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Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

Na razie jednak data rozpoczêcia robót nie jest jeszcze
znana. Wszystko dlatego, ¿e gazownia nie wykona³a je-
szcze robót przy gazoci¹gu. Spotkanie w sprawie re-
montu ma siê odbyæ jeszcze w tym tygodniu. Byæ mo-
¿e wtedy zostanie ustalony ostateczny termin rozpoczê-
cia prac na Francuskiej. 

FRANCUSKA BÊDZIE JAK NOWA...
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Wizja 
Starzyñskiego

Chcia³em, by Warszawa by³a
wielka... mówi³ w radio po kapi-
tulacji Warszawy we wrzeœniu
1939 roku Stefan Starzyñski.
Legendarny prezydent naszego
miasta obj¹³ swój urz¹d 5 lat
wczeœniej, w sierpniu 1934 roku
i... nie mia³ ³atwo. Stolica je-
szcze by³a obola³a po wielkim
kryzysie ekonomicznym i na wi-
zjonera, który chcia³ budowaæ
metro, kupowa³ grunty, przebija³
ulice przez ograniczaj¹ce roz-
wój zau³ki, patrzy³a z wielk¹
podejrzliwoœci¹. Oferuje nam
¿ycie ponad stan, kto zap³aci za
jego mrzonki - pytano.

II wojna œwiatowa przerwa³a
wielki plan inwestycyjny Stefa-
na Starzyñskiego. Wtedy ju¿
nikt nie w¹tpi³ w jego geniusz
organizacyjny. 70 lat minê³o, le-
genda wielkiego prezydenta
wci¹¿ ¿yje i pojawia siê sta³e
pytanie: kto przejmie pa³eczkê.
Kto bêdzie prezydentem na
równie wielk¹ miarê?

Dla mnie odpowiedŸ jest pro-
sta: nikt. Bo Starzyñski jest po
prostu legend¹. Przypisuje mu
siê tylko sukcesy i nadaje przy-
mioty, które zwyk³y cz³owiek na-
prawdê rzadko posiada.Tu nie
ma co rywalizowaæ. Do podjê-
cia natomiast jest jego dzie³o:
stworzenie spójnej, porywaj¹cej
wizji rozwoju miasta. Nigdy nie
bêdzie równie dobrej koniunktu-
ry ekonomicznej jak teraz. 

Za 5-6 lat Unia Europejska
odwróci siê od Warszawy, bo
bêd¹ inne, biedniejsze, bardziej
potrzebuj¹ce miasta. 

W 70-lecie przerwania wojn¹
planu Stefana Starzyñskiego
oczekujê wiêc od w³adz miasta
deklaracji: podejmujemy wy-
zwanie. 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

W NUMERZE:

ssssttttrrrr....     IIII–––– IIIIVVVV
� Kronika 

policyjna ssssttttrrrr....     2222
� Felietony ssssttttrrrr....     4444
�Rada zza kotary

ssssttttrrrr.... 5555
� Jubileusz SBM

„Ateñska” ssssttttrrrr.... 6666

�Biesiada 
poetycka

ssssttttrrrr.... 7777
� Sosabowski na

rocznicê? ssssttttrrrr....    8888
� Pamiêtajcie o

ogrodach ssssttttrrrr....     9999
�Witaj szko³o!

ssssttttrrrr....    11110000
�Gorêcej wWawrze

ssssttttrrrr....    11110000
�MIESZKANIEC

na luzie ssssttttrrrr.... 11112222
� Z miasta ssssttttrrrr.... 11114444

��� �����	�
���
��
���� �������������



Co jest pewne? 17 sierpnia
w przetargu zwyciê¿y³o
konsorcjum firm budowla-
nych Efekt i Adrog.  - Ofer-
ta opiewaj¹ca na 20 milio-
nów netto by³a najtañsza –
twierdzi Naczelnik Wydzia-
³u Infrastruktury dla Dzielni-

cy Praga Po³udnie Andrzej
Wójcik. 

Roboty bêd¹ trwa³y 16
miesiêcy. Zadanie powin-
no byæ wykonane bez po-
œlizgu. Rewitalizacja bê-
dzie przebiega³a dwueta-
powo. Za ka¿dym razem

remontowany odcinek bê-
dzie wy³¹czany z u¿ytku.
W pierwszy etapie remont
zostanie przeprowadzony
na odcinku od skrzy¿owa-
nia Paryskiej z Brukselsk¹
i Wersalsk¹ do Zwyciêz-
ców. Jak zapewniaj¹ w³a-
dze dzielnicy, prace nie bê-
d¹ kolidowa³y z budow¹ fi-

lii Centrum Promocji Kul-
tury na Saskiej Kêpie. Dru-
gi etap to bêdzie remont
odcinka od ulicy Zwyciêz-
ców do Ronda Waszyngto-
na. 

Jak bêdzie wygl¹da³a ta
nowa stara Francuska? 

Przede wszystkim zosta-
nie poszerzona jezdnia. Na
odnowionych chodnikach
stan¹ nowoczesne meble
miejskie: ³adne przystanki,
stylowe kosze na œmieci i…
stojaki na rowery, co jest
bardzo cenne zwa¿ywszy na
iloœæ kawiarñ na ulicy. Do-
sadzone zostanie 40 nowych

lip, by by³o bardziej zielo-
no. 

S³ynna z knajpek i pomni-
ka Agnieszki Osieckiej ulica
ma byæ reprezentacyjnym
deptakiem prawobrze¿nej
Warszawy. 

mkp
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
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Poszukiwany wpad³ w lesie

Policjanci z Rembertowa zatrzymali poszukiwa-
nego 35-letniego Krzysztofa £. Mê¿czyzna przez
ostatnie 2 tygodnie ukrywa³ siê, bo  wiedzia³, ¿e
mo¿e byæ poszukiwany, poniewa¿ nie stawi³ siê do
aresztu w celu odbycia kary 25 dni pozbawienia
wolnoœci. Wpad³, kiedy próbowa³ niepostrze¿enie
przemkn¹æ siê lasem do domu swojej konkubiny...

Odzyskany ³up
Pod koniec lipca do komendy przy ulicy Grenadie-

rów zg³osi³a siê kobieta, która z³o¿y³a zawiadomienie
o przyw³aszczeniu elektronarzêdzi i kradzie¿y lakie-
rów do pod³óg. Ogólna wartoœæ strat wynios³a oko³o
30 tys. z³otych. Pracownicy, którzy mieli przeprowa-
dziæ w jej mieszkaniu remont, zniknêli, przestali
odbieraæ telefony, a dodatkowo zabrali cykliniarkê,
szlifierki i inne narzêdzia oraz lakiery do pod³óg. 
40-letni Dariusz J. i 46-letni Robert K. trafili do poli-
cyjnego aresztu. Elektronarzêdzia odzyskano.

Uciek³a z domu i ukrywa³a siê 
z rozbójnikiem

Matka 17-latki zg³osi³a jej zaginiêcie. Dziewczy-
na, z mi³oœci do ukochanego ukrywa³a siê razem
z nim. Ch³opaka poszukiwa³a policja, bo napad³ na
przypadkowego przechodnia i gro¿¹c mu pobi-
ciem, zrabowa³ telefon komórkowy. Policjantom
uda³o siê namierzyæ podejrzewanego sprawcê i je-
go oblubienicê. Rozbójnik zdo³a³ uciec, na miejscu
pozosta³a 17-letnia dziewczyna. Funkcjonariusze
zatrzymali j¹, przes³uchali na okolicznoœæ zaistnia-
³ego zdarzenia, po czym zwolnili i dziewczyna mo-
g³a powróciæ do domu. Tego jednak, jak siê
póŸniej okaza³o, nie zrobi³a. Dziewczyna uciek³a
z domu. Jej matka przysz³a do komendy i zg³osi³a
zaginiêcie córki. Policjanci ponownie ustalili miej-
sce pobytu zakochanych i tym razem skutecznie za-
trzymali sprawcê napadu i jego dziewczynê.

Pobicie w oku kamery
NietrzeŸwych sprawców by³o trzech. Zaczê³o

siê od tego, ¿e jeden rzuci³ has³o, by pobiæ stoj¹-
cego obok pasa¿era. Reszta potoczy³a siê ju¿ b³y-
skawicznie. Zarejestrowa³a to o godz. 1.30 w no-
cy kamera miejskiego monitoringu na Rondzie
Waszyngtona. 27-letni Krzysztof H., 19-letni Da-
mian Z. i 19-letni Emil N. us³yszeli ju¿ zarzuty.
Grozi im do trzech lat wiêzienia. 

W kasku napad³ na ojca
14-letni Artur F. wspólnie z kolegami, 17-letnim

Robertem S. i 20-letnim Marcinem S. napad³ na
w³asnego ojca. Nastolatek w trakcie dokonywania
przestêpstwa mia³ na g³owie kask motocyklowy, po
to, by ojciec go nie rozpozna³. Rozbójnicy pobili
46-letniego mê¿czyznê i ukradli mu telefon komór-
kowy. 14-letnim Arturem F. zajmie siê s¹d rodzin-
ny i nieletnich. Za rozbój grozi do 12 lat wiêzienia.

Slalomem w krzaki
Minê³a 4.00 nad ranem, kiedy policjanci us³y-

szeli komunikat informuj¹cy o tym, ¿e przy
ul.Grenadierów m³odzi mê¿czyŸni wybili szybê
w citroenie. Nie potrzebowali wiele czasu, by
zlokalizowaæ podejrzewanych o uszkodzenie.
Sprawcy próbowali przedrzeæ siê przez ¿ywop³ot
i ukryæ pod os³on¹ ga³êzi. W efekcie jeden z m³o-
dzieñców wpad³ w rêce wywiadowców, gdy wci-
ska³ siê w œcianê ¿ywop³otu, drugi, kiedy le¿a³
ju¿ pod krzakami. 40-letni Dariusz S. i 24-letni
Pawe³ K. trafili do policyjnej celi. W chwili za-
trzymania znajdowali siê pod wp³ywem alkoholu. 

I Straży Miejskiej

Konopie w Wawrze
26 sierpnia przed po³udniem patrol stra¿ników

miejskich zauwa¿y³ przy zbiegu ul. Bys³awskiej
i Wa³u Miedzeszyñskiego krzewy konopi indyj-
skiej. 20 metrów od drogi ros³o szeœæ krzaków
o wysokoœci ok. 1,5-1,8 metra. Obok nich le¿a³
nawóz ogrodniczy oraz pojemniki i butelki po
wodzie. Sprawê przekazano wezwanemu na
miejsce patrolowi policji. toms

W poniedzia³ek 28 wrzeœnia w „Studio Tañca Marcin
Olszewski” rozpoczn¹ siê pierwsze w tym sezonie szkolnym za-
jêcia taneczne dla dzieci i doros³ych. Przypomnijmy, ¿e za³o¿y-
cielem jest Marcin Olszewski, zawodowy tancerz w stylach laty-

noamerykañskich. Sw¹ przygodê z tañcem zacz¹³ od tañców tur-
niejowych, gdzie zdobywa³ liczne tytu³y mistrzowskie a w pracy
zawodowej znamy go z desek teatrów tj. Buffo, Capitol, Kome-
dia oraz Teatru Muzycznego Roma. Ogromn¹ sympatiê zdoby³
wystêpuj¹c w II i III edycji programu „Taniec z Gwiazdami”,
w którym partnerowa³ znanej z ringu bokserskiego Agnieszce Ry-
lik oraz aktorce Renacie Dancewicz. To nie jedyna produkcja te-
lewizyjna do jakiej zosta³ zaproszony, nie mniej jednak najwiêk-
szym sukcesem okaza³a siê rola tancerza w filmie „Kochaj
i tañcz” (wiêcej na stronie studia).                                              

Studio Tañca M.O. to w porównaniu z innymi szko³ami tanecz-
nymi w W-wie, niewielkie kameralne studio, ukryte  w niepozor-
nym pawilonie na Pradze Pd. przy ul. Garwoliñskiej 16. Mimo te-
go, z roku na rok przybywa tu coraz wiêcej dzieci i doros³ych
z okolic ca³ej Warszawy, aby to w³aœnie tutaj rozwijaæ swój talent
i pasjê.                                                                                       

Co sprawia, ¿e to miejsce okazuje siê dla wielu miejscem,
wyj¹tkowym do nauki? Studio jest bardzo przytulne i prowa-
dzone w rodzinnej atmosferze. Instruktorzy s¹ wykwalifikowani
i bardzo sympatyczni, dziêki czemu ciesz¹ siê ogromn¹ sympati¹
naszych dzieci. W trosce o komfort i efektywnoœæ nauczania, za-
jêcia prowadzone s¹ w ma³ych grupach (do 17 osób). Co sezon

w celu urozmaicenia programu i lepszego rozwoju uczestników,
powstaj¹ nowe grupy i nowe zajêcia.                                           

Co w roku szkolnym 2009/2010? Utworzono wiêcej grup dla
pocz¹tkuj¹cych w stylu HIP HOP (ju¿ od 7 lat) i grupê œrednio za-
awansowan¹, co przyniesie wiêcej miejsc dla chêtnych oraz bo-
gatszy i trudniejszy program dla m³odzie¿y ju¿ tañcz¹cej. Wpro-
wadzono nowe dwa style, DISCO dla dzieci 6-8 lat (zajêcia do-
skonale rozwijaj¹ce poczucie rytmu i sprawnoœæ ruchow¹ dla za-
czynaj¹cych „karierê”) oraz jeszcze ma³o popularny w naszych
okolicach, ciesz¹cy siê natomiast du¿ym powodzeniem na obozie
tanecznym Muszyna 2009, styl JAZZ  (13-18 lat) dla pocz¹tkuj¹-
cych i œrednio zaawansowanych. Tañczyæ ju¿ mog¹ 4-latki z ulu-
bion¹ p. Sylwi¹ oraz dziewczyny kochaj¹ce tañce ³aciñskie na za-
jêciach LATINO SOLO. Bêdzie równie¿ grupa TAÑCA TOWA-
RZYSKIEGO dla dzieci 7-9 lat, w parach. 

Dla doros³ych! Powstanie grupa œrednio zaawansowana (dla osób
pragn¹cych poszerzaæ wiedzê w dziedzinie Tañca Towarzyskiego), na-

tomiast dla pocz¹tkuj¹cych mamy nowe rozwi¹zanie, mianowicie
Przyœpieszony Kurs Tañca! Kurs bêdzie przebiega³ szybko ale inten-
sywnie, dziêki czemu zaoszczêdz¹ Pañstwo na czasie i funduszach
a przy spotkaniach 2 razy w tygodniu nauka jest znacznie efektywniej-
sza i trwale zapada w pamiêci. Kurs bêdzie dwumiesiêczny, zakoñczy
siê dyplomem a chc¹c kontynuowaæ naukê bêdzie mo¿na przy³¹czyæ
siê do grupy œrednio zaawansowanej. Narzeczeni i nie tylko, jak dot¹d
nadal mog¹ korzystaæ z nauczania w toku indywidualnym. Panie! Po
ciê¿kim dniu, bêd¹ mog³y poprawiæ sobie humor i kondycjê a przy
okazji sylwetkê na bardzo lubianych (prowadzonych przez p. Marcina)

zajêciach Ladies Latino, a dla uczestniczek pa³aj¹cych wiêksz¹ ener-
gi¹, utworzono now¹ grupê Ladies Latino Intensive.                             

Nauka w Studiu Tañca Marcin Olszewski to nie tylko przyjem-
noœæ, ale równie¿ wynikaj¹ce z niej korzyœci. Konkurencyjne ce-
ny, mi³a, przyjazna atmosfera wynikaj¹ca z ma³ej liczby osób
i profesjonalnego podejœcia instruktorów, ale to nie wszystko.
Studio od 2009 roku organizuje obozy taneczne na które dzie-
ci i m³odzie¿ uczêszczaj¹ca na zajêcia, otrzymuje specjaln¹ zni¿-
kê. Tego typu obozy to genialne rozwi¹zanie na zorganizowanie
wolnego czasu podczas ferii czy wakacji, dzieci chêtniej wyje¿-
d¿aj¹ na obozy, znaj¹c ju¿ instruktorów i wspó³lokatorów a rodzi-
ce spokojniej znosz¹ nieobecnoœæ swoich pociech, znaj¹c kadrê
i organizatora (relacje z obozów na stronie studia).  Zapisy na za-
jêcia trwaj¹ ju¿ od 1 wrzeœnia i nale¿y pamiêtaæ, ¿e grupy s¹
ma³e w zwi¹zku z czym liczba miejsc jest OGRANICZONA!!!
Zapraszam serdecznie, ja ju¿ tam jestem… E.L .

Bo ja tańczyć chcę…
www.olszewski−studio.pl

Praga Południe ul. Garwolińska 16
tel. 603−400−534

FRANCUSKA BÊDZIE JAK NOWA...

Ulica Fracuska po remoncie – wizualizacja
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któreœ piêtro. Skunksa ³atwo
rozpoznaæ po charaktery-
stycznym futerku; Brudasa –
niestety nie…

To po Brudasie zostaje gu-
ma do ¿ucia przyklejana,
wrzucana w obrzydliwych,
oœlizg³ych kulkach w ka¿d¹
mo¿liw¹ szczelinê (jak na
zdjêciu) wraz z czymkolwiek,
co ma akurat w rêku: ulotka,
bilet, paragon ze sklepu, zu¿y-

ta chustka do nosa. Czasami,
gdy widzi, ¿e jest obserwowa-
ny, wrzuca (niechêtnie) œmieci
do ulicznego kosza, jednak
gdy nie wceluje, nie kwapi siê
by je podnieœæ. Jeœli ma dzia³-
kê, przywiezione z niej œmieci
(skoro nie zostawi³ ich po dro-
dze na poboczu czy w lesie)
rzuca byle gdzie, w najlep-
szym wypadku pod osiedlowy
œmietnik.

Czy to nie dziwne? Nawet
ptaki za³atwiaj¹ - z przepro-
szeniem - swoje potrzeby wy-
stawiaj¹c kuperek poza gnia-
zdo, bo wiedz¹ ¿e samo siê nie
sprz¹tnie. Gdyby nasz Brudas
by³ ptakiem, nie fatygowa³by
siê tak bardzo. Po nim zawsze
ktoœ (s¹siad czy dozorca)
sprz¹tnie, a jeœli nie, jeœli
œmieci nadal widaæ, Brudas
nie posiada siê z oburzenia!
Im bardziej brudzi, tym bar-
dziej narzeka, ¿e „w tej Pol-
sce” taki ba³agan, ¿e „ci Po-
lacy” to flejtuchy. Swoj¹ dro-
g¹ ciekawe, kto œmieci naj-
wiêcej?!

Po namyœle przyznajê mu
racjê! Dobrze wie, co mówi,
bo przecie¿… mówi sam o so-
bie! 

Jak reagujemy na poczyna-
nia Brudasa? Rozmaicie.
Wstydzimy siê za niego, wzdy-
chamy udaj¹c, ¿e nic nie wi-
dzimy, czasem zwracamy Bru-
dasowi uwagê. Ale wszyst-
kich, bez wyj¹tku, Brudas
brzydzi. Dobrze, by o tym nie
zapomina³. żu

Kobiecym okiem

Wje¿d¿a³a do gara¿u z godnoœci¹ – na trzy razy, bo ani na raz,
ani na dwa, nie uda³o siê jej „z³amaæ”. Z prêdkoœci¹ œlimaka
wtoczy³a siê na pochylniê wiod¹c¹ do podziemia Centrum Han-
dlowego Szembeka. Parkowa³a oko³o dziesiêciu minut – bo to
i miejsce znaleŸæ trzeba i ustawiæ siê na ciasnej przestrzeni… Ale
uda³o siê. Stanê³a tak, ¿e mog³a wysi¹œæ swobodnie. Co prawda
drzwi samochodu obok mog³y siê teraz otworzyæ co najwy¿ej na
gruboœæ lakieru, ale to ju¿ nie jej problem. Najwy¿ej ktoœ pocze-
ka, a¿ ona wróci. Nie bêdzie przecie¿ na bazarze nocowaæ…

Panowie Euzebiusz Mordziak i Kazimierz G³ówka, znawcy
bazarowych realiów, obserwowali tê zjawiskow¹ damê ze spo-
kojem ludzi, którzy nie takie rzeczy widzieli. 

- Kiedyœ taka wjecha³a mi w bok samochodu. Zagada³a siê
z kole¿ank¹ i nie zauwa¿y³a, ¿e wje¿d¿a na zakrêt. Remont ko-
sztowa³ 25 tysiêcy z³otych. Na szczêœcie by³a ubezpieczona. 

- A ona, co na to?
- Policji t³umaczy³a siê, ¿e to prawda, ¿e we mnie wjecha³a,

ale do winy siê nie poczuwa, bo by³o po deszczu i jezdnia by³a
œliska. 

- To kobitka mia³a pecha, ¿e mieszka w Polsce. Gdyby mie-
szka³a w Ameryce, to nie jest wykluczone, ¿e zarz¹d dróg mu-
sia³by jej buln¹æ za tê œlisk¹ jezdniê. 

- Jaja pan sobie robisz.
Eustachy Mordziak spojrza³ sponad peta na kolegê wzro-

kiem czujnym, kontroluj¹cym. - Bynajmniej. Przeczyta³em

w gazecie o historii niejakiej pani Graziñskiej, pewnie na-
szej rodaczki z miasta Oklahoma. Kupi³a ona mianowicie
campingowego busa. Podczas pierwszej jazdy wjecha³a na
autostradê, ustawi³a automat na 120 kilometrów na godzinê
i posz³a na ty³, zrobiæ sobie kanapkê. Autostrada niestety
skrêci³a i autobus fikn¹³ koz³a. Dama wygra³a w s¹dzie pra-
wie dwa miliony baksów, bo producent busów nie ostrzeg³
w instrukcji obs³ugi, ¿e podczas jazdy nale¿y siedzieæ za kie-
rownic¹. 

- No, nie!
- No, tak! To jest, panie Eustachy, Ameryka. 
- To powiedz mi pan, panie Kaziu, kto zap³aci za tak¹ sytua-

cjê, jak we Wroc³awiu. Ludzie tam s¹ zapisywani do lekarza na
2011 rok, bo doktory maj¹ full pacjentów na pó³tora roku.
Znaczy, maj¹ zarejestrowanych tylu, za ilu zap³aci Narodowy
Fundusz Zdrowia. Za wiêcej nie zap³aci, no to nie zapisuj¹.
Takie procedury, takie stawki, takie prawo. Tam ju¿ tworz¹ siê
kolejki do kolejki, czyli ludzie zapisuj¹ siê w ogonku, na wypa-
dek, gdyby s³u¿ba zdrowia wznowi³a zapisy i trzeba by by³o
stan¹æ w kolejce w³aœciwej. 

- No to ta pani minister zap³aci za to, jak nic! 
- Nikt nie zap³aci, to jest Polska. U nas, panie Eustachy,

sprawiedliwoœæ przychodzi najczêœciej wtedy, gdy poszkodo-
wanych nie ma ju¿ na œwiecie. 

- A ja mówiê panu, ¿e zap³aci. Tylko patrzeæ jak i pani
Kopacz zacznie siê krêciæ w g³owie, jak hormony jej zwa-
riuj¹, wzrok siê zamgli, serce bêdzie ko³ataæ, nogi bêd¹ jej
puchn¹æ, cukier podskoczy razem z ciœnieniem, zêby bêd¹
do generalnego remontu, a ten skubany dysk ci¹gle bêdzie
grozi³ wypadniêciem. Staroœæ ka¿dego dopada, minister nie
minister. Szaser

Co tam panie na Pradze...

M³yny niesprawiedliwoœci
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Oto koktajl na dziœ.  Jego Ekscelencja Pan Moha Ouali TAGMA, Ambasador Je-
go Królewskiej Moœci Króla Maroka, oraz jego Ma³¿onka, wydali 30 lipca w hotelu
Kyriad Prestige w Warszawie przyjêcie z okazji Œwiêta Narodowego swego kraju –
10 rocznicy wst¹pienia na tron obecnego króla Maroka, Mahommeda VI. Obj¹³ on
ber³o 23 lipca 1999 roku.

Jednym z g³ównych goœci na przyjêciu by³ minister spraw zagranicznych RP, Ra-
dos³aw Sikorski, co zosta³o skomentowane jako jeszcze jeden dowód doskona³ego
stanu stosunków polsko-marokañskich. Tematem rozmów na przyjêciu by³o trochê
polityki i trochê turystyki. Ot, na przyk³ad Casablanca. To wielkie i piêkne miasto
jest równie¿ dowodem przewagi sztuki nad polityk¹. Najpopularniejszym roczni-
kiem informacyjnym USA jest „The World  Almanac and Book of Facts” (pisownia
„almanac” bez „h” na koñcu jest poprawna). W tej ksiêdze za rok 2009 jest taki
przypadek. Pod has³em „Rok 1943” nie ma w ogóle wzmianki o Konferencji w Ca-
sablance (to ju¿ pojêcie historyczne) Roosevelta z Churchillem, która odby³a siê tam
od 14 do 24 stycznia (1943). Rezultatem tej konferencji by³o oœwiadczenie najwy¿-
szej wagi: ¿e wojna z Hitlerem mo¿e siê zakoñczyæ tylko „bezwarunkow¹ kapitula-
cj¹ Trzeciej Rzeszy”. Natomiast w zapisie za rok 1942 znaleziono miejsce na pozy-
cjê nastêpuj¹c¹: „2 grudnia: premiera filmu ‘Casablanca’ z Humphreyem Bogartem
i Ingrid Bergman”. 

...Marzenie Andrzeja Wawrzyniaka, marynarza, podró¿nika, dyplomaty, nie-
zrównanego znawcy Orientu a nade wszystko „odwiecznego”, bo od wczesnych lat
1970-ych dzia³aj¹cego dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku, przybiera ju¿ realne ksz-
ta³ty. W³aœnie otrzymujê od niego superluksusowy prospekt superluksusowego kom-
pleksu budowlanego - Pacific Residence – który ju¿ powstaje na Powiœlu, przy ulicy
Solec 24. Prospekt w postaci kolorowego albumu zredagowany po angielsku, zawie-
ra wizerunki œmia³ego rozwi¹zania architektonicznego, a równoczeœnie jest potwier-
dzeniem nies³ychanie twórczego uporu Pana Andrzeja. 

WyobraŸcie sobie Pañstwo – a wielu z Was nawet takiego wezwania nie potrze-
buje, poniewa¿ realia dobrze zna – dwa budyneczki przy tym¿e Solcu 24,
w których chyba tylko przy pomocy czarów Orientu, Wielki Mag Polskiego Muzeal-
nictwa potrafi³ zmieœciæ niezliczone - tak, niezliczone!!! - skarby sztuki Dalekiego
Wschodu, z których masê sam stamt¹d przywióz³. Otó¿ architekci kompleksu Paci-
fic Residence nawet nie pomyœleli, ¿eby te budyneczki wyburzyæ. Oni, nie bez  in-
spiracji Wawrzyniaka, zaprojektowali front ca³ego kompleksu „pionowo-faliœcie” –
innymi s³owy, fale tam stoj¹, a nie le¿¹. Ale fale maj¹ góry i doliny, wobec czego,
w dwie z tych stoj¹cych dolin wkomponowali dwa budyneczki muzeum, czyli je otu-
lili. 

I tak powsta³a wspania³a ca³oœæ, któr¹ nazwano „Harmoni¹ sztuki zwi¹zan¹
z nowoczesn¹ architektur¹” i „Rezydencj¹ Pacyfiku w sercu Stolicy nad Wis³¹”, po-
niewa¿, choæ front kompleksu umiejscowiony jest formalnie przy ulicy Solec, to je-
go ty³ wychodzi na Wis³ê. I tym samym Pacific Residence ma faktycznie dwa fron-
ty – jeden z muzeum, a drugi – z królow¹ polskich rzek, czyli w tym miejscu z Pra-
g¹ przed sob¹. Co oznacza, ¿e Praga musi byæ wszêdzie, gdzie wa¿nie, oryginal-
nie i piêknie 

Z ostatniej chwili. Piszê te s³owa 18 sierpnia rano, kiedy nadchodzi oficjalna
wiadomoœæ, ¿e szejkowie nie wp³acili 381 milionów z³otych za nasze stocznie. Nasu-
wa siê wiêc refleksja w formie fraszki, 

Nie zrobi³ tego Mongo³ // ¯yd, Chiñczyk ani Tatar // Po prostu spad³ na Polskê
// Doœæ groŸny w skutkach KATAR /// Powstaje wiêc pytanie // Na które nie od-
powie // Wró¿, Mêdrzec ani Muza // Czy my szukamy GAZU // Czy mo¿e raczej
GUZA?

Zygmunt Broniarek

Có¿… mija sezon letni i na-
sze lokalne brudasy wracaj¹
do domu. Wraz z nimi poja-
wiaj¹ siê w iloœci znacznie
wiêkszej ni¿ podczas wakacji,
niedopa³ki, papierki, ogryzki,
pestki, czyli œmieci wyrzucane
gdzie popadnie, np. z samo-
chodu. A z okien mieszkañ –
dodatkowo resztki jedzenia,
stare kwiaty z wazonu i co tam
pod rêk¹.

Siej¹c œmieci Brudas „za-
znacza” swoj¹ obecnoœæ na
terytorium niczym sympatycz-
ne zwierz¹tko - skunks, zwany
te¿ œmierdzielem. A to rozrzu-
ca swoje „resztki” w przeko-
naniu, ¿e nikt nie widzi (i tu
siê myli…), a to ryje œciany,
obrywa laminat czy listwy
w windzie, ma¿e flamastrem,
by umiliæ sobie oczekiwanie
na windê czy nudn¹ jazdê na
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Do ciebie,
Brudasie!

Mimo ogromnego postêpu w medycynie lecze-
nie chorób krêgos³upa to problem. Mamy trudno-
œci w uzyskaniu pomocy, terminy na diagnostykê
i leczenie to kwestia miesiêcy, a przecie¿ boli dziœ.

W schorzeniach krêgos³upa metody akademic-
kie s¹ ma³o skuteczne, a rutynowe leczenie œrod-
kami przeciwbólowymi to ryzyko dzia³añ ubocz-
nych, czêsto gorszych ni¿ problem z krêgos³u-
pem. Sens leczenia krêgos³upa lekami jest taki
sam jak leczenie bólu zêba tabletkami, a nie
u dentysty.

Zadaliœmy kilka pytañ doskona³emu specjali-
œcie w bezoperacyjnym leczeniu, który od wielu
lat wykonuje zabiegi w oœrodku Naturmed – panu
Wojciechowi Papajewskiemu.

- Jakie kryteria stosuje pan przy podejmowa-
niu decyzji o zabiegu?

WOJCIECH PAPAJEWSKI: - Podstawowe to za-
poznanie siê z przyczyn¹ bólu, czyli z badaniami
RTG lub (!) rezonansem. Wtedy dobieram rodzaj
czynnoœci do wieku, stopnia dolegliwoœci, czasu
ich trwania. Biorê te¿ pod uwagê aktualne i prze-
byte choroby zwi¹zane z krêgos³upem. S¹ bo-
wiem takie, które wykluczaj¹ zabieg manualny.

- Jakie metody zabiegu pan wykonuje?
- Jest ich bardzo du¿o, to daje wiele mo¿liwoœci

pomocy: chiropraktyka ortopedyczna, rozluŸnia-
nie i rozgrzewanie miêœni i powiêzi oraz wiêzade³
wzd³u¿ ca³ego krêgos³upa, ale równie¿ stawów
barkowych, biodrowych i kolanowych. Po takim
przygotowaniu –„ustawiam”. Jest to zmuszanie

narz¹du ruchu do w³aœciwego po³o¿enia i funkcjo-
nowania, usprawnia kr¹¿enie.

- Czy zawsze taki zabieg jest bezpieczny
i mo¿liwy?

- Bezpieczny musi byæ zawsze. A mo¿liwy po de-
cyzji, która wynika z badañ i wywiadu z pacjentem.
Dlatego czêsto przychodnia proponuje bezp³atn¹
rozmowê ze mn¹ – kwalifikuj¹c¹ do zabiegu.

- Czêsto s³yszy siê o zbyt pochopnych decy-
zjach o operacji krêgos³upa, a skutki bywaj¹
ró¿ne. Co pan o tym s¹dzi?

- Opinie osób – tych zoperowanych lub tych,
które nie godz¹ siê na operacjê – s³yszê na co
dzieñ. I powiem krótko: warto walczyæ, by uchro-
niæ siê przed skalpelem, bo w tej walce czêsto siê
wygrywa. Osobiœcie znam wielu takich pacjentów.
Choæ oczywiœcie s¹ przypadki, w których operacja
jest jedynym s³usznym wyjœciem, jest konieczna.

Coraz wiêcej osób po doœwiadczeniach szpital-
nych, sanatoryjnych, nieodczuwaj¹cych ulgi po
lekach wybiera leczenie manualne. Wa¿ne, by tra-
fiæ w odpowiednie rêce.

Naturmed istnieje od 27 lat, a pan Papajewski
przyjmuje tu od ponad 14. Wpisy w ksiêdze Na-
turmedu s¹ najwiarygodniejsz¹ rekomendacj¹
i jak zwykle cytujemy kilka z nich.

„Jest dziœ tendencja potêpiania tych, którzy po-
magaj¹ manualnie. To moim zdaniem ukryta euta-
nazja! Odbieranie nadziei! Bo odchodzi siê od
³ó¿ek szpitalnych, zamyka oddzia³y, odmawia dia-
gnostyki, a tych, którzy pomagaj¹ – obrzydza!

Mam prawie 70 lat, a pan Papajewski pomóg³ re-
welacyjnie. Jak nikt dot¹d! Jest niepowtarzalnym
specjalist¹ od krêgos³upów”.

Emerytowana nauczycielka z Warszawy

„W internecie roi siê od tego typu specjalistów.
Nigdy takim nie wierzy³em i zarzeka³em siê, ¿e nie
skorzystam. Ale kiedy proboszcz z mojej parafii mnie
namówi³, jecha³em z ufnoœci¹. Dziœ stwierdzam: pan
Papajewski jest genialny. Nie zast¹pi go ¿adne urz¹-
dzenie”. Rados³aw W. z Otwocka, 51 lat

„Prywatne sanatorium, leki i zabiegi – to bólu
nie zlikwidowa³o. Jestem informatykiem – ostry
ból szyi i karku, sztywnoœæ, drêtwienie r¹k unie-
mo¿liwia³y pracê, wytrzymywa³em przy kompute-
rze najwy¿ej godzinê. Wiele przeszed³em gabine-
tów – bez poprawy. Dopiero pan Papajewski zdo-
³a³ zlikwidowaæ ból, nawet powróci³em do gry
w tenisa i wycieczek rowerowych”.

Tomasz Warden, 41 lat

„Po wyci¹gach szyjnych i lêdŸwiowych wyl¹do-
wa³am w szpitalu. Kiedy zaproponowano opera-
cjê, zwia³am do domu. Ból narasta³, nie mog³am
unieœæ czajnika, do jedzenia klêka³am, bo nie mo-
g³am siedzieæ. Pan Papajewski jest super. Dziœ
funkcjonujê bez bólu! Bez leków i operacji”.

Magdalena, 47 lat

„Kiedy kardiolog zaproponowa³ mi pana Papa-
jewskiego, myœla³am, ¿e robi sobie ¿arty. Przeko-

nywa³ mnie, ¿e poniewa¿ z jego badañ wynika, i¿
mam serce w porz¹dku, to moja arytmia ma pew-
no przyczynê w piersiowym odcinku krêgos³upa.
Moje zdziwienie trwa do dziœ, bo rzeczywiœcie aryt-
mia mi zupe³nie ust¹pi³a, nie mam potrzeby braæ le-
ków przeciw arytmicznych”. Barbara, 39 lat

„Odzyska³em sprawnoœæ! Chodzê bez operacji
i bez laski”. Janusz Dobrowolski, 71 lat

Specjalistyczny Oœrodek Medycyny Manualnej Naturmed w Warszawie

Bezoperacyjne leczenie kręgosłupa

Zapisy do Wojciecha Papajewskiego 
w godz. 9.00–18.00, tel. 0 22 662 49 07, 

0 604 092 007, e-mail: naturmed9@wp.pl,
Warszawa – Ursus, osiedle Go³¹bki,

ul. Koronacyjna 15
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* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

W czasach s³usznie minionych obo-
wi¹zywa³a zasada, i¿ gdy w kraju
równoczeœnie pojawia siê klêska uro-
dzaju ¿yta i pszenicy, w pierwszej ko-
lejnoœci zbiera siê… komitet powia-
towy. Dziœ nie ma ju¿ ani komitetów
powiatowych ani klêsk urodzaju.
Przeciwnie. Warszawa od wielu mie-
siêcy mierzy siê z kryzysem, próbu-
j¹c ratowaæ co siê da, w sytuacji spa-
daj¹cych dochodów. Gdy wszyscy do-
oko³a biadol¹, œwiat³a po nocy pal¹
siê tylko w oknach gabinetu dyrekto-
ra Jerzego Kulika. Szef Biura Rozwo-
ju Miasta od kilku tygodni próbuje
zwi¹zaæ koniec z koñcem i przygoto-
waæ nowelizacjê Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego. Na rok przed wybo-
rami nie jest to ³atwe, bowiem ci¹æ
trzeba, a ka¿da dzielnica jest zdania,
i¿ w³aœnie 200 metrów chodnika
u niej jest Warszawie najbardziej po-
trzebne. Zbierze wiêc Kulik burzê. 

Za³o¿enie nowelizacji WPI (plano-
wana dyskusja 17 wrzeœnia) jest czy-
telne: nie ruszamy s³u¿by zdrowia
(a nawet jej dok³adamy, by skoñczyæ
jak najszybciej rozpoczête inwesty-
cje), intensyfikujemy inwestycje roz-
poczête, a w przysz³oœci maj¹ce Mia-
stu przynieœæ wymierne korzyœci, za-
mra¿amy wszystkie inne. Zadanie
wydawa³oby siê proste. Tyle tylko, ¿e
teraz trzeba te grupy stworzyæ. A to

umie tylko Kulik. Trzymamy wiêc za
dyrektora kciuki i mamy nadziejê, i¿
obje¿d¿aj¹c (rowerem!) jak to ma
w zwyczaju inwestycje, zajrzy cza-
sem tak¿e na nasz¹ stronê Wis³y!

W szukanie pieniêdzy dla Kulika
w³¹czy³a siê przewodnicz¹ca Komisji
Bud¿etu Rady Warszawy Maria £uka-
siewicz, przygotowuj¹c rezolucjê, by
z dobrodziejstw fundowanych przez
stolicê, (a nie wynikaj¹cych bezpo-
œrednio z ustawowych obowi¹zków
gminy) korzystaæ mog³y tylko osoby
p³ac¹ce podatki w Warszawie. S³o-
wem: komunikacj¹ miejsk¹ je¿d¿¹
wszyscy, ale ju¿ z fundowanych
szczepieñ korzystaj¹ tylko osoby
opodatkowuj¹ce siê w stolicy. Pomys³
nie wydaje siê z³y. Diabe³ jednak¿e
jak powszechnie wiadomo tkwi
w szczegó³ach. W tym przypadku
w okreœleniu, jak owo p³acenie po-
datków w Warszawie (a mo¿e to
uczyniæ ka¿dy, tak¿e osoba zameldo-
wana w W¹chocku – wystarczy, ¿e
z³o¿y odpowiedni NIP z deklaracj¹)
udokumentowywaæ. Sprawa jest
w toku, a my bêdziemy siê jej przy-
gl¹daæ. 

Swoj¹ drog¹ pamiêtamy – bo pa-
miêæ mamy na (nie)szczêœcie dobr¹,
– ¿e obejmuj¹c swoje stanowisko,
szefowa sto³ecznej promocji pani Ka-
tarzyna Ratajczyk (zanim jeszcze

uzna³a, i¿ najlepszym zajêciem dla
fortepianu jest szybowanie z okna na
Krakowskim Przedmieœciu), zapo-
wiada³a wielk¹ akcjê promocyjn¹:
„zamelduj siê w Warszawie”. Akcja
nigdy siê nie odby³a, bo pani Kata-
rzyna zajê³a siê zmianami w kode-
ksie drogowym, (chcia³a przemalo-
waæ przejœcia dla pieszych na forte-
pianowe klawisze) oraz rozdawa-
niem krówek. Mo¿e warto wiêc w³¹-
czyæ w akcjê Pani £ukaszewicz Biuro
Promocji i przygotowaæ na grudzieñ-
styczeñ akcjê uœwiadamiaj¹c¹: „za-
p³aæ kasê w Warszawie”? Wynagro-
dzenia za pomys³ zrzekamy siê bio-
r¹c pod uwagê kondycjê bud¿etow¹
Warszawy. 

Na razie – w ramach oszczêdnoœci
– ca³y ratusz oblepiony jest naklejka-
mi, (wykonanymi na najbardziej nie-
ekologicznej folii samoprzylepnej)
zachêcaj¹cymi do ochrony œrodowi-
ska. Nalepki (full color) przypomina-
j¹ o zakrêcaniu wody, wy³¹czaniu
œwiat³a oraz kserowaniu na dwie stro-
ny. Pomys³ doskona³y. Zw³aszcza dla
tego, kto ow¹ akcjê wymyœli³ i naklej-
ki wydrukowa³. Troszkê siê nawet dzi-
wiliœmy w pierwszym momencie. Ale
potem przysz³o olœnienie: za ekologiê
w mieœcie odpowiada teraz ten facet,
który nie tak dawno odpowiadaj¹c za
zdrowie chcia³ po³¹czyæ wszystkie
szpitale w jedno, a na Ursynowie zbu-
dowaæ szpitalny oddzia³ ratunkowy
bez l¹dowiska dla œmig³owca. A wy-
dawa³oby siê, ¿e w ochronie œrodowi-
ska nie da siê nic popsuæ… Jak to
mówiono w „Dudku” tekstem M³y-
narskiego? „Czasem facetów, ¿eby
mieæ spokój, ktoœ tam przerzuci do
jakiejœ sprawy co jest na oko, nie do
zepsucia. I ju¿ siê prê¿¹ mózgów sze-
regi i wzrok siê pali... I ju¿ widzimy,
¿eœmy kolegi nie doceniali. A oni my-
œl¹ w ciszy domowej i mózgów treœcie,
co by tu jeszcze spieprzyæ, Panowie?
Co by tu jeszcze?"

PODPATRYWACZ

Z pustego tylko Kulik
naleje...

� 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

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

L O K A L E
do wynajęcia

I piêtro, biurowe:
10, 18 i 32 m2

wysoka suterena:
80 m2 i  43 m2

zg³oszenia tel. 606−591−047
FF    AA    LL    EE    NN    II    CC    AA

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

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

MUZYKA DLA CIEBIE
Z koñcem wakacji wiele osób snuje plany na nadchodz¹cy rok szkolny. Doroœli, po udanym,
lecz pewnie krótkim urlopie, robi¹ postanowienia? Utrzymaæ zgrabn¹ sylwetkê, poœwiêcaæ
wiêcej czasu rodzinie i przyjacio³om, w koñcu nauczyæ siê radziæ sobie ze stresem.

M³odzie¿, wracaj¹c niechêtnie do szko³y po dwóch miesi¹cach wolnego zastanawia siê pewnie, jak
przed³u¿yæ ten beztroski czas, tak, aby w trakcie roku szkolnego mieæ choæ namiastkê wakacji. Dzieci nie
planuj¹ - z równie wielkim zapa³em zabior¹ siê do ka¿dej interesuj¹cej czynnoœci, jak intensywnie spêdza-
³y czas na zabawie. Warto wykorzystaæ energiê zdobyt¹ podczas letniego wypoczynku i zainwestowaæ j¹
w swój rozwój i w rozwój swoich najbli¿szych. Warto zdecydowaæ m¹drze. Jeœli nie masz du¿o wolnego
czasu, nie poœwiêcaj go w ca³oœci na ró¿norodne modne kursy: szybkiego czytania, asertywnoœci. Nie
doœæ, ¿e poch³on¹ ka¿dy wolny weekend to jeszcze po³owê wyp³aty.

Z ca³ego bogactwa kursów wybraliœmy dla Pañstwa taki, który mo¿e stanowiæ kompromis pomiêdzy
cen¹, jakoœci¹ i czasem zajêæ. Wystarczy dwa razy w tygodniu po pó³ godziny, aby udoskonaliæ sztukê
koncentracji, wzmocniæ si³ê woli i determinacjê. Godzina tygodniowo indywidualnych zajêæ muzycznych
nie doœæ, ¿e zwiêkszy twoje mo¿liwoœci intelektualne, to jeszcze podniesie kwalifikacje zawodowe.

Badania pokaza³y, ¿e muzyka klasyczna z tempem 60 uderzeñ na minutê wprawia mózg (zarówno lew¹,
jaki i praw¹ pó³kulê) w stan idealny do nauki i zwiêksza kreatywnoœæ, poniewa¿ jest to rytm cia³a ludzkie-
go w stanie relaksacji. Zatem s³uchanie i granie utworów Bacha czy Vivaldiego mo¿e zaskakuj¹co pomóc
w nauce. Oczywiœcie muzyka klasyczna to tylko czêœæ oferty szkó³ muzycznych. Dziêki ró¿norodnemu pro-
gramowi m³odzi muzycy rozwijaj¹ siê wszechstronnie. Szko³y z autorskim programem nauczania wiedz¹,
¿e prócz umiejêtnoœci liczy siê te¿ pasja i zwyk³a przyjemnoœæ z grania, dlatego zachêcaj¹ uczniów do na-
uki swoich ulubionych, rockowych, popowych, nowoczesnych utworów.

Umiejêtnoœæ gry na instrumentach rozwija wyobraŸniê i pog³êbia wra¿liwoœæ m³odego cz³owieka.
Wzbogaca go wewnêtrznie oraz uczy konsekwencji. W wielu wypadkach stanowi wspania³y sposób na
odreagowanie stresu i nerwowoœæ w pracy lub szkole. Mo¿e okazaæ siê wspania³ym, poch³aniaj¹cym hob-
by dla ka¿dego! Prócz tego, muzyka jest kluczem do wielu serc, okazj¹ do poznania ciekawych i utalento-
wanych ludzi, zawi¹zania owocnych przyjaŸni. Zatem nie tylko rozwiniesz siê duchowo i spo³ecznie, ale

te¿ zdobêdziesz now¹ umiejêtnoœæ! Posia-
danie dyplomu ukoñczenia szko³y muzycz-
nej to widomy znak wszechstronnoœci, wy-
sokiej kultury muzycznej, ale równie¿ swo-
iste œwiadectwo dojrza³ego charakteru. To
du¿y plus w oczach innych. 

Ludzi muzykuj¹cych wyró¿nia optymizm
i wiara we w³asne si³y. S¹ to osoby w g³ê-
bokiej zgodzie ze sob¹, maj¹ okreœlone ce-
le oraz determinacjê, aby je zrealizowaæ.
Czas poœwiêcony na grê pozwala im zdy-
stansowaæ siê od rzeczywistoœci i obiek-
tywnie spojrzeæ na ¿ycie. Odnosz¹ sukce-
sy w ¿yciu towarzyskim i nie boj¹ siê
podejmowania wyzwañ. Edukacja muzycz-
na, obecnie trochê zapomniana w szkol-
nictwie powszechnym jest bardzo wa¿na
i bardzo po¿¹dana, o czym œwiadczy ro-
sn¹ce wci¹¿ zainteresowanie muzyczn¹
ofert¹ pozalekcyjn¹, kursami tañca czy na-
uki gry na instrumencie. Dlatego nie pozo-
stawaj w tyle! Wybierz kurs z g³ow¹ i zare-
zerwuj jedn¹ godzinê w tygodniu na naukê
w szkole muzycznej (umuzykalniaj¹cej).
Ten czas zaprocentuje! AS 2009

Wiêcej informacji: www.smis.pl, tel. (022) 789-30-58, 0-602-595-417

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 2, 9, 16, 23.09
tel. 613−63−53, 

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

KAT. „A” „B” „C” „E”

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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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!

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

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

GEODETA
�� MAPY do podzia³u nieruchomoœci
�� do s¹du
�� do projektów
�� Rozgraniczenia
�� Uzgodnienia projektów w ZUD
��Wytyczanie dzia³ek, budowli itp.

tel. 022 615−29−26; 
0501−262−080

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: 4–5, 7, 9, 13, 14–16 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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Wraz z wydzieleniem skoñczy³y siê obowi¹zkowe op³aty na
Centralny Fundusz Remontowy RSM, z którego korzysta³y starsze
osiedla wymagaj¹ce znacznie wiêcej nak³adów, ni¿ „Ateñska”. Nie
trzeba by³o te¿ p³aciæ obowi¹zkowego „odpisu na Zarz¹d”, nalicza-
nego od ka¿dego mieszkania dla utrzymania biur „Osiedla M³o-
dych”. Mo¿na by³o wreszcie zacz¹æ gospodarowaæ u siebie i dla
siebie.

Po kilku latach ze struktur SBM „Ateñska” wydzieli³a siê kolej-
na spó³dzielnia, z³o¿ona z domków jednorodzinnych po³o¿onych
w rejonie ul. Marokañskiej. Specyfika tej zabudowy wymaga³a zu-
pe³nie innych zasad administrowania, ni¿ reszta „Ateñskiej”. „Do-
mkowicze” mogli wreszcie czuæ siê u siebie, ku zadowoleniu obu
stron.

SBM „Ateñska” radzi sobie w tych trudnych ekonomicznie cza-
sach ca³kiem dobrze. Sytuacja jest stabilna, zarz¹dzanie i nadzór
s¹ w dobrych rêkach, a planowane prace id¹ z coraz wiêkszym
impetem.

SPACERKIEM PO SBM „ATEÑSKA”

Spacer po „Ateñskiej” to prawdziwa przyjemnoœæ. Powierzchnia
130.000 m kw. samych terenów zielonych to oaza starodrzewu,
barwnych kwiatów i nowoczesnych placów zabaw. Malownicze za-

k¹tki, ogrodowe murki, ³aweczki… Zadbano nawet o zgodn¹
z przepisami organizacjê ruchu drogowego miêdzy budynkami!

Siadam na ³awce opodal placu zabaw. Dzieci szalej¹, a ja zaga-
dujê piegowatego dziesiêciolatka:

- Fajnie tu siê mieszka?
- Jeszcze jak! Teraz to jestem za du¿y na plac zabaw, ale blisko

s¹ œwietne œcie¿ki rowerowe, no i latam z tat¹ nad Wis³ê na space-
ry z psem. Z ch³opakami gramy w pi³kê...

- O, bo to zawsze by³o elitarne osiedle – dodaj¹ starsi pañstwo.
– Kto tu nie mieszka³ i mieszka!: Miron Bia³oszewski, Wojciech
Pszoniak, Gustaw Lutkiewicz, Kazimierz Kaczor. Jak szed³ ten zna-
ny serial, to wszyscy pytali pana Kaczora, co bêdzie dalej, bo on
tam gra³! A, i mieszka tu te¿ ponad stuletnia dama, ciocia Daniela
Olbrychskiego! 

Przys³uchuje siê nam pan z siatk¹:
- Mogê to tylko potwierdziæ. Myœmy tutaj nie mogli siê doczekaæ

tego podzia³u, ¿eby wreszcie byæ na swoim! Przecie¿ nasze osiedle
zdobywa³o tyle nagród, i tytu³y Mister Warszawy, i za najpiêkniej-
sz¹ zieleñ, i za czystoœæ. Zawsze by³o u nas ³adnie, ale po podziale
wziêliœmy siê porz¹dnie za wszystko.

Starszy pan z lask¹ dodaje:
- Ale brak miejsc do parkowania! Niektórzy staj¹ byle gdzie,

a starszemu czasem trudno siê przecisn¹æ na chodniku, w dodatku
z wybojami. Panie, kiedyœ sta³y tu maluchy, fiaty, trabanty i polone-
zy, a teraz – jakie marki i tyle tego! Ludzie ¿yj¹ lepiej, nie ma co!
Przepraszam, ale spieszê siê do „Oriona”…

SBM „ATEÑSKA” – CZAS WOLNY

Czas wolny, to przewa¿nie Dom Kultury „Orion”. Rada Seniora
sprawnie wspó³pracuje z kierownictwem Domu Kultury. „Orion”
dba o zdrowie (profesjonalna rehabilitacja, nordic walking), roz-
rywkê (turnieje szachowe i bryd¿owe, wycieczki) i wszechstronny
rozwój (atrakcyjny program kursów) nie tylko dla seniorów, s¹ za-
jêcia dla dzieci i m³odzie¿y. W „Orionie” stale coœ siê dzieje. Mi-
nê³o „Lato w mieœcie”, a ju¿ rozpoczyna siê sezon koncertów, reci-
tali, wystaw, ciekawych zajêæ klubowych o ró¿nym profilu i ciesz¹-
cych siê wœród starszego pokolenia wieczorków tanecznych.

Nie tylko przytulna kawiarenka kipi ¿yciem, œmiechem i energi¹!
„Orion” - œwietny sposób na integracjê wewn¹trzpokoleniow¹
i miêdzypokoleniow¹. Tu nawet wspólne imprezy emerytów i m³o-
dzie¿y s¹ udane! 

SBM „ATEÑSKA” WALCZY I ZWYCIÊ¯A!

Bogini Atena umia³a walczyæ. „Ateñska” radzi sobie nie gorzej!
W³adze Spó³dzielni nie boj¹ siê trudnych wyzwañ. 

Pierwsz¹ wygran¹ by³o niew¹tpliwie dopiêcie swego i wydziele-
nie siê z RSM „Osiedle M³odych”. Potem przysz³y nastêpne: wy-
granie sprawy s¹dowej o przedszkole – dziœ jest ono w³asnoœci¹
SBM „Ateñska”, a miasto p³aci czynsz za jego u¿ytkowanie. Wy-
granie procesu o teren pod kot³owni¹ na ul. Saskiej 16 – dziœ koñ-
cz¹ tu piêkny, nowy budynek. W drodze wytrwa³ych negocjacji
uzyskano cofniêcie decyzji o likwidacji przychodni przy ul. Ateñ-
skiej 4. Spó³dzielnia co prawda zaanga¿uje siê w jej remont, ale ma
obietnicê, ¿e po roku 2012 przychodnia bêdzie nadal funkcjono-
waæ!

SBM „Ateñska” znalaz³a siê te¿ w elitarnym gronie laureatów
s³ynnych „Gepardów Biznesu” mimo niezwykle silnej konkurencji
czo³owych polskich firm w bran¿y rynku nieruchomoœci.

Spó³dzielnia zwyciê¿a te¿ w walce o bezpieczeñstwo mieszkañ-
ców. To tu odbywaj¹ siê sta³e comiesiêczne narady w obecnoœci
przedstawicieli Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego
m.st. Warszawy z Policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹, Zarz¹dem SBM „Ateñ-
ska”" i reprezentacj¹ Rady Nadzorczej. Poprawê widaæ ju¿ dziœ!

POROZMAWIAJMY O SBM „ATEÑSKA”

Siedzimy w otoczonym wypielêgnowan¹ zieleni¹ biurze SBM
„Ateñska”. Za oknem s³onecznie, chwilami wiatr przynosi znad
Wis³y ca³kiem wakacyjny zapach rzeki. Przys³uchujê siê rozmowie
trzech panów: Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej, Roberta Ni-
wiñskiego, Prezesa Spó³dzielni, Jaros³awa Machlewskiego i jego

zastêpcy, Bogdana Piasty. Spotkaliœmy siê, by porozmawiaæ
o Spó³dzielni. 

Robert Niwiñski ma kilkuletnie doœwiadczenie w pracy w Radzie
Nadzorczej, a przed rokiem rozpocz¹³ swoj¹ kadencjê jako jej prze-
wodnicz¹cy. Zarz¹d ma sta¿ chyba nieco d³u¿szy… „Có¿, wydaje
mi siê, ¿e w³aœnie minê³o piêæ lat pracy ka¿dego z Prezesów w SBM
„Ateñska” – mówi w zamyœleniu - pan Niwiñski. „Niemo¿liwe?! To
ju¿ piêæ lat?! – dziwi¹ siê prezesi. – No, tak! Sporo siê przez ten
czas dzia³o!”

To prawda. Po pierwszej, nie³atwej piêciolatce, kiedy wszyscy
uczyliœmy siê nowych zasad, a SBM „Ateñska” by³a bardzo m³od¹
Spó³dzielni¹, przyszed³ czas na drug¹ i zwi¹zane z ni¹ du¿e zmia-
ny wygl¹du naszego osiedla i dynamicznych remontów. Rozwi¹zy-
wanie wa¿kich problemów wymaga³o pracy nierzadko z poœwiêce-
niem prywatnego czasu. Op³aca³o siê, gdy¿ przynios³o to Spó³-
dzielni wiele pozytywnych efektów:

– A¿ 99,5% naszych gruntów ma dzisiaj uregulowany stan pra-
wny, to ewenement wœród starych warszawskich spó³dzielni – wyli-
cza Prezes Machlewski. – Od piêciu lat podwy¿ki dotycz¹ energii,
wody, œmieci, podatków lokalnych czyli op³at czynszowych niezale¿-
nych od Spó³dzielni, energicznie wdra¿amy kolejne plany oszczêd-
noœciowe, g³ównie w zakresie energii cieplnej. Wszystko to nie by³o-
by mo¿liwe bez trudnej, bo bardzo wymagaj¹cej, ale merytorycznej
wspó³pracy z Rad¹ Nadzorcz¹, która bardzo odpowiedzialnie pod-
chodzi do swoich zadañ; skupia siê na jak najlepszej gospodarce
i trosce o spó³dzielcze mienie. Nasi spó³dzielcy doskonale znaj¹
s³ynny dekalog Rady Nadzorczej, który jasno okreœla zasady i prio-
rytety w ¿yciu „Ateñskiej”. Doceniamy te¿ œwietn¹, rzeczow¹ wspó³-
pracê z w³adzami Pragi Po³udnie. Pan Burmistrz Tomasz Kucharski
zawsze znajduje czas na rozmowê i wspiera wiele naszych wspól-
nych dzia³añ jak: dzia³alnoœæ spo³eczno – kulturalna DK „Orion”,
utrzymanie przychodni na ulicy Ateñskiej czy choæby rozpoczêcie
w roku bie¿¹cym remontów chodników nale¿¹cych do dzielnicy .

– W³aœnie koñczymy inwestycjê przy ul. Saskiej 16 – t³umaczy Pre-
zes Piasta. – Spieszymy siê te¿ z termomodernizacj¹. Na zaci¹gniêciu
preferencyjnych, dofinansowywanych przez pañstwo kredytach ter-
momodernizacyjnych przez tych piêæ lat zyskaliœmy z dop³at pó³tora

miliona z³otych docieplaj¹c w tym czasie 30 budynków! Dziêki docie-
pleniom mogliœmy w tym czasie zmniejszyæ tzw. moc zamówion¹
w latach 2005-2009 a¿ o 26%, a na op³atach za energiê ciepln¹ spó³-
dzielcy zaoszczêdzili ponad piêæ i pó³ miliona z³otych! Warto dodaæ,
¿e w roku 2005 zaliczka na c.o. wynosi³a 2,78 z³/m2 a obecnie 1,98
z³/m2 – dziêki czemu uzyskujemy dodatkowe œrodki na remonty.

- Trzeba dodaæ, ¿e na dziœ mamy ju¿ sp³acone wszystkie zaci¹-
gniête kredyty termomodernizacyjne z lat 2005 – 2008! – dodaje
Prezes.

- Nie zapominajmy o ludziach! – uzupe³nia Przewodnicz¹cy Ra-
dy. - Podstaw¹ dobrego, skutecznego funkcjonowania i Rady, i Za-
rz¹du jest dobra komunikacja ze spó³dzielcami. Stale aktualizowa-
na strona internetowa z kompletem informacji o spó³dzielni, od ak-
tualnoœci i spraw bie¿¹cych po akty prawne czy informacje o prze-
targach, remontach, zad³u¿eniach, s³owem o wszystkim, o czym my,
mieszkañcy, chcemy wiedzieæ. Poza tym wydajemy nasz biuletyn,
„Informacje ATEÑSKA”, zawsze rozchwytywany, bo nie ka¿dy
przecie¿ ma dostêp do internetu. Dbamy o aktualizacjê tablic og³o-
szeniowych i zawsze jesteœmy otwarci na uwagi czy sugestie cz³on-
ków. Wa¿ne, ¿e mieszkañcy bardzo rozwa¿nie wybieraj¹ ludzi do
Rady. Dziêki temu jest to grupa osób z wysokimi kompetencjami za-
wodowymi, umiej¹cych wspó³pracowaæ w zespole, zainteresowa-
nych dobrem Spó³dzielni.

Plany na przysz³oœæ? Ambitne! M.in. w ci¹gu kilku najbli¿szych
lat zakoñczyæ ocieplenia pozosta³ych 12 budynków, wymieniæ in-
stalacjê gazow¹ na nowoczesn¹, bezpieczn¹, sukcesywnie wymie-
niaæ windy tak, by kiedyœ wszystkie by³y niezawodne, z wewnêtrz-
n¹ alarmow¹ sygnalizacj¹ telefoniczn¹.

Nic dziwnego, ¿e o takiej spó³dzielni chêtnie i dobrze mówi¹ me-
dia. Pisz¹ o nich najbardziej presti¿owe i opiniotwórcze dzienniki,
jak Rzeczpospolita czy Gazeta Wyborcza, ale te¿ wysoko cenione
pisma dla profesjonalistów, np. Eurogospodarz. Nierzadkim go-
œciem s¹ tu kamery TVP, TVN czy Polsatu: dziennikarze chêtnie
zasiêgaj¹ opinii „ateñskich” Prezesów.

Czego ¿yczyæ spó³dzielcom i w³adzom SBM „Ateñska” na kolej-
nych dziesiêæ lat? Chyba tylko tego, by uda³o im siê z sukcesem
zrealizowaæ dalekosiê¿ne plany. Mo¿na im ufaæ: ju¿ dziesiêæ lat te-
mu udowodnili, ¿e dobrze wiedz¹, co jest dla nich najlepsze…

SBM „ATEÑSKA” W LICZBACH

Spó³dzielnia rozpoœciera siê na obszarze 255.000 m2 w tym
130.000 terenów zielonych. W ponad 4000 tys. lokali o ³¹cznej po-
wierzchni 186.000 m2 mieszka oko³o 8500 mieszkañców. W zaso-
bach Spó³dzielni jest tak¿e oko³o 11.000 m2 lokali u¿ytkowych.

(as)
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Dziesiêæ lat temu tj. 23 sierpnia 1999 r. administracja „Ateñska” wydzie-
li³a siê z RSM „Osiedle M³odych”, wówczas najwiêkszej w Warszawie.
Spe³ni³o siê pragnienie kilku tysiêcy mieszkañców osiedla, którzy czuli
siê zawsze bli¿ej Saskiej Kêpy, ni¿ „wielkiego molocha”.
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Ju¿ trzeci rok z rzêdu,
w Muszli Koncertowej Par-
ku Skaryszewskiego, odbê-
dzie siê prawdziwa poetyc-
ko-muzyczna uczta. Bie-
siadna impreza rozpocznie
siê w sobotê, 5 wrzeœnia,
o godzinie 18.00.

G³ówny organizator III Skaryszewskiej
Biesiady Poetyckiej, czyli Wydzia³ Kultury
urzêdu Pragi Po³udnie, jak zwykle zafundo-
wa³ mieszkañcom artystyczne cymesiki.
Tym nam przyjemniej o tym informowaæ
Czytelników, gdy¿ „Mieszkaniec”, tradycyj-
nie, obj¹³ imprezê patronatem medialnym.

BA£TROCZYK
Jesieni¹ w Parku Skaryszewskim pewne s¹

dwie rzeczy. To, ¿e drzewa bêd¹ siê piêknie

przemienia³y w ró¿nokolorowe, malownicze
plamy oraz to, ¿e w Muszli wyst¹pi jeden
z najlepszych polskich konferansjerów –
Piotr Ba³troczyk. To postaæ, której przedsta-
wiaæ nie trzeba. To firma. Marka. Sama
w sobie. A do tego zwi¹zana z Prag¹ Po³u-
dnie. Kto nie wierzy, bêdzie móg³ siê zapew-
ne o tym przekonaæ w najbli¿sz¹ sobotê,
gdy¿ to w³aœnie Piotr Ba³troczyk poprowadzi
III Skaryszewsk¹ Biesiadê Poetyck¹.

KASPRZYCKI
Bez w¹tpienia najbardziej znanym przebo-

jem Roberta Kasprzyckiego jest „Niebo do
wynajêcia”. Ale w swoim repertuarze ten
„cz³owiek orkiestra” (muzyk, kompozytor,
poeta, felietonista, krytyk literacki) ma wiele
znakomitych utworów. Jak artysta (wraz
z zespo³em), który wystêpowa³ zarówno na
Przystanku Woodstock, jak i w elitarnej, kra-
kowskiej „Piwnicy pod Baranami” bêdzie

siê komponowa³ z jesiennym, skaryszew-
skim klimatem sprawdz¹ ci, którzy w naj-
bli¿sz¹ sobotê przyjd¹ na III Skaryszewsk¹
Biesiadê Poetyck¹.

TURNAU
Osiem „Fryderyków”, „Wiktor”, dwie

„Superjedynki”, to tylko czêœæ nagród,
którymi uhonorowano Grzegorza Turnaua
(na zdjêciu). To kolejny krakowski artysta,
który grywa „To tu, to tam”, a tym razem za-
gra i zaœpiewa na Pradze Po³udnie. I choæ nie
mo¿emy zagwarantowaæ, ¿e w sobotê deszcz
bêdzie pada³ tylko na (krakowskiej) Brac-
kiej, to gwarantujemy, ¿e w Parku Skary-
szewskim nie bêdzie cicho. Ale, zapewne,
bêdzie „Cichosza”. Kto chce sprawdziæ, jak
naprawdê jesiennym wieczorem brzmi „Ci-
chosza”, tego zapraszamy w sobotê na III
Skaryszewsk¹ Biesiadê Poetyck¹. Wstêp
wolny. ar 

Trzecia uczta w Muszli

LEPSZY SOCJAL 
NA PRADZE

Znacznie poprawi³ siê ostatnio kom-
fort obs³ugi mieszkañców Pragi Po³u-
dnie korzystaj¹cych ze œwiadczeñ ro-
dzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Od 20. sierpnia mieszkañcy ci s¹ ob-
s³ugiwani w nowym miejscu.

W ubieg³ym roku, z czêœci pomieszczeñ przyleg³ych do
dzielnicowego ratusza przy ul. Grochowskiej 274, wyprowa-
dzi³o siê Centrum Promocji Kultury. Zwolnione pomieszcze-
nia trzeba by³o jakoœ zagospodarowaæ. Pomys³ów na prze-
znaczenie przestrzeni po CPK w³adze dzielnicy mia³y kilka.
Ostatecznie zdecydowano, ¿e tutaj zostanie przeniesiony Re-
ferat Œwiadczeñ Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Do tej pory wyp³aty tych œwiadczeñ odbywa³y siê w OPS
przy ul. Paca. Dodajmy, ¿e w warunkach niezbyt komforto-
wych (ma³e pokoiki, brak wind i innych udogodnieñ dla mie-
szkañców). Teraz, kosztem 1,2 mln z³. zmodernizowano i za-

adaptowano do tego celu pomieszczenia z ty³u urzêdu Pragi
Po³udnie. Referat, który w ci¹gu roku odwiedza ponad 11 ty-
siêcy mieszkañców zajmuje siê m.in. ustalaniem prawa i wy-
p³at¹ zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych, wyp³at¹ „beci-
kowego” oraz œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Nowe
pomieszczenia s¹ przystosowane do poruszania siê wózkami
z dzieæmi i wózkami inwalidzkimi. Znajduje siê tu specjalny
pokój do opieki nad ma³ym dzieckiem oraz wyciszony pokój
do rozmów na tematy osobiste. 

Na uroczyste otwarcie zmodernizowanego referatu w³adze
dzielnicy zaprosi³y m.in. Prezydent Warszawy Hannê Gronkie-
wicz-Waltz, pos³ankê Alicjê D¹browsk¹, burmistrzów s¹sie-
dnich dzielnic oraz miejskich samorz¹dowców i urzêdników. –
Chcieliœmy ¿eby nasi mieszkañcy wszelkie urzêdowe formalno-
œci za³atwiali w jednym miejscu – powiedzia³ o przeniesieniu re-
feratu z ul. Paca do dzielnicowego ratusza burmistrz Tomasz
Kucharski. Zaznaczy³ te¿, ¿e po³udniowopraski Wydzia³ Obs³u-
gi Mieszkañców, w tegorocznej edycji konkursu na najlepszy
WOM, zaj¹³ drugie miejsce. Pani Prezydent przyzna³a, ¿e bar-
dzo siê cieszy z poprawy warunków obs³ugi mieszkañców
i przypomnia³a, ¿e 17 lat mieszka³a na Pradze Po³udnie. Po sym-
bolicznym (bo referat ju¿ tego dnia prowadzi³ normaln¹ pracê)
uroczystym otwarciu i poœwiêceniu obiektu przez ks. Krzyszto-
fa Uklejê (na zdjêciu) odby³o siê zwiedzanie powiêkszonego
Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców. rosa
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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.
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ZAPRASZAMY
W SPRZEDAŻY WĘDLINY

BEZ KONSERWANTÓW!
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

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

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie

POSZUKUJE 
KRAWCOWEJ

do Punktu Us³ugowego 
SZYCIE ZAS£ON I FIRAN

w DH 
„UNIVERSAM” 

Rondo Wiatraczna

Oferujemy 
preferencyjne 
warunki najmu
stoiska (10 m2)

Bli¿sze informacje:
Dzia³ Marketingu tel. 022 810- 83-82

Dzia³ Adm.- Techn. tel. 022 810-40-94
Strona internetowa:

www.spolempraga.com.pl

������������	���
�

��������
������������

�����������	��
�������
�	�����������	���������

�����	���	
����������� !�!��"�#�
$$$���� !�!��"�#�

U NAS NAJTANIEJ!
❤ DUŻY WYBÓR NAJNOWSZYCH

WZORÓW OBRĄCZEK 
NA ZAMÓWIENIE ❤

GRAWER GRATIS!
CENY NAJNIŻSZE W WARSZAWIE!

Nowa kolekcja wyrobów ze złota 
– próby 333 – po niskich cenach!
Atrakcyjne ceny skupu złomu złota

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

Most wraz z odcinkiem tra-
sy W-Z od ul. Jagielloñskiej do
pl. Bankowego by³ zamkniêty
dla ruchu od 15 marca; poru-
sza³y siê nim tylko autobusy
komunikacji miejskiej. Przez
prawie pó³ roku trasa tramwajo-
wa, a wraz z ni¹ i most, zmieni-
³y siê nie do poznania. Na ca-

³ym odcinku, tj. od ul. Jagiel-
loñskiej do pl. Bankowego to-
rowisko tramwajowe zosta³o
przebudowane – tory u³o¿ono
w technologii bezpodsypkowej,
z p³yt¹ betonow¹ i z szyn¹
w otulinie z ¿ywic o trwa³ej ela-
stycznoœci b¹dŸ gumy dla za-
pewnienia skutecznej ochrony
przed wibracjami. Dodatkowo,
pod betonow¹ p³yt¹ umieszczo-

no maty elastyczne, co w je-
szcze wiêkszym stopniu t³umi
drgania i ha³as. Tak przygoto-
wane torowisko pokry³a nowa
nawierzchnia asfaltowa. 

Przebudowane zosta³y wszy-
stkie perony przystankowe – s¹
podwy¿szone i wyd³u¿one tak,
aby jednoczeœnie mog³y zatrzy-

maæ siê dwa nowoczesne tram-
waje niskopod³ogowe. Perony
wy³o¿ono kamieniem (granito-
we p³yty i kostka), a do przy-
stanków przy pl. Bankowym
powsta³y dodatkowe dojœcia od
strony Muzeum Niepodleg³o-
œci. Wykonawca zbudowa³ tak-
¿e os³ony chroni¹ce mury Pa³a-
cu Radziwi³³ów przed bryzgami
wody z jezdni. 

Na trasie funkcjonuje pierw-
szy w Warszawie wspólny, wy-
dzielony z jezdni, pas tramwajo-
wo-autobusowy. Na odcinku od
Pl. Bankowego do Parku Pra-
skiego autobusy i tramwaje po-
ruszaj¹ siê poza normalnym ru-
chem ulicznym i zatrzymuj¹ siê
na wspólnych przystankach.
Przyspieszy to przejazd komuni-
kacj¹ publiczn¹ przez most i u³a-
twi pasa¿erom przesiadki, gdy¿
i tramwaj i autobus zatrzymuj¹
siê w tym samym miejscu. 

Równoczeœnie z remontem
trasy tramwajowej prowa-
dzony by³ remont wia-
duktu ³¹cz¹cego jezdniê
za tunelem z mostem. Be-
tonowa p³yta wiaduktu
zosta³a uniesiona do góry
i odnowiona – jest na niej
nowa nawierzchnia jezdni
i chodników, uzupe³niono
ubytki, wyremontowane
zosta³y bariery. Wiadukt
spocz¹³ na nowo wybudo-
wanych przyczó³kach -
stare, opieraj¹ce siê na dê-
bowych palach nie wy-
trzymywa³y obci¹¿enia
i konieczne by³o zbudo-
wanie nowych, na kilku-
nastometrowych palach
betonowych. Pod wiaduk-
tem bêd¹ trwa³y jeszcze
prace wykoñczeniowe
i porz¹dkowe. Kontynuo-

wane bêd¹ tak¿e roboty przy od-
nowie pow³ok antykorozyjnych
mostu Œl¹sko-D¹browskiego. 

Do 17 paŸdziernika bêd¹
trwa³y jeszcze prace na skrzy-
¿owaniu al. Solidarnoœci i ul.
Okopowej. Dok³adne informa-
cje o zmianach w komunikacji
miejskiej znajduj¹ siê na stronie
Zarz¹du Transportu Miejskiego
www.ztm.waw.pl. (tk)

KKKKOOOONNNNIIII EEEECCCC    KKKKOOOORRRRKKKKÓÓÓÓWWWW????
W poniedzia³ek 31 sierpnia, oko³o godz. 4
rano, wraz z pierwszymi tramwajami na
most Œl¹sko-D¹browski wróci³ normalny
ruch drogowy. Zakoñczy³ siê najwa¿niej-
szy etap remontu Trasy W-Z.

SOSABOWSKI NA ROCZNICÊ? 
Po naszym lipcowym artykule dotycz¹cym upamiêtnienia jedne-
go z najwiêkszych polskich dowódców okresu II wojny œwiatowej
spraw¹ zainteresowa³y siê w³adze Pragi Po³udnie. O generale pi-
saliœmy w Nr 14 „Mieszkañca” w tekœcie „Sosabowski wróci na
Grochów?” (publikacja dostêpna w internetowym archiwum na
stronie: www.mieszkaniec.pl)

– Dziêkujemy „Mieszkañcowi” za nag³oœnienie tematu. Mamy sygna³ od burmistrza, ¿e Dzielnica
gotowa jest sfinansowaæ pami¹tkow¹ tablicê – z nieukrywan¹ radoœci¹ dzwoni³ do nas Roman Majrzak
z Samorz¹du Grochów-Kinowa, który od lat stara³ siê w jakiœ sposób przypomnieæ i uhonorowaæ ge-
nera³a Stanis³awa Franciszka Sosabowskiego. Przypomnijmy, ¿e ks. Krzysztof Jackowski proboszcz
parafii p.w. Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenników zaoferowa³ w elewacji swojej œwi¹tyni miej-
sce na umieszczenie pami¹t-
kowej tablicy. 

Zreszt¹ propozycji umiej-
scowienia tablicy pojawi³o
siê kilka. Nad t¹ kwesti¹ pod
koniec sierpnia pochylili 
siê dzielnicowi radni z Ko-
misji Kultury kierowanej
przez Marzennê Koraszew-
sk¹. – Dwoje radnych chcia-
³o, aby tablica zawis³a przy
urzêdzie dzielnicy, dwoje
przy œwi¹tyni, a jeden przy
Centrum Promocji Kultury
i jeden przy kamienicy nie-
daleko ronda Wiatraczna –
przebieg posiedzenia komi-
sji relacjonuje „Mieszkañco-
wi” Maciej Paw³owski z Sa-
morz¹du Grochów-Kinowa.
– W „dogrywce” zwyciê¿y³
koœció³.

Tablica poœwiêcona gen.
Sosabowskiemu ma szansê
zostaæ ods³oniêta ju¿ pod koniec wrzeœnia. Jeœli by siê uda³o, to bêdzie znakomity czas, gdy¿ w tym
miesi¹cu mija okr¹g³a 70. rocznica obrony Pragi przed wojskami hitlerowskimi. A to w³aœnie gen. So-
sabowski by³ jednym z dowódców 21. Warszawskiego Pu³ku Piechoty „Dzieci Warszawy” i dowódc¹
wojsk na „Pododcinku Grochów”. We wrzeœniu mija tak¿e inna okr¹g³a rocznica zwi¹zana z gen. So-
sabowskim – mija 65 lat od s³ynnej desantowej operacji „Market-Garden” i bitwy pod Arnhem,
w której brali udzia³ ¿o³nierze stworzonej przez Sosabowskiego w Wielkiej Brytanii Pierwszej Bryga-
dy Spadochronowej. Ta rocznica bêdzie szczególnie obchodzona w holenderskim miasteczku Driel,
w którym silnie pielêgnowana jest pamiêæ o polskich spadochroniarzach i ich dowódcy. Jak informuje
tamtejsza Fundacja Driel - Polska, w uroczystoœciach wezm¹ udzia³ premierzy Polski i Holandii – Do-
nald Tusk i Jan Peter Balkenende. To kolejny dowód na to, jak wa¿n¹ i wielk¹ postaci¹ by³ gen. Stani-
s³aw Franciszek Sosabowski. Nie tylko dla Grochowa i Polski, ale dla ca³ej Europy. ar 
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII
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Operacja desantowa 
„Market Garden”
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Urodziny siê uda³y - za-
równo dzia³kowicze, zarz¹d
Ogrodu, jak i zaproszeni goœcie
bawili siê na uroczystoœci do
póŸnego wieczora. Pogoda do-
pisa³a, by³o ognisko z kie³ba-
skami, wielki kocio³ lecza
i chleb ze smalcem. Nie dopisa-
³y natomiast w³adze dzielnicy –
ani burmistrz ani nikt z urzêdu
nie pofatygowa³ siê, by z³o¿yæ
¿yczenia. Organizatorów nie
uprzedzono te¿ o nieobecnoœci.
Podobnie przedstawiciele Am-
basady USA w Polsce nie od-
powiedzieli na zaproszenie,
mimo ¿e podczas uroczystoœci
ods³oniêto tablicê upamiêtnia-
j¹c¹ Jerzego Waszyngtona. Nie
zawiód³ natomiast komendant

po³udniowopraskiej policji,
który przys³a³ swoich zastêp-
ców i dzielnicow¹. 

Ogród przy Waszyngtona to
w sumie 22,5 hektara terenu
i ponad 400 dzia³ek. Powsta³
w 1939 roku. „Kronika ogrodu”
podaje, ¿e przed II wojn¹ œwia-
tow¹ by³y tu niemo¿liwe do
przebycia bagna i ³¹ki. Z cza-
sem – wielkim nak³adem pracy
i kosztów, teren pociêto rowa-
mi. 

„Wodê kana³ami doprowa-
dzono do Wis³y, a na miejscu
bagna powsta³ nasz Ogród,
wspania³a zieleñ dla miasta –
czytamy w „Kronice”. 

Co z ow¹ „wysp¹ wœród ba-
gien” dzia³o siê podczas wojny

– nie bardzo wiadomo, bo po-
przedni prezes Ogrodu… wy-
przeda³ jego archiwa na maku-
laturê. Po wojnie warszawiacy,
którzy dostali przydzia³, rozpo-

czêli pracê, by uczyniæ Ogród
miejscem wspólnego wypo-
czynku.

- To by³a naprawdê ciê¿ka ha-
rówka – wspomina Waldemar

Habetin, prezes Ogrodu, odzna-
czony podczas uroczystoœci Z³o-
tym Medalem za zas³ugi dla
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kow-
ców. – Trzeba by³o ten mokry te-
ren osuszyæ, podnieœæ o 50 cm,
zelektryfikowaæ. To wszystko by-
³y czyny spo³eczne – podkreœla.

Dzia³ki po wojnie by³y
domen¹ Zarz¹du Pracowni-
czych Ogrodów Dzia³kowych.
To on decydowa³, kto dostanie
swój kawa³ek ziemi. Wœród
dzia³kowiczów byli wiêc g³ów-
nie robotnicy, ale i wojskowi
oraz pozostali przedstawiciele
s³u¿b mundurowych. 

- Nikt nie dosta³ tego za dar-
mo, tu siê naprawdê ciê¿ko pra-
cowa³o - podsumowuje Walde-
mar Habetin. – Byli wœród tych
ludzi powstañcy warszawscy
i ¿o³nierze AK, którzy i tak wie-
le w ¿yciu stracili – dodaje. 

Czas œwietnoœci Ogrodu przy-
pad³y na lata 70. ubieg³ego wie-
ku. - By³o tu naprawdê bezpiecz-
nie - wspomina Barbara Frydry-
chiewicz, wiceprezes Zarz¹du
Ogrodu. – Mo¿na by³o spêdziæ

ca³y urlop na dzia³ce, a i towa-
rzystwo by³o przemi³e – dodaje.

Dziœ najwiêksz¹ bol¹czk¹
Ogrodu s¹ kradzie¿e, podpalenia
i inne przejawy niszczenia cu-
dzego mienia. Niektóre dzia³ki
upodobali sobie bezdomni
i dzia³kowiczom trudno siê ich
pozbyæ. – Radzimy sobie jak
mo¿emy, ale nie staæ nas na
ochronê – mówi wiceprezes. 
– Na szczêœcie nasza dzielnicowa
bardzo siê anga¿uje, ma dy¿ury
w naszym biurze w ka¿dy pierw-
szy wtorek miesi¹ca – dodaje.

W dniu Jubileuszu, Zarz¹d
Ogrodu ma bardzo jasn¹ wizjê,
co do jego przysz³oœci.

– Chcemy, by urbaniœci i ar-
chitekci uwzglêdnili w planach
zagospodarowania przestrzen-
nego nasz Ogród – podkreœla
Waldemar Habetin. – Na pewno
nie pozwolimy, by ktokolwiek
maj¹cy zakusy na ten teren do-
pi¹³ swego. Przecie¿ taki ogród
to potê¿na dawka zdrowia dla
naszego miasta i to za darmo! 
– przekonuje Habetin.

Marta Maruna
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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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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

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

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.
Informacje: tel. 790-411-497; www.studiobuffo.com.pl

Rodzinny Ogród Dzia³kowy im. J. Waszyng-
tona to ju¿ kawa³ historii. Ostatnio ob-
chodzi³ jubileusz 70-lecia. Rocznica to
okazja do wspomnieñ, ale i bardzo kon-
kretnych planów na przysz³oœæ. 

Pamiętajcie o ogrodach

Rozmawiamy z Januszem
Józefowiczem, dyrektorem
Teatru Buffo i za³o¿ycielem
Studia Artystycznego Me-
tro dzia³aj¹cego przy tym
teatrze ju¿ 17 sezon.

- Sk¹d pomys³ na studio artystycz-
ne?

Janusz Józefowicz: - Zdobyliœmy
doœwiadczenie przy pracy z m³odymi
uzdolnionymi ludŸmi, przy realizacji
przedstawienia Metro. Wykszta³cili-
œmy ich. Ukszta³towa³a siê przy tym
kadra wspania³ych pedagogów. Trzeba

by³o to wykorzystaæ. I tak powsta³ po-
mys³ utworzenia Metra Artystycznego. 

- Tyle lat, to swoisty rekord, ale
i marka.

- To siê cieszê. Chocia¿ nie wiedzia-
³em, ¿e a¿ tyle.

- Jaki by³ program tamtych zajêæ?
- W³aœciwie, taki sam jak dzisiaj.

Chodzi³o nam o przygotowanie dziec-
ka ewentualnie utalentowanego, do
pracy w teatrze muzycznym. S¹ to
wszystkie techniki takie jak taniec,
akrobatyka, zajêcia wokalne, zajêcia
aktorskie. Mia³y one daæ dzieciom
ogólne pojêcie i umiejêtnoœci, które
przydaj¹ siê w teatrze muzycznym. 

- Legend¹ by³y „zajêcia z mi-
strzem”na które wali³y t³umy dzie-
ciaków. Pamiêta pan, kto by³ tym
mistrzem i je prowadzi³?

- Pewnie jakiœ mistrz.
- To by³ Janusz Józefowicz.
- Tak, tak, tak. Ale na powa¿nie.

Wpadamy do tej szko³y razem z Ja-
nuszem Stok³os¹. I obserwujemy
dzieciaki i m³odzie¿, czy w przy-
sz³oœci te najbardziej utalentowane
maj¹ szansê znaleŸæ siê w zespole
naszego teatru. Staramy siê tym lu-
dziom stworzyæ jak¹œ szansê. Tak na
przyk³ad by³o w przypadku Romea
i Julii. To pewnie jest jedn¹ z atrak-
cji naszej szko³y. Wa¿ne te¿ jest dla
nich, ¿e maj¹ bezpoœredni kontakt
z naszym teatrem, a my mamy bez-
poœredni kontakt z nimi. Myœlê, ¿e

to jest proces wci¹¿ trwaj¹cy. Maj¹c
tak¹ m³od¹ grupê, myœlimy ca³y czas
o repertuarze dla nich. I to jest wiel-
ka rola dla Janusza Stok³osy i dla
mnie. 

- Studio Artystyczne Metro rozpo-
czyna swój nowy rok - 5 wrzeœnia,
czyli jak ju¿ wspominaliœmy 17 se-
zon. Jakby pan zaprosi³ dzieci i m³o-
dzie¿ do udzia³u w nich?

- M³ody cz³owieku, je¿eli czujesz,
¿e drzemi¹ w tobie jakieœ artystyczne
talenty, to przyjdŸ do nas. Nawet, ¿eby
sprawdziæ, czy warto iœæ za swymi ma-
rzeniami, czy zmieniæ kierunek swoich
zainteresowañ. Ale na pewno szko³a
daje pogl¹d, co to znaczy artysta sceny
muzycznej. 

- Dziêkujemy za rozmowê.
DaF.

WARTO IŚĆ ZA MARZENIAMI

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! 
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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”!!!

W tym roku dzieci najczê-
œciej spêdza³y wakacje na kolo-
niach i obozach, jednak spora
grupa warszawskich uczniów
korzysta³a z akcji Lato w mie-
œcie. Dziêki wsparciu Ratusza
dzieci mog³y odwiedzaæ sto-
³eczne p³ywalnie, ogródki jor-
danowskie i place zabaw, a tak-
¿e  ogród zoologiczny. 

Na pocz¹tku roku mi³o jest
te¿ zaimponowaæ kolegom wy-
posa¿eniem tornistra czy mod-
nym piórnikiem. A to z kolei
stres dla rodziców. Bo koszt
najtañszej wyprawki to kwota
ponad dwustu z³otych. Do
pierwszej klasy szko³y podsta-
wowej oprócz podrêczników
trzeba kupiæ zeszyty, piórnik,
kredki, farby, blok, a tak¿e strój
galowy. Z czasem wydatki ro-
sn¹, bo i ceny podrêczników ro-
sn¹ wprost proporcjonalnie do
wieku ucznia. 

Dla najubo¿szych rodzin do-
brym rozwi¹zaniem jest sko-
rzystanie z pomocy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, który od
10 lat przygotowuje wyprawki
szkolne dla uczniów z najubo¿-
szych rodzin. PCK przez ca³y
sierpieñ zbiera³o na ten cel fun-
dusze kwestuj¹c na ulicach. Do
akcji chêtnie w³¹czy³y siê te¿
du¿e firmy i hurtownie papier-
nicze, które bezinteresownie
pomagaj¹ wyposa¿yæ dzieci do
szko³y. W ci¹gu ostatnich dzie-
siêciu lat w wyprawki uda³o siê
wyposa¿yæ ponad 80 tysiêcy

najbiedniejszych dzieci z ca³ej
Polski. Niestety z pomocy PCK
skorzystaæ mog¹ jedynie
uczniowie m³odszych klas
szkó³ podstawowych. 

1 wrzeœnia swoje podwoje
otworzy³y wszystkie sto³eczne
podstawówki, gimnazja, licea,
technika i szko³y zawodowe. 

W³adze Pragi Po³udnie powi-
ta³y nowy rok szkolny wraz
z uczniami (na zdjêciu) gimna-
zjum nr 28 im. Gen. Bryg.
Franciszka Sznajdego przy ul.
Umiñskiego 11. Gimnazjaliœci
z Umiñskiego bêd¹ w nowym
roku æwiczyæ w nowej sali gim-
nastycznej wybudowanej w no-
wym skrzydle budynku szko³y.

Do tej pory lekcje wf-u odby-
wa³y siê w pomieszczeniach za-
stêpczych. Miêdzy innymi w ha-
li „Angorska” lub zastêpowa³y
je zajêcia na basenie „Wodnik”.

Teraz uczniowie bêd¹ mieli do
dyspozycji: pe³nowymiarow¹
salê gimnastyczn¹ do siatkówki
i koszykówki, a tak¿e ma³¹ salê
gimnastyczn¹ do gimnastyki ko-
rekcyjnej, tañca itp., oraz salê
z przeznaczeniem na si³owniê.
Do tego przy sali wybudowano
cztery szatnie z pe³nym wêz³em
sanitarnym – toalety i prysznice. 

W szkole poprawi³y siê rów-
nie¿ warunki organizacyjne.
Nauczyciele WF wreszcie ma-
j¹ swój pokój, uruchomiony
zosta³ gabinet lekarski, a sprzêt
sportowy mo¿na przechowy-

waæ w magazynie. W szkole
jest te¿ sala multimedialna, co
z pewnoœci¹ pomo¿e uczniom
w nauce. Inwestycja kosztowa-
³a prawie 6 milionów z³otych.
Szko³a zamierza udostêpniæ
now¹ salê œrodowiskom lokal-
nym; planowane s¹ tam zajêcia
w ramach programów „Otwar-
ta sala” oraz „Miêdzyszkolne
zajêcia pozalekcyjne”. Bo
przecie¿ rok szkolny to nie tyl-
ko nauka. Czas wolny po szko-
le te¿ trzeba czymœ wype³niæ.

mkp

GORÊCEJ
W WAWRZE

Ostatniego dnia sierpnia odby³a
siê sesja Rady Dzielnicy Wawer.
Choæ tego popo³udnia ju¿ dawa³
siê odczuæ jesienny ch³odek, to
wokó³ wawerskiego samorz¹du
zaczê³o robiæ siê coraz gorêcej...

Jesienny ch³odek nie przeszkodzi³ kilkudzie-
siêciu mieszkañcom Miêdzylesia przybyæ na se-
sjê rady. Protestowali oni przed nadmiern¹ rozbu-
dow¹ ul. ¯egañskiej i przed zamian¹ jej (wraz
z ul. Zwoleñsk¹ i al. Dzieci Polskich oraz tune-
lem pod torami kolejowymi) w „trasê tranzyto-
w¹”. Mieszkañcy ¿¹dali obwieszczenia konsulta-
cji spo³ecznych w tej sprawie. Jak siê jednak oka-
za³o ta kwestia nie by³a przedmiotem obrad rady,
gdy¿ samorz¹dowcy jeszcze bêd¹ siê nad ni¹ po-
chylali w komisjach. Radny Andrzej Krasnowol-
ski zwróci³ uwagê, ¿e gdyby taka rzetelna infor-
macja ukaza³a siê w wydawanym przez urz¹d
„Kurierze Wawerskim”, to mieszkañcy Miêdzy-
lesia nie musieliby protestowaæ przed dzielnico-
wym ratuszem.

Zreszt¹ doœæ mocno oberwa³o siê w czasie sesji
zarówno „Kurierowi Wawerskiemu”, jak i An-
drzejowi Muratowi redaktorowi naczelnemu tego
urzêdowego biuletynu. Radni opozycji wykazy-
wali nierzetelnoœæ i przek³amania w publikacjach
wydawanej za publiczne pieni¹dze urzêdowej ga-
zetki. Da³o siê s³yszeæ, ¿e jej ton przypomina naj-
gorsze czasy propagandy rodem z PRL-u. Radni
rz¹dz¹cej Wawrem Platformy Obywatelskiej
wraz z burmistrzem Jackiem Duchnowskim
próbowali uci¹æ dyskusjê, bronili gazetki i starali
siê wykazaæ jej rzetelnoœæ i niezale¿noœæ. Sz³o im
doœæ marnie, gdy¿ trudno mówiæ o rzetelnoœci
i niezale¿noœci dziennikarskiej, skoro redaktor
naczelny i g³ówny autor tekstów jest jednocze-
œnie rzecznikiem urzêdu Wawra, czyli pracowni-
kiem podleg³ym zarz¹dowi tej dzielnicy. Radni
zwrócili te¿ uwagê, ¿e te same artyku³y co
w „Kurierze Wawerskim” ukazuj¹ siê w innym

periodyku kolportowanym na terenie dzielnicy,
czyli w „Linii Otwockiej”...

Radny Maciej Kulesza pyta³ burmistrza, czemu
wg informacji z lipcowego „Kuriera Wawerskie-
go” wszystkie wawerskie punkty darmowego czi-
powania psów znajduj¹ siê w... Wilanowie! Wy-
jaœniaj¹cej odpowiedzi, niestety, nie uzyska³.

Burzliwie zrobi³o siê tak¿e przy debatowaniu
nad planem zagospodarowania obszaru Kolonii
Borków ZagóŸdŸ. – Na naszej ma³ej, czterystume-
trowej dzia³ce, ma byæ wyburzony nasz dom! – alar-
mowa³a Joanna Kornacka, która wraz z grup¹ s¹-
siadów dopiero co dowiedzia³a siê o planach dziel-
nicy (na zdjêciu). Radni zdecydowali, ¿e z proble-
mem przyby³ych na sesjê w³aœcicieli nieruchomo-
œci w Kolonii Borków ZagóŸdŸ ma zmierzyæ siê
Rada Warszawy.

Bardzo gor¹cy temat wywo³a³ W³odzimierz Za-
lewski wiceprzewodnicz¹cy Rady Wawra, który
wraz z grup¹ rajców za¿¹da³ zwo³ania nadzwyczajnej
sesji poœwiêconej budowie basenu w Aninie. O nie-
prawid³owoœciach, opóŸnieniach i dziwnych zdarze-
niach zwi¹zanych z t¹ najwiêksz¹ dzielnicow¹ inwe-
stycj¹ „Mieszkaniec”, jako pierwszy, pisa³ w lipcu
(Nr 14 dostêpny na stronie: www.mieszkaniec.pl).
Wywo³any przez nas temat podchwyci³y inne me-
dia. Sprawa wydaje siê byæ „bardzo rozwojowa”.
Nadzwyczajna sesja odbêdzie siê prawdopodobnie
w poniedzia³ek 7 wrzeœnia. Zapewne znów bêdzie
gor¹co... ar

Witaj szkoło w nowej sali!
Pierwszy dzwonek w nowym roku szkol-
nym to dla wielu dzieci moment stresuj¹-
cy. Po pierwsze nauka, a po drugie… ka¿-
dy uczeñ marzy, by pochwaliæ siê wspo-
mnieniami wakacyjnych przygód. 
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

JJeessiieennnnee  pprrzzeessąąddyy??  WW ssaamm
rraazz  pprrzzyy  „„bbaabbsskkiieejj””  hheerrbbaattccee..

PPaajjąąkk – zabicie go to deszcz
lub pech. Jeśli chodzi po tobie
– da szczęście. Francuzi ma−
wiają o pająkach „le matin – le
chagrin; le soir – l'espoir”: zo−
baczenie go rano oznacza
smutek, a wieczorem – na−
dzieję.

PPaarraassoollkkaa  – otwieranie jej
w słoneczny dzień sprowadzi
deszcz.

RRęękkaawwiicczzkkii – nie dawaj ich,
lecz – choćby symbolicznie –
„wymień” na coś innego, ale nie
na pieniądze.

SSttooppyy – jeśli swędzą – za−
powiedź wyjazdu. Chyba, że
bywasz na basenie – może to
być banalna grzybica…

NNoottaattkkii,,  zzeesszzyytt  cczzyy  kkssiiąążżkkaa
− gdy spadną, natychmiast je
przydepnij, by wiedza nie „ucie−
kła”.

ŻŻoołłęęddzziiee – w domu przyno−
szą zdrowie i szczęście, w wo−
reczku, misie czy w formie lu−
dzików z żołędzi, plasteliny
i zapałek.

KKaasszzttaannyy – podobnie, lecz
jeden, najładniejszy, noś za−
wsze w kieszeni lub torebce. 

CChhuusstteecczzkkii  ddoo  nnoossaa – nie
dajemy, lecz symbolicznie
„sprzedajemy” za grosik, by
przyjaźń lub miłość nie wsiąk−
nęła w nie.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć,,  ddllaacczzeeggoo  ii ww jjaakkii  ssppoossóóbb  ppoowwiinnnniiśśmmyy  wwssppiieerraaćć

ppoollsskkąą  pprrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśćć.. Ostatnio sporo pisano o tym, że nawet
myjąc samemu, a nie w myjni swoje auto, zubożamy dochód naro−
dowy o kwoty, jakie wpłaciłaby do budżetu myjnia, rozliczając do−

chód z tej usługi. Dzisiaj zatem kilka uwag o ekonomii, wprost z internetu. Niekoniecz−
nie na poważnie. Siódma, dzwoni poczciwy rosyjski budzik. Wstaję, włączam małe, ja−
pońskie radyjko, zakładam amerykańskie spodnie, wietnamski podkoszulek i chińskie te−
nisówki. Z angielskiej lodówki wyciągam austriackie piwo. Siadam przed koreańskim
komputerem i zlecam internetowy zakup sadzonek w Holandii; płacę za pośrednictwem
niemieckiego banku. Następnie wsiadam do czeskiego samochodu; jadę do francuskiego
hipermarketu na zakupy. Po uzupełnieniu zapasów o hiszpańskie pomidory, węgierską
paprykę, belgijski ser i bułgarskie wino wracam do domu, siadam na włoskiej kanapie
i w polskiej gazecie czytam ogłoszenia „Zatrudnię…”. No i znowu nie ma nic... Dlacze−
go, do diabła, w Polsce ciągle nie ma pracy! CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Jesieñ. Czas na buraki – samo zdrowie!

✓✓ Barszcz rosyjski: kilka buraków, cebulê, 1-2 czerwone pa-
pryki, 2 niedu¿e marchewki i jedno jab³ko pokroiæ w niedu¿¹ kost-
kê, dusiæ na 3-4 ³y¿kach mas³a oko³o 10 minut. Dodaæ pokrojone
w paski, namoczone suszone grzyby i puszkê czerwonej fasoli,
a tak¿e sporo mielonego kminku, tymianek, sól, pieprz. Zalaæ go-
r¹c¹ wod¹, gotowaæ do miêkkoœci oko³o 20-30 minut. Pod koniec
doprawiæ sokiem cytrynowym i cukrem. Powinno byæ gêste!

✓✓ Buraki marynowane: jednakowe, malutkie buraczki (najlepsze – wielkoœci orze-
cha w³oskiego) umyæ, ugotowaæ, obraæ ze skórki. Do przygotowanych, wyparzonych
s³oiczków wrzucaæ liœæ laurowy, plasterek ostrej cebuli, pó³ z¹bka czosnku, kilka zia-
ren ziela angielskiego i czarnego pieprzu, wype³niæ ca³ymi burakami. Przygotowaæ za-
lewê: na litr wody ³y¿ka soli i dwie cukru plus ocet jab³kowy, do smaku (musi byæ bar-
dzo wyraziste). Zagotowaæ, zalaæ gor¹c¹, zakrêcaæ s³oiki a nastêpnie w³o¿yæ je na 20
minut do piekarnika, nastawionego na minimum. Œwietne do zimnych miês!

✓✓ Buraki ze œmietan¹: ugotowane buraki i spor¹ cebulê zetrzeæ na tarce, podsma-
¿yæ bardzo wolno na maœle, stale mieszaj¹c. Osoliæ. Po oko³o 5 minutach dodaæ ³y¿-
kê – dwie chrzanu, zalaæ kwaœn¹ œmietan¹ (mo¿e byæ wymieszana z odrobin¹ m¹ki,
dla zagêszczenia).

✓✓ Buraki – sa³atka: 3 z¹bki czosnku utrzeæ z sol¹. Dodaæ 2 ³y¿ki majonezu i 2 gê-
stego jogurtu lub œmietany i trochê dobrego sosu sojowego (bez karmelu). Ugotowa-
ne buraki pokroiæ w bardzo cienkie plasterki, posoliæ, dodaæ 1-2 garœcie sa³aty ro-
szponki i 2-3 ³y¿ki p³atków migda³owych. Zalaæ sosem, wymieszaæ, oziêbiæ. Gdy zbyt
ma³o kwaœne, dodaæ soku cytrynowego.

✓✓ Buraki z owocami: znakomite do miês zimnych i na gor¹co, zw³aszcza schabu
i indyka. Ugotowane, obrane buraki pokroiæ w kostkê 1x1 cm, skropiæ octem balsa-
micznym (nie innym!), lekko posoliæ, w³o¿yæ do lodówki na min. 30 minut. W³o¿yæ je
do rondelka wraz z drylowanymi wiœniami (oko³o 1/3 iloœci buraków), dodaæ do sma-
ku cukru (tylko br¹zowego), sporo imbiru, cynamonu, mielony bia³y pieprz i kilka goŸ-
dzików, podlaæ odrobin¹ wody. Dusiæ oko³o 15 minut. M¹kê (najlepiej ziemniaczan¹)
rozmieszaæ z sokiem z wiœni i z buraków, wlaæ do rondelka, zagotowaæ mieszaj¹c. 
Pycha! PPyysszznnaa  JJóózziiaa
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ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Noc. Zawiany mąż wraca do domu. W ciemno−

ści wpada na szafę, z rumorem przewraca krze−
sło, wreszcie woła do żony: − Zocha! Zacznijże na−
rzekać, bo nie mogę po ciemku trafić do łóżka!

☺ ☺ ☺
Lekarz do pacjentki: 
− Nie podoba mi się pani, nie podoba...
− A z pana to dopiero zezowata pokraka!

☺ ☺ ☺
Sąsiadka do sąsiadki: − Koniecznie poproszę mojego lekarza

o skierowanie na EKG. Po ostatnim czułam się tak wspaniale!
☺ ☺ ☺

Rodzina wygrała komputer. Ojciec naradza się z dziećmi,
które z nich go otrzyma: − Hm… Kto jest najbardziej posłu−
szny? Kto nigdy nie pyskuje? Kto robi wszyściutko, co każe
mama? Na to dzieciaki chórem: − No… dobra, tato, kompu−
ter jest twój!

☺ ☺ ☺
Małżeństwo wychodzi z restauracji. Mąż do żony: − Zwario−

wałaś?! Dałaś szatniarzowi stówę?!
− A widziałeś, jaki mi dał super płaszcz!? WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

W najbli¿szym czasie najwiêcej bêdzie siê dzia-
³o w ¿yciu Baranków urodzonych w marcu. Rzu-
cisz siê w wir ró¿nych spraw, bêdziesz bardziej
chêtny do prowadzenia aktywnego trybu ¿ycia.
Twoje ¿ycie nabierze tempa, bêdzie wiêcej pil-
nych spraw do za³atwienia. Istnieje nadzieja, ¿e
znajdziesz czas dla najbli¿szych Ci osób, które
teraz tak bardzo spragnione s¹ Twojego towa-
rzystwa.

 BYK 22.04-21.05
Twoje marzenia o super karierze na razie siê nie
spe³ni¹. Rzeczywistoœæ mo¿e okazaæ siê mniej
kolorowa, wiêc trzeba siê liczyæ z przeszkodami.
Swoje plany powinieneœ budowaæ na solidnych,
materialnych podstawach. Nie mo¿esz sobie
mówiæ, ¿e jakoœ to bêdzie. Wiara w dobry los na
pewno pomaga, ale teraz by³oby lepiej, gdyby
by³a wsparta zasobnym portfelem. Twoim do-
brym przyjacielem jest teraz Panna z Kozioro¿-
cem. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Postaraj siê prze³amaæ swoj¹ nieœmia³oœæ i wy-
rzuæ z serca z³e wspomnienia. Sprzyja Ci letnia
pogoda, czujesz, ¿e oddychasz pe³n¹ piersi¹
i masz w sobie du¿o wdziêku, który przyci¹ga
p³eæ przeciwn¹. Planety Ci sprzyjaj¹, niewinny
romans mo¿e siê przekszta³ciæ w trwa³y zwi¹-
zek, zw³aszcza, gdy na swojej drodze spotkasz
Wagê lub Wodnika. Omijaj szerokim ³ukiem
Skorpiona. 

�� RAK 22.06-22.07
Pilnuj swojego zdrowia, szczególnie w tym mie-
si¹cu. Picie ch³odnych napoi mo¿e Ci nie wyjœæ
na zdrowie. W ¿yciu uczuciowym w pierwszej
dekadzie miesi¹ca mo¿esz siê miotaæ miêdzy
radoœci¹ a smutkiem. Zw³aszcza, jeœli na Twoim
palcu lœni obr¹czka, zachowuj siê taktownie
i unikaj niepotrzebnych k³ótni. Powoli wszystko
wróci do normy. 

�� LEW 23.07-23.08
W najbli¿szym czasie na pewno nie bêdziesz
siê nudziæ. Czeka Ciê wiele spotkañ towarzy-
skich, zawodowych i wypadów w miasto. Ujem-
n¹ stron¹ takiego urozmaiconego trybu ¿ycia
bêdzie koniecznoœæ wydawania pieniêdzy.
W pracy bez wiêkszych wyzwañ i nawa³u obo-
wi¹zków. Natomiast w uczuciach czeka Ciê wie-
le mi³ych i romantycznych wra¿eñ. 

�� PANNA 24.08-23.09
Wrzesieñ zapowiada siê jako czas zmian
w Twoim ¿yciu: przede wszystkim rozwi¹¿¹ siê
ró¿ne problemy rodzinno-domowe. Przekonasz
siê, ¿e mo¿liwa jest realizacja tych planów, które
odk³ada³eœ na „lepsze czasy” – bo te lepsze w³a-
œnie siê zaczynaj¹! W pracy te¿ korzystne zmia-
ny, wiêcej bêdzie zale¿a³o od Ciebie i Twoich
decyzji. Tryb ¿ycia mo¿esz prowadziæ taki, jaki

zupe³nie siê nie podoba lekarzom, ale…nie po-
winno Ci to zaszkodziæ… 

�� WAGA 24.09-23.10
Humor na pewno poprawi¹ Ci drobne zastrzyki
finansowe np. premia lub nagroda. A mo¿e zo-
staniesz obdarowany jakimœ mi³ym prezentem?
W Twojej pracy wszystko mo¿e u³o¿yæ siê jak na
zamówienie. Bêdziesz siê cieszyæ sympati¹
wspó³pracowników i otoczenia. Zaczniesz otrzy-
mywaæ nêc¹ce propozycje, a jeœli d¹¿ysz do ja-
kiegoœ celu, na pewno zdo³asz siê do niego
przybli¿yæ. 

�� SKORPION 24.10-23.11
W najbli¿szym czasie bêdzie trochê zamiesza-
nia, poœpiechu. Jak zwykle, gdy zwalaj¹ siê na
g³owê niechciane obowi¹zki, mo¿e Ci to napsuæ
krwi, ale raczej nie ma wiêkszych powodów do
obaw. Bardziej wci¹gaj¹ce oka¿¹ siê sprawy po-
zazawodowe. Pod koniec miesi¹ca mo¿liwy
szczêœliwy traf: wygrana lub dodatkowe pieni¹-
dze… z nieoczekiwanego Ÿród³a.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nie licz, ¿e uda Ci siê wymigaæ od powa¿nych
obowi¹zków. Czeka Ciê sporo pracy. Postaraj
siê zaprezentowaæ z jak najlepszej strony, by
doceniono Twoje kwalifikacje zawodowe i po-
czucie odpowiedzialnoœci. Postaraj siê ograni-
czyæ swoje wydatki, bo mog¹ Ci siê one wy-
mkn¹æ spod kontroli i sam nie bêdziesz wie-
dzia³, na co posz³y ciê¿ko zarobione pieni¹dze. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Dopisze Ci szczêœcie do ludzi. Dziêki ich ¿yczli-
woœci uda siê Tobie osi¹gn¹æ wiêcej i ³atwiej, ni¿
gdybyœ sam musia³ przedzieraæ siê przez
g¹szcz przeszkód. Masz dobry moment na ku-
powanie rzeczy trwa³ego u¿ytku lub inwestowa-
nie w siebie. Mo¿e zapisz siê na jakiœ kurs jêzy-
kowy lub do fitness klubu.

�� WODNIK 21.01-19.02
Miesi¹c zapowiada siê ulgowo, bez wiêkszych
zmartwieñ i k³opotów, ale i bez nadzwyczajnych
wydarzeñ. Musisz mieæ teraz trochê czasu, aby
zaj¹æ siê sob¹. Z pewnoœci¹ siê nie przepracu-
jesz. Nie wpadaj z jednej skrajnoœci w drug¹.
Lenistwo nie op³aca siê nigdy, chyba, ¿e bêdzie
to tzw. „twórcze lenistwo” w trakcie którego wy-
myœlisz jak¹œ strategiê dzia³ania lub przemyœlisz
sobie kilka interesuj¹cych pomys³ów.

�� RYBY 20.02-20.03
Czeka Ciê wiele przyjemnoœci i rozrywek. Bê-
dzie Ci – ku uciesze najbli¿szych – dopisywa³
dobry humor. Mimo, ¿e s³oñce i ³adna pogoda
wp³ywaj¹ destabilizuj¹co na wszystkich, pamiê-
taj, ¿e nie mo¿esz pozwoliæ sobie na zbyt du¿o
luzu. Samotne Rybki mog¹ liczyæ na ciekaw¹
znajomoœæ. Wyka¿ siê tolerancj¹ – to pomo¿e Ci
zjednaæ sobie przyjaciela.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 14/2009: „Leniwy dwa razy robi”. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ wylosowa³a p. Anna Zakrzewska z ul. P³owieckiej. Wa¿ne do 18.09.br.
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AUTO−MOTO

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

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

� Piec gazowy Junkers, ma³o
u¿ywany. Tel. 022 810-78-95 

(wieczorem)

FINANSE

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

0606-763-006
�Ksiêgowe. Tel. 0509-801-381

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki –
nauczyciel. Tel. 601-20-93-41
��ANGIELSKI – m³odzie¿, do-
roœli, t³umaczenia. Doœwiadcze-
nie, solidnie. Przygotowanie do
matury FCE. Tel. 022 610-42-22; 

0603-213-341
�� FRANCUSKI, ROSYJSKI
– T³umaczenia przysiêg³e, in-
¿ynieryjne, handlowe. Bez po-
œredników. Tel. 0601-35-18-64
�� FRANCUSKI - NAUCZY-
CIEL. Tel. 022 673-69-26
� Fizyka/matematyka. Matury.
Doje¿d¿am. Dr. Tel. 606-154-798
� Liceum dla doros³ych. 
Tel. 517 77 40; www.elita.waw.pl
� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 022 517-77-40, 
022 310-27-40, fax. 022 879-87-66

� Policealna Szko³a Zawodo-
wa Tel. 517 77 40; 

www.elita.waw.pl
� Matematyka. 

Tel. 604-839-615
� Matematyka – dojazd. 

Tel. 0691-870-045
� Matematyka, fizyka – kore-
petycje. Wawer. 

Tel. 022 615-81-50; 
603-581-282

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

- szko³a policealna. 
Tel. 517 77 40

� Opiekunka/guwernantka -
szko³a policealna. Tel. 517 77 40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Gara¿ na magazyn 30 m kw.,
Marysin Wawerski. 

Tel. 505-029-659

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� 4 POKOJE NA SASKIEJ
KÊPIE. TEL. 500-017-205
� Mieszkanie do 40 m kw.
w Rembertowie. 
Tel. 022 611-87-57 (po 16.00)

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� 3 POKOJE (49 M.KW.) NA
SASKIEJ KÊPIE. 

TEL. 500-017-205
� Dom w Rembertowie – pow.
ok. 160 m kw. na dzia³ce 924
m kw. Tel. 022 611-87-57 

(po 16.00)
� Gara¿ murowany ul. Garwo-
liñska róg Szklanych Domów. 

Tel. 609-057-939
� Gara¿ murowany 19 m kw.
w Weso³ej. Tel. 784-569-379

DAM PRACĘ

� Absolwenta technikum bu-
dowlanego do pomocy
w nadzorze produkcji w zak³a-
dzie prefabrykacji betonowej. 

Tel. 0605-26-98-98
� Chêtnego i dyspozycyjnego
do pomocy przy nadzorze pro-
dukcji w zak³adzie prefabryka-
cji betonowej. 

Tel. 0605-26-98-98
� Do nadzoru w zak³adzie pre-
fabrykacji betonowej. 

Tel. 0605-26-98-98
� 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
� Presera samodzielnego zatru-
dniê w firmie na Marysinie. 

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

� Rencistkê do sprz¹tania
w firmie na 1/2 etatu. 

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

SZUKAM PRACY

� Emerytka – prace domowe. 
Tel. 022 671-75-19

� Zaopiekujê siê dzieckiem. 
Tel. 517-482-438

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;

www.kancelariaprawnaraguza.pl
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
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 two-
rzywa sztucznego, wysoka od-
pornoœæ – 130, z³; ³awki ogro-
dowe z oparciem na ¿eliwnych
nó¿kach, solidne – 250 z³. Ul.
Komorska 48. 

Tel. 0697-104-304
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE. TANIO
I SOLIDNIE! 

Tel. 0500-336-607 
�� Pomogê finansowo starszej
samotnej osobie w zamian za
zapis nieruchomoœci. 

Tel. 022 610-45-07

� Posiadam lokal z dzia³alno-
œci¹ handlow¹ w Falenicy.
Przyjmê poœrednictwo handlo-
we, us³ugowe, inne. 

Tel. 506-119-210

SPORT

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

Tel. 022 870-52-72

USŁUGI

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

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

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

Tel. 0512-139-430
�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka, Promocja dekoder
Polsatu za 99 z³, 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 – na-
ziemne. Sprzeda¿, monta¿, na-
prawa, gwarancja!

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;
0604-798-744

�� 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, HYDRAULI-
KA. Tel. 0694-809-402
� Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 022 671-05-82
�� G³adŸ, malowanie. 

Tel. 606-181-588
�� Hydrauliczne - G³owacki. 

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

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

0607-773-106
� 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,
g³adŸ – doœwiadczenie. 

Tel. 022 810-90-22
� Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, garderoby, nietypowe za-
budowy. Tel. 602-726-376
�� 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
� Przeprowadzki. 

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

Tel. 0506-767-073
�� 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
�� Tapicerskie. 

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

602-440-484
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
� Wynajem autokarów: 33
miejsca, 43 miejsca oraz 50
miejsc – wesela, uroczystoœci,
przewozy dzieci na basen. 

Tel. 022 870-57-15; 
0602-269-607

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

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

Tel. 022 610-88-27; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

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

OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski. 
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 022 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 022 810-64-12.  Przygot. do druku: MAWA Press tel. 022 870-71-35. Druk:
„ODDI”, tel./fax 048 613-31-88. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych Redakcja
i Wydawca nie odpowiadaj¹.

Nak³ad: 
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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 

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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REKLAMA REKLAMA

KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

WIELKA PROMOCJA
na fotele obrotowe 
i krzes³a biurowe.

Sprawne, dzia³aj¹ce.
Ceny od 25 z³, 

bardzo du¿y wybór!

zapraszamy na ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; tel. (022) 612-13-40; (022) 424-64-35

www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl

Polecamy szeroki wybór mebli i sprzêtów:
�� domowych – pokoje, kuchnie, ³azienki, balkony, piwnice, gara¿e, ogrody itp.
�� sklepowych – rega³y, lady, recepcje, stojaki, wieszaki, zabudowy itp.
�� biurowych – biurka, rega³y, gabinety, sto³y, fotele, krzes³a itp.
I wiele innych mebli, sprzêtów i urz¹dzeñ w rewelacyjnych cenach!

CO TYDZIEÑ NOWA OFERTA,
CI¥G£E WYPRZEDA¯E, PROMOCJE, OKAZJE!

W ca³ym kraju odbywaj¹ siê
uroczystoœci zwi¹zane z 70.
rocznic¹ wybuchu drugiej
wojny œwiatowej.
W Rembertowie odby-
³a siê uroczysta msza
œwiêta w koœciele p.w.
œw. O. Rafa³a Kalinow-
skiego. Po nabo¿eñstwie,
delegacja w³adz Rembertowa,
na czele z wiceburmistrzem
Czes³awem Ochenduszka z³o-
¿y³a wieniec przed pomnikiem

upamiêtniaj¹cym Polaków po-
mordowanych przez Niemców
w lasach Kawêczyna. 

� � �
Od 1 wrzeœnia warszawscy

kombatanci oraz uczestnicy
walk o Warszawê w latach
1939-1945 s¹ zwolnieni
z op³at za parkowanie w strefie
p³atnego parkowania, pod wa-
runkiem posiadania karty Po-
wstañca lub Karty Honorowej,
któr¹ mo¿na wyrobiæ w Biurze
Obs³ugi Klienta Zarz¹du Dróg
Miejskich przy ul. Chmielnej
120 oraz ul. Tamka 22/24.
Wiêcej informacji na stronie:
www.zdm.waw.pl

� � �
W najbli¿szym czasie kierow-

cy musz¹ siê liczyæ z utrudnie-
niami w poruszaniu siê po pra-
wej stronie Wis³y. Do 10 paŸ-
dziernika bêdzie trwa³ remont
estakady wjazdowej na Trasê
£azienkowsk¹ z Wa³u Miedze-
szyñskiego w kierunku Rember-

towa. Objazd prowadzi Wa³em
Miedzeszyñskim, ul. Fieldorfa
do ul. Ostrobramskiej. Do 31
paŸdziernika utrudnieñ nale¿y
siê spodziewaæ na ul. Jagielloñ-
skiej na odcinku od Bêdziñskiej
do Toruñskiej. Równie¿ do 31
paŸdziernika maj¹ zakoñczyæ siê
utrudnienia w ruchu na ul. P³o-
wieckiej na odcinku od ul. Ko-
koryczki do ul. Marsa. Obecnie
ruch odbywa siê czêœciowo po
jezdni wschodniej oraz po zli-
kwidowanym pasie dziel¹cym
obie jezdnie. Do 23 grudnia po-
trwaj¹ roboty kanalizacyjne na
ul. Modliñskiej na odcinku od ul.
Animuszu do ul. Mehoffera.

� � �
Dobra wiadomoœæ dla pasa-

¿erów podziemnej kolejki. Ju¿
od wrzeœnia w trasê wyjedzie
nowy poci¹g. Szefowie War-
szawskiego Metra zapewniaj¹,
¿e w nowym sk³adzie popra-
wiono system wentylacji, a ten

szwankowa³ podczas upa³ów.
To czy nowy typ rosyjskich po-
ci¹gów nie bêdzie zmor¹ pasa-
¿erów przekonamy siê ju¿
wkrótce, gdy ostatni z siedmiu
sk³adów wyjedzie na trasê. We
wrzeœniu zast¹pi jeden ze sta-
rych poci¹gów. Rosjanie obie-
cuj¹, ¿e pozosta³e szeœæ no-
wych sk³adów te¿ zostanie
zmodernizowanych.

Powietrze we wnêtrzach ma
mieæ bardziej wydajn¹ cyrkula-
cjê. Do tej pory dostaje siê do
wagonu z jednej strony i pod
sufitem opuszcza pojazd z dru-
giej. Normy spe³nia, niestety
nie czuj¹ tego podró¿ni, bo zda-
niem ekspertów s¹ za niscy.

� � �
W niemal ka¿dy weekend,

w nocy, kosze wrzucane s¹ do
rzeki, dewastowane znaki, do-
szczêtnie palone toalety. Pla¿a
na prawym brzegu wygl¹da jak
plac bitwy, a miasto i policja s¹
bezsilne wobec wandali. Do
koñca paŸdziernika nad Wis³¹
ma stan¹æ 80 koszy i 30 ³awek.
Czy warto? Byæ mo¿e tak, ale
teren nie mo¿e prowokowaæ
wandali. Miasto chce wybudo-
waæ infrastrukturê dla rowerzy-
stów i pieszych. Pomys³ bardzo
dobry, ale kosztowny. 42 milio-
ny z³otych urzêdnicy chc¹ pozy-
skaæ od Marsza³ka Wojewódz-

twa. Pierwsze œcie¿ki zaczn¹ po-
wstawaæ jeszcze w tym roku.

� � �
Rada Warszawy stwier-

dzi³a wygaœniêcie man-
datu Ma³gorzaty Za³ê-
ckiej – wybranej z li-

sty PiS, potem PO, 
a ostatnio niezale¿nej – za

z³amanie zakazu prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej na

miejskim maj¹tku. Zwolniony
mandat radnej ma obj¹æ kandy-
datka z listy PiS, zwi¹zana 
z nauczycielsk¹ „Solidarnoœ-
ci¹” Wanda Krajewska-Hofman
(na zdjêciu).

� � �
30 sierpnia, koncertem inau-

guracyjnym na Uniwersytecie
Muzycznym im. Fryderyka
Chopina (ul. Okólnik 2) rozpo-
cz¹³ siê IX Festiwal im. Franci-
szka Wybrañczyka Sinfonia
Varsovia Swojemu Miastu. Te-
goroczna edycja to a¿ siedem-
naœcie koncertów: szeœæ symfo-
nicznych i jedenaœcie kameral-
nych. Podczas Festiwalu, który
zakoñczy siê 13 wrzeœnia,
Orkiestra uczci swój Jubileusz
– 25-lecie powstania zespo³u.
Tegoroczne koncerty odbêd¹
siê w salach koncertowych Uni-
wersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina, w Amfite-

atrze Parku Sowiñskiego (ze
specjalnym programem skiero-
wanym do najm³odszych melo-
manów), w Studio Koncerto-
wym Polskiego Radia im. W.
Lutos³awskiego oraz w nowej
siedzibie orkiestry przy ulicy
Grochowskiej 272 - by³ym In-
stytucie Weterynarii SGGW.

� � �
W niedzielê 6 wrzeœnia w sa-

mo po³udnie rozpoczn¹ siê VI
Praskie Spotkania z Kultur¹,
czyli Œwiêto ulicy Z¹bkowskiej.
Organizatorzy przygotowali
mnóstwo atrakcji i niespodzia-
nek m.in. Wielokulturow¹ Prze-
prawê Podwórkow¹, paradê
w rytmie samby, zagraj¹ m.in.
zespo³y ba³kañskie, folkowe ze-
spo³y ze S³owacji, zespó³ Max
Klezmer Band, Haydamaky,
Ivan Mladek Banjo Band - autor
hitu „Jo¿in z Ba¿in” (na zdjêciu
poni¿ej), zespó³ Russkaja. Na
placu przy ul. Brzeskiej Polska
Reprezentacja Dziennikarzy ro-
zegra mecz pi³ki no¿nej z Bra-
zyli¹. Bêd¹ pokazy rzemios³a
artystycznego, wystawy malar-

stwa, stoiska z produktami re-
gionalnymi, targi staroci, poka-
zy ¿onglowania dla dzieci itp.     

� � �
Bike pasy, lub jak kto woli

pasy dla rowerów mog¹ staæ siê
sta³ym elementem krajobrazu

sto³ecznych dróg. Ekolodzy
chc¹ wspólnych pasów dla au-
tobusów i rowerzystów. Urzê-
dnicy sk³onni s¹ poprzeæ ten
projekt. Na specjalny pas dla
autobusów zgodnie z przepisa-
mi teraz rowerzyœci nie maj¹
wstêpu. Musz¹ jechaæ œrodkiem
jezdni - miêdzy samochodami
i autobusami. Jak twierdz¹
w ka¿dej chwili mo¿e dojœæ do
wypadku.Wed³ug propozycji
Zielonego Mazowsza mo¿na
zmniejszyæ szerokoœci pozosta-
³ych pasów dla samochodów
osobowych i poszerzyæ buspas
tak, aby znalaz³o siê tam miej-
sce dla rowerów.

Propozycja zyska³a wstêpn¹
akceptacjê urzêdników z ZDM-u.
Rowerzyœci maj¹ nadziejê, ¿e
nie bêdzie to kolejna pusta
obietnica.

� � �
W sobotê 12 wrzeœnia o godz.

8.00 rano w Oœrodku Edukacji
Kulturalnej SBM „Grenadie-
rów” Al. Stanów Zjednoczo-
nych 40 - bêdzie mo¿na skorzy-
staæ z pos³ugi Uzdrowiciela Cli-
ve`a Harrisa (bez biletu). Lecze-
nie jest bezp³atne. Po spotkaniu
przyjmowane s¹ dobrowolne
ofiary. (ab) (mkp) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA

� Festiwal „Literatura na peryferiach” – 03.09. godz. 19.00 -
Klubokawiarnia Legalna ul. Terespolska 4. „Wokulski. Pary¿.
Tajemnica”. Spotkanie z Krzysztofem Rutkowskim. Prezentacja
najnowszej ksi¹¿ki mieszkaj¹cego we Francji polskiego pisarza
i historyka literatury „Wokulski w Pary¿u”, dyskusja o tajemni-
cach „Lalki” Boles³awa Prusa, wstêp wolny; 
� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 – 03.09. godz. 18.00 - Uroczyste otwarcie wystawy „Lito-
grafia” artysty jubilata Henryka Opa³ki. Wystawa czynna od 4 do
25.09. (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11.00-18.00), wstêp
wolny; 13.09. godz. 17.00 – spotkanie z podró¿nikiem Krzyszto-
fem Dworczykiem pt. „Sztokholm – Wenecja Pó³nocy”, wstêp
wolny; 15.09. godz. 18.00 - Wileñscy zagoñczycy, jazda tatarska
i u³ani jaz³owieccy. Kawaleria na Kresach 1919–1939”, wstêp
wolny;
� Dom Kultury „Rembertów” ul.  Komandosów 8 - 9.09. godz.
19.00 - Program muzyczno - poetycki pt.: „Edith Piaf – pieœniarka
mi³oœci” program poœwiêcony ¿yciu i twórczoœci Edith Piaf; 
� Parafia pw. Œw. O. Rafa³a Kalinowskiego, al. gen. A. Chru-
œciela 103 – 17.09. godz. 18.45 - „Który to ju¿ wrzesieñ?” Koncert
poetycko - muzyczny wierszy i pieœni patriotycznych w ramach
akcji „Wrzesieñ miesi¹cem dla Kombatanta” z okazji 70. rocznicy
wybuchu II wojny œwiatowej i Dnia Sybiraka;
� Katedra œw. Floriana – 05.09. godz. 19.30 - koncert Orkie-
stry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcj¹ Maestro Krzysztofa

Pendereckiego pt. „…Tej, która nie zginê³a…” - poœwiêcony
obchodom 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej i 17 wrze-
œnia 1939 r.; godz. 18.00 - w Katedrze Msza Œwiêta w intencji
ofiar;
� Katedra Œw. Micha³a Archanio³a i Floriana Mêczennika -
14.09. godz. 10.00 - msza œw. w intencji ofiar  – obchody 65. rocz-
nicy wyzwolenia prawobrze¿nej Warszawy – Pragi przez I Dywi-
zjê Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki; godz. 11.00 – z³o¿enie
wieñców pod pomnikiem Koœciuszkowców;
� Skwer im. P³k A.W. ¯urowskiego (u zbiegu ulic 11 Listopa-
da i In¿ynierskiej) - 15.09. godz. 11.00 - uroczystoœæ 65.rocznicy
Powstania Warszawskiego oraz wymuszonego rozwi¹zania od-
dzia³ów praskiego Obwodu AK po zdobyciu Pragi przez wojska
frontu wschodniego;
� Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2 - Praskie Cen-
trum Wystawowe - wystawa malarstwa i rzeŸby Wita Bogus³aw-
skiego - do 5 paŸdziernika, wstêp wolny;
� Koœció³ Matki Bo¿ej Loretañskiej ul. Ratuszowa 5a – 05.09.-
04.10. – II Praski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Kon-
certy w ka¿d¹ sobotê i niedzielê.
� Letnie spacery praskie - 05.09. godz. 10.00 - Od wiœlanego
brzegu do centrum Pragi. Spotkanie z przewodnikiem ul. K³opo-
towskiego 1/3. Trasa prowadzi przez Star¹ Pragê ukazuj¹c jej
czêœæ s¹siaduj¹c¹ z Wis³¹ i Portem Praskim; Podczas imprezy na
ul. Z¹bkowskiej - 6.09. (niedziela) - Z¹bkowska, czyli jak przed
wiekiem rozwija³a siê Praga. Spotkanie z przewodnikiem na rogu
ulic Z¹bkowskiej i Targowej. 06.09. godz. 10.00 - Z³oty trójk¹t
Szmulek. Spotkanie z przewodnikiem na rogu ulic Kawêczyñskiej

i Radzymiñskiej. Spacer œladami miêdzywojennych zak³adów pro-
dukcyjnych, handlowych i us³ugowych zwi¹zanych z postaciami
nietuzinkowych przedsiêbiorców, ukazuj¹c ró¿norodnoœæ prywat-
nej inicjatywy lat 20’ i 30’. Trasa wiedzie przez m.in. Warszawsk¹
Fabrykê Guzików, dawne zak³ady mydlarskie (Sport, Nestor,
Adamczewski) i fabrykê Franboli (s³odycze).12.09. godz. 10.00 -
Szlakiem trzech wyznañ. Spotkanie z przewodnikiem na pl.
Weteranów 1863 roku. Przedstawienie zabytków ukazuj¹cych
niezwyk³¹ wielokulturow¹ i wielowyznaniow¹ mozaikê spo³e-
czeñstwa Pragi w przesz³oœci i po czêœci w teraŸniejszoœci. Trasa
wyznaczona na planie trójk¹ta ³¹czy wybrane miejsca œciœle zwi¹-
zane z wyznaniami katolickim, prawos³awnym i judaizmem; 
� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - Warszawskie ob-
chody 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej - do 28 wrze-
œnia - Ka¿dy z 12 milionów. Ho³d ofiarom obu totalitaryzmów –
instalacja memoria³owa na placu Pi³sudskiego. Uhonorowanie
wszystkich obywateli II Rzeczpospolitej, ofiar niemieckich i so-
wieckich przeœladowañ okresu II wojny, a zarazem pierwsza pre-
zentacja ³¹cznego szacunku ofiar wszystkich represji; do 4.10. -
wystawa „Wrzesieñ 1939. Rozbiór Polski”.Wystawa prezentowa-
na w Domu Spotkañ z Histori¹ opowiada o wrzeœniowej agresji
dwóch totalitarnych mocarstw na Polskê; Radio wrzeœniowe - na
skwerze u zbiegu Karowej i Krakowskiego Przedmieœcia specjal-
na rozg³oœnia w wrzeœniowe weekendy, od godz. 8.00 do 20.00,
transmitowaæ bêdzie godzinny blok z programu Polskiego Radia
z wrzeœnia 1939 roku; 17.09. godz. 12.00 - Skutki agresji ZSRR na
Polskê w 1939 roku - panel dyskusyjny, prowadzony przez prof.
Krzysztofa Jasiewicza z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW




