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ABUD
ul. Patriotów 208

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

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

TRANSPORT GRATIS!

Warszawa
w Eurolandzie

Warszawa ma to szczêœcie,
¿e o wyborcze miejsca ubiegaj¹
siê tu tuzy polskiej polityki.
W czerwcowych wyborach do
Parlamentu Europejskiego (sie-
dziba w Strasburgu i Luksem-
burgu, a nie tylko w Brukseli, jak
sie powszechnie uwa¿a!) wy-
startuj¹ jako liderzy swych list
partyjnych m.in. Danuta Hüb-
ner, Micha³ Kamiñski, Janusz
Piechociñski czy Wojciech Olej-
niczak. Kto by nie wygra³ - wsty-
du nie bêdzie. Niech wiêc decy-
duj¹ polityczne preferencje war-
szawiaków.

Do ¿adnego z kandydatów nie
mam ¿adnego, sto³ecznego
przes³ania. To nie ta ranga wy-
borów. Europose³ ma dbaæ
o stan stosunków miêdzynaro-
dowych, kreowaæ politykê go-
spodarcz¹ w Eurolandzie, two-
rzyæ prawo na miarê Schengen,
a nie zajmowaæ siê warszawski-
mi ulicami. A przynajmniej nie
bezpoœrednio. Co najwy¿ej kreu-
j¹c bud¿et na nastêpne lata.

A bêdzie to bud¿et specyficz-
ny, sprz¹tania po wielkim kryzy-
sie. Si³¹ rzeczy, wszystkie kraje
bêd¹ walczyæ o jak najwiêksze
fundusze dla siebie, bo wyjd¹
z recesji os³abione. I bêd¹ chcia-
³y ograniczyæ swoje wp³aty, bo
pañstwowe kiesy bêd¹ pustawe.

Nasi Europos³owie musz¹ siê
wiêc wykazaæ zmys³em praw-
dziwych mê¿ów stanu. Nie
ograniczaæ pola widzenia tylko
do swojego kraju (ju¿ nie po-
wiem – województwa, miasta
czy dzielnicy), a jednoczeœnie
tak dzia³aæ, jakby byli superpar-
tykularnymi stra¿nikami polskich
interesów. Bo rywali z innych
krajów bêd¹ mieli z pierwszej
pó³ki. Tomasz Szymański
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Universam Grochów
I piętro

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

U NAS NAJTANIEJ!
✴ DUŻY WYBÓR BRYLANTÓW 
PO PROMOCYJNYCH CENACH!
W ciągłej sprzedaży NAJNOWSZE WZORY
dużych i małych rozmiarów pierścionków

Ekskluzywne wyroby ze złota –50%
❤ Oryginalne wzory obrączek ❤

Medaliki, łańcuszki – nowe wzory!
Najnowsza kolekcja wyrobów 

z bursztynu i srebra.
KOKOMUNIJNA PROMUNIJNA PROMOCJA!!!MOCJA!!!
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W niedzielę 7 czerwca od 800 do 2200

wybieramy nowy Europarlament.
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

W peruce i sztucznych w¹sach
chcia³ wy³udziæ kredyt

W banku podawa³ siê za Piotra £. Chcia³ wy³u-
dziæ kredyt w wysokoœci 35 tys. z³otych. Posiada³
nie swój dowód osobisty i prawo jazdy. Zaœwiad-
czenie o zatrudnieniu i potwierdzenie ubezpie-
czenia zakupi³ na bazarze. Zadba³ o charakteryza-
cjê, mia³ perukê i sztuczne w¹sy. Pracownica
banku jednak wykaza³a czujnoœæ, nabra³a podej-
rzeñ, ¿e mê¿czyzna, który przyszed³ ubiegaæ siê
o kredyt, chce pieni¹dze wy³udziæ.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze ustalili, ¿e
podaj¹cy siê za 48-letniego Piotra L. mê¿czyzna
w rzeczywistoœci nazywa siê Janusz D. i ma lat
40. Na widok funkcjonariuszy podejrzewany po-
³kn¹³ kartê ze swojego telefonu. Janusz D. trafi³
do aresztu na trzy miesi¹ce. Funkcjonariusze ma-
j¹ informacje, ¿e zatrzymany mê¿czyzna ma ju¿
na swoim koncie inne podobne przestêpstwa. 

Dwie pijane kobiety napad³y na staruszka
47-letnia Barbara R. i 27-letnia Agnieszka R.

wpad³y w rêce wawerskich wywiadowców tu¿ po
tym, jak  napad³y na przystanku na 78-latka, prze-
wróci³y go, pobi³y i usi³owa³y ukraœæ telefon ko-
mórkowy. Policjê wezwali pasa¿erowie autobusu.
Dwie kompletnie pijane kobiety zosta³y zatrzy-
mane. Ka¿da z nich mia³a po 3 promile alkoholu
we krwi. Barbara R. i Agnieszka R. przyzna³y siê
do winy i dobrowolnie podda³y karze. 

Skaka³ po samochodach
„Ja tylko przeskoczy³em z maski citroena na

maskê lanosa”. Tak t³umaczy³ siê zatrzymany
przez wywiadowców z Wawra 14-letni Patryk K.
Ch³opak zniszczy³ karoseriê dwóch zaparkowa-
nych pojazdów. Wartoœæ strat w sumie wynios³a
prawie tysi¹c z³otych. Zajmie siê nim s¹d rodzin-
ny i nieletnich.

Odpowie za 5 rozbojów
Po³udniowoprascy kryminalni trafnie wytypo-

wali, a potem zatrzymali 17-letniego Sebastiana G.
W przeci¹gu niespe³na miesi¹ca dokona³ piêciu
rozbojów. Dwukrotnie napada³ tego samego dnia.
Dzia³a³ zarówno sam, jak i wspólnie ze znajomymi.
W czasie dokonywania przestêpstw bi³ swe ofiary,

dusi³, grozi³ no¿em. W sumie ukrad³ 5 telefonów
komórkowych i gotówkê. Straty oszacowano na
kwotê 2800 z³otych. Policjanci z wydzia³u krymi-
nalnego po³udniowopraskiej komendy przeanalizo-
wali zawiadomienia o dokonanych rozbojach, które
wp³ynê³y w ostatnim czasie. 17-letni Sebastian G.
zosta³ zatrzymany we w³asnym mieszkaniu. 

Przystawia³ wiatrówkê 
do skroni najbli¿szych

38-letni Dariusz J. wpad³ w rêce policjantów
w trakcie awantury domowej. Mê¿czyzna bêd¹c
pod wp³ywem alkoholu znêca³ siê psychicznie
i fizycznie nad swoj¹ konkubin¹ i dzieæmi, 15-let-
nim ch³opcem i 8-letni¹ dziewczynk¹. Mê¿czy-
zna podczas ataku sza³u przystawia³ kolejno
wszystkim cz³onkom rodziny wiatrówkê do skro-
ni i grozi³, ¿e ich pozabija. Policjanci b³yskawicz-
nie opanowali sytuacjê. 38-letni Dariusz J. zosta³
zatrzymany, a wiatrówka zabezpieczona.

Z³apany na gor¹cym uczynku
Policjanci z Wawra zostali zaalarmowani przez

S³u¿bê Ochrony Kolei, która ujê³a na gor¹cym
uczynku 54-letniego mê¿czyznê. Zygmunt W.
chcia³ ukraœæ transformator. Wpad³ w momencie,
gdy odkrêca³ metalow¹ obudowê urz¹dzenia. Zyg-
munt W. przyzna³ siê do winy. Zosta³ zatrzymany
i umieszczony w policyjnym areszcie. Przedsta-
wiono mu zarzut usi³owania dokonania kradzie¿y.
Stró¿e prawa sprawdz¹ równie¿, czy mê¿czyzna
wczeœniej nie dokonywa³ podobnych czynów.

I Straży Miejskiej

20 maja stra¿nicy miejscy zauwa¿yli troje na-
stolatków siedz¹cych z butelkami piwa w krza-
kach nad wod¹ w Parku Skaryszewskim. Na wi-
dok funkcjonariuszy 18-letni Bart³omiej B. ukrad-
kiem schowa³ do plecaka dwie paczki papierosów.
Wzbudzi³o to zainteresowanie stra¿ników, którzy
poprosili by pokaza³ im co w nich jest. Okaza³o
siê, ¿e w jednej by³a niewielka iloœæ marihuany,
a w drugiej porcja kokainy. Ca³¹ trójkê przewie-
ziono na komendê przy ul. Grenadierów, gdzie
Bart³omiej B. zosta³ zatrzymany. toms

Warszawa ul. Grochowska 45D
Dzia³y, sklep tel. 022 871-30-30 Serwis tel. 022 740-01-60
SSpprrzzeeddaażż  ––  MMoonnttaażż  OOPPOONN  ––2200%%!!
Pn-pt. 800-1800 Sob. 800-1300 e-mail: info@motopartner.pl
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SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

Wielu historyków i publicy-
stów datuje now¹ historiê Eu-
ropy od zburzenia muru ber-
liñskiego w listopadzie 1989
roku. A przecie¿ nie by³oby
zburzenia muru bez funda-
mentu, jaki nowej historii da-
³a Solidarnoœæ i le¿¹ca u jej
podstaw pierwsza pielgrzym-
ka Jana Paw³a II do Polski,
trudno te¿ obchodziæ dwu-
dziestolecie naszej wolnoœci
w oderwaniu od jej zaczynu.

Z tym wiêkszym uznaniem
przyjêto prezentacjê w Pa³acu
Arcybiskupów niezwyk³ego
albumu „Jan Pawe³ II, syn
tej ziemi”, wydanego przez
wyd. Bia³y Kruk.

Niezwykle starannie wyda-
ny, obszerny album, zawiera
papieskie homilie i prze-
mówienia (tak¿e nieformalne)
z pielgrzymki do Ojczyzny
w 1979 roku, bogato ilustro-
wane fotografiami Adama Bu-
jaka i Ryszarda Rzepeckiego.
S³owo wstêpne napisa³ Abp
Kazimierz Nycz, który pod-
czas prezentacji albumu pod-
kreœli³ szczególn¹ wymowê
zdjêcia z wizyty Ojca Œwiête-
go w obozie zag³ady w Brze-
zince, gdzie wœród zaproszo-
nych dostojników koœcielnych
siedzi m³ody Joseph Ratzin-
ger, dzisiejszy Benedykt XVI.

Ryszard Bujak przyzna³, ¿e
nie³atwo by³o po tylu latach
odnaleŸæ nieuszkodzone ma-
teria³y, ale ich zgrzebnoœæ
podkreœla zgrzebnoœæ czasów,
w których ¿yliœmy. 

Znakomity dokumentalnie
album pokazuje Jana Paw³a II
takim, jakim pamiêta Go wie-
lu. Obok s³ów m¹drych i wa¿-
nych jest i zdjêcie z Krakowa
z podpisem: „Ksiêdza pra³ata
Franciszka Walencika, probo-
szcza katedry wawelskiej,
który p³aka³ podczas po¿e-
gnania, Jan Pawe³ II wzi¹³
w ramiona i powiedzia³:
Ch³opie! Czemu beczysz!
Przecie¿ to nie ty zosta³eœ pa-
pie¿em.”

Wykonano wielk¹, wa¿n¹
pracê, której nadano piêkn¹ sza-
tê graficzn¹ i edytorsk¹. Dzie³o
tym wa¿niejsze, ¿e stanowi¹ce
cenny dokument dla wiêkszoœci
naszego spo³eczeñstwa – któ¿
bowiem z nastolatków, a nawet
czterdziestolatków, którzy byli
wówczas dzieæmi, pamiêta ten
wa¿ny czas i zdarzenia, które
w konsekwencji pozwoli³y nam
zmieniæ Polskê, Europê i, co za
tym idzie, oblicze wspó³czesne-
go œwiata. eGo

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

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

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

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

„Syn tej ziemi” – 30-lecie 
pierwszej pielgrzymki do Polski
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Na zakoñczonych w niedzie-
lê 54 Miêdzynarodowych Tar-
gach Ksi¹¿ki pad³ rekord fre-
kwencji. Odwiedzi³o je ponad
piêædziesi¹t tysiêcy osób.  Miê-
dzynarodowe Targi Ksi¹¿ki
odbywa³y siê od czwartku do
niedzieli w warszawskim
PKiN. Wziê³o w nich udzia³
blisko 500 wydawców z 31 kra-
jów. Goœciem honorowym im-
prezy by³a w tym roku Rada
Europy. 

� � �
Budowa Mostu Pó³nocnego -

sta³a siê faktem. Przez dwa ty-
godnie potrwaj¹ wstêpne prace,
na pocz¹tku czerwca budowa
przeprawy - ruszy pe³n¹ par¹.
Dojazd z Bia³o³êki do lewo-
brze¿nej czêœci miasta to droga

przez mêkê. Kierowcom pozo-
staje zakorkowana Modliñska
i wymagaj¹cy remontu most
Grota- Roweckiego. Rozwi¹za-
niem ma byæ Most Pó³nocny.
Kilkakrotnie uniewa¿niano
konkursy. W kwietniu w³adze
miasta podpisa³y umowê z pol-
sko-hiszpañskim konsorcjum
Pol-Aqua i Sando. Most Pó³-
nocny ma byæ gotowy pod ko-
niec 2011 roku.

� � �
Z okazji Dnia Dziecka Mia-

sto Sto³eczne Warszawa zapra-
sza wszystkie dzieci wraz z ro-
dzicami na wielkie œwiêtowa-
nie. Przez 4 najbli¿sze tygo-
dnie, a¿ do 17 czerwca zorgani-
zowanych zostanie ponad 160
bezp³atnych imprez. Wiêcej na
www.um.warszawa.pl/dzien-
dziecka2009, gdzie znajduje siê
wykaz wszystkich wydarzeñ
oraz programy wybranych
atrakcji.

� � �
W ramach Akademii e-Se-

niora UPC w Warszawie rusza
kolejna edycja kursów dla se-
niorów. Osoby, które ukoñczy³y
50 rok ¿ycia i s¹ zainteresowa-
ne nauk¹ obs³ugi komputera
i Internetu mog¹ to zrealizowaæ
zapisuj¹c siê na kurs dla senio-
rów w Oœrodku Edukacji Kul-
turalnej SBM „Grenadierów”
al. Stanów Zjednoczonych 40.
Zapisy telefoniczne 022 673-
60-63. Ka¿dy uczestnik kursu
otrzyma podrêcznik oraz prawo
do uczestnictwa w bezp³atnych
konsultacjach po zakoñczonym
kursie. 

� � �
Martynka Naro¿niak uczest-

niczka sekcji tañca nowocze-
snego w Klubie Kultury „Mary-
sin” reprezentowa³a Polskê na
Mistrzostwach Œwiata w Tañcu
Sportowym w Serbii. Martynka
zosta³a mistrzyni¹ œwiata w ka-
tegorii Disco Freestyle Solo
Mini F oraz wicemistrzyni¹
œwiata  w kategorii Disco Dan-
ce Solo Mini F. Dodatkowo za-

jê³a 3 miejsce na œwiecie w ka-
tegorii HIP HOP oraz 5 miejsce
w Dance Show. 

� � �
Fundacja na rzecz zwierz¹t

„Przytul Psa” organizuje 30 ma-
ja w godz. 10.00-20.00, nad Do-
lin¹ S³u¿ewieck¹ (przy ul. Jana
Sebastiana Bacha) charytatyw-

ny piknik dla mi³oœników zwie-
rz¹t. W programie m.in. prezen-
tacja kotów i psów do adopcji,
porady weterynarza i behawio-
rysty, edukacja z zakresu zapo-
biegania bezdomnoœci, k¹cik
dla mi³oœników kotów, loteria
fantowa, kiermasz, wystêpy ar-
tystyczne. Wiêcej informacji:
www.przytulpsa.pl/event

� � �
Na rodzinny piknik zaprosi³a

16 maja dzieci wraz z rodzica-
mi Szko³a Podstawowa nr 163
przy ul. Osieckiej. Dzieci mia³y
okazjê zaprezentowaæ wszech-
stronne umiejêtnoœci artystycz-

ne, braæ udzia³ w wielu konkur-
sach, m.in. w zawodach na ce-
lowanie najprawdziwszym wê-
¿em stra¿ackim pod ciœnie-
niem; nie brak³o te¿ konkuren-
cji rodzinnych. Prace plastycz-
ne m³odych artystów podczas
piknikowej aukcji osi¹ga³y
kwoty nawet kilkudziesiêcio-
z³otowe! Podziwiano pokazy
policyjne, ratownicze i stra¿ac-
kie, a zainteresowani mogli
udaæ siê do zaparkowanego
przy szkole ambulansu Regio-
nalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa i hono-
rowo oddaæ krew. 

� � �
3 i 4 czerwca na terenie Pra-

skiej Gie³dy Spo¿ywczej przy
ul. Pi³sudskiego w Z¹bkach
w ramach V Dni Produktu
Tradycyjnego „Polskie Sma-
ki” - Sklep Benedyktyñski
z ul. Grochowskiej 56 (róg
Podolskiej) zaprezentuje tra-

dycyjne produkty z klasztor-
nej kuchni. 

� � �
Osteoporoza dotyka g³ównie

kobiety w wieku pomenopau-
zalnym i jest jedn¹ z najciê¿-
szych chorób XXI wieku.
W celu kontrolowania ryzyka
zachorowania, a tak¿e diagno-
styki wykonuje siê tzw. badanie
gêstoœci koœci - densytometriê.

Osoby zainteresowane mog¹
siê zbadaæ bezp³atnie w Poradni
Osteoporozy „Osteomed” ul.
Saska 61, tel. 022 616-17-40.
Akcja diagnostyczna skierowa-
na jest do pacjentów po 65 roku
¿ycia, nie leczonych na osteo-
porozê. Niewymagane jest
skierowanie od lekarza POZ.
Iloœæ miejsc ograniczona – do
30 czerwca br. 

� � �
W sobotê 6 czerwca br. o go-

dzinie 8.00 w Oœrodku Eduka-
cji Kulturalnej SBM „Grena-
dierów” Al. Stanów Zjednoczo-
nych 40 przyjmowaæ bêdzie
Clive Harris. Osoby chc¹ce
skorzystaæ z pos³ugi Uzdrowi-
ciela mog¹ siê zg³aszaæ bez bi-
letu.

(ab) (kjasiek)(mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Koœció³ Œwiêtej Trójcy w Koby³ce ul. Ko-
œcielna 2 - Miêdzynarodowy Festiwal „Per³a
Baroku - Koncerty Mistrzów” 2009 – 7
czerwca godz. 19.00 - „Najlepszy Barok Œwia-
ta” Christophe Coin - najlepszy wiolonczelista
barokowy na œwiecie w recitalu solowych suit
J.S.Bacha; 10.06. godz. 19.00 - „Arie wyœpie-
wane z mi³oœci¹” Ewa Lewandowska - sopran
spinto finalistka programu „Mam Talent”, Piotr
Sa³ajczyk - fortepian; wstêp wolny; 11 czerwca
o godz. 19.00 - 12-letni Szymon Nehring oraz
Gosia Nakonieczna; Czwarty koncert 12 czerw-
ca, godz. 19.00 wyst¹pi zespó³ Accademia Stru-
mentale Italiana Nerona; 14 czerwca, godz.
19.00 - Orkiestra Wratislavia i soliœci: Krzysztof
Pe³ech - gitara, oraz J.J. Bokun - klarnet. 
�� Klubokawiarnia „Legalna” ul. Terespolska
4 - Festiwal „Literatura na peryferiach”
Wieczór 38. 28 maja, godz. 19.00 „Sen o szko-
le” Spotkanie z Piotrem Zaremb¹ poœwiêcone
jego najnowszej ksi¹¿ce „Romans licealny”.
Wstêp wolny; 
�� Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³u-
dnie ul. Podskarbiñska 2 – 28.05. godz. 19.00
„¯ycie zaczyna siê po piêædziesi¹tce” – specjal-
ny jubileuszowy program Kabaretu Filip z Kono-
pi, wstêp wolny; 29.05. godz. 19.00 Wieczór
z teatrem TM – PREMIERA -„Sara & Joe” T.
Kêpiñskiego, wstêp 10 z³; 30.05. godz. 19.00
Wieczór z Teatrem Tm – „Sara& Joe” T. Kêpiñ-
skiego, wstêp 10 z³; 31.05. godz. 11.00 „Owoco-
wy raj.” Spektakl dla dzieci przedstawi Teatr Wa-
riacja, wstêp: 3 z³; godz. 19.00 Wieczór z teatrem
TM – „Sara & Joe” T. Kêpiñskiego, wstêp 10 z³;
��Klub Kultury „Goc³aw” Filia Centrum Pro-
mocji Kultury ul. Abrahama 10 - 28.05. godz.
18.30-20.00 „Kwiaty polne w bukietach” - Spo-
tkanie z florystk¹ Beat¹ Chwaleba, po³¹czone
z warsztatami w ramach zajêæ Akademii Cz³o-
wieka Aktywnego. Udzia³ bezp³atny; 29.95.
godz. 18.00 Wernisa¿ wystawy prac malarstwa
i rysunku KK Goc³aw; 1.06. godz. 17.00 – 20.00
Dzieñ Dziecka w KK Goc³aw - Warsztaty pla-
styczne dla dzieci, Turnieje szachowe, pokaz Ze-
spo³u Tañca Nowoczesnego KKG; godz. 18.30
Wystêp m³odzie¿owego zespo³u Studia BUFFO;
godz. 19.00 – „Bombonierka” - koncert w wyko-
naniu adeptów studia wokalno – estradowego
dzia³aj¹cego w KK Goc³aw. Wstêp wolny; 8.06.
godz. 19.00 „W rytmie tanga” – najpopularniej-
sze arie operetkowe w wykonaniu Ma³gorzaty
Kubala i Roberta Rafa³ko. Wstêp wolny;

��Aula Ratusza Dzielnicy Rembertów al. gen.
A. Chruœciela 28 – 28.05. godz. 18.00 „Agonia
komunizmu rozpoczê³a siê w Polsce” Spotkanie
autorskie ze Zbigniewem Branachem; 
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska
14 - 28.05. godz. 16.00-17.00 Konkurs plastycz-
ny „Wiosna 2009” „Ilustracje do wybranych le-
gend zwi¹zanych z Warszaw¹”- og³oszenie wy-
ników i wernisa¿ prac; 29.05. godz. 17.00 -
20.00 Rodzinna majówka przy ognisku;
�� Oœrodek Kultury w dzielnicy Weso³a ul.
Starzyñskiego 21 – 31.05 godz. 15.00 Dzieñ
Dziecka; 5.06. godz. 19.00 „OdnaleŸæ w sobie”
– wieczór autorski oraz promocja tomiku wier-
szy Barbary Bia³ow¹s; 10.06. godz. 16.00 „+/-
Czterdziestolatek” spotkanie Klubu Seniora;
godz. 18.00 „Bo¿e Cia³o i zwyczaje Oktawy Bo-
¿ego Cia³a” – prelekcja po³¹czona z pokazem
slajdów w wykonaniu antropologa kultury –
Agnieszki Tomaszczuk-Roso³owskiej;
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych Pogodna – Fi-
lia Oœrodka Kultury Weso³a, ul. Jana Paw³a
II 25–28.05. godz. 19.30 – Czwartkowe wieczo-
ry muzyczne; 31.05. godz. 16.00 Teatrzyk Ma-
rionetkowy „Iskierka” Aleksandry Góreckiej;
�� Galeria Nigdy-Nigdy ul. Grochowska 282
w podwórku – 6.06. godz. 18.00 - bliskie spotkanie
z literatur¹ irlandzk¹ „Niebo w dowolnym kolorze”;
�� Park Praski – 30.05. Piknik zdrowotny
„Zdrowie naszych dzieci w naszych rêkach”;
31.05. Plener Praski w godz. 10.00–17.00 – pre-
zentacje artystyczne przedszkolaków z pó³nocno-
praskich przedszkoli, wystêpy dzieci ze szkó³ pod-
stawowych (m.in. grupa Cheerleaders), wystêpy
zespo³u „Dzieci z Brod¹” oraz przedstawienie
pt.:„Pch³a Szachrajka”; w godz. 20.00–23.00 wido-
wisko poetycko-muzyczne pn. „Anio³y nad Prag¹”,
w wykonaniu grupy „Trzy Dni PóŸniej”, Ma³gorza-
ty Wojciechowskiej, zespo³u Wojciech Majewski
Quintet z goœcinnym udzia³em Stanis³awa Soyki;
�� Pola Mokotowskie, róg Al. Niepodleg³oœci 
i ul. Wawelskiej – 30 maja w godz. 14.00-22.00 
– wielki festyn z okazji obchodów Jubileuszu
140-lecia warszawskiej spó³dzielczoœci spo¿yw-
ców. W programie konkursy, gry i zabawy dla
dzieci, dmuchane zje¿d¿alnie, pokazy cyrkowe,
gimnastyczne. Wystêpy artystyczne. Wystêp
Kabaretu „Rak”. Koncert Gwiazdy Wieczoru
Natalii Kukulskiej. Mammobusy – bezp³atne bada-
nia profilaktyczne dla kobiet. Kiermasz produktów
spo¿ywczych po³¹czony z degustacj¹. Na zakoñ-
czenie imprezy pokaz sztucznych ogni.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Rodzina zmar³ego tragicznie motocyklisty prosi
o pomoc œwiadków wypadku, który wydarzy³ siê
w pi¹tek, 28 listopada 2008 r. w Warszawie na 
ul. Grochowskiej przy skrzy¿owaniu z ul. Podolsk¹
(przystanek tramwajowy Kwatery G³ównej) ok.
12.00-12.30. Kontakt telefoniczny: (0049) 176-24-
04-43-48; 0501-724-101; 022 870-42-71

K O M U N I K A T W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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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.
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PRACOWNIA 
FOTOGRAFICZNA 
�� wywo³ywanie i skanowanie

negatywów i slajdów
�� powiêkszenia barwne i czarno-bia³e   
�� REPRODUKCJE I RETUSZ starych zdjêæ
�� oprawa zdjêæ i obrazów
�� fotografowanie analogowe i cyfrowe

ul. Grochowska 333 A
tel./fax 022 810 13 32 www.profotel.pl

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

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

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON LETNI!

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

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

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

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

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

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

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

Wizualizacja



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    5555

REKLAMA REKLAMA

stwo obywatelskie nie czeka na
odgórnie wydawane nakazy, za-
kazy, a obywatel dzia³a nie
z przymusu, lecz z poczucia
obowi¹zku i odpowiedzialnoœci
za dobro ca³ej spo³ecznoœci,
o któr¹ dba. Zamiast jêczeæ, ¿e
„ktoœ” powinien „coœ” z „tym”
zrobiæ, robi to sam. Na przyk³ad
przechodzi jezdniê na zielonym
œwietle nie po to, by unikn¹æ

mandatu, ale poniewa¿ tak chce
i ma poczucie odpowiedzialno-
œci za cz³onków spo³eczeñstwa,
w którym ¿yje.

Wœród moich i Pañstwa s¹-
siadów nie brak takich osób.
Obserwujemy te¿ inne postawy:
nie reagowanie, gdy dzieciaki
kupuj¹ w sklepie papierosy lub
piwo (a czy to moje dzieciaki?!),
niedostrzeganie, ¿e ktoœ w skle-

pie kradnie lub cichcem objada
siê towarem z pó³ek, nie p³ac¹c
(a bo to mój sklep?!), przymyka-
nie oczu, gdy po imprezie ktoœ
siada za kierownicê po paru
drinkach (na szczêœcie to nie ja
z nim jadê!).

Czy wykazuje postawê oby-
watelsk¹ ten, kto „reanimuje”
rozbite do cna auta, nazywane
„trumnami na kó³kach” dla kie-
rowcy i dla tych, którzy napato-
cz¹ siê po drodze? Nie zg³asza-
j¹c do Sanepidu, ¿e zatruli nas
w ulicznym kebabie, wykazuje-
my dba³oœæ o spo³ecznoœæ czyli
innych, czy o w³asny, œwiêty
spokój? A co powiecie o pracy
„na czarno”, bez podatku od
pensji? Podatku, który jest cz¹-
stk¹ powa¿nych sum, buduj¹-
cych nasz standard ¿ycia: bez-
pieczeñstwo, publiczne szko³y,
remonty dróg, dop³aty do leków. 

W spo³eczeñstwie obywatel-
skim ¿yje siê znacznie lepiej, milej,
bezpieczniej. Dlatego, zamiast
o nim gadaæ, trzeba je tworzyæ.

Kto ma siê tym zaj¹æ? To pro-
ste. Ty. Ja. I ca³a reszta nas!

żu

Kobiecym okiem

Kazimierz G³ówka ze zgroz¹ obserwowa³ sceny rozgry-
waj¹ce siê wokó³ bazaru na placu Szembeka. W ka¿d¹ so-
botê to samo - kierowcy z ob³êdem w oku szukali miejsca do
zaparkowania. Jedni blokowali drugich, trzeci uparcie cze-
kaj¹c na wjazd do podziemnego gara¿u za nic mieli wszyst-
kich, którym blokowali przejazd. Widok zbola³ej ulicy by³
jednak niczym w porównaniu z widokiem zbola³ego Eusta-
chego Mordziaka, którego pan Kazio wypatrzy³ w t³umie.  -
Znowu k³opoty? - zapyta³ domyœlnie. 

Eustachy machn¹³ rêk¹ zrezygnowany. Bazar hucza³
gwarem. Jak¿e by³ w maju odmieniony, jak¿e inny od tego
paŸdziernikowego, czy listopadowego. Otwarty na prze-
strza³, ze straganami mieni¹cymi siê czerwieni¹ œwie¿ych
truskawek, ¿ó³cieniem m³odych kartofli, têcz¹ œwie¿ych
warzyw i wszystkimi barwami kwiatów. Konwalie, tulipany,
ró¿yczki. A w doniczkach: niecierpki, pelargonie, surfinie,
margerytki, begonie, petunie, lobelie, werbeny…   

Po chwili wyraŸnie cierpi¹cy Eustachy zacz¹³
opowiadaæ: - Wiesz pan panie Kaziu, ¿e my z moj¹ Krysi¹,
tak po prawdzie bez œlubu ¿yjemy. Ale swoje rocznice
mamy. Na przyk³ad rocznicê poznania siê. Krysia przypom-
nia³a mi, ¿e w³aœnie zbli¿a siê kolejna i da³a do zrozu-
mienia, ¿e ¿yczy sobie w zwi¹zku z tym coœ b³yszcz¹cego, co
leci od zera do setki w ci¹gu 8 sekund. No to kupi³em jej
wagê… Jak siê na mnie nie wydrze, ¿e niby g³¹b jestem, bo

ka¿dy by siê domyœli³, ¿e chodzi jej o Hondê, a nie o „to
coœ”. Przyznam, ¿e szlag mnie trafi³, bo ca³y Media Markt
schodzi³em, ¿eby naj³adniejsz¹ wagê dla niej wybraæ. Nie
myœl¹c odpyskn¹³em:  - Jak boisz siê utyæ, to wypij setkê
przed jedzeniem. Usuwa poczucie strachu… - Co ja bêdê
panu, panie Kaziu, mówi³. Awantura zrobi³a siê nieziemska.
Z mi³ego nastroju nici, a rocznicy jakby nie by³o. Zreszt¹
jak mog³a byæ, skoro mnie do kuchni na kozetkê wygoni³a. 

- Nie ma co, popisa³eœ siê pan. Trzeba by³o zapytaæ, to
razem mo¿e byœmy na te Hondê wpadli. 

- Ale sk¹d ja jej wezmê na takie auto?
- Na pocz¹tek kupi³oby siê miniaturkê i kwiaty. Nie ma

baby, która nie lubi³aby kwiatów.
- Fakt. Przez tydzieñ przynosi³em jej bukiet i w koñcu

zmiêk³a. Nawet sobie z tej wagi i ze mnie ¿artowa³a. Znowu
by³o przyjemnie. By³em pewien, ¿e wszystko puœci³a w nie-
pamiêæ. Poszliœmy nawet razem na spotkanie maturzystów
z mojego ogólniaka. Od razu zauwa¿y³a pijan¹ kobietê sa-
motnie siedz¹c¹ przy stoliku. - Kto to jest? - zapyta³a.
Odpowiedzia³em, ¿e to moja by³a sympatia. Gdy przerwali-
œmy romans, zaczê³a piæ i od tej pory nigdy nie by³a trze-
Ÿwa… Krysia na to: - Kto by pomyœla³, ¿e cz³owiek mo¿e tak
d³ugo œwiêtowaæ? - Taka pamiêtliwa, cholera! Odegra³a
siê. I co ja mam robiæ?

Pan G³ówka poradzi³ mu z ca³ym spokojem: - Rób pan
dobr¹ minê do z³ej gry. Gdybyœ pan by³ m³odszy
powiedzia³bym panu: - Panie Eustachy, ¿artów nie ma!
Chwila nieuwagi i niekontrolowana iskra namiêtnoœci mo¿e
siê zmieniæ w ognisko domowe. W pana przypadku jednak
jest ju¿ po herbacie. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Stosunki bilateralne

CCCChhhhoooo rrrr ¹¹¹¹¿¿¿¿yyyy ---- ggggeeeeoooogggg rrrr aaaa ffff
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Wszystko zaczê³o siê 11 marca 2009 od konferencji prasowej marsza³ka woje-
wództwa mazowieckiego, Adama Struzika, w Urzêdzie Marsza³kowskim, który mie-
œci siê w budynku kina Nova Praha. Organizatorzy konferencji byli tak uprzejmi, ¿e
zorganizowali mi transport do domu w postaci – i w³aœnie o tê postaæ chodzi. By³a
ni¹ moja kole¿anka „po fachu”, redaktor Krystyna Stanis³awa Górniak, ale repre-
zentuj¹ca du¿o szersz¹ paletê aktywnoœci, poniewa¿ jest ona tak¿e malark¹, poet-
k¹, in¿ynierem ochrony œrodowiska, absolwentk¹ Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach
i Studiów Podyplomowych i dzia³aczk¹ spo³eczn¹ – by³a na przyk³ad radn¹ Gminy
Warszawa-Centrum i dzielnicy Mokotów. W czasie drogi samochodem (eleganckim
jak i ona sama) dowiadujê siê o bardzo ciekawym fakcie z jej biografii, popartym
od razu dokumentacj¹ – pamiêtnikiem jej wujka, ¿o³nierza armii Andersa, chor¹-
¿ego Kazimierza Bocianowskiego. Bo to ona w³aœnie przekszta³ci³a spuœciznê doku-
mentaln¹ wujka prowadzon¹ od Buzu³uku w Zwi¹zku Radzieckim do Monte Cassi-
no, a póŸniej a¿ do powrotu wujka do Polski, w jeden album. Przez ca³y okres wê-
drówki z Andersem, a wiêc przez ponad 3 i pó³ roku, chor¹¿y Bocianowski by³ sze-
fem 12 Kompanii Geograficznej 2 Korpusu. To, wed³ug profesora Bogus³awa Pola-
ka, przewodnicz¹cego Rady Naukowej Instytutu Gen. Stefana „Grota” Roweckiego,
„bardzo wa¿na funkcja logistyczna, wnosz¹ca wiele do zwyciêstw oddzia³ów pierw-
szej linii”. Pani Krystyna powa¿nie pamiêtnik wzbogaci³a. Miêdzy innymi tym oto
wierszem pt. „Wrócili...Wybrali Ojczyznê”. 

Wierni OjczyŸnie // Ochrzczeni bojowo // Walczyli w gardzieli wroga // - Z jed-
nej stromy szumia³o morze // - Z drugiej niepokoi³ Tobruk // Cienie ¿o³nierzy //
W labiryncie pocisków ognia // RzeŸbi³y swoje cia³a // I ch³odnym potokiem szli
// Jakby œlepi pod m³yñskie ko³a // Rozsypuj¹c pot³uczone dusze // By pop³ynê-
³y bez zbêdnych s³ów // Bez grzechu pychy // Lœni¹ce jaskrawo do nieba // By
w sp³owia³ych mundurach // Zagraæ g³ówn¹ rolê // W tym okrutnym dramacie //
Malowanym // Na diabelskim p³ótnie // Potê¿nego obrazu widowiska // P³on¹ce-
go klasztoru // Monte Cassino // By w koñcu przejœæ // Jako jasnow³ose Anio³y //
Przez ciep³¹ Italiê // A jako ofiarne ptaki // Dofrun¹æ do kraju // Do umi³owanej
Polski // Do gruzów // Niez³omnej stolicy...// Mogli wyjechaæ // Mogli  wybieraæ
// Pozostaæ // Lecz bardzo têsknili // P³akali // I powrócili // Dojrzali i twardsi
// Bo bardzo kochali // Wybrali – Ojczyznê”. 

S¹ tu s³owa szczególne: „By w koñcu przejœæ // Jak jasnow³ose Anio³y // Przez
ciep³¹ Italiê”. Wybieram je, by uwzglêdniæ szczególny charakter wielu wpisów do
pamiêtnika chor¹¿ego Bocianowskiego. Oto wpis, który zaczyna siê od w³oskich
s³ów: „Dopo otto mesi di schiavitu tedesca...” - „Po oœmiu miesi¹cach niewoli nie-
mieckiej” – i dalej po polsku „przyszli nasi oswobodziciele. Kto móg³ pomyœleæ, ¿e
bêd¹ nimi Polacy? Czujê siê tak ma³¹ wobec nich, widz¹c, jak siê z nami obchodz¹,
z nami, ma³ymi W³ochami. Wystarczy powiedzieæ, ¿e s¹ chrzeœcijanami. Ze wzrusze-
niem i uznaniem D’Agnese Maria. Montesilvano, 25-6-1944”. Nie wiemy, w jakim
wieku by³a Maria i w jakim sensie mówi³a o sobie i o swoich „my, mali W³osi”, ale
znamienne by³o, ¿e dokona³a tak prostego uto¿samienia Polaków z chrzeœcijanami. 

Ale w Pamiêtniku Szefa Bocianowskiego s¹ nie tylko wpisy powa¿ne. By³ on do-
wódc¹ bardzo popularnym, cz³owiekiem o du¿ym poczuciu humoru, a poniewa¿ lu-
bi³ powtarzaæ s³ówko „aæ”, otrzymywa³ takie wpisy jak ten od I Plutonu Reproduk-
cyjnego (przypuszczam, ¿e chodzi³o o reprodukcjê zdjêæ czy rysunków - ZB): 

„Aæ” z pocz¹tku „aæ” na koñcu // W œrodku rozkaz  z ty³u Szef // Wszystko
w piêknym jasnym s³oñcu // Wœród zieleni w³oskich drzew /// Musisz Szefie w ka¿-
dej strefie // Z Reprodukcj¹ w sztamie byæ // Ma³o szperaæ i nie gderaæ // Jeœli
chcesz w spokoju ¿yæ”. 

To prawda, ¿e Szef Bocianowski ¿y³ w sztamie z Reprodukcj¹. Ale on sam by³ Je-
dyny i Niepowtarzalny.                                    Zygmunt Broniarek

Nie ma to, jak g³osiæ atrakcyj-
ne has³a i w ten sposób zdoby-
waæ popularnoœæ. Przyjemnie
siê tego s³ucha i nawet najbar-
dziej dête frazesy brzmi¹ z pozo-
ru jakoœ dostojnie i wznioœle. 

Jednym z tak wyœwiechtanych
hase³ jest „budowanie spo³e-
czeñstwa obywatelskiego”.
Rzecz sama w sobie chwalebna,
jeœli w ogóle rozumie siê, o co
w tym chodzi; rzecz cenna, gdy
za s³owami idzie dzia³anie. 

„Spo³eczeñstwo obywatelskie
- charakteryzuj¹ce siê aktywno-
œci¹ i zdolnoœci¹ do samoorga-
nizacji oraz okreœlania i osi¹ga-
nia wyznaczonych celów bez
impulsu ze strony w³adzy pañst-
wowej” (Wikipedia). Mówi¹c
zwyk³ym jêzykiem, spo³eczeñ-
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* 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 AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 27.05, 17.06 i 1.07
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

GARNITURY
OBUWIE

BUTY TANECZNE
ul. Trakt Brzeski 58 B

Czynne pon.-pt. 1100-1800

sob. 1000-1400

Spo³eczeñstwo
obywatelskie,
czyli co?

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska

podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. 

i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF

i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

(od ul. Granicznej), 
tel. 789 59 62, 789 61 07

kom. 600 297 508, 600 813 785

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-19.00,
SOB. 9.00-14.00
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Za datê narodzin warszawskiej spó³-
dzielczoœci spo¿ywców przyjmuje siê
1869 rok, w którym powsta³o w War-
szawie Stowarzyszenie Spo¿ywcze
„Merkury”. W tym¿e roku powsta³o
równie¿ Stowarzyszenie Spo¿ywcze
„Oszczêdnoœæ” w Radomiu, a w 1870
roku – Towarzystwo Spo¿ywcze i Ka-
sa Po¿yczkowa „Zgoda” w P³ocku.

Czo³owymi dzia³aczami tego okresu byli: Aleksan-
der Makowiecki, Wiktor Magnus, Antoni Nagórny
i Julian Statkowski. Grupa ta skupia³a siê wokó³ mie-
siêcznika „Ekonomista”, propaguj¹c spó³dzielcze for-
my dzia³alnoœci stosowane w Europie Zachodniej. To

oni przyczynili siê do powo³ania w 1869 r. warszaw-
skiego „Merkurego” i radomskiej „Oszczêdnoœci”
oraz w 1870 r. – p³ockiej „Zgody”.

Polska znajdowa³a siê wówczas pod trzema zabo-
rami: austriackim, pruskim i rosyjskim. Poniewa¿
pierwsze spó³dzielnie powsta³y na terenie zaboru ro-
syjskiego i ruch spo¿ywców by³ tu silniejszy – st¹d
promieniowa³y jego idee – za kolebkê spó³dzielczo-
œci spo¿ywców na ziemiach polskich przyjmuje siê
tzw. Kongresówkê.

Stowarzyszenie Spo¿ywcze „Merkury”, w którego
kierownictwie znaleŸli siê m.in. A. Makowiecki, A.
Nagórny i J. Statkowski, rozpoczê³o dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ i handlow¹ w drugiej po³owie 1869 r. od
uruchomienia trzech sklepów w Warszawie (ul.
Podwale, Elektoralna, Nowy Œwiat) oraz jatki. Z cza-
sem otworzono kilka innych sklepów (przy ul. Mar-
sza³kowskiej, Solec, Kruczej). Zwiêksza³a siê nie tyl-
ko liczba sklepów, ale i cz³onków stowarzyszenia.
W 1869 r. „Merkury” mia³ 1.212 cz³onków, w 1871 r.
– 1.607 cz³onków, a w 1894  r. – ponad 2.000 cz³on-
ków.

W 1911 r. Stowarzyszenie Spo¿ywcze „Merkury”
przyst¹pi³o do Warszawskiego Zwi¹zku Stowarzy-
szeñ Spo¿ywczych. Zmieni³o te¿ nazwê na War-
szawskie Stowarzyszenie Spo¿ywcze (WSS), licz¹c
na przy³¹czenie siê w przysz³oœci do WSS innych
stowarzyszeñ. W 1912 r. WSS po³¹czy³o siê z kilko-

ma innymi stowarzyszeniami w Warszawskie Spó³-
dzielcze Stowarzyszenie Spo¿ywców.

Równolegle powstawa³y i dzia³a³y w Warszawie in-
ne stowarzyszenia spo¿ywcze, w tym m.in. powo³a-
ne w 1907 r. Stowarzyszenie Spo¿ywcze Robotni-
ków Chrzeœcijañskich „£¹cznoœæ” i Stowarzyszenie
Spo¿ywcze Robotników Chrzeœcijañskich „Pra¿an-
ka” na Pradze oraz za³o¿one w 1915 r. Robotnicze
Stowarzyszenie Spo¿ywcze „Samopomoc”  i za³o¿o-
na  w 1916 r. Kooperatywa Robotnicza „Promieñ”.
W 1925 r. WSSS po³¹czy³a siê z kilkoma innymi
spó³dzielniami tworz¹c Warszawsk¹ Spó³dzielniê
Spo¿ywców (WSS). Istnia³o wówczas w Warszawie
15 spó³dzielni zrzeszonych w Zwi¹zku Spó³dzielni
Spo¿ywców Rzeczypospolitej Polskiej. Najwiêcej
cz³onków skupia³a wówczas WSS – ponad 12 tysiê-
cy. WSS mia³a równie¿ najwiêcej sklepów – 28 oraz
jako jedyna notowa³a milionowe obroty – 2.479.225
z³. By³y to jak na ówczesne czasy du¿e osi¹gniêcie.

Warszawska Spó³dzielczoœæ Spo¿ywców, wraz
z ca³ym polskim ruchem spó³dzielczym przechodzi³a
ró¿ne koleje losu, lecz nigdy nie przerwa³a swojej
dzia³alnoœci przypadaj¹cej na trzy stulecia.

Historia Warszawskiej Spó³dzielni Spo¿ywców
„Spo³em” Praga Po³udnie siêga 1937 roku, kiedy
to zrodzi³a siê inicjatywa za³o¿enia Spó³dzielni Spo-
¿ywców „Wyzwolenie”. Uruchomienia spó³dzielni
„Wyzwolenie” podjêli siê dzia³acze Sekcji Spó³dziel-

czej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
/TUR/ i grupy lewicowej PPS z Edwardem Osóbk¹ –
Morawskim  na czele. W 1937 roku za³o¿ono ju¿
pierwszy sklep przy ul. Stalowej 46, rok póŸniej na
Grochowie przy ulicy Stanis³awowskiej, Podskarbiñ-
skiej.

Wybuch II wojny œwiatowej nie przerwa³ dzia³alno-
œci Spó³dzielni, pracownicy i dzia³acze  Spó³dzielni
czêsto z nara¿eniem ¿ycia zaopatrywali sklepy w po-
trzebne  artyku³y ¿ywnoœciowe. Lata powojenne by³y
pocz¹tkiem organizacyjnej konsolidacji Warszaw-
skiej Spó³dzielczoœci  Spo¿ywców jak równie¿ i jej
podzia³ów.

W 1983 roku po uchwaleniu przez sejm PRL usta-
wy „Prawo Spó³dzielcze”, Spó³dzielnia   zosta³a zare-
jestrowana  jako samodzielna  jednostka o nazwie
„Spo³em” Warszawska Spó³dzielnia Spo¿ywców
Praga Po³udnie. Sieæ handlowa obejmowa³a w tym
czasie 377 placówek i 57 zak³adów gastronomicz-
nych. 

Obecnie 5 najwiêkszych warszawskich spó³dzielni
Spo¿ywców: „Spo³em” WSS Œródmieœcie, „Spo³em”
WSS Wola, „Spo³em” WSS Praga Po³udnie”, Spó³-
dzielnia Spo¿ywców „Mokpol” i „Spo³em” WSS ¯oli-
borz prowadzi ogó³em 152 sklepy i daje zatrudnienie
oko³o 2.400 osobom. Przychody ogó³em osi¹gniête
przez nie w 2007 r. wynios³y 576.154 tys. z³. Spó³-
dzielnie te i pozosta³e warszawskie spó³dzielnie spo-

¿ywców wnosz¹ rzetelny wk³ad w rozwój polskiego
handlu.

Warszawska spó³dzielczoœæ spo¿ywców przetrwa-
³a wiêc czasy rozbiorów, dwie wojny œwiatowe, cza-
sy PRL i trudny okres transformacji ustrojowo – go-
spodarczej po 1989 roku. Dzisiaj zachowuj¹c zna-
cz¹cy potencja³ gospodarczy, maj¹tkowy i kadrowy,
kontynuuje swój rozwój, by sprostaæ wci¹¿ wzrasta-
j¹cej konkurencji na warszawskim rynku.

Uroczyste obchody Jubileuszu 140 – lecia warszaw-
skiej spó³dzielczoœci spo¿ywców bêd¹ wspólnymi ob-
chodami organizowanymi przez za³o¿ony w 1991 r.
Krajowy Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Spo¿ywców
„Spo³em” w Warszawie oraz 5 zrzeszonych w nim naj-
wiêkszych warszawskich spó³dzielni spo¿ywców:
„Spo³em” WSS Œródmieœcie, „Spo³em” WSS Wola,
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie”, Spó³dzielnia Spo¿yw-
ców „Mokpol” i „Spo³em” WSS ¯oliborz. Uroczystoœci
odbêd¹ siê 30 maja 2009 r. na terenie Pól Mokotow-
skich, róg Al. Niepodleg³oœci i ul. Wawelskiej, w godz.
14.00-22.00. Honorowy patronat nad uroczystymi ob-
chodami Jubileuszu 140-lecia warszawskiej spó³dziel-
czoœci spo¿ywców objê³a Hanna Gronkiewicz-Waltz
– Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy. W pro-
gramie uroczystoœci s¹ m.in. atrakcje dla dzieci i m³o-
dzie¿y oraz doros³ych, wystêpy artystyczne i kabareto-
we, zakoñczone koncertem Gwiazdy Wieczoru Natalii
Kukulskiej oraz pokazem sztucznych ogni.

Ca³¹ imprezê jubileuszow¹ poprowadzi popularny
aktor i piosenkarz Jacek Borkowski. Imprezie bêdzie
towarzyszy³a ekspozycja historyczna przygotowana
przez Muzeum Historii Spó³dzielczoœci w Warszawie
oraz kiermasz produktów spo¿ywczych po³¹czony
z degustacj¹. Ponadto kobiety w wieku 50–69 lat,
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, bêd¹
mog³y w mammobusie poddaæ siê bezp³atnym bada-
niom mammograficznym.

Niezale¿nie od tego, równie¿ poszczególne spó³-
dzielnie planuj¹ swoje indywidualne obchody jubile-
uszowe. Na przyk³ad „Spo³em” WSS Œródmieœcie
planuje 11 wrzeœnia 2009 r. Galê Jubileuszow¹
w Centrum Olimpijskim w Warszawie. 

Informuj¹c nas o obchodach 140 rocznicy istnienia
Warszawskiej Spó³dzielni Spo¿ywców – Ryszard
Jaœkowski, przewodnicz¹cy Komitetu Organiza-
cyjnego, wiceprezes Krajowego Zwi¹zku Rewi-
zyjnego Spó³dzielni Spo¿ywców „Spo³em”, pod-
kreœli³ w sposób szczególny, ¿e jest to wydarzenie hi-
storyczne, pokazuj¹ce dzia³alnoœæ polskich firm na
przestrzeni wielu lat. Spó³dzielcy mog¹ mieæ pe³n¹
satysfakcjê ze swojego dotychczasowego dorobku.
Jubileusz ten równie¿ œwiadczy o wiêzi z mieszkañ-
cami Warszawy, którzy w pe³ni doceniaj¹ 140 lat tra-
dycji i dba³oœci o klienta ze strony warszawskich
WSS-ów „Spo³em” oraz Spó³dzielni Spo¿ywców
„Mokpol”.              (ab)

140 lat tradycji140 lat tradycji
ii dba³oœci odba³oœci o klientaklienta



Niczym FENIKS z popio³ów tak

JARMARK EUROPA
Powsta³, Jest, Têtni ¯yciem

Zarz¹d spó³ki Kupiec Warszawski
i Kupcy serdecznie zapraszaj¹

hurtowników i detalistów
na B³onia Stadionu X-lecia.

TANIE ZAKUPY
W SAMYM SERCU STOLICY!

7 DNI W TYGODNIU
od 3.00 do 15.00

Kupiec Warszawski Sp. z o.o
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REKLAMA REKLAMA

Marsza³ek Sejmu Najjaœniejszej Rzeczypospolitej cieszy³ siê ostatnio publicznie, i¿
– jeœli wszystko dobrze pójdzie – z Wiejskiej do Brukseli uda siê „wyeksportowaæ”
kilku jego „ulubionych” pos³ów opozycji. Rada Miasta Sto³ecznego Warszawy tyle
szczêœcia nie ma – kandydowanie na europarlamentarzystê wœród radnych miasta
nie cieszy siê powodzeniem. Zdecydowa³a siê na to jedynie dwójka – oboje z koa-
licyjnego obozu Pani Prezydent: sprawiedliwie po jednej sztuce z PO i SLD! I o ile
start kandydatki PO nie wywo³a³ w Radzie wiêkszego zainteresowania, bo choæ ko-
le¿anka ³adna i mi³a, to specjalnie jako aktywny samorz¹dowiec nie zdo³a³a siê je-
szcze zaprezentowaæ, o tyle kandydatowi SLD kibicuj¹ wszyscy. Choæ – co natural-
ne – z ró¿nych pozycji i z ró¿nymi intencjami. 

Nie ulega bowiem w¹tpliwoœci, ¿e Sebastian Wierzbicki nale¿y do – nielicznej w tej
kadencji – grupy „pierwszaków” (od liczby kadencji w Radzie Warszawy) indywidu-
alnoœci. Byæ mo¿e wynika to z jego temperamentu, a mo¿e politycznego obycia.
W swym – nie tak znów d³ugim (rocznik 1977) – ¿yciu zd¹¿y³ ju¿ bowiem otrzeæ siê
zarówno o parlament (asystent poselski Ma³gorzaty Okoñskiej), jak i struktury rz¹-
dowe (prawa rêka ministra Kalisza w MSWiA). W ka¿dym z tych miejsc pozostawi³ po
sobie œlad. Taki ju¿ ma zwyczaj, ¿e gdy coœ robi – to na ca³ego. 

Dok³adnie tak samo by³o od pocz¹tku z pe³nieniem mandatu radnego Warszawy,
zaanga¿owanego w sprawy sportu i miejskiej infrastruktury oraz spraw dla dzia³a-
cza lewicy najwa¿niejszych – spraw zwyk³ych ludzi. To Wierzbicki by³ autorem po-
mys³u „biletu seniora” (40 z³/rok/nieograniczona liczba przejazdów) i animatorem
zwiêkszenia dotacji dla amatorskich zespo³ów sportowych. To Wierzbicki walczy³
o kasê na sztuczn¹ nerkê dla Szpitala Praskiego i przyznanie temu szpitalowi orga-
nizacji zabezpieczenia Euro 2012 (a co za tym idzie i dodatkowych pieniêdzy na
modernizacjê). 

Miewa³ Wierzbicki tak¿e pomys³y bardziej ekstrawaganckie: urz¹dzenie nad Wi-
s³¹ pla¿y nudystów czy wpisanie do rejestru zabytków gmachu Komitetu Centralne-
go PZPR. W obu przypadkach z ideami tymi mo¿na dyskutowaæ, ale nie sposób
odmówiæ autorowi ich merytorycznego gruntownego przygotowania. Jest bowiem
Wierzbicki tak¿e w szczegó³ach dok³adny. I pracowity. 

Tê ostatni¹ cechê widaæ w koñcz¹cej siê kampanii do Europarlamentu. Poza „je-
dynkami” na palcach jednej rêki policzyæ mo¿na kandydatów, którym chcia³o siê
zaanga¿owaæ w popularyzowanie w³asnej osoby: przekonañ i dokonañ. Wierzbic-
ki podszed³ i do tego zadania powa¿nie, maj¹c szansê staæ siê jedynym napraw-
dê rozpoznawalnym sto³ecznym samorz¹dowcem. Czy ma szansê na mandat? Ka-
zimierz Górski mawia³: dopóki pi³ka w grze wszystko jest mo¿liwe. W ka¿dym ra-
zie, nawet jeœli jeszcze nie teraz, to lada chwila namiesza w polityce Wierzbicki
solidnie. I pozytywne to bêdzie zamieszanie. Nale¿y bowiem do „pokolenia zmi-
an”. A nic polskiej polityce tak bardzo jak zmiany nie jest dziœ potrzebne. 

PODPATRYWACZ

Kryptoreklama, czyli Wierzbicki do Brukseli!

- Dla zwyk³ego cz³owieka le-
piej mieæ mieszkanie spó³dziel-
cze, czy w³asnoœæ? A mo¿e
w TBS?

- Dla ka¿dego cz³owieka wa¿ne
jest, aby mieæ gdzie mieszkaæ. Naj-
lepiej, ¿eby to by³o mieszkanie
piêkne przestronne i w³asne. Ale
nie wszystkich na to staæ. Dlatego
wa¿ne jest abyœmy mieli mo¿li-
woœæ wyboru, a w trudnych sytua-
cjach ¿yciowych – pomoc Pañ-
stwa, samorz¹dów i w³adz lokal-
nych. Ka¿da znana forma prawna
dysponowania lokalem ma swoje
zalety i wady. Mo¿e to byæ najem
(w tym najem w TBS-ach), w³a-
snoœciowe lub lokatorskie mie-
szkanie spó³dzielcze lub w³asnoœæ.

Nie nale¿y wy³¹cznie krytycznie
oceniaæ spó³dzielców, którzy dys-
ponuj¹ spó³dzielczym prawem do
lokalu. Spó³dzielca nigdy nie bê-
dzie bez dachu nad g³ow¹. Jemu
w razie ró¿nych wypadków loso-
wych bêdzie przys³ugiwa³ lokal so-
cjalny od miasta. 

Spó³dzielnie zabezpieczaj¹ w Pol-
sce mieszkania dla ogromnej liczby
rodzin i osób. Jednak¿e najwy¿sz¹
form¹ w³adania lokalem jest w³a-
snoœæ i dlatego zrozumia³a jest d¹¿-
noœæ do przekszta³cania praw spó³-
dzielczych na prawo w³asnoœci. 

Wa¿n¹ spraw¹ jest funkcjono-
wanie spó³dzielni, jako podmiotów
zarz¹dzaj¹cych, których celem jest
zaspakajanie potrzeb mieszkanio-
wych cz³onków spó³dzielni i ich
rodzin i utrzymania zasobów mie-
szkaniowych w dobrym stanie
technicznym i estetycznym. 

Budownictwo spó³dzielcze
mo¿e wiêc tak¿e byæ alter-
natyw¹ w rozwi¹zywaniu pro-
blemów mieszkaniowych ludzi
równolegle z innymi formami
takim jak deweloperzy, TBS czy
prywatne indywidualne budow-
nictwo. 

- W Warszawie wiele osób jest
lokatorami z kwaterunku w cu-
dzej w³asnoœci. To problem dla
obu stron. Jakie widzi pani roz-
wi¹zanie? 

- Gdy by³am radn¹ na Bielanach
uda³o siê wprowadziæ takie rozwi¹-
zanie w dzielnicy, ¿e kiedy odda-
waliœmy kamienice chroniliœmy lo-
katorów. W³aœciciele odzyskiwali
dom, a w uchwale gminy by³o usta-
nowione, ¿e lokatorzy mog¹ uzy-
skaæ lokal zamienny od gminy. To
by³o w latach dziewiêædziesi¹tych.
Niestety tego nie tylko nie zastoso-
wano do ca³ej Warszawy, ale za
prezydenta Kaczyñskiego uchwa³ê
uchylono. Przykro to mówiæ. Pre-
zydent nawet nie wiedzia³, kiedy
siê to sta³o. Nawet moja kole¿anka,
która by³a radn¹ zag³osowa³a za
uchyleniem, nie zdaj¹c sobie do
koñca sprawy z tego, czego rzecz
dotyczy. Dlaczego tak siê sta³o?
Ma³o jest specjalistów od prawa
mieszkaniowego. Ja tym specjalist¹
jestem i mog³am wraz z innymi
wymyœliæ tak¹ formu³ê, która dla
Bielan okaza³a siê zbawienna. 

Teraz stowarzyszenie „Dekreto-
wiec”, na bazie naszego pomys³u
stworzy³o projekt takiej uchwa³y
dla Rady Miasta, która pomog³aby
to nasze rozwi¹zanie zastosowaæ
do ca³ej Warszawy. Nie powinno
siê wpêdzaæ najemców w taki
stres. Ani w³aœcicieli w tak¹ sytua-
cjê, ¿e s¹ niejako zmuszani wal-
czyæ z najemcami o swoj¹ w³a-
snoœæ. Musi byæ ustawa, która spo-
woduje, ¿e nie bêdzie konfliktu
w³aœciciel - najemca. 

- Co maj¹ w takim razie zro-
biæ, ci ludzie, którzy s¹ lokatora-
mi w cudzym domu?

- Pojawia siê œwiate³ko w tunelu.
Wiceprezydent m. st. Warszawy
Andrzej  Jakubiak powiedzia³ jakiœ
czas temu na lamach jednej z gazet,
¿e miasto chce zastosowaæ to roz-

wi¹zanie bielañskie. Gmina z jed-
nej strony bêdzie mog³a np. przy-
znaæ najemcy prawo do lokalu za-
miennego. Z drugiej strony gmina
mog³aby zawieraæ umowy z w³a-
œcicielami mieszkañ, na mocy,
której przejmie obowi¹zek p³ace-
nia czynszu za najemcê. Taka mo¿-
liwoœæ istnieje w œwietle znoweli-
zowanej ustawy o ochronie praw
lokatorów. Najemca p³aci³by tylko
taki czynsz, jak w mieszkaniach
komunalnych. Resztê dop³aca³aby
gmina. Wszystko po to, by chroniæ
najemcê i w³aœciciela. 

- Co pani s¹dzi na temat 
TBS-ów. Czy to jest dobre roz-
wi¹zanie?

- TBS to doœæ drogie lokale dla
klasy œredniej. Nie ka¿dego na
nie staæ. Niestety w TBS-ie siê
du¿o p³aci, a ma³o dostaje.
W spó³dzielni siê du¿o p³aci, ale
mo¿na przekszta³ciæ to na w³a-
snoœæ, a TBS tego nie ma. Dlate-
go zdecydowanie jestem za spó³-
dzielniami. Uwa¿am zreszt¹, ¿e
powinien byæ osobny kodeks
mieszkaniowy, który to ca³e mie-
szkalnictwo uporz¹dkuje. 

- Ludzie czêsto nie rozumiej¹,
o co chodzi³o z tymi mieszkania-
mi za z³otówkê. S¹ zdezoriento-
wani. By³o? Nie ma? Jest?  

- Trybuna³ Konstytucyjny uzna³
przepis o przekszta³ceniu za przy-
s³owiow¹ z³otówkê prawa lokator-
skiego spó³dzielczego w prawo
w³asnoœci za naruszaj¹cy konstytu-
cyjn¹ ochronê w³asnoœci. Uznano,

¿e nie mo¿na w ten sposób zmu-
szaæ w³aœciciela, nawet takiego jak
spó³dzielnia do pozbywania siê
maj¹tku. Jednak w zwi¹zku z tym,
¿e czêœæ ludzi ju¿ zrobi³a tê opera-
cjê i przekszta³ci³a mieszkania lo-
katorskie we w³asnoœæ, a czêœæ nie
zd¹¿y³a, wiêc Trybuna³ uzna³, ¿e
do koñca tego roku mo¿na to robiæ,
a potem ju¿ nie. 

- Czy w zwi¹zku z tym spó³-
dzielnie nie bêd¹ potem ¿¹daæ
zwrotu pieniêdzy? Przecie¿ skoro
naruszono ich prawo w³asnoœci…

- Bêd¹. Ale bêd¹ ¿¹daæ od Skarbu
Pañstwa, a nie od ludzi. ̄ eby jednak
uzyskaæ to odszkodowanie bêd¹
musia³y udowodniæ, ¿e dosz³o do
powa¿nej szkody na ich rzecz. Czy
to im wyjdzie – zobaczymy. Wszy-
stko bêdzie zale¿a³o od orzecznic-
twa, które uzna lub nie uzna tej ca³ej
operacji przekszta³cania lokali ze
spó³dzielczych na w³asnoœciowe, za
szkodê na rzecz spó³dzielni. 

- Czy nie jest tak, ¿e Polacy nie
myœl¹ przysz³oœciowo? 

- Polacy myœl¹ przysz³oœciowo.
Przecie¿ siê kszta³c¹, zdobywaj¹
zawody, zabiegaj¹ o pracê nie tylko
na rynku krajowym, ale mieszkanie
jest wartoœci¹, któr¹ ka¿dy pragnie
posiadaæ. System powinien stwa-
rzaæ ku temu mo¿liwoœci. Nie po-
winien demoralizowaæ i zniechê-
caæ. Np. dostêp do kredytów „Ro-
dzina na swoim” powinien mieæ za-
równo cz³owiek samotny, jak i ten,
który za³o¿y³ rodzinê. Taki w³aœnie
projekt jest moj¹ ide¹.

- Z naszej rozmowy wynika,
¿e jeœli chodzi o mieszkalnictwo
jesteœmy zapóŸnieni w stosun-
ku do Europy. Pani kandyduje
do Parlamentu Europejskiego
z Warszawy jako cz³onek
Stronnictwa Demokratycznego
z listy Komitetu RAZEM DLA
PRZYSZ£OŒCI (lista nr 7,
poz. 4). Rozumiem, ¿e to w³a-
œnie tym chce siê pani zajmo-
waæ w Brukseli? 

- Tak. W Parlamencie Europej-
skim potrzebni s¹ specjaliœci od
mieszkalnictwa. Ja w³aœnie takim
specjalist¹ jestem. MKP

Spółdzielczość to jedna z szans na przyszłość
Rozmowa z Krystyn¹ Krzekotowsk¹ – prawnikiem, 
specjalizuj¹cym siê w prawie cywilnym, 
autork¹ licznych ksi¹¿ek i poradników dotycz¹cych 
prawa spó³dzielczego i mieszkaniowego.

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax. 879−89−54
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Ju¿ czwarty rok „Mieszka-
niec” otacza patronatem me-
dialnym tê najwiêksz¹ po³u-
dniowoprask¹ imprezê. Œwiêto
Saskiej Kêpy niczym magnes
przyci¹ga mieszkañców Pragi
Po³udnie, a tak¿e bardziej odle-
g³ych rejonów Warszawy. – Je-
stem fanem Agnieszki – mówi
student Jacek, który na Francu-
sk¹ przyjecha³ z Bemowa.
Oczywiœcie Jacek ma na myœli
Agnieszkê Osieck¹, patronkê

œwiêta i, przypomnijmy, „Zacn¹
Mieszkankê”. Tym tytu³em
Czytelnicy „Mieszkañca” ju¿
dawno uhonorowali nie¿yj¹c¹
poetkê. Magda Janowska
z Wawra tak¿e nie mog³a sobie
odmówiæ wizyty na Saskiej Kê-
pie, choæ przyznaje, ¿e tego
dnia wymaga³o to pewnego po-
œwiêcenia, bo na Francusk¹ do-
tar³a bezpoœrednio po trudnej

podró¿y z Bielska Bia³ej. Œwiê-
to Saskiej Kêpy przyci¹ga.

Przyci¹ga nie tylko magia
Saskiej Kêpy, jej urok architek-
toniczny, legenda Osieckiej
i bzy kwitn¹ce wœród majowej
zieleni. Przyci¹ga sztuka, która
w tej czêœci Stolicy jest mocno
zakorzeniona, a w czasie œwiêta
„wychodzi” na ulice. W tym ro-
ku, po raz pierwszy, mocno
eksponowana by³a sztuka i kul-
tura lokalna. I bardzo dobrze,

gdy¿ Œwiêto Saskiej Kêpy nie
powinno siê staæ zwyk³ym fe-
stynem ze sztampowym scena-
riuszem. A Saska Kêpa ma
olbrzymi artystyczny potencja³,
z którego mo¿na czerpaæ gar-
œciami. I pod wp³ywem lokal-
nych œrodowisk w tym roku
organizatorzy czerpali z tego
potencja³u. Choæ has³o œwiêta
brzmia³o doœæ egzotycznie –

„Tango i Salsa na Saskiej Kê-
pie”.

Nie jesteœmy w stanie wy-
mieniæ wszystkich zwi¹zanych

z Sask¹ Kêp¹ artystów, którzy
wziêli udzia³ w œwiêcie, ale
warto wspomnieæ choæby o in-
auguruj¹cym imprezê s³yn-
n¹ „Ma³goœk¹” Towarzystwie
Œpiewaczym pod dyrekcj¹ Ar-
tura Backiela, recitalu Jadwigi
Teresy Stêpieñ, konferansjerce
Krzysztofa Tyñca, fotografiach
Tomasza Sikory, czy rzeŸbach

Dariusza Kowalskiego. Zre-
szt¹, nawet cykl koncertów pro-
wadzonych przez Laurê £¹cz
na ma³ej scenie ustawionej przy
rzeŸbie patronki œwiêta nosi³ ty-
tu³ „Artyœci Saskiej Kêpy –
Mieszkañcom”. 

A mieszkañców Saskiej Kê-
py bardzo interesowa³y równie¿
takie sprawy, jak rewitalizacja
ul. Francuskiej i budowa filii
Centrum Promocji Kultury przy
skwerze u zbiegu ul. Paryskiej,
Wersalskiej i Brukselskiej. –
Nie mogê siê doczekaæ kiedy na

tym skwerze zamiast popijaj¹-
cego tani alkohol elementu za-
goœci prawdziwa kultura –
z niecierpliwoœci¹ o oczekiwa-
nej budowie filii CPK mówi
mieszkaj¹ca w tym rejonie El¿-
bieta Kruszko. Wizualizacje tej
inwestycji, a tak¿e wizualizacje
ul. Francuskiej po rewitalizacji

by³y prezentowane w czasie
Œwiêta Saskiej Kêpy.

Kulminacyjnym punktem
Œwiêta Saskiej Kêpy by³ wie-
czorny Koncert Galowy na du-
¿ej scenie ustawionej przy ul.
Zwyciêzców. Choæ tutaj wy-
st¹pi³o wielu znanych polskich
artystów, to gwiazd¹ wieczoru
by³a rewelacyjna kolumbijska

formacja taneczna Swing Lati-
no Tigo. Grupa ta jest piêcio-
krotnym Mistrzem Œwiata
w salsie. I choæ po raz pierw-
szy w historii Œwiêta Saskiej
Kêpy pogoda nie bardzo dopi-
sa³a, to jednak uda³o siê roz-
grzaæ Francusk¹ do czerwono-
œci. Ku zadowoleniu publicz-
noœci i organizatorów, którymi
byli: Estrada Sto³eczna, Cen-
trum Promocji Kultury Dziel-
nicy Praga Po³udnie i Urz¹d
Dzielnicy Praga Po³udnie.

Magda K.

TTTTRRRRZZZZYYYY RRRRAAAAZZZZYYYY „„„„SSSS””””
Salsa, Saska i Sztuka. Te trzy du¿e „S” królo-
wa³y 23 maja na ul. Francuskiej w czasie
czwartej edycji Œwiêta Saskiej Kêpy. 

S³oñce Kolumbii w CPK
W ubieg³ym tygodniu w po³udniowopraskim
Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiñ-
skiej wyst¹pi³a kolumbijska grupa taneczna
Swing Latino Tigo. Koncert przyci¹gn¹³ t³umy.

Tak wype³nionej sali widowiskowej CPK jeszcze chyba nie by-
³o. Oczywiœcie, ¿e wszystkie krzes³a by³y zajête, a reszta publiki sta-
³a i siedzia³a na pod³odze. Nawet wiceburmistrzowie Adam Grze-
grzó³ka i Jaros³aw Karcz podziwiali na stoj¹co taneczne popisy piê-
ciokrotnego Mistrza Œwiata w salsie – formacji Swing Latino Tigo.
A koncert by³ rzeczywiœcie na mistrzowskim poziomie. Prowadzo-
na przez Luisa Eduardo Hernandeza formacja tañczy³a nie tylko sal-
sê, ale tak¿e mambo, boogaloo, pachangas i inne gatunki gor¹cej
muzyki i jeszcze bardziej gor¹cego tañca. – Kolumbia, to najbar-
dziej s³oneczne pañstwo na œwiecie, a ludzie u nas s¹ uœmiechniêci
– promowa³ swój kraj ambasador Jorge Alberto Barrantes Ulloa. 

– To dziêki zaanga¿owaniu pana ambasadora i rozwijaj¹cej siê
miêdzy nami wspó³pracy mo¿emy ogl¹daæ tak wspania³e przedsta-
wienie – mówi³ o koncercie burmistrz Pragi Po³udnie Tomasz Ku-
charski. Impreza sta³a siê znakomit¹ promocj¹ Republiki Kolumbii
i ¿ywio³owego tañca. Wœród goœci by³o wielu przedstawicieli kor-
pusu dyplomatycznego, zaœ w przerwie wystêpu Swing Latino Tigo
zosta³ wyœwietlony film pokazuj¹cy uroki tego kraju. Oczywiœcie,
nie oby³o siê bez latynoamerykañskiej spontanicznoœci. W czasie
wystêpu tancerze zaprosili na scenê spor¹ grupê goœci. Rytmowi sal-
sy da³a siê porwaæ dyrektor CPK Barbara Wasiak. Na uroki tej mu-
zyki nie pozosta³ obojêtny równie¿ wiceburmistrz Marek Karpo-
wicz. Gibkie cia³a tancerek przyci¹ga³y uwagê naszych samorz¹-
dowców tak¿e w czasie pokoncertowego koktailu. Latynoska uroda
i zafascynowanie tañcem sprawi³y, ¿e zarówno radny Bogdan Je-
ziorski, jak i kieruj¹cy rad¹ Pragi Po³udnie Marcin Kluœ opuszczali
CPK z p³ytami DVD, na których nagrane by³y mistrzowskie tañce
Swing Latino Tigo. Zreszt¹, skoro wspominamy ju¿ latynosk¹ spo-
ntanicznoœæ, to trzeba zaznaczyæ, ¿e radny Jeziorski wychodzi³ nie
tylko z p³ytami, ale tak¿e ze s³odkim wspomnieniem kilku (niegro-
Ÿnych) poca³unków pozostawionych na policzkach jednej z tance-
rek. Ale chyba nic w tym dziwnego skoro salsa przepe³niona jest
namiêtnoœci¹. Nastêpnego dnia Swing Latino Tigo koncertowa³o
w czasie Œwiêta Saskiej Kêpy (czytaj obok). rosa

Dzieciêcy pokaz mody.

Du¿a scena.

Wizualizacja rewitalizacji ul. Francuskiej.

Radosne Œwiêto.

Podziêkowania artystom sk³ada burmistrz Tomasz Kucharski.
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Mowa o ulicy Korkowej. 
– Jezdnia na rondzie przy pie-
karni, przy skrzy¿owaniu z ul.
Rekruck¹ by³a w naprawdê tra-
gicznym stanie – mówi mieszka-
j¹ca przy ul. Potockich dwudzie-
stoletnia Maria Wardzyñska. 
– Wyrwy i nierównoœci by³y tak
du¿e, ¿e mojej mamie, która pro-
wadzi³a samochód chcia³o wy-
rwaæ kierownicê z r¹k...

Korkowa jest wa¿n¹ arteri¹
nie tylko dla wawerczyków.
Korzystaj¹ z niej równie¿ mie-
szkañcy Weso³ej, czy podwar-
szawskiego Sulejówka. Od
wielu lat o modernizacjê tej uli-
cy wystêpowali mieszkañcy, lo-
kalna rada osiedlowa i w³adze
dzielnicy. W bojach o tê inwe-
stycjê wyró¿nia³ siê Pawe³
Ksiê¿opolski – radny Wawra,
który pismami wrêcz bombar-
dowa³ ZDM, gabinet prezyden-
ta Warszawy i Zarz¹d Wawra.
Dziêki jego determinacji i zaan-
ga¿owaniu ulica Korkowa mia-
³a byæ wyremontowana ju¿
w ubieg³ym roku. Niestety,
z bli¿ej niewiadomych przy-
czyn, inwestycja „wypad³a”
z planowanych dzia³añ Zarz¹du
Dróg Miejskich. Radny Ksiê¿o-
polski interweniowa³ u Prezy-
dent m. st. Warszawy. „Na ul.
Korkowej nie by³y przeprowa-
dzane ¿adne naprawy od czasu
po³o¿enia nawierzchni bitu-
micznej w latach siedemdzie-
si¹tych ubieg³ego wieku. Na-
wierzchnia drogi jest w bardzo
z³ym stanie technicznym, dzia-
³ania utrzymaniowe ogranicza-
j¹ siê jedynie do ustawiania

znaków informuj¹cych o nie-
równoœciach i ograniczeñ prêd-
koœci a prowizoryczne naprawy
nawierzchni polegaj¹ na zale-
waniu wyrw mieszank¹ asfalto-
w¹, co powoduje dodatkowe
nierównoœci i garby na jezdni.”
– czytamy w piœmie. Wskutek

jego interwencji w maju dosz³o
do modernizacji ulicy na odcin-
ku od ul. Stepowej a¿ do ul. Ja-
gielloñskiej w Weso³ej. Na we-
ekendowe prace i utrudnienia
w ruchu trochê narzekali kie-
rowcy, ale teraz s¹ zadowoleni.
– Jedzie siê, jak po maœle – za-
gadniêty kierowca srebrnego
opla, pan Marek, cieszy siê
z nowej nawierzchni.

Zadowolony jest te¿ radny
Pawe³ Ksiê¿opolski, który
w czasie modernizacji „dogl¹-
da³” prac okiem urzêdnika od

lat pracuj¹cego w bran¿y dro-
gowej (na zdjêciu). – Zdecydo-
wanie uda³o siê poprawiæ bez-
pieczeñstwo na ulicy oraz kom-
fort jazdy – mówi samorz¹do-
wiec – Choæ z ¿alem przyznam,
¿e nie uda³o siê nak³oniæ ZDM
do zmiany organizacji ruchu,

do powstania „lewoskrêtów”,
o które m.in. postulowali mie-
szkañcy i w³adze Osiedla Mary-
sin Wawerski. A „lewoskrêty”
bardzo by u³atwi³y przejazd, bo
teraz, w godzinach szczytu, ja-
d¹cy z Weso³ej i Sulejówka,
którzy chc¹ skrêciæ w ul. Potoc-
kich, aby szybciej dostaæ siê do
ul. P³owieckiej i Trasy Siekier-
kowskiej, si³¹ rzeczy, blokuj¹
ruch na Korkowej. W najbli¿-
szym czasie wzd³u¿ Korkowej
zostan¹ tak¿e wymienione cho-
dniki.

Lokalna spo³ecznoœæ wci¹¿
oczekuje na budowê dwóch
rond, które up³ynni¹ ruch i uczy-
ni¹ Korkow¹ jeszcze bardziej
bezpieczn¹. – Te ronda s¹ bar-
dzo potrzebne – mówi Piotr El-
wart prezes SM Marysin Wa-
werski. – Szczególnie przy ul.
Koœciuszkowców, bo tam tworzy
siê „w¹skie gard³o”. Nasza re-
dakcja dowiedzia³a siê w ZDM,
¿e projekty rond s¹ ju¿ w sta-
dium koñcowym i teoretycznie
budowa mog³aby byæ zrealizo-
wana w tym roku. – Ka¿de takie
rondo kosztuje ok. 2,5 do 3 mi-
lionów z³otych – powiedzia³a
nam Urszula Nelken z ZDM –
Ale dopóki nie mamy zagwaran-
towanych œrodków na realizacjê
tych inwestycji, to nie mo¿emy
ruszyæ z przetargiem. A o tych
œrodkach decyduje Rada War-
szawy. Jedno rondo mia³oby po-
wstaæ przy skrzy¿owaniu z ul.
Koœciuszkowców, a drugie ju¿
w Weso³ej przy ul. Jagielloñ-
skiej. „Mieszkaniec” bêdzie
przygl¹da³ siê postêpom w dal-
szej modernizacji ul. Korkowej
i budowie innych, zaniedbanych
ulic. Wg relacji radnego Paw³a
Ksiê¿opolskiego w Marysinie
Wawerskim w najbli¿szych la-
tach mo¿emy siê spodziewaæ
przemiany odcinka gruntowej
ulicy Rolniczej, która u³atwi
wszystkim wawerczykom ko-
munikacjê z przychodni¹ przy
ul. Strusia, a tak¿e budowy ul.
Torowej, Rezedowej, Dzia³owej
oraz wymiany nawierzchni na
ul. Koœciuszkowców. - Jestem
zadowolony ze wspó³pracy po-
miêdzy samorz¹dowcami dziel-
nicy Wawer oraz ZDM. W wyni-
ku tej wspó³pracy uda³o nam siê
wyremontowaæ wiele zaniedba-
nych ulic: Patriotów, Szpotañ-
skiego, Bronis³awa Czecha, Re-
kruck¹, £ysakowsk¹ oraz Stepo-
w¹ – dodaje Ksiê¿opolski.        ar

Wzorcowa Korkowa
Ile wawerskich ulic potrzebuje utwardzenia lub remontu wie ka¿dy mie-
szkaniec i ka¿dy kierowca przeje¿d¿aj¹cy przez tê dzielnicê. Ostatnio, jed-
na z tych prosz¹cych o doinwestowanie ulic doczeka³a siê modernizacji.

Festiwal chemii
na Saskiej

Kolejny raz nauczyciele i uczniowie Techni-
kum Chemicznego Nr 3 przy ul. Saskiej
zorganizowali (w tym roku 15 maja) Festi-
wal Chemii. Ogromne zainteresowanie
wzbudza³ gigantyczny uk³ad okresowy na-
malowany na boisku szkolnym.

Festiwal rozpoczê³y wystêpy kabaretu szkolnego oraz
pokaz mody chemicznej. Uczniowie technikum samodziel-
nie wykonali stroje z fartuchów, szk³a i sprzêtu laboratoryj-
nego. Na kilkunastu stoiskach m³odzi chemicy demonstro-
wali zastosowania chemii w kryminalistyce, toksykologii,
kosmetologii, biochemii i farmacji. Uczestnicy festiwalu
mogli samodzielnie wykonaæ eksperymenty chemiczne
w mini-laboratorium, wzi¹æ udzia³ w grach i zabawach che-

micznych oraz obejrzeæ prace gimnazjalistów nades³ane na
konkursy: „Nietypowy Uk³ad Okresowy” oraz „Chemia na
Widelcu”. 

Tegoroczny festiwal uœwietni³ udzia³ stra¿y po¿arnej oraz
gwiazd telewizyjnych. Stra¿acy zaprezentowali stroje i apa-
raturê stosowane w ratownictwie chemicznym. Wiktor Nie-
dzicki, autor programu telewizyjnego „Laboratorium XXI
wieku”,  opowiada³ o tworzywach sztucznych. (dg)
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Og³oszenie finansowane przez KKW Porozumienie dla Przysz³oœci – Centrolewica (PD + SDPL+ Zieloni 2004).

Andrzej 
Wielowieyski

– kandydat 
w wyborach 
europejskich

Od prawie roku jestem pos³em do Parlamentu Europejskiego, na miejscu tragicznie zmar³ego prof. Ge-
remka. Kontynuowa³em tam inicjatywê Profesora g³êbokiej reformy Unii przez szerokie otwarcie Unii ku
obywatelom. Unia musi bowiem uzyskaæ oparcie w opinii publicznej swych krajów, a tego dot¹d nie ma.
Unia jest czêsto daleka i obca. Walczê wiêc o stworzenie powszechnych konsultacji obywatelskich, abyœmy
mogli wyra¿aæ opiniê o wa¿niejszych sprawach, które nas dotycz¹ (pracy, p³ac, handlu, cen, komunikacji
energetyki, edukacji, s¹downictwa itd.) i podejmowanych decyzji przez Uniê Europejsk¹. Mo¿na by zacz¹æ
te konsultacje przez Internet, co bêdzie taniej. W ten sposób zaczêlibyœmy tworzyæ europejsk¹ opiniê pu-
bliczn¹. Mam szansê to przeprowadziæ w nowym Parlamencie. 

Szczególnie wa¿na jest wspó³praca z Uni¹ naszego regionu sto³ecznego. Od 10 lat jestem Prezesem Sto-
warzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa” i zabiegam byœmy lepiej gospodarowali i mieli wiêksz¹ pomoc
Unii. Niestety politycy i z lewej i z prawej strony nie dopuœcili do powstania sprawnej organizacji metropo-
litalnej, bo to godzi³o w ich partyjne interesy. Najbardziej dynamiczny region Polski o 3 milionach mie-
szkañców nie ma wspólnego gospodarza, nie ma strategii rozwoju, i nie ma dobrej wspó³pracy samorz¹-
dów. Dziêki temu np. komunikacja wyraŸnie siê pogarsza i wci¹¿ nie ma obwodnic w Warszawie. Otrzyma-
liœmy od 2004 roku dla naszego obszaru ok. 10 mld z³ pomocy, ale bez dostatecznie racjonalnego podzia-
³u tych œrodków. Dlatego zwracam siê do mieszkañców Warszawy i regionu sto³ecznego o poparcie. Mu-
simy wreszcie zorganizowaæ metropoliê warszawsk¹, co wymaga decyzji ustawowych, które s¹ ju¿ zreszt¹
przygotowane. Moglibyœmy wtedy uzyskaæ wiêcej œrodków i znacznie lepiej je wykorzystaæ, bo przecie¿ jest
oczywiste, ¿e region warszawski podobnie jak metropolie w innych krajach powinien byæ motorem rozwo-
ju dla ca³ej Polski. 

Andrzej Wielowieyski
Prezes Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”

Pose³ do Parlamentu Europejskiego
Kandydat na Pos³a „Porozumienia dla Przysz³oœci” 
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18 maja w Centrum Promocji Kultury
Dzielnicy Praga Po³udnie zebrali siê przed-
stawiciele a¿ 51 pozarz¹dowych organizacji
dzia³aj¹cych lub maj¹cych siedzibê na tere-
nie dzielnicy. By³o to inauguracyjne spotka-
nie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego. Spotkanie poprowadzi³ burmistrz To-
masz Kucharski, który podkreœla³, ¿e zna
pracê i problemy organizacji pozarz¹do-
wych, gdy¿ czynnie uczestniczy³ w tego ty-
pu jednostkach. DKDS ma za zadanie po-
lepszyæ i uskuteczniæ wspó³pracê ró¿nego
rodzaju stowarzyszeñ, zwi¹zków i fundacji
z lokalnym samorz¹dem i urzêdem. Podsta-
wowym celem pierwszego spotkania by³
wybór prezydium DKDS, choæ wed³ug
przepisów prawa wystarczy³by jedynie wy-
bór przewodnicz¹cego. Od razu pojawi³ siê
problem, gdy¿ przedstawiciele organizacji
pytali, jak maj¹ spoœród siebie wybraæ pre-
zydium, skoro praktycznie siê nie znaj¹?
Marcin Wojdat, który jest pe³nomocnikiem

prezydent Warszawy ds. wspó³pracy z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi, przyzna³, ¿e nie
jest to komfortowa sytuacja, ale takie s¹
procedury i trzeba im sprostaæ. Faktycznie,
ten wybór by³ trudnym do zgryzienia orze-
chem dla uczestników spotkania. Trochê,
jak randka w ciemno. Tym bardziej, ¿e wa-

chlarz rodzajów dzia³alnoœci reprezentowa-
nych organizacji by³ niezmiernie szeroki. 

W CPK przecie¿ zebrali siê ludzie zajmu-
j¹cy siê m.in. dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i so-
cjaln¹, zdrowotn¹, ochron¹ zabytków, krze-
wieniem sportu, harcerstwem, samorz¹-
dem, dzia³alnoœci¹ kombatanck¹, ekologi¹,
kultur¹, czy hospicjami. Byli nawet przed-
stawiciele Zwi¹zku Krótkofalowców. 

Po d³ugich przygotowaniach, zg³oszeniu
kandydatów i krótkim ich przedstawieniu
przyst¹piono do g³osowania. Przewodni-
cz¹c¹ DKDS zosta³a Maria Keller-Hamela
z Fundacji Dzieci Niczyje. Wiceprzewodni-
cz¹cymi zostali: Krystyna ¯ytecka (Funda-
cja Pomocy Kobietom i Dzieciom) oraz
Marek Borkowski (Centrum Praw Ojca
i Dziecka). Wybrano równie¿ sekretarza,
którym zosta³ Wies³aw Paszta z Polskiego
Zwi¹zku Krótkofalowców.  Pierwsze posie-
dzenie DKDS przewodnicz¹ca zwo³a³a ju¿
na 25 maja. Zapytana przez „Mieszkañca”
o to, jak widzi pracê komisji przy tak du¿ej
iloœci i ró¿norodnoœci organizacji w niej
uczestnicz¹cych Maria Keller-Hamela od-
powiedzia³a, ¿e zamierza powo³aæ podko-
misje dotycz¹ce ró¿nych aspektów dzia³al-
noœci. – Pewne problemy s¹ specyficzne dla
naszych organizacji, ale pewne s¹ wspólne
– doda³a przewodnicz¹ca – ale najwa¿niej-
sze, ¿e teraz organizacje pozarz¹dowe bêd¹
mówi³y mocniejszym g³osem.                  ar

Dialog w ciemno
Dobrze funkcjonuj¹cy samorz¹d musi wspó³dzia³aæ z organiza-
cjami pozarz¹dowymi. Dlatego m.in. w dzielnicach powo³ywa-
ne s¹ komisje dialogu spo³ecznego. Ostatnio taka komisja po-
wsta³a na Pradze Po³udnie.

Œwietny sposób, jak zainte-
resowaæ mieszkañców ekolo-
gi¹ znalaz³y w³adze Rember-
towa. Zrobi³y to za pomoc¹...
zespo³u Zakopower i przebo-
jów grupy ABBA.

Rembertów po raz kolejny po-
kaza³, ¿e potrafi œci¹gn¹æ wielu
mieszkañców na lokaln¹ impre-
zê. A tym razem, 24 maja, by³o
to o wiele trudniejsze zadanie,
gdy¿ impreza zorganizowana zo-
sta³a w dalekiej czêœci dzielnicy,
na „przestrzeni parkowej przy ul.
Stra¿ackiej”. Niemniej publicz-
noœæ dopisa³a. Jedni przyszli dla
Sebastiana Karpiela-Bu³ecki,
drudzy dla przebojów grupy 

ABBA. Przyci¹gali te¿ bardziej
lokalni wykonawcy, jak Jazz
Combo Volta, Kapela Praska, ze-
spó³ Justins, czy Kabaret Wide-
lec. By³y prezentacje dzielnico-
wego dorobku kulturalnego,
bezp³atne porady lekarzy specja-
listów, pokazy capoeiry, pozna-
wanie zwyczajów Indian, mia-
steczko ruchu drogowego, pre-
zentacja wojskowego wyposa¿e-
nia oraz dziesi¹tki eko-stoisk. Bo
impreza pt. „Rembertów – zielo-
na wyspa Warszawy” by³a im-
prez¹ ekologiczn¹. Pogratulo-
waæ burmistrzowi Mieczys³awo-
wi Gólonce i wspó³organizato-
rom pomys³u zgromadzenia tylu

eko-stoisk. By³y m.in. EKO-ki-
no, EKO-Jad³odajnia, EKO-jam
session i EKO-targ z EKO-skar-
petkami i EKO-bi¿uteri¹. 

W nietypowych strojach lub
sytuacjach mo¿na by³o zoba-

czyæ samorz¹dowców. Choæby
Roberta Kusia, by³ego przewo-
dnicz¹cego rady Rembertowa,
który niczym easy-rider prezen-
towa³ swojego stalowego ruma-
ka (na zdjêciu). Magda K.

Eko−Rembertów

Patrioci wspominają
U zbiegu ulic Marsa i P³atnerskiej w Rember-
towie 21 maja odby³a siê uroczystoœæ patrio-
tyczna poœwiêcona 64. rocznicy rozbicia obo-
zu wiêŸniów NKWD. Obóz za³o¿ony zosta³
w drugiej po³owie wrzeœnia 1944 roku, tu¿ po
wkroczeniu do Rembertowa Armii Czerwonej.

Mieœci³ siê na terenie Zak³adów Amunicyjnych „Pocisk”, oto-
czony by³ dwoma liniami drutów kolczastych, z wie¿ami wartowni-
czymi. WiêŸniami byli g³ównie: ¿o³nierze ,  oraz aresztowani naj-
czêœciej na podstawie donosów, wœród nich m.in. p³k. Emil Fieldorf,
który w aktach NKWD zapisany by³ jako kolejarz Walenty Gdanic-
ki, za którego siê poda³. Wœród goœci znaleŸli siê m.in. byli wiêŸnio-
wie obozu, którzy podzielili siê swoimi prze¿yciami i wspomnienia-

mi z obecnymi na uroczystoœci, a ksi¹dz pra³at Edward ¯mijewski
odprawi³ mszê œw. za pamiêæ poleg³ych. Piêknym i bardzo wzrusza-
j¹cym momentem podczas uroczystoœci by³a recytacja poezji patrio-
tycznej  pt. „Dudka z zielonek wierzbiny” oraz „Ostatni raport”
w interpretacji uczniów Zespo³u Szkó³ nr 76. Kiedy przyszed³ czas
na sk³adanie wieñca i zapalanie znicza, ho³d poleg³ym odda³y dele-
gacje: Rady i Zarz¹du Dzielnicy Rembertów, Akademii Obrony Na-
rodowej, Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej i By³ych Wiê-
Ÿniów Politycznych Ko³o nr 13 i nr 18,  „Jaworzniaków” Zwi¹zku
M³odocianych WiêŸniów Politycznych lat 1944-1965” oraz Zespó³
Szkó³ nr 76 w Rembertowie. Pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym ist-
nienie obozu, który ods³oniêty zosta³ 21 maja 1995 r. Mieczys³aw
Golónka burmistrz dzielnicy Rembertów podziêkowa³ za przybycie
na uroczystoœæ: rodzinom wiêŸniów, goœciom honorowym, AON,
zwi¹zkom kombatanckim oraz mieszkañcom Rembertowa.      NJH
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Doroczne zebrania w Spó³dzielniach Mieszkaniowych rozpoczête.
Wielu cz³onków nie zwraca na nie uwagi, nie s¹ zainteresowani ani
sytuacj¹ finansow¹, ani personaln¹ w swojej spó³dzielni. A szkoda!
Czy to nie dziwne, ¿e sko-

ro potrafimy traciæ czas, by
k³óciæ siê z nieuczciwym
sprzedawc¹, ¿e wyda³ nam
o z³otówkê mniej, ni¿ powi-
nien, tak beztrosko traktujemy
nasz¹ obecnoœæ na walnym ze-
braniu spó³dzielni, tak niefra-
sobliwie rezygnujemy z nasze-
go g³osu w wyborze osób,
które mog¹ nas reprezentowaæ
w radach nadzorczych?
A przecie¿ w zasobach Spó³-
dzielni spoczywa znacznie
wiêcej naszego maj¹tku, ni¿
owa z³otówka, o któr¹ tak wal-
czymy. Mieszkanie, to maj¹-
tek wart kilkaset tysiêcy z³o-
tych, a comiesiêczne wp³aty
ka¿dego Cz³onka na konto
Spó³dzielni to w skali roku na-
wet kilkadziesi¹t tysiêcy– czy
nie interesuje nas, jak gospo-
daruje siê tymi funduszami? 

Zmieniaj¹ siê przepisy pra-
wne, m.in. art. 58 Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych mówi o znacznym zaostrzeniu odpo-
wiedzialnoœci cz³onków zarz¹du lub rady nadzorczej za dzia³ania na szkodê spó³dzielni czy przed-
stawianie nieprawdziwych danych. Kary s¹ bardzo ostre – do 5 lat wiêzienia, grzywny, odpowie-
dzialnoœæ w³asnym maj¹tkiem. Kary przewidziano tak¿e dla tych, którzy odmawiaj¹ pokazania
cz³onkom protoko³ów polustracyjnych czy nie zgadzaj¹ siê na lustracjê. Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdza, co prawda niezgodnoœæ z Konstytucj¹ niektórych zapisów znowelizowanej Ustawy, nie
zatrzymuje to jednak ani nie cofa rozpoczêtego procesu kontrowersyjnych przekszta³ceñ mie-
szkañ lokatorskich „za z³otówkê”.

Najlepsze prawo jest w czêœci bezu¿yteczne, jeœli cz³onkowie spó³dzielni nie uczestnicz¹ w do-
rocznych zebraniach sprawozdawczych i wyborczych. Do rad nadzorczych wybierane s¹ niekie-
dy osoby przypadkowe, nie zawsze gwarantuj¹ce sprawne nadzorowanie, co siê robi z maj¹tkiem
ka¿dego z nas. Trudno to zrozumieæ. Prawo bardziej przyjazne spó³dzielcom ju¿ mamy, trzeba
z niego korzystaæ.

Tylko bior¹c udzia³ w zebraniu, poœwiêcaj¹c jedno popo³udnie w roku, mo¿emy mieæ rzeczy-
wisty wp³yw na gospodarowanie naszym maj¹tkiem. Czy Spó³dzielnia jest w dobrej kondycji fi-
nansowej? Czy istniej¹ jakieœ zagro¿enia? Co planuje nasza Spó³dzielnia na przysz³oœæ, jakie wi-
dzi priorytety?

Odpowiedzi na te pytania i wp³yw na ostateczne decyzje, wyra¿ony w g³osowaniu na zebraniu,
mo¿emy uzyskaæ w³aœnie teraz.  Nie warto z tego rezygnowaæ. Zw³aszcza, ¿e sprawozdania i pro-
jekty uchwa³ obowi¹zkowo musz¹ byæ udostêpnione Cz³onkom w siedzibie Spó³dzielni na d³ugo
przed walnym zebraniem. Mo¿na siê wiêc dobrze przygotowaæ. Mo¿na i warto.

Elżbieta Golińska 

Czas zebrań, czas wyborów

Idea ze wszech miar warta
poparcia – chodzi nie tylko
o wszechstronn¹ wymowê nie-
zapominajek, lecz tak¿e o to, by
sta³y siê symbolem Polski tak,
jak tulipany s¹ kwiatem Holen-
drów a kwitn¹ce wiœnie – Japo-
nii. Kilka lat temu pan Zalew-
ski by³ goœciem
szko³y, lecz w tym
roku tak¿e nie bra-
k³o wydarzeñ nie-
zwyk³ych.

Radoœci¹ by³ spa-
cer alej¹ niezapomi-
najek, prowadz¹c¹
od furtki do drzwi
gmachu, tego dnia –
ukwiecon¹ na nie-
biesko szpalerem
wykonanych przez
uczniów niezapomi-
najek, z których
ka¿da by³a inna
(a wszystkie – œlicz-
ne). Nauczyciele
przyszli do szko³y
ju¿ przed 6 rano, by
je rozmieœciæ na
trawniku i zrobiæ
dzieciom b³êkitn¹ niespodzian-
kê!

A potem – by³o jeszcze przyje-
mniej i weselej! Wszyscy – z dy-
rektor Krystyn¹ Szyszko w³¹cz-
nie – zadbali o to, by ubraæ siê
w niezapominajkowych kolo-
rach: niebiesko, ¿ó³to, czasem
wiosennie zielono, a szko³a by³a
pe³na s³oñca i radoœci. Dzieñ wy-
pe³ni³o mnóstwo atrakcji, miê-
dzy innymi konkurs „Niezapo-
minajkowe wypieki” z degusta-

cj¹ ciast, by³y artystyczne wystê-
py, pokaz prac oraz przyznanie
nagród w niezapominajkowych
konkursach plastycznych i lite-
rackich, budz¹ca szalone emocje
loteria fantowa (ka¿dy los wy-
grywa³!), poszukiwanie karte-
czek – niespodzianek (nagrody!)

ukrytych przemyœlnie w ró¿nych
miejscach w ca³ej szkole, a dla
zainteresowanych – poczta nie-
zapominajkowa i nade wszystko
– gor¹co oklaskiwany konkurs
na naj³adniejsz¹ „¿yw¹ niezapo-
minajkê”. Niczym na pokazie
mody, uczestniczki prezentowa-
³y niezwykle fantazyjne stroje,
sala szala³a, a jurorzy nie mieli
³atwego zadania! Zwyciê¿y³a
Lena z kl.V B, na drugim miej-
scu - Gabrysia z IV B, a na trze-

cim, przy bardzo silnej konku-
rencji – Ola z IIIB.

Szko³a Podstawowa 138 – to
niezwyk³a szko³a, od lat znako-
micie ³¹cz¹ca nie³atwe dzia³a-
nia integracyjne z wysokim po-
ziomem nauczania. Dni takie,
jak ten niezapominajkowy, to
dodatkowy, wszechstronny wa-
lor prowadzonych tu dzia³añ:
emocjonalny, zachêcaj¹cy do
pamiêtania o innych; wycho-
wawczy – ucz¹cy zwracania
uwagi na otoczenie, asertywno-
œci, sprzyjaj¹cy integracji we

wspólnej, kreatywnej zabawie;
poznawczy – po³¹czony z sze-
rok¹ edukacj¹ przyrodnicz¹.
Skromna niezapominajka, a ty-
le korzyœci dla dzieciaków! 

Kolejne atrakcje – ju¿ 30 ma-
ja. Dyrekcja, Rada Pedagogicz-
na i uczniowie zapraszaj¹ na
piknik rodzinny „Rodzinnie,
zdrowo, na sportowo”, ju¿ od
9.00 rano na stadionie ZWAR
w Miêdzylesiu przy ul. Po¿ary-
skiego. eGo

Szkoła pełna niezapominajek
Ju¿ po raz pi¹ty Szko³a Podstawowa nr
138 przy ul. Po¿aryskiego rozkwit³a na b³ê-
kitno, modro, lazurowo! Jak co roku, 15
maja obchodzono tam Dzieñ Niezapomi-
najki, który wymyœli³ w 2002 roku dzienni-
karz Polskiego Radia, Andrzej Zalewski. 
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Razu pewnego mieszkanka
naszej dzielnicy, jak co dzieñ
wysz³a ze swoim pupilem na
spacer. Pupil jest psem rasy
ratlerkopodobnej, czyli jest
to stworzenie raczej niedu¿e,
mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e
ca³kiem ma³e, a wrêcz tyci,
tyci. Tego samego dnia inny
mieszkaniec naszej dzielnicy
te¿ wyszed³ na spacer ze
swoim pupilem. Jego pupil
z kolei jest psem potê¿nym,
wilkiem, jakby siê kto pyta³.
Tyle, ¿e nie by³ ani na smy-
czy ani w kagañcu. Nie mi-
nê³o czasu ma³o wiele, gdy
pieski siê spotka³y. Czy siê
sobie nie spodoba³y, czy je-
den drugiemu coœ niemi³ego
powiedzia³, doœæ, ¿e rzuci³y
siê na siebie. Tak w³aœnie!
Nietrudno siê domyœleæ, jak
przebiega³o to spiêcie, bo
przecie¿ ratlerek, zw³aszcza
w kagañcu, tak siê ma do
wilka, jak dziecinny rowerek
do czo³gu. Ratlerek dosta³
manto, a przy okazji pogry-

ziona zosta³a próbuj¹ca go
broniæ pani. 

Zdenerwowana kobieta,
po opatrzeniu ran swoich
i psa, zrobi³a tzw. obdukcjê
i zg³osi³a incydent na policji.
W³aœciciel wilka wcale nie
straci³ rezonu, a nawet wrêcz
przeciwnie - zagrozi³ jej, ¿e
jeœli nie wycofa skargi, to on
z³o¿y swoj¹. Gdy dosta³a we-
zwanie, jej zdumienie nie
mia³o granic. Dowiedzia³a
siê otó¿, ¿e to nie jej ratlerek
zosta³ pogryziony, ale to on
pogryz³, a ofiar¹ jego k³ów
jest wilk, ni mniej ni wiêcej. 

Sprawa wydaje siê przes¹-
dzona, gdy¿ w³aœciciel wilka
i autor doniesienia dok³a-
dnie okreœli³ czas i miejsce
rzekomego ratlerkowego
chuligañstwa: tu pad³a data
i godzina zajœcia. Tego dnia
i o tej godzinie pani od ra-
tlerka, jak co dzieñ zreszt¹,
by³a w pracy, na co ma licz-
nych œwiadków i listê obe-
cnoœci. 

Jednak drêczy j¹ pewien
niepokój – skoro oficjalnie
przyjêto tak absurdalne zg³o-
szenie, to wyrok s¹du grodz-
kiego te¿ wcale nie musi byæ
przes¹dzony. Na wszelki
wiêc wypadek, gdyby mia³o
siê okazaæ, ¿e rzeczywiœcie
dura lex, sed lex, stworzy³a
ju¿ fundusz na wypiskê do
wiêziennej kantyny i odk³ada
do lodówki ulubione przez
jej pieska kosteczki, ¿eby
mia³a na paczki, gdy go ju¿
posadz¹. Jak to za co? – za
„czynn¹ napaœæ” i „pobi-
cie” biednego, bezbronnego,
czterdziestokilogramowego
wilczura. (mb)

Tegoroczny przegl¹d twór-
czoœci muzycznej dzieci i m³o-
dzie¿y „KOGUCIK 2009” to
wyj¹tkowo udana, dwunasta
edycja konkursu dla m³odych
talentów. Muzykalna m³odzie¿
dopisa³a, a dyrektor Klubu
Kultury „Radoœæ” przy ul.
Planetowej, Dorota Wajner,
mimo zdumiewaj¹co skrom-
nych warunków, po raz dwu-
nasty dokona³a rzeczy z pozo-
ru niemo¿liwych! 

Maleñka, choæ najwiêksza
w Klubie sala, w której odby³ siê
koncert fina³owy i wrêczenie na-
gród, zosta³a tak przemyœlnie za-
aran¿owana, by zmieœciæ i szczê-
œliwych laureatów, i instrumenty,
i dumnych rodziców, i liczne dy-
plomy, nagrody oraz statuetki.
By³ œcisk i ciasnota, a publicz-
noœæ t³oczy³a siê nawet w koryta-
rzu, wyci¹gaj¹c szyje i rêce
z aparatami fotograficznymi, by
dojrzeæ i uwieczniæ uroczysty
moment w ¿yciu potomka.

Profesjonalne jury, Gra¿yna
Radkowska, Joanna Ludwiniak
i Jacek Go³êbiewski nie mieli ³a-
twego wyboru. O nagrody i wy-
ró¿nienia w piêciu kategoriach
wiekowych ubiega³o siê wiele ta-
lentów, od 6 do 19 lat, graj¹c na

fortepianie, keyboardzie i innych
instrumentach, solo lub w duecie.
Wœród laureatów znaleŸli siê
uczniowie z Anina, Radoœci, We-
so³ej, Zastowa, lecz tak¿e z Józe-
fos³awia i Legionowa, z ognisk
muzycznych i klubów kultury,
a tak¿e szkó³ podstawowych

i grupa „indywidualistów”. M³o-
dzi artyœci bardzo prze¿ywali wy-
stêpy, dzielnie walcz¹c z trem¹.
Znakomity poziom artystyczny
przegl¹du to dobry prognostyk dla
naszej umuzykalnionej m³odzie¿y
oznacza bowiem, ¿e uzdolnione
dzieci trafi³y pod skrzyd³a bardzo
dobrych nauczycieli. 

Uznanie i brawa nale¿¹ siê
zarówno organizatorom, którzy

mimo trudnoœci lokalowych
z sukcesem realizuj¹ kolejne
edycje konkursu, jak i wszyst-
kim uczestnikom– za odwagê,
za wytrwa³¹ pracê, za pasjê mu-
zyczn¹, a niewielkiej ich czêœci
dodatkowo – za fina³owe suk-
cesy, choæ w niektórych kate-
goriach nie przyznano pierw-
szego miejsca, pozostaj¹c przy
wyró¿nieniach. W t³umie na-
grodzonych nie mo¿na by³o nie

zauwa¿yæ dwóch braci z trzema
nagrodami: to panowie Adam
i Pawe³ Podgórscy (na zdjêciu –
z babci¹!), którzy w kategorii 7-
9 lat byli najlepszym duetem,
a Pawe³ – najlepszym wœród
pianistów.

Gdyby tylko wzbogaciæ Klub
o wiêksz¹ salê… Ale to ju¿ zu-
pe³nie inna opowieœæ!

Katarzyna Jasiek

Dzieñ Ziemi - to nazwa akcji
prowadzonych corocznie wiosn¹,
których celem jest  promowanie
postaw ekologicznych w spo³e-
czeñstwie. Szko³a nr 279 od daw-
na bierze udzia³ w konkursach

zwi¹zanych z ekologi¹. Jako jedy-
na w Warszawie dosta³a wyró¿-
nienie w IX edycji konkursu
„Z ekologi¹ na co dzieñ”. Mali ak-
torzy zaprezentowali przedstawie-
nie – w bajkowej scenerii koloro-

wego lasu, przybrani liœæmi od-
grywali scenki, w których ukazy-
wali, w jaki sposób cz³owiek
wp³ywa na zanieczyszczenie œro-
dowiska oraz jak mo¿na temu za-
radziæ. 

Przygotowano równie¿ multime-
dialn¹ prezentacjê, sk³adaj¹c¹ siê
ze zdjêæ prezentuj¹cych w³¹czanie
siê szko³y w ró¿nego rodzaju akcje
ekologiczne, np. sprz¹tanie tere-
nów zielonych czy te¿ segregacjê
œmieci.

Na zakoñczenie mali ekolodzy
wykonali taniec oraz piosenkê pt.
„Królestwo zielonej polany”. NJH

„Kogucik” w Radoœci

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

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

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ
PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−MarketOKNA � ROLETY

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

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

ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

PSY WOJNY

MALI EKOLODZY
„Jesteœmy przyjació³mi Ziemi” – pod tym has³em
œwiêtowano „Dzieñ Ziemi” w Szkole Podstawowej
nr 279 przy ul. Cyrklowej. Gospodarzami przedsta-
wienia, które odby³o siê 29 kwietnia br. byli uczest-
nicy Ko³a Ekologicznego z klas 0-3.
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WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31

�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000  ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

GDZIE 
NA URLOP?

W³aœnie jest taka pora, ¿e zadajemy sobie
to pytanie. Wiadomo, ¿e decyzja bêdzie
oparta o wiele czynników, w grê wchodz¹
ró¿ne okolicznoœci, specyficzne dla ka¿de-
go. Zajmijmy siê problemem zasadniczym.
Gdzie jechaæ na urlop, aby oczyœciæ orga-
nizm ze zmêczenia ca³oroczn¹ prac¹, aby siê
wzmocniæ fizycznie i psychicznie, tak aby
si³y wystarczy³o na ca³y d³ugi nastêpny rok.

Na pocz¹tku tych rozwa¿añ opowiem hi-
storyjkê autentyczn¹. Szereg lat temu zaob-
serwowa³em dziwne zjawisko. W Szpitalu
Grochowskim na sali intensywnej opieki
kardiologicznej – jesieni¹ - by³o szczególnie
du¿o chorych ze œwie¿ym zawa³em serca.
Jak to – myœla³em – ludzie po urlopach, po-
winni byæ kwitn¹cy, a tu takie nieszczêœcie.
Zaj¹³em siê bli¿ej wyjaœnieniem tej dziwnej
sytuacji. Stopniowo wy³ania³ siê obraz na-
stêpuj¹cy. On – zapracowany ca³y rok. Pro-
wadzi jakiœ biznes, jest gdzieœ kierowni-
kiem, dyrektorem. Godziny nie normowane,
œwitem do pracy, wieczorem do domu, so-
boty i niedziele zarwane. Ona cierpliwie to
znosi, ¿ona jest kochaj¹ca, a i dom na pozio-
mie trzeba utrzymaæ. Ona to znosi, ale cze-
ka lata. Bêdzie urlop – to sobie odbijemy.
Si¹dziemy w samochód i Europa nasza!
I tak siê dzia³o. On dobi³ czasu urlopu le-
dwie ¿ywy, a tu ca³a rodzina czeka na
wspóln¹ wielk¹ podró¿. Siada wiêc za kie-
rownic¹, robi 5 – 6 tysiêcy kilometrów,
w wielkim upale, po zat³oczonych drogach
Europy. W t³umie turystów zwiedzaj¹ mu-
zea, szukaj¹ w nocy kampingów (bo hotele
drogie!). Bardzo gor¹co, bardzo t³oczno, po-
œpiech – bo trasa wytyczona ambitnie. Wy-

ruszy³ dobry m¹¿ i ojciec ledwo ¿ywy –
przyjecha³ w jeszcze gorszym stanie. Wraca
do swej wyczerpuj¹cej pracy i w kilka tygo-
dni póŸniej z honorami, bo pojazdem z w³¹-
czon¹ syren¹, przed którym nawet auta rz¹-
dowe ustêpuj¹ – wje¿d¿a do naszego oœrod-
ka intensywnej opieki z podejrzeniem zawa-
³u serca. Wielu nie mia³o szczêœcia, pozosta-
j¹c gdzieœ na trasie... Patrzyliœmy ze wspó³-
czuciem na opalone s³oñcem Hiszpanii,
W³och czy Grecji twarze chorych i ich ocie-
raj¹cych ³zy ma³¿onek, które tkwi³y na ko-
rytarzu szpitalnym, oczekuj¹c œwie¿ych
wiadomoœci z sali R.

Pamiêtam, ¿e zaprasza³em owe panie, aby
udzieliæ im trochê rad na przysz³oœæ. Ponie-
wa¿ tylko nieliczne przychodzi³y – wys³a-
³em oficjalne zaproszenia na odczyt, które-
mu da³em tytu³ „Czy pani chce byæ wdo-
w¹?”. Wtedy przysz³y w komplecie i us³y-
sza³y to, z czego sobie nie zdawa³y sprawy. 

A wiêc jeœli kobieta czy mê¿czyzna wy-
konuj¹ przez ca³y rok odpowiedzialn¹ pra-
cê, przebywaj¹ stale w du¿ym zespole ludzi,
czêsto w t³umie, gdy ich telefony dzwoni¹
bez przerwy – to takie osoby musz¹ spêdziæ

urlop w g³uszy leœnej czy wiejskiej, omal
w samotnoœci. Musz¹ – ubrani w stare ubra-
nia (jak do sprz¹tania czy do ogrodu) wê-
drowaæ godzinami pieszo czy na rowerze po
polach czy lasach. Mo¿e to byæ urlop na
³ódce – ale te¿ unikaj¹c miejsc, gdzie pe³no
ludzi. Z daleka od zat³oczonych pla¿. Nie s¹
tak¿e wskazane dla ludzi wyczerpanych, bê-
d¹cych po 40 roku ¿ycia – góry. Co najwy-
¿ej Bieszczady, Góry Œwiêtokrzyskie czy
Beskidy. Jeœli chcemy wytrzymaæ obci¹¿e-
nia zawodowe – to trzeba urlop potraktowaæ
trochê jak obóz sportowy, na którym zdoby-
wa siê kondycjê fizyczn¹ i psychiczn¹.

A zagranica? Jeœli ju¿ byæ musi – to mo¿-
na w ostatnim tygodniu urlopu, gdy ju¿ wy-
poczniemy, zwiedziæ jakieœ konkretne miej-
sce. Lepiej to jednak zrobiæ po sezonie, gdy
nie bêdzie upa³ów (wystrzegaæ siê upa³ów
musz¹ wszyscy w wieku œrednim i powy-
¿ej!). Pamiêtajmy, ¿e pozytywy jakie daje
ciep³e morze po³udniowe nie zrównowa¿¹
ujemnych skutków i zagro¿eñ, jakie przyno-
si upa³, t³ok i nadmiar wra¿eñ – zreszt¹ nie
zawsze pozytywnych. Bo to i nieraz z³e wa-
runki hotelowe, ha³as w nocy, niesolidne
biuro podró¿y.

Zatem zapracowani i wyczerpani – a to s¹
w zasadzie wszyscy mieszkañcy du¿ych
miast – planujcie urlopy „pod grusz¹”, w le-
œniczówce, gdzieœ na odludziu, gdzie przyro-
da jeszcze piêkna. Du¿o jest w Polsce takich
miejsc. Moi znajomi Holendrzy, Niemcy czy
Anglicy nie bardzo mog¹ wyobraziæ sobie,
¿e istnieje taki kraj, gdzie wielkie lasy s¹ jak-
by „niczyje”, bo pañstwowe – i ka¿dy mo¿e
do nich wejœæ. Gdzie mo¿na wêdrowaæ po
otwartych polach, ³¹kach, po³oninach ³agod-
nych gór. Gdyby takie mo¿liwoœci mieli
u siebie – nie wyje¿d¿aliby gdzieœ zagranicê,
w nieznane. My to wszystko mamy do dys-
pozycji. Zatem dobrego urlopu ¿yczê - aby-
œmy byli m¹drzy i ¿yli d³u¿ej.

Prof. Leszek Ceremużyński

Pomoc uzale¿nionym
Wed³ug szacunków Instytutu Psychiatrii
i Neurologii mamy ok. 100 tys. osób uzale¿-
nionych od substancji psychoaktywnych,
z czego ok. 30 tys. to osoby uzale¿nione od
opiatów. Jednak pacjentów, lecz¹cych siê
skuteczn¹, nowoczesn¹ metod¹ substytu-
cyjn¹, w naszym kraju jest jedynie 1360.
Czêœæ z oczekuj¹cych na udzia³ w progra-
mie, niestety, ju¿ zmar³a, inni maj¹ z tego
powodu problemy z prawem.

Ostatnio prasa opisa³a sytuacjê Marka Stañczyka, któremu za
przyjmowanie substytutu heroiny, metadonu… grozi wrêcz 5 lat
wiêzienia (Polityka, Gazeta Wyborcza). Stañczyk jest bowiem mie-
szkañcem Gdañska, gdzie brak programów zajmuj¹cych siê tego
typu terapi¹.

I chocia¿ Krajowy Program Przeciwdzia³ania Narkomanii zak³a-
da, ¿e do 2010 r. 20% osób (ok. 6000) uzale¿nionych od opiatów
powinno mieæ dostêp do terapii substytucyjnej – tak¿e mimo starañ
samych uzale¿nionych – w Gdañsku od lat sytuacja nie zmienia siê.

Filozofia redukcji szkód jest popularna i skuteczna na Zachodzie
– tam dostêp do programów metadonowych ma œrednio od 40% do
70% uzale¿nionych (dla porównania w Polsce tylko 3%). Mimo to,
terapiê zastêpcz¹ w Polsce uznaje siê ci¹gle za kontrowersyjn¹, bo-
wiem metadon – choæ nie pog³êbia uzale¿nienia, a jednoczeœnie da-
je mo¿liwoœæ, w czasie jego u¿ywania, normalnego ¿ycia – jest
opioidem.

Dlaczego w Polsce nadal jest problem z programami substytucyj-
nymi? Czy przywi¹zanie do leczenia, opartego wy³¹cznie na absty-
nencji (wg badañ A. Tatarsky`ego skutecznych jedynie dla 30% pa-
cjentów), jest kwesti¹ niezrozumienia? Czy te¿ uznania, ¿e ta me-
toda jest skuteczna? A jeœli tak, jak definiujemy skutecznoœæ lecze-
nia? 

O tych wszystkich problemach dyskutowano podczas konferencji
13 maja w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej „Uzale¿nienie
od heroiny: czemu w Polsce chory za brak dostêpu do nowoczesnej
terapii mo¿e znaleŸæ siê w wiêzieniu? Redukcja szkód w psychotera-
pii. Wiêcej informacji na stronie: www.soros.org (ab)
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

SSeezzoonn  pprrzzeettwwoorróóww  jjeesstt  ddoośśćć
ooddlleeggłłyy,,  aallee  wwaarrttoo  jjuużż  ddzziiśś  ppoo−−
śśwwiięęcciićć  mmuu  ttrroocchhęę  uuwwaaggii..
� Uporządkuj puste słoiki.

Sprawdź jakość zakrętek,
odłóż te, które trzeba wymie−
nić na nowe. Ustaw oddzielnie
większe, na ogórki czy kompoty
– w ten sposób będziesz mogła
obliczyć, ile np. ogórków trzeba
w sierpniu kupić do kiszenia.
� Jeśli masz dobry zwyczaj

umieszczania na słoiczkach
etykiet z opisami, nie zapomnij
o kupieniu nowych – można je
zastąpić papierową taśmą
samoprzylepną. Słoiki podziel
na grupy, w ten sposób unik−
niesz „nadprodukcji” truska−
wek  i braku słoików na prze−
twory późnojesienne. 
� Zawczasu zaopatrz się

w mocne, dobrze zamykane
torebki na mrożonki. Można do
nich wrzucać już od teraz np.
świeży, siekany koperek jeśli
zostaje z obiadu.
� Pamiętaj o suszeniu ziół

i przypraw: to wspaniały sposób
na majeranek, natkę, lubczyk,
rozmaryn. Zadbaj o szczelne
puszki i ładne słoiczki!
� Nie zapomnij o staran−

nym rozmrożeniu i oczyszcze−
niu zamrażarki zanim zacznie
się sezon owoców; koniecznie
zużyj do końca zeszłoroczne
zapasy.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Czy wiecie, że do przełomu XV i XVI wieku spirytus był spożywa−

ny tylko jako lekarstwo? Podobnie, jak wynaleziona przez apteka−
rza w 1886 roku coca cola, która zajęła całkiem inne niż planowa−
ne miejsce na rynku, spirytus trafił z aptek na stoły. 

Wiele osób lubi nowe, wyrafinowane smaki, chętnie pijając alkoholowe koktajle. Ale
czy wiecie, że nie jest to wynalazek naszych czasów – przyrządzano je już w końcu 
XVIII wieku, a 13 maja 1806 roku amerykańskie pismo The Balance określa koktajl, jako
„stymulujący likwor skomponowany z różnych trunków, wody, cukru i gorzkich substan−
cji”. Dzisiaj owe „likwory” nie zawsze zawierają alkohol, a barmani znają tysiące uroz−
maiconych przepisów na ich przygotowywanie.

Koktajl on the rocks jest nalewany na kostki lodu w szklance, flambirowany czyli płonący –
barman zapala w kieliszku czy szklance alkohol (musi być mocny) dodany do koktajlu; long
drink powinien mieć więcej, niż 100 ml, short drink niespełna 100 ml zaś shot poniżej 50 ml.

Szprycer to napój, powstały w wyniku zmieszania białego wina z wodą gazowaną.
Można dodać lód, plasterek limonki czy pomarańczy. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Gdy nasi goœcie s¹ zmotoryzowani, zazwyczaj odma-
wiaj¹ picia trunków, pozostaj¹c przy wodzie, sokach
i napojach gazowanych. Spróbujmy im zaproponowaæ
coœ specjalnego, odpowiedniego dla doros³ych i dzie-
ci – koktajle bezalkoholowe. Uwaga! Wszystkie sk³a-
dniki przed przygotowaniem musz¹ byæ oziêbione!

1. Do wysokiej szklanki z lodem wlaæ ³y¿eczkê soku cytryno-
wego, na to 2/3 soku z winogron czerwonych i 1/3 Sprita. Podawaæ ze s³omk¹, ozdo-
biæ „sprê¿ynk¹” ze skórki cytrynowej.

2. Zmiksowaæ 2 spore, dojrza³e truskawki, 1 brzoskwiniê bez skórki, 2 ³y¿eczki cu-
kru i ³y¿eczkê soku z cytryny. Gdy gotowe, wymieszaæ z lodem i sokiem jab³kowym
(2/3 soku). Podawaæ w kieliszku typu tulipan.

3. Flip brzoskwiniowy: ca³e, surowe jajko umyæ, sparzyæ, wbiæ do miksera. Dodaæ 
2-3 po³ówki brzoskwini z puszki i syrop brzoskwiniowy (1/2) oraz wodê gazowan¹
(1/2). Silnie zmiksowaæ, podawaæ w wysokich szklankach. Trzy kulki lodów œmietan-
kowych lub waniliowych zmiksowaæ z 1/2 mleka skondensowanego i 1/2 soku brzo-
skwiniowego lub syropu z truskawek. Dekorowaæ w du¿ych szklankach bit¹ œmietan¹. 

4. Dwie bardzo dojrza³e mandarynki obraæ ze skórki, wyj¹æ pestki i zmiksowaæ z 1/2
s³odkiej œmietanki i 1/2 mleka. Przecedziæ do wysokiej szklanki.

5. Szampana bezalkoholowego niezbyt s³odkiego zmieszaæ pó³ na pó³ z napojem
energetyzuj¹cym i 4 ³y¿kami syropu Grenadine. Podawaæ w wysokich kieliszkach ty-
pu flet.

6. Do 2/3 syropu wiœniowego dodaæ 3 ³y¿eczki soku limonkowego i napój energety-
zuj¹cy. Podawaæ w szerokich szklankach, z lodem.

7. Sok z ¿urawiny, z ananasa i syrop brzoskwiniowy zmieszaæ w równych propor-
cjach, wlewaæ wprost na kostki lodu w kieliszku typu tulipan.

8. Dojrza³ego banana zmiksowaæ ze s³odk¹ œmietank¹ i kilkoma ³y¿kami mleka ko-
kosowego. Podawaæ zimne, w wysokiej szklance.

9. Surowe ¿ó³tko jajka zmiksowaæ z lodem, bardzo dojrza³¹, obran¹ pomarañcz¹
bez pestek (najlepiej – czerwon¹), 1/2 banana i s³odk¹ œmietank¹. Mo¿na ozdobiæ
ziarenkami granatu; podawaæ w szerokim naczyniu o grubym dnie.

10. Zmiksowaæ ze œmietank¹ dojrza³e, obrane owoce kiwi. W drugim naczyniu zmi-
ksowaæ wydrylowane wiœnie z 1/2 banana i gêstym syropem brzoskwiniowym. Wle-
waæ ostro¿nie, jednoczeœnie z dwóch brzegów do szerokiego, p³askiego kieliszka –
powstanie koktajl o dwóch odrêbnych barwach w jednym naczyniu! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Do podmiejskiej kolejki wsiada nietrzeźwy

młodzian. Na widok konduktora oświadcza, że
nie ma przy sobie ani grosza.

− Ale na wódeczkę to się miało pieniądze?
− Byłem w gościnie u kolegi!

− To nie dał na drogę powrotną? − No, jak nie dał… −
mamrocze młodzieniec, wyciągając pół litra.

☺ ☺ ☺
Do autobusu wsiada mocno zawiany gość.
− A pani… a pani to jest strrrrasznie brzydka baba… –

mamrocze pijak wpijając się zamglonym wzrokiem w jedną
z pasażerek.

− Jak tak można! Ale się pan urżnął! – pogardliwie mówi
kobieta.

Na to pijak triumfalnie: − Nooo! Ale ja jutro będę trzeźwy.
☺ ☺ ☺

Rozmawia dwóch kolegów: −…impreza była niezła! Wre−
szcie wracam do domu, z trudem trafiam kluczem w zamek,
wchodzę do środka i nagle jak mnie coś nie grzmotnie
w plecy! Patrzę… a to − podłoga!!!! WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 10

 










 













H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Przed Tob¹ udany miesi¹c, powinieneœ kontynu-
owaæ to, czym zajmowa³eœ siê ostatnio i raczej
nie wyrywaj siê z niczym nowym. Twoje obecne
priorytety to dok³adnoœæ i systematycznoœæ. Nie
traæ optymizmu i poczucia realizmu i jeœli pojawi¹
siê problemy, postaraj siê nadaæ im w³aœciwy wy-
miar. Wszystko wygl¹da lepiej ni¿ Ci siê zdaje,
wiêc spokojnie szukaj rozwi¹zania swoich aktual-
nych problemów.

�� BYK 22.04-21.05
Przyp³yw energii, który teraz odczuwasz bêdzie
pocz¹tkiem zwiêkszonej aktywnoœci w Twoim ¿y-
ciu. Bêdziesz mia³ wiêksze chêci do dzia³ania
i zabierzesz siê za sprawy, które do tej pory le-
¿a³y gdzieœ w ukryciu. Chocia¿ z pocz¹tku mo¿e
nie byæ ³atwo, to dasz sobie radê ze wszystkim,
jeœli tylko nie pozwolisz siê opanowaæ lenistwu.
W kontaktach miêdzyludzkich nie zapominaj
o swoim najwiêkszym atucie – wdziêku. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Masz spore szanse na to, aby tej wiosny popra-
wiæ swoj¹ sytuacjê zawodow¹, zacz¹æ lepiej za-
rabiaæ. Mo¿esz œmia³o zacz¹æ planowaæ pewne
posuniêcia, zamiast dbaæ tylko o to, jak wytrwaæ
od pierwszego do pierwszego. Planety zachêca-
j¹ do sensownego lokowania oszczêdnoœci. Te-
raz na pewno zrobisz to z g³ow¹. Spor¹ pomoc
i dobr¹ radê mo¿esz otrzymaæ od zaprzyjaŸnionej
Wagi.

�� RAK 22.06-22.07
Tempo, w jakim zaczniesz robiæ karierê, jest im-
ponuj¹ce. Teraz masz szansê zbli¿yæ siê do
punktu kulminacyjnego. Zostaniesz doceniony.
Wszystkie okolicznoœci bêd¹ ci sprzyjaæ, nie po-
winieneœ zmarnowaæ ani chwili. Nie zajmuj siê
g³upstwami i biurowymi plotkami. Niech nic nie
odwraca Twojej uwagi od celu. Pieni¹dze zaczn¹
do Ciebie p³yn¹æ, ale pamiêtaj, ¿e „kto wiele œci-
ga, ma³o dogoni”.  

�� LEW 23.07-23.08
Staraj siê zawsze ze zrozumieniem s³uchaæ swego
rozmówcy, nawet gdy nie podzielasz jego pogl¹-
dów. W pracy doskona³e dni na szukanie wyjœcia
z trudnych sytuacji oraz na burzê mózgów. Je¿eli
nadarzy siê okazja, wybierz siê w krótk¹ podró¿ –
mo¿e okazaæ siê owocna. Nie d¹¿ zbyt szybko do
celu, bo mo¿esz siê potkn¹æ o ma³y kamyk.

�� PANNA 24.08-23.09
Odczujesz przyjemny przyp³yw energii. To dobry
czas na rodzinne wyprawy, ale nie do supermar-
ketu, tylko za miasto. Pamiêtaj, ¿e znaki ¿ywio³u
ziemskiego bardzo potrzebuj¹ kontaktu z natur¹.
Rób to, co potrafisz najlepiej i zbytnio siê nie wy-
chylaj. Niewykluczone, ¿e otrzymasz sympatycz-
ne zaproszenie od znajomych. A mo¿e wybie-
rzesz siê z przyjació³mi do kina na nowy film?

�� WAGA 24.09-23.10
Nadmiar energii mo¿esz wy³adowaæ w pracy. Mu-
sisz tylko uwa¿aæ, aby nie robiæ zbyt wielu rzeczy

naraz. Propozycje dodatkowego zarobku i ró¿ne
finansowe okazje  bêd¹ teraz do Ciebie p³yn¹æ ze
wszystkich storn. Wybieraj te najlepsze! W cenie
bêdzie teraz konsekwencja,. Dlatego jeœli ju¿ siê
na coœ zdecydujesz, to siê tego trzymaj. ¯ycio-
wym porz¹dkom powinny towarzyszyæ wiosenne
porz¹dki w domu, w szafach.

�� SKORPION 24.10-23.11
Mo¿esz teraz nawi¹zaæ ciekawe, nowe kon-
takty zawodowe oraz odœwie¿yæ stare znajo-
moœci, które obecnie mog¹ siê okazaæ przy-
datne dla Twoich interesów. Mo¿e dziêki nim
jakieœ Twoje sprawy potocz¹ siê szybciej albo
uzyskasz potrzebne Ci informacje. Powinny
udaæ Ci siê wa¿ne negocjacje lub rozmowy,
dziêki którym weŸmiesz udzia³ w targach, kon-
ferencjach lub innych s³u¿bowych imprezach
wyjazdowych. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Mo¿e byæ nieco zamieszania, poœpiechu i irytacji,
gdy zwal¹ siê na g³owê niechciane obowi¹zki.
Mo¿e Ci to napsuæ trochê krwi, ale raczej nie
masz wiêkszych powodów do obaw. Wszyscy
znamy sytuacjê, kiedy najchêtniej chcielibyœmy
zaszyæ siê w mysiej dziurze, a tymczasem trzeba
gdzieœ pêdziæ i coœ za³atwiaæ czy spotykaæ siê
z niezbyt sympatycznymi osobami. Taki bêdzie
przysz³y miesi¹c, ale weekendy przynios¹ relaks
i odprê¿enie. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Skoncentruj siê na sprawach, które trzeba za³a-
twiaæ w jedwabnych rêkawiczkach. Najtrudniej-
sze negocjacje pójd¹ Ci teraz jak z p³atka. Mo-
¿esz uczestniczyæ w pertraktacjach, za¿egnywaæ
spory. Warto wybraæ siê w podró¿ s³u¿bow¹, bo
oka¿e siê korzystna, g³owê bêdziesz mia³ pe³n¹
ciekawych pomys³ów, a przy tym prostych i prak-
tycznych, takich, co od razu daj¹ siê wcieliæ w ¿y-
cie. W sprawach sercowych nie pora siê oszczê-
dzaæ. Tu staæ Ciê na szczodroœæ.   

�� WODNIK 21.01-19.02
W maju mia³eœ pod górkê, ale w czerwcu unie-
sie Ciê fala powodzenia. Bêdzie dobrze! Zrzu-
cisz z siebie ciê¿ary, pozbêdziesz siê zmar-
twieñ. ¯ycie nabierze rumieñców, otworz¹ siê
przed Tob¹ nowe perspektywy. Mo¿esz otrzy-
maæ fantastyczn¹ propozycjê, dowody sympatii
lub wspania³y prezent. Powodzenie bêdzie
sprzyjaæ prawie wszystkim Wodnikom, ale naj-
smaczniejsze k¹ski dostan¹ siê tym urodzonym
w pierwszej dekadzie.  

�� RYBY 20.02-20.03
Przysz³y miesi¹c spêdzisz ulgowo i na luzie. Sko-
rzystaj z uroków tej sytuacji. Dodatkowe pieni¹-
dze przeznacz na przyjemnoœci - takie, na które
d³ugo czeka³eœ. W mi³oœci mog¹ Ciê spotkaæ ró¿-
ne dziwne przypadki. Ze zdrowiem mo¿esz mieæ
drobne k³opoty: Twoim czu³ym punktem s¹ stawy
i ¿o³¹dek, wiêc nie dŸwigaj ciê¿arów i nie jedz te-
go, co Ci szkodzi! Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 8/2009: „Brzydki jak noc”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Irena Nowak z ul. Grochowskiej. Wa¿ne do 05.06.br. 
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AUTO−MOTO/kupię

� Matiza – Seicento. 
Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

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

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

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

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

� Antykwariat kupi dawne
ksi¹¿ki. Tel. 022 622-11-54
� Kolekcjoner kupi: stare
ksi¹¿ki, pocztówki, monety. 

Tel. 022 677-71-36, 
0502-011-257

� Ksi¹¿ki - dojadê. 
Tel. 022 826-03-83; 

0502-322-705
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

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

SPRZEDAM

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

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

FINANSE

�Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie
wyjaœniê. Tel. 022 810-83-60; 

0606-763-006
� Ksiêgowe. 

Tel. 0509-801-381

GASTRONOMIA

� Smaczne, domowe obiady –
Bar „Radek” ul. Czapelska 23. 

Tel. 022 393-22-90

KREDYTY

� Kredyty, po¿yczki.
Tel. 510-550-162

MEDYCZNE

��Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. 

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

NAUKA

�Angielski – wszystkie pozio-
my, francuski – dla pocz¹tkuj¹-
cych, skutecznie, tanio. 

Tel. 0603-112-004

�� FRANCUSKI, ROSYJSKI
– T³umaczenia przysiêg³e, in-
¿ynieryjne, handlowe. Bez po-
œredników. Tel. 0601-35-18-64
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka. 

Tel. 0604-839-615
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

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

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

Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio kupiê plac na
Grochowie zabudowany lub
niezabudowany – pod budow-
nictwo wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam 

�Wawer. Mazowiecki Park Kra-
jobrazowy. Dzia³ki budowla-
ne.Cena 550 pln/m kw. Sprzedam
bezpoœrednio. Tel. 663-021-839; 

667-981-682

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

�� Bezpoœrednio ekskluzywn¹
kawalerkê 28 m kw. + balkon
+ miejsce gara¿owe na Gro-
chowie przy ul. Filomatów –
od zaraz. Tel. 501-103-792
� Gara¿ 18 m kw., œwiat³o – na
Grochowie. Tel. 0692-146-854

DAM PRACĘ

� Cha³upniczki do szycia po-
szukujê. Tel. 0606-616-656
� Firma przyjmie osobê na
stanowisko specjalisty z bli-
sk¹ perspektyw¹ objêcia sta-
nowiska menad¿erskiego. CV
proszê wysy³aæ na adres: 
biuro135@wp.pl
� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów zatrudniê w Warsza-
wie i okolicach. 

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

� Kolporta¿ prasy – praca do-
datkowa. Tel. 022 314-41-51
�� Opiekunki, siostry PCK,
pielêgniarki do osób star-
szych zatrudniê. 

Tel. (022) 815-30-62
� Potrzebna dyspozycyjna
emerytka pedagog do 2 dzieci
(4 i 6 lat). Odbiór ze szko-
³y/przedszkola, drobne posi³ki.
Do 17-tej na Goc³awiu. 

Tel. 0604-218-344

�� Zbrojarza – spawacza – be-
toniarza do zak³adu prefa-
brykacji w Falenicy zatru-
dniê. Tel. 0605 26 98 98
� Zatrudnimy kasjerów i sprze-
dawców. Tel. 022 547-05-43; 

0510-203-907

SZUKAM PRACY

�Malowanie. Tel. 665-708-984
� Mycie okien, gotowanie. 

Tel. 503-836-166
� Ochroniarz z psem. 

Tel. 0665-708-984
� Ukoñczy³am szko³ê kosme-
tyczn¹ z wyró¿nieniem, jestem
uczciwa, sumienna i dyskretna.
Podejmê pracê w gabinecie ko-
smetycznym w którym panuje
mi³a atmosfera. Czekam na
propozycje pod tel. 509-110-
316 lub adresem mailowym
mgieleczka001@o2.pl

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, napowietrzanie traw-
ników, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY porady, reprezentowanie
i ugody z fiskusem, wszystkie
podatki, sprawy spadkowe, da-
rowizny. Warszawa Goc³aw 

www.podatki-doradca.pl
Tel. 022 672-34-34,  

604-095-656 
�Kancelaria Prawna, przystêp-
ne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz
czwartków, ul. Grochowska
207 (Universam nad bankiem). 

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

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

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

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
–obs³uga. Porady. Miêdzyle-
sie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wto-
rek i czwartek 15.00-18.00. 

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

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

RÓŻNE

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE. TANIO
I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72
�� Si³ownia ATLETOR – 56
urz¹dzeñ, niskie ceny, rabat dla
kobiet, karta MultiSport, itp.
ul. Be³¿ecka/Komorska.  

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

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

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

�� ALKO PRZEPROWADZ-
KI – meblowozy 1,20 z³/km. 

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

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

0501-123-566 
� Anteny, kamery, telewizory. 

Tel. 022 818-07-17
��Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
� Cyklinowanie, uk³adanie, la-
kierowanie - osobiœcie. 
Tel. 0609-542-545; 022 810-70-88
� Cyklina, lakier. 

Tel. 0501-952-567
� Czyszczenie dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki, Karcherem. 

Tel. 0694-825-760
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
�� Elektryczne - G³owacki. 

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

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

Tel. 022 813-77-82; 
0502-443-826

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

� Firma – projektowanie, wy-
konawstwo instalacji elektrycz-
nych, hydraulicznych. 

Tel. 0502-057-688
�� GARA¯E BLASZANE.
TRANSPORT, MONTA¯
GRATIS – CA£Y KRAJ. PRO-
DUCENT. Tel. 029 761-50-20; 
012 271-52-87; 0512-245-075
RAMKA

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53;
0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 428-35-53, 

0504 61 88 88
�� G£AD�, MALOWANIE. 

Tel. 0606-181-588
� G³adŸ, malowanie - osobi-
œcie. Tel. 500-693-280
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

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

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

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

Tel. 0696-321-228
�� HYDRAULICZNE. 

TEL. 0516-508-397
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydrauliczno-gazowe (upra-
wnienia), glazura, malowanie -
solidnie. Tel. 0662-037-118
� Hydrauliczne – pe³en zakres,
wod.-kan.o CO – piece – nowe
wymiany, remonty. 

Tel. 0502-057-688  
� Lodówki, pralki. 

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

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 022 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
� Malowanie, tapetowanie,
sztablatura – doœwiadczenie. 

Tel. 022 810-90-22
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja i rachunki. 

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

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

0697-120-312 

� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 
Tel. 022 672-95-50; 0503-846-135
� Naprawa pralki, lodówki –
tanio! Tel. 603-047-616; 

697-120-312
�� Naprawa telewizorów – do-
jazd. Tel. 0602-216-943

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

Tel. 022 870-09-54
�� PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki. Profesjonalnie.
Suche po 4 godz. Dojazd gratis. 
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie. Tel. 022 612-21-74; 

0501-028-073
� Remonty – hydraulika, gla-
zura. Tel. 022 671-05-82
� Remonty, malowanie, tapeto-
wanie, sztablatura – doœwiad-
czenie. Tel. 022 810-90-22
� ROLETY, ¯ALUZJE. 

Tel. 022 396-60-62
RAMKA
Sk³ad opa³u – wêgiel, koks,
mia³. W-wa Wawer, teren stacji
kolejowej. Tel. 0604-254-433
� Sprz¹tanie piwnic, koszenie
trawy. Tel. 500-693-280
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� STUDNIE. 

Tel. 022 789-33-89
�� ŒWIADECTWA ENER-
GETYCZNE. 

Tel. 0665-670-213
� Tanie pranie dywanów, tapi-
cerki. Tel. 518-957-645
�� Tapicerskie. 

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

Tel. 509-313-311; 602-440-484
� Tynki agregatem: wylewki
betonowe agregatem. 

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

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 022 610-23-83
�� ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZIELARSTWO

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

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

Tel. 022 499-20-62 
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Olszynki Grochow-
skiej 11/15 lok. 2, 04-281
Warszawa, pierwsze piêtro.

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

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

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

Sk³ad opa³u – wêgiel, koks,
mia³. W-wa Wawer, teren stacji
kolejowej. Tel. 0604-254-433

REKLAMA REKLAMA

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ZAKŁAD POGRZEBOWY
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

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

tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
022 836-69-16; 0608-054-093

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

US£UGI POGRZEBOWE
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Trafiæ do tego niezwy-
k³ego domu nie jest ³atwo.
Na Rad³owsk¹, maleñk¹
uliczkê odchodz¹c¹ od Izbic-
kiej, nawet w Noc Muzeów
nie kursowa³y zabytkowe au-
tobusy, bo za daleko. Ale
Jan i Aleksandra Suligowie,
prowadz¹cy tu we w³asnym
domu galeriê sztuki ludowej,
nie narzekali na brak goœci.

Z Pragi do Radoœci

- W ubieg³ym roku galeria
mieœci³a siê jeszcze na Z¹b-
kowskiej. Podczas Nocy Mu-
zeów by³y do nas kolejki, ale
tam mieliœmy ma³o miejsca,
zaledwie 14 metrów – wspo-
mina Jan Witold Suliga, któ-
ry do 2006 r. by³ dyrekto-
rem Pañstwowego Muzeum

Etnograficznego w Warsza-
wie. Po odejœciu z tej instytu-
cji zastanawia³ siê jak spo-
¿ytkowaæ zdobyte doœwiad-
czenia. Wraz z ¿on¹ Ale-
ksandr¹ za³o¿y³ galeriê, pre-
zentuj¹c¹ sztukê ludow¹ i rê-
kodzie³o. Po kilku miesi¹-
cach prowadzenia jej na Pra-
dze, pañstwo Suligowie
przenieœli zbiory do swojego
domu w Radoœci. Tutaj mo¿-
na je ogl¹daæ (po uprzednim
umówieniu wizyty), kupowaæ
prace ludowych artystów,
wzi¹æ udzia³ w organizowa-
nych od czasu do czasu war-
sztatach. - Oko³o 80 proc.
powierzchni naszego 150-
metrowego domu zajmuj¹
zbiory. Mo¿na wiêc powie-
dzieæ, ¿e mieszkamy w gale-

rii. Z drugiej strony w³aœciwie
prowadzimy z ¿on¹ koczow-
niczy tryb ¿ycia – œmieje siê
Jan Suliga. - JeŸdzimy po
Polsce bior¹c udzia³ w licz-
nych imprezach, odwiedza-
my twórców, aby pozyskaæ
nowe prace - opowiada. 

Zapach wiejskich
wakacji

Stary, drewniany dom pañ-
stwa Suligów, to dla mi³oœni-

ków ludowej sztuki, ale te¿
wszystkich tych, którzy z no-
stalgi¹ wspominaj¹ dawn¹
polsk¹ wieœ, prawdziwa skarb-
nica. Z Galeri¹ Etnik wspó³pra-
cuje ponad 120 artystów, rêko-
dzielników i rzemieœlników. Ich
prace mo¿na tu napotkaæ do-
s³ownie wszêdzie. Œciany ob-
wieszone s¹ malowanymi na
szkle obrazami i barwnymi
tkaninami, niezliczone pó³ki
uginaj¹ siê po ciê¿arem wy-
struganych z drewna figurek,
na pod³odze dominuje cerami-
ka (dzbany, garnuszki, g¹sior-
ki, bibeloty), w k¹cie przy
schodach zachêcaj¹ do zaba-
wy pe³ne uroku zabawki: kolo-
rowe we³niane lalki, rêcznie
szyte maskotki (koniki, s³onie,
koty), proste kalejdoskopy, bê-
benki. Tematyka religijna prze-
plata siê z motywami beztro-
skiej zabawy, prawdziwa sztu-
ka s¹siaduje z kiczem, a wszy-
stko to przypomina czasy nie-
ska¿one wp³ywami cywilizacji
fastfoodów, pachnie wakacja-
mi na wsi. Choæ, jak podkreœla
Jan Suliga, Galeria i Pracow-
nia Edukacyjna Etnik prezen-
tuje nie tylko ludow¹ sztukê
polsk¹, czy europejsk¹, ale
tak¿e prace pochodz¹ce z naj-
dalszych zak¹tków œwiata:
z Chin, Indii, Ameryki Po³u-
dniowej.

Dla kolekcjonerów
i smakoszy

W zbiorach pañstwa Suli-
gów, obok wyrabianych
wspó³czeœnie przedmiotów
i stworzonych w ostatnich la-
tach prac artystów ludo-
wych, znajduj¹ siê prawdzi-
we kolekcjonerskie pere³ki. 

- Najciekawsze z punktu
widzenia osób interesuj¹-
cych siê sztuk¹ ludow¹, jest
malarstwo na szkle. Mamy

jeszcze kilka obrazów Jo-
lanty Pêksowej (mieliœmy
wiêcej, ale zosta³y sprzeda-
ne), czy nie¿yj¹cego ju¿
Bogdana Lesiñskiego, nie-
profesjonalnego malarza,
który by³ porównywany z Ni-
kiforem i Ociepk¹ – opowia-
da Jan Suliga. Sam w³aœci-
ciel galerii jest zafascyno-
wany rzeŸb¹ ceramiczn¹,
dlatego te¿ w jego zbiorach
nie brakuje prac Krystyny
Mo³dawy i innych rzeŸbiarzy
specjalizuj¹cych siê w tej
technice.

Wszystkie te dzie³a mo¿na
by³o podziwiaæ podczas Nocy
Muzeów. Zwiedzaj¹cym
przygrywa³ na okarynie Mie-
czys³aw Mikuta, a pani domu
zaserwowa³a poczêstunek,
na który z³o¿y³y siê przygoto-
wane wed³ug tradycyjnych
przepisów wypieki, sery i wê-
dliny. Kto na Rad³owsk¹
w Noc Muzeów nie dojecha³,
mo¿e odwiedziæ Galeriê Et-
nik w dogodnym dlañ termi-
nie, w³aœciciele zastrzegaj¹
jednak, ¿e przed przyjazdem
lepiej zadzwoniæ i umówiæ siê
na zwiedzanie. Dane kontak-
towe mo¿na znaleŸæ na inter-
netowej stronie galerii, pod
adresem www.etno-art.pl

Tekst i fot. Przemek Bogusz

Swój dom zamienili w galerię
Zorganizowana niedawno z roz-
machem Noc Muzeów przyci¹gnê-
³a t³umy nie tylko do du¿ych, zna-
nych placówek. Przypomnieæ
o sobie mog³y równie¿ te mniej-
sze, po³o¿one z dala od centrum.
Z okazji skorzystali m.in. w³aœci-
ciele Galerii Etnik w Radoœci.

Jan i Aleksandra Suligowie prowadz¹ galeriê we w³asnym domu.

Dzie³a sztuki i wyroby ludowego rêkodzielnictwa zaj-
muj¹ ka¿dy wolny skrawek przestrzeni.
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Czytelniczka z ulicy Waszyngtona prosi nas o zainteresowanie
siê sytuacj¹ w okolicy, gdzie mieszka. Konkretnie chodzi o róg
Waszyngtona i Kinowej. W istniej¹cych wczeœniej budach, umie-
szczono czynny „na okr¹g³o” „salon” gier hazardowych i punkt
sprzeda¿y alkoholu. 

Czytelniczka pisze, ¿e przybytki wódy i hazardu znajduj¹ siê
przy drodze do Szko³y Podstawowej nr. 60 i Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego Nr XIX. Okoliczni mieszkañcy zauwa¿yli, ¿e
uczniowie i licealiœci ju¿ korzystaj¹ z podsuniêtej im okazji. Bu-
dy s¹siaduj¹ te¿ z osiedlem, wiêc pod oknami spokojnych ludzi
pijacy krzycz¹, bij¹ siê, kln¹. Samochody dostawcze z alkoho-
lem dewastuj¹ osiedlowe chodniki i trawniki. Kilka tygodni te-
mu kierowca jednego z nich potr¹ci³ starsz¹ inwalidkê. Kierow-
ca nadal tam jeŸdzi i nadal „manewruje” po chodnikach i traw-
nikach. 

Oczywiœcie - alkohol i hazard s¹ dla ludzi, ale czy na pewno
po drodze do szko³y i czy na pewno dla dzieci i m³odzie¿y? 

Przy „salonie” i przy budzie z alkoholem wystawiono poje-
mnik na œmieci i WC. Skoro w³adze, bo któ¿ by inny, przypilno-
wa³y spe³nienia warunków dotycz¹cych „higieny” i „czysto-
œci”, to na pewno nie omieszka³y te¿ zadbaæ, ¿eby ustawowe od-
leg³oœci tych obiektów od szkó³ by³y zachowane. Znamy naturê
urzêdników – na pewno s¹ kryci, bo to zawsze ich pierwsza tro-
ska. W³asne bezpieczeñstwo i wygoda s¹ na ogó³ dla nich wa¿-
niejsze od bezpieczeñstwa i wygody mieszkañców. 

Prosta sprawa - wystarczy³o pomyœleæ i w tym miejscu, tego
typu interes, nie dosta³by koncesji. 

Pozostajemy w rejonie Waszyngtona i coœ nam siê zdaje, ¿e na
d³u¿ej. Zagro¿ony jest bowiem tak lubiany przez warszawiaków,
a mieszkañców Pragi P³d. w szczególnoœci, Park Skaryszewski. 

Prosta sprawa – Zarz¹d Oczyszczania Miasta, który parkiem
zawiaduje, planuje jego remont. Te plany oznaczaj¹ jednak wy-

ciêcie a¿ 300 drzew! Nie z takiego powodu powstawa³y w War-
szawie obywatelskie komitety broni¹ce przyrody. Tak jest
i w tym przypadku. Jest strona internetowa o przyrodzie „Ska-
ryszaka” (www.miastoiptaki.pl) s¹ ludzie, którzy w obronie uko-
chanego parku mobilizuj¹ innych ludzi. Po alejkach wêdruj¹
zorganizowane grupy, poznaj¹c pod okiem ornitologów parko-
w¹ ptasi¹ spo³ecznoœæ. Okazuje siê, ¿e lêgnie siê tu a¿ 37 gatun-
ków ptaków, a ³¹cznie, w ró¿nych okresach, mieszka w parku
oko³o 60 gatunków. Oko³o 300 par wyprowadza m³ode. Kogó¿
my tu nie mamy: kwiczo³y, gawrony, szpaki, pokrzewka ogrodo-
wa, pierwiosnek i œwistunka, dziêcio³ zielony, nurogêœ, a nawet
– co rzadko siê zdarza – s³owik… 

Có¿ to jednak znaczy dla urzêdników? Park ma byæ „wyre-
montowany”, to drzewa siê wytnie. Razem z ptakami. Ma
obrze¿em parku pójœæ Trasa Tysi¹clecia, to pójdzie! Wiadomo,
¿e w mieœcie na ogó³ œpiewaj¹ samochody, a nie s³owiki… Zo-
baczymy czy tak ³atwo pójdzie urzêdnikom z mieszkañcami na-
szej dzielnicy. „Mieszkaniec”, doceniaj¹c wa¿noœæ rozbudowy
linii komunikacyjnych, w tej sprawie jest oczywiœcie po stronie
mieszkañców i s³owików. Apelujemy do w³adz dzielnicy –
sprawdŸcie dobrze parkowych remontowców z MPO, czy nie
chc¹ swoich zamiarów zrealizowaæ jak najtañszym kosztem?
Postarajcie siê te¿ znaleŸæ rozwi¹zania alternatywne dla pla-
nowanej arterii, takie, które nie zrujnuj¹ „Skaryszaka”, a jed-
noczeœnie nie bêd¹ hamowa³y rozwoju miasta. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e to nie jest ³atwe. Mo¿e trzeba wykupiæ tereny wokó³
parku? Nie ma no to pieniêdzy? – mo¿e trzeba z³o¿yæ aplikacjê
do Unii Europejskiej? Mo¿e to, mo¿e tamto, w ka¿dym razie
róbcie coœ. I rozmawiajcie z mieszkañcami. „Mieszkaniec” s³u-
¿y swoimi ³amami. 

Pani Agnieszka Kacprzyk te¿ jest oburzona na urzêdników,
ale tych ze spó³dzielni mieszkaniowej, a nie z urzêdu dzielnico-
wego. Posz³o o drewniane urz¹dzenia palcu zabaw na osiedlu
Przyczó³ek Grochowski. Usuniêto mianowicie drewniane za-
bawki, odnowiono piaskownicê, wymieniono piasek, posadzono
nowe drzewa i krzaki… po czym zamiast drewnianych zafundo-
wano dzieciom zabawki z plastiku. Zdaniem naszej Czytelniczki
jest teraz gorzej ni¿ by³o. Gdy o tym rozmawia³a w Spó³dzielni,
nikt nie potrafi³ jej przekonaæ, ¿e nie ma racji. Zdenerwowa³a
siê, bo s¹ pieni¹dze na now¹ zieleñ, a na dzieci nie ma. Tymcza-
sem one musz¹ siê gdzieœ wyszaleæ, takie ich prawo. Pani Kac-
przyk zapyta³a retorycznie: gdzie mamy swoje dzieci wysy³aæ,
¿eby siê pobawi³y, pod budkê z piwem? Wtedy urzêdnik odpo-
wiedzia³ jej:  - Dobry pomys³, proszê mi to daæ na piœmie… 

Prosta sprawa – urzêdnik wysili³ siê na dowcip, bo zapo-
mnia³, kto, dla kogo tu jest. Otó¿ na pewno on jest dla mieszkañ-
ców, a nie odwrotnie. Nawet jeœli siê zdarzy, ¿e mieszkañcy nie-
sprawiedliwie oceniaj¹ jego wysi³ki, maj¹ do tego prawo. Trud-
no, taki jest podzia³ ról. 

Na koniec niepokoj¹cy sygna³ od naszego Czytelnika z Miê-
dzylesia. Ju¿ w zesz³ym roku zauwa¿y³ on, ¿e padaj¹ tam dziw-
ne deszcze. ¯ó³to-zielone mianowicie. Deszczowa woda wygl¹-
da jak ¿ó³to-zielona zupa. 

Naszym zdaniem to sprawa jest prosta – trzeba to sprawdziæ.
Mo¿e to zmywane przez deszcze py³ki z drzew i krzewów, a mo-
¿e coœ bardziej niepokoj¹cego? „Mieszkaniec”, w imieniu mie-
szkañców Miêdzylesia oczekuje, ¿e w³aœciwe s³u¿by wyjaœni¹ to
zjawisko.

Red. 

Wygraj na bank
Tradycj¹ Spó³dzielczego Banku Rzemios³a i Rolnictwa w Wo-

³ominie jest wiosenna urodzinowa loteria promocyjna. Ju¿ po
raz trzeci kilkudziesiêciu klientów banku wylosowa³o atrakcyjne
nagrody (laptopy, rowery górskie, kina domowe, odkurzacze),
w tym nagrodê g³ówn¹ – samochód osobowy renault thalia o war-
toœci 34 tys. z³otych wygra³ mieszkaniec Zielonki. W loterii móg³
wzi¹æ udzia³ ka¿dy klient, który w tym banku ma rachunek lub lo-
katê. Pe³na lista szczêœliwców dostêpna jest na stronie internetowej
banku www.sbrzr.pl oraz we wszystkich jego oddzia³ach. 

- Organizuj¹c loteriê pragniemy podziêkowaæ tym wszystkim,
którzy siê z nami zwi¹zali, zaufali nam  i postanowili z nami wspó³-
pracowaæ. Zauwa¿cie pañstwo, ¿e nikt z naszych klientów nie straci³
z³otówki z powierzonych nam œrodków, podczas gdy wokó³ s³yszymy
o naprawdê wielkich tragediach, tych, którzy utracili maj¹tki – powie-
dzia³ Jan Bajno, prezes Spó³dzielczego Banku Rzemios³a i Rolnictwa.
Spotkanie z klientami odby³o siê 9 maja w centrali SBRiR przy ul.
W¹skiej w Wo³ominie. Goœcie z zachwytem obejrzeli program w wy-
konaniu m³odych artystów z Wy¿szej Szko³y Komunikowania i Me-
diów Spo³ecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.  (ab)

Na zdjêciu: El¿bieta Kubuj - Wiceprezes Zarz¹du, Jan Bajno -
Prezes Zarz¹du, Marek Wysocki - prowadz¹cy imprezê - aktor
i re¿yser, Sylwia W¹sik - prowadz¹ca - Miss Fotomodels Regio-
nu Wo³omiñskiego 2009
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ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

BEZP£ATNA, PUBLICZNA
SZKO£A DLA DOROS£YCH

CENTRUM KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NR 5  

W WARSZAWIE 
prowadzi nabór do:

� GIMNAZJUM
� LICEUM

OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� UZUPE£NIAJ¥CEGO

LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
� TECHNIKUM 

W ZAWODACH:
technik mechanik, 
mechanik budownictwa
� TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE

W ZAWODACH:
technik mechanik, 
handlowiec
� ZASADNICZEJ SZKO£Y

ZAWODOWEJ W ZAWODACH:
sprzedawca oraz mechanik
pojazdów samochodowych
� SZKO£Y POLICEALNEJ 

W ZAWODACH:
technik organizacji reklamy,
urz¹dzeñ sanitarnych, 
administracji
Centrum kszta³ci w formie

stacjonarnej i zaocznej
ul. Miñska 1/5 

(w pobli¿u dworców Wschodniego
i Wileñskiego)

tel. 022 818 70 21

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski




