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Broñ Bo¿e „kultowe”
i „renomowane”
Dajemy sob¹ manipulowaæ jak
dzieci. Tê sztukê wp³ywania na
ludzkie zachowania najlepiej opanowa³y firmy oferuj¹ce us³ugi.
Otwierasz restauracjê? Spowoduj, by w prasie ukaza³a siê choæby najdrobniejsza o niej wzmianka, ale koniecznie z u¿yciem
okreœlenia: „kultowa”. Masz pomys³ na prywatn¹ szko³ê czy
przedszkole? Koniecznie pamiêtaj u¿ywaæ w reklamie s³owo „renomowane”. Bêd¹ klienci, bêdzie
zarobek.
Ile naprawdê warte s¹ te marketingowe zaklêcia - widaæ np. na
przyk³adzie wyników tegorocznych matur. W Warszawie najlepiej napisali je m³odzi ludzie
z Rembertowa. Szukam po zwojach mózgowych i jakoœ nie mogê
sobie skojarzyæ, by tam by³y „kultowe” i „renomowane” - z punktu
widzenia „warszawki” licea. Tam
s¹ po prostu dobre, rzetelne, normalne szko³y, gdzie nie ma zadêcia, jest natomiast czas na naukê
i dobre podawanie wiadomoœci.
Pamiêtajmy te¿, ¿e teraz matura jest przepustk¹ na studia. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mo¿na napisaæ, ¿e jeœli chcesz by twoje
dziecko bez problemów dosta³o
siê na najbardziej oblegane wydzia³y Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki czy Szko³y
G³ównej Handlowej to zadbaj o to,
by znalaz³o siê dla niego miejsce
w najzwyklejszym liceum w Rembertowie. No tak, ale kto teraz zagwarantuje, ¿e jakiœ spec od marketingu nie postanowi nazwaæ je
„renomowanymi” i „kultowymi”.
I nie trafi doñ zwyk³a, normalna
m³odzie¿, lecz m³odzi szpanerzy
od wczesnych lat przygotowywania do wyœcigu szczurów? I Rembertów straci to, co tak piêknie
osi¹gn¹³?
Tomasz Szymański

10.07.2008 r.
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Rembertowskie lato w... m u n d u r k a c h !
Obowi¹zkowe mundurki przez ca³y rok szkolny
dzieli³y nauczycieli, uczniów i rodziców. Ale ¿eby
zajmowaæ siê tym tematem równie¿ w wakacje?
Wszystko za spraw¹ rembertowskiego
Zespo³u Szkó³ Nr 74 przy ul. Niepo³omickiej. Wchodz¹ca w sk³ad zespo³u Szko³a
Podstawowa Nr 254 bierze udzia³ w akcji
„Lato w Mieœcie”. W punkcie 5 regulaminu

akcji opracowanego przez dyrekcjê szko³y
czytamy, ¿e w czasie szkolnych wyjœæ
obowi¹zuje bia³a koszula z logo szko³y.

d o k o ń c z e n i e n a s t r.
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 Zaparkuj przy
Przyczó³ku str. 8
 Piknik nad
Balatonem str. 9
 Mieszkaniec na
luzie
str. 1 0
 Z miasta str. 14

REKLAMA

REKLAMA

ABUD

Ju¿ w nowej siedzibie!

OPTYK

ul. Patriotów 208
tel./fax 022 610 01 80, tel. 022 615-78-13

ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

MATERIAŁY BUDOWLANE







POLECA:
● pe³en asortyment szkie³
(do komputera, dla kierowców)
● du¿y wybór opraw
● realizacja recept
● wszelkie naprawy okularów
● szybka i profesjonalna obs³uga
pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

mieszalnia tynków i farb
systemy ociepleñ budynków
tynki i farby elewacyjne
siatka, styropian, we³na
p³yty g-k, profile, gipsy

BIURO PODRÓŻY

Ul. ZWYCIĘZCÓW 42
Te l . 6 7 2 − 5 6 − 5 8 , 6 7 2 − 5 6 − 6 0

TŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe – wszystkie języki

Warszawa
ul. Saska 8/91,
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12,
kom. 0501 733 468

e−mail: saskakepa@neckermann.pl

www.att.waw.pl

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

DACHY

Szwedzka 37

sprzedaż – wykonawstwo

Tel. 818−07−91
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
 Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
czynne 9−20, sobota 9−14

Warszawa-Rembertów
al. gen. A.Chruœciela 8
(przy dworcu PKP)
tel./fax 673−44−24
kom. 0601−215−778
www.dachbud.waw.pl

OSIR Praga P³d. zaprasza m³odzie¿ szkoln¹
w ramach akcji LATO W MIEŒCIE
do swoich obiektów
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1600.
Organizowane s¹ gry i zabawy.

WSTÊP BEZP£ATNY!
 P³ywalnia WODNIK ul. Abrahama 10
 P³ywalnia SZUWAREK ul. Kwatery G³ównej 13
 Hala sportowa SASKA ul. Angorska 2 (900-1500)

R A B A T
do

37%*

* przy 100% wp³acie

ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,
(022) 870 27 17
od pon. do pt. 917
sob. 913

Wrócić do swoich...

Fotografuj¹c w czasie uroczystego ingresu naszego nowego arcybiskupa ks. Henryka Hosera, który czêœæ ¿ycia, jako misjonarz,
spêdzi³ w Afryce, nasz³y mnie takie oto refleksje ³¹cz¹ce jeden z moich pobytów na Czarnym L¹dzie z objêciem Diecezji Warszawsko-Praskiej przez nowego Ordynariusza.
Dziesiêæ lat temu samotnie przemierza³em bezdro¿a Afryki Wschodniej. Samotny
Europejczyk, w sercu Afryki stanowi ³atwy
i ³akomy k¹sek dla dobrze zorganizowanych
w tym rejonie grup przestêpczych i zbrojnych. Tak te¿ sta³o siê ze mn¹. Nie wchodz¹c
w szczegó³y, moje ¿ycie by³o na tyle powa¿-

nie zagro¿one, ¿e musia³em ukradkiem, niepostrze¿enie przedostaæ siê z jednego kraju
do innego. Nie by³a to ³atwa operacja zwa¿ywszy, ¿e w g³êbi Czarnego L¹du „bia³y”
jednak rzuca siê w oczy...
Skoro dziœ Szanowny „Mieszkaniec”
drukuje mój felieton, to znaczy, ¿e ucieczka
siê uda³a. I nie mog³o byæ inaczej, bo nad
moj¹, typowo polsk¹ fantazj¹ w nara¿aniu
siê na ró¿ne niebezpieczeñstwa, górê wziê³a chêæ powrotu do swoich. Do mamy,
która mnie urodzi³a, ¿ony, która pokocha³a, do syna, którego trzeba wychowaæ.
W czasie ucieczki spotka³em zakonnicê.
Bia³¹, drobn¹ kobietê, która w „cywilnym”
ubraniu równie¿ samotnie (choæ zapewne
z wiêksz¹ przychylnoœci¹ Najwy¿szego)
przemierza³a œcie¿ki sawanny i buszu. Od
siedmiu lat. I wtedy zrozumia³em, jak twardym musi byæ Europejczyk, ¿eby dawaæ sobie radê w prawdziwej Afryce. Przypomnia³em sobie to zdarzenie, gdy w koœciele œw. Floriana, 28 czerwca, w swojej ingresowej homilii, ks. abp. Henryk Hoser,
nowy ordynariusz Diecezji Warszawsko-

Praskiej wypowiedzia³ nastêpuj¹ce s³owa:
„Po trzydziestu czterech latach nieobecnoœci wracam do siebie i do swoich!” Arcybiskup Hoser gros z tych lat spêdzi³ w³aœnie na misji w afrykañskiej Rwandzie
ogarniêtej walkami pomiêdzy plemionami
Tutsi i Hutu. I wtedy pomyœla³em, ¿e mo¿e dlatego, ¿e mieszkañcy Pragi, którzy
poprzez pokolenia doœwiadczali cierpieñ
i tragicznych prze¿yæ dziejowych potrzebuj¹ silnego i doœwiadczonego pasterza...
Na tronie katedralnym zasiad³ ksi¹dz
zahartowany afrykañskim s³oñcem, wiatrem, deszczem i nieludzk¹ wrêcz tragedi¹
wojny domowej. Wróci³ do swoich. Wróci³
na ziemiê, która Go urodzi³a, do Miasta,
które pokocha³ i do ludu, który ci¹gle
trzeba wychowywaæ.
Nie pozostaje nic innego, jak ¿yczyæ
„Szczêœæ Bo¿e!” Ksiêdzu Arcybiskupowi
w kierowaniu Warszawsko-Prask¹ owczarni¹, bo moje skromne afrykañskie prze¿ycia
daj¹ mi pewnoœæ, ¿e si³ i doœwiadczenia w pasterzowaniu, to nasz ordynariusz abp Henryk
Hoser ma wystarczaj¹co. Adam Rosiński

Inscenizacja bitwy polsko-szwedzkiej o Warszawê z 1656 roku

S Z W E D Z I W WA R S Z AW I E
W sobotê 19 lipca br. w Parku Skaryszewskim (Wyspa OWS – od ul. Kinowej i ul. Stanis³awa Augusta) odbêdzie siê najwiêksza
impreza historyczno-plenerowa organizowana w tym roku w Warszawie.
Bêdzie to jedyna mo¿liwoœæ
obejrzenia na ¿ywo Bitwy o Warszawê z 1656 roku - najwiêkszej
bitwy w dziejach wojen polskoszwedzkich, rozegranej w czasie
tzw. „Potopu szwedzkiego”. Nie

zabraknie równie¿ atrakcji – pospolitego ruszenia, kawalerii, obozowiska z tamtych lat, a nawet samego króla Jana Kazimierza.
W programie organizatorzy
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³u-

dnie i Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie przygotowali
m.in.: 19 lipca br. od godz.
10.00 - udostêpnianie obozowisk osobom zwiedzaj¹cym;
prezentacje ubiorów militarnych, uzbrojenia, zwyczajów
obozowych, pokaz musztry, pokazy szermiercze; w godz.
15.00–17.00 - inscenizacja batalii; od 18.00 - 20.00 - zwiedzanie obozowiska; 20 lipca

br. od godz.10.00 - koncerty
muzyki dawnej, prezentacja
zwyczajów obozowych i rzemios³a dawnego, rozstrzygniêcie konkursu na najlepiej zorganizowan¹ grupê z tamtej epoki.
Patronat nad inscenizacj¹ objêli: Tomas Bertelman - Ambasador Szwecji, Adam Struzik Marsza³ek Województwa Mazowieckiego, Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st.
Warszawy, Tomasz Kucharski –
Burmistrz Dzielnicy Praga Po³udnie. Imprezê patronatem
medialnym objêli: TVP Warszawa, Radio Warszawa, Mieszkaniec, Super Express. (ab)
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– To jest mundurek naszych dzieci
– mówi pragn¹ca zachowaæ anonimowoœæ matka jednej z uczennic. – Musz¹ go zak³adaæ na ka¿de wyjœcie, czyli praktycznie codziennie. A my, rodzice, musimy
mieæ piêæ takich zestawów albo
codziennie go praæ i modliæ siê,
aby wysech³. Faktycznie, o tym,
¿e w wakacje dzieci brudz¹ siê
trochê bardziej ni¿ w czasie roku

szkolnego wie ka¿dy, kto mia³
z dzieæmi kontakt. Dla potrzeb
dokumentacji jedno z dzieci prezentuje umorusan¹ koszulkê po
ca³ym dniu wakacyjnych zajêæ
i czyœciutki mundurek (zdjêcie na
str. 1).
Czy gdyby trzymany przez
dziecko œnie¿no-bia³y mundurek
wygl¹da³ tak jak koszulka, to
przynosi³by chlubê szkole? Na
pewno nie. W nastawieniu do
mundurków trzeba umieæ znaleŸæ
granicê, w której zwolennik staje

siê fanatykiem. Bo jeœli siê tego
nie zrobi to strac¹ najm³odsi,
którym wakacje winny siê tylko
pozytywnie kojarzyæ. Najgorsze
we wprowadzonym przez szko³ê
wakacyjnym regulaminie jest to,
¿e dzieci, które nie maj¹ obowi¹zkowego stroju... nie mog¹ uczestniczyæ w wyjœciach na wycieczki
i basen. - Szkoda, ¿e jeszcze nie
trzeba mieæ k¹pielówek z logo
szko³y lub czepka! – ironicznie
komentuje inna z roz³oszczonych
przepisem matek.

Ale rzeczywistoœæ nie jest humorystyczna. Dzieci mówi¹, ¿e
ju¿ dosz³o do sytuacji, w której nauczycielki zabroni³y jednemu
z ch³opców pójœæ z grup¹ na basen, bo nie mia³ mundurka.
Podobno dziecko bardzo siê zdenerwowa³o i w tej sytuacji chcia³o
uciec ze szko³y. Nauczycielki ucznia nie wypuœci³y. Dosz³o do szarpaniny. Sprawdzamy na ile relacja
dzieci jest prawdziwa. Czekamy
na wyjaœnienia tej sprawy przez
dyrekcjê szko³y.
borek

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Telefon Bezpieczeñstwa
Od pocz¹tku czerwca dzia³a Telefon Bezpieczeñstwa
dla zagranicznych turystów.
Pod bezp³atnym numerem 0
800 200 300, obs³uguj¹cym
po³¹czenia z sieci stacjonarnej oraz pod numerem 0 608
599 999, obs³uguj¹cym po³¹czenia z sieci komórkowych
mo¿na uzyskaæ informacje
o zasadach bezpiecznego
podró¿owania po Polsce.
Mo¿na tak¿e przekazaæ spostrze¿enia na temat bezpieczeñstwa w miejscach odwiedzanych
przez turystów. Ka¿da dzwoni¹ca
osoba otrzyma pe³n¹ informacjê
o s³u¿bach ratunkowych, numery
telefonów alarmowych oraz porady, jak zachowaæ siê w czasie kolizji lub wypadku drogowego, jak
powinien zachowaæ siê turysta,
jeœli zostanie pokrzywdzony
w wyniku przestêpstwa. Osoby
odbieraj¹ce telefon bêd¹ œciœle
wspó³pracowa³y z oficerem dy¿urnym kraju KGP. W typowych
sytuacjach obs³uga bêdzie podawa³a w³aœciwe numery telefonów
odpowiednich s³u¿b: policji, pogotowia, stra¿y po¿arnej, pomocy
drogowej i informacji turystycznej.
Do 30 wrzeœnia dy¿uruj¹cy przy
nim informatorzy bêd¹ pomagaæ
zagranicznym turystom doradzaj¹c, jak bezpiecznie podró¿owaæ
po naszym kraju. Wczasowicze
odwiedzaj¹cy Polskê bêd¹ mogli
uzyskaæ pomoc w jêzykach: angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Telefon dzia³a codziennie w godzinach 10.00-22.00.
Wpadka w tramwaju
Policyjni wywiadowcy zatrzymali na gor¹cym uczynku z³odzieja kieszonkowego. 59-letni
Ignacy B. w tramwaju linii 9
ukrad³ jednemu z pasa¿erów telefon komórkowy. Dzia³a³ na
oczach policjantów, którzy dostrzegli jak mê¿czyzna podcho-

dzi do siedz¹cego pasa¿era
i wk³ada mu rêkê do kieszeni.
Po chwili trzyma³ ju¿ w d³oni telefon komórkowy. Policjanci zareagowali natychmiast.
Pokrzywdzony nawet nie zd¹¿y³ siê zorientowaæ, ¿e zosta³
okradziony. Wartoœæ telefonu
oszacowa³ na kwotê 300 z³otych.
59-letni Ignacy B. zosta³ zatrzymany i trafi³ do policyjnego aresztu.
Przetrzymywana
w agencji towarzyskiej
Wszystko zaczê³o siê od informacji przekazanej dy¿urnemu
KSP przez jednego z taksówkarzy. Z jego relacji wynika³o, ¿e
otrzyma³ on zlecenie zrobienia zakupów i dostarczenia ich do jednego z domów na Pradze Po³udnie. Podczas odbierania zamówienia i p³acenia za us³ugê, kobieta z salonu masa¿u usytuowanego pod tym adresem przekaza³a mu kartkê z proœb¹ o pomoc.
Natychmiast po otrzymaniu tej informacji na miejsce pojechali kryminalni z Pragi Po³udnie. Zatrzymali dziesiêciu mê¿czyzn, którzy
byli bardzo agresywni, policjanci
musieli skuæ ich kajdankami.
Przes³uchana 26-letnia Anna W.
zezna³a, ¿e w salonie masa¿u
przetrzymywana by³a wbrew w³asnej woli.
Na podstawie zebranych dowodów policjanci przedstawili zarzut pozbawienia wolnoœci trzem
zatrzymanym: 40-letniemu Piotrowi K., 43-letniemu Robertowi
G. i 34-letniemu Marcinowi P. Zarzut us³ysza³ równie¿ 24-letni Krystian K., przy którym podczas
przeszukania policjanci znaleŸli
poszukiwany przez policjantów
z Serocka telefon komórkowy.
Odpowie za paserstwo.

***

Z dniem 1 lipca br. decyzj¹
komendanta sto³ecznego Policji
zosta³ zlikwidowany posterunek
Policji na terenie targowiska
Stadionu X-lecia.
toms

Odzyskali podrobiony towar
za milion z³otych
Podrabiane buty, spodnie, koszulki, dresy, czapki i plecaki
znanych zachodnich marek wartoœci miliona z³otych zarekwirowali na stoiskach wokó³ Stadionu X-lecia po³udniowo-prascy
policjanci zajmuj¹cy siê zwalczaniem przestêpczoœci gospodarczej. Zatrzymali piêciu obcokrajowców: obywateli Indii, Sri
Lanki, Armenii i Hiszpanii.
Towar zosta³ przemycony do Polski najprawdopodobniej
z Turcji i Chin, choæ nie wykluczaj¹, ¿e czêœæ mog³a zostaæ wyprodukowana tu na miejscu, w naszym kraju.
Trzy tygodnie temu policjanci podczas podobnej kontroli stoisk wokó³ by³ego Stadionu X-Lecia, zatrzymali trzy osoby i zabezpieczyli towar wart prawie 500 tys. z³otych.
(t)
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skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl

 ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
 Pu³awska 26A
tel. 424−06−60; 0510 834 834
Montaż TV SAT POLSAT CYFROWY

TA D E X
OPONY
Warszawa,
ul. Ostrobramska 38b
tel. 610 60 05
 Monta¿ i wywa¿anie
komputerowe
 Sezonowe przechowywanie
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg

Nie masz czasu biegaæ po salonach,
oczekujesz profesjonalnej obs³ugi

Us³ugi kosmetyczne
z dojazdem do klienta
masa¿ twarzy
zabieg na twarz
zabieg wyszczuplaj¹cy na cia³o
masa¿ relaksacyjny ca³ego cia³a
manicure, pedicure, henna

Tel. 782−959−762

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 KARNETY NA SEZON LETNI!

Hurtownia Optyczna
Hurt-Detal

Okulary tylko

49,−*
oprawa + szk³a + robocizna

ul. Majdańska 7
tel. 022 612−00−03
*szczegó³y promocji w hurtowni

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych, bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach: 13, 15, 17, 20, 22, 25, 29 VII.
Zapisy i informacje w godz. 14.00-22.00 pod numerami telefonu:
(022) 679-22-47, 0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl
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„Społem” WSS
Praga Południe
i EKOLOGIA
Ekologia z greckiego oikos – dom, œrodowisko + logos – nauka, s³owo (S³ownik
wyrazów obcych) jest nauk¹ o tym, co nas
otacza i warunkach, w jakich ¿yjemy.
A „jak sobie poœcielisz tak siê wyœpisz”
mówi stare przys³owie. Czyli obiektywnym
czynnikiem naszego zadowolenia, zdrowia
jest œrodowisko, w którym ¿yjemy.
Czyste, pozbawione zanieczyszczeñ nie tylko fizycznych, ale i estetycznych. Wszak widok œwie¿ej zieleni nastraja nas radoœci¹, w przeciwieñstwie do sterty œmieci.
Ale najwiêkszy wp³yw na nasze samopoczucie i zdrowie
ma ¿ywnoœæ.
¯ywnoœæ zajmuje szczególn¹ pozycjê w relacji cz³owiek
– œrodowisko. Stanowi ona jedno z wa¿niejszych ogniw
³¹cz¹cych cz³owieka i otaczaj¹cy œwiat. Nie mo¿na nie doceniæ jej rangi.
Z³a, niezdrowa ¿ywnoœæ bywa³a przyczyn¹ upadków potêg cywilizacyjnych. Jedna z hipotez dotycz¹cych upadku
Rzymu mówi o degrengoladzie umys³owej elit spowodowanej o³owic¹ wywo³an¹ ska¿on¹ wod¹ pochodz¹ca
z o³owianych rur wodoci¹gowych.
„¯ywnoœæ to ¿ycie, zdrowie i prawid³owy rozwój dzieci,
w³aœciwa kondycja biologiczna narodu”. Ale tylko wtedy,
gdy jest to ¿ywnoœæ o wysokiej wartoœci biologicznej tzn.
zawiera du¿e iloœci cennych sk³adników pokarmowych jak
bia³ko, witaminy, a jednoczeœnie nie zawiera substancji,
które obni¿aj¹ jej wartoœæ np. azotanów, mykotoksyn, czy
pestycydów.

Po zach³yœniêciu siê postêpem technicznym i technologicznym ogólnie tzw. nowoczesnoœci¹ nikt nie zwraca³
uwagi na skutki uboczne wyrobów chemicznych.
Jak zwykle zawini³a ludzka niefrasobliwoœæ? Gdy zasypa³y nas miliony sztuk niezniszczalnych toreb – reklamówek, gdy nasze organizmy zaczê³y buntowaæ siê po
spo¿yciu nadmiernie przetworzonej i nadmiernie zanieczyszczonej ulepszaczami chemicznymi ¿ywnoœci, sta³o
siê jasne, ¿e nale¿y szukaæ rozwi¹zañ alternatywnych,
w tym powrót do zaniechanych materia³ów i metod produkcji oraz upraw.

Tak narodzi³a siê
œwiadomoœæ ekologiczna
To bezpoœrednio konsumenci wymogli na handlu i producentach dostêp do zdrowszej ¿ywnoœci i naturalnych
materia³ów. Zrozumieliœmy, ¿e „¿ywnoœæ mo¿e byæ lekiem, a lek ¿ywnoœci¹”. Choæ myœl tê wypowiedzia³ ju¿
Hipokrates, to dopiero teraz nabra³a nowego znaczenia.
Dlatego coraz chêtniej siêgamy po produkty z roœlin,
o których wiedzieliœmy, ¿e s¹ zdrowe, ale przegra³y z tzw.
wydajnoœci¹. Do ³ask powraca orkisz, proso, amarantus.
Aby produkty zyska³y miano ekologicznych nie wystarczy samo zapewnienie producenta czy dostawcy. Wyroby
te musz¹ sprostaæ surowym wymogom.
Produktem ekologicznym mo¿na nazwaæ tylko taki produkt, który posiada certyfikat potwierdzaj¹cy ekologiczne pochodzenie produktu. Jest jego jedynym gwarantem.
¯ywnoœæ ekologiczna pochodzi z gospodarstw ekologicznych, gdzie jest wytwarzana bez udzia³u nawozów
sztucznych, chemicznych œrodków ochrony roœlin oraz antybiotyków i hormonów. Przetworzone produkty rolnictwa
ekologicznego nie zawieraj¹ syntetycznych aromatów,
barwników, konserwantów i polepszaczy.
W ich produkcji nie stosuje siê metod in¿ynierii genetycznej (GMO). S¹ rozpoznawalne na rynku ¿ywnoœciowym poprzez specjalne oznakowanie. Certyfikaty wydaj¹
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jednostki certyfikuj¹ce upowa¿nione przez Ministra Rolnictwa i Wsi.
Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym ma na celu nadzorowanie ca³ego procesu wytwarzania - od momentu zasiewu roœlin poprzez
ca³y okres wegetacji i zbioru oraz przetwarzania produktu.
Mniejsza wydajnoœæ i wiêksza pracoch³onnoœæ przy produkowaniu ¿ywnoœci naturalnej sprawiaj¹, ¿e ceny te¿
w sposób niejako naturalny s¹ wy¿sze od produkcji wielkotowarowej.
Produkty ekologiczne s¹ oznaczane znakami towarowymi. Najpopularniejsze znaki to:

Europejski znak
Rolnictwo ekologiczne
Europejski znak jednolite
dla ca³ej UE
logo produkcji ekologicznej

Polski znak ekologiczny
EKOLAND
najbardziej znanym i rozpoznawalnym
na rynku krajowym znakiem,
kojarzonym z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹
jest logo Stowarzyszenia Producentów
¯ywnoœci Metodami Ekologicznymi
„Ekoland”

Identyfikacja ¿ywnoœci ekologicznej jest ³atwa dziêki
jednoznacznemu oznakowaniu na etykietach produktów.
Konieczne informacje to: nazwa produktu, nazwisko lub
nazwa i adres producenta, informacja o ekologicznym
sposobie produkcji najczêœciej sformu³owana „Produkt
rolnictwa ekologicznego”, Rolnictwo ekologiczne - kontro-

la WE, nazwa lub numer jednostki certyfikuj¹cej (logo)
oraz numer certyfikatu gospodarstwa, nazwa lub logo stowarzyszenia rolników ekologicznych np. „Ekoland”, europejskie logo rolnictwa ekologicznego.
Zgodnie z Deklaracj¹ z Rio oraz Agend¹ 21 – dokumentami przyjêtymi podczas Szczytu Ziemi, który odby³ siê 1999
roku w Rio de Janeiro pod auspicjami Organizacji Narodów
Zjednoczonych – odpowiedzialnoœæ za dzia³ania proekologiczne powinny ponosiæ nie tylko organy administracji pañstwowej, ale tak¿e przedsiêbiorstwa oraz konsumenci.
Do sklepów Spo³em WSS Praga Po³udnie ¿ywnoœæ ekologiczn¹ wprowadziliœmy ju¿ w marcu 2005 r. Obecnie
¿ywnoœæ tê posiadamy w 10 wiêkszych sklepach:
 ul. Paryska 11/15
 ul. Samolotowa 2
 ul. Szaserów 124
 ul. Che³m¿yñska 41
 al. Dzieci Polskich 17
 ul. Trakt Lubelski 163
 ul. Kajki 69
 ul. Patriotów 172
 ul. Idzikowskiego 3 (Sulejówek)
a w DOMU HANDLOWYM „UNIVERSAM” przy ul. Grochowskiej 207 znajduje siê najbogatsza oferta towarowa.
Rozpoczêliœmy swoje dzia³ania poprzez wspó³pracê
z firm¹ SYMBIO z Lublina produkuj¹c¹ i wprowadzaj¹c¹
na rynek produkty ekologiczne. Na pocz¹tku oferowaliœmy
do sprzeda¿y soki, syropy, d¿emy oraz inne przetwory
owocowe.
Wraz ze zwiêkszonym zainteresowaniem ¿ywnoœci¹
ekologiczn¹ oferta zosta³a rozszerzona o m¹ki, kasze,
makarony, otrêby, p³atki zbo¿owe, wêdliny, oliwy, miody,
bakalie, kawê, œmietankê do kawy, ciasteczka, przyprawy,
dania w proszku oraz piwo, wino, nalewki z owocami.

Prowadzimy te¿ sprzeda¿ produktów dla niemowl¹t
i ma³ych dzieci firmy HiPP najwiêkszym na œwiecie przetwórc¹ surowców z rolnictwa ekologicznego.
Obecnie oferujemy do sprzeda¿y i k³adziemy du¿y nacisk na ¿ywnoœæ ekologiczn¹ œwie¿¹ tj. nabia³ i pieczywo
oraz wyroby garma¿eryjne jak pierogi, pampuchy, krokiety, naleœniki, uszka, kopytka.
W grupie towarowej nabia³u na naszych pó³kach znajduje siê g³ównie mleko, mas³o, twaróg, bryndza, ser ¿ó³ty
Sprzedajemy bardzo du¿e iloœci jaj kur rodzimych zielononó¿ek z atestowanych gospodarstw rolniczych, które s¹
ca³kowicie naturalnym produktem.
Natomiast pieczywo jako podstawa w polskiej tradycji
¿ywieniowej otrzymujemy z dwóch piekarni, g³ównie z piekarni „Stanis³awowska” z Grochowa – chleb amarantusowy, ¿ytni, staropolski, orkiszowy, bu³eczki razowe, podp³omyki. Równie¿ do produkcji stosowana jest m¹ka z ziarna,
które pochodzi z ekologicznych gospodarstw rolniczych
posiadaj¹cych certyfikat.
Chleb jest pieczony na zakwasie, który zawiera pomocne naszym systemom: trawiennemu i immunologicznemu bakterie kwasu mlekowego i dziêki nim pieczywo
nabiera wyj¹tkowych walorów od¿ywczych i zdrowotnych.
Wszystkie produkty ekologiczne w naszej sieci s¹ oferowane do sprzeda¿y w utworzonych stoiskach o ró¿nej
wielkoœci. Charakteryzuj¹ siê zunifikowan¹ wizualizacj¹:
widoczne napisy nad stoiskiem „Produkty ekologiczne”,
obudowane drewnem rega³y, charakterystyczne listwy
i wywieszki cenowe z logo „EKO PRODUKT”, ulotki
„PODEJMIJ EKO DECYZJÊ”.

Te produkty, które nie mog¹ byæ prezentowane w stoiskach np. ze wzglêdu na wymogi w zakresie przechowywania, aby u³atwiæ ich identyfikacjê s¹ tak samo specjalnie oznaczone.
Jako, ¿e ekologia nie tylko odnosi siê do ¿ywnoœci ekologicznej, lecz równie¿ do dba³oœci o nasze œrodowisko, to
jednak miliony toreb „jednorazówek” powiêkszaj¹ niezniszczaln¹ stertê œmieci, niszcz¹ nasz¹ przyrodê. Wiele zale¿y od konsumentów. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ rezygnacji z pozornych wygód. Wystarczy mieæ ze sob¹ estetyczn¹ torbê na zakupy, jak czyni³y to nasze mamy, babcie, a niektórzy u¿ywaj¹ ich do dziœ.
W naszych sklepach torby na zakupy wyeksponowane
s¹ na stojakach obok stoisk z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹,
a obecnie równie¿ przy kasach.
W pocz¹tkowej fazie wdra¿ania Programu Ekologicznego Spo³em ju¿ w 2005 roku by³y dostêpne torby p³ócienne
(bawe³niane) we wszystkich naszych 54 placówkach.
W po³owie 2007 roku w sklepach z ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹ w³¹czono do sprzeda¿y torby biodegradowalne, które
ulegaj¹ szybko naturalnemu rozk³adowi oraz torby z polipropylenu podlegaj¹ce recyklingowi.
Torby te maj¹ du¿¹ pojemnoœæ i wytrzyma³oœæ, które
zdecydowanie u³atwiaj¹ przenoszenie ciê¿kich zakupów.
S¹ one wielokrotnego u¿ytku wygodne i estetyczne
Najwiêkszy wp³yw na nasze zdrowie i otoczenie mamy my sami, zarówno sprzedaj¹cy jak i kupuj¹cy.
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie zaprasza do swoich
sklepów.
AS 2008
Janina Adamkowska

Marywilska – realna i bliska
Rozmowa z Cezarym Bunkiewiczem prezesem
spó³ki „Kupiec Warszawski” grupuj¹cej kupców prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
przed Stadionem X-lecia.
- Ostatnio eksponowany
jest konflikt pomiêdzy kupcami chc¹cymi przenieœæ siê na
ul. Marywilsk¹, a kupcami
oczekuj¹cymi lokalizacji przy
ul. Radzymiñskiej. Pan jest za
Marywilsk¹. Dlaczego?
- Bo to jedyna realna szansa dla
kupców, tak pod wzglêdem lokalizacji przysz³ego Eurojarmarku
jak i pod wzglêdem kosztów jakie
poszczególny kupiec bêdzie musia³ ponieœæ na stworzenie sobie
nowego miejsca pracy.
- S³ysza³em, ¿e ostatnio coraz czêstsze s¹ przypadki
uniemo¿liwiania pracy kupcom, popieraj¹cym lokalizacjê przy Marywilskiej. Rzeczywiœcie czêsto zdarzaj¹ siê
zapchane zamki i uszkodzone
k³ódki i kupcy nie mog¹ otworzyæ swoich pawilonów?

- Nie chcia³bym o tym
mówiæ. Nie z³apaliœmy sprawców „za rêkê”.Dziwnym zbiegiem okolicznoœci te zdarzenia
dotykaj¹ tylko kupców chc¹cych przejœæ na targowisko
przy ul. Marywilskiej. Ale
o konfliktach stop. Pomówmy
o pozytywach.
- A jakie s¹ te pozytywy?
- Ano takie, ¿e ju¿ nied³ugo
czêœæ kupców przeniesie siê na
nowe targowisko. Miasto ju¿
przygotowuje teren przy ul.
Marywilskiej.
- To kiedy, realnie, kupcy
zaczn¹ tam inwestowaæ?
- Jak tylko podpiszemy
z Miastem umowê dzier¿awy
terenu.
- Czyli?
- To zale¿y teraz od Rady
Warszawy. Liczymy, ¿e jeszcze

„Eurojarmark” w liczbach











Powierzchnia dzia³ek – 31 ha
Na drogi przeznaczono 3 ha
Miejsc parkingowych - 3560
2 x 12 hal w ci¹gu 3 lat
D³ugoœæ hali 140 – 150 m
Szerokoœæ hali 25 – 30 m
Powierzchnia hali – ok. 3500 m2
Iloœæ stanowisk w ka¿dej z hal - 125 – 130
Czas budowy jednej hali – ok. 4 miesiêcy
Ca³kowity koszt inwestycji - ok. 170 mln z³.
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w lipcu, a najpóŸniej w sierpniu.
- Ile hal chcecie tam wybudowaæ?
- W pierwszym okresie funkcjonowania targowiska powstanie osiem hal.
- Co to znaczy „w pierwszym okresie”?
- Czyli od opuszczenia targowiska pod Stadionem X-lecia,
do oddania nastêpnych hal
w koñcu 2009 roku.
- Czyli, patrz¹c na statystyki (ramka obok – przyp. red.)
na pocz¹tku chcecie zagwarantowaæ miejsca pracy dla
oko³o tysi¹ca kupców. A ilu
kupców w ogóle planuje przeprowadzkê na Marywilsk¹?
- Na pocz¹tku roku 2007 na
stadionie X-lecia dzia³a³o przesz³o 2760 podmiotów, z czego
akces przejœcia na nowe targowisko na Marywilskiej wyrazi³o

2440 podmiotów. Obecnie przy
tym akcesie pozostaje 2200
podmiotów i ci¹gle przybywaj¹
nowi. Nale¿y tu dodaæ, ¿e
w czasie „zawieruchy” w okresie od lipca do grudnia 2007 r.
wielu handlowców (oko³o 200)
zrezygnowa³o z dzia³alnoœci
przechodz¹c na emerytury,
a grupa oko³o 500 osób znalaz³a
sobie nowe miejsca pracy.
- Jesteœcie otwarci równie¿
na kupców z konkurencyjnego Stowarzyszenia Kupców
„Stadion”, które optuje za lokalizacj¹ przy ul. Radzymiñskiej? Widzia³em dokumenty
spó³ki zwi¹zanej z CHD „Stadion”, z których wynika, ¿e
jeœli ktoœ zg³osi³ u Was akces
na Marywilsk¹, to nie mo¿e
staraæ siê u nich o lokalizacjê
przy Radzymiñskiej...
- Celem spó³ki „Kupiec Warszawski” jest zapewnienie

miejsc pracy wszystkim kupcom, którzy chc¹ handlowaæ
przy Marywilskiej. Kupcy maj¹
wolny wybór, ale nie kryjemy,
¿e zale¿y nam, aby jak najwiêcej kupców przesz³o na Marywilsk¹, czyli w jedyne realne
i bliskie czasowo miejsce...
- Z jakimi kosztami musi liczyæ siê kupiec chc¹cy uzyskaæ miejsce na targowisku
przy ul. Marywilskiej?
- Ca³kowity koszt oddania
20-metrowego boksu bêdzie
kszta³towa³ siê w granicach 25
tysiêcy z³otych. Ale chcemy
zrobiæ w ten sposób, aby kupcy
w póŸniejszym okresie, uzyskali czêœciowy zwrot zainwestowanych pieniêdzy.
- To znaczy?
- Planujemy comiesiêczne
odliczanie od czynszu czêœci
poniesionych kosztów. Dziêki
temu do kupców wróci przesz³o

po³owa zainwestowanych pieniêdzy.
- A proszê mi powiedzieæ,
jak skomunikowane ma byæ
targowisko przy ul. Marywilskiej? Niektórzy kupcy obawiaj¹ siê, czy klienci tam
przyjad¹...
- Przyjad¹. Miasto zagwarantowa³o, ¿e doprowadzi dobre
komunikacyjnie drogi do targowiska przy Marywilskiej. Ju¿
jest remontowany dworzec kolejowy Warszawa ¯erañ. Maj¹
byæ dodatkowo dwie linie autobusowe z ul. Modliñskiej, z pêtli na ¯eraniu. Odczuwamy du¿e zrozumienie ze strony w³adz
Miasta. W 2011 roku jest planowana budowa Mostu Pó³nocnego. Komunikacyjnie bêdzie
super.
- A jak bêdzie z bezpieczeñstwem na nowym targowisku?
- Oczywiœcie bêdzie profesjonalna ochrona, a ca³y teren
„Eurojarmarku” bêdzie ogrodzony i monitorowany Bêdzie
znacznie bezpieczniej ni¿ przed
stadionem.
- Udzia³owcem „Kupca
Warszawskiego” jest firma
„Damis”, która zarz¹dza³a
dawnym „Jarmarkiem Europa”. Niektórym kupcom to siê
nie podoba...
- Tu nie chodzi o to, czy siê
podoba, czy nie, ale o to ¿eby
kupcy m¹drze i z przysz³oœci¹
zainwestowali. Nie ma w Warszawie firmy z wiêkszym doœwiadczeniem w organizowaniu i zarz¹dzaniu wielkim targowiskiem ni¿ firma „Damis”.
Za czasów „Damisu” kupcom
ze Stadionu X-lecia ¿y³o siê dobrze. Pracowali ciê¿ko, ale zarabiali. A poza tym wiêkszoœæ
udzia³ów w „Kupcu Warszawskim” nale¿y do kupców, a nie
„Damisu”.
borek
REKLAMA
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ZARZ¥D DZIELNICY PRAGA PO£UDNIE M. ST. WARSZAWY
ZAPRASZA DZIECI I M£ODZIE¯ DO UDZIA£U W PROGRAMIE

L AT O W M I E Œ C I E 2 0 0 8
Punkty oferuj¹ce ca³odzienn¹ opiekê zapraszaj¹ dzieci w godz. 7.30-16.30
Szko³a Podstawowa nr 60
Szko³a Podstawowa nr 141
Szko³a Podstawowa nr 185

ul. Zbaraska 3
ul. Szaserów 117
ul. Bora Komorowskiego 31

Szko³a Podstawowa nr 246
Szko³a Podstawowa nr 279
Gimnazjum nr 18
Gimnazjum nr 19
Gimnazjum nr 24
XIV Ogród Jordanowski
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Szko³a Podstawowa nr 72
Szko³a Podstawowa nr 120
Zespó³ Szkó³ Integracyjnych nr 75
Gimnazjum nr 22
Gimnazjum nr 23
Gimnazjum nr 27
XII Ogród Jordanowski
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Bia³owieska 22
ul. Cyrklowa 1
ul. Angorska 2
ul. Zwyciêzców 7/9
ul. Kobielska 5
ul. Nobla 18/26
ul. Pawlikowskiego 3
ul. Paca 44
ul. Miêdzyborska 70
ul. Bartosika 5
ul. Boremlowska 6/12
ul. Tarnowiecka 4
ul. Abrahama 10
ul. Kwatery G³ównej 11
ul. Abrahama 10
ul. Dwernickiego 29a

Anna Ostaszewska
Gra¿yna Pawelec
Ma³gorzata Koch
Waldemar Krukowski
Jadwiga Burkacka
Dorota Ko³aciñska
El¿bieta Ratyñska-Sidor
Jolanta Szewczyk
Jolanta Pyrzanowska
Wies³awa Maj
Lucyna Melcer
Wanda Mielczarek
Alina Staniszewska
Katarzyna Gajewska
Artur Rosik
Katarzyna Ludwiniak
Jolanta Kêpka
Edyta Trêbicka
Jolanta Skrzyczewska
Jolanta Skrzyczewska

Placówki wydaj¹ bezp³atne drugie œniadania/podwieczorki i obiady - zg³oszenia do godz. 9.00

W programie m.in.

tel. 810-28-82
tel. 610-67-72
tel. 613-58-78

23.06 - 25.07.08
23.06 - 25.07.08
23.06 - 25.07.08

tel. 810-23-01
tel. 810-35-44
tel. 617-57-24
tel. 617-74-13
tel. 610-08-91
tel. 617-59-62
tel. 613-55-46
tel. 810-28-69
tel. 810-32-44
tel. 671-33-72
tel. 610-59-92
tel. 612-51-79
tel. 671-08-42
tel. 610-67-77
tel. 671-08-42
tel. 870-03-81

23.06 - 25.07.08
23.06 - 25.07.08
23.06 - 25.07.08
23.06 - 25.07.08
23.06 - 25.07.08
23.06 - 25.07.08
23.06 - 25.07.08
28.07 - 29.08.08
28.07 - 29.08.08
28.07 - 29.08.08
28.07 - 29.08.08
28.07 - 29.08.08
28.07 - 29.08.08
28.07 - 29.08.08
28.07 - 29.08.08
28.07 - 29.08.08

 zajêcia sportowo-rekreacyjne
 wycieczki, wyjœcia na basen, kino, dyskoteki, zabawy i gry
 wyjazdy do oœrodka MOS nr 2 nad Zalew Zegrzyñski

ZAJÊCIA SPECJALISTYCZNE
XXIII LO
LXXII LO
Zespó³ Szkó³ nr 21
Zespó³ Szkó³ Nr 37

zaj. rekreacyjno - sportowe
zaj. rekreacyjno - sportowe
zaj. rekreacyjno - sportowe
zaj. rekreacyjno - sportowe

ul. Naddnieprzañska 2/4
ul. Grochowska 346/348
ul. Saska 78
al. St. Zjednoczonych 24

Miêdzyszkolny Oœrodek
Sportowy nr 2
Biblioteka nr 16
Biblioteka nr 45
Biblioteka nr 47
Biblioteka nr 55
TKKF „Olszynka Grochowska”
TKKF „Grochów”

zaj. rekreacyjno - sportowe

ul. Wa³ Miedzeszyñski 397

zaj. opiekuñczo-wychow.
zaj. opiekuñczo-wychow.
zaj. opiekuñczo-wychow.
zaj. opiekuñczo-wychow.
wakacje z tenisem ziemnym
zaj. rekreacyjno-sportowe

ul. Walewska 7a
ul. Meksykañska 3
ul. M. Paca 46
ul. Egipska 7
ul. Osowska 15
ul. Podskarbiñska 7 b

UKS „Impuls”
K.S. „Drukarz”
TKKF „Varsovia”
Akademia Karate Tradycyjnego

warsztaty taneczne
zaj. rekreac. na wodzie
zaj. rekreacyjno-sportowe
wakacje z karate

Klub Kultury „Goc³aw”
Oœrodek Edukacji Kulturalnej
Dom Kultury ORION

Wakacyjne pejza¿e
zaj. warsztatowo-twórcze
Akcja pod has³em
„Saska Kêpa piêkna i bezpieczna”
zaj. plastyczne, teatralne
zaj. z komputerem
– grupy zorganizowane

Klub Osiedlowy RELAX
Kawiarenka internetowa

Koordynator: Beata Billewicz - Wydzia³ Sportu i Rekreacji
tel. 612 - 40 - 04 wew. 708
Zastêpca Koordynatora: Edyta Kurant - Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania
tel. 612 - 40 - 04 wew. 713

tel. 610-63-61
tel. 610-13-60
tel. 617-33-74
tel. 617-77-60

23.06 - 25.07.08
04.08 - 29.08.08
28.07 - 29.08.08
23.06 - 29.08.08

tel. 617-88-51

30.06 - 11.07.08
18.08 - 29.08.08
01.07 - 22.08.08
04.08 - 29.08.08
14.07 - 08.08.08
30.06 - 01.08.08
30.06 - 29.08.08
01.07 - 29.08.08

al. St. Zjednoczonych 24
ul. Zieleniecka 2
al. St. Zjednoczonych 69
ul. Osowska 82

Henryk Or³owski
Andrzej D³ugoszek
Anna Butkiewicz
Jacek Piecychna
Dorota Lewandowska
Marta Miedziñska
Gra¿yna Poreda
Iwona Kosim
Maria Kulik
Jolanta Furtak
Ma³gorzata Kalbarczyk
Witold Olkowski
Alina Kraœniewska
Adam Wiañczyk
Dorota Lewandowska
Micha³ Starczewski
Lech Kwasiborski
Maciej Tarach

ul. Abrahama 10
al. Stanów Zjednoczonych 40
ul. Egipska 7

Tadeusz Lempkowski
Magdalena Palatynus
Emilia Wêgrzyn

tel. 671-94-79
tel. 673-60-63
tel. 672-02-30

20.08 - 29.08.08
23.06 - 18.07.08
30.06 - 25.07 08
07.07 - 01.08.08
11.08 - 29.08.08
23.06 - 18.07.08
04.08 - 29.08.08
30.06 - 29.08.08

ul. Tarnowiecka 13
ul. Meissnera 5

Maria Tracz
Cezary Arbatowski
Dawid Szumicki

tel. 879-98-43
tel. 671-04-51 w. 116

30.06 - 31.07.08
04.08 - 29.08.08

tel. 810-87-99
tel. 672-80-91
tel. 810-02-57
tel. 672-06-92
tel. 610-65-23
tel. 694-637-616
tel. 511-103-127
tel. 606-426-383
tel. 601-770-223
tel. 870-56-70
tel. 506-177-746

 zajêcia sportowe i komputerowe
 wycieczki plenerowe, wyjœcie na basen, do teatru, kina, muzeum, parków rozrywki
 zajêcia sportowo-rekreacyjne, zajêcia œwietlicowe, dyskoteki
 wyjazdy do oœrodka MOS nr 2 nad Zalewem Zegrzyñskim

O Œ R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I P R A G A P O £ U D N I E m . s t . WA R S Z AWA
P³ywalnia „Wodnik”
P³ywalnia „Szuwarek”
Hala Sportowa „Saska”

ul. Abrahama 10
ul. Kwatery G³ównej 13
ul. Angorska 2

Szczegó³owe informacje na stronach:
6 MIESZKANIEC

Izabela Jagodziñska
Tomasz Œwita³a
Krzysztof Papis

tel. 673-82-00
tel. 879-77-51
tel. 672-60-77

23.06-14.08
07.07-28.08
23.06-29.08

www.pragapld.waw.pl; www.um.warszawa.pl

Kobiecym okiem

Bierzcie siê
za kud³y!
Pastwiæ siê nad poczt¹, to jakby
kopaæ le¿¹cego. Ale, z drugiej strony, nie pastwiæ, to dawaæ zgodê na
wariactwa tego œwiata, choæ przecie¿ dotycz¹ one nie tylko poczty.
Ale skoro ju¿ o poczcie zaczê³am: mamy sezon urlopowy,
a oblegana poczta na ul. £ukowskiej ma swój pomys³ na lato. Zamiast pomyœleæ o zmniejszeniu kolejek, skróci³a czas pracy i jest
czynna nie od 8.00 lecz od 13.00.
Co nie przeszkadza na zostawianych w skrzynce awizach podawaæ
stare godziny. No, ale nie marudŸmy: ruch to zdrowie, mo¿na wybraæ siê po przesy³kê kilka razy.
Zw³aszcza, ¿e po godzinie 13.00
jest czas na poznanie s¹siadów
z osiedla, wymianê przepisów kulinarnych itp. W koñcu, jeœli siê czeka w dwudziestoosobowej kolejce
na œwie¿ym powietrzu…
Krewkie temperamenty nieraz
nie wytrzymuj¹. Tamta krowa daje
ju¿ czwarty rachunek do p³acenia,
no ile mo¿na?! Tu ludzie czekaj¹!
A ten m³ody ma ca³y stos listów do
nadania, no luuudzie, nie wytrzymam! Albo ta ruda…!

U góry druk nieaktualny, na dole – obowi¹zuj¹cy... Ró¿nica
minimalna. Straty znaczne... bo jesteœmy bogaci i cierpliwi.

Co tam panie na Pradze...

Œwiêta cierpliwoœæ
Tego dnia skwar bezlitoœnie przygniót³ ca³y Grochów, nic
wiêc dziwnego, ¿e fetniaków drêczy³o niemo¿liwe do wytrzymania pragnienie. Ju¿ o szóstej z minutami, na rogu
Ch³opickiego i Boremblowskiej, dwóch pierwszych szczêœliwie ratowa³o ¿ycie. Wino nie by³o odpowiednio sch³odzone,
ani nawet nie podane w odpowiednim szkle. Mówi¹c wprost
pili je z gwinta – ³apczywie, jak cz³owiek, który po zanurkowaniu gwa³townie ³apie powietrze. Jednak, jeœli chodzi
o zdrowie, w k¹t musz¹ iœæ wszelkie „ê” i „¹”. Panowie baczyli tylko, czy aby w gard³o wlewaj¹ po równo, lecz to równie¿ by³ wy³¹cznie przejaw troski o zdrowie – nie mo¿e
przecie¿ jeden przedawkowaæ, a drugi nie dodawkowaæ.
A wszystko to w cieniu wie¿y koœcio³a na pl. Szembeka, na
rzut beretem od ulicy ksiêdza Sztuki i na tle wymalowanego
na murze napisu: „Polsko! Przywróæ Europie wiarê”…
- Nikomu to nie przeszkadza, tylko panu. Pan, panie Kazimierzu, to chyba innymi oczami na œwiat patrzy, ni¿ wszyscy.
Tym razem Eustachy Mordziak rzeczywiœcie kompletnie
nie rozumia³, o co panu G³ówce chodzi.
- Ale¿ wcale nie przeszkadza. Ani trochê. Ludzie s¹ wolni, robi¹ co chc¹. Ja tylko zwracam uwagê na liczne paradoksy, w które obfituje nasze ¿ycie.

Panie z poczty na urlopach.
Nale¿y im siê, bo myli³y wydawane przesy³ki albo twierdzi³y, ¿e
paczki nie ma, podczas gdy by³a,
czy ¿e by³a jedna, choæ awiza dwa, ka¿de na innego domownika; s³owem – jak nie straciæ cierpliwoœci!
A spróbujcie obraziæ siê i pójœæ
choæby na Szembeka! Tu kolejki
po odbiór przesy³ek s¹ dwa razy
d³u¿sze. Nastroje – napiête. Jest
automat z numerkami. Co cwañsi
pilnuj¹, kto rzuci w k¹t niewykorzystany, wczeœniejszy numerek
(bo na przyk³ad pomyli³ okienko)
i jak sêp na padlinê rzucaj¹ siê
¿eby go wykorzystaæ. A kolejka a¿
siê gotuje. Pokrzyczy, ale nic nie
zrobi, bo – wed³ug numerków!
Co bardziej zajad³e kobitki
skacz¹ sobie i innym do oczu,
umilaj¹c czas oczekiwania tak
zwanym nieelegancko „dziamganiem”, a wszyscy nerwowo wpijaj¹ siê wzrokiem w okienko, czekaj¹c na swoj¹ kolej. Skwar podgrzewa temperamenty, a szefostwo poczty chêtnie bierze stronê
pracownika. Bo co im taki klient
mo¿e zrobiæ, no co?!
Widaæ ju¿ taka u nas pocztowa
specyfika. Wy ludzie róbta co
chceta, a my, poczta – spoko,
i tak mamy monopol! A klienci,
zamiast nawrzucaæ kochanej Poczcie, tylko warcz¹ na siebie nawzajem… Ech, ¿ycie!
żu

- Na staroœæ robi siê pan œwiêtoszek, czy co?
- U nas, panie Eustachy, ze wszystkim, tak jak z tem winem pitym z gwinta w wyzywaj¹co pobo¿nej okolicy.
Treœæ nie zgadza siê form¹, co innego deklarujemy, co innego robimy. Prawicowy pose³, który chce, ¿eby Stadion
Narodowy, z hotelami, knajpami i kasynami, nazwaæ
imieniem Jana Paw³a II, lewicowa „Trybuna”, która
w redakcyjnem komentarzu zaczyna od „Boga Najwy¿szego”…
- Mo¿e siê nawrócili, to siê przecie¿ zdarza… Ten pose³
te¿ na pewno chcia³ jak najlepiej…
- Kiedyœ, panie Eustachy, prezydent Francuzów, De Gaulle, powiedzia³: „Jak mo¿na rz¹dziæ krajem, w którym jest
400 gatunków sera”. To ja powiem – jak mo¿na rz¹dziæ
krajem, w którym nic z niczym siê nie zgadza, w którym ludzie na okr¹g³o mówi¹ o prawdzie, a na ogó³ ¿yj¹ obok
niej? Czy nie s¹dzisz pan, ¿e Pan Bóg, którego przywo³ujemy na œwiadka w ka¿dej sytuacji i z byle okazji, musi mieæ
do nas œwiêt¹ cierpliwoœæ?
- Jak ten m¹¿, który cierpliwie tkwi³ przy drzwiach ³azienki…
- A pan znowu o czym, panie Eustachy. Nic nie rozumiem?
- Nie s³ysza³eœ pan? Pyta facet faceta: podobno pañska
¿ona rozbi³a wasze nowe Porsche, mam nadziejê, ¿e nic siê
jej nie sta³o?
- Na razie nie, zamknê³a siê w ³azience…
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Ta b l i c z k a
na
moœcie
Cz³owiek uczy siê przez ca³e ¿ycie, a jeszcze jednym tego przyk³adem jestem ja,
który dopiero w 83. roku istnienia na tym padole, dowiedzia³ siê o pewnej tabliczce z napisem dotycz¹cym Pragi. A dowiedzia³em siê tego od mojej kole¿anki po fachu obdarzonej talentem literackim, redaktor Marii Cholewczyñskiej, która napisa³a esej o Pradze pod nastêpuj¹cym tytu³em: „Metamorfozy Warszawy – Moje miejsce na ziemi – Praga-Grochów”. Tytu³ jest zbyt skromny, poniewa¿ znaczna czêœæ
eseju poœwiêcon¹ jest równie¿ Saskiej Kêpie. Esej ukaza³ siê w dziesiêciolecie wspó³pracy pani Marii z redakcj¹ „Echa Nadwiœlañskiego” i zosta³ wyró¿niony w konkursie dziennikarskim. Odpowiedni tekst g³osi: „Ilekroæ przeje¿d¿am przez ten most
(Poniatowskiego), tylekroæ w jego po³owie wita mnie tabliczka z napisem: ‘Praga
Pd. (koniec Œródmieœcia)’”. A wiêc ten tak wa¿ny podzia³ sto³ecznego miasta nie tylko administracyjny, ale i tkwi¹cy w duszach „warszawiaków” i „pra¿an” (w cudzys³owie, bo chyba i jedni i drudzy s¹ warszawiakami) przebiega po prostu w samym
œrodku Wis³y.
Na ziemi znajduje siê on tam, gdzie króluj¹ „magiczne, tajemnicze, urokliwe Rogatki Grochowskie”. Zas³uguj¹ one na pewno na te trzy przymiotniki, zwa¿ywszy
na takie oto zjawisko. Granica na wodzie, a wiêc ta w œrodku Wis³y, mo¿e wydawaæ
siê niesta³a, wrêcz p³ynna, poniewa¿ – co jest jasne, przejrzyste, oczywiste – o wodê chodzi. W przeciwieñstwie do tego, rogatki, murowane przecie¿ musz¹, po prostu musz¹ byæ trwa³e, solidne, nienaruszalne. Ale nie Rogatki Grochowskie. Wszak
by³y one przesuwane: pó³nocna w 1961, a po³udniowa w 2001 roku. Redaktor Cholewczyñska zdradza nam nawet, o czym rogatki ze sob¹ rozmawiaj¹. Otó¿ to!
„O wydarzeniach z arki przymierza miêdzy dawnymi a nowymi laty..., o swoim
pierwotnym przeznaczeniu sanitarno-policyjnym i pobieraniu op³at przy wjeŸdzie:
w jednej rogatce urzêdowa³ dozorca, w drugiej – poborca podatkowy. Pobiera³ myto (sk¹d MY TO znamy?). Podatki s¹ wieczne, tylko nazwy op³at siê zmieniaj¹, ale
i rogatki s¹ d³ugowieczne”. A wiêc pani Maria obdarowuje nas, i gr¹ s³ów, i rozró¿nieniem miêdzy „wiecznym” a „d³ugowiecznym”. I s³usznie, poniewa¿ pierwsze ma
charakter bezwzglêdny, drugie wzglêdny.
Niektóre uwagi pani Marii przywo³uj¹ do pamiêci wspomnienia osobiste, zw³aszcza te dwa z Saskiej Kêpy. Pisze ona wiele o Agnieszce Osieckiej, stwierdzaj¹c
m.in.: „D¹browiecka 25 – ‘dom jak d¹b’ poetki. Wiedzia³a, ¿e kiedy powycinaj¹
dziki bez, to ‘domy bunkry’ przes³oni¹ pachn¹ce lipy, akacje i bêdzie to pocz¹tek
koñca”. By³o inaczej. Przy D¹browieckiej 30, przez d³ugie, d³ugie lata, dzia³a³a ambasada RFN. Mieœci³a siê ona w budynkach prowizorycznych. Wreszcie niedawno zakoñczono budowê nowej ambasady przy ulicy Jazdów, naprzeciwko ambasady francuskiej (przy Piêknej). Czêœæ otwarta, ogrodowa, jest jak nazwa ulicy Piêknej, ale
sam budynek – to nowoczesny, bo nowoczesny, ale bunkier.
A wspomnienie drugie? „Nie pominê – pisze redaktor Cholewczyñska – mieszkanki Saskiej Kêpy, Józefiny Pellegrini, s³awnej piosenkarki i wró¿ki, zwi¹zanej
rodzinnie z Osieck¹” (tego nie wiedzia³em). Ale...
Jest styczeñ 1976 roku, a ja odbywam podró¿ dziennikarsk¹ po Afryce zachodniej. Lecê z Wysp Œw. Tomasza i Ksi¹¿êcej (republika, dawna kolonia portugalska
w Zatoce Gwinejskiej) do Luandy, stolicy Angoli. W samolocie, poza za³og¹, s¹ tylko
trzy osoby – jakiœ algierski VIP, siostra zakonna i ja. Siostra jest W³oszk¹ i leci do
Angoli, poniewa¿ zakon otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e mniszki z jej zakonu s¹ tam przeœladowane, a ona ma interweniowaæ. Gdy dajê jej swoj¹ wizytówkê, ona mi siê
przedstawia: „Giuseppina Pellegrini”. Na to ja: „Siostro! W Polsce dzia³a by³a piosenkarka, a obecnie najs³ynniejsza wró¿ka, która nosi identyczne imiê i nazwisko,
co siostra, tylko jej imiê wymawia siê trochê inaczej - iusefina”. A na to siostra Giuseppina (d¿uzeppina): „To dobry znak od Boga. Teraz na pewno wyratujê moje siostry z opresji”.
Zygmunt Broniarek

REKLAMA

REKLAMA

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
Z A P R A S Z A M Y : w godz. 7.00−18.00, sob. 9.00−14.00

TKKF OSiR „Falenica”
ul. Lokalna 33 04-960
Warszawa

FALENICA W LESIE

Pó³kolonie z tenisem
dzieci 8-14 lat
W terminach
14.07-25.07.2008
i 18.08-29.08.2008
Zapewniamy sprzêt tenisowy

Tel. (022)872-93-31

Zapraszamy

Tw ó j F r y z j e r
ul. Siennicka 22

Zapraszamy codziennie
w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00
tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18
„Ma³y Bazarek”)

Klub Sportowy „Orze³” im. Józefa Pi³sudskiego
og³asza, ¿e na stadionie
przy ul. Podskarbiñskiej 14 w okresie 01.07–31.08.2008 r.
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00–12.00
prowadzi akcjê Otwarty stadion dla dzieci i m³odzie¿y
oraz mieszkañców m.st. Warszawy.
Akcja jest prowadzona z udzia³em œrodków finansowych
m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Po³udnie
Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska”
ul. Tarnowiecka 7, 04-174 Warszawa
tel. 612-58-59, tel./fax. 613-89-01
nawi¹¿e wspó³pracê z wykonawcami robót:

CARIDENT

wymiana ok³adzin œcian, sufitów
i posadzek w kabinach dŸwigów osobowych.

W-wa, ul. Stanis³awowska 3

Informacje dodatkowe mo¿na uzyskaæ w Dziale Technicznym
Spó³dzielni, tel. 612-58-59 (Pan Zdzis³aw Socha).
Oferta winna zawieraæ ceny dla 2 rodzajów kabin:
100 x 130 cm (osobowa)
i 114 x 214 (meblowa z dod. drzwiami w œrodku)
na elementy:
1. posadzka PCV,
2. ok³adzina œcian z laminatu,
3. ok³adzina sufitu z laminatu,
4. lampa antywandalowa,
5. kaseta dyspozycji p³aska antywandalowa.
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 15.07.2008 r.

AUTO
SZKO£A
KAT. „A” „B” „C” „E”
Wykonujemy dekoracje okien:
 firany, zas³ony, story rzymskie
i austriackie
 monta¿ karniszy, pomiary i projekty
 pokrowce na meble i narzuty
 du¿y wybór tkanin
ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

ROZPOCZĘCIE 9, 23.VII
tel. 613−63−53,
672−80−50, 813−65−05,
Uczymy z sukcesem!

62 LAT
LATA TRADYCJI

OSZCZĘDZAJ
PIENIĄDZE I CZAS!

Gabinet
Stomatologiczny
(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
poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300

K U P U J W D O M U H A N D L O W Y M „ FA L A ”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55
tel.: 872−02−89; 872−05−12
W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW





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

CENY ATRAKCYJNE!!!
Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00.
Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.
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Ocalić naprawdę...
Czy fotograficzny konkurs mo¿e wp³yn¹æ na
prawdziwe ocalenie zabytków? Na to ¿eby cenne obiekty zachowaæ nie jedynie na fotograficznej b³onie, czy w pamiêci aparatu cyfrowego?
Uczniowie gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych szkó³
wziêli udzia³ w konkursie fotograficznym
organizowanym
przez Komisjê Nr 387
NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty i Wychowania. Konkurs „Po
prawej stronie Wis³y ocaliæ od zapomnienia”
propagowa³ wiedzê o historii dzielnicy i jej zabytkach. Ostatniego dnia
czerwca jury wybra³o laureatów. Wœród gimnazjalistów zwyciê¿y³a Katarzyna Olszewska cyklem
fotografii wielkoformatowych reklam z lat 70., które zachowa³y
siê na szczytowych œcianach praskich budynków. Cykl zatytu³o-

wany „Przodkowie reklam”
przedstawia m.in. widoczn¹
z ronda Wiatraczna reklamê „Poldrobiu” z wielkim jajem na bu-

dynku przy ul. Grochowskiej 215
i reklamy „Fotonu” i „Jubilera”
na granicy Pragi Pó³noc z Prag¹
Po³udnie. - Autorka nie tylko po-

traktowa³a pracê koncepcyjnie,
ale jury doceni³o jej indywidualizm i odmienne spojrzenie na to,
co jest warte ocalenia – powiedzia³ po ocenie juror Adam Rosiñski, fotoreporter „Mieszkañca”. – Wiêkszoœæ uczestników
koncentrowa³a siê na zabytkach
w powszechnym znaczeniu tego
s³owa, a Kasia zobaczy³a
coœ relatywnie wspó³czesnego, co odchodzi w zapomnienie przy pe³nej
biernoœci œrodowisk mog¹cych zachowaæ te swoiste dzie³a. Kasia napisa³a,
¿e te reklamy intryguj¹
m³odzie¿, a wœród œredniego pokolenia budz¹
pozytywne wspomnienia.
Warto walczyæ o ich renowacjê i zachowanie dla
potomnych, bo faktycznie by³y
„przodkami” wspó³czesnych bilboardów, a zosta³o ich kilka sztuk
i niszczej¹.

Zaparkuj przy Przyczółku
Mieszkañcy osiedla „Przyczó³ek Grochowski” od lat
maj¹ olbrzymi problem ze znalezieniem miejsca do zaparkowania swoich aut. Nasza gazeta sygnalizowa³a sprawê prawie pó³tora roku temu.
Od tamtego czasu niewiele siê zmieni³o. – Mamy prosty i niskonak³adowy pomys³
na poprawê – mówi Ma³gorzata Jaronowska mieszkaj¹ca przy ul. Cyrklowej. – Na
miejsca postojowe mo¿na przerobiæ w¹ski
trawnik za szko³¹, który czêœciowo i tak jest
ju¿ w ten sposób wykorzystywany. Wraz
z mê¿em Miros³awem pokazuj¹ „Mieszkañcowi” miejsce, w którym mog³oby parkowaæ kilkadziesi¹t samochodów (na zdjêciu).
Pomys³ popieraj¹ s¹siedzi. Wspólnie wyst¹pili w tej sprawie do burmistrza Pragi Po³udnie. W tym samym kierunku dzia³a Samo-

rz¹d „Przyczó³ka Grochowskiego”. – Rozmawialiœmy na ten temat z w³adzami dzielnicy – mówi kieruj¹ca osiedlowym samorz¹dem Katarzyna Paszkowska, która
w czasie wyborów do rady osiedla podnosi³a m.in. koniecznoœæ rozwi¹zania „parkingowego” problemu. – To rzeczywiœcie propozycja warta rozwa¿enia – zgadza siê radny dzielnicy Bogdan Jeziorski, który ogl¹-

Drug¹ lokatê jury przyzna³o
Dominice Ladzik za zdjêcie
przedstawiaj¹ce resztki wysadzonego przez Niemców w czasie II
wojny œwiatowej Mostu Poniatowskiego na tle kolejowego mostu œrednicowego i Mostu Œwiêtokrzyskiego. – Œwietna perspektywa – podkreœli³ Janusz Sujecki
varsavianista i juror konkursu.
Wœród licealistów przyznano
dwie pierwsze nagrody: Katarzynie Zdulskiej za zdjêcia z Bródnowskiego Cmentarza ¯ydowskiego i Weronice Gardzie za fotografiê drewnianej przykoœcielnej dzwonnicy z 1817 roku.
– Zdjêcia Katarzyny Zdulskiej zachwyci³y profesjonalizmem – wyjaœnia Wanda Krajewska-Hofman
z NSZZ „Solidarnoœæ.” –
A dzwonnica na fotografii Weroniki Gardy, znajduj¹ca siê przy ul.
Grochowskiej 365, wymaga natychmiastowej renowacji. W 2006
roku nadzór budowlany wyda³ zakaz jej u¿ywania i nakaz remontu.
Gala konkursu i wystawa prac
zaplanowana jest w nowym roku
szkolnym.
ar

da³ wskazane przez mieszkañców miejsce.–
Teraz samochody parkuj¹ wzd³u¿ tej ulicy,
a gdyby parkowa³y w poprzek, to zmieœci³oby siê ich dwa razy wiêcej. Ró¿nica jest znacz¹ca. Poza tym nast¹pi³aby poprawa przejezdnoœci zastawionej samochodami ulicy. Ustawione wzd³u¿ ulicy auta ograniczaj¹
widocznoœæ i w ka¿dej chwili mo¿e dojœæ do
wypadku – mówi Miros³aw Jaronowski –
Zza aut mo¿e wyskoczyæ jakieœ dziecko, a to
jest w³aœnie droga, któr¹ dzieci przechodz¹
nad pobliskie jeziorko, do koœcio³a, na tereny rekreacyjne.
Wa¿ne te¿, ¿e w obecnym stanie du¿y samochód stra¿y po¿arnej praktycznie nie
móg³by t¹ uliczk¹ przejechaæ, a jak samochody bêd¹ parkowaæ w poprzek, to wszyscy mieszkañcy osiedla bêd¹ czuli siê bardziej bezpieczni. Ulicê, przy której móg³by
powstaæ opisywany parking, nadzoruje
dzielnica. Bêdziemy siê przygl¹daæ, czy
samorz¹dowcy i urzêdnicy pos³uchaj¹ g³osu mieszkañców. Tych spontanicznych
i tych zgrupowanych w osiedlowym samorz¹dzie.
rosa

Poznali plany Wis³y i stadionu
Na spotkanie prezentuj¹ce koncepcje zagospodarowania prawego brzegu Wis³y i terenów
wokó³ Stadionu Dziesiêciolecia przysz³o tak
wielu mieszkañców, ¿e nie mieœcili siê w sali...
26 czerwca w Liceum im. gen. Jakuba Jasiñskiego przy ul. Grochowskiej mieszkañcy poznali koncepcje zagospodarowania obszaru pomiêdzy Parkiem Skaryszewskim, Sask¹ Kêp¹, Wis³¹, a ul. Zamoyskiego.
Spotkanie „Kamionek 2012 – Stadion i co dalej?” zorganizowa³a Rada
Osiedla Kamionek wspólnie ze spó³k¹ Narodowe Centrum Sportu przy
wspó³udziale Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie. – Chcieliœmy ¿eby nasi
mieszkañcy, jak najwczeœniej zapoznali siê z planami zmian, które mog¹
ukszta³towaæ tê czêœæ Kamionka – mówi¹ samorz¹dowcy. O Stadionie
Narodowym i jego b³oniach („Stadioncity”) opowiada³ Micha³ Borowski
prezes spó³ki NCS. Przysz³oœciow¹ wizjê Wis³y przedstawi³ prof. Jacek
Damiêcki (autor koncepcji), a wiceburmistrz Pragi Po³udnie Marek Karpowicz omówi³ przygotowywania dzielnicy do Euro 2012.

Cz³onkowie Rady Kamionka przywieŸli z NCS-u plansze koncepcyjne Stadionu Narodowego i terenów wokó³ niego, a ze sto³ecznego
Biura Ochrony Œrodowiska projekty zagospodarowania Wis³y i ciê¿k¹
makietê rzeki. Tê ostatni¹ uda³o siê wypo¿yczyæ dziêki Markowi Piwowarskiemu, pe³nomocnikowi prezydent Warszawy ds. Wis³y, który
równie¿ uczestniczy³ w spotkaniu. – O rany, i takie city powstanie naprzeciw mojej czynszówki...- komentowa³ jeden ze s³uchaczy w czasie
prezentacji NCS-u. Inny by³ bardzo sceptyczny: – To szeptana propaganda – da³o siê s³yszeæ aktorskim... szeptem. Pani z ul. Grochowskiej,
tak podsumowa³a prelekcjê prof. Damiêckiego: - By³a bardzo zajmuj¹ca
i pomog³a zrozumieæ, dlaczego Wis³a wygl¹da teraz tak, jak wygl¹da. To
œwietnie, ¿e nad Wis³ê wróc¹ pla¿e. I by³oby cudownie, gdyby uda³o siê
zejœcie na pla¿ê ze Stadionu - walory widokowe by³yby nieporównywalne
z niczym, co jest teraz. Czekam z niecierpliwoœci¹!
Frekwencja na spotkaniu udowodni³a potrzebê debat nad tym, co
czeka tê czêœæ Pragi Po³udnie i jej mieszkañców. – Planujemy w cyklu
„Kamionek 2012” kolejne spotkania – mówi¹ cz³onkowie lokalnego
samorz¹du. – O stanie kamienic s¹siaduj¹cych ze „Stadioncity”, rewitalizacji Parku Skaryszewskiego, ratowaniu zabytków, promocji terenu,
uk³adzie komunikacyjnym...
Magda K.
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OKNA  ROLETY

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Ciepła ramka  Czterostopniowy uchył
BEZP£ATNA, PUBLICZNA
SZKO£A DLA DOROS£YCH
CENTRUM KSZTA£CENIA
USTAWICZNEGO NR 5
W WARSZAWIE
prowadzi nabór do:
 GIMNAZJUM
 LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
 UZUPE£NIAJ¥CEGO
LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
 TECHNIKUM
W ZAWODACH:
technik ekonomista,
mechanik budownictwa
 TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE
W ZAWODACH:
technik mechanik,
handlowiec, kucharz
 ZASADNICZEJ SZKO£Y
ZAWODOWEJ W ZAWODACH:
sprzedawca oraz mechanik
pojazdów samochodowych
 SZKO£Y POLICEALNEJ
W ZAWODACH:
technik organizacji reklamy,
urz¹dzeñ sanitarnych,
administracji
Centrum kszta³ci w formie
stacjonarnej i zaocznej
ul. Miñska 1/5
(w pobli¿u dworców Wschodniego
i Wileñskiego)

tel. 022 818 70 21

 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale
MONTA¯ GRATIS! RATY!
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40
e−mail: biuro@oknamaro.pl
www.oknamaro.pl

UBEZPIECZENIA

TAPICER

www.agencjaplus.pl

* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe

 firmy OC dzia³alnoœci
 auta, domy, mieszkania
 emerytalne, zdrowotne, na ¿ycie
 OFE, IKE, Inwestycje
ul. Mycielskiego 20
tel. (022) 813−76−39
0602−787−017, 0601−097−814

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

NARZYNKI

GWINTOWNIKI

Metal−Market
HURT DETAL

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

ŒRUBY

w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

Zdrowie i si³y odzyskasz tylko w Krynicy-Zdroju!

Sanatorium Uzdrowiskowe
zaprasza

Zg o d a

na 14-dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (dofinansowane z PFRON) w terminach:
 25.07.2008 – 07.08.2008 w cenie 1288 z³
 09.08.2008 – 22.08.2008 w cenie 1330 z³
 25.08.2008 – 07.09.2008 w cenie 1274 z³
W cenie turnusu: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, 2 zabiegi
dziennie + gimnastyka, bogaty program kulturalny, ca³odobowa opieka medyczna.
W pobli¿u pijalnie wód mineralnych, lodowisko, wyci¹gi narciarskie i inne atrakcje!!!

Ju¿ dziœ zadzwoñ i zapytaj o szczegó³y.
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www.zgoda−krynica.pl
Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

PIKNIK NAD BALATONEM
II Praski Piknik Rowerowy, który odby³ siê 5 lipca nad jeziorkiem Balaton by³ okazj¹ nie tylko do zabawy przy muzyce, ale
równie¿ do wymiany doœwiadczeñ i fachowych uwag.
– Mamy stoisko, przy którym opowiadamy, jak odpowiednio przygotowaæ siê
do du¿ej, wakacyjnej, wyprawy rowerowej – mówi³ „Mieszkañcowi” Józef Lisiecki doœwiadczony cyklista z Praskiej
Grupy Rowerowej, która by³a organizatorem imprezy wspólnie z Urzêdem Dzielnicy Praga Po³udnie, Centrum Promocji
Kultury, Warszawsk¹ Mas¹ Krytyczn¹
i Stowarzyszeniem „Zielone Mazowsze”.
Mimo, ¿e w okolicy Balatonu mieszka
kilkadziesi¹t tysiêcy osób impreza nie
przyci¹gnê³a t³umów. – Czêœciowo to wina burzowej pogody - t³umaczyli organizatorzy, zaœ widzowie mówili o sk¹pej reklamie pikniku.
W czasie imprezy dzielnicowy Wydzia³
Ochrony Œrodowiska prezentowa³ dwie
najlepsze koncepcje zagospodarowania
jeziorka Balaton. – Planujemy jeszcze raz

przedstawiæ mieszkañcom koncepcjê zagospodarowania tego terenu i poddaæ j¹
konsultacji – powiedzia³ wiceburmistrz
Pragi Po³udnie Adam Grzegrzó³ka. – My-

œlê, ¿e jeszcze w wakacje, prawdopodobnie w goc³awskiej filii Centrum Promocji
Kultury. Nie wypali³o za to planowane
wczeœniej znakowanie rowerów przez Policjê. – Mia³o byæ... – z ¿alem mówi³a
Beata Chudek, która na piknik przyprowadzi³a siostrzenicê Alicjê.– Szkoda, bo
byœmy z tego skorzysta³y. By³y za to konkursy i wystêpy rockowych zespo³ów. No
i uwagi ekologów z „Zielonego Mazowsza”. – Jeœli ruszy planowana przez deweloperów budowa osiedla w pobli¿u
Jeziorka Goc³awskiego, to w Balatonie
mo¿e obni¿yæ siê poziom wody – przestrzega³ reprezentuj¹cy ekologów Krzysztof Moroñ.
Warto zawczasu pomyœleæ nad zastosowaniem takich technologii budowy, które
nie doprowadz¹ do spadku wody w jeziorkach tak bardzo lubianych przez mieszkañców Goc³awia i Przyczó³ka Grochowskiego. Bêdzie to z po¿ytkiem zarówno dla „starych” mieszkañców pobliskich osiedli, jak i dla tych, którzy sprowadz¹ siê do nowo-wybudowanych apartamentowców.
rosa

NIE PODCINAJCIE SKRZYDEŁ ORLIKOM...
W najbli¿szych latach Praga Po³udnie ma
szansê wybudowania siedmiu przyszkolnych
i trzech wolnostoj¹cych boisk. W realizacjê
tych inwestycji w³¹czaj¹ siê wszyscy: od
dzieci poprzez samorz¹d, a¿ do sfer rz¹dowych. Niestety, nowe boiska stoj¹ pod du¿ym
znakiem zapytania.
M³odzie¿ z dwóch po³udniowopraskich podstawówek (SP Nr
60 i SP Nr 255 – na zdjêciu) od
trzech lat, pod koniec roku szkolnego, rywalizuje w sportowym
turnieju. Celem imprezy jest
m.in. „przypominanie w³adzom
samorz¹dowym o koniecznoœci
budowy kompleksu boisk przy
ul. Zbaraskiej”. Samorz¹d zaplanowa³ budowê 10 boisk, w tym
tego, o które „walcz¹” dzieci.
W budowanie boisk dla m³odzie-

¿y zaanga¿owa³ siê nawet rz¹d.
Programem „Moje boisko - Orlik
2012” minister sportu Miros³aw
Drzewiecki chce wesprzeæ samorz¹dy. - Celem programu jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ka¿dej gminie. Kompleks sk³ada siê z boiska do pi³ki
no¿nej oraz wielofunkcyjnego do
koszykówki i siatkówki - wyjaœnia
minister Drzewiecki. - Dodatkowo ka¿dy obiekt bêdzie wyposa¿ony w zaplecze sanitarno-socjal-

ne wraz z szatniami. Zak³ada siê,
¿e dziêki temu w Polsce w 2008
roku mo¿e powstaæ 600 boisk.
Realizacja programu wspó³finansowana jest (w równych czêœciach) przez rz¹d, urzêdy marsza³kowskie i samorz¹dy i wynios³aby ok. 600 mln.z³.

W czerwcu kilkaset gmin
przyst¹pi³o do programu „Orlik
2012”. Wœród „aktywnych”
znalaz³a siê Praga Po³udnie,
która chce, aby „Orlik” powsta³ w grochowskim Parku
Poliñskiego przy ul. Szaserów.
27 czerwca odby³ siê przetarg
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Spłyń na Pragę
Rusza kolejny prom, którym pasa¿erowie przeprawi¹ siê na drugi brzeg Wis³y. „S³onka” bêdzie
p³ywa³ z przystanku przy p³ycie Desantu (przystanek Cypel dla tramwaju wodnego) na Sask¹ Kêpê
na pla¿ê na wysokoœci ulicy Krynicznej.

Podobnie jak prom Pliszka, bêdzie kursowa³ codziennie – od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 13.45-20.45 co 30 min. W weekendy w godz. 10.45-20.45. Prom przybija do utworzonej przez
rzekê ³achy piasku stanowi¹cej doskona³e miejsce do pla¿owania.
W pierwszy i ostatni rejs prom wyp³ywa z lewego brzegu Wis³y.
Rejsy s¹ bezp³atne.
(ab)
na tê inwestycjê. Zg³osi³o siê
szeœciu oferentów, którzy
chcieli wybudowaæ boisko
w cenach od 762 tys. z³. do 1,1
mln. Wygrywa ten, który oferuje najni¿sz¹ cenê. Zasada jest
prosta, ale urzêdnicy i samorz¹dowcy z Pragi Po³udnie
spodziewaj¹ siê protestów
przegranych oferentów, które
to protesty mog¹ zablokowaæ
inwestycjê. Zreszt¹ nie tylko
tê. W lipcu maj¹ rozstrzygn¹æ
siê przetargi na budowê boisk
przy ul. Siennickiej 15, Umiñskiego 12, na Skwerze OWS,
czy przy wspomnianej we
wstêpie ul. Zbaraskiej. – Pod
koniec stycznia rozstrzygnêliœmy przetarg na boisko przy ul.
Naddnieprzañskiej – mówi Donat Klimkowski kieruj¹cy
dzielnicowym wydzia³em infrastruktury. – Ale do tej pory
trwa procedura odwo³awcza...

Pytany co mo¿e byæ powodem zaskar¿enia przetargu, skoro decyduje cena naczelnik odpowiada: - Wszystko. Urz¹d
chce, by zgodnie ze standardami
europejskimi, „trawa” na boisku mia³a 5 cm wysokoœci, a oferenci, którzy maj¹ „trawê” wysokoœci 4,9 cm skar¿¹ siê, ¿e warunki przetargu uniemo¿liwiaj¹
uczciw¹ konkurencjê. Albo, po
upublicznieniu ofert, fotografuj¹
pisma konkurencji i wskazuj¹, ¿e
przys³owiowy przecinek jest nie
w tym miejscu, w którym byæ powinien...
I nastêpuje protest, potem
odmowa uznania protestu, odwo³anie, arbitra¿, który zachowawczo czêsto nakazuje powtórzenie
procedury. A marzenia dzieci
o nowoczesnych boiskach i marzenia wszystkich Polaków o silnej dru¿ynie pi³karskiej - obrastaj¹ zaroœlami...
ar
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CENTRUM GLAZURY
SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
 kabiny, wanny, meble ³azienkowe
04-866 Warszawa
 glazura, terakota, gres
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
 panele, parkiet, korek
(rondo Traktu Lubelskiego)
 p³ytki elewacyjne, klinkier
tel. 612-76-13
 kleje, fugi, listwy
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14
PROMOCJE
www.hazym.com.pl
 narzêdzia
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Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

na luzie

ŚMIESZKANIEC
To był miły wieczór... Gawędziliśmy z żo−
ną o tym i owym, a gdy rozmowa zeszła
na temat eutanazji, powiedziałem „Cóż, wy−
bór między życiem a śmiercią… Nie po−
zwól, bym żył zależny od bezdusznej elektroniki, karmio−
ny z butelki… Po prostu odłącz mnie od urządzeń, które
dają złudzenie, że żyję…”
Wtedy wstała, wyłączyła telewizor i komputer, a moje
piwo wylała do zlewu. Głupia krowa…
☺ ☺ ☺
Blondynka pyta kolegów: Kupiłam samochód z komisu
i nie wiem czy to diesel czy benzyniak? Co mam zatan−
kować?
Uczynni koledzy: − Jeśli samochód jest niebieski, lejemy
ropę. Jeśli żółty − gaz. Do innych − benzynę. Koniecznie
wymień powietrze w kołach na letnie. W tym roku mod−
ne jest górskie.
− Jak samochód robi brum brum to jest benzyniak, a jak
kle kle to diesel. A jeśli robi brum i kle − śmiało lej gaz!
Wesoły Romek

Warto wiedzieć
Obecnie muzułmanie, bez względu na to, w jakim zakątku
świata się znajdują, podczas modlitwy ustawiają się twarzą
w kierunku Mekki, uważanej za miejsce urodzenia Mahometa. To
święte miasto islamu, położone w zachodniej części Arabii Sau−
dyjskiej. Do roku 624 kierunek był inny – modlitwy kierowano
w stronę… Jerozolimy!
Dzisiejszy świat wydaje się nam tak zwyczajny. Mało kto zdaje sobie sprawę, że
zaledwie pięćdziesiąt lat temu, w sierpniu 1958 roku, Sąd Najwyższy USA wydał de−
cyzję, zakazującą segregacji rasowej w szkołach. Od tej pory dzieci białe, latynoskie,
azjatyckie czy pochodzenia afrykańskiego miały pełne prawo zasiadać obok siebie
w tych samych ławkach szkolnych, a nie w wydzielonych „gettach”.
Przywykliśmy do równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Kosztowało to kobiety
sporo wysiłku. Czy wiecie, kiedy kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze? W USA
(Wyoming) już 1869 r., w Nowej Zelandii w 1893 r., ale w Szwajcarii w 1971 r. (w jed−
nym z kantonów dopiero w 1991 r!). W księstwie Liechtenstein w 1984 roku, a w Ku−
Ciekawska
wejcie – w 2005 r.!

Rady
ciotki
Agaty
Dziś – coś dla domu. Wanna
akrylowa lub zlew akrylowy ła−
two ulegają zarysowaniom.
Jeśli zadrapanie jest raczej
płytkie, należy starannie
oczyścić ścianki z tłuszczu
i wszelkich zabrudzeń, a na−
stępnie osuszyć i wypolero−
wać specjalną pastą do pole−
rowania. W przypadku głęb−
szych zarysowań wyszlifować
zwilżoną rysę drobnym papie−
rem ściernym uważając, by
szlifowane miejsce było stale
mokre a p o t e m j e d o b r z e
osuszyć i wypolerować.
Zastanów się, jakiego kleju
chcesz użyć, przyklejając do
kafelków czy łazienkowych
szafek plastikowe lub cera−
miczne wieszaczki, półeczki,
dekoracyjne ozdoby. Wart po−
lecenia jest tu klej termiczny,
który nie uszkadza klejonej
powierzchni, wywołując jej
chropowatość, by lepiej trzy−
mać. Gdy chcemy odkleić
przymocowany element, pod−
grzewamy go mocno na−
grzewnicą lub silną suszarką
do włosów (też powinna po−
móc) i demontujemy.
Rozbitą szybę czy lustro
wyjmiesz łatwiej, gdy zabez−
pieczysz je wzdłuż pęknięć
szeroką taśmą samoprzy−
lepną. Ostrożność zalecana!

H O R O S K O P
BARAN 21.03-21.04
Nawet, jeœli chodz¹ Ci po g³owie jakieœ nowe pomys³y, nie œpiesz siê z wcielaniem ich w ¿ycie.
Najbli¿szy czas poœwiêæ na koñczenie tego, co
zacz¹³eœ dawno temu. Potrzebna Ci bêdzie ¿yciowa przestrzeñ, jeœli planujesz przestawiæ swoje ¿ycie na zupe³nie nowe tory. Warto te¿ zastanowiæ siê nad swoim ¿yciem uczuciowym, najwy¿sza pora je uporz¹dkowaæ.
BYK 22.04-21.05
Na pierwszy plan wysun¹ siê sprawy zawodowe.
Niewykluczona okazja do zarobienia dodatkowych pieniêdzy lub nawi¹zania korzystnych kontaktów. Jakiœ niesfinalizowany projekt czeka na
zakoñczenie, mo¿e warto do niego wróciæ? Pomyœl, co warto zmieniæ. Nie ³ap kilku srok za ogon
i staraj siê nie rozpraszaæ. Lepiej zrobiæ mniej, ale
dok³adnie.
BLINIÊTA 22.05-21.06
Mo¿e ogarn¹æ Ciê szaleñstwo zakupów. Tylko
czy twoja kieszeñ to wytrzyma? Nie bierz kredytu, bo mo¿esz mieæ k³opoty ze sp³aceniem. Niech
Ciê nie zaœlepi chêæ imponowania innym, bo Ÿle
to siê skoñczy. Postaraj siê, aby to co teraz zaczniesz odzwierciedla³o twoje prawdziwe nastroje i pragnienia.
 RAK 22.06-22.07
To dobre dni na odniesienie sukcesu. Warto skorzystaæ z czyjejœ porady prawnej, zajêcie siê zaleg³ymi sprawami urzêdowymi. Mo¿e warto ubezpieczyæ siê przed wyjazdem na wakacje? Nie
wdawaj siê w niepotrzebne konflikty, które mog¹
prowadziæ donik¹d, a odwracaj¹ twoj¹ uwagê od
istotnych spraw. Nie t³um w sobie uczuæ i powiedz wreszcie najbli¿szej Ci osobie, co do niej
czujesz.
 LEW 23.07-23.08
Teraz unosi Ciê fala powodzenia. Pozbêdziesz
siê zmartwieñ, ¿ycie nabierze rumieñców, a wakacyjne plany zapowiadaj¹ siê ca³kiem ciekawie.
Wczeœniej szykuje siê jakaœ premia. Jeœli drêcz¹
Ciê problemy zawodowe, mo¿esz nagle wpaœæ
na pomys³, jak je rozwi¹zaæ. Rozmowy biznesowe wypadn¹ pomyœlnie i Tobie nie pozostanie ju¿
nic wiêcej jak spakowaæ walizki i wyjechaæ na zas³u¿ony odpoczynek.
 PANNA 24.08-23.09
Zapowiada siê dosyæ znoœny lipiec. Bardziej
skomplikowane sprawy powinny poczekaæ na
„pourlopowe” dni. Teraz nie zaczynaj ich rozwi¹zywaæ, pozostaw na póŸniej, skup siê bardziej na
¿yciu towarzyskim i rodzinnym. W sprawach
uczuciowych nie lekcewa¿ najmniejszych sygna³ów, bo Ci przejdzie ko³o nosa kosztowny diament. Pora wakacji to czas nie tylko na ciekawe
woja¿e, ale równie¿ wyprawê w g³¹b swojego
serca.
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 WAGA 24.09-23.10
Letni czas to pora odpoczynku, relaksu, ale i porz¹dków i remontów. Jesteœ w znakomitej formie
fizycznej, humor Ci dopisuje. Wszystko sprzyja
Twoim kontaktom towarzyskim, udadz¹ siê randki, spotkania i imprezy kulturalne. W uczuciach
zaufaj losowi, nieraz warto pozostawiæ sprawy
swojemu biegowi. Nawet w sprawach finansowych czekaj¹ Ciê same przyjemnoœci, mo¿e warto zagraæ w Totolotka?
 SKORPION 24.10-23.11
Myœlami ju¿ jesteœ nad jakimœ morzem lub jeziorem. Ale zanim tam dotrzesz czeka Ciê parê
spraw do za³atwienia. Jeœli pozwolisz im narastaæ, grozi Ci ba³agan i zamieszanie. Nie lekcewa¿ spraw urzêdowych i przepisów, bo mo¿esz
mieæ z tego powodu k³opoty. Przeszukaj szuflady
i sprawdŸ notatki czy czegoœ wa¿nego nie przeoczy³eœ. W uczuciach nie rób nic bez zastanowienia.
 STRZELEC 24.11-22.12
Jeœli Ty i twój partner nadajecie na innych falach,
nie jest to powód do rozstania. Mo¿esz byæ poirytowany i zmêczony, zazwyczaj jest tak, gdy ci siê
zwala kilka spraw na g³owê. Nie warto równie¿
chodziæ po mieœcie i za³atwiaæ spraw w urzêdach,
w kilku miejscach poca³ujesz klamkê lub odejdziesz z niczym i stracisz tylko cenny czas. Pomyœlne bêd¹ za to spotkania w gronie rodzinnym
i towarzyskim, tutaj mo¿esz liczyæ na relaks.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Najbli¿sze dni prze¿yjesz na wysokich obrotach.
Trzeba bêdzie pogodziæ naraz parê spraw zawodowych i rodzinnych. Dziêki narzuceniu sobie
dyscypliny wyjdziesz z tego zwyciêsko i nie zmarnujesz czasu. Letnie wieczory urozmaicaj sobie
w towarzystwie zmys³owego Byka lub namiêtnego Skorpiona, ale interesy najlepiej rób z Pann¹
lub z drugim Kozioro¿cem.
 WODNIK 21.01-19.02
Droga do sukcesu stoi przed Tob¹ otworem.
Wprawdzie dla rozwoju kariery lepszy bêdzie
wrzesieñ, ale ty mo¿esz nadaæ swoim sprawom
szybszy bieg, odbyæ powa¿ne rozmowy, które bêd¹ mia³y wp³yw na Twoj¹ karierê. Jeœli ci na
czymœ zale¿y, siêgnij po to, nie czekaj na mannê
z nieba.
 RYBY 20.02-20.03
Wszystko, do czego siê weŸmiesz pójdzie Ci jak
z p³atka, chocia¿ nie jesteœ tytanem pracy. Twoje
myœli kr¹¿¹ zazwyczaj wokó³ tego jak uprzyjemniæ ¿ycie sobie i innym. W g³owie masz pe³no
drobiazgów, które bêd¹ Ciê odrywaæ od tego,
czym powinieneœ siê naprawdê zajmowaæ. Ty
i twój partner mo¿ecie mieæ odrêbne zdanie, co
do tego, jak spêdzicie urlop. ZnajdŸcie kompromis.
Merlin

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Ciasto naleœnikowe jest bardzo ³atwe. Wystêpuje zreszt¹
w wielu smakowitych odmianach. Oto kilka przepisów i na
ciasto naleœnikowe i na to, jak je wykorzystaæ.

✓

Przepis staroœwiecki: 5 jaj ca³ych rozbiæ starannie z ³y¿k¹
rozpuszczonego, lecz nie gor¹cego mas³a i szczypt¹ soli. Dodaæ
1/2 litra mleka i tyle m¹ki, ile wejdzie do uzyskania konsystencji
niezbyt gêstej œmietany.

✓

Przepis wykwintny: 4 ¿ó³tka d³ugo ubijaæ ze skórk¹ otart¹ z wyszorowanej cytryny;
do puszystej masy dodawaæ stopniowo kubeczek m¹ki (gdy za gêste, mo¿na dodawaæ
³y¿k¹, stopniowo, s³odk¹ œmietankê). G³adk¹ masê wymieszaæ z ubitymi na pianê czterema bia³kami. Sma¿yæ zwolna na maœle, nie przewracaj¹c, bo opadn¹. Œciêty wierzch skropiæ sokiem cytrynowym.

✓

Przepis szybki i prosty: Pó³ litra maœlanki, jedno - dwa jajka, szczypta soli, koniecznie 2-3 ³y¿ki oleju i m¹ki ile wejdzie. Zmiksowaæ bez ceregieli, zostawiæ na pó³ godziny pod
przykryciem, wymieszaæ, sma¿yæ.

✓

Naleœniki mo¿na nadziewaæ tradycyjnie: serem, konfiturami czy powid³ami, owocami, a nawet nutell¹. Mo¿na te¿ podawaæ je w wersji wytrawnej, z pieczarkami, z miêsnym farszem, z warzywami czy serem bia³ym na ostro. Ale ciasto naleœnikowe stwarza
wiele innych mo¿liwoœci:
 W gêstym cieœcie naleœnikowym mo¿na zanurzyæ uprzednio nasolony, skropiony cytryn¹ filet rybny. Obsma¿yæ na z³oto, a nastêpnie gor¹ce panierowaæ ponownie w suszonych zio³ach (co kto lubi: oregano, bazylia, tymianek, rozmaryn itp.) i jeszcze raz w cieœcie
naleœnikowym. Sma¿yæ na ciemnoz³oty kolor.
 Cienki plaster chudej szynki roz³o¿yæ, przybraæ paskami korniszona, m³odej cebulki,
paseczkiem podsma¿onego bekonu. Zrolowaæ ciasno, zanurzaæ w naleœnikowym cieœcie,
obsma¿aæ na z³oto.
 Gruby plaster ¿ó³tego sera posmarowaæ cienko musztard¹ lub koncentratem pomidorowym, otoczyæ ciastem naleœnikowym, sma¿yæ. Podawaæ wprost z patelni z surówkami, pycha!
 Cebulê pokroiæ w kr¹¿ki gruboœci pó³ centymetra. Osoliæ, posypaæ pieprzem. Zanurzaæ ostro¿nie w cieœcie naleœnikowym, sma¿yæ w g³êbokim t³uszczu (nie tak, jak naleœniki!). Znakomita przek¹ska na ciep³o i zimno.
 Plastry ananasa z puszki dobrze os¹czyæ, zanurzyæ w gêstym cieœcie, sma¿yæ w g³êbokim t³uszczu. Podawaæ polane czekolad¹ lub posypane kolorowymi wiórkami kokosoPyszna Józia
wymi.
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POZIOMO: 1-A m³ody d¹b. 1-J dop³yw Narwi. 2-E najwy¿szy masyw górski na Ba³kanach. 3-A jezioro na Równinie Augustowskiej. 3-G w³oski lub laskowy. 4-E s³ynne
k¹pielisko na Lazurowym Wybrze¿u. 4-L miejsce œmierci
ksiêdza J. Skorupki. 5-G syn Apollona i Kreuzy. 6-A mieszkanie na pobyt czasowy 6-K pseudonim Henryka Sienkiewicza. 7-B afrykañskie drzewo. 7-G piêknoœæ, uroda.
8-D prymitywne narzêdzie do om³otu zbó¿. 8-J zobowi¹zanie. 9-F palma kateszowa.10-A cerkiewny œpiewak.
10-H prezent. 11-A harmonijka ustna. 12-H skrzyneczka
na kosztownoœci. 13-A jêzykoznawca. 14-J wydeptany
pas ziemi. 5-E Krzysztof, odkrywca Ameryki. 16-A stolica
Nowej Kaledonii.16-J koszty opakowania.
PIONOWO: A-1 brzmienie czegokolwiek. A-10 rodzaj aparatu telefonicznego. B-6 upiór. C-1 krzew, œrodek na mole.
C-10 rolnik fachowiec. D-6 wózek na budowie. E-1 w pi³ce

7-D

7-O

no¿nej pilnowanie przeciwnika. E-11 piastunka do dzieci.
F-8 ogród ³opianu. H-12 Edward, mistrz œwiata w pchniêciu kul¹ (1983 r.). I-3 miejsce najni¿ej po³o¿one na dnie
statku. I-9 obóz wojsk tatarskich. J-1 czart, demon. J-7 nachylenie p³aszczyzny. J-12 sianokosy. K-5 porz¹dek na
statku. L-1 odg³os. L-8 jednostka p³ywaj¹ca. £-4 roœlina
stosowana w koszykarstwie. £-12 obfite opady atmosferyczne. M-1 pr¹¿kowana tkanina bawe³niana. N-8 przywódca plemienia arabskiego. O-1 karierowicz. O-12 opracowanie utworu muzycznego.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 11/2008 r. „Uœmiech skraca
dystans”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wylosowa³ p. Edmund
Kalinowski z ul. Pu³awskiej.
Wa¿ne do 22.07.br.

OG£OSZENIA DROBNE
KUPIĘ

 OG£OSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

 AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948
 Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, obrazy, meble, zegary oraz
inne przedmioty.
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
 Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18.
Tel. 022 831-36-48
 Monety – Banknoty – Papiery
Wartoœciowe. Wycena i Kupno.
Tel. 022 407-02-20;
0506-025-125
 Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35;
0501-050-948

 Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czynna
codziennie oprócz czwartków,
ul.Grochowska 207 (Universam
nad bankiem), tel. 0509-959-444,
(022) 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe. Wawer - Anin ul. Ukoœna.
Tel. 022 613-04-30; 0603-807-481
 KANCELARIA ADWOKACKA – prawo cywilne, karne,
spadkowe, rodzinne –obs³uga.
Porady. Miêdzylesie ul. Dziêcieliny 3 m 11, wtorek i czwartek
15.00-18.00. Tel. 022 815-31-80;
0501-025-692
RAMKA
Doradztwo
DoradztwoPrawne
Prawne– –pe³ny
pe³ny zazakres.
Prawna Pietruk
Pietruk
kres. Kancelaria
Kancelaria Prawna
s.c.
Konkurencyjne
ceny
ul.
Gros.c. Konkurencyjne
ul. Grochowska306/308
306/308lok.
lok. 29.
29. Tel. 022
chowska
Tel. 022 879-92-29;0502-27-51-94;
0502-27-51-94;
879-92-29;
www.pietruk.eu
www.pietruk.eu

SPRZEDAM
 Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria.
Tel. 0606-742-822
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

 Francuski, rosyjski – t³umaczenia umów, faktur, kontraktów, instrukcji i warunków technicznych,
aktów cywilnych, œlubów. Poœrednictwo biur wykluczone.
Tel. 022 815-44-91; 0601-35-18-64
 Liceum dla doros³ych.
Tel. 022 498-65-95
 Matematyka, fizyka, chemia, dojazd.
Tel. 515-26-25-86
 Poœrednictwo i zarz¹dzanie nieruchomoœciami – studia podyplomowe.
Tel.022 879-87-66
 Prawo Jazdy – szkolenie tel.
022 499-34-82 www.abcosk.pl
Grochów ul. Tarnowiecka 54/17
 Szkolenia BHP. Tel. 022 879-87-66
 Szko³a Policealna.
Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/kupię
 Bezpoœrednio kupiê plac na Grochowie zabudowany lub niezabudowany – pod budownictwo wielorodzinne. Pilne!
Tel. 022 610-77-94; 0501-103-792

SZUKAM PRACY

PRAWNE

 Opla – Skodê. Tel. 0506-871-924

NAUKA

 OG£OSZENIA

 M³oda, zdolna manualnie przyjmie pracê cha³upnicz¹.
Tel. 0662-072-744

AUTO−MOTO/kupię

 Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio. Gabinet,
dojazdy.
Tel. 022 671-15-79,
022 613-98-37
 Masa¿ z dojazdem do klienta.
Tel. 0502-444-916

DROBNE

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Dzia³kê budowlano-us³ugow¹
w Rembertowie – 720 m kw.
Tel. 0500-752-236

NIERUCHOMOŚCI/zamienię
 Gminne 36,5 m kw. na podobne
parter lub winda.
Tel. 022 406-32-79; 668-161-736

DAM PRACĘ
 Agencja ochrony poszukuje od
zaraz do pracy mê¿czyzn w wieku 40-60 lat. Bardzo dogodne warunki pracy i p³acy.
Tel. 0696-518-491; 0605-730-180
 Atena Security na korzystnych
warunkach zatrudni do ochrony
obiektów na terenie Targówka
i Pragi.
Tel.0-691-737-741
lub 022 853-05-05
 Atena Security na korzystnych
warunkach zatrudni kobiety i mê¿czyzn na stanowisko kierowników
ochrony. Wymagamy: licencja II
lub I, samochód, doœwiadczenie
w kierowaniu zespo³em pracowników. W-wa ul. Dominikañska 9.
Tel. 022 853-05-05 lub
e-mail:biuro@atenasecurity.pl
 Dom Pomocy Spo³ecznej w Warszawie zatrudni pokojowe, opiekunki.
Tel. kontaktowy 022 516-92-26

 Firma z bran¿y us³ug komunalnych zatrudni osobê na stanowisko:
kierowca kat. C lub C +E, sortowacz odpadów. Tel. 0660-752-023
 Firma Handlowa zatrudni asystentów przedstawicieli handlowych. Praca sta³a, etat + prowizja.
Tel. 0605-998-178
 Fryzjerce damsko-mêskiej.
Tel. 022 374-91-14
RAMKA
GRAFIKKOMPUTEROWY
KOMPUTEROWY
GRAFIK
dodoœwiadczenie w poligrafii. Znajoœwiadczenie w poligrafii. Znajomoœæ: Quark, Corel, Photoshop.
moœæ:
Quark,
Corel,
Photoshop.
CV przesy³aæ na: grafik-cv@wp.pl
CV przesy³aæ na: grafik-cv@wp.pl
 Krawcowym (na poprawki krawieckie) i cha³upniczkom.
Tel. 0606-693-792
 Opiekunki do chorych, siostry
PCK, pielêgniarki zatrudniê.
Tel. 022 815-30-62
 Potrzebna osoba do opieki nad
starsz¹ pani¹ 5-6 godzin dziennie.
Tel. 022 671-67-10
lub 0662-277-282
 Salon Fryzjerski w Œródmieœciu
zatrudni asystentów fryzjerów
i uczniów. Proponujemy szkolenie
i rozwój.
Tel. 022 826-43-26
 Sprz¹tanie mieszkania raz w tygodniu, 3 godziny. Tel. 022 613-80-62
 UNIWERSUM zatrudni pracowników na parkingach strze¿onych.
Tel. 0-600-930-327
 Zatrudniê osoby do prac manualnych przy produkcji i pakowaniu
s³odyczy. Wymagana aktualna
ksi¹¿eczka badañ Sanepidu.
Tel. 022 611-95-86 w. 16

RÓŻNE
 Ksiêgowoœæ ma³ych i œrednich
firm, osobiœcie poprowadzê, ¿yczliwie pomogê, cierpliwie wyjaœniê.
Tel. 022 810-83-60; 0606-763-006
 OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE – TANIO I SOLIDNIE.
Tel. 0500-336-607

INNE
 Pomogê finansowo do¿ywotnio
w zamian za poœmiertne zapisanie
nieruchomoœci. Tel. 022 610-45-07

SPORT
 Si³ownia, sauna Podskarbiñska 7
B – najtaniej! Tel. 022 870-52-72

USŁUGI
 Administrowanie nieruchomoœciami.
Tel. 0692 614 577
 Administracja i zarz¹dzanie nieruchomoœciami.
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
 ALKO PRZEPROWADZKI
i meblowozy. 1 z³/km.
Tel. 0512-139-430
 AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa.
Tel. 022 612-95-23,
0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 24 h.
Tel. 0602-396-976

 ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka, Promocja dekoder Polsatu za
99 z³, 1 m-c gratis i 37,90 z³/m-c,
satelity bez op³at 700 programów
w tym 17 polskich (Polonia,
TRWAM), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwarancja! www.lemag-tvsat.waw.pl
Tel. 022 815-47-25; 0501-123-566
 Automatyczne pralki – naprawa, tanio.
Tel. 022 810-67-92;
0605-404-132
 Cyklinowanie, lakierowanie Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
 DEZYNSEKCJA, skutecznie.
Tel. 022 642-96-16
 Domofony – naprawa, monta¿,
instalacje elektryczne, pralki.
Tel. 0601-93-68-05; 022 612-92-70
 Elektryczne.
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
 Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
 Elektryk – uprawnienia.
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
 FOCUS SERVICE - naprawa telewizorów w domu klienta.
Tel. 0603-40-90-20
 GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe.
Tel. 022 610-18-53; 0662-065-292
 Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy.
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163
 Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka, panele, gwarancja – Firma G³owacki.
Tel. 022 428-35-53, 0504 61 88 88
 Hydrauliczne.
Tel. 022 428-35-53; 0504-61-88-88
 Hydrauliczne, gazowe – solidnie.
Tel. 022 610-81-21;
0607-773-106
 Hydrauliczne, Wod.-Kan. Gaz.,
CO, piece, filtry.
Tel. 022 613-82-96; 0696-321-228
 Hydrauliczne, inst.CO., Inst.
Wod.-Kan., przeróbki.
Tel. 0516-508-397
 Lodówki, pralki.
Tel. 0601-361-830; 0604-910-643;
022 671-80-49
 Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97;
0695-679-521
 Malowanie, tapetowanie.
Tel. 022 428-35-53;
0504-61-88-88
 Malowanie, g³adŸ gipsowa.
Tel. 022 612-01-95; 510-711-163
 Nadruki na odzie¿y i gad¿etach. Ul. Patriotów 237.
Tel. 022 615-34-28;
515-68-58-68
 Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja.
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
 Naprawa – pralki, lodówki – tanio!
Tel. 022 644-23-12;
0697-120-312
 Naprawa telewizorów u klienta. Dojazd gratis.
Tel. 671-94-53; 0692-420-605

REKLAMA

DROBNE

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
Nieodp³atnie
odbieram
zu¿yty
sprzêt AGD, z³om
w ka¿dej
posprzêt
z³om w ka¿dej
postaci, AGD,
makulaturê,
st³uczkê.
staci,
makulaturê,
st³uczkê.
W³aW³asny transport. Sprz¹tanie
sny
transport. Tel.
Sprz¹tanie
piwnic.
piwnic.
022 499-20-62
Tel. 022 499-20-62
 Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22.
Tel. 022 870-09-54
 PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samochodowej. Profesjonalnie. Dojazd gratis.
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147
 Przy³¹cza wod.-kan.
Tel. 0606-743-873
 Reklama, szyldy, kasetony, neony. Ul. Patriotów 237.
Tel. 022 615-34-28; 515-68-58-68
 REMONTY KOMPLEKSOWO.
Tel. 0504-242-103
 Skup surowców wtórnych, makulatura, metale, puszki, odbiór
w³asnym transportem. Komorska
48.
Tel. 0697-104-304
 STOLARZ - wykona solidnie meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne.
Tel. 022 810-38-04;
0602-126-214
 Stolarstwo, lakiernictwo. Meble na wymiar, kuchenne, biurowe,
szafy wnêkowe, garderoby itp. Ciêcie p³yt.
Tel. 0694-94-99-49;
022 619-52-76
 Stolarstwo – meble na wymiar,
kuchnie.
Tel. 0888-785-778
 Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
 Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych pod³óg.
Tel. 0663-511-771
 Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie –
osobiœcie.
Tel. 022 810-70-88;
0609-542-545
 Wylewki, posadzki Mixokretem.
Szybko, solidnie.
Tel. 0697-104-304
 ¯aluzje, verticale, rolety - naprawy, pranie verticali.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety antyw³amaniowe i naprawy.
Tel. 022 610-54-19
 Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety
antyw³amaniowe – produkcja, naprawa.
Tel. 022 610-23-83
 ¯uk – wywóz gruzu, z³omu,
œmieci, drzewa, liœci i mebli.
Tel. 022 610-88-27;
0888-651-163

ZDROWIE
 Masa¿e, równie¿ dojazd.
Tel. 0503-799-972

ZIELARSTWO
 ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Medyczny C.H. Szembeka róg Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³ny
asortyment, profesjonalne porady.
Tel. 0602-648-813
REKLAMA

ZAK£AD
POGRZEBOWY

ZAKŁAD POGRZEBOWY

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel./fax 022 610−02−17
Pl. Szembeka 6
tel./fax 022 612−02−18
kom. 0602−26−26−75

,,GENITA”Kurowscy
Warszawa ul. Korkowa 167
tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417
Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32
Ca³odobowo 0-604-216-738

„ABROS”

CAŁODOBOWO

US£UGI POGRZEBOWE
Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.

 ul. Grochowska 156
tel. 022 610-48-74; 022 610-49-11
 ul. Floriañska 12
tel. 022 619-19-56; 022 619-36-19
 ca³odobowo – tel. 9588;
022 836-69-16; 0608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

Zak³ad Pogrzebowy

ZAK£AD
POGRZEBOWY
tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621
PEŁEN ZAKRES USŁUG
(dope³niamy fromalnoœci w domu klienta)

Warszawa, ul. Grochowska 242
www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

„NIEBO”

Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

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

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046
S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20

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

Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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DOGOTERAPIA, § PRAWNIK RADZI §
czyli pies lekarzem
Gra¿ynka nie mówi, prawie nie rusza siê.
Le¿y w ³ó¿ku tul¹c ró¿owego prosiaczka
i patrzy w telewizor. Czy rozumie bajkê?
Dziewczynka ma 9 lat.
Przed rokiem uleg³a wypadkowi. Od tej pory w³aœciwie
wegetuje. Œwiat jakby dla niej
nie istnia³. Przychodzi do niej
Bastek. To labrador – pies terapeuta. Gra¿ynka ma go pog³askaæ. Nie robi tego. Instruktor
wk³ada jej do rêki psi smako³yk. Ma nakarmiæ nim Bastka.
Gra¿ynka zaciska pi¹stkê. Pies
li¿e j¹ po d³oniach i twarzy, by

odda³a smako³yk. Wtedy widaæ
pierwsz¹ reakcjê na twarzy
dziecka. Reakcjê, która do tej
pory nie pojawia³a siê.
- Dogoterapia to metoda
wspomagania tradycyjnych terapii w leczeniu dzieci poprzez
kontakt ma³ych pacjentów
z psami - mówi Maria Czerwiñska z Fundacji CZE-NE-KA,
która 20 lat temu zapocz¹tkowa³a tê metodê terapii w Polsce. W dogoterapii, wykorzystywane s¹ takie psy jak np. labrador, czyli cierpliwe i bardzo
przyjaŸnie nastawione do dzieci.
- Pies musi siê nie baæ, byæ
³agodny, pos³uszny i s³uchaæ instruktora - mówi Andrzej Polak
ze Stowarzyszenia Zwierzêta
Ludziom. - Wszystkie psy terapeuci przechodz¹ badania psychologiczne, sprawdzaj¹ce czy
nadaj¹ siê do tej roli.
W terapii chodzi o polepszenie sprawnoœci dzieci oraz poprawê ich kontaktu ze œwiatem.

W roku 2007 uruchomiono
program zatytu³owany „Pomó¿my razem”. Skoncentrowa³
on swoje dzia³ania na nag³aœnianiu znaczenia dogoterapii
oraz uœwiadamianiu spo³eczeñstwa, œrodowisk lekarskich oraz
mediów na temat pracy psich
terapeutów. Dzia³ania „Pomó¿my razem” oraz poœwiêcenie
wolontariuszy z ró¿nych orga-

nizacji szkol¹cych psy i organizuj¹cych dogoterapiê, sprawi³a,
¿e ta metoda rehabilitacji staje
siê coraz bardziej znana i budzi
coraz mniej kontrowersji. Dziêki zesz³orocznej debacie i wizytach w Centrum Zdrowia
Dziecka oraz szpitalach w Lublinie, Wroc³awiu oraz Krakowie, psy s¹ coraz czêstszymi
goœæmi oœrodków medycznych.
Wiele placówek nie by³o zainteresowanych wizyt¹ psich terapeutów z obawy na zachowanie sterylnoœci, jednak¿e wizyty w szpitalach w ramach programu „Pomó¿my razem” pokaza³y, ¿e mo¿na znaleŸæ rozwi¹zanie nie nara¿aj¹c nikogo.
– Wspó³praca dogoterapeutów z Centrum Zdrowia Dziecka
rozpoczê³a siê w styczniu 2008
od grupowych zajêæ odbywaj¹cych siê raz w tygodniu. Obecnie prowadzimy zajêcia grupowe dla dwóch Oddzia³ów- Neurologii i Rehabilitacji oraz zajêcia indywidualne z rehabilitacji

ruchowej. Psi terapeuci pojawiaj¹ siê w placówce trzy razy
w tygodniu i zawsze s¹ gor¹co
witani zarówno przez ma³ych
pacjentów, jak i personel szpitala – twierdzi Magdalena Nawarecka ze Stowarzyszenia Zwierzêta Ludziom. Ten przyk³ad
pokazuje, ¿e starania „Pomó¿my razem” sprzyjaj¹ pokonywaniu pewnych barier, obalania
mitów oraz u³atwiaj¹ dostêp innym organizacjom dzia³aj¹cych
w tym szczytnym celu.
Zajêcia z udzia³em psów, poprzez ró¿nego rodzaju æwicze-

nia i zabawy, rozwijaj¹ dzieci,
pobudzaj¹ ich zmys³y, wspomagaj¹ ich rehabilitacjê umys³ow¹ i ruchow¹. Praca z psim
terapeut¹ jest szczególnie korzystna dla dzieci z pora¿eniem
mózgowym, autyzmem, czy te¿
po przebytych stanach zapalnych i urazach centralnego
uk³adu nerwowego, a tak¿e
u wszystkich dzieci, które maj¹
zaburzony kontakt spo³eczny.
Poprzez terapiê kontaktow¹,
czyli zabawy, przytulanie i g³askanie psa, osoby dotkniête niepe³nosprawnoœci¹ du¿o szybciej i dok³adniej próbuj¹ wykonaæ æwiczenia. RozluŸnieni,
w bezstresowej zabawie zapominaj¹ o swoich problemach.
Radoœæ i uœmiech jest widoczny
na ich twarzach. Tutaj udzia³
psa s³u¿y wzmocnieniu rehabilitacji, wszechstronnie oddzia³uj¹c na psychikê, odczucia
i zdrowie dziecka.
oprac.
Ma³gorzata K. Piekarska

REKLAMA

REKLAMA

SZPITAL

GROCHOWSKI

ZAPRASZA
NA BEZP£ATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Panie w wieku 50 – 69 lat, które w ci¹gu ostatnich dwóch lat
nie wykonywa³y mammografii.
O ile w rodzinie wyst¹pi³ rak sutka na badanie zapraszamy
raz w roku.

Na badanie nie jest wymagane skierowanie!
Szpital Grochowski 04-073 Warszawa ul. Grenadierów 51/59
Pracownia Mammograficzna
Zapisy telefoniczne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800–1500
Telefon 022 87-11-139
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W poprzednim artykule (Mieszkaniec nr 11/2008) omówiona zosta³a kwestia
dziedziczenia ustawowego. Klienci mojej kancelarii kieruj¹ do mnie wiele pytañ
zwi¹zanych z problematyk¹ wy³¹czenia z krêgu spadkobierców niektórych
cz³onków rodziny. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom czytelników dziœ
omówimy kwestiê wydziedziczenia.
Wiêkszoœæ osób, pozostaje w b³êdnym przekonaniu, i¿ samo pominiêcie spadkobiercy ustawowego w testamencie, jest równoznaczne z jego wydziedziczeniem. Oczywiœcie zstêpni (dzieci, wnuki, prawnuki), ma³¿onek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powo³ani do spadku z mocy ustawy, a nie zostali uwzglêdnieni w testamencie, nie
dziedzicz¹ po zmar³ym, ale wci¹¿ maj¹ prawo do zachowku, czyli roszczenia o zap³atê odpowiedniej sumy pieniê¿nej. Wartoœæ zachowku w zale¿noœci od konkretnego
przypadku wynosi 1/2 b¹dŸ 2/3 wartoœci udzia³u spadkowego, który przypada³by tym
osobom przy dziedziczeniu ustawowym. Aby skutecznie wydziedziczyæ w/w osoby
w testamencie, nale¿y wskazaæ przyczynê, dla której nastêpuje pozbawienie prawa do
zachowku. Kodeks cywilny dopuszcza mo¿liwoœæ wydziedziczenia tylko w trzech przypadkach, a mianowicie, gdy w/w osoby wbrew woli spadkodawcy postêpuj¹ uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub dopuœci³y siê wzglêdem spadkodawcy albo jednej z najbli¿szych mu osób umyœlnego przestêpstwa przeciwko ¿yciu, zdrowiu lub wolnoœci albo ra¿¹cej obrazy czci lub uporczywie nie dope³niaj¹ wzglêdem spadkodawcy obowi¹zków rodzinnych. Przyczyny owe powinny wynikaæ z treœci testamentu.
Spadkodawca sam decyduje o tym, czy krzywda, jakiej dozna³ ze strony zstêpnego,
ma³¿onka lub rodziców jest w jego odczuciu tak znaczna, ¿e ten, kto siê jej dopuœci³
podlega wydziedziczeniu. O tym jednak, czy rzeczywiœcie mia³a miejsce sytuacja pozwalaj¹ca na wydziedziczenie, rozstrzyga s¹d w toku postêpowania o stwierdzenie
nabycia spadku.
Podstawa prawna: Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93):
Art. 991. § 1. Zstêpnym, ma³¿onkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby
powo³ani do spadku z ustawy, nale¿¹ siê, je¿eli uprawniony jest trwale niezdolny do
pracy albo, je¿eli zstêpny uprawniony jest ma³oletni - dwie trzecie wartoœci udzia³u
spadkowego, który by mu przypada³ przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaœ wypadkach - po³owa wartoœci tego udzia³u (zachowek). Art. 1008. Spadkodawca mo¿e
w testamencie pozbawiæ zstêpnych, ma³¿onka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), je¿eli uprawniony do zachowku:1) wbrew woli spadkodawcy postêpuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego; 2) dopuœci³ siê wzglêdem spadkodawcy albo jednej z najbli¿szych mu osób umyœlnego przestêpstwa przeciwko ¿yciu, zdrowiu lub wolnoœci albo ra¿¹cej obrazy czci; 3) uporczywie nie dope³nia
wzglêdem spadkodawcy obowi¹zków rodzinnych.

Kancelaria Doradztwa Prawnego
Kalina Kisiel− Bartoszewicz,
Warszawa, ul. Radzymińska 34 lok. 6
(przedłużenie ul. Ząbkowskiej), tel. 500−020−048
REKLAMA
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Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,które w ci¹gu ostatnich 24 msc.
nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
BEZP£ATNE finansowane z NFZ
BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ!

WA R S Z AWA

Niedosłyszysz? Nie jesteś sam...
Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na ca³ym
œwiecie ma ubytek s³uchu? To jedno z najbardziej
powszechnych schorzeñ i jedno z najbardziej niezrozumianych. Wielu ludzi uwa¿a, ¿e aparaty s³uchowe s¹ du¿e, uci¹¿liwe i niezbyt przydatne.
Ale dzisiejsze rozwi¹zania
s¹ ma³e, w pe³ni zautomatyzowane, dyskretne i bardzo skuteczne. Klub ludzi o „s³uchu
niekoniecznie idealnym” skupia rzesze cz³onków i wiêkszoœæ z nich jest zadowolona
z tego, ¿e zdecydowa³a siê podj¹æ dzia³anie.
Gdy ju¿ pogodz¹ siê z myœl¹
i przyzwyczaj¹ do noszenia
aparatu, czêsto zastanawiaj¹ siê
nad tym, jak dawali sobie radê
przedtem i dlaczego nie zrobili
tego wczeœniej.
Istnieje wiele przyczyn powoduj¹cych utratê s³uchu. Jednak g³ówn¹ przyczyn¹ jest naturalny proces starzenia. Utrata

s³uchu czêsto postêpuje powoli,
latami, a¿ w koñcu trzeba coœ
z tym zrobiæ.
Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie
rozumiem co do mnie mówisz!”
nale¿y potraktowaæ jako pierwsze ostrze¿enie. Dopiero gdy
przyjaciele i bliscy sugeruj¹ istnienie problemu, zaczynamy na
to zwracaæ uwagê. Trudno pogodziæ siê z faktem, ¿e s³uch sta³
siê naszym s³abym punktem,
szczególnie gdy wszystko inne
jest w porz¹dku. Ale gdy ju¿ poradzimy sobie ze zdziwieniem
i frustracj¹, znajdziemy wiele
powodów, ¿e nale¿y coœ z tym
zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy
swoj¹ utratê s³uchu, tym szybciej znajdziemy rozwi¹zanie.
Dzisiejsze aparaty s³uchowe s¹
bardzo zaawansowane i pomagaj¹ przywróciæ kontakt z otoczeniem. W œwiecie wspomaganego s³yszenia mo¿na poczuæ
siê wygodnie i bezpiecznie,
a porozumiewanie z innymi
przestanie byæ ciê¿arem.
„W ostatnich latach obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie pacjentów naszymi us³ugami. Noszenie nowoczesnego,
miniaturowego aparatu s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak
10 czy 20 lat temu, a jako najczêstsze przyczyny dyskomfortu
pacjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z rodzin¹
i znajomymi. Nowoczesne technologie nie ominê³y aparatów
s³uchowych, które wyposa¿one
s¹ w bardzo szybkie procesory

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Praga Południe, ul. Ostrołęcka 4, tel. 022 498−74−80
Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353−42−50
Warszawa – Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel. 022 499-69-40
Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353-06-20
Warszawa – Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel. 022 498-75-40
Warszawa – Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel. 0 889 179 769 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862-99-90
Warszawa – Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel. 022 877-07-63
Warszawa – Bielany, ul. ¯eromskiego 33, tel. 022 499-66-30

potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda” – mówi pani
Izabela Marczyk, dyplomowany audioprotetyk z firmy FONIKON, która specjalizuje siê
w niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetów
audioprotetycznych firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych na bezp³atne badanie s³uchu oraz kon-

APARATY S£UCHOWE

ul. Ostrołęcka 4
tel. 022 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353−42−50

sultacjê audioprotetyczn¹.
Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ i œrodków PFRON. Osobom niepe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe. Z uwagi na
du¿e zainteresowanie naszymi us³ugami prosimy o telefoniczne umawianie wizyt (ul.
Ostro³êcka 4, tel. 022 498 74
80; ul. Br. Czecha 39, tel. 022
353 42 50)
AS 2008

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!!!

REKLAMA

REKLAMA

Ul. KOMORSKA 42
Warszawa-Grochów
tel. 022 879-87-61

A PARATY S£UCHOWE

Zapraszamy doros³ych, m³odzie¿, dzieci!

Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.
Ma³gorzata Lech

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA

Rok za³o¿enia 1986



NOWOŒÆ

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.

Realizacja zleceñ NFZ
AUDIO SERVICE
SIEMENS
Akcesoria do aparatów
OTICON
Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż N A R AT Y
tel. 022 812−49−09
W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)
codziennie w godz. 10.00-18.00
(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski
Warszawa,
ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00−20.00

 Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku
10.00 - 19.00
 Ginekolog
wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek
16.00-18.00
 Urolog
wtorek 16.00-19.00

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy
rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw)

tel. 673-35-00

UWAGA! Bezpłatne, finansowane z NFZ, profilaktyczne badania mammograficzne !!!
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Spo³eczny Komitet Budowy
Metra wyra¿a zaniepokojenie
brakiem ostatecznej decyzji
o realizacji budowy II linii metra. Mieszkañcy
Warszawy przekonali
siê, ¿e metro najlepiej
zaspakaja ich potrzeby
komunikacyjne. Spo³eczny Komitet Budowy
Metra uwa¿a, ¿e w ¿adnym
przypadku nie nale¿y opóŸniaæ
rozpoczêcia budowy centralnego odcinka II linii metra.
  
We wrzeœniu zostanie uruchomiona pierwsza w Polsce
chrzeœcijañska sieæ telefonii komórkowej – poinformowa³
dziennikarzy dyrektor Radia
Warszawa i szef projektu koœcielnego operatora komórkowego ks. Maciej Chibowski.
Wyjaœni³, ¿e projekt jest przygotowywany we wspó³pracy
z operatorem wirtualnym MNI
Mobile. Pracuje nad nim od ponad roku zespó³ warszawskich
duchownych, powo³any przez
Radê Episkopatu Polski ds.
Œrodków Spo³ecznego Przekazu pod przewodnictwem abp.
S³awoja Leszka G³ódzia.
Inicjatywie tej nie patronuje
Konferencja Episkopatu Polski
– zaznaczy³ uczestnicz¹cy
w konferencji rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch, KEP –
mówi³ – „nie ma ¿adnego udzia³u w tym przedsiêwziêciu, jeœli
chodzi o finanse nie ma ¿adnych zysków”. Da³ do zrozumienia, ¿e chrzeœcijañska sieæ
telefonii komórkowej, to inicjatywa Rady Episkopatu ds. Œrodków Spo³ecznego Przekazu.
Biuro Prasowe Konferencji
Episkopatu Polski oœwiadczy³o
tymczasem, ¿e Episkopat Polski nie jest udzia³owcem projektu specjalnej sieci komórkowej. – Dlatego te¿ pytania
dziennikarzy o ewentualne wynikaj¹ce z tego przedsiêwziêcia
korzyœci – w tym finansowe –
dla Konferencji Episkopatu
Polski s¹ bezzasadne – czytamy
w oœwiadczeniu KEP.
  
Od pocz¹tku lipca rozpocz¹³
siê remont torowiska tramwajowego na odcinku od pêtli przy
cmentarzu Wolskim do al. Jana
Paw³a II. To pierwszy etap remontu trasy tramwajowej na
trasie W-Z, kolejny przewidziany jest na przysz³y rok. Przebudowane zostanie tak¿e torowisko w ul. 11 Listopada. Tak¿e
od 1 lipca ekipy Tramwajów
Warszawskich rozpoczê³y remont torowiska w ul. 11 Listo-
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pada. Nowe tory zostan¹ wydzielone z jezdni, tak, aby
usprawniæ poruszanie siê tramwajów. W czasie remontu ruch
tramwajów bêdzie siê odbywa³
tak jak to jest obecnie czyli jednym torem, z wykorzystaniem
tymczasowego toru przy rondzie ¯aba. W lipcu TW wyremontuj¹ tor w kierunku centrum, a we wrzeœniu na Bródno.
Tramwaje
Warszawskie
w sierpniu (2-22 sierpnia) zmodernizuj¹ tak¿e torowisko
w ulicy Targowej i Ratuszowej,
a Sto³eczne Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej wymieni
ok. 30 m magistrali ciep³owniczej przebiegaj¹cej pod Ratuszow¹, w poprzek ulicy. Prace
TW i SPEC zosta³y skoordynowane tak, aby zajê³y jak najmniej czasu i powodowa³y najmniejsze utrudnienia.
  
Z okazji 197 rocznicy Podpisania Aktu Niepodleg³oœci
i Œwiêta Narodowego Wenezueli, 5 lipca, Pan Erick Marquez
Rodriguez Charge d Affaires
ambasady tego kraju wyda³
uroczyste przyjêcie w swojej
rezydencji. Wœród zaproszo-

nych goœci œwiata polityki i dyplomacji by³ równie¿ wspó³pracuj¹cy z „Mieszkañcem” redaktor Zygmunt Broniarek.
  
Do soboty ( 12 lipca ) bêdzie
trwa³a XX Miêdzynarodowa
Parafiada Dzieci i M³odzie¿y.
Tego dnia o godz. 12.00 na
Kampusie SGGW przy ul. Nowoursynowskiej odbêdzie uroczysty fina³ imprezy. Parafiada
jest najwiêkszym europejskim
spotkaniem o charakterze sportowo-kulturalno-religijnym.

WALTZ NA TITANICU
Tego jeszcze nie by³o! Jeœli si³ê Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy mierzyæ liczb¹ k³opotów z uzyskaniem poparcia Rady dla swoich projektów to Hanna
Gronkiewicz-Waltz osi¹gnê³a poziom holenderski: depresja miejscami eksploatowana pod poldery. Najpierw k³opoty – przy okazji g³osowania podwy¿ek cen komunikacji i parkowania – by³y tylko z g³osami koalicyjnego SLD (oficjalnie to siê
wci¹¿ nazywa inaczej – ale o tym kiedy indziej). Przed ostatnim posiedzeniem
Rady okaza³o siê jednak, ¿e Pani Prezydent nie mo¿e liczyæ nawet na… Klub
Platformy Obywatelskiej. W czasie trwaj¹cego kilka godzin posiedzenia radni na
z³o¿onych przez Pani¹ Prezydent propozycjach zmian bud¿etu Miasta nie zosta-
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Corocznie gromadzi ok. 4 tysi¹ce m³odych uczestników i opiekunów. Parafiada ³¹czy ró¿norakie dzia³ania, w które zaanga¿owanych jest ponad 3000 parafii,
szkó³, klubów sportowych i innych placówek. W dniu edycji
„Mieszkañca” (czwartek) odbywa siê np. Gala trwaj¹cego trzy
lata programu patriotycznego
i spo³ecznego „Moja Ma³a Ojczyzna”. W Gali udzia³ bior¹
przedstawiciele w³adz pañstwowych, samorz¹dowych i koœcielnych. Wiêcej informacji na
stronie www.parafiada.pl
  
Od 7 lipca, z powodu remontu
zamkniêty zosta³ dla ruchu ko³owego wiadukt i most Poniatowskiego. Drogowcy zamknêli
przejazd przez most na wysoko-

œci pierwszych wie¿yc za rondem Waszyngtona, a po stronie
œródmiejskiej przy wie¿ycach
znajduj¹cych siê na wysokoœci
Muzeum Wojska Polskiego. Po
stronie praskiej mo¿liwy jest
zjazd z al. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego na ul. Wa³ Miedzeszyñski oraz wjazd z Wa³u Miedzeszyñskiego w kierunku ronda
Waszyngtona. Na lewym brzegu
Wis³y pozostanie jedynie koñcz¹cy siê œlepo dojazd do Muzeum Narodowego i Wojska Polskiego.Bez przeszkód bêd¹ kursowa³y tramwaje. Prace remontowe potrwaj¹ do 21 sierpnia.
Wizualizacja objazdu dostêpna
jest na stronie: http://prasowy.um.warszawa.pl/Objazd.gif
  
4 lipca na konferencji prasowej zorganizowanej na brzegu
Wis³y po praskiej stronie Maciej Bia³ecki, przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia „Obywatele
dla Warszawy”, i Lech Króli-

kowski, prezes Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy, zaprezentowali koncepcjê zagospodarowania otoczenia Stadionu Narodowego od
strony Wis³y. Stanowisko TPW i OdW w tej
sprawie zosta³o przekazane Prezesowi Narodowego Centrum Sportu,
Prezydentowi m. st. Warszawy
oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
  
Pod koniec czerwca uczestnicy sekcji Klubu Kultury „Zastów” po¿egnali siê ze swoimi
instruktorami i powitali d³ugo
oczekiwane wakacje. Wszyst-

kie dzieci otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy z ¿yczeniami s³onecznych wakacji i upominki,
a odchodz¹cy do szko³y dodatkowo piêkne piórniki z wyposa¿eniem. Delektowano siê ciastami, które specjalnie na tê
okazjê upiek³y mamy „Skrzatów” i „Plastusiów”. Rozmowom i po¿egnaniom nie by³o
koñca. W godzinach popo³udniowych spotka³y siê w sekcje
muzyczne, plastyczne i wytwarzania bi¿uterii. Mo¿na by³o
obejrzeæ zespo³owe prace malarskie pt. „Wakacje” wykonane przez m³odych artystów plastyków oraz piêkne korale, broszki, pierœcionki i bransoletki,
które w trakcie swoich zajêæ
wykona³y dziewczêta z sekcji
bi¿uterii. W stylu sportowym
odby³o siê zakoñczenie zajêæ
w sekcjach ju-jitsu. Ostatnimi,
którzy siê po¿egnali z zajêciami
w Klubie by³y zespo³y„Rokendrolki” i „Incognito mini”.
  
4 lipca br. w sali koncertowej
Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I st. Nr 2 im. Fryderyka Chopina
przy ul. Namys³owskiej odby³o
siê spotkanie cz³onków wszystkich œrodowisk kombatanckich
dzielnicy Praga Pó³noc. W spotkaniu uczestniczy³a burmistrz
Jolanta Koczorowska, która

wili suchej nitki. I stwierdzili: albo dokument bêdzie poprawiony albo PO zmian
nie uchwali. Nie by³o wyjœcia: sesja rozpoczê³a siê od wniosku Pani Prezydent o…
zdjêcie projektu z porz¹dku obrad. Równoczeœnie zaczê³y siê wewn¹trzpartyjne
i wewnatrzkoalicyjne negocjacje. Zakoñczone sukcesem i autopoprawkami do
projektu. Jeœli nic szczególnego siê nie wydarzy to na sesji 10 lipca zmiany zostan¹ uchwalone. Ale Pani Prezydent wysz³a z ca³ej tej historii na tyle mocno poobijana, ¿e jej najbli¿sze otoczenie otrzyma³o poufne polecenie „poszukania mo¿liwoœci stworzenia stabilnego poparcia”.
Owo „stabilne poparcie” mo¿e okazaæ siê potrzebne szybciej ni¿ niektórzy
w ratuszu s¹dzili. W widowiskowy sposób PO przer¿nê³a bowiem kolejny projekt
uchwa³y. Tym razem rzecz dotyczy³a polityki mieszkaniowej. S³u¿by Pani Prezydent przygotowa³y ca³kiem przyzwoity projekt polityki mieszkaniowej. Niestety,
jak uj¹³ to wprost w czasie posiedzenia Rady Andrzej Golimont (SLD) „operacja
zosta³a koncertowo schrzaniona pod kontem marketingu”. Po prostu przez tygodnie projekt by³ w mediach „sprzedawany” jako kolejna podwy¿ka cen. Choæ
w istocie podwy¿k¹ by³ tylko dla niektórych (bogatszych), dla innych (najbiedniejszych) okazaæ siê móg³ wrêcz obni¿eniem stawek za metr komunalnego
mieszkania. Tyle, ¿e o tym nikt prócz garstki urzêdników nie wiedzia³. SLD powiedzia³o, i¿ projektu nie poprze. PO siê wkurzy³a ale… niewiele mog³a. Projekt uton¹³ wiêc œlicznie jak Titanic. I jak na Titanicu do koñca usi³owano pokazaæ, ¿e rozmiar katastrofy wcale nie jest totalny. Wiêcej – ju¿ po przegranym

Zaproszenia dla mieszkańców
 Piwnica przy Dobrowoja 8 lok.1 (nieopodal Ronda Wiatraczna)- 17.07. godz. 18.30. Spotkanie z cyklu Festiwal Literatura Na Peryferiach. Gdzie jest Praga - Spotkanie z Paw³em
Elszteinem, autorem ksi¹¿ki „Moja Praga”, od osiemdziesiêciu
lat mieszkañcem prawobrze¿nej Warszawy, fotografikiem dokumentuj¹cym star¹ zabudowê Pragi Po³udnie. Przedwojenne
wspomnienia autora i rozmowa o jego koncepcji Pragi, wedle
której Grochów jest jej integraln¹ czêœci¹. Wystawa po³udniowopraskich zdjêæ Paw³a Elszteina oraz kiermasz ksi¹¿ek. Organizator Stowarzyszenie Creo.
 Szlakiem trzech wyznañ – 12.07. godz. 10.00 Spotkanie
z przewodnikiem na pl. Weteranów 1863 roku. Trasa: Katedra
œw. Floriana – ul. Floriañska – róg ulic K³opotowskiego i Jagielloñskiej – ul. Jagielloñska – Cerkiew Metropolitalna œw. Marii
Magdaleny (ewentualne wejœcia do obiektów: katedra i cerkiew).
Trasa ma na celu przedstawienie zabytków ukazuj¹cych niezwyk³¹ wielokulturow¹ i wielowyznaniow¹ mozaikê spo³eczeñstwa
Pragi w przesz³oœci i po czêœci w teraŸniejszoœci; 19.07. godz.
10.00 Nowa Praga. Spotkanie z przewodnikiem na rogu ulic Wileñskiej i In¿ynierskiej. Trasa prowadzi ulicami Nowej Pragi ukazuj¹c ciekawsze obiekty i historiê tej czêœci Pragi: ul. Wileñska/In¿ynierska – ul. Ma³a – ul. Stalowa – ul. Œrodkowa – ul.
Strzelecka – ul. Czynszowa – ul. Wileñska; 26.07. godz. 10.00.
Od wiœlanego brzegu do centrum Pragi. Spotkanie z przewodnikiem na ul. K³opotowskiego 1/3. Spacer po Starej Pradze zapoznaj¹cy z czêœci¹ dzielnicy s¹siaduj¹c¹ z Wis³¹ i Portem Praskim. Trasa: ul. K³opotowskiego – ul. Panieñska – ul. Okrzei – ul.
Jagielloñska – ul. Marcinkowskiego (ewentualne wejœcia do
obiektów: Port Praski). Organizator: Przewodnickie Biuro Turystyczne PTTK „Trakt”
 W ramach projektu „Rzuæ bracie blagie i jedŸ na Pragie”
organizowany jest cykl wycieczek tramwajowych po warszawskiej Pradze zabytkowym sk³adem tramwajowym z udzia³em
przewodnika. Przejazdy odbywaæ siê bêd¹ w ka¿d¹ sobotê lipca
i sierpnia o godz. 10.00, 12.00 i 14.00. Wycieczki s¹ bezp³atne.
Liczba miejsc ograniczona. W tramwaju mieœci siê ok. 30 osób.
przedstawi³a wyniki wieloletniej
wspó³pracy urzêdu dzielnicy
z kombatantami. Dzia³ania te
maj¹ bardzo wymierny i widoczny efekt – w ubieg³ym roku
powo³ana zosta³a jedyna w Warszawie przychodnia dla kombatantów – przy Szpitalu Praskim,
ca³kowicie finansowana przez
Urz¹d Miasta st. Warszawy.
Obecnie leczy siê w niej ponad
3,5 tys. osób.
  
6 lipca w Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim
koncertowa³ zespó³ „El Salsero”. To miêdzynarodowa grupa,
w której bior¹ udzia³ muzycy z:

Kostaryki, Kuby, Austrii i Polski. Formacja powsta³a w 2005
r. w San Jose - Costa Rica. Zespó³ tworz¹ muzycy reprezentuj¹cy ró¿ne style.

g³osowaniu spokojny zwykle i zrównowa¿ony wiceprezydent Andrzej Jakubiak
da³ radnym (publicznie) tak¹ burê, ¿e PO postanowi³a wzi¹æ siê na ambicjê i kwit
uchwaliæ za wszelk¹ cenê. Wyczekano wiêc do momentu, gdy na sali bêdzie wiêcej radnych PO ni¿ pozosta³ych i wniesiono o… reasumpcjê g³osowania. Czyli zastosowano manewr rodem z rz¹dów PiS. Teraz z kolei wkurzy³ siê koalicyjny (?)
SLD i… Zerwa³ quorum. Sprawa wróci 10 lipca. I – jeœli dobrze pójdzie – skoñczy siê porozumieniem. PO coœ w projekcie zmieni, a SLD poprze, bo w koñcu
wcale nie jest taki z³y.
Ca³a ta historia pokazuje, ¿e sytuacja staje siê coraz bardziej bajk¹ z gatunku
„z³apa³ Kozak Tatarzyna”. Jakie jest wyjœcie? Najprostszym wydawa³oby siê uniezale¿nienie od SLD. To jednak na d³u¿sz¹ metê nie jest mo¿liwe bowiem nawet gdyby
uda³o siê „kupiæ” brakuj¹ce do 30 g³osy (raptem 3) to i tak w codziennej pracy bêdzie to zbyt ma³o. Trzeba bowiem w ka¿dej chwili mieæ na sali nie tylko wiêkszoœæ
ale i quorum. A zawsze ktoœ wyjecha³, jest chory lub nieodpowiedzialny. Trudniejszym jest powa¿ne podchodzenie do wspó³pracy zamiast wyjmowanie sobie radnych…
Co bêdzie dalej? Czwartkowa sesja mo¿e okazaæ siê prze³omem. Albo bowiem
Ratusz zaprezentuje, ¿e na prawdziw¹ wspó³pracê jest gotów i wówczas sprawy pójd¹ do przodu, albo wybierze wariant si³owy, a wówczas Miastu grozi postêpuj¹cy parali¿ czyli powtórka z koñcówki rz¹dów w Warszawie Prawa i Sprawiedliwoœci. Po¿yjemy, zobaczymy…
PODPATRYWACZ
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

US£UGI BUDOWLANE

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

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646
Oferujemy:
 tynki gipsowe
 tynki tradycyjne
 posadzki
 prace wykoñczeniowe
* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ
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Czwarte miejsce (nieoficjalnie)
zaj¹³ dwukrotny zwyciêzca konkursu na najlepszy warszawski
Wydzia³ Mieszkañców, pó³nocnopraski WOM przy ul. Ks. I.
K³opotowskiego. Pó³nocnopraski WOM stale jest udoskonalany, to jego jakoœæ wyznaczaj¹
wysokie kryteria obs³ugi mieszkañców i œwietnie przygotowana do pracy ekipa. Równie¿ w zakresie œwiadczeñ opieki spo³ecznej, które od lipca, znajduj¹ siê
w zakresie prac Urzêdu Dzielnicy
i realizowane s¹ na Sali WOMu.
  
W lipcu NSZZ Emerytów
i Rencistów „Solidarnoœæ” Komisja Terenowa Praga Po³udnie
pe³ni dy¿ury tylko w poniedzia³ki w godz. 10.00-13.00
w siedzibie przy ul. Grochowskiej 259 A, wejœcie od ul. Miêdzyborskiej 115 A.
  
14 i 15 lipca w godz. 11.0014.00 mo¿na zapisaæ siê na
Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiñskiej 2. Informacje tel. 696479-778.
(ab) (ar) (bbj)

EKODOM

Las fotoradarów
Wiceminister spraw wewnêtrznych, Adam Rapacki, genera³ policji,
og³osi³, ¿e policja kupi³a mnóstwo nowych fotoradarów, wiêc nie bêdzie ju¿ ¿adnych atrap, tylko ka¿dy bêdzie aktywny i ka¿dy bêdzie ³apa³ kierowców na wykroczeniach.
Ma³o tego – fotoradary bêd¹
fragmentem ca³ego systemu
komputerowego, który sam wyegzekwuje p³acenie mandatów,
zreszt¹ tak s³onych, jak nigdy dot¹d… Pozornie jest OK. Ka¿dego
REKLAMA
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roku w Polsce w wypadkach komunikacyjnych ginie ok. szeœciu
tysiêcy ludzi, czyli miasteczko.
Kilkadziesi¹t tysiêcy jest rannych, tysi¹ce zostaje inwalidami.
To s¹ dane zatrwa¿aj¹ce i rzeczywiœcie wymagaj¹ce natychmiastowego i zdecydowanego dzia³ania. Tyle, ¿e…
GroŸny gen. Rapacki nie
wspomina, bo to oczywiœcie niewygodne, ¿e o bezpieczeñstwie
ruchu drogowego decyduj¹ trzy
elementy: oprócz cz³owieka tak¿e pojazd i droga. Tymczasem
policja oznajmia, ¿e strzelaæ bêdzie tylko do jednej tarczy. Proszê bardzo – my kierowcy solidnie na to zapracowaliœmy. Nie
wszyscy, rzecz jasna, ale poniek¹d wszyscy bêdziemy ponosiæ
konsekwencje nieodpowiedzialnoœci wielu z nas. Proszê nam
jednak nie wmawiaæ, ¿e porz¹dny kierowca na tych drogach, poœród tych samochodów mo¿e siê
czuæ ca³kiem bezpiecznie. Jeœli
jest na szosie bez poboczy, z zamazanymi znakami poziomymi,
z ograniczeniami prêdkoœci ustawianymi czêsto bez sensu, ze Ÿle
wyprofilowanymi zakrêtami i na
dodatek miêdzy samochodami
kupionymi za grosze w Holandii
czy Niemczech, wyklepanymi
gdzieœ w stodole, to wcale nie
mo¿e jechaæ w przekonaniu, ¿e
przestrzegaj¹c przepisów, bezpiecznie dojedzie do celu. To jest
te¿ pole do dzia³ania dla policji.
Czy s³ysza³ ktoœ, ¿eby policja
skierowa³a do s¹du wniosek
o ukaranie starosty, burmistrza,
prezydenta miasta, albo wojewody, za notoryczne nie reagowanie
na jej monity o naprawienie jakiegoœ odcinka drogi, za co oni
w zwi¹zku z zajmowanym stano-

wiskiem ponosz¹ odpowiedzialnoœæ? A kto zna nazwisko tego
uczonego, który na wiele miesiêcy doprowadzi³ do zniesienia zielonych strza³ek umo¿liwiaj¹cych
skrêt w prawo przy czerwonym
œwietle do jazdy na wprost? Kierowca jest zawsze pod rêk¹, ci,
którzy odpowiadaj¹ za drogi s¹
zawsze w cieniu. Tymczasem
droga ma kapitalne znaczenie dla
bezpieczeñstwa drogowego.
WeŸmy nasz¹ ulicê Grochowsk¹. Pamiêtam j¹ jeszcze jako
jedno-jezdniow¹, wybrukowan¹
œlisk¹ jak diabli kostk¹ bazaltow¹, z torami ciuchci po stronie
po³udniowej i tramwajowymi po
przeciwnej. Wtedy nie by³o tygodnia, ¿eby ktoœ nie zgin¹³ pod ko³ami, albo nie zosta³ bez nogi.
Najpierw zlikwidowano ciuchciê,
potem zamiast kostki po³o¿ono
asfalt. Wypadki zosta³y ograniczone, ale nie usta³y. Ludzie dalej
ginêli pod tramwajami. By³y to
tramwaje stare, z otwartymi
drzwiami. Zw³aszcza m³odzi
ch³opcy jeŸdzili na stopniach, albo na tylnym dyszlu, tzw. „cycku”. Ginêli i tracili nogi. Bardzo
czêsto pod tramwaj wpadali piesi. Zanim tramwaje nabra³y dzisiejszego kszta³tu i walorów technicznych, wygrodzono torowisko, oddzielaj¹c je p³otkiem od
pieszych, wyznaczono przejœcia,
ustawiono sygnalizacjê. Nie pamiêtam, kiedy ostatni raz na Grochowskiej ktoœ zgin¹³ pod tramwajem…
Mo¿e wiêc nie tylko wiêcej fotoradarów, ale tak¿e wiêcej dwupoziomowych skrzy¿owañ, wyprostowanych zakrêtów, obwodnic miejskich i objazdów miast
dla TIR-ów?
Stary szofer
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