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Uff, urlop
Pierwsza fala warszawiaków

wróci³a ju¿ z urlopów, druga wy-
poczywa nad morzem, jeziora-
mi i w górach, trzecia szykuje
siê do wyjazdu. Nie mam dla
nich dobrych wiadomoœci.
W Polsce odpoczywa siê fatal-
nie. Powracaj¹cy mówi¹ jak je-
den m¹¿: drogi to horror. Znam
takich, którzy jechali do W³ady-
s³awowa 12 godzin, dwa razy
d³u¿ej ni¿ poza sezonem. 

Samochodów przyby³o w ge-
ometrycznym tempie, nowych
dróg - nie za bardzo, a nawet
jak s¹, to jeszcze nie uda³o ich
siê „wpi¹æ” w dotychczasow¹
siatkê po³¹czeñ. Na wjazdach
i wyjazdach tworz¹ siê wieloki-
lometrowe korki. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e jest jak we Francji czy
we W³oszech, gdzie wyjazd
i powrót z urlopu to droga przez
mêkê, to my po prostu nie jeste-
œmy jeszcze przyzwyczajeni. To
prawda. Tyle, ¿e my Polacy po
dojeŸdzie na miejsce wypo-
czynku jesteœmy okpiwani na
ka¿dym kroku. 

Na takim Helu, zatkanym po-
nad granice mo¿liwoœci, parko-
waæ mo¿na tylko w wyznaczo-
nych miejscach. A na tych par-
kingach obowi¹zuj¹ zdziercze
cenniki, a na jednym z nich - jak
mi opowiadano, czas biegnie
dwa razy szybciej. Zostawiasz
samochód na dwie godziny,
wracasz, obs³uga twierdzi, ¿e
zostawi³eœ auto na cztery, a za
parkingowym pojawiaj¹ siê ju¿
dwaj panowie z umiêœnionymi
karkami, byœ przesta³ mieæ ja-
kiekolwiek w¹tpliwoœci czyj
chronometr tu obowi¹zuje. 

Nie odradzam nikomu wyja-
zdów wakacyjnych. Proszê tyl-
ko o wziêcie pod uwagê wszyst-
kich tych okolicznoœci, by nie
by³o rozczarowañ...

Tomasz Szymański
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Po ponad 20 latach do historii
przeszed³ najwiêkszy bazar no-
woczesnej Europy. Choæ z nowo-
czesnoœci¹, tak naprawdê, to
mia³ niewiele wspólnego…
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KRONIKA POLICYJNA
Straszyli broni¹ gazow¹

Dwóch braci przyjecha³o do jednego z auto-
komisów przy ul. Modliñskiej. Mê¿czyŸni za-
parkowali swój samochód przed wjazdem na
teren komisu i poszli ogl¹daæ samochody.
Kiedy opuszczali ten teren zauwa¿yli, jak
wje¿d¿aj¹cy toyot¹ zahaczy³ o lusterko w ich
aucie. Wrócili do autokomisu i za¿¹dali od
w³aœciciela (kierowcy wje¿d¿aj¹cego auta)
zadoœæuczynienia za uszkodzenie lusterka.
Wywi¹za³a siê sprzeczka. Wtedy jeden z mê¿-
czyzn poszed³ do swojego samochodu i wró-
ci³ z broni¹, któr¹ zacz¹³ groziæ w³aœcicielowi
komisu. Pracownik komisu w³¹czy³ system
antynapadowy i powiadomi³ policjê. Mê¿czy-
Ÿni z broni¹ uciekli, jednak po 10 minutach
zostali zatrzymani. Konrad F. (23 l.) i Piotr F.
(21 l.) trafili do komendy przy ul. Jagielloñ-
skiej. Policjanci zabezpieczyli te¿ broñ, któr¹
pos³ugiwa³ siê Konrad F. 

W³amali siê do baru mlecznego 
O wpó³ do drugiej w nocy patrol podejmuj¹-

cy interwencjê na ul. Targowej us³ysza³ po-
przez radiostacjê, ¿e trzech mê¿czyzn próbuje
w³amaæ siê do baru mlecznego przy ul. Z¹b-
kowskiej. Za³oga ruszy³a na miejsce. W tym
czasie dojecha³ drugi radiowóz. Czterech poli-
cjantów wbieg³o jednoczeœnie na podwórze ba-
ru mlecznego. Zauwa¿yli dwóch mê¿czyzn. Je-
den z nich zeskakiwa³ z dachu przybudówki
i próbowa³ uciec do pobliskiej klatki schodo-
wej. Drugi, który prawdopodobnie sta³ na cza-
tach, na widok policjantów równie¿ próbowa³
wbiec w bramê. Obaj zostali zatrzymani. Poli-
cjanci na miejscu znaleŸli no¿yce do ciêcia me-
talu. Krata zabezpieczaj¹ca okno by³a ju¿
w trzech miejscach przeciêta. Zatrzymani Ma-
riusz W. (39 l.) i Robert Ch. (31 l.) trafili do ko-
mendy przy ul. Jagielloñskiej. 

„Kawalerowie” odpowiedz¹ 
za pobicie

Ma³o szczêœliwie zakoñczy³ siê wieczór ka-
walerski dla 6 mê¿czyzn - zostali zatrzymani
przez wywiadowców. Dlaczego? Bo id¹c ulic¹

zaczepili oczekuj¹cych na przystanku dwóch
mê¿czyzn i w rezultacie sprzeczki - pobili ich.
Ofiary odnios³y powa¿ne obra¿enia. Jeden
mia³ dwukrotnie z³amany nos, drugi pozby³ siê
zêba. Towarzysz¹ce im dziewczyny równie¿
zosta³y uderzone przez „kawalerów”. Ca³¹ tê
sytuacjê zauwa¿yli patroluj¹cy ulice sto³eczni
wywiadowcy. Zatrzymali 6 mê¿czyzn: Marek
P., (34 l.), £ukasz P. (27 l.), Marian P. (28 l.),
Pawe³ K. (29 l.), Robert K. (29 l.) i Maciej F.
(25 l.). Czterech najbardziej pijanych (mieli od
1 do 2,4 promila alkoholu w organizmie) spê-
dzi³o noc w izbie wytrzeŸwieñ, dwóch pozosta-
³ych w izbie zatrzymañ. Wszystkim przedsta-
wiono zarzuty pobicia dwóch 26-latków.

Zaatakowa³ znajom¹ no¿em
Policjanci z Targówka zatrzymali mê¿czy-

znê, który w jednym z mieszkañ zaatakowa³
no¿em m³od¹ kobietê. Potem zadzwoni³ na nu-
mer alarmowy policji twierdz¹c, ¿e by³ œwiad-
kiem zdarzenia – kiedy ktoœ, nieznany mu
mê¿czyzna, zaatakowa³ no¿em m³od¹ kobietê
i uciek³. Jednak na numer alarmowy zadzwoni-
³a te¿ kobieta, ¿e ca³y czas jest atakowana
przez sprawcê... Policjanci ruszyli na pomoc.
Po przyjeŸdzie zastali agresywnie zachowuj¹-
cego siê mê¿czyznê, który zacz¹³ kopaæ poli-
cjantów. Marcin D. zosta³ obezw³adniony
i przewieziony do komisariatu na Targówku.
Badanie alkomatem wykaza³o 1,5 promila al-
koholu w organizmie, noc spêdzi³ w izbie wy-
trzeŸwieñ. Kobieta zosta³a zraniona no¿em
w udo.

By³y prezes trafi³ do aresztu
Policjanci wydzia³u kryminalnego KSP za-

trzymali 40-letniego Józefa D. Mê¿czyzna ma
do odbycia karê roku pozbawienia wolnoœci za
sprzeniewierzenie pieniêdzy w kwocie 79 tys.
821 z³otych, nale¿¹cych do firmy, której by³
prezesem. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany
w momencie, kiedy wychodzi³ z mieszkania,
w którym siê ukrywa³ i przewieziony do wy-
dzia³u kryminalnego KSP. Stamt¹d trafi³ do
aresztu œledczego. toms
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Zbieraj punkty

odbieraj nagrody

A z czarnych chmur, jak
wiadomo, czêsto pada deszcz.
A woda z takiego deszczu musi
wsi¹kn¹æ w ziemiê lub sp³yn¹æ
kanalizacj¹. No i w³aœnie z kana-
lizacj¹ pojawi³ siê wielki pro-
blem. Okaza³o siê, ¿e basen
w Wawrze jeszcze w lipcu nie
mia³… funkcjonuj¹cego odpro-
wadzenia wody! Œcieki mia³y
byæ odprowadzane dwoma przy-
³¹czami kanalizacyjnymi, zbudo-
wanymi przez firmê Zambet
z Pu³tuska, g³ównego wykonaw-
cê basenu wraz z lodowiskiem.
Obydwa przy³¹cza mia³y odpro-
wadzaæ wodê do sieci znajduj¹cej
siê pod ul. V Poprzeczn¹, z tym
¿e z jednego hektolitry mia³y
sp³ywaæ do kolektora przy ul.
Widocznej, a z drugiego, w prze-
ciwleg³ym kierunku, do kolekto-
ra przy ul. Kajki. I nagle okaza³o
siê, ¿e ta pierwsza droga odp³ywu
jest zablokowana, a drugiej po
prostu nie ma! Dziwne to tym
bardziej, ¿e ju¿ odby³y siê próby
szczelnoœci basenu i trwa³ tzw.
odbiór inwestorski.

Fragment sieci kanalizacyjnej,
którym woda mia³a odp³ywaæ
w stronê ul. Widocznej zosta³ za-
blokowany przez prywatn¹ firmê,
spó³kê Invesco. Zreszt¹ zgodnie
z prawem, gdy¿ odcinek tej sieci
zosta³ zbudowany przez tê firmê
i stanowi jej w³asnoœæ. – Od pó³-
tora roku bezskutecznie korespon-
dujê z MPWiK i urzêdem Wawra –
mówi „Mieszkañcowi” Tomasz
Poniatowicz prezes firmy Inve-
sco, która dla obs³ugi swojego bu-
dynku sfinansowa³a fragment sie-
ci kanalizacyjnej w ul. V Po-
przecznej. – Jestem gotów prze-
kazaæ swój odcinek sieci, ale na
uczciwych warunkach finanso-
wych. Wyda³em grube pieni¹dze
na zbudowanie kanalizacji dla
naszego budynku, a skoro z base-
nu ma korzystaæ ok. 3000 ludzi

dziennie i ok. 80 posesji mie-
szkañców ul. V Poprzecznej, to
trzeba tê sprawê uczciwie i pro-
porcjonalnie rozliczyæ. MPWiK
potwierdza, ¿e sprawa fragmentu
sieci wybudowanego przez Inve-
sco nie jest rozwi¹zana.

– Ale mam te¿ dobr¹ wiado-
moœæ, ¿e w trybie awaryjnym wy-

konujemy tymczasowe pod³¹cze-
nie do kolektora przy ul. Kajki
(na zdjêciu), aby odebraæ œcieki
z basenu – mówi³a nam w lipcu
Izabela Je¿owska z biura praso-
wego miejskich wodoci¹gów. 
- Na razie mieszkañcy ul. V Po-
przecznej nie bêd¹ mogli siê
pod³¹czyæ do tej sieci. Ta inwe-
stycja pokrywana jest ze œrodków
MPWiK. Tryb awaryjny, potwier-
dza, ¿e to nie MPWiK powinno
wykonaæ przy³¹cze w stronê ul.
Kajki. Zaprzecza temu Andrzej
Murat, rzecznik wawerskiego
urzêdu: - Wykonanie przy³¹cza
kanalizacyjnego nale¿a³o do obo-
wi¹zków MPWiK i spó³ka ta po-
³¹czy³a basen z kana³em wzd³u¿
ul. Kajki, tak jak to by³o pierwot-
nie zaplanowane. Tê istotn¹ roz-
bie¿noœæ móg³by wyjaœniæ pro-
jektant basenu Pawe³ Tiep³ow,

ale architekt zdaje siê uchylaæ od
jednoznacznej odpowiedzi: - Nie
pamiêtam, czy by³y jakieœ zmiany
w projekcie… - powiedzia³ „Mie-
szkañcowi” projektant.

Wiceburmistrz Wawra, Zdzi-
s³aw Gójski, ocenia, ¿e prace
przy basenie id¹ dobrze, a obe-
cnie Zambet usuwa usterki,
których nie jest tak du¿o. - Do-
tychczas nie wykryto b³êdów wy-
konawczych, dostrze¿one zosta³y
niewiele znacz¹ce niedoróbki,

wymagane poprawki maj¹ cha-
rakter kosmetyczny. Wykonawca
wykonuje je na bie¿¹co – wyja-
œnia rzecznik Andrzej Murat. 
- Np. raz jeszcze malowano jedn¹
z pod³óg, poniewa¿ farba miej-
scami by³a starta podczas innych
prac, trzeba wykonaæ podpory
balustrad na klatce schodowej do
sal squosha od strony basenu.
Wawerscy urzêdnicy nie chc¹ je-
szcze podaæ oficjalnej daty
otwarcia basenu. Ale poœpiech
jest konieczny. Dlatego m.in.
MPWiK brakuj¹c¹ kanalizacjê
wykona³o szybk¹ i bardzo drog¹
metod¹ przeciskow¹. Trzeba
przecie¿ zd¹¿yæ przed zbli¿aj¹cy-
mi siê jesiennymi wyborami sa-
morz¹dowymi, a nieotwarty ba-
sen pogr¹¿y³by w swojej toni
wielu wawerskich samorz¹dow-
ców. Adam Rosiński

BBBBAAAASSSSEEEENNNN    WWWWPPPPUUUUSSSSZZZZCCCCZZZZOOOONNNNYYYY WWWW KKKKAAAANNNNAAAAŁŁŁŁ????
Coraz bli¿ej do otwarcia basenu w Aninie.
Tymczasem nad t¹ sztandarow¹ dla Wawra
inwestycj¹ znów zawis³y czarne chmury…
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Pozostaj¹ wszystkie us³ugi
i bran¿e, postulaty mieszkañców
wziêto pod uwagê. Czarne chmu-
ry wisia³y od kwietnia nad baza-
rem „Rogatka”. Wiosn¹ dzier-
¿awc¹ terenu zosta³a firma
Transpol Sp. z o.o, która wygra³a
konkurs og³oszony przez Biuro
Gospodarowania Nieruchomo-
œciami na Pradze Po³udnie. Ta
wiadomoœæ poruszy³a mieszkañ-
ców osiedla Kamionek. B³yska-
wicznie zorganizowali protesty,
zbierali podpisy i licznie uczest-
niczyli w posiedzeniach Komisji
Bezpieczeñstwa Rady Dzielnicy. 

Protestowano przeciwko
uci¹¿liwej ich zdaniem dzia³al-
noœci. Dotychczasowy bazar

„Rogatka” wed³ug okolicznych
mieszkañców œwie¿e warzywa,
dobre pieczywo, miêso, wêdli-
ny i niemal rodzinna atmosfera,
a jak bêdzie…? Z ca³¹ pewno-
œci¹ ba³agan, wrzask, niebez-
pieczeñstwo. Jednym s³owem
skoñczy siê atmosfera dobrego
s¹siedztwa, zacznie… „Stadion
X-lecia bis” i tego najbardziej
obawiali siê mieszkañcy oko-
licznych osiedli.

Chocia¿ Zarz¹d Dzielnicy nie
by³ stron¹ w sprawie, podj¹³ siê
nie³atwego zadania, mediacji.
Na jednym z pierwszych spo-
tkañ Burmistrz Dzielnicy To-
masz Kucharski podkreœla³, ¿e
w³adzom Dzielnicy zale¿y na

uporz¹dkowaniu miejsc han-
dlowych, ale nade wszystko
wa¿ne jest bezpieczeñstwo
i komfort ¿ycia mieszkañców. 

Od kwietnia do lipca w Urzê-
dzie Dzielnicy odby³o siê kilka
kilkugodzinnych spotkañ z udzia-
³em zainteresowanych stron. 

Maj¹c na uwadze wszystkie
postulaty zg³aszane przez mie-
szkañców Kamionka, Radê
Osiedla i inne organizacje re-
prezentuj¹ce lokaln¹ spo³ecz-
noœæ Zarz¹d Dzielnicy zwróci³
siê do Prezydent m. st. Warsza-
wy z wnioskiem o uwzglêdnie-

„Nawet najczarniejsza chmura ma srebrne brzegi”
2 sierpnia po kilku miesi¹cach ustaleñ i nego-
cjacji podpisano porozumienie pomiêdzy Sto-
warzyszeniem Kupców „Rogatka”, a firm¹
„Transpol” w sprawie przekazania terenu targo-
wiska usytuowanego przy ul. Grochowskiej 328. 

„Borewicz” na gazie, 
na zagrychę – „Ogórek”
„Rzuæ bracie blage i choæ na Prage 
WeŸ grube lage, melonik ty¿ 
Zobaczysz Prage, dziewczynki nagie! 
Ka¿da na wage, ma to co wisz.”

Co prawda dziewczynek nagich na Pradze nie by³o, ale za to by-
³y inne cudeñka, które choæ po czêœci zaspakaja³y mêskie apetyty
na piêkno. Wszystko za spraw¹ pikniku, który odby³ siê 31 lipca
w Centrum Kultury Konesera przy Z¹bkowskiej 27/31, otwieraj¹-
cego now¹ ekspozycjê Muzeum Motoryzacji i Techniki. Koneser,
znany mieszkañcom jako Warszawska Wytwórnia Wódek, a przez
lokalnych mieszkañców po prostu – Monopol, zadŸwiêcza³ w sobo-
tê wyj¹tkowo trzeŸwym ha³asem wiekowych silników.

„Na zagrychê” by³ „Ogórek”, który niczym wehiku³ czasu zabra³
pasa¿erów na objazdówkê ulicami Pragi. Najwiêksz¹ radoœæ owa
przeja¿d¿ka sprawi³a zapewne najm³odszym, którzy ze œmiechem

reagowali na zapewnienia rodziców, i¿ owe pojazdy jakiœ czas te-
mu rzeczywiœcie mknê³y ulicami Warszawy. Piknikowi goœcie mie-
li okazjê poznaæ historie poszczególnych cudeniek motoryzacji,
opowiadane z pasj¹ przez Patryka Mikiciuka z Muzeum Motoryza-
cji i Techniki w podwarszawskich Otrêbusach. 

Poœród czteroko³owego towarzystwa, mogliœmy obejrzeæ np.
„Borewicza”, czyli naszego Poloneza, który to swoj¹ policyjn¹ ksy-
wê naby³ podczas krêcenia kryminalnego hitu koñca lat 70-tych. Ja-
ko bohater czasów minionych wyst¹pi³ tak¿e s³ynny „Maluch” bê-
d¹cy „dobrem podstawowym” przeciêtnego Kowalskiego z czasów
PRL-u. Samochodow¹ wystawê czarowa³y te¿ inne motoryzacyjne
³akocie – cudowna ¿ó³ta „Syrenka”, dostojna „Warszawa” i jej
wschodnia kole¿anka – „Pabieda”. Pojawi³o siê wiele motoryzacyj-
nych dzie³ sztuki, zachwycaj¹cych stylow¹ sylwetk¹ i przede wszy-
stkim niespotykan¹ dba³oœci¹ o najdrobniejszy szczegó³. Królem
ekspozycji jest niew¹tpliwie najstarszy w Polsce samochód – JAG
z 1896 roku.

Imprezê oficjalnie rozpoczê³a defilada modeli aut bardzo starych,
ale te¿ takich, które jeszcze dzisiaj na polskich drogach dojrzeæ
mo¿na. Ch³opaki dali gazu – a i owszem - a¿ mury Konesera za-
dr¿a³y! Poœród tych¿e murów odby³y siê tak¿e konkursy, jak na
przyk³ad wyœcigi na meleksach. Kiedy zaburcza³o w brzuchu, mo¿-
na by³o nabyæ praskie specja³y ze s³oiczkiem ciep³ych pyz 
z „Ró¿yca” na czele.

Nie oby³o siê tak¿e bez praskich potyczek ze zwiedzaj¹cymi,
którzy chyba zapomnieli, ¿e stoj¹ce tam samochody to przede
wszystkim muzealne eksponaty, stanowi¹ce motoryzacyjne dzie-
dzictwo historii i zbyt bliski z owymi eksponatami kontakt nie jest
wskazany. Warto zatem o tym pamiêtaæ zwiedzaj¹c prask¹ filiê
„Otrêbusów”. enigma

nie w umowie dzier¿awy grun-
tu, zapisów zobowi¹zuj¹cych
nowego najemcê do przestrze-
gania postulatów zg³aszanych
przez mieszkañców.

Umowa pomiêdzy firm¹
„Transpol Sp. z o.o” i Biurem
Gospodarowania Nieruchomo-
œciami m. st. Warszawy zosta³a
podpisana. Dziêki staraniom
w³adz Dzielnicy zawarto w niej
miêdzy innymi zapisy o zapew-
nieniu ochrony targowiska, za-
gospodarowanie terenu zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa w zakresie ochrony prze-
ciwpo¿arowej, sanitarnej i pra-
wa budowlanego, prowadzenie
handlu wy³¹cznie na wyznaczo-
nych do tego miejscach. Zaka-
zano tak¿e prowadzenia dzia-
³alnoœci w zakresie gier na au-
tomatach oraz  handlu tzw. „do-
palaczami”. Umowa gwarantu-
je tak¿e zachowanie wielobran-
¿owoœci targowiska, co ozna-
cza, ¿e nadal bêdzie tam mo¿na
kupiæ œwie¿e, warzywa, pieczy-
wo i inne artyku³y spo¿ywcze.

Mieszkañcy osiedla Kamio-
nek obawiali siê, ¿e wiêksze
targowisko to ba³agan tak¿e

wokó³ tego miejsca. Dopilno-
wano, aby w umowie znalaz³
siê zapis nak³adaj¹cy na dzier-
¿awcê obowi¹zek utrzymania
porz¹dku tak¿e na terenie przy-
leg³ym do bazaru zarówno od
strony ul. Grochowskiej jak
i Kamionkowskiej.

Pozosta³a kwestia powiêksze-
nia parkingu dla osób kupuj¹-
cych i ograniczenie handlu w nie-
dzielê. Jak zapewni³ nas prezes
firmy Transpol trwaj¹ negocjacje
dotycz¹ce wynajêcia terenu przy-
leg³ego do targowiska, który
spe³nia wszelkie warunki na zor-
ganizowanie tam parkingu.

Burmistrz Dzielnicy Tomasz
Kucharski bardzo mocno pod-
kreœla, ¿e przestrzeganie zasad
funkcjonowania targowiska bê-
dzie pod sta³¹ kontrol¹ s³u¿b
Urzêdu. „Bêdziemy monitoro-
waæ, czy wszystkie postulaty
zg³oszone przez mieszkañców
i zawarte w umowie dzier¿awy
s¹ przestrzegane”.

Potwierdza siê zasada, ¿e
warto i trzeba rozmawiaæ, bo
stare chiñskie przys³owie mówi,
„¿e nawet najczarniejsza chmu-
ra ma srebrne brzegi”. (jt)
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� Adam Cieciura – radny m.st. Warszawy
� Bartłomiej Wichniarz – radny dzielnicy
� Sławomir Kozłowski – radny dzielnicy

oraz
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
w każdy poniedziałek w godz. 17.00–18.00
ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 22 610 31 54

Uchwa³a nr 378/LV/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie stwierdzenia wa¿noœci 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 i 7 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 marca1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz
§ 53 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy w zwi¹zku z rozdzia³em 8 §
32 zasad i trybu wyborów do rad bêd¹cych za³¹cznikami do uchwa³y nr 328/LI/2010 Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2010 r. – Rada Dzielnicy Praga
Po³udnie m. st. Warszawy postanawia, co nastêpuje:

§ 1

Stwierdza siê wa¿noœæ, przeprowadzonych w dniu 27 czerwca 2010 roku, wyborów do rady
jednostki ni¿szego rzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy w Osiedlu Goc³aw.

§ 2

Sk³ady osobowe rad jednostek ni¿szego rzêdu wymienionych w § 1 okreœla za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§ 3

Zobowi¹zuje siê Dzielnicow¹ Komisjê Wyborcz¹ do zwo³ania pierwszych zebrañ rad jednos-
tek ni¿szego rzêdu wymienionych w § 1 do dnia 15 wrzeœnia 2010 r.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy
Praga Po³udnie oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 5

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

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady

Dzielnicy Praga Po³udnie
m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

Za³¹cznik 
do uchwa³y nr 378/LV/2010

Rady Dzielnicy Praga Po³udnie
m. st. Warszawy

z dnia 29 lipca 2010 r.

SK£ADY OSOBOWE RAD 
JEDNOSTEK NI¯SZEGO RZÊDU

Rada Osiedla Goc³aw

1. Byrski Micha³

2. Darnowski S³awomir

3. Gulczyñski Piotr

4. Jagodziñski Jakub

5. Jagodziñski Krzysztof

6. Jêda Jan

7. Jode³ko Kamil

8. Kwiatkowska Izabella

9. £uszczyk Filip

10. Magowski Marek

11. Militowski Andrzej

12. Misiurkiewicz Zuzanna

13. Sitnicki Jan

14. Szkutalska Katarzyna

15. Szostakiewicz Stanis³aw

16. Tkaczyk Grzegorz

17. Wysocki £ukasz

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

w³asny 
parking
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REKLAMA REKLAMA

Wsierpniu 1920 roku m³ode pañstwo
polskie stanê³o na progu kata-
strofy. Rozpoczêta w poprzednim

jeszcze roku wojna na wschodzie, maj¹ca de-
finitywnie uwolniæ Europê Wschodni¹ od do-
minacji rosyjskiej nie przynios³a spodziewa-
nego rezultatu. 

Dowodz¹cy armi¹ polsk¹ Józef Pi³sudski,
w marcu 1920 roku nominowany na Marsza³ka
Polski, nie popar³ bia³ych genera³ów przeciw
bolszewikom, uwa¿aj¹c, i¿ dawna Rosja nigdy
nie pogodzi siê z niezale¿noœci¹ Polski. Dlate-
go te¿ nie wspar³ armii Denikina przeciw Leni-
nowi, natomiast zawar³ porozumienie z przy-
wódc¹ ukraiñskim atamanem S. Petlur¹. Celem
wspólnego dzia³ania mia³o byæ wywalczenie
niepodleg³oœci dla Ukrainy, rozpoczête wypra-
w¹ kijowsk¹. Zajêta naprêdko, w maju 1920
roku stolica Ukrainy, zosta³a niestety odbita
w wyniku wielkiej kontrofensywy Armii Czer-
wonej. Wojska Budionnego, nie zatrzymywane
przez nikogo, siej¹c po drodze spustoszenie,
morduj¹c i wzniecaj¹c po¿ary, niespodziewa-
nie znalaz³y siê na przedpolach Warszawy. Do-
wództwo radzieckie g³osi³o, ¿e po trupie bur-
¿uazyjnej Polski wiedzie droga do rewolucji
europejskiej. Wtedy Pi³sudski, mimo presji
niechêtnych mu œrodowisk, bliski za³amania,
realizuje opracowany przez siebie plan kontro-
fensywy i na czele 4 armii natar³ znad Wieprza
na ty³y wojsk bolszewickich atakuj¹cych stoli-
cê Polski. Walki trwa³y dziesiêæ dni. 

Front na odcinku pó³nocnym zatrzyma³ siê
na linii Brzeœæ-Grodno. Ostateczne zwyciê-
stwo zosta³o przypieczêtowane klêsk¹ Armii
Czerwonej w bitwie nad Niemnem, w dniach
20-29 wrzeœnia 1920 roku. Jednak ta decyduj¹-
ca o losach Warszawy batalia, okupiona setka-
mi ofiar, rozegra³a siê bli¿ej, na przedmurzu
Warszawy nad Wis³¹ – pod Ossowem. W za-
chodniej Europie nazwano j¹ „XVIII decyduj¹-
ca bitw¹ œwiata”, a w Polsce „Cudem nad Wi-
s³¹”. W uznaniu za Bitwê Warszawsk¹, której

czêœci¹ sta³a siê bitwa pod Ossowem, dnia 14
listopada 1920 roku na Placu Zamkowym
Józefowi Pi³sudskiemu wrêczono bu³awê mar-
sza³kowsk¹. Zas³u¿y³ sobie na ni¹ nadludzkim
wysi³kiem, manewrem oskrzydlaj¹cym, dziêki
czemu stolica zosta³a uratowana.

Jednym z wielu poleg³ych tu, by³ ks. Ignacy
Jan Skorupka, którego historia kreowa³a na bo-
hatera wojny polsko-bolszewickiej. Przyszed³
na œwiat w Warszawie – 31 lipca 1893 roku
w domu przy ul. Ciep³ej 3 - jako syn Adama
i Eleonory z Pomiñskich. Uczêszczaj¹c do
gimnazjum gen. P. Chrzanowskiego przy ul.
Smolnej (póŸn. i obec. Liceum im. J. Zamoy-
skiego) by³ ministrantem w koœciele parafial-

nym Wszystkich Œwiêtych, w którym go
ochrzczono. W 1909 roku podj¹³ studia w war-
szawskim Seminarium Duchownym. Kontynu-
owa³ je nastêpnie w Akademii Duchownej
w Petersburgu. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
26 stycznia 1916 roku, pe³ni¹c pos³ugê wœród
Polaków w Rosji zorganizowa³ m.in. Komitet
Pomocy i Opieki nad UchodŸcami. Do kraju
wróci³ dopiero w 1918 roku, a od lipca nastêp-
nego roku, pe³ni³ funkcjê prefekta w sierociñcu
Ogniska Rodziny Marii przy ul. Zamoyskiego
30 na Pradze. Na jego proœbê – biskup polowy
WP Stanis³aw Gall – dnia 31 lipca 1920 roku
mianowa³ go kapelanem Garnizonu Praskiego,
a nastêpnie I Batalionu 236 pp. Armii Ochotni-
czej utworzonej przez gen. Józefa Hallera. Na
front wyruszy³ z 236 pp., w którym poœród
ochotników by³o wielu jego uczniów. 

Zagrzewa³ do walki ¿o³nierzy, umieraj¹cym
niós³ rozgrzeszenie, rannych pociesza³ i opatry-
wa³. Poleg³ pod Ossowem niedaleko Radzymi-
na w przededniu „Cudu nad Wis³¹” – 14 sierp-
nia 1920 roku. Jego pogrzeb odby³ siê 17 sierp-
nia z wszelkimi honorami wojskowymi na Sta-
rym Cmentarzu Pow¹zkowskim, poprzedzony
Msz¹ Œw. odprawion¹ w Koœciele Garnizono-
wym przy ul. D³ugiej. T³umy warszawiaków
odprowadzi³y go na miejsce wiecznego spo-
czynku w kwaterze 244 (rz. V grób nr 15). Na
skromnej tablicy wykonanej z piaskowca,
prócz tekstu, umieszczono fotografiê, Krzy¿
Virtuti Militari i herb Œlepowron.

Szcz¹tki poleg³ych w obronie stolicy z³o¿o-
ne zosta³y w wydzielonej kwaterze na Cmenta-
rzu Wojskowym. W g³ównej alei tej nekropolii
ustawiono pomnik Warszawskich Orl¹t d³uta
Stanis³awa Jackowskiego. Na umieszczonej
z lewej strony p³askorzeŸbie artysta utrwali³
postaæ ksiêdza Skorupki. Wówczas te¿, jedn¹
z ulic œródmieœcia – Sadow¹ (boczna od ul.
Marsza³kowskiej), przemianowano na ul. ks.
Skorupki. W okresie PRL-u powrócono do
pierwotnej nazwy ulicy, a pomnik na Cmenta-
rzu Wojskowym, przemianowanym na Cmen-
tarz Komunalny przeniesiono na miejsce, w
którym stoi do chwili obecnej. Jest te¿ pami¹t-
ka „Bitwy Warszawskiej” w letniej rezydencji
papie¿y w Castel Gandolfo. Otó¿ na œcianie ka-
plicy, znajduje siê potê¿nych rozmiarów obraz
bitwy pod Ossowem, pêdzla wybitnego polskie-
go malarza batalisty Jana Rozena, wykonany na

polecenie papie¿a Piusa XI, który w 1920 roku
by³ nuncjuszem w Warszawie.

Po 1989 roku Warszawa ponownie czci
swych zwyciêzców i bohaterów. Przede wszy-
stkim przywrócono ulicê ks. Skorupki, a 15
sierpnia 1990 roku przy koœciele Matki Bo-
skiej Zwyciêskiej na Kamionku, przy ul. Gro-
chowskiej ods³oniêto tablicê informuj¹c¹, i¿
w drodze na front, odprawi³ tutaj swoj¹ ostat-
ni¹ Mszê Œw. ks. Skorupka. Projekt tablicy
wykona³ Bohdan Ró¿ycki. W tym samym ro-
ku, na œcianie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. W³adys³awa IV przy Al. Solidarnoœci –
gdzie formowa³ siê pu³k – wmurowano tabli-
cê upamiêtniaj¹c¹ poleg³ego w bitwie dowód-
cê I Batalionu ppor. Stanis³awa Matarewicza.
Autorem projektu tej z kolei tablicy jest 
Marek Moderau.

Tadeusz Władysław Świątek

W 90. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej

ZAU£KI HISTORII

Józef Pi³sudski z gen. E. Rydzem-Œmig³ym na
froncie pod Warszaw¹ podczas wojny polsko-
bolszewickiej. Fot. KAW (1989). 

Marsza³ek Józef Pi³sudski – twórca zwyciêstwa.
Fot. ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka.

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
na abonamenty 
na SEZON LETNI!
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- Szanowna pani pozwoli, ¿e jej pomogê… Eustachy Mor-
dziak uj¹³ w d³onie r¹czki inwalidzkiego wózka, z którym nie
mog³a sobie poradziæ elegancka pani. Kó³ka zakleszczy³y siê
w jakiejœ szczelinie i ani je w te, ani we w te. 

- Pan, panie Eustachy, powinien szkoliæ personel kolejowy,
który okazuje siê bywa chamowaty. 

Eustachy Mordziak pocz¹tkowo by³ przekonany, ¿e jego ko-
le¿ka, Kazimierz G³ówka, ¿artuje sobie z niego.

- A detalicznie, o co chodzi, zapyta³ podejrzliwie.
- Nie czyta³eœ pan? W wagonie Warsu, w poci¹gu jad¹cym

ze Szczecina do Katowic, usiad³a niepe³nosprawna dziewczy-
na. Wózek zostawi³a na korytarzu. To tak bardzo rozdra¿ni³o
konduktora, ¿e wyrzuci³ ten wózek na peron, demoluj¹c go
przy okazji ca³kiem. Wózek kosztowa³, bagatela, cztery tysi¹ce
z³otych. Rzeczniczka od Warsu przyzna³a, ¿e konduktor post¹-
pi³ niew³aœciwie. Ponadto, ale ju¿ po interwencji TVN 24,
oznajmiono, ¿e kolej wózek odkupi. O tym, ¿e chama wyrzuco-
no z roboty w trybie dyscyplinarnym i natychmiast nie poinfor-
mowano. 

- Wiesz pan, panie Kaziu, rzeczywiœcie nie do pomyœlenia.
Wydawa³o mi siê, ¿e jako spo³eczeñstwo pewne sprawy mamy
ju¿ za sob¹, ¿e jeœli chodzi o stosunek do niepe³nosprawnych,
naprawdê jesteœmy w Europie. WeŸ pan nasz¹ pocztê na placu
Szembeka – s¹ schody, ale jest te¿ d³uga pochylnia pozwalaj¹-
ca osobie niepe³nosprawnej dostaæ siê do œrodka. W œrodku
natomiast ¿adnych progów, dojazd do okienek nie nastrêcza
k³opotów.

- Chcia³bym, panie Eustachy, ¿eby wszêdzie by³o tak, jak
pan mówi. Ale nie jest, niestety. Po przeczytaniu tej informacji

o dziewczynie w Warsie, przejecha³em siê po naszej okolicy
i popatrzy³em na ró¿ne miejsca okiem osoby niepe³nospraw-
nej.

Mówisz pan o poczcie na placu Szembeka. Tymczasem s¹sie-
dni urz¹d pocztowy, na Grochowskiej za Wiatraczn¹, dostêpny
jest wy³¹cznie po schodach. To poczta i to poczta, a jaka ró¿-
nica! Urz¹d Skarbowy na ulicy Mycielskiego. Zajrza³em i tam.
Niepe³nosprawni te¿ p³ac¹ podatki, no nie? Mog¹ wiêc mieæ
do czynienia z urzêdem skarbowym. Wejœcie – w porz¹dku. Ale
metr dalej siedem schodów, ¿eby dostaæ siê na wysoki parter.
Potem jeszcze dziesiêæ, ¿eby dostaæ siê na pó³piêtro. Potem je-
szcze trochê - na piêtro. 

W S¹dzie Rejonowym na Terespolskiej wrêcz wzorowo,
¿adnych barier architektonicznych, przy schodach wyci¹-
garki dla wózków, kultura. Ale gdyby pan, tak jak ja, przeje-
cha³ Grochowsk¹ od Terespolskiej do Wiatracznej, to po
stronie po³udniowej jest tylko jeden sklep, przy którym jest
podjazd dla wózków. Jeden! A sklepy ci¹gn¹ siê tam ca³y
czas. 

- Fakt, panie Kaziu, nie wszyscy u nas jeszcze s¹, ¿e tak po-
wiem, uœwiadomieni. Ale postêp jest, przyzna pan. 

- No dobrze – jeden czy drugi sklepikarz mo¿e nie zdawaæ
sobie sprawy, ¿e cz³owiek na wózku, to taki sam cz³owiek, jak
on, tylko niepe³nosprawny. Ale lekarze?!

- Teraz ju¿ pan przesadzi³!
- Tak, to niech pan podjedzie do Centrum Medycznego

Ostrobramska. Podjazd jest, a jak¿e… Tylko taki stromy, jak
nie przymierzaj¹c, trasy turystyczne w wysokich Tatrach. Mo-
wy nie ma, ¿eby cz³owiek niepe³nosprawny by³ w stanie wci¹-
gn¹æ siê na górê. Chyba, ¿e ma pod rêk¹ Pudzianowskiego, bo
tylko on da³by radê takiej stromiŸnie. 

- To po co taki podjazd?
- Dla oka, panie Eustachy, czyli dla picu…

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Kulturka

znaczy³ dzieñ 5 grudnia na
Miêdzynarodowy Dzieñ Wo-
lontariusza. 

Dzia³ania dla dobra
i w trosce o drugiego cz³o-
wieka mo¿na spotkaæ do-
s³ownie na ka¿dym kroku. Ja,
w ostatnim czasie, spotka³am
dwa razy. 

Pierwszy raz - skierowana
przez kole¿ankê, od lat lecz¹-
c¹ siê na nadciœnienie i to
z mizernym skutkiem ponie-

wa¿, jak siê okazuje, najtru-
dniejsze w tej prostej czêsto
kuracji jest niezwykle syste-
matyczne przyjmowanie le-
ków.  A z tym u osoby roztrze-
panej bywa ciê¿ko… 

Ewa poleci³a mi stronê
www.lecznadcisnieniesku-
tecznie.pl - w zak³adce dla
pacjentów pisz¹, ¿e codzien-
nie, nieodp³atnie, smsem mo-
g¹ mi przypominaæ o za¿y-
waniu leku! Nie musia³am do

niczego siê zobowi¹zywaæ,
niczego podpisywaæ ani de-
klarowaæ, jakie biorê leki. Po
prostu - wpisa³am mój numer
telefonu, wybra³am sobie ta-
k¹ godzinê, jaka mi odpowia-
da i codziennie o tej samej
porze przychodzi sms-przy-
pomnienie! 

Poza korzyœci¹ dla zdro-
wia mi³o jest, gdy codziennie
ktoœ pokazuje, ¿e o Tobie pa-
miêta. Nawet jeœli wiesz, ¿e
to tylko komputer…

Drugi przypadek: chcia-
³am sprawdziæ d³ugotermino-
w¹ prognozê pogody; upa³y
nie dawa³y ¿yæ. Patrzê - a tu
niespodzianka! Internetowa
pogodynka bowiem, wœród
skwarnych dni, zapowiedzia-
³a mroŸn¹ noc! A¿ minus 21
stopni! 

Wiem, wiem ¿e to by³a po-
my³ka, ale za to… w skwarny
dzieñ przyjemnie by³o choæby
popatrzeæ na te mroŸne mi-
nusy!

żu

Kobiecym okiem

Mi³o, kiedy inni siê o nas
troszcz¹ i za nas myœl¹, zw³a-
szcza, gdy robi¹ to bezintere-
sownie! Pojawia siê coraz
wiêcej okazji, by wykazaæ siê
dobrym sercem i natur¹ wo-
lontariusza. Bo wolontariat
i filantropia to œwietne formy
dzia³ania, przynosz¹ce saty-
sfakcjê wolontariuszom i fi-
lantropom oraz pomna¿aj¹ce
dobro spo³eczne. 

To dotyczy nie tylko dzia-
³añ s¹siedzkich: pomoc w za-
kupach, wyprowadzaniu psa,
drobne naprawy domowe.
Oparte na bezinteresownej
pomocy drugiemu cz³owieko-
wi s¹ tak¿e liczne programy
finansowane z kasy Unii Eu-
ropejskiej, a w roku 1986
ONZ, w uznaniu zaanga¿o-
wania i pracy milionów bezi-
miennych ochotników, wy-
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W przeddzieñ 55 rocznicy otwarcia Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie, to jest
21 lipca 2010 roku, nagra³em dla Warszawskiego Kuriera Telewizyjnego oko³o 20
minut wspomnieñ o „tamtych czasach”. Jeszcze tego samego wieczoru zosta³o
nadanych mo¿e kilkanaœcie, a mo¿e kilkadziesi¹t sekund z tych wypowiedzi, o na-
stêpnego wieczoru ju¿ tylko kilkanaœcie. Ale ja siê na to nie skar¿ê, poniewa¿ te-
lewizja ma swoje prawa. Natomiast  myœlê, ¿e warto odtworzyæ to, co siê na wizji
nie zmieœci³o.  

Ju¿ w czasie budowy Pa³acu zaczê³y powstawaæ dowcipy o nim. W 1952 roku
ministrem kultury i sztuki zosta³ W³odzimierz Sokorski, dzia³acz Zwi¹zku Patrio-
tów Polskich w Moskwie w czasie wojny, genera³, ale i dobry pisarz i publicysta
i cz³owiek towarzyski i dowcipny. Jednym zaœ z bardziej znanych poetów i saty-
ryków by³ Józef Prutkowski, który te¿ przyszed³ z Armi¹ Polsk¹ ze Wschodu.
Józek by³ znany z tego, ¿e mimo, i¿ pozna³ radzieck¹ rzeczywistoœæ, niczego siê
nie ba³. Na przyk³ad. Prowadzi konferansjerkê na koncercie, który obejmuje wy-
stêp ¿eñskiej czêœci zespo³u tanecznego Wojska Polskiego. Jest wiêc gala. A tu ci
Józek zwraca siê do dziewczyn i niemal krzyczy: „A CHÓRRR-WY MACIE?” Dziew-
czyny s¹ trochê zdezorientowane, ale odkrzykuj¹ „MAMY”. Na to Józek: „To
CHÓRRR Z WAMI”. 

Prutkowski z Sokorskim mia³ coœ na pieñku, ale tylko o kobiety, poniewa¿ obaj
byli strasznymi, ale sympatycznymi babiarzami. W ka¿dym razie, w 1954 roku
Prutkowski puœci³ w obieg nastêpuj¹cy bon mot: „Sokorski? To PAJAC Kultury i Sztu-
ki, który zostanie WYKOÑCZONY w przysz³ym roku”. Tutaj akurat Prutkowski siê
pomyli³, poniewa¿ wprawdzie Sokorski przesta³ byæ, w 1956 roku, ministrem kultu-
ry i sztuki, ale zosta³ Prezesem Radia i Telewizji, gdzie uprawia³ swoje „babiarstwo’”
do 1972 roku, ale w taki sposób, ¿e wszystkie panie, które wówczas pracowa³y w te-
lewizji, wspomina³y go póŸniej z sentymentem. 

Ja zaœ z sentymentem wspominam Pa³ac w ogóle, a w szczególe, oto dlaczego.
Pewnego dnia, pracuj¹c w „Trybunie Ludu” przy Placu Starynkiewicza, s³ucha³em na
¿ywo radiowej audycji „Zgaduj zgadula”, transmitowanej z Pa³acu. W czasie tego
programu, jego uczestnik odpowiadaj¹c na pytanie kontrolne, ile razy Franklin De-
lano Roosevelt by³ prezydentem USA, stwierdzi³, ¿e razy piêæ. Na to oficjalny bieg³y
oœwiadczy³, ¿e razy trzy. Obie odpowiedzi by³y oczywiœcie b³êdne, poniewa¿ Roose-
velt by³ wybierany na prezydenta cztery razy – w 1932, 1936, 1940 i 1944 roku
– ale umar³ w kwietniu 1945 roku, a wiêc swej czwartej kadencji nie dokoñczy³. Mi-
mo to w historii USA liczy siê on jako jedyny polityk, który by³ prezydentem cztery
razy. Kiedy wiêc us³ysza³em te „herezje” o piêciu i trzech kadencjach Roosevelta,
pobieg³em do naszego redakcyjnego archiwum, które prenumerowa³o angielsk¹ pu-
blikacjê „zeszytow¹” Keesing International Archives (Archiwum Miêdzynarodowe
Keesinga). By³a to kronika wydarzeñ, która wygl¹da³a imponuj¹co, poniewa¿ ze-
szyty by³y zbierane w ok³adkach firmowych ze z³otym napisem „Keesing”. Chwyci-
³em jeden z ostatnich tomów, pobieg³em do tramwaju w Alejach Jerozolimskich,
przejecha³em dwa przystanki i wpad³em do sali w Pa³acu Kultury, gdzie program je-
szcze trwa³. Stan¹³em przed mikrofonem i wyg³osi³em z pamiêci odpowiedni¹ – ju¿
poprawn¹ – informacjê o czterech kadencjach Roosevelta. A „Keesinga” trzyma³em
w rêku tylko dla efektu, bo przecie¿ tam by³y informacje aktualne, a nie te z 1944
roku. Dosta³em oklaski i „sta³em siê s³awny”. Kiedy wychodzi³em z sali, jeden z wi-
dzów wsta³ i zatrzyma³ mnie na chwilê. „Pan jest z Pragi, prawda?” - zapyta³. „Tak,
ze Œrodkowej” – odpowiedzia³em. „A ja z Targowej. Jednak¿e od roku pracujê w Le-
eds, w Wielkiej Brytanii, w biurze. Tam te¿ mamy Keesinga. I te¿ nie z 1944 roku”.
On, jak widaæ, „po³apa³ siê” w moim Keesingu jako atrapie. Nic dziwnego – wszak
by³ z Pragi.                          

Zygmunt Broniarek  

Fot. Jan Goliñski

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

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

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

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

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

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

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

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!!
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OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

KONSTANTY BARTOŃ  
Z−ca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe

zaprasza
na wakacyjny DYŻUR SPOŁECZNY

16 sierpnia od godz. 17.00−19.00
do siedziby SLD Praga Południe ul. Kordeckiego 66

Likwidator Stowarzyszenia Kupców „Rogatka” 
z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Grochowskiej 328
informuje, ¿e na podstawie Uchwa³y Nr 3/W/2010

z dnia 15 lipca 2010 r. 
Walnego Zebrania Cz³onków 

Stowarzyszenia Kupców „Rogatka”
z dniem 1 sierpnia 2010 r.

wszczêta zosta³a procedura likwidacyjna 
Stowarzyszenia Kupców „Rogatka”

Oœrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy

OG£ASZA KONKURS OFERT
na wynajem pomieszczeñ o powierzchni 12 m2

na okres 3 lat z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ handlow¹
nie koliduj¹c¹ ze statutem OSiR, 

w obiekcie p³ywalni „WODNIK” przy ul. Abrahama 10 
w Warszawie.

Szczegó³y w BIP na stronie internetowej: www.osir.waw.pl
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Szpital Bródnowski ma k³o-
poty finansowe. Przekszta³ce-
nie placówki w spó³kê mia-
³o sprawiæ, ¿e szpital
wyjdzie z finansowe-
go do³ka. Tymczasem
nadal w nim tkwi.
Zdaniem prawników
spó³ka - powo³ana przez
samorz¹d Mazowsza - musi
wydzier¿awiæ sprzêt w³aœnie
od samorz¹du za bagatela 16

milionów z³otych rocznie. To
spowoduje, ¿e nowy twór pra-
wny bêdzie przynosi³ straty,
a szpital stanie siê nierentow-
ny. Urzêdnicy zastanawiaj¹
siê teraz, jak przekazaæ sprzêt
wraz z placówk¹ nowej spó³-
ce, by maj¹tku nie trzeba by³o
dzier¿awiæ.

	 	 	
Nowy stadion warszawskiej

Legii zosta³ oficjalnie otwarty
w sobotê 7 sierpnia. Ponad
siedemdziesiêcioletni klub
doczeka³ siê wreszcie nowo-
czesnego obiektu, który jest
ca³kowicie zadaszony i wypo-
sa¿ony w wygodne krzese³ka.
Na kibiców czekaj¹ muzeum
i sklep z pami¹tkami, bêdzie
te¿ gdzie zjeœæ i napiæ siê
w przerwie miêdzy sportowy-
mi emocjami. Wyremontowa-
ny stadion jest nowoczesny,
wielofunkcyjny, w najwy¿-
szym standardzie klasa Elite
UEFA. W tej chwili oddane s¹
trzy trybuny – czyli 25 tysiêcy
miejsc. Docelowo stadion jed-

nak pomieœci 31 tysiêcy wi-
dzów. W marcu 2011 r. ma
byæ ukoñczona ostatnia za-
chodnia trybuna z zapleczem
sal konferencyjnych. Sto³ecz-
ny Ratusz, który buduje sta-
dion przy £azienkowskiej
przeznaczy³ na tê inwestycjê
prawie pó³ miliarda z³otych.

	 	 	
W zwi¹zku z popraw¹ wa-

runków ¿eglugowych na Wi-
œle, wznowiono kursowanie
wiœlanych promów na tra-
sach: Podzamcze - ZOO, Cy-

pel Czerniakowski - Saska
Kêpa i Nowodwory – £o-
mianki”. Dziêki tym trzem
bezp³atnym przeprawom pro-
mowym w ci¹gu kilku minut
mo¿na siê szybko przedostaæ
na drug¹ stronê rzeki: * prom
„Pliszka”: Podzamcze - pla¿a
przy ZOO; * prom „S³onka”:
Cypel Czerniakowski - Saska
Kêpa, pla¿a przy ul. Krynicz-
nej; * prom „Turkawka”: £o-
mianki - Nowodwory. Ka¿dy
z promów zabiera na pok³ad

12 osób i posiada 12 miejsc
dla rowerów.

	 	 	
Œrodek lata to czas, kiedy

warszawskie szpitale prze¿y-
waj¹ prawdziwe oblê¿enie.
Do stolicy przyje¿d¿aj¹ pa-
cjenci z ca³ej Polski - licz¹ na
jak najlepsze warunki i do-
œwiadczonych fachowców.
Takie uznanie to z jednej stro-
ny powód do dumy, z drugiej
powa¿ne k³opoty finansowe.
Mazowiecki NFZ nie dostaje
pieniêdzy od innych oddzia-
³ów za leczenie ich pacjentów.
D³ug ju¿ teraz siêga 120 mi-
lionów z³otych. Mazowiecki
oddzia³ musi liczyæ ka¿d¹ z³o-
tówkê. W przysz³ym roku
w kasie mo¿e zabrakn¹æ na-
wet 400 milionów z³otych.

	 	 	
Monta¿ konstrukcji stalo-

wej na Stadionie Narodowym,
wszed³ w nastêpny etap. Pla-

nowane jest zwiêkszenie tem-
pa prac, tak, aby we wrzeœniu
zakoñczyæ monta¿ wszystkich

72 pylonów. Na plac budowy
zosta³ dostarczony ostatni ele-

ment prefabrykowany try-
bun. Zakoñczenie ich

monta¿u przewidzia-
ne jest w sierpniu.
Postêpuj¹ prace przy

wykonywaniu iglicy
centralnej w Zak³adach

Cegielskiego w Poznaniu. Na
prze³omie sierpnia i wrzeœnia
iglica zostanie dostarczona na
plac budowy. W trakcie mon-
ta¿u jest 10 wind osobowych
z 39 zaprojektowanych. 
Postêpuje monta¿ instalacji
sanitarnych, mechanicznych
i elektrycznych, a tak¿e robo-
ty wykoñczeniowe, w tym
elewacji aluminiowo-szkla-
nej.

	 	 	
18 sierpnia o godz. 19.00,

z okazji urodzin Edwarda Sta-
chury w Kluboksiêgarni „Le-
galna” przy ul. Terespolskiej 4

odbêdzie siê spotkanie po-
œwiêcone twórczoœci poety.
Bêdzie mo¿na zobaczyæ film
dokumentalny „Matka poety”,
pos³uchaæ fragmentów diariu-
sza, rozmowy o „Dzienni-
kach”. Z zaproszonymi goœæ-
mi (wœród nich m.in. Dariusz
Pachocki, Krzysztof Rutkow-
ski, Wies³aw Uchañski) spo-
tkanie poprowadzi Monika
Stachura. Wstêp wolny.

(ab) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA �� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2, sala widowiskowa 25.08. godz. 10.30–12.30 - „Pajacyk”
teatr dla dzieci - zaproszenia do odbioru w sekretariacie CPK - bli¿-
sze informacje pod tel. 22 664-96-89; 697-99-84-85; 27.08. godz.
10.30–12.30 -„Pajacyk” – teatr dla dzieci (zaproszenia do odbioru
w sekretariacie CPK - bli¿sze informacje pod tel. 22 664-96-89;
697-99-84-85; 28.08. godz. 14.00-19.30 - „Myœl¹ce cia³o w tañcu”.
TOWARZYSTWO PRZE-TWÓRCZE zaprasza na bezp³atny war-
sztat z KONTAKT IMPROWIZACJI. Limit miejsc – 30 osób, 
decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. Zapisy:  lenarczyk@prze-tworcze.pl;
29.08. godz. 14.00-18.30 - „Myœl¹ce cia³o w tañcu” TOWARZY-
STWO PRZE-TWÓRCZE zaprasza na bezp³atny warsztat z KON-
TAKT IMPROWIZACJI. Limit miejsc – 30 osób, decyduje kolej-
noœæ zg³oszeñ. Zapisy: lenarczyk@prze-tworcze.pl
��Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. Ignacego
Jana Paderewskiego 26.08. godz. 19.00 - Kabaret Filip z Kono-
pi Filipa Borowskiego i jego goœcie, wstêp wolny; 28.08. godz.
18.00 - „Zaczarowany Œwiat Operetki”. Wykonawcy: Aleksandra
Hofman – sopran, Gra¿yna M¹droch – sopran koloraturowy, Jan
Zakrzewski – tenor, Jerzy WoŸniak – aktor, Adam Sychowski –
fortepian, wstêp wolny;
�� Park im. Jana Szypowskiego „Leœnika” w obrêbie ulic
Grochowska, Kwatery G³ównej, Osowska oraz Trembowel-
ska i Bitwy Grochowskiej – 29.08. godz. 16.00 – „Na Uliczce
mojej… piosenki Mieczys³awa Fogga” - koncert w wykonaniu
zespo³ów: „AlTango!”  „Single Malt”, „Cinq G/Senk ¯e”; 
�� Sala Kolumnowa Urzêdu Dzielnicy Rembertów al. gen. A.
Chruœciela 28 – 17 sierpnia godz. 15.00 - „Rola i miejsce Rem-
bertowa w Bitwie Warszawskiej 1920 r.” - prelekcja prof. dr hab.
Lecha Wyszczelskiego;
�� Galeria Konferencyjna Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc ul. I.
K³opotowskiego 15 – wystawa dokumentalna Paw³a Elszteina „Rok
1920” upamiêtniaj¹ca 90. rocznicê Bitwy Warszawskiej – czynna od
16.08. do 30.09.br. w godzinach 8.00-16.00. Wstêp wolny. 
�� Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - 12.08. godz. 18.00
- Promocja ksi¹¿ki „Jedna przegrana bitwa” Marcina Wolskiego
wydanej przez Narodowe Centrum Kultury. Prezentacja alterna-
tywnej wizji historii rozpoczynaj¹ca siê zamachem na Józefa Pi³-
sudskiego i przegraniem Bitwy Warszawskiej w 1920 roku napi-
sana przez znanego satyryka, publicystê i pisarza; 14.08. godz.
12.00–17.00 - Przegl¹d filmów dokumentalnych poœwiêconych
wojnie 1920 roku; 15.08. godz. 15.00 - Cud nad Wis³¹ (2005, 41
min), re¿. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki. Pokaz filmu dokumen-
talnego, ukazuj¹cego rewolucjê bolszewick¹ w Rosji oraz genezê
i przebieg polsko-bolszewickiej wojny 1920 roku; 18.08. godz.
18.00 - Po¿oga. Bolszewicy na Kresach. Spotkanie z cyklu „Opo-
wieœci z Kresów”; 20.08. godz. 18.00 Polskie Termopile (2003,
20 min.). re¿. Jerzy Janicki; Trudne braterstwo (1998, 53 min.),
re¿. Jerzy Lubach. W cyklu „Kino kresowe” pokaz filmów doku-
mentalnych poœwiêconych dwóm epizodom z wojny 1920 roku.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Uchwa³a nr 379/LV/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omy³ki w uchwale nr 328/LI/2010 Rady Dzielnicy Praga
Po³udnie m. st. Warszawy z dnia 19.04.2010 r. w sprawie nadania statutów oraz ustalenia
zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych ni¿szego rzê-
du istniej¹cych na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

Na podstawie art. 6 i 11 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. War-
szawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z póŸn. zm.), § 48 ust. 1 i 2 Statutu miasta sto³ecznego Warsza-
wy stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXII/743/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10
stycznia 2008 r. w sprawie nadania Statutu miasta sto³ecznego Warszawy w zwi¹zku z § 54 ust.
2 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 r. w sprawie
nadania statutów dzielnicom miasta sto³ecznego Warszawy – Rada Dzielnicy Praga Po³udnie
postanawia, co nastêpuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Praga Po³udnie prostuje oczywist¹ omy³kê pisarsk¹ w za³¹czniku Nr 4 do
uchwa³y Nr 328/LI/2010 stanowi¹cym Statut Osiedla Grochów Po³udniowy w ten sposób, i¿
w treœci § 3 ust. 1 Statutu po zwrocie „do wysokoœci ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego”, dopi-
suje siê zwrot „pó³nocn¹ stron¹ od osi ul. Jana Nowaka – Jeziorañskiego”, a tak¿e po zwrocie
„do zbiegu z ul. Poligonow¹” dopisuje siê zwrot „z ul. ¯ymirskiego i ul. Kwarcian¹”.

§ 2

Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy
Praga Po³udnie oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

§ 3

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

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

Uchwa³a nr 380/LV/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie

m.st. Warszawy
z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omy³ki w uchwale nr 370/LIV/2010 Rady Dzielnicy Pra-
ga Po³udnie m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wa¿noœci wy-
borów 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 i 7 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 8.03.1990 r. o sa-
morz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z póŸn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statu-
tu Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy w zwi¹zku z rozdzia³em 8 § 32 zasad i trybu wy-
borów do rad bêd¹cych za³¹cznikami do uchwa³y nr 328/LI/2010 Rada Dzielnicy Praga Po³u-
dnie m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2010 r. – Rada Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warsza-
wy postanawia, co nastêpuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Praga Po³udnie prostuje oczywist¹ omy³kê pisarsk¹ w za³¹czniku do uchwa³y nr
370/LIV/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie stwierdzenia wa¿noœci wyborów do rad jedno-
stek ni¿szego rzêdu istniej¹cych na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy, w ten
sposób, i¿ b³êdny zapis nazwiska cz³onka rady osiedla Grochów – Centrum „Jakulski” korygu-
je siê na „Jaskulski”.

§ 2

Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy
Praga Po³udnie oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 3

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

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

REKLAMA REKLAMA
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REKLAMA REKLAMA

CENTRUM CENTRUM 
HANDLOWEHANDLOWE

� Podziemny parking � Wózki towarowe � Winda � Ruchome chodniki

UUUU    nnnnaaaassss     kkkkuuuupppp iiii sssszzzz     nnnn iiii eeee    tttt yyyy llll kkkkoooo    nnnnaaaa jjjj llll eeeeppppsssszzzzeeee ::::     
➧ warzywa, owoce, nabiał, 

➧ mięso, wędliny, 
aaaa llll eeee    rrrróóóówwwwnnnn iiii eeeeżżżż ::::

➧ meble,  art. elektrotechniczne, 
➧ odzież, bieliznę, 

➧ art. dla zwierząt, upominki itp.

Targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
Centrum Handlowe pon.−pt. 10.00−19.00, sobota 9.00−16.00

Warszawa, ul. Zamieniecka 90 � (0−22) 333 20 00

UDANE
ZAKUPY!
Du¿e czy ma³e – zakupy za-
wsze mog¹ byæ radosne!
Jedni biegn¹ do hipermar-
ketów, by wype³niaæ wózki
kolorowymi opakowaniami
o obco brzmi¹cych napi-
sach. Inni wol¹ inaczej: na
Szembeku. Tu tak¿e s¹
wózki, ju¿ nie trzeba dŸwi-
gaæ ciê¿kich siat. 

Dlaczego na Szembeku? Bo tylko tu
opas³e, dêbowe beczki z kiszon¹ kapu-
st¹ i ma³osolnymi ogórkami pachn¹
rzeœko i smakowicie. Mo¿na skoszto-
waæ! Tu s¹ orzechy, sypki, suchy mak
i doskona³y miód.

Tu najlepsze s³odziutkie truskawki,
rumiane jab³uszka z grójeckich i wa-
reckich sadów, jêdrne warzywa wprost
od producentów.

Tu œwie¿o od³owione ryby, a tak¿e wy-
bór soczystych miês i wêdlin. 

A na I piêtrze mo¿na kupiæ meble, 
artyku³y elektrotechniczne, odzie¿, bieliznê,
obuwie itp. Mo¿na te¿ kupiæ prezenty!

S³owem – tu, na Szembeku jest
wszystko! 

Kobiety, jachty...
i konie

O tym jak s¹siedzka inicja-
tywa przeradza siê w coœ
wiêkszego pisaliœmy w Mie-
szkañcu juz wiele razy. Tak
by³o i w tym przypadku. Mie-
szkañcy ulicy Fizylierów
stwierdzili, ¿e warto uczciæ

przyjazne stosunki panuj¹ce
w ich s¹siedztwie. Co roku
organizuj¹ biesiadê dla mie-
szkañców swojej ulicy. Tak
by³o i w tym roku, wspólnym
obchodom nie przeszkodzi-
³a nawet nawa³nica, która 

6 sierpnia przesz³a nad War-
szaw¹. Jednak, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e „apetyt roœnie
w miarê jedzenia” i tak uzna-
no, ¿e trzeba œwiêtowaæ hucz-
niej i wci¹gn¹æ do zabawy lu-
dzi z ca³ego Rembertowa. 

O genezie przedsiêwziêcia
opowiada pan Witold Potêga,

pomys ³odawca ,
organizator i koor-
dynator imprezy. –
Zastanawialiœmy
siê w jaki sposób
uczciæ nasze œwiê-
to, tak by zaintere-
sowaæ nim resztê
dzielnicy. Moja
córka jeŸdzi kon-
no, uwa¿am ¿e to
piêkny sport. Ktoœ
powiedzia³ kiedyœ
„kobieta w tañcu,
jacht pod ¿aglami
i koñ w galopie –
to najpiêkniejsze
rzeczy na œwie-
cie”. Zapropono-
waliœmy to burmi-
strzowi, Jemu po-
mys³ spodoba³ siê
na tyle, ¿e obj¹³
honorowy patro-

nat. Jako komitet organizacyj-
ny wci¹gnêliœmy w sprawê
sponsorów. Dlatego, dla zwy-
ciêzców byliœmy w stanie
ufundowaæ nagrody. G³ówna
dotyczy konkursu na 110 cm,
gdzie do wygrania jest 500 z³.

„W koniach wszystko
jest fajne”...

W programie wyró¿niono
cztery otwarte konkursy. Po-
przeczki zawieszano odpo-
wiednio na wysokoœciach: 50,

80, 100 i 110 cm. Aby ideal-
nie pojechaæ nale¿y unikaæ
punktów karnych i pokonaæ
wszystkie przeszkody w jak
najkrótszym czasie (tzw.
„czysty przejazd”). Liczy siê
wiêc prêdkoœæ i jakoœæ przeja-
zdu. W konkursie wziêli
udzia³ g³ównie amatorzy.
Dwie ni¿sze wysokoœci prze-
widziane by³y dla pocz¹tkuj¹-
cych jeŸdŸców, lecz gdy po-
przeczka wskoczy³a na 110 cm
pojawili siê te¿ licencjonowa-
ni, doœwiadczeni zawodnicy.
Najm³odsz¹ uczestniczk¹ kon-
kursu okaza³a siê dziewiêcio-
letnia Magdalena Winiarska.
Mimo swojego m³odego wie-
ku, jad¹c na koniu „Neo”, wy-
walczy³a trzecie miejsce (na
zdjêciu z lewej) i Puchar Bur-
mistrza, w kategorii „debiut”
(80 cm). O swoim pierwszym
sukcesie oraz motywacji

mówi³a krótko - Bo w koniach
wszystko jest fajne.

W kalendarzu na sta³e
Najlepsz¹ wiadomoœci¹ dla

mieszkañców Fizylierów jest

to, ¿e œwiêto ich ulicy zagoœci
w Rembertowie na sta³e. - My
wspieramy mieszkañców w te-
go rodzaju inicjatywach. Po-
cz¹tki bywaj¹ nieœmia³e, nie
rzucaj¹ce siê w oczy. Jednak
jeœli to wychodzi, pomys³ siê
rozwija. Ufundowaliœmy pu-
chary dla tegorocznych zwy-
ciêzców. Myœlê, ¿e ta impreza
wejdzie do naszego kalenda-
rza ju¿ na sta³e. Szeœæ lat
œwiêtowaliœmy w s¹siedzki,
biesiadny sposób, teraz robi-
my to na szersz¹ skalê. Mam
nadziejê, ¿e to siê przyjmie –
mówi Mieczys³aw Golónka,
burmistrz dzielnicy Rember-
tów. Organizatorami tego-
rocznej imprezy byli: Komitet
Honorowy ulicy Fizylierów,
Urz¹d Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy oraz Klub
JeŸdziecki „Humorek” z Wo-
³omina. Olga Kamionek

SKOKI W REMBERTOWIE
W sobotê, siódmego sierpnia w Rembertowie
odby³y siê zawody hippiczne zwi¹zane ze
Œwiêtem ulicy Fizylierów. Z tej okazji na tere-
nie rekreacyjno-sportowym przy ulicy Dzia-
³yñczyków (tzw. „Wembley”) odby³ siê kon-
kurs skoków, honorowy patronat nad zawo-
dami obj¹³ burmistrz dzielnicy Rembertów.

Tragiczny bilans 
ostatniego weekendu 

44 osoby zginê³y, a 541 zosta³y ranne w 389 wypadkach –
to bilans minionego weekendu na polskich drogach. Policjan-
ci zatrzymali a¿ 1697 nietrzeŸwych kierowców. Od pi¹tku do
niedzieli trwa³a ogólnopolska akcja „Weekend bez ofiar”.
W tym czasie policja nie odnotowa³a przypadków utoniêæ,
ale ze statystyk wynika, ¿e od czerwca utonê³o a¿ 381 osób. 

- Niestety w ten weekend zginê³o w wypadkach wiêcej osób ni¿
w poprzednie wakacyjne weekendy. Wielu kierowców nie wziê³o
sobie do serca apeli zwi¹zanych z akcj¹ - powiedzia³ rzecznik
komendanta g³ównego policji Mariusz Soko³owski.

Dla porównania w pierwszy lipcowy weekend na drogach
zginê³o 26 osób, w drugi - 33, w kolejny - 32 osoby. Przez ca³y
lipiec œmieræ na drogach ponios³o 326 osób, w sierpniu - ju¿ 87.
Jak powiedzia³ Soko³owski, na drogach by³o du¿e natê¿enie ru-
chu. - Kierowcy spieszyli siê, wyprzedzali na trzeciego, wymu-
szali pierwszeñstwo. Policjanci wielokrotnie interweniowali
w takich sytuacjach; nie mogli byæ jednak wszêdzie - podkreœli³
rzecznik.

* * *
W stolicy w miniony weekend dosz³o sumie do 12 wypad-

ków, w tym dwóch œmiertelnych – poinformowa³a TVN War-
szawa. Do pó³nocy w nocy z soboty na niedzielê policjanci od-
notowali 12 wypadków, w wyniku których dwie osoby zginê³y,
13 zosta³o rannych, by³o te¿ 97 kolizji drogowych.

Do œmiertelnego wypadku dosz³o na Trasie AK, na b³ocie po-
zosta³ym po ulewie samochód osobowy wpad³ w poœlizg i po-
tr¹ci³ kierowcê tira. Do kolejnej tragedii dosz³o na ul. Patriotów,
gdzie mê¿czyzna zosta³ potr¹cony przez dwa samochody.

onet.pl 09.08.2010 r.
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- Od kiedy mieszkasz na
Saskiej Kêpie? 

- Wci¹¿ mi siê wydaje, ¿e
od bardzo niedawna, bo do-
piero od dwóch lat. Wczeœniej
mieszka³em na ¯oliborzu
i myœla³em, ¿e siê do tej stro-
ny Wis³y nie przyzwyczajê.
Ale Saska Kêpa ma w sobie
urok prowincjonalnoœci, a ja
jestem prowincjuszem, bia-
³ostoczczaninem. Szuka³em
w Warszawie prowincji i zna-
laz³em. Saska Kêpa to jest ta-
kie prowincjonalne miastecz-
ko zatopione w wielkiej aglo-
meracji.

- Czy masz tu swoje ulu-
bione miejsca?

- Poza swoich domem mam
wiele i odkrywam coraz no-
we. Jestem jednym z tych fa-
cetów, co to czyta przewodni-
ki, a potem zanudza znajo-
mych opowieœciami o historii.
Bardziej ni¿ Park Skaryszew-
ski ci¹gn¹ mnie mury. Ostat-
nio moimi ulubionymi miej-
scami s¹ wszystkie uliczki,
które wychodzi³y kiedyœ na
Wis³ê, a teraz oddzielone s¹
od Wis³y wa³em.

- Czy przep³ywa³eœ ju¿ na
drug¹ stronê promem?

- Nie. Wis³a s³u¿y do tego,
aby przeje¿d¿aæ lub przecho-

dziæ nad ni¹ - i siê gapiæ. Je-
den z uroków mieszkania na
Saskiej Kêpie polega na tym,
¿e do tej Wis³y jest parê kro-
ków. Jeden z uroków, ale
i jedno z zagro¿eñ, co doœæ
wyraŸnie pokaza³a tegoroczna
powódŸ.

- Czy mieszkanie tutaj in-
spiruje?

- Je¿eli w jakimœ miejscu
czujê siê dobrze, to dobrze mi
siê tam pracuje. A tu mieszka
siê fajnie. Nie jest jednak tak,
¿e wygl¹dam przez okna, aby
przywo³aæ twórcz¹ wenê.

- Czy syn, Kacper, bohater
„Kacperiady”, chodzi tu do
szko³y? 

- Podobno najlepsza szko³a
to ta blisko domu. Kacper
chodzi do gimnazjum STO
przy Paryskiej. Cieszê siê, ¿e
nie musi jechaæ do niej i z niej
zat³oczonymi tramwajami.
I ¿e po lekcjach mo¿e spotkaæ
siê z kolegami.

- A jak Kacper odnosi³ siê
do tego, ¿e jest bohaterem
twoich ksi¹¿ek? 

- Ca³kiem dobrze, kiedyœ
nawet zbyt dobrze - ba³em siê,
¿e zacznie zadzieraæ nosa. Na
wszelki wypadek nie zabiera-
³em go zbyt czêsto na spotka-
nia autorskie. Nie chcia³em,
by mu siê przewróci³o w g³o-
wie. Ale teraz jest ju¿ du¿ym
m¹drym ch³opakiem. A m¹-
droœæ objawia siê tak¿e w dy-
stansie do samego siebie.
Kacper jest bohaterem nie tyl-
ko „Kacperiady”, ale tak¿e
„Kacpra z szuflady” i ksi¹¿ki
„Mam prawo”. Mój syn czê-
sto mnie inspiruje i czujê, ¿e

teraz, kiedy Kacper jest ju¿
w gimnazjum, powinienem
napisaæ coœ dla nastolatków.
Odnajdujê w Kacprze siebie
sprzed lat. I zastanawiam siê
jak to jest byæ teraz nastolat-
kiem, kiedy przed tob¹ w ³aw-
ce siedzi dziewczyna, a ze
spodni wystaj¹ jej stringi.

- Co ci w Kêpie przeszka-
dza? Poza remontem Fran-
cuskiej?

- Ale¿ remont mi nie prze-
szkadza. Wrêcz przeciwnie!
Cieszê siê, ¿e Francuska jest re-
montowana. Dziêki temu jest tu
spokojniej ni¿ by³o. Chcia³bym,
by remont siê przed³u¿a³!
Wiem, wiem, b³oto, ciê¿kie ma-
szyny - czasami mam wra¿enie,
¿e jestem œwiadkiem odbudo-
wywania Warszawy. Co mnie
w Saskiej Kêpie wkurza? Swoi-
sta gettowoœæ i cwaniactwo ar-
chitektoniczne. To, ¿e tu siê
próbuje takie domy przedwo-
jenne zast¹piæ nowymi i to nie
naj³adniejszymi, albo dobudo-
waæ im jakieœ gargamele.

- Czego ci ¿yczyæ w zwi¹z-
ku z mieszkaniem na Kêpie?

- Skoñczenia remontu!
Ostatnia zima bardzo da³a
nam siê we znaki. Obna¿y³a
s³aboœæ naszego dachu, który
przeciek³ - i nas zala³o. Teraz
muszê to naprawiæ.

Jestem œwiadkiem 
odbudowywania 
Warszawy

MIESZKAÑCY

Z Grzegorzem Kasdepke, mieszkañcem Saskiej
Kêpy rozmawia Ma³gorzata Karolina Piekarska

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

REKLAMA REKLAMA

Wielgolas Brzeziñski 30a, tel. 22 760-40-16, 22 760-40-34 – Trasa Warszawa-Miñsk Maz.
Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 22 783-10-30; Halinów, ul. Jana Paw³a II 18, tel. 22 610-46-32

OKNA TYPOWE
OD RĘKI!

RABAT 35%

* 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

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów

PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY KARTY P£ATNICZE
I KARTY KLIENTA SPO£EM, BONY SODEXO

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie

zaprasza do piêciu sklepów CA£ODOBOWYCH 
na terenie dzielnic:  

Praga Po³udnie, Wawer, Rembertów, Weso³a tj.
• nr 2 ul. Grochowska 207 (Universam) 
• nr 27 ul. gen. A. Chruœciela 25 (Rembertów)
• nr 35 ul. P³owiecka 68 (Wawer)
• nr 36 ul. Trakt Lubelski 163 (Zerzeñ)
• nr 55 ul. I Praskiego Pu³ku 3 (Weso³a)

Zapraszamy o ka¿dej porze 
po szeroki asortyment art. spo¿ywczych 

oraz art. przemys³owych codziennego zakupu.
Zapraszamy po zakupy NON-STOP!!!

Uchwa³a nr 381/LV/2010
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy
z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie zarz¹dzenia powtórnych wyborów do Rady Osiedla Grochów Po³udniowy - jed-
nostki ni¿szego rzêdu istniej¹cej 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. War-
szawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z póŸn. zm) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morz¹dzie gminnym (tekst. jedn. 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 oraz § 6 - Zasady i tryb wyborów
do rady stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do statutu Osiedla Grochów - Po³udniowy – Rada Dzielnicy
Praga Po³udnie postanawia, co nastêpuje:

§ 1
Zarz¹dza siê na dzieñ 12 wrzeœnia 2010 roku wybory do Rady Osiedla Grochów - Po³udniowy.

§ 2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybiera siê 21 cz³onków Rady Osiedla.

§ 3
Tworzy siê w Osiedlu Grochów - Po³udniowy dwa obwody wyborcze w granicach i z siedziba-
mi okreœlonymi w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 4
Zg³oszenia kandydatów na cz³onków rady jednostki przyjmowane bêd¹ od dnia 9 sierpnia 2010
roku do dnia 13 sierpnia 2010 roku przez Osiedlow¹ Komisjê Wyborcz¹ w siedzibie Rady Osie-
dla Grochów - Po³udniowy przy ul. Czapelskiej 46  w Warszawie.

§ 5
Ustala siê kalendarz czynnoœci wyborczych w brzmieniu za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 6
Ustala siê regulamin pracy dla osiedlowej komisji wyborczej w brzmieniu za³¹cznika nr 3 do ni-
niejszej uchwa³y. 

§ 7
Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w urzêdzie dzielnicy oraz
opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

§ 9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie

m. st. Warszawy

Marcin Kluœ

Wysoka Lokatka 
w warszawskim ZOO

30 lipca by³ wa¿nym dniem
dla pewnej ma³ej – wielkiej
¿yrafki z praskiego ZOO.
Otó¿ owe d³ugoszyje maleñ-
stwo, które przysz³o na œwiat
13 maja, zosta³o uroczyœcie
ochrzczone i objête szczególn¹
opiek¹. Jak siê dowiedzieli-
œmy, ma³e ¿yrafie szczêœcie
w chwili urodzenia mia³o „za-
ledwie” 1,60 m wzrostu. 

Jej dumni rodzice – mama Lis-
sy i humorzasty tata Largo to nie
jedyni „opiekunowie” ¿yrafi¹tka.
Pi¹tek by³ bowiem dla niej
podwójnym œwiêtem, gdy¿ wraz
z chrztem zosta³a oficjalnie zaa-
doptowana przez Bank PKO BP. 

Uroczystego przekazania aktu adopcji na rêce wiceprezesa ban-
ku Bartosza Drabikowskiego, dokona³a dyrekcja warszawskiego
ZOO – Andrzej Kruszewicz i Ewa Zbonikowska. Na chrzciny Lo-
katki – bo takie w³aœnie imiê wymyœlono dla zwierzaka, zaproszo-
no czterdzieœcioro dzieci z poszkodowanego powodzi¹ terenu gmi-
ny S³ubice. Wizyta w ZOO by³a dla nich jedn¹ z atrakcji podczas
kolonijnego pobytu w serockim oœrodku wypoczynkowym Banku
PKO BP. Podczas gdy wszyscy œwiêtowali przy lampce bezalkoho-
lowego szampana, zupe³nie nieœwiadoma okolicznoœci Lokatka od-
poczywa³a u boku swojej olbrzymiej mamusi. 

Kiedy grupa uczestników zosta³a przyprowadzona tu¿ pod ogro-
dzenie wybiegu dla ¿yraf, samiczka bacznie obserwowa³a przyby-
³ych. Ile trzeba by³o siê namêczyæ, ¿eby ma³a obserwatorka raczy-
³a siê podnieœæ i pokazaæ goœciom w pe³nej krasie. Kiedy jednak
zdecydowa³a siê przywitaæ, okaza³o siê ¿e jest wyj¹tkowym pie-
szczochem, ponad wszystko lubi¹cym drapanie po nosku. Rzecz ja-
sna na stra¿y porz¹dku sta³a jej mamusia, która zabawnie choæ
wielce powa¿nie kontrolowa³a sytuacjê.

Dzieci odœpiewa³y radosne „sto lat”, co zapewne miêdzy innymi
w³aœnie dla nich stanowi³o fantastyczn¹ zabawê. Toæ niecodziennie
ma siê do czynienia z tak¹ jubilatk¹! Bartosz Drabikowski zapyta-
ny czemu bank postanowi³ zaopiekowaæ siê w³aœnie ¿yraf¹, odpo-
wiedzia³, ¿e jest ona zwierzêciem eleganckim i dobrze symbolizu-
j¹cym wzrost.

Imiê Lokatka jest równie¿ nieprzypadkowe. Wybrano je spoœród
wielu propozycji - podczas konkursu przeprowadzonego dla pra-
cowników banku. Najm³odsi goœcie zgodnie twierdzili, ¿e imiê jest
„fajne” i „takie œmieszne jak ta ¿yrafka”. Lokatce ¿yczymy zatem
aby ros³a du¿a, a przede wszystkim dawa³a wiele radoœci dzieciom,
które z zachwytem przygl¹daj¹ siê jej s³odkiej urodzie. I chocia¿ to
maleñstwo nie zazna prawdziwej wolnoœci, to wierzymy, ¿e praski
dom bêdzie dla niej prawdziwym, bezpiecznym azylem. kzw

Grzegorz Kasdepke, ur. w 1972
roku w Bia³ymstoku, dzienni-
karz i pisarz. Autor m.in. best-
sellerowej „Kacperiady”, za
któr¹ w 2001 roku dosta³ na-
grodê IBBY oraz w 2002 roku
Literack¹ Nagrodê im. Kornela
Makuszyñskiego. A tak¿e autor
bestsellerowej „Kuby i Buby”
oraz serii ksi¹¿ek o przygodach
Detektywa Pozytywki. Prywat-
nie tata nastoletniego Kacpra.

Na Francuskiej przy pomniku Agnieszki Osieckiej.
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Bohaterowie „Klasy pani Czajki” trafili do liceum. M³odzi
ludzie ucz¹ siê, trochê imprezuj¹, maj¹ obowi¹zki domowe,
maj¹ swoje rytua³y, czytaj, dyskutuj¹, wró¿¹ z kart, serfuj¹ po
Internecie, esemesuj¹, prze¿ywaj¹ pierwsze mi³oœci, wyje¿d¿a-
j¹ na wakacje. Tak, jest to zwyczajne ¿ycie, ale i ¿ycie niezwy-
czajne, poniewa¿ autorka moc¹ swojego talentu umie przemie-
niæ sprawy zwyk³e w niezwyk³e. 

Autorka ksi¹¿ki Ma³gorzata Karolina Piekarska to tak¿e
dziennikarka prasowa i telewizyjna. Na co dzieñ zwi¹zana
z TVP Warszawa oraz z lokalnymi programami informacyjny-
mi – Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i Telewizyjnym
Kurierem Mazowieckim. Wczeœniejsze przygody bohaterów
LO-terii mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿ce „Klasa pani Czajki”. 
„LO-teria”, Wydawnictwo Nowy Œwiat, Warszawa 2010. (ab)

Jedn¹ z wa¿niejszych bêdzie bez w¹t-
pienia uroczysta msza œwiêta w Sanktua-
rium p.w. Matki Bo¿ej Zwyciêskiej, czy-
li konkatedrze Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej przy ul. Grochowskiej 365. Œwi¹ty-
nia, potocznie zwana koœcio³em na Ka-
mionku, stanowi wotum narodu polskie-
go za „Cud nad Wis³¹”. Msza zostanie
odprawiona w niedzielê (15 sierpnia)
o godz. 12.00. Po mszy odbêdzie siê kon-
cert pieœni patriotycznych w wykonaniu
konkatedralnego chóru „Kamionek”.
Msza celebrowana bêdzie w warunkach
wrêcz polowych, pod specjalnym namio-
tem, gdy¿ w zwi¹zku z tym, ¿e œwi¹tynia
jest koœcio³em wotywnym, to na 90. rocz-
nicê bitwy, arcybiskup Henryk Hoser po-
leci³ jej generalny remont.

Ciekaw¹ inscenizacjê zwi¹zan¹ z „Cu-
dem nad Wis³¹” organizuje m.st. Warsza-
wa. W pi¹tek (13 sierpnia), tu¿ po godzi-
nie 15.00, na Dworzec G³ówny wjedzie
poci¹g „z ochotnikami z 1920 roku”. 
– Poci¹g ruszy o 12.35 ze Skierniewic,
a na poszczególnych stacjach bêd¹ do
niego wsiada³y historyczne grupy rekon-
strukcyjne – informuje „Mieszkañca”
Robert Trzaska z wydzia³u prasowego
urzêdu Warszawy.

Cykl rocznicowych imprez zaplano-
wano w klubokawiarni „Cud nad Wis³¹”
(niedaleko Centrum Nauki Kopernik).
Od 14 do 19 sierpnia bêd¹ tam siê odby-
wa³y m.in. warsztaty bêbniarskie, war-
sztaty teatralne oraz spotkania z autora-
mi ksi¹¿ek i wspó³twórcami filmów o te-
matyce zwi¹zanej z Bitw¹ Warszawsk¹
1920 r.

W ramach obchodów, ju¿ po raz szósty,
w Ossowie odbêdzie siê historyczna re-
konstrukcja bitwy. Impreza rozpocznie
siê o godz. 13.00 w sobotê (14 sierpnia).
90. rocznica „Cudu nad Wis³¹” zostanie
te¿ upamiêtniona miêdzy innymi w Z¹b-
kach, Radzyminie, Burakowie, P³oñsku,
Nasielsku, Pu³tusku i Nieporêcie. Szcze-
gó³y dotycz¹ce obchodów w tych mia-
stach mo¿na znaleŸæ na stronie Woje-
wódzkiego Urzêdu Mazowieckiego.

ar

Weekend „Cudu nad Wisłą”
Nadchodz¹cy weekend bêdzie obfitowa³ w uroczysto-
œci i imprezy zwi¹zane z Bitw¹ Warszawsk¹ 1920 r. 
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„Jarmark Europa”, „Ruskij Markiet” lub po
prostu – „Stadion” przesta³ istnieæ w sierpniu
2010 r. Bazar zadomowi³ siê na Stadionie Dzie-
siêciolecia im. Manifestu Lipcowego jeszcze
w 1989 r. Z biegiem czasu rozrasta³ siê na stadio-
nowych b³oniach. W ostatnich latach, w zwi¹zku
z budow¹ Stadionu Narodowego, powierzchnie
targowe ulega³y skurczeniu. A¿ przyszed³ czas
wygaszenia handlu w tym miejscu. 

Na pocz¹tku sierpnia ciê¿ki sprzêt budowlany
rozpocz¹³ ca³kowite niszczenie i usuwanie wiat
i pawilonów na „Jarmarku Europa”, najwiêkszym
ze stadionowych targowisku prowadzonym przez
spó³kê Kupiec Warszawski. – To ju¿ historia… 
- mówi reporterowi „Mieszkañca” jeden z Azja-
tów, którzy od wielu lat dominowali wœród sta-
dionowych sprzedawców (na zdjêciu). Z likwida-
cji targowisk jedni siê ciesz¹, a inni nie. Ciesz¹
siê oczywiœcie okoliczni mieszkañcy, którzy licz¹
na znikniêcie problemów, jakie generowa³ prowi-
zoryczny stadionowy handel. Wierz¹, ¿e teraz bê-
dzie czyœciej, bezpieczniej i skoñcz¹ siê proble-

my ze znalezieniem miejsca do parkowania.
Mniej zadowoleni s¹ kupcy, którzy do tej pory
handlowali przed stadionem. Ci musz¹ znaleŸæ
dla siebie nowe miejsca pracy. A to kilka tysiêcy
kupców i nie lada problem. 

W ubieg³ym tygodniu grupa Bu³garów zaczê³a
handlowaæ na Targowisku „Rogatka” przy ul.
Grochowskiej 328. Ale z ka¿dym dniem iloœæ
tych kupców mala³a. – Nie ma ruchu, nie ma bi-
znesu. Jak tak dalej pójdzie, to przenosimy siê na
„Bakalarsk¹” – t³umaczy klientce jedna z bu³gar-
skich handlarek. Do rozmowy przy³¹cza siê inna
kobieta, która jeszcze w lipcu sprzedawa³a przed
stadionem: – Na „Bakalarskiej” te¿ bryndza i nie
ma handlu. W³aœnie zrezygnowa³am z „Bakalar-
skiej” i sprawdzam, jak jest na „Rogatce”. Naj-
wiêksz¹ ofert¹ dla kupców sprzed stadionu jest
budowane przez spó³kê Kupiec Warszawski Cen-
trum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej 44.
Tam znajdzie miejsce pracy kilka tysiêcy
podmiotów gospodarczych.  – Ju¿ zg³osi³o siê do
nas blisko 900 kupców – podsumowuje „Mie-
szkañcowi” Kazimierz Sekulski prezes Polskiego
Klubu Gospodarczego, partnera inwestycji przy

ul. Marywilskiej i zachêca – Czynsz u nas jest ni¿-
szy ni¿ by³ przed stadionem, a dzier¿awê terenu
mamy na 20 lat. Kieruj¹cy Kupcem Warszaw-
skim Cezary Bunkiewicz mówi, ¿e aktualnie ma-
j¹ jeszcze wolne miejsca dla 300 – 400 kupców.

Kupiec Warszawski powinien oczyœciæ teren
„Jarmarku Europa” do koñca sierpnia. Jak dot¹d
spó³ka rzetelnie wywi¹zywa³a siê ze swoich zo-

bowi¹zañ. – Tak te¿ bêdzie i tym razem – zapew-
niaj¹ szefowie Kupca Warszawskiego. – Ju¿ ma-
my zrobion¹ po³owê roboty. Mo¿liwe nawet, ¿e
uporz¹dkujemy teren z tydzieñ przed terminem.
Po dwudziestu latach, jedni z nostalgi¹, a inni
z ulg¹ ¿egnaj¹ bazar mówi¹c: - Bye-bye, stadion!
Ale wszyscy czekaj¹ na to, kiedy to miejsce sta-
nie siê reprezentacyjn¹ aren¹ sportu. Magda K.  

BYE-BYE „STBYE-BYE „STADION”!ADION”!

Pi¹tek 30 lipca 
– noc

Lipcow¹ noc z pi¹tku na so-
botê lokatorzy budynku przy
ulicy Bakaliowej 6 zapamiê-
taj¹ na d³ugo. Tu¿ po 1.00 po-
jawi³y siê pêkniêcia elemen-
tów konstrukcyjnych, zacz¹³
odpadaæ tynk.

Zastêpca Burmistrza Pragi
Po³udnie Adam Grzegrzó³ka
odbiera telefon z informacj¹, ¿e
istnieje zagro¿enie zawalenia
siê dachu. Stra¿ po¿arna, stra¿
miejska, inspektorzy budowlani
jad¹ na miejsce. 

Lokatorzy opuszczaj¹ swoje
mieszkania. Po wstêpnych
oglêdzinach zapada decyzja, ¿e
dwie rodziny w ¿adnym wy-
padku nie mog¹ tam wróciæ.
„Czy maj¹ gdzie spêdziæ noc? „
pyta Burmistrz. 

Jest druga w nocy. Rozpo-
czyna siê poszukiwanie miejsc
w hotelu. Jedna z rodzin decy-
duje siê pójœæ do krewnych. Pa-
ni Gra¿yna ze swoim pupilem
jeszcze nie wie, co ma zrobiæ?
„Przecie¿ do hotelu nie przyjm¹

psa”, martwi siê. Po kilku mi-
nutach patrol stra¿y miejskiej
informuje, ¿e hotel przy ul.
Przeworskiej zgadza siê tak¿e
na psa. W miêdzyczasie pani¹
Gra¿ynê zapraszaj¹ do siebie
znajomi. Decyduje siê pojechaæ
do nich. Akcja hotel odwo³ana.
Stra¿acy zabezpieczaj¹ wszyst-
kie lokale.

Sobota 31 lipca
Pracownicy Oœrodka Pomo-

cy Spo³ecznej Pragi Po³udnie
kontaktuj¹ siê ze wszystkimi
mieszkañcami budynku przy
Bakaliowej 6 i oferuj¹ pomoc.

Poniedzia³ek 
2 sierpnia 

Burmistrz dzielnicy Tomasz
Kucharski zwo³uje odprawê.
Raport brzmi nastêpuj¹co: Bu-
dynek jest w³asnoœci¹ prywatn¹.
W³aœcicielka nie ¿yje od ponad
dwudziestu lat. S¹ spadkobier-
cy, ale sprawy spadkowe nie zo-
sta³y do koñca uregulowane.
Przez kilkadziesi¹t lat budynek
by³ zarz¹dzany przez Zrzesze-

nie W³aœcicieli Nieruchomoœci,
ale wed³ug zeznañ lokatorów od
kilku lat nikt siê nimi nie intere-
suje, „nawet czynszu od 3 lat

nie mamy komu p³aciæ” mówi¹.
Nikt nigdy tutaj ¿adnego re-
montu nie przeprowadza³, na-
wet doraŸnych napraw chocia¿
taki obowi¹zek Zrzeszenie W³a-
œcicieli Nieruchomoœci ma.

Zastêpca burmistrza dzielni-
cy kontaktuje siê z Powiato-
wym Inspektorem Nadzoru Bu-
dowlanego, prosi o decyzjê

w trybie pilnym. Po po³udniu
taka decyzja ju¿ jest.

„Nakazujê Zrzeszeniu W³a-
œcicieli Nieruchomoœci z siedzi-
b¹ w Warszawie przy Al. Szu-
cha 16/5 opró¿nienie lokali

mieszkalnych w budynku wie-
lorodzinnym przy ul. Bakalio-
wej 6 w Warszawie oznaczo-
nych numerami 1, 3, 4, 5 i 8
oraz zarz¹dzam wydzielenie
strefy zagro¿enia, umieszczenie
zawiadomienia o stanie zagro-
¿enia bezpieczeñstwa ludzi
i mienia, zakaz u¿ytkowania
budynku oraz od³¹czenie me-
diów.”

Prezes Zrzeszenia W³aœcicie-
li Nieruchomoœci na pytanie
dziennikarzy, kiedy ma zamiar
daæ ludziom zastêpcze lokale
i wykonaæ nakaz PINB twier-
dzi, ¿e Zrzeszenie nic do tego
nie ma „to prawda, kiedyœ za-
rz¹dzaliœmy tym budynkiem,
ale od kilku lat ju¿ nie” stwier-
dza. Dokumentów na to komu
zosta³ przekazany budynek nikt
nie widzia³. 

Wtorek 3 sierpnia 
Inn¹ decyzjê Nadzór Budow-

lany wyda³ w stosunku do loka-
lu nr 2. Obowi¹zek znalezienia
nowego mieszkania dla jego lo-
katorki ma Gmina. Zarz¹d
Dzielnicy podejmuje decyzjê
o natychmiastowym przyzna-
niu lokalu zastêpczego pani
Gra¿ynie spod „dwójki”.

„Pani Gra¿yna w 1969 roku
dosta³a skierowanie do tego lo-
kalu od ówczesnych w³adz, dla-
tego to w³aœnie Gmina zapew-
nia jej nowe mieszkanie” mówi
burmistrz Adam Grzegrzó³ka.

Œroda 4 sierpnia 
Pani Gra¿yna jedzie z córk¹

obejrzeæ nowe mieszkanie. Ma
³zy w oczach. To ³zy szczêœcia
w tym nieszczêœciu. „Dzisiaj
Pañstwo odmienili ¿ycie mojej
mamy” mówi córka.

A kto odmieni ¿ycie pozosta-
³ych rodzin?

„No w³aœnie, na spotkaniu
z mieszkañcami zastanawiali-
œmy siê nad mo¿liwoœciami
rozwi¹zania tej nie³atwej sytua-
cji, bo faktycznie tak nie po-
winno byæ, ¿e jeden dostaje lo-
kal zastêpczy, a inny nie” -
mówi Adam Grzegrzó³ka. „Dla
w³adz Dzielnicy wa¿ni s¹
wszyscy mieszkañcy, dlatego
bêdziemy siê przygl¹daæ jakie
dzia³ania podejmuje Zrzeszenie
W³aœcicieli Nieruchomoœci,
które zawar³o umowy najmu
z pozosta³ymi lokatorami i ma
wobec nich zobowi¹zania” -
dodaje burmistrz dzielnicy To-
masz Kucharski. (jt)
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„Dzień, który zmienia życie”
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

JJaakk  zzaaddbbaaćć  oo kkoonnddyyccjjęę  pprrzzeedd
uurrllooppeemm,,  aa ttaakkżżee  ppoo??  KKiillkkaa
pprroossttyycchh  rraadd::

1. Pij przed posiłkiem, nie
podczas ani po. Pozwól, by
Twoje soki żołądkowe działały
w stanie nierozcieńczonym, ła−
twiej im trawić!

2. Jedz powoli, starannie
gryząc. Staraj się gotować
w domu; nawet najprostsze
potrawy są zdrowsze od ma−
sowej, gotowej garmażerii.

3. Zawsze stosuj zasadę
nie łączenia niektórych pokar−
mów w tym samym posiłku, np.
węglowodanów i białek. W prze−
ciwnym wypadku Twoje enzymy
nie wiedzą, za co się mają
brać, a Ty czujesz dyskomfort. 

4. Nie leż, a zwłaszcza nie
śpij tuż po posiłku. Nie bierz
się także za forsowne prace.
Ruch − to pomoże Twojemu
organizmowi działać prawidło−
wo. Potem czas na kawę lub
herbatę; zamiast słodyczy
jedz owoce.

5. Jedząc codziennie śnia−
danie zawiadamiasz Twój
organizm, że wszystko jest
OK, nie musi robić zapasów, bo
nadeszły trudne czasy. Zapo−
biegasz tyciu i masz energię,
by działać!

6. Żadnego jedzenia ani
przekąsek na 3 godziny przed
snem! Jeśli musisz, wypij ka−
kao lub ciepłą wodę z cytryną.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Maestria kuchni tkwi w sosach. Ten sam nudny,
blady filecik mo¿e zyskaæ nowy, atrakcyjny
smak. Warto spróbowaæ!

✓✓ Sos zielony, do ryb i do drobiu: zmiksuj œwie¿e ogórki (6-7
ma³ych sztuk) z ³y¿eczk¹ Tabasco, odrobin¹ koperku, trzema
³y¿kami siekanych listków miêty, szczypt¹ soli i sokiem z cytry-
ny. Gdy gotowy, dodaj 3 spore, dojrza³e pomidory, uprzednio sparzone, obrane ze
skórki, pozbawione pestek i drobno posiekane. Gotowe!

✓✓ Sos czerwony, do wszystkiego co z grilla: podsma¿ czosnek (3-4 z¹bki), œwie¿¹,
ostr¹ papryczkê bez pestek i kilka plasterków œwie¿ego imbiru na dobrej oliwie. Gdy
gotowe, posyp br¹zowym cukrem (1-1,5 ³y¿ki), podsma¿ mieszaj¹c. Gdy cukier siê
rozpuœci, wlej dwie szklanki przecieru pomidorowego (nie koncentratu!), pó³ szklanki
octu jab³kowego, dodaj sól, pieprz mielony, nieco tymianku, kminku, dwa liœcie lauro-
we i duœ powoli, koniecznie mieszaj¹c, a¿ sos zmniejszy objêtoœæ o po³owê. Gdy go-
towy, mo¿esz go zmiksowaæ, wy³awiaj¹c uprzednio liœcie laurowe, ale niektórzy wol¹
go ju¿ bez dalszej obróbki. Jest œwietny na zimno i na gor¹co, tak¿e na przyk³ad do
makaronu z ¿ó³tym serem; wa¿ne, by doprawiaæ go powoli, z wyczuciem. Niektórzy lu-
bi¹ na pocz¹tku duszenia, gdy wlewaj¹ przecier pomidorowy, dodaæ garœæ s³odkich,
suszonych œliwek, lecz wówczas sos po odparowaniu wymaga zmiksowania.

✓✓ Sos bia³y, do zimnych miês i drobiu, tak¿e do warzyw z wody lub z grilla: tyle sa-
mo majonezu co musu jab³kowego, wymieszaj z po³ow¹ objêtoœci tartego chrzanu,
mo¿e byæ ze s³oika. Proporcje, to np. 1/2 szklanki + 1/2 szkl. + 1/4 szkl. Jeœli mus jest
kwaœny, ostro¿nie dodaj cukru; gdy zbyt s³odki - odrobinê soku z cytryny lub winnego
octu. Serwuj zimny!

✓✓ Sos siekany, do wszelkich miês i drobiu z grilla: warzywa, jak na sa³atkê - m³o-
da cebula, oliwki czarne i zielone, konserwowe ogórki, papryka w kilku kolorach - po-
siekaj bardzo, bardzo drobno. Skrop sosem Tabasco (ostro¿nie), octem jab³kowym,
oliw¹, odstaw na oko³o pó³torej godziny w zimne miejsce. Dodaj siekany szczypiorek,
koperek i zalej ca³oœæ przecierem pomidorowym (wówczas dodaj nieco soli i cukru)
lub doskona³ym ketchupem. Starannie wymieszaj, podawaj zimny, gdy siê „przegry-
zie”, czyli po oko³o 30 minutach. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Dziadek do wnuczka:
− Wnuku. Oto moja ostatnia wola…
− Ależ dziadku!
− Słuchaj − kontynuuje dziadek. − Jak umrę,

rozsypcie moje prochy pod Tesco. Mam pewność, że wtedy
będziecie mnie odwiedzać co niedzielę…

☺ ☺ ☺
Rozmawia dwóch wnuków:
− Wiesz, dziwny jest ten świat… Nasze babcie mogą stać

z siatami dwie i trzy godziny pod klatką i plotkują, aż im
się uszy trzęsą, a gdy tylko wsiądą do tramwaju, to zaraz
muszą siadać…

− No właśnie! A mój dziadek ostatnio rzucił laską w tele−
wizor, krzycząc: Do stu piorunów, człowiek sobie ogląda spo−
kojnie reklamy a tu znowu jakiś film!!!

☺ ☺ ☺
Rozmawia dwóch profesorów:
− Jak tam nabór na ten rok akademicki? − pyta jeden.
− Ach! − wzdycha drugi. − Ci studenci pierwszego roku…

Spieszmy się ich poznawać, tak szybko odchodzą…
WWeessoołłyy  RRoommeekk

Krzyżówka Mieszkańca Nr 15


 













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

Nadmiar energii mo¿e warto wy³adowaæ w pra-
cy. Musisz tylko uwa¿aæ, aby nie robiæ zbyt wie-
lu rzeczy naraz. Szansa na dodatkowe pieni¹-
dze i ró¿ne finansowe okazje, które mog¹ do
Ciebie p³yn¹æ zewsz¹d. Pamiêtaj, ¿e jeœli cze-
goœ siê podejmiesz, i na coœ siê zdecydujesz, to
siê tego trzymaj. W Twoim ¿yciu mog¹ siê szy-
kowaæ twórcze zmiany lub okazje do podró¿y.

 BYK 22.04-21.05
Niewykluczone, ¿e otrzymasz interesuj¹ce za-
proszenie od znajomych i wybierzecie siê
gdzieœ za miasto. Przypuszczalnie szykuj¹ siê
równie¿ uroczystoœci rodzinne i wspólne wy-
cieczki. Ktoœ dawno nie widziany mo¿e Ci
sprawiæ niespodziankê swoj¹ wizyt¹.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
BliŸniêta, które nadal maj¹ wolne serce, dostan¹
wiele szans na zawarcie interesuj¹cych znajo-
moœci. Wœród nich mo¿e zdarzyæ siê taka, która
na mo¿e przerodziæ siê w coœ wartego uwagi.
Znajdziesz równie¿ chwilê dla znajomych i na
rozrywki. Wprawdzie jeszcze s¹ wakacje – ale
zapowiada siê podró¿, która mo¿e byæ zwi¹zana
z Twoimi planami zawodowymi.

�� RAK 22.06-22.07
Przed Tob¹ interesuj¹ce dni. Mo¿e zapaliæ siê
zielone œwiat³o i w zawodowych, i w osobistych
sprawach. Niewykluczone jednak, ¿e warun-
kiem osi¹gniêcia sukcesu mo¿e byæ zmiana
planów, lub inne spojrzenie na zwi¹zki z ludŸ-
mi. To powinno Ciê czegoœ nauczyæ. Nie zapo-
minaj, ¿e dobre relacje z otoczeniem maj¹ du-
¿y wp³yw na to jak jesteœ postrzegany.

�� LEW 23.07-23.08
Ostatnio niepotrzebnie tracisz czas na zajmo-
wanie siê problemami, które Ciê bezpoœrednio
nie dotycz¹. Zadbaj lepiej o swoje interesy,
pod koniec miesi¹ca bêdziesz zmuszony do³o-
¿yæ wiêcej starañ, aby osi¹gn¹æ to, co zamie-
rza³eœ. Wa¿ne jest, abyœ nie da³ siê wyprowa-
dziæ z równowagi. Postaraj siê byæ mniej apo-
dyktycznym w kontaktach z otoczeniem – nie-
dostêpnoœæ mo¿e nie wyjœæ Ci na dobre.

�� PANNA 24.08-23.09
Potrzebujesz strawy duchowej, koncertu, se-
ansu filmowego, ciekawej wystawy. Wyobra-
Ÿnia i intuicja mog¹ byæ teraz bardzo pomocne
w sprawach zawodowych. W sprawach serco-
wych nie warto teraz siê oszczêdzaæ. Mo¿liwe,
¿e tutaj mo¿e Ciê czekaæ efektowne zwyciê-
stwo. Ruszaj do boju.

�� WAGA 24.09-23.10
Za pomoc¹ kilku m¹drych posuniêæ mo¿esz
sobie u³atwiæ ¿ycie w domu albo rozwi¹zaæ ja-

kiœ problem w pracy. Bêdziesz w znakomitej
formie fizycznej i szampañskim humorze. Te-
raz nie powinieneœ planowaæ zbyt wielu spraw,
bo i tak znajdziesz sposób, by z nich zrezy-
gnowaæ. Letni czas bêdzie sprzyjaæ totalnemu
i jak¿e mi³emu lenistwu.

�� SKORPION 24.10-23.11
Mo¿esz zacz¹æ siê pi¹æ po szczeblach kariery,
a Twoje relacje z otoczeniem bardzo siê po-
prawi¹. Dyplomacja mo¿e tutaj przynieœæ du¿e
efekty. Staraj siê odwzajemniaæ zainteresowa-
nie ludzi, nie tylko tych bliskich. Mo¿liwe, ¿e
ktoœ komu wpad³eœ w oko, skapituluje. Pomy-
œli, ¿e nie ma u Ciebie szans, a Ty go nawet
nie zauwa¿asz… 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Gwiazdy zapowiadaj¹ trochê zawirowañ, nie-
porozumieñ i napiêæ, ale raczej niegroŸnych
i bez przykrych konsekwencji dla Twoich
spraw. Ty i Twoja druga po³owa  mo¿ecie mieæ
teraz ró¿ne upodobania i mo¿e siê okazaæ, ¿e
ka¿de z was w najbli¿szym czasie chcia³oby
trochê inaczej spêdzaæ wolny czas. Jedno za-
têskni za imprezami i zabaw¹, Tobie zaœ po-
trzebny bêdzie spokój i cisza. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie zaniedbuj ¿adnych obowi¹zków. £atwo bo-
wiem straciæ dobr¹ opiniê w œrodowisku zawo-
dowym, trudniej j¹ odzyskaæ. Nie zdawaj siê
na los – on pomaga tylko tym, którzy s¹ roz-
wa¿ni i przewiduj¹cy. Cokolwiek planujesz,
b¹dŸ do tego odpowiednio przygotowany. Sta-
raj siê nie kierowaæ emocjami.

�� WODNIK 21.01-19.02
Teraz czas bêdzie sprzyja³ realizacji d³ugofa-
lowych planów, wiêc mo¿esz sobie za³o¿yæ
ambitny cel. Samotne Wodniki mog¹ teraz
spotkaæ kogoœ wyj¹tkowego, osobê, która za-
pewni spokój i poczucie bezpieczeñstwa. Mo-
¿e warto zwróciæ uwagê na tajemnicz¹ Wagê
lub spokojnego Byka? W sprawach zawodo-
wych jak zwykle nie bêdzie Ciê opuszcza³a
fantazja, która sprawi, ¿e projekt, o jakim my-
œlisz mo¿e byæ pocz¹tkiem czegoœ interesuj¹-
cego.      

�� RYBY 20.02-20.03
Wygl¹da na to, ¿e mo¿esz poczuæ siê zmêczo-
ny i marzy Ci siê odrobina leniuchowania i b³o-
giego spokoju. Nawet radosne wydarzenia
mog¹ byæ pewnego rodzaju stresem. Twoim
najbli¿szym planom nic nie powinno przeszko-
dziæ, postaraj siê wykorzystaæ te¿ wolny czas
na nadrobienie zaleg³oœci czytelniczych i towa-
rzyskich.   

Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 10 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 13/2010: „Ciasna g³owa”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³ p. Andrzej Kowalczyk z al. Solidarnoœci. Po nagrodê zapraszamy do redak-
cji. Wa¿ne do 25.08.br. 

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
AAllkkoohhooll??  TTaakk,,  aallee  zz uummiiaarreemm..  WW PPoollssccee  ppiijjaannii  zzaa  kkóółłkkiieemm  ttoo  rroocczz−−

nniiee  wwiieellee  ttyyssiięęccyy  wwyyppaaddkkóóww  ii bblliisskkoo  ttyyssiiąącc  ooffiiaarr  śśmmiieerrtteellnnyycchh,,  pprrzzyy
cczzyymm  ddooppuusszzcczzaallnnee  ssttęężżeenniiee  aallkkoohhoolluu  ww kkrrwwii  kkiieerroowwccyy  wwyynnoossii  00,,22
pprroommiillaa..  

Nieprawda, że kawa, napój energetyzujący, prysznic czy tłusty posiłek unicestwią
wchłonięte promile. Nic z tych rzeczy, Alkohol pozostaje, znika tylko typowe po wypitce
uczucie otumanienia. 

Panuje przekonanie, rozpowszechniane też przez barmanów, że pół godziny po dużym pi−
wie można spokojnie siadać za kółko. Tymczasem po wypiciu litra piwa (i to nie na pusty
żołądek w przypadku pana (190 cm, 90 kg) po 5 godzinach jest 0,57 promila alkoholu we
krwi, zaś pani (170 cm, 60 kg) ma ponad 1 promil! O mocniejszych trunkach nie wspomnę… 

Co prawda im „większy” organizm, tym szybciej radzi sobie z neutralizowaniem alkoho−
lu, ale nie zapominajmy, że im „mniejszy” − tym dłużej! Mają znaczenie także inne czynni−
ki: stan organizmu, zwłaszcza wątroby oraz niektóre inne okoliczności. CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

�� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami. Tel. 606-970-805

AUTO−MOTO/kupię

� Ma³o u¿ywany samochód
kilkuletni. Tel. 506-871-924

KUPIĘ

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

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

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

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. 

Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

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

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

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

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

��REHABILITACJA DZIE-
CI, MASA¯ NIEMOWL¥T
SHANTALA. 

TEL. 602-899-541

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 691-985-034

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

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

Tel. 22 310-27-40, 
22 879-87-66, 

fax. 22 879-87-66
� Szko³a policealna - dekora-
tor wnêtrz, opiekunka/guwer-
nantka. Tel. (22) 517-77-40; 

602-232-879
� Szkolenia BHP. 

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

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Kawalerkê 24 m kw. Wa-
szyngtona, pokój z widn¹

kuchni¹, umeblowana, ³¹cznie
z mediami. 

Tel. 608-04-34-64; 
604-444-976

� Wynajmê mieszkanie, 71
m 3 pok., gara¿, Grochów. 

Tel. 602-792-829

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę

� Pokój na Grochowie. 
Tel. 604-240-114

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� NIERUCHOMOŒCI SA-
SKA POSZUKUJE DLA
KLIENTÓW NIERUCHO-
MOŒCI NA PRADZE PO£U-
DNIE. 

TEL. 22 810-18-87; 
500-027-608; 

e.jankowska@saska.pl

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dwupokojowe. 
Tel.602-525-285

RAMKA
M I E S Z K A N I A
W MIÊDZYLESIU ju¿ od
310.000 z³ stan deweloper-
ski, pow. 44-75 m kw. 
Tel. 601-375-601
� Tanie dzia³ki wiejskie. 

Tel. 600-249-226

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Zamieniê kwaterunkowe 50
m kw. na mniejsze. 

Tel. 500-617-292

DAM PRACĘ

� Firma nawi¹¿e wspó³pracê
z doœwiadczonym fachowcem
w dziedzinie orientowania
elementów z tworzyw sztucz-
nych w podajnikach wibracyj-
nych. Tel. 605-386-852

SZUKAM PRACY

� Pomogê prowadziæ dom +
opieka nad starsz¹ osob¹, itp. 

Tel. 510-408-302
� Pomogê starszej osobie. 

Tel. 793-002-182
� Zaopiekujê siê starsz¹ oso-
b¹. Tel. 721-799-899

PRAWNE

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

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

www.podatki-doradca.pl
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Gro-
chowska 207 (Universam nad
bankiem).

www.kancelariaosica.pl  
Tel. 0509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
0603-807-481

� Nieruchomoœci – 
www.azdom.pl

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

RÓŻNE

� Emerytki b¹dŸcie piêkne!
Henna, makija¿, manicure.
Doje¿d¿am. Tel. 507-422-017

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 692-614-577
�� AAAA Automatyczne
pralki, zmywarki - krajowe,
zachodnie. 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+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez
op³at, 900 programów, w tym
20 polskich (TRWAM, TVP1,
TVP2 i TVN), anteny TV –
naziemne. Sprzeda¿, monta¿,
naprawa, gwarancja!  

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

501-123-566 
� Anteny indywidualne,
zbiorcze i satelitarne. Napra-

wa RTV, najwy¿sza jakoœæ
us³ug. Igañska 32. 

Tel. 22 813-60-33, 
604-506-278

�� ANTENY, TELEWIZO-
RY – naprawa. 

Tel. 22 818-07-17
�� Automatyczne pralki –
naprawa, tanio. 

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

� BHP i P.PO¯. - pe³na obs³u-
ga. Tel. 601-177-247
� Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie, uk³adanie parkietów ró¿-
nych - osobiœcie. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545; 

� Cyklinowanie. 
Tel. 510-727-201

�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, WYK£ADZIN, TA-
PICERKI – KARCHE-
REM. TEL. 694-825-760
� CZYSZCZENIE 9 lat Kar-
cherem dywanów, materacy,
tapicerki meblowej i samocho-
dowej. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
� 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, upraw-
nienia gazowe. Tel. 22 610-
18-53; 662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h,
awarie pieca, termy, kuchni
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 888-651-163; 

22 224-22-63
�� GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika, elek-

tryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53, 
504-61-88-88

� Glazura, hydraulika, re-
monty. Tel. 22 671-05-82
�� Hydrauliczne- G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 
504-61-88-88

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

607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. 

Tel. 22 611-89-95; 
660-51-60-10

� Hydraulika wod.- kan.gaz.
– piece, przegl¹dy kominiar-
skie, gazowe, remonty. 

Tel. 696-321-228
�� Hydraulik.

Tel. 502-031-257, 
22 815-66-60

�� LODÓWKI, PRALKI,
TELEWIZORY – NAPRA-
WA. TEL. 694-825-760
R
AMKA
�� Lodówki, pralki. 
Tel. 22 671-80-49, 601-361-
830; 604-910-643
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 22 428-35-53; 

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

501-028-073
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 
510-711-163

�� MEBLE KUCHENNE,
SZAFY WNÊKOWE, GAR-
DEROBY NA WYMIAR,
PROJEKT, WYCENA -
GRATIS. TEL. 0792-093-410
�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 22 671-94-53; 

692-420-605
�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 0602-216-943
� Naprawa - pralki, lodówki. 
Tel. 603-047-616;  502-562-444

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 
� Ocieplenia budynków. 

Tel. 660-473-628 
�� Pranie chemiczne, reno-
wacja odzie¿y skórzanej,
pranie dywanów, magiel.
Zak³ad Pralniczy ul. Igañ-
ska 22. Tel. 22 870-09-54
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
�� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne.
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. Tel. 663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety -
naprawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874
�� WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów.
Tel. 224 22 63; 888-651-163

TURYSTYKA

� Dziwnów, £eba – pokoje,
domki, 50 m od morza. 

Tel. 784-120-490
www.naszeobiekty.pl

�� Kurs Przewodników po
Warszawie www.totu.travel.pl
od XI 2010. Tel. 600-272-151

USŁUGI/remontowe

� Glazura – d³ugi sta¿. 
Tel. 518-562-380

� G³adŸ, malowanie od zaraz. 
Tel. 609-982-675

� Papa termozgrzewalna. 
Tel. 660-473-628

USŁUGI/różne

�� OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE –
TANIO I SOLIDNIE. 

TEL. 0500-336-607

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

M I E S Z K A N I A
W MIÊDZYLESIU ju¿ od
310.000 z³ stan deweloper-
ski, pow. 44-75 m kw. 

Tel. 601-375-601

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

GAZ, HYDRAULIKA –
24 h, naprawa pieca, ter-
my, kuchni, pod³¹czenia,
uprawnienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

Lodówki, pralki. 
Tel. 22 671-80-49, 

601-361-830; 
604-910-643

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê.
Sprz¹tanie piwnic i stry-
chów. 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.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 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; 608-054-093

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. 602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA

SPRZEDA¯ �� SPRZEDA¯ �� SPRZEDA¯
Dwa pawilony handlowe (24 i 48 m. kw.) 

na targowisku w Falenicy

Bli¿sze informacje: WSH „FALA” 
tel.(22) 872-91-16 w. 129, 117 

oraz 500-110-146
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REKLAMA REKLAMA

Euro 2012 coraz bli¿ej... „Ekskluzywne” p³atne toalety
przy Dworcu Wschodnim.

- Sala, w której siê znajdu-
jemy jest bardzo nowoczesna.
Jest to jedna z trzech sal zmo-
dernizowanych w tym budynku.
W efekcie gruntownej moderni-
zacji ca³ego gmachu stworzono
nowe przestrzenie. Powierzch-
nia teatru powiêkszy³a siê o 700
metrów kwadratowych – pod-
kreœli³ wiceprezydent Jacek
Wojciechowicz. - Nie byliby-
œmy w stanie realizowaæ wielu
inwestycji, gdyby nie mo¿liwoœæ
pozyskiwania œrodków unij-
nych. Bez dobrej wspó³pracy
z Urzêdem Marsza³kowskim
wiele inwestycji by nie powsta-
³o albo powsta³oby znacznie
póŸniej.

- Jestem pewien, ¿e przy no-
wych mo¿liwoœciach, z nowymi
scenami, wzroœnie atrakcyjnoœæ
tej placówki. To kolejna inwesty-
cja kulturalna, obok m.in. Mu-
zeum Pragi, Sinfonii Varsovii,

na warszawskiej Pradze – za-
znaczy³ marsza³ek Marcin 
Kierwiñski.

Przebudowa i modernizacja
Teatru Powszechnego im. Zyg-
munta Hübnera jest realizowana

przez Urz¹d m.st. Warszawy. 
- Dofinansowanie by³o mo¿liwe
dziêki temu, ¿e wniosek z³o¿ony
przez miasto by³ bardzo dobry
i dlatego zosta³ rozpatrzony po-
zytywnie – powiedzia³ Grzegorz
Œwiêtorecki, zastêpca Dyrekto-
ra Mazowieckiej Jednostki
Wdra¿ania Programów Unij-
nych. 

Remont nie dotyczy³ jedynie
elewacji obiektu. Wielu zmia-
nom uleg³o tak¿e wnêtrze –
w tym zarówno podstawowym
pracom modernizacyjnym dosto-
sowuj¹cym budynek do obowi¹-
zuj¹cych obecnie standardów,
jak i ogromnej przemianie po-
mieszczeñ, która z pewnoœci¹ zo-
stanie zauwa¿ona przez widzów.
Modernizacja teatru obejmowa³a
m.in. zakup i monta¿ wind dla
niepe³nosprawnych, monta¿ no-
woczesnego oœwietlenia i nag³o-
œnienia oraz instalacjê nowocze-
snej wentylacji i klimatyzacji.

Dziêki rozbudowie po-
wierzchnia teatru zosta³a po-
wiêkszona o 700 m kw., a kuba-
tura zwiêkszona o 3500 m szeœ-
ciennych. Rozbudowano wej-
œcie g³ówne oraz dobudowano
niezale¿ne wejœcia do sceny
najmniejszej. Powiêkszono sce-
ny teatralne, dziêki czemu
zwiêkszy³a siê liczba miejsc na
widowni (w sumie w ca³ym te-
atrze z 470 do 600). W ten oto
sposób nazwy trzech Scen: 100,
200 i 300 odzwierciedlaj¹ iloœæ
miejsc na widowni, jakimi one
dysponuj¹. Umo¿liwi to reali-

zacjê nowych przedstawieñ dla
szerszej publicznoœci.

Scena 200 jest najnowocze-
œniejsz¹ scen¹ w Polsce i to
z niej jest dumna dyrekcja tea-
tru. To scena przebudowana
w ca³oœci od nowa. Sta³a siê
dziêki temu jednorodnym wnê-
trzem o powierzchni ok. 260 m
kw., z niezbêdn¹ we wspó³cze-
snym teatrze mo¿liwoœci¹ swo-
bodnej konfiguracji przestrzeni
i budowania niestandardowej
relacji pomiêdzy aktorami i wi-
downi¹ oraz nowoczesnym wy-
posa¿eniem oœwietleniowym
i akustycznym. Nowa scena bê-
dzie mog³a przyj¹æ ok. 200 wi-
dzów, o 80 wiêcej ni¿ dotych-
czasowa Ma³a Scena Teatru Po-
wszechnego. Wprowadzone
nowoczesne rozwi¹zania tech-
niczne z pewnoœci¹ sprawi¹, ¿e
widzowie bêd¹ mieli okazjê
ogl¹daæ przedstawienia w no-
wej jakoœci. Premiera ju¿ we
wrzeœniu. Jaka? Na razie to
wszystko owiane jest tajemni-
c¹. Wiadomo tylko jedno. Wte-
dy zobaczymy w nowej ods³o-
nie nie tylko teatr z zewn¹trz,
ale i w œrodku. MKP

Pięć milionów z Unii na Powszechny
Po 35 latach Teatr Powszechny zyska³ nowe oblicze dziêki rozbu-
dowie i modernizacji budynku. Wartoœæ projektu wynios³a 
ok. 26,5 mln z³. W pi¹tek 6 sierpnia wiceprezydent Warszawy Jacek
Wojciechowicz i wicemarsza³ek Województwa Mazowieckiego Mar-
cin Kierwiñski podpisali umowê na 5 mln z³ dofinansowania z UE.

Du¿e jaja dinozaurów mia³y
kilkadziesi¹t centymetrów d³u-
goœci. Nasze bi³o je o g³owê,

gdy¿ mia³o grubo ponad metr.
Mowa o jaju z „Wiatraka”. Do-
k³adnie o po³ówce jaja, która

by³a wmontowana we wscho-
dni¹ œcianê stoj¹cego przy ron-
dzie Wiatraczna budynku Gro-
chowska 215. To w³aœnie tam,
od lat 60. ubieg³ego wieku, jajo
z peerelowskiej reklamy Po-
ldrobiu, dumnie spogl¹da³o na
serce Grochowa. A mieszkañcy
równie dumnie patrzyli na tê
wyj¹tkow¹ konstrukcjê. 

Ostatni raz pisaliœmy o jaju
dwa lata temu (Ocaliæ napraw-
dê…, „Mieszkaniec” nr 13
z 2008 r., dostêpny w naszym ar-
chiwum: www.mieszkaniec.pl)
przy okazji fina³u konkursu fo-
tograficznego „Po prawej stro-
nie Wis³y – ocaliæ od zapomnie-
nia”. By³ to konkurs dla m³o-
dzie¿y zorganizowany przez
NSZZ „Solidarnoœæ”. Wœród
ówczesnych gimnazjalistów
zwyciê¿y³a Katarzyna Olszew-
ska cyklem zdjêæ „Przodkowie
reklam” dokumentuj¹cym wiel-
koformatowe reklamy z czasów
PRL. Wœród fotografii laureatki

wybija³a siê w³aœnie ta z jajem
z „Wiatraka”. W uzasadnieniu
werdyktu jury podkreœla³o: -
Wiêkszoœæ uczestników koncen-
trowa³a siê na zabytkach w po-
wszechnym znaczeniu tego s³o-
wa, a Kasia zobaczy³a coœ rela-
tywnie wspó³czesnego, co od-
chodzi w zapomnienie przy
biernoœci œrodowisk mog¹cych
zachowaæ te swoiste dzie³a…

Niestety, jaja nie uda³o siê
ocaliæ o zapomnienia. Zosta³o
zniszczone przy okazji termoi-
zolacji kamienicy. – Pot³uk³o
siê i znalaz³o siê na œmietniku –
mówi „Mieszkañcowi” jeden
z robotników uk³adaj¹cych sty-
ropian na budynku Grochow-
ska 215. Dodaje jeszcze, ¿e
prawdopodobnie jajo by³o zro-
bione z ¿ywicy, a œciany trzy-
ma³o siê za pomoc¹ œrub. Wiel-
ka szkoda, ¿e nikt nie dostrzeg³
w jaju wartoœci, które by³y
oczywiste dla varsavianistów
i mieszkañców. ar 

I PO JAJU…
Przez pó³ wieku Grochów goœci³ jedno z naj-
wiêkszych jaj na œwiecie. Straciliœmy je przez
krótkowzrocznoœæ i brak wizji urzêdników.
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Szacuje siê, ¿e oko³o 10 pro-
cent populacji niedos³yszy. Ozna-
cza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys.
Warszawiaków nie jest prawid³o-
wy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy
zdaje sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka
i nastolatka. Tak samo jak wystê-
puj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-,
czterdziesto i szeœædziesiêciolet-
nich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni
¿ycia, ale zmiany zazwyczaj wy-
stêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku
wcale ich nie zauwa¿amy. Dopie-
ro, gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewania siê
z innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ, co siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata

dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzowa-
ne urz¹dzenia, potrafi¹ce dosto-
sowaæ siê do ubytku pacjenta.
Wybór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e
od osobistych preferencji pacjenta
i jego trybu ¿ycia. W ka¿dym przy-
padku specjalista audioprotetyk
zaproponuje najlepsze rozwi¹za-
nie i pomo¿e dokonaæ najlepsze-
go wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie
pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat te-
mu, a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹

trudnoœci w komunikowaniu siê
z rodzin¹ i znajomymi. Nowocze-
sne technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wyposa-
¿one s¹ w bardzo szybkie proce-
sory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiê-
kiem prawdziwe cuda.” – mówi
pani Ryta Turczyñska, dyplomo-

wany audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom niedos³y-
sz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natych-
miastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿-
nym czynnikiem jest indywidualne
zaanga¿owanie pacjenta w pro-
ces noszenia aparatu. Im wiêcej
informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach,
tym lepsze bêd¹ rezultaty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promo-
cj¹ pracownicy gabinetów au-

dioprotetycznych firmy Foni-
kon zapraszaj¹ wszystkich za-
interesowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsulta-
cjê audioprotetyczn¹. Istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji NFZ i œrodków
PFRON. Osobom niepe³no-
sprawnym proponujemy wizyty
domowe. Z uwagi na du¿e zain-
teresowanie naszymi us³ugami
prosimy o telefoniczne uma-
wianie wizyt (ul. Ostro³êcka 4,
tel. 22 498 74 80; ul. Br. Czecha
39, tel. 22 353 42 50). AS 2010

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498−74−80

Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 22 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 22 353-06-20

Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 22 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 22 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 22 877-07-63

Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 22 499-66-30

USŁYSZ NA NOWO
APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80
ul. Br. Czecha 39

tel. 022 353−42−50

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Z tym artyku³em badanie s³uchu GRATIS
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!!!

NNNN OOOO WWWW OOOO ŚŚŚŚ ĆĆĆĆ !!!!
LASERY 

NISKOENERGETYCZNE
DO SKUTECZNEJ TERAPII 

SZUMÓW USZNYCH

S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mo-
wy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?
Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31
�� Leczenie w znieczuleniu
�� Protetyka – protezy, korony,

mosty porcelanowe itd.
�� Chirurgia stomatologiczna
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednowizytowe
�� RTG na miejscu
ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA

� N O W O Œ Æ wybielanie zêbów lamp¹ w 45 min.
PROTETYKA

� mosty, korony porcelanowe
� protezy elastyczne „Valplast”, szkieletowe, akrylowe

ORTODONCJA
� aparaty sta³e i ruchome

CHIRURGIA
� trudne ekstrakcje („ósemki”) 

� usuniêcie torbieli (resekcje) � hemisekcje
IMPLANTY

Profesjonalne czyszczenie zêbów
z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê.

Znieczulenia miejscowe.
Nowoczesny sprzêt i materia³y

INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA
LECZNICZEGO.

Czynne codziennie: 9.00-20.00 Sobota: 9.00-15.00
Honorujemy wszystkie karty kredytowe.

Uwaga nowy adres:
Ul. GROCHOWSKA 56

tel. 022 879 87 61
0696 472 557

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

A¿ 300 tysiêcy pacjentów z Wawra
i Pragi Po³udnie skorzysta dziêki wspar-
ciu z Unii Europejskiej. Zespó³ przycho-
dni w Wawrze zostanie wyposa¿ony
w nowoczesny elektroniczny system
umo¿liwiaj¹cy m.in. zapisy do lekarza
przez internet. Pieni¹dze trafi¹ te¿ do
przychodni na Woli.
W sumie do obu lecznic trafi 12 mln z³. To w³aœnie dy-

rektorzy tych dwóch wymienionych zespo³ów placówek z³o-
¿yli najlepiej przygotowane wnioski o dofinansowanie z fun-
duszy europejskich, co zaowocowa³o ich przyznaniem. Dziê-
ki temu tamtejsi pacjenci mniej odczuj¹ zaplanowane ciêcia
bud¿etowe w ochronie zdrowia. - Podpisywane w³aœnie umo-
wy na unijne dofinansowanie dla warszawskich przychodni
s¹ niezwykle wa¿ne – zw³aszcza, ¿e w przysz³ym roku na s³u¿-
bê zdrowia bêdzie mniej pieniêdzy ze skarbu pañstwa – pod-
kreœla³ wicemarsza³ek Ludwik Rakowski.

Informatyczna rewolucja w Wawrze
Dziêki pomocy z Unii, ka¿dy pacjent z Wawra bêdzie mia³

za³o¿one osobiste elektroniczne konto z ca³¹ histori¹ 

choroby. Bêdzie mo¿na sprawdziæ tam wa¿ne informacje, ta-
kie jak wizyta u lekarza, skierowanie do specjalisty, wypisa-
na recepta oraz jej realizacja w aptece, a tak¿e wynik bada-
nia diagnostycznego. W zwi¹zku z tym, ¿e nie wszystkie
przychodnie i poradnie maj¹ podobne internetowe konta dla
pacjentów, chorzy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ samodzielnego
uzupe³niania informacji o odbytych wizytach, za¿ywanych
lekach czy wynikach badañ diagnostycznych. Mo¿na te¿

wgrywaæ tu pliki np. ze zdjêciami, przeœwietleniami. Dziêki
tym informacjom lekarzowi ³atwiej bêdzie wybraæ w³aœciw¹
terapiê oraz przepisaæ najlepsze leki. Pacjent bêdzie móg³ te¿
œledziæ w internecie bezp³atne badania czy szczepienia,
z których bêdzie móg³ skorzystaæ. 

Sporym udogodnieniem bêdzie równie¿ mo¿liwoœæ zapisa-
nia siê na wizytê, wyboru terminu i lekarza za poœrednic-
twem sieci. W przypadku koniecznoœci odwo³ania wizyty
przez lekarza, system wystosuje wiadomoœæ do pacjenta za
poœrednictwem internetu oraz SMS-ów.

Wsparcie na remonty
Druga z wyró¿nionych unijnym wsparciem placówek, czy-

li zespó³ przychodni na Woli, pozyskane pieni¹dze przezna-
cza na remonty i modernizacje swoich budynków. Prace
w tym zakresie trwaj¹ tam ju¿ od 3 lat. 

Zmodernizowano m.in. pomieszczenia przychodni lekar-
skiej przy ul. P³ockiej i przeniesiono tam poradniê zdrowia
psychicznego. Bior¹c pod uwagê wiêksze zapotrzebowanie
na badania USG i mammografiê oraz zu¿ycie dotychczaso-
wego sprzêtu, za pieni¹dze z Unii kupiono tu aparat ultraso-
nograficzny i mammograf. £¹czna suma wydatków to 5 mln
z³, z czego 3 mln pokry³a UE.

Marta Maruna

Pieniądze z Unii dla warszawskich przychodni

KRYNICA ZDRÓJ 
– przyjedŸ po zdrowie i relaks!

Tylko teraz 
i tylko dla czytelników „Mieszkañca”

14-dniowy 
turnus profilaktyczny z zabiegami
w terminach 17.08–23.08.2010  – 735 z³
w terminach 25.08– 7.09.2010  – 1470 z³
w terminach 09.09–22.09.2010  – 1400 z³
dla czytelników „Mieszkañca” 5% rabatu

Informacje i rezerwacje pod telefonem 
18/471 20 76, 18/471 56 35

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 14.00-16.00

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

� 667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!
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W pi¹tek, 6 sierpnia,
przez Warszawê przesz³a
prawdziwa nawa³nica. Wie-
czorna burza trwa³a tylko kil-
kadziesi¹t minut, ale wyrz¹-

dzi³a ogromne straty. Nieste-
ty, w wiêkszoœci w naszej
czêœci stolicy. Tego dnia, je-
szcze przed pó³noc¹, stra¿acy
odebrali kilkaset zg³oszeñ
z b³aganiem o interwencjê.
Wawerczycy zg³aszali ze-
rwane linie wysokiego napiê-
cia, na Saskiej Kêpie drzewa

przygniot³y samochody,
a w blokach Goc³awia œciany
deszczu wdziera³y siê przez
okna do mieszkañ. Woda
m.in. zatopi³a fragment ul.

Grochowskiej (ten sam,
który by³ modernizowany po
ostatniej powodzi), a wichura
powali³a kilkaset drzew.
Czêœæ ulic by³a ca³kowicie
nieprzejezdna. Zalega³y na
nich potê¿ne pnie i konary.
Kilkadziesi¹t drzew zosta³o
wyrwanych lub po³amanych

tylko w Parku Skaryszew-
skim i na Bulwarze Stanis³a-
wa Augusta. Drzewa, zarów-
no te wieloletnie, jak i m³ode,
przewraca³y siê wszêdzie.

W przesi¹kniêtej ziemi, pod
naporem wiej¹cego z prêdko-
œci¹ 80 km/h wiatru, k³ad³y
siê na boiskach szkolnych,
terenach osiedlowych, ko-
œcielnych, rekreacyjnych.
Upadaj¹c niszczy³y poblisk¹
infrastrukturê. W niedawno
otwartej przychodni „Higie-

na” przy ul. Grochowskiej
jedno z drzew po³o¿y³o siê na
g³ównej bramie wejœciowej,
a upadaj¹cy olbrzymi klon
przy ul. Miñskiej, niczym za-
pa³kê, z³ama³ jedn¹ z ulicz-
nych latarni. Na kilka godzin
ten w³aœnie klon ca³kowicie
zablokowa³ ulicê. – Stra¿ po-

¿arna ju¿ zosta³a powiado-
miona – informowali w œrod-
ku nocy reportera „Mie-
szkañca” stra¿nicy miejscy,
którzy w tym miejscu poma-
gali kierowcy tira w bez-
piecznym wycofaniu ciê¿a-
rówki. Trzeba przyznaæ, ¿e
mimo nawa³u interwencji
stra¿ po¿arna szybko pora-
dzi³a sobie z odblokowaniem
nieprzejezdnych ulic i chod-
ników. Pochwaliæ nie mo¿na
s³u¿b energetycznych. Czêœæ

budynków na Pradze P³d. 
i w Wawrze nie mia³a pr¹du a¿
do minionego poniedzia³ku.

Niestety, synoptycy prze-
widuj¹, ¿e w zwi¹zku ze
zmianami klimatu mo¿e czê-
œciej dochodziæ do takich,
gwa³townych zjawisk atmo-
sferycznych. O ile nie potra-

fimy walczyæ z wiatrem,
o tyle mo¿emy staraæ siê za-
pobiegaæ burzowym podto-
pieniom. Tzn. miejscy sa-
morz¹dowcy i urzêdnicy
mog¹ to zrobiæ. Nie wystar-
czy ju¿ utrzymywanie dro¿-
nej kanalizacji. Postêpuje
urbanizacja i zabudowywa-
nie terenów, na których do
tej pory deszczówka mog³a
swobodnie wsi¹kaæ w zie-
miê. Wiêkszoœæ dewelope-
rów pragnie zalaæ betonem

ka¿dy centymetr kwadrato-
wy dzia³ki, na której inwe-
stuj¹. Chêæ zysku przes³ania
zdroworozs¹dkowe myœle-
nie. A skomasowana woda
sp³ywaj¹ca z betonowych
budynków i osiedli podmy-
wa i zalewa okolicê i nie jest
w stanie swobodnie sp³yn¹æ

kanalizacj¹. Narzêdzie do
przeciwdzia³ania takiemu
zjawisku maj¹ radni, którzy
okreœlaj¹ na poszczególnych
dzia³kach tzw. procent po-
wierzchni biologicznie czyn-
nej. Niestety, czêsto interes
deweloperów i inwestorów
jest przedk³adany nad inte-
res mieszkañców i jak poka-
zuje ¿ycie, tej biologicznie
czynnej powierzchni, jest po
prostu zbyt ma³o…

rosa

KRAJOBRAZ PO NAWAŁNICY
Trudno policzyæ straty, jakie na terenie „mieszkañco-
wych” dzielnic dokona³a ubieg³otygodniowa nawa³nica.
W Wawrze, Weso³ej, Rembertowie i na Pradze Po³udnie
z przera¿aj¹c¹ si³¹ hula³ wicher i sieka³ deszcz…

WYBORWYBORY SAMORZĄDOWE 2010Y SAMORZĄDOWE 2010
Uwaga! Komitety wyborcze! 

Przed nami wybory do samorz¹dów lokalnych. Tradycyjnie ju¿ redakcja „Mieszkañca” zaprasza
komitety wyborcze partii politycznych, ugrupowañ oraz samych mieszkañców do zaprezentowania na
naszych ³amach swoich programów i samych kandydatów do Sejmiku Mazowieckiego, Rady
Warszawy i Rad Dzielnic (zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej). Oczekujemy na Pañstwa 
w redakcji przy ul. Grenadierów 10 od 23 sierpnia br. 

Nasze telefony: (22) 813−43−83; 22 810−64−12; 
e−mail: redakcja@mieszkaniec.pl

Posesja przy ul. Chrzanowskiego.
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