
Ale Sajgon
Mia³em okazjê spêdziæ dwa ty-

godnie w Indochinach. W wol-
nych chwilach podpatrywa³em,
co z tych krajów mo¿na by zaim-
plantowaæ do Polski. Z Tajlandii
¿yczliwoœæ. Taj jest uœmiechniêty
i wyznaje zasadê, ¿e nie ma
czym siê denerwowaæ, a na pew-
no nie tym, co jest od nas nieza-
le¿ne. Z³oœci siê tylko wtedy,
gdy... ty siê wkurzasz. O wszyst-
ko mo¿na poprosiæ, a wtedy z ra-
doœci¹ spe³nia siê proœbê.

Z Wietnamu - pracowitoœæ. Ten
kraj jest prawdziwym tygrysem
azjatyckim, patrz¹c na Sajgon
(teraz miasto Ho Chi Minh) czy
Hanoi, trudno uwierzyæ, ¿e czter-
dzieœci lat temu na wioski spada³
tu napalm, a pó³noc z po³udniem
prowadzi³y bratobójcz¹ wojnê.
M³odzi jednak coraz g³oœniej
mówi¹, ¿e by³oby szybciej, gdyby
nie dogmatyczne trzymanie siê
przedstawicieli obecnej w³adzy
idea³ów socjalizmu azjatyckiego.

Kambod¿a posz³a w kontra-
sty. Prowincja jest obezw³adnia-
j¹co biedna, w stolicy widzia³em
wiêcej „wypasionych” lexusów
ni¿ w ca³ej Polsce. Ta droga roz-
woju s³abo wiêc mi siê podoba.

Jedno jednak na pewno jest do
wziêcia: sposób zagospodarowa-
nia centrów miast. Tu widaæ fran-
cuskie wzorce: place z promieni-
œcie odchodz¹cymi ulicami, wy-
poczynkowe parki i ogrody. Cen-
trum Warszawy pod tym wzglê-
dem jest bardziej chaotyczne, co
tym bardziej utwierdza mnie
w przekonaniu, jak pilne jest zna-
lezienie sposobu na zagospoda-
rowanie Placu Defilad. Natomiast
nie mo¿emy mieæ kompleksów,
jeœli chodzi o uk³ad komunikacyj-
ny. Warszawa w ogóle nie jest za-
korkowanym miastem. Bangkok,
Phnom Penh, czy Hanoi dopiero
daj¹ do wiwatu...

Tomasz Szymański
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Z po³o¿onej wœród wysokopiennych lasów
niewielkiej, urzêdniczej kolonii, powsta³o
w ci¹gu wieku popularne osiedle. Anin s³y-
nie ze swego klimatu – zarówno ze wzglêdu
na przyrodê, jak i na ludzi, którzy osiedlali
siê tu na przestrzeni stulecia.
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
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572
�� 673−90−99

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

czynne 9−20, sobota 9−14
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NOWE INWESTYCJE!!!

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

www.egrib.pl
Tel./fax 022 879−73−86

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

�� ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
�� SOCZEWKI KONTAKTOWE
��LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
��DU¯Y WYBÓR OPRAW

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!
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Zapraszamy na krótką promocję
WALENTYNKOWĄ!

❤ NISKIE ceny wyrobów 
ze złota i srebra ❤

❤ DUŻY wybór brylantów
po promocyjnych cenach! ❤

❤ NAJNOWSZE wzory dużych i małych
rozmiarów pierścionków ❤

❤ W ciągłej sprzedaży NOWE WZORY
ekskluzywnych wyrobów ze złota –50%

❤ Nowa kolekcja obrączek
ZAPRASZAMY!

Universam Grochów
I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Grupa spod P³oñska 
Policjanci w œrodku nocy otrzymali informacjê, ¿e na osiedlu

Goc³aw kilku mê¿czyzn próbuje w³amaæ siê do pojazdów. Dwóch
z nich zatrzymano przy samochodach,  pozosta³¹ dwójkê kilka
ulic dalej. 30-latkowie mieli przy sobie œrubokrêty, akumulator,
p³yty, radio. Tej nocy w³amali siê do 6 aut: opla corsy, bmw, vw
golfa, opla omegi, opla vectry i kolejnego bmw. Z materia³ów
sprawy wynika, ¿e grupa przyje¿d¿a³a na Pragê Po³udnie z okolic
P³oñska. 

Zatrzyma³ w drodze na s³u¿bê
Jeden z policjantów wydzia³u kryminalnego w drodze do komen-

dy, zatrzyma³ 37-letniego Miros³awa K. Mê¿czyzna, który sta³
obok funkcjonariusza w autobusie, próbowa³ okraœæ starsz¹ kobie-
tê. Miros³aw K. w chwili zatrzymania mia³ 2,5 promila alkoholu we
krwi. Trafi³ do izby wytrzeŸwieñ. Jak siê okaza³o, usi³owa³ ukraœæ
dowód osobisty i pieni¹dze w kwocie oko³o 200 z³otych.

Wpadka kieszonkowców
Wywiadowcy na pêtli tramwajowej zatrzymali dwóch sprawców

kradzie¿y kieszonkowej. Z³odzieje byli zaskoczeni i próbowali siê
ratowaæ. Zbigniew M. (lat 50) na widok stró¿ów prawa wrzuci³
dwa telefony do œmietnika, natomiast jego wspólnik, 53-letni Jacek
L. zacz¹³ uciekaæ... Z³odzieje trafili do aresztu. Mê¿czyŸni byli ju¿
wielokrotnie wczeœniej zatrzymywani w zwi¹zku z dokonywaniem
kradzie¿y. 

Rozbójnicy z autobusu
Zaraz po dokonaniu kradzie¿y rozbójniczej odpiêli od swoich

bluz kaptury i uciekli pierwszym nadje¿d¿aj¹cym autobusem.
Wpadli w rêce policjantów z Wawra, zawiadomionych przez
œwiadków zdarzenia. Funkcjonariusze nie dali wiary t³umacze-
niom, ¿e siê nie znaj¹, ¿e kaptury odpiêli, bo by³o im gor¹co, a i-
phona kupili przed chwil¹ za 200 z³otych. Funkcjonariusze dowie-
dli, ¿e poza tym przestêpstwem, 20-letni Pawe³ G. i 26-letni Grze-
gorz F. s¹ równie¿ sprawcami rozboju w poci¹gu oraz kradzie¿y to-
rebki i pos³u¿enia siê kradzion¹ kart¹ bankomatow¹. Do tego wszy-
stkiego dodaæ nale¿y, ¿e Grzegorz F. ukrywa³ Paw³a G., który
uciek³ z wiêzienia. Wobec obu podejrzanych s¹d zastosowa³ tym-
czasowy areszt na okres trzech miesiêcy.

Dwudziestojednokrotny z³odziej
W grudniu i styczniu dokona³ ³¹cznie 21 kradzie¿y. Najczêœciej

krad³ portfele i telefony. Dzia³a³ na bazarach oraz w œrodkach ko-
munikacji miejskiej. Wykorzystywa³ t³ok oraz nieuwagê w³aœcicie-
li niedomkniêtych torebek, rozpiêtych plecaków i otwartych kie-
szeni kurtek. Funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego Seweryna M.,
kiedy sta³ na przystanku autobusowym. Przyzna³ siê do zarzuca-
nych mu czynów.      toms

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
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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

Zak³ad istnieje  od 1977 roku.

		 SINGER
		 PFAFF
		 £UCZNIK i inne

NAPRAWA 
SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

MASZYN DO SZYCIA
Zak³ad czynny od poniedz. do pi¹tku
10.00-18.00; (przerwa 13.00-14.00),

w soboty 9.00-14.00
KUPNO-SPRZEDA¯ MASZYN

Aktualnie w sprzeda¿y
�� Stêbnówki przemys³owe 
�� Overlocki
�� Maszyny u¿ytku domowego 

– z gwarancj¹
�� Akcesoria

NAPRAWA
MASZYN DO SZYCIA

ZBIGNIEW LENICKI
Warszawa-Grochów ul. Czapelska 32

Tel. 022 870-71-72

W codziennym ¿yciu spo³eczeñstwo polskie rzadko korzysta
z pomocy prawnika. Dlaczego tak siê dzieje? 

O odpowiedŸ zapytaliœmy mecenasa Marcina Budziaka
z Kancelarii Prawnej na Pradze Po³udnie. 

Mec. Marcin Budziak:
– G³ównie z obawy przed wysokimi kosztami takiej pomocy

a tak¿e z obawy, i¿ nawet zwyk³e spotkanie, na którym przed-
stawimy problem bêdzie ³¹czy³o siê z jakimœ wydatkiem. 

W zwi¹zku z takim stereotypem du¿a czêœæ spo³eczeñstwa
ma w œwiadomoœci wrêcz na trwa³e wyeliminowan¹ mo¿li-
woœæ spotkania siê z prawnikiem w celu skonsultowania
z nim jakiegoœ problemu.

Jest to olbrzymi b³¹d. Spotkanie takie zwykle pozwala pokie-
rowaæ dan¹ spraw¹ w najtañszy mo¿liwy sposób. Wizyty, które
siê odbywaj¹ po dokonaniu okreœlonej czynnoœci s¹ zwykle bar-
dziej skomplikowane i – co za tym idzie – dro¿sze. Im póŸniej
spotykamy siê z prawnikiem, tym stopieñ skomplikowania spra-

wy jest wiêkszy. 40% osób przychodz¹cych do kancelarii celem kontynuowania w ich imieniu spra-
wy mog³o tego unikn¹æ, o ile skonsultowa³oby problem z prawnikiem du¿o wczeœniej. W momencie
powierzania sprawy, problem jest na tyle trudny, ¿e osoba bez przygotowania prawniczego zwykle
nie jest w stanie go samodzielnie rozwi¹zaæ. Zwyk³a konsultacja z prawnikiem mo¿e nie tylko przy-
gotowaæ nas do w³aœciwego postêpowania przed s¹dem, urzêdem czy jakimœ kontrahentem, ale
tak¿e pomaga uzbroiæ nas w poczucie bezpieczeñstwa. Poczucie to jest wynikiem uœwiadomienia
sobie, i¿ postêpujemy zgodnie z okreœlonymi procedurami i prawem. Wzmacnia to tak¿e nasz¹
pewnoœæ siebie, co ma niebagatelne znaczenie dla pozytywnego za³atwienia sprawy.

Konsultacja, udzielenie wstêpnej porady prawnej pozwala nie doœæ, ¿e obni¿yæ ca³kowite ko-
szty postêpowania to jeszcze czêstokroæ pozwala na samodzielne poprowadzenie sprawy
i szybkie jej zakoñczenie.

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e niektóre kancelarie maj¹ godziny, w których udzielaj¹ porad
prawnych pro publico bono. Zachêcam do korzystania z takich us³ug zw³aszcza w kancelariach,
które oferuj¹ tak¹ us³ugê z doœwiadczonym prawnikiem – radc¹ prawnym czy adwokatem. 

– Dziêkujê za wypowiedŸ. AS 2010
UWAGA:

W ka¿d¹ œrodê (a¿ do odwo³ania) porady prawne w kancelarii œwiadczone s¹ pro publico bo-
no (op³ata za poradê wynosi 1,22 z³otych (op³ata zawiera VAT)). Na wizytê nale¿y umówiæ siê
telefonicznie pod numerem: (22) 870 24 90, 693 445 280 lub osobiœcie.

Dobrego prawnika poszukuję…

KANCELARIA−PRAGA.PL – radca prawny – Marcin Budziak
Warszawa, ul. Owsiana 9/11. Czynna pon.–pt. 900–1600

Tel. (22) 870−24−90 i 693−445−280.

- Matka powtarza³a: w Aninie by³ mój
jedyny dom. Do dziœ w moim w³asnym do-
mu wisi szpada, podarowana ojcu przez
pewn¹ wdowê, w tym aniñskim okresie je-
go ¿ycia. W 1939 r. szpada zosta³a urato-
wana z p³on¹cego drewniaka przez Jerze-
go Zarubê. Jest tak¹ cz¹stk¹ Anina i œwia-
ta, który odszed³, a jednak w pewnym sen-

sie trwa – wspomina Kira Ga³czyñska. Jej
ojciec, Konstanty Ildefons Ga³czyñski,
wraz z mieszkaj¹cymi w Aninie Julianem
Tuwimem, malarzem i karykaturzyst¹ Je-
rzym Zarub¹, ks. Janem Twardowskim
i innymi twórcami, tworz¹ legendê osie-
dla, jako miejsca intelektualistów i arty-
stów.

ZACZÊ£O SIÊ OD KOLEI

Zanim jednak do aniñskich willi sprowa-
dzili siê poeci, zamieszkali tu urzêdnicy
i pracownicy kolei. Pierwsze dzia³ki budow-
lane wydzielono w latach 1909-1910, z roz-
parcelowanych dóbr wilanowskich hrabiego
Ksawerego Branickiego. Nazwa osiedla po-
chodzi od imienia ¿ony hrabiego – Anny.
Anin zacz¹³ siê prê¿nie rozwijaæ w okresie

miêdzywojennym – z pocz¹tku jako letni-
sko. W drugiej po³owie lat 30. ubieg³ego
wieku, na wschód od ul. Królewskiej (dziœ
Kajki), powsta³ tzw. Nowy Anin. Od starszej
czêœci osiedla odró¿nia³y go regularny uk³ad
urbanistyczny i murowana zabudowa. Swo-
je domy budowali tu przedsiêbiorcy, urzê-
dnicy, wojskowi. Dzia³a³y lokalne pisma

i organizacje spo³eczne (m.in. Zrzeszenie
W³aœcicieli Nieruchomoœci). Staraniem mie-
szkañców wybudowano kasyno, w którym
odbywa³y siê koncerty i wystawy. Budowê
szko³y przerwa³ wybuch wojny. 

Podczas niemieckiej okupacji Anin do-
œwiadczy³ hitlerowskiego terroru. Jego mie-
szkañcy znaleŸli siê wœród ofiar grudniowej
masakry cywilów w Wawrze (1939 r.), urz¹-
dzonej w odwecie za bandycki napad na
dwóch Niemców w jednej z miejscowych
knajp. Anin nie da³ siê jednak zastraszyæ
i przez ca³¹ okupacjê wspiera³ polski ruch
oporu. To tutaj, w domu harcerskich instruk-
torów Janiny i Jerzego Mateckich przy ul.
I Poprzecznej 22 dzia³a³a podchor¹¿ówka AK
i przechowywano broñ batalionu „Zoœka”, tu-
taj dokonano zamachu na Ludwiga Fischera,
gubernatora Dystryktu Warszawskiego.

KA¯DY MA SWÓJ ANIN

Przedwojenn¹ œwietnoœæ, ponure lata II
wojny œwiatowej, ale i czasy bli¿sze wspó³-
czesnoœci, wspominali uczestnicy jubile-
uszowego spotkania, które odby³o siê 30
stycznia w XXVI LO przy ul. Alpejskiej.
Uroczystoœæ, zorganizowana przez aniñski
oddzia³ Towarzystwa Przyjació³ Warszawy,
dzia³aj¹cy pod kierownictwem Marii Cho-
dorek, zainaugurowa³a obchody 100-lecia
Anina. Janusz Ga³da, przewodnicz¹cy Rady
Osiedla Anin, przedstawi³ krótki rys histo-
ryczny. Swoimi wspomnieniami z lat spê-
dzonych w Aninie podzielili siê m.in. Kira
Ga³czyñska, Danuta Rosner (instruktorka
harcerska, za³o¿ycielka szczepu „B³êkit-
nych” przy XXVI LO), pisarz Marek £awry-
nowicz i satyryk Ryszard Makowski, który
poprowadzi³ artystyczn¹ czêœæ imprezy. Jed-
nak w ramach obchodów jubileuszu w³asn¹
opowieœæ o Aninie mo¿e przedstawiæ ka¿dy.
Klub Kultury „Anin” zorganizowa³ bowiem
z okazji 100-lecia osiedla trzy konkursy: pla-
styczny, fotograficzny i literacki, pod wspól-
nym tytu³em „Bywalec Anina”. Prace mo¿-
na nadsy³aæ do koñca maja, a podsumowanie
konkursów odbêdzie siê 4 wrzeœnia, podczas
plenerowej imprezy w ogrodzie KK „Anin”.
Wiêcej informacji oraz regulaminy konkur-
sów mo¿na znaleŸæ na internetowej stronie
klubu, pod adresem www.anin.ovh.org

Tekst i fot. Przemysław Bogusz
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Pozosta³oœci przedwojennej zabudowy przypominaj¹ letniskowe czasy Anina.
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ROK ZA£O¯ENIA

11995577

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
do Akademii Tenisowej 

i na sezon zimowy!

W trosce o nasz dobry sen producenci prze-
œcigaj¹ siê w znakomitych, z entuzjazmem
przyjmowanych przez lekarzy pomys³ach.
Choroby i dolegliwoœci krêgos³upa to praw-
dziwa zmora cywilizacyjna, a niewiele jest
osób, które ten problem omija.

Tak siê sk³ada, ¿e w ³ó¿ku spêdzamy a¿ jedn¹ trzeci¹ na-
szego ¿ycia. Warto wiêc wiedzieæ na czym siê le¿y, bo do-
brze dobrany materac to rzecz podstawowa. Z tego w³aœnie
powodu koniecznie trzeba skorzystaæ z niezwyk³ej okazji –
komputerowego dobierania optymalnego materaca. Tak¹
wyj¹tkow¹ mo¿liwoœæ oferuje Pañstwu Centrum Mebli Dê-
bowych ZAKOR.

W dniach 19 i 20 lutego przyjedzie tu specjalnie dla Pañ-
stwa przedstawiciel renomowanej s³owackiej firmy Mate-
rasso. Przywiezie ze sob¹ profesjonalny sprzêt do indywidu-
alnego doboru materaca. Jest to precyzyjnie opracowana ma-
ta, która w ci¹gu kilku minut dobiera dla danej osoby opty-
malne parametry, jakie powinien posiadaæ idealny materac:
twardoœæ, rodzaj wype³nienia i pokrycia czy system we-
ntylacji. 

Wa¿ne, ¿e konsultacja jest bezp³atna i nie zobowi¹zuje
nikogo do zakupu materaca. Warto jednak rozwa¿yæ taki za-
kup, poniewa¿ w tym okresie bêd¹ obowi¹zywa³y specjalne
promocyjne ceny. Kto zna Centrum Mebli Dêbowych ZA-
KOR ten wie, ¿e obowi¹zuj¹ce w nim ceny s¹ zawsze, nie

tylko w dniach promocji, ni¿sze nawet o 20 i wiêcej pro-
cent, ni¿ np. w Warszawie. Salon mieœci siê w du¿ym piêtro-
wym budynku z obszernym parkingiem, tu¿ przy ul. Nadwi-
œlañskiej, która jest przed³u¿eniem Wa³u Miedzeszyñskiego.

Zainteresowani mog¹ od razu nabyæ materac, a tak¿e dopa-
sowane do niego ³ó¿ko lub wysokiej klasy stela¿ – jeden
spoœród blisko 20 rozmaitych modeli, o zró¿nicowanej kon-

strukcji, elastycznoœci, z mo¿liwoœci¹ podno-
szenia podg³ówka, nóg czy elastycznie dopa-
sowuj¹cych siê do pozycji pó³le¿¹cej. 

Warto zainwestowaæ w odpowiedni mate-
rac, poniewa¿ jest to inwestycja we w³asne
zdrowie i porz¹dny wypoczynek. Za taki
komfort warto p³aciæ, dlatego ¿e przyniesie on
znacznie wiêcej przyjemnoœci i d³ugotrwa³ych
korzyœci zdrowotnych, ni¿ niejeden drogi ko-
smetyk.

Ka¿dy materac, niezale¿nie od wzoru, jest
pokryty jednym z oœmiu ró¿nych materia³ów:
przyjazna tkanina SOYA, produkowana z soi
(antybakteryjna, redukuje smog elektroma-
gnetyczny), aksamitnie delikatny LYOCELL
w 100% naturalny, z celulozy drzewnej (anty-

bakteryjny, znakomicie odprowadza wilgoæ), jonizowany
srebrem SILVER (zalecany dla alergików, redukuje do 90%
iloœæ mikroorganizmów, bakterii i grzybów), EUCALYSS
z naturalnym wyci¹giem z eukaliptusa (odstrasza owady,
zw³aszcza komary), BAMBOO z wkomponowanym w³ók-
nem bambusowym (jedwabiœcie miêkki, izoluje mikroorga-
nizmy), CARBON z w³óknem karbonowym (zapobiega wy-
³adowaniom elektrostatycznym, odporny na dzia³anie me-
chaniczne, œwietnie wspó³pracuje z materacem), REVA
o wyj¹tkowej strukturze (antyalergiczna, przyjemna, sku-
teczna bariera dla roztoczy i bakterii), ALOE VERA zawie-
raj¹ca enzymy, aminokwasy i substancje mineralne (œwietnie
wp³ywa na skórê, wzmacnia relaksacyjne dzia³anie snu).
Wiêkszoœæ z nich mo¿na kupiæ w wersji z wszytym z boku
suwakiem, by w razie potrzeby wypraæ w temperaturze na-
wet do 60°C.

Tak wiele mo¿na powiedzieæ o samych tylko ultranowo-
czesnych tkaninach, którymi pokryto materace. O matera-
cach jeszcze wiêcej - zas³uguj¹ na ca³¹ ksi¹¿kê! Gwarancja
– nawet do 5 lat. Rozmiary: od ma³ych do ³ó¿eczek niemow-

lêcych, a¿ po wymiary wielko sypialniane. Gruboœæ: od
cienkich, kilkunastocentymetrowych, do takich, które maj¹
ponad dwadzieœcia piêæ centymetrów wysokoœci. Wykonane
z nowoczesnych, specjalnych pianek, m.in. tak zwanej leni-
wej czy Biogreen, a tak¿e z pianek kauczukowych, hydrola-
teksu, z hydro¿elem o nadzwyczajnych w³aœciwoœciach.
Niektóre materace piankowe s¹ tak wysokiej jakoœci, ¿e pro-
ducent daje 10 lat gwarancji na tak zwane nieodle¿enie –
materac przez ten czas zachowa jednakow¹ sprê¿ystoœæ
i w³aœciwoœci „noœne”, które docenimy podczas wypoczyn-
ku. Inny rodzaj to materace ze sprê¿yn kieszonkowych, wy-
stêpuj¹ce w bardzo wielu odmianach i o ró¿nej liczbie:
w standardzie 350 sprê¿yn, w modelach luksusowych nawet
do 2000!

To koniecznie trzeba zobaczyæ, oceniæ jakoœæ i estetykê
a przede wszystkim zadziwiæ siê niskimi cenami. Oprócz te-
go du¿ym u³atwieniem dla Klientów jest prosty dojazd, za-
równo samochodem, jak i komunikacj¹ miejsk¹. Z Ron-
da Wiatraczna to niewiele ponad 10 km!

Kto chcia³by skorzystaæ z us³ug indywidualnego dobiera-
nia materaca i zasiêgn¹æ profesjonalnych porad, powinien
jak najszybciej zapisaæ siê na konsultacjê i ustaliæ jej porê.
Zainteresowanie jest bardzo du¿e, wiêc lepiej zawczasu
zadzwoniæ i umówiæ dzieñ i godzinê: tel. 22 789-31-19.
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W poniedzia³ek, pierw-
szego lutego w³adze samo-
rz¹dowe Pragi Po³udnie
przekaza³y PKS-owi ich te-
ren przy Dworcu Stadion.
Jeszcze dwa dni wczeœniej
wiceburmistrz Adam Grze-
grzó³ka dzwoni³ do Ceza-
rego Bunkiewicza prezesa
spó³ki „Kupiec Warszaw-
ski” administruj¹cej targo-
wiskiem z proœb¹ o uprz¹t-
niêcie z przekazywanego
terenu dwóch pawilonów
handlowych. – Oczywiœcie,
Panie burmistrzu. Czy my-

œmy kiedykolwiek zawiedli
w³adze samorz¹dowe? Do
poniedzia³ku te pawilony
znikn¹ – zapewni³ prezes
Bunkiewicz. I faktycznie,
przekazanie czêœci terenu,
na którym wczeœniej odby-
wa³ siê handel odby³o siê
bez przeszkód. Rozmowa
ta prowadzona by³a w cza-
sie, gdy reporter „Mie-
szkañca” razem z prezesem
jecha³ na plac budowy no-
wych hal targowych przy
ul. Marywilskiej. A jecha³
tam, aby zdaæ relacjê z po-

stêpów w realizacji inwe-
stycji. Przypomnijmy, ¿e
zarz¹dzaj¹ca targowiskiem
przed Stadionem Narodo-
wym spó³ka „Kupiec War-
szawski” wygra³a w ubie-
g³ym roku przetarg na zor-
ganizowanie targowiska
przy ul. Marywilskiej 44
w dzielnicy Bia³o³êka. 

To tam mog¹ siê prze-
nieœæ kupcy, którzy od lat
handluj¹ na b³oniach sta-
dionu. Do po³owy 2010 ro-
ku przy Marywilskiej ma
stan¹æ pierwszych 6 hal

targowych. Docelowo
miejsce pracy mo¿e tam
znaleŸæ 2 – 3 tys. kupców
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i znacznie
wiêksza iloœæ sprzedaw-
ców. Z koñcem ubieg³ego
roku „Kupiec Warszaw-
ski”, który w Bia³o³êce
dzier¿awi 20 ha po-
wierzchni, uzyska³ pozwo-
lenie na budowê Centrum
Hal Targowych. 

Pozwolenie to uprawo-
mocni³o siê w po³owie
stycznia. A ju¿ pod koniec
miesi¹ca na zagospodaro-
wywanej dzia³ce by³o wi-
daæ, ¿e inwestycja postêpu-
je. – Na budowie pracuje
blisko sto osób – mówi
„Mieszkañcowi” Pawe³ Fiu-
czek kierownik kontraktu
z firmy Mirbud, generalne-
go wykonawcy inwestycji. 
- Rozpoczêliœmy prace ziem-
ne i roboty fundamentowe.
Faktycznie, w relatywnie

krótkim czasie ju¿ powsta³a
czêœæ fundamentów, stopy,
³awy i czêœæ wykopów.
Choæ pogoda nie u³at-
wia prac robotnikom. 
– Wszystko idzie zgodnie
z planem – zapewnia Kazi-
mierz Sekulski prezes Sto-
warzyszenia Polski Klub
Gospodarczy, które jest
partnerem inwestycji. 
– Przy tych warunkach po-
godowych tempo prac jest
naprawdê zadowalaj¹ce.
Pod przysz³e hale targowe
wlano ju¿ blisko 400 me-
trów szeœciennych betonu. 
– Chcemy ¿eby pierwsi kup-
cy przeprowadzili siê na
Marywilsk¹ z koñcem
czerwca – deklaruje prezes
Bunkiewicz, ale przyznaje,
¿e bardziej realnym termi-
nem jest okres wakacyjny.
To tak naprawdê niewielka
ró¿nica zwa¿ywszy, ¿e ci
kupcy, którzy zdecyduj¹ siê
zainwestowaæ w lokalizacjê

na Bia³o³êce bêd¹ mieli za-
pewnione miejsce handlowe
na kolejne 25 lat. Tak, jak
kultowy „Jarmark Europa”,
tak te¿ samo handlowanie
z blaszanych stanowisk
przechodzi do historii. Na
Marywilskiej zarówno kup-
cy, jak i kupuj¹cy maj¹ mieæ
godziwe warunki do zawie-
rania transakcji. Przyniesie
to zysk nie tylko stronom,
ale tak¿e dzielnicy i Warsza-
wie. Kupcy podkreœlaj¹ po-
zytywny stosunek i zaanga-
¿owanie, jakie ich projekto-
wi wyra¿aj¹ w³adze Bia³o³ê-
ki i Miasta. Choæ zaznacza-
j¹, ¿e licz¹ na realizacjê
wczeœniejszych obietnic sa-
morz¹du o doprowadzeniu
na targowisko komunikacji
miejskiej. Centrum Hal Tar-
gowych „Marywilska 44”
gotowe jest przyj¹æ równie¿
kupców spoza stadiono-
wych targowisk.   
AS 2010 borek

„Jarmark Europa” przechodzi do historii
Ka¿dy dzieñ przybli¿a koniec handlu na b³oniach budowa-
nego Stadionu Narodowego. Ju¿ nied³ugo pozosta³oœci naj-
wiêkszego targowiska w Europie przejd¹ do historii…

Czy to jeszcze dzieñ oznak
szczerej mi³oœci, czy mo¿e ju¿
dzieñ kiczu? Ka¿dy z nas ma
swoje w³asne poczucie estety-
ki, które mo¿e zostaæ zaburzo-
ne albo te¿ nie. Ale czy dzisiaj
nie zostaliœmy ju¿ uodpornieni
na rozmaite, mniej lub bardziej
rozs¹dne spo³eczne zwyczaje?
W³aœnie takie uodpornienie
martwi najbardziej, bo w³aœci-
wie niewiele jest w stanie nas
poruszyæ.

Ten dzieñ spêdzamy bardzo
ró¿nie. Zakochane pary trak-
tuj¹ Walentynki nierzadko ja-
ko swoje œwiêto, czas, który
spêdzaj¹ z drug¹ po³ówk¹. Sa-
motni zajmuj¹ siê wówczas
znajdywaniem rozmaitych
powodów, dla których nie lu-

bi¹ „zamerykanizowanego”
zwyczaju. 

Bo to w³aœnie z Ameryki
przywêdrowa³ do nas Dzieñ
Œw. Walentego, i ca³kiem do-
brze zaadaptowa³ siê na na-
szym gruncie. Szczególnie na
gruncie du¿ych, zamkniêtych
hal, powszechnie nazywa-
nych centrami handlowymi,
które chyba najintensywniej
celebruj¹ 14 lutego. Nawet
przyciski w kasach od
nadmiernego u¿ywania nabie-
raj¹ tego symbolicznego,
czerwonego koloru. Centrom
handlowym i ich sprzedaw-
com nie mo¿na niczego za-
rzuciæ, bo skoro jest popyt,
jest poda¿. Wszystko jedno,
czy bêdzie to ma³a ró¿yczka,

czy pluszowy misiek – trzeba
podarowaæ coœ swojej „dru-
giej po³ówce”. Nie tylko zre-
szt¹ jej, bo ludzie czêsto daj¹
drobne prezenty tak¿e swoim
najlepszym przyjacio³om,
osobom im najbli¿szym.

Mo¿na siê oczywiœcie skon-
centrowaæ na komercjalizacji
tego dnia, ale czy jest coœ z³e-
go w tych drobnych gestach,
na które zdobywamy siê 14
lutego? Ka¿dy, za wyj¹tkiem
zagorza³ych feministek i ra-
dykalnych przeciwników

wszystkiego, co przywêdro-
wa³o do nas zza oceanu,
uœmiechnie siê za spraw¹
skromnego, acz wymownego
prezentu. Oby to jednak nie
by³a jedyna oznaka uczucia
w ci¹gu ca³ego roku. Niech
oprócz tej konkretnej daty,
ka¿dy zrobi sobie swoje pry-
watne Walentynki, o których
nikt oprócz drugiej po³ówki
nie bêdzie wiedzia³. Taki
amerykañski tylko z nazwy,
nasz w³asny „top secret”.

Agata Ballaun

BBBB IIII UUUU RRRR OOOO     RRRR EEEE KKKK LLLL AAAA MMMM YYYY     „„„„ MMMM IIII EEEE SSSS ZZZZ KKKK AAAA ŃŃŃŃ CCCC AAAA ””””
04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl

Niez³y numer
Oddajemy oto w Pañstwa rêce PIÊÆSETNY NUMER

„Mieszkañca”. Taki zwyk³y, jaki znacie, a jednak jubile-
uszowy. Bo przyznaj¹ Pañstwo, ¿e piêæsetka brzmi dobrze.
Nam te¿ siê podoba! A nawet – powiem Pañstwu w taje-
mnicy – jesteœmy z niej dumni. 

Piszemy w nim o tym, o czym piszemy najczêœciej – o na-
szym ¿yciu w naszych dzielnicach… To chcieliœmy robiæ od
pocz¹tku, chcieliœmy byæ potrzebni. Tremê mieliœmy jak
diabli. Teraz mamy w rêku tê pierwsz¹ gazetê – nie ukry-
waliœmy obaw. Nie wiedzieliœmy, jak zostaniemy przyjêci,
czy znajdziemy miejsce na rynku prasy lokalnej i na jak
d³ugo. Okaza³o siê, ¿e na d³ugo – ju¿ na 500 numerów, na
19 lat! Tyle czasu up³ynê³o od tamtego naszego pierwsze-
go razu. Kawa³ek ¿ycia, by³o nie by³o. 

Powiem Pañstwu z czego najbardziej siê cieszymy –
chcieliœmy redagowaæ gazetê lokaln¹ dla mieszkañców
i mamy j¹. „Mieszkaniec” towarzyszy mieszkañcom Pragi,
Wawra, Rembertowa i Weso³ej w domu, w urzêdzie, w ko-
œciele i podczas zabawy. Chodzi z Pañstwem pod rêkê po
ulicach, po sklepach, po bazarze… 

Dziœ w 500 numerze pragnê podziêkowaæ naszym
Czytelnikom oraz og³oszeniodawcom, dziêki którym gaze-
ta mo¿e istnieæ i szczyciæ siê tym, ¿e jest niezale¿na.

Nie sposób pomin¹æ roli wydawcy i ca³ego zespo³u
wspó³pracowników, bez których pomocy i codziennego za-
anga¿owania nie powsta³oby tych 500 wydañ. 19 lat temu
mieliœmy marzenie i ono, dziêki Pañstwu siê spe³ni³o.
Dziêkujemy. 

Wies³aw Nowosielski
Redaktor Naczelny

TOP SECRET
Budzê siê rano. Wygl¹dam za okno.
Z nieba, zamiast œniegu, spadaj¹ czer-
wone, aksamitne serduszka. Czy to fa-
tamorgana? A mo¿e jeszcze œniê? Ta
iluzja ju¿ wkrótce mo¿e staæ siê rze-
czywistoœci¹. 14 lutego czy tego chce-
my, czy nie, zostajemy zewsz¹d zasy-
pani czerwonymi gad¿etami.

Prezes „Kupca Warszawskiego” dogl¹da budowy.

Wizualizacja nowego Centrum Hal Targowych.
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- Coœ pan, panie Eustachy, ponury, jak to lutowe niebo.
Œnieg pana wkurza? Ka¿dego wkurza. Patrz pan, mokry jestem
od stóp po pachy od chodzenia po tych zaspach. Nikt palcem
nie kiwnie, bo pani prezydent zadecydowa³a, ¿e œniegu nie wy-
wozim – za drogo…

Rzeczywiœcie – na pierwszy rzut oka widaæ by³o, ¿e pan
Mordziak by³ bardzo nie w sosie i co do tego jego kole¿ka, Ka-
zimierz G³ówka, nie pomyli³ siê ani na jotê. 

- Odprowadzanie œcieków te¿ jest drogie, wywo¿enie œmieci,
a jak¿e, szpitale s¹ na ci¹g³ym debecie. No to nie wywoŸmy
œmieci, nie odprowadzajmy œcieków, nie leczmy nikogo, bo nas
nie staæ… Eustachy nie tyle odpowiedzia³ panu Kaziowi, co
odwarkn¹³. 

- Roboty przy tem œniegu od jasnej Anielki, a w³adza, mówi,
¿e bezrobocie roœnie! Panie, przed wojn¹ o tej porze bezrobot-
ni ci¹gle w niebo spogl¹dali, p³atków wypatruj¹c. Œnieg to by-
³a robota i zarobek. 

Panowie zamilkli na chwilê, bo w³aœnie w bocznej, a wiêc
ca³kiem nieodœnie¿anej uliczce, gdzie gawêdzili, jakaœ kobitka
nie potrafi³a min¹æ siê z drug¹, jad¹c¹ z przeciwka. Prawdê
mówi¹c nie by³o to proste, bo zwa³y œniegu zwêzi³y jezdniê do
po³owy. 

- A wiesz pan, panie Eustachy, z drugiej strony, to mo¿e ta
nasza Prezydentka wie, co robi? Kazimierz, jak we wszystkim
szuka³ drugiego dna. – Holowniki musz¹ zabraæ te pot³uczone
auta. Znaczy ich w³aœciciele maj¹ dziœ dobry dzieñ. Potem sa-
mochody wyl¹duj¹ w warsztatach, te¿ przecie¿ zwiêkszaj¹c ich

obroty. Wszystko zaœ pokryj¹ firmy ubezpieczeniowe, ale jak je
znamy, na pewno do tego nie do³o¿¹. Na koniec skarb pañstwa
wzbogaci siê o podatki, które bêd¹ musieli wp³aciæ i kierowcy
lawet i w³aœciciele warsztatów. Zobacz pan tylko, ilu ludziom
Prezydentowa roboty nagoni³a. 

- Skoro ju¿ szukamy paradoksów – Eustachy wyraŸnie siê
rozkrêci³ - to trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e i z temi bezrobotnymi
bywa ró¿nie. Najlepsza fucha to podobno zasi³ek braæ, a na
czarno dorobiæ. 

- To mi przypomina opowiadanie o specyfice polskiego bez-
robotnego. Otó¿ budzi siê on rano, wk³ada tajlandzki tiszert,
tajwañskie d¿insy i chiñskie tenisówki, idzie do francuskiego
super-marketu po w³oskie pieczywo, zjada je w domu z holen-
derskim mas³em wyjêtym z w³oskiej lodówki, potem w³¹cza ja-
poñski telewizor, pije duñskie piwo i w niemieckiej gazecie szu-
ka ofert pracy, kln¹c, ¿e dla wszystkich robota jest, tylko dla
nas nie ma. 

- ¯arty ¿artami, ale z tem œniegiem, to nie do œmiechu, panie
Kaziu. PowódŸ nam grozi jak diabli.

- Podobno nie grozi. Pan minister Klich powiedzia³, ¿e w ta-
kiej sytuacji wojsko da do pomocy ca³¹ masê wojaków. £¹cz-
nie cztery tysi¹ce ¿o³nierzy. No i sprzêt.

- Fiu, fiu… Eustachy wydawa³ siê byæ pe³en nieudawanego
podziwu. 

- ¯adne fiu, fiu. Pamiêtasz jak w 1997, Wroc³aw zala³o?
Wtedy by³o 36 tysiêcy ¿o³nierzy i te¿ nie dawali rady. 

- Ale wtedy by³a armia z poboru, teraz mamy lepsz¹, zawo-
dow¹.

- Owszem, panie Eustachy, owszem. Teraz wojsko, to nie
s³u¿ba, tylko praca jak ka¿da inna. 

- Znaczy do 15-tej i fajrant?
- A jaka rozmowa. Albo nadgodziny!

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Po pachy
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Praga staje siê systematycznie coraz s³awniejsza. „Gazeta Sto³eczna” z 25
stycznia 2010 donosi, ¿e do nagrody „Miejsca Roku 2009” „Gazety” czyli do
„Wdechy”, mianowany zosta³ bar „Nam Sajgon” ulokowany w dzia³aj¹cej je-
szcze czêœci Jarmarku Europa nieopodal Dworca Stadion. „Wdecha” pochodzi od
czysto praskiego wyra¿enia, ¿e „coœ jest w dechê” czyli„super nad supery”, a fa-
ni Wiecha uwa¿aj¹, ¿e „¿aden pra¿anin, który mówi „Wiechem”, nie mo¿e nie
mówiæ ‘w dechê’”. Z drugiej strony, Pradze przydaje s³awy „najgorêtszy z gor¹-
cych” spór o to, czy Grochów ma siê nadal nazywaæ oficjalnie „Prag¹ Po³udnie”
czy „Grochowem”. Spór ciekawy choæ przecie¿ nieoficjalnie, za to najpowszech-
niej, o Grochowie mówi siê Grochów, kropka. Wreszcie ukaza³a siê debiutancka
powieœæ Ma³gorzaty Rejmer pt. „Toksymia” (wydawnictwo „Lampa i Iskra Bo-
¿a”, Warszawa. 2009). „Toksymia” mo¿e byæ inn¹ wersj¹ nazwy „toksemii”
czyli „zatrucia organizmu przez kr¹¿¹ce we krwi jady bakteryjne” lub te¿ mo-
¿e byæ u¿ywana jako przenoœnia literacka. W ka¿dym razie akcja tej powieœci
rozgrywa siê na Powiœlu i na Pradze. Agata Grabau zaœ, pisze w tygodniku
„Przegl¹d” z 31.01.10, ¿e „jêzyk ‘Toksymii’ posk³adany jest z warszawskiej
(a wiêc i praskiej – ZB) gwary”.

Mówi¹c o gwarze praskiej... W przesz³oœci twierdzono, ¿e Praga, to dzielnica,
w której czêsto „rzuca³o siê miêsem”. Ostatnie lata jednak doprowadzi³y do sy-
tuacji, w której „rzuca siê miêsem” wszêdzie - ³¹cznie z telewizj¹, filmem, a na-
wet z Sejmem. Sprawie tej zosta³ poœwiêcony równie¿ program w kanale „Reli-
gia” pod koniec stycznia 2010 roku. W programie tym wyst¹pi³ ksi¹dz, który
powiedzia³: „Nie przeklinam nigdy z wyj¹tkiem sytuacji, kiedy jestem wœciek³y,
ale znajdujê siê w czterech œcianach w³asnego mieszkania. I dodam, ¿e nawet
siê z tego nie spowiadam”. Podkreœli³ te¿, ¿e ju¿ dawno minê³y czasy, kiedy nie
do pomyœlenia by³o, ¿eby kobiety a zw³aszcza dziewczyny, publicznie przekli-
na³y. Tymczasem obecnie jest to tak nagminne, ¿e s³owniki czy leksykony mu-
sz¹ to uwzglêdniaæ. Mój kuzyn, Wojciech Broniarek, napisa³ i umieœci³ w inter-
necie prawdziw¹ „knigê” (1115 stron) pt. „Gdy Ci s³owa zabraknie – S³ownik
synonimów” i na przyk³ad w styczniu 2010 mia³ 120 tysiêcy u¿ytkowników i pó³
miliona ods³on. „Z tego – mówi – znaczna czêœæ przypada na takie s³owa jak
‘du...a’”. Profesor Jacek Fisiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
redaktor naczelny najlepszego w Polsce s³ownika angielskiego czyli „Nowego
s³ownika Fundacji Koœciuszkowskiej angielsko-polskiego i polsko-angielskiego”
w dwóch tomach (Universitas, Kraków, 2006) mówi mi: „Regu³a jest taka: je¿e-
li s³ownik zawiera do 80 tysiêcy s³ów, to nie musi obejmowaæ wulgaryzmów, na-
tomiast, je¿eli zawiera s³ów wiêcej, to zwyczajowo wulgaryzmy musz¹ byæ. Nasz
s³ownik zawiera s³ów a¿ 140 tysiêcy, a wiêc wniosek jest oczywisty”. 

Na przyk³ad s³owo „k....wa”, nasz najbardziej popularny „przerywnik”,
który z odmianami w s³owniku Broniarka liczy 39 wierszy druku, u Fisiaka zaj-
muje ich tylko 11. Za to u Fisiaka mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwy-
k³ym. Ale tu muszê przeprosiæ Czytelników a zw³aszcza Czytelniczki za u¿ycie
pewnego wulgaryzmu, który nawet w kamufla¿u jest ryzykowny, natomiast
w wyra¿eniu odnosz¹cym siê do pewnego obszaru geograficznego w Polsce mo-
¿e skorzystaæ z lekkiej tolerancji. To s³owo to okreœlenie kobiecego organu p³cio-
wego. A to wyra¿enie? Znajduje siê ono w polsko-angielskim tomie S³ownika
Koœciuszkowskiego na stronie 658 i brzmi tak: „(Wiatr) piŸdzi jak w Kielec-
kiem”. W t³umaczeniu angielskim „Kieleckiego” nie ma, ale odpowiedni wulga-
ryzm jak najbardziej jest! Wygl¹da tak: „The wind is blowing FUCKING hard”.
A tego s³owa w Polsce ju¿ t³umaczyæ nie potrzeba. 

Zygmunt Broniarek

zwanym potocznie depresj¹
zimow¹, a niebawem wio-
senn¹ lub te¿ - przesileniem.
Choæ medycyna ma do tego
inne podejœcie, domoroœli
medycy od pewnego czasu
z upodobaniem rozprawiaj¹
o depresji jesiennej, zimowej
oraz wiosennej. Czekam,
kiedy - zamiast rozpoœcieraæ
wy³¹cznie czarne scenariu-
sze - dla odmiany zaczn¹
mówiæ o letniej… euforii, bo
przecie¿, do diaska, nie z sa-

mych depresji sk³ada siê na-
sze ¿ycie!

Zdaniem dra Witolda Si-
mona, psychiatry, jedn¹
z przyczyn tak zwanej depre-
sji sezonowej jest zaburzenie
rytmów biologicznych zwi¹-
zanych ze znacznym okreso-
wym niedoborem œwiat³a
s³onecznego. Dotkniêci de-
presj¹ sezonow¹ to w 90%
kobiety i ludzie m³odzi. Ale
mo¿na im – i sobie – pomóc.
Jak?

Jasne, mocne oœwietlenie
w pomieszczeniu, w którym
przebywasz – nie chodzi o rzê-
sist¹ iluminacjê ca³ego domu.

Absolutnie niezbêdne jest
dotlenianie siê. Czêste, po-
rz¹dne wietrzenie, energicz-
ne spacery na œwie¿ym po-
wietrzu (o ile pozwol¹ na to
odœnie¿one chodniki!).

Jesteœ tym, co jesz, a zatem
zmieñ dietê na lekk¹, rado-
sn¹, kolorow¹. Bure, zawie-
siste sosy i ociekaj¹ca t³u-
szczem sma¿enina nie sprzy-
jaj¹ budowaniu dobrego sa-
mopoczucia. 

Objawy, na które warto
zwracaæ uwagê (depresja
mo¿e dawaæ sygna³y o sobie
bezsennoœci¹, lub sypianiem
nawet po kilkanaœcie godzin
na dobê; brakiem apetytu
lub niepohamowanym obja-
daniem siê), powinny mobi-
lizowaæ do dzia³ania.

Jeœli efektów brak, warto
udaæ siê do specjalisty. Aby
do wiosny! Czy raczej – do
lata… żu

Kobiecym okiem

Wokó³ zimowe „zniszcze-
nia wojenne” - wypaczone
mrozem p³yty chodnikowe,
nasze buty paskudnie prze-
¿arte sol¹, rachunki za
ogrzewanie bij¹ kilkuletnie
rekordy a dziury w asfalcie
poka¿¹, na co je staæ, gdy
mróz odpuœci na d³u¿ej. Wte-
dy te¿ olbrzymie zwa³y œnie-
gu sp³yn¹ do rzek, których
pojemnoœæ nie³atwo wytrzy-
ma tê próbê. 

Niechêtnie wychodzimy
z domów, ciesz¹c siê kubkiem
gor¹cej herbaty. Z wes-
tchnieniem patrzymy na wie-
szak, uginaj¹cy siê od palto-
tów, grubych kurtek, szalików
i czapek. Ech, lato i leciutkie,
przewiewne bluzeczki…

Czas sprzyja apatii, ospa-
³oœci, obni¿eniu nastroju
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Zimo, idŸ
sobie…

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

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

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

Materia³y sypkie i izolacyjne 
(papa, styropian, we³na)

Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

� Wyk³adzin
� Mebli Tapicerowanych � Tapicerki Samochodowej

� Us³ugi wykonujemy u Klienta
� Wystawiamy faktury VAT

� Promocje � Do koñca lutego rabat 5%
� ZnajdŸ s¹siada chêtnego na pranie – rabat 10%!

PRANIE DYWANÓW

PBHU ROBOTEX Robert Barański
Tel. 23/ 691−21−87; 0509−990−923; 0509−990−924

* 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
Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

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

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich 
mebli tapicerowanych, 

nowoczesnych i stylowych
		 nowe meble na wymiar, wersalki, 

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

		 szycie kurtyn, kotar, 
zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin 

i transport

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

Spółdzielnia Budowlano−Mieszkaniowa „Grenadierów” 
z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 40

zatrudni
inżyniera lub technika ds. sanitarnych.
Wymagania:

� wykszta³cenie kierunkowe,
� mile widziane uprawnienia budowlane w specjalnoœci instalacji

i urz¹dzeñ sanitarnych,
� doœwiadczenie,
� umiejêtnoœæ pracy w grupie,
� predyspozycje do wykonywania pracy zwi¹zanej z kontaktami

z mieszkañcami,
� samodzielnoœæ,
� motywacja i odpowiedzialnoœæ,
� zaanga¿owanie.

CV i list motywacyjny prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni 
Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 40, 1 piętro, pokój nr 14 

w terminie 2 tygodni od daty ukazania się ogłoszenia. 

Tel. 22 810−44−12; 22 870−20−37, 22 870−20−29.
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TANIA STAL
� Stal zbrojeniowa �
� Kszta³towniki �
� Rury � Blachy �

� Materia³y budowlane �
� Centrum ogrodzeniowe �

www.astal.waw.pl
Ul. Wa³ Miedzeszyñski 111

tel. 516 698 802
e-mail: taniastal@op.pl

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

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

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

–20% rabatu
EEEEwwwwaaaa    RRRRyyyyggggaaaallll iiiikkkk

WWWWaaaarrrrsssszzzzaaaawwwwaaaa,,,,     uuuullll ....     GGGGrrrroooocccchhhhoooowwwwsssskkkkaaaa    222255559999
TTTTeeeellll .... 0000666600000000    333366660000    333344440000



 Bi¿uteria 



 Torebki 



 Platery

Znaczenie kaucji mieszkaniowej w umowie najmu lokalu mieszkal-
nego. Pojêcie instytucji, rola kaucji mieszkaniowej, regulacje pra-
wne, zasady pobierania i zwrotu kaucji mieszkaniowej. 

Kaucja mieszkaniowa to instytucja uregulowana
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego (Dz.U.05.31.266 j.t.) (zwanej dalej
w treœci: ustaw¹ o ochronie praw lokatorów). Kaucja za-
bezpiecza nale¿noœci wynajmuj¹cego z tytu³u najmu lo-
kalu mieszkalnego. Przyjmuje siê, ¿e chodzi nie tylko
o ewentualny zaleg³y czynsz, czy te¿ odszkodowanie za
szkody wyrz¹dzone przez najemcê nienale¿ytym wyko-
nywaniem jego obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy naj-
mu, ale nale¿noœæ wp³acona z tytu³u kaucji powinna
równie¿ daæ wynajmuj¹cemu mo¿liwoœæ zaspokojenia
jego roszczenia w razie bezumownego korzystania z lo-
kalu przez lokatora [por. F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna,
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ko-
mentarz, Warszawa 2002, s. 97]. Uregulowanie kwestii
kaucji w umowie najmu lokalu mieszkaniowego nie jest
obowi¹zkowe dla Wynajmuj¹cego. Przepis art. 6 ust. 1
przedmiotowej ustawy stanowi: Zawarcie umowy najmu
mo¿e byæ uzale¿nione od wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿-
noœci z tytu³u najmu lokalu, przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
Umieszczenie zapisu o kaucji le¿y zatem w interesie Wynajmuj¹cego, bo to jego chroni i za-
bezpiecza ta instytucja. Pojêcie kaucji mieszkaniowej nale¿y odró¿niæ od pojêcia kaucji za-
strzeganej przy najmie lokalu u¿ytkowego. Wysokoœæ kaucji mieszkaniowej nie mo¿e byæ do-
wolnie kszta³towana przez wynajmuj¹cego. Kaucja mieszkaniowa nie mo¿e przekraczaæ
dwunastokrotnoœci miesiêcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wed³ug stawki czynszu
obowi¹zuj¹cej w dniu zawarcia umowy najmu. W przedmiocie zasad pobierania i zwrotu kau-
cji, ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje, i¿ kaucji nie pobiera siê, je¿eli umowa do-
tyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego oraz w przypadku, gdy jest zawierana
w zwi¹zku z zamian¹ lokalu, a najemca uzyska³ zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.
Jeœli chodzi o zasady zwrotu kaucji, to zwrot zwaloryzowanej kaucji nastêpuje w kwocie rów-
nej iloczynowi kwoty miesiêcznego czynszu obowi¹zuj¹cego w dniu zwrotu kaucji i krotnoœci
czynszu przyjêtej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie ni¿szej ni¿ kaucja pobrana. 

Kaucja podlega zwrotowi w ci¹gu miesi¹ca od dnia opró¿nienia lokalu lub nabycia jego w³a-
snoœci przez najemcê, po potr¹ceniu nale¿noœci wynajmuj¹cego z tytu³u najmu lokalu. Opró¿-
nienie lokalu oznacza, ¿e lokator wyprowadza siê z niego wraz z osobami, które z nim tam
zamieszkuj¹ oraz usuwa wszelkie rzeczy do niego nale¿¹ce. Powinien tak¿e oddaæ wynajmu-
j¹cemu klucze. Nabycie w³asnoœci lokalu oznacza nie tylko nabycie w³asnoœci lokalu jako
odrêbnej w³asnoœci, ale tak¿e jako udzia³u w nieruchomoœci, której jest czêœci¹ sk³adow¹, jak
i ograniczonego prawa rzeczowego, gdy¿ chodzi tu o zgaœniêcie najmu w drodze konfuzji.
Potr¹cenie nale¿noœci nastêpuje wed³ug zasad wyra¿onych w art. 498 k.c. i n. Potr¹cenie to
staje siê mo¿liwe z chwil¹ ustania najmu, a nie w czasie jego trwania. 

/-/ adw. Robert Smoktunowicz

§ PRAWNIK RADZI §

Wybory samorz¹dowe naj-
wyraŸniej coraz bli¿ej, bowiem
coraz czêœciej mówi siê o pro-
jekcie rewitalizacji naszego
ulubionego Parku Skaryszew-
skiego. Przypomnijmy – tak
siê jakoœ do tej pory przedziw-
nie sk³ada³o, ¿e ka¿da odcho-
dz¹ca ekipa (choæ w przypad-
ku Pani Prezydent wieœcimy, i¿
to tylko zakoñczenie kadencji)
w ostatniej chwili przedstawia³a
dwa projekty: zagospodarowa-
nia Placu Defilad i remontu
Parku Skaryszewskiego. Plan
Skaryszewskiego ju¿ mamy!
Wprawdzie wstêpny, ale co
tam. Pomnik zmieni miejsce,
rzeŸby siê podœwietli, asfalt za-
st¹pi ¿wirek (muchomorek ma
wychodne), a ca³oœæ otuli ele-
gancki p³ot. Teraz tylko: opinia
konserwatora, zgoda Rady
i przetarg. Albo wybory…
W tym drugim przypadku ca³a
zabawa zacznie siê od nowa.
Zak³ad?!

Pamiêtacie drodzy Mie-
szkañcy, jak swego czasu pra-
wa rêka ówczesnego Prezyden-
ta Warszawy Pan W³adys³aw
Stasiak oznajmi³, i¿ w Stra¿y
Miejskiej odbywa siê „przetarg
na lanosy”? Minê³y 4 lata i –

jak wynika z kontroli Urzêdu
Zamówieñ Publicznych – zwy-
czaj siê nie zmieni³. Tyle, ¿e
tym razem nie na lanosy, ale
na skodê. I nie w Stra¿y, ale
w Miejskim Przedsiêbiorstwie
Oczyszczania. ¯e skod¹ bêd¹
wywoziæ œmieci? Nie! Wywoziæ
bêd¹ (znaczy, woziæ) admini-
stracjê. I to te¿ nie ca³¹, bo za
123 tys. z³otych kupiono rap-
tem jedno autko. Teraz do ceny
przyjdzie doliczyæ kilkadziesi¹t
tysiêcy z³otych kary. Nic, tylko
czeka nas podwy¿ka za wywóz
œmieci!

Do zamówieñ publicznych ja-
koœ w ogóle Ratusz nie ma
szczêœcia. Konkretnie do tych
prowadzonych z pominiêciem
Biura Zamówieñ Publicznych
Miasta. Okazuje siê bowiem, i¿
g³ównym k³opotem dyrektorów
poszczególnych biur przy przy-
gotowywaniu umów jest znale-
zienie sposobu na obejœcie Biu-
ra Zamówieñ Publicznych. Do-
chodzi do tego, ¿e na Radê
Warszawy trafiaj¹ uchwa³y
o zamówieniach „z wolnej rê-
ki”, których Biuru Zamówieñ
nikt nie tylko nie pokaza³, ale
na wyraŸne ¿¹danie pokazaæ
nie chcia³. Przoduje w tym pro-

cederze nasze ulubione Biuro
Promocji, kierowane przez pa-
ni¹ lubuj¹c¹ siê w wyrzucaniu
przez okno fortepianów (na
trzeŸwo) i przylepianiu studen-
tom gumowych nosów. Do Biu-
ra Promocji wchodzi wiêc kon-
trola. Oj, mo¿e byæ zabawnie!

Zabawnie nie jest natomiast
po drugiej stronie Wis³y. Oto
po 3 latach funkcjonowania
w Ratuszu, nadzoruj¹cy spó³ki
(a kiedyœ tak¿e szpitale) m³o-
dy, zdolny do wszystkiego
cz³owiek (nazwisko znane
Czytelnikom i redakcji) dopa-
trzy³ siê, i¿ w³adaj¹ca base-
nem na Woli spó³ka nie tylko
nie ma pracowników, ale na-
wet prawdziwej siedziby i kon-
sekwentnie generuje miliono-
we d³ugi. Powtarzamy: trzy
lata. Nagle sprawa jej likwida-
cji sta³a siê tak pilna, i¿ pro-
jekt stosownej uchwa³y trafi³
do radnych w œrodê, a g³oso-
wany mia³ byæ w czwartek. Nie
zosta³, bo radnym nag³y po-
œpiech w tym zakresie wyda³
siê niemi³y. To kolejne, w¹tpli-
we, osi¹gniêcie nadzoru nad
sto³ecznymi spó³kami. Czeka-
my z niecierpliwoœci¹ na nowe
sukcesy. Szczególnie zaintere-
sowani bylibyœmy wynikiem
przetargu na „niezale¿ne”
analizy dotycz¹ce prywatyza-
cji SPEC. Oferty wp³ynê³y bo-
wiem miesi¹ce temu i jakoœ
rozstrzyganie postêpowania
idzie œlamazarnie. A przecie¿
wszystko mia³o byæ gotowe
przed wyborami…

PODPATRYWACZ

PRZETARG NA WYBORY

XLVII L.O. im. St. Wyspiańskiego 
zaprasza na 

ZJAZD ABSOLWENTÓW
z okazji jubileuszu 55-lecia – 27 lutego 2010 r. 

Szczegó³y www.47lo.waw.pl
Tel. 22 810-22-01

Zapraszamy!

� Podatkowe ksi¹¿ki przychodów i rozchodów � Rejestry VAT � Deklaracje ZUS
� Pe³na ksiêgowoœæ dla firm � Badanie i przegl¹d sprawozdañ finansowych

04−314 Warszawa ul. Chłopickiego 11/13
tel. 22 612−16−01; 22 612−16−05 czynne pon.−piątek 800−1600

e−mail: info@audyt−bombik.pl www.audyt−bombik.pl

RZETELNIE, 
TERMINOWO,
PRZYSTÊPNE 

CENY!
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SPOTKANIE 
ZE STRA¯AKAMI

W czwartek, 4 lutego przy
jeziorku Kamionkowskim
przywita³ nas niecodzienny
widok. Punkt 12, czy jak kto
woli „w samo po³udnie”

w Parku Skaryszewskim ze-
bra³a siê spora grupa dzieci
oraz stra¿aków. Na szczê-
œcie, nie chodzi³o o akcjê ra-
townicz¹, a o zajêcia teore-
tyczne odbywaj¹ce siê w ra-
mach projektu „Zima
w Mieœcie”. Dzieci dowie-
dzia³y siê o tym, jak bez-

piecznie zachowywaæ siê
nad wod¹ i jak udzielaæ
pierwszej pomocy. Bra³y te¿
udzia³ w pokazie sprzêtu ra-
towniczego. Takich „lekcji”
w trakcie ferii udziela 
te¿ policja oraz stra¿ miej-
ska. Koordynatorzy „Zimy

w Mieœcie” bardzo chwal¹
sobie wizyty s³u¿b porz¹d-
kowych. Z odwiedzin zado-
woleni s¹ te¿ uczniowie, dla
których jest to okazj¹ do
zdobycia przydatnej wiedzy.
Oczywiœcie nie s¹ to jedyne
atrakcje, które w tym roku
przygotowano dla dzieci.

SZTUKA
KOORDYNOWANIA

Na samej Pradze Po³udnie
znajdziemy a¿ 24 zorganizo-
wane przez dzielnicê punkty
dziennego pobytu dzieci
(adresy w poprzednim nu-
merze „Mieszkañca”). War-
to wiedzieæ gdzie znajduje
siê ten najbli¿szy naszego
domu. – Codziennie przy-
chodzi do nas ponad setka
dzieci. Od godziny 7.30 za-
pewniamy im opiekê oraz
wy¿ywienie. Pod okiem wy-
chowawców mog¹ siê bez-
piecznie bawiæ. Staramy siê
zapewniæ jak najciekawszy
pobyt w naszej placówce
i jak najwiêcej atrakcji dla
najm³odszych. Nie wyobra-
¿am sobie zimy bez tej akcji.
Nie wyobra¿am sobie, co
pracuj¹cy rodzice mieliby
zrobiæ z siedmiolatkiem,
w trakcie ferii, gdyby nie
„Zima w Mieœcie” – mówi
Iwona Rozwa³ka, koordyna-
torka programu w szkole

przy ulicy Paca 44. Podob-
nie organizowany jest czas
w szko³ach przy Szaserów
i Kobielskiej. Co wa¿ne,
dzieci mog¹ korzystaæ z bo-
gatej oferty zajêæ specjali-
stycznych przygotowanych
dla nich przez Miasto. Jed-
nak chêtnych jest wielu
a iloœæ miejsc ograniczona.
Dlatego bycie koordynato-

rem akcji to wielka sztuka.
To od niego zale¿y na ile za-
jêæ zdo³a zapisaæ swoich

podopiecznych. Szczególnie
chwalone przez prowadz¹-
cych grupy s¹ zajêcia

w Yacht Klubie (Wa³ Mie-
dzeszyñski 377) oraz w UK
Karate Tradycyjnym (Osow-
ska 82). – Tam mo¿na liczyæ
na zrozumienie, gdy przy-
prowadzi siê kilkoro dzieci
wiêcej – komentuje Iwona
Rozwa³ka.

REMBERTÓW 
ZIM¥

Jednak z prawdziwymi
trudnoœciami mog¹ spotkaæ
siê osoby odpowiedzialne za
przebieg „Zimy w Mieœcie”
w Rembertowie. W ca³ej
dzielnicy zorganizowano je-

dynie trzy punkty dzienne-
go pobytu. Koordynatorzy
przyznaj¹, ¿e wiêksza iloœæ
takich placówek znacznie
u³atwi³aby im pracê. – Przy-
chodz¹ do nas dzieci w wie-
ku od 6 do 10-11 lat. Stara-
my siê jak najbardziej zape³-
niæ ich plan dnia. Jednak
przede wszystkim dbamy
o ich bezpieczeñstwo - mówi
Ma³gorzata ¯ebrowska ze
szko³y nr 217 w Remberto-
wie. Dla dzieci z Remberto-
wa najwiêksz¹ atrakcj¹ jest
wizyta na basenie w Weso-
landii oraz gra w tenisa na
pobliskich kortach. Prowa-
dz¹cy grupy uwa¿aj¹, ¿e za-
jêæ specjalistycznych mo-
g³oby byæ w Rembertowie
wiêcej. Dziwi sytuacja, gdy
na p³ywalniê musz¹ jeŸdziæ
a¿ do Weso³ej i tam dzieliæ
godziny z inn¹ dzielnic¹,
gdy tu¿ pod bokiem znajdu-
je siê basen w AONie.

Akcja „Zima w Mieœcie”
potrwa w Warszawie do 12
lutego. Wed³ug najwa¿niej-
szych recenzentów, czyli
dzieci „warto przychodziæ
codziennie”. Szczegó³owe
informacje na stronach:
www.pragapld.waw.pl oraz
www.um.warszawa.pl

Olga Kamionek

ZIMOWE ATRAKCJE
1 lutego rozpoczê³y siê w Warszawie
ferie zimowe. Jak co roku sto³eczny
ratusz oraz dzielnice przygotowa³y
wiele atrakcji dla dzieci i m³odzie¿y.
W tym tygodniu postanowiliœmy
sprawdziæ jak z akcj¹ radz¹ sobie
Rembertów oraz Praga Po³udnie...
czyli co tak naprawdê dzieci pora-
biaj¹ zim¹ w Stolicy?



Wspó³dzielenie pomie-
szczeñ z cukierni¹, ksiêgo-
zbiór w baraku, koniecznoœæ
wyprowadzki z powodu lo-
kalizacji sklepu obuwnicze-
go… - takie historie z biblio-
tecznych losów przypomina-

³a Beata Zych dyrektor Wo-
jewódzkiej Biblioteki Peda-
gogicznej im. Komisji Edu-
kacji Narodowej. Zmoderni-
zowana placówka przy ul.
Goc³awskiej 4 funkcjonuje
ju¿ od po³owy paŸdziernika
ubieg³ego roku, ale dopiero
27 stycznia odby³o siê jej

uroczyste otwarcie. Samo-
rz¹d Województwa Mazo-
wieckiego jest organem pro-
wadz¹cym dla 6 bibliotek
pedagogicznych. W tym tak-
¿e dla warszawskiej bibliote-
ki pedagogicznej. Rozbudo-

wa i modernizacja placówki
poch³onê³a 9 mln z³. Kwota
to olbrzymia, ale i efekty s¹
imponuj¹ce. Teraz obiekt
wygl¹da i odpowiada stan-
dardom XXI wieku. I przej¹³
rolê siedziby g³ównej, która
do tej pory mieœci³a siê przy
ul. Smyczkowej. W uroczy-

stym otwarciu biblioteki
uczestniczy³a ponad setka
goœci, osób zwi¹zanych
z kultur¹, edukacj¹ i samo-
rz¹dem. Obecni byli m.in.
przedstawiciele kuratorium,
w³adz i urzêdu dzielnicy,

zwi¹zków zawodowych, dy-
rektorzy mazowieckich bi-
bliotek (w tym Biblioteki
Narodowej i biblioteki przy
ul. Koszykowej). 

Nowy gmach poœwiêci³
ksi¹dz dziekan Zygmunt
Podstawka proboszcz parafii
na Kamionku. Na Goc³awsk¹

przyby³o tak¿e a¿ trzech mar-
sza³ków Mazowsza: Adam
Struzik i jego zastêpcy Wal-
demar Roszkiewicz i Ludwik
Rakowski (na zdjêciu). 
– W styczniu, to ju¿ trzecia
otwierana przez nas instytu-
cja, która ma s³u¿yæ mie-
szkañcom. Tydzieñ temu z wi-
cemarsza³kiem Ludwikiem
Rakowskim mieliœmy zaszczyt
otwieraæ now¹ siedzibê In-
stytutu Jana Paw³a II w Wila-
nowie – powiedzia³ marsza-
³ek Struzik. - Obiekty eduka-
cyjno-kulturalne staj¹ siê wi-
zerunkiem Mazowsza. W na-
szym samorz¹dzie wydatki na
kulturê i edukacjê s¹ na dru-
gim miejscu, zaraz po inwe-
stycjach w infrastrukturê.

W otwarciu biblioteki ucze-
stniczyli tak¿e radni Sejmiku
Mazowieckiego Danuta Ja-
nusz i Tomasz Kucharski,
który jednoczeœnie jest bur-
mistrzem Pragi Po³udnie. -
Jako gospodarz tej dzielnicy
i mieszkaniec wiem, jak wa¿-
nym miejscem na mapie Pra-
gi Po³udnie od 50 lat by³a ta
biblioteka – mówi³ burmistrz
Kucharski. - Jestem dumny
z tego obiektu. Znakomicie
wpisuje siê on w przemianê
Pragi Po³udnie, przemianê
Kamionka. Dziêkujê panom
marsza³kom, radnym z komi-
sji kultury i edukacji.
O szczegó³ach zmian w bi-
bliotece pisaliœmy w 18 nu-
merze ubieg³orocznego „Mie-
szkañca” w tekœcie „Ksi¹¿ki
wracaj¹ na Goc³awsk¹” (do-
stêpnym w naszym archiwum
na stronie www.mieszkaniec.pl).

Adam Rosiński

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

REKLAMA REKLAMA

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

Adam Grzegrzó³ka 
– z-ca burmistrza 

dzielnicy 
Pragi Po³udnie
przy telefonie

„MIESZKAÑCA”
W poniedziałek 15 lutego 2010 r. 

w godz. 15.00–16.00 
zapraszamy Czytelników 

do zadawania pytañ i rozmowy 
z Adamem Grzegrzółką, 

zastêpc¹ burmistrza odpowiedzialnym
za ochronê œrodowiska, 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 

i sprawy lokalowe
w dzielnicy Praga Po³udnie

tel. 22 810−64−12

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

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

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

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

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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64 LA64 LATTA TRADYCJIA TRADYCJI

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

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

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

WALENTYNKI 2010 r.
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie

zaprasza
do DH Universam ul. Grochowska 207

(Rondo Wiatraczna)
W OFERCIE WALENTYNKOWEJ 
PROPONUJEMY:
❤❤ figi damskie
❤❤ slipy mêskie 

firmy Atlantic, 
bokserki

❤❤ koszule nocne, 
pid¿amy damskie

❤❤ sukienki, bluzki, szale, podwi¹zki
❤❤ krawaty
❤❤ s³odycze
❤❤ karty okolicznoœciowe

Zapraszamy 6 dni w tygodniu

Trzech marszałków w bibliotece
A¿ trzech marsza³ków Mazowsza uroczyœcie otwiera³o zmo-
dernizowan¹ i rozbudowan¹ bibliotekê przy ul. Goc³awskiej.
Œwiadczy to o olbrzymiej roli tej placówki i œrodkach wydat-
kowanych na dostosowanie jej do wymogów XXI wieku.

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

JJeesszzcczzee  oo mmiiooddaacchh::
MMiióódd  ggrryycczzaannyy  – kolor moc−

nej herbaty aż do brunatnego,
po skrystalizowaniu kolor brą−
zowy lub ciemnobrązowy, gru−
boziarnisty, z cienką warstwą
rzadkiego miodu na powierzch−
ni. Mocno pachnie gryką, ma
wyrazisty smak. Pomaga przy
katarze, miażdżycy, nadciśnie−
niu, wyczerpaniu − zawiera ma−
gnez. Pyszny z kawą!

MMiióódd  lliippoowwyy – żółty, po skry−
stalizowaniu ciemnieje. Ma
ostry smak z lekką goryczką,
o bogatym zapachu lipy. Działa
antyseptycznie, uspokajająco,
przeciwgorączkowo i przeciw−
kaszlowo. Pomaga też w bez−
senności.

MMiiooddyy  ssppaaddzziioowwee – bardzo
ciemne, czasem zielonkawe. Po
skrystalizowaniu lekko jaśnie−
ją. Te z drzew liściastych mają
specyficzny smak, a z drzew
iglastych − lekko żywiczny. Po−
maga w schorzeniach dróg
oddechowych, chorobach reu−
matycznych, przemiany mate−
rii, przewodu pokarmowego,
serca, naczyń krwionośnych,
miażdżycy, schorzeniach ne−
rek i skóry.

Podobno najzdrowsze są
miody wyprodukowane w pobli−
żu własnego miejsca zamie−
szkania!

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
MMiióódd ddzziiaałłaa  nnaa  bbaakktteerriiee  GGrraamm−−ddooddaattnniiee,,  GGrraamm−−uujjeemmnnee  wwiirruussyy,,

ggrrzzyybbyy..  MMoożżnnaa  ggoo  ssttoossoowwaaćć  wweewwnnęęttrrzznniiee  ii nnpp..  ddoo  ookkłłaaddóóww..  CChhooddzzii
ttyyllkkoo  oo ppoorrzząąddnnee  mmiiooddyy  ppaassiieecczznnee,,  aa nniiee  ttee  wwiieellee  rraazzyy  ppooddggrrzzeewwaa−−
nnee  ii mmiieesszzaannee,,  cczzaasseemm  pprroodduukkoowwaannee  zzee  zzwwyykkłłeeggoo  ccuukkrruu  zzaammiiaasstt  nnaa−−
ttuurraallnneeggoo  nneekkttaarruu..  RRoozzcciieeńńcczzoonnyy  lleettnniiąą  wwooddąą,,  jjeesstt  ddwwiieeśścciiee  rraazzyy

bbaarrddzziieejj  sskkuutteecczznnyy  jjaakkoo  „„aannttyybbiioottyykk””  nniiżż  jjeeddzzoonnyy  nnpp..  łłyyżżeecczzkkąą..  
AAppiitteerraappiiaa to leczenie różnych chorób produktami pszczelimi.
PPrrooppoolliiss (kit pszczeli) pomaga na czyraki i odleżyny, alergie, choroby reumatyczne,

uszu i oczu oraz układu krążenia,
PPiieerrzzggaa (naturalnie przetworzony pyłek) to pokarm młodych pszczół; wzmacnia od−

porność − zawiera wit. A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, H, M, P, PP a także potas, magnez,
wapń, miedź, żelazo, krzem, siarka, chlor i mangan. 

MMlleecczzkkoo  ppsszzcczzeellee ma właściwości bakteriostatyczne, pomocne w schorzeniach układu
krążenia, przewodu pokarmowego, skóry i oczu, zaburzeniach przemiany materii, cho−
robach wieku starczego.

JJaadd  ppsszzcczzeellii leczy, ale potrafi niezwykle silnie, gwałtownie uczulać. AAppiittookkssyynnootteerraa−−
ppiiaa to leczenie jadem m.in. reumatyzmu. CCiieekkaawwsskkaa

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII

Kuchnia z resztek – warto spróbowaæ! Nie tylko
dla oszczêdnych…

✓✓ Pasta do chleba: obiadowe resztki kurczaka, majonez,
sól, pieprz, a kto lubi – miêkki, ¿ó³ty ser lub ser topiony, sos so-
jowy, uduszona cebulka, ciut musztardy. Ca³oœæ drobno posie-
kaæ lub zmiksowaæ.

✓✓ Placuszki serowo- ziemniaczane: do ugotowanych ziemniaków dodaæ twarogu
(po³owê ich objêtoœci), jajko, ³y¿eczkê cukru, i tyle soli, by ciasto by³o zwiêz³e; zmikso-
waæ. Formowaæ kulki, sp³aszczaæ, obtoczyæ w tartej bu³ce, sma¿yæ na z³oto. Podawaæ
ze œmietan¹ lub serkiem waniliowym.

✓✓ Kotlety z czerstwego chleba: pó³ bochenka wymoczyæ w mleku, odcisn¹æ. Do-
daæ 2 jajka, sól, pieprz i co kto lubi: pestki s³onecznika, suszone pomidory, siekan¹
natkê pietruszki, duszon¹ cebulê, z¹bek czosnku, aromatyczne zio³a. Dobrze wyrobiæ
(nie miksowaæ). Formowaæ zgrabne, ma³e kotleciki, obtaczaæ w tartej bu³ce i sma¿yæ
do zrumienienia. Podawaæ na gor¹co, z surówk¹ z kiszonej kapusty, ogórkiem lub in-
nym, wyrazistym dodatkiem. 

✓✓ Grzanki z czerstwego chleba lub bu³ki: czerstwe pieczywo pokroiæ w niegru-
be plastry, posmarowaæ cienko koncentratem pomidorowym, na to „przykleiæ” plaster
¿ó³tego sera. Ca³oœæ obtoczyæ w jajku, roztrzepanym z sol¹, pieprzem i majerankiem
lub szczypiorkiem, jak to lubi, i tartej bu³ce. Obsma¿yæ po obu stronach na patelni.

✓✓ Faszerowane pychotki: przygotowaæ farsz; kiszon¹ kapustê pokroiæ drobno
wraz z cebulk¹, dodaæ nieco kminku i dobrze poddusiæ. Zamiast kapusty mo¿na u¿yæ
krojonych œwie¿ych grzybów (na przyk³ad pieczarek) duszonych z cebulk¹ i odrobin¹
tartej bu³ki, wówczas nie dajemy kminku, albo te¿ pasty z siekanych jajek na twardo
ze szczypiorkiem, odrobin¹ mas³a i bu³ki tartej, doprawionych pieprzem i sol¹. Ugoto-
wane ziemniaki, pozosta³e z obiadu, starannie rozgnieœæ lub przepuœciæ przez ma-
szynkê, dodaæ jajko, pieprz i tyle m¹ki, by da³y siê formowaæ niegrube, zwiêz³e placu-
szki. Na œrodku ka¿dego z nich uk³adaæ wa³eczek farszu, nastêpnie placek zwin¹æ
w rulonik, obtoczyæ w tartej bu³ce i obsma¿yæ. Zamiast sma¿yæ, mo¿na polaæ je sto-
pionym mas³em i upiec w piekarniku. Bêdzie ciut mniej kalorycznie! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
…i wtedy zaczęła się awantura – ciąg dalszy

Załatwiałem sprawy emerytalne. Niestety,
zapomniałem wziąć dowód osobisty. Zakłopo−
tany, chciałem pójść po niego do domu. Jed−

nak miła panienka powiedziała: „Proszę rozpiąć koszulę.„Zro−
biłem to, a ona: „Te siwe włosy na pana piersi przekonały
mnie, że jest pan emerytem" i załatwiła moją sprawę. Gdy
wróciłem do domu i opowiedziałem to żonie, odparła: „Szko−
da, że nie rozebrałeś się bardziej. Wtedy może byś dostał
jeszcze rentę inwalidzką.” 

I wtedy zaczęła się awantura…
☺ ☺ ☺

Razem z żoną wybrałem się na spotkanie mojej klasy lice−
alnej, w 30−lecie matury. Kilka stolików dalej siedziała pija−
na kobieta. „Kto to jest?” − spytała żona. „To moja była
dziewczyna. Ponoć pije, od kiedy zerwaliśmy.” Na to żo−
na:„Kto by pomyślał, że można świętować coś przez 30 lat?!” 

I wtedy zaczęła się awantura… WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 3
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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 powietrzu wisi zmiana w ¿yciu zawodowym.
Przejmij inicjatywê i poproœ szefa o podwy¿kê.
Energia która w Tobie buzuje, pozwoli Ci spotkaæ
kogoœ wyj¹tkowego. Spêdzisz z nim niezapo-
mniane chwile, mo¿e to on jest Tobie przezna-
czony? Uwierz w pozytywn¹ energiê i zacznij my-
œleæ optymistycznie. Odwa¿ siê na odrobinê sza-
leñstwa, to nie takie trudne, choæ na pocz¹tku
mo¿e byæ ciê¿ko…

�� BYK 22.04-21.05
Nieoczekiwanie podreperujesz swój bud¿et. Po-
winieneœ znaleŸæ czas na chwilê wytchnienia
i znalezienie wewnêtrznego spokoju. Twoje plany
na pewno siê spe³ni¹, je¿eli wyka¿esz siê cierpli-
woœci¹. Nie b¹dŸ w gor¹cej wodzie k¹pany. Roz-
waga pop³aca, mo¿esz zdobyæ popularnoœæ
i uznanie. Postaraj siê mniej krytycznie patrzeæ
na œwiat.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Popl¹tana sytuacja uczuciowa powinna siê wy-
jaœniæ. Pomimo zimowej pogody i niskich tem-
peratur Twoje uczucie daje Ci si³y na podjêcie
trudnej decyzji. Dobrze siê zastanów, czego tak
naprawdê chcesz. Najmniej oczekiwane roz-
wi¹zanie jest czasem najlepsze. Musisz byæ
konsekwentny i uparcie d¹¿yæ do tego, czego
chcesz. Nie poddawaj siê, bêdziesz nagrodzo-
ny.

�� RAK 22.06-22.07
Musisz siê zmobilizowaæ i wypêdziæ lenistwo,
które Ciê ogarnê³o od jakiegoœ czasu. Miej oczy
szeroko otwarte, by nie przegapiæ przyjemnych
chwil, które na Ciebie czekaj¹. Pamiêtaj o roczni-
cach i œwiêcie bliskiej Ci osoby i nie zapomnij ku-
piæ prezentu. Zapisz sobie wszystko w kalenda-
rzu, bo miewasz s³ab¹ pamiêæ do wa¿nych dat.
Obecnie wskazany jest porz¹dek i rozs¹dek.

�� LEW 23.07-23.08 
W ¿yciu zawodowym nadchodzi trudny okres.
Nabierz do tego dystansu i zajmij siê przyjemniej-
szymi sprawami. Je¿eli dobrze siê rozejrzysz, za-
uwa¿ysz, ¿e ktoœ wzdycha do Ciebie. Nie odtr¹-
caj kie³kuj¹cego uczucia, zastanów siê nad tym.
Mo¿esz straciæ niepowtarzaln¹ okazjê, by poczuæ
siê bezpiecznie. Musisz byæ bardziej otwarty na
propozycje drugiej strony.

�� PANNA 24.08-23.09
W pracy wiêkszoœæ spraw u³o¿y siê po Twojej
myœli. Pozwoli Ci to na zajêcie siê sob¹. Trochê
siê ostatnio zaniedba³eœ, wiêc przyda siê ma³y
wypad na zakupy, nie mówi¹c ju¿ o wizycie
u kosmetyczki lub fryzjera, aby nie psuæ sobie
samopoczucia, sprz¹tanie i gotowanie pozo-
staw najbli¿szym. Ty masz odpoczywaæ i rozko-
szowaæ siê mi³ymi chwilami czytaj¹c ciekaw¹
ksi¹¿kê lub imprezowaæ w sympatycznym towa-
rzystwie.

�� WAGA 24.09-23.10
Uwierz we w³asne mo¿liwoœci i zab³yœnij
w oczach zwierzchników. Pozwól, by Twój wdziêk
i urok osobisty podzia³a³ na najbardziej opornych.
Warto odnowiæ stare znajomoœci i kontakty,
odwiedziæ krewnych, których dawno nie widzia-
³eœ. Staraj siê odpoczywaæ rozs¹dnie i nabieraæ
si³, aby pokonaæ czekaj¹ce Ciê wyzwania. Nie
obawiaj siê ich, wszystkiemu podo³asz. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Twój talent negocjatorski mo¿e niebawem siê
przydaæ. Mo¿esz zrobiæ dobry interes i tylko od
Ciebie zale¿¹ jego warunki. Powinieneœ popraco-
waæ nad form¹ fizyczn¹, by potem zab³ysn¹æ do-
skona³¹ sylwetk¹. Opanuj swoje emocje i nie
sk³adaj przedwczesnych obietnic. Wyka¿ siê cier-
pliwoœci¹, a znajdziesz swoj¹ drug¹ „po³ówkê”.
Nie stawaj przeciw przeznaczeniu. Pisane jest Ci
szczêœcie i mo¿e nadejœæ wtedy, gdy nie bê-
dziesz siê go zupe³nie spodziewaæ.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Okres ciê¿kiej pracy ju¿ siê koñczy, pomyœlnie
za³atwisz powierzone Ci sprawy. Korzystaj z wol-
nych chwil i wybierz siê na wycieczkê. Wyjazd
dobrze Ci zrobi i pozwoli na odstresowanie siê
i chwilê relaksu. Je¿eli planujesz jakieœ dodatko-
we zajêcia, decyzjê podejmij w miarê szybko.
Wolny czas mo¿na wykorzystaæ ca³kiem przyje-
mnie, ale i pracowicie. Mo¿e spotkasz na zajê-
ciach kogoœ interesuj¹cego?

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jesteœ obiektem czyjegoœ zainteresowania. Zadbaj,
aby w Twoim zwi¹zku dominowa³y: przyjaŸñ i zau-
fanie. Pamiêtaj, ¿e nie warto zachowywaæ siê zbyt
pochopnie. Lepiej przemyœleæ coœ dwa razy, ni¿ po-
tem ¿a³owaæ nieodwracalnej straty. Opanowanie
jest cnot¹ - pamiêtaj o tym. Daj sobie szansê i po-
zwól sobie na flirt. Uczucia s¹ bardzo wa¿ne.

�� WODNIK 21.01-19.02
Nie bujaj w ob³okach i weŸ siê do roboty. Poœwiêæ
trochê wiêcej uwagi rodzinie i przyjacio³om. Wy-
bierz siê do kina lub teatru. Nie t³um w sobie
uczuæ i powiedz kochanej osobie, co tak napraw-
dê czujesz. Spotkasz siê ze zrozumieniem i apro-
bat¹. Wkrótce mo¿e spotkaæ Ciê przyjemna nie-
spodzianka. Powinieneœ zrobiæ coœ sympatycz-
nego dla drugiej strony. Zas³uguje na to. Mo¿e
kolacja albo wypad do kina.

�� RYBY 20.02-20.03
W uczuciach bez wiêkszych rewelacji. Warto to
zmieniæ i rozejrzeæ siê za kimœ. Pamiêtaj, ¿e cza-
sem warto zaszokowaæ, aby wzbudziæ czyjeœ za-
interesowanie. W ¿yciu zawodowym nic siê nie
zmieni. Dbaj o zdrowie, bo zimowa pogoda nie-
korzystnie wp³ywa na Twoje samopoczucie. Po-
winieneœ równie¿ zadbaæ o swój wygl¹d. Œwiat
siê zmienia, a mo¿e warto zmieniæ te¿ siebie.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 12 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 1/2010: „Nauka kosztuje”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Ewelina Majewska z ul. Z¹bkowskiej. Wa¿ne do 19.02.br.
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ADMINISTROWANIE

�� Administrowanie i zarz¹-
dzanie nieruchomoœciami
profesjonalnie. 

Tel. 0608-053-676; 
022 497-67-27 

e-mail:biuro@bznprofil.pl

AUTO−MOTO

� Diesel – wtryskiwacze i po-
mpy – naprawa. 

Tel. 0502-282-331
� Opony nowe i u¿ywane,
przechowywanie opon, pro-
stowanie felg. 

Tel.22 423-59-96

AUTO−MOTO/kupię

�� Auto ekonomiczne do
14000 z³. Tel. 503-917-057
� Fiata lub Daewoo. 

Tel. 887-042-959

KUPIĘ

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

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

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

� Ksi¹¿ki – dojadê. 
Tel. 22 826-03-83; 

0502-322-705
� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Biurko, wersalkê. 
Tel. 509-621-065

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl
� Sprzedam tanio ró¿ne me-
ble w dobrym stanie (rega³,
wersalka, fotele, stoliki). 

Tel. 22 6724064

FINANSE

� Ksi¹¿ki przychodów, pe³na
ksiêgowoœæ, uprawnienia,
PIT-y, ZUS poprowadzi biuro. 

Tel. 22 813-40-65; 
0507-026-741

� Us³ugi ksiêgowe dla firm
i osób prywatnych.  

www.korkowabiuro.pl
Tel. 0696-052-708

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

� Lekarza internista – wizyty
domowe. Tel. 660-594-505

RAMKA
Janusz Niedzielski 
Lekarz stomatolog – protetyk.
Gab. ul. Znanieckiego 16C lo-
kal 46. Tel. 22 671-18-18

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki
– nauczyciel. 

Tel. 601-20-93-41
RAMKA
Angielski, matura, certyfika-
ty, dojazd. Tel. 501-543-136
� Chemia – nauczycielka. 

Tel. 608-857-558
� Francuski – m³odzie¿, do-
roœli. Nauczyciel. 

Tel. 22 673-69-26; 
609-490-406

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

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

Tel. 22 517-77-40, 
22 310-27-40, 

fax. 22 879-87-66
� Matematyka – dojazd. 

Tel. 691-870-045
� Szko³a policealna - dekora-
tor wnêtrz, opiekunka/guwer-
nantka. Tel. (22) 517-77-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP. 

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

�� WARSZTATY DZIENNI-
KARSKIE. TEL. 501 143 501

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Kawalerkê 30 m kw. Rem-
bertów. Os. strze¿one (2004 r.).

Tel. 605-642-202
� Praga P³d., ul. Paca, 2 pok.,
48 m kw. 2/3P. 

Tel. 794-90-95-21

DAM PRACĘ

� Gosposi z okolic Radoœci
do prowadzenia domu – goto-
wanie, sprz¹tanie, prasowanie
itp., oraz wo¿enie samocho-
dem dziecka do/z szko³y. Po-
trzebne prawo jazdy. 

Tel. 792-998-422
� Kasjerów i sprzedawców
do sklepów spo¿ywczych
w Warszawie i okolicach. 

Tel. 22 547-05-42;
0510-203-907

� Poradnia Okulistyczna za-
trudni sprz¹taczkê ul. Kordec-
kiego 49 Tel. 608391303

� Poszukujemy samodzielnej
ksiêgowej do prowadzenia
ksi¹g handlowych ma³ej fir-
my. RAKSSQL. Stara Mi³o-
sna. Tel. 784 069 163
� Przy sprz¹taniu obiektów.
Mile widziani emeryci. 

Tel. 508-332-840

SZUKAM PRACY

� Przyjmê cha³upniczo mon-
ta¿ mechaniczny, elektryczny,
inny. Tel. 503-436-929

PRAWNE

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

www.podatki-doradca.pl 
Tel. 022 672-34-34; 604-095-656
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Gro-
chowska 207 (Universam nad
bankiem). Tel. 0509-959-444,

022 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

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

�� Kancelaria Doradztwa
Prawnego Agnieszka Stê-
pieñ-Trela. Porady prawne
od 40 z³.  
www.porada-prawna.com.pl

Tel. 724-933-275
RAMKA
� Doradztwo Prawne – pe³ny
zakres. Kancelaria Prawna
Pietruk s.c. Konkurencyjne
ceny ul. Olszynki Grochow-
skiej 11/15 lok. 2, 04-281
Warszawa, I piêtro. 

Tel. 22 879-92-29; 
0502-27-51-94; 
www.pietruk.eu 

RAMKA
WYCENA NIERUCHO-
MOŒCI
RZECZOZNAWCA MA-
J¥TKOWY
TEL. 600-438-844

RÓŻNE

�� Fotografia œlubna – profe-
sjonalnie. Tel. 502-936-956
� Gabinet kosmetyczny. Pro-
mocje. Tel. 602-805-717

www.doriscosmet.pl 
� Us³ugi fryzjerskie u Klien-
ta. Tel. 22 251-58-69

SPORT

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

Tel. 22 870-52-72
� Si³ownia ATLETOR – 56
stanowisk, MultiSport itp.
Be³¿ecka/Komorska.  

www.atletor.pl
Tel. 501-599-703

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe,
zachodnie. Naprawa.

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

� Alarmy, domofony, kame-
ry, komputery. 

Tel. 22 371-23-49
�� ALKO – PRZEPRO-
WADZKI. TEL. 512-139-430 
� Anteny SAT TV, kamery –
24 h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez
op³at, 900 programów, w tym
20 polskich (TRWAM, TVP1,
TVP2 i TVN), anteny TV –
naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja!  

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

0501-123-566 
�� Automatyczne pralki –
naprawa, tanio. 

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

�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, wyk³adzin, tapicerki
– KARCHEREM. 

Tel. 0694-825-760
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

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

609-542-545; 
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
� Domofony – monta¿, kon-
serwacja, naprawa. Instalacje
elektryczne, pralki. 

Tel. 601-93-68-05; 
22 612-92-70

�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 22 428-35-53;

0504-61-88-88
� Elektryczne (uprawnienia).

Tel. 22 870-27-39;
0502-208-813

�� Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. Tel. 22 610-
18-53; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 22 610-88-27; 

0604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 22 428-35-53, 

0504 61 88 88
� GLAZURA, hydraulika,
elektryka. Tel. 0694-809-402
� Glazura, malowanie. 

Tel. 512-341-982
� Glazura, g³adŸ, panele – re-
monty. Fachowe porady. 

Tel. 22 424-32-07; 
0692-885-279

� Glazura, hydraulika, re-
monty. Tel. 22 671-05-82
� Glazura – remonty. 

Tel. 792-437-883
� G³adŸ, malowanie, glazura. 

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

Tel. 22 428-35-53; 
0504-61-88-88

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

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

660-51-60-10
� Hydrauliczno-gazowe, œlu-
sarskie. Tel. 0507-038-406
� Hydraulika wod.-kan.gaz. –
przegl¹dy kominiarskie – pie-
ce CO – elektryka. 

Tel. 696-321-228
� Lodówki, pralki. 

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

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

0695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 22 428-35-53; 

0504-61-88-88
� Malowanie, tapetowanie
i remonty. Tel. 22 612-21-74; 

0501-028-073
� Malowanie – g³adŸ gipso-
wa. Tel. 22 612-01-95; 

0510-711-163
� Malowanie, tapetowanie,
gipsowanie – doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
�Meble na zamówienie – ku-
chenne, ³azienkowe, szafy. 

Tel. 607-595-327
�� MEBLE KUCHENNE,
SZAFY WNÊKOWE, GAR-
DEROBY – NA WYMIAR.
PROJEKT, WYCENA,
MONTA¯ GRATIS. 

TEL. 0792-093-410

�Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, garderoby, nietypowe
zabudowy. Tel. 602-726-376
�� Naprawa telewizorów,
magnetowidów DVD, urz¹-
dzeñ elektronicznych. 

Tel. 22 612-52-23; 
0607 145 196

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

0502-562-444
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 22 671-94-53;

0692-420-605
�� Naprawy i remonty pra-
lek w domu klienta. Emery-
ci 50% taniej. 

Tel. 22 672-95-50; 
503-846-135

�� Naprawa komputerów.
Dy¿ury weekendowe. 

Tel. 721-008-778
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 
� Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Przeprowadzki. 

Tel. 505-900-180
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przeprowadzki. 

Tel. 509-621-065
� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 22 810-38-04; 

0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 0606-964-522
�Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0663-511-771
�� UK£ADANIE GLAZU-
RY. TEL. 22/6130540
� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

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

Tel. 22 610-23-83
��WYWÓZ MEBLI I GRU-
ZU, z³omu, œmieci, drzewa,
liœci, opró¿nianie piwnic. 

Tel. 22 424-17-78; 
0888-651-163

ZIELARSTWO

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

Tel. 0602-648-813
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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 

Janusz Niedzielski 
Lekarz stomatolog – protetyk. 

Gab. ul. Znanieckiego 16C
lokal 46. 

Tel. 22 671-18-18

Angielski, matura, certyfika-
ty, dojazd. Tel. 501-543-136

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

GAZ, HYDRAULIKA– 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-18-53; 

0662-065-292

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, maku-
laturê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 022 499-20-62 

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738
www.genita .p l

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

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

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

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

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

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
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T³usty czwartek to w kalen-
darzu chrzeœcijañskim ostatni
czwartek przed Wielkim
Postem, znany tak¿e ja-
ko zapusty. Rozpoczy-
na ostatni tydzieñ
karnawa³u. Poniewa¿
data t³ustego czwartku
zale¿y od daty Wielka-
nocy, dzieñ ten jest œwiêtem
ruchomym. Najpopularniej-
sze potrawy tego dnia to p¹cz-
ki i faworki, zwane równie¿
w niektórych regionach chru-
stem lub chruœcikami. Daw-

niej objadano siê s³onin¹,
boczkiem i miêsem, które za-
pijano wódk¹. Powiedzia³
Bartek, ¿e dziœ t³usty czwar-
tek, a Bartkowa uwierzy³a,
dobrych p¹czków nasma¿y³a
– mówi staropolskie przys³o-
wie. Wed³ug jednego z prze-
s¹dów, jeœli ktoœ w t³usty
czwartek nie zje ani jednego
p¹czka - w dalszym ¿yciu nie
bêdzie mu siê wiod³o.

� � �
Wiêcej zieleni i miejsc do

spotkañ i spacerów zamiast
wêz³a komunikacyjnego – tak
mo¿na streœciæ za³o¿enia
og³oszonego konkursu urba-
nistyczno-architektonicznego
na koncepcjê odnowienia
i przebudowy Placu Trzech
Krzy¿y. 

� � �
Mimo wielu obaw, wpro-

wadzenie w Warszawie ca³o-
dobowego systemu przyjmo-
wania pacjentów z urazami

ortopedycznymi odby³o siê
bez wiêkszych problemów. -
Najwiêcej zyskali na tym pa-
cjenci: nie musz¹ ju¿ czekaæ
w kilkugodzinnych kolejkach,
a tak zdarza³o siê podczas
ostrych dy¿urów, kiedy dy¿u-
rowa³ jeden lub dwa szpitale.
Dziœ pacjent pomoc znajdzie
w najbli¿szym szpitalu - po-
wiedzia³ Jacek Koz³owski,
wojewoda mazowiecki.
W stolicy we wszystkich szpi-
talach w ramach urazowych
dy¿urów dziennie hospitalizo-
wanych jest do 30 pacjentów.
Dziêki temu ci, którzy najbar-
dziej potrzebuj¹ pomocy le-
karskiej s¹ obs³ugiwani bez

kolejki. Stabilizacja liczby pa-
cjentów na takim poziomie
pozwala dyrektorom szpitali
zmodyfikowaæ rozk³ad dy¿u-
rów pe³nionych w placów-
kach (np. 1 lutego w 10 szpi-
talach dy¿urowa³o 6 dodatko-
wych anestezjologów, 5 dni
póŸniej ju¿ tylko 3). 

� � �
Rozpoczê³a siê kampania

„Sam zdecyduj! Przeka¿ 1%
na mazowieckie organizacje
pozarz¹dowe” pod patrona-
tem Jacka Koz³owskiego, wo-
jewody mazowieckiego
i Adama Struzika, marsza³ka
województwa. Co czwarta
z³otówka z 1% przekazanego
podatku trafi³a w zesz³ym ro-
ku na Mazowsze. Listê wszy-
stkich organizacji po¿ytku pu-
blicznego mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej. 

� � �
Zarz¹d Transportu Miej-

skiego og³osi³ przetarg na pro-
jekt parkingu P+R Rember-
tów-PKP. Znajdzie siê tam
miejsce prawie dla 300 aut
i 80 rowerów. Jego budowa
rozpocznie siê  w przysz³ym
roku. Dwu- lub trzypoziomo-
wy gara¿ bêdzie zbudowany
miêdzy ulicami: Komando-
sów, Franciszka Ilskiego
i Projektowan¹/Bellony. Ofer-
ty przetargowe zostan¹ otwar-
te 1 marca. 

� � �
Punkt Obs³ugi Pasa¿erów

ZTM przy ul. Senatorskiej 37
do koñca lutego bêdzie czyn-
ny do godz. 20. Pozosta³e trzy
POP-y - Metro Centrum, Me-
tro Œwiêtokrzyska oraz Metro
Ratusz-Arsena³, które
w styczniu dzia³a³y d³u¿ej,

czyli do godz. 22, teraz bêd¹
pracowa³y w godzinach od 7

do 20, podobnie jak pla-
cówki przy stacjach

metra Plac Wilsona
i Marymont. Szcze-
gó³owe informacje

na stronie: www.per-
sonalizacja.ztm.waw.pl
� � �

Na najbli¿sze dni prognozy
zapowiadaj¹ zmienn¹ pogo-
dê. Gdy wzrasta temperatura,
pokrywa œnie¿na, spowodo-
wana obfitymi opadami, robi

siê coraz ciê¿sza, stwarzaj¹c
zagro¿enie awarii a nawet
katastrofy. - W³aœciciele i za-
rz¹dcy obiektów budowla-
nych – w szczególnoœci kom-
pleksów wielkopowierzch-
niowych – s¹ zobowi¹zani
ustawowo przez prawo bu-
dowlane do zapewnienia
bezpieczeñstwa wszystkim
osobom przebywaj¹cym na
ich terenie – apeluje Jacek
Koz³owski, wojewoda mazo-
wiecki. 

� � �
Naczelnik Urzêdu Skarbo-

wego Warszawa Wawer ul.
Mycielskiego 21 informuje,
¿e druki rozliczeñ rocznych
PIT za 2009 r. mo¿na pobie-
raæ w godzinach pracy urzêdu
w sali obs³ugi nr 118 na I piê-
trze – stanowisko 12 i 16. 
Godziny pracy urzêdu ponie-
dzia³ek 8.00-18.00, wtorek-
pi¹tek 8.00-16.00. Strona:
www.is.waw.pl/USWWawer/   

(ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 - 14.02. godz. 16.00 „Randka z Histori¹”. W programie
film „Sk³ama³am” z Jadwig¹ Smosarsk¹ i Eugeniuszem Bodo
oraz kola¿ kronik filmowych. Po filmach zabawa taneczna. Na-
grody – niespodzianki dla osób, które ubiorem nawi¹¿¹ do lat
miêdzywojennych b¹dŸ okresu wczesnego PRL-u, wstêp 10 z³;
15.02. godz. 18.00 – Spektakl muzyczny „Na balu u ksiêcia
Or³owskiego, czyli przeboje operowe i operetkowe z humorem”,
wstêp wolny; 17.02. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztu-
k¹” - wyk³ad pt. „Giuseppe Arcimboldo – manieryzm”, wstêp
wolny; 18.02. godz. 18.00 – Teatr Nó – pokaz w wykonaniu ar-
tystów Fundacji Sztuki Marebito, wstêp wolny; 19.02. godz.
19.00 – Koncert zespo³u SKOWYT, wstêp wolny; 20.02.
godz.17.00 - Spotkanie z podró¿nikiem: „Pustynia i Ocean – Na-
mibia”, wstêp wolny; 22.02. godz. 18.00 – W ramach cyklu
Swing Club – wystêp grupy „To i Owo”, wstêp wolny; 24.02.
godz. 17.00 - W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” wyk³ad pt. „Miche-
langelo Caravaggio – wczesny barok”, wstêp wolny; 25.02.
godz. 18.00 – Wieczór autorski Piotra Dumina pt. „Poezja jest
podarunkiem natury”, wstêp wolny; godz. 19.00 – Kabaret Filip
z Konopi w programie pt. „Nie by³o ciebie tyle lat”. Goœæ specjal-
ny: Krystyna Gi¿owska, wstêp wolny; 28.02. godz. 18.00 - Al-
chemia Mi³oœci – monodram s³owno-muzyczny Stanis³awa
Œnie¿ko. Goœcinnie wyst¹pi¹ – znana z zespo³u Partita Ania Pie-
trzak oraz Kalina Zarychta, wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 – 15.02. godz.
19.00 – „W szampañskim nastroju” – karnawa³owe przeboje mu-
sicalu, operetki i piosenki. Bezp³atne zaproszenia do odbioru
w biurze KKG. W dniu spektaklu bilety: 10 z³; 18.02. godz.
19.00 – „X Œwiatowy Dzieñ Poezji UNESCO” – koncert Natalii
Barabanszczykowej w ramach festiwalu organizowanego przez
Polski Zwi¹zek Literatów, wstêp wolny; 21.02. godz. 17.00 –
„Ma³y urwis” – przedstawienie dla dzieci od 3 do 8 lat, bilety 5
z³; 22.02 godz. 18.00 -Wystawa Graffiti, pokaz prac m³odych ar-
tystów; godz. 19.00 – „Pif – paf, jesteœ trup” - Pokaz warsztato-
wy, wstêp wolny; 13, 20, 27 lutego (soboty), godz. 9.30 – 13.00
– Warsztaty teatralne dla m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej.
Udzia³ w warsztatach jest bezp³atny;
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 12.02.
w godz. 15.00-16.00 Przedstawienie teatralne dla dzieci pt.
„Œwiêto zdrowia”; 20.02. w godz. 17.00 - 18.00 Program poetyc-
ko - muzyczny z okazji obchodów Roku Chopinowskiego 2010;
26.02. w godz. 18.00-19.30 Program poetycko - muzyczny pt.:
„Piosenka i humor to ¿ycie, to skarb”. 
�� Dom Kultury „Rembertów” ul. Komandosów 8 - 14.02.
godz. 15.00 - Bajka „Królowa œniegu”; 16.02. w godz.
18.30–21.00 - Zabawa ostatkowa dla doros³ych przy muzyce
z poczêstunkiem;
�� LI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. T. Koœciuszki, ul. Kadro-
wa 5/15 – 22.02. godz. 12.15 Prelekcja podró¿nicza S³awomira
Kobyla „Podró¿e po najciekawszych zak¹tkach œwiata”; 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

- Chodzi o przywrócenie
nazwy historycznej - zwolenni-
cy zmiany argumentuj¹ j¹ tym,
¿e ten fragment Warszawy ju¿
wczeœniej nazywa³ siê Grocho-
wem i dopiero po II wojnie
œwiatowej w³adze, w sposób
sztuczny, nazwa³y dzielnicê
Praga Po³udnie. W czasach so-
cjalizmu Grochów zbytnio ko-

jarzy³ siê z Olszynk¹ Grochow-
sk¹ i bitw¹, której wspomnienie
nie by³o na rêkê ówczeœnie rz¹-
dz¹cym. 

Pod koniec stycznia w ka-
wiarni „Legalna” kolektyw
„Leciem na Grochów” zorgani-
zowa³ debatê nad pomys³em
zmiany nazwy dzielnicy.
W spotkaniu wziê³a udzia³ spo-

ra grupa dzielnicowych rad-
nych oraz przedstawicieli lokal-
nych samorz¹dów. – Ta inicja-
tywa nie jest nowa – przypo-
mnia³ Jan Berger z Oddzia³u
Grochów Towarzystwa Przyja-
ció³ Warszawy – W przesz³oœci
rozwa¿ano zmianê nazwy dziel-
nicy, ale nic z tego nie wysz³o.
Zapewne i tym razem te¿ tak

siê stanie. Nazwa Praga Po³u-
dnie mo¿e i jest sztucznie utwo-
rzona, ale funkcjonuje ju¿ od
trzech pokoleñ. To d³ugi czas
by siê mocno zakorzeni³a
w œwiadomoœci mieszkañców.
Nawet tych najstarszych. Zde-
cydowana wiêkszoœæ uczestni-
ków spotkania by³a przeciwna
zmianie nazwy.  

Przedstawicielki Saskiej Kê-
py uzna³y pomys³ za pierwszy
krok do secesji. Cezary Polak,
który by³ moderatorem spotka-
nia zapyta³ o zdanie burmistrza
dzielnicy Tomasza Kuchar-
skiego. Burmistrz powstrzy-
ma³ siê od jednoznacznych de-
klaracji, ale podkreœli³, ¿e taka
dyskusja mo¿e wywo³aæ wiele
emocji i antagonizmów. Fak-
tycznie atmosfera spotkania
chwilami by³a bardzo gor¹ca.
Reprezentant Osiedla Gro-

chów-Kinowa za-
proponowa³ nawet,
aby Pragê Po³udnie
podzieliæ na dwie,
trzy mniejsze
dzielnice… Wraca-
j¹c do nazwy – pro-
ponowano równie¿
nazwê Grochów-
Saska Kêpa. To zaœ
nie przypad³o do
gustu mieszkañ-
com Goc³awia
i Kamionka. Prze-
ciw by³a tak¿e Sa-
ska Kêpa. Ktoœ
przypomnia³, ¿e je-

œli chodzi o przywrócenie hi-
storycznej nazwy, to pierwot-
nie na tym terenie znajdowa³a
siê osada Kamion. Ktoœ inny
rzuci³ has³o Skaryszew… 

A poniewa¿, jak to w Polsce
bywa, ilu dyskutuj¹cych, tyle
zdañ, to jak wczeœniej napisali-
œmy, zapewne Praga Po³udnie
zostanie Prag¹ Po³udnie. ar 

Mimo zimy sporo siê dzie-
je w i wokó³ Parku Skaryszew-
skiego im. I.J.Paderewskiego.

BIEG
W sobotê, 13 lutego, po raz

pi¹ty w parku odbêdzie siê Bieg
Wedla. Iloœæ chêtnych biegaczy
przeros³a oczekiwania organi-
zatorów. Do koñca stycznia
udzia³ w biegu zadeklarowa³o
blisko 650 osób! G³ówny orga-
nizator imprezy Andrzej
Krochmal z Komisji Imprez na
Orientacjê po³udniowopraskie-
go oddzia³u PTTK musia³ za-
mkn¹æ przyjmowanie zg³oszeñ

przez Internet. Istnieje mo¿li-
woœæ, ¿e czêœæ chêtnych bêdzie
mog³a zapisaæ siê na listê star-
tow¹ tu¿ przed rozpoczêciem
biegu. Impreza rozpocznie siê
o godz. 9.00. Szczegó³owe in-
formacje mo¿na uzyskaæ na
stronie www.biegwedla.prv.pl
Organizatorzy przygotowali
trasy biegowe o ró¿nej d³ugoœci
oraz specjaln¹ krótk¹ (250 m)
trasê dla przedszkolaków,
których zg³osi³o siê ponad 40.
Bêdzie te¿ marsz na orientacjê.
Patronem honorowym imprezy
jest wojewoda mazowiecki Ja-
cek Koz³owski.

LOT
Co lata, a w³aœciwie co fru-

wa w „Skaryszaku” badali
ostatniego dnia stycznia mi³o-
œnicy ptaków. W ramach akcji
„Ptakoliczenie 2010” spraw-
dzono nie tylko jakie gatunki
ptaków zimuj¹ w parku, ale
tak¿e ich iloœæ. Akcjê pro-
wadzili przewodnicy z Ogól-
nopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków – Anna D³a-
wichowska i Krystian Zwoliñ-
ski. Mimo padaj¹cego œniegu,
który utrudnia³ obserwacjê na-
liczono a¿ 19 gatunków pta-
ków (w poprzednim roku by³o
ich 21). Prócz popularnych ka-
czek krzy¿ówek, sikorek boga-
tek da³y siê zaobserwowaæ
m.in. grubodzioby, dzwoñce,
dziêcio³y du¿e. Ornitologom
pomacha³ skrzyd³ami tak¿e
kwiczo³ i myszo³ów.

BLOG
Przy niedawnej informacji

o zwyciêstwie „Skaryszaka”
w konkursie na Najpiêkniejszy
Park w Polsce wspomnieliœmy,
¿e internetowy blog naszej mie-
szkanki Magdy Dziadosz  zo-
sta³ zg³oszony do konkursu
Blog Roku 2009. Blog pt.
„Miasto i ptaki” opisuje i obra-
zuje ptasie ¿ycie Parku Skary-
szewskiego. Tym razem wy-
graæ siê nie uda³o, ale w bardzo
trudnej kategorii „Foto, video,
komiks” wœród blisko 300 kon-
kurencyjnych blogów, nasz pta-
sio-skaryszewski do fina³owe-
go etapu wszed³ na rewelacyj-
nym pi¹tym miejscu! Ada M.

„Skaryszak” – bieg, lot, blog
Choæ zima spowi³a Najpiêkniejszy Park
w Polsce, to „Skaryszak” nie poddaje siê
mrozom i têtni ¿yciem. A w najbli¿sz¹ sobotê
(13 lutego) zatêtni w dos³ownym znaczeniu…

Grochów, Praga, 
czy coś innego?

Rozgorza³a dyskusja, czy mo¿na zmieniæ na-
zwê dzielnicy Praga Po³udnie na inn¹.  Najczê-
œciej proponowan¹ now¹ nazw¹, jest Grochów.
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Projekt pt. „£¹czymy ludzi – 
szkolenia i sta¿e dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹”

Pomagasz innym? 
Chcesz podnieœæ swoje kwalifikacje w zakresie pomocy 

osobom z niepe³nosprawnoœci¹? 
Zg³oœ siê do Nas! My odpowiemy na Twoje potrzeby!

Fundacja Normalna Przysz³oœæ zaprasza do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach i sta¿ach dla asystentów
osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Program szkoleñ obejmuje 120 godzin zajêæ. Uczestnicy szkolenia uzyskaj¹ podstawow¹ wiedzê niezbêd-
n¹ do wykonywania zawodu asystenta osób z niepe³nosprawnoœci¹.

Zajêcia odbêd¹ siê w kilku edycjach szkoleñ dla asystentów osób z niepe³nosprawnoœci¹

Edycja marcowa 01 – 26 marzec 2010 r.
Edycja kwietniowa 01 – 30 kwiecieñ 2010 r.
Edycja majowa 04 – 31 maj 2010 r.

Absolwenci szkoleñ s¹ zobowi¹zani do odbycia 30-stu godzin praktyk w charakterze asystenta osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹.
Szczegó³owy harmonogram szkoleñ oraz formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na stronie internetowej:
www.normalnaprzyszlosc.org

Kontakt: Ma³gorzata Kryger: 0 784 061 227, 0 794 158 705 lub m.kryger@normalnaprzyszlosc.org.

Osoby zainteresowane udzia³em w marcowej edycji szkolenia prosimy o nadsy³anie formularzy zg³oszenio-
wych na adres: normalnaprzyszlosc@normalnaprzyszlosc.org do dnia 23 lutego 2010 r. do godz. 16.00.
Przekazuj¹c 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Normalna Przysz³oœæ wspierasz osoby z niepe³nosprawnoœci¹
w d¹¿eniu do samodzielnoœci

Nr KRS: 0000197482

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

TTTTWWWWÓÓÓÓJJJJ    CCCCZZZZAAAASSSS    JJJJEEEESSSSTTTT    DDDDLLLLAAAA    NNNNAAAASSSS    BBBBEEEEZZZZCCCCEEEENNNNNNNNYYYY!!!!
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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     ZZZZ IIII MMMMOOOOWWWWYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

USŁUGI
HYDRAULICZNE

I GAZOWE
w pe³nym zakresie

Tel. 22 611−89−95
660−51−60−10

Okazuje siê, ¿e wypadek
nie by³ dzie³em przypadku, tyl-
ko wynikiem szeregu zanied-
bañ i przekroczeñ prawa. – Oto
do czego mo¿e doprowadziæ
lekkomyœlnoœæ i lekcewa¿enie
przepisów bhp przez pracow-

ników oraz zaniedbania osób
organizuj¹cych i nadzoruj¹-
cych pracê – Tadeusz Jan Za-
j¹c, g³ówny inspektor pracy
tak podsumowa³ ustalenia kon-
troli, któr¹ na budowie prze-
prowadzili specjaliœci z Pañ-

stwowej Inspekcji Pracy. Lista
uchybieñ i nieprawid³owoœci,
których konsekwencj¹ by³a
œmieræ dwóch elektromonte-
rów jest bardzo d³uga. Przypo-
mnijmy, ¿e w specjalnym me-
talowym koszu podwieszonym

na dŸwigu montowali lampy
w górnej czêœci stoj¹cej ju¿
klatki schodowej. Nast¹pi³o
zerwanie ³añcucha i razem
z koszem spadli z wysokoœci
18 metrów. Jeden zgin¹³ na
miejscu, a drugi robotnik

zmar³ w szpitalu. Inspektorzy
ustalili, ¿e kosz by³ nieprawi-
d³owo podwieszony. 

Oko zaczepowe kosza mia³o
mniejsz¹ œrednicê ni¿ hak, na
którym wisia³ kosz. U¿yto tzw.
zawiesia, które mia³o niespraw-
ne a¿ dwa zatrzaski haków. Za-
równo ¿uraw, jak i kosz praco-
wa³y bez wymaganych dopu-
szczeñ i nie zosta³y zg³oszone
do dozoru technicznego. Ope-
rator dŸwigu nie mia³ wiêc pra-
wa na nim pracowaæ. Robotni-

ków, którzy nie mieli badañ do-
puszczaj¹cych do pracy na wy-
sokoœci pozostawiono bez
nadzoru. Nie uzgodniono in-
strukcji obs³ugi kosza. Prac nie
nadzorowa³ hakowy, który od-
powiada i koordynuje podno-

szenie i przenoszenie za pomo-
c¹ ¿urawia. GIP informuje, ¿e
„jeden z pracowników wzi¹³ na
siebie obowi¹zki hakowego, za-
czepi³ kosz tak, jak umia³…”

Ustaleniem przyczyn i win-
nych wypadku zajmuje siê po-
³udniowopraska Prokuratura. 

- Naruszenie przepisów bhp
i nieumyœlne spowodowanie
œmierci – Renata Mazur rzecz-
nik prokuratury wyjaœnia „Mie-
szkañcowi” kierunek prowa-
dzonego œledztwa. Do wszczê-
tego ju¿ w grudniu postêpowa-
nia do³¹czono zawiadomienie
o podejrzeniu pope³nienia prze-
stêpstwa i wyniki kontroli in-
spekcji pracy. – Prowadz¹cy
prokurator zleci³ jeszcze doko-
nanie dodatkowych ekspertyz,
w tym badanie techniczne urz¹-
dzenia dŸwigu i kosza – dodaje
Renata Mazur. – Teraz czekamy
na wyniki tych ekspertyz.

Budowa Stadionu Narodo-
wego jest inwestycj¹ prioryte-
tow¹. Wykonawcy robót wal-
cz¹ z czasem, aby zd¹¿yæ w za-
planowanym terminie. Ale nie
ma wyt³umaczenia na niedbal-
stwo, które skutkuje œmierci¹
robotników. Grudniowy wypa-
dek i iloœæ zaniedbañ wykry-
tych przez inspektorów rzucaj¹
poœrednio cieñ tak¿e na jakoœæ
wykonywanej pracy. Na tym
wielkim placu budowy pracuje
ok. 100 podwykonawczych
firm. Odpowiedzialna za po-
wstanie Stadionu Narodowego
spó³ka Narodowe Centrum
Sportu winna mieæ wiêksze ba-
czenie na inwestycjê. Budowa
w³aœnie wchodzi w etap licz-
nych prac wysokoœciowych. 
- Bêdziemy jako urz¹d niezwykle
starannie badaæ nie tylko stoso-
wane na tym etapie inwestycji
procedury, ale tak¿e niespodzie-
wanie kontrolowaæ, jak one s¹
przestrzegane - zapewnia in-
spektor Tadeusz Jan Zaj¹c.

Adam Rosiński

STADION NARODOWY
– łańcuch nieprawidłowości

W grudniu pisaliœmy o œmierci dwóch ro-
botników pracuj¹cych przy budowie Sta-
dionu Narodowego. Znane s¹ ju¿ wyniki
kontroli, któr¹ po œmiertelnym wypadku
przeprowadzi³a inspekcja pracy.

Arcybiskup w Caritasie
29 stycznia w siedzibie Caritas DWP
odby³o siê spotkanie ks. Arcybiskupa
Henryka Hosera z pracownikami Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Ksi¹dz Arcybiskup ju¿ wczeœniej niejednokrotnie podkreœla³,
¿e praca charytatywna jest jedn¹ z najwa¿niejszych spraw le¿¹cych
mu na sercu. Wizyta Arcypasterza rozpoczê³a siê odwiedzinami
pracowników i podopiecznych Specjalnego Oœrodka Wychowaw-
czego, mieszcz¹cego siê w tym samym budynku. Po poœwiêceniu
nowo przeniesionej kaplicy i zwiedzeniu Oœrodka ks. Arcybiskup
spotka³ siê z pracownikami biura i placówek Caritas. W spotkaniu

uczestniczyli m.in. ks. dyrektor Dariusz Marczak, ks. wicedyrektor
Andrzej Kowalski, pierwszy dyrektor Caritas DWP – ks. pra³.
Krzysztof Ukleja oraz sekretarz Kurii ks. Grzegorz S³awiñski. 

Przedstawiono informacje dot. dzia³alnoœci Caritasu - strukturê
zatrudnienia, program PEAD (do¿ywianie ubogiej ludnoœci), pro-
jekty realizowane przez Caritas wraz z ich finansowymi partnera-
mi, Punkt Pomocy DoraŸnej, g³ówne akcje Caritas oraz scharakte-
ryzowano placówki wg profilów pomocy medycznej, wychowaw-
czej i socjalnej. Na zakoñczenie prezentacji pracownicy z³o¿yli
podziêkowanie ks. dyrektorowi Krzysztofowi Uklei za 18 lat nie-
zwykle owocnej pracy, wrêczaj¹c kwiaty i obraz wykonany w War-
sztatach Terapii Zajêciowej w Miñsku Mazowieckim. 

Ks. Arcybiskup, w swoim s³owie skierowanym do pracowników,
wyrazi³ radoœæ z ich zaanga¿owania w dzie³o Caritas, które rozpo-
znawa³ nie tylko po ciep³ej atmosferze, ale i po wzruszeniu i emo-
cjach, jakie towarzyszy³y po¿egnaniu pierwszego dyrektora tej in-
stytucji. Jeszcze raz mocno podkreœli³ znaczenie, jakie ma ich pra-
ca bêd¹ca jednoczeœnie s³u¿b¹ wobec ubogich i pokrzywdzonych.
Wspomnia³ te¿ o koniecznoœci powo³ania Parafialnego Zespo³u Ca-
ritas przy ka¿dej parafii, aby z pomoc¹ mo¿na by³o dotrzeæ do ka¿-
dego potrzebuj¹cego. Spotkanie zakoñczy³o siê wspóln¹ agap¹,
podczas której ks. Arcybiskup rozmawia³ z poszczególnymi grupa-
mi pracowników. (ae)


