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P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
●● du¿y wybór opraw
●● realizacja recept
●● wszelkie naprawy okularów
●● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

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

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

NOWE INWESTYCJE!!!

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

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

Niedawno wandale zniszczyli jedn¹
z grochowskich kapliczek. Mieszkañcy
chc¹ j¹ uratowaæ, nadaæ jej odpowie-
dni blask i znaleŸæ dla niej godne 
miejsce.
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Heroizm na
ludzk¹ miarê

Tegoroczne obchody rocznicy
Powstania Warszawskiego poka-
za³y, ¿e im mniej sterowanej po-
mpy, tym lepiej dla sprawy. Pro-
szê zauwa¿yæ, jak¹ mamy sytua-
cjê: 65 lat po pamiêtnych 63 
dniach 1944 roku, autentycznych
kombatantów mamy coraz mniej -
¿yj¹ Ci, którzy wówczas byli co
najwy¿ej dwudziestolatkami. Na
temat ich wojennych, powstañ-
czych i popowstañczych losów
powiedziano ju¿ chyba prawie
wszystko. Jasny jest ich heroizm
i póŸniejsza krzywda.

Przy tej coraz mniejszej grupce
autentycznych herosów, co roku
w dniach rocznicowych, wij¹ so-
bie gniazdka politycy. I tam - rzecz
jasna - dochodzi do mikroawan-
tur, wybuczeñ, przepychanek
o ordery, które odbieraj¹ za nie¿y-
j¹cych wnukowie. Nie dziwiê siê
wiêc, ¿e coraz mniej ludzi chce
braæ udzia³ w tych oficjalnych i co-
raz mniej odzwierciedlaj¹cych au-
tentyczne uznanie dla bohaterów
uroczystoœciach.

M³odzi - a s¹ to i dwudziestolat-
kowie i piêædziesiêciolatkowie,
s³owem Ci, dla których powstanie
to Legenda - wol¹ oddawaæ ho³d
gromadz¹c siê w miejscach,
gdzie jest wspó³czeœnie: œpiewa-
ne s¹ powstañcze piosenki, gdzie
p³on¹ ognie zadumy, gdzie w mul-
tiwizualny sposób prezentowane
s¹ obrazy walcz¹cego Miasta.

W tym roku warszawiacy, na
skalê nie do wyobra¿enia w poprze-
dnich latach, wziêli sprawy w swoje
rêce i poszli tam, gdzie wiedzieli, ¿e
nie bêdzie k³ótni, swarów i urzêdo-
wego „pañstwowego” podziwu dla
powstañców. Miejsc takich by³o
mnóstwo, wiêc uroczystoœci by³y na
ludzk¹ miarê i na ludzk¹ potrzebê.
Przysz³y na nie t³umy. A i Warszawa
1 sierpnia wygl¹da³a jak miasto na-
prawdê wyj¹tkowe.

Tomasz Szymański
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UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!!!
TRWA JESZCZE REKRUTACJA DO

PRYWATNEJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 63

ORAZ DO KLAS I-II PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

Oferujemy:
� kadrê o najwy¿szych kwalifikacjach
� jêzyk angielski, niemiecki, francuski
� zajêcia informatyczne, sportowe, obronne
� lekcje tenisa ziemnego i sto³owego
� basen, opiekê lekarsk¹ i psychologa,
� lekcje tañca i naukê gry na pianinie
� ko³a zainteresowañ (m.in. szachowe, modelarskie)
� ciep³¹ i ¿yczliw¹ atmosferê w szkole!

Uzyskujemy bardzo wysokie wyniki na sprawdzianie
po kl. VI i na egzaminie gimnazjalnym.

� U nas najwa¿niejszy jest uczeñ!

Oferujemy równie¿ piêkn¹, pe³nowymiarow¹ halê do gry w tenisa.

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63, 
Prywatne Gimnazjum nr 5

ul. Wa³ Miedzeszyñski 141, 04-987 Warszawa
tel. (22) 872 07 01, faks (22) 872 25 34
e-mail: sekretariat@szkola63.waw.pl,

http:// www.szkola63.waw.pl
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

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

www.krasphone.pl
�� CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl

FALENICA
LOKALE do wynajêcia:

biurowe od 20 do 50 m2

oraz u¿ytkowe
(produkcja lub magazyny)

40 i 80 m2

atrakcyjna lokalizacja
tel. 606 591 047

SZAFYSZAFY,,
GARDEROBYGARDEROBY,,
MEBLEMEBLE
KUCHENNEKUCHENNE

Przyk³adowa zabudowa wnêki
z drzwiami przesuwnymi o wymiarach

wys. 270, szer. 160, g³. 70.
Wnêtrze kolor, wype³nienie drzwi:

1 x lustro, 1 x p³yta.
Koszt z monta¿em 1220 z³
Tel. 0504−925−811

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

RENAULT CITROENPEUGEOT

SPECJALISTYCZNY 
SKLEP I SERWIS

D A C H Y
sprzedaż – wykonawstwo

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8

(przy dworcu PKP)

tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

U NAS NAJTANIEJ!
❤ DUŻY WYBÓR NAJNOWSZYCH

WZORÓW OBRĄCZEK 
NA ZAMÓWIENIE ❤

CENY NAJNIŻSZE W WARSZAWIE!
GRATIS – dopasowanie rozmiaru 

i grawerka
Nowa kolekcja wyrobów ze złota 
– próby 333 – po niskich cenach!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

PPRRZZYYJJŚŚĆĆ  MMOOŻŻEE  KKAAŻŻDDYY
Ju¿ 5 wrzeœnia rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ Studio Arty-
styczne Metro dzia³aj¹ce przy Teatrze Buffo w Warszawie.
Utworzy³ je Janusz Józefowicz w 1993 roku.

– Uczestniczyæ w zajêciach mo¿e dos³ownie ka¿dy – mówi dyrektor
Studia Danuta Fidusiewicz. – Prowadzimy je w zakresie aktorsko – wo-
kalnym i taneczno – akrobatycznym.

Maj¹ one na celu edukacjê dzieci i m³odzie¿y w tych kierunkach arty-
stycznych. Nasi m³odzi artyœci oprócz uczestnictwa w zajêciach, bior¹
udzia³ w przegl¹dach i konkursach organizowanych w naszym woje-

wództwie i poza nim. Najlepsi wystêpuj¹ w teatrze i programach telewi-
zyjnych. Ka¿de pó³rocze naszych zajêæ koñczy siê specjalnym, otwartym
pokazem w Teatrze Buffo w Warszawie. 

Od lutego wspó³pracujemy z Zespo³em Szkó³ nr 37 im.Agnieszki Osieckiej
w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 24. Jest to miejsce, w którym
dyrektor dr Eugeniusz Œniegowski stworzy³ dla Studia wspania³e warunki. Ze
wzglêdu na po³o¿enie szko³y, nasz¹ propozycjê kierujemy do dzieci, m³odzie-
¿y i rodziców – czytelników „Mieszkañca”. Dodam, ¿e opiekê artystyczn¹ nad
Studiem sprawuje Janusz Józefowicz, muzyczn¹ Janusz Stok³osa.

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.studiobuffo.com.pl
(studio artystyczne). AS 2009

Studio Artystyczne Metro
dzia³aj¹ce przy Teatrze Buffo

zaprasza 
dzieci i m³odzie¿ na zajêcia artystyczne:
� wokalno-aktorskie

(Teatr Buffo w Warszawie, ul. M. Konopnickiej 6).
� tañca i akrobatyki

(Zespó³ Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej 
w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 24). 
Zajêcia odbywaj¹ siê w soboty i niedziele.

Pocz¹tek – 5 wrzeœnia 2009 roku.
UWAGA CASTING!

Uzdolnion¹ m³odzie¿ zapraszamy na przes³uchanie
wokalne 25 sierpnia 2009 roku o godz. 10.00 

(Teatr Buffo w Warszawie) 
– patrz strona internetowa www.studiobuffo.com.pl
Informacje: Danuta Fidusiewicz – tel. 790-411-497

Kapliczka, przy zbiegu ul.
Wiatracznej i Nizinnej, jak
wiêkszoœæ z praskich kapliczek,
ma swoj¹ historiê. Zbudowana
zosta³a dla upamiêtnienia
œmierci jednego z polskich ¿o³-
nierzy broni¹cych Pragi przed
niemieck¹ inwazj¹, który zgin¹³
w tym w³aœnie miejscu. Wg
ustnego przekazu okolicznych
mieszkañców kapliczka zosta³a
ustawiona ju¿ w 1939 r. By³a
przymocowana do rosn¹cego

tam drzewa. By³a, bo w 2008 r.
drzewo usch³o i trzeba by³o je
wyci¹æ. Kapliczkê przeniesiono
o kilkadziesi¹t metrów i umie-
szczono na innym drzewie.
Niedawno zosta³a uszkodzona. 

O jej odnowienie zabiega Ali-
na Matysiak, 80-letnia mie-
szkanka Grochowa, która
w czasie wojny przebywa³a
w jednym z niemieckich obo-
zów pracy. – Rozmawia³am ju¿
na ten temat z naszym probo-
szczem i dzwoni³am do urzêdu
dzielnicy – mówi redakcji „Mie-

szkañca”. – Trzeba coœ zrobiæ,
aby tê kapliczkê uratowaæ. S¹-
siad ju¿ nawet wzi¹³ wymiary
szybki, któr¹ ostatnio wybito...
Razem z synem s¹siada, który
wzi¹³ miarê na szybkê, Krzy-
sztofem G³owienko i jego ma³y-
mi dzieæmi Robertem i Sar¹ pa-
ni Alina pokazuje nam wo³aj¹c¹
o pomoc kapliczkê (na zdjêciu).
– Takie zabytkowe i pami¹tkowe
kapliczki nale¿y zachowaæ – do-
daje Krzysztof G³owienko.
Podobnego zdania by³ urzêdnik
dzielnicy, z którym telefonicz-
nie rozmawia³a pani Alina: -
Bardzo siê spieszy³ na jakieœ
wa¿ne spotkanie, ale powiedzia³
mi, ¿e trzeba o tê zabytkow¹ ka-
pliczkê zadbaæ. 

Mieszkañcy, prócz odnowie-
nia, chc¹ znaleŸæ dla kapliczki
dobre miejsce. Boj¹ siê, ¿e przy
budowie Obwodnicy Œródmiej-
skiej drzewo, na którym teraz
wisi kapliczka, zostanie wyciê-
te, a ten swoisty pomnik nie-
znanego ¿o³nierza ulegnie ca³-
kowitemu zniszczeniu. 

– Ksi¹dz proboszcz Adam
Szkóp powiedzia³ mi, ¿e rozma-
wia³ ju¿ o kapliczce z jednym
z burmistrzów dzielnicy. Zapro-
ponowa³ tak¿e wczeœniej, aby
kapliczkê przenieœæ na teren pa-
rafii przy ul. Kobielskiej, ale
chyba najlepszym miejscem dla
niej by³oby, gdyby jakieœ sta³e
i godne miejsce znalaz³o siê w³a-
œnie tu, gdzie zgin¹³ ¿o³nierz,
któremu jest poœwiêcona.. - koñ-
czy opowieœæ pani Alina. Zapy-
tana czemu poprosi³a o wymia-
nê zbitej szyby s¹siada, który ze
szklarstwem nie ma nic wspól-
nego odpowiedzia³a dumnie: 
- Bo to te¿ warszawiak! No w³a-
œnie, a prawdziwi warszawiacy
winni dbaæ o swoj¹ historiê...

rosa

Mieszkañcy ratuj¹ kapliczkê
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Toyotê odnaleziono w Z¹bkach 

Toyotê yaris skradziono w nocy na Pradze Po-
³udnie. Tego samego dnia, po po³udniu policjanci
ze sto³ecznej „samochodówki” i Pragi Po³udnie
odkryli kradzione auto na zamkniêtym osiedlu
w Z¹bkach. Policjanci postanowili obserwowaæ
pozostawiony samochód. Sukces! Pojawi³ siê bo-
wiem m³ody mê¿czyzna, otworzy³ drzwi od stro-
ny kierowcy i wsiad³ do œrodka. Zatrzymano 30-
letniego Tomasza M., który próbowa³ uruchomiæ
samochód. Trafi³ do policyjnego aresztu. Toyotê
zwrócono w³aœcicielowi.

Handlowa³ nielegalnym towarem
Spodnie, kurtki, koszule, polo, t-shirty z podro-

bionymi znakami towarowymi oferowa³ do
sprzeda¿y na bazarze przy ul. Zamoyskiego 
33-letni obywatel Bu³garii. Policjanci z wydzia³u
dw. z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ po³udniowo-
praskiej komendy zatrzymali mê¿czyznê i zabez-
pieczyli towar, ³¹cznie 628 sztuk ró¿nego rodzaju
odzie¿y i 129 pasków do spodni opatrzonych za-
strze¿onymi znakami towarowymi.

Towar wykonany by³ ze s³abej jakoœci materia-
³u z widocznymi skazami na haftach, znakach to-
warowych, szwach. Trwa dochodzenie, które po-
winno pomóc ustaliæ, jak d³ugo goœæ zza granicy
sprzedawa³ nielegalny towar w Polsce.

Dziecko w wózku, matka pijana
Najpierw pi³a na przystanku piwo, póŸniej

z dzieckiem w wózku próbowa³a wejœæ do auto-
busu. Gdyby nie interwencja jednej z pasa¿erek,
dziecko wypad³oby z wózka. Policjanci z Weso-
³ej zatrzymali pijan¹ 21-letni¹ mamê Sylwiê,
a dziecko przewieziono do szpitala. Okaza³o siê,
¿e matka mia³a ponad 2 promile alkoholu we
krwi. Trafi³a do Izby WytrzeŸwieñ.

Handlowali alkoholem bez koncesji
Mê¿czyznê i trzy kobiety zatrzymali wczoraj

policjanci zajmuj¹cy siê zwalczaniem przestêp-
czoœci gospodarczej na Pradze Po³udnie. Ca³a
czwórka wpad³a na bazarze przy ul. Zieleniec-
kiej, gdy próbowa³a sprzedawaæ alkohol bez wy-
maganej koncesji. Handel odbywa³ siê w jednej
z budek gastronomicznych. Funkcjonariusze

ustalaj¹, jak d³ugo nielegalnie handlowano alko-
holem. Tak¿e w innych budkach tego bazaru zna-
leziono puszki i butelki z piwem, whisky i konia-
kiem. Nielegaln¹ sprzeda¿¹ alkoholu zajmowali
siê g³ównie cudzoziemcy, m.in. obywatel Arme-
nii, a tak¿e mieszkanki Wietnamu i Sri Lanki.

Uwa¿aj na sfa³szowane leki!
Co roku policjanci zajmuj¹cy siê przestêpczo-

œci¹ gospodarcz¹ zabezpieczaj¹ tysi¹ce sfa³szo-
wanych produktów leczniczych, które trafiaj¹ do
Polski g³ównie zza wschodniej granicy. Funkcjo-
nariusze obserwuj¹ bazary, si³ownie, kluby fit-
ness, sexshopy, strony internetowe, czyli miejsca,
gdzie mo¿na dostaæ pseudolekarstwa. Niewiele
osób zdaje sobie sprawê z niebezpieczeñstw
zwi¹zanych z za¿ywaniem tego typu œrodków.
Dlatego policjanci i G³ówny Inspektorat Farma-
ceutyczny apeluj¹, ¿eby leki kupowaæ tylko w ap-
tekach, punktach aptecznych lub sklepach zielar-
sko – medycznych. Sfa³szowane produkty leczni-
cze nie s¹ nigdzie przebadane i pochodz¹ z nie-
wiadomego Ÿród³a. Zawieraj¹ wiele toksycznych
zanieczyszczeñ, które powoduj¹ nieodwracalne
zmiany w organizmie. Mog¹ te¿ wywo³ywaæ zu-
pe³nie inne skutki ni¿ oczekiwane. Nawet jedno-
razowe przyjêcie sfa³szowanego produktu leczni-
czego mo¿e skoñczyæ siê utrat¹ zdrowia lub
œmierci¹.

I Straży Miejskiej

W poniedzia³ek 10 sierpnia ok. godz. 8.30
stra¿nicy patroluj¹cy Pragê Po³udnie zauwa¿yli
dwa rozbite samochody, które tarasowa³y tory
tramwajowe oraz jeden z pasów ruchu. Natych-
miast wezwali pogotowie i policjê, nastêpnie za-
bezpieczyli teren. Kierowca Daewoo nie odniós³
¿adnych obra¿eñ, zaœ kieruj¹cy Polonezem Kon-
rad W. mia³ rozciêty lewy ³uk brwiowy. Pasa¿er
Poloneza 6-letni Maciek W. nie zosta³ ranny, by³
jednak mocno zdenerwowany, trz¹s³ siê i p³aka³.
Wezwane na miejsce zdarzenia pogotowie zabra-
³o Konrada W. oraz jego syna do szpitala. Oby-
dwa samochody zosta³y usuniête z torów oraz
drogi na chodnik. Sprawê przekazano policji. 

toms

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

LICEUM 
I SZKO£A
POLICEALNA 
DLA DOROS£YCH

04-026 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. (022) 517 77 40, 0 602 232 879
www.elita.waw.pl
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sób niekontrolowany – by na-
zwaæ to jakoœ delikatnie, a ich
psy nie wyj¹ noc w noc.
Chcia³oby siê przed³u¿yæ te
letnie tygodnie jeszcze o kilka
miesiêcy…

Czy wyje¿d¿a³am? A jak¿e,
samochodem w Polskê. Mia-
³am goœci, znaj¹cych „strate-
giczne” miejsca turystyczne,
ruszyliœmy wiêc w nieznane.
Nieprawdopodobny bunkier

(d³. 300m!) w Konewce i jazdy
po lesie motorem z czasów
wojny. Mia³ nawet karabin,
lecz kto by myœla³ o strzelaniu
przy TAKIEJ jeŸdzie! Odleg³e
zak¹tki bieszczadzkie i jest
nieznane niemal nikomu
Ÿróde³ko krystalicznej wody
nieca³e 100 m w bok od szla-
ku a ni¿ej, wzd³u¿ dzikiego
strumienia – przepiêkny, kil-
kumetrowy wodospad.

Ech, d³ugo by opowiadaæ.
I tak najlepsza by³a pewna
poczciwa babinka. Zapytana
gdzieœ w Polsce o drogê,
ochoczo udzieli³a nam wska-
zówek: „Pojedzieta prosto,
potem w lewo zaraz ko³o Staœ-
ka, ale nie tamtego, tylko tego
Staœka co ze mn¹ do szko³y
chodzi³, a nad rzek¹ skrêcita
w prawo przy wierzbie, co j¹
piorun trafi³ i cztery lata temu
j¹ wyciêli…”.

Kto przez te letnie miesi¹ce
uwa¿a³, ¿e jego „wakacyjna
szklanka” jest jednak w po³o-
wie pusta, niech wykorzysta
ostatni¹ dekadê sierpnia, by
popatrzeæ na to z innej, lepszej
strony… Póki mamy lato, stra-
gany pe³ne owoców, miasto
zielone, stroje barwne i lekkie,
otwarte kawiarniane ogródki,
a w Polsce sympatyczne ba-
binki – s³owo dajê – s¹ powo-
dy do dobrego samopoczucia.
Kiedy, jak nie teraz?!

Wszak te gorsze nastroje –
wiadomo – i tak nas kiedyœ do-
padn¹… Oby jak najpóŸniej,
oby jak najrzadziej! żu

Kobiecym okiem

Pan Eustachy Mordziak nie by³ dziœ w najlepszym humorze.
Jego kolega, Kazimierz G³ówka, który zna³ go, jak ma³o kto,
nie mia³ jednak w¹tpliwoœci, ¿e nie by³a to z³oœæ typowa, zwy-
k³a, ot taka na przyk³ad, gdy cz³owieka na drugi dzieñ po
nadu¿yciu, wszystko gniewa. Na twarzy Eustachego Mordzia-
ka malowa³a siê mianowicie nie tyle z³oœæ, co troska. W³aœnie
tak. Intuicyjnie wiêc pan G³ówka zapyta³:

- Co pana gnêbi, panie Eustachy?
- W tej naszej Polsce wszystko jest do góry nogami.
- A detalicznie, o co chodzi?
- Mój szwagroszczak uleg³ modzie wyje¿d¿ania na urlop. Jak

tysi¹ce innych przeniós³ siê nad morze. Znaczy jakby ci¹gle jest
w Warszawie, tylko ma ciaœniej. Pisze, ¿e tam byle co kosztuje
kilka z³otych dro¿ej ni¿ u nas, na „Szembeku”. R¿n¹ ludzi na
ka¿dym kroku. No, a dzieciaki, to ju¿ w ogóle kosztuj¹ z kopy-
tami. Wszêdzie, bez mrugniêcia powiek¹, bior¹ dyche - za kil-
ka podskoków na batucie, za przeja¿d¿kê kucykiem, za byle ja-
ki karuzel. A b¹dŸ pan m¹dry i odmów pan dziecku. Dycha to
w tym roku podstawowa wakacyjna jednostka pieniê¿na. 

- Ale przynamniej œwie¿ej rybki szwagroszczak sobie poje.
- Œwie¿ej? On ma tam kolesia. Poszed³ z nim na przystañ po,

jak pan mówisz, œwie¿¹ rybkê. Jak go zobaczyli, to swojakowi
powiedzieli prosto z mostu – ch³opie, nie wiesz, jak jest? Œwie-
¿a, bo dziœ z ch³odni spod Poznania przywieziona. £osoœ?
A jak¿e jest i „œwie¿y” ³osoœ”… te¿ z lodu. Na morzu, poza

wzrokiem publicznoœci, zamusztrowany z dar³owskich kutrów.
Panie, co w tych naszych Polakach jest takiego, ¿e jak jeden
drugiego nie wyko³uje, to chodzi jak struty?

- Kasa, panie Eustachy. Kasa. Ka¿den jeden chce zarobiæ,
choæby po trupach. Pan masz szwagra i szwagier ma znajome-
go, jak te¿ mam znajomego. Rolnika. Po raz pierwszy ma tego
rolnictwa powy¿ej dziurek od nosa. WyobraŸ pan sobie, ¿e za
tonê ¿yta p³ac¹ mu 200 z³otych. 

- To du¿o, czy ma³o?
- Powiem tak: za ciê¿arówkê niezbêdnego nawozu, trzeba

zap³aciæ 75 tys. z³otych. To znaczy, ¿e on musi sprzedaæ 300
ton tego ¿yta, ¿eby zarobiæ na coœ, bez czego za rok nie ma mo-
wy o jakich takich plonach. Za pe³nowartoœciowe mleko – 4
proc. t³uszczu, p³ac¹ mu 80 groszy. 

- Bez przesady, panie Kaziu. Przecie¿ w sklepie gorsze – 3,2
proc. - kosztuje trzy z³ote.

- A jednak. Tyle zarabiaj¹ poœrednicy, urzêdnicy i ta ca³a re-
szta trutni. Patrz pan dalej: zbo¿e tanie, mleko za pó³ darmo,
to samo miêso na skupie, a w sklepach ceny ani drgn¹. To jest
dopiero ekonomiczny cud! Niby mamy wolny rynek, wiêc jak
surowiec jest tani, to i produkty powinny byæ tañsze. M¹ka,
chleb, makarony, sery, wêdliny. A tu… O!

Stateczny przecie¿ i nieprawdopodobnie spokojny pan Kazi-
mierz zgi¹³ rêkê w ³okciu w geœcie niepozostawiaj¹cym z³u-
dzeñ. 

- Na szczêœcie dla rolników, panie Kaziu, oni maj¹ swoje
partie, które ich na pewno obroni¹. Wicepremiera maj¹, mini-
stra rolnictwa. Obaj przecie¿ s¹ z PSL, tradycyjnego obroñcy
ch³opstwa. Pan Kazimierz spojrza³ na kolegê pytaj¹cym wzro-
kiem: kpi, czy o drogê pyta? A poza tym, kto nas obroni, klien-
tów? Szaser

Co tam panie na Pradze...

Nie ma lekko
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Ambasada Gruzji mieœci siê od niedawna przy ulicy Berneñskiej na Saskiej Kê-
pie. I tam w³aœnie, J. E. pan Konstantin Kaftaradze, m³ody i przystojny (opinia mo-
jej ¿ony, El¿biety, wiêc chyba wiarygodna) ambasador Gruzji w Polsce zwo³a³ 7
sierpnia  konferencjê prasow¹, poœwiêcon¹ pierwszej rocznicy wydarzeñ, które
okreœli³   zdecydowanie jako agresjê Rosji przeciwko Gruzji. Stwierdzi³ równocze-
œnie, ¿e uznanie przez Rosjê Abchazji i Po³udniowej Osetii jako „niepodleg³ych
pañstw” jest pogwa³ceniem integralnoœci terytorialnej Gruzji. Podkreœli³ z zadowo-
leniem, i¿ wiceprezydent USA, Joseph Biden, w czasie swej niedawnej wizyty
w Gruzji, potwierdzi³ wolê USA nieuznawania tych obszarów jako „niepodleg³ych
pañstw”. I wyrazi³ satysfakcjê z faktu, i¿ nawet najbli¿si sojusznicy Rosji – Ukrai-
na i Bia³oruœ – tego nie uczynili. 

Ambasador Kaftaradze, podsumowuj¹c rok, który up³yn¹³ od wydarzeñ z 8 sierp-
nia 2008 roku, uzna³ za najwa¿niejsze to, i¿ Rosja nie osi¹gnê³a swych podstawo-
wych celów: obalenia Prezydenta Saakaszwiliego i odciêcia Gruzji od Zachodu. 

Z naciskiem, a nawet ze wzruszeniem, dziêkowa³ ambasador Polsce – prezyden-
towi Lechowi Kaczyñskiemu, rz¹dowi, a nade wszystko spo³eczeñstwu – za aktyw-
n¹ pomoc dla Gruzji. – Polska zna dobrze sytuacjê Gruzji ze swych w³asnych do-
œwiadczeñ z przesz³oœci – powiedzia³ ambasador – i dlatego tym cenniejsza jest ta
pomoc. „Nigdy wam jej nie zapomnimy – podkreœli³ kilkakrotnie.  

Dodajmy od siebie, ¿e rocznica wojny gruziñsko-rosyjskiej na³o¿y³a siê na okres
przed  wizyt¹ Putina w Polsce 1 wrzeœnia b.r. Ma on przyjechaæ z okazji 70-lecia
agresji hitlerowskiej na Polskê i rozpoczêcia drugiej wojny œwiatowej. Otó¿ tego dru-
giego, Putin nie uznaje. Ale s¹ i „gorsze” rzeczy – 70 rocznica paktu Ribbentroop-
Mo³otow i 70 rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Polski. A teraz jeszcze,
w rocznicê wojny gruziñsko-rosyjskiej, panowa³o praktycznie pe³ne poparcie przez
prezydenta RP, rz¹d i du¿¹ czêœæ spo³eczeñstwa polskiego dla stanowiska Gruzji Sa-
akaszwiliego, którego Putin podobno osobiœcie nienawidzi. To razem to ciê¿ki
orzech do zgryzienia dla Polski.  

Ambasador Kaftaradze ma racjê, kiedy mówi, ¿e Polska mo¿e dobrze zrozumieæ
Gruzjê z powodu swoich doœwiadczeñ z ni¹ w przesz³oœci. Istotnie, wkroczenie Armii
Czerwonej do Polski 17 wrzeœnia 1939 roku by³o nawet „gorsze”, ni¿ wkroczenie
Armii Radzieckiej do Po³udniowej Osetii i Abchazji 8 sierpnia 2008 roku, bo to ostat-
nie Putin mo¿e usprawiedliwiaæ wkroczeniem Armii Gruziñskiej do Po³udniowej Ose-
tii 7 sierpnia tego samego roku (on przecie¿ „w duszy” nie uwa¿a³ nigdy tych dwóch
obszarów za czêœæ Gruzji). Natomiast we wrzeœniu 1939 roku, Armia Czerwona
wkroczy³a do Polski bez ¿adnej przyczyny, zadaj¹c nam œmiertelny cios w plecy.
A po drugie, ZSRR, nigdy nam Kresów Wschodnich nie oddaj¹c, po wojnie umo¿liwi³
nam jednak uzyskanie rekompensaty terytorialnej kosztem Niemiec i broni³ tej re-
kompensaty jak swojej, tak ¿e i obecnie j¹ mamy. A co bêdzie je¿eli Rosja „putinow-
ska” czy „po-putinowska” nie zwróci Gruzji Po³udniowej Osetii i Abchazji, co wcale
nie jest niemo¿liwe? Przecie¿ teraz ¿adnej rekompensaty za to dla Gruzji nigdzie
nie ma. 

Najwa¿niejsze jest jednak co innego – jak dalece jest potrzebna Rosja Stanom
Zjednoczonym? Przynajmniej dopóki trwa wojna w Afganistanie – bardzo. I to
w³aœnie w tym regionie, w którym le¿y Gruzja. Amerykanie potrzebuj¹ gwa³tow-
nie Rosji jako trasy dla transportowania swego sprzêtu wojskowego do Afgani-
stanu. Jest to dla nich sprawa gard³owa, bo chodzi o ¿ycie ich ¿o³nierzy. I oto od-
powiednie porozumienie rosyjsko-amerykañskie zosta³o niedawno podpisane
i pewnie ju¿ dzia³a. Co bêdzie dla Amerykanów wa¿niejsze – krew ich ¿o³nierzy,
czy zmuszanie Rosji do zwrotu tych dwóch „niezale¿nych” republik Gruzji?

Zygmunt Broniarek

Z wakacjami jest jak z t¹
szklank¹, która jednym wyda-
je siê zawsze w po³owie pe³na,
a drugim – w po³owie pusta.

Ja tam wolê pe³n¹. Bo tak:
w lipcu i sierpniu jeŸdzi³o siê
luŸno i swobodnie po Warsza-
wie. Korki by³y rzadkoœci¹
(chyba, ¿e w pi¹tek wieczorem
na wjazdówkach i w niedzielê
wieczorem, gdy wracaliœmy do
domów). Ulewy dokucza³y, to
fakt, ale powietrze po nich by-
³o czyœciutkie, mia³o „niewar-
szawski” piêkny zapach. W do-
mu œwiêty spokój (z wyj¹tkiem
chwil szybkiego przepakowy-
wania m³odzie¿y miêdzy jed-
nym wyjazdem a drugim).

Balkon pe³en zieleni i buj-
nych kwiatów, s¹siedzi jakby
siê ucywilizowali i ani nie s³u-
chaj¹ telewizorów na ca³y re-
gulator, ani nie baluj¹ w spo-
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by³o!

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 19, 26.08 i 2.09
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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 zimowy pod balonem!

� Malowanie wewn¹trz
i zewn¹trz

� Elektryka, hydraulika
� Drzwi
� Adaptacje poddaszy
Sulejówek ul. Królewska 9

Tel. 022 783−28−03; 
880−231−127

BUDOWY �
� REMONTY

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

PAKOWACZ
(SUL/0109/PL)

pakowanie i kontrola jakoœci
wyrobów gotowych

Wyœlij CV:
graham.rekrutacja@grahampackaging.com

tel. 22 783 09 00

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

Filipiñski uzdrowiciel ALEX TADINA
Absolwent United Institute of Natural Medicine of Abra. Po-
chodzi z rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie, z ojca na syna. Mimo m³odego wieku
jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipi-
nach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj. 

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³o-
wieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne
organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿-
nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pra-
niczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi
na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a cho-
roby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
ALEX skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych; prostacie, problemach hormonalnych; zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych; chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie; chorobie
Parkinsona, parali¿u; problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych; bólach krêgos³upa, drê-
twienie r¹k i nóg. 
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 22, 25, 26, 30 VIII i 1-3, 5 IX.

Zapisy i informacje w godz. 14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47, 0 605-324-865, 0 605-177-007.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl
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REKLAMA REKLAMA

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

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

* 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

Fundacja Normalna Przysz³oœæ oferuje
us³ugi asystenckie dla osób niepe³nospraw-
nych z terenu Warszawy. Us³ugi bêd¹ œwiad-
czone w ramach zajêæ praktycznych szkole-
nia dla asystentów we wrzeœniu i paŸdzierni-
ku 2009 r. przez 7 dni w tygodniu pomiêdzy
godz. 8 a 22.

Osoby chêtne do skorzystania z ww. us³ug
proszone s¹ o zg³aszanie siê do Fundacji na
nr telefonu 0 794-158-705 lub mailowo:
normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org 

Us³ugi asystenckie œwiadczone bêd¹ w ra-
mach projektu wspó³finansowanego ze œrod-
ków Samorz¹du Województwa Mazowieckiego
oraz Fundacji CEMEX „Budujemy Przysz³oœæ”.

Autoagresja na-
zywana tak¿e au-
toalergi¹ jest wy-
nikiem dzia³alno-
œci immunolo-
gicznej (obron-
nej) organizmu,
która skierowana
jest przeciwko
antygenom w³a-
snych komórek.

Innymi s³owy organizm uznaje w³a-
sne komórki i tkanki za wroga i za
pomoc¹ swojego uk³adu odporno-
œciowego niszczy je.

Przyk³adem tych chorób u psów i kotów
s¹: pêcherzyce, toczeñ rumieniowaty, zespó³
eozynofilowy, czy nu¿liwoœæ miêœni.
� Pêcherzyca liœciasta objawia siê pê-

cherzykowatymi wykwitami skórnymi wo-
kó³ oczu, nosa i warg. Po pewnym czasie pê-
cherzyki pêkaj¹ i przybieraj¹ wygl¹d p³a-
skich owrzodzeñ.
Zmiany dotycz¹
tylko skóry.
� Pêcherzyca

zwyczajna - zmia-
ny bardzo podob-
ne, jednak oprócz
skóry dotykaj¹ one
równie¿ b³on œlu-
zowych.
� Pêcherzyca

zwyk³a - zmiany
dotyczyæ mog¹ je-
dynie lusterka no-
sowego (popêka-
nie, depigmenta-
cja, pojawienie siê
strupków na nosku).
� Toczeñ rumieniowaty - najczêœciej

przebiega bez objawów ogólnych. Nasila siê
w lecie i wówczas nastêpuje odbarwienie lu-
sterka nosowego, jego popêkanie i pokrycie
siê strupkami.
� Zespó³ eozynofilowy sk³ada siê z kilku

jednostek chorobowych.
� Tarczka eozynofilowa. Zmiany doty-

cz¹ brzucha i wewnêtrznej  powierzchni ud.
Skóra w tych miejscach staje siê pokryta
zmianami lekko wyniesionymi ponad jej po-
wierzchniê o barwie ¿ó³topomarañczowej.
� Ziarniniak eozynofilowy pojawia siê

najczêœciej w jamie ustnej i na tylnych ³ap-

kach. Czêsto przybiera postaæ guzków maj¹-
cych tendencjê to przekszta³cenia siê we
wrzody.
� Wrzód eozynofilowy dotyczy najczê-

œciej górnej wargi zwierzêcia, choæ rzadziej
spotkaæ go mo¿na w innych miejscach na
ciele. Zmiana swoim wygl¹dem przypomina
wyniesiony ponad powierzchniê skóry zma-
cerowany, zaczerwieniony, wilgotny wrzód.
� Nu¿liwoœæ miêœni (miastenia gravis)

jest równie¿ autoagresyjn¹ chorob¹. Naj-
prawdopodobniej o pod³o¿u wrodzonym
u takich ras jak: spaniele, springer spaniele,
foksteriery, jack russel teriery. G³ównym ob-
jawem choroby jest os³abienie zwierzêcia,
szybkie mêczenie siê, chwiejny chód, os³a-
bienie tylnych koñczyn, ulewanie pokarmu
zaraz po zjedzeniu. Zaburzeniu mog¹ ulegaæ
funkcje miêœni krtani i prze³yku, miêœni twa-
rzy, a nawet powiek. Problem ten dotyczy
tak¿e owczarków niemieckich, retriverów
i labradorów w wieku 2-3 lat lub starszych
9-10 letnich. Choroba mo¿e przybieraæ cha-

rakter ostro lub ³a-
godnie przebiega-
j¹cej.

Rozpoznawanie
w s p o m n i a n y c h
schorzeñ opiera siê
na dok³adnie prze-
prowadzonym wy-
wiadzie z w³aœcicie-
lem zwierzêcia. Do-
k³adnym badaniu
klinicznym wraz
z wykonaniem ba-
dañ krwi i testów
a l e r g i c z n y c h .
W przypadku
podejrzenia choro-
by o tle autoagre-

sywnym rozstrzygaj¹ce znaczenie ma bada-
nie histopatologiczne pobranego punktu. Le-
czenie jest d³ugotrwa³e – niejednokrotnie wy-
magaj¹ce podawania leków do koñca ¿ycia.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Autoagresja u zwierz¹t

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 14.30-19.00 

(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)

Od kilku lat w³adze War-
szawy staraj¹ siê przekonaæ
w³aœcicieli psów do sprz¹tania
kup swoich pupili. Kampanie
uœwiadamiaj¹ce koniecznoœæ
i obowi¹zek sprz¹tania po swoich
psach cechuj¹ siê znakomitymi
has³ami. WeŸmy choæby: „Twój
pies, Twoja kupa”, „Kupa pro-
blemu”, czy „Psie sprawy War-
szawy”. Œwietne. A efekty mi-
zerne. Dlaczego? Ponoæ brak
jest tzw. indywidualnego podej-
œcia do sprawy.

Bobasy i bobki
W czasach sto³ecznych walk

o sprz¹tanie by³em w³aœcicie-
lem kilku psów, a potem
ojcem chodz¹cego po
trawnikach dziecka. Obe-
cnie posiadam pociechy
zarówno dwu, jak i czte-
rono¿ne. Mogê wiêc po-
wiedzieæ, ¿e na sprawê
kupy patrzy³em przez ten
czas z „ró¿nych punktów
siedzenia”. Najpierw
uwa¿a³em, ¿e skoro w³a-
dze samorz¹dowe pobie-
raj¹ swoisty podatek za
posiadanie psa, to psim
obowi¹zkiem tych w³adz
jest chocia¿ zapewnienie sprz¹-
tania psich odchodów. Bo prze-
cie¿ w zamian za tê op³atê nic
innego, my psiarze, nie otrzy-
mywaliœmy. Potem, to by³ okres
posiadania potomka, a nie po-
siadania psa, stwierdzi³em, ¿e
praktycznie nie ma w stolicy
trawnika nieozdobionego psimi
kupami. Czyli takiego, na
którym mój bobas nie wejdzie
w psiego bobka. 

Na wakacjach i w domu
W ubieg³ym roku razem 

z dzieæmi nabyliœmy sympa-
tyczn¹ jamniczkê o imieniu
Mamba i równie wdziêcznym
nazwisku Dagnasta. Jamniczkê,
która choæ jest sympatyczna,
kochana i œliczna, bo na pol-
skich i zagranicznych konkur-
sach piêknoœci siêga po najwy¿-
sze laury, to raz dziennie zosta-
wia na sto³ecznym trawniku
niechlubny dowód swojego ist-
nienia. Czêœciowo dojrza³em
(choæ podobno mê¿czyŸni nig-

dy nie dojrzewaj¹) i mam ju¿
œwiadomoœæ, ¿e „mój pies, mo-
ja kupa”. No bo Mamba, choæ
m¹dra, sama po sobie nie
sprz¹tnie, ani wody nie spuœci.
Poprzez wczeœniejsze doœwiad-
czenia z dzieæmi dojrza³em
w znaczeniu podwójnym. Bo
tak¿e dojrza³em problem kup.
I nawet, zaraz po nabyciu Mam-
by, w ubieg³e wakacje, stara³em
siê temu problemowi, oczywi-
œcie w skali indywidualnej, za-
radziæ. Otó¿ spêdzaj¹c urlop
w jednym z oœrodków wczaso-
wych, razem z dzieæmi sprz¹ta-
liœmy ka¿d¹ Mambi¹ (czyt. na-
sz¹) kupê. A po powrocie do

Warszawy... No w³aœnie, po po-
wrocie do Warszawy ju¿ tego
nie robiliœmy. Dlaczego? Chyba
dlatego, ¿e w du¿ym mieœcie
publiczne tereny s¹ wspólne,
a w zwi¹zku z tym problem kup
i odpowiedzialnoœci po prostu
siê rozmywa.

Zestawy i woreczki
No w³aœnie, choæ problem jest

powszechny, to problem w tym
problemie tkwi w indywidual-
nym podejœciu. I dlatego zdecy-
dowa³em siê na osobisty tekst
o kupie. Bo co by nie by³o, to,
gdy ju¿ podpiszê tê publikacjê
w³asnym imieniem i nazwi-
skiem, a redaktor naczelny
„Mieszkañca” zdecyduje siê j¹
upubliczniæ, to zmobilizujê siê
do sprz¹tania po swojej suczce.
Bêdzie to realizacja publicznego
przyrzeczenia, a u mnie s³owo
dro¿sze pieniêdzy. A skoro
o pieni¹dzach mowa, to podzie-
lê siê z Czytelnikami rad¹, jak
psie kupy sprz¹taæ ekonomicz-

nie. Metody s¹ dwie. Pierwsza,
to skorzystanie z propozycji
Miasta, które przygotowa³o mi-
lion darmowych zestawów do
sprz¹tania. Takie zestawy s¹ do-
stêpne w ka¿dym urzêdzie dziel-
nicy oraz w kioskach „RU-
CHU”, który po raz kolejny
wspar³ sto³eczn¹ kampaniê
„Psie sprawy Warszawy”. Jest
te¿ drugi sposób. Otó¿ za kilka
z³otych mo¿na kupiæ paczkê fo-
liowych woreczków. I w te wo-
reczki pakowaæ to, co nasz pies
zostawi na trawniku. Paczka
woreczków wystarczy mi na
dwa, trzy miesi¹ce, tak wiêc ten
wydatek zbyt mocno nie nadwy-
rê¿y domowego bud¿etu. Oczy-
wiœcie, znacznie lepiej siê sprz¹-
ta psi¹ kupê, gdy jej konsysten-
cja jest zwarta. A to znów zale¿y
od tego, czym nasze czworonogi

karmimy. I tu polecam
suche karmy. Te rzadko
powoduj¹ rozwolnienie.
Ot, i ca³a filozofia. 

Adriatyk i kosze
To naprawdê nic trud-

nego. Niniejszy tekst pi-
szê siedz¹c na adriatyc-
kiej pla¿y, na jednym
z campingów s³onecznej
Dalmacji. Piêkne okolicz-
noœci przyrody. Nad nami
skacz¹ wiewiórki i trwa
koncert cykad. W oddali

za zgaszonym ju¿ lazurem mo-
rza lœni¹ w zachodz¹cym s³oñcu
charakterystyczne bia³e zabudo-
wania. A tu – pac! Mamba na
trawniku zrobi³a kupê. A ja bez
chwili wahania pakujê tê kupê
w foliowy woreczek (na zdjê-
ciu). Nawet czujê siê przy tym
bardziej europejsko. Dlaczegó¿
wiêc mam tego nie robiæ przed
w³asnym mieszkaniem w War-
szawie? Bêdê sprz¹ta³. Jedynym
problemem jest to, gdzie te ze-
brane kupy wyrzucaæ. Prawo
mówi, ¿e mo¿na do zwyk³ych,
miejskich koszy na œmieci, ale
w okolicy mojego miejsca za-
mieszkania nie ma takich koszy.
Poproszê wiêc dzielnicowy Wy-
dzia³ Ochrony Œrodowiska (ten
sam, który odpowiada za dystry-
bucjê darmowych zestawów do
sprz¹tania) o to, aby taki kosz
zosta³ ustawiony. Indywidualne
podejœcie do sprawy jest OK.,
ale tu tak¿e potrzeba wspó³pracy
w³aœcicieli psów z urzêdnikami.

Adam Rosiński

OSOBISTY TEKST O KUPIE
Ruszy³a czwarta edycja kampanii „Psie spra-
wy Warszawy”, która ma zmobilizowaæ w³a-
œcicieli sto³ecznych psów do sprz¹tania po
swoich pupilach.
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REKLAMA REKLAMA

Przed dokonanym ociepleniem budynku mieszkañcy wspólnoty mieszkaniowej podpi-
sali przygotowane przez Zarz¹d wspólnoty oœwiadczenia, w których zobowi¹zywali siê
do niemocowania ¿adnych elementów do elewacji budynku po jej ociepleniu (w celu
niepogorszenia izolacyjnoœci elewacji). Po up³ywie dwóch lat grupa mieszkañców przy-
mocowa³a do ocieplonej elewacji budynku ró¿ne elementy – anteny, skrzynki do kwia-
tów, powoduj¹c uszkodzenie elewacji. Jakie uprawnienia przys³uguj¹ wspólnocie?

Stosunki pomiêdzy wspólnot¹ mieszkaniow¹ a osobami trze-
cimi podporz¹dkowane s¹ nie tylko regulacjom ogólnym prawa
cywilnego, ale równie¿ tym regulacjom, które wynikaj¹ z ustawy
o w³asnoœci lokali i z przepisów szczególnych (takich jak prawo
budowlane). Na wstêpie odpowiedzi na pytanie Czytelnika na-
le¿y wyjaœniæ, co jest funkcj¹ Wspólnoty i zdefiniowaæ prze-
strzenne granice prawa w³asnoœci w³aœcicieli poszczególnych
lokali mieszkalnych, bowiem sprawy te maj¹ rozstrzygaj¹ce
znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pytanie
Czytelnika. Funkcj¹ wspólnoty, jako reprezentacji ogó³u w³aœci-
cieli lokali wchodz¹cych w sk³ad danej nieruchomoœci, jest
przede wszystkim ochrona nieruchomoœci, rozumianej jako jej
czêœæ wspólna. Zgodnie z prawem wszyscy w³aœciciele lokali
s¹ bowiem nie tylko w³aœcicielami swoich lokali, ale tak¿e
wspó³w³aœcicielami ca³ej nieruchomoœci wspólnej. Jeœli chodzi
o granice przestrzenne prawa w³asnoœci w³aœcicieli lokali mie-
szkalnych, to okreœla je art. 140 k.c. Stosownie do art. 140 kodeksu cywilnego, w³aœciciel mo¿e
wykonywaæ prawo w³asnoœci z wy³¹czeniem innych osób, w granicach okreœlonych przez zasa-
dy wspó³¿ycia spo³ecznego, spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa i przepisy obowi¹zu-
j¹cych ustaw. Z powy¿szego widaæ, i¿ prawo w³asnoœci w³aœciciela, choæ jest bardzo szerokie,
nie jest nieograniczone. Odnosz¹c powy¿sze regulacje do opisanego przez Czytelnika przypad-
ku, nale¿y wskazaæ, co nastêpuje. 

Dokonane przez w³aœcicieli monta¿e na elewacji budynku wykraczaj¹ poza granice stanowi¹-
cych ich w³asnoœæ lokali i powoduj¹ uszkodzenie elewacji, która stanowi element wspólny nieru-
chomoœci, w której mieszcz¹ siê lokale mieszkalne w³aœcicieli. Tym samym dzia³ania mieszkañ-
ców opisane przez Czytelnika stanowi¹ wyrz¹dzenie okreœlonej, wymiernej szkody, do której na-
prawienia – stosownie do art. 415 kodeksu cywilnego – s¹ zobowi¹zane osoby, które ze swojej
winy tê szkodê wyrz¹dzi³y. 

Odnosz¹c siê do podpisanego przez Mieszkañców zobowi¹zania wobec Wspólnoty do nie-
uszkodzenia elewacji budynku, w obliczu poniesionych przez Wspólnotê kosztów jej ocieple-
nia, nale¿y je oceniaæ jako wi¹¿¹ce prawnie w³aœcicieli nieruchomoœci, której sprawa dotyczy.  

Podsumowuj¹c, nale¿y przyj¹æ, ¿e w opisanej sytuacji Wspólnocie przys³uguje szereg œrod-
ków – od mo¿liwoœci za¿¹dania od w³aœcicieli lokali usuniêcia elementów uszkadzaj¹cych
izolacjê, po roszczenie odszkodowawcze, którego celem bêdzie uzyskanie odpowiedniego
odszkodowania, w wysokoœci odpowiadaj¹cej wartoœci dokonanych przez poszczególnych
w³aœcicieli lokali uszkodzeñ. Uprawnienia takie bêd¹ przys³ugiwa³y wspólnocie niezale¿nie od
zawartych zobowi¹zañ, jednak¿e same w sobie zobowi¹zania te mog¹ znacznie u³atwiæ do-
chodzenie roszczeñ. W ramach œrodków przys³uguj¹cych Wspólnocie wobec Mieszkañców
mo¿na wymieniæ tak¿e prawo domagania siê przywrócenia stanu zgodnego z prawem, oraz
zaniechania dalszych naruszeñ (w przypadku dalszego uszkadzania elewacji), stosownie do
art. 222 § 2 kodeksu cywilnego.

W celu realizacji przys³uguj¹cych roszczeñ, Wspólnota powinna wezwaæ swoich cz³onków
do dobrowolnego zrealizowania tych roszczeñ, a w razie braku reakcji, mo¿e wyst¹piæ na dro-
gê s¹dow¹. /-/ adw. Robert Smoktunowicz

§ PRAWNIK RADZI §

Ju¿ kolejny raz, na zapro-
szenie warszawskiego oddzia³u
Zwi¹zku Sybiraków, grupa
m³odzie¿y z ukraiñskiego
Podola spêdza czêœæ wakacji
w Rembertowie. To potomko-
wie polskich rodzin zamieszka-
³ych na Ukrainie. Wielu z nich

ma przodków eksterminowa-
nych przez NKWD. Ich dziad-
ków wywo¿ono na Syberiê, do
Kazachstanu lub rozstrzeliwa-
no w Kamieniu Podolskim,
Winnicy i ¯ytomierzu. Podol-
ska m³odzie¿ spêdzi³a w Polsce
ponad dwa tygodnie. – Nie by³o
by to mo¿liwe, gdyby nie zaan-
ga¿owanie organizatorów
i sponsorów – mówi Henryk
Majewski wiceprzewodnicz¹cy
Zwi¹zku Sybiraków i wœród
g³ównych „dobroczyñców”
wymienia Senat RP, MEN, Ca-
ritas Diecezji Warszawsko-Pra-

skiej, Akademiê Obrony Naro-
dowej, urz¹d dzielnicy Rem-
bertów i Stowarzyszenie
Wspólnota Polska. – Dzielnica
zawsze chêtnie goœci tê m³o-
dzie¿ – mówi Czes³aw Ochen-
duszka wiceburmistrz Rember-
towa. – Przygotowaliœmy dla

wszystkich drobne upominki.
Drobne, bo fundusze mamy
ograniczone. Liczymy na kolej-
ne spotkanie w przysz³ym roku,
bo to przecie¿ s¹ nasze, polskie
dzieci...

W czasie pobytu m³odzie¿
z Podola integrowa³a siê ze
swoimi rówieœnikami z rem-
bertowskiego Ogniska TPD.
Program wizyty by³ bardzo in-
tensywny. M³odzie¿ zwiedza³a
sto³eczne zabytki, odwiedzi³a
Kraków i Czêstochowê. By³a
te¿ w Kazimierzu i kopalni so-
li w Wieliczce. – Polska, to

piêkny kraj – chwali pobyt naj-
starsza z uczestniczek obozu
studentka Helena Nowicka.–
Bardzo du¿o zobaczyliœmy.
Mnie najbardziej podoba³ siê
Zamek Królewski i Pa³ac
w Wilanowie. Poznaliœmy te¿
wiele historycznych faktów
zwi¹zanych z Polsk¹. Bo jed-
nym z celów obozu jest w³a-
œnie zainteresowanie podol-
skiej m³odzie¿y polsk¹ histori¹
i kultur¹. 

Pod koniec po-
bytu m³odzie¿
wziê³a udzia³
w przeprowadzo-
nym w AON-ie
konkursie wiedzy
o Polsce i Warsza-
wie. Wszyscy
zdali „egzamin”,
a najlepsz¹ wiedz¹
wykaza³y siê
dziewczêta Nata-
sza i Roksana. 

N a j m ³ o d s z y
uczestnik obozu
Igor Goculak (11 l.)
mówi, ¿e jemu naj-
bardziej podoba³y

siê zabawy z polskimi rówieœni-
kami i wyjœcia na basen, a z za-
bytków wymienia Cytadelê i sta-
re koœcio³y. Opiekuj¹ca siê grup¹
Stanis³awa Bere¿añska podkre-
œla bardzo dobre przyjêcie,
wspania³e stosunki z polsk¹ m³o-
dzie¿¹ i zdyscyplinowanie Podo-
lan. – Teraz na Ukrainie Polacy
zrzeszaj¹ siê w stowarzyszeniach
kulturalno-oœwiatowych – doda-
je Henryk Majewski. – Takie
obozy pomagaj¹ rozbudziæ
u m³odych ludzi œwiadomoœæ na-
rodow¹ i zainteresowanie w³a-
snym pochodzeniem. ar 

Rembertowski uśmiech z Podola
Widok dwóch dziesi¹tek rozradowanych twarzy
musi cieszyæ. A jeœli dodaæ, ¿e to twarze potom-
ków naszych rodaków pozostaj¹cych za wscho-
dni¹ granic¹, to taki widok cieszy podwójnie!
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Oczywiœcie, mog³oby byæ jeszcze lepiej. Ale –
b¹dŸmy realistami. Wszystko kosztuje, a mie-
szkañcy nie kochaj¹ podwy¿ek op³at! Dlatego
jednym z priorytetów jest racjonalna gospodarka
finansami. Choæby ocieplenia – preferencyjne
kredyty rz¹dowe, zaci¹gniête na termomoderni-
zacjê, tu¿ po uwzglêdnieniu przyznanej przez
bank premii s¹ natychmiast sp³acane, by nie ob-
ci¹¿aæ spó³dzielców odsetkami. Ocieplenia id¹
szybko, a wedle planów maj¹ byæ zakoñczone ju¿
za 4-5 lat w skali ca³ej spó³dzielni! Chodzi nie
tylko o zewnêtrzne œciany budynku, to dzia³ania
od piwnic po dach, z wymianami luksferów, in-
stalacji c.o., monta¿em nowoczesnych zaworów,
a nawet wymian¹ drzwi wejœciowych na klatki.

Spó³dzielnia czerpie korzyœci z wynajmu po-
wierzchni reklamowej na budynkach, z odsetek
od lokat bankowych. Choæ zalegaj¹cych z op³ata-

mi równie¿ obci¹¿a siê odsetkami, liczba zad³u-
¿onych maleje.

Ka¿da nieruchomoœæ jest odrêbnie rozliczana,
a jej mieszkañcy maj¹ pewnoœæ, ¿e p³ac¹ tylko za
w³asne remonty. To korzystne rozwi¹zanie
w spó³dzielni, sk³adaj¹cej siê z 5 rozrzuconych
osiedli o rozmaitej specyfice. St¹d te¿ ró¿ny po-
ziom op³at czynszowych.

SBM Grenadierów – 72 budynki o zró¿nicowa-
nym standardzie, w otoczeniu zieleni, placów za-
baw, ze schludnymi altankami œmietnikowymi.
Zadbano nawet o wodê oligoceñsk¹ dla mie-
szkañców i o ich czas wolny: Oœrodek Edukacji
Kulturalnej czeka!

Sprawnie dzia³a strona internetowa
(http://sbm-grenadierow.com.pl). Mo¿na tu

sprawdziæ aktualnoœci, obejrzeæ swoje (tylko
swoje!) dane czynszowe, skorzystaæ z porad,
a nawet umieœciæ bezp³atnie og³oszenie. Galeria
zdjêæ prezentuje spó³dzielniê z ka¿dej strony, na-
wet z lotu ptaka. 

Ale najwa¿niejsze nie s¹ budynki i tereny. Naj-
wa¿niejsi s¹ ludzie. Widaæ, ¿e mieszkañcy SBM
Grenadierów m¹drze gospodaruj¹ swoim maj¹t-
kiem, rozwa¿nie wybieraj¹ Radê Nadzorcz¹, a ta
z kolei – znakomicie wype³nia swoje zadania,
kontroluj¹c i nadzoruj¹c Zarz¹d Spó³dzielni.

Szanownej Jubilatce ¿yczymy kolejnych, rów-
nie udanych lat! (ab)

SAMI O SOBIE
Mieszkam tu od pocz¹tku. 30 lat temu Igañska

to by³o coœ! £adne mieszkania, s³awni ludzie. Na-
wet dziœ bym siê nie przeprowadzi³. Szybka komu-
nikacja z centrum, zielono, sporo sklepów, blisko
przychodnia, a w moim wieku to wa¿na sprawa…
Wnuki uwielbiaj¹ do nas przyje¿d¿aæ, bo mamy tu
œwietne place zabaw. (Edward P., ul. Igañska).

Kupiliœmy mieszkanie w 2007 r. S³oneczne, roz-
k³adowe, bardzo je lubimy. Fajnie siê mieszka, ma-
my oczko wodne z fontann¹ i studniê oligoceñsk¹.
Przy ma³ych dzieciach to doceniam! Szkoda tylko,
¿e ludzie nie szanuj¹ tego, co maj¹. Dewastacje, to
marnowanie tak¿e moich pieniêdzy. Przyda³by siê
monitoring. (Artur B., ul. Majdañska).

Ja, proszê pana, mieszkam tu obok. Pamiêtam,
jak by³o przed wojn¹, bo ja jestem st¹d, z Grocho-
wa! Tu by³a wieœ, drzewa, gruntowe drogi, a po

1946 r. lata³y samoloty z lotniska na Goc³awiu.
A teraz – proszê. Mamy domofon, telewizjê kablo-
w¹ no i budynki dooko³a coraz ³adniejsze, ocie-
plane. Lepsze dzisiaj czasy, lepiej i ³adniej siê mie-
szka, nie ma co! (Maria W., ul. Miêdzyborska).

No, mnie siê ten podzia³ nie podoba³. Ja mie-
szka³em z pocz¹tku na Szaserów, potem przepro-
wadziliœmy siê w ten rejon. Co tu gadaæ, strach
przy tym podziale w 1999 r. by³, bo po co to zmie-
niaæ, mieszaæ. No, ale widaæ, ¿e na dobre wysz³o.
Nie powiem, nie wszystko mi siê podoba. Ale
w porównaniu z innymi, bo mam kolegów w ca³ej
Warszawie, to nie jest Ÿle. I z pieskiem jest gdzie
wyjœæ, i zieleñ bujna, i widaæ to oko gospodar-
skie, a jak siê pójdzie do Spó³dzielni, to blisko
choæby do samego prezesa. Staraj¹ siê. Jak z ty-

mi œmietnikami: teraz mamy altanki, elegancko,
czysto, ³adnie. (Stanis³aw K., ul. Fundamentowa).

Nasz jubileusz? 1999 rok… Tyle siê wtedy dzia-
³o! Wszed³ na ekrany „Pan Tadeusz”, Kayah
i Bregoviè wydali p³ytê „Prawy do lewego” i ca³a
Polska to œpiewa³a! To by³ dobry rok, nie tylko
w bran¿y artystycznej, w której pracujê, ale te¿ dla
naszej ma³ej spo³ecznoœci. Wreszcie mieliœmy
u steru ludzi energicznych, z dobr¹ koncepcj¹ sa-
modzielnoœci nowej spó³dzielni. ¯a³ujê, ¿e oddzie-
liliœmy siê dopiero w 1999 roku! No, ale to prze-
sz³oœæ. Cieszmy siê tym, co jest. Powiem w sekre-
cie, ¿e w tamtych latach chcia³em siê budowaæ,

ale zrezygnowa³em. Po co? Mnie siê tu teraz bar-
dzo podoba! (Marek K., ul. Œwiêtos³awska).

STANIS£AW GA£¥ZKA
– PREZES SBM GRENADIERÓW

- Mówi¹ o Panu, ¿e jest Pan architektem na-
szego wydzielenia z RSM Osiedle M³odych. To
ju¿ dziesiêæ lat!

- Tak mówi¹?! Nie wiedzia³em (œmiech)! Trzy
lata trwa³y przygotowania do podzia³u spó³dzielni
– matki. Mieliœmy doœæ odsuwania nas od gospo-
darowania naszymi pieniêdzmi, doœæ „odpisów na
zarz¹d”, chcieliœmy sami decydowaæ o naszych
zasobach i potrzebach. Nie podoba³o nam siê, ¿e
z naszych op³at finansuj¹ stare osiedla RSM.
Chcieliœmy ³¹czyæ nowoczesne zarz¹dzanie z pe³-
n¹ odpowiedzialnoœci¹ za osiedle. Sukces, jakim
by³o wydzielenie siê z RSM „Osiedle M³odych”
na tak korzystnych warunkach, ma wielu ojców,
ale jednym z najwa¿niejszych jest na pewno mec.
Les³aw Myczkowski, nasz prawnik i doradca. 

- Trzy lata przygotowañ, to d³ugo…
- Niezupe³nie. To ogrom pracy, a potem d³ugie

oczekiwanie w s¹dzie na sam¹ rejestracjê! Przy-
gotowanie dokumentów, wymaganych prawem,
poprzedzi³y ostre negocjacje z w³adzami RSM.
W osiedlu „Grenadierów” te¿ nie wszyscy byli
przekonani o tym, ¿e warto siê wydzielaæ. Podej-
rzewano nas o prywatê, obawiano siê przysz³oœci.

- Ale dziesiêæ samodzielnych lat SBM Gre-
nadierów przekona³o chyba wszystkich o tym,
¿e to by³a korzystna decyzja!

- Myœlê, ¿e wiele uda³o siê zrobiæ. Niezmiennie
zachowujemy p³ynnoœæ finansow¹ zyskuj¹c do-
bre opinie bieg³ych rewidentów, corocznie bada-
j¹cych nasze bilanse. A jednak wydajemy sporo,
bo te¿ bardzo wiele robimy: zaczêliœmy od spraw
najpilniejszych, zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
mieszkañców – od wymiany wind, a nastêpnie
wymiany instalacji wodnych z indywidualnym
olicznikowaniem tak, by ka¿dy p³aci³ za siebie,
podobnie z gazem. Wymieniamy w budynkach
instalacje elektryczne – te stare, aluminiowe, na
miedziane. Ocieplamy domy, dbamy o zieleñ
i tzw. ma³¹ architekturê, wybudowaliœmy te¿ stu-
dniê oligoceñsk¹ przy ul. Stockiej. Szukamy eko-
nomicznych rozwi¹zañ: przyznano nam rz¹dowe
kredyty preferencyjne, bardzo korzystne, na ter-
momodernizacjê. Bezp³atnie dosadzono na na-
szym terenie dorodne drzewa, a studniê sfinanso-
wa³ Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska.

- Mówi siê o was tak¿e za granic¹…
- Tak? To pewnie delegacje zagraniczne, kiero-

wane do nas przez Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dziel-
ni Mieszkaniowych. Goœciliœmy tu Szwedów, Hi-
szpanów; chodzi³o o prezentacjê spó³dzielni

i sposobów zarz¹dzania ni¹. Goœcie byli pod wra-
¿eniem. Czujemy siê wyró¿nieni, ¿e nasze do-
œwiadczenia ktoœ uwa¿a za wartoœciowe i chce
z nich skorzystaæ, nie tylko w Polsce. To wa¿ne
i dla Zarz¹du, i dla wybieranej przez samych
spó³dzielców Rady Nadzorczej, której dzia³ania
kontrolne i opiniotwórcze pozwalaj¹ dzia³aæ zgo-
dnie z oczekiwaniami mieszkañców.

- Plany na przysz³oœæ?
- Optymistyczne! (œmiech). Ale tak serio, klu-

czowe decyzje pozostawiamy cz³onkom spó³-
dzielni, którzy na walnych zebraniach decyduj¹
o strategii i kierunkach rozwoju. W czerwcu 
2010 r. przedstawimy im m.in. propozycjê, która
mo¿e przynieœæ konkretne korzyœci finansowe.
Chodzi o now¹ inwestycjê przy ul. Ostrobram-
skiej, przy Grenadierów: budynek z miejscami
parkingowymi w podziemiu, niewysoki (7 i 5
kondygnacji), z ³¹cznikiem handlowo – us³ugo-
wym, spe³niaj¹cy dodatkowo rolê ekranu dla obe-
cnych domów, od strony trasy. Wa¿ne te¿, by
skoñczyæ ocieplenia i wymiany, czerpi¹c pieni¹-
dze z inwestycji, a nie z podwy¿ek czynszu… Po-
za tym, w przysz³ym roku Dzielnica planuje wy-
budowaæ lodowisko – tzw. Torwar Bis w rejonie
Majdañska/Krypska.

- Powodzenia!

OŒRODEK EDUKACJI 
KULTURALNEJ

Dom kultury? To prze¿ytek! Teraz SBM Gre-
nadierów ma Oœrodek Edukacji Kulturalnej.
Zmiana dotyczy nie tylko nazwy! Inne podejœcie
do mieszkañców, inna otwartoœæ na oczekiwania.

Jest oferta dla m³odych i dla seniorów. Tu sta-
wia siê na aktywnoœæ, na rozwój osobisty, a tak¿e
na… zdrowie, jak w przypadku spotkañ z Clivem
Harrisem. 

Propozycji jest wiele! Aerobik, callanetics dla
pañ w ka¿dym wieku, prowadz¹ doœwiadczone
instruktorki po AWF. Gitara (absolwent Akade-
mii Muzycznej w Warszawie), warsztaty pla-
styczne dla dzieci i m³odzie¿y, nauka jêzyków
obcych.

Specjalna oferta dotyczy seniorów. Tu mo¿na
dzia³aæ z pasj¹, od dzia³añ wokalno – poetyckich
po ultranowoczesnoœæ: Akademiê e-Seniora,
otwarto dziêki wspó³pracy z UPC. Œwietnie wy-
posa¿ona pracownia komputerowa, szkolenia,
z korzystaniem z Internetu na czele – oto, jak na
Grenadierów dba siê o seniorów!

W porównaniu z sytuacj¹ sprzed kilku lat,
przybywa w Warszawie ciekawych propozycji
zajêæ, tak¿e gratisowych. Nie jest ³atwo z nimi
konkurowaæ. Ale Oœrodek Edukacji Kulturalnej
nie poddaje siê! (as)

SSSSBBBBMMMM    GGGGRRRREEEENNNNAAAADDDDIIIIEEEERRRRÓÓÓÓWWWW    ––––    11110000    llllaaaatttt     ssssaaaammmmooooddddzzzz iiiieeee llllnnnnoooośśśścccc iiii !!!!
Spó³dzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Grenadierów” koñczy dzie-
siêæ lat! 23 sierpnia 1999 r. S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy wyda³
postanowienie o rejestracji SBM Grenadierów, z siedzib¹ przy Al. Sta-
nów Zjednoczonych 40. Przez 10 lat przeciêtne osiedle zmieni³o siê
w nowoczesn¹ spó³dzielniê, któr¹ pokazuje siê zagranicznym delega-
cjom, szukaj¹cym nowych rozwi¹zañ dla w³asnych problemów. 

Osiedle Majdañska – plac zabaw

Osiedle Majdañska – nowa elewacja bloku

Nowa elewacja wie¿owca przy ul. Fundamentowej

Recital Waldemara Koconia 
w Oœrodku Edukacji Kulturalnej
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- Wydawa³o siê, ¿e scenê
polityczn¹ mamy ustabili-
zowan¹, a tu budzi siê
z uœpienia Stronnictwo De-
mokratyczne i przypuszcza
ofensywê programow¹. No
i g³oœno o Was.

- Cieszê siê, ¿e Polacy mo-
g¹ poznaæ alternatywê. Pol-
skie ¿ycie polityczne ostat-
nich lat zosta³o zdominowane
przez dwie silne partie: Plat-
formê Obywatelsk¹ i Prawo
i Sprawiedliwoœæ. Oba te
ugrupowania w znacznej
mierze buduj¹ swój elekto-
rat poprzez negacjê: PO jest
anty PiS-em, a PiS - anty
Platform¹. To „zabetonowa-
nie” sceny politycznej po-
woduje, ¿e wyborcy nie ma-
j¹ wyboru pomiêdzy atrak-
cyjnymi propozycjami pro-
gramowymi, lecz oddaj¹
swój g³os z obawy, aby do
w³adzy nie dosz³a partia
przeciwników. To, moim
zdaniem, ogranicza demo-
kracjê, przep³yw idei i roz-
wi¹zañ, które mog¹ s³u¿yæ
obywatelom. Daje komfort
rz¹dzenia i nie zmusza do
wysi³ku: ani w³adzy ani
opozycji. My chcemy byæ
alternatyw¹ programow¹.
Nas nie trzeba siê baæ,
a mo¿na ws³uchaæ siê w to,
co mamy do powiedzenia

w najwa¿niejszych spra-
wach dla Polski, Polaków,
dla warszawiaków, dla mie-
szkañców Pragi Po³udnie.

- A co macie do powiedze-
nia?

- Przede wszystkim, ¿e nie
jesteœmy skazani na wybór
tylko pomiêdzy PiSem
a Platform¹. Jestem przeko-
nany, ¿e w Polsce jest miej-
sce dla ugrupowania centro-
wego o liberalnym profilu
w warstwie spo³ecznej i go-
spodarczej reprezentuj¹cego
drobnych przedsiêbiorców,
rzemieœlników, kupców - lu-
dzi aktywnych, daj¹cych so-
bie radê w skomplikowanej
rzeczywistoœci gospodarczej,
i na ogó³ dobrze sobie radz¹-
cych w kryzysie.

Wiem, ¿e s¹ to póki co ha-
s³a, ale w³aœnie pracujemy
nad tym, by w sposób jasny,
klarowny przedstawiæ je
w postaci spójnego progra-
mu. Chcemy byæ gotowi
z nim wczesn¹ jesieni¹. Pra-
cuje nad nim Rada Progra-
mowa, na czele której stan¹³
Andrzej Olechowski - który
nie jest cz³onkiem Stronnic-
twa. Ale tak chcemy dzia³aæ
- otwieraj¹c pole do aktyw-
noœci ludziom z dorobkiem,
ale niekoniecznie zwi¹zanym
ze strukturami partyjnymi,

autorytetom samorz¹dowym
- z samorz¹du lokalnego, ce-
chowego, zawodowego.
Otwieraj¹c przestrzeñ do
dzia³ania tym wszystkim,
którzy maj¹ pomys³ na lep-
sz¹ gminê, dzielnicê, miasto
i w koñcu Polskê. Tym,
którzy nie czuj¹ konieczno-
œci wyboru jedynie pomiêdzy
dwoma silnymi partiami:
Platform¹ i PiS-em.

- Jakie odnosicie sukcesy
z docieraniem do ludzie
z tym przekazem?

- Bardzo du¿e. W ca³ej
Polsce Stronnictwo Demo-
kratyczne intensywnie odbu-
dowuje swoje struktury. A na
Mazowszu? Jestem prezesem
zarz¹du mazowieckiego od
koñca kwietnia i w tym cza-
sie liczba naszych cz³onków
w województwie potroi³a siê

z 200 do 600. Mamy ambi-
cje, aby kluby SD by³y
w ka¿dym powiecie Mazow-
sza, a w Warszawie - w ka¿-
dej dzielnicy. Na Pradze Po-
³udnie naszym liderem jest
Marek Zwierzyñski, znany
dzia³acz samorz¹dowy po-
przedniej kadencji rady
dzielnicy.

- Celujecie w przysz³o-
roczne wybory prezydenc-
kie i samorz¹dowe?

- Tak. Mam nadziejê, ¿e
Andrzej Olechowski bêdzie
naszym kandydatem w wy-
borach prezydenckich. Je-
stem przekonany, ¿e ma
ogromne szanse na przejœcie
do II tury, a wówczas wszy-
stko zdarzyæ siê mo¿e. Jest
bardzo dobrym kandydatem
i bêdzie œwietnym Prezyden-
tem, jeœli Polacy mu zaufaj¹.

W wyborach samorz¹do-
wych postawimy na ludzi
czynu. Dlatego prowadzimy
rozmowy z bezpartyjnymi
czy ponadpartyjnymi kandy-
datami, którzy udowodnili,
¿e potrafi¹ wiele zrobiæ dla
swego miasta czy regionu.
Myœlê m.in. o takich osobach
jak prezydent Wroc³awia Ra-
fa³ Dutkiewicz, prezydent
Poznania Ryszard Grobelny,
prezydent Krakowa Jacek
Majchrowski czy prezydent
Rzeszowa Tadeusz Ferenc.
To oczywiœcie du¿e nazwi-
ska, ale liczymy tak¿e na
wspó³pracê z innymi, mniej-
szymi œrodowiskami samo-
rz¹dowymi, tak aby samo-
rz¹d odzyskaæ dla ludzi ak-
tywnych, spo³eczników, sa-
morz¹dowców. Dziœ bo-
wiem, te¿ dziêki systemowi
wyborczemu, wiele rad
gminnych zdominowana jest

przez dzia³aczy partyjnych,
dla których udzia³ w samo-
rz¹dzie nie jest misj¹, a jedy-
nie nagrod¹ centrali za bezre-
fleksyjne popieranie linii
partii.

W Warszawie na pewno
wystartujemy z programem
lepszego wykorzystania
œrodków finansowych, jaki-
mi dysponuje stolica, przy-
spieszenia inwestycji, odblo-
kowania inicjatyw spo³ecz-
nych i gospodarczych. Pro-
szê pamiêtaæ, ¿e naszym li-
derem jest Pawe³ Piskorski,
który by³ prezydentem stoli-
cy, a w koñcu to za jego ka-
dencji Warszawa zyska³a
wiele znacz¹cych i strate-
gicznych budowli. Dotych-
czas ¿adnemu kolejnemu
Prezydentowi nie uda³o siê
nawet zbli¿yæ do sukcesów
inwestycyjnych Paw³a Pi-
skorskiego. 

Jesteœmy parti¹ umiarko-
wan¹, centrow¹ - co ostatnio
zaprezentowaliœmy m.in.
podczas konfliktu wokó³ Ku-
pieckich Domów Towaro-
wych. Tu¿ po fazie najo-
strzejszego konfliktu, po bi-
jatyce kupców z ochron¹
i policjantami na Pl. Defilad
uznaliœmy, ¿e najlepszym
rozwi¹zaniem jest mediacja
i rozmowa. Proponowaliœmy,
aby w sporze miasta z kupca-
mi mediacji podj¹³ siê potra-
fi¹cy to robiæ przedstawiciel
rz¹du Micha³ Boni. Niestety,
Prezydent Warszawy odrzu-
ci³a mo¿liwoœæ jakiejkolwiek
rozmowy z kupcami. A szko-
da, bo dialog by³by chyba
lepszym rozwi¹zaniem ani-
¿eli puszczanie gazu.

Rozmawiał
Tomasz Szymański

S³awomir POTAPOWICZ
MIESZKAÑCY

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

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA
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ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

REKLAMA REKLAMA

D R Z W I
wewnętrzne 
i PARAPETY

z litego drewna 
Każdy kształt i wymiar!

ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045
www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza po szkolne zakupy

do DH „Universam” ul. Grochowska 207
stoiska „Spo³em” na I piêtrze

SUPER ATRAKCYJNE CENY
� zeszyty, kredki,

flamastry, 
piórniki, farby, 
w seriach
W³atcy móch,
Hannah
Montana

� obuwie szkolne – tenisówki, kapcie

� stroje gimnastyczne, koszulki, spodenki
gimnastyczne

� plecaki Top Gal, worki na obuwie

Wielgolas Bzieziñski 30A
tel. 022 760 40 34, 022 760 40 16
Halinów ul. Jna Paw³a II 18
tel. 022 610 46 32
Sulejówek ul. Kombatantów 59
tel. 022 783 10 30

� 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

ZAPRASZAMY
poniedz.-pi¹t. 900-2000 sobota 900-1900

„WITAJ 
SZKO£O”

„Mieszkaniec” rozmawia ze S³awomirem
Potapowiczem, mieszkañcem Goc³awia,
prezesem Mazowieckiego Zarz¹du Regio-
nalnego Stronnictwa Demokratycznego.
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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

OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     LLLLEEEETTTTNNNN IIII 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Koncertem s³owno-mu-
zycznym wybuch Powstania
Warszawskiego uczczono w We-
so³ej. Tutaj, w koœciele p.w. Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa ar-

tyœci wykonali takie utwory, jak
„Naprzód do boju ¿o³nierze”,
czy „Ch³opcy silni jak stal”. Po
koncercie przedstawiciele zarz¹-
du i rady dzielnicy, a tak¿e mie-
szkañców z³o¿yli wieñce przed
kamieniem poœwiêconym pa-
miêci „¯o³nierzy Armii Krajo-
wej, III Plutonu, V Kompanii
„Dêby” i Harcerzy „Szarych
Szeregów” Rój Wierna Rzeka
z terenu Starej Mi³osnej”. W uro-
czystoœciach udzia³ wziêli m.in.
wiceprezydent Warszawy Jacek
Wojciechowicz oraz radna Mia-
sta Ligia Krajewska.

A¿ przed kilkunastoma miej-
scami pamiêci na Pradze Po³u-

dnie z³o¿y³y wieñce w³adze tej
dzielnicy. W Centrum Promocji
Kultury odby³ siê koncert
pt.„Serce w plecaku”. Cieka-
wostk¹ by³o to, ¿e w czasie

koncertu znane powstañcze
i narodowe pieœni wykonane
zosta³y we wspó³czesnej inter-
pretacji. Uroczysta msza œwiê-
ta, w której uczestniczy³y po-
czty sztandarowe, odprawiona
zosta³a w koœciele p.w. Chry-
stusa Króla, w elewacji którego
znajduje siê 5 pami¹tkowych
tablic poœwiêconych powstañ-
com.

Rembertowscy samorz¹dow-
cy, duchowni i mieszkañcy od-
dali czeœæ warszawskim po-
wstañcom przed Pomnikiem
Obroñców Radiostacji AK (na
zdjêciu). W uroczystoœci wziêli
udzia³ zarówno kombatanci, jak

przedstawiciele organizacji
spo³ecznych i stowarzyszeñ.
Tak¿e ¿o³nierze z³o¿yli wieñce
przed pomnikiem w Remberto-
wie.

Bardzo dobrze, ¿e czcz¹c
ofiary i bohaterów Powstania
Warszawskiego pielêgnowana
jest równie¿ pamiêæ o tych,
którzy walcz¹cej Warszawie
nieœli pomoc. Na przyk³ad

o brytyjskich pilotach, którzy
w nocy z 13 na 14 sierpnia
1944 r. zginêli w Liberatorze
zestrzelonym przez Niemców.
– By³em œwiadkiem zestrzele-
nia tego samolotu – powiedzia³
„Mieszkañcowi” p³k Bohdan
Zawolski z Praskiego Œrodowi-
ska Zwi¹zku Powstañców War-
szawy. – W jego szcz¹tkach
znaleŸliœmy oko³o 20 kilogra-
mów tak bardzo potrzebnej
wtedy amunicji. W miejscu te-
go zdarzenia, w Parku Skary-
szewskim, przed g³azem po-
œwiêconym pilotom z RAF,
kombatanci z³o¿yli wi¹zanki
kwiatów.                             rosa

Powstańcze echa
Sierpieñ w stolicy nierozerwalnie ³¹czy siê
z wybuchem Powstania Warszawskiego.
Ho³d powstañcom i ludnoœci Warszawy by³
sk³adany w wielu miejscach. Tak¿e w prawo-
brze¿nych dzielnicach.

Jak siê opalaæ nad Wis³¹, to tyl-
ko na praskim brzegu – wiedz¹
o tym warszawiacy, wiedz¹
i urzêdnicy, którzy postanowili
potrzebom pla¿owiczów wyjœæ
naprzeciw. Tylko dlaczego tak
póŸno?

Przy Wale Miedzeszyñskim, przed samym
wjazdem na Trasê £azienkowsk¹ (od strony pó³noc-
nej) nad rzekê prowadzi niepozorna dró¿ka. Od nie-

dawna jest wysypana ¿ó³tym piaskiem, wydobytym
wprost z dna Wis³y. Podobnie jak 1,5 tys. metrów
kwadratowych wybrze¿a na wysokoœci ul. Krynicz-
nej. To tu w³aœnie, w po³owie wakacji, urzêdnicy ra-
tusza og³osili uroczyste otwarcie drugiej miejskiej
pla¿y. D³ugiej, na szeœæ kilometrów ci¹gn¹cego siê
przez Warszawê wiœlanego nadbrze¿a. B³yska³y fle-
sze fotoreporterów, pust¹ pla¿ê omiata³y obiektywy
kamer. Pust¹ – jeœli nie liczyæ znaku zakazu k¹pieli. 

I tak wszystko zaleje woda
Jak wyjaœnia³ Jaros³aw Matusiak z Zarz¹du

Mienia Miasta Sto³ecznego Warszawy, ustawie-

nie choæby ³aweczek nie ma sensu, bo teren jest
wiosn¹ regularnie zalewany. Mo¿na siê z tym
zgodziæ, ale dlaczego na miejskiej pla¿y zabra-
k³o nawet toalet i œmietników? Jak przyznaje
sam Matusiak, tylko w tym roku s³u¿by porz¹d-
kowe usunê³y z praskiego brzegu Wis³y 150 m3

œmieci, a do uprz¹tniêcia pozosta³y jeszcze gru-
zowiska, które nieustannie pojawiaj¹ siê w za-
roœlach, mimo szlabanów stawianych na dro-
gach schodz¹cych ku rzece. - W tym roku chce-
my Wis³ê posprz¹taæ – deklarowa³ urzêdnik.
Wtórowa³ mu Marek Piwowarski, pe³nomocnik

prezydenta ds.
zagospoda ro -
wania Wis³y,
obiecuj¹c usta-
wienie wzd³u¿
prawego brzegu
koszy na œmie-
ci. Jeszcze
w tym roku,
mo¿e nawet do
koñca sierpnia.
Pojawiæ siê
mia³y równie¿
toalety. 

Obiecanki
cacanki

Sprawdzi³em
– w kilka dni po
u r o c z y s t y m
otwarciu pla¿y
toalet ani œmiet-
ników jak nie

by³o, tak nie ma. Na pocz¹tek wysypano jedy-
nie na brzeg rzeki 400 ton piasku, a drugie tyle
ma tu trafiæ wkrótce. K¹paæ siê nie wolno, mo-
czenie nóg w wodzie trzeciej klasy czystoœci –
na w³asne ryzyko, jak podkreœlaj¹ urzêdnicy.
Warszawiacy pewnie nadal bêd¹ tu przychodzi-
li sma¿yæ siê na s³oñcu (jeœli jeszcze pogoda te-
go lata dopisze), ciekawe czy zorientuj¹ siê, ¿e
rozk³adaj¹ koce ju¿ nie na dzikiej, a na praw-
dziwie miejskiej pla¿y. Bo jak na razie, trzeba
siê tego domyœlaæ...

Tekst i fot. Przemysław Bogusz

Pla¿owanie czas... zacz¹æ!

Na otwarciu pla¿y wiêcej by³o reporterów, ni¿ pla¿owiczów.

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612-76-13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE
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REKLAMA REKLAMA

Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego zosta³a powo³ana decyzj¹ ministra edukacji z 13 lipca
1993 roku. Patronem szko³y jest Bogdan Jañski (1870-1840) – przyjaciel Adama Mickiewicza, hu-
manista, ekonomista i prawnik, cz³owiek o g³êbokiej wiedzy i rozleg³ych zainteresowaniach, wy-
przedza³ swoj¹ epokê w podejœciu do gospodarczej aktywnoœci, indywidualnej zaradnoœci i przed-
siêbiorczoœci, a tak¿e do to¿samoœci Polskiej i idei zjednoczonej Europy. Bogdan Jañski promowa³
model „cz³owieka zintegrowanego”, ³¹cz¹cego harmonijnie sprawnoœæ i skutecznoœæ w dzia³alno-
œci z idea³ami chrzeœcijañskimi. 

„Jañski” to blisko 8 tysiêcy studentów kszta³c¹cych siê w 7 wydzia³ach na terenie 6 regionów –
Warszawa, Kraków, Che³m, Elbl¹g, £om¿a, Opole, Zabrze.

Wydzia³y Zarz¹dzania i Nauk Spo³ecznych w Warszawie
specjalizuj¹ siê w kszta³ceniu

na poziomie wy¿szym osób,
podejmuj¹cych studia licencjac-
kie na kierunkach Zarz¹dzanie,
Gospodarka przestrzenna, So-
cjologia, Politologia, Pedagogika
i Filozofia, studia in¿ynierskie na
kierunku Gospodarka przestrzen-
na oraz studia magisterskie na
kierunku Zarz¹dzanie na ponad
40 prorynkowych specjalno-
œciach gwarantuj¹cych konkretny
zawód.

O odpowiedni poziom kszta³ce-
nia dba wysoce wykwalifikowa-
ny kadra dydaktyczna. Oprócz

przekazywania wiedzy teoretycznej dbamy o praktyczne przygotowanie naszych studentów po-
przez warsztaty edukacyjne, edukacjê przez projekty i unikatowy 3 poziomowy system praktyk. 

Jakoœæ nauczania potwierdzona pozytywn¹ ocen¹ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej na wszy-
stkich badanych kierunkach oraz przyznanym ju¿ dwukrotnie certyfikatem „Wiarygodna Szko³a”.

Uczelnia oferuje zarówno dla studentów studiów dziennych jak i zaocznych szeroki wachlarz
stypendiów oraz innych form pomocy materialnej dla najlepszych i najbardziej potrzebuj¹cych.

Uczelnia k³adzie nacisk nie tylko na wiedzê i okreœlone umiejêtnoœci wa¿ne w pracy zawodowej,
ale tak¿e na formowanie ludzi zachowuj¹cych siê i dzia³aj¹cych godnie i etycznie. 

Teraz wiêksze mo¿liwoœci wyboru!!!
Oczekujemy specjalnego zainteresowania nowymi prorynkowymi i przysz³oœciowymi spe-
cjalnoœciami daj¹cymi absolwentom gwarancjê zdobycia pracy i sprawne i efektywne funk-
cjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej, oraz studiami magi-
sterskimi na kierunku Zarz¹dzanie, które mog¹ podj¹æ równie¿ absolwenci studiów licen-
cjackich innych kierunków.

Zostañ liderem!
PrzyjdŸ, zobacz, zacznij studiowaæ u „Jañskiego”!!!

Nowa twarz „Starego Dok-
tora” teraz jest bardzo przyja-
zna mieszkañcom. A sta³o siê
tak za spraw¹ udzia³u dzielnicy
Wawer w miejskim programie
budowy sportowych komple-
ksów pod nazw¹ „Syrenka”.
Oto zdegradowany teren, ko-
sztem 9 mln. z³, ca³kowicie
zmieni³ swoje oblicze. Inwesty-
cjê sfinansowa³ Warszawski
Oœrodek Sportu i Rekreacji.

Kto choæ raz by³ tutaj przed
modernizacj¹ przyzna, ¿e zmiana
jest totalna. – Tu by³ wczeœniej
ogromny syf, a nie boisko – m³o-
dzie¿owym jêzykiem komple-
mentuje zmianê Karol Figurow-
ski, gimnazjalista z Marysina
Wawerskiego. – Wszêdzie by³y
kamienie, a trawa ¿ó³ta i prawie
nigdy nie koszona... Teraz Karol
z przyjemnoœci¹ relaksuje siê na
brzegu sztucznej murawy boiska
do pi³ki no¿nej oczekuj¹c na
swoich kolegów. Wsparty na pi³-
ce dodaje, ¿e w dzielnicy nie ma
innych miejsc tak fajnych, jak ten
kompleks: - Przy mojej by³ej
podstawówce nr 195 te¿ by siê
przyda³o takie boisko...

„Syrenka” przy ul. Starego
Doktora zosta³a udostêpniona
mieszkañcom na pocz¹tku waka-
cji. Choæ zapowiada³o siê, ¿e mi-
mo i¿ by³a ju¿ wtedy gotowa, to
ze wzglêdów proceduralnych wa-
werska m³odzie¿ nie bêdzie mo-
g³a korzystaæ w wakacje z boiska.
Dobrze siê sta³o, ¿e uda³o siê
obiekt udostêpniæ. W otwarciu
wawerskiej „Syrenki” wziê³a

udzia³ m.in. prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz i by³y
pi³karz Dariusz Dziekanowski,
który w m³odoœci grywa³ na sta-
rym boisku przy ul. Starego Dok-
tora. Ale nowy kompleks, to nie
tylko boisko do pi³ki no¿nej. 

Na „Syrenkê” sk³adaj¹ siê je-
szcze m.in. sto³y do ping-ponga,
plac zabaw dla dzieci, bie¿nia lek-
koatletyczna, skate park, stoliki do

gry w szachy i warcaby, boisko do
koszykówki. Mo¿na tam te¿ graæ
w pi³kê rêczn¹, siatkówkê i bad-
mintona. Malownicza, choæ nie-
wielka górka, mo¿e stanowiæ zi-
m¹ saneczkarsk¹ atrakcjê. „Sy-
renka” ma te¿ odpowiednie za-
plecze socjalne. S¹ tam szatnie
zewnêtrzne i wewnêtrzne, sanita-
riaty, ³aŸnie i bezp³atna wypo¿y-
czalnia sprzêtu sportowego. –
Obiekt jest chroniony – informu-

je nas rzecznik Wawra Andrzej
Murat – A dzielnica op³aca czte-
rech zatrudnionych tam instruk-
torów. W czasie wizyty „Mie-
szkañca” kilkuletni ch³opiec py-
ta³ jednego z instruktorów, czy
mo¿e wypo¿yczyæ pi³kê. Instruk-
tor natychmiast zaprowadzi³
ch³opca do budynku gospodar-
czego, odebra³ szkoln¹ legityma-
cjê i wyda³ pi³kê.

Choæ „Syrenka” robi wra¿e-
nie, to kilka rzeczy a¿ prosi siê
o poprawki. Ot, choæby na-
wierzchnia œcie¿ki prowadz¹cej
do obiektu. Istniej¹ca, kamieni-
sta, sprawia wiele trudnoœci np.
matkom z dzieciêcymi wózka-
mi. Takie niedoskona³oœci wi-
dz¹ niektórzy samorz¹dowcy. 
– Prosiliœmy zarz¹d Wawra,
¿eby doposa¿yæ „Syrenkê”
w wiêksz¹ iloœæ ³awek i kosze

na œmieci, a boiska w „pi³ko-
chwyty” i ekrany t³umi¹ce ha-
³as – mówi radny Pawe³ Ksiê-
¿opolski, który interweniowa³
tak¿e w sprawie zniszczonych
przez ciê¿ki sprzêt budowlany
chodników przy ul. Starego
Doktora. – Potrzebne jest tak¿e
lepsze oœwietlenie obiektu i je-
go monitoring. Konieczne jest
zapewnienie bezpiecznej, mo¿e
gumowej, nawierzchni na pla-
cyku zabaw. No i przecieka³
dach nad szatniami i ³aŸniami.
Niestety, niektóre z elementów
ustawionych w kompleksie ju¿
zosta³y albo zdewastowane,
albo same uleg³y zniszczeniu. 

Radny Jerzy Debert uwa¿a,
¿e kompleks nie jest w pe³ni
wykorzystany i ¿e zatrudnieni
tam instruktorzy powinni wiê-
cej serca wk³adaæ w pracê
z m³odzie¿¹. – Potrzeba z ich
strony wiêcej zaanga¿owania,
ale mo¿e ja trochê inaczej na to
patrzê, bo jestem od 18 lat wo-
lontariuszem... – mówi samo-
rz¹dowiec. Zaœ rzecznik Wawra
Andrzej Murat wyjaœnia, ¿e
wykonawca w³aœnie jest w trak-
cie gwarancyjnej naprawy uste-
rek. Zapytany, jakie usterki s¹
poprawiane odsy³a nas do in-
westora, czyli Warszawskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji. 
– Nie, my oficjalnie nie wiemy
jakie to usterki – mówi nam
urzêdnik dzia³u inwestycji WO-
SIR-u. – Byliœmy inwestorem
tylko w czasie inwestycji,
a w czerwcu obiekt zosta³ przeka-
zany dzielnicy Wawer, która teraz
jest stron¹ dla wykonawcy...

Niech ju¿ urzêdnicy sami miê-
dzy sob¹ wyjaœni¹, kto jest teraz
gospodarzem „Syrenki”. Byle
ten gospodarz zadba³ o to, aby
obiekt by³ bezpieczny i prawid³o-
wo wykorzystany. ar

Rewitalizacja ju¿ 
w Skaryszewskim

Rewitalizacja ju¿ wkroczy³a do Parku Skary-
szewskiego. Na razie pod postaci¹ urzêdni-
ków Zarz¹du Oczyszczania Miasta prezentu-
j¹cych projekt renowacji parku.
Przez cztery œrody sierpnia, w godzinach 11.00 – 14.00 (o ile

nie pada deszcz) pracownicy ZOM prezentuj¹ mieszkañcom pro-
jekt modernizacji Parku Skaryszewskiego im. I.J. Paderewskiego.
Jedni uwa¿aj¹, ¿e taki sposób przedstawiania planów rewitalizacyj-
nych jest prób¹ unikniêcia konsultacji spo³ecznych, inni zaœ chwa-
l¹ ZOM za inicjatywê. – Takie „wyjœcie do ludzi” jest dobrym po-
mys³em – mówi „Mieszkañcowi” zagadniêta w parku pani Janina.
– Ale liczê, ¿e jednak odbêdzie siê ogólne spotkanie z mieszkañca-
mi. Tak czyta³am w Waszej gazecie... I trzymajcie dalej rêkê na pul-
sie, bo nigdy nie wiadomo, co tym urzêdnikom mo¿e strzeliæ do g³o-
wy. Ja dowiedzia³am siê tutaj, ¿e maj¹ zostaæ zlikwidowane te
olbrzymie klomby w g³ównej alei... A przecie¿ one daj¹ tyle uroku...

O zmianach czekaj¹cych znajduj¹cy siê na Kamionku park pisa-
liœmy niedawno w „Mieszkañcu” (Nr 13 z 2009 r. dostêpny na na-
szej internetowej stronie www.mieszkaniec.pl) – Takie du¿e spotka-
nie z mieszkañcami odbêdzie siê po wakacjach – zapewnia Anna
Pisarczyk, która w zorganizowanym przez ZOM punkcie informa-
cyjnym, niedaleko monumentalnego Pomnika Wdziêcznoœci ¯o³-
nierzom Armii Radzieckiej, rozdaje broszury i rozmawia ze space-
rowiczami. W punkcie informacyjnym mieszkañcy najczêœciej py-
taj¹ o wycinkê drzew, grodzenie parku i jego dostêpnoœæ po reno-
wacji. – Czasami nawet spieraj¹ siê sob¹ – dodaje Anna Pisarczyk.
– Na przyk³ad o to, czy park powinien byæ ogrodzony.

Park Skaryszewski przykuwa uwagê nie tylko warszawiaków. – Jest
bardzo piêkny, przyci¹ga wielu spacerowiczów i fajne jest to, ¿e mo¿na
w nim chodziæ po trawie – zauwa¿aj¹ Alex i Mateo z Mediolanu. M³o-
dzi W³osi trafili do informacyjnego punku ZOM-u przypadkiem szuka-
j¹c „Ruskiego Marketu” - jednej z dziesiêciu najwiêkszych atrakcji
Warszawy wymienionych w ich przewodniku. Jak siê okaza³o ich prze-
wodnikowy „Ruski Market”, to... „Jarmark Europa”.

Korzystaj¹c z okazji „Mieszkaniec” tak¿e dopyta³ urzêdników o kil-
ka kwestii. M.in. o losy restauracji i kawiarni zlokalizowanych w Parku
Skaryszewskim. Tutaj pewne zmiany s¹ mo¿liwe, choæ wiêkszoœæ
z tych obiektów le¿y na terenie nienale¿¹cym do ZOM-u. No i dopyta-
liœmy o losy drzew. Ale nie tych z g³ównych alejek, o których niedaw-
no by³o g³oœno lecz tych znajduj¹cych siê w przestrzeniach pomiêdzy
alejami. I odnieœliœmy wra¿enie, ¿e w tej kwestii plany ZOM-u mog¹
niezbyt siê spodobaæ u¿ytkownikom parku i ekologom... Ada M.

„Nowy Doktor” w Wawrze
W ci¹gu nieca³ego roku, sportowo-rekreacyjne tereny przy ul. Starego
Doktora zmieni³y siê ca³kowicie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Stary Doktor zy-
ska³ now¹ twarz. Sta³ siê Nowym, a raczej – Nowoczesnym Doktorem...
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

ZZaappaassyy  zziimmoowwee  ––  ppoorraa  zzaacczząąćć  jjee
rroobbiićć..  NNiiee  zzaawwsszzee  ssiięę  uuddaajjąą,,  aa nnaa
nniieewwpprraawwnnyycchh  cczzeekkaa  wwiieellee  ppuułłaa−−
ppeekk!!  SSpprróóbbuujjmmyy  oommiinnąąćć  nniieekkttóórree
zz nniicchh..

Słoiki ze sklepu, choć z pozoru
czyste, także wymagają staran−
nego mycia i wyparzania lub wypie−
kania w piekarniku (bez pokrywek).

PPaasstteerryyzzoowwaanniiee − zawsze war−
to dokładnie sprawdzić, czy jest
w przepisie i dokładnie je stoso−
wać. Niszczy aktywne enzymy
i mikroorganizmy chorobotwór−
cze, ale potrafi też zmienić smak!

SSuusszzeenniiee  zziióółł  ww ppęęcczzkkaacchh  ((nnpp..
mmaajjeerraanneekk)) – zawsze w przewie−
wie lub przeciągu, nigdy w pełnym
słońcu, by nie straciły koloru i nie
pogubiły olejków eterycznych, de−
cydujących o ich przydatności
w kuchni. 

SSuusszzeenniiee  ggrrzzyybbóóww – jeśli na
sznurku to rzadko nanizane, z za−
chowaniem odstępów między
grzybami, jeśli w piekarniku − lepiej
dać pod spód papier do pieczenia,
nawet leciutko zwilżony oliwą. 

MMrroożżeenniiee  wwaarrzzyyww  ii ggrrzzyybbóóww –
ściśle według przepisów, niektóre
blanszować, czyli wrzucić na 1−2
minuty do wrzątku i szybko
schłodzić w wodzie z kostkami lo−
du) np. fasola, marchewka, seler,
inne krótko obgotować, np. grzy−
by, inne na surowo, np. natka,
szczypiorek i koperek, zawsze sie−
kane drobniutko; cukinia, kalafior
− można je blanszować lub mrozić
surowe.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
DDllaacczzeeggoo  wwaarrttoo  uuppoorrzząąddkkoowwaaćć  nnaasszząą  wwiieeddzzęę  oo zziioołłaacchh??  PPoo  ppiieerrww−−

sszzee,,  bbyy  nniiee  zzaawwsszzee  ssiięęggaaćć  ppoo  ppiigguułłkkii..
BBaazzyylliiaa: to kuzynka m.in. kocimiętki, lawendy i melisy. Talizman

przeciw bazyliszkom, znajdowana już w egipskich piramidach. Na
bazylię przysięgają Hindusi; Haitańczycy uważają ją za ziele bogi−

ni miłości, zaś kucharze – za konieczny składnik potraw z pomidorami i likierów. Odstra−
sza owady!

TTyymmiiaanneekk (macierzanka) przez Egipcjan używany do mumifikacji, a 3.000 lat temu
Samarytanie korzystali z niego jako środka dezynfekcyjnego. Wielu wierzy, że jest lekiem
na nieśmiałość; dzisiejsza wiedza o tymianku ceni jego właściwości bakteriobójcze, grzy−
bobójcze i wykrztuśne. No i aromat w pieczeniach, potrawach z ryb czy zapiekankach!

SSzzaałłwwiiaa (zbierana przed kwitnieniem) w starożytności leczyła ukąszenia węży, wzrok i pa−
mięć. Z czasem okazało się, że lubi ją wątroba i jest afrodyzjakiem! Dzisiaj działa korzystnie na
układ trawienny, obniża poziom cukru we krwi, łagodzi zapalenia, pomaga w depresji. Świetne
są kąpiele z szałwią! Smaczna z kapustą, pomidorami, cieciorką, rybami. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Sezon na zio³a nadal trwa. Korzystajmy wiêc
z nich, póki czas, teraz i przygotowuj¹c je na zimê.

✓✓ Do dekorowania potraw: sa³atek, risotto, miês, s³o-
wem, wszystkich potraw przyprawianych zio³ami: 1. œwie¿e
listki bazylii lub miêty (nie naraz) u³o¿yæ warstw¹ na dnie
garnka. Zalaæ gor¹c¹ oliw¹ lub olejem i natychmiast bardzo
ostro¿nie wy³awiaæ (s¹ kruche i chrupkie!). Uk³adaæ na bibu-
le lub papierowym rêczniku, by os¹czyæ t³uszcz. Listki mo¿na przechowywaæ
w szczelnym, suchym s³oiczku w lodówce a miêtowe nadaj¹ siê te¿ do dekoracji
deserów. Korzyœci z tego s¹ dwie: po pierwsze, mamy piêkne, aromatyczne li-
steczki do dekorowania potraw i do wzbogacania ich aromatu. Bazyliowy nadaje
siê do warzyw i miês sma¿onych czy duszonych, zaœ miêtowy jest najlepszy do
baraniny oraz wo³owiny czy drobiu na dziko. 2. Ten sam proces mo¿na przepro-
wadziæ inaczej: trzymane w szczypczykach pojedyncze listki zanurzaæ kolejno
w rozgrzanym oleju (wraz z ogonkiem!), a dalej postêpowaæ, jak opisano. Zio³a
mo¿na te¿ suszyæ w suszarce do warzyw i grzybów, lepiej jednak u¿yæ wówczas
zimnego strumienia powietrza. To pozwala zachowaæ wiêcej aromatu, ni¿ przy
gor¹cym nawiewie.

✓✓ Na teraz, ale i na zimê: 1. Ulubione zio³a (bez ³ody¿ek) myjemy, miksujemy
z maleñkim dodatkiem wody, tak, by powsta³ gêsty krem. Nak³adaæ go do tacek
do mro¿enia kostek lodu. Zamra¿aæ, a nastêpnie przechowywaæ w zamra¿arce
w foliowych torebkach. Dodane w zimie do potraw zachowuj¹ piêkny, œwie¿y
aromat, ³atwo te¿ odmierzyæ ¿¹dan¹ iloœæ – jedn¹ lub kilka kostek. 2. Zio³a
z przewag¹ bazylii, ale te¿ np. natka, oregano, rozmaryn, koperek czy tymianek,
bez ³ody¿ek, posiekaæ, a nastêpnie zmiksowaæ dodaj¹c nieco czosnku, odrobi-
nê oliwy i soli. Niektórzy lubi¹ dodatek sparzonych (koniecznie!) pestek s³onecz-
nika lub dyni, orzeszków piniowych lub innych. Masa musi byæ g³adko zmikso-
wana. Nak³adaæ do ma³ych pojemników lub plastikowych woreczków, zamroziæ.
Zale¿nie od sk³adu, s¹ doskona³ym dodatkiem do zup i sosów oraz miêsnych
marynat, ale te¿, umiejêtnie skomponowane, stanowi¹ œwietny dodatek do ma-
karonu, rodzaj pesto. Zw³aszcza, gdy do miksowania dodano sera, np. parme-
zanu czy mascarpone. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Do straganu podchodzi Amerykanin. Pokazuje

na banany. − Co to jest? – pyta po angielsku. 
− Banany.
− Eeeee, u nas banany, to są o, taaakie

wielkie! − mówi pogardliwie Amerykanin. − A co to? − wskazu−
je na pomarańcze. 

− Pomarańcze! − Eeeee, nasze są o, taaakie! A to, co to
niby ma być?! − pokazuje na arbuza.

− To?! A to jest właśnie polski groszek!!!!
☺ ☺ ☺

Przychodzi klientka do mięsnego, przygląda się mrożonym
kurczakom, przekłada, przebiera, wreszcie pyta ekspedientkę:  

− Czy jutro te kurczaki będą większe? 
− Co pani, zgłupiała?! Przecież są martwe!

☺ ☺ ☺
Młoda mężatka dbała, by na mrożonkach w jej zamrażarce

były opisy: „Mielone", „Schab", „Gołąbki", „Leniwe" itp. Po
roku zmieniła sposób opisywania tak, aby mąż dostawał za−
wsze to, czego sobie życzył. Od tego dnia na karteczkach
widniało: „Cokolwiek", „Wszystko jedno", „Coś dobrego", „Nie
wiem”, „Bez znaczenia”, „Co tam masz”. WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Mo¿e za du¿o pracy i wolnego czasu poœwiêcasz
swojej firmie. Przystopuj trochê, bo Twój orga-
nizm mo¿e nie wytrzymaæ takiego obci¹¿enia.
Popatrz, jak piêknie jest doko³a. Szkoda marno-
waæ takie chwile na ci¹g³e siedzenie za biurkiem.
Pomyœl, jak w najbli¿szym czasie zafundowaæ so-
bie parê dni wolnego. OdwiedŸ ulubione znajome
miejsca, taka podró¿ sentymentalna dostarczy ci
wielu wzruszeñ... 

�� BYK 22.04-21.05
W najbli¿szym czasie mo¿esz mieæ niewielkie
szanse na za³atwienie wa¿nej dla Ciebie sprawy.
Natomiast szykuje siê jakiœ wypad w ciekawe
miejsce, dlatego skoncentruj siê na tym, co przed
tob¹. Wyjazd bêdzie wymaga³ za³atwienia kilku
wa¿nych spraw z nim zwi¹zanych. Warto teraz
zmusiæ siê do pewnego wysi³ku, czy to umys³o-
wego czy fizycznego, bo efekty mog¹ Ciê pozy-
tywnie zaskoczyæ. Nie tylko finansowo. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Wspania³e plany jakie snujesz na pewno siê spe³-
ni¹, je¿eli wyka¿esz siê sporym rozs¹dkiem i kon-
sekwencj¹. Nie zapominaj o zobowi¹zaniach wo-
bec swojej rodziny i bliskich znajomych. Letnia
pogoda nastraja Ciê optymistycznie i sprawia, ¿e
wszystko wydaje siê mo¿liwe. Nawet to, ¿e mo¿e
znajdziesz swoj¹ drug¹ „po³ówkê”, jeœli jesteœ
w sta³ym zwi¹zku  pomyœl, jak umiliæ czas uko-
chanej osobie. 

�� RAK 22.06-22.07
To dobry czas dla osób pe³nych inwencji. Bê-
dziesz bardziej ni¿ zwykle ruchliwy i o¿ywiony.
Pojawi siê niejedna okazja do spo¿ytkowania roz-
pieraj¹cej Ciê energii. Mo¿liwe, ¿e jakieœ wa¿ne
dla Ciebie sprawy zaczn¹ siê zbli¿aæ do szczêœli-
wego koñca, wiêc miej oczy szeroko otwarte.
W mi³oœci nastrojowo i mi³o, samotne Raczki mo-
g¹ liczyæ na towarzystwo romantycznej Ryby.

�� LEW 23.07-23.08
Dopisuje Ci dobre samopoczucie i masz o dziwo!
pogodny nastrój. Do tego trwa dobra passa
w sprawach rodzinnych i zawodowych, co spra-
wia, ¿e czujesz siê jak nowo narodzony. Zasta-
nów siê nad ulokowaniem (jeœli masz) wiêkszej
gotówki w jak¹œ inwestycjê. Dobry czas na odpo-
czynek w dobrym towarzystwie, nie przegap jed-
nak wa¿nych terminów i op³acania na czas ra-
chunków. W wolnych chwilach wrzucaj luz i ciesz
siê wakacjami…

�� PANNA 24.08-23.09
Jak ka¿dy masz swoje dobre i z³e chwile. Najbli¿sze
dni mog¹ byæ dla Ciebie pasmem sukcesów. W spra-
wach zawodowych nast¹pi poprawa finansów, nato-
miast w sprawach osobistych mo¿esz oczekiwaæ
czyjegoœ zainteresowania z bli¿szego otoczenia. Je-
œli tylko nadarzy siê okazja „³aduj” swoje akumulatory
i doceniaj ka¿d¹ chwilê w gronie przyjació³.

�� WAGA 24.09-23.10
Niepotrzebnie zamartwiasz siê i wyolbrzymiasz
problemy. Los bêdzie dla Ciebie ³askawy. Rodzi-
na i przyjaciele nie zapomn¹ o Tobie i jak zwykle
teraz bêdziesz dusz¹ towarzystwa. Twoja pomy-
s³owoœæ i inwencja sprawi¹, ¿e ka¿da chwila spê-
dzona z Tob¹ bêdzie  przyjemnoœci¹. Poczujesz
siê doceniony i lubiany… 

�� SKORPION 24.10-23.11
Sprzyja Ci wena twórcza i masz g³owê pe³n¹ po-
mys³ów. Przek³ada siê to na zapa³ do pracy i du-
¿e sukcesy. Twoi prze³o¿eni s¹ pe³ni podziwu dla
Ciebie. Wykorzystaj tê sytuacjê i pomyœl o rozmo-
wie z szefem o podwy¿ce lub o awansie. W spra-
wach sercowych bez wiêkszych zmian, choæ nie-
wykluczony bêdzie wzrost adrenaliny z powodu
niezobowi¹zuj¹cego flirtu. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Przed Tob¹ szansa na pomno¿enie finansów.
W pracy pourlopowo mo¿e Ciê zaskoczyæ jej na-
wa³, ale poradzisz sobie z nim bez problemów.
Nie zmieniaj zdania w wa¿nej sprawie pod wp³y-
wem przygodnej osoby i uwa¿aj na „¿yczliwych”.
Mo¿esz liczyæ na swoj¹ intuicjê, nawet jeœli za-
zwyczaj jej nie doceniasz. Dobry czas na spotka-
nia, pracê umys³ow¹, podró¿ lub remont mie-
szkania.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W Twoich sprawach sercowych powinna pano-
waæ sympatyczna pogoda. Choæ pilne obowi¹zki
mog¹ byæ czasami absorbuj¹ce, to jest nadzieja
¿e nic nie zdo³a Ci na d³u¿ej popsuæ humoru. Bê-
dziesz przyci¹ga³ do siebie osoby pogodne,
atrakcyjne i warte zainteresowania. Mo¿e warto
rozejrzeæ siê za jakimœ Bykiem lub Skorpionem?
Nie d¹¿ jednak zbyt szybko do celu, bo mo¿esz
siê potkn¹æ o ma³y kamyk. 

�� WODNIK 21.01-19.02
We wrzeœniu mog¹ Ciê czekaæ trudne chwile
w pracy i za³atwianie skomplikowanych  urzêdo-
wych spraw. Pomimo nawa³u obowi¹zków, nie re-
zygnuj z udzia³u w imprezie, która wyda Ci siê
md³a i nieatrakcyjna, bo bawiæ siê bêdziesz do-
skonale, a przy okazji mo¿esz nawi¹zaæ ciekawe
kontakty. W mi³oœci b¹dŸ bardziej przystêpny.
I wiedz, ¿e czasem dobrze jest wypuœciæ ster
z rêki i zdaæ siê na tê drug¹ osobê…

�� RYBY 20.02-20.03
Pogoda za oknem zniechêca Ciê do pracy. Wo-
la³byœ wybraæ siê na ³ono natury i cieszyæ jej uro-
kami. Jednak, aby weekendy by³y udane przez
resztê miesi¹ca musisz skoncentrowaæ siê na
pracy. Nieoczekiwana rozmowa z szefem mo¿e
wytr¹ciæ Ciê z równowagi. Zachowaj wtedy spo-
kój, a wszystko u³o¿y siê dobrze. Nie igraj z uczu-
ciami i nie traktuj mi³oœci jak sportu, w którym bi-
je siê rekordy – bo stracisz kogoœ wartoœciowego.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 13/2009: „Leniwy dwa razy robi”. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ wylosowa³ p. Czes³aw Ostaszewski z ul. Targowej. Wa¿ne do 31.08.br.
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AUTO−MOTO

� Opony nowe i u¿ywane,
przechowywanie opon, prosto-
wanie felg. Tel. 022 423-59-96

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
�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

� KREDYTY HIPOTECZNE
– PROFESJONALNY I SKU-
TECZNY DORADCA ZA-
PRASZA. Tel. 500-017-205
�Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê,
¿yczliwie pomogê, cierpliwie
wyjaœniê. Tel. 022 810-83-60; 

0606-763-006
� Ksiêgowe. 

Tel. 0509-801-381

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

�� FRANCUSKI, ROSYJSKI
– T³umaczenia przysiêg³e, in-
¿ynieryjne, handlowe. Bez po-
œredników. Tel. 0601-35-18-64
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� Liceum dla doros³ych. 

Tel. 517 77 40; 
www.elita.waw.pl

� Matematyka. 
Tel. 0607-163-744

� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 022 517-77-40, 
022 310-27-40, 

fax. 022 879-87-66
� Policealna Szko³a Zawodo-
wa. Tel. 022 517 77 40;

www.elita.waw.pl

�Mazowiecka Szko³a Media-
torów Rodzinnych - projekt fi-
nansowany z œrodków UE -
www.elita.waw.pl
� Dekorator/projektant wnêtrz

- szko³a policealna. 
Tel. 022 517 77 40

� Opiekunka/guwernantka -
szko³a policealna. 

Tel. 022 517 77 40

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� 4 pokoje na Saskiej Kêpie
min. 60 m kw. 

Tel. 500-017-205

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Bezpoœrednio – sprzedam 3
pokoje (49 m kw.) na ul. Miêdzy-
narodowej. Tel. 500-017-205
�� WAWER UL.OGÓRKO-
WA, OKAZYJNE MA£E
DZIA£KI POD SEGMENTY
OD 140.000 Z£, 

TEL. 0606-36-11-36
�� WAWER UL. OGÓRKO-
WA, 4000 M2 Z WARUNKA-
MI I PROJEKTEM NA 12
SEGMENTÓW, 

TEL. 0606-361-136

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia

� Kawalerkê lub ma³e – Wa-
wer, równie¿ trasa otwocka,
nieumeblowane, rozs¹dna cena,
pracuj¹cy, odpowiedzialny. 

Tel. 0500-554-121; 
0601-940-643

DAM PRACĘ

� Kasjerów i sprzedawców do
sklepów spo¿ywczych w War-
szawie i okolicach. 

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

�� Opiekunki, siostry PCK,
pielêgniarki do osób star-
szych zatrudniê. 

Tel. (022) 815-30-62
RAMKA
� Osoby do sprz¹tania biurow-
ca. Tel. 022 465-65-71
�� Podnajmê stanowisko ma-
nicurzystce. Tel. 791-999-279
� Presera samodzielnego zatru-
dniê w firmie na Marysinie. 

Tel. 022 613-32-79; 
022 613-32-83

� Poszukujê osoby do prowa-
dzenia domu w Radoœci – goto-
wanie, sprz¹tanie, prasowanie,
itp. Wymagane: dobra umiejêt-
noœæ gotowania i prawo jazdy.
Praca 5 dni w tygodniu. 

Tel. 792-998-422 
� Rencistkê do sprz¹tania
w firmie na 1/2 etatu. 

Tel. 022 613-32-79; 
022 613-32-83

�� Uczennicê do salonu fry-
zjerskiego. Tel. 791-999-279

SZUKAM PRACY

� Odbiorê dziecko z przed-
szkola i zaopiekujê siê kilka go-
dzin. Tel.503-351-385

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z fisku-
sem, wszystkie podatki, spadki,
darowizny, aukcje. Warszawa
Goc³aw. Tel. 022 672-34-34; 

604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

�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

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

RÓŻNE

�£awki przygrobowe z tworzy-
wa sztucznego, wysoka odpor-
noœæ – 130, z³; ³awki ogrodowe
z oparciem na ¿eliwnych nó¿-
kach, solidne – 250 z³. Ul. Ko-
morska 48. Tel. 0697-104-304
�� 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

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administrowanie i zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami 

www.kamigra.pl  
Tel. 513-353-226

�� 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+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu
za 99 z³, 3 m-ce gratis i 37,90
z³/m-c, satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1,TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja!  www.lemag-tvsat.waw.pl 

Tel. 022 815-47-25; 
0501-123-566 

� Anteny, kamery, telewizory. 
Tel. 022 818-07-17

�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

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

� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

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

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

� Czyszczenie dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki - Karcherem. 

Tel. 0694-825-760
�� DACHY, REMONTY, NA-
PRAWA, MALOWANIE,
WIÊ�BY. TEL. 501-707-830
� 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
�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, 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; 
0888-651-163

�� GEODEZJA. 
TEL. 0609-240-602

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Fir-
ma G³owacki. 

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

� Glazura, remonty, fachowe
porady. Tel. 022 42-43-207; 

0692-885-279
�� G³adŸ, malowanie. 

Tel. 0606-181-588
�� 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. - przegl¹dy, CO, piece, fil-
try. Tel. 0696-321-228
� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� HYDRAULICZNO-GAZO-
WE. TEL. 0507-038-406
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

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

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

�Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 022 612-21-74;

0501-028-073

� 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 telewizorów – do-
jazd. Tel. 0602-216-943
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 022 671-94-53; 

0692-420-605
� Naprawa – pralki, lodówki. 

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

RAMKA

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 
�� Ocieplenie budynków -
prawa strona Warszawy. 

Tel. 660-473-628
� OGRODZENIA KLINKIE-
ROWE I MUROWANE. 

TEL. 500-190-104
� Pralki, lodówki. 

Tel. 0601-361-830; 
022 671-80-49; 0604-910-643
� 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 meblowej i samo-
chodowej. Profesjonalnie. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przy³¹cza wod.-kan. 

Tel. 0506-767-073
� Remonty – hydraulika, gla-
zura - szybko!

Tel. 022 671-05-82
�� REMONTY MIESZKAÑ,
ADAPTACJE. 

TEL. 501-707-830
� Skup z³omu i makulatury.
W³asny transport (na Grocho-
wie gratis) ul. Komorska 48
obok Bazaru Szembeka. 

Tel. 0697-104-304
�� 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 ENERGE-
TYCZNE BUDYNKÓW. 

Tel. 0665-670-213
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Transport, wykopy, kop-³ad.,
kierownik budowy – uprawnie-
nia. Tel. 509-313-311; 

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

Tel. 604-182-446
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771

� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, 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-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

ZWIERZĘTA

� 31 lipca br. na Pradze Po³u-
dnie zaginê³a roczna podpalana
suczka. Uczciwego znalazcê

prosimy o kontakt. NAGRO-
DA! Tel. 501-129-220
� 29 lipca br. zagin¹³ ³agodny,
przyjazny do innych psów, bo-

j¹cy siê ludzi - bezdomny pies.
Od kwietnia mieszka³ na dzia³-
kach przy Wale Miedzeszyñ-
skim, gdzie by³ otoczony opie-
k¹ przyjaznych mu ludzi,
którzy usi³owali go oswoiæ, aby
pomóc go przygarn¹æ. Je¿eli
ktoœ zna obecne miejsce pobytu
„Miœka” prosimy o kontakt: 

Tel. 600-496-202 
lub 022 671-46-58
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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

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. 

Tel. 022 499-20-62 

Osoby do sprz¹tania biurow-
ca. Tel. 022 465-65-71

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

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

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO!!

Zakład Pogrzebowy 
„GROCHÓW”

ul. Grochowska 106
tel. (022) 226−97−47

0884−294−203; 
0889−860−670

Kompleksowe usługi

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

REKLAMA REKLAMA
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� Ludzie listy pisz¹... a               czyta�

REKLAMA REKLAMA

Wakacje sprzyjaj¹ wysy³aniu pocztówek i pozdrowieñ.
Ale Nasi Czytelnicy zwracaj¹ siê do nas tak¿e z tradycyjny-
mi tematami i problemami. Oto krótki przegl¹d wakacyjno-
mieszkañcowej poczty:

„Plaga szczurów budzi nasze uzasadnione obawy nie tylko co
do estetyki, ale zwyczajnie, co do bezpieczeñstwa...” – o poja-
wieniu siê chmary szczurów wzd³u¿ kana³ku Goc³awskiego in-
formuje nas jeden z Czytelników. Faktycznie, te gryzonie
upodoba³y sobie brzegi kana³ku oraz „Balatonu” i Jeziorka Go-
c³awskiego. Czytelnik przedstawia kontrastow¹ wizjê zrewitali-
zowanych, ale jednak zaszczurzonych akwenów... 

Z pytaniem o remontowan¹ k³adkê nad ul. Ostrobramsk¹
(przy ul. Motorowej) zwraca siê do nas matka niepe³nosprawnej
córki: „Czy k³adka ta bêdzie wyposa¿ona w windê?” Tê sprawê
sprawdziliœmy w Zarz¹dzie Dróg Miejskich i wszystko wskazu-
je na to, ¿e taka winda bêdzie. To dobra wiadomoœæ, tym bar-
dziej, ¿e „z k³adki korzysta wiele matek z dzieæmi na wózkach,

a tak¿e osoby starsze, które musz¹ dostaæ siê do przychodni le-
karskich.” Ju¿ zreszt¹ widaæ wmontowane w konstrukcjê k³adki
(na zdjêciu) szyby windowe. Oby tylko te windy dzia³a³y...

O zupe³nie innych problemach pisze pani Olga, która jest
oszukiwana przez sprzedawców stoisk owocowo-warzywnych.
Czytelniczka wskazuje w liœcie te stoiska i sugeruje, ¿e stoso-
wane przez sprzedawców takie same „sztuczki” mog¹ œwiad-
czyæ o tym, ¿e wszystkie wymienione stoiska nale¿¹ do tego sa-
mego w³aœciciela. W miarê naszych skromnych mo¿liwoœci po-
staramy siê zbadaæ tê sprawê i je¿eli obserwacje pani Olgi siê
potwierdz¹, to wska¿emy Czytelnikom miejsca, w których nale-
¿y uwa¿aæ na sprzedawców tanich warzyw i owoców.

Na koniec kilka listów odnosz¹cych siê do wczeœniejszych
publikacji „Mieszkañca”. Czytelnicy prosz¹, abyœmy nie prze-
stali obserwowaæ i opisywaæ planów rewitalizacji Parku Skary-

szewskiego. Zapewniamy, ¿e z tego tematu na pewno nie zrezy-
gnujemy. Zreszt¹ goœci on tak¿e na ³amach tego numeru nasze-
go pisma. Na str. 10 piszemy o tym, ¿e ZOM utworzy³ w parku
stoisko informacyjne (na zdjêciu).

O swoim „przera¿eniu” upublicznionymi przez nas w maju
planami poprowadzenia linii tramwajowej z Goc³awia na Dwo-
rzec Wschodni przez zielone i zabytkowe tereny Pragi Po³udnie
pisze pani Gra¿yna. Do tego tematu tak¿e jeszcze wrócimy. Jak
na razie w³adze Warszawy maj¹ zdaje siê wielki problem z usta-
leniem, czy ten pomys³ z tramwajem bêdzie realizowany, czy
nie. Ponad miesi¹c temu poprosiliœmy biuro prasowe urzêdu
o oficjalne stanowisko w tej sprawie i na razie, mimo ponagle-
nia, nie mamy jeszcze ¿adnej odpowiedzi.

Jak informuj¹ nas Czytelnicy z Wawra ostatni numer „Mie-
szkañca” z artyku³em „Umocz¹ basen w Aninie?” cieszy³ siê tak
du¿ym zainteresowaniem, ¿e by³ a¿ nieosi¹galny. Cieszy nas tak
du¿e zainteresowanie jakie wykazali zarówno mieszkañcy
Wawra, jak i urzêdnicy tej dzielnicy. A wszystkich, którzy mie-
li problem z dostaniem papierowego wydania naszego pisma,
a chc¹ siê zapoznaæ nie tylko z treœci¹ tej publikacji zachêcamy
do skorzystania z naszego internetowego archiwum. Ju¿ od
trzech lat na stronie www.mieszkaniec.pl zamieszczamy pe³ne
wydania wszystkich numerów „Mieszkañca”.

Dziêkujemy te¿ za wszelkie wakacyjne pozdrowienia i ¿yczy-
my Pañstwu przyjemnej koñcówki sierpnia. Redakcja.

opr. ar

Czy w Warszawie zostanie
wybudowany stadion ¿u¿lo-
wy? O tak¹ w³aœnie inwesty-
cjê stara siê Warszawskie To-
warzystwo Speedwaya.

W swoich staraniach Towa-
rzystwo nie jest osamotnione.
Wojciech Morawski z Polskiego
Zwi¹zku Motorowego uwa¿a,
¿e stolica potrzebu-
je stadionu, na
którym bêd¹ odby-
wa³y siê zawody
¿u¿lowe. A ¿e jest
to sport bardzo wi-
dowiskowy, to tak-
¿e z frekwencj¹ na
imprezach nie po-
winno byæ proble-
mu. Wiadomo te¿,
¿e ¿u¿el potrzebuje
du¿ego sponsorin-
gu. Ale chêtni do inwestowania
w tê dyscyplinê s¹. Choæby np.
pruszkowska firma Nice Polska,
która ju¿ sponsoruje nasz naro-
dowy team oraz odnosz¹cy suk-
cesy Unibax Toruñ. W³aœnie
w sponsoringu szefostwo Nice
Polska widzi du¿e mo¿liwoœci
promocyjne. Tym bardziej, ¿e
zainteresowanie ¿u¿lem wzra-
sta. Dzieje siê tak m.in. za spra-
w¹ wywalczenia przez polsk¹
reprezentacjê tytu³u Mistrzów
Œwiata. Temu wzrostowi zainte-
resowania przys³u¿y³ siê tak¿e
popularny serial telewizyjny
„39 i pó³”, w którym w¹tek mo-
torowy jest mocno uwypuklony. 

W sierpniu, w po³udniowo-
praskim Centrum Promocji
Kultury, WTS przedstawi³o pla-
ny i projekt budowy stadionu
¿u¿lowego. W konferencji
wzi¹³ udzia³ m.in. pose³ Jan
Dziedziczak, który tak¿e wspie-
ra ideê reaktywowania spee-
dwaya w Warszawie. Reakty-
wowania, gdy¿ stolica, wbrew
powszechnie panuj¹cej opinii,

ma ¿u¿lowe tradycje i osi¹gniê-
cia. Swego czasu by³a to dyscy-
plina uprawiana a¿ w trzech sto-
³ecznych klubach. Przedstawio-
ny na konferencji projekt sta-
dionu (na zdjêciu) zak³ada, ¿e
bêdzie to obiekt wielofunkcyjny
i bêdzie s³u¿y³ tak¿e innym dys-
cyplinom sportowym. W cen-

tralnej czêœci stadionu ma byæ
boisko pi³karskie lub korty teni-
sowe. Stadion móg³by równie¿
s³u¿yæ rugbistom. 

Nie jest jednak jasne, gdzie ta-
ki stadion móg³by powstaæ.
Pierwotnie WTS wskazywa³ na
tereny „Gwardii”, ale ta lokali-
zacja jest niemo¿liwa ze wzglê-
du na skomplikowan¹ sytuacjê
w³asnoœci gruntu. – Idealnym
miejscem jest teren miejskiego
Klubu Sportowego Spójnia na
¯oliborzu – mówi¹ ¿u¿lowcy,
którzy zamierzaj¹ wyst¹piæ do
w³adz Miasta z zapytaniem, ja-
kie konkretnie obiekty mog³yby
powstaæ na terenie Spójni i czy
wœród nich jest mo¿liwoœæ ulo-
kowania stadionu ¿u¿lowego. 
– Wiemy, ¿e reaktywacja sto³ecz-
nego sportu motorowego bêdzie
d³ugim procesem – powiedzia³
„Mieszkañcowi” Wojciech Jan-
kowski wiceprezes WTS. – Ale
jesteœmy elastyczni. Bêdziemy
te¿ prosiæ w³adze Warszawy o to,
aby same wskaza³y jak¹œ lokali-
zacjê dla stadionu. borek

Żużel – reaktywacja?
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13  sierpnia 1944 roku przy
ul. Kiliñskiego wybuch³ nie-
miecki czo³g-pu³apka. Po-
wstañcy znaleŸli go na
placu Zamkowym i jak
konia trojañskiego
wprowadzili poza ba-
rykady. Wybuch czo³gu
zabi³ kilkaset osób. Do-
k³adna liczba nie jest znana.
�ród³a podaj¹ od 300 do 500.
Kilkaset osób odnios³o rany,
a kilka budynków w wyniku
wybuchu zniknê³o z powierzch-

ni ziemi. W rocznicê tej tragedii
od 17 lat warszawska dzielnica
Œródmieœcie organizuje „Dzieñ
pamiêci Starówki”.

� � �
17 sierpnia Miasto podpisa³o

umowê z firmami, które wyre-
montuj¹ ulicê Francusk¹. Re-
mont powinien trwaæ 16 mie-
siêcy i bêdzie kosztowa³ 26 mln
z³otych. Nowa Francuska bê-
dzie poszerzona po obu stro-
nach, przybêdzie miejsc do par-
kowania samochodów. Chodni-
ki od jezdni oddzielaæ bêd¹ 2-4
metrowe pasy zieleni. Posadzo-
ne zostan¹ nowe drzewa. Te,
które ju¿ rosn¹ zostan¹ poddane
zabiegom pielêgnacyjnym.
Przewidziano, ¿e wyciêtych zo-
stanie tylko 20 drzew. Kolorem
dominuj¹cym nawierzchni cho-
dników oraz mebli ulicznych,
s³upków og³oszeniowych, ³a-
wek, stojaków dla rowerów,
wiat przystankowych, koszy na
œmieci bêdzie kolor grafitowy.
Po remoncie autobusy bêd¹
mia³y przystanki w innych
miejscach. Rozwa¿a siê wariant
zamykania dla ruchu samocho-
dowego ulicy podczas weeken-
dów. Tu decyzja nale¿y do mie-
szkañców. W najbli¿szym cza-
sie rozstrzygnie siê równie¿ los
wolno stoj¹cych kiosków,
kwiaciarni i sklepików. 

� � �
Oficjalne obchody Œwiêta

Wojska Polskiego rozpoczê³a
15 sierpnia o godz. 8.30 msza
œwiêta w intencji Ojczyzny

w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego. O 10.25 przed po-
mnikiem Marsza³ka Pi³sudskie-
go przy Belwederze zosta³y
z³o¿one wieñce. Centralne uro-
czystoœci odby³y siê na Placu

Pi³sudskiego. Uroczysta odpra-
wa wart nastapi³a w po³udnie
przed Grobem Nieznanego ¯o³-
nierza.

� � �
W pi¹tek drogowcy rozstrzy-

gnêli przetarg na budowê auto-
strady A2 od Strykowa do Ko-
notopy. Budowa 90 kilometro-
wej trasy ma kosztowaæ trzy
miliardy z³otych, to niemal
o po³owê mniej ni¿ planowano.
O najwiêksz¹ w regionie inwe-
stycjê walczy³o 87 firm z Euro-
py i Azji. Zwyciê¿y³y konsor-
cja z Polski, Irlandii i Chin,
które z³o¿y³y najtañsze oferty.
W ci¹gu miesi¹ca Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad podpisze umowy
z wykonawcami. Autostrada,
która po³¹czy Warszawê z £o-
dzi¹ ma byæ gotowa w maju
2012 roku. Obecnie A2 z £odzi
do Nowego Tomyœla w Wielko-
polsce liczy 250 kilometrów.

� � �
Bitwa Warszawska nazywana

„Cudem Nad Wis³¹” zatrzyma-
³a ofensywê Armii Czerwonej
i sta³a siê prze³omem w wojnie
polsko - bolszewickiej. Histo-
rycy podkreœlaj¹, ¿e by³a to jed-

na z 18 bitew, które zdecydo-
wa³y o losach œwiata. W roczni-
cê tych wydarzeñ w podwar-
szawskim Ossowie zorganizo-
wano inscenizacjê bitwy
z udzia³em 150 cz³onków grup
rekonstrukcyjnych. Widowisko
zgromadzi³o kilka tysiêcy wi-
dzów. 

� � �
Warszawa realizuje najwiêk-

sz¹ proekologiczn¹ inwestycjê
w Europie - modernizuje Oczy-
szczalniê Œcieków „Czajka”.
Pozwoli to na oczyszczanie
100% œcieków w stolicy, co bez
w¹tpienia wp³ynie na zdecydo-
wan¹ poprawê jakoœci wody
w Wiœle. A czysta Wis³a to czy-
stsze wody w Ba³tyku. Dziœ tyl-
ko po³owa warszawskich œcie-
ków jest oczyszczana, a produ-
kujemy ich ponad 500 000 m3

na dobê (dla porównania –
w basenie olimpijskim mieœci
siê 3 000 m3 wody, co oznacza,

¿e ok. 166 takich basenów œcie-
ków codziennie wymaga oczy-
szczenia). Œcieki w OŒ „Czaj-
ka” oczyszczane s¹ metod¹ me-
chaniczno – biologiczn¹. Zmo-
dernizowana Oczyszczalnia
Œcieków „Czajka”  wyposa¿ona
zostanie w technologiê BioDe-
nitro®, która zapewni biologicz-
ne usuwanie azotu oraz w bez-
tlenowy uk³ad BioDenipho®,
który pozwoli na usuwanie fo-
sforu ze œcieków.

� � �
Aktualny jest wykaz 1050

wolnych miejsc handlowych na
terenie warszawskich i podwar-
szawskich targowisk, dla wszy-
stkich zainteresowanych osób
prowadz¹cych dzia³alnoœæ han-
dlow¹ na sto³ecznych ulicach.
Np. na Pradze Po³udnie na
Rondzie Wiatraczna (Stowa-
rzyszenie Kupców Grochowa)
wolnych jest 45 miejsc, w Cen-
trum Handlowym Szembeka –
13 miejsc, w Wawrze przy ul.
Walcowniczej 14 (WSH „Fa-
la”) – 40 miejsc. Wykazy wol-
nych miejsc handlowych oraz
miejsc przeznaczonych na han-
del obwoŸny w poszczególnych
dzielnicach dostêpne s¹ na stro-
nie www.um.warszawa.pl

� � �
Eksperci szacuj¹, ¿e w tym

sezonie przyjecha³o do stolicy
nawet o 30 % mniej turystów.
Te dane potwierdzaj¹ w³aœci-
ciele hoteli, hosteli czy campin-
gów. Sprawdziliœmy - wszêdzie
tam s¹ wolne miejsca, choæ tu-
rystyczny sezon w pe³ni. Czy to
nag³e, sierpniowe ulewy „wy-
kurzy³y” turystów ze stolicy?
To kryzys - mówi¹ fachowcy
z bran¿y turystycznej. 

Statystyki z piêciu ostatnich
lat napawa³y optymizmem.
W ubieg³ym roku przynajmniej
jedn¹ noc w Warszawie spêdzi-
³o ponad osiem milionów tury-
stów. Dwugwiazdkowy hotel
na Bemowie ma specjaln¹ ofer-
tê - pokój jest teraz tañszy
o 10%. Mimo to zdaniem w³a-
œcicieli iloœæ turystów spad³a
dosyæ drastycznie.

� � �
18 sierpnia br. w siedzibie

Sto³ecznego Zarz¹du Rozbudo-
wy Miasta podpisano umowê
z Wykonawc¹ zadania
pn.„Przebudowa i moderniza-
cja budynku Teatru Powszech-
nego przy ul. Zamoyskiego
w Warszawie”. 

Modernizacj¹ i rozbudow¹
maj¹ byæ objête g³ównie dwie

mniejsze sceny Teatru. Ma³a
Scena, stanie siê wnêtrzem

o powierzchni 260 mkw.,
z mo¿liwoœci¹ konfigura-

cji przestrzeni w do-
wolny sposób tak, by
stworzyæ niepowta-

rzalny kontakt pomiê-
dzy aktorami a widzami.

Nowa Ma³a Scena przewiduje
ok. 220 miejsc czyli o niespe³na
100 wiêcej ni¿ obecnie istniej¹-
ca. Scena Gara¿ (dawna zaa-
daptowana pracownia krawiec-
ka) obecnie mieszcz¹ca ok. 45
widzów po modernizacji przyj-
mie ok.100 widzów. Du¿a Sce-
na Teatru Powszechnego na
tym etapie modernizacji co do
iloœci miejsc na widowni pozo-
stanie bez zmian.

Zakoñczenie prac remonto-
wych planuje siê po 8 miesi¹-
cach od dnia podpisania umo-
wy z Wykonawc¹ - najprawdo-
podobniej do po³owy kwietnia
2010 roku.  

� � �
Warszawskie ZOO ¿egna ty-

grysicê Zoyê. Tygrysica suma-
trzañska, która od kociaka wy-
chowuje siê z suk¹ owczarka
niemieckiego Frid¹, zamieni
„przyszywan¹” siostrê na sam-
ca swojego gatunku. Wraz
z nim zamieszka w ZOO we
francuskim mieœcie Lisieux.
W tamtejszym ogrodzie zosta-
nie na sta³e, a nowi opiekuno-

wie maj¹ nadziejê, ¿e doczeka
siê potomstwa. Decyzjê o wy-
jeŸdzie Zoyi podj¹³ Malcolm
Fitzpatrick z ZOO w Londynie,
który jest europejskim koordy-
natorem programu ochrony ty-
grysa sumatrzañskiego. Tygry-
sica jest w pe³ni dojrza³a i goto-
wa na spotkanie z przysz³ym
towarzyszem ¿ycia.  

� � �
Druga po³owa lata to

w Ogrodzie Botanicznym PAN
w Powsinie okres, w którym
pojawiaj¹ siê ju¿ wczesne
odmiany astrów zwanych mar-
cinkami. Kwitn¹ mieczyki,
mo¿na podziwiaæ kolekcjê dalii
zwanych te¿ georginiami.
Kwitn¹ zimowity – kwiaty ksz-
ta³tem przypominaj¹ce kroku-
sy, zazwyczaj w kolorze ró¿o-
wym, fioletowym lub bia³ym.
Wœród roœlin cebulowych na
uwagê zas³uguj¹ cynobrówki,
tygrysówka, a tak¿e posiadaj¹-
ce k³¹cza kanny. W pe³ni kwit-
nienia s¹ om¿yny zwane te¿ bu-
dlejami, a w koñcu sierpnia
z pewnoœci¹ pojawi¹ siê kwiaty
na franklini amerykañskiej,
piêknym krzewie z rodziny her-

batowatych (na zdjêciu).
W czêœci sadowniczej zaczyna-
j¹ ju¿ dojrzewaæ wczesne
odmiany jab³oni, grusz oraz œli-

wy, orzechy i wiele innych
drzew owocowych. 

W szklarni warto zwróciæ
uwagê na przepiêkne kwiaty
bougenvilii, których kolekcja
liczy 36 odmian. Kwitn¹ te¿

oleandry doskonale nadaj¹ce
siê jako tzw. roœliny tarasowe.
Niestety, roœliny te s¹ silnie tru-
j¹ce, st¹d kontakt z nimi powi-
nien byæ jedynie wzrokowy.

� � �
W Szkole Podstawowej

z Oddzia³ami Integracyjnymi
Nr 216 „Klonowego Liœcia” ul.
Wolna 36/38 w Warszawie
Miedzeszynie od 1 wrzeœnia br.
zostanie utworzony dodatkowy
oddzia³ przedszkolny dla dzieci
urodzonych w 2003 i 2004 ro-
ku. Rodzice zainteresowani za-
pisem dzieci do oddzia³u przed-
szkolnego mog¹ kontaktowaæ
siê z sekretariatem szko³y co-
dziennie w godz. 8.00-16.00,
tel. (022) 872-93-18.

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA ��Muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim - 22.08 (sobo-
ta) godz. 17.00 Kabaret Filip z Konopi i jego goœcie - wstêp wol-
ny; Kino plenerowe - Czeskie Komedie - 26.08 godz. 21.15 -
Mê¿czyzna idealny (Filip Renc); 29.08 (sobota) godz. 17.00 Ka-
baret Filip z Konopi i jego znakomici goœcie - wstêp wolny;
02.09 godz. 21.15 Wycieczkowicze (Jiøí Vejdelek);
�� Sala widowiskowa Centrum Promocji Kultury ul. Podskar-
biñska 2 - 30.08 (niedziela) godz. 17.00 - W cyklu „Spotkanie
z podró¿nikiem”, Krzysztof Dworczyk zaprasza na prelekcjê pt.
„Grecja kontynentalna od Olimpu po Peloponez”, wstêp wolny;
�� Sala Kolumnowa Ratusza, al. gen. A. Chruœciela 28 – 27.08.
godz. 17.00 Przedstawienie teatralne pt: „Poszukiwana ksiê¿-
niczka”. Organizator: Biblioteka Publiczna;
��Klubokawiarnia „Legalna", ul. Terespolska 4 – 20 sierpnia
godz. 19.00 „Literatura na peryferiach” Wieczór 42. „Miron.
Chamowo” - spotkanie Tadeuszem Sobolewskim. 1Scenariusz
i prowadzenie Cezary Polak. Ju¿ po raz drugi bohaterem Festiwa-
lu „Literatura na peryferiach” bêdzie Miron Bia³oszewski. Pod-
czas spotkania dyskusja o wydanym w³aœnie powieœciowym
dzienniku „Chamowo” (PIW). Tom, napisany w latach 1975-76,
jest poetyck¹ kronik¹ pierwszych miesiêcy ¿ycia Bia³oszewskie-
go po przeprowadzce do mieszkania w bloku przy ul. Lizboñskiej
na Saskiej Kêpie oraz intymnego oswajania nowego.Tadeusz So-
bolewski, znany krytyk filmowy, by³ czêstym goœciem w kwate-
rze Mirona – jest te¿ jednym z bohaterów „Chamowa”. Wstêp
wolny.
��Muzeum £azienki Królewskie Zespó³ Pa³acowo-Ogrodowy
- przegl¹d filmowy „Kino na Wodzie”, scena Teatru na Wodzie,
o godz. 20.30, w dwa ostatnie czwartki sierpnia (20.08. oraz
27.08) oraz w dwa pierwsze czwartki wrzeœnia (03.09. oraz
10.09.) - Prezentowane bêd¹ filmy: 20.08. „Zakochany Molier”
w re¿. Laurent Tirard; 27.08.„Jutro idziemy do kina”w re¿. Mi-
cha³a Kwieciñskiego; 03.09. „Purpurowe skrzypce” re¿. Franco-
is Girard;10.09. “Casanova” re¿. Lasse Hallstrom. Wstêp na po-
kazy jest bezp³atny. Ze wzglêdu na pojemnoœæ widowni Amfite-
atru (max. 600 osób) iloœæ miejsc jest ograniczona. W razie nie-
pogody filmy wyœwietlane bêd¹ w budynku „Podchor¹¿ówki”.
��Ogród Botaniczny PAN w Powsinie - Koncert XIV Miêdzy-
narodowego Festiwalu Pianistycznego  „Floralia Muzyczne -
Muzyka w Kwiatach” – 30.08. godz.15.00 Anna Maria Stañ-
czyk – koncert pt. „Po¿egnanie lata”, w programie utwory wiel-
kich romantyków w programie: Edward Grieg Wesele w Trol-
lhaugen Suita Peer Gynt nr.1 (cztery czêœci); Sergiej Rachmani-
now 3 Preludia; Fryderyk Chopin 2 Nokturny; Mili Balakiriew
Fantazja Wschodnia Islamej; Galeria „Fangorówka” - wystawa
poplenerowa malarstwa pt. „50 lat Kampinoskiego Parku Naro-
dowego”; Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej -
wystawa organizowana wspólnie z Muzeum Azji i Pacyfiku
w Warszawie „Azjatyckie inspiracje”, malarstwo El¿biety Szo³o-
miak; Szklarnia ekspozycyjna „Zielony Raj” - „Spotkanie
z bogami Indii” ekspozycja 17 kamiennych i z br¹zu pos¹gów,
najwiêksze do 3 m wysokoœci; „W cieniu Borobudur” – najnow-
sze nabytki Muzeum Azji i Pacyfiku”. Wystawa rzeŸb sakralnych
z Indonezji (z wysp Jawa i Bali);

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Pani Prezydent pomna, i¿ rz¹dowym koalicjantem PO jest PSL postanowi-
³a i w Warszawie urz¹dziæ do¿ynki. I to zdecydowanie wczeœniej ni¿ zaleca-
j¹ rolnicze kalendarze. Do¿ynki dotyczyæ maj¹ nie plonów, a planów. I nie
powodem do radoœci bêd¹, a raczej p³aczu. Do¿ynaæ siê bowiem bêdzie bu-
d¿et Miasta. Na pocz¹tek – kilka miesiêcy temu – ur¿niêto ju¿ wszystkie in-

westycje, które – jak siê wydawa³o – ur¿n¹æ mo¿na. Teraz przysz³a kolej na
inwestycje nierozpoczête (a planowane), a tak¿e rozpoczête, których zawie-
szenie by³oby mo¿liwe. Odpowiadaj¹cy za rozwój miasta dyrektor Kulik
próbuje wprawdzie ratowaæ co siê da, ale daje siê niewiele, bo spadek do-
chodów bud¿etu jest wyraŸny. Pewn¹ radoœci¹ mo¿e byæ tylko œwiadomoœæ,
i¿ nadzoruj¹cy od kwarta³u s³u¿bê zdrowia prezydent Jacek Wojciechowicz
nie pozwala ci¹æ inwestycji w s³u¿bie zdrowia. 

Uciêto natomiast, o czym ju¿ pisaliœmy – wydatki na promocjê oraz funk-
cjonowanie czêœci reprezentacyjnych Ratusza i Ratuszków (dzielnicowych).
Nie ma wiêc ju¿ nie tylko coca-coli, ale nawet s³onych paluszków. Pierwsze
efekty oszczêdnoœci ju¿ widaæ: szef gabinetu Pani Prezydent Jaros³aw
JóŸwiak paraduje w nowym garniturze – dwa numery mniejszym od po-
przedniego! (¯eby nie by³o w¹tpliwoœci – garnitury kupuje za w³asne, a nie
ratuszowe pieni¹dze).

Byæ mo¿e na spadek wagi JóŸwiaka ma równie¿ wp³yw mnogoœæ roczni-
cowych imprez w ostatnim czasie. Gdy bowiem niektórzy le¿eli do góry
brzuchem nad morzem, JóŸwiak obstawia³ nie tylko uroczystoœci, ale i przy-
gotowania do nich. Swoj¹ drog¹ troszkê mu zazdroœcimy: ca³y czas z Rena-
t¹ Wiœniewsk¹ (te¿ Gabinet) na wyci¹gniêcie rêki, te¿ byœmy chêtnie spêdzi-
li czas. 

A w Ratuszu szykuje siê rewolucja. Zbli¿a siê bowiem termin oddania
spadkobiercom Pa³acu Branickich i przenosin wiceprezydentów na Plac Ban-
kowy. Tu znów widaæ zapobiegliwoœæ Jacka Wojciechowicza: gdy inni zajmo-
wali przestronne gabinety na Miodowej, on wola³ mniej wygodny na Banko-
wym. Dziœ – po przenosinach – ma szansê staæ siê posiadaczem gabinetu,
o jakim Paszyñski z Jakubiakiem bêd¹ mogli tylko marzyæ. Gabineto-pre-
zydento-metr statystycznie wynosiæ bowiem bêdzie nie wiêcej ni¿ 20. Ciasno,
a do tego sekretariaty wspólne. I do ³azienki daleko. 

Zdecydowanie poprawia siê natomiast komfort podró¿owania komuni-
kacj¹ miejsk¹. Na ulice wyjecha³y nowe tramwaje i autobusy. Czasem
zdarza siê nawet, ¿e kierowcy w³¹cz¹ klimatyzacjê. Nowych pojazdów bê-
dzie przybywaæ. I nie zmieni tego nawet fakt, i¿ Warszawiacy od czasu
do czasu pojazdy niszcz¹. Ostatnio piêkny tramwaj sta³ siê ofiar¹ jeszcze
piêkniejszej primadonny sto³ecznego Teatru Muzycznego ROMA (swoj¹
drog¹ „primadonna operetki” brzmi ³adniej) Kasi £askiej. Na szczêœcie
gwieŸdzie nic siê nie sta³o, a warszawiacy skorzystaj¹, bo teraz £aska jeŸ-
dzi komunikacj¹ miejsk¹. Podobnie zreszt¹ jak wiceprezydent Wojciecho-
wicz oraz pose³ Wenderlich i radny Golimont. Ostatnio w tramwaju wi-
dziano ich razem!

PODPATRYWACZ

£aska, tramwaj 
i dieta




