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Przyjêcie przez szko³ê imienia patrona jest nie-
w¹tpliwie wydarzeniem niezwykle wa¿nym i prze-
³omowym w jej historii. Dla Gimnazjum nr 22 
przy ul. Boremlowskiej, takim szczególnym
dniem by³ 14 maja, kiedy to szko³a otrzyma³a
imiê Gen. Piotra Szembeka. 
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Woda kontra
heroizm

Przez Warszawê przesz³a
najwy¿sza fala powodziowa
ostatnich kilkudziesiêciu lat.
Wredna, rozci¹gniêta na kilku-
dziesiêciu kilometrach, trzy-
ma³a wa³y w klinczu przez kil-
ka dni. Te przemiêka³y, pu-
szcza³y, pêka³y w najmniej
spodziewanych miejscach. To
by³a partia szachów na gigan-
tyczn¹ skalê, a stawk¹ jej by³y
nasze mieszkania, miejsca
pracy, a nawet ¿ycie i zdrowie. 

W takich momentach za-
skakuje mnie potêga si³, jakie
s¹ w dyspozycji Pañstwa.
U¿ywane w dobrej sprawie
potrafi¹ postawiæ tamê nieo-
kie³znanym si³om przyrody,
a nawet jak przegrywaj¹ bitwy,
to wygrywaj¹ wojny. Stra¿acy,
¿o³nierze, policjanci pokazali
swe umiejêtnoœci, karnoœæ,
odpowiedzialnoœæ. Widzia³em,
¿e niektórzy z nich s³aniali siê
ju¿ na nogach ze zmêczenia,
ale nie odchodzili z szeregu,
gdy trzeba by³o nosiæ worki
z piaskiem.

I jak zawsze ta obawa plus
heroizm innych poci¹ga nas
do pomocy, znów byliœmy ko³o
siebie, choæ te¿ i grupa tych,
którzy przyje¿d¿ali na wa³y tyl-
ko „porobiæ zdjêcia” i rzuciæ
kilka k¹œliwych uwag, „¿e trze-
ba by³o byæ m¹drym przed
szkod¹” te¿ nie by³a ma³a... 

Teraz, gdy woda ju¿ opada,
rzeczywiœcie trzeba zrobiæ
wszystko, by stale by³o przed
szkod¹. Ale nie oszukujmy siê
- gdy przyjdzie woda na miarê
stulecia, heroizm zawsze bê-
dzie potrzebny...

Tomasz Szymański
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Najwiêksza od kilkudzie-
siêciu lat powódŸ nie ominê³a
stolicy. Miasto co prawda nie
zosta³o zalane, ale miejscami
by³o naprawdê groŸnie. Wa-
werczycy sami zabezpieczali
siê przed zalaniem, a Wa³
Miedzeszyñski i Wybrze¿e
Szczeciñskie usypane zosta³y
workami z piaskiem. Strach
pad³ na mieszkañców Goc³a-
wia i Saskiej Kêpy. Na Ka-
mionku zdawa³o siê, ¿e woda
podchodzi pod Stadion Naro-
dowy i wp³ynie na budowê

tak, jak wdar³a siê po drugiej
stronie Wis³y do Centrum Na-
uki „Kopernik”. I faktycznie,
ju¿ tydzieñ temu, w pi¹tek,
woda zala³a przyleg³¹ do sta-
dionowych terenów ul. Soko-
l¹. Najbardziej niebezpiecznie
by³o jednak w Porcie Pra-
skim. Tu kilkaset osób zabez-
piecza³o s¹siaduj¹ce wielo-
mieszkaniowe bloki Starej
Pragi i ul. Jagielloñsk¹. Stra¿
po¿arna i miejska, policja,
harcerze, s³u¿by miejskie

i wojsko – wszyscy walczyli
z ¿ywio³em. 

Uda³o siê zapobiec trage-
dii, jednak stolica wci¹¿ nie
jest bezpieczna. Bardzo moc-
no nasi¹kniête wa³y mog¹ ca-
³y czas przepuszczaæ wodê.
Szkody wyrz¹dzaj¹ tak¿e
wystêpuj¹ce pod naporem
wody gruntowe. Na kilka dni
zosta³ zamkniêty dla ruchu
spory odcinek Wa³u Miedze-
szyñskiego, zapad³y siê
podmyte jezdnie na ul. Fiel-
dorfa i Grochowskiej. Przy

zalewanej wodami grunto-
wymi ul. Kaszmirowej
w Wawrze wodê wypompo-
wywa³y trzy pompy stra¿ac-
kie i jedna MPWiK. Sto³ecz-
ne Biuro Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego
prognozuje, ¿e Warszawa bê-
dzie bezpieczna dopiero
w sobotê. Wtedy Wis³a ma
osi¹gn¹æ stan 550 cm, czyli
o blisko 2,5 metra ni¿szy, ni¿
w czasie kulminacyjnej fali
powodziowej. 

Jednak mimo mobilizacji
i wielkiej walki z wielk¹ wod¹
nie wszystkie dzia³ania mo¿na
uznaæ za udane i dobrze prze-
prowadzone. Mieszkañcy ul.
Ogórkowej w Wawrze, tak
czêsto pokazywanej w me-
diach, skar¿yli siê, ¿e zostali
pozostawieni sami sobie i nikt
im nie pomaga. Mokr¹ plamê
da³ Zarz¹d Transportu Miej-
skiego, który nie poradzi³ so-

bie ze zmian¹ autobusowych
tras. ZTM skasowa³ czasowo
czêœæ przystanków na Goc³a-
wiu, ale kierowcy autobusów
na nie podje¿d¿ali. Pracuj¹cy
w centralnych dzielnicach sto-
licy mieszkañcy Wawra
i podwarszawskich miejsco-

woœci byli zachêcani do pozo-
stawienia samochodów na
aniñskim parkingu „Park &
Ride” i dalszej podró¿y kolej¹.
Pomys³ dobry, ale wykonanie
wysz³o kiepsko, gdy¿ nie pod-
stawiono dodatkowych poci¹-
gów i kierowcy - pasa¿erowie
walczyli o dostanie siê do po-
ci¹gu lub bezradnie stali na
kolejowym peronie.

Adam Rosiński
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zmar³ nigeryjski handlarz 
postrzelony przez policjanta

Podczas doœæ rutynowej, policyjnej kontroli na bazarze w pobli-
¿u Dworca Stadion dosz³o do tragedii. Zgin¹³ postrzelony przez po-
licjanta 36-letni obywatel Nigerii, od kilku jednak lat mieszkaj¹cy
w Polsce, tu o¿eniony, posiadaj¹cy dwójkê dzieci. Policjanci prze-
prowadzaj¹cy kontrolê legalnoœci sprzedawanych towarów, chcieli
sprawdziæ tak¿e grupê czarnoskórych handlarzy, paraj¹cych siê
sprzeda¿¹ sportowej odzie¿y. Od pocz¹tku sprawy wygl¹da³y Ÿle,
bo Nigeryjczycy byli agresywni. W pewnym momencie jeden
z nich rzuci³ siê do ucieczki, pobieg³ za nim jeden z policjantów,
dogoni³ go w pobliskim tunelu. Obezw³adni³, próbowa³ zakuæ
w kajdanki. Wówczas na pomoc uciekaj¹cemu rzucili siê inni kon-
trolowani i zaatakowali policjanta kamieniami, rurkami. Podczas
szamotaniny policjantowi próbowano odebraæ broñ. 

Pad³ strza³, kula trafi³a Nigeryjczyka w udo, rozrywaj¹c prawdo-
podobnie têtnicê. Podjêta próba reanimacji nie powiod³a siê. Poli-
cjanci musieli stoczyæ prawdziw¹ bitwê z rozsierdzonymi kolegami
ofiary strzelaniny, spokój zaprowadzi³y dopiero wezwane si³y pre-
wencyjne. Szeœciu funkcjonariuszy trafi³o do szpitala, policjant
który strzela³ ma rozbit¹ g³owê. Uszkodzonych zosta³o kilka radio-
wozów. 

Prokurator wszcz¹³ œledztwo, tak¿e wewnêtrzna kontrola policyj-
na bada zasadnoœæ u¿ycia pistoletu przez funkcjonariusza. Wyja-
œniana bêdzie m.in. sprawa przyczyn nerwowoœci kontrolowanych
(32 z nich, najbardziej agresywnych trafi³o do aresztu) istnieje bo-
wiem podejrzenie, ¿e mieli przy sobie mocno obci¹¿aj¹ce ich pro-
dukty.

Samochód nie skradziony
Do komisariatu w Weso³ej zg³osi³ siê mê¿czyzna, w³aœciciel sa-

mochodu marki audi, który powiadomi³ o tym, ¿e skradziono mu
auto. Opowiedzia³ historiê o tym, jak to przyjecha³ swoim samo-
chodem do Weso³ej pograæ w pi³kê, potem wypi³ piwo i dlatego nie
zdecydowa³ siê ju¿ wracaæ samochodem do domu. Zostawi³ wiêc
pojazd na miejscu. Kiedy rano po niego wróci³, auta ju¿ nie by³o.
W przeci¹gu niespe³na godziny policjanci udowodnili, ¿e 22-letni
£ukasz Œ. z³o¿y³ fa³szywe zawiadomienie o przestêpstwie, które
nigdy nie mia³o miejsca. Mê¿czyzna przyzna³ siê, ¿e wymyœli³ ca-
³¹ historiê, wczeœniej wywióz³ samochód na wieœ. 

Obywatelska pogoñ za w³amywaczami 
do samochodu

Mieszkaniec bloku zobaczy³, ¿e z opla stoj¹cego na parkingu...
wystaj¹ nogi mê¿czyzny. W³amanie! Powiadomi³ w³aœciciela auta
i razem ruszyli w kierunku w³amywaczy. W tym czasie pod blok
podje¿d¿ali ju¿ policjanci, którzy otrzymali informacjê, ¿e przed
chwil¹ dosz³o do w³amania do samochodu i ¿e pokrzywdzony ze
œwiadkami goni¹ sprawców. W³¹czyli siê w ten poœcig. 22-latko-
wie, Przemys³aw L. i Pawe³ N. zostali zatrzymani. Odzyskano skra-
dzion¹ z opla vectry nawigacjê. toms
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Sto³eczne Biuro Bezpieczeñstwa prognozuje, ¿e Warszawa bêdzie bez-
pieczna dopiero w sobotê. Na razie trwa walka ze skutkami powodzi.

Zagro¿one budynki przy Porcie Praskim.

Woda podchodzi pod Stadion Narodowy.

Zalane wybrze¿e praskie.
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„Ufaj Szembekowi. Szem-
bek nie zdradzi” – takimi
s³owami opisywano genera³a
podczas walk Powstania
Listopadowego. By³ ¿o³nie-
rzem zas³u¿onym i oddanym
OjczyŸnie. 

Grochowskie Gim-
nazjum przyjêciem
Jego imienia odda³o
ho³d pamiêci genera-
³owi i wszystkim po-
wstañcom walcz¹-
cym wraz z nim ku
chwale Polski.

Trzeba przyznaæ,
¿e uroczystoœæ mia-
³a wyj¹tkowo pod-
nios³y charakter.
Pi¹tkowe œwiêto
rozpoczê³o siê cele-
browan¹ przez bi-
skupa Diecezji War-
szawsko-Praskiej
abp Henryka Hosera
msz¹ œwiêt¹ w ko-
œciele Najczystsze-
go Serca Maryi,
podczas której na-

st¹pi³o poœwiêcenie szkolnego
sztandaru. 

Po mszy wszyscy uczestnicy
zebrali siê na Placu Szembeka,
gdzie rozbrzmia³a salwa honoro-
wa Batalionu Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego. Chwilê
póŸniej odby³ siê pochód ulicami
Grochowa w konnej asyœcie ¿o³-

nierzy w mundurach z epoki. Ma-
szeruj¹cym towarzyszy³a orkie-
stra wojskowa i ubrani w piêkne
stroje, przedstawiciele Bractwa
Kurkowego im. Jana Kiliñskiego,
a wœród nich Miros³aw Sztyber
prezes CH „Szembeka”.

Celem pochodu by³o szkolne
boisko, na którym zaplanowano
czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci.
Niestety wraz z przybyciem go-
œci, przyp³ynê³y tak¿e chmury
deszczowe i potê¿na ulewa in-
tegruj¹ca przyby³ych w jedy-
nym suchym miejscu – pod na-
miotem sceny. 

Natura nie przeszkodzi³a jed-
nak w przeprowadzeniu kulmi-
nacyjnego punktu, jakim by³o
nadanie Gimnazjum imienia pa-
trona oraz œlubowanie. Ucznio-
wie prezentuj¹cy sztandar w de-
szczowej aurze, kolorowe Brac-
two Kurkowe ukryte pod para-
solami i strugi deszczu zalewa-
j¹ce boisko – wszystko to stano-

wi³o prawdziwy chrzest bojowy
dla organizatorów i uczestni-
ków œwiêta szko³y. 

Czêœæ oficjalna przebieg³a
w „trybie przyspieszonym”, a dal-
sza czêœæ œwiêtowania odby³a siê
w budynku Gimnazjum. Szkolny
korytarz zamieni³ siê tego dnia
w wystawê poœwiêcon¹ rodowi
Szembeków, a sto³ówka w scenê,
na której uczniowie przedstawili
program artystyczny. Niezwykle
wa¿n¹ chwil¹ by³o tak¿e otwarcie
Izby Patrona i wpisy do ksiêgi pa-
mi¹tkowej, gdzie wpisa³a siê
m.in. obecna na uroczystoœci po-
s³anka RP Alicja D¹browska. Pa-
tronat Honorowy nad ca³¹ uroczy-
stoœci¹ objêli: Przewodnicz¹ca
Rady m.st. Warszawy – Ewa Ma-
linowska – Grupiñska oraz Bur-
mistrz Dzielnicy Praga Po³udnie –
Tomasz Kucharski. 
Katarzyna Zielińska−Witek

GIMNAZJUM im. GEN. SZEMBEKA
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111
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Jak co roku, zacz¹³ siê czas
przygotowywania walnych
zgromadzeñ cz³onków spó³-
dzielni. Rewidenci zakoñczyli
badania bilansów, Rady
Nadzorcze i Zarz¹dy przygo-
towuj¹ sprawozdania za rok
2009. Na zebraniach pojawi¹
siê wa¿ne tematy: w³asnoœæ
gruntów, docieplenia, kredy-
ty, zad³u¿enia mieszkañców. 

O rozmowê na temat proble-
mów spó³dzielczoœci mieszka-
niowej poprosiliœmy chêtnie
cytowanego w mediach znawcê
spraw spó³dzielczych Jaros³a-
wa Machlewskiego (na zdjê-
ciu), prezesa jednej z wiêk-
szych na Pradze Po³udnie, sta-
bilnej i dobrze prosperuj¹cej
Spó³dzielni Budowlano – Mie-
szkaniowej „Ateñska”.

- Panie Prezesie, spó³dziel-
czoœæ znalaz³a siê w doœæ ku-
riozalnej sytuacji. Czy niko-
mu nie zale¿y na jej utrzyma-
niu? Brak dostêpu do œrod-
ków unijnych, kolejne, nie do
koñca przemyœlane zmiany
ustaw, czego dowodz¹ zaskar-
¿enia i wyroki Trybuna³u
Konstytucyjnego, brak ko-

rzystnych kredytów na inwe-
stycje. A przecie¿ spó³dzielnie
s¹ domami setek tysiêcy war-
szawiaków. To z ich wp³at
spó³dzielnie – bez obci¹¿ania
kosztami miasta – zagospoda-
rowuj¹ setki hektarów tere-
nów zielonych, place zabaw,
ci¹gi komunikacyjne, utrzy-
muj¹ domy kultury… 

- Bardzo siê cieszê, ¿e „Mie-
szkaniec” widzi ten problem.
Od kilku lat spó³dzielczoœæ
mieszkaniowa nie ma dobrej
prasy, nie jest doceniana przez
gremia polityczne. St¹d brak
merytorycznej pracy nad usta-
w¹ o spó³dzielniach mieszka-
niowych w Sejmie i jej ci¹g³e
nowelizowanie „na kolanie”,
st¹d te¿ liczne skargi do Trybu-

na³u Konstytucyjnego. Z kolei
brak mocnych podstaw pra-
wnych funkcjonowania spó³-
dzielni Ÿle wp³ywa na zaufanie
cz³onków polskich spó³dzielni
do ich w³adz. 

Przyk³adem mo¿e byæ art. 26
ustawy o spó³dzielniach mie-
szkaniowych, który mówi, ¿e
w przypadku wyodrêbnienia
ostatniego lokalu w danej nie-
ruchomoœci powstaje wspólno-
ta mieszkaniowa, nie ma ¿adnej
innej mo¿liwoœci. Innym przy-
k³adem niszczenia spó³dziel-

czoœci jest wprowadzony od
trzech lat podatek dochodowy
od osób prawnych, niestety ko-
sztem funduszy na remonty.

- Jest Pan cz³owiekiem ak-
tywnym. Ostatnio bra³ pan
udzia³ w spotkaniu Unii Spó³-
dzielców Mieszkaniowych…

- To prawda. Zaproszeni byli
(z d³ugim wyprzedzeniem)
przedstawiciele rz¹du, np. Mi-
nisterstwa Infrastruktury i re-
prezentanci g³ównych si³ poli-
tycznych w Sejmie. Na spotka-
nie przyjechali przedstawiciele
spó³dzielczoœci mieszkaniowej
z ca³ego kraju, doceniaj¹c jego
wagê przed planowan¹, kolejn¹
nowelizacj¹ ustawy. Niestety,
przyby³ tylko jeden pose³ z klu-
bu lewicy; pozostali mieli

„wa¿niejsze sprawy”. Czy pro-
blem zarz¹dzania zasobem po-
nad 3,5 mln lokali mieszkanio-
wych w kraju, w którym mie-
szka oko³o 10 mln obywateli
nie jest wa¿ny? Okazuje siê, ¿e
nie...

- Jest Pan ekspertem ener-
getycznym, autorem koncep-
cji racjonalizacji gospodarki
energetycznej m.in. w Cen-
trum Zdrowia Dziecka,
w Banku City Handlowym
czy jednym z instytutów Pol-
skiej Akademii Nauk. Jak so-
bie radziæ z szybkim ocieple-
niem spó³dzielczych budyn-
ków?

- Najwa¿niejsza jest edukacja
ekologiczna i œwiadomoœæ po-
noszonych przez cz³onków
spó³dzielni coraz wy¿szych ko-
sztów zakupu energii. U nas,
w „Ateñskiej”, mieszkañcy
i Rada Nadzorcza mobilizuj¹
Zarz¹d do dzia³añ na tym polu.
Lecz problem nie tkwi w naci-
skach na kogokolwiek, bo
wszyscy s¹ „za”, tylko w finan-
sach Spó³dzielni. Rozumiem
opór przed podnoszeniem fun-
duszu remontowego, ale -
z drugiej strony – te dzia³ania
s¹ kosztowne. Na szczêœcie zre-
alizowaliœmy w ostatnim czasie
inwestycjê przy ul. Saskiej 16,
na zasadach deweloperskich.
Spó³dzielnia zarobi³a ponad 3
mln z³otych po opodatkowaniu
oraz pozyska³a 1 mln 700 tys. z³
z bud¿etu Pañstwa w postaci
premii termomodernizacyjnej,
co w sumie znacz¹co wspar³o
termomodernizacjê budynków. 

Docieplenia, wykonane
w ostatnich czterech latach, po-
zwoli³y zmniejszyæ moc za-
mówion¹ w SPEC z 18 MW do
13 MW i zaoszczêdziæ ok.
105000 GJ ciep³a, przez co elek-
trociep³ownie warszawskie spa-
li³y 5.500 ton mia³u wêglowego
mniej, a nasi mieszkañcy zao-
szczêdzili 5.500.000 z³ (œrednio
na jedn¹ rodzinê ok.1.370 z³).

Dowód? W roku 2004 zalicz-
ka na c.o. wynosi³a 2,75 z³/m2

a dziœ 2,19 z³/m2, czyli spad³a
o 21%, pomimo wzrostu w tym
czasie kosztów zakupu ciep³a
w SPEC.  

- Jak „Ateñska”, licz¹ca
3.800 cz³onków, przygotuje
Walne Zgromadzenie?

- Przed nowelizacj¹ ustawy
o spó³dzielniach mieszkanio-
wych zwo³ywano zebrania grup
cz³onkowskich, a Zebranie
Przedstawicieli zastêpowa³o
Walne Zgromadzenie; te orga-
ny funkcjonowa³y dobrze. Obe-
cnie mo¿na organizowaæ Walne
Zgromadzenie dla wszystkich
cz³onków jednoczeœnie (tak,
jak u nas) lub podzieliæ je na
czêœci. To kolejna, trudna do
uzasadnienia zmiana, spowodo-
wana nowelizacjami naszej
ustawy. Wielka szkoda, ¿e no-
welizacje, zamiast usprawniaæ,
niszcz¹ polsk¹ spó³dzielczoœæ.

- Warto spojrzeæ g³êbiej na
wa¿ne, spó³dzielcze problemy.
Dziêkujê za rozmowê! eGo

W ci¹gu ostatnich lat nast¹pi³a odczuwalna
poprawa stanu bezpieczeñstwa na naszych uli-
cach. Aktywnoœæ Policji, Stra¿y Miejskiej
i Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzy-
sowego by³a nieustannie mobilizowana przez
spó³dzielnie mieszkaniowe, podpowiadaj¹ce
wiele wdro¿onych póŸniej rozwi¹zañ.

Bezpieczeñstwo, to nie tylko spokojne ulice
i strze¿one domy. To tak¿e bezpieczeñstwo po¿a-
rowe? To problem, który „nie boli”, dopóki nie
nast¹pi tragedia. Œmieræ w po¿arze przychodzi
b³yskawicznie, jak w Kamieniu Pomorskim,
gdzie w tragicznym po¿arze ledwie dwupiêtrowe-
go budynku zginê³o ponad 20 osób. Korytarze za-
stawione rupieciami to raj dla ¿ywio³u. Jak to wy-
gl¹da w warszawskich blokach?

O komentarz poprosiliœmy Romana Redelba-
cha, doœwiadczonego zarz¹dcê nieruchomoœci,
prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej Ostrobram-
ska, jednej z najwiêkszych w Warszawie.

- „Ostrobramska” to 200 tys. m kw., wielu
mieszkañców w domach o 13-16 kondygna-
cjach. Jak Pan wi-
dzi problem zagro-
¿enia ogniem?

- To niezwykle
powa¿na sprawa.
W naszych ponad
30-letnich budyn-
kach wszelkie insta-
lacje przeciwpo¿aro-
we s¹ kontrolowane
i sprawne, lecz przez
ponad æwieræ wieku
przepisy siê zmieni-
³y i to jest niema³y
k³opot. Dla przyk³a-
du, obecne przepisy
wymagaj¹, by droga
ewakuacyjna z ta-
kiego budynku jak
np. £ukowska 4 nie
przekracza³a 60 m,
a realna ewakuacja
z 13 kondygnacji to
133 m. Ustawodaw-
ca oczekuje obecnie,
¿e dla ka¿dego budynku przygotujemy zbiornik
z wod¹ o pojemnoœci min. 100 m3 - to jak basen
d³ugi na 10 m, szeroki na 5 m i g³êboki na 2 m,
jak stanowi §20 ust. 2 rozporz¹dzenia MSWiA
z dnia 21.04.2006 r. Takich przyk³adów jest
mnóstwo. Nasze budynki wyposa¿one s¹
w sprawdzone instalacje przeciwpo¿arowe, tzw.
suche piony, które w razie potrzeby b³yskawicz-
nie wype³ni¹ siê wod¹. W latach 70-tych, gdy
budowano podobne osiedla, spe³nia³y one
wszelkie wymogi. Dziœ – nie. 

To s¹ – jak je nazywam – problemy obiektyw-
ne, niezale¿ne od mieszkañców. Jest jednak grupa
problemów „subiektywnych”, zale¿nych wy³¹cz-
nie od nas. Ostatnio stra¿acy kontrolowali jeden
z naszych budynków (166 lokali, 4 klatki schodo-
we). W protokole s¹ zastrze¿enia do kilkudziesiê-
ciu mieszkañ! Sk³adowanie palnych materia-
³ów, kraty a nawet murowane œciany, odgra-
dzaj¹ce czêœæ korytarza, uniemo¿liwiaj¹ szyb-
k¹ ewakuacjê i utrudniaj¹ potencjaln¹ akcjê
gaœnicz¹. Ze wzglêdu na ochronê zdrowia i ¿ycia
ludzkiego decyzj¹ z dn. 24.04.2010 r. nakazano
spó³dzielni usuniêcie tych uchybieñ, z rygorem
natychmiastowej wykonalnoœci (art. 108 KPA).
Jeœli gdziekolwiek mia³aby pozostaæ krata odgra-
dzaj¹ca czêœæ korytarza, to bez wspomnianych
rupieci i pod warunkiem, ¿e od strony lokalu
jest mo¿liwe otwarcie jej bez klucza zaœ ekipy
ratownicze mog¹ otworzyæ j¹ od zewn¹trz.

- Co w tej sytuacji mo¿e zrobiæ spó³dzielnia?
- Dziwi mnie, jak wiele osób tego nie przyjmu-

je do wiadomoœci, a to jest powa¿ny problem ¿y-
cia i œmierci! Po wyczerpaniu drogi polubownej
z „opornym” mieszkañcem pozostaje nam odda-
nie sprawy do s¹du i w ten sposób uzyskanie
mo¿liwoœci wype³nienia rygorystycznych zale-

ceñ pokontrolnych. Nie ma innej drogi. Problem
dotyczy wielu spó³dzielni, z czasem kontrole
obejm¹ wszystkie budynki z tych lat, czy nam siê
to podoba, czy nie.

Obecnie chcia³bym rozpocz¹æ wdra¿anie zale-
ceñ z proponowanym przez eksperta harmono-
gramem najpilniejszych prac lecz, jak zawsze
w spó³dzielniach, sprawa rozbija siê o pieni¹-
dze, a decyzje pozostaj¹ w rêkach Rad Nadzor-
czych, stanowi¹cych o planie gospodarczym
spó³dzielni. Pilnych potrzeb, ujêtych w decy-
zjach pokontrolnych Stra¿y Po¿arnej, jest wiele:
instalacje oddymiaj¹ce na klatkach schodowych,
drzwi dymoszczelne, wspomniane zbiorniki
z wod¹. A sygnalizacja po¿arowa radiowo po-
wiadamiaj¹ca Stra¿ Po¿arn¹ czy rêczne ostrze-
gacze po¿arowe?

Najwa¿niejsze s¹ jednak dzia³ania prewencyjne
i profilaktyka przeciwpo¿arowa. Przed niespe³na
rokiem przygotowaliœmy obszerny informator dla
mieszkañców, wynikaj¹cy z Analizy stanu bez-
pieczeñstwa przeciwpo¿arowego S.M. Ostro-

bramska, któr¹ zleciliœmy ekspertowi. Wskazali-
œmy najczêstsze przyczyny po¿arów w mieszka-
niach, jest instrukcja, co robiæ w razie nieszczê-
œcia i wa¿ne zalecenia stra¿y po¿arnej. Warto siê
z tym zapoznaæ, by wiedzieæ, ¿e uciekaj¹c w pa-
nice nie wolno wsiadaæ do windy albo, ¿e przy
samej pod³odze jest mniej dymu, a temperatura
jest najni¿sza. Taka wiedza mo¿e decydowaæ
o ¿yciu ludzkim. W listopadzie 2009 r. przez mie-
si¹c dy¿urowa³ u nas ekspert po¿arnictwa, by
mieszkañcy mogli rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci,
wynikaj¹ce z lektury kolportowanej wœród nich
broszury. Zainteresowanie by³o du¿e, to potrzeb-
na akcja.

- Kilka rad praktycznych, które ka¿dy mo¿e
wprowadziæ ju¿ dziœ?

- W wielkim skrócie: nie zastawiajmy samo-
chodami dróg po¿arowych! Ka¿dy powinien
posiadaæ w domu sprawn¹ gaœnicê, choæby
niewielk¹, samochodow¹ i zawczasu nauczyæ
siê, jak j¹ obs³ugiwaæ. Warto zainstalowaæ
w mieszkaniu czujniki dymu, by nie pozwoliæ
siê zaskoczyæ. No i – zastanówmy siê, czy trzy-
manie starej szafy za krat¹ jest warte ¿ycia
ludzkiego? Niestety, gorzkie pytania zadajemy
sobie zwykle, gdy jest ju¿ za póŸno. Dlatego
cieszê siê, ¿e rozmawiamy o tym teraz i liczê, ¿e
jedni mieszkañcy bêd¹ wp³ywaæ na drugich.

- Dziêkujê za rozmowê.
ObudŸmy nie tylko w³adze spó³dzielcze, ale

zw³aszcza – bezmyœlnych s¹siadów, gromadz¹-
cych na klatkach schodowych materia³y palne:
deski, szafy, dywany, pud³a itp. Stanowi¹ znako-
mit¹ po¿ywkê dla ognia, s¹ potencjalnym
Ÿród³em toksycznych dymów i oparów (a to one
g³ównie zabijaj¹ w po¿arze), blokuj¹ dostêp do
dróg ewakuacyjnych. Jan Sulisz
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Spółdzielczość mieszkaniowa BEZPIECZNY MIESZKANIEC 

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

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

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

Administrowanie i Zarz¹dzanie Wspólnotami 
i Spó³dzielniami Mieszkaniowymi ju¿ od

0,60z³/m2.
Posiadamy Licencjê Pañstwow¹ 
oraz d³ugoletnie doœwiadczenie

tel. 508 387 327, 22 745 72 95

� Okna, drzwi � Rolety, ¿aluzje 
� Moskitiery, plisy � Parapety
warszawskieokna.com.pl

ul. £ukowska 27
502-028-554

Osiedle „Ateñska”

Osiedle „Ostrobramska”
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Uchwa³a Nr 336/LII/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie zmiany uchwa³y nr 329/LI/2010 z dnia 19.04.2010 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów do rad
jednostek ni¿szego rzêdu istniej¹cych na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy 
(Dz. U. Nr 41, poz. 361 z póŸn. zm.) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga Po³udnie mia-
sta sto³ecznego Warszawy stanowi¹cego za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. War-
szawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta sto³ecznego Warsza-
wy (z póŸn. zm.) – Rada Dzielnicy Praga Po³udnie postanawia, co nastêpuje:

§ 1
w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y nr 329/LI/2010 zmieniæ adres siedziby obwodowej komisji wyborczej przy
ul. Bora-Komorowskiego 31 (Szko³a Podstawowa nr 185) na adres ul. Meissnera 8b (Przedszkole nr 384).

§ 2
w za³¹czniku nr 9 do uchwa³y nr 329/LI/2010:
– zmieniæ datê dotycz¹c¹ sporz¹dzenia spisu wyborców z 26.05.10 r. na 13.06.10 r.
– zmieniæ daty dotycz¹ce udostêpnienia spisu wyborcom do wgl¹du z 27.05.10 r. do 4.06.10 r. na

14.06.10 r. do 18.06.10 r.
§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w urzêdzie dzielnicy oraz opubli-
kowanie w prasie lokalnej.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz.
U. Nr 41, poz. 361 z póŸn. zm.) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póŸ. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga Po³udnie miasta
sto³ecznego Warszawy stanowi¹cego za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy
z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta sto³ecznego Warszawy –
Rada Dzielnicy Praga Po³udnie wprowadzi³a zmiany: siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie
11 oraz kalendarza czynnoœci wyborczych w zakresie sporz¹dzenia i og³oszenia spisu wyborców.

REKLAMA REKLAMA

Wykonujemy dekoracje okien:
� firany, zas³ony, story rzymskie

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

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

Zaproszenie
na spotkanie z 

dr. Arturem Górskim
Pos³em na Sejm RP

nt.
„Dlaczego trzeba iœæ na wybory 

i oddaæ wa¿ny g³os”

Spotkanie odbêdzie siê w dniu 
1 czerwca (wtorek)

o godz. 18.00
w Domu Kultury Goc³aw, ul. Abrahama 10
(wejœcie od ul. gen. Bora-Komorowskiego)

dr Artur Górski
Pose³ na Sejm RP

zaprasza na swój dy¿ur poselski
w dniu 31 maja (poniedzia³ek)

o godz. 18.00
w Filii Biura Poselskiego 

na Pradze Po³udnie
ul. Jarociñska 17

I piêtro - biurowy: 19 m2, 34 m2

suterena - produkcja, 
magazyn: 80 m2

zg³oszenia tel. 606 591 047

L  O  K A  L E
d  o  w  y  n a j  ê  c  i  a

F A L E N I C A

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

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

O Grunwaldzie 600 lat później…
11 maja br. – dwa miesi¹ce przed wielkim jubileuszem 600-lecia bitwy pod Grunwaldem – w

Muzeum Wojska Polskiego pojawi³ siê niezwyk³y goœæ. Przyby³ otó¿ sam Wielki Mistrz Zakonu
Krzy¿ackiego i uroczyœcie wrêczy³ w darze zwyciêskiemu królowi Jagielle monumentaln¹ ksiêgê
zatytu³owan¹ „Chwa³a Grunwaldu“. 

Album ten przedstawia zarówno wiarygodny obraz œredniowiecznej Polski, konfliktu polsko-
krzy¿ackiego i samej bitwy, jak i trwanie do dziœ wspania³ych tradycji i pamiêci o chwale polskiego
orê¿a. Jest bogato ilustrowany zdjêciami Adama Bujaka, opatrzony tekstem historyka prof. Krzysztofa
O¿oga, który przystêpnym, przejrzystym
jêzykiem opowiada o realiach bitwy. Ca³oœæ –
zdjêcia i opisy zosta³y skomponowane przez
Leszka Sosnowskiego.

Honorowym goœciem podczas prezentacji albu-
mu, wydanego staraniem wydawnictwa Bia³y
Kruk by³ wójt gminy Grunwald Henryk
Kacprzyk. Co roku, ju¿ tradycyjnie na polach
Grunwaldu odbywaj¹ siê wierne rekonstrukcje
bitwy przyci¹gaj¹ce t³umy mi³oœników historii,
ale te¿ dzieci i m³odzie¿, do których taka forma
przemawia bardziej ni¿ lekcja czy wyk³ad. Ze
wzglêdu na monumentalnoœæ dzie³a, zosta³o ono
wydane a¿ w trzech wersjach jêzykowych – pol-
skiej, niemieckiej oraz angielskiej.                (ab)

Od kilku lat „Mieszkaniec”
monitoruje stan bezpieczeñ-
stwa w ci¹gu ulic Szaserów –
Stanis³awowska – Miñska. Ale
wszelkie starania na nic siê
zdadz¹, jeœli o bezpieczeñstwo
nie bêd¹ dbali sami uczestnicy
ruchu drogowego…

W wakacje ma powstaæ wy-
czekiwana sygnalizacja œwie-
tlna przy skrzy¿owaniu ul.
Szaserów i Wspólnej Drogi,
wczeœniej Zarz¹d Dróg Miej-
skich zbudowa³ tak¹ przy ul.
Ch³opickiego, zaœ zbieg ul.
Stanis³awowskiej i Terespol-

skiej zosta³ zwieñczony ron-
dem z prefabrykatów. Nieste-
ty, wszystkie modernizacje
mogê nie spe³niæ swoich za³o-
¿eñ, o ile piesi i zmotoryzowa-
ni uczestnicy ruchu nie wyka-
¿¹ siê dba³oœci¹ o bezpieczeñ-
stwo i przestrzeganie przepi-
sów. Ze smutkiem odnotowu-
jemy na naszych ³amach kolej-
ne zdarzenie, do którego do-
sz³o 20 maja w³aœnie na ul.
Stanis³awowskiej. Oto spod
czêœciowo ju¿ zasiedlonego
Osiedla „Cora” w³¹cza³a siê
do ruchu kobieta kieruj¹ca ci-
troenem. W³¹cza³a siê na tyle
nieuwa¿nie, ¿e zderzy³a siê
z maj¹cym pierwszeñstwo po-
licyjnym radiowozem marki
Kia. Oba pojazdy zosta³y po-
wa¿nie uszkodzone. Na szczê-
œcie tym razem oby³o siê bez
ofiar œmiertelnych. Przez kilka
godzin ruch na jezdniach
uczêszczanego ci¹gu ulic by³
bardzo utrudniony.

ar

UDERZY£A W POLICJÊ
W dniach 4-7 maja w Szko-

le Sióstr Felicjanek z Marysi-
na Wawerskiego, odby³o siê
Czwarte Miêdzynarodowe
Spotkanie Uczestników Pro-
jektu Comenius, objêtego pa-
tronatem Funduszu Rozwoju
Systemu Edukacji – Uczenie
siê przez ca³e ¿ycie LLP. Plan
jest realizowany ze œrodków
Unii Europejskiej. 

Marysiñskie gimnazjum za-
anga¿owane w projekt od wrze-
œnia 2009 roku, wspó³pracuje
z siedmioma europejskimi

szko³ami, a wœród nich z: Gre-
cj¹, Hiszpani¹, Szwecj¹, Portu-
gali¹, W³ochami, Angli¹ i Fran-
cj¹. 

Comenius to wspólna praca
po³¹czona ze znakomit¹ zaba-
w¹. W ramach projektu organi-
zowane s¹ spotkania rówieœni-
ków z wielu krajów, bêd¹ce
szans¹ na nawi¹zanie cieka-
wych znajomoœci opartych na
wzajemnym porozumieniu.
Program jest znakomitym spo-
sobem rozpowszechniania kul-
tury i folkloru narodowego
a jednoczeœnie s³u¿y budowa-
niu przynale¿noœci do wielkiej
europejskiej rodziny. W zwi¹z-

ku z tym, ¿e ca³a komunikacja
odbywa siê w jêzyku angiel-
skim, uczniowie i kadra nau-
czycielska maj¹ okazjê podno-
siæ swoje zdolnoœci lingwi-
styczne.  

G³ównymi bohaterami
wspólnego dzie³a s¹ wymyœlo-
ne postacie – Laura i Janek,
które poznaj¹ kulturê, tradycjê
i odrêbnoœæ narodow¹ krajów
Europy poprzez podró¿owanie
po jej obszarze. Wirtualni boha-
terowie s¹ dla uczniów pewne-
go rodzaju przewodnikami po

europejskiej wielokulturowo-
œci. Dziêki nim m³odzi ludzie
mog¹ poznawaæ obyczaje swo-
ich kolegów-obcokrajowców,
jednoczeœnie utrwalaj¹c w³asn¹
odrêbnoœæ narodow¹ i patrio-
tyzm. 

Odbywane podró¿e kszta³tu-
j¹ tolerancjê dla odmiennoœci,
tworz¹ wiêzy pomiêdzy przed-
stawicielami ró¿nych krajów
a tak¿e ucz¹ wzajemnego zro-
zumienia i umiejêtnoœci prowa-
dzenia dialogu miêdzynarodo-
wego. 

Comenius istnieje ponad
wszelkimi barierami zwi¹zany-
mi z kolorem skóry, pochodze-

niem, przekonaniami religijny-
mi. Uczestnicy wspólnie i soli-
darnie pracuj¹ nad projektem.
Ka¿dy z wymienionych krajów
jest równo zaanga¿owany w je-
go dzia³alnoœæ.

Na czas spotkania Polacy
przygotowali dla swoich za-
granicznych goœci wiele atrak-
cji ukazuj¹cych elementy naro-
dowej kultury. Zorganizowana
zosta³a wycieczka po Warsza-
wie, lekcja polskiej historii
podczas wizyty w Muzeum
Powstania Warszawskiego, au-
tokarowa wycieczka do £owi-
cza i ¯elazowej Woli, zwiedza-
nie Parku w Nieborowie i Ar-
kadii, wizyta w Niepokala-
nowskim Sanktuarium. Odby-
³y siê tak¿e zajêcia stacjonar-
ne, maj¹ce na celu przedsta-
wienie œwi¹tecznych tradycji,
legend, pieœni i tañców ludo-
wych, opowieœci o wybitnych
Polakach. 

Gimnazjum na cztery kolejne
dni zmieni³o siê w centrum
miêdzynarodowych wydarzeñ
szkolnych. 

Comenius to po³¹czenie tra-
dycyjnych, regionalnych metod
nauczania z nowoczesnymi
sposobami zdobywania wiedzy.
Dziêki szerokiemu wykorzysta-
niu technik informatycznych
oraz ciekawych sposobów ko-
munikacji miêdzy zaanga¿owa-
nymi krajami, stanowi atrakcyj-
n¹ formê wzajemnego pozna-
wania. 

Szko³a Sióstr Felicjanek na
d³ugo bêdzie brzmia³a echem
rozeœmianych g³osów uczniów
i nauczycieli bior¹cych udzia³
w tym nietuzinkowym projek-
cie. Spotkanie niew¹tpliwie po-
zostawi niezapomniane prze¿y-
cia w sercach wszystkich jego
uczestników. 
Katarzyna Zielińska−Witek

Comenius - tradycja i nowoczesnoœæ

USŁUGI
HYDRAULICZNE

I GAZOWE
w pe³nym zakresie

Tel. 22 611−89−95
660−51−60−10
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REKLAMA REKLAMA

UBEZPIECZENIA
www.agencjaplus.pl

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

ul. Mycielskiego 20
tel. (22) 813−76−39

0602−787−017, 0601−097−814

− 40−50 zł

- D³ugo siê nie widzieliœmy, zagadn¹³ na dzieñ dobry pan
Kazimierz G³ówka swego kole¿kê, Eustachego Mordziaka.

- Wydaje siê panu. Moim zdaniem, tyle co normalnie. Pod
tym wzglêdem nic siê nie zmieni³o. 

- Coœ takiego… A wokó³ przecie¿ wszystko siê zmienia.
„Panta rei”, jak mówi³ pewien filozof, wszystko p³ynie.

- Panie Kaziu, im d³u¿ej ¿yjê, tym bardziej mam przeko-
nanie, ¿e wszystko siê zmienia, i owszem, ¿eby wszystko by-
³o po staremu. WeŸmy, dajmy na to, tê cholern¹ powódŸ.
Pamiêtasz pan, co w 97’ by³o. 

- Pamiêtam. „Trzeba siê by³o ubezpieczyæ”, powiedzia³
premier Cimoszewicz i przegra³ wybory, bo powódŸ by³a
w roku wyborczym, jak raz. 

- No i teraz mamy rok wyborczy. I obecny premier mówi
do powodzian, którzy narzekaj¹ na s³ab¹ w³adzê: „ja wam
wójta nie wybiera³em”. To przecie¿ tak, jakby powiedzia³:
„trzeba siê by³o ubezpieczyæ”, no nie? W ci¹gu trzynastu
lat niby wszystko „panta rei”, ale premierów mamy ci¹gle
takich samych – bez wyczucia.

- Tyle, ¿e obecnemu wtóruje pan marsza³ek - prezydent in
spe. „Woda ma to do siebie, ¿e sp³ywa”, pocieszy³ mie-
szkañców jakiejœ zatopionej miejscowoœci. A¿ dziwne, ¿e
mu któryœ nie powiedzia³, ¿e skoro tak, to politycy s¹ jak
woda – te¿ sp³ywaj¹… 

- Oj, coœ dziœ pan ciêty, panie Eustachy. 
- Z³y jestem. Podatki ze mnie i z Krysi zdzieraj¹, ¿e nie ma

zmi³uj. I co to idzie? Patrz pan.
Eustachy wyci¹gn¹³ zza pazuchy piêknie na kredowym

papierze wydane foldery, p³yty, i reklamówki warszawskie-
go roku chopinowskiego. Warszawa Chopina 2010. 

- Patrz pan - ktoœ wykombinowa³ sobie, ¿e na Chopinie
mo¿na akurat w tym roku trochê kasy przytuliæ, potem ma-
gistrat musia³ dojœæ do wniosku, ¿e owszem - bierzemy, czy-
li p³acimy, nastêpnie by³ zapewne jakiœ przetarg, ¿eby by³o
praworz¹dnie, a na koniec ktoœ naprodukowa³ tego tyle, ¿e
dziœ rozdaj¹ za darmo. Znaczy, up³ynniaj¹ nadwy¿ki maga-
zynowe. Niestety, my, jako podatnicy, za to p³acimy. Tak by-
³o, jest i bêdzie, to siê nigdy nie zmieni, kurna Olek.

- Bo, panie Eustachy, jak œwiat œwiatem s¹ rzeczy sta³e
i rzeczy zmienne. Mi³oœæ, dajmy na to, w maju jest czymœ
sta³ym, ponadczasowym. Pamiêta pan: „choæ szron na g³o-
wie, choæ nie to zdrowie/ to w sercu ci¹gle maj”.

- Racja. Racja. Jeœli chodzi o mi³oœæ, to te¿ nic siê nie
zmienia. Poza mo¿liwoœciami. Znasz pan to: spotyka siê
dwóch kolegów po d³ugoletniej przerwie. NiedŸwiedŸ, po-
klepywanko, „œwietnie wygl¹dasz, stary”, itd, itp… W koñ-
cu jeden pyta o „te sprawy”. - W³aœciwie wszystko siê zmie-
ni³o i jednoczeœnie nic, us³ysza³ w odpowiedzi. - Nie rozu-
miem, powiedzia³ ten drugi. - WeŸmy taki przyk³ad: kiedyœ,
jak jecha³em na wczasy, bra³em ca³¹ teczkê prezerwatyw.
Teraz, jak jadê na wczasy biorê ca³¹ teczkê lekarstw i roz-
piskê – co, po czym, i o której… Ale za to teczka ci¹gle ta
sama! Sam wiêc widzisz, ¿e jest i tak i tak. Tyle, ¿e jak pa-
trzê w lustro, to wznoszê oczy w górê i cicho szepczê: zabra-
³eœ Panie Bo¿e mo¿liwoœci, zabierz i chêci.    

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Rzeczy sta³e, 
rzeczy zmienne

có¿, taka jego ptasia natura.
A i tak nie podoba siê nam,
gdy wkracza na nasze teryto-
rium i bezczelnie bierze jak
swoje to, co nasze. Bo w koñ-
cu wy¿eranie ciastek, stoj¹-
cych na tarasie i nie przezna-
czonych dla niego, to przesa-
da. 

Ptasie obyczaje spodoba³y
siê niektórym spoœród nas.

Oœmieleni sklepowymi degu-
stacjami i promocjami, gdy
samoobs³ugowy market nie
oferuje im niczego, siêgaj¹
sami. Kilka moreli, rodzynki,
trochê winogron. Parê chwil
i brzuszek pe³en! 

Ostatnio obserwowa³am
w Realu pana, który podkra-
da³ to tu, to tam, a¿ doszliœmy
tak – on przodem, ja za nim –

do pomidorów. Wzi¹³ jedne-
go, i ju¿ zatapia³ w nim zêby,
gdy dostrzeg³ „lepsze”, bo
trzykrotnie dro¿sze, owalne.
W mig od³o¿y³ tañszego byle
gdzie i œmia³o dobra³ siê do
pomidorów po oko³o 20 z³ za
kilogram! Przecie¿ nie bê-
dzie jad³ byle czego! Inny,
w Lidlu, pe³n¹ garœci¹ czer-
pa³ z wora z orzeszkami
i pod¿era³ podczas zakupów,
uzupe³niaj¹c zapas w miarê
potrzeby. 

Mi³a pani kupuje na stoisku
kilka plasterków salami
i chodz¹c po sklepie zjada je
– oczywiœcie, nie p³ac¹c -
a pust¹ torebkê podrzuca by-
le gdzie. Co za wstyd! Ludzie
opamiêtajcie siê, to napraw-
dê widaæ! Nie wygl¹dacie na
zag³odzonych, jesteœcie przy-
zwoicie ubrani. To¿ to ohydna
kradzie¿! ¯e kradniecie tylko
troszeczkê? Niestety, z byciem
z³odziejem „troszeczkê” jest
tak samo, jak z byciem „tro-
chê” w ci¹¿y. Albo siê jest,
albo nie, prawda? żu

Kobiecym okiem

¯e ptak ma ptasi mó¿d¿ek,
nie dziwi nikogo. Tak go Pan
Bóg stworzy³ i ju¿. Fruwa so-
bie toto po œwiecie, nocuje,
gdzie mu siê spodoba albo
wije gniazdo, nie troszcz¹c
siê o dzier¿awê, wynajem,
podatki. K¹pie siê tam, gdzie
ma ochotê: w pierwszej lep-
szej ka³u¿y, w nieskazitelnym
basenie mocno strze¿onej,
luksusowej willi…

Jak siê od¿ywia? Jak chce!
Tu ziarenko, tam robaczek,
œmia³o te¿ siêga po lepsze k¹-
ski. Wiedz¹ o tym bywalcy
kawiarnianych i restauracyj-
nych ogródków: nie ma to,
jak kluska lub frytka w dzio-
bie, t³uœciutka i sprê¿ysta, ni-
czym robaczek!

¯e ptaszek – z przeprosze-
niem – ¿re, a nie p³aci? No
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Ej, ptasie
mó¿d¿ki!
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Nak³adem poznañskiego wydawnictwa Rebis ukaza³a siê ksi¹¿ka Tadeusza A. Ki-
sielewskiego pt. „Pierwszy ‘polski’ papie¿”. Bohaterem tej ksi¹¿ki jest papie¿ Pius X,
który panowa³ w latach 1903-1914, a który nosi³ w³oskie imiê i nazwisko Giuseppe
Sarto. W rzeczywistoœci by³ on synem Polaka o imieniu i nazwisku Jan Krawiec,
który w XIX wieku wyemigrowa³ w poszukiwaniu pracy z zaboru pruskiego do pó³-
nocnych W³och, tam osiedli³ siê w miejscowoœci Riese pod Wenecj¹, tam przet³uma-
czy³ swoje imiê i nazwisko na w³oski, czyli sta³ siê Giovannim Sarto (bo „krawiec”
to po w³osku” w³aœnie ”sarto”) tam, w Riese, zosta³ listonoszem i tam o¿eni³ siê
z w³osk¹ szwaczk¹. Ma³¿eñstwo to mia³o kilkanaœcioro dzieci, z których jedno –
ch³opca – „odda³o na ksiêdza”. Ch³opiec, któremu nadano imiê Giuseppe (Józef)
ksiêdzem zosta³ i doszed³ do godnoœci kardyna³a, otrzymuj¹c tak¿e tytu³ „patriar-
chy Wenecji”. W 1903 roku, po œmierci Leona XIII, zosta³ wybrany papie¿em. 

Ta wersja, któr¹ Watykan ignoruje by³a ju¿ potwierdzana przez inne Ÿród³a, ale
dopiero Tadeusz A. Kisielewski nada³ jej kszta³t dowodu. Dlaczego wiêc Kuria Rzym-
ska tak bardzo chcia³a – i chce dotychczas – utrzymaæ w tajemnicy „pó³-polskoœæ”
Piusa X? W czasach zaborów by³o to oczywiste: w³adze ¿adnego z pañstw zabor-
czych, pod ¿adnym pozorem nie chcia³y dopuœciæ do tego, by Polacy ¿yj¹cy pod ich
panowaniem, dowiedzieli siê, ¿e maj¹ w Watykanie papie¿a, którego ojciec by³ Po-
lakiem. Bali siê tego, poniewa¿ wówczas Polacy poczuliby siê silniejsi duchem i mo-
gliby domagaæ siê szerszych dla siebie praw.  

W czasie II Rzeczypospolitej (1918-1939), przyczyn¹ nie ujawniania „polskiej”
tajemnicy nie¿yj¹cego ju¿ wówczas Piusa X mog³a byæ, jak pisze Kisielewski, „nie-
chêæ w³oskich hierarchów do przyznania siê, ¿e ich hegemonia na Tronie Piotrowym,
trwaj¹ca od czasu œmierci Hadriana VI (1523), który by³ Holendrem, zosta³a choæ-
by przejœciowo naruszona”. A III Rzeczpospolita? Ta po 1989 roku? Tu do 2005 ro-
ku mieliœmy pontyfikat Jana Paw³a II, Kisielewski powtarza wiêc opinie, ¿e zw³a-
szcza polscy duchowni „nie chcieli sprawiaæ przykroœci rodakowi, odbieraj¹c mu pal-
mê pierwszego Polaka - papie¿a”.    

A teraz – o mojej wpadce. Kisielewski powo³uje siê kilka razy - pozytywnie dla
mnie - na moj¹ ksi¹¿eczkê pt. „Papie¿ Pius X, syn Polaka a ‘Pasja’ Mela Gibsona”
(Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ, 2004). Ale równoczeœnie zamieszcza on, na
podstawie tej samej ksi¹¿eczki, krytyczn¹ uwagê o mnie. Pisze: „Zygmunt Broniarek
uwa¿a, i¿ Pius X ‘nie dba³ o interesy polskie’. Jest to pogl¹d odosobniony i niepraw-
dziwy. Podejœcie Piusa X do spraw polskich by³o wyj¹tkowo przychylne, a papie¿ ten
czêsto zajmowa³ siê problemami polskiego Koœcio³a, na co s¹ liczne przyk³ady”.  

Wyjaœniam. Swoje twierdzenie opar³em na liœcie pasterskim Piusa X z 3 grudnia
1905 roku, który by³ reakcj¹ na rewolucjê rosyjsk¹. List, który pisa³em, by³ skiero-
wany do „biskupów polskich pod panowaniem rosyjskim” z potêpieniem „zaburzeñ
rewolucyjnych” i z wezwaniem do „uleg³oœci wobec Rosji”. Natomiast Tadeusz Kisie-
lewski stwierdza, ¿e list wzywa³ do „zachowania pokoju, ³adu spo³ecznego, posza-
nowania W£ADZY (podkreœlenie moje), obrony religii i OJCZYZNY (podkreœlenie Ki-
sielewskiego). Kisielewski jest zdania, ¿e papie¿ d¹¿y³ do „zachowania substancji
narodowej” Polaków. „Pius X uwa¿a³ - pisze – ¿e zbrojny opór nie ma sensu, bo nie
przyniesie wyzwolenia tylko wykrwawi naród. Oczywistym tego przyk³adem i do-
wodem by³y poprzednie powstania antyrosyjskie”. Tak wiêc ja uzna³em list paster-
ski Piusa X z 1905 roku za element negatywny jego polityki wobec Polaków, a Ki-
sielewski - za element pozytywny, i to on mia³ racjê. Zreszt¹ warszawska Praga jest
te¿ tego dowodem. Bez wzglêdu na bohaterstwo powstañców i postawê mieszkañ-
ców, w wyniku Powstania Warszawskiego, lewobrze¿na Warszawa leg³a w gruzach,
natomiast Praga, na której powstania praktycznie nie by³o, uratowa³a siê i po
ucieczce Niemców niemal natychmiast wróci³a do ¿ycia.         

Zygmunt Broniarek

O G Ł O S Z E N I E
Wspólnota Mieszkaniowa „Okurza³ego 15” og³asza konkurs ofert na wymianê
instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
mieszcz¹cym siê przy ul. Okurza³ego 15 w Warszawie.

Termin sk³adania ofert: up³ywa z dniem 12 czerwca 2010 r. o godz. 1200

w siedzibie administratora przy ul. Okurza³ego 11, tel. 669 978 701

Filipiñski uzdrowiciel JAMES LUMIIB
Absolwent Paramedycznego i Technicznego Instytutu MERIDIAN
w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycz-
nej w Pasay na Filipinach. Pochodzi z rodziny, w której dar uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna. Mimo
m³odego wieku jest uznawany za jednego z najlepszych healerów
na Filipinach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj. 

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je elimi-
nuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne.
Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techni-
ki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ ma-
gnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-
nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e
czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia. JAMES skutecznie po-
maga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów wewnêtrz-
nych; prostacie, problemach hormonalnych; zapaleniu stawów, problemach i zmianach reuma-
tycznych; chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie; chorobie Parkinsona, para-
li¿u; problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych; bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg. 

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 2, 4, 5, 7–10, 11 VI.
Zapisy i informacje w godz. 14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47, 0 605-324-865, 0 605-177-007.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
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� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00
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�� regeneracyjno-

-od¿ywcza
sauna do w³osów
�� zabiegi przeciw 
wypadaniu w³osów

ul. Siennicka 22
tel. 022 813−64−36



Wojewoda mazowiecki prze-
kazuje na bie¿¹co pieni¹dze dla
poszkodowanych przez po-
wódŸ. Kwotê do 6 tys.
z³otych otrzyma ka¿da
rodzina z terenów zala-
nych przez Wis³ê. Ak-
cjê koordynuje Wydzia³
Polityki Spo³ecznej urzê-
du wojewódzkiego. Realiza-
cj¹ zajmuj¹ siê gminne oœrodki
pomocy spo³ecznej. 

� � �
22 maja br. w Warszawie

obradowa³ wojewódzki zjazd
Platformy Obywatelskiej
w trakcie którego dokonano
wyboru nowego szefa regionu

mazowieckiego. Zosta³ nim
Andrzej Halicki – pose³ RP,
przewodnicz¹cy Sejmowej Ko-
misji Spraw Zagranicznych, na
którego g³osowa³o 669 delega-
tów, a na jego kontrkandydata
Andrzeja Rogoyskiego - 100
delegatów. 

� � �
12 maja czteroosobowe dru¿y-

ny z wawerskich przedszkoli
walczy³y w Miêdzyprzedszkol-

nym Konkursie Wiedzy o War-
szawie organizowanym w Przed-
szkolu Nr 110. Jego dyrektor An-
na Zbroch, dyrektorzy, nauczy-
ciele oraz rodzice gor¹co dopin-
gowali ma³ych artystów. Gospo-
darze spotkania, przedszkolaki
z Przedszkola im. Warszawskiej
Syrenki z ul. Bystrzyckiej recyto-

wali wiersze i œpiewali piosenki
o Warszawie. Najwiêcej punk-
tów zdoby³o Przedszkole Nr 338,
tu¿ za nim uplasowa³o siê Przed-
szkole Nr 110, III miejsce zajê³o
Przedszkole Nr 233. Placówki
zosta³y nagrodzone szklanymi
statuetkami z wizerunkiem Sy-
renki, a wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe dyplomy
i upominki. Przyby³ych goœci po-

krzepi³y warszawskie przysmaki;
flaki, pyzy oraz ciasta i s³odycze.

� � �
27 maja w Muzeum Histo-

rycznym przy Rynku Starego
Miasta odby³a siê sesja popu-
larno-naukowa i wystawa „Ju-
bileusze Warszawy – Stulecie
Anina”. Po sesji mo¿na zwie-
dzaæ w Sali Tylmanowskiej wy-
stawê poœwiêcon¹ historii Ani-
na. Organizatorami s¹ Muzeum
Historyczne m.st. Warszawy
i Spo³eczny Komitet Organiza-
cyjny Jubileuszu Stulecia Ani-
na. 

� � �
Ju¿ po raz szósty Szko³a Pod-

stawowa nr 138 z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Miêdzylesiu

rozkwit³a na b³êkitno. 14 maja
obchodzono tam Dzieñ Nieza-

pominajki. 
Tego dnia wœród licz-
nych atrakcji by³o
m.in. spotkanie z le-
œnikiem, odby³ siê

równie¿ kiermasz nie-
zapominajkowych sma-

ko³yków. Dzieciaki mog³y
wzi¹æ udzia³ w konkursach,
m.in. multimedialnym, na naj-
lepsze przebranie „¿ywa nieza-
pominajka“, plastycznym oraz
w kiermaszu niezapominajko-
wych „smako³yków“. 

� � �
21 maja, w klubie ,,Mamele”

w Teatrze ¯ydowskim odby³a
siê promocja ksi¹¿ki autorstwa
G.A. Dubowisa ,,Kuchnia ¯y-

dowska”. Goœciem specjalnym
by³a znakomita aktorka, pio-
senkarka, re¿yserka, a tak¿e wi-
cedyrektor teatru - Go³da Ten-
cer. Dzie³o G.A. Dubowisa pre-
tenduje do I nagrody Targów
¯ywieniowych w Pary¿u, a je-
go twórca jest mistrzem wielu
innych ksi¹¿ek kulinarnych, hi-
storycznych, jak i publikacji
,,dwa w jednym”, poruszaj¹-

cych ³¹cznie przestrzeñ kulinar-
n¹ i historyczn¹. Promocji
ksi¹¿ki towarzyszy³ koncert ak-
torów Teatru ¯ydowskiego. Ar-
tyœci opowiedzieli – œpiewaj¹co
- anegdoty dotycz¹ce ¯ydów,
poruszaj¹ce tematy finansów,
pieniêdzy, ma³¿eñstwa i oczy-
wiœcie potraw. Elementem koñ-
cz¹cym imprezê by³a degusta-
cja specja³ów ¿ydowskich oraz
ponowne skosztowanie imbi-
rówki, któr¹ witano goœci tu¿
przed rozpoczêciem prezentacji
ksi¹¿ki.

� � �
W sobotê 29 maja na Placu

Zamkowym w godz. 10.00-
19.00 odbêdzie siê IV Ogólno-
polski Przegl¹d Sztuki Osób
Niepe³nosprawnych. Jest to im-
preza cykliczna organizowana
od przesz³o 20 lat przez Stowa-
rzyszenie Przyjació³ Galerii
„Sztuka Niepe³nosprawnych
Wœród Nas”. 

� � �
W goœcinnych salach Akade-

mii Sztuk Piêknych Fundacja
Wspólna Droga zorganizowa³a
21 maja galê „Nikifory 2010”,
podczas której wrêczono nagro-
dy laureatom konkursu „Œwiat
Nikiforów” i zaprezentowano
ich prace. Studenci Akademii
Pedagogiki Specjalnej przed-
stawili inscenizacjê pt. „Dzi-

ka”, a uczniowie klasy orkie-
stry dêtej symfonicznej Szko³y
Podstawowej w £ajskach bra-
wurowo wykonali utwory mu-
zyczne. Wszystkich zachwyci³
wystêp Tadeusza WoŸniaka i je-
go ponadczasowe piosenki. 

� � �
Mi³oœnicy dobrej ksi¹¿ki mo-

g¹ odwiedziæ Warszawski Kier-
masz Ksi¹¿ki i Prasy, który
w dniach 29-30 maja odbêdzie
siê na Rynku Mariensztackim.
Podczas imprezy swoj¹ ofertê
zaprezentuj¹ czo³owi polscy
wydawcy, nie zabraknie te¿
oferty warszawskich antykwa-
riatów, spotkañ z autorami 
oraz nowoœci wydawniczych.
W wiosennej plenerowej atmo-
sferze wszyscy, którzy wybior¹
siê na Warszawski Kiermasz
Ksi¹¿ki i Prasy bêd¹ mogli za-
g³êbiæ siê w lekturze, odpocz¹æ
w specjalnie zaaran¿owanej ka-
wiarence i pos³uchaæ muzyki
podczas organizowanych na
scenie mini-koncertów. Wstêp
jest wolny. (ab) (pz)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 - 27.05. godz. 18.00 – I Miêdzynarodowy Festiwal Chóralny,
wstêp wolny; Koncert Inauguracyjny godz. 18.00 – Wieczór literac-
ki – „Wiosenny zawrót g³owy”. Biesiada poetycka Jana Zumisa, wstêp
wolny; 28.05. godz. 19.00 – Koncert Gra¿yny £apiñskiej i Romana
Ziemlañskiego – „Piosenki, które kochamy”, wstêp wolny; 31.05.
godz. 18.00 – W cyklu Swing Club wyst¹pi „Aleksander`s Ragtime
Band”. Wieczór poprowadzi Adam Ferch, wstêp wolny; 
��Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim – 27.05. godz.
19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego, wstêp wolny;
Koœció³ œw. Floriana, ul. Floriañska 3 – 29.05. godz. 20.00 –
Koncert Galowy w ramach I Miêdzynarodowego Festiwalu
Chóralnego, wstêp wolny; 1.06. DZIEÑ DZIECKA w CPK
godz. 15.00 – spektakl pt. „Dziadek”, wstêp wolny; godz. 16.00 -
Zabawa dla dzieci: malowanie buziek i tatua¿y, festiwal baniek
mydlanych, zabawy z animacyjn¹ chust¹ Klanzy, dmuchana mini
zje¿d¿alnia, wstêp wolny; do 11 czerwca br. - wystawa prac ma-
larskich uczestników Grochowskiego Uniwersytetu III Wieku,
wstêp wolny; 2.06. godz. 17.00 - wyk³ad „Salvador Dali – surre-
alizm”, wstêp wolny; godz. 17.00 – wieczorek taneczny, wstêp 
10 z³; 5.06. godz. 17.00 – IV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza
Kofty „Moja Wolnoœci” 2010 – koncert konkursowy, wstêp wol-
ny; 6.06. godz. 18.00 – IV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza
Kofty „Moja Wolnoœci” 2010 – Koncert Fina³owy, w którym
wyst¹pi¹ laureaci Konkursu i Warszawska Scena Bardów w sk³a-
dzie: Jerzy Filar, Krzysztof Daukszewicz, Jerzy Mamcarz, Stani-
s³aw Klawe, Bogus³aw Nowicki, Tomasz Szwed oraz Stanis³aw
Soyka i Marek Sochacki, wstêp wolny; 7.06. godz. 19.00 Koncert/
spektakl „Salon Warszawski z Fryderykiem Chopinem”, wstêp
wolny; 8.06. godz. 18.00 – Dom Spotkañ z Histori¹, wstêp wol-
ny; godz. 19.00 – Wernisa¿ wystawy „Prolog” absolwentów Eu-
ropejskiej Akademii Sztuki – Pracownia Grafiki prof. Ryszarda
Osadczego. Wystawa czynna od 01.06.– 23.06.br. wstêp wolny;
9.06. godz. 17.00 - wyk³ad „Andy Warhol – pop-art”, wstêp wol-
ny; godz. 17.00 – wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; 10.06. godz.
18.00 – „Miejsce, gdzie powracam do ¿ycia” wieczór autorski
Marii i Mieczys³awa Œmia³ków – autorów nowych tomów poetyc-
kich, po³¹czone z gal¹ artystów niepe³nosprawnych, wstêp wolny;
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 – 31.05. godz.
19.00 – „Wiosna i… mi³oœæ” – koncert w wykonaniu zespo³u
Belcanto w sk³adzie: Ignacy Olszewski – tenor, Krzysztof Bu-
kowski – tenor, Jan Mitoraj – bas baryton, Janusz Jastrzêbski –
bas baryton. Akompaniament i kierownictwo artystyczne: Olga
Romaszko – Niewiadomska, prowadzenie Andrzej Niewiadom-
ski, wstêp wolny; 1.06. godz. 18.00 – „Czy warto g³osowaæ?” –
Dyskusyjne forum m³odych, goœciem specjalnym bêdzie pose³
Artur Górski, wstêp wolny; 7.06. godz. 19.00 – „Lifting” – mo-
nodram w wykonaniu Jolanty ¯ó³kowskiej, muzyka i akompania-
ment Piotr Golla. Bezp³atne zaproszenia w biurze KKG, w dniu
koncertu bilety w cenie 5 z³; 14.06. godz. 18.00 – „Urok i taje-
mnice morza” – wystawa pokonkursowa prac plastycznych bio-
r¹cych udzia³ w „Dzielnicowym Konkursie Plastycznym dla
Dzieci i M³odzie¿y” organizowanym przez Osiedlowe Centrum
Plastyki „WILGA”, wstêp wolny;14.06. godz. 19.00 – „Wielka
s³awa to ¿art” – koncert operetkowo – musicalowy w wykonaniu
solistów: Beata ¯elazek – sopran, Feliks Ga³ecki – baryton, Jerzy
Ostapiuk – bas. Bezp³atne zaproszenia w biurze KKG, w dniu
koncertu bilety w cenie 10 z³;
�� Stadion ZWAR ul. Po¿aryskiego Warszawa Miêdzylesie –
29.05. godz. 9.00-14.00 - Piknik Rodzinny „Rodzinnie, Zdrowo,
Kulturalnie i Sportowo”.
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” – Filia Oœrodka
Kultury Weso³a ul. Jana Paw³a II 25 - 30.05. godz. 16.00 –
Z okazji Dnia Dziecka - Laura £¹cz w bajce dla dzieci „Kraina
Niby Niby”. Po przedstawieniu aktorka bêdzie podpisywaæ swo-
j¹ ksi¹¿kê dla dzieci pt. „Bajki i wiersze na cztery pory roku”; 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
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O  G  £  O  S  Z  E  N  I  E
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzib¹ w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, ¿e 

w dniu 15.06.2010r. odbêdzie siê pisemny przetarg na uzyskanie prawa do zawarcia umowy przedwstêpnej ze
zobowi¹zaniem do ustanowienia prawa odrêbnej w³asnoœci dla lokali z odzysku stanowi¹cych w³asnoœæ
Spó³dzielni oraz zawarcia umowy u¿yczenia tych lokali do czasu uzyskania przez Spó³dzielniê wieczystego
u¿ytkowania lub prawa w³asnoœci do gruntu na którym posadowione s¹ budynki wraz z lokalami zg³oszonymi do
przetargu, a do których  Spó³dzielni  aktualnie  to prawo nie przys³uguje. 

LOKALE ZG£OSZONE DO PRZETARGU:

Lp. Adres lokalu Po³o¿enie lokalu Pow. u¿yt. M2 Wartoœæ rynkowa Minimalna
Minimalna cena wymagana

wywo³awcza zaliczka

1. £ukowska 4 m 72 3 pokoje + widna kuchnia XI p. 61,00 342.210,00 z³ 94.708,60 z³

2. Witoliñska 5 m 62 2 pokoje + widna kuchnia III p. 47,30 277.320,00 z³ 34.081,36 z³

3. Witoliñska 2 m 93 2 pokoje + widna kuchnia XV p. 45,40 276.849,00 z³ 34.684,58 z³

Po uzyskaniu przez Spó³dzielniê prawa w³asnoœci lub wieczystego u¿ytkowania gruntu, na których znajduj¹ siê
budynki z lokalami wskazanymi do przetargu, zostanie podpisana umowa notarialna ustanowienia prawa odrêb-
nej w³asnoœci do zajmowanego lokalu w terminie 6-ciu miesiêcy od podjêcia przez zarz¹d Spó³dzielni prawomoc-
nej uchwa³y umo¿liwiaj¹cej wyodrêbnienie lokali.  

Warunkiem zawarcia takich umów z osobami, które wygra³y przetarg i zajmuj¹ lokale na zasadzie umowy
u¿yczenia, bêdzie dokonanie przez nie sp³aty pe³nych zaoferowanych kwot w przetargu i ewentualna zap³ata za
uzyskany udzia³ w prawie w³asnoœci do gruntu, je¿eli Spó³dzielnia takie prawo uzyska.

Prawo u¿ytkowania wieczystego do gruntu, zgodnie z zapisem ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z dnia
15.12.2000r. z póŸ. zm. przenoszone jest nieodp³atnie.

Czynnoœci notarialne bêd¹ ob³o¿one podatkiem PCC, aktualnie wynosz¹cym 2% od zaoferowanej przez ofere-
ntów ceny zakupu danego lokalu oraz koszty zwi¹zane za za³o¿enie ksiêgi wieczystej i inne koszty notarialne. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest z³o¿enie pisemnych ofert zawieraj¹cych:

1. Datê sporz¹dzenia oferty, 

2. Imiê i nazwisko oferenta, PESEL, NIP, adres zamieszkania, 

3. Wartoœæ zaoferowanej ceny oraz termin i sposób jej p³atnoœci, nie mniej ni¿ ustalona wartoœæ rynkowa,
oraz wymagana zaliczka. 

4. Do³¹czenie dowodu wp³aty wadium w wysokoœci – 1.000 z³. przekazanej na konto Spó³dzielni,  

Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 

5. Z³o¿enie zobowi¹zañ: o wst¹pieniu w prawa cz³onka Sp-ni, przyjêciu lokalu w obecnym stanie tech-
nicznym, o wniesieniu wymaganej kwoty z tytu³u uzyskanego udzia³u w prawie w³asnoœci do gruntu, je¿eli
Spó³dzielnia takie prawo uzyska, o pokrywaniu op³at za u¿ytkowanie lokalu od dnia wygrania przetargu. 

6. Inne warunki okreœlone regulaminem przetargów, zamieszczonym na stronie internetowej Spó³dzielni –
smo.waw.pl lub wy³o¿one w biurze Spó³dzielni. 

SPÓ£DZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWA¯NIENIA PRZETARGU 
BEZ  PODAWANIA PRZYCZYN.

OFERTY MO¯NA SK£ADAÆ W TERMINIE DO DNIA 14.06.2010 r. DO GODZ. 18.00.

Szczegó³owe informacje na temat warunków przetargu i obowi¹zuj¹cego regulaminu mo¿na uzyskaæ pod nr tel.
22 - 612-51-39 lub na stronie internetowej Spó³dzielni – smo.waw.pl Lokale mo¿na ogl¹daæ po wczeœniejszym
uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 22 - 612-56-66.
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Joanna Szczepkowska, tym jednym zdaniem przesz³a do hi-
storii. Wszystkie dotychczasowe dokonania aktorskie przesta-
³y byæ wa¿ne. Podobna rzecz wydarzy³a siê ca³kiem niedaw-
no, kiedy podczas przedstawienia Persona. Cia³o Simone
w re¿yserii Krystiana Lupy pokaza³a poœladki. Widownia, re-
¿yser os³upieli. A Polacy znowu dyskutowali nie o dokona-
niach aktorskich Joanny Szczepkowskiej, tylko o jej geœcie.
W œrodowisku zawrza³o. Rozpoczê³a siê ogólnonarodowa
dyskusja, co wolno, a czego pod ¿adnym pozorem nie wolno
artyœcie. Bohaterka zamieszania udzieli³a wielu wywiadów,
odwiedzi³a kilka stacji radiowych i telewizyjnych i spokojnie
wyjaœnia³a, ¿e w³aœnie zrobi³a to, do czego prowokowa³ ich
re¿yser przedstawienia – przesunê³a granice. Tyle. Za manife-
stacjê zosta³a usuniêta z obsady spektaklu, o czym dowiedzia-
³a siê z listu, który napisa³ do niej Lupa. Kilka dni póŸniej 
2 kwietnia br. na 50. walnym posiedzeniu ZASP zosta³a wy-
brana nowym prezesem. I znowu wywo³a³a poruszenie. Bo
pani Joanna nie zamierza pe³niæ tej funkcji za darmo, a po
drugie nie ma zamiaru odpowiadaæ swoim maj¹tkiem za ma-
j¹tek ZASP-u. 

Urodzi³a siê 1 maja. Byæ mo¿e dlatego jest tak niezwykle
pracowita, chocia¿ sama tak nie uwa¿a. Ale wymieñmy tylko
niektóre z jej profesji: aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna,
pisarka. Felietonistka – jej teksty w „Wysokich obcasach” cie-
szy³y siê wielkim zainteresowaniem. Pedagog. Na³ogowa czy-
telniczka. Niezwykle wnikliwa obserwatorka codziennoœci.
S¹dy i os¹dy Joanny Szczepkowskiej by³y i s¹ niezwykle prze-
nikliwe. Od lat zwi¹zana z Sask¹ Kêp¹. Nic dziwnego, ¿e zna-
j¹ j¹ tu wszyscy. Tu mieszkali te¿ jej dziadkowie i rodzice. Jest
wnuczk¹ znakomitego pisarza Jana Parandowskiego, córk¹
œwietnego aktora, bardzo dowcipnego i uroczego cz³owieka
Andrzeja Szczepkowskiego. Nawiasem mówi¹c, ojciec aktor-
ki w latach 1981-82 te¿ by³ prezesem ZASP-u. Dwie córki pa-
ni Joanny, zarówno Hanna (studiowa³a bibliotekoznawstwo,
aktorstwa uczy³a siê w s³ynnym Actors Studio w Nowym Jor-
ku), jak i Maria (skoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Psychologii Spo-
³ecznej) te¿ s¹ aktorkami. 

Pani Joanna zadebiutowa³a jeszcze w czasie studiów
w spektaklu Trzy siostry w Teatrze Telewizji. Serialowym de-
biutem by³ Czterdziestolatek Jerzego Gruzy, a na du¿ym ekra-
nie po raz pierwszy pojawi³a siê w 1975 roku (w tym roku
ukoñczy³a te¿ warszawsk¹ PWST) w filmie – wyciskaczu ³ez
Con amore, za tê rolê dosta³a rok póŸniej nagrodê za najcie-
kawszy debiut. Gra³a tam ze swoim póŸniejszym mê¿em Mi-
ros³awem Konarowskim. Warto wspomnieæ o jej innych fil-
mach: Laureat, Klakier, Matka Królów, Dolina Issy, Jezioro

Bodeñskie, Kronika wypadków mi³osnych, Cudzoziemka, S³a-
wa i chwa³a, ostatni z jej filmów to Popie³uszko. Wolnoœæ jest
w nas. Teatromani wielokrotnie mogli j¹ podziwiaæ w œwiet-
nych rolach – koniecznie trzeba wymieniæ: spektakle: Romeo
i Julia, Król Lear, Wujaszek Wania, Zdaniem Amy,  Œluby pa-
nieñskie,  Weso³e kumoszki z Windsoru. Pani Joanna by³a
zwi¹zana z teatrami: Wspó³czesnym, Polskim, Powszechnym,
Dramatycznym. Z dwóch ostatnich odchodzi³a w atmosferze
skandalu. Z Powszechnego po nieporozumieniach z Krystyn¹
Jand¹, z Dramatycznego po wspomnianym incydencie z go³¹
pup¹. Wyda³a kilka ksi¹¿ek. Pierwszy na rynku ukaza³ siê jej
tomik wierszy Miasta do wynajêcia. Potem Go³a baba, pod
tym samym tytu³em monodram z jej udzia³em wyre¿yserowa-
³a Agnieszka Gliñska, Drugie podwórko i Szeœæ minut przed
czasem i zbiór opowiadañ Fragmenty z ¿ycia lustra oraz Lu-
dzie ulicy i inne owoce mi³oœci, Jak wyprostowaæ ko³o oraz
Kocham Paula McCartneya. 3 maja 2007 roku prezydent
Lech Kaczyñski odznaczy³ j¹ Krzy¿em Kawalerskim Odro-
dzenia Polski. (ap)

Joanna SZCZEPKOWSKA
MIESZKAÑCY

Od lat intryguje. Jedni j¹ uwielbiaj¹, inni wrêcz
przeciwnie. Czy to wada, czy zaleta? Po raz
pierwszy by³a na ustach wszystkich, gdy
z uœmiechem oœwiadczy³a: „Proszê Pañstwa, 
4 czerwca 1989 roku skoñczy³ siê w Polsce ko-
munizm”. Prowadz¹ca z ni¹ rozmowê w g³ów-
nym wydaniu wiadomoœci dziennikarka zasty-
g³a. A przed telewizorami ca³a Polska.

PUNKT KREDYTOWY ul. Serocka 3
(wejście od ul. Grochowskiej 152)

15 lat minęło...
– Wszystko, co dziœ siê dzieje jest dla mnie
szczególne. Przywo³uje tyle wspomnieñ. Cza-
sem warto siê zatrzymaæ i spojrzeæ wstecz,
podsumowaæ – mówi³a Barbara Gebler – Wa-
siak, dyrektorka Centrum Promocji Kultury
na Pradze Po³udnie.

12 maja w CPKu odby³ siê „Jubileusz Instytucji Kultury”.
Œwiêtowaliœmy dwie wa¿ne rocznice. Piêædziesiêciolecie istnienia
Bibliotek na Pradze Po³udnie oraz piêtnastolecie CPK. Obchody
trwa³y od 14.00 do póŸnych godzin wieczornych. Przez ten czas,
scen¹ zaw³adnêli ludzie, którzy od wielu lat tworz¹ Centrum. 

Pojawi³ siê zespó³ taneczny Piotra Galiñskiego „Kamion Dance”.
Swoje umiejêtnoœci zaprezentowali równie¿ uczniowie warsztatów
wokalnych Aliny Krzemiñskiej. Wreszcie wspania³y koncert piose-
nek o mi³oœci w ka¿dym wieku i w ka¿dym czasie dali Andrzej
Brzeski i Miros³aw Kozak. Ci ludzie na co dzieñ próbuj¹ udowo-
dniæ, ¿e „kultura” to nie puste s³owo. Swoj¹ pasj¹ zara¿aj¹ innych.
£¹cz¹ pokolenia. Wyrywaj¹ z szarej codziennoœci.

- Od dwóch lat w budynku przy Podskarbiñskiej wiele siê zmieni-
³o, ale idea pozosta³a ta sama. Centrum to ludzie, a nie budynek,
w którym tworz¹. Dlatego te¿ chcia³am, aby to dzisiejsze podsumo-
wanie by³o pod znakiem ludzi, a nie cyfr. Myœl¹ przewodni¹ obcho-
dów jest zaprezentowanie najciekawszego dorobku, jaki posiadamy
– o dzia³alnoœci CPK mówi³a jego dyrektorka.

Wed³ug Barbary Gebler – Wasiak, Centrum jest miejscem ludzi
m³odych. Wczeœniej prowadzi³o „Warszawsk¹ Falê DŸwiêku” po-
kazuj¹c ludziom, ¿e muzyka jest dla wszystkich, teraz CPK wziê³o
pod opiekê m³odych twórców filmowych. Jednym z najciekaw-
szych punktów obchodów okaza³ siê byæ w³aœnie pokaz amator-
skich filmów nakrêconych przez grupê „WeŸ to nakrêæ”.

- Zaczêliœmy dzia³alnoœæ na pocz¹tku tego roku. Zajêcia prowa-
dzimy raz w tygodniu, w œrody. Grupa sta³ych bywalców to oko³o
30 osób. Co do ich wieku, uwzglêdniamy tylko podzia³ na m³odych
i m³odych duchem. Chodzi o chêæ nakrêcenia filmu, nie o metrycz-
kê. Zapraszam ka¿dego, kto myœli o tym, a nie mia³ odwagi ani
sprzêtu, albo wydawa³o mu siê, ¿e ich nie posiada – komentuje To-
masz Soliñski, twórca „WeŸ to nakrêæ”.

Na imprezie obecni byli wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski,
burmistrz Tomasz Kucharski, a tak¿e radni Warszawy i dzielnicy. 

Olga Kamionek



A w Wawrze, anno domini
2010, czyli za demokracji i go-
spodarki rynkowej, takie rze-
czy siê zdarzaj¹. Oto wiosn¹
dzielnicowa w³adza poprzez
dzielnicowych urzêdników wy-
budowa³a fragment ul. Juliusza
Osterwy. W trybie ekspreso-
wym gruntowa droga w leœnym
krajobrazie zosta³a pokryta
asfaltem. Piêknie, komfortowo,
europejsko. Niestety, doœwiad-
czyæ pozytywów p³yn¹cych
z tej inwestycji nie mogli na-
wet wszyscy okoliczni mie-
szkañcy i kierowcy, gdy¿ w
ci¹gu kilku tygodni… asfalt
zosta³ zerwany. – Okaza³o siê,
¿e droga biegnie przez prywat-
n¹ dzia³kê – wyjaœnia Piotr Ke-
ler z Radoœci. – W³aœciciel tej
dzia³ki nie ¿yczy sobie asfaltu
na swojej nieruchomoœci i nie
ma siê co dziwiæ. Dziwi tylko,
¿e urzêdnicy wczeœniej nie
sprawdzili, ¿e asfaltuj¹ czyj¹œ,
prywatn¹ nieruchomoœæ.
W ocenie mieszkañców w tej
okolicy od „jesieni zesz³ego ro-
ku trwa festiwal braku kompe-
tencji” w organizacji i budowie
dróg. Okazuje siê, ¿e skanda-
liczna historia z ul. Osterwy nie
jest wyj¹tkiem. - W grudniu
ubieg³ego roku po³o¿ono t³u-
czeñ od ul. Zbójnogórskiej do
ul. £abêdziej tylko po to, aby
po proteœcie w³aœciciela dzia³ki
zebraæ to, co po³o¿ono… - ¿al¹
siê mieszkañcy Radoœci. Uwa-
¿aj¹, ¿e takie wydawanie pu-

blicznych pieniêdzy jest skan-
daliczne i niedopuszczalne.
W Wawrze wiele dróg czeka na
utwardzenie. I wiele mo¿na

zrobiæ, a nie wyrzucaæ pieni¹-
dze podatników prosto w b³oto.
– Dlaczego nie zrobi¹ ul. £abê-
dziej? – pyta rezolutnie Julia
chodz¹ca do czwartej klasy
podstawówki – Ta ulica jest
potrzebna, bo je¿d¿¹ ni¹ samo-
chody,  a my na rowerach, to
nawet siê na niej w piachu za-
padamy.

Mieszkañcy wawerskich
osiedli chc¹ i potrzebuj¹ no-
wych inwestycji, ale inwestycji
przeprowadzanych z g³ow¹
i po gospodarsku. – Czytam
„Mieszkañca” – mówi nasze-

mu reporterowi Justyn Po³ujan
z ul. Zbójnogórskiej – Poru-
szacie wiele ciekawych tema-
tów i problemów, ale zdaje siê,
¿e naszym w³adzom nie zale¿y
na tym, aby by³o dobrze…
O wyjaœnienie tych dziwnych
budów ulic w Radoœci poprosi-
liœmy urzêdników z wawer-
skiego ratusza. Czekamy na

odpowiedŸ. I mamy nadziejê,
¿e wyjaœnienia marnotrawienia
pieniêdzy na ul. Osterwy bêd¹
przekonywuj¹ce. Dzielnica
Wawer nie jest biedna. Staæ j¹
na potrzebne i rozs¹dne inwe-
stycje. Nie musi siê „borykaæ
z bied¹”, jak Juliusz Osterwa,
aktor i re¿yser z pierwszej po-
³owy ubieg³ego wieku. A to, ¿e
wiele wawerskich „ulic” wy-
gl¹da tak, jakby by³y ¿ywcem
przeniesione w³aœnie z tamtych
czasów, nie przynosi chluby
ani Wawrowi, ani tym bardziej
jego w³odarzom… rosa

Czy d³ugo wyczekiwana, nie-
dawno wybudowana, ca³y
czas wykañczana ul. Stra¿ac-
ka wymaga remontu i przebu-
dowy?  Niestety, wszystko na
to wskazuje...

W pierwszej po³owie maja, w Warszawie,
trochê popada³o. Nie by³y to jakieœ wielkie ule-
wy, niemniej wystarczy³y, aby wy³¹czyæ z ruchu
fragment niedawno wybudowanej ul. Stra¿ackiej
³¹cz¹cej Rembertów z Targówkiem. Kilkadziesi¹t
metrów tej ulicy znajduje siê pod wod¹. – To wi-
na tych, co projektowali ulicê – komentuje pra-

cownik firmy znajduj¹cej siê przy fatalnym od-
cinku Stra¿ackiej – Ktoœ chyba nie mia³ pojêcia,
¿e to podmok³y teren. Jego kolega dodaje: - Teraz,
to albo trzeba tu zrobiæ k³adkê, która bêdzie
atrakcj¹ turystyczn¹, albo staw dla kaczek…
„Drogowcy” staraj¹ siê ratowaæ sytuacjê, ale wy-
chodzi im to co najwy¿ej œrednio. Wypompowu-
j¹ wodê, a woda powraca. Jedna nitka jezdni jest
wy³¹czona z ruchu. Smaczku sprawie dodaje fakt,

¿e choæ jezdnia kilka miesiêcy temu zosta³a odda-
na do u¿ytku, to jeszcze trwaj¹ prace na jej pobo-
czach. Budowane s¹ chodniki, œcie¿ki rowerowe,
tworzone pasy zieleni. Czyli, inwestycja jeszcze
nie zosta³a ca³kowicie zakoñczona, a ju¿ potrzeba
publicznych pieniêdzy na jej naprawê i poprawki.
O to co siê dzieje z ul. Stra¿ack¹ pytamy Marci-
na Zieliñskiego, rzecznika Zak³adu Remontów
i Konserwacji Dróg. – No, jak to co siê dzieje? –
odpowiada rzecznik.– Budujemy dró¿kê rowero-
w¹ i chodniki… Po chwili jednak rzecznik orien-
tuje siê, ¿e chodzi nam o zalanie ulicy i dodaje: -
Nie uwa¿am ¿eby przy tej inwestycji wyst¹pi³y ja-
kieœ b³êdy projektowe. Po prostu mieliœmy œnie¿-
n¹ zimê, potem pada³y deszcze, a teraz mamy po-

wódŸ i wyst¹pi³y wody gruntowe, które zala³y uli-
cê. Bo ten fragment Stra¿ackiej le¿y trochê w de-
presji. Mo¿na siê z tym zgodziæ, jednak Stra¿ac-
ka zosta³a zalana zanim fala powodziowa przy-
sz³a do Warszawy. – A w depresji, to jesteœmy my,
a nie ulica - komentuje wypowiedŸ rzecznika je-
den z warszawskich kierowców. – Bo ulica zbu-
dowana za nasze pieni¹dze jest nie taka, jak byæ
powinna… ar
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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

Kolekcja komunijna 
– NOWE WZORY

Atrakcyjne ceny wyrobów 
ze ZŁOTA!

Duży wybór BRYLANTÓW 
w PROMOCYJNYCH cenach
W ciągłej sprzedaży wyroby 

ze złota – 50%
STO ORYGINALNYCH WZORÓW

OBRĄCZEK
Wielka promocja wyrobów ze srebra!

ZAPRASZAMY!
Universam Grochów

I piętro

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

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

REKLAMA REKLAMA

KOMIS MEBLOWY SKUP – SPRZEDA¯

UWAGA
NOWA USŁUGA!
Przeprowadzki 
i transport!!!

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

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

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

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

Strażacka popłynęła… Wawer – pieni¹dze w b³oto
Takiego marnotrawienia pieniêdzy nie by-
³o nawet w czasach realnego socjalizmu.
Nawet wtedy nikt nie wpad³ na taki po-
mys³, aby zbudowaæ ulicê i natychmiast
zerwaæ jej nawierzchniê…

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



REKLAMA REKLAMA
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SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

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     WWWWIIII OOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

FESTIWAL 
TEATRÓW

W sali gimnastycznej szko³y podstawowej
przy ul. Zbaraskiej lata³y muchy i motyle, pê-
dzi³a olbrzymia lokomotywa i pojawi³y siê ba-
œniowe postacie. To wszystko oczywiœcie, w ra-
mach teatralnego festiwalu.

Po raz kolejny SP Nr 60 im. Powstania Listopa-
dowego goœci³a Dzielnicowy Festiwal Ma³ych
Form Teatralnych. 12 maja odby³a siê dziewi¹ta

edycja tego konkursu. W imprezie bra³y udzia³
uzdolnione dzieci m³odszych klas po³udniowo-
praskich podstawówek. 

A wszystko dzia³o siê w baœniowej atmosferze.
By³a „Baœñ o Warsie i Sawie” i by³ „Baœniowy
poci¹g”, którego lokomotywa prawie naturalnej
wielkoœci robi³a olbrzymie wra¿enie. Niektóre
przedstawienia mia³y praktyczne przes³ania.
„Owady” (na zdjêciu) z podstawówki przy ul.
Zbaraskiej zachêca³y do mycia r¹k i utrzymania
czystoœci. Pomaga³y im w tym trzy rapuj¹ce „mu-
chy”. Publicznoœæ i jurorzy podziwiali zarówno
aktorsk¹ grê, jak pieczo³owicie przygotowane de-
koracje i stroje. W festiwalu wyró¿nione zosta³y
grupy teatralne ze szkó³ nr 168, 60 i 143 (klasa 
III d). Trzecie miejsce zajêli pierwszoklasiœci
z SP Nr 312. Prezentowali oni spektakl „Festiwal
bajek”. Na drugim miejscu jury sklasyfikowa³o
Ko³o Teatralne z SP Nr 185 (spektakl „Brzydkie
kacz¹tko”). 

Zaœ zwyciêzc¹ tegorocznego festiwalu zostali
uczniowie klasy II b z podstawówki nr 143
(przedstawienie „Nie ma tego z³ego”). Og³asza-
nie przez jury werdyktu by³o co chwilê przerywa-
ne gromkimi brawami i okrzykami radoœci. I cie-
szy³y siê nie tylko dzieci, ale tak¿e rodzice i nau-
czyciele, którzy przecie¿ w przygotowanie spek-
takli w³o¿yli naprawdê wiele pracy. ar 

W sobotę na Derby!
Dom Development SA, wiod¹cy deweloper na pol-

skim rynku, organizuje w najbli¿sz¹ sobotê, 29 maja
2010 r., Dzieñ Otwarty na osiedlu Derby, przy ul.
Skarbka z Gór na warszawskiej Bia³o³êce. 

W godzinach od 10.00-17.00, na terenie osiedla Derby,
bêdzie mo¿na spotkaæ siê z doradcami Dom Development,
obejrzeæ mieszkania, które s¹ dostêpne w sprzeda¿y oraz
dokonaæ formalnoœci zwi¹zanych z zakupem mieszkania i
jego finansowaniem. Dom Development przygotowa³
specjalne oferty sprzeda¿y dla osób, które zdecyduj¹ siê na
zakup mieszkania w trakcie Dnia Otwartego. Obecnie w
sprzeda¿y zosta³o 350 mieszkañ z etapów: Derby 9, 13, 16, 17 oraz ostatnio wprowadzonego do sprze-
da¿y osiedla Derby 20. Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañ bêd¹cych w ofercie spe³nia normy rz¹dowego
programu „Rodzina na swoim”. 

Osiedle Derby to jedno z pierwszych osiedli Dom Development na warszawskiej Bia³o³êce oraz pier-
wsze osiedle w czêœci tzw. Zielonej Bia³o³êki. Derby to przyk³ad nowoczesnej, niskiej, dwu- i trzy-
piêtrowej zabudowy. W pobli¿u osiedla Derby znajduj¹ siê znane centra handlowe, linie komunikacji
miejskiej, ³¹cz¹ce osiedle ze wszystkimi kluczowymi punktami Warszawy oraz tereny spacerowe
pozwalaj¹ce na ró¿ne formy wypoczynku. Niedaleko znajduj¹ siê równie¿ przedszkola oraz szko³y.
Wiêcej na stronie www.domdevelopment.com.pl (w)

S³owami „Roty” œpiewanej
przez grupê kombatantów,
rozbrzmia³y 21 maja okolice
wokó³ pomnika WiêŸniów
Obozu NKWD w Remberto-
wie, gdzie odby³a siê uroczy-
stoœæ z okazji 65 rocznicy roz-
bicia Obozu WiêŸniów
NKWD nr 10. 

Spotkanie rozpoczê³o siê
opowieœci¹ jednego z by³ych
jeñców - Jana Zalewskiego,
który mówi³ o czasach okupa-
cji, o historii swojej i wielu in-
nych dziel¹cych z nim drama-
tyczny los. Niewiele osób wie,
¿e teren by³ej fabryki amunicji
„Pocisk” i zagajniki leœne do
niego przylegaj¹ce, s¹ najwiêk-
szym rembertowskim cmenta-
rzyskiem ludzi tam zamordo-
wanych. Zaprojektowany przez
Witolda Sobczyka i postawiony

w 1995 roku Pomnik, jest wiel-
kim symbolem mêczeñstwa ty-
siêcy istnieñ.

Zebrani pomodlili siê wspól-
nie za ofiary, które pogrzeba³a
rembertowska ziemia. Po wy-
stêpach uczniów Zespo³u Szkó³

nr 76, odby³a siê ceremonia z³o-
¿enia wieñców pod pomnikiem.
Kwiaty z³o¿yli m.in. byli wiê-

Ÿniowie obozu i to w³aœnie Oni
byli najwa¿niejszymi bohatera-
mi uroczystoœci. Duch patrio-
tyczny tych starszych ludzi po-
winien stanowiæ najpiêkniejszy
przyk³ad narodowej to¿samoœci
dla m³odszych pokoleñ. etna

Rembertowska historia 

Gazu, administracjo gazu!
Lokatorzy kilku po³udniowopraskich budynków skar¿¹

siê na brak gazu. Administracja zapewnia, ¿e wkrótce te
problemy znikn¹.

W kamienicy przy ul. Miñskiej 7 gaz zosta³ odciêty przed
wielkanocnymi œwiêtami. – W budynku by³y niesprawne prze-
wody wentylacyjne – wyjaœnia mieszkaniec Tomasz Marzecki
– Wprowadzono ekipê remontow¹, która prawie miesi¹c ku³a
w œcianach. Ekipa skoñczy³a pracê w po³owie kwietnia. Od
tego czasu nic siê nie dzieje, a dla nas brak gazu, to koszmar. 

Ponad miesi¹c nie ma gazu tak¿e w kamienicy przy ul. Ka-
mionkowskiej 31. – Sytuacja jest fatalna. Nie mamy ciep³ej wo-
dy i nie mo¿emy korzystaæ z kuchenek. Jak mam ugotowaæ 
obiad? – Gra¿yna Szulc (na zdjêciu) rozk³ada bezradnie rêce,
podobnie, jak reszta lokatorów z ponad 20 mieszkañ kamienicy.
Tutaj gazu nie ma dlatego, ¿e ktoœ odkrêci³ œrubê i rozszczelni³
instalacjê. - Jakiœ samobójca chcia³ nasz budynek wysadziæ

w powietrze – mówi¹ mieszkañcy. Sprawa oczywiœcie jest powa¿na i zajê³a siê ni¹ policja, ale, czy tech-
nicznie nie mo¿na po prostu tej œruby przykrêciæ i przywróciæ lokatorom dostawy gazu? Pytamy o to dy-
rektora Ryszarda Billa z ZGN. – Niestety, dop³yw gazu zamknê³o wezwane wtedy Pogotowie Gazowe i nie
zgodzi³o siê na wznowienie dostaw – wyjaœnia dyrektor – Stwierdzili, ¿e instalacja nie spe³nia aktualnych
norm i za¿¹dali jej dostosowania. Remontujemy wiêc tê instalacjê. Mieszkañców Kamionkowskiej 31
czeka jeszcze remont przewodów kominowych. Dyrektor Bill zapewnia, ¿e te prace zakoñcz¹ siê przed
wakacjami. Trochê wczeœniej powinny zostaæ przywrócone dostawy gazu do budynku Miñska 7. – Po re-
moncie instalacji og³osiliœmy przetarg na remont kominów – dowiadujemy siê w ZGN.- Przetarg ju¿ jest
rozstrzygniêty i roboty powinny siê zacz¹æ na dniach, a skoñczyæ w czerwcu.  (arg)




 









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

KKiimm  bbyyłł  ppaann  DDuucchheessnnee??  GGddyybbyy
330000  llaatt  tteemmuu  nniiee  sskkrrzzyyżżoowwaałł
ppoozziioommkkii  wwiirrggiinniijjsskkiieejj  zz cchhiilliijj−−
sskkąą,,  nniiee  mmiieelliibbyyśśmmyy  ddzziissiiaajj
ttrruusskkaawweekk!!  AA ppoojjaawwiieenniiee  ssiięę
ttrruusskkaawweekk  oozznnaacczzaa  ppoocczząątteekk
sseezzoonnuu  nnaa  pprrzzeettwwoorryy..  

Warto robić je w domu na−
wet, gdy do dżemu, zamiast
go smażyć, używasz popular−
nych w sklepach substancji
pozwalających przygotować
go w kilka minut. Unikasz
w ten sposób spożywania kon−
serwantów, polepszaczy,
sztucznych aromatów „zbliżo−
nych do naturalnego”. 

Dżem musi zawierać cukier,
lecz stosując owe żelujące
przyspieszacze wybieraj takie,
które wymagają by go dodać
jak najmniej. 

Oznaczenie na opakowaniu
3:1 sugeruje, by na 3 części
owoców dać 1 część cukru,
czyli to wariant najmniej „cu−
krochłonny”, a gdy na torebce
figuruje 1:1 – dajemy pół na pół,
czyli bardzo, bardzo słodko.

Pamiętajmy, że są owoce
bogate w pektyny (porzeczki,
śliwki), które galaretowacieją
bez problemu, „same z siebie”,
tu dodatek „Finów” może być
mniejszy na kilogram owoców,
ale w przypadku np. truskawek
i jagód lepiej przestrzegać za−
leceń producenta.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Truskawki, nareszcie! Najlepsze – na surowo, 
ale warto spróbowaæ kilku innych wariantów. 

D¯EMY
Truskawki w d¿emach znakomicie komponuj¹ siê z jagodami,

malinami, drobno krojonym rabarbarem, ale te¿ – z odrobin¹
wanilii, imbiru, cynamonu, miodu, rumu, a nawet… listkami me-
lisy! Naprawdê warto eksperymentowaæ, zw³aszcza teraz, na pocz¹tku sezonu, byle
nie dodawaæ wszystkich proponowanych sk³adników naraz. Smak truskawek, wyrazi-
sty, choæ subtelny, wymaga tylko podkreœlenia, a nie – zag³uszania. 

DESERY
1. Ubij œmietanê na sztywno (mo¿na z dodatkiem fixu). Blat bezowy posmaruj cien-

ko lekko rozgrzanym mas³em orzechowym, na to daj warstwê bitej œmietany, niezbyt
s³odkiej, a na wierzchu u³ó¿ gêsto mocno oziêbione po³ówki piêknych truskawek.
Przechowuj w lodówce! 

2. Korpusy babeczek ustaw na tacy, do ka¿dego w³ó¿ jedn¹ truskawkê, zalej budy-
niem œmietankowym (raczej nie waniliowym, ma zbyt mocny zapach). Podawaj na
zimno lub natychmiast po przygotowaniu, na ciep³o, lecz wówczas dobrze jest przed
przygotowaniem wstawiæ puste korpusy na 2-3 minuty do piekarnika. 

3. Truskawki zalej jogurtem tak, by nawet ich nie przykry³. Zmiksuj. Dodaj galaretkê
truskawkow¹, rozpuszczon¹ w maleñkiej iloœci wody lecz tak, by objêtoœæ truskawko-
wej masy nie by³a wiêksza, ni¿ iloœæ wody, jak¹ producent przewidzia³ dla sporz¹dze-
nia galaretki, czyli, jeœli opakowanie galaretki przewidziano na pó³ litra (dwie szklan-
ki) wody, rozpuœæ j¹ w pó³ szklanki wrz¹tku i dodaj do pó³torej szklanki zmiksowanych
truskawek z jogurtem. Ponownie zmiksuj, wstaw na 2 godziny do lodówki, najlepiej
ju¿ w pucharkach.

DODATKI DO MIÊS PIECZONYCH
1. Dojrza³e, jednakowej wielkoœci truskawki oczyœæ z ogonków i skrop octem balsa-

micznym dobrej jakoœci. Pozostaw w lodówce na oko³o 2 godziny. Dodaj na patelniê
pod koniec sma¿enia marynowanych polêdwiczek wieprzowych, posyp œwie¿o zmie-
lonym pieprzem. 

2. Dojrza³e truskawki, starannie umyte i bez ogonków, zmiksuj kilkoma kroplami cy-
tryny i œwie¿o mielonym czarnym pieprzem oraz z bananem w proporcjach 3 czêœci
truskawek, 1 czêœæ banana. Ozdobione listkiem œwie¿ej miêty, podawaj do filetów
z kurczaka i zimnych miês. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
− Gdybym na przykład stanął na głowie,

krew spłynęłaby do niej i wówczas zrobił−
bym się bardzo czerwony na twarzy – mówi
nauczyciel, chcąc przybliżyć dzieciom pojęcie

krążenia krwi w organizmie. – Prawda, dzieci?
− Taaaak! – odpowiedziała klasa.
− W takim razie dlaczego, kiedy stoję normalnie, krew

nie spływa podobnie z głowy do stóp?!
− Może dlatego, że nie są puste – zastanawia się Zo−

sia…
☺ ☺ ☺

− Mamusiu – pyta Zosia − a dlaczego masz niektóre wło−
sy brązowe, a niektóre siwe?
− Hmmm… Za każdym razem, gdy jesteś niegrzeczna al−

bo nieposłuszna i martwię się przez ciebie, przybywa mi
jeden siwy włos – zażartowała mama. 
− Ojej – zmartwiła się Zosia − to ty musiałaś być stra−

sznie, ale to strasznie niegrzeczna! Bo babcia ma wszyst−
kie włosy siwe!!!    WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

W najbli¿szym czasie mo¿esz mieæ wiêcej
obowi¹zków i to g³ównie zawodowych. Nastaw
siê wiêc na d³u¿sze przesiadywanie w pracy.
Ale pamiêtaj, ¿e tolerancyjnoœæ Twoich bli-
skich mo¿e spaœæ do zera. Musisz wykazaæ
siê spor¹ dyplomacj¹ i taktem, aby nie zakoñ-
czy³o siê to wiosenn¹ burz¹. Nieoczekiwane
spotkanie mo¿e sporo zmieniæ w Twoim ¿yciu
– i to na lepsze.

 BYK 22.04-21.05
Szybkie tempo, w jakim ostatnio ¿yjesz zd¹¿y-
³o Ciê porz¹dnie zmêczyæ. Wyka¿ odrobinê
cierpliwoœci, bo sprawy zaczynaj¹ siê uk³adaæ
po Twojej myœli. W pracy, w domu, wœród zna-
jomych, wszêdzie otaczaæ Ciê bêdzie sympa-
tia i ¿yczliwoœæ. A tego w najbli¿szych dniach
bêdziesz bardzo potrzebowa³. Za kierownic¹ -
gwiazdy radz¹ ostro¿noœæ.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Nie uciekaj przed odpowiedzialnoœci¹. Nieste-
ty, nie zawsze jest tak, jak byœmy chcieli. Two-
je szanse na zmianê pracy na razie niewielkie.
Postaraj siê przetrzymaæ niepewne chwile
i próbuj dalej. Mo¿esz liczyæ na oddanych
przyjació³. W po³owie miesi¹ca czeka Ciê po-
wa¿ny wydatek, dlatego oszczêdzaj ka¿dy
grosz. Za to w uczuciach – same radosne
chwile.

�� RAK 22.06-22.07
Staraj siê unikaæ stresowych sytuacji, bo Twój
¿o³¹dek nie zawsze wytrzymuje tak¹ nerwo-
woœæ, jak¹ mu fundujesz. W sprawach osobi-
stych nie szykuj¹ siê wiêksze zmiany, ale war-
to by³oby zastanowiæ siê nad przysz³oœci¹. Do-
bra passa w finansach, gorsza w uczuciach,
dlatego czerwiec przeznacz na rozkwit uczuæ,
a latem pomna¿aj maj¹tek.

�� LEW 23.07-23.08
Najbli¿szy okres nie przyniesie Ci wiêkszych
zmian. Tylko nerwy trzymaj na wodzy i unikaj
sytuacji konfliktowych. Zanim coœ podpiszesz
– przeczytaj – nawet to, co napisane ma³ym
druczkiem. W sprawach finansowych uwa¿aj
na wiêksze inwestycje. Jeœli ci siê uda, znajdŸ
parê chwil na podreperowanie w³asnego zdro-
wia.

�� PANNA 24.08-23.09
Kilka najbli¿szych dni poœwiêcisz sprawom fir-
my. Ostatnio zaniedbujesz towarzysko siebie
i przyjació³. Warto ju¿ teraz zastanowiæ siê nad
planami wakacyjnymi. Ma³e komplikacje mog¹
Ciê spotkaæ ze strony najmniej oczekiwanej,
dlatego uwa¿aj na to, co mówisz i robisz. Na
spore wydatki, jakie siê szykuj¹ – pieni¹dze
siê znajd¹. Mo¿e ktoœ odda stary d³ug lub do-
pisze Ci szczêœcie w grach losowych? 

�� WAGA 24.09-23.10
Najbli¿sze dni mog¹ obfitowaæ w wiele cieka-
wych i zaskakuj¹cych wydarzeñ. Pomimo ta-
kiej sytuacji staraj siê zachowaæ „zimn¹ krew”
i unikaæ sytuacji stresuj¹cych. Niespodziewa-
ny przyp³yw gotówki powinien Ciê nastawiæ
optymistycznie do œwiata. Nie stawiaj jednak
w finansach wszystkiego na jedn¹ kartê, bo ry-
zyko bywa olbrzymie…

�� SKORPION 24.10-23.11
Ma³e burze, które zbiera³y siê nad Twoj¹ g³ow¹
min¹ szybciej ni¿ myœlisz. Musisz jednak wy-
kazaæ sporo refleksu i dyplomacji. Przez naj-
bli¿sze dni, jak ognia wystrzegaj siê tzw. „¿ycz-
liwych”, zaufaj swojemu instynktowi. Sprawê,
o której myœlisz, masz ju¿ prawie za³atwion¹,
wystarczy tylko trochê j¹ „popchn¹æ”.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Twoja niespokojna natura mo¿e Ciê wzywaæ do
szukania nowych wra¿eñ i ¿ycia z du¿ym roz-
machem. Odezwie siê w Tobie „dusza” towarzy-
stwa, zaczniesz byæ zapraszany na spotkania
i towarzyskie imprezy. ¯ycie osobiste uk³adaæ
siê bêdzie pomyœlnie, w pracy te¿ nie powinie-
neœ narzekaæ na brak kontaktów i sta³y dop³yw
gotówki. Pod koniec czerwca mo¿esz mieæ
szansê zrealizowania zaleg³ej sprawy, jednak
musisz siê do tego wiêcej przy³o¿yæ. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Pewnie Twoje wiosenne przemêczenie mo¿e
braæ siê st¹d, ¿e nie umiesz odpoczywaæ i uwiel-
biasz siê zamartwiaæ. A uœmiech i dystans do
pewnych spraw zdzia³aj¹ wiêcej ni¿ Twoja nerwo-
wa szarpanina i ci¹g³y poœpiech. W najbli¿szym
czasie zaplanuj sobie ma³y wypad za miasto, bo
tam mo¿e Ciê czekaæ wiele atrakcji i mo¿e te¿ ta
„jedyna osoba”... Nigdy nic nie wiadomo.

�� WODNIK 21.01-19.02
Je¿eli znu¿y³a Ciê szara, monotonna codzien-
noœæ to przygotuj siê na dni pe³ne pracy i sza-
leñstw. Jeœli bêdziesz mia³ wra¿enie, ¿e wszy-
scy znajomi postanowili Ciê odwiedziæ, a prze-
³o¿eni zawaliæ prac¹ - miej pretensjê do
gwiazd. Wzmo¿ony wysi³ek bêdzie jednak do-
ceniony finansowo, a czas poœwiêcony przyja-
cio³om te¿ nie bêdzie zmarnowany, a wrêcz
oka¿e siê przyjemnoœci¹.

�� RYBY 20.02-20.03
W najbli¿szym czasie mog¹ Ciê zaskoczyæ
niewielkie zawirowania w sprawach zawodo-
wych. Mo¿e powinieneœ pomyœleæ o znalezie-
niu nowej pracy. Zastanów siê te¿, czy nie war-
to poprawiæ swoich stosunków z najbli¿szymi,
bo dobre kontakty w domu maj¹ zbawienny
wp³yw na Twoje samopoczucie i interesy. Mo-
¿esz teraz wiele osi¹gn¹æ i to w piêknym stylu.

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie
10 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr
8/2010: „Pies psa nie zje”. Nagrodê kupon o wartoœci 100 z³o-
tych na us³ugi fryzjersko-kosmetyczne w Zoli Studio ul. Nad-
dnieprzañska 26, tel. 22 394-65-55 wylosowa³a p. Anna Izdeb-
ska z ul. Saskiej. Kupon wa¿ny do 4 czerwca br. Na wizytê
proszê siê umówiæ telefonicznie i zabraæ dowód to¿samoœci.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Dopiero co obchodziliśmy Dzień Matki. W maju, lecz kilka dni

wcześniej obchodzi go blisko 40 krajów świata, od USA i Kana−
dy przez wiele państw Europy, RPA i Australię po Chiny i Singa−
pur. W lutym świętuje Norwegia, w marcu – Bałkany i Gruzja, na
jesieni – m.in. Rosja i Białoruś, a zimą – Indonezja i Panama.

W Polsce zainicjowano je w Krakowie, w roku 1914. 
Dzień Ojca przypada na 23 czerwca, obchodzimy go od roku 1965. Skąd się wziął?

Ponad pół wieku wcześniej, pewna Amerykanka, której tata owdowiawszy wychowy−
wał samodzielnie i z wielkim oddaniem całą szóstkę swoich dzieci, chcąc oddać mu
pełen miłości hołd, zaangażowała lokalną społeczność i w 1910 roku odbyła się
pierwsza, kameralna feta. Inicjatywa spodobała się i prezydent USA oficjalnie zaak−
ceptował święto w roku 1924.

Jak jest z Dniem Dziecka? „Nasz” jest 1 czerwca, ale ONZ obchodzi go od 1959r.,
w dniu 20 listopada, na pamiątkę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka – dokumen−
tu, który miał na celu przypomnienie wszystkim nam, dorosłym, że dziecko nie jest
niczyją własnością i wymaga nie tylko, byśmy je otaczali opieką, ale także szacun−
kiem, należnym każdemu człowiekowi. CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

� BIURO SASKA PILNIE PO-
SZUKUJE NIERUCHOMOŒCI
NA PRADZE PO£UDNIE 
TEL. 500-027-608, 22 810-18-87, 

e.jankowska@saska.pl
�� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami. Tel. 605-922-252

AUTO−MOTO/kupię

� Fabiê lub Opla. 
Tel. 516-533-487

� Daewoo – Fiata. 
Tel. 506-871-924

� Japoñski. Tel. 503-917-057

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 0516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118
� Ksi¹¿ki – dojadê. 
Tel. 22 826-03-83; 502-322-705
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

� Biurko. Tel. 509-621-065
RAMKA
Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe
z gwarancj¹. Cena od 200 z³.
Ul. Czapelska 32. Tel. 22 870-
71-72
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822; 

www.odkurzaczerainbow.pl
� Prodi¿ i stolik (3 pó³ki). 

Tel. 22 813-47-82

FINANSE

� Biuro Rachunkowe Krypska
39: Ksiêgi handlowe, podatkowe,
p³ace, VAT, ZUS, Licencja MF.
Tel. 22 813-40-65; 507-026-741
�� KREDYTY, PO¯YCZKI. 

TEL. 605-92-22-52

MEDYCZNE

��Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
� Lekarz internista – wizyty do-
mowe. Tel. 660-594-505

NAUKA

� Jazdy doszkalaj¹ce, Opel Cor-
sa 35 z³ za godzinê, dojazd do
kursanta. Tel. 693-320-768
� Liceum dla doros³ych.
Tel.(22) 517 77 40; 602 232 879
� Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 22 517-77-40, 
22 879-87-66, fax. 22 879-87-66

RAMKA
Prawo jazdy, szkolenie. Najlepsi
na Pradze. Tel. 22 499-34-82
Biura: Miñska 7, Tarnowiecka 54 

�Matematyka. Tel. 607-163-744
� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernantka. 
Tel. (22) 517-77-40; 602-232-879
� Szkolenia BHP. 
Tel.(22) 879-87-66; 602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³ka ko³o Wi¹zownej 641
m kw. w Górkach, gmina Dêbe
Wielkie. Cena 65 tys. z³. 

Tel. 508-175-295
�Gara¿ murowany, Dar³owska 2,
Grochów. Tel. 22 813-63-02
� Mieszk. 2 p. 48 m kw., P 2/3,
Praga P³d. ul. Paca. 

Tel. 794-909-521
� Mieszkanie 3 pok., 67 m kw.,
P2/4, Goc³aw. Tel. 502-232-424
� Sprzedam mieszkanie 50
m kw. Tbs z pe³nym wyposa¿e-
niem w Józefowie, cena do nego-
cjacji. Tel. 603-615-183

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio - ma³e mieszka-
nie na ul. Kinowej lub w okolicy. 

Tel. 519-175-265

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� 4 pokoje (79 m kw.) w³asnoœæ.
Goc³aw - na mniejsze z dop³at¹
w okolicy. Tel. 22 613-68-96; 

511-794-661
� 32 m kw. - na wiêksze, dop³a-
cê! Tel. 505-383-341

DAM PRACĘ

� Kasjerów i sprzedawców do
sieci sklepów spo¿ywczych
w Józefowie ul. NADWIŒLAÑ-
SKA oraz Warszawie. Kontakt:
22 547-05-42; 510-203-907
� Rehabilitantów z uprawnienia-
mi zatrudniê. Wizyty domowe –
dzielnica Wawer. 

Tel. 22 815-30-66 
lub 501-744-905

� Zatrudniê pracownika budow-
lanego. Tel. 512-257-162

SZUKAM PRACY

� Kobieta 55 lat, doœwiadczenie
zawodowe, praca w kadrach, zna-
jomoœæ programu Modu³ Kadry-
P³ace Symfonia Forte Sage P³at-
nik; podejmie pracê w kadrach
lub inn¹ administracyjn¹. 
e-mail:gosiat@poczta.neostrada.pl
Tel. 603-695-486; 22 879-86-68
� Studentka bia³orutenistyki,
niepal¹ca, biegle francuski, an-
gielski, komputer – na weekendy,
popo³udnia, wakacje. 

Tel. 782-346-734
� Technik dentystyczny – waru-
nek etat. Tel. 510-047-136
� T³umaczenie tekstów technicz-
nych z niemieckiego. 

Tel. 606-964-522

OGRODNICZE

� Bruk, kostka, ogrodzenia, tara-
sy. Tel. 519-682-104
�� Kostka brukowa, uk³adanie,
budowle ogrodowe. 

Tel. 601-440-600
� Ogrodnictwo – kompleksowo. 

Tel. 602-58-75-13
� Prace ogrodnicze od A do Z,
systemy nawadniaj¹ce. 

Tel. 504-415-115
� Zak³adanie i pielêgnacja ogro-
dów, porz¹dki. 

Tel. 888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKOWY
– porady, k³opoty z urzêdem
skarbowym, wszystkie podatki,
spadki, darowizny, aukcje. War-
szawa Goc³aw. 

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

www.podatki-doradca.pl
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres us³ug.
Czynna codziennie oprócz wtor-
ków, ul. Grochowska 207 (Uni-
versam nad bankiem).

www.kancelariaosica.pl 
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

RAMKA
Kancelaria Prawnicza 
ul. Krypska 37 lok. 2
Tel. 22 251-68-87 
794-249-246
� Rozwi¹zujemy problemy
z nieruchomoœciami.

www.azdom.pl
RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
RZECZOZNAWCA MAJ¥T-
KOWY
TEL. 600-438-844

RÓŻNE

RAMKA
FOTOGRAF – dokumentacja
zniszczeñ popowodziowych.
Tel. 502-09-55-77 
� Meble kuchenne, szafy, garde-
roby, meble na wymiar.

Tel. 607-595-327
�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

SPORT

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

Tel. 22 870-52-72

TURYSTYKA

RAMKA
Biuro Podró¿y
bilety autokarowe, 
wczasy, wycieczki. 
Warszawa Miñska 7. Tel. 22
497-17-76

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
�� ALKO – przeprowadzki. 

Tel. 512-139-430
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1,TVP 2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja!  

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 0501-123-566 
� Anteny indywidualne, zbiorcze
i satelitarne. Naprawa RTV, naj-
wy¿sza jakoœæ us³ug. Igañska 32. 
Tel. 22 813-60-33, 604-506-278
�� ANTENY, TELEWIZORY –
naprawa. Tel. 22 818-07-17
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. Tel. 22 810-67-92; 

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

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

609-542-545; 
�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, WYK£ADZIN, TAPI-
CERKI – KARCHEREM. 

TEL. 0694-825-760
� CZYSZCZENIE 9 lat Kar-
cherem dywanów, materacy, tapi-
cerki meblowej i samochodowej.
Tel. 22 619-40-13; 502-928-147
� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
� Domofony – monta¿, konser-
wacja, naprawa. Instalacje elek-
tryczne, pralki. 
Tel. 601-93-68-05; 22 612-92-70
� Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 22 428-35-53; 504-61-88-88 
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 22 610-18-53; 0662-
065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 0609-240-602
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma G³o-
wacki. 
Tel. 22 428-35-53, 504-61-88-88

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

� Glazura, d³ugi sta¿. 
Tel. 22 612-59-98; 518-562-380
� GLAZURA, remonty. 

Tel. 694-809-402
� Glazura – remonty. 

Tel. 792-437-883
� Glazura – fachowe porady. 

Tel. 692-885-279
� G£AD�, MALOWANIE. 

TEL. 606-181-588
�� Hydrauliczne – G³owacki.
Tel. 22 428-35-53, 504-61-88-88
�Hydrauliczne, gazowe – solidnie.
Tel. 22 610-81-21; 0607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. 
Tel. 22 611-89-95; 660-51-60-10
� Hydraulika wod.- kan.gaz. –
przegl¹dy kominiarskie – piece
CO – elektryka. Tel. 696-321-228
�� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

Tel. 0694-825-760
��Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 22 615-76-97; 

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

504-61-88-88
� Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

0501-028-073

�Malowanie. Tel. 22 673-16-46
�� Meble kuchenne, szafy wnê-
kowe, garderoby na wymiar.
Projekt, wycena gratis. 

Tel. 792-093-410
� 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 pralek
w domu klienta. Emeryci 50%
taniej. Tel. 22 672-95-50; 

503-846-135
�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 0602-216-943
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62 
� Ocieplenia. Tel. 660-473-628
�� Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy
ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Prace porz¹dkowe na pose-
sjach, przycinanie ga³êzi, wywóz
liœci, malowanie ogrodzeñ. 

Tel. 502-911-367

� Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

� Przeprowadzki. 
Tel. 509-621-065

� Remonty – kompleksowo. 
Tel. 792-437-883

�� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88
� Transport, wywóz gruzu, me-
bli, oczyszczanie piwnic, gara¿y,
dzia³ek. Tel. 502-911-367
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771
� Us³ugi remontowe. 

Tel. 602-58-75-13
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, role-
ty antyw³amaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 602-228-874
�� WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszcza-
nie piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163

USŁUGI/budowlane

� Cyklinowanie bezpy³owe,
uk³adanie parkietów, solidnie. 

Tel. 503-630-035 

USŁUGI/remontowe

� Gres, glazura. Certyfikat za-
wodowy. Tel. 505-925-406
� Malowanie - czysto, solidnie,
drobny remont. 

Tel. 601-20-33-13
�Malowanie, g³adŸ, gipsowanie.
Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
RAMKA
Pogotowie kanalizacyjne 24h,
udro¿nienia mechaniczno-ciœnie-
niowe, monitoring kamer¹. Tel.
602-252-935

ZDROWIE

� Masa¿ leczniczy i relaksacyj-
ny. Rehabilitantka. Tanio! 

Tel. 509-812-980

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 0602-648-813

KOMUNIKATY

� Poszukujê œwiadka wypadku
potr¹cenia - przez Peugeota – ko-
biety na pasach przy zielonym
œwietle – w dniu 14 stycznia 2010
roku na skrzy¿owaniu Wiatracz-
nej i Dwernickiego. Proszê o kon-
takt m³od¹ kobietê, która spisa³a
nr rejestracyjny samochodu. 

Tel. (81) 828-47-40; 
665-183-611 
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Prawo jazdy, szkolenie. Najlepsi
na Pradze. Tel. 22 499-34-82
Biura: Miñska 7, Tarnowiecka 54

www.abcosk.pl

Pogotowie kanalizacyjne 24h,
udro¿nienia mechaniczno-ci-
œnieniowe, monitoring kamer¹. 

Tel. 602-252-935

Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe
z gwarancj¹. Cena od 200 z³.
Ul. Czapelska 32. 

Tel. 22 870-71-72

Kancelaria Prawnicza 
ul. Krypska 37 lok. 2

Tel. 22 251-68-87 
794-249-246

Biuro Podró¿y
bilety autokarowe, 
wczasy, wycieczki. 

Warszawa Miñska 7. 
Tel. 22 497-17-76

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53;

0662-065-292

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

FOTOGRAF – dokumentacja
zniszczeñ popowodziowych. 

Tel. 502-09-55-77 Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

tel.: 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 22 610−02−17
kom. 0602−26−26−75
C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11115555

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

* 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

Zapraszamy do sklepu 
po modernizacji przy 

ul. Olszynki Grochowskiej 11/15

Oferujemy produkty spo¿ywcze 
i przemys³owe w NISKICH CENACH

W ka¿dy czwartek promocja 

„DZIEÑ SENIORA” 
na wszystkie

sprzedawane produkty udzielamy 

5% RABATU (do 30.06.2010r.)
dla osób, które ukoñczy³y 60 lat

Sklep czynny:
� poniedzia³ek-pi¹tek – 6.00-20.00
� sobota – 7.00-14.00

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów

Realizujemy: Kartê Klienta „Spo³em” z rabatem, kupony Sodexo

UDANE ZAKUPY
BLISKO DOMU

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

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

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

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

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

REKLAMA REKLAMA

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
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Oto garœæ ekonomicznych
wyników za 2009 rok. Wynik
finansowy wy¿szy od planu
i wy¿szy (o blisko 4,5 proc.) ni¿
w poprzednim, 2008 roku.
P³ynnoœæ finansowa pozwalaj¹-
ca na bezproblemowe regulo-
wanie nale¿noœci. Zatrudnienie
minimalnie (o 4 osoby) wy¿sze
ni¿ w poprzednich 12 miesi¹-
cach. Nieznaczny wzrost p³ac.
W sieci 51 sklepów i 21 pla-
cówek wynajêtych innym
podmiotom.

Spad³y koszty, pomimo tego,
¿e wy¿sze od planowanych by³y
nak³ady inwestycyjne. Siêgnê³y
one prawie 1 mln z³otych, a pie-
ni¹dze wydatkowane zosta³y na
remonty i modernizacje pla-
cówek: najwiêkszy zakres mia³y
one w sklepach przy ul. Potoc-
kich 73, Niek³añskiej 41, rozpo-
czê³y siê tak¿e prace w placówce
przy ul. Widocznej 73. Dziêki
tym pracom znacznie poprawia
siê komfort zakupów klientów,
konkurencyjnoœæ, ale tak¿e i wa-
runki pracy za³óg. Przyk³ad?
Sklep przy ulicy Niek³añskiej
(na zdjêciu) - kompleksowo
zmodernizowany, wyposa¿ony
w nowoczesne meble sprzeda¿o-
we, skomputeryzowany w gru-
dniu 2009 osi¹gn¹³ rekordowe
w swej historii obroty...

Jak jeszcze walczono o po-
prawê wyniku finansowego?
Rozszerzano poprawiaj¹ce
obroty promocje. Korzystaj¹c
z pomocy komputerowej okre-
œlono liczbê najgorzej sprzeda-
j¹cych siê produktów - i wyco-
fano je ze sprzeda¿y wprowa-

dzaj¹c w to miejsce ciesz¹ce
siê wiêkszym uznaniem klien-
tów. Zwiêkszano odsetek œwie-
¿ych produktów w obrocie - bo
te lepiej siê sprzedaj¹, ale te¿
i maj¹ wy¿sze wymagania „ob-
s³ugowe”. Powszechnie - ju¿
we wszystkich sklepach -
wprowadzono mo¿liwoœæ p³at-
noœci za zakupy kartami kredy-
towymi. Mo¿liwoœæ op³at za

domowe rachunki i do³adowy-
wanie telefonów komórko-
wych wprowadzono w 43 skle-
pach. W ca³ej sieci obowi¹zy-
wa³a karta rabatowa.

Ponad 85 proc. pracowników
op³acana jest w systemie prowi-
zyjnym, wi¹¿¹cym zarobki
z efektami pracy. 81 osób z per-
sonelu przesz³o ró¿nego rodzaje
kursy i szkolenia. Ale od ludzi
nie tylko wymagano: zorganizo-

wane zosta³y dwie wycieczki:
krajowa - w Bieszczady i zagra-
niczna - do Izraela, udzielane
by³y bezzwrotne zapomogi fi-
nansowe dla osób w trudniej-
szej sytuacji materialnej, wyp³a-
cona zosta³a dywidenda, dofi-
nansowane by³y tzw. wczasy
pod grusz¹. W siedzibie spó³-
dzielni jest biblioteka i czytelnia
prasy. Organizowano spotkania
z pracownikami odchodz¹cymi

na emeryturê, by³a „choinka” -
s³owem prowadzono dzia³al-
noœæ socjaln¹, co w dzisiejszych
czasach wcale nie jest po-
wszechnie stosowane.

– W 2010 roku bêdziemy kon-
tynuowali modernizacje na-
szych placówek - mówi „Mie-
szkañcowi” prezes Zarz¹du
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
Bogus³aw Ró¿ycki. Na wydatki
remontowe przeznaczymy 1,1
mln z³otych, przy ulicy Potoc-
kich 73 rozpoczniemy budowê
pawilonu o powierzchni 518
m kw. Rozbudujemy sklep przy
ulicy Kajki 49. Za 750 tys. z³o-
tych dokupimy krajalnice i re-
ga³y ch³odnicze do placówek,
w których tego nowoczeœniej-
szego sprzêtu jeszcze nie ma.
£¹czne wydatki inwestycyjne
w bie¿¹cym roku siêgn¹ kwoty
1,85 mln z³otych. Takie ele-
menty s¹ oczywiœcie uwypukla-
ne przy rocznej ocenie dzia³al-
noœci Spó³dzielni.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
tzw. otoczenie dzia³alnoœci go-
spodarczej nie u³atwia  rozwoju
firmy. Przyk³adem mog¹ byæ
obci¹¿enia podatkowe. Nie-
dawno podliczyliœmy, ¿e Spó³-
dzielnia p³aci 8,3 mln ró¿nego
rodzaju podatków - VAT, do-
chodowy, od nieruchomoœci,
z tytu³u op³aty za wieczyst¹
dzier¿awê itd. Stanowi to pra-
wie œredniomiesiêczne obroty
netto osi¹gane ze sprzeda¿y to-
warów. Oznacza to, ¿e Spó³-
dzielnia ca³e swoje jednomie-
siêczne obroty przeznacza na
podatki. Nale¿y w tym miejscu
podkreœliæ, ¿e nie obejmuje to
takich jeszcze niebagatelnych
pozycji jak ró¿nego rodzaju
op³aty: skarbowe czy np. nieba-
gatelna pozycja za koncesje na
sprzeda¿ alkoholu. toms

Koœció³ na Placu Szembeka
W ramach Programu
Opieki nad Zabytka-
mi po³udniowopra-
ski Zak³ad Gospoda-
rowania Nierucho-
moœciami prezentuje
informacje o zabyt-
kach. Dziœ przedsta-
wiamy Koœció³ przy
Placu Szembeka. 

W samym centrum Grocho-
wa, na najstarszym placu Pragi Po-
³udnie - Placu Szembeka, dok³a-
dnie przy ul. Ch³opickiego 2 znaj-
duje siê wyj¹tkowy koœció³ – po-
mnik ku czci bohaterów poleg³ych
w Bitwie o Olszynkê Grochowsk¹
1831 r. Powstanie uwa¿anego za
per³ê po³udniowo-praskiej archi-
tektury modernistycznego gmachu koœcio³a zawdziêczamy w pierwszej
kolejnoœci trzem osobom: przedsiêbiorcy budowlanemu i mieszkañco-
wi Grochowa Janowi £askiemu, który ofiarowa³ plac pod budowê
œwi¹tyni, dzia³aczce filantropijnej i fundatorce koœcio³ów Ksiê¿nej Ma-
rii Ewie Radziwi³³owej, która nada³a mu tytu³ „Najczystszego Serca
Maryi” oraz pierwszemu proboszczowi ksiêdzu Janowi Sztuce. 

W 1924 roku po szeœciu tygodniach prac zosta³ wzniesiony drew-
niany koœció³, który swoim parafianom s³u¿y³ przez dwadzieœcia lat
do roku 1944, kiedy to zosta³ spalony przez zajmuj¹ce Pragê woj-
ska radzieckie. 

Kilka lat wczeœniej, w setn¹ rocznicê Bitwy o Olszynkê Gro-
chowsk¹ tj. w roku 1931 z inicjatywy Towarzystwa Przyjació³ Gro-
chowa oraz „Komitetu Budowy Koœcio³a – Pomnika Poleg³ych za
Ojczyznê” rozpoczêto gromadzenie œrodków na budowê nowej,
wiêkszej œwi¹tyni. Po trzech latach, w 1934 roku dziêki szczodro-
œci i aktywnemu wsparciu parafian oraz zaanga¿owaniu ksiêdza
proboszcza Jana Sztuki poœwiêcono kamieñ wêgielny, rozpoczyna-
j¹c tym samym budowê nowego koœcio³a. W latach 1940-1941
ukoñczono budowê gmachu. Powsta³ on wg projektu polskiego ar-
chitekta w³oskiego pochodzenia, specjalizuj¹cego siê w projektach
obiektów sakralnych, Andrzeja (Andrea) Boni. 

Konsekracji koœcio³a w dniu 30 paŸdziernika 1949 r. dokona³
sam Kardyna³ Stefan Wyszyñski. 

Wyrazem pamiêci i oddania czci bohaterom poleg³ym w 1831 r.
w bitwie o Olszynkê Grochowsk¹ s¹ marmurowe, pami¹tkowe ta-
blice umieszczone w przedsionku koœcio³a. Jedn¹ z nich ufundowa-
li w 1961 r. parafianie. Jesieni¹ bie¿¹cego roku maj¹ ruszyæ prace
zwi¹zane z rewitalizacj¹ najbli¿szej okolicy koœcio³a czyli Placu
Szembeka. Dominika Adamska

SPOŁEMOWSKIE OBRACHUNKI
Stabilna firma, stabilne zarz¹dzanie, stabil-
ny zarz¹d... To o po³udniowopraskiej WSS
„Spo³em”, firmie, w której tradycyjnie pod
koniec maja odbywa siê podsumowanie
minionego roku kalendarzowego. 

Bogus³aw Ró¿ycki – prezes
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
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Œwiêto Dzielnicy by³o
znakomit¹ okazj¹ do zapo-
znania siê z dzia³alnoœci¹ sto-
warzyszeñ i instytucji wspó³-
organizuj¹cych imprezê, a
wœród nich m.in. Ogniska
Wychowawczego im. K. Li-
sieckiego „Dziadka”. Pokazy
dzia³añ i sprzêtu Policji, Stra-
¿y Miejskiej i Stra¿y Po¿ar-
nej tradycyjnie gromadzi³y
wokó³ siebie t³umy ciekaw-
skich.

Najm³odsi uczestnicy bawi-
li siê podczas specjalnie dla
nich przygotowanego progra-
mu artystycznego pod has³em
„Ani chwili na nudê”. Swój
talent zaprezentowali m.in.:
rembertowski chór Akademii
Seniora, grupa Big Band Jazz
Combo Volta i zespó³ Chrz¹-
szcze. Swoim show porywa³
i rozœmiesza³ publicznoœæ Ro-
bert Rozmus. 

Obszar przed scen¹ zebra³
jednak nie tylko dzieci, ale rów-
nie¿ dzielnie im wtóruj¹cych
doros³ych, którzy oœmieleni
mniejsz¹ lub wiêksz¹ dawk¹
napojów rozweselaj¹cych, ba-
wili siê równie radoœnie jak
m³odsi wspó³towarzysze.

Nie zabrak³o równie¿ atrakcji
sportowych. Chêtni mogli
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
na kortach tenisowych, zmie-
rzyæ siê ze œcian¹ wspinaczko-
w¹, a tak¿e doprowadziæ siê do
zawrotu g³owy podczas turlania
w kuli sferycznej. Powodze-
niem cieszy³ siê tor gokartowy
skupiaj¹cy przysz³ych wyœci-
gowych nastêpców Roberta
Kubicy. Wydzielony fragment
terenu zamieni³ siê w piaszczy-
st¹ pla¿ê, na której rozegrany
zosta³ turniej siatkówki. Wy-
gran¹ dru¿ynê Polanka Rem-
bertów osobiœcie nagrodzili

przedstawiciele w³adz dzielni-
cy. Nie zabrak³o te¿ charaktery-
stycznych dla tego typu imprez
atrakcji jak: dmuchane zamki
i zje¿d¿alnie, karuzela czy ba-
sen pe³en kolorowych pi³ek. 

Mali festynowicze z ogrom-
n¹ radoœci¹ poddawali siê
swoim pierwszym przygodom
z doœæ ekstrawaganckim ma-
kija¿em, zmieniaj¹cych twa-
rze w kocie pyszczki, indiañ-
skie lica czy pajêcze oblicze
Spidermana.

Organizatorzy nie zapo-
mnieli tak¿e o zdrowiu i ekolo-
gii. W specjalnie wyznaczo-
nym punkcie mo¿na by³o
zmierzyæ poziom cholesterolu,
cukru i ciœnienia. Na terenie
otwarto specjalne miejsce wy-
miany zu¿ytych baterii i œwie-
tlówek oraz elektroœmieci na
sadzonki roœlin. 

Na koniec dnia rembertow-
skie niebo rozb³ys³o ogniem fa-
jerwerków, zachêcaj¹c mie-
szkañców i goœci do wspólnego
œwiêtowania w przysz³ym roku.

kzw

Emocje na
parkiecie
Emocje, namiêtnoœæ i wiruj¹ce kolory
zagoœci³y w przedostatni majowy wee-
kend na terenie hal MT Polska przy ul.
Marsa 56c, gdzie odby³ siê turniej tañca
Lotto Classic Party, organizowany przez

Agencjê Promocji Tañca BLUECLASSIC,
International Dance Sport Federation
i Polskie Towarzystwo Taneczne,
a wspó³organizowany przez LOTTO,
Urzêdy Dzielnic Praga Po³udnie, Praga
Pó³noc i Wawer.

Prowadzona przez Iwonê Pavloviæ impreza,
poza liczn¹ grup¹ entuzjastów tañca, przyci¹-
gnê³a tak¿e przedstawicieli w³adz samorz¹do-
wych, przedsiêbiorców i gwiazdy medialne. 

Publicznoœæ mia³a okazjê odbyæ niezapomnia-
n¹ podró¿ do krainy tañca – pe³nej pasji, stylu
i wyrafinowania. Pary porywa³y i czarowa³y nie-
zwyk³ymi umiejêtnoœciami poddawania siê magii
muzyki. Niezwykle gibkie i piêkne tancerki ryso-
wa³y ruchem ka¿dy dŸwiêk, a ich partnerzy
w sposób mistrzowski ogarniali ich subteln¹ choæ
chwilami niesamowicie drapie¿n¹ kobiec¹ naturê. 

Pêdz¹cy quick step, przyczajony lisi fokstrot
czy p³yn¹cy jak ³agodna fala walc, opowiada³y
piêkn¹ historiê klasyki. Prawdziw¹ dawkê emocji

serwowali tancerze w gor¹cych rytmach latyno-
skich. Sensualna rumba, namiêtne tango i opo-
wiadaj¹ce walkê torreadora z bykiem paso doble,
pobudza³y zmys³y i rozgrzewa³y publicznoœæ. 

Ka¿da z pañ ogl¹daj¹cych popisy artystów,
podziwia³a nie tylko sam taniec, ale tak¿e feriê
barw, jakimi mieni³y siê stroje uczestników. 

Niew¹tpliw¹ atrakcjê stanowi³y pokazy Mi-
strzów Œwiata w kombinacji tañców standardo-
wych i latynoamerykañskich. Andrei Zaitsev
i Anna Kuzminskaja udowodnili, ¿e taniec mo¿e

opowiadaæ wiele historii i opisywaæ niemal¿e
ka¿d¹ z emocji drzemi¹cych w ludzkiej duszy.

Zmagania par oceniali najlepsi miêdzynaro-
dowi sêdziowie. Niezauwa¿eni przemykali
wokó³ parkietu, bacznie przygl¹daj¹c siê poczy-
naniom konkuruj¹cych duetów. 

Poza grupami Juniorów II, M³odzie¿y i Doros-
³ych rywalizuj¹cych w Grand Prix Polski w obu
stylach tanecznych, wprowadzono w tym roku
nowe konkursy - IDSF Open Standard i Latin par
doros³ych. Dziêki licencji uzyskanej od Miê-
dzynarodowej Federacji Tañca Sportowego (IDSF),
pary uczestnicz¹ce w Classic Party otrzymuj¹
punkty licz¹ce siê do rankingu miêdzynarodowego.

Patronem honorowym Lotto Classic Party by-
li: Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marsza³ek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Struzik i Woje-
woda Mazowiecki Jacek Koz³owski. 

Nasze czasopismo wraz z telewizj¹ TVN oraz
radiem RMF Classic objê³o imprezê patronatem
medialnym. enigma

Rembertów świętował
Wiatraczki, balony, koraliki, ceramiczne anio-
³y, zapach waty cukrowej, gwar i muzyka wy-
pe³ni³y w ubieg³¹ sobotê przestrzeñ parkow¹
przy ul. Stra¿ackiej w Rembertowie.




