aby strona ukraiñska przekaza³a ca³¹ listê.
Tak siê z³o¿y³o, i¿ nied³ugo potem minister Milczanowski sk³ada³ oficjaln¹ wizytê na
Ukrainie. W trakcie toastu na przyjêciu w ambasadzie polskiej zwróci³ siê do ukra-
iñskiego ministra spraw wewnêtrznych, genera³a pu³kownika Wasyliszyna oraz do
szefa s³u¿by bezpieczeñstwa, Marczuka, aby od tej pory przyjaŸñ ukraiñsko-polska
by³a autentyczna i opiera³a siê na faktach dokonanych, a nie by³a przyjaŸni¹ lukro-
wan¹, pe³n¹ pustych frazesów. Doda³ równie¿, ¿e szczeroœæ jest szczególnie potrzeb-
na w trudnych momentach historii. Toast ten tak wstrz¹sn¹³ oboma politykami ukra-
iñskimi, ¿e po zakoñczeniu przyjêcia przyjechali do oficjalnej siedziby delegacji pol-
skiej i do trzeciej nad ranem starali siê t³umaczyæ, ¿e musi jeszcze trochê czasu up³y-
n¹æ, aby ujawniæ pewne wstrz¹saj¹ce fakty. Koniec koñców w niezbyt odleg³ym ter-
minie strona ukraiñska przekaza³a na rêce zastêpcy prokuratora generalnego RP,
Stefana Œnie¿ki, pe³n¹ listê polskich oficerów rozstrzelanych w Bykowni, Charkowie
i Chersoniu. Lista ta obejmowa³a w sumie ponad trzy i pó³ tysi¹ca nazwisk naszych
obywateli”. 

O czym œwiadczy ten opis? O tym, ¿e i w strukturze wywiadowczej Rosji oraz daw-
nych republik radzieckich dzia³ali ludzie, którzy d¹¿yli do ujawnienia szeroko rozu-
mianej zbrodni katyñskiej.

Zygmunt Broniarek

Fot. Jan Goliñski

* 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

LOKALE do wynajêcia
FALENICA

biurowe 9 m2 i 34 m2

oraz u¿ytkowy
(produkcja lub magazyn)

85 m2

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA
tel. 606 591 047

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

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

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta

�� szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin 

i transport

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

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 22 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy
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Stolica Polski zaprezentowa-
³a siê na wystawie œwiatowej
EXPO 2010 w Szanghaju,
odwiedzanej przez ponad
pó³ miliona osób dzien-
nie. Miasto sto³eczne
promowa³o siê w dni-
ach 19-21 lipca nieco-
dziennym show muzycz-
nym „Chopin 2.0 – new para-
digm”, w którym ukazano
zwi¹zki wielkiego polskiego
kompozytora z Warszaw¹. Po-

³¹czono muzykê Fryderyka
Chopina ze œpiewem, tañcem
i panoramiczn¹ projekcj¹ wi-
zyjn¹, ukazuj¹c¹ najciekawsze
fragmenty z ¿ycia stolicy.

� � �
W czwartek 22 lipca otwarto

pierwsz¹ pokazow¹ lo¿ê VIP na
Stadionie Narodowym w War-
szawie. Ca³kowicie wykoñczo-
na i wyposa¿ona lo¿a, jeszcze
podczas budowy, stanowiæ bê-
dzie miejsce pokazowe dla
przysz³ych nabywców. Lo¿e
VIP na Stadionie Narodowym
s¹ ekskluzywnymi pomieszcze-
niami z wieloma udogodnienia-

mi: bezpoœrednim dostêpem do
miejsc VIP na stadionie, dosko-
na³ym widokiem na p³ytê boi-
ska, osobnym wejœciem, dostê-
pem do biznes klubu, miejsca-
mi parkingowymi i obs³ug¹. 

� � �
Nowoczesne Centrum Po-

wiadamiania Ratunkowego
(CPR) utworzone zostanie
w stolicy na mocy porozumie-
nia, podpisanego przez Jacka
Koz³owskiego, wojewodê ma-
zowieckiego oraz Hannê Gron-
kiewicz - Waltz, prezydent
Warszawy. Powstanie war-
szawskiego CPR jest jednym
z kluczowych przedsiêwziêæ

z zakresu ochrony ludnoœci
w czasie mistrzostw Europy
w pi³ce no¿nej w 2012 roku. 

� � �
Dobra wiadomoœæ dla mie-

szkañców osiedli przy ul. £u-
kowskiej. Nie dzia³aj¹ca od po-
cz¹tku czerwca fontanna w par-
ku Znicza ponownie cieszy naj-
m³odszych. Zbudowany nie-
spe³na dwa lata temu wodo-
trysk uleg³ awarii po jednej
z ulew. Komorê sterowania

fontanny uda³o siê jednak na-
prawiæ. Konieczna by³a wymia-
na pompy i jednego z silników
zasilaj¹cych fontannê.

� � �
Ju¿ nic nie blokuje rozpoczê-

cia najwa¿niejszej inwestycji
dla Warszawy, czyli budowy
centralnego odcinka drugiej li-
nii metra. Symboliczna pierw-
sza ³opata powinna zostaæ wbi-
ta przy ul. Prostej ju¿ na prze³o-
mie lipca i sierpnia. Druga linia
ma po³¹czyæ Pragê z lewo-
brze¿n¹ Warszaw¹. 

� � �
Co parkowali pod Harend¹

bikiniarze? Jak to naprawdê by-
³o z czarn¹ Wo³g¹? Na te
i podobne pytania mo¿na bê-
dzie uzyskaæ odpowiedŸ w so-
botê 31 lipca w Centrum Kultu-
ry Konesera przy ul. Z¹bkow-
skiej 27/31, gdzie zostanie
otwarta ekspozycja Muzeum
Motoryzacji i Techniki w Otrê-
busach. Zwiedzaj¹cy zobacz¹
ponad sto zabytkowych samo-
chodów. Atrakcj¹ bêdzie naj-
starszy samochód w Polsce –
JAG z 1896 roku. W programie
przewidziano równie¿ konkur-

sy dla dzieci, m.in. wyœcigi na
meleksach i towarowych rik-
szach, wycieczki „ogórkami”

po Pradze, pami¹tkowe zdjêcia
w zabytkowym kabriolecie.
Podczas pikniku bêd¹ serwo-
wane praskie specja³y i bêdzie
przygrywa³a kapela dixelando-
wa, a o godz. 12.30 i 13.30 bê-
dzie mo¿na zwiedzaæ ekspozy-
cjê i Konesera z przewodnika-
mi. Pierwszych 20 osób wcho-
dzi za darmo, zapisy pod ad-
resem mailowym: totutra-
vel@gmail.com  

� � �
PKP SA wybra³y wykonawcê

przebudowy dworca Warszawa
Stadion. Przetarg o wartoœci 6
mln z³otych wygra³a firma
ZAB-BUD. Przystanek s¹sia-
duje z budowanym Stadionem

Narodowym. Modernizacjê
przejd¹ perony i tory do tej sta-
cji. Pod koniec roku maj¹ siê
zacz¹æ prace budowlane, które
potrwaj¹ do koñca marca 2012
roku. Elewacja dworca pozo-
stanie niezmieniona. Zainstalo-

wany zostanie nowoczesny,
przejrzysty system informacji

dla pasa¿erów, a tak¿e nowy
system nag³oœnienia. Dla

zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa podró¿nych
zainstalowany zosta-

nie monitoring po³¹-
czony z centralnym sy-

stemem monitoringu war-
szawskich dworców i syste-
mem kamer Miasta Warszawa.
Dworzec bêdzie dostosowany
do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych i maj¹cych trudnoœci z po-
ruszaniem siê. Wymienione zo-
stan¹ posadzki, odnowiona zo-
stanie ca³a przestrzeñ zwi¹zana
z obs³ug¹ podró¿nych. 

� � �
W sobotê 31 lipca w Parku

Bródnowskim w godz.11.00-
18.00 odbêdzie siê „Rajski Pik-
nik”, który bêdzie okazj¹ do
prze³amania stereotypowego
myœlenia, ¿e trawniki to miej-
sca do ogl¹dania, a nie do u¿yt-
kowania. W zwi¹zku z tym, ¿e
Sejm zniós³ kary za deptanie
trawników, Polacy maj¹ mo¿li-
woœæ nawi¹zania bli¿szego
kontaktu z natur¹ np. podczas
œniadania na trawie w parku.
Organizatorzy przygotowali
mnóstwo atrakcji dla dzieci
i doros³ych. Bêd¹ m.in. rzuty
kul¹ z makulatury, uk³adanie
piramid z puszek, wyœcig do ra-
ju, szukanie czterolistnej koni-
czyny, rajskie œpiewy i wspólne
grillowanie.  

� � �
19 lipca rozpocz¹³ siê remont

torowiska tramwajowego na ul.
Stalowej. Najpierw s¹ prowadzo-

ne prace na skrzy¿owaniu ulic In-
¿ynierskiej, 11 Listopada i Stalo-
wej. Tramwaje Warszawskie pla-
nuj¹ do koñca sierpnia wyremon-
towaæ torowisko tramwajowe na
ul. Stalowej na odcinku od ul. In-
¿ynierskiej do ul. Œrodkowej.
Szczegó³owe informacje o utru-
dnieniach w ruchu mo¿na zna-
leŸæ na stronie Biura Koordyna-
cji Inwestycji i Remontów w Pa-
sie Drogowym http://inwestma-
pa.um.warszawa.pl  

� � �
Zarz¹d Transportu Miejskie-

go u³atwi podró¿owanie uczest-
nikom obchodów 66. rocznicy
Powstania Warszawskiego. 
1 sierpnia na sto³eczne ulice
wyjedzie piêæ dodatkowych li-
nii autobusowych oraz okolicz-
noœciowy zabytkowy tramwaj.
O godzinie 17.00. tramwaje
i autobusy w mieœcie stan¹ na
minutê, by w ten sposób oddaæ

ho³d poleg³ym. Niskopod³ogo-
we, klimatyzowane autobusy
(z wyj¹tkiem linii 922) bêd¹
kursowa³y, m.in. pomiêdzy
Cmentarzem Wojskowym na
Pow¹zkach a Cmentarzem
Wolskim, Dworcem Central-
nym i Dworcem Wschodnim.
Lini¹ W bêdzie mo¿na bêdzie
podró¿owaæ na podstawie bile-
tów ZTM. 

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA � Na uroczystoœci zwi¹zane z 66. Rocznic¹ Powstania War-
szawskiego zapraszaj¹ w³adze dzielnic. Na Pradze Po³udnie
uroczystoœci rozpoczn¹ siê 29 lipca o godz. 11.00 przy Urzêdzie
Dzielnicy na ul. Grochowskiej 274. Nastêpnie pod pomnikami
upamiêtniaj¹cymi bohaterów Powstania Warszawskiego z³o¿one
zostan¹ kwiaty - o godz. 11.00 – tablica poœwiêcona pamiêci An-
toniego ¯urowskiego - ul. Grochowska 274; godz. 11.00 – tabli-
ca poœwiêcona pamiêci Bronis³awa Chajêckiego - ul. Grochow-
ska 274; godz. 11.20 – tablice pamiêci ¿o³nierzy AK 6 Obwodu;
godz. 11.35 – obelisk saperów - Park Skaryszewski; godz. 11.45
– pomnik lotników brytyjskich - Park Skaryszewski; godz. 12.05
– obelisk pamiêci poleg³ych o wyzwolenie Warszawy w latach
1944-1945 Wa³ Miedzeszyñski, godz. 12.30 – tablice upamiêt-
niaj¹ce uczestników przepraw przez Wis³ê - Koœció³ pw. Aposto-
³ów Jana i Paw³a; godz. 12.50 – pomnik ¿o³nierzy 21 PP im.
Dzieci Warszawy - Al. Waszyngtona przy ul. Grenadierów; godz.
13.10 – tablica poœwiêcona pamiêci p³k Tadeusza Schollenberge-
ra - Koœció³ przy pl. Szembeka. W dzielnicy Warszawa Rem-
bertów - 01.08. godz. 17.00 – odbêdzie siê ceremonia z³o¿enia
wieñców pod pomnikiem Obroñców Radiostacji Komendy
G³ównej AK (u zbiegu ulic Haubicy i Gawêdziarzy); 
� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – sala widowiskowa – 29.07. godz. 19.00 - Kabaret Fi-
lip z Konopi Filipa Borowskiego i jego goœcie, wstêp wolny;
01.08. godz. 15.00 „Œwiat Sen - godzina W” - spektakl w wyko-
naniu artystów Teatru Literackiego Aleksandry Ford. Wstêp wol-
ny; 18.08. i 20.08. godz. 10.30–12.30 „Kot w butach” – teatr dla
dzieci. Zaproszenia do odbioru w sekretariacie CPK – informacje
pod tel. 22 664 96 89/697 99 84 85; Wernisa¿ 29 lipca godz.
18.00 - Wystawa „Dyplomy Architektury Wnêtrz” - wystawa
Wydzia³u Architektury Wnêtrz. Czynna do 19.08.br. w godz.
10.00–16.00; Wernisa¿ 5 sierpnia godz. 18.00 - „A mo¿e mo-
rze” wystawa malarstwa marynistycznego pod kierunkiem Ro-
mana Stachera. Wystawa czynna od 30.07.br. do 19.08.br.
w godz.10.00–16.00;
� LATO W MIEŒCIE 2010 - od 2 do 27 sierpnia w godz.
8.00-16.00 wszystkie dzieci w wieku 7-13 lat mog¹ braæ udzia³
w warsztatach, wycieczkach, zajêciach sportowych i innych
atrakcjach. Zapisy: 22 517 65 75, sekretariat@cpk.art.pl
�Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. Ignacego
Jana Paderewskiego - 01.08. godz.18.00 - Koncert Pieœni Po-
wstañczych. Wstêp wolny. 04.08. godz. 21.15 - Kino plenerowe
w Parku Skaryszewskim: „Ma³¿eñstwo z rozs¹dku”. Wstêp wol-
ny; 07.08. godz. 17. 00 „O Sole Mio” - koncert. Wstêp wolny;
11.08. godz. 21.15 - Kino plenerowe w Parku Skaryszewskim:
„Step up”. 15.08. godz. 18.00 – „Ale Maria” – koncert Evy Da-
ni. Wstêp wolny; 18.08. godz. 21.15 – kino plenerowe w Parku
Skaryszewskim: „Tango”. Wstêp wolny; 21.08. godz. 18.00 –
koncert zespo³u Freedom, wstêp wolny; 25.08. godz. 21.15 – ki-
no plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Dirty Dancing 2”.
Wstêp wolny;

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA

Uchwa³a Nr 371/LIV/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci wyborów do rad jednostek ni¿szego rzêdu istniej¹cych na tere-
nie Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy. 

Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt 6 i 7 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 8.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z póŸ. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. War-
szawy w zwi¹zku z rozdzia³em 8 § 32 zasad i trybu wyborów do rad bêd¹cych za³¹cznikami do uchwa³y
nr 328/LI/2010 Rada Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2010 r. – Rada Dziel-
nicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy postanawia, co nastêpuje:

§ 1
Stwierdza siê niewa¿noœæ przeprowadzonych w dniu 27 czerwca 2010 roku wyborów do rady jednostki
ni¿szego rzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy - Osiedla Grochów-Po³udniowy oraz w zakresie
dotycz¹cym wyboru Pana Arkadiusza Czak do rady jednostki ni¿szego rzêdu istniej¹cej na terenie Dziel-
nicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy - Osiedla Goc³aw.

§ 2
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³u-
dnie oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

Uchwa³a Nr 370/LIV/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie stwierdzenia wa¿noœci 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 i 7 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 8.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj.
Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z póŸ. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. War-
szawy w zwi¹zku z rozdzia³em 8 § 32 zasad i trybu wyborów do rad bêd¹cych za³¹cznikami do uchwa³y
nr 328/LI/2010 Rada Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2010 r. – Rada Dziel-
nicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy postanawia, co nastêpuje:

§ 1
Stwierdza siê wa¿noœæ przeprowadzonych w dniu 27 czerwca 2010 roku wyborów do rad nastêpuj¹cych
jednostek ni¿szego rzêdu:

1) Grochów-Centrum,
2) Grochów-Kinowa,
3) Grochów-Pó³nocny,
4) Kamionek,
5) Przyczó³ek Grochowski,
6) Saska Kêpa

§ 2
Sk³ady osobowe rad jednostek ni¿szego rzêdu wymienionych w § 1 okreœla za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 3
Zobowi¹zuje siê Dzielnicow¹ Komisjê Wyborcz¹ do zwo³ania pierwszych zebrañ rad jednostek ni¿szego
rzêdu wymienionych w § 1 do dnia 15.09.2010 r.

§ 4
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³u-
dnie oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

Fot. Iza TT

Sk³ady nowo wybranych Rad Osiedli zosta³y zamieszczone na stronie
www.pragapld.waw.pl
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Przed laty zmaga³a siê z pro-
blemem „bycia dzieckiem
s³awnego rodzica” za spraw¹
swojego ojca, charyzmatyczne-
go wokalisty „Perfectu” Grze-
gorza Markowskiego. Ponie-
wa¿ historia lubi siê powtarzaæ,
za jakiœ czas jej syn bêdzie siê
musia³ zmierzyæ ze s³aw¹ swo-
jej mamy. Na razie Filip ma 2,5
roku, wiêc jest mu doskonale
obojêtne, co robi¹ rodzice
i dziadkowie. A dla nich, jak
dla wszystkich „normalnych”
ludzi najwa¿niejsze jest, ¿eby
by³ szczêœliwym cz³owiekiem. 

I wcale nie musi zostaæ arty-
st¹.

Patrycja wielokrotnie mówi-
³a, ¿e rodzice zapewnili jej
rzecz bezcenn¹ na ca³e ¿ycie –
szczêœliwe dzieciñstwo. Wy-
chowa³a siê w Józefowie pod
Warszaw¹. Miejsce dla niej ma-
giczne z wielu powodów. Gdy
urodzi³ siê Filip, ze swoim part-
nerem ¿yciowym, aktorem Jac-
kiem Kopczyñskim planowali
w Józefowie budowê domu,
niedaleko domu rodziców. Na
razie budowa domu pozostaje
w sferze planów, ale wcale nie
jest powiedziane, ¿e plany
któregoœ dnia nie stan¹ siê fak-
tem dokonanym. Dziœ jednak
ich miejscem na ziemi jest Sa-
ska Kêpa. Na pocz¹tku Patrycja
z Jackiem wynajmowali tam

mieszkanie. Magia dzielnicy
sprawi³a, ¿e zapragnêli tu za-
mieszkaæ we w³asnym „M”.
Jak postanowili, tak zrobili. S¹
w³aœcicielami piêknego aparta-
mentu. I wszystko wskazuje na
to, ¿e nieprêdko bêd¹ chcieli
zmieniæ miejsce zamieszkania.

Patrycja Markowska nale¿y
do tych kobiet, którym czas
zdecydowanie s³u¿y. Pod ka¿-
dym wzglêdem. Piêknie wygl¹-
da. Czuje siê spe³niona jako ko-
bieta. Kariera? Chyba nigdy nie
czu³a siê tak akceptowana i do-
ceniana zarówno przez publicz-
noœæ, œrodowisko i krytykê, jak
w³aœnie dzisiaj. Jeœli ktoœ kie-
dyœ mia³ w¹tpliwoœci i mówi³,
¿e karierê zawdziêcza ustosun-
kowanemu ojcu (na pocz¹tku
ze swoim zespo³em poprzedza-
³a koncerty „Perfectu”), dzisiaj,
widz¹c, jak radzi sobie na sce-
nie, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e naj-
lepiej broni siê sama. 

Bo Patrycja Markowska ma
talent i g³os. Po prostu. Nie tyl-
ko s³awne nazwisko. Dotych-
czas nagra³a 4 p³yty: w 2001 ro-
ku debiutanck¹ „Bêdê silna”, za
któr¹ zosta³a nominowana do
nagrody „Fryderyka” w katego-
rii „debiut roku”. W 2003 roku
wyda³a „Mój czas”. Dwa lata
póŸniej – „Nie zatrzyma nikt”.
W tym te¿ roku zdecydowa³a
siê na udzia³ w „Tañcu z gwia-

zdami”. Jej partnerem by³ Mi-
cha³ Skawiñski. Para zajê³a 8.
miejsce, ale Patrycja zostawi³a
po sobie dobre wra¿enie. Wi-
dzowie z przyjemnoœci¹ do-
strzegli, ¿e jest bezpoœrednia,
sympatyczna i dowcipna.
W 2007 roku ukaza³ siê czwar-
ty kr¹¿ek, chyba najlepszy –
„Œwiat siê pomyli³”, Za tê p³ytê
artystka otrzyma³a platynê
(sprzedano 30 tysiêcy egzem-
plarzy p³yt). A tytu³owa piosen-
ka na 44. Krajowym Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu zdo-
by³a pierwsz¹ nagrodê w kon-
kursie „Premier” oraz nagrodê
dziennikarzy. Patrycja, zgodnie
ze swoj¹ natur¹, zareagowa³a:
„Kochani! Jestem wzruszona
i szczêœliwa. To pierwsza i za-
razem najwa¿niejsza dla mnie
nagroda”. Warto wspomnieæ, ¿e
Patrycja Markowska jest autor-

k¹ tekstów wiêkszoœci swoich
piosenek. Nie powiedzia³a
„nie”, gdy upomnia³ siê o ni¹
ekran. Goœcinnie wyst¹pi³a
w telenoweli „Marzenia do
spe³nienia” i serialu „Faceci do
wziêcia”. 

Piosenkarka zawsze mówi³a,
¿e wielk¹ frajdê sprawia jej
bezpoœredni kontakt z publicz-
noœci¹ i koncerty na ¿ywo. Kry-
tycy te¿ podkreœlaj¹, ¿e si³¹ ar-
tystki s¹ koncerty. Nie pozosta-
je nam nic innego, jak zachêciæ
Pañstwa do sprawdzenia „si³y
muzyki”. To w³aœnie Patrycja
Markowska ju¿ we wrzeœniu
rozpocznie w warszawskim ki-
noteatrze „Bajka” cykl koncer-
tów „Sounds of Bajka”. To wy-
j¹tkowa okazja, by us³yszeæ
najbardziej znane utwory ulu-
bionych wykonawców w aku-
stycznych aran¿acjach. (ap)

Patrycja
MARKOWSKA

MIESZKAÑCY

Jedn¹ z najpiêkniejszych dzielnic Warszawy – Sa-
sk¹ Kêpê – za miejsce do ¿ycia wybra³a te¿ popu-
larna i lubiana piosenkarka Patrycja Markowska.
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Bank Spółdzielczy 
na Gocławiu

Czwarty pod wzglêdem wielkoœci bank spó³dzielczy w Polsce -
Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa, otworzy³ w lipcu swoj¹
kolejn¹ placówkê – tym razem na Goc³awiu, przy ul. Jana Nowa-
ka-Jeziorañskiego.

Ceremonia otwarcia odby³a siê uroczyœcie i oficjalnie, chocia¿ raczej
nietypowo jak dla tego rodzaju dzia³alnoœci, bo ciep³o i mo¿na wrêcz
powiedzieæ - „rodzinnie”.  

Bank œwiêtowa³ swój wa¿ny dzieñ wraz z grup¹ goœci zwi¹zanych
z Dzielnic¹, a wœród nich pojawili siê miêdzy innymi: z-ca Burmistrza
Dzielnicy Praga Po³udnie Marek Karpowicz, radny Dzielnicy Bogdan
Jeziorski, proboszcz Parafii Œw. Patryka ks. Wojciech Zdzieb³owski,
zarz¹d i administracja osiedla i przede wszystkim cz³onkowie zarz¹du
banku –  cz³onek Rady Nadzorczej Witold Po³eæ, prezes Zarz¹du Jan
Bajno, wiceprezes Zarz¹du El¿bieta Kubuj, dyrektor Biura Rozwoju
i Sprzeda¿y Dariusz KaŸmierski oraz dyrekcja Banku.

Spotkanie przy Jeziorañskiego rozpoczê³o siê opowieœci¹ o historii
firmy, siêgaj¹c¹ roku 1926, kiedy to Prezes Domu Ludowego ks. Jan
Golêdzinowski poprowadzi³ Walne Zebranie Organizacyjne Kasy Rze-

mieœlniczej Spó³dzielni w Wo³ominie, rozpoczynaj¹c tym samym jej
dzia³alnoœæ. Jak siê dowiedzieliœmy, ju¿ od pocz¹tku bank przyj¹³ mi-
sjê wspierania miejscowego rzemios³a i rolnictwa, a po dziœ dzieñ jego
wa¿nym za³o¿eniem jest zaanga¿owanie w rozwój regionu pod wzglê-
dem gospodarczym i kulturalno-spo³ecznym.

Po krótkim wstêpie i przybli¿eniu uczestnikom dziejów oraz polity-
ki instytucji, nast¹pi³o uroczyste przeciêcie wstêgi. 

Jako ¿e znamienitych goœci jak i gospodarzy by³o wielu, delikatnie
nadcinana przez wszystkich szarfa, ostatecznie przerwa³a siê, otwiera-
j¹c bankowe progi. 

Proboszcz Wojciech Zdzieb³owski poœwiêci³ lokal, ¿ycz¹c wszystkim
udanej i uczciwej wspó³pracy, a czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³ strza³ korka
od szampana, który tradycyjnie ma symbolizowaæ dobry pocz¹tek. 

Rozmowy przy s³odkich babeczkach i lampce b¹belków jeszcze
mocniej ociepli³y atmosferê, buduj¹c wizerunek na którym bankowi
szczególnie zale¿y – przyjazny i s¹siedzki. 

Pojawili siê tak¿e pierwsi klienci, aktywnie przyczyniaj¹c siê do uru-
chomienia placówki na Goc³awiu. tna

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

PP
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII
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Metal−Market OKNA � ROLETY

PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 
W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO

Szyba termoizolacyjna k=1,0
�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

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

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

� MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

� MIESZALNIA FARB
� Doradztwo i TRANSPORT
� Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

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

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

REKLAMA REKLAMA

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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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.

Zarz¹d Stowarzyszenia 
Kupców Rogatka 

zaprasza Klientów do korzystania 
z Targowiska ROGATKA 

przy ul. Grochowskiej 328

Wielgolas Brzeziñski 30a, tel. 22 760-40-16, 22 760-40-34 – Trasa Warszawa-Miñsk Maz.
Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 22 783-10-30; Halinów, ul. Jana Paw³a II 18, tel. 22 610-46-32

OKNA TYPOWE
OD RĘKI!

RABAT 35%

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

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

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05
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REKLAMA REKLAMA

Gdy jesteœ warszawiaku w Krakowie, Pozna-
niu, czeskiej Pradze, czy w Pary¿u, serce ci siê
œciska. Stare, piêkne kamienice, cudowne balko-
ny z balustradami z kutego ¿elaza, niespotykane
ju¿ bramy, podwórka, uk³ad ulic… A nasza War-
szawa? Mój Bo¿e – tylko kawa³ek Lwowskiej,
trochê starego Mokotowa, starej Ochoty, ¯olibo-
rza – reszta zginê³a, pad³a w boju… 

Gdy jesteœ warszawiaku poœród znajomych,
którzy w twoim mieœcie organizuj¹ siê w klu-
by szczecinian, ³odzian, czy lublinian myœlisz
sobie - a co z klubem warszawiaków? Gdzie
oni s¹?… Oni s¹ – na Pow¹zkach, na wolskim
cmentarzu, na Bródnie. Tak¿e chodz¹c po uli-
cach, widzisz ich co krok – na tablicach upa-
miêtniaj¹cych miejsca straceñ: na Piêknej,
w Alejach Jerozolimskich, na Nowym Œwie-
cie, na Starówce, na œcianie koœcio³a Bonifra-
trów.  

Halo! Tu serce Polski! Tu mówi Warszawa!
Niech pogrzebowe œpiewy wyrzuc¹ z audycji!
Nam ducha starczy dla nas i starczy go dla was!
Oklasków nie potrzeba! (...) ¯¹damy amunicji!

Choæ ducha starczy³o, amunicji nie by³o… He-
katomba Warszawy na zawsze wyry³a siê w zbio-
rowej pamiêci. Nie da siê „wyj¹æ z oczu szk³a bo-
lesnego, obrazu dni, który czaszki bia³e toczy
przez p³on¹ce ³¹ki krwi”… Nie mo¿na ju¿ odmie-
niæ „czasu kalekiego”… 

Ale mo¿na go prze¿ywaæ inaczej – w powadze
i w pojednaniu, w bólu i ukojeniu, które niesie
czas. W dniach sierpniowych wszyscy jesteœmy
powstañcami. Choæ nasze dusze p³acz¹ z ¿alu, to
przecie¿ przetrwaliœmy, jest Warszawa! Spraw-
dzi³a siê przepowiednia powstañczego poety,
który zagrzewa³ towarzyszy do wytrwania: 

Pamiêtaj: nie wolno ci zw¹tpiæ w wolnoœæ,
co przyjdzie, choæbyœ pad³.
Pamiêtaj, ¿e na ciebie patrzy
ogromny, zdumiony œwiat.
I wiedz, ¿e krokiem w nêdznym bucie
jak pomnik dziœ w historiê wrastasz.
I wiedz, ¿e w sercu twoim bije
uparte serce twego miasta.

B¹dŸmy wiêc razem w tych dniach. Niech
ofiara Powstania nie dzieli ju¿ Polaków i war-

szawiaków. Ka¿da krew przelana, ka¿de ¿ycie
jak kamieñ rzucone na szaniec, s¹ dla Ojczy-
zny jednakowo cenne. To nasze wspólne mia-
sto – tych, którzy w wojskowym ordynku le¿¹
na Pow¹zkach i tych, którzy padli na Cyplu
Czerniakowskim, tych, którzy go³ymi rêkami
podnosili je z gruzów, tych nielicznych, zasie-
dzia³ych tu od pokoleñ i tych licznych, którzy
Warszawê wybrali jako swoje miejsce na zie-
mi. 

Jesteœmy jedn¹ warszawsk¹, polsk¹ rodzin¹,
niech pokój zapanuje miêdzy nami. Niech histo-
ria nas nie dzieli, niech nas ³¹czy. Pamiêtaj¹c
o przesz³oœci musimy ¿yæ dla przysz³oœci. Wspól-
nie starajmy siê „odmieniæ czas kaleki, zakryæ
groby p³aszczem rzeki, zetrzeæ z w³osów py³ bi-
tewny, tych lat gniewnych, czarny py³”…

Red.
* * *

Jak co roku w³adze pañstwowe i samorz¹dowe
miasta st. Warszawy przygotowa³y bogaty pro-
gram obchodów 66. rocznicy Powstania War-
szawskiego, w którym znalaz³y siê m.in.:  31 lip-
ca (sobota) godz. 9.30 - uroczysta sesja Rady 
m. st. Warszawy w Zamku Królewskim; godz.
13.30 – spotkanie Powstañców Warszawskich
z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i Prezy-
dent m.st. Warszawy Hann¹ Gronkiewicz-Waltz.
Uroczystoœæ nadania odznaczeñ pañstwowych
przez Prezydenta RP -  w Parku Wolnoœci, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego (wejœcie z za-
proszeniem); godz. 19.00 - uroczysty Apel Pole-
g³ych przy Pomniku Powstania Warszawskiego
na Placu Krasiñskich,

1 sierpnia (niedziela) godz. 12.00 – uroczysta
zmiana posterunku honorowego przed Grobem
Nieznanego ¯o³nierza, uroczystoœæ sk³adania
wieñców - Plac Pi³sudskiego, godz. 17.00 - Go-
dzina „W”, oddanie Ho³du Powstañcom - Pomnik
Gloria Victis, Cmentarz Wojskowy na Pow¹z-
kach.

Do 4 sierpnia bêdzie dzia³a³o Centrum Infor-
macyjne Obchodów 66. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego tel. (22) 539 79 97; (22)
539 79 98; (22) 539 79 36.

* Na zdjêciu na stronie 1 – Powstañcy z kompa-
nii „Koszta” na rogu ul. Marsza³kowskiej i Sien-
kiewicza. Prawa autorskie: MPW.

Dla mieszkañców Warsza-
wy Park Skaryszewski by³ i jest
miejscem rodzinnych spotkañ,
licznych imprez kulturalnych
i okolicznoœciowych, miejscem
gdzie mo¿na aktywnie spêdziæ
czas. Jego najwiêkszy rozkwit
przypad³ na lata trzydzieste
dwudziestego wieku. W parku
organizowano pokazy mody,
prezentacje nowych modeli sa-
mochodów, a fabryka czekolady

Wedla ustawi³a w nim pierwsze
w Warszawie automaty ze s³o-
dyczami. Tak¿e nowoczesne
obiekty sportowe przyci¹ga³y
ca³e rzesze mieszkañców. To
wszystko sprawia³o, ¿e park cie-
szy³ siê ogromn¹ popularnoœci¹. 

W okresie miêdzywojennym
Park Skaryszewski dwukrotnie
zosta³ zniszczony. W 1927 roku
zosta³ zalany przez wody z Je-
ziorka Kamionkowskiego. Na-
tomiast w 1928 roku mieszkañ-
cy Warszawy ruszyli do obrony

parku przed plag¹ zajêcy. Za-
rz¹dzono polowania i odstrza³
gryzoni, które znacznie zni-
szczy³y roœlinnoœæ parku. 

Park Skaryszewski w okresie
II wojny œwiatowej by³ œwiad-
kiem wielu tragicznych zda-
rzeñ. We wrzeœniu 1939 r.
w parku ustawiono stanowiska
ogniowe szóstej baterii II dywi-
zjonu 3 pu³ku artylerii ciê¿kiej
dowodzonej przez porucznika

Kazimierza Paprockiego, która
powstrzyma³a przedostanie siê
wojsk niemieckich na drug¹
stronê Wis³y. Tak¿e w czasie
Powstania Warszawskiego ¿o³-
nierze Armii Krajowej stoczyli
w parku krwaw¹ walkê.
W sierpniu 1944 roku w parku
rozbi³ siê „Liberator”- samolot
lotników Królewskiego Lotnic-
twa Brytyjskiego, który lecia³
z zaopatrzeniem dla walcz¹cej
stolicy. Podczas dzia³añ wojen-
nych znacznie ucierpia³ drze-

wostan, zniszczono obiekty
sportowe oraz mostki i przysta-
nie. Zniknê³a tak¿e kubistyczna
rzeŸba Faun na Delfinie wyko-
nana wg projektu Jana Biernac-
kiego. Do dnia dzisiejszego
w parku znajduje siê kamienny
cokó³, na którym sta³a. 

W latach powojennych przy-
st¹piono do odbudowy parku.
W miejsce wyciêtych drzew po-
sadzono nowe, odbudowano zni-

szczon¹ infrastrukturê. Park za-
cz¹³ ponownie pe³niæ te¿ funkcje
sportowo-rekreacyjne. Rozgry-
wano mecze pi³ki no¿nej, a zim¹
na Jeziorku Kamionkowskim
odbywa³y siê mistrzostwa w jeŸ-
dzie szybkiej na lodzie. Po dziœ
dzieñ Park Skaryszewski cieszy
nas swoj¹ ró¿norodnoœci¹, po-
zwala odpocz¹æ w cieniu, aktyw-
nie spêdziæ czas i w zadumie po-
myœleæ o przesz³oœci oraz o wy-
darzeniach, których by³ œwiad-
kiem. Dominika Adamska

Park Skaryszewski cd. 
W ramach Programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski Zak³ad
Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informacje o zabyt-
kach. Dziœ przedstawiamy cd. tekstu o Parku Skaryszewskim.

Nasza pamięć, nasza duma
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

LLaattoo  ttoo  ppoorraa  nnaa  zzaappaassyy..  TTaakkżżee
zziióółł  ii pprrzzyypprraaww..  MMoożżnnaa  jjee  ssuu−−
sszzyyćć  cczzyy  uubbiijjaaćć  cciiaassnnoo  ww ssłłoo−−
iicczzkkuu  pprrzzeekkłłaaddaannee  ssoolląą  ((zzwwłłaa−−
sszzcczzaa  kkooppeerreekk)),,  aallee  nnaajjlleeppsszzee
ssąą  mmrroożżoonnee..  PPoolleeccaamm  mmrroożżeenniiee
ssiieekkaannyycchh  uulluubbiioonnyycchh  kkoommppoo−−
zzyyccjjii  zziióółł  ww ppoorrccjjaacchh  „„nnaa  rraazz””..  

TTYYMMIIAANNEEKK: leczy biegunki
i wzdęcia, łagodzi kaszel; świet−
ny do dziczyzny i ptactwa.

RROOZZMMAARRYYNN::  działa rozkur−
czowo i żółciopędnie, wzmac−
nia układ nerwowy. Popularny 
w kuchni włoskiej.

MMAAJJEERRAANNEEKK:: wiatropędny,
moczopędny, uspokaja i doda−
je apetytu. Na talerzu −
z flaczkami, barszczami bia−
łym i czerwonym, w paszte−
tach, bigosie, pieczonym
schabie i dziczyźnie. 

KKOOPPEERREEKK:: środek przeciw
wzdęciom; jadany z ziemniakami
(młodymi!), w zupach (kalafioro−
wa!), sosach i potrawach z ryb.

NNAATTKKAA  PPIIEETTRRUUSSZZKKII:: nieo−
ceniona w niedoborach mikroe−
lementów, wspomaga leczenie
anemii (żelazo!); jest w zu−
pach, sosach, potrawach ze
świeżych grzybów i pieczarek.

JJAAŁŁOOWWIIEECC:: moczopędny,
wiatropędny, mobilizuje żołą−
dek i jelita do żwawej pracy; do
wędzenia i potraw na wędzon−
ce oraz do dziczyzny, mary−
nat, pasztetów.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
No to - grillujemy! Kiedy, jak nie teraz?!

✓✓ W¥TRÓBKI: kurze w¹tróbki umyæ, obraæ z b³onek, rozdzieliæ na
pojedyncze cz¹stki. Po³owê namoczyæ w lekko osolonym mleku, po³o-
wê - w zalewie z bia³ego wytrawnego wina (ok. 1/2 szklanki) z sosem
sojowym (1/4 szklanki), 2 ³y¿kami cukru (mo¿e byæ br¹zowy) i kilkoma
szczyptami imbiru. Moczenie w obu zalewach powinno trwaæ oko³o
6-8 godzin, nie krócej. Gdy grill gor¹cy a w¹tróbki gotowe, os¹cz je sta-
rannie i nadziewaj na szpadki: te z marynaty przek³adaj plastrami œwie-
¿ego pora i korniszona, a z mleka - plasterkami m³odej, lekko osolonej cebulki na zmianê z cz¹-
stk¹ jab³ka. Gdy rumiane i gotowe, oprósz œwie¿o zmielonym czarnym pieprzem.

✓✓ BEKON: cieniutkie plastry bekonu pokroiæ na mniejsze kawa³ki (na przyk³ad na pó³ lub na trzy
czêœci). W ka¿dy kawa³ek plasterka zawijaæ inne nadzienie i po kolei umieszczaæ na d³ugiej
szpadce: najpierw zawin¹æ starannie kawa³ek w¹tróbki drobiowej i nabiæ, potem suszon¹ œliwkê
bez pestki i nabiæ, dalej kawa³ek jab³ka obtoczonego w majeranku i oprószonego lekko sol¹ czo-
snkow¹ i nabiæ, kawa³ek oscypka lub sera ¿ó³tego wêdzonego z kropl¹ ketchupu i nabiæ a na ko-
niec - kawa³ek m³odej, osolonej cebulki. Grillowaæ do zrumienienia, podawaæ z sosami: musztar-
dowym, majonezowym, tatarskim.

✓✓ RYBA: gruby filet œwie¿ej ryby bez oœci pokroiæ na kawa³ki oko³o 4x4 cm. Posoliæ, skropiæ
bia³ym winem (lub mocno rozcieñczonym octem jab³kowym) i oliw¹, po³owê posypaæ bia³ym lub
zielonym pieprzem a resztê - sproszkowan¹ papryk¹, s³odk¹ lub ostr¹. Nadziewaæ ciasno na
szpadki na przemian z plasterkami cytryny (ze skórk¹, lecz wyszorowanej). Piec na aluminio-
wej tacce, obracaj¹c równomiernie na ka¿dy z czterech boków. 

✓✓ KURCZAK: filet z kurczaka rozkroiæ p³asko na pó³ i delikatnie rozbiæ na cienko. Posmarowaæ go
oliw¹, sol¹, koncentratem pomidorowym wymieszanym z musztard¹. Na œrodku ka¿dego du¿ego
plastra u³o¿yæ parówkê lub s³upek wêdzonej szynku, ciasno zrolowaæ. Kroiæ w poprzek (jak boche-
nek chleba) na kawa³ki oko³o 2-3 cm i nadziewaæ je na szpadki w poprzek (nie przez œrodek, w którym
tkwi parówka) lub po prostu uk³adaæ na aluminiowej tacce. Upieczone na z³oto, jest pyszne!

✓✓ ROLADY Z KARKÓWKI nadziewane wiœniami - 4 porcje. Karkówka 600 g, cukinia 200
g, boczek wêdzony 200 g, wiœnie œwie¿e 150 g, primerba boczkowa 60 g, oliwa 50 g, jab³ko
zielone 200 g, majeranek œwie¿y 1 ga³¹zka, lubczyk œwie¿y 1 ga³¹zka, b³ona sieciowa 200 g.
Sposób wykonania: Karkówkê pokroiæ na 4 plastry, rozbiæ na p³aty. Na ka¿dy kawa³ek miê-
sa po³o¿yæ obran¹ i pokrojon¹ w cienkie plasterki cukiniê, posmarowaæ primerb¹ boczkow¹,
œwie¿e zio³a majeranku, nastêpnie po³o¿yæ pokrojony w plasterki boczek wêdzony, liœcie bazy-
lii i pozbawione pestek wiœnie. Wszystko mocno zwin¹æ i owin¹æ w b³onê sieciow¹. Piec na
dobrze wypalonym grillu, oko³o 15-20 minut. Podawaæ na zielonych pokrojonych w plastry, 
grillowanych jab³kach, z plackami z kiszonej kapusty i chutney z wiœni. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Hela − mówi mąż. − Jesteśmy dorośli,

piętnaście lat po ślubie, porozmawiajmy
poważnie. Mam do ciebie prośbę. Chciał−
bym, żebyś może jęczała podczas naszego

aktu miłosnego. Bardzo to dla mnie ważne.
− No, dobrze − mówi zaskoczona małżonka. − Tylko w od−

powiednim momencie powiedz mi, że już mam zacząć.
Kiedy nadszedł „odpowiedni moment” zapałów miło−

snych, mąż mówi „Jęcz!”, a na to Hela ochoczo:
− Kran się znowu zepsuł, ciasto mi się przypaliło, Ko−

walski ma nowy samochód, a ty wciąż jeździsz tym gra−
tem, Piotruś dostał uwagę a mnie coś tak strzyka w ko−
lanie, że aż maść nie pomaga…

☺ ☺ ☺
Józek przyjechał na wczasy pod gruszą, do Antka. 
− Antek, na tej ziemi to ci nic nie rośnie?!
− Ano nic.
− A jakby tak zasiać żyto, to by rosło?
− Nooo, jakby zasiać, to by rosło!    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

Sierpieñ poœwiêæ na odpoczynek i relaks na ³o-
nie natury. To dobry moment na spêdzenie
czasu z przyjació³mi. W po³owie miesi¹ca na
horyzoncie mo¿e pojawiæ siê ktoœ wyj¹tkowy.
Miej oczy szeroko otwarte i nie przegap tej
obiecuj¹cej znajomoœci. Otrzymasz dawkê
energii. Wszystkie zadania realizuj na bie¿¹co.

 BYK 22.04-21.05
Wszystkie zaleg³e sprawy u³o¿¹ siê po Twojej
myœli. Teraz przyszed³ czas na zas³u¿ony od-
poczynek. Dobrym pomys³em jest weekendo-
wy wyjazd za miasto. Pomo¿e oderwaæ siê od
rzeczywistoœci i na³aduje Ciê pozytywn¹ ener-
gi¹. Uwa¿aj, nie wydawaj zbyt du¿o pieniêdzy,
oszczêdnoœæ jeszcze nikomu nie zaszkodzi³a.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Szef wreszcie doceni Twoj¹ pracê i pomys³y.
Uwa¿aj, ¿eby pochlebstwa zbytnio Ciê nie roz-
leniwi³y. Zbytnia pewnoœæ siebie mo¿e bardziej
zaszkodziæ ni¿ pomagaæ. Teraz masz idealny
okres na podsumowania i przemyœlenia doty-
cz¹ce Twojej przysz³ej kariery. Nie czekaj, za-
bierz ukochan¹ osobê na romantyczny spacer.

�� RAK 22.06-22.07
W mi³oœci wszystko zacznie uk³adaæ siê po
Twojej myœli. Szykuje siê zjazd rodzinny, przy-
gotuj siê na wœcibskie pytania. Ciesz siê ¿y-
ciem, teraz to Twój czas. Myœl pozytywnie, nie
ma przeszkód, których byœ nie pokona³.
W sierpniu bêdzie dopisywaæ Ci doskona³a
kondycja intelektualna, nie zmarnuj jej i poka¿,
na co Ciê staæ. Zadbaj o zdrowie z wiêksz¹
troskliwoœci¹.

�� LEW 23.07-23.08
Zbli¿a siê du¿y i niespodziewany wydatek. Nie
martw siê, mo¿e szef da Ci podwy¿kê. Kon-
kretne dzia³ania od³ó¿ na bardziej odpowiedni
moment, w ¿yciu osobistym b¹dŸ bardziej ugo-
dowy i spokojny. K³ótnia to nie jest dobry po-
mys³ na rozwi¹zanie konfliktu. Na sielankê we
dwoje przynajmniej teraz nie mo¿esz liczyæ.
Czasem mo¿esz zachowaæ siê jak potulne
ma³e lwi¹tko.

�� PANNA 24.08-23.09
Wakacje wp³ywaj¹ pozytywnie na Twoje podej-
œcie do ¿ycia. Rozkoszuj siê chwil¹ odpoczyn-
ku. A w pracy unikaj plotek. Czasem lepiej nic
nie mówiæ ni¿ powiedzieæ o jedno s³owo za du-
¿o. Zaniedba³eœ przyjació³ - to doskona³a pora
na spotkanie z nimi.Zwróæ wiêksz¹ uwagê na
psychikê. Zamiast podnosiæ sobie coraz wy¿ej
poprzeczkê, ciesz siê z dotychczasowych suk-
cesów.

�� WAGA 24.09-23.10
Zaufaj intuicji, ona jeszcze nigdy Ciê nie za-
wiod³a. Nie b¹dŸ samolubem, czasem warto

jest komuœ pomóc. To nic nie kosztuje, a mo-
¿esz wiele zyskaæ. W Twoje ¿ycie wkrada siê
nuda i monotonia, nie czekaj, zabaw siê. To
pomo¿e Ci dostrzec uroki ¿ycia, o których
dawno zapomnia³eœ. Niewykluczone, ¿e spo-
tkasz kogoœ z kimœ kiedyœ by³eœ bardzo blisko
zwi¹zany.

�� SKORPION 24.10-23.11
Ostatnio jesteœ zbyt roztargniony, nie mo¿esz
siê na niczym skupiæ. Musisz wykazaæ siê
wiêksz¹ wytrwa³oœci¹. Unikaj spraw, które mo-
g¹ byæ dla Ciebie wyczerpuj¹ce. Poproœ szefa
o kilka dni urlopu. Przez pewien czas bêdziesz
obiektem plotek, ale nie przejmuj siê tym. Mieæ
odwagê nie oznacza zawsze mieæ racjê. Za-
stanów siê nad tym. Twoje zachowanie mo¿e
byæ czasem zbyt impulsywne i nieprzewidy-
walne.

�� STRZELEC 24.11-22.12
To nie jest odpowiedni czas na podejmowanie
decyzji zawodowych. Zrób plan zajêæ na przy-
sz³y miesi¹c, bêdzie pracowity, ale udany. Nie
próbuj szczêœcia w grach hazardowych. Mo-
¿esz tylko straciæ. Musisz uwa¿aæ na to, co
mówisz. Lepiej od³ó¿ swoje ambitne plany,
sprawy i wyzwania na inny termin. Bardziej od-
powiedzialnie traktuj swój zwi¹zek.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W sierpniu postaraj siê odpocz¹æ, to nie jest
dobry czas na podejmowanie nowych wy-
zwañ. Twoja nowa znajoma mo¿e mieæ coœ
wspólnego z Twoimi problemami. Zachowaj
spokój - nerwy tylko pogorsz¹ sytuacjê. Za
bardzo siê wszystkim przejmujesz, dlatego
ostatnio nic Ci siê nie udaje. Mog¹ wróciæ
stare dolegliwoœci. Nie przepracowuj siê za
bardzo.

�� WODNIK 21.01-19.02
Oka¿ bliskiej osobie wiêcej ciep³a i szacunku.
Nie przejmuj siê drobnymi niepowodzeniami,
nie warto. W nadchodz¹cym czasie nie
spodziewaj siê zbyt wielu radosnych chwil,
mo¿liwe drobne rozdra¿nienie. Nie daj siê na-
mówiæ na ¿aden doskona³y interes. Jeœli trze-
ba, proœ o pomoc znajomych, nie krêpuj siê.
Dostosuj siê do nowych, zaskakuj¹cych oko-
licznoœci w Twoim ¿yciu.

�� RYBY 20.02-20.03
Zaskocz bliskich drobnym upominkiem i nieo-
czekiwanym spotkaniem. Najbli¿szy czas to
okres spotkañ towarzyskich. Nie wykrêcaj siê.
Je¿eli wewnêtrzny g³os ostrzega Ciê przed no-
wymi znajomoœciami, pos³uchaj go. Nie daj siê
namówiæ na kolejne zakupy, lepiej odk³adaj na
urlop z najbli¿szymi. W mi³oœci kieruj siê ser-
cem, a nie emocjami. B¹dŸ te¿ bardziej aktyw-
ny fizycznie. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 10 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 12/2010 „Powoli a do woli”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Krystyna Brzezek z ul. Frysztackiej. Po nagrodê zapraszamy do redakcji.
Wa¿ne do 06.08.br.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
JJaakk  ggrriilllloowwaaćć??  SSmmaakkoowwiicciiee!!  GGddyy  kkłłaaddzziieemmyy  ppoorrccjjee  nnaa  ggrriilllluu,,

wwęęggiieell  nniiee  mmoożżee  bbyyćć  cczzaarrnnyy,,  lleecczz  rroozzżżaarrzzoonnyy  zz wwaarrssttwwąą  ppooppiioo−−
łłuu,,  zzaaśś  tteemmppeerraattuurraa  −−  ookk..  222200−−225500°°CC aa ggddyy  zzeettnniiee  ssiięę  ppoowwiieerrzzcchh−−
nniiaa  mmiięęssaa,,  nniieeccoo  nniiżżsszzaa..  IImm  ggrruubbsszzee  ppllaassttrryy,,  ttyymm  ggoorręęttsszzyy  ggrriillll..
MMiięęssoo  pprrzzeewwrraaccaammyy  ttyyllkkoo  rraazz,,  bbyy  nniiee  ttrraacciiłłoo  ssookkóóww..

Marynowanie jest ważne, nie tylko daje znakomity smak i aromat, ale olej z ma−
rynaty ujędrnia mięso i sprzyja lepszemu zrumienieniu. Drób i ryby można moczyć
nie w oleju z przyprawami, lecz w mleku lub… maślance z czosnkiem. Uwaga! Drób
nie może być niedosmażony, krwisty! Jak długo piec? Kotlety mielone − ok. 5 minut
na każdej stronie, pozostałe − wołowinę ok. 6 minut na każdym boku. Ryby − np.
pstrągi, filety z łososia − 10−15 minut, zależnie od wielkości ryby. Ziemniaki w folii
− ok. 45 min. Mniejsze, ok. 1 godz. Większe, ale można je przedtem podgotować, by
było krócej. Brokuły (kwiat), kalafiory, marchew − 15−20 minut, dynia i cukinia
w plastrach ok. 1−1,5 cm − do 10 minut. Rzodkiewki − nieco krócej. CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

�� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami. Tel. 606-970-805

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mo-
nety, medale. 

Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztów-
ki, znaczki, ksi¹¿ki, obrazy,
meble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
0601-235-118

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

RAMKA
Maszyny do szycia na meta-
lowych czêœciach, walizko-
we z gwarancj¹. Cena od  22
870-71-72
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

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

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

��REHABILITACJA DZIE-
CI, MASA¯ NIEMOWL¥T
SHANTALA. 

TEL. 602-899-541

NAUKA

� Liceum dla doros³ych.
Tel. (22) 517 77 40; 

602 232 879
� Opiekunka dzieciêca –
szko³a policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40, 
22 879-87-66, 

fax. 22 879-87-66
� Szko³a policealna - dekora-
tor wnêtrz, opiekunka/guwer-
nantka. Tel. (22) 517-77-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP. 

Tel. (22) 879-87-66; 
602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Kawalerkê 24 m kw. Wa-
szyngtona, pokój z widn¹ kuch-
ni¹, umeblowana, ³¹cznie z me-
diami. Tel. 608-04-34-64; 

604-444-976

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� NIERUCHOMOŒCI SA-
SKA POSZUKUJE DLA
KLIENTÓW NIERUCHO-
MOŒCI NA PRADZE PO£U-
DNIE. 

TEL. 22 810-18-87; 
500-027-608; 

e.jankowska@saska.pl

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

�� Atrakcyjn¹ dzia³kê nad
Œwidrem z domkiem ca³o-
rocznym i gara¿em sprze-
dam. Tel. 600-400-826
� Dzia³ka budowlana 645
m kw. ko³o Wi¹zownej
w Górkach, gmina Dêbe
Wielkie, cena 65 tys. z³. 

Tel. 508-175-295

RAMKA
M I E S Z K A N I A
W MIÊDZYLESIU ju¿ od
310.000 z³ stan deweloper-
ski, pow. 44-75 m kw. Tel.
601-375-601

DAM PRACĘ

RAMKA
Fundacja ZDROWIE zatrudni
w charakterze opiekunki do
osób starszych. Zg³oszenia
pod nr tel. 22 672-79-27
� Osobê o zdolnoœciach me-
chanicznych do przyuczenia
przy maszynach pakuj¹cych
s³odycze. 

Tel. 601-313-3 494

SZUKAM PRACY

� Kobieta 55 lat, doœwiadcze-
nie zawodowe, praca w ka-
drach, znajomoœæ programu
Modu³ Kadry-P³ace Symfonia
Forte Sage P³atnik; wpisywa-
nie danych do komputera.
Podejmê pracê administracyj-
n¹ od zaraz. 

e-mail:
gosiat@poczta.neostrada.pl 

Tel. 603-695-486; 
22 879-86-68

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie
podatki, spadki, darowizny,
aukcje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656 

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

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

� Nieruchomoœci – 
www.azdom.pl

RAMKA
PORADY PRAWNE – TA-
NIO 
GROCHÓW TEL. 509-332-
241 lub 501-288-110

RÓŻNE

� Meble na wymiar kuchen-
ne, szafy, garderoby i inne.
Producent. Tel. 607-595-327
� !!!Odzie¿ Nowa i U¿ywa-
na!!! Zapraszamy!!! Niskie
ceny!!! P³owiecka 74 przy
przystanku autobusowym. 
�� OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE – 
TANIO I SOLIDNIE. 

TEL. 0500-336-607

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 692-614-577
�� AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe,
zachodnie. 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+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez
op³at, 900 programów, w tym

20 polskich (TRWAM, TVP1,
TVP2 i TVN), anteny TV –
naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 

501-123-566 
� Anteny indywidualne,
zbiorcze i satelitarne. Napra-
wa RTV, najwy¿sza jakoœæ
us³ug. Igañska 32. 

Tel. 22 813-60-33, 
604-506-278

�� ANTENY, TELEWIZO-
RY – naprawa. 

Tel. 22 818-07-17
�� Automatyczne pralki –
naprawa, tanio. 

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

� BHP i P.PO¯. - pe³na obs³u-
ga. Tel. 601-177-247
� Brukarstwo, uk³adanie ko-
stki betonowej. Inne roboty
drogowe. Remonty. 

Tel. 602-757-713
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie, uk³adanie parkietów ró¿-
nych - osobiœcie. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545; 

� Cyklinowanie. 
Tel. 510-727-201

�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, WYK£ADZIN, TA-
PICERKI – KARCHE-
REM. TEL. 694-825-760
� CZYSZCZENIE 9 lat
Karcherem dywanów, matera-
cy, tapicerki meblowej i sa-
mochodowej. 

Tel. 22 619-40-13; 
502-928-147

� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 
502-208-813

�� Elektryczne – G³owacki. 
Te. 22 428-35-53; 

504-61-88-88

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, ter
my, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. Tel. 22
610-18-53; 662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 888-651-163; 

22 224-22-63
�� GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602

�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika, elek-
tryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53, 
504-61-88-88

� Glazura, hydraulika, re-
monty. Tel. 22 671-05-82
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. 

Tel. 22 611-89-95; 
660-51-60-10

� Hydraulika wod.- kan.gaz.
– piece, przegl¹dy kominiar-
skie, gazowe, remonty. 

Tel. 696-321-228
�� Hydraulik. 

Tel. 502-031-257, 
22 815-66-60

R
AMKA
KOPIOWANIE NAGRAÑ
VHS DVD 
Skopiujemy Twoje wspo-
mnienia zanim znikn¹ z ta-
œmy! 
VIDEO CLUB Grochowska
119 tel. 22 870-38-87 
Do 30 lipca rabat 10% na ha-
s³o Mieszkaniec.
�� LODÓWKI, PRALKI,
TELEWIZORY – NAPRA-
WA. Tel. 694-825-760

RAMKA
�� Lodówki, pralki. 

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

�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
504-61-88-88

� Malowanie, tapetowanie
i remonty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
� Malowanie, tapetowanie,
gipsowanie, doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 
510-711-163

�� MEBLE KUCHENNE,
SZAFY WNÊKOWE, GAR-
DEROBY NA WYMIAR,
PROJEKT, WYCENA –
GRATIS. TEL. 0792-093-410
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 22 671-94-53; 

692-420-605

�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 0602-216-943
� Naprawa - pralki, lodówki. 

Tel. 603-047-616; 
502-562-444

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 

�� Pranie chemiczne, reno-
wacja odzie¿y skórzanej,
pranie dywanów, magiel.
Zak³ad Pralniczy ul. Igañ-
ska 22. Tel. 22 870-09-54
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
�� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 22 810-38-04; 

602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. 

Tel. 663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale,
rolety antyw³amaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 

Tel. 602-228-874
�� WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 
Tel. 224 22 63; 888-651-163

USŁUGI/remontowe

� Glazura – d³ugi sta¿.
Tel. 518-562-380

� Malowanie - czysto, soli-
dnie, drobny remont. 

Tel. 601-20-33-13
� Malowanie, tapetowanie,
g³adŸ – doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka
róg Gdeckiej i Komorskiej,
paw. 53 D obok Agencji op³at
– Zielarstwo – pe³ny asorty-
ment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

� Karmy dla psów i kotów na
telefon. Dowóz GRATIS.

Tel. 602-323-888, 
www.hauhau24.pl
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40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Maszyny do szycia na me-
talowych czêœciach, waliz-
kowe z gwarancj¹. Cena od
200 z³. Ul. Czapelska 32. 

Tel. 22 870-71-72

M I E S Z K A N I A
W MIÊDZYLESIU ju¿ od
310.000 z³ stan deweloper-
ski, pow. 44-75 m kw. 

Tel. 601-375-601

Fundacja ZDROWIE zatru-
dni w charakterze opiekunki
do osób starszych. Zg³osze-
nia pod nr tel. 22 672-79-27

PORADY PRAWNE 
– TANIO 

GROCHÓW
TEL. 509-332-241 
lub 501-288-110

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

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

KOPIOWANIE NAGRAÑ
VHS DVD 

Skopiujemy Twoje wspo-
mnienia zanim znikn¹ z ta-
œmy! 

VIDEO CLUB 
Grochowska 119 
tel. 22 870-38-87 

Do 30 lipca rabat 10% na
has³o Mieszkaniec.

Lodówki, pralki. 
Tel. 22 671-80-49, 

601-361-830; 
604-910-643

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê.
Sprz¹tanie piwnic i stry-
chów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

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.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 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; 608-054-093

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. 602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA
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REKLAMA REKLAMA

- W jakich nastrojach obchodzicie te-
goroczne Œwiêto Policji?

- Tragedia Smoleñska po³o¿y³a na
uroczystoœci swe piêtno. Obchody s¹ bar-
dziej stonowane ni¿ w latach poprzednich,
pe³ne refleksji. Jak mówi¹ moi prze³o¿eni:
œwiêtujemy godnie, ale bez fajerwerków.

- Jest pan szefem VII Komendy Rejo-
nowej Policji od listopada ubieg³ego ro-
ku czyli przez dziewiêæ miesiêcy. To ju¿
mo¿emy pokusiæ siê o pewne podsumo-
wania. Co siê uda³o zrobiæ?

- Cieszê siê, ¿e spada przestêpczoœæ:
i ogólnie - w pierwszym pó³roczu br. za-
notowaliœmy na terenie dzia³ania naszej
Komendy Rejonowej Policji blisko 4.400
ró¿nego rodzaju zdarzeñ przestêpczych,
o oko³o 100 mniej ni¿ w analogicznym
okresie poprzedniego roku. Przestêpczoœæ
spada w tych najbardziej istotnych dla
obywatela kategoriach - przestêpstwach
przeciwko mieniu - kradzie¿ach z w³ama-
niem tzw. dynamika wynosi 94,7% (ana-
logiczny okres ub. roku to 100%), kra-
dzie¿ach samochodów (98,6%). Obserwu-
jemy tak¿e mniejsz¹ iloœæ bójek i pobiæ
(95,1%). Sk¹d te sukcesy? To wynik dzia-
³añ zarówno prewencyjnych, rozpoznania
œrodowiska, miejsc w których dochodzi
do przestêpstw, przeciwdzia³ania okolicz-
noœciom sprzyjaj¹cym pope³nianiu tych
przestêpstw, jak i oczywiœcie wy³apywa-
niu samych przestêpców. To niekoñcz¹ca
siê walka policji z tymi, którzy ¿yj¹
z przestêpczoœci. Cieszê siê, ¿e jak poka-
zuj¹ wyniki - prowadzona jednak z coraz
wiêksz¹ skutecznoœci¹ z naszej strony.
Odnosz¹ sukcesy powo³ywane w ramach
restrukturyzacji si³ grupy operacyjno-do-
chodzeniowe, zajmuj¹ce siê zwalczaniem
tych najbardziej uci¹¿liwych dla mie-
szkañców przestêpstw przeciwko mieniu.

- A co wywo³uje Pana niepokój?
- ¯e tych przestêpstw jednak wci¹¿ jest

du¿o, za du¿o. Wzros³a iloœæ tzw. prze-
stêpstw narkotykowych - do 102,6%, kra-
dzie¿y cudzej rzeczy - do 106,5%, no
i rozbojów, kradzie¿y rozbójniczych i wy-
muszeñ rozbójniczych - do 109,3%. Tu
wiêc mamy sporo do zrobienia. Wielu
przestêpstwom mo¿na przeciwdzia³aæ,
zwracaj¹c siê do mieszkañców, by nie da-
wali siê nabieraæ np. wy³udzaczom. 

Wci¹¿ niezwykle popularna pozostaje
metoda „na wnuka” - przestêpca dzwoni
do starszej z regu³y osoby i podaj¹c siê za
wnuka lub innego bliskiego, aczkolwiek
rzadko widywanego cz³onka rodziny, pro-
si o udzielenie pilnego wsparcia finanso-

wego na jakiœ wa¿ny cel - na przyk³ad na
rzekom¹ operacjê w szpitalu. Po pieni¹dze
zg³asza siê „przyjaciel” „wnuka”, bo ten
jest zajêty... 

Niby mechanizm tego przestêpstwa ju¿
jest znany, a jednak wci¹¿ wiele starszych
osób daje siê na to nabieraæ. Ostatnio za-
trzymaliœmy takiego delikwenta, który
przyzna³ siê do pope³nienia przesz³o 20
wy³udzeñ „na wnuka”. A ostatnio na Wo-
li, od pewnej starszej pani,  przestêpca t¹
metod¹ wy³udzi³ ponad 70 tysiêcy z³o-
tych!

- VII Komenda jest drug¹ pod wzglê-
dem wielkoœci komend¹ rejonow¹
w Warszawie. Zawsze mówi³o siê o nie-
zape³nionych etatach - jak jest teraz?
Sporo m³odych ludzi garnie siê do pra-
cy w policji...

- Mamy 606 etatów, z czego ok. 45 nie
jest zajêtych. Tak, rzeczywiœcie m³odzi lu-
dzie ubiegaj¹ siê o pracê w policji, ale jed-
nak sporo kandydatów nie przechodzi
przez sito eliminacyjne, czêœæ wykrusza
siê ju¿ podczas szkolenia. Trzeba pamiê-
taæ o specyfice Warszawy - tu stosunkowo
³atwiej ni¿ w innych regionach kraju jest
o pracê, wiêc i samozaparcie w walce
o etat jest mniejsze. Mamy tu tak¿e do
czynienia ze zjawiskiem polegaj¹cym na
tym, ¿e przeszkoleni kandydaci, którzy
przyjechali do Warszawy z innych regio-
nów kraju,  po pewnym czasie chc¹ wra-
caæ do siebie, wiêc pisz¹ raporty o prze-
niesienie...  St¹d walka o wype³nienie
wszystkich etatów wci¹¿ trwa. 

Poza tym - pamiêtajmy - starsi poli-
cjanci nie do koñca czuj¹ stabilnoœæ pra-
cy. Gdy pojawiaj¹ siê pog³oski, ¿e byæ
mo¿e zostan¹ znowelizowane przepisy
emerytalne, nasila siê iloœæ podañ
o przejœcie w stan spoczynku, byle zd¹-
¿yæ z emerytur¹ na starych warunkach.
M³odoœæ ma swoje niew¹tpliwe walory,
jednak w komendzie s¹ stanowiska wy-
magaj¹ce ogromnego doœwiadczenia -
a takich pracowników po prostu zaczyna
brakowaæ...

- Wawer ma swoj¹ now¹ siedzibê, ko-
misariat w Rembertowie jest po moder-
nizacji, czy mo¿emy uznaæ, ¿e warunki
lokalowe w komendzie znacz¹co siê po-
prawi³y?

- Na pewno tak. Mieliœmy jednak je-
szcze wiêksze nadzieje, uzasadnione
wstêpnymi decyzjami w³adz pañstwo-
wych, ¿e po³udniowopraska policja prze-
niesie siê przed Mistrzostwami Europy
w Pi³ce No¿nej Euro 2012 do nowej sie-
dziby. 

Teraz jesteœmy rozproszeni w trzech
ró¿nych miejscach: mamy g³ówny budy-
nek tu, przy Grenadierów, mamy siedzibê
na Goc³awiu, przy ulicy Umiñskiego no
i stary budynek przy ulicy Grochowskiej,
gdzie obecnie mieœci siê m.in. wydzia³ do
spraw przestêpstw gospodarczych. Utru-
dnia to znacz¹co zarz¹dzanie, mno¿y ko-
szty itp. 

By³a wiêc nadzieja, ¿e to siê zmieni, ale
teraz ju¿ wiemy, ¿e jednak w najbli¿szych
latach nowej siedziby nie bêdzie. Szkoda,
musimy sobie radziæ z tym co jest.

- Samorz¹d Warszawy i dzielnicy po-
maga?

- Pomaga. Sprawy dofinansowania poli-
cji przez samorz¹d to domena kompeten-
cyjna w³adz Miasta, nie dzielnicy. I otrzy-
mujemy stamt¹d m.in. radiowozy, sprzêt
elektroniczny. Z tym, ¿e z tym sprzêtem,
intensywnie wykorzystywanym jest tak,
¿e siê zu¿ywa, wiêc nieustannie jesteœmy
w potrzebie. Bardzo wiele dobrego dla in-
tensywnoœci dzia³añ policji robi¹ œrodki
przeznaczone na op³acanie ponadnorma-
tywnej s³u¿by. Policjanci mog¹ sobie le-
galnie dorobiæ, pracuj¹c dodatkowo, po
zakoñczeniu s³u¿by.

- …I oby ta s³u¿ba stanowi³a dla Was
satysfakcjê, czego serdecznie w imieniu
mieszkañców naszych dzielnic ¿yczymy
policjantom z VII KRP z okazji Wasze-
go œwiêta...

- Bardzo dziêkujê. Zawsze bardzo liczy-
my na wspó³pracê z mieszkañcami, bez
tego nasze sukcesy nie bêd¹ na miarê
oczekiwañ - i mieszkañców i policjantów.
Chcia³bym te¿ podziêkowaæ w³adzom sa-
morz¹dowym Pragi Po³udnia, Remberto-
wa, Wawra i Weso³ej za pomoc i wspó³-
pracê, któr¹ bardzo sobie cenimy.

Rozmawiał: Tomasz Szymański

Bez fajerwerków
„Mieszkaniec” rozmawia z m³. insp. Dariuszem Pergo³em,
Komendantem Rejonowym Policji Warszawa VII

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów

PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY KARTY P£ATNICZE
I KARTY KLIENTA SPO£EM, BONY SODEXO

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

Samodzielny Zespó³
Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego

Warszawa Praga Po³udnie
ul. Krypska 39 

zatrudni lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej 
z I lub II stopniem specjalizacji 

z chorób wewnêtrznych 
lub specjalistów medycyny rodzinnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z Dyrektorem ds. Lecznictwa 

tel. 22 810-62-37
e-mail: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl
lub Dzia³em Kadr i P³ac tel. 22 810-54-38

zaprasza do piêciu sklepów CA£ODOBOWYCH 
na terenie dzielnic:  

Praga Po³udnie, Wawer, Rembertów, Weso³a tj.
• nr 2 ul. Grochowska 207 (Universam) 
• nr 27 ul. gen. A. Chruœciela 25 (Rembertów)
• nr 35 ul. P³owiecka 68 (Wawer)
• nr 36 ul. Trakt Lubelski 163 (Zerzeñ)
• nr 55 ul. I Praskiego Pu³ku 3 (Weso³a)

Zapraszamy o ka¿dej porze 
po szeroki asortyment art. spo¿ywczych 

oraz art. przemys³owych codziennego zakupu.
Zapraszamy po zakupy NON-STOP!!!

Policja świętuje
26 lipca swoje policyjne œwiêto ob-
chodzili funkcjonariusze z VII KRP,
obejmuj¹cej dzielnice: Praga Po³u-
dnie, Wawer, Rembertów i Weso³a. 

W spotkaniu, które odby³o siê w siedzibie CPK przy Podskar-
biñskiej 2, udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz pañstwowych, sa-
morz¹dowych i koœcielnych. Podczas swoich krótkich przemówieñ
podziêkowali policjantom za ich pracê i poœwiêcenie, jednoczeœnie
podkreœlaj¹c rolê policji w funkcjonowaniu miasta. 

Zastêpca burmistrza dzielnicy Praga Po³udnie Marek Karpowicz,
przekaza³ na rêce I z-cy Komendanta Rejonowego Policji nadkom.
Jacka Pi¹tkowskiego obraz przedstawiaj¹cy Rogatkê Grochowsk¹.

W spotkaniu uczestniczyli równie¿ burmistrzowie Wawra, Weso-
³ej oraz szefowa prokuratury rejonowej.

Podczas oficjalnej czêœci uroczystoœci przekazano funkcjonariu-
szom nominacje na wy¿sze stopnie policyjne. W bie¿¹cym roku by-
³o 255 takich nominacji, a 250 policjantów zosta³o wyró¿nionych
nagrodami pieniê¿nymi. enigma

W sierpniu, na jeziorku Ka-
mionkowskim maj¹ siê odbyæ
zawody w jeŸdzie na narcie
wodnej. 50 narciarzy bêdzie ci¹-
gniêtych przez motorówki, co
wywo³uje spore kontrowersje.

Czy jeziorko Kamionkowskie
powinno zostaæ oaz¹ spokoju,
czy staæ siê aren¹ ró¿nego rodza-
ju imprez, w tym tak¿e sportów
motorowodnych? Opinie s¹ ró¿-
ne. – Bodaj¿e ponad dwa lata te-
mu otrzymaliœmy plany i infor-
macjê, ¿e radny Pragi Po³udnie,
Bart³omiej Wichniarz lobbuje
wœród dzielnicowych rajców ideê
budowy w jeziorku sta³ego wy-
ci¹gu dla narciarstwa wodnego –
mówi¹ cz³onkowie rady Osiedla
Kamionek. – To nie by³ dobry po-
mys³ i mamy nadziejê, ¿e sierp-
niowa, druga ju¿ w tym roku im-
preza tego typu na jeziorku nie
jest elementem cichej urbanizacji
akwenu. Z drugiej zaœ strony ob-
serwowaliœmy przebieg podobnej
imprezy, która odby³a siê w maju
i chyba nie by³a zbyt uci¹¿liwa
dla mieszkañców, ani groŸna dla
œrodowiska. Mowa o ca³odzien-
nym festynie „Picnic of the Year”
w czasie którego odbywa³y siê
m.in. zawody w wakeboardzie,
jeŸdzie i skokach na narcie wod-
nej ci¹gniêtej przez skuter lub
motorówkê. 

Wg wielu czytelników interne-
towego portalu skaryszewski.pl
planowana w sierpniu impreza
nie powinna siê odbyæ. Uwa¿aj¹,
¿e Park Skaryszewski i jeziorko
Kamionkowskie, to miejsca har-
monijnego wspó³istnienia mie-
szkañców i zwierz¹t, otulone pra-
wie dzik¹ przyrod¹ i nie ma tu
miejsca na ha³aœliwe i zagra¿aj¹-
ce œrodowisku imprezy. Jednak
organizatorzy miêdzynarodo-
wych zawodów o Puchar Warsza-
wy w Slalomie i Wakeboardzie,
bo tak nazywa siê impreza plano-

wana na 21 sierpnia, otrzymali
stosowne urzêdowe pozwolenie
zaopiniowane pozytywnie m.in.
przez sto³eczne biura ochrony
œrodowiska i konserwatora zabyt-
ków. – Ciekawi mnie, czy jak ktoœ
zapragnie zorganizowaæ wyœcigi
samochodowe w parku, to te¿ do-
stanie na to zgodê? – retorycznie
pyta Sylwester Klimuk prowa-
dz¹cy portal o Parku Skaryszew-
skim. 

Krytycznie o planowanej im-
prezie wypowiada siê równie¿
Magda Dziadosz dokumentuj¹ca
¿ycie okolicznej fauny i flory
w portalu „Miasto i ptaki”: 
- Wpuszczenie motorówek na nie-
wielkie i p³ytkie jeziorko Kamion-
kowskie mo¿e mieæ zgubny wp³yw
na zwierzêta i roœliny, dlatego
w tej sprawie zwróci³am siê
o opiniê do fachowców. Organi-
zatorzy imprezy z Teamu Slalom
podkreœlaj¹ rangê zawodów,
które honorowym patronatem ob-
jê³a prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz i zapewniaj¹,
¿e impreza nie stanowi ¿adnego
zagro¿enia i nie niesie uci¹¿liwo-
œci. – Ryby na tym nie ucierpi¹,
bo jeszcze nie s³ysza³em ¿eby ja-
kaœ motorówka zabi³a rybê, a ka-
czuszki te¿ nie bêd¹ mia³y proble-
mu, co pokaza³y wczeœniej orga-
nizowane zawody na Kêpie Po-
tockiej - mówi „Sqrczybyk”, czy-
li Tomek Noarniakowski, kilku-
krotny mistrz Polski w slalomie
i skokach. – Planujemy u¿ycie
dwóch motorówek. Motorówka to
nie œcigacz Waldemara Marsza³-
ka, który zabija wszystkich na od-
leg³oœæ dŸwiêkiem… W imprezie
ma rywalizowaæ ok. 20 zawodni-
ków w slalomie i blisko 30 w wa-
keboardzie. Przeciwnicy zawo-
dów rozwa¿aj¹ wystosowanie do
w³adz samorz¹dowych ¿¹dania
cofniêcia zgody na organizacjê
imprezy. ar

Narty na Kamionkowskim

Sklep ca³odobowy nr 36 ul. Trakt Lubelski 163
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REKLAMA REKLAMA

Uchwa³a Nr 369/LIV/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwa³y 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 jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu istniej¹cych na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie
m. st. Warszawy.

Na podstawie art. 6 i 11 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U.
Nr 41, poz. 361 z póŸn. zm.), § 48 ust. 1 i 2 Statutu miasta sto³ecznego Warszawy stanowi¹cego za³¹cz-
nik do uchwa³y Nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie nadania Sta-
tutu miasta sto³ecznego Warszawy w zw. z § 54 ust. 2 Statutu Dzielnicy Praga Po³udnie miasta sto³eczne-
go Warszawy stanowi¹cego za³¹cznik 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 Dziel-
nicy Praga Po³udnie postanawia, co nastêpuje:

§ 1
Zmianie ulega za³¹cznik nr 1 do za³¹czników od 1 do 8 do uchwa³y 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 try-
bu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu istniej¹cych na tere-
nie Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy, w brzmieniu za³¹cznika  do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³udnie
oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

MARVIPOL NIE BLOKUJE
Wyjaœniam, ¿e w publikacji „Marvipol blokuje

Grochów” (Nr 13 z 2010 r.) znalaz³a siê nieœci-
s³oœæ, gdy¿ jak siê okazuje ciê¿arówki blokuj¹ce
ruch drogowy w rejonie ul. Grenadierów i Funda-
mentowej obs³uguj¹ budowê firmy Totalbud. 

Pomy³ka wynika³a z tego, ¿e zarówno inwesty-
cja Marvipolu, jak i Totalbudu znajduj¹ siê przy

zbiegu ul. Grenadierów i Fundamentowej,
a wczeœniej otrzymywaliœmy od czytelników
wiele sygna³ów o problemach z jakimi wi¹za³a
siê budowa firmy Marvipol. Zachowuj¹c dzienni-
karsk¹ rzetelnoœæ przepraszam „Marvipol”, który
nie blokuje Grochowa. Teraz robi to Totalbud
Inwestycje. Magda Kato

Bliska mniej garbata
Po naszym artykule znikn¹³ olbrzymi garb na chodniku ul. Bliskiej. Brawo za szybk¹ reakcjê!
W poprzednim numerze

„Mieszkañca” opisaliœmy, jak
przy okazji remontu prywatnej
kamienicy stoj¹cej przy zbiegu
ul. Grochowskiej i Bliskiej,
o blisko pó³ metra zosta³a pod-
niesiona czêœæ gminnego cho-
dnika przylegaj¹cego do budyn-
ku (artyku³ „Œwiat bez krat”).
Wzd³u¿ ul. Bliskiej powsta³
olbrzymi garb. 

Po naszej publikacji, która by-
³a wynikiem oburzenia okolicz-
nych mieszkañców, garb znik-
n¹³. To prawid³owa reakcja,
zgodna z naszymi intencjami
i oczekiwaniami u¿ytkowników
publicznego chodnika ul. Bliskiej. Brawo, zapewne dla w³aœciciela prywatnej kamienicy, za szybkie
przywrócenie drogi do normalnoœci. – To by³a bardzo wa¿na sprawa – mówi mieszkaj¹cy niedaleko pan
Aleksander. – Bo ten chodnik od lat zalewany jest deszczówk¹, gdy¿ w³adze i s³u¿by miejskie nie potra-
fi¹ sobie poradziæ z odprowadzeniem st¹d wody. Gdyby ten garb pozosta³, to sp³ywaj¹ca z niego woda
dodatkowo gromadzi³aby siê na œrodku chodnika. Inni mieszkañcy potwierdzaj¹, ¿e w czasie deszczu na
ulicy Bliskiej powstaje wielometrowa ka³u¿a uniemo¿liwiaj¹ca przejœcie (na zdjêciu). Dodaj¹ te¿, ¿e
choæ chodnik zosta³ wyrównany, to trochê gorzej wysz³o z estetyk¹ jego po³o¿enia… Magda K. 

Nie mo¿na uzyskaæ zgody wiêkszoœci wspó³w³aœcicieli w sprawach dotycz¹cych zarz¹du rzecz¹ wspóln¹ al-
bo wiêkszoœæ wspó³w³aœcicieli narusza zasady prawid³owego zarz¹du lub krzywdzi mniejszoœæ - zasady za-
rz¹du rzecz¹ wspóln¹ w œwietle regulacji kodeksu cywilnego.

Ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli jest obowi¹zany do wspó³dzia³ania w zarz¹dzie
rzecz¹ wspóln¹. Wspó³dzia³anie przy wykonywaniu zarz¹du jest nie tylko
prawem, ale i obowi¹zkiem ka¿dego ze wspó³w³aœcicieli i polega na podej-
mowaniu czynnoœci dotycz¹cych przedmiotu wspólnego prawa wspó³w³a-
œcicieli w ich wspólnym, dobrze pojêtym, interesie. Mimo, i¿ Ustawodaw-
ca nie przewidzia³ wprost sankcji w przypadku naruszenia przez wspó³w³a-
œciciela obowi¹zku wspó³dzia³ania, to z uwagi na fakt, i¿ obowi¹zek wspó³-
dzia³ania w zarz¹dzie rzecz¹ wspóln¹ jest obowi¹zkiem ci¹¿¹cym ex lege na
ka¿dym wspó³w³aœcicielu w stosunku do pozosta³ych, jego naruszenie mo-
¿e wywo³aæ okreœlone skutki prawne jak na przyk³ad doprowadziæ do wy-
znaczenia zarz¹dcy albo uzasadniaæ roszczenie odszkodowawcze z art. 471
k.c. Do czynnoœci zwyk³ego zarz¹du rzecz¹ wspóln¹ potrzebna jest zgoda
wiêkszoœci wspó³w³aœcicieli, przy czym wiêkszoœæ wspó³w³aœcicieli oblicza
siê wed³ug wielkoœci udzia³ów. W braku zgody wiêkszoœci wspó³w³aœcicie-
li, ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli mo¿e ¿¹daæ upowa¿nienia s¹dowego do doko-
nania czynnoœci. 

Je¿eli wiêkszoœæ wspó³w³aœcicieli postanawia dokonaæ czynnoœci ra¿¹co
sprzecznej z zasadami prawid³owego zarz¹du rzecz¹ wspóln¹, ka¿dy z pozosta³ych wspó³w³aœcicieli mo¿e ¿¹daæ
rozstrzygniêcia sprawy przez s¹d. Orzeczenie s¹du uwzglêdniaj¹ce wniosek wspó³w³aœciciela o rozstrzygniêcie
sporu przez s¹d maj¹ce zapobiec dokonaniu czynnoœci pozosta³ych wspó³w³aœcicieli polega na wydaniu zakazu
dokonania zamierzonej czynnoœci. Naruszenie tego zakazu spowoduje, gdy jest to czynnoœæ prawna, jej niewa¿-
noœæ, a gdy jest to czynnoœæ faktyczna i wyniknie z niej szkoda - wspó³w³aœciciele, którzy jej dokonali, ponios¹
odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ ingerencja s¹du, wyra¿aj¹ca siê w pozbawieniu
wspó³w³aœcicieli prawa zwyk³ego zarz¹du, jest œrodkiem wyj¹tkowym. Je¿eli nie mo¿na uzyskaæ zgody wiêkszo-
œci wspó³w³aœcicieli w istotnych sprawach dotycz¹cych zwyk³ego zarz¹du albo je¿eli wiêkszoœæ wspó³w³aœcicieli
narusza zasady prawid³owego zarz¹du lub krzywdzi mniejszoœæ, ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli mo¿e wyst¹piæ do s¹-
du o wyznaczenie zarz¹dcy. Wspó³w³aœciciel sprawuj¹cy zarz¹d rzecz¹ wspóln¹ mo¿e ¿¹daæ od pozosta³ych
wspó³w³aœcicieli wynagrodzenia odpowiadaj¹cego uzasadnionemu nak³adowi jego pracy. Zarz¹dc¹ ustanowio-
nym przez s¹d mo¿e byæ jeden ze wspó³w³aœcicieli lub te¿ osoba trzecia. Zarz¹dca jest upowa¿niony do dokony-
wania czynnoœci zwyk³ego zarz¹du. Wzglêdem wspó³w³aœcicieli Zarz¹dca odpowiedzialny jest za nale¿yte wyko-
nywanie swoich obowi¹zków, nie jest jednak przedstawicielem wspó³w³aœcicieli, bo dzia³a w imieniu w³asnym.
Do zarz¹dcy odnosz¹ siê przepisy kodeksu postêpowania cywilnego o zarz¹dzie rzecz¹ wspóln¹ (art. 611-616
oraz 931 i n. k.p.c.). Pomimo ustanowienia zarz¹du s¹dowego dokonywanie czynnoœci przekraczaj¹cych zakres
zwyk³ego zarz¹du nale¿y nadal do wspó³w³aœcicieli. Ka¿dy ze wspó³w³aœcicieli nie sprawuj¹cych zarz¹du rzecz¹
wspóln¹ mo¿e ¿¹daæ w odpowiednich terminach rachunku z zarz¹du. Uprawnienie to ma charakter imperatyw-
ny i nie mo¿e go wy³¹czyæ umowa wspó³w³aœcicieli. /-/ adw. Robert Smoktunowicz

§ PRAWNIK RADZI §

8. lipca zebranym przed-
stawiono projekt zagospodaro-
wania znajduj¹cego siê przy ul.
Grochowskiej bazaru Rogatka
i… zawrza³o. Pierwsi larum po-
dnieœli mieszkañcy. Przede
wszystkim zirytowa³o ich to, ¿e
projekt jest zatwierdzony i nie-
wiele w nim mo¿na zmieniæ. Po

drugie ¿¹dali od spó³ki zarz¹-
dzaj¹cej bazarkiem, ¿e nie bê-
dzie handlu w niedzielê. Ponad-
to oczekiwali, ¿e spó³ka zagwa-
rantuje, ¿e samochody klientów
bazaru nie bêd¹ parkowaæ
w miejscach niedozwolonych,
a tak¿e, ¿e nie bêdzie handlu
narêcznego wokó³ bazaru. 

Prezes spó³ki Tran Ngoc Thanh
Transpol Jerzy Mokry powie-
dzia³, ¿e na rezygnacjê z handlu
w niedziele nigdy siê nie zgodzi. 
- Niedziela to jest dzieñ, kiedy na
bazarze jest najwiêkszy utarg –
t³umaczy³ mieszkañcom. – Dla-
czego mamy z tego rezygnowaæ?

Mo¿emy porozmawiaæ na temat
godzin pracy targowiska w nie-
dzielê. By w takim dniu nie by³o
handlu od œwitu do zmierzchu, ale
w ogóle z handlu w niedziele nie
zrezygnujemy, bo nie op³aca siê
prowadziæ targowiska. 

W³adze spó³ki przysta³y jedy-
nie na to, ¿e w dni ustawowo wol-

ne od handlu, czyli w œwiêta pañ-
stwowe, bazar nie bêdzie dzia³a³. 

Najwiêksze emocje wzbudzi-
³y ¿¹dania gwarancji braku han-
dlu narêcznego wokó³ bazaru
oraz ¿¹danie zapewnienia, ¿e
samochody klientów bazaru nie
bêd¹ parkowaæ na miejscach do
tego niewyznaczonych. 

Prezes powiedzia³, ¿e od te-
go, co dzieje siê wokó³ bazaru
s¹ odpowiednie s³u¿by – stra¿
miejska, policja itd. Zastêpca
burmistrza Adam Grzegrzó³ka
chc¹c za³agodziæ narastaj¹cy
konflikt przypomnia³, ¿e targo-
wisko jest kontrolowane rów-

nie¿ przez urzêdników ratusza
i osoby, które nie maj¹ zezwo-
lenia na handel s¹ sprzed targo-
wiska usuwane. To samo tyczy
aut parkuj¹cych niezgodnie
z przepisami. Mieszkañcy sami
mog¹ wzywaæ odpowiednie
s³u¿by widz¹c, ¿e jakieœ auto
stoi na trawniku, klombie, czy

miejscu wydzielonym dla nie-
pe³nosprawnych. 

Spotkanie skoñczy³o siê, bo
w³adze dzielnicy musia³y iœæ na
spotkanie z rad¹. Tylko bur-
mistrz Tomasz Kucharski po-
wiedzia³, ¿e trochê ustaleñ za-
pad³o, bo zarówno mieszkañcy,
jak i w³adze spó³ki Tran Ngoc
Thanh Transpol uzna³y, ¿e
nadal nie ma ¿adnych ustaleñ,
wiêc nadal nie wiadomo, jak
bêdzie wygl¹da³ handel na ba-
zarze. Spó³ka Transpol, praw-
dopodobnie ju¿ w sierpniu
przejmie w zarz¹dzanie Targo-
wisko Rogatka. MKP

Burzliwie o „Rogatce”
W³adze Pragi Po³udnie w osobie burmistrza Tomasza Ku-
charskiego oraz zastêpców burmistrza Konstantego Barto-
nia i Adama Grzegrzó³ki spotka³y siê z mieszkañcami
i przedstawicielami spó³ki Tran Ngoc Thanh Transpol, która
wygra³a przetarg na dzier¿awê Targowiska Rogatka. 
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REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
Warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê
z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata

dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹

trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Ryta Turczyñska, dyplomo-

wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-
ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-

dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e zain-
teresowanie naszymi us³ugami
prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4,
tel. 22 498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 22 353 42 50). AS 2010

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 22 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWO
APARATY S£UCHOWE

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

tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

NNNN OOOO WWWW OOOO ŚŚŚŚ ĆĆĆĆ !!!!
LASERY 

NISKOENERGETYCZNE
DO SKUTECZNEJ TERAPII 

SZUMÓW USZNYCH

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 14.00-16.00

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L


 Realizacja zleceñ NFZ

 Akcesoria do aparatów

 Dobór i badanie s³uchu bezp³atne

 Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych

 Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

www.eesmil.pl
W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)

codziennie w godz. 10.00-18.00 
(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

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

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AUDIO SERVICE
SIEMENS
OTICON

BELTONE

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
na abonamenty 
na SEZON LETNI!

KRYNICA ZDRÓJ 
– przyjedŸ po zdrowie i relaks!

Tylko teraz 
i tylko dla czytelników „Mieszkañca”

14-dniowy 
turnus profilaktyczny z zabiegami
w terminach 10.08–23.08.2010  – 1470 z³
w terminach 25.08– 7.09.2010  – 1470 z³
w terminach 09.09–22.09.2010  – 1400 z³
dla czytelników „Mieszkañca” 5% rabatu

Informacje i rezerwacje pod telefonem 
18/471 20 76, 18/471 56 35

Po generalnym remoncie przychodnia przy ul. Grochowskiej,
czyli popularna „Higiena” dzia³a pe³n¹ par¹. Pacjenci wreszcie
leczeni s¹ w warunkach na miarê naszego wieku, spe³niaj¹cych
najnowsze unijne standardy. Po modernizacji na Kamionku
dzia³aj¹ te¿, przeniesione z innych budynków, poradnie pedia-
tryczna i rehabilitacyjna. 

Zmian zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ wyremontowanej przychodni
jest niema³o, ale pacjenci zd¹¿yli siê ju¿ do nich przyzwyczaiæ.
Tym bardziej, ¿e s¹ to zmiany na lepsze. Skoñczy³y siê uci¹¿liwo-
œci zwi¹zane z tym, ¿e na czas remontu pacjenci musieli doje¿d¿aæ
do lekarza do innej placówki. Teraz, oprócz dotychczasowych ga-
binetów, przy Grochowskiej dzia³aj¹ poradnia pediatryczna prze-
niesiona z ul. Paca oraz poradnia rehabilitacyjna, która wczeœniej
przyjmowa³a pacjentów przy ul. Kickiego. 

Higiena dzia³a pe³n¹ par¹
Dyrekcja placówki podkreœla, ¿e zmiany nie by³yby mo¿liwe,

gdyby nie œrodki finansowe przekazane przez w³adze ratusza. - To
by³a trudna inwestycja. Dziêkujê za pomoc w jej realizacji pani pre-
zydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, Radzie Warszawy, burmistrzowi
Pragi Po³udnie oraz w³adzom dzielnicy, przewodnicz¹cemu i cz³on-
kom naszej Rady Spo³ecznej – mówi Ewa £agodzka, dyrektor SZP-
ZLO na Pradze Po³udnie. - Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e dyrek-
torom Biura Polityki Zdrowotnej: Dariuszowi Hajdukiewiczowi,
Witoldowi Bromboszczowi oraz Stanis³awowi Kusakowi i wszyst-

kim pracownikom Biura. Tak¿e pracownicy naszego zespo³u przy-
czynili siê do tego sukcesu. Im równie¿ dziêkujê - dodaje dyrektor
£agodzka.

Sam remont „Higieny” to nie koniec zmian w przychodniach na
Pradze Po³udnie. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M³o-
dzie¿y dzia³a teraz nie przy ul. Paca, a przy Kickiego 24. Z kolei
Hospicjum Domowe zmieni³o siedzibê na lokal przy ul. Ostro³êc-

kiej 4. Dziêki tym zmianom komfort przyjêæ pacjentów znacznie
siê poprawi³.

Nocna Pomoc Lekarska zostaje 
przy Abrahama

Równie¿ w przypadku Nocnej Pomocy Lekarskiej, która na czas
remontu budynku przy Grochowskiej zosta³a przeniesiona do pla-
cówki przy Abrahama 16, nadal bêdzie tam dzia³aæ ze wzglêdu na
odpowiednie warunki i komfort przyjêæ pacjentów. Dyrekcja Ze-
spo³u podkreœla, ¿e jest to jedyne miejsce, gdzie us³ugi NPL mog¹
byæ œwiadczone w œwiêta, dni wolne od pracy i w porze nocnej, bo
na tym polega specyfika nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej.
Budynek przy Abrahama 16 (na zdjêciu) zosta³ dostosowany do po-
trzeb osób niepe³nosprawnych: istnieje tu niezbêdny podjazd, win-
da oraz odpowiednie toalety. 

W planach jest tak¿e dalsze dostosowywanie do najnowszych
wymogów Ministerstw: Zdrowia i Infrastruktury, a ca³oœæ inwesty-
cji przewiduje siê do realizacji w latach 2011-2012.

- Ubiegamy siê o pozyskanie pieniêdzy potrzebnych na dalsze re-
monty, a co za tym idzie unowoczeœnianie naszych przychodni - wy-
jaœnia dyrektor Ewa £agodzka. - W planach inwestycyjnych na naj-
bli¿sze lata zak³adamy stopniowe dostosowywanie budynków do
najnowszych wymogów. Jestem przekonana, ¿e na tych zmianach
skorzystaj¹ przede wszystkim pacjenci – dodaje.

Marta Maruna

Zmiany w przychodniach na Pradze Południe 



Pla¿a, dzika pla¿a…
Choæ nie nad morzem, ale nad Wis³¹, choæ
nie dzika, ale zorganizowana, to jednak sie-
dz¹c na rozgrzanym, czystym piasku a¿ siê
chce zanuciæ s³owa starego, wakacyjnego
przeboju: „Pla¿a, dzika pla¿a…”

W najbardziej upalny dzieñ tego lata, w sobotê 17 czerwca,
nad Wis³¹ pojawi³a siê nowa miejska pla¿a. W miejscu szczególnie
presti¿owym, bo tu¿ przed powstaj¹cym Stadionem Narodowym.
Pod mostem Poniatowskiego wyznaczone zosta³o boisko do gry
w pla¿ow¹ pi³kê no¿n¹, a dalej na pó³noc miejsca do opalania, wy-
poczynku i boisko do siatkówki. Oczywiœcie te¿ pla¿owej. I w³a-
œnie na tym boisku rozegrany zosta³ mecz inauguruj¹cy oddanie
mieszkañcom do u¿ytku nowego, wakacyjnego obiektu. Mecz siat-
karek warszawskiego AZS Politechnika. Mecz zaciêty, bardzo trud-
ny ze wzglêdu na upa³ i niezwykle widowiskowy. Uwagê mêskiej
czêœci pla¿owiczów przyci¹ga³ zarówno siatkarski pojedynek, jak
i sama uroda zawodniczek. Ale to nie jedyne atrakcje urozmaicaj¹-
ce otwarcie tej pla¿y. By³ te¿ darmowy, wegetariañski grill, darmo-
wa woda do picia i czereœnie. – Do dyspozycji pla¿owiczów przygo-
towaliœmy ok. 100 le¿aków, parasole chroni¹ce przed s³oñcem i pi³-
ki do gry – wyjaœnia Agnieszka K³¹b ze sto³ecznego urzêdu miasta.

Pla¿a na Kamionku, przed Stadionem Narodowym jest trzeci¹ zor-
ganizowan¹ w tym roku przez w³adze Warszawy pla¿¹ po prawej
stronie Wis³y. Prócz niej funkcjonuj¹ jeszcze pla¿e na Saskiej Kê-
pie (na wysokoœci ul. Krynicznej) i przy ZOO (od ul. Ratuszowej).
– Fajnie to zrobili – miejsk¹ inicjatywê ocenia Karol Kowalczyk
z osiedla Grochów-Kinowa, który na wiœlan¹ pla¿ê przyprowadzi³
m³odszego brata Micha³a. – Tylko brakuje przejœcia dla pieszych
przez Wybrze¿e Szczeciñskie… Ania, Kinga, Aneta i Maja, siatkar-
ki z AZS-u, do braku przejœcia dorzucaj¹ brak parkingu: - Musia³y-
œmy zaparkowaæ pod mostem… Faktycznie, na ca³ym odcinku bie-
gn¹cej wzd³u¿ Wis³y ul. Wybrze¿e Szczeciñskie, od Mostu Ponia-
towskiego do mostu kolejowego nie ma ani jednej „zebry”. 

Mieszkañcy Kamionka i Grochowa, którzy chc¹ zgodnie z prze-
pisami dostaæ siê na pla¿ê przed Stadionem Narodowym musz¹
nadrabiaæ drogi i maszerowaæ do najbli¿szych przejœæ znajduj¹cych
siê na Pradze Pó³noc lub Saskiej Kêpie. – Zauwa¿yliœmy ten man-
kament – mówi „Mieszkañcowi” Agnieszka K³¹b. – Niczego nie
obiecujê, ale poruszê ten temat. Dobrze by by³o, gdyby w³adze
Warszawy, które razem z Ministerstwem Sportu i Turystyki bêd¹
modernizowa³y Wybrze¿e Szczeciñskie, przy okazji zaplanowa³y
przejœcie nad Wis³ê w okolicy Stadionu Narodowego. ¯eby m.in.
i Wis³a by³a bli¿ej mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy i mie-
szkañcy chc¹cy dojœæ na now¹, zorganizowan¹ i potrzebn¹ pla¿ê
nie musieli na „dziko” przechodziæ przez ruchliw¹ ulicê.

ar
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- Nowoczesne obiekty
„Or³a” to wymarzone miejsce
na aktywne spêdzanie czasu.
W jaki sposób ten potencja³
jest wykorzystywany w okre-
sie wakacyjnym?

- Od lipca do koñca sierpnia,
trzy razy w tygodniu (w ponie-
dzia³ki, œrody i pi¹tki), stadion
otwarty jest dla wszystkich
chêtnych, którzy chc¹ tu æwi-
czyæ. Zarówno dzieci, m³odzie¿
jak i doroœli, mog¹ w godz.
10.00-18.00 bezp³atnie korzy-
staæ z infrastruktury i sprzêtu,
pod okiem instruktorów spróbo-
waæ swych si³ w ró¿nych dyscy-
plinach lekkoatletycznych.
Warto zaznaczyæ, ¿e ta oferta
jest wynikiem inicjatywy zarz¹-
du klubu. Nie otrzymujemy na
ten cel ¿adnej dotacji, a mimo to
chcemy wyjœæ naprzeciw po-
trzebom mieszkañców Warsza-
wy, a zw³aszcza Grochowa,
którzy zawsze nas wspierali,
tak¿e podczas trwaj¹cej wiele
lat budowy tego najpiêkniejsze-
go w kraju (a w stolicy jedyne-
go) obiektu lekkoatletycznego.

- W ostatnim czasie na sta-
dionie odby³y siê dwie du¿e
imprezy: Miêdzynarodowy
Memoria³ Janusza Kusociñ-
skiego i Fina³ Czwartków
Lekkoatletycznych. Tego lata
to nie koniec sportowych
emocji?

- Przygotowujemy na 14
sierpnia du¿y mityng lekkoatle-
tyczny. To cykliczna impreza,
w tym roku ma wyj¹tkowy cha-
rakter, ze wzglêdu na  90. rocz-
nicê zwyciêstwa nad bolszewi-
kami pod Radzyminem. Na pa-
mi¹tkê tego wydarzenia mityng
nosi nazwê „Cud nad Wis³¹”.
To zawody rangi miêdzynaro-
dowej, bêdziemy goœciæ m.in.
amerykañskich oszczepników.
W programie imprezy znajd¹
siê konkurencje typu memoria-
³owego, ku czci osób o wiel-
kich zas³ugach w powojennej
historii klubu: mojej œwiêtej pa-
miêci ma³¿onki Jadwigi (bieg
na 100 m przez p³otki kobiet)
oraz jej nieod¿a³owanego trene-
ra, Ludomira Nitkowskiego
(skok o tyczce). Pozosta³e kon-
kurencje (biegi sprinterskie,

p³otki, rzuty i wiele innych),
zostan¹ rozegrane w ramach
Mityngu Grand Prix. 

- Przygotowanie takiej im-
prezy wi¹¿e siê z du¿ym wy-
si³kiem organizacyjnym, jak
radzi sobie z tym niewielki
klub?

- Szukamy sponsorów, ale
nie jest ³atwo. Klub ponosi bar-
dzo du¿e koszty utrzymania
stadionu, nie ma natomiast do-
chodów, poza niewielkimi
wp³ywami ze sk³adek cz³on-
kowskich. Nie otrzymujemy
z miasta dotacji na dzia³alnoœæ,
natomiast w og³aszanych przez
urzêdy konkursach na realiza-
cjê konkretnych zadañ okazuje
siê, ¿e nie spe³niamy warun-
ków, postawionych przez orga-
nizatorów. Dobrze by³oby, gdy-
by tak jak w ubieg³ej kadencji
samorz¹du, miasto mog³o u nas
wykupiæ dla szkó³ us³ugê, pole-
gaj¹c¹ na udostêpnieniu stadio-
nu, wraz z obs³ug¹. 

- Na modernizacjê stadionu
uda³o siê jednak pozyskaæ
pieni¹dze z miejskiej kasy?
Mo¿e rozwi¹zaniem finanso-
wych problemów klubu by³a-
by sprzeda¿ czêœci obiektów,
w tym stoj¹cej po drugiej
stronie ulicy Podskarbiñskiej
zamkniêtej hali?

- Miejska dotacja by³a zna-
cz¹cym, ale nie jedynym
Ÿród³em finansowania inwesty-
cji, która ci¹gnê³a siê zreszt¹ 20
lat. Co do sprzeda¿y – nie jeste-
œmy w³aœcicielami gruntów. Od

lat zabiegamy o uregulowanie
stanu prawnego nieruchomoœci,
niestety – jak dot¹d bezskutecz-
nie. Gdybyœmy byli w³aœcicie-
lami, to te¿ nie chcia³bym
sprzeda¿y, a wykorzystania te-
go terenu pod budowê nowo-
czesnego obiektu wielofunk-
cyjnego (hali lekkoatletycznej,
gdzie mo¿na by równie¿ orga-
nizowaæ koncerty, wystawy,
itp.) wraz z zapleczem komer-
cyjnym (hotel, sklepy, salony
odnowy biologicznej) - którego
dzia³anie pozwoli³oby na utrzy-
manie czêœci sportowej. O tym,
¿e jesteœmy zdolni do realizacji
tak du¿ego przedsiêwziêcia,
niech œwiadczy modernizacja
stadionu. Obiekt, którym obe-
cnie dysponujemy, spe³nia
œwiatowe standardy, posiada
nowoczesn¹ aparaturê pomiaro-
w¹, pozwalaj¹c¹ na organizacjê
du¿ych imprez lekkoatletycz-
nych, budzi zachwyt goœci z ca-
³ej Polski i zza granicy. 

- Jak wygl¹da codzienna
dzia³alnoœæ „Or³a”, ilu zawo-
dników rozwija tu swoje
umiejêtnoœci?

-  Sytuacja finansowa klubu
jest trudna, co sprawia, ¿e nie
mo¿emy obj¹æ swoim dzia³a-
niem takiej liczby m³odych lu-
dzi, jak byœmy chcieli. Obecnie
w klubie trenuje ok. setka lek-
koatletów, po 10-15 osób licz¹
sekcje tenisa ziemnego oraz ko-
larstwa niepe³nosprawnych.

- Dzisiejsi zawodnicy kon-
tynuuj¹ chlubne tradycje.

- W okresie miêdzywojen-
nym tu w³aœnie rodzi³a siê pol-
ska potêga w biegach d³ugody-
stansowych. Pierwsze swoje
kroki w karierze sportowej sta-
wia³ na stadionie „Or³a” (mie-
szcz¹cym siê wówczas kilkaset
metrów st¹d) Janusz Kusociñ-
ski. W 1928 r. mistrzem Polski
w maratonie by³ Józef Milcz
z „Or³a”, Tadeusz Adamczyk
w 1930 r. zosta³ mistrzem Pol-
ski w biegu na trzy tys. metrów
z przeszkodami, reprezentan-
tem Polski by³ Józef Kowalski
(na 5 i 10 tys. m). Mieliœmy te¿
znacz¹ce osi¹gniêcia po woj-
nie, równie¿ w bliskich nam
czasach. Mo¿na tu wspomnieæ
tyczkarza Andrzeja Gawendê,
finalistê Mistrzostw Europy,
czy Dariusza Bontruka, mistrza
Polski z roku 1995 w skoku
w dal oraz wielu innych. I co
warto odnotowaæ, s¹ to sukcesy
zawodników, którzy od dziecka
byli naszymi wychowankami,
a nie zostali sprowadzeni z in-
nych miast. Najwiêkszym od-
kryciem ostatnich lat jest Joan-
na Kocielnik, finalistka olim-
piady w Pekinie w biegu roz-
stawnym 4x100 m. 

- Wci¹¿ jednak lekka atle-
tyka nie dorównuje popular-
noœci¹ innym sportom, choæ-
by pi³ce no¿nej.

- Lekka atletyka ma to do sie-
bie, ¿e tutaj æwicz¹ trzy tysi¹ce,
a ogl¹da to tysi¹c widzów, ina-
czej ni¿ w pi³ce no¿nej, gdzie po
boisku biega 22 zawodników,
a 30 tys. ludzi kibicuje. Jest to
wiêc sport w wiêkszym stopniu
zawodników, ni¿ kibiców.
A przy tym to od lekkiej atlety-
ki, a nie od pi³ki, rozpoczyna siê
sportowy rozwój: dziecko naj-
pierw biega, skacze, rzuca. Lek-
ka atletyka daje bazê do rozwi-
jania talentów sportowcom ró¿-
nych dyscyplin, wiêc s³owa
o jej królewskim charakterze s¹
w pe³ni uzasadnione. Nas cieszy
ka¿dy nowy zawodnik, ka¿dy
rodzic przychodz¹cy na stadion
„Or³a”, ¿eby zapisaæ dziecko na
treningi. I wielk¹ satysfakcj¹
jest dla nas fakt, ¿e zbudowali-
œmy obiekt, który mo¿e s³u¿yæ
zarówno najlepszym na œwiecie
zawodnikom, jak i najm³od-
szym, rozpoczynaj¹cym dopie-
ro swoj¹ przygodê ze sportem.

Rozmawiał 
Przemysław Bogusz

Wysokie loty praskiego „Orła”
O tegorocznym lecie na stadionie przy Podskarbiñskiej, ambitnych
planach i finansowych realiach mówi w rozmowie z „Mieszkañcem”
Andrzej Szyszko, prezes Klubu Sportowego „Orze³”.
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