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Warszawa
chce siê bawiæ

Warszawa ³aknie us³ug. Po-
woli bowiem zaczynamy osi¹gaæ
taki poziom ¿ycia, ¿e chcieliby-
œmy zacz¹æ wydawaæ pieni¹dze
nie tylko na mieszkania (ludzie
m³odzi i ich rodzice), urlopy i wy-
cieczki, ale tak¿e na komfortowe
spêdzanie czasu. Wiem, ¿e to
co teraz piszê, nie spodoba siê
tej ogromnej wiêkszoœci mie-
szkañców miasta, która liczy i li-
czy stan domowej kasy tu¿
przed pierwszym i nie mo¿e do-
czekaæ siê dodatniego salda. 

Roœnie jednak grupa ludzi,
którzy chc¹ wydawaæ pieni¹dze
na przyjemnoœci. Jak w ka¿dym
kraju œwiata.

Mno¿¹ siê wiêc solaria, krê-
gielnie, baseny, w jednym z ho-
teli powsta³o nawet pole golfo-
we pod dachem. W soboty i nie-
dziele tysi¹ce osób wyprowa-
dza swoje rowery z piwnic i ga-
ra¿y, na œcie¿kach panuje ruch
niejednokrotnie wiêkszy ni¿ na
ulicach. Widaæ wiêc, ¿e inwe-
stowanie w urz¹dzenia daj¹ce
ludziom mo¿liwoœæ atrakcyjne-
go spêdzania wolnego czasu
zaczyna mieæ sens. Tak¿e eko-
nomiczny. Dlaczego to piszê? 

Po to, byœmy zachêcili swoj¹
postaw¹ radnych i w³adze mia-
sta do podejmowania odwa¿-
nych decyzji. Oni patrz¹ na bu-
d¿et miasta i na swój potencjal-
ny elektorat. I z ty³u g³owy stale
dzwoni im dzwonek ostrzegaw-
czy: jeœli podniosê rêkê za bu-
dow¹ kompleksu wypoczynko-
wego (do którego w soboty i nie-
dziele bêd¹ przychodzi³y t³umy
mieszkañców), to tak ³atwo bê-
dzie mo¿na mnie oskar¿yæ, ¿e
trwoniê samorz¹dowe pieni¹dze
na „wypasione zachcianki”, pod-
czas gdy brakuje np. na budow-
nictwo komunalne.

Dla uspokojenia sumienia
tych decydentów podpowiem im
pytanie, które mog¹ zadawaæ
w ramach repliki: a czy chcieli-
byœcie Pañstwo mieszkaæ
w Warszawie sk³adaj¹cej siê
tylko z budynków do zamie-
szkania? 

A pieniêdzy na „zbytkowne”
inwestycje szukaæ mo¿na
wspólnie - trochê da miasto, re-
sztê do³o¿¹ zachêceni prywatni
przedsiêbiorcy...

Tomasz Szymański
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tel. 813 29 25 www.pyka.pl

CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

i materia³owe
�� mebloœcianki
�� sto³y, krzes³a, ³awy
�� witryny, komody

ABUD
MIESZALNIA

TYNKÓW I FARB
� systemy ociepleñ budynków
� tynki i farby elewacyjne
� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
� akcesoria, zamocowania

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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�� bezbolesne leczenie
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�� ortodoncja
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Nie wszêdzie zakwit³y kaszta-
ny. Wiosna nam siê spóŸni³a
i jest kapryœna. Czasem s³oñ-
ce, czasem deszcz – chcia³o-
by siê filmowo skomento-
waæ. Jednym s³owem wszy-
stko nie tak, jak zaplanowa³a
natura. Miejmy wiêc nadziejê,
¿e chocia¿ matura pójdzie
uczniom zgodnie z planem. 

Egzaminacyjny ferwor uczniowie
pierwszy raz poczuli w czwartek 4 ma-
ja. Od godziny 10 w pocie czo³a odpo-

MATURALNIE, ŻE PISALI!
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Pustaki � Cegła � Gipsy � Siatka � Styropian 
Wełna � Tynki maszynowe � Płyty g−k

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

ul. Che³m¿yñska 1 tel. 022 612-32-71
ul. Zdziarska 64 tel. 022 747-01-60 

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!

– Jak bumerang – po wszystkich bu-
rzach ¿yciowych – wracam pod ten
sam adres – powiedzia³a kiedyœ Agnie-
szka Osiecka. W sobotê, 13 maja si¹-
dzie przy stoliku  kawiarenki na rogu
ul. Francuskiej i Obroñców.

Trudno nie oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e tak naprawdê
Agnieszka nigdy nie odesz³a. Przecie¿ jest obecna
w „Ma³goœce” nuconej w czasie odkurzania dywanów,
w piosence z „Czterech pancernych i psa” mruczonej
przy goleniu... Agnieszka stworzy³a oko³o dwóch tysiêcy
tekstów piosenek. Wiêkszoœæ z nich powsta³a na Saskiej
Kêpie, gdzie poetka mieszka³a i pisa³a. Muza dopada³a j¹
czêsto w nietypowych miejscach – myœli i teksty zapisy-
wa³a w kawiarniach, na serwetkach lub bezpoœrednio na
blatach stolików sasko-kêpskich knajpek. Zmar³a w mar-
cu 1997 roku. Po 9 latach wraca do swojej ukochanej
dzielnicy. Zdaje siê sprawdzaæ czy Saska Kêpa w maju
wci¹¿ tak intensywnie pachnie... 
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Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

Przy Rondzie Waszyngtona
funkcjonariusz zauwa¿y³ mê¿-
czyznê bacznie obserwuj¹cego
kobietê wpisuj¹c¹ treœæ sms-a do
swojego telefonu komórkowego.
Gdy drzwi tramwaju siê otwo-
rzy³y, mê¿czyzna wyrwa³ kobie-
cie telefon i wyskoczy³ z poja-
zdu. Policjant ruszy³ za nim, po-
œcig trwa³ kilkaset metrów,
sprawca w pewnym momencie
nawet wyrzuci³ telefon. Funkcjo-
nariusz jednak nie zatrzyma³
siê, bieg³ tak d³ugo, a¿ z³apa³
przestêpcê. Okaza³ siê nim byæ
35-letni Artur F.

* * *
Po³udniowoprascy policjanci

zatrzymali te¿ 41-letniego Miro-
s³awa L., który nie móg³ pogo-
dziæ siê z wieœci¹, ¿e jego dawna
towarzyszka ¿ycia ma go ju¿ doœæ.
Nachodzi³ j¹, wysy³a³ sms-y gro-
¿¹c zemst¹ za tê decyzjê. Udrê-
czona kobieta zg³osi³a to poli-
cjantom, a ci zatrzymali mê¿czy-
znê, grozi mu kara za stosowanie
gróŸb karalnych.

* * *
Do aresztu trafili trzej Rumu-

nii, sprawcy pobicia innego
wspó³obywatela na Stadionie 
X-lecia, któremu zabrali pa-
szport i 300 z³otych. Sprawców
zatrzymano w jednym z mie-
szkañ wynajmowanych na tere-
nie Wawra. 

* * *
Wpad³ tak¿e 26-letni Micha³

P., w³amywacz samochodowy.
Przy ulicy Dar³owskiej krêci³ siê
wokó³ zaparkowanych samocho-
dów. Mieszkañcy zawiadomili
policjê, ¿e w zachowaniu mê¿-
czyzny jest coœ dziwnego, na
miejsce skierowano patrol. Po
kilkunastu minutach obserwacji,
policjanci zobaczyli Micha³a P.
w akcji. Kamieniem st³uk³ szybê
w volkswagenie golfie, próbowa³
wsun¹æ siê do auta. Alarm wy³
jednak tak g³oœno, ¿e sp³oszony,
postanowi³ uciec. Wprost w rêce
policjantów.

* * *
Policjanci w Rembertowie

walcz¹ z pijanymi rowerzysta-
mi. Na ulicy Cyrulików zatrzy-
mali 44-letniego Marka M.,
który jecha³ od krawê¿nika do
krawê¿nika. We krwi mia³ 2,5
promila alkoholu. Z kolei 23-let-

ni Cezary P. jecha³ œrodkiem uli-
cy Patriotów. Lepiej trzyma³
równowagê, ale trzeŸwy nie by³
– alkomat wykaza³ ponad 1 pro-
mil alkoholu. (t)

i Straży Miejskiej

Trwa nabór do Stra¿y. Oso-
bom, które chc¹ wst¹piæ w szere-
gi licz¹cej ju¿ blisko 1600 funk-
cjonariuszy warszawskiej Stra¿y
Miejskiej, proponuje siê 75 eta-
tów. 

Kandydat na stra¿nika musi
cieszyæ siê nieposzlakowan¹
opini¹, mieæ ukoñczone 21 lat,
uregulowany stosunek do s³u¿by
wojskowej (w przypadku mê¿-
czyzn), posiadaæ co najmniej
œrednie wykszta³cenie, byæ
sprawnym fizycznie oraz nie ka-
ranym. 

Podania mo¿na sk³adaæ jeszcze
tylko do pi¹tku 12 maja br. Po-
zytywnie zakwalifikowane osoby
czekaj¹ testy sprawnoœci fizycz-
nej, testy wiedzy ogólnej, rozmo-
wa kwalifikacyjna, psycholog
oraz badania lekarskie. Pomyœlne
przejœcie wszystkich testów
oznacza skierowanie na trwaj¹ce
trzy miesi¹ce szkolenie, które
koñczy siê egzaminem. Pocz¹t-
kuj¹cy stra¿nik rozpoczyna s³u¿-
bê jako tzw. aplikant z pensj¹
1560 z³ brutto. Kandydaci kiero-
wani bêd¹ do ca³odobowego Od-
dzia³u Patrolowo Interwencyjne-
go lub Zespo³u Szkolnego dbaj¹-
cego o bezpieczeñstwo uczniów.
Wyró¿niaj¹cy siê funkcjonariu-
sze mog¹ liczyæ na premie i na-
grody.

Osoby zainteresowane prosi-
my o przesy³anie do 12 maja
2006 r.: ¿yciorysu (cv), listu mo-
tywacyjnego oraz podpisanej
w³asnorêcznie zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych.

Dokumenty mo¿na przesy³aæ
na adres: Stra¿ Miejska m. st.
Warszawy ul. Czerniakowska
130/132; 00-454 Warszawa, z do-
piskiem ,,Oferta pracy”. Oferty
mo¿na tak¿e sk³adaæ osobiœcie.
Uwaga: NIEKOMPLETNE
OFERTY NIE BÊD¥ ROZPA-
TRYWANE.
Zespół prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Po³udniowoprascy policjanci dumni s¹ ze swego
kolegi, który wracaj¹c po pracy do domu,
schwyta³ na gor¹cym uczynku przestêpcê. Do
zdarzenia dosz³o w tramwaju lini 24. 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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*  Filia: ul. Korkowa 167
tel. 812-43-51 (8.00-16.00)

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95
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<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

U B E Z P I E C Z E N I A
– Komunikacyjne (PAKIETY)
– Maj¹tkowe
– Firm

t e l .  6 7 3 - 2 9 - 9 6

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

P E Ł E N  Z A K R E S  U S Ł U G
Warszawa, ul. Grochowska 242

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

KSIĘGARNIA „Ściąga”
C.H. Szembeka, I piêtro, paw. 140

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

NOWOŚĆ!!! – ALBUM
„PRAGA PRAWA

STRONA WARSZAWY”
�� zaproszenia i pami¹tki 

I Komunii Œwiêtej 
du¿y wybór

ZAKŁAD OPTYCZNY
Jacek i Piotr Cembrowscy
ul. Igañska 26 tel. 424-71-06

ul. Pu³awska 238 tel. 843-62-63
poniedzia³ek–pi¹tek 10.30-18.30

sobota 10.00-13.30
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Nowe ceny soczewek
fotochromatycznych!

TELEFONY
KOMÓRKOWE
� skup
� sprzeda¿
� sim-locki
� akcesoria
� naprawy

„KRAS-PHONE”
ul. Zamieniecka 90 paw. 311,

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9.00-18.00, 

sob. 9.00-14.00
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

✓✓ Szeroki wybór frontów drzwiowych
✓✓ Dowolne kszta³ty i wymiary szafek
✓✓ Pomagamy w doborze sprzêtu AGD
✓✓ Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb)
✓✓ Krótkie terminy realizacji
✓✓ Upusty przy zakupie mebli

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 
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ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA UBEZPIECZENIA
�� auta – AC, NW i najni¿sze OC
�� domy, mieszkania, emerytalne IKE
�� na ¿ycie, „pod kredyt”
�� zdrowotne

F I R M Y  K O M P L E K S O W O
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13

tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814

Wybudowane pomiêdzy ul.
Ostrobramsk¹ i Perkuna, osiedle
wchodzi w sk³ad Miêdzyzak³a-
dowej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej „Nowy Dom 82”. Spó³-
dzielnia ta jest w krêgu zaintere-
sowania du¿ej czêœci mieszkañ-
ców naszych dzielnic, w których
szczyci siê wybudowanymi
osiedlami: Wilga XII, Nowa
Ulga I i Nowa Ulga Bis, Arab-
ska, Latyczowska, Wawer, Per-
kuna, a od kilku lat walczy z bu-
dow¹ przy Trasie £azienkow-
skiej Osiedla S³oneczny Stok.

Ulica widmo

Droga do problemów mie-
szkañców Osiedla Perkuna
wiod³a w³aœnie przez... drogê.
Œciœlej mówi¹c – przez ulicê
Perkuna. W 1994 r., gdy po-
wstawa³o osiedle, w³adze spó³-
dzielni zawar³y z ówczesn¹
Gmin¹ Praga Po³udnie umowê,
na mocy której spó³dzielcy
mieli wybudowaæ drogê z pe³n¹
infrastruktur¹ (chodzi³o w³aœnie
o ul. Perkuna) i przekazaæ j¹ sa-
morz¹dowi. W zamian Gmina
zobowi¹za³a siê przekazaæ
spó³dzielni dzia³kê, która aktu-
alnie znajduje siê pod jednym
z budynków osiedla. Szybko
powsta³a ca³kiem ³adna uliczka.
Od wielu lat jest wykorzysty-
wana nie tylko przez spó³dziel-
ców. Stanowi g³ówn¹ trasê do-
jazdow¹ z ul. Fieldorfa do CH
Promenada, Multikina i dla pra-
cowników wie¿owca Polsatu.
Gorzej z realizacj¹ dalszych za-
pisów umowy. W³adze spó³-
dzielni nie przekaza³y drogi
Gminie, a Praga Po³udnie nie
podarowa³a spó³dzielni obieca-
nej dzia³ki.

Inflanty na Pradze

Od zawarcia umowy minê³o
12 lat. – W 2005 r. przypadkiem
wysz³o na jaw, ¿e w stosunku do
obiecanej nam dzia³ki s¹ ro-
szczenia by³ych w³aœcicieli –
wyjaœniaj¹ mieszkañcy Osiedla
Perkuna. Okaza³o siê, ¿e gmina
Praga Po³udnie oferowa³a spó³-
dzielcom Inflanty, czyli coœ,

czego im daæ nie mog³a. Ul.
Perkuna, de facto, ulica gmin-
na, utrzymywana jest przez
spó³dzielców, którzy buntuj¹
siê m.in. przeciw ponoszeniu
kosztów jej oœwietlenia. Cz³on-
kowie Osiedla Perkuna wyli-
czyli, ¿e za samo zajmowanie
przez tak d³ugi czas drogi
(przejazdy mieszkañców Pragi,

zaplecze parkingowe dla pra-
cowników Polsatu i Promena-
dy) nale¿y im siê odszkodowa-
nie w wysokoœci ok. 0,5 mln z³.
Ale prawdziwy problem tkwi
w niewype³nieniu przez Gminê
jej czêœci zobowi¹zañ. Ponie-
wa¿ obiecana dzia³ka nie zosta-
³a przekazana spó³dzielcom, nie
maj¹ oni uregulowanego stanu
prawnego pod jednym z budyn-
ków osiedla. Blokuje to im
ustanowienie odrêbnej w³asno-
œci (do czego s¹ prawnie zobo-
wi¹zani) i utrudnia opuszczenie
MSM „Nowy Dom 82”.

Milion 
wziê³a spó³dzielnia

Mieszkañcy, którzy chc¹ za-
rz¹dzaæ swoim osiedlem, skar-
¿¹ siê na dzia³ania w³adz MSM.
G³ównie na brak dostêpu do do-

kumentów, nieegzekwowanie
zapisów wspomnianej umowy,
niezgodne z przepisami wyko-
rzystanie maj¹tku spó³dziel-
ców. S³usznoœæ ich racji zdaje
siê potwierdzaæ ostatnia wizyta
na osiedlu inspektorów nadzoru
budowlanego, którzy stwier-
dzili, ¿e stan techniczny trzech
z czterech osiedlowych budyn-
ków wymaga natychmiastowe-
go remontu ze wzglêdu na
ochronê ¿ycia ludzkiego i mie-
nia. – Te budynki s¹ praktycznie
nieremontowane od nowoœci –
mówi¹ mieszkañcy – a przecie¿

ka¿dy z nas p³aci, wcale niema-
³y, fundusz remontowy. Wyli-
czaj¹, ¿e  w ci¹gu ostatnich 10
lat na ten fundusz spó³dzielnia
pobra³a od nich przesz³o 1,2
mln z³. W zamian uzyskali nie-
wiele, gdy¿, jak twierdz¹, ich
pieni¹dze w ostatnich latach s¹
przeznaczane na budowê Osie-
dla S³oneczny Stok.

Kasa sp³ywa po Stoku

Zdaje siê, ¿e S³oneczny Stok
swoj¹ nazwê wzi¹³ st¹d, i¿ de-
cyduj¹c siê na jego budowê
w³adze spó³dzielni porwa³y siê
z motyk¹ na s³oñce. I posiada-
j¹c jedynie tê motykê uwa¿a³y,
¿e budowê dokoñcz¹. A inwe-
stycja ci¹gnie siê w nieskoñ-
czonoœæ. Wed³ug relacji spó³-
dzielców ju¿ dawno S³oneczny
Stok poch³on¹³ wszystkie pie-

ni¹dze, jakie MSM „Nowy
Dom 82” pobra³a od maj¹cych
tam zamieszkaæ ludzi. Choæ
wp³acili oni po 100% swoich
udzia³ów w tej inwestycji, to
nadal nie maj¹ gdzie mieszkaæ.
Spó³dzielnia, której zad³u¿enie
ju¿ siêga 7 mln z³. (wed³ug nie-
których nawet 11 mln), usi³uje
ratowaæ siê przed upad³oœci¹
i kierowaæ w tê inwestycjê
wszystkie pieni¹dze. I do tego
jest jej potrzebne Osiedle Per-
kuna, a œciœlej mówi¹c fundusz
remontowy, jaki mieszkañcy
regularnie wp³acaj¹. Roz¿aleni
ludzie z Perkuna obawiaj¹ siê
problemów ze „skarbówk¹”,
gdy wyjdzie na jaw, ¿e legalnie
odliczany od ich podatków fun-
dusz remontowy w³adze MSM
przeznaczaj¹ nie na remonty,
a na finansowanie budowy in-
nego osiedla. Boj¹ siê te¿, ¿e
w przypadku upad³oœci spó³-
dzielni nie bêd¹ mogli odzy-
skaæ swoich pieniêdzy. Przy ta-
kim sposobie finansowania
osiedla S³oneczny Stok jego na-
zwa winna zostaæ zmieniona na
Z³oty Skok. Na kasê mieszkañ-
ców Perkuna oczywiœcie.

Kura z Perkuna

Teraz Czytelnik ma jasnoœæ
dlaczego w³adzom MSM zale-
¿y na tym, ¿eby Osiedle Perku-
na nie wydzieli³o siê ze szpo-
nów spó³dzielni. Nie pozbywa
siê kury znosz¹cej z³ote jajka.
Dlatego kolejne w³adze MSM
przez 12 lat nie zrobi³y prak-
tycznie niczego, aby dope³niæ
zapisy umowy z 1994 r. Inne
zdanie w tej kwestii ma Ma³go-
rzata Bruszewska, prezes MSM
i jej zastêpca, Adam Wysokiñ-
ski. Winê za nieuregulowanie
stanu prawnego przerzucaj¹ na
urzêdników magistratu, których
jednako¿ staraj¹ siê broniæ –
prosz¹ roz¿alonych spó³dziel-
ców, ¿eby zrozumieli, ¿e w tzw.
miêdzyczasie nast¹pi³a zmiana
ustroju Warszawy, redukcje
i zmiany kompetencji w urzê-
dach... S³usznie, tylko zmiana
ustroju i te redukcje mia³y miej-
sce nieca³e cztery lata temu,
a sprawa ulicy czeka ju¿ 12 lat!
Spó³dzielcy z Perkuna ostatnio
zwrócili siê o pomoc do wielu
instytucji. Niecierpliwie ocze-
kuj¹ odpowiedzi i interwencji.
Na razie mog¹ jedynie stan¹æ
przy wybudowanej ulicy i siar-
czyœcie zakl¹æ: Tam, do pioru-
na! A w³aœciwie: Tam, do Per-
kuna! Adam Rosiński

Burza na Perkuna
Po cyklu artyku³ów „Burza na Goc³awiu” opi-
suj¹cym problemy i nieprawid³owoœci w SM
Goc³aw-Lotnisko, „Mieszkaniec” odwiedzi³
kolejne osiedle, nad którym tak¿e nie œwieci
s³oñce. Zawitaliœmy na Osiedle Perkuna.

Oœrodek Kolonijny WZR „RAWAR” w Jagni¹tkowie
zaprasza dzieci i m³odzie¿ na kolonie w terminach:

� I turnus od 24.06. do 13.07.2006 r.
� II turnus od 14.07. do 02.08.2006 r.
� III turnus od 03.08. do 22.08.2006 r.

Informacje i zapisy w godzinach 7.00-15.00
Warszawa, ul. Poligonowa 30

Dzia³ Socjalny tel. 022 540-32-02; 022 540-22-86

Perkuna – ulica czy parking?
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CENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.

05-075 Warszawa Weso³a, ul. Niemcewicza 8 A, 
tel./fax (0-22) 773 48 14, www.lapinscy.pl

BUDOWA I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI:
� parki � skwery � osiedla � ogrody

SKLEP OGRODNICZY
� drzewa i krzewy ozdobne w szerokim asortymencie
� akcesoria ogrodnicze � upominki, wyroby z wikliny

SKLEP

� meble polskich 
i niemieckich producentów
� sprzêt AGD
� szafy Neves, STANplus+
� garderoby
GOC£AW, ul. Meissnera 1/3
(róg Fieldorfa) 
tel. 673-28-91; 0602-353-624

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

OKNA

�� Drzwi zewnętrzne,
wewnętrzne, AL.

�� Rolety �� Żaluzje
�� Parapety

ul. Patriotów 237
tel./fax 615−68−27 tel. 615−40−40 
e−mail: biuro@oknamaro.pl

www.oknamaro.pl

SCHÜCO

WIOSENNY
RABAT 40%

Przedszkole Niepubliczne„GUMIŒ”„GUMIŒ”
To wiêcej ni¿ przedszkole!

Placówka przyjazna dzieciom i rodzicom!

Opieka w godzinach od 700-1800

W soboty i weekendy wed³ug potrzeb rodziców
Zapisy dzieci od drugiego roku ¿ycia

Bawi Uczy
Wychowuje

Warszawa-Rembertów ul. Szafarzy 22 
tel./fax 022 816-02-03, 0503-785-453, www.przedszkole-gumis.prv.pl

Agnieszka 
zmienia Francusk¹

13 maja ul. Francuska za-
mieni siê w olbrzymi¹ ka-
wiarniê. Tak zak³ada projekt
œwiêta Saskiej Kêpy, które
pod nazw¹ „Agnieszka tu
mieszka” realizuje Sto³eczna
Estrada przy wsparciu urzê-
dów m.st. Warszawy i Dziel-
nicy Praga Po³udnie, Centrum
Promocji Kultury i Fundacji
Okularnicy. Drzewa zakwitn¹
karteczkami z wierszami
poetki, w poprzek Francuskiej
bêd¹ „bia³e koszule na sznu-
rze sch³y”, a ulicê od strony
Ronda Waszyngtona, przyo-
zdobi „Brama Triumfalna”
z dwóch gigantycznych czer-
wonych szpilek – butów,
z którymi poetka siê prawie
nie rozstawa³a. Bêdzie Mini
Weso³e Miasteczko i inne
atrakcje. 

W g³êbi ul. Francuskiej po-
wstanie estrada, na której
koncertowaæ bêdzie Stani-
s³aw Soyka. Imprezê uœwiet-
ni koncert z udzia³em Maryli
Rodowicz, Anny Sza³apak,

Zbigniewa Koniecznego,
Magdy Umer i Jerzego Sata-
nowskiego. Obok gwiazd zo-
baczymy laureatów konkur-

su „Pamiêtajmy o Osieckiej”
oraz m³odzie¿ z pobliskiego
zespo³u szkó³ nosz¹cego
imiê poetki. Odbêdzie siê

projekcja etiud filmowych,
a zespó³ Teatru Rampa
przedstawi spektakl „Wielka
Woda”.

Agnieszka 
szuka sponsorów

Przy kawiarnianym stoliku,
gdzie dawniej poetka szuka³a
natchnienia, ustawiony zosta-
nie naturalnej wielkoœci mo-
del rzeŸby Agnieszki Osiec-
kiej. Ods³oniêcie rzeŸby na-
st¹pi zaraz po Pochodzie
Okularników, który o godz.
14.00 rozpocznie Œwiêto Sa-
skiej Kêpy. Inicjatorem po-
wstania rzeŸby jest burmistrz
Pragi Po³udnie, Mateusz
Mroz. Swój pomys³ konsulto-
wa³ z osobami, które dobrze
zna³y Agnieszkê (m.in. Janem
Szurmiejem, Krzysztofem Bau-
millerem i Janem Prochyr¹).
Tak zrodzi³a siê postaæ poetki
siedz¹cej przy kawiarnianym
stoliku. – W czasie imprezy,
któr¹ chcemy pokazaæ, ¿e nie
wszystko siê dzieje na Nowym
Œwiecie i Krakowskim
Przedmieœciu, zaprezentujemy
model rzeŸby. Szukamy spo-
nsorów  chêtnych wesprzeæ fi-
nansowo projekt. Liczê, ¿e
w przysz³ym roku uda³oby siê
postawiæ na Francuskiej
prawdziw¹ rzeŸbê Agnieszki –
powiedzia³ „Mieszkañcowi”

burmistrz Mateusz Mroz. Do-
brze by by³o, gdy¿ w 2007 r.
minie okr¹g³a, 10. rocznica
œmierci poetki. 

Agnieszka 
oczekuje towarzystwa 

Ka¿da miejska, plenerowa
impreza wi¹¿e siê z pewny-
mi niedogodnoœciami. Za-
mkniête dla ruchu i wy³¹czo-
ne z parkowania zostan¹ czê-
œci ul. Obroñców, Lipskiej
i Francuska. „Mieszkaniec”
liczy na du¿e zainteresowa-
nie imprez¹. W koñcu
Agnieszka Osiecka ma wiel-
bicieli we wszystkich poko-
leniach i wszystkich czê-
œciach Warszawy. Mieliœmy
tego przyk³ad w czasie orga-
nizowania konkursu „Zacny
Mieszkaniec”, którego poet-
ka jest pierwsz¹ laureatk¹.
Zaznaczyæ musimy, ¿e w hi-
storii naszego konkursu, to
w³aœnie Agnieszka wygra³a
najwiêksz¹ iloœci¹ g³osów
Czytelników. Liczymy, ¿e
doczeka siê zarówno rzeŸby,
jak i wielu uczestników jej
œwiêta. Na dobre towarzy-
stwo i dobr¹ zabawê liczy
zapewne spogl¹daj¹ca z góry
Agnieszka. – Najbardziej bo-
jê siê byæ sama w nocy, w pu-
stym mieszkaniu...

ar
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Kwiecieñ 1996 r. Poetka zosta³a wybrana Zacn¹ Mieszkank¹ przez czytelników Mieszkañca.
Gratulowa³ i statuetkê wrêcza³ nasz redaktor naczelny Wies³aw Nowosielski.
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Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

OKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

ul. Zakole 2 (Rondo Wiatraczna)
tel. 022 610−46−32

Sulejówek ul. Kombatantów 59 
tel./fax 022 760−40−16

RATY
0%

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

PPrrzzeeddsszzkkoollee  AArrttyyssttyycczznnee
„„DDEELLFFIINNEEKK””

RReemmbbeerrttóóww,,  uull..  KKoorrddiiaannaa  8855
TTeell..  667733  4466  5544

OGŁASZA NABÓR DZIECI 
na rok 2006/2007

również dzieci od DRUGIEGO roku życia
Z A P E W N I A :
· fachową opiekę
· wszechstronny rozwój
· dodatkowe zajęcia plastyczne

Wszystkie zajęcia 
w cenie czesnego!

REKLAMA REKLAMA

FF A R B Y   A R B Y   
L A K I E RL A K I E R YY

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86
pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

SSKKLLEEPP  PPAATTRROONNAACCKKII
OFERUJE:
✔ Szpachle, gipsy, zaprawy
✔ Piany, sylikony
✔ Chemia gospodarcza
✔ Chemia budowlana

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

RATY!

L
PRAWO JAZDY
kat. B

tel. 0697−140−068

890 zł
RATY!

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

W sklepie powiêkszono salê sprzeda¿ow¹, 
zainstalowano nowe urz¹dzenia ch³odnicze i meble sprzeda¿owe, 

zmieniono wystrój wnêtrza oraz oprawê reklamow¹.
Oferujemy pe³ny asortyment artyku³ów spo¿ywczych, nabia³u,

serów, wêdlin i miêsa, mro¿onek oraz warzyw i owoców.
Zapraszamy po produkty ekologiczne w wydzielonym stoisku.
Oferujemy szeroki wybór chemii gospodarczej i kosmetyków.

Sklep jest czynny w dni powszednie 6.00-20.00,
w soboty 7.00-19.00,     w niedziele 9.00-15.00

REALIZUJEMY KARTY KLIENTA SPO£EM z 3% rabatem
KARTY P£ATNICZE oraz BONY SODEXHO i BONUS

Przyjmujemy zap³atê za domowe rachunki 
oraz za do³adowania telefonów komórkowych.

zaprasza do zmodernizowanego 

sklepu nr 14 
ul. Samolotowa 2 (os. Goc³aw)

�� lady garma¿eryjne �� rega³y ch³odnicze
�� zamra¿arki �� szafy ch³odnicze

Bli¿szych infromacji udzielamy pod numerem 
tel. (022) 810-40-92 lub (022)810-40-94.

„Społem” WSS Praga Południe
ul. Grochowska 207 

oferuje do sprzeda¿y u¿ywane
wyposa¿enie handlowe:
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W œrodê 3 maja w Koœciele
pw. œw. O. Rafa³a Kalinowskie-
go przy al. gen. A. Chru-
œciela „Montera” 103
zosta³a odprawiona
uroczysta Msza
Œwiêta w 215 . Rocz-
nicê uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Na
uroczystoœci zapraszali:
proboszcz Parafii pw. Œw. O.
Rafa³a Kalinowskiego oraz Ra-
da i Zarz¹d Dzielnicy Rember-
tów m. st. Warszawy.


 
 

Jak ju¿ informowaliœmy

w poprzednim wydaniu „Mie-
szkañca” 26 kwietnia br. obra-
dowa³o zgromadzenie przedsta-
wicieli „Spo³em” WSS Praga
Po³udnie (na zdjêciu). W czasie

obrad delegaci przyjêli sprawo-
zdanie z pracy Rady Nadzor-
czej i Zarz¹du za rok 2005 oraz
podjêli uchwa³y i wnioski doty-
cz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej
i spo³eczno-wychowawczej na
rok 2006.  


 
 

4-6 maja odby³ siê pierwszy

Jarmark Floriañski z okazji
dnia œw. Floriana, patrona stra-
¿aków. Trzydniowe uroczysto-
œci rozpoczê³y siê Msz¹ œw.
w katedrze œw. Micha³a Archa-
nio³a i œw. Floriana na Pradze.
Przewodniczy³ jej i homiliê wy-
g³osi³ abp S³awoj Leszek
G³ódŸ. Po Eucharystii nast¹pi³o
symboliczne przeciêcie wstêgi
i otwarcie jarmarku. Abp G³ódŸ
wyrazi³ nadziejê, ¿e Jarmark
Floriañski stanie siê tradycj¹
Warszawy. - Praga zas³uguje
na taki jarmark, tu s¹ bardzo
dobrzy ludzie, potrzebuj¹ rado-
œci i uœmiechu - powiedzia³ bi-
skup diecezji warszawsko-pra-
skiej. 

W programie imprezy by³y
m.in. parady i koncerty orkiestr
stra¿ackich, wystêpy kapel pra-
skich oraz pokazy ratownictwa
wysokoœciowego i wystawa za-
bytkowego sprzêtu stra¿ackie-
go. Na jarmarku rozstawiono
równie¿ stoiska i kramy, na
których mo¿na by³o wybraæ coœ
dla siebie lub bliskich. 


 
 

Ruszy³a ogólnopolska akcja

„Masz g³os, masz wybór”,
któr¹ organizuj¹ wspólnie Fun-
dacja Batorego i Stowarzysze-
nie Szko³a Liderów. Celem jest
zainteresowanie mieszkañców
sprawami gminy i zachêcenie
ich do uczestnictwa w ¿yciu pu-
blicznym, w tym, w wyborach

lokalnych, które jak wszyscy
wiemy odbêd¹ siê w tym roku
na jesieni.

Do 21 maja trwa rekrutacja
organizacji pozarz¹dowych,
które wezm¹ udzia³ w projek-
cie. Ich zadaniem bêdzie zorga-
nizowanie i przeprowadzenie
debat w dwóch turach w œrodo-
wisku lokalnym, w którym
dzia³aj¹. Debaty bêd¹ dotyczy-
³y problemów gminy – w I tu-
rze, w II zaœ odbêd¹ siê spotka-
nia z kandydatami do samorz¹-
dów i wspólna dyskusja nad
sposobem ich rozwi¹zania.
Wiêcej na www.maszglos.pl  


 
 

7 maja w siedzibie NOT przy

ul. Czackiego obradowa³ kon-
gres warszawskiej Samoobro-
ny, w którym uczestniczy³ owa-
cyjnie witany przez zebranych
wicepremier i lider partii An-
drzej Lepper. Kongres pod-
sumowa³ dzia³alnoœæ warszaw-
skiej Samoobrony, przyj¹³ za-
dania programowe oraz doko-

na³ wyboru w³adz. Szefem war-
szawskiej Samoobrony zosta³
wybrany Grzegorz Tuderek. 


 
 

26 kwietnia Rada Pragi Po³u-

dnie pozytywnie zaopiniowa³a
pracê Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej, ustali³a termin wybo-
rów do Rad Osiedli (jednostek
pomocniczych dzielnicy), ne-
gatywnie zaopiniowa³a projekt
likwidacji przez Radê Warsza-
wy publicznej przychodni przy
ul. Ateñskiej 4 i zgodzi³a siê na
likwidacjê przychodni przy ul.
Ostrzyckiej 2/4. Bêd¹cy na se-
sji wicedyrektor po³udniowo-
praskiego SZPZLO, Andrzej
Barcik, zapewni³ „Mieszkañ-
ca”, ¿e likwidacja przychodni
przy ul. Ostrzyckiej nie bêdzie
mia³a negatywnych skutków
dla korzystaj¹cych z tej pla-
cówki pacjentów, gdy¿ prawie
na pewno w jej miejsce po-
wstanie przychodnia niepu-
bliczna. – Mo¿e byæ tylko lepiej

– powiedzia³ dyrektor – gdy¿
nowa przychodnia bêdzie mo-
g³a rozszerzyæ wachlarz ofero-
wanych us³ug, czego my nie
mogliœmy zrobiæ.


 
 

27 kwietnia obradowa³a Rada

Weso³ej. Rajcy debatowali
o profilaktyce uzale¿nieñ, wy-
s³uchali sprawozdania z dzia³al-
noœci OPS, mówili o utrzymaniu
czystoœci i problemach rezerwa-
tów przyrody znajduj¹cych siê

na terenie dzielnicy. Rada g³oso-
wa³a (na zdjêciu) te¿ odwo³anie
ze stanowiska burmistrza Weso-
³ej, Jacka Wojciechowicza,
który z³o¿y³ rezygnacjê
w zwi¹zku z objêciem mandatu
pos³a RP. Za odwo³aniem bur-
mistrza g³osowa³o jedynie 4 z 14
radnych. – Wynik g³osowania
daje mi pewn¹ satysfakcjê – po-
wiedzia³ nam po sesji burmistrz
– gdy¿ œwiadczy, ¿e Rada pozy-
tywnie ocenia moj¹ pracê. Rezy-
gnacjê – tak, jak wczeœniej zapo-
wiada³em – z³o¿y³em, poniewa¿
trudno jest pogodziæ obowi¹zki
poselskie z obowi¹zkami wyni-
kaj¹cymi z kierowania dzielnic¹.
Obie funkcje chcê sprawowaæ
dobrze, a to wymaga olbrzymie-
go wysi³ku. Zapewniam jednak,
¿e moja praca w Parlamencie
w ¿aden sposób nie wp³ynie ne-
gatywnie na kierowanie przeze
mnie dzielnic¹. Weso³a na pew-
no na tym nie straci.


 
 

Przedszkole nr 380 w War-

szawie obchodzi³o 9 maja
Œwiêto Unii Europejskiej. Pod-
czas uroczystoœci zaprezento-
wano realizowany program
„Nasz przedszkolak poznaje
Europê”. Mo¿na by³o podzi-
wiaæ wystêpy dzieci oraz zwie-
dzaæ przedszkolne zakamarki.


 
 

12 maja o godz. 14.30 odbê-

dzie siê spotkanie informacyjne
dotycz¹ce zorganizowania
wœród osób bezrobotnych gru-
py samopomocowej. Spotkanie
odbêdzie siê w Klubie Pracy
Caritas Diecezji Warszawsko-

Praskiej przy ul. Lubelskiej
30/32, a jego inicjatork¹ jest Jo-

lanta ¯mudziñska, osoba
bezrobotna doœwiadczo-

na w tworzeniu
podobnych grup.

Samopomoc uczy
akceptacji samego

siebie, swoich s³aboœci
i odmiennoœci. Dziêki niej

ludzie maj¹ wiele do powie-
dzenia; odnajduj¹ swoje silne
strony; okazuj¹ siê lepsi, bar-

dziej wartoœciowi; ucz¹ siê
podejmowaæ konkretne decy-
zje; buduj¹ zdrow¹ demokracjê. 

Je¿eli jesteœ bezrobotny – pa-
miêtaj, nie jesteœ sam. Podejmij
decyzjê i przyjdŸ na spotkanie. 


 
 

Zarz¹d Polskiego Zwi¹zku

Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Oddzia³ Praga Po³udnie
organizuje spotkanie informa-
cyjne, które odbêdzie siê
w czwartek 25 maja o godz.
13.00 w Domu Kultury „Anin”
przy ul. V Poprzecznej 33. 


 
 

Zarz¹d Obwodu Praga Po³u-

dnie Zwi¹zku Harcerstwa Rze-
czypospolitej od 2003 roku jest
organizatorem rozgrywek Pra-
skiej Ligi Pi³ki Halowej, we
wspó³pracy z praskimi Oœrodka-
mi Sportu i Rekreacji. Rozgryw-

ki pocz¹tkowo odbywa³y siê tyl-
ko na Pradze Po³udnie. Od 2004
roku odbywaj¹ siê równie¿ na
Pradze Pó³noc i w Wawrze. Fi-
na³ i ostatnia kolejka VII edycji
rozgrywek Praskiej Ligi Pi³ki
Halowej odbêdzie siê 14 maja
o godzinie 19.00.  


 
 

Chocia¿ nad ka¿d¹ informa-

cj¹ zamieszczan¹ w oficjalnym,
urzêdowym Biuletynie Infor-
macji Publicznej m.st. Warsza-
wy czuwaj¹ co najmniej trzy
podpisuj¹ce siê z imienia i na-
zwiska osoby (publikuj¹cy, ak-
tualizuj¹cy i zatwierdzaj¹cy)
zdarza siê publikowanie b³êd-
nych danych. Ofiar¹ b³êdu urzê-
dników sta³a siê nasza redakcja
oraz dyrektor Przedszkola Nr
411 p. Agnieszka Matejko-Lu-
boiñska. W poprzednim nume-
rze gazety, w artykule „Malu-
chy maluj¹ i kochaj¹ Warsza-

wê”, korzystaj¹c z danych
umieszczonych w BIP, jako dy-
rektora placówki wymieniliœmy
osobê, która dyrektorem nie
jest. Niniejszym b³¹d swój na-
prawiamy, pani¹ dyrektor prze-
praszamy i czekamy co w tej
sprawie zrobi Urz¹d Warszawy.
Dzieci ca³y czas kochaj¹ War-
szawê, w której urzêdnicy, ma-
my nadziejê, bêd¹ siê bardziej
przyk³adaæ do swojej pracy.


 
 

Dla 45 uczniów z gimnazjum

przy ul. Umiñskiego ten tydzieñ
mia³ byæ bardzo udany. Ju¿
o 6.00 rano w poniedzia³ek ze-
brali siê na Goc³awiu, aby
wsi¹œæ do autokaru i wyruszyæ
w góry na „zielon¹ szko³ê”.
Obecni w czasie zbiórki poli-

cjanci wykryli, ¿e podstawiony
przez firmê POK Tourist auto-
kar ma niesprawny uk³ad ha-
mulcowy i do drogi siê nie
nadaje. O 10.00 firma podstawi-
³a drugi autokar. Jego kontrola
tak¿e wykaza³a usterki unie-
mo¿liwiaj¹ce podró¿. – To skan-
dal – do redakcji „Mieszkañca”
zadzwoni³ nauczyciel z gimna-
zjum, radny Pragi Po³udnie,
Krzysztof Wysocki. – Ucznio-
wie czekaj¹ ju¿ tyle godzin. Fir-
ma, która tak igra z bezpieczeñ-
stwem dzieci nie powinna
œwiadczyæ takich us³ug. Napi-
szcie o tym i przestrze¿cie in-
nych. Ostatecznie dzieci wyje-
cha³y tu¿ przed godzin¹ 14.00
trzecim z kolei autokarem.

(ab) (agab) (mkp) (ar)
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Zaproszenia dla mieszkańców
�� Koœció³ Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenników al.
Stanów Zjednoczonych 55 - 14.05. godz. 13.00 - SANTO SUB-
ITO - koncert z okazji rocznicy urodzin papie¿a Jana Paw³a II,
w wykonaniu Bogumi³y Dziel -Wawrowskiej, Kamila Adamowi-
cza, Rafa³a Bartmiñskiego, Roberta Dymowskiego oraz Orkie-
stry Koncertowej ,,Victoria”.
�� Sala widowiskowa Centrum Promocji Kultury ul. Gro-
chowska 274 – 12.05. godz. 18.00 – MADE IN METAL – kon-
cert Praskiej  Fali  DŸwiêku. Zagraj¹: Mind’s Asylum, Acrimo-
nia, Overmind, White Crow.14.05. godz. 11.00 – Zielone serce -
urodziny Biedronki – program estradowy dla dzieci w wykona-
niu Teatru Pana Pomidora. W programie o tematyce ekologicznej
Pan Pomidor uczy dzieci jak kochaæ Ziemiê! Bilety w cenie 3 z³;
16.05. godz. 17.00 – Drogi ¿ycia – Tryptyk - monta¿ s³owno-mu-
zyczny na motywach refleksji ks. Twardowskiego w wykonaniu
m³odzie¿y z ŒHP 7-9; 17.05. godz. 17.00 – Wieczorek taneczny.
(Bilety w cenie 8 z³); 18.05. godz. 18.00 – Dwie kobiety i jeden
mê¿czyzna tylko trochê - spektakl oparty na twórczoœci  Doroty
Ryst i jej przyjació³ z Grupy Twórczej „Okno”. Prowadzenie: Jan
Zdzis³aw Brudnicki.; 20.05. godz. 18.00 – Muzyczny spacer po
Europie - koncert w wykonaniu: Ryszardy Racewicz - mezzoso-
pran, Maji Hruszwickiej - sopran, Heleny Chrisenko - fortepian,
Damiana Or³owskiego - skrzypce. 22.05. godz. 18.00 – Próba
u Poli Negri – sztuka muzyczna w dwu aktach. Wystêpuj¹: Bar-
bara Ryba³towska, Andrzej Chmielewski i Pawe³ Olszewski. Re-
¿yseria: Anna Matysiak-Stadnicka.  24.05. godz. 17.00 – Wie-
czorek taneczny. Bilety w cenie 8 z³.
�� Klub Kultury„Falenica” ul. W³ókiennicza 54,  24.05. godz.
17.30 „Najpiêkniejsze kwiaty œwiata - storczyki”, wyk³ad ilustro-
wany Krystyny Frankiewicz; 31.05. godz. 17.30 „Mi³oœæ Don
Perlimpina do Belisy w jego ogrodzie”  W programie: fragmenty
sztuki F. G. Lorci, pokaz tañca flamenco, spacer po Barcelonie
i inne atrakcje.
�� Dom Kultury „Wygoda”, ul. Koniecpolska 14 – 12.05.
godz. 10.00 – Konkurs wokalno-muzyczny - X Konkurs „Wiosna
2006”, 19.05. godz. 10.00 – Konkurs taneczny - X Konkurs
„Wiosna 2006”, 
�� 19.05. godz. 12.00 – u zbiegu ulic Marsa i P³atnerskiej odbê-
d¹ siê uroczyste obchody 61. rocznicy rozbicia obozu wiêŸniów
NKWD organizowane przez Radê i Zarz¹d Dzielnicy Rember-
tów. 
�� Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8 – 14.05.
godz. 18.00 – Rembertowski Maraton Filmowy – filmy na pod-
stawie powieœci Stanis³awa Lema: „SOLARIS” re¿. Steven So-
derbergh, „2001: ODYSEJA KOSMICZNA” re¿. Stanley Ku-
brick, patronat – p. Emilian Golónka; 15–31 maja godz. 14.00-
20.00 – Wystawa fotograficzna upamiêtniaj¹ca dzieñ urodzin Oj-
ca Œwiêtego Jana Paw³a II; 17.05. godz. 18.00 – Wieczór rodzin-
ny – teatr dla dzieci pt.: Bajkowy telefon czyli ucieczka Lwa –
Hultaja, 
�� Biblioteka Publiczna w dzielnicy Rembertów, sala konfe-
rencyjna Ratusza (poziom -1), al. gen. A. Chruœciela 28 – 17.05.
godz. 18.30 – spotkanie z Wojciechem Cejrowskim w ramach se-
rii „Spotkania z ciekawymi ludŸmi”;
�� Stadion przy ul. K. Ziemskiego – 20.05. godz. 14.00-20.00 –
Festyn Rodzinny – plenerowa impreza artystyczna (prezentacja
dzia³alnoœci dzielnicowych instytucji kultury, edukacyjnych, TPD). 

� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

S P E C J A L N E  Z N I Ż K I  
DLA CZYTELNIKÓW „MIESZKAŃCA”

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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Licencjonowany Zakład Produkcyjny

Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax. 879−89−54

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     WWWWIIII OOOOSSSSEEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

REKLAMA REKLAMA
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Skoñczy³a siê zima i babskie
rz¹dy w domu. Z nastaniem cie-
p³ych dni wszystko siê zmienia.
Teraz wy, panowie! ¯ona z dzieæ-
mi wyje¿d¿a na wakacje; m¹¿
wpada do nich na weekendy (ktoœ
w tym domu musi pracowaæ, ¿e-
by zarobiæ na to wszystko!). Za-
czyna siê sezon domowych re-
montów, przeróbek, odnawiania.
To równie¿ domena panów. 

Jak wygl¹daj¹ „mêskie rz¹-
dy” wiele pañ wie a¿ nadto do-
brze. Po powrocie z wakacji na
ogó³ czeka nas solidne, domo-
we sprz¹tanie. Podobnie, jak ze
sprz¹taniem po mê¿owskich re-
montach czy naprawach. Na

ogó³ panowie twierdz¹, ¿e ter-
min „zakoñczona praca” nie
oznacza doprowadzenia pomie-
szczenia do stanu sprzed rozpo-
czêcia prac. Jak¿e czêsto zda-
rza siê, ¿e dumny ze swego do-
konania „naprawca” udaje siê
w przyjemniejsze rejony mie-
szkania, podczas gdy ¿ona musi
pozbieraæ narzêdzia (tak!), za-
mieœæ wióry czy opi³ki, uprz¹t-

n¹æ gazety, które s³u-
¿y³y jako podk³ad
ochronny, odkurzyæ,
ustawiæ wszystko na
swoim miejscu. Cza-
sami trwa to d³u¿ej,
ni¿ sama reperacja!

Zna³am takiego, co
go skutecznie ¿ona
przyuczy³a. Zapa³ do
zmiany mê¿owskich
obyczajów dojrzewa³
w niej, gdy przez dwa
lata po œlubie mie-
szkali u doœæ ba³aga-
niarskich teœciów. Po
tym czasie bardzo do-
k³adnie wiedzia³a, do

czego za nic nie dopuœci we
w³asnym domu i gdy poszli na
swoje, nauczy³a ma³¿onka nie
tylko patrzenia gospodarskim
okiem, ale te¿ skrupulatnego
sprz¹tania po ka¿dej wykona-
nej pracy, nie bacz¹c na jego
fochy i awantury. Trzeba wie-
dzieæ, jaki by³ potem z siebie
dumny i jak z zapa³em poucza³
innych panów!

Jak do tego doprowadzi³a?
Wypróbowanym od tysi¹cleci
sposobem: besztaj¹c bez litoœci,
kiedy byli sami, wyraŸnie przy
tym okreœlaj¹c, czego wymaga
od mê¿a (porz¹dek w jego na-
rzêdziach, by nie pieni³ siê, gdy
nie mo¿e czegoœ znaleŸæ, skru-
pulatne sprz¹tanie po pracy,
a nie tylko ogarniêcie byle jak
itp.) oraz wychwalaj¹c mê¿ow-
skie postêpy pod niebiosa przy
osobach trzecich tak, ¿e po ja-
kimœ czasie brak spodziewanej
pochwa³y by³ przez niego
odbierany... jak „nagana”!

W ma³¿eñstwach o wielolet-
nim sta¿u trudno zmieniæ nawy-
ki choæ i tu warto spróbowaæ.
Ale m³ode ma³¿onki powinny
zastanowiæ siê czy nie warto
w³o¿yæ trochê starañ nawet na-
ra¿aj¹c siê na przykroœci i hu-
mory, by w przysz³oœci oszczê-
dziæ sobie i jemu pretensji i ¿a-
lu. Wa¿ne, by nie zabieraæ siê
do tego z furi¹ czy z mroŸn¹ po-
wag¹...

Bêdzie dobrze! żu

Mêskie sprawy
czyli 
tylko dla pañ

Kobiecym okiem
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Czy by³o to przeoczenie? W „Gazecie Sto³ecznej” („Wyborczej”) ukazuje siê 21
kwietnia 2006 roku w serii „Po¿egnania” d³ugie wspomnienie pt. „Zbigniew Klimas
– 1922-2006” pióra Janusza Roszkowskiego, redaktora naczelnego Polskiej
Agencji Prasowej (PAP)  w latach 1971-1986. Roszkowski umieœci³ to „Po¿egnanie”
dlatego, ¿e  Zbyszek (tak piszê, bo to kolega – ZB) pracowa³ w PAP’ie od 1948 do
1990 roku, kiedy przeszed³ na emeryturê, tj. przez 42 lata. W „Po¿egnaniu” au-
tor podkreœli³: „(Zbyszek) pochodzi³ ze Œl¹ska, warszawiakiem zaœ sta³ siê wraz
z przeniesieniem siê rodziny do stolicy. Wychowanek liceum W³adys³awa IV, zapa-
lony harcerz 17. WDH (Warszawskiej Dru¿yny Harcerskiej); we wrzeœniu 1939 ro-
ku zg³osi³ siê na ochotnika do Wojska Polskiego. Walczy³ w brygadzie p³k  Koca,
odnosz¹c dwukrotnie rany. Potem konspiracja AK-owska niemal od samych jej po-
cz¹tków. Najpierw Szare Szeregi, potem  podziemna podchor¹¿ówka „Agrykola”.
Jako kapral podchor¹¿y „Rawicz” zostaje dowódc¹ Praskiego Plutonu Grup Sztur-
mowych „Jurand”. Du¿o tu jest wiêc, i Pragi, i W³adys³awa IV, a tymczasem biogra-
mu Zbyszka Klimasa nie ma w najnowszym, drugim tomie Monografii Szko³y pt.
„Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV w Warszawie na Pradze 1915-
1944”. Okazuje siê, ¿e nast¹pi³o to  ze wzglêdu na niesamowity nacisk czasu –
120-lecia gimnazjum 19 listopada 2005 roku – na który to termin, ksiêga musia-
³a byæ gotowa.  

Dalsze losy Zbyszka to udzia³ w Powstaniu Warszawskim, niewola niemiecka, wy-
zwolenie przez Aliantów i nauki polityczne w Pary¿u. Tam¿e, w latach 1960-tych
przez szeœæ lat by³ on korespondentem PAP’u. Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e tak piêkne
„Po¿egnanie” napisa³ o Nim wieloletni Jego szef. 

Ale nie mogê siê oprzeæ myœli, ¿eby kilku s³ów nie napisaæ równie¿ o Januszu
Roszkowskim. Choæ jest na emeryturze wci¹¿ pisze, i to o sprawach pasjonuj¹cych,
g³ównie na ³amach „Przegl¹du”. Janusz przyczyni³ siê te¿ powa¿nie do rozszyfro-
wania ostatnich lat ¿ycia jednego z najs³ynniejszych asów polskiego przedwojen-
nego wywiadu, majora Jerzego Sosnowskiego, który sta³ siê bohaterem najnow-
szej powieœci szpiegowskiej Bogus³awa Wo³oszañskiego pt. „Operacja Thalos”
(Wydawnictwo Wo³oszañski, Warszawa, 2005). Jerzy Sosnowski wystêpuje w tej
powieœci jako Michael Sosnowitz, syn Niemca i Polki, który podbija miêdzywojen-
ny Berlin – oraz berliñskie arystokratki - jako bogaty  w³aœciciel koni wyœcigo-
wych. Prawdziwy Sosnowski zaœ zostaje aresztowany w lutym 1934 roku przez
gestapo i w 4 lata póŸniej wymieniony na szpiegów niemieckich, uwiêzionych
w Polsce. W czerwcu 1939 roku, podejrzany o machinacje finansowe, a nawet
o zdradê, otrzymuje wyrok 15 lat wiêzienia. 16 wrzeœnia 1939 roku zostaje jako
wiêzieñ  wywieziony na wschód i dostaje siê w rêce NKWD.  Roszkowski referuje
wersjê radzieckiego dokumentalisty, Aleksandra Buszkowa, która brzmi: „Ot, So-
snowski, by³y wywiadowca polski, ma³o tego, ¿e przewerbowany przez dzier¿yñ-
ców (od nazwiska Feliksa Dzier¿yñskiego – ZB), to dos³u¿y³ siê zastêpcy woje-
wódzkiego zarz¹du NKWD w Saratowie. Li to szczery „pokajaniec”, li to podwój-
ny agent do ostatnich dni ¿ycia”. Roszkowski cytuje wprawdzie te s³owa, ale w nie
nie wierzy. 

Artyku³ Roszkowskiego wywo³uje oddŸwiêk – dr Zenowiusza Ponarskiego z To-
ronto. Pan Zenowiusz pisze, ¿e w wyniku jego korespondencji z Jerzym Giedroy-
ciem, doszed³ do nastêpuj¹cego wniosku: „Sosnowski zosta³ przewieziony do Sara-
towa. Podj¹³ systematyczne i d³ugotrwa³e g³odówki protestacyjne. Zmar³ w wiêzie-
niu NKWD 26 maja 1942 r”. A wiêc nie zdradzi³.  

Roszkowski napisa³ o tym jak rasowy dziennikarz i publicysta. Zanim bowiem zo-
sta³ redaktorem naczelnym PAP’u, by³ korespondentem tej agencji w Berlinie
i w Bonn. Tak, jak Zbyszek Klimas w Pary¿u, w tym samym zreszt¹ czasie. 

Zygmunt Broniarek 

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

WYKONUJE:
		 renowacjê wszystkich mebli 

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

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

³¹cznie z monta¿em karniszy
		 zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
		 posiadamy wybór tkanin i transport

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

� Blacharstwo, lakiernictwo
� Serwis � Sprzedaż

uull..  GGoośścciinniieecc  5577uull..  GGoośścciinniieecc  5577
WWaarrsszzaawwaa−−WWeessoołłaaWWaarrsszzaawwaa−−WWeessoołłaa
tteell..  002222tteell..  002222 777733−−3300−−0066777733−−3300−−0066
pon.-pt. 800-1700, sob. 800-1400

ASO Mazda,
KIA,

specjalizacja SAAB
i inne marki

REKLAMA REKLAMA

US£UGI GEODEZYJNE
�� SZYBKOŚĆ �� SOLIDNOŚĆ
�� DUŻE DOŚWIADCZENIE

tel. 022 773−55−96 
(automat zg³oszeniowy – gdy jesteœmy w terenie)

tel. kom. 0501−099−499 
e−mail: rkol@vp.pl

� BARLINEK – deska
podłogowa

� panele podłogowe 
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew., 

harmonijkowe
� parapety wew. i zew.
� kasetony sufitowe, 

rozety, maty
� karnisze, schody, 

tralki, poręcze
� listwy drewniane, 

MDF i PCV

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

(od ul. Granicznej), 
tel. 789 59 62, 789 61 07

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00

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!!!
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60 LA60 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

Na ulicy Czapelskiej ruch by³ jakiœ niezwyczajny. U oponiarza
drzwi na oœcie¿ otwarte, ludzi na chodnikach pe³no, bazar przy Uni-
wersamie od rana na pe³nych obrotach. Wrota do skupu zapraszaj¹.
Tego dnia jednak pan Kazimierz G³ówka spotka³ swojego znajomego,
Eustachego Mordziaka, nie przy skupie, a na ulicy Szaserów. 

– Ho, ho, panie Mordziak! Co pana przygna³o w te strony? 
– Ch³opaki opowiadaj¹, ¿e tu siê dzieje. A jak siê dzieje, to jestem.

Rzeczywiœcie, zasuwaj¹ a¿ mi³o.
– By³oby mi³o, panie Eustachy, gdyby nie fakt, ¿e taka ulica to wstyd

na ca³e dzielnice. ¯eby we Warszawie takie badziewie by³o? Do³y,
dziury. Jecha³eœ pan têdy po deszczach, albo w czasie roztopów?

– Jakoœ nie sk³ada³o. Ale, wiesz pan, panie Kaziu – tu nie ma intere-
su za bardzo. Ludzie nie za bogate, nie wyrzucaj¹ lodówek, kuchenek.
Zbieranie marne. A obce to tu raczej w poszukiwaniu krzaków zagl¹da-
j¹. Olszynka Grochowska pod bokiem. Kapujesz pan, co mo¿na znaleŸæ? 

– A tego na ¿adnem skupie nie wezm¹. Ceny nie ma – ani na wa-
gie, ani na sztuki.

– No, to powiem panu, panie Eustachy, ¿e ludzie w Parzêczewie
Dolnym lepiej mieli, ni¿ tutejsze. Pierwszy chodnik zrobili im w latach
60.! I to po awanturze, bo powiedzieli, ¿e do wyborów nie pójd¹. A to
wtedy wielka groŸba by³a. ¯aden przewodnicz¹cy Rady Narodowej
nie móg³ jej lekcewa¿yæ. No, bo niby co – nie panuje na swojem tere-
nie? Takie czasy byli. Teraz idziesz pan do wyborów, nie idziesz – pañ-
ska sprawa i pañska strata… 

No wiêc, ten chodnik przetrwa³ do lat 90.! Poza chodnikiem – dziu-
rawym, prowadz¹cym znik¹d do nik¹d, nie by³o tu nic. Nie by³o kana-
lizacji, œmietników, ulicy. Szambiarze wylewali towar po rowach, ta-
ksiarze nie wiedzieli, gdzie jechaæ, pogotowie jecha³o, jak na koniec
œwiata. Tak by³o, panie Eustachy – 300 metrów od naszej pryncypal-
nej ulicy Grochowskiej! 

Teraz to Europa bêdzie. Asfalcik, zatoczki, parkingi. Tylko jak siê
spóŸni¹ z tem skrzy¿owaniem P³owiecka-Ostrobramska, to innej ki-

chy tu narobi¹. Tam korki s¹ niemi³osierne. Czasem zrozpaczone lu-
dzie szukaj¹c objazdów pchaj¹ siê przez tutejsze do³y. No to, jak
zrobi¹ ulice, to tym bardziej têdy bêd¹ jeŸdziæ. Z b³ogiego, wiejskie-
go spokoju, miejscowi emeryci przenios¹ siê w XXI wiek. Ju¿ nie
szamba bêd¹ jem zaje¿d¿aæ, ale spaliny w wielkiem stê¿eniu. Na
szczêœcie w Radoœci mieszka pan Urbañski, od pana prezydenta Ka-
czyñskiego. Kto jak kto, ale on do roboty spóŸniaæ siê przez korki
nie mo¿e.

– Pan, panie Kazieñku, to z ka¿dej sprawy zrobisz opowiadanie.
Przecie¿ to tylko zwyk³y remont, ulice robi¹. Normalka. 

– Jak dla kogo normalka, panie Eustachy. Ka¿da ulica ma swoj¹
przesz³oœæ i ka¿da kryje jakieœ historie. Œwiat nie koñczy siê na pu-
szkach i starych fajerkach. A propos: po ile teraz puszki id¹?

– Ró¿nie. Dajmy na to na Czapelskiej po 4,50 plus premia.
– Jak premia?
– To pan nie wiesz. Panie Kaziu, to chyba jedyny skup w Polsce,

gdzie w³aœciciel urz¹dzi³ galeriê malarstwa abstrakcyjnego. Mo¿esz
pan se wejœæ, patrzeæ i prze¿ywaæ. 

– Coœ mi siê zdaje, panie Eustachy, ¿e niejeden pañski kolega i bez
tych obrazów œwiat widzi wy³¹cznie w abstrakcyjnej formie. Ale, ale
– nie zapyta³em, co przygoni³o w te strony. Roboty pan szukasz?

– Roboty tak, ale swojej. Chodze i patrze – mo¿e kopara coœ wy-
garnie, co na skupie ma cene.

– No to szczêœcia ¿yczê.                                    Szaser

Co tam panie na Pradze...

Ruch w interesie
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Każdy mieszkaniec Pragi Połu−
dnie, który ma do załatwienia
sprawy urzędowe wcześniej czy
później trafia na ulicę Grochow−
ską 274 do Wydziału Obsługi
Mieszkańców.  Po roku funkcjo−
nowania WOM zbiera doskonałe
oceny. Z badań przeprowadzo−
nych w 13 dzielnicach Warsza−
wy okazało się, że południowo−
praski Wydział pod względem
„zachowania wobec klienta”
jest najlepszy w całym mieście! 

Jeszcze do niedawna za³atwienie spra-
wy urzêdowej na Pradze Po³udnie wyma-
ga³o nie lada cierpliwoœci, a nierzadko i sil-
nych nerwów, bowiem poszczególne Wy-
dzia³y i Delegatury Urzêdu  rozsiane by³y
po ca³ej dzielnicy. Sytuacja zmieni³a siê –
i to diametralnie – dopiero po otwarciu
Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców. W³aœnie
mija rok od momentu, kiedy ówczesny pre-
zydent miasta sto³ecznego Warszawy
Lech Kaczyñski uroczyœcie przeci¹³ wstê-
gê w wejœciu do WOM.  

„Tajemniczy klient” 

Pod koniec ubieg³ego roku niezale¿na
firma IQS&Quant na zlecenie Oœrodka
Konsultacji i Dialogu Spo³ecznego m.st.
Warszawy przeprowadzi³a w 13 dzielni-
cach stolicy, w których dzia³aj¹ Wydzia³y
Obs³ugi Mieszkañców, badanie maj¹ce na
celu ocenê obs³ugi Interesantów.  Do prze-
prowadzenia badañ u¿yto metody
o wdziêcznej nazwie „tajemniczy klient”,
polegaj¹cej na tym, ¿e osoba przeprowa-
dzaj¹ca badanie udawa³a prawdziwego
petenta, który przyszed³ za³atwiæ czêsto
bardzo zawik³an¹ sprawê w urzêdzie. Oce-
nie podlega³y m.in. za³atwienie dowodu
osobistego po raz pierwszy, wymiana do-

Praga Południe

Szanowni Pañstwo, 
chcia³bym z przyjemnoœci¹ zaprosiæ Pañ-
stwa do lektury stron poœwiêconych Dziel-
nicy Praga Po³udnie. Ufam, i¿ ten rodzaj
biuletynu informacyjnego, który bêdzie
ukazywa³ siê co miesi¹c w czasopi-
œmie„Mieszkaniec” spotka siê z Pañstwa
aprobat¹. Mam równie¿ nadziejê, ¿e za-
równo ta, jak i kolejne nasze publikacje
przybli¿¹ Pañstwu choæ trochê strukturê
i dzia³anie naszej jednostki samorz¹dowej.

W pierwszym numerze chcielibyœmy
zaprezentowaæ Pañstwu nasz¹ chlubê,
któr¹ bezsprzecznie stanowi Wydzia³ Ob-
s³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy Praga
Po³udnie. Jest to pierwszy w Warszawie
WOM przyjazny osobom nies³ysz¹cym,
a zarazem miejsce gdzie równoczeœnie
mo¿na za³atwiæ wszystkie niecierpi¹ce
zw³oki sprawy urzêdowe. Mi³o jest mi, ¿e
mogê siê pochwaliæ, i¿ nasz WOM w ba-
daniu przeprowadzonym w 13 dzielnicach
wypad³ jako najlepszy pod wzglêdem za-
chowania wobec klienta. 

Na naszej stronie co miesi¹c odnajd¹
Pañstwo artyku³y opisuj¹ce pracê po-
szczególnych Wydzia³ów Urzêdu Praga
Po³udnie m.st. Warszawy z numerami te-
lefonów, które przydadz¹ siê ka¿demu
mieszkañcowi naszej dzielnicy oraz ka-
lendarium odbywaj¹cych siê tutaj imprez
kulturalnych i sportowych.  

Szczególnie gor¹co zapraszam do wziê-
cia udzia³u w ca³odziennym festynie „To by³
maj – pachnia³a Saska Kêpa” poœwieco-
nym pamiêci znakomitej mieszkanki Pragi
Po³udnie – Agnieszki Osieckiej, który
odbêdzie siê 13 maja na ulicy Francuskiej.
Mam nadziejê, ¿e niebawem bêdê móg³
równie gor¹co zaprosiæ Pañstwa na uro-
czyste ods³oniêcie rzeŸby ulicznej tej zna-
komitej poetki, spod której pióra wysz³y te-
ksty piosenek znane wszystkim Polakom,
w tym i mieszkañcom Pragi Po³udnie.

¯yczê Pañstwu udanej lektury.
Burmistrz Dzielnicy Praga Po³udnie 

Mateusz Mroz

Urz¹d Dzielnicy m.st. Warszawy www.pragapld.waw.pl

Centrala Urzędu Dzielnicy
Praga Południe
022 813−77−12

Informacja
022 813−70−80

022 813−77−12 w. 160

KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNYCH 
NA PRADZE POŁUDNIE
11 maja – 8 czerwca 2006 r.

�� TO BY£ MAJ – PACHNIA£A SASKA KÊPA 13 maja; Na Sa-
skiej Kêpie odbêdzie siê impreza plenerowa poœwiêcona pamiê-
ci mieszkaj¹cej tu przez lata Agnieszki Osieckiej. Z inicjatywy
Burmistrza Dzielnicy Mateusza Mroza na ulicy Francuskiej stanie
rzeŸba poetki, a warszawiacy bêd¹ siê bawili na wielkim festynie
„Agnieszka tu mieszka” organizowanym przez Sto³eczn¹ Estradê. Wieczorem za-
planowano Koncert Galowy pt. „Agnieszka zawsze tu mieszka” z udzia³em m.in. ar-
tystów Piwnicy pod Baranami – Zygmunta Koniecznego, Anny Sza³apak, Magdy
Umer, aktorów teatru „Rampa” oraz z udzia³em laureatów Konkursu Piosenki im.
Agnieszki Osieckiej.
�� SANTO SUBITO – 14 maja godz. 13.00 – Koœció³ MB Królowej Polskich Mê-
czenników, al. Stanów Zjednoczonych 55; koncert z okazji rocznicy urodzin papie-
¿a Jana Paw³a II;
�� DROGI ¯YCIA – TRYPTYK – 16 maja godz. 17.00 – Sala widowiskowa CPK, ul.
Grochowska 274; monta¿ s³owno-muzyczny na motywach refleksji ks. Twardow-
skiego;
�� MUZYCZNY SPACER PO EUROPIE – 20 maja godz. 18.00 – Sala widowisko-
wa CPK, ul. Grochowska 274; koncert muzyki powa¿nej.
�� W STYLU MAINSTREAM – Marc Thomas œpiewa przeboje œwiatowego jaz-
zu. 26 maja godz. 18.00 Sala widowiskowa CPK;
�� KOLOROWY PIKNIK – 4 czerwca godz. 14.00-20.00 – Muszla Koncertowa Park
Skaryszewski im. I.J. Paderewskiego; Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. 

Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Dzielnicy
Praga Po³udnie:

Sekretariat Wydzia³u tel./faks 022 870 28 45
Stanowiska Obs³ugi 
Bezpoœredniej: tel. cent. 022 813 77 12
– architektura, urbanistyka, 

geodezja, nieruchomoœci wew. 040, 041
– zdrowie, oœwiata, kultura, 

sport, sprawy ró¿ne wew. 042
– finanse, podatki, drogownictwo, 

ochrona œrodowiska, 
zamówienia publiczne wew. 039

– dzia³alnoœæ gospodarcza wew. 376
– sprawy lokalowe wew. 044
– komunikacja tel./faks 022 810 15 47
prawa jazdy tel. 022 813 77 12 wew. 011
rejestracja pojazdów tel./faks 022 810 15 47

Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie m.st.
Warszawy:

Burmistrz Dzielnicy Praga Po³udnie

Mateusz Mroz, pokój 102, tel. 022 813 75 54

Zastêpcy Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie:

Jaros³aw Jankowski pokój 105, tel. 022 810 53 83

Micha³ Rzemieniewski pokój 110, tel. 022 870 40 54   

Antoni Stradomski pokój 104, tel. 022 810 28 93 

Krzysztof Wieczorek pokój 107, tel. 022 813 33 25

Sekretariat Zarz¹du Dzielnicy Praga Po³udnie:
ul. Grochowska 274, pok. 111, 03-841 Warszawa,
e-mail: szd@pragapld.waw.pl

kumentów,  wyra¿enie zgody na podnajê-
cie lokalu komunalnego, przyznawania do-
datku mieszkaniowego, wydawanie decy-
zji na rozbiórkê, a tak¿e wydawanie za-
œwiadczeñ potwierdzaj¹cych dane objête
ewidencj¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Oka-
za³o siê, ¿e pod wzglêdem „zachowania
wobec klienta” po³udniowopraski WOM by³
najlepszy w ca³ym mieœcie!!! Tutejszy
urzêdnik jest uprzejmy, natychmiast zaj-
muje siê spraw¹, nigdy nie próbuje ode-
s³aæ interesanta, sprawnie i profesjonalnie
za³atwia sprawê, nie okazuj¹c zniecierpli-
wienia nawet wobec bardzo wymagaj¹-
cych klientów. Wyjaœniaj¹c nawet najbar-
dziej zawi³e procedury, urzêdnik stara siê
u¿ywaæ zrozumia³ej terminologii, wyjaœnia
jakie dokumenty s¹ niezbêdne, a tak¿e in-
formuje o wszystkich wymaganych op³a-
tach. 90 procent interesantów uzna³o, ¿e
urzêdnik pracuj¹cy w WOM na Pradze Po-
³udnie jest mi³y i kompetentny.    

Przez Internet i migając 

Dobre oceny pracy WOM nie sprawi³y
wcale, ¿e urzêdnicy spoczêli na laurach.
Wrêcz przeciwnie. Jak mówi Naczelnik
Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców Dariusz
Zem³a, Wydzia³ stara siê jak najbardziej
wychodziæ na przeciw interesantom.
Ostatnio wprowadzono us³ugê rejestrowa-

nia samochodu przez Internet. Klient po
wejœciu na odpowiedni¹ stronê mo¿e wy-
s³aæ wszystkie niezbêdne dane do urzêdu
i potem tylko... czekaæ na telefon. Urzêdnik
oddzwoni do niego i umówi interesanta na
konkretny dzieñ i godzinê. Taki „interneto-
wy” klient, którzy przychodzi ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami za³atwiany jest
poza kolejnoœci¹. Rejestrowanie samo-
chodów przez Internet cieszy siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹, dlatego WOM
przygotowuje siê do uruchomienia kolej-
nych „Internetowych okienek”. Najwiêk-
szym u³atwieniem jest niew¹tpliwie jednak
obecnoœæ w WOM t³umacza jêzyka migo-
wego. Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców na
Pradze Po³udnie  by³ pierwszym urzêdem
w ca³ym mieœcie, który postanowi³ pomóc
w za³atwianiu urzêdowych spraw osobom
nies³ysz¹cym i niedos³ysz¹cym. Wczeœniej
mieli oni nie lada k³opoty, aby w ogóle
z kimkolwiek siê w urzêdzie porozumieæ.
Pani Monika Wójcik przyznaje, ¿e dziennie
przynajmniej kilka osób pos³uguj¹cych siê
jêzykiem migowym korzysta z jej pomocy.
Najczêœciej za³atwiaj¹ one sprawy lokalo-
we,  rejestruj¹ samochody, wyrabiaj¹ do-
wody osobiste. Ju¿ nied³ugo w WOM maj¹
siê pojawiæ tak¿e przeszkoleni sta¿yœci,
którzy bêd¹ pomagaæ w za³atwianiu spraw
osobom starszym, niepe³nosprawnym
i wszystkim potrzebuj¹cym pomocy.  ami

Południowopraski WOM
najlepszy

WOM W LICZBACH:
37 – liczba zatrudnionych osób
70 proc. – pracownicy po studiach 
15 273 – liczba korespondencji przychodzącej do WOM w marcu br. 
35 890 – liczba korespondencji wychodzącej z WOM w marcu br. 
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Pañstwo Rozum pobrali
siê w maju 1950 r. – To szczê-
œliwy miesi¹c dla m³odych
par – stanowczo stwierdza
pani Helena. – Nasze ma³¿eñ-
stwo jest tego przyk³adem.
Uœmiechniêta i czule przytu-
laj¹ca siê w jesieni ¿ycia para
œmia³o rozwiewa obawy tych,
którzy maj¹ w maju ustalony
termin œlubu. – Oczywiœcie,
bêd¹c ze sob¹ przesz³o pó³
wieku zdarza³y siê nam ró¿-
nego rodzaju nieporozumie-
nia i napiêcia, tak jak w ka¿-
dym ma³¿eñstwie, ale sztuka
bycia razem, to sztuka roz-
wi¹zywania tych konfliktów –
pani Helena nadaje swojemu
stwierdzeniu filozoficzn¹
nutkê. Ha, ³atwo tak powie-
dzieæ, ale czasami, nawet
w najlepszych zwi¹zkach,
trudno tê zasadê wprowadziæ
w ¿ycie... – No dobrze –
mówiê poci¹gaj¹c ³yk aroma-
tycznej herbaty – ale tak po
prostu, po ludzku, jaka jest

metoda, na tak d³ugi udany
zwi¹zek? – Trzeba jak naj-
szybciej koñczyæ wszelkie
konflikty, zanim urosn¹ same
w sobie. No i nie chowaæ do
siebie ¿adnej urazy, bo ta, na-
wet g³êboko ukryta, mo¿e kie-
dyœ zaowocowaæ... – pani He-
lena przedstawia prost¹ re-
ceptê, co pan Henryk po-
twierdza lekkim skiniêciem.

Pañstwo Rozum mieszkaj¹
w kamienicy pod nieparzy-
stym numerem ul. Grochow-
skiej. Z tej strony ulicy
w okna nigdy nie zagl¹da
s³oñce. A jednak w pokoju,
w którym mnie przyjmuj¹ jest
ciep³o. Nie mo¿na siê oprzeæ
wra¿eniu, ¿e Ÿród³em tego
ciep³a s¹ w³aœnie domownicy,
którzy z radoœci¹ wracaj¹
wspomnieniami do po³owy
ubieg³ego stulecia. – Poznali-
œmy siê w 1948 r. – mówi pa-
ni Helena – Na Angorskiej...
Pan Henryk wchodzi ma³¿on-
ce w s³owo: – Na Walecz-

nych... Krótka wymiana spoj-
rzeñ i dochodz¹ do kompro-
misu (mam przyk³ad, jak
w praktyce stosuj¹ zasady,
o których mówili wczeœniej):
– Na Saskiej Kêpie! Pani He-
lena pracowa³a wtedy
w szwalni przy ul. Walecz-
nych, do której zagl¹da³y sio-
stra i mama pana Henryka. –
Chyba wpad³am teœciowej
w oko – œmieje siê pani Hele-
na. – Henryk  dopiero co wy-
szed³ z wojska i ca³kowicie po-

œwiêca³ siê pracy w Polskim
Radio. Nie mia³ czasu ogl¹daæ
siê za kobietami, a przystojny
by³ ch³opak, ¿e hej... No i jego
mama i siostra zastawi³y na
mnie „sid³a”... Któregoœ dnia
siostra pana Henryka odpro-
wadza³a j¹ po pracy do domu
i niby to przypadkiem (w tym
miejscu opowieœci pan Hen-
ryk tajemniczo siê uœmiecha)
spotka³y pana Henryka. Je-
szcze tego samego dnia pani
Helena znalaz³a siê w domu

przysz³ych teœciów, gdzie po-
zna³a resztê rodziny. Pomiê-
dzy m³odymi wybuch³a wiel-
ka mi³oœæ. – M¹¿ chcia³ spoty-
kaæ siê codziennie, ale ja nie
mog³am ze wzglêdu na pracê
– wspomina. Oboje od razu
traktowali siebie powa¿nie. 28
maja 1950 r. w podwarszaw-
skiej Wildze, sk¹d pochodzi
pani Helena, odby³o siê hucz-
ne wiejskie weselisko. – Ro-
dzina mê¿a by³a zaskoczona –
mówi pani Helena. – Szcze-
gólnie orkiestr¹ – dodaje pan
Henryk – Gra³o a¿ 6 muzy-
ków! Po œlubie zamieszkali
przy ul. Angorskiej u rodzi-
ców pana Henryka. W 1951 r.
urodzi³a im siê pierwsza cór-
ka, Marysia. – Dwa lata
póŸniej przysz³a na œwiat Re-
natka, a w 1958 r. syn, Krzy-
sztof – mówi z dum¹ pan Hen-
ryk. – Ma³¿onka przesta³a
pracowaæ i zajê³a siê dzieæmi
i prowadzeniem domu. Na po-
cz¹tku lat 60. otrzymaliœmy
przydzia³ na to mieszkanko
przy Grochowskiej i ¿yjemy
w tym gniazdku  do dzisiaj.
Pañstwo Rozum dochowali
siê czwórki wnucz¹t i, jak na
razie, jednej prawnuczki. Pod-
kreœlaj¹, ¿e najbardziej ich
cieszy, ¿e zarówno dzieci
i wnuczêta wyros³y na porz¹d-
nych, uczciwych i pracowi-
tych ludzi. – Nie pal¹ papiero-
sów i nie pij¹ alkoholu – pod-
kreœla po cichu pani Helena.
Dziadkowie dumni s¹ ze swo-
ich wnucz¹t tak samo, jak
wnuczêta z nich. – Mimo ró¿-

nicy pokoleñ wiem, ¿e œmia³o
mogê braæ przyk³ad z dziad-
ków. Tak¿e w sprawach serco-
wych... – mówi 22-letni £u-
kasz, wnuk pañstwa Rozum,
który niedzielny wieczór spê-
dza w tym samym miejscu co
i sobotni – u swojej narzeczo-
nej, Wierci...

Pañstwa Rozum smuci, ¿e
wspó³czeœni m³odzi ludzie ja-
koœ tak mniej umiej¹ korzy-
staæ z tradycyjnych rozrywek.
– Nawet przy trójce dzieci
znajdowaliœmy czas na teatr,
operê, kino czy wieczorki to-
warzyskie – zamyœla siê pani
Helena – a teraz, jakoœ to nie
w modzie... Piêæ lat temu uro-
czyœcie obchodzili 50-lecie
ma³¿eñstwa. Z tej okazji ks.
Edmund Robek proboszcz pa-
rafii œw. Wincentego Pallottie-
go odprawi³ uroczyst¹ mszê
œwiêt¹. – Choæ to nie nasza
parafia, ale jesteœmy z ni¹
bardzo zwi¹zani – wyjaœnia
pani Helena. – Pracuje w niej
nasz syn, Krzysztof i synowa
Gra¿yna. Œlubu nie odnawiali,
gdy¿ stan zdrowia pana Hen-
ryka by³ bardzo z³y. Dwa mie-
si¹ce przed rocznic¹ dosta³
udaru mózgu. Zreszt¹ k³opoty
ze zdrowiem siêgaj¹ 1980 r.
Zaczê³o siê od zwyk³ej grypy,
a skoñczy³o na zawale. Pan
Henryk musia³ przestaæ praco-
waæ. – To by³y najtrudniejsze
lata –  zaduma pani Heleny
miesza siê z optymizmem –
ale przetrzymaliœmy je. Majo-
we ma³¿eñstwa naprawdê s¹
udane!            Ada M.

MAJOWE
MAŁŻEŃSTWO

Znany jest przes¹d, ¿e ma³¿eñstwa zawiera-
ne w miesi¹cu, w którego nazwie nie ma li-
terki „r” nie rokuj¹ udanego zwi¹zku. Oczy-
wiœcie jest to nieprawda, a najlepszym za-
przeczeniem powszechnie panuj¹cego po-
gl¹du jest p³on¹ca ju¿ od 55 lat mi³oœæ po-
miêdzy mieszkaj¹cymi przy ul. Grochow-
skiej Helen¹ i Henrykiem Rozum. 

Jacek Wojciechowicz (PO) 
– pose³ RP, burmistrz

Na przy³¹-
czeniu siê do
W a r s z a w y
Dzielnica We-
so³a bez w¹t-
pienia zyska³a
f i n a n s o w o .
Natomiast in-

dywidualne sprawy mieszkañ-
ców za³atwia siê niestety d³u-
¿ej ni¿ wtedy, kiedy byliœmy
samodzieln¹ gmin¹. Du¿ym
sukcesem tej kadencji s¹ inwe-
stycje. Wydamy na nie oko³o
80 mln z³ (boiska ze sztuczn¹
nawierzchni¹ i oœwietleniem
przy ka¿dej szkole, budowa
kilku dróg wraz z rondami, no-
wa przychodnia zdrowia
w Zielonej, kilkanaœcie kilo-
metrów kanalizacji, rozbudo-
wa Gimnazjum w Starej Mi³o-
œnie i inne). Udzia³ inwestycji
w bud¿ecie Dzielnicy wynosi
oko³o 48%. Dziêki sprawnej
organizacji, du¿emu zaanga¿o-
waniu Zarz¹du Dzielnicy i pra-
cowników Weso³a ma najwy¿-
szy w Warszawie wskaŸnik na
jednego mieszkañca iloœci pie-
niêdzy przeznaczonych na in-
westycje. Ten wskaŸnik œre-
dnio w Warszawie wynosi
oko³o 230 z³, a w Weso³ej... a¿
1600 z³! Warto te¿ podkreœliæ
dobr¹ wspó³pracê obecnego
Zarz¹du z Rad¹ Dzielnicy, bez
której nasze dzia³ania nie by³y-
by tak efektywne.

Relacjê z w³adzami miasta
oceniam ogólnie jako umiarko-
wanie dobr¹. Dobrze zaœ wspó³-
pracowa³o mi siê z panem Pre-
zydentem Lechem Kaczyñskim,
z panem Prezydentem Miros³a-
wem Kochalskim, z pani¹
Skarbnik Danut¹ Wawrzynkie-
wicz, z pani¹ Aureli¹ Ostrow-
sk¹ Dyrektorem Biura Polityki
Zdrowotnej oraz z pani¹ Lilian¹
Zienteck¹ Dyrektorem Biura
Edukacji. Ogólnie ca³¹ kadencjê
Weso³a mo¿e uznaæ za bardzo
udan¹. 

Marian Mahor – radny dzielnicy
Na pocz¹tku

kadencji Rada
Dzielnicy by³a
podzielona na
dwie równe
czêœci. Jedni
popierali by³e-
go burmistrza

Andrzeja Jastrzêbskiego, a dru-
dzy Jacka Wojciechowicza. Za-
powiada³ siê impas. Dziœ dzia³a-
nia obecnego Zarz¹du popieraj¹
prawie wszyscy radni i wynika
to z jakoœci jego pracy. Trudno
nie dostrzec takich inwestycji,
jak budowa i przebudowa ulic,
które wczeœniej by³y zmor¹ kie-
rowców i pieszych – ul. Jana
Paw³a II, Brata Alberta, Goœci-
niec, Praskiego Pu³ku, Armii
Krajowej... Bardzo wa¿na by³a
budowa, w ró¿nych czêœciach
dzielnicy, kolejnych odcinków
kanalizacji. Dla mnie, jako

przewodnicz¹cego Komisji
Oœwiaty, Kultury  i Sportu, to
czas wspania³ego rozkwitu pro-
jektów z tych w³aœnie obszarów
¿ycia spo³ecznego. Podjêto kon-
tynuacjê programu budowy no-
woczesnej  infrastruktury spo-
rtowej przy ka¿dej szkole. Go-
towy jest projekt du¿ej i nowo-
czesnej hali sportowej  (byæ mo-
¿e z p³ywalni¹) przy gimnazjum
w Starej Mi³oœnie. Ukoñczono
projekt kompleksu sportowego
na Groszówce z dwoma boiska-
mi: g³ównym trawiastym i pe³-
nowymiarowym, sztucznym
treningowym oraz hal¹ sporto-
w¹ z infrastruktur¹ (przysz³y
Dzielnicowy Oœrodek Sportu).
W miejscu wal¹cej siê rudery
w osiedlu Zielona powstanie
kompleks oœwiatowy (gimna-
zjum, szko³a podstawowa,
przedszkole). Bêdzie przy nim
sportowa hala. 

Weso³a, jak ma³o która dzielni-
ca mo¿e siê szczyciæ du¿¹ aktyw-
noœci¹ klubów sportowych, sto-
warzyszeñ kulturalnych, oœrod-
ków edukacyjnych. W Starej Mi-
³oœnie powsta³ oddzia³  Oœrodka
Kultury, a w osiedlu Zielona – fi-
lia Biblioteki Publicznej. Zarz¹-
dowi Dzielnicy ju¿ dziœ nale¿y
siê du¿y uk³on. A radni wykazali
siê dojrza³oœci¹, rozs¹dkiem
i wyobraŸni¹. Oczywiœcie lista
rzeczy, których siê nie uda³o zre-
alizowaæ jest bardzo d³uga, ale,
w myœl przys³owia, apetyt roœnie
w miarê jedzenia...

Iwona Tyburczy – mieszkanka
Groszówki

Jak przy³¹-
czaliœmy siê
do Warszawy
to poprzednie
w³adze za-
pewnia³y nas,
¿e przez We-
so³¹ nie bê-

dzie przebiega³a Wschodnia
Obwodnica Warszawy, a wid-
mo WOW ca³y czas wisi nad
nami i spêdza nam sen z po-
wiek. Organizujemy siê z s¹-
siadami i protestujemy. Spoty-
kamy siê w tej sprawie z rad-
nymi i burmistrzem, ale oni
odpowiadaj¹, ¿e na dzieñ dzi-
siejszy nic nie wiadomo, a my
siê boimy. Nie chcemy mieæ
za p³otem WOW. To nasz naj-
wiêkszy problem. Ogólnie
uwa¿am, ¿e w³adze mog³yby
robiæ wiêcej w naszej dzielni-
cy. Owszem, powsta³o ostat-
nio trochê dróg, oœwietlenie
jest przyzwoite, ale Weso³a
jest bogat¹ dzielnic¹ i mo¿na
wiêcej. 

O, choæby dzisiaj, nie bardzo
mieliœmy gdzie z dzieæmi od-
pocz¹æ. Pojechaliœmy rowera-
mi nad staw, na poligon. Woda
strasznie brudna i miejsce za-
niedbane. A przecie¿ mo¿na
staw oczyœciæ, zagospodaro-
waæ... To bardzo popularne
miejsce. Cieszymy siê, ¿e bê-
dzie u nas budowany kompleks
szkolny. Widzieliœmy projekt –
³adny. Co prawda przez cztery
lata, przez czas budowy, dzieci
bêd¹ siê „tu³aæ” po goœcinnych
salach, ale do tego podchodzi-
my ze zrozumieniem. Nie bar-
dzo udan¹ inwestycj¹ jest
kompleks sportowy, który
obiecano nam dwa lata temu.
W okolicy ul. Zacisznej na-
zwozili œmieci i z³omu. Na tym
z³omie mia³ w³aœnie ten kom-
pleks powstaæ, a tylko to wy-
równano, ubito i postawiono

dwie bramki... Z bol¹czek to
jest potrzeba, ¿eby policja
i stra¿ miejska jeŸdzi³a bocz-
nymi uliczkami, co robi nie-
zmiernie rzadko. A tu w³aœnie
m³odzie¿, czêsto zbyt m³oda,
aby posiadaæ prawo jazdy,
urz¹dza sobie samochodowe
rajdy i wyœcigi. W³adze po-
winny bardziej zadbaæ o nasze
bezpieczeñstwo.

Stefan S³owikowski 
– wiceprzewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy

Czas bar-
dzo szybko
p³ynie... Nie
da siê nie zau-
wa¿yæ, jak
bardzo decy-
zja o przyna-
le¿noœci do

Warszawy zawa¿y³a na losach
Weso³ej. Nie wchodz¹c
w szczegó³y trzeba podkreœliæ
szybki rozwój infrastruktury
dzielnicy, a w tym systemu ka-
nalizacji, oœwiaty, ochrony
œrodowiska, lecznictwa otwar-
tego... Te wszystkie elementy
u³atwiaj¹ ¿ycie mieszkañcom.
Mówiê o tym z satysfakcj¹,
mo¿e nawet z nut¹ zarozumia-
³oœci, bo by³em jednym z ar-
chitektów wprowadzenia We-
so³ej do Warszawy.  Przy tak
du¿ym boomie inwestycyjnym
nast¹pi³o znaczne zwiêkszenie
zadañ i obowi¹zków Rady
Dzielnicy, Zarz¹du i wydzia-
³ów urzêdu. Nie jestem upo-
wa¿niony do oceny pracy
urzêdników, ale ten boom bar-
dzo obci¹¿y³ Wydzia³ Infra-
struktury, którym kieruje pan
Andrzej Pylak i Wydzia³
Ochrony Œrodowiska, kiero-
wany przez pani¹ Gra¿ynê Ka-
linowsk¹. 

W sukcesie osi¹gniêtym
przez Weso³¹ trzeba podkreœliæ
pozytywn¹ rolê naszego mene-
d¿era, burmistrza Jacka Woj-

ciechowicza. Pocz¹tek pracy
Rady Dzielnicy nie by³ harmo-
nijny i bezkonfliktowy. Czasa-
mi bra³y górê interesy partyku-
larne, osiedlowe, a czasami
normalne, ludzkie emocje. Nie
ma dymu bez ognia, a dzia³añ
zespo³ów ludzkich bez utar-
czek. Oczywiœcie, w naszym
przypadku, tylko s³ownych.
Ten krótki burzliwy okres
szybko poszed³ w zapomnienie
i nast¹pi³a normalna rzeczowa
praca rady. Du¿a w tym zas³u-
ga pana Marcina Jêdrzejew-
skiego, Przewodnicz¹cego Ra-
dy, cz³owieka przepe³nionego
spokojem i taktem. Ju¿ teraz
mogê podziêkowaæ radnym
i zarz¹dowi za wspóln¹ i efek-
tywn¹ pracê.

Beata Gnaœ – mieszkanka 
Zielonej

Do Weso³ej
przeprowadzi-
liœmy siê
z mê¿em pó³
roku temu
z Remberto-
wa. Na razie
p o c h ³ a n i a j ¹

nas problemy z wykoñczeniem
w³asnego mieszkania. To przy-
jemna i spokojna dzielnica. Du-
¿o spacerujemy - tak, jak dziœ.
Sprawia to przyjemnoœæ nam
i naszej malutkiej córeczce.
O ofercie rekreacyjnej dzielni-
cy niewiele mogê powiedzieæ. 

Gdy chcemy porz¹dnie wy-
pocz¹æ to wyje¿d¿amy na Ma-
zury, a codzienna rekreacja po
ciê¿kiej pracy odbywa siê
w przydomowych ogródkach.
Najwiêkszym atutem osiedla,
na którym zamieszkaliœmy jest,
jak jego nazwa wskazuje, zie-
leñ. Cisza i spokój jest du¿ym
plusem w porównaniu z Rem-
bertowem. Ale s³abo jest rozwi-
niêta sieæ sklepów. ¯eby zrobiæ
wiêksze zakupy niezbêdny jest
samochód. oprac.ar

Weso³a

U SCHYŁKU KADENCJI
Po œwi¹teczno-majówkowej przerwie kontynuujemy cykl prezentacji
dokonañ i „dokonanek” samorz¹dów koñcz¹cej siê kadencji. Dziœ
oddajemy g³os przedstawicielom w³adz i mieszkañcom dzielnicy We-
so³a. Co siê zmieni³o przez ostatnie trzy i pó³ roku, jak siê mieszka,
jakie s¹ problemy i sukcesy... Warto wiedzieæ, gdy¿ ju¿ za kilka mie-
siêcy mamy kolejne wybory samorz¹dowe. 
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REKLAMA REKLAMA

Opisywana scena mia³a
miejsce w pomieszczeniach
PZO przy ul. Grochowskiej,
gdzie w ostatni weekend
kwietnia odby³a siê pierwsza
ods³ona Projektu Praga. Zomo-
wiec by³ manekinem ubranym
w stosowny mundur, powi¹za-
ne ogonami myszy okaza³y siê
myszkami komputerowymi,
saszetek z cukrem nie mo¿na
by³o rozpakowaæ, tak samo,
jak u¿ywaæ „torebek chorobo-
wych”. 

Zakrêceni

Ka¿dy z wymienionych
przedmiotów stanowi³ cz¹stkê
kolekcji „zakrêconych” hob-
bystów. W postindustrialnych
pomieszczeniach PZO Stowa-
rzyszenie ArtAnimacje zorga-
nizowa³o Magazyn Przedmio-
tów. – Przez dwa dni Magazyn
Przedmiotów odwiedzi³o ponad
2000 osób – mówi Ma³gorzata
Ignatowska koordynator Pro-
jektu Praga. G³ówn¹ atrakcj¹
imprezy by³y zbiory „zakrêco-
nych” kolekcjonerów.

Si³a zomowskiej pa³ki
Æwieræ wieku temu zomow-

ska pa³ka szturmowa wywiera³a
wp³yw na ¿ycie niejednego
z obywateli. Niektórzy kierowa-
ni t¹ pa³k¹ przez Pa³ac Mostow-
skich dotarli nawet do Pa³acu
Prezydenckiego. Inn¹ si³ê zo-
mowskiej pa³ki pozna³ Bo¿ydar,
student z Zabrza. Dla niego sta³a
siê zacz¹tkiem kolekcji umundu-
rowania i wyposa¿enia milicyj-
nego. Na Pragê przywióz³ „wy-
pasionych” milicjantów z PRL-
u i NRD, którzy wraz z dziesi¹t-
kami tarcz, pa³ek i kasków two-

rzyli specyficzny nastrój i... od-
œwie¿ali wspomnienia. 

Torebki modne 
i niezbêdne

Wdziêczn¹ kolekcjê prezen-
towa³a Agnieszka z Warszawy.
Razem ze swoim narzeczo-
nym, Jaros³awem, na widok

publiczny wystawili 540 na-
parstków, które zbieraj¹ od
dwóch lat.  Prawie 100 kg cu-
kru przechowuje w mieszkaniu
Robert Górniak z Sosnowca.
Cukier jest poporcjowany
w saszetkach i kostkach, które
zbiera. Jego kolekcja liczy 22
000 sztuk.  „Torebki chorobo-
we”, to oficjalna nazwa tore-
bek, z których mo¿na, a wrêcz
nale¿y skorzystaæ, gdy
w podró¿y lotniczej lub mor-
skiej zrobi nam siê niedobrze.
Kolekcjonowanie ich jest pasj¹
Leszka Sza³apaka.  Na wysta-
wê pan Leszek przywióz³
z Krakowa przesz³o 400 tore-
bek ze 105 krajów. Na szczê-

œcie w podró¿y ¿adnej nie wy-
korzysta³.

Atak L.casei defensis

Czêsto powiêkszanie kolek-
cji wymaga wielkich poœwiê-
ceñ. Wie o tym Aleksander
G³omski z Torunia, który zbiera
wieczka po jogurcie. Znaczn¹
ich czêœæ pozyska³ wypijaj¹c
zawartoœæ pude³ek. A¿ strach
pomyœleæ, jak¹ teraz ma w so-
bie iloœæ flory bakteryjnej, sko-
ro jego zbiór liczy ponad 1800
szt... W PZO mo¿na tak¿e by³o
podziwiaæ kolekcje starych ma-

szyn biurowych, gramofonów,
flakonów perfum, ³apek na mu-
chy, samochodowych tablic re-
jestracyjnych, p³yt analogo-
wych, grzybków do cerowania,
temperówek, zabawek powsta-
³ych z klocków Lego, lalek
Barbie i zabawek z „jajek z nie-
spodziank¹”... 

cdn.

Projekt Praga bêdzie mia³ ko-
lejne ods³ony. W ostatni wee-
kend maja w PZO odbêdzie siê
kilkadziesi¹t koncertów mu-
zycznych, a ostatni weekend
czerwca bêdzie nale¿a³ do tea-
tru i sztuki performance. 

Adam Rosiński

Szaleni kolekcjonerzy w PZO
Bezduszny zomowiec z uœmiechem spogl¹-
da³ na setki powi¹zanych ogonami myszy.
Widok patrz¹cym na tê scenê mia³y os³odziæ
setki torebek z cukrem. A jeœli kogoœ zemdli-
³o, to mia³ w zasiêgu rêki setki „torebek cho-
robowych” jakich u¿ywa siê w samolotach...

Ulubione
miejsce
tenisistów

Od blisko trzydziestu lat, w ser-
cu parku, w pobli¿u modernizo-
wanej obecnie p³ywalni przy ul.
Kwatery G³ównej s³ychaæ cha-
rakterystyczny stukot teniso-
wych pi³eczek. 

– Uwielbiam te korty – mówi pan Jarek,
który przyje¿d¿a tu a¿ z Ursynowa, ma wykupio-
ny karnet ... i spor¹ skalê porównawcz¹, bo gra
w tenisa od 20 lat i wiele miejsc ju¿ przetesto-
wa³. – Tu korty le¿¹ wœród drzew, specyficzny mi-
kroklimat sprawia, ¿e siê jakoœ ³atwiej oddycha.
Poza tym potrafi¹ tu dbaæ o nawierzchniê, jest
dobre oœwietlenie, wiêc mo¿na zagraæ tak¿e po
zmroku. Czuje siê przyjazn¹ atmosferê, mo¿na
przyjechaæ z ca³¹ rodzin¹, wypo¿yczyæ sprzêt,
napiæ siê w kawiarence wody mineralnej, a na-
wet zjeœæ ca³y obiad, bo w karcie s¹ te¿ ciep³e
dania.

Kortami zarz¹dza TKKF Olszynka Grochow-
ska. – O jakoœci kortów decyduje serce, jakie per-
sonel wk³ada w przygotowanie miejsca do gry.
I oczywiœcie umiejêtnoœci – mówi dr Krzysztof
Miga³a, prezes nowego zarz¹du TKKF, w „cywi-
lu” lekarz, sam zapalony mi³oœnik tenisa. – Tu
tego serca i talentu rzeczywiœcie nie brakuje,
korty nasze s¹ chêtnie odwiedzane, widzê tu ju¿
kolejne pokolenia. Stale inwestujemy, moderni-
zujemy korty, dostosowujemy do rosn¹cych wy-
magañ graczy. Wszystkie cztery korty s¹ w³a-
œnie po dwutygodniowej sesji remontowej. Wia-
domo, pod balonem, który przez d³ugie zimowe
miesi¹ce przykrywa³ nawierzchniê nie mo¿na by-
³o prowadziæ normalnych prac pielêgnacyjnych,
wszystko stwardnia³o, pojawi³y siê nierównoœci.
Wraz z wiosn¹ wymieniono wiêc gruntownie
ostatnie warstwy kortu. Teraz znów jest równiut-
ko, ceglasto. A¿ chce siê graæ.

Korty TKKF Olszynka Grochowska relatyw-
nie rzecz bior¹c nie s¹ drogie. Czynne s¹ co-
dziennie od godziny 8.00 do 22.00. – Jak ktoœ
chce pograæ przed prac¹ i umówi siê np. na go-
dzinê 7.00, to te¿ przyjdziemy – s³yszê od Witol-
da Olkowskiego, (na co dzieñ opiekuj¹cego siê

kortami, a i wieczorem nikt punktualnie nie gasi
œwiat³a o dziesi¹tej...), w dni powszednie do go-
dziny 16.00 mo¿na zagraæ za 20 z³otych za go-
dzinê. A emeryci i m³odzie¿ szkolna p³ac¹ tylko
10 z³otych za godzinê u¿ytkowania kortu! Po po-
³udniu, wieczorem i w weekendy op³ata wzrasta
do 35 z³otych. Wykupuj¹c karnet, mo¿na liczyæ
na kolejne zni¿ki.

– Wiadomo – mówi dr Krzysztof Miga³a – ¿e
popo³udniami i w weekendy jest sporo chêt-
nych, ale przedpo³udnia i wczesne pory poobie-
dnie bywaj¹ wolne. Zachêcam zw³aszcza m³o-
dzie¿ szkoln¹, która rozpoczyna szko³ê póŸniej,
lub wraca z zajêæ wczeœniej, warto tu wpaœæ.
Pocz¹tkuj¹cy nawet nie musz¹ mieæ swojego
sprzêtu, jedynie co niezbêdne, to obuwie sporto-
we. Markow¹, niez³¹ rakietê i pi³eczki mo¿na
po¿yczyæ na miejscu. Po grze mo¿na wzi¹æ pry-
sznic, bo oczywiœcie s¹ natryski. Nawet na ko-
mary i meszki, tak dokuczliwe w innych miej-
scach, mamy sposoby... Mo¿na te¿ umówiæ siê
z trenerem. 

Z kortami stale wspó³pracuje 5-8 instruktorów,
pracownicy kortów u³atwiaj¹ kontakt z nimi,
mo¿na dostosowaæ swój wolny czas z harmono-
gramem trenerów. Na miejscu tak¿e mo¿na zle-
ciæ fachowe wykonanie takiego typu us³ug, jak
np. naprawê zerwanego naci¹gu w rakiecie. Jeœli
ktoœ ma bardziej sportowe zaciêcie, mo¿e
spróbowaæ swych si³ w czêsto organizowanych
turniejach. Na przyk³ad przez ca³e wakacje - a¿
do po³owy wrzeœnia, organizowany bêdzie cykl
zawodów o puchar burmistrza Pragi Po³udnie,
zarówno w grze singlowej jak i deblowej.

Korty TKKF Olszynka Grochowska czekaj¹
wiêc na tenisistów, tych zaawansowanych i po-
cz¹tkuj¹cych. Najlepiej wczeœniej umówiæ siê
na grê, dzwoni¹c pod nr 610 65 23, lub po
prostu przyje¿d¿aj¹c na ulicê Ossowsk¹ 15.

toms 
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)

tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
Organizowanej w maju 2006

(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska

Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê
w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 

i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Zwycięzców 4 d róg Wału Miedzeszyńskiego www.gibbon.waw.pl
Czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1100-1900, w soboty – 1000-1500

Meble modu³owe do indywidualnego kompletowania
Modelarstwo– modele do sklejania (TAMIYA, Heller, AIR-FIX)

Wiosenna promocja na materiały budowlane!!!
Super ceny na systemy dociepleń!!!

wełna mineralna          15 cm 14,96 m2 brutto

Sulejówek, ul. Pi³sudskiego 55 tel./fax: (022) 783 12 74, (022) 783 03 96 

systemy dociepleñ  / styropian / tynki akrylowe w kilka godzin / we³na mineralna / p³yty gipsowe /
konstrukcje / gipsy / zaprawy klejowe / ceramika budowlana / cement / kompleksowe zaopatrzenie

Na has³o „Mieszkaniec” przy zakupach – NIESPODZIANKA!

REKLAMA REKLAMA

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 10.05 i 24.05
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
810−42−15

Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”

Mieszkaniec: -  Czy budy-
nek bardzo zmieni³ siê, od cza-
sów kiedy powsta³a szko³a?

Jadwiga Goralska: - Tak,
przede wszystkim zosta³o dobu-
dowane trzecie piêtro. Pocz¹t-
kowo by³y dwa piêtra, na trze-
cim by³a tzw. „strzelnica”. By³
to strych, który zosta³ wyre-
montowany. W tej chwili s¹ tam
sale lekcyjne, terapeutyczne,
psycholog, koedukator, logope-
da, pracownia internetowa.

- Czyli mo¿e przebywaæ
w niej wiêcej uczniów?

- Tak. Jest to udogodnienie,
bo szko³a jest placówk¹ jedno-
zmianow¹. Natomiast bol¹czk¹
wszystkich szkó³ dooko³a jest
to, ¿e dzieci jest coraz mniej.

- Czy s¹ jakieœ tradycje
z historii szko³y, które prze-
trwa³y w niej do dziœ?

- Oczywiœcie. Przede wszyst-
kim jest to œwiêto patrona szko³y
które obchodzimy zawsze w ma-
ju. S¹ tak¿e œwiêta takie, jak wy-
bory do du¿ego i ma³ego samo-
rz¹du, który bardzo prê¿nie
funkcjonuje, kampania przedwy-
borcza, œwiêto wiosny,  dzieñ
sportu, pasowanie na ucznia.

- Mo¿e pamiêta pani jakieœ
zabawne lub wzruszaj¹ce
chwile z ¿ycia szko³y? Mo-
menty, do których wraca siê
z sentymentem?

- Ka¿dy dzieñ przynosi nowe
sytuacje, jak w humorze angiel-
skim. Przez chwile pamiêta siê
historie, szczególnie z dzieæmi.
To co one wymyœlaj¹, np. na lek-
cji dotycz¹cej przys³ówków –
„nie mów w³aœnie, bo Ciê piorun
trzaœnie”... Albo inna zabawna

sytuacja, przed komuni¹ zorgani-
zowaliœmy zebranie na które
przyszed³ tatuœ. Wychowawczyni
by³a zaskoczona, bo zazwyczaj
na zebrania chodz¹ matki. Wi-
dzia³a go pierwszy raz na oczy.
Tata dopiero w momencie rozmo-
wy o komunii zorientowa³ siê, ¿e
jest w szkole podstawowej, a nie
w granicz¹cym z ni¹ liceum.

- Czy wie pani coœ o dal-
szych losach swoich uczniów?

- Oczywiœcie. By³am przez
wiele lat wychowawczyni¹
w tej szkole. Jestem dumna
z mojej uczennicy, która w³a-
œnie koñczy medycynê. Skoro
absolwenci o nas pamiêtaj¹ to
znaczy, ¿e dobrze wykonywali-
œmy swoj¹ pracê. Interesujemy
siê ich losami.

- Zdarza siê, ¿e byli ucznio-
wie wracaj¹ do szko³y, ¿eby
przypomnieæ sobie dawne
czasy?

- Tak. Zw³aszcza ostatnie
roczniki, ka¿d¹ woln¹ chwilê
poœwiêcaj¹ na przyjœcie - szcze-

gólnie we wrzeœniu. Czêsto
zdarza siê, ¿e do nauczycieli
przychodz¹ ju¿ studenci, opo-
wiadaj¹. Jesteœmy bardzo z¿yci.
Zdarzy³a siê nawet taka sytua-
cja, ¿e brat jednej z uczennic,
który te¿ by³ u nas w szkole, zo-

sta³ pobity i zapad³ w œpi¹czkê.
Zorganizowaliœmy wtedy
zbiórkê pieniêdzy. Przychodz¹
do nas tak¿e nasi dawni ucznio-
wie na praktyki pedagogiczne

- Czy uczniowie bior¹
udzia³ w konkursach miêdzy-
szkolnych lub dzielnicowych?

- Tak. Naszym ogromnym
sukcesem jest laureat Kangura
Matematycznego, jest to bardzo

presti¿owy konkurs miêdzyna-
rodowy. Uczeñ jest finalist¹,
w nagrodê by³ w Danii. To jest
nasze fantastyczne osi¹gniêcie.

- A nauczyciele, czy nama-
wiaj¹ uczniów do startowania
w konkursach?

- Oczywiœcie, dzieci odnosz¹
sukcesy w konkursach pla-
stycznych, recytatorskich, ma-
my tegoroczn¹ laureatkê kon-
kursu recytatorskiego – uczen-
nicê z klasy pierwszej.

- Czy w szkole s¹ jakieœ kó³-
ka, zajêcia pozalekcyjne?

- Mamy ko³o sportowe, infor-
matyczne, teatralne, matema-
tyczne, sportowe, muzyczne,
polonistyczne, jêzyka angiel-
skiego. Otrzymaliœmy dwie
pracownie komputerowe oraz
pracowniê logopedyczn¹ jako,
¿e jesteœmy szko³¹ integracyjn¹
i s¹ u nas dzieci o ró¿nych nie-
pe³nosprawnoœciach.

- Jak zatem wygl¹da stosu-
nek zdrowych dzieci do tych
niepe³nosprawnych?

- Nie ma u nas takich podzia-
³ów. Minê³y cztery lata integracji.
Ocenianie i sukcesy takich dzieci
odbywaj¹ siê na miarê ich mo¿li-
woœci. Nie mówi siê, ¿e ty zrobisz
tylko jedno zadanie, a ty mo¿esz
osiem. Dzieci niepe³nosprawne
realizuj¹ ten sam program, ale s¹
trochê inaczej oceniane.

- Czy organizowane s¹ ja-
kieœ wycieczki szkolne, wyja-
zdy?

- Wspó³pracujemy z Europej-
skim Centrum M³odzie¿y.
W ramach programu Socrates
w ubieg³ym roku byliœmy
w Grecji, w tym roku jedziemy
do Hiszpanii. Pojedzie 21 osób,
w tym tak¿e absolwenci. W³a-
dze miasta umo¿liwi³y nam wy-
jazd do oœrodka Syrena w Miel-
nie, który w znacznej czêœci fi-
nansuj¹. Oœrodek jest z base-
nem, rehabilitacj¹. JeŸdzimy
w góry, organizujemy tak¿e zie-
lone szko³y.

- Dziêkujê za rozmowê i ¿y-
czê dalszych sukcesów.

Agata Ballaun

wiadali na pytania dotycz¹ce fragmentu artyku³u Jana Nowaka-Jezio-
rañskiego oraz pisali wypracowanie na jeden z wybranych tematów
(dotyczy³y „Ch³opów” Stanis³awa Reymonta lub „Makbeta” Willia-
ma Sheakspeara). Wiêkszoœæ uczniów wybiera³a ten pierwszy. Po-
wód? Na maturze próbnej tak¿e pojawi³ siê temat dotycz¹cy „Ch³o-
pów”. By³o to wiêc zaskoczeniem, gdy¿ wielu maturzystów wyklu-
cza³o mo¿liwoœæ tematu zbie¿nego z tym z egzaminu próbnego.

Dla najbardziej wytrwa³ych i ambitnych pozosta³a jeszcze czêœæ
rozszerzona polegaj¹ca na napisaniu znacznie obszerniejszego wypra-
cowania na jeden z dwóch tematów (interpretacja i analiza wiersza
„Barykada” Anny Œwirszczyñskiej oraz fragmentu „Pamiêtnika z Po-
wstania Warszawskiego” Mirona Bia³oszewskiego lub analiza i inter-
pretacja „Wiewiórki” Jaros³awa Iwaszkiewicza)

Powa¿n¹ przeszkodê dla wielu z nich stanowi³ zakaz wnoszenia na
salê maskotek. Rozpacza³y szczególnie dziewczyny, dla których pre-
zenty od wa¿nej osoby maj¹ ogromne znaczenie. Zdarza³y siê wiêc
przypadki przechytrzania zakazów. Czego to sprytny maturzysta nie
wymyœli? Na salach pojawia³y siê na przyk³ad d³ugopisy zakoñczo-
ne... pluszowymi misiami.

Tu¿ przed maturami jedni postanowili siê wyluzowaæ, inni z kolei
do ostatniej chwili powtarzali materia³. – Postanowiliœmy siê wyluzo-
waæ, odpocz¹æ. Du¿o pracowaliœmy przez ca³y rok szkolny, wiêc teraz
jedziemy na grilla do znajomych – na dzieñ przed egzaminem mówi-
³a para warszawskich maturzystów. 

Drugiego dnia maturzyœci pisali egzamin z jêzyka angielskiego.
Ten na poziomie podstawowym przez wiêkszoœæ z nich zosta³ ocenio-
ny jako prosty. – By³ dziecinnie ³atwy. Pytania nie by³y dla mnie za-
skoczeniem – mówi³ tu¿ po Mateusz. – Zaskoczeniem by³ raczej
podzia³ na grupy, o czym nie zostaliœmy poinformowani wczeœniej-
doda³. Fakt ten mo¿e sprawiæ, ¿e maturzyœci którzy spisywali odpo-
wiedzi od s¹siada obok nie otrzymaj¹ za nie punktów.

Gdy ju¿ wszystkie egzaminy zostan¹ zdane (uczeñ musi napisaæ co
najmniej trzy – obowi¹zkowy jest jêzyk polski, jêzyk obcy i przed-
miot wybrany) pozostaje tylko czekaæ na wyniki. Ku zdenerwowaniu
uczniów w tym roku wyniki pojawi¹ siê znacznie póŸniej ni¿ w ubie-
g³ym (prawdopodobnie 11 lipca), co przesunie terminy rekrutacji na
studia. Zostanie ona zakoñczona dopiero w po³owie sierpnia. Wielu
maturzystów irytuje siê, ¿e reforma odbiera im wakacje, ale z drugiej
strony tak¿e niepokoi, aby nie mieæ ich za du¿o. Bo jeœli nie dostan¹
siê na wymarzony kierunek studiów, drug¹ szansê otrzymaj¹ dopiero
za rok. 

Aby zdaæ egzamin na poziomie podstawowym, nale¿y otrzymaæ
minimum 30% punktów, które przyznawane s¹ wed³ug klucza. W ca-
³ej Polsce maturê zdaje 429 372 uczniów, przeprowadza siê j¹ w 6 485
szko³ach.

Najwiêkszym powodzeniem cieszy siê geografia, jako przedmiot
wybrany zdaje j¹ co 3 uczeñ. Bata
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MATURALNIE,
ŻE PISALI!

50 lat minê³o jak jeden dzieñ
W tym roku Szko³a Podstawowa nr 120 im.
Pu³ków Piechoty „Dzieci Warszawy”  z od-
dzia³ami integracyjnymi obchodzi 50-lecie
swojego istnienia. Z tej okazji „Mieszkaniec”
rozmawia³ o historii i ¿yciu szko³y z jej dyrek-
tork¹, Jadwig¹ Goralsk¹.

LICZBY I FAKTY
� pierwszy dzwonek za-

brzmia³ w szkole w 1956
roku, kierownikiem by³a
Dominika Nielepiec

� w roku szkolnym 2002/2003
szko³a otrzyma³a presti¿owy
tytu³ „Szko³y z Klas¹” pod
patronatem Prezydenta RP
Aleksandra Kwaœniewskiego
� szko³a wspó³pracuje z PCK

oraz Centrum Zdrowia
Dziecka

� w placówce 365 dzieci uczy
43 nauczycieli.
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REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

tel. 672−78−39; 672−71−39
· lekarze specjaliści dla dzieci 

i dorosłych
· poradnia szczepień – pełen zakres
· badania EKG, Echo serca, USG,

przepływy
· badania słuchu
· EEG Biofeedback
· stomatologia – NFZ
· rehabilitacja – NFZ, masaże lecznicze
· usługi pielęgniarskie i opiekuńcze 

w domu pacjenta

Sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego 
– refundacja NFZ
tel. 497−75−55

OFERUJEMY: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych.

W pobli¿u lodowisko, pijalnie wód i inne atrakcje!!!

zaprasza przez ca³y rok na 14-dniowe turnusy
lecznicze, wypoczynkowe i rehabilitacyjne 

(z dofinansowaniem PFRON)

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35
www.krynica.com.pl/zgoda/

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� 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

JASKINIA 
SOLNA
ZDROWE MORSKIE 

POWIETRZE
Idealny klimat dla
dorosŁych i dzieci

Rembertów ul. Czerwonych Beretów 14
tel. 673−48−93 

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 610−50−31

�� Protetyka – protezy nylon.
�� Korony, mosty porcelanowe
�� Implanty
�� Laseroterapia – paradontoza
�� Wybielanie jednorazowe
�� RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

BASEN DLA KAŻDEGO
Proponuje:
� naukê p³ywania dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych
� p³ywanie rekreacyjne
� wynajem basenu
� p³ywanie dla przedszkoli, szkó³ i uczelni
� saunê i si³owniê

Ponadto:
� æwiczenia w wodzie zapobiegaj¹ce osteoporozie
� aerobik w wodzie
� nauka p³ywania dla seniorów

Na miejscu:
� bar, sklep p³ywacki i p³etwonurkowy
� bezp³atny parking

Posiadamy w³asn¹ ochronê.

ul. Namys³owska 8, 
03-455 Warszawa
tel./fax 619-88-08, 
tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl
e-mail:kontakt@naka.waw.pl

Gdyby powy¿sze zdanie
przeczyta³ Hans Demant – za³o-
¿yciel firmy Oticon, jakie¿ by-
³oby jego zdziwienie. Kiedy
bowiem sto lat temu, w 1904
roku, zak³ada³ swoj¹ firmê nie
mia³ dalekowzrocznej wizji jej
rozwoju ani tym bardziej nie
planowa³ ekspansji na ca³y
œwiat. Chcia³ tylko pomóc swo-
jej niedos³ysz¹cej ¿onie. Tym-
czasem w chwili obecnej Oti-
con jest jednym z najwiêkszych
producentów aparatów s³ucho-
wych na œwiecie, swoje pro-
dukty sprzedaje przez sieæ w³a-
snych oddzia³ów w ponad 20
krajach oraz przez 100 nieza-
le¿nych dystrybutorów na ca-
³ym œwiecie. 

Od chwili powstania firmy
up³yn¹³ ca³y wiek. Obfitowa³
on w wydarzenia, które nada³y
renomê produktom Oticon:
pierwszy automatyczny nieli-
niowy aparat s³uchowy, pierw-
szy cyfrowy aparat s³uchowy,
pierwszy rozpoznaj¹cy mowê
aparat s³uchowy, pierwszy
aparat wykorzystuj¹cy sztucz-
n¹ inteligencjê pozwoli³y
ugruntowaæ mu pozycjê lidera
wœród producentów aparatów
s³uchowych.

Ale wróæmy do teraŸniejszo-
œci. Najnowsze rodziny super
nowoczesnych aparatów s³u-
chowych firmy Oticon dyspo-
nuj¹ wielokrotnie wiêksz¹ mo-
c¹ obliczeniow¹ ni¿ ich po-
przednicy. Ich powstanie zain-
spirowane zosta³o zdolnoœci¹
mózgu do wykonywania jedno-
czeœnie wielu zadañ. Dlatego
aparaty te bardziej ni¿ wiêk-
szoœæ produktów w tej bran¿y
przypominaj¹ swym dzia³a-
niem ludzk¹ inteligencjê.
W chwili obecnej a¿ piêæ
rodzin aparatów zaprojektowa-
nych i wyprodukowanych
przez Oticon dzia³a w ten spo-
sób: Oticon Syncro, Oticon Sa-
fran, Oticon Delta, Oticon Te-
go Pro i Oticon Tego, na które-
go przyk³adzie przeœledzimy
dok³adniej co kryje siê pod po-
jêciem AI (ang. Artificial Intel-
ligence) – sztucznej inteligen-
cji w aparacie s³uchowym. Jest
to pierwszy i jedyny jak do-

t¹d aparat w œredniej klasie
cenowej, który potrafi tak
wiele.

TEGO doskonale naœladuje
sposób, w jaki mózg razem
z uszami skanuj¹ otoczenie w po-
szukiwaniu dŸwiêków. Maj¹c
dobry s³uch mo¿emy odbieraæ
dŸwiêki, okreœlaæ ich g³oœnoœæ,
kierunek, z którego dochodz¹
i oceniaæ czy warto ich s³uchaæ.
TEGO te¿ to potrafi. Zawarte
w nim uk³ady przetwarzaj¹ce
dŸwiêk wykonuj¹ jednoczeœnie

miliony obliczeñ. Na podstawie
ich wyniku TEGO przyjmuje
odpowiedni¹ strategiê wzmoc-
nienia dŸwiêku zapewniaj¹c¹
najwiêkszy zysk z aparatu i naj-
wyraŸniejsz¹ mowê w konkret-
nej sytuacji akustycznej.

Jes Olsen, dyrektor do spraw
rozwoju produktów w firmie
Oticon, komentuj¹c now¹ tech-
nologiê zastosowan¹ w tego ty-
pu aparatach t³umaczy: „Dzi-
siejsze mikroprocesory s¹ tak
szybkie, ¿e mo¿na dodaæ do
aparatu s³uchowego tyle przy-
cisków, pokrête³ i dŸwigienek
ile tylko dusza zapragnie, ale
nie o to chodzi. Obs³uga apara-
tu TEGO nie mog³a byæ skom-
plikowana bardziej ni¿ jest to
absolutnie konieczne. Szukaj¹c

zatem nowych rozwi¹zañ posta-
wiliœmy sobie jasny cel - w zna-
cz¹cy sposób u³atwiæ ludziom
porozumiewanie siê”.

Dziêki TEGO satysfakcja
z aparatu s³uchowego i zdolnoœæ
komunikowania siê zosta³y pod-
niesione na niespotykany do-
tychczas poziom. Oznacza to
pokonanie jednej z najwiêk-
szych przeszkód w rozumieniu
mowy – niemo¿noœci rozró¿nie-
nia poszczególnych s³ów czy
mowy od otaczaj¹cego szumu
t³a. Maj¹c do pokonania tyle po-
tencjalnych przeszkód trzeba
mieæ mo¿liwoœæ rozwi¹zywania
jednoczeœnie kilku problemów.
Dzisiejsze aparaty s³uchowe

w wiêkszoœci dzia³aj¹ automa-
tycznie i sekwencyjnie, czyli do-
konuj¹ wielu prognoz i w danej
chwili wykonuj¹ tylko jedn¹
czynnoœæ. TEGO jest m¹drzej-
szy – on nie zgaduje. Wyposa¿o-
ny jest w szereg uk³adów prze-
twarzania dŸwiêku – do wykry-
wania mowy, kierunku z jakiego
dochodzi dŸwiêk, Ÿróde³ za-
k³óceñ, monitorowania szumu
otoczenia, eliminacji sprzê¿eñ
zwrotnych. Ka¿dy z nich jedno-
czeœnie i stale dokonuje odpo-
wiednich pomiarów w otocze-
niu. TEGO porównuj¹c te po-
miary wybiera tak¹ metodê
dzia³ania, która zapewni wiêk-
sz¹ g³oœnoœæ mowy ni¿ szumu. 

TEGO oprócz wysoce roz-
winiêtej umiejêtnoœci wykry-

wania g³osu, ma równie¿ œwiet-
ny zmys³ lokalizacji. Jeœli
mówi ktoœ stoj¹cy przodem do
s³uchacza, TEGO u¿ywa spe-
cjalnych mikrofonów kierunko-
wych, które robi¹ „najazd” na
osobê mówi¹c¹ i t³umi¹ odg³o-
sy dochodz¹ce z innych kierun-
ków. W przeciwieñstwie do in-
nych mikrofonów kierunko-
wych, t³umi¹cych tylko dŸwiê-
ki padaj¹ce pod pewnym k¹-
tem, mikrofony zastosowane
w TEGO maj¹ znacznie wiêk-
szy zasiêg. Mog¹ one „zaatako-
waæ” ka¿dy dŸwiêk mog¹cy za-
g³uszyæ mowê – w dodatku
z kilku kierunków jednocze-
œnie. Taka p³ynna kierunko-
woœæ oznacza, ¿e w przypadku
osoby mówi¹cej bardziej z ty³u
ni¿ z przodu – jak np. w samo-
chodzie – TEGO zwróci sw¹
uwagê o 180 stopni. Za ka¿dym
razem, gdy zmieni siê obiekt na-
szego zainteresowania, TEGO
inteligentnie dostosuje siê do na-
szych potrzeb.

Oticon ma renomê firmy,
która podporz¹dkowuje techno-
logiê potrzebom ludzi. Opraco-
wuj¹c TEGO wykorzystano
dziesi¹tki lat badañ dotycz¹-
cych przyczyn i skutków niedo-
s³uchu oraz korzyœci wynikaj¹-
cych z zastosowania ró¿nych
strategii wzmocnienia u ró¿-
nych osób. Nie ma dwóch jed-
nakowych osób. Nawet, jeœli
maj¹ one taki sam niedos³uch,
to mog¹ ró¿niæ siê odbiorem
dŸwiêków. TEGO bierze te
czynniki pod uwagê. TEGO
mo¿e byæ tak zaprogramowany
przez audioprotetyka, by spe³-
niaæ indywidualne potrzeby
ka¿dego u¿ytkownika niezale¿-
nie od tego, czy prowadzi ak-
tywne i urozmaicone ¿ycie, czy
te¿ g³ównie przebywa w zaci-
szu w³asnego domu. 

W najbli¿sz¹ sobotê 13 ma-
ja, w ramach akcji „Bia³ych
sobót”, w poradniach SZP-
ZLO Praga Po³udnie przy ul.
Ostro³êckiej 4 i Saskiej 61 bê-
dzie mo¿na bezp³atnie zbadaæ
s³uch oraz skorzystaæ z pora-
dy audioprotetycznej. Porad
udzielaæ bêd¹ pracownicy fir-
my HA.med. – autoryzowane-
go przedstawiciela Oticon.

AS 2006 

Sztuczna inteligencja w uchu
Aparaty s³uchowe firmy Oticon po-
trafi¹ w niezwykle inteligentny spo-
sób wychwyciæ i wzmocniæ mowê,
podobnie jak ludzki mózg.

FIRMA HA.MED ZAPRASZA w maju NA BEZPŁATNE BADANIE
SŁUCHU I DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH 

– UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI); 
PON.,WT 10-14, ŒR., CZW. 14.30-18.30., TEL. 022 498-74-80

Gdzie jest Egon?
Gdzie jest Egon? – zastanawiaj¹ siê mi³oœnicy
„M, jak Mi³oœæ”, najpopularniejszego polskiego
serialu, po znikniêciu z filmu sympatycznego bo-
hatera. „Mieszkaniec” rozwi¹za³ zagadkê: seria-
lowy Egon, czyli Jan Janga Tomaszewski, krêci
siê wœród praskich bram, podwórek i uliczek...

Jan Janga Tomaszewski, aktor i znakomity gitarzysta, majowy
d³ugi weekend spêdzi³ na planie programu „Cud w kamienicy”. Ra-
zem z ekip¹ filmow¹ TVP 2 mo¿na go by³o spotkaæ na Lubelskiej,
Kamionkowskiej, Rybnej ... - Program bêdzie mia³ formê koncertu
z elementami filmu dokumentalnego. Rzecz dzieje siê na Kamionku
i Grochowie. Dotyczy egzystencji w takim w³aœnie miejscu – aktor
pokazuje rêk¹ na rozsypuj¹c¹ siê bramê wejœciow¹ przedwojennej
kamienicy przy ul. Kamionkowskiej 41. – ¯yj¹ tutaj ludzie nie naj-
bogatsi, którzy musz¹ sobie z tym ¿yciem jakoœ poradziæ. To opo-
wieœæ cz³owieka, który przypadkiem osiedli³ siê na Pradze i, po
pewnym czasie, zorientowa³ siê, ¿e zakotwiczy³ tu na dobre. 

Miejsce zamieszkania bohatera, ludzie, których spotyka, klimaty
panuj¹ce w praskich zau³kach i zaklêtych rewirach, s¹ dla niego in-
spiracj¹ zarówno do sposobu ¿ycia, jak i twórczoœci. - To miejsce,
wbrew pozorom wcale nie jest smutne. Jest dowcipne, m¹dre, a nie-
kiedy œmieszne do ³ez. Moje miejsce. Wasze miejsce. Nasze miejsce.
Owszem, mo¿esz wyrwaæ siê st¹d. Uciec. Zapomnieæ ... – pan Jan
zapatrzony w czerwon¹ ceg³ê obdartej kamienicy cicho powtarza
tekst - Ale to miejsce bêdzie trwa³o nadal... ar

Po krytycznej ocenie
w „Mieszkañcu” prac Ra-
dy Wawra rajcy wziêli siê
ostro do pracy. Przewo-
dnicz¹cy zwo³a³ sesjê
w... Wielk¹ Œrodê! 

Oczekiwaliœmy kolejnych
obrad 1, 2 i 3 maja, ale nastêpne
posiedzenie wyznaczone zosta-
³o dopiero na 8 maja. W dniu,
w którym Europa œwiêtuje za-
koñczenie II wojny œwiatowej,
swoj¹ victoriê œwiêtowali te¿ ra-

dni opozycyjni do burmistrza
Dariusza Godlewskiego. Rada
Wawra (stosunkiem g³osów 13
„za”, 9 „przeciw” i jednym
wstrzymuj¹cym siê) odwo³a³a
ze stanowiska dotychczasowe-
go burmistrza, a chwilê póŸniej
podjê³a uchwa³ê, ¿e jego miej-
sce zajmie Andrzej Bittel (spra-
wuj¹cy w dzielnicy funkcjê Pe³-
nomocnika Prezydenta Warsza-
wy). Zastêpcami burmistrza zo-
stali Zdzis³aw Gójski i Pawe³
Sosnowski. ar

Andrzej BITTEL 
burmistrzem
Wawra
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

Pomiar œrednicy rogówki
(to ta przezroczysta tkanka,
tworz¹ca jakby szkie³ko zegar-
kowe na oku) zwyk³¹ linijk¹
wystarczy do wstêpnej oceny
czy coœ nie jest w porz¹dku.
Œrednica jej nie powinna prze-
kraczaæ 11 mm. Jeœli jest wiêk-
sza, a do tego dziecko trze ocz-
ka, bardzo du¿o p³acze i wtula
g³ówkê w poduszkê mo¿e to
byæ sygna³, ¿e mamy do czynie-
nia z jaskr¹ wrodzon¹. Zwracaj-
my te¿ uwagê czy osesek wodzi
za nami oczkami, czy poruszaj¹
siê one dobrze i równo we
wszystkich kierunkach, czy
któreœ oko nie zbacza do we-
wn¹trz lub na zewn¹trz. Ju¿
u kilkumiesiêcznego dziecka ta-
kie obserwacje mog¹ wskazy-
waæ na pierwsze objawy zeza,
którego leczenie trzeba rozpo-
cz¹æ bardzo szybko. Tym bar-
dziej, ¿e zez u malucha mo¿e
byæ spowodowany zmianami
bardzo powa¿nymi – jak na
przyk³ad zaburzenia rozwojowe
siatkówki, a nawet nowotwór
oka. Obserwujmy te¿, jak za-
chowuj¹ siê Ÿrenice (to te czar-
ne okr¹g³e otwory w oku) u ma-

luszka. Wa¿ne, czy s¹ równe,
okr¹g³e, czy jednakowo reaguj¹
na mocne œwiat³o (zwê¿aj¹ siê),
a w mroku czy siê rozszerzaj¹.
Patrz¹c na nie najlepiej w cieniu
sprawdzajmy, czy nie widaæ
w ich obszarze jakiœ szarych lub
bia³ych odblasków. Gdy oprócz
nas potwierdzi to ktoœ inny z ro-
dziny czy znajomych, pêdŸmy
do okulisty. To mo¿e byæ po-
wa¿na sprawa.

U zdrowego malucha, czy to
nieco g³odnego, czy roz¿alone-
go, ¿e na przyk³ad nie chc¹ go
bujaæ lub nosiæ nie wystêpuje
samoistne wyp³ywanie ³ez
z oka. Ale u ok. 5% noworod-
ków pojawia siê krótko po uro-
dzeniu najczêœciej jednostron-
ne ³zawienie, nasilaj¹ce siê
przy zmianach temperatury czy
otoczenia. Nie lekcewa¿my te-
go. Gdy stare, zreszt¹ bardzo
dobre sposoby polegaj¹ce na
masa¿u okolicy nasady noska
przy brzegu powiek nie pomo-
g¹, idŸmy do okulisty. Prosty,
bezpieczny zabieg udro¿nienia
dróg ³zowych przywróci malu-
chowi prawid³owy odp³yw ³ez,
a mamie i babci spokój. Oczy-

wiœcie gdy do ³zawienia do³¹-
cza siê wyciek ropny z oka i za-
czerwienienie nasady noska
przy brze¿u powiekowym, na-
tychmiastowa wizyta nawet na
ostrym dy¿urze okulistycznym
mo¿e byæ konieczna. Stan ten
mo¿e byæ pocz¹tkiem ostrego
zapalenia woreczka ³zowego,
co bywa czasami bardzo nie-
bezpieczne nawet dla ¿ycia
dziecka.

Patrz¹c na swój skarb oce-
niajmy te¿ kszta³t i wygl¹d po-
wiek, ich poruszanie siê, czy
nie przes³aniaj¹ Ÿrenicy itp.
Wszelkie guzki, nierównoœci,
zaczerwienienia wymagaj¹
konsultacji okulistycznej. Le-
piej nie leczmy tego sami tzw.
„domowymi sposobami”, a tym
bardziej nie s³uchajmy „do-
brych rad” znajomych czy
„uzdrowicieli”. 

Gdy nasz maluch zaczyna
chodziæ, gaworzyæ, obserwuj-
my zachowanie siê oczu. Poja-
wiaj¹ce siê zezowanie wymaga

specjalistycznego badania i le-
czenia – najczêœciej s¹ to oku-
lary korekcyjne. Powinny je
nosiæ praktycznie wszystkie
zezuj¹ce dzieci ju¿ od 1-2 roku
¿ycia – nie uciekajmy od nich
i nie czekajmy, ¿e zez „przej-
dzie sam”. Oczywiœcie czasa-
mi (2-3%) zdarza siê to, ale s¹
to wyj¹tki. Oceniajmy te¿, jak
ka¿de oko widzi osobno zas³a-
niaj¹c je (na przyk³ad d³oni¹)
naprzemiennie. Maluch nie bê-
dzie nam pozwala³ trzymaæ za-
s³oniêtego oka znacznie lepiej
widz¹cego (odci¹ga rêkê, p³a-
cze). Gdy to zauwa¿ymy, nie
odk³adajmy wizyty u okulisty.
Mo¿e to byæ objaw ró¿nego wi-
dzenia przez ka¿de oko, wyma-
gaj¹cy korekcji okularowej.

Kontakt s³owny z dzieckiem
pozwoli nam oceniæ widzenia
bardziej obiektywnie.  Prze-
s³oñmy jedno oko dziecka
w trakcie zabawy i proœmy
o rozpoznanie na przyk³ad ma-
³ej zabawki z kilku metrów.
Brak lub b³êdne odpowiedzi
mog¹ byæ sygna³em wady
wzroku czy niedowidzenia.
Wczesne rozpoznanie i lecze-
nie mo¿e w znacznej wiêkszo-
œci przypadków przywróciæ
jednakowe widzenie obu oczu.
Ale o tym i innych problemach
ze starszymi dzieæmi w wieku
przedszkolnym i szkolnym
przy nastêpnym spotkaniu. 

Prof. dr hab. 
Andrzej Stankiewicz

Kierownik Kliniki Okulistycznej

WIM Warszawa, Szaserów 128
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Okiem praktyka

Ka¿da mama z uwag¹ przygl¹da siê oczkom
swojego bobaska. Tak z dum¹ i radoœci¹
mówi czêsto przyjació³kom, ¿e ma on piêkne
du¿e oczy. A to w³aœnie powinno j¹ sk³oniæ
do wizyty u okulisty, bowiem u ma³ego
dziecka mo¿e to byæ niepokoj¹cy objaw. 

Poradnia Chorób Sutka, Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania

03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od ul. Londyñskiej)
Informacje i zapisy tel. 672−78−57, tel/fax 672−79−36

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I KONSULTACJE:
� Mammografiê – (LORAD IV-M) – wraz z konsultacj¹ specjalisty onkologa
� USG – (VINGMED SYSTEM FIVE) – badanie: sutka, tarczycy, jamy brzusznej, 

gruczo³u krokowego, j¹dra, ginekologiczne (w tym transvaginalne), ga³ki ocznej, 
kolana, stawu barkowego, przezciemi¹czkowe, wêz³y ch³onne, 
przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler).
� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) – badanie gêstoœci koœci
� Konsultacje onkologiczne
� Konsultacje endokrynologiczne
� Konsultacje ginekologiczne i ginekologiczno-endokrynologiczne

(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)
� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne
� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy
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Apteka „Apteka „WILGAWILGA””
ul. Rechniewskiego 6ul. Rechniewskiego 6

uczestnicz¹ca w programie „TANIE LEKI” oferuje:
� pe³ny asortyment leków 
� leki gotowe, recepturowe,

homeopatyczne 
� insuliny, paski diagnostyczne 
� wszystkie typy glukometrów 
� sprzêt rehabilitacyjny 
� leki wysokospecjalistyczne  

� ciœnieniomierze 
� kosmetyki (codziennie rabat:

Vichy – 15%, 
La Roche Posay – 10%)

� realizacjê wniosków na
pieluchomajtki 

� dietê Cambridge

Sta³e rabaty do 17%! Okresowe bonifikaty specjalne!
Karty rabatowe dla sta³ych pacjentów

oraz liczne konkursy! 
Spotkania z dermokonsultantami 

oraz sta³y kontakt z konsultantem diety Cambridge!

Zapraszamy!
pon.-pt. 800-2000, sobota 900-1500, niedziela 900-1400

Telefoniczna rezerwacja leków: 022 613-66-99; 740-50-28

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Stomatologia 
zachowawcza

� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe 

i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek“, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

A MNIE SŁOŃCE 
NIE OŚLEPIA!
S³oñce to wspania³a rzecz, têsknimy do niego
przez tyle miesiêcy! Niestety, ma swoje minusy. 

Kto nie jecha³ w lecie samochodem w pe³nym blasku s³oñca pada-
j¹cym tak, ¿e promienie odbija³y siê od asfaltu i tworzy³y przed sa-
mochodem oœlepiaj¹c¹ falê blasku, zalewaj¹c¹ oczy kierowcy i unie-
mo¿liwiaj¹c¹ normalne prowadzenie auta?! Wêdkarze – który z Was
nie wypatrywa³ chmury na b³êkitnym niebie, gdy migotliwe odbicia
s³oñca w wodzie nie pozwala³y obserwowaæ tego, co siê w niej dzie-
je, nie mówi¹c nawet o tym, ¿e oczy, zmêczone silnym odblaskiem,
tylko chwilami dobrze widzia³y sp³awik?  Sportowcy i kierowcy –
kto przez rozproszon¹ w s³oñcu porann¹ mgie³kê nie widzia³ wyra-
Ÿnie tego, co bardziej oddalone? Zamazywa³y siê kolory, kontury.

Przyk³adów, gdy odblask przeszkadza, czy to przy komputerze czy
na szosie, czy w aktywnym ¿yciu jest wiele. Najlepsze zak³ady
optyczne (najlepsze, nie – najdro¿sze!) szukaj¹ rozwi¹zania  tych
problemów. Wœród nich wyró¿nia siê bogata, kompleksowa oferta
salonu Simon Martell z ul. Igañskiej 22. Co przygotowali na to lato?

Soczewki okularowe z filtrem polaryzacyjnym, które mog¹ mieæ
zabarwienie jednorodne lub gradualne. Do wyboru s¹ kolory pod-
stawowe: szary, szarozielony i br¹zowy, lub barwy przy okazji pod-
nosz¹ce kontrast widzenia, nieocenione dla sportowców, myœli-
wych, rowerzystów i tych, którzy wol¹ widzieæ dok³adnie: ¿ó³ty
oraz bordo. Jest te¿ propozycja soczewek z filtrem polaryzacyjnym
dla odwa¿nych i z fantazj¹: czerwonych lub niebieskich.

Warto dodaæ, ¿e w salonie Simon Martell zadbano, by w ofercie
by³y ró¿ne rodzaje tych samych z pozoru soczewek. Na przyk³ad
br¹zowe z filtrem polaryzacyjnym mog¹ byæ zabarwione w 50%,
jak i w 85% w zale¿noœci od potrzeb klienta. Oferta obejmuje so-
czewki zwyk³e, nawet dla osób o bardzo s³abym wzroku, oraz pro-
gresywne, dla ceni¹cych wygodê nie zamieniania okularów do czy-
tania i precyzyjnych robót takich, jak drobne naprawy, szycie itp.

Jak to dzia³a? To skomplikowany system, którego generalna za-
sada jest prosta: wewn¹trz soczewki lub na jej powierzchni, zale¿-
nie od producenta (u Simon Martell maj¹ ró¿ne propozycje) umie-
szczono wielowarstwowy filtr polaryzacyjny, którego zadaniem
jest neutralizowanie oœlepiaj¹cych odblasków i przepuszczanie tyl-
ko œwiat³a bezpiecznego dla oczu. 

Dlaczego zamiast zwyk³ych, warto zaopatrzyæ siê w soczewki
polaryzacyjne? Skutecznie wyt³umiaj¹ spolaryzowane refleksy
œwietlne - odbicia od tafli wody, nawierzchni jezdni czy od pulpitu
– znacznie poprawiaj¹c komfort i jakoœæ widzenia, a co za tym
idzie – bezpieczeñstwo. Zapewniaj¹ o wiele bardziej doskona³e
odwzorowanie obrazu i wyraziste kolory. Dodatkowo, absorbuj¹
szkodliwe dla oka promieniowanie UVA i UVB. 

Simon Martell przy ul. Igañskiej 22 wie, czego nasze oczy na-
prawdê potrzebuj¹. To soczewki z dobrym filtrem polaryzacyjnym.
Bez nich to lato nie bêdzie w pe³ni udane! 
AS 2006 Katarzyna Jasiek

SIMON MARTELL, ul. Igañska 22,  tel. 870 35 27
pon.-pt. 11-19, sob. 10-14, 

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Ozonowy weekend
Wed³ug komunikatu wojewody mazowieckiego w dniach
5 –8 maja na Mazowszu  wyst¹pi³o znaczne przekrocze-
nie wartoœci progowej (180 mgr. na m szeœæ.) ozonu.

Przyczyny tego stanu to warunki meteorologiczne z intensyw-
nym nas³onecznieniem i obecnoœæ w powietrzu substancji (tlenki
azotu, tlenek wêgla i wêglowodory), które sprzyjaj¹ tworzeniu siê
ozonu w atmosferze. 

Grupami ludnoœci najbardziej nara¿onymi na dra¿ni¹ce dzia³anie
ozonu s¹: osoby cierpi¹ce z powodu przewlek³ych chorób uk³adu
oddechowego (zw³aszcza astmy oskrzelowej), z niewydolnoœci¹
uk³adu kr¹¿enia, w szczególnoœci dzieci i starsi ludzie i wykonuj¹-
cy znaczny wysi³ek fizyczny na wolnym powietrzu. Zaleca siê, aby
te osoby unika³y d³ugotrwa³ego przebywania na otwartej przestrze-
ni, zw³aszcza w pobli¿u ulic o du¿ym nasileniu ruchu.

Zdaniem specjalistów trudno oceniæ, czy w najbli¿szych dniach za-
gra¿a nam ponownie zwiêkszenie stê¿enia ozonu w powietrzu. Obie-
cuj¹ jednak, ¿e w razie powtórzenia siê tego zjawiska mieszkañcy sto-
licy i Mazowsza zostan¹ wczeœniej poinformowani. (ab)

PROMOCJA PRZY ZAPISACH!

�� Fryzjerskie od 20 z³
�� Manicure 15 z³; tipsy 50 z³
�� Maj SUPER PROMOCJE!

al. Waszyngtona 67 
tel. 022 870-43-73 (10-16)

C E N T R U M  
F RY Z U R

C E N T R U M  
F RY Z U R

KOMPLEKSOWE US£UGI
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 10

POZIOMO: 1-A gra mieszana w tenisie. 1-J przepisowy ubiór,
mundur. 2-E koñczyna górna. 3-A czêœæ cia³a z mózgiem. 
3-G z³udzenie. 4-E dzielnica Warszawy. 4-L nacja. 5-G rodzaj
zupy. 6-A cz³owiek odnosz¹cy siê do wszystkiego nieufnie,
krytycznie.6-K dzielnica Pruszkowa. 7-B pierwiastek chem. 
7-G miasto w Czechach. 8-D koñskie k³êby. 8-J miasto na tra-
sie Oœwiêcim-Kraków. 9-F grekokatolik. 10-A protest, sprze-
ciw. 10-H zdobywca medalu. 11-A duch w kopalni. 12-H dy-
plomata wysokiej rangi. 13-A nale¿noœæ do zap³aty np. za te-
lefon. 14-J teren z namiotami. 15-E dawniej powa¿anie, sza-
cunek. 16-A kompozycja stroficzna stanowi¹ca samodzielny
utwór literacki. 16-J miasto na wschód od Warszawy.
PIONOWO: A-1 cia³o przyci¹gaj¹ce cia³a ferromagnetyczne.
A-10 szok, bardzo silne prze¿ycie. B-6 szlachecki herb polski.
C-1 gra towarzyska lub ciasto. C-10 mebel do spania. D-6
prze³o¿ony klasztoru. E-1 d³u¿nik wekslowy. E-11 mê¿czyzna
o czarnych w³osach. F-8 tytu³ Mussoliniego. G-1 wolna godzi-
na w planie lekcji. H-2 glony. H-7 oœrodek wypoczynkowy nad
Rab¹. H-12 czo³ówka dzia³aczy w organizacji. I-3 jednostka

masy. I-9 dru¿yna sportowa. J-1 wiêdn¹ od wulgaryzmów. 
J-7 jednorazowa porcja do wielkiego pieca. J-12 ³owny ptak
z rzêdu siewkowatych. K-5 przedstawiciel pierzastych krê-
gowców. L-1 GroŸny, car. L-8 zbiór map. £-4 Juhani, pisarz
fiñski. £-12 wódz Madziarów, za³o¿yciel dynastii. M-1 dawny
kelner. N-8 waga towaru bez opakowania. O-1 du¿a misa s³u-
¿¹ca do mycia, prania. O-12 lasy górskie. opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 24/05: „Cz³owiek bez odwagi staje
siê nagi”.

 



 







Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Krystyna Brzezek
z ul. Frysztackiej. Wa¿ne do 22 maja br.

Le¿y przede mn¹ rozk³ad
jazdy w¹skotorowych
kolejek dojazdowych,

zatytu³owany „Taryfa kolei
podjazdowych”. Spoœród piê-
ciu kolejek w nim wymienio-
nych, pierwsz¹ klasê posiada³y
jedynie dwie: kolejka Grójecka
i Herby - Czêstochowa. 

Pozosta³e: Jab³onna - Wawer
i Wilanowska, dysponowa³y wa-
gonami drugiej i trzeciej klasy.
Zastanawiam siê w jakim kierun-
ku bym siê wybra³, gdybym ¿y³
w 1910 roku, z którego pochodzi
ów rozk³ad. Uznawszy jako naj-
ciekawsz¹ trasê liniê wilanowsk¹,
proponujê przeja¿d¿kê w czasie

i historii. Do dworca przy ówcze-
snej ul. Langnerowskiej (obec. ul.
Chocimska) nale¿a³o dojechaæ do
tzw. Ronda Keksholmskiego,
czyli obecnego pl. Unii Lubel-
skiej. Tutaj,  po  zakupieniu biletu
wsiada³o siê do poci¹gu. Kolejka
odje¿d¿a³a zgodnie z rozk³adem
co godzinê. Pierwsza jej stacja –
Belweder, znajdowa³a siê zaraz
po zjechaniu ze skarpy mokotow-
skiej, dok³adnie poni¿ej pa³acu
belwederskiego – u zbiegu ul.
Belwederskiej nazywanej wów-
czas Drog¹ Królewsk¹ i obecnej
ul. Zaj¹czkowskiej (wówczas
nieistniej¹cej). Nastêpny przysta-
nek to Wójtówka, wypadaj¹cy

w rejonie obecnej ul.Che³mskiej
nazywanej wtedy Drog¹ Ksi¹¿ê-
c¹. Nazwa jego pochodzi od znaj-
duj¹cej siê tu siedziby wójta Mo-
kotowa. 

Po miniêciu owej Wójtówki
poci¹g, maj¹cy rozstaw kó³ sze-
rokoœci zaledwie 80 centyme-
trów, rozpêdza³ siê, by osi¹gn¹æ
kolejn¹ stacjê – Czerniaków, za
ni¹ zaœ Fort. Po miniêciu zabudo-
wañ fortecznych, kolejka wje¿-
d¿a³a w bezkresne pola  i ³¹ki
ci¹gn¹ce siê w kierunku widocz-
nego z oddali, ton¹cego w kêpie
drzew – Wilanowa. Na pocz¹tku
XX wieku nale¿a³ on do Beaty
i Adama hr. Branickich. Chocia¿
pa³ac i park stanowi³y w³asnoœæ
prywatn¹, to jednak od pocz¹tku
XIX wieku by³y dostêpne dla
zwiedzaj¹cych. Bardzo wiele
osób robi³o sobie przerwê
w podró¿y choæby do Konstanci-
na i na godzinê wstêpowa³o do
Wilanowa. Nie by³o wtedy czasu
na wejœcie do rezydencji po-
gromcy Turków, króla Jana III
Sobieskiego, ale mo¿na by³o
przespacerowaæ siê po parku,
zajrzeæ przez okna do wnêtrza
pa³acu i odwiedziæ miejscowy
koœció³ œw. Anny. Do atrakcji tu-
tejszych nale¿a³y zajazdy przy-
gotowane na przyjêcie goœci
z Warszawy. Kontynuuj¹c
póŸniej podró¿ w kierunku Kon-
stancina, mija³o siê dziewiczy
zupe³nie Powsin, bêd¹cy typow¹
mazowieck¹ wsi¹. Zaraz za Po-
wsinem zaczyna³o siê nowe let-
nisko – Klarysew, a za nim po
miniêciu Jeziorny wje¿d¿a³o siê
do prawdziwego podwarszaw-
skiego kurortu, jakim by³ bez-
sprzecznie za³o¿ony w 1897 roku
Konstancin. W samym jego œrod-
ku znajdowa³ siê park zdrojowy,
tutaj nazywany Parkiem Zak³a-
dowym. Wokó³ parku,  przy pro-
stych, stosunkowo szerokich uli-

cach, zwanych tu alejami, sta³y
liczne wille i pa³acyki, nale¿¹ce
do przedstawicieli rodzimej ary-
stokracji i sfer przemys³owo-ku-
pieckich. Niektóre by³y obiekta-
mi jak z bajki, wzniesionymi
przez znanych architektów. Po-
œród piêknych rezydencji znajdo-
wa³y siê nie mniej liczne pensjo-
naty oferuj¹ce luksusowe aparta-
menty z ³azienkami i ca³odzien-
nym wy¿ywieniem. Do wyró¿-
niaj¹cych siê nale¿a³y „Leliwa”
i „Biruta”, uznawane za niemal
filie warszawskiego Hotelu Bri-
stol. Wytworna cafe’-restaurant
„Casino” po³o¿ona w samym
parku, dysponuj¹ca równie¿ kil-
kunastoma pokojami, mog³a za-
dowoliæ najbardziej wybredne
gusta. Prowadzona przez by³ego
kelnera z warszawskiego Bristo-
lu – Berentowicza, cieszy³a siê
powodzeniem przez ca³y rok.

Nic wiêc dziwnego, ¿e Konstan-
cin sta³ siê miejscem sobotnio -
niedzielnych eskapad, w dobie,
gdy sobota nie by³a jeszcze
dniem ca³kowicie wolnym od
pracy. Do równie atrakcyjnych
miejsc wypoczynku nale¿a³y s¹-
siaduj¹ce z Konstancinem miej-
scowoœci, jak Skolimów i Chyli-
ce, które rozwinê³y siê jako sate-
litarne, renomowane letniska,
dysponuj¹ce baz¹ noclegow¹ na
wysokim poziomie, z ³azienkami
zaopatrzonymi w zimn¹ i ciep³¹
wodê. Liczne pensjonaty w wy-
mienionych miejscowoœciach
prowadzili lekarze, nastawiaj¹cy
siê na przyjmowanie zarówno do-
ros³ych jak i dzieci, w ramach tur-
nusów leczniczych dla rekonwa-
lescentów i licz¹cych na  wzmoc-
nienie kondycji fizycznej. Utrzy-
muj¹ca sta³¹ komunikacjê kolejka
w¹skotorowa – Wilanowska, zo-

sta³a z czasem wzmocniona przez
dodatkowe œrodki lokomocji,
w postaci autobusów. Do Kon-
stancina i Skolimowa organizo-
wa³ te¿ liczne wycieczki War-
szawski Klub Cyklistów, konty-
nuuj¹cy tê ideê do chwili obecnej.
Na pocz¹tku sezonu cz³onkowie
WTC odwiedzaj¹ w Skolimowie
grób pisarza Wac³awa G¹siorow-
skiego (zm. 1939 r.), so³tysa Kon-
stancina, d³ugoletniego dzia³acza
klubu cyklistów i jego d³ugolet-
niego prezesa. 

Tadeusz Wł. Świątek

H O R O S K O PH O R O S K O P

Na majówkę
do Wilanowa
i Konstancina

ZAU£KI HISTORII

Cafe’ - restaurant  „Casino”  w parku zdrojowym w Konstancinie. 
Fot. ze zbiorów  Tadeusza W. Œwi¹tka  (1910).

�� BARAN 21.03-21.04
Majowe dni maj¹ du¿o uroku, ale wczesne
wstawanie nie nastraja ciê zbyt optymistycz-
nie. Od kilku dni towarzyszy ci chandra, która
powinna szybko przemin¹æ. Mo¿liwe, ¿e w naj-
bli¿szym czasie spotka ciê kilka niespodzianek
i to mi³ych. Najmilsz¹ mo¿e byæ podwy¿ka
w pracy i spotkanie z sympatyczn¹, ale dawno
nie widzian¹ osob¹.

�� BYK 22.04-21.05
Drogi Byku! mo¿esz trochê odpocz¹æ. To two-
ja dekada, wiêc optymistyczny nastrój ciê nie
opuszcza, chocia¿ zdarzaj¹ ci siê i melancho-
lijne chwile. Dojdziesz do zaskakuj¹cych wnio-
sków. Istniej¹ du¿e szanse na pomno¿enie do-
chodów, ale nie szar¿uj z wydatkami. Tempe-
ramentowi i fantazji pozwól siê wyszaleæ na
spotkaniach towarzyskich, których zapewne
w najbli¿szych dniach nie zabraknie.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Lubisz czêste zmiany. I to nie tylko w sferze
zawodowej, ale i towarzyskiej. Jednak powi-
nieneœ pomyœleæ o zmianie swojego postêpo-
wania wobec kolegów z pracy. Nieraz przekra-
czasz pewn¹ granicê, która mo¿e byæ pocz¹t-
kiem niepotrzebnego konfliktu. Postaraj siê nie
zapominaæ o swoich codziennych  obowi¹z-
kach domowych, twoi najbli¿si licz¹ na pomoc.

�� RAK 22.06-22.07
Optymizm, który ciê ogarn¹³ sprzyja dokony-
waniu rzeczy niemo¿liwych. Twoja brawura
i perfekcja sprawi¹, ¿e uda ci siê wiele spraw.
Niekoniecznie musisz rzucaæ siê od razu na
g³êbok¹ wodê, ale najbli¿szy weekend po-
œwiêæ bliskiej osobie... Cieszysz siê ju¿ na
wspólne spêdzenie czasu, a twoje poczucie
humoru udzieli siê najbli¿szym. 

�� LEW 23.07-23.08
Od kilku dni dobre samopoczucie ciê nie opu-
szcza, a najbli¿sze dni pozwol¹ odpocz¹æ od
nawa³u obowi¹zków. Doceñ uroki codzienno-
œci i korzystaj z nielicznych wolnych chwil, naj-
lepiej w towarzystwie sympatycznych osób,
którym nie brakuje poczucia humoru i optymi-
zmu. Pamiêtaj, ¿e „przez ¿o³¹dek do serca” –
dlatego kup prowiant na majówkê.  

�� PANNA 24.08-23.09
Samopoczucie masz dobre, nastrój te¿ dopisuje.
Nachodz¹ ciê ró¿ne myœli i nie wiesz, jak¹ masz
podj¹æ decyzjê. PoradŸ siê bliskiej i ¿yczliwej ci
osoby, która bêdzie umia³a spojrzeæ na problem
obiektywnie. Wybierz siê wreszcie na szalone
zakupy i zrób wiosenne porz¹dki w swojej szafie.
Za bardzo przejmujesz siê problemami, którymi
nie warto sobie d³u¿ej zaprz¹taæ g³owy. 

�� WAGA 24.09-23.10
Ca³y czas narzekasz, ¿e nie masz czasu. Wre-
szcie powinieneœ pomyœleæ o jakiejœ zmianie
w twoim ¿yciu. WyjdŸ naprzeciw ciekawej zna-
jomoœci, która mo¿e poprawiæ twój nastrój i mo-
¿e byæ pocz¹tkiem ciekawego zwi¹zku. W po-
zosta³ych sprawach postaraj siê zachowaæ 
umiar i swoje obowi¹zki traktuj odpowiedzialnie. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Mia³eœ kilka dni wspania³ego odpoczynku. Te-
raz pora zabraæ siê do pracy. Dobry nastrój ciê
nie opuszcza, szczêœcie te¿... Korzystaj z uro-
ków ¿ycia, nie unikaj towarzystwa, które bar-
dzo lubisz. Ktoœ interesuj¹cy ma ochotê ciê
poznaæ i spotkaæ siê z tob¹. Wyka¿ tutaj wiele
cierpliwoœci i taktu, co w twoim przypadku bê-
dzie, niestety trudne. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Drogi Strzelcu! Zastanów siê, czy warto zacho-
wywaæ pozory wobec najbli¿szych? Postaraj siê
jednak zmieniæ swoje ¿ycie. Od ciebie zale¿y,
czy nastêpne dni bêdzie mo¿na zaliczyæ do uda-
nych. Nie podejmuj jednak zbyt pochopnie decy-
zji, du¿o bêdzie zale¿eæ od twojej intuicji. Jeœli
wahasz siê, czy wypada wykonaæ ten jeden
wa¿ny telefon – nie czekaj ani chwili – dzwoñ.
Ktoœ bardzo chce ciê us³yszeæ i zobaczyæ.  

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie martw siê rzeczami, które w koñcu same
znajd¹ rozwi¹zanie. Troszeczkê powinieneœ
odpocz¹æ. Wybierz siê z najbli¿szymi na cie-
kaw¹ wycieczkê, zmieñ otoczenie i ciesz siê
urokami wiosennego lasu. Pod koniec miesi¹-
ca niespodziewany przyp³yw gotówki sprawi,
¿e twoje dni nabior¹ niepowtarzalnego uroku...
Nie przesadzaj tylko z imprezowaniem, bo go-
tówka odp³ynie… 

�� WODNIK 21.01-19.02
W ci¹gu kilku ostatnich dni spotka³o ciê wiele
niespodzianek. W pracy czujesz siê docenia-
ny, na brak finansów nie narzekasz i ogólna
aprobata otoczenia dope³nia ca³oœci. Ale, uwa-
¿aj na to, co mówisz - pewne s¹dy zachowaj
tylko dla siebie. Mog¹ z tego wynikn¹æ niepo-
trzebne komplikacje. W sprawach osobistych
masz dobre uk³ady z partnerem. 

�� RYBY 20.02-20.03
Du¿o mówisz, ale nic nie robisz w tym kierun-
ku, aby pewne sprawy przybra³y inny obrót.
Wyka¿ siê wiêksz¹ odwag¹ cywiln¹ i konse-
kwencj¹ w dzia³aniu. Je¿eli to zrobisz - sukces
finansowy murowany, nie mówi¹c o towarzy-
skim. Twój urok osobisty odegra tu niema³¹ ro-
lê. Uwa¿aj tylko na dwulicowego Skorpiona. 

Merlin

Sponsorem „Zau³ków historii” jest

PHF
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3-A 13-A 14-C 1-O 1-G 7-C 2-L 10-H 2-H 6-I 9-F 16-J 5-K

13-£ 8-D 6-F 3-K 5-E 1-J 4-M 16-B 10-J 14-A 8-L 6-I 13-E

Kolejka  Wilanowska  na  stacji  przy  Rondzie Keksholmskim
(obec.   pl.  Unii  Lubelskiej). 

Fot. ze zbiorów  Tadeusza W. Œwi¹tka (1910). 
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REKLAMA REKLAMA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

� PSY
� KOTY
� GRYZONIE
� RYBY
� PTAKI
� GADY

interna
chirurgia
profilaktyka
położnictwo
stomatologia
badania laboratoryjne
USG, RTG, EKG, LASER

HOTEL

STRZY¯ENIE I PIELÊGNACJA

SKLEP – ARTYKU£Y DLA ZWIERZ¥T

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

¯ywienie osesków

Neonatologia, która traktu-
je o opiece nad noworodkiem
a¿ do wieku odsadzenia
pierwsze tygodnie ¿ycia
szczeniêcia dzieli na okresy:
� Okres noworodkowy,

który trwa 2-3 dni tj. do czasu
odpadniêcia pêpowiny,
� Okres ssania, który trwa

oko³o 3-4 tygodni,
� Okres dokarmiania, trwa-

j¹cy do 6-7 tygodnia po poro-
dzie,
� Okres odsadzania maj¹cy

zwykle miejsce 6-8 tygodnia
po porodzie.

Podstawow¹ opiek¹ nad no-
worodkiem poza oczywistymi
zabiegami pielêgnacyjnymi
jest dba³oœæ o jego prawid³owe
¿ywienie. Jednak zdarza siê, ¿e
w przypadku komplikacji po-
rodowych, czy w nastêpstwie
powik³añ poporodowych suka
nie mo¿e karmiæ swojego po-

tomstwa. Na szczêœcie w han-
dlu dostêpne s¹ gotowe prepa-
raty mlekozastêpcze dla psów
np.: Estiblac i Unilac, a tak¿e
preparaty mlekozastêpcze dla
kotów takie jak np.: KMR.

Jeœli jednak nie mo¿emy
(z ró¿nych powodów) podaæ

szczeniêtom markowych pre-
paratów mlekozastêpczych
pozostaje ratunek w domo-
wym ich przygotowaniu, choæ
nie ma co ukrywaæ, ¿e nie bê-
d¹ one a¿ tak dobre.

Domowy sposób przygo-
towania mieszanki mlekoza-
stêpczej dla psów:

a) 3 czêœci mleka pe³nego
w proszku rozpuœciæ w 1 czê-
œci wody 

b) 1 szklanka mleka pe³ne-
go, 1 ³y¿eczka oleju kukury-
dzianego, 1 kropla wit.
A+D3, 2 ¿ó³tka jaja kurzego.

Domowy sposób przygoto-
wania mieszanki mlekoza-
stêpczej dla kotów:

1/2 szklanki mleka, 1 ¿ó³t-
ko, 1 kropla wit. A+D3, 500
mg wêglanu wapnia.

Bardzo czêsto w³aœciciele
psów w sytuacjach awaryj-
nych staraj¹ siê zast¹piæ mle-
ko suki podaj¹c szczeniêtom
mleko krowie. O ile jednak
porównamy sk³ady mleka
obydwu tych gatunków, bez
trudu zauwa¿ymy diametralne
ró¿nice. Mleko suki jest mniej
wodniste, a tak¿e bardzo bo-
gate w bia³ko i t³uszcz w sto-
sunku do mleka krowiego.
Oprócz tego charakteryzuje
go niska zawartoœæ laktozy.
Nie jest to bez znaczenia, bo-
wiem psy wraz z wiekiem tra-
c¹ zdolnoœæ trawienia tego cu-
kru prostego z uwagi na nie-
dostateczn¹ iloœæ enzymu tra-
wi¹cego nazwanego laktaz¹. 

Lekarz weterynarii 
Artur Dobrzyński 

MIESZKAÑCU pomó¿!
Wiosenne mamy

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13, tel. (022) 673-70-25

od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 
sobota: 9.00-14.00, niedziela: umówione wizyty

CENTRUM FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
al. Waszyngtona 122, tel. 870-14-44

 Kosmetyka  Zabiegi tradycyjne, zabiegi od¿ywcze dla cer dojrza³ych…
oraz wiele innych

 Manicure, Tipsy Medyczna Pielêgnacja Stóp
 Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−607−190−012

TAPICER

Radio Warszawa Praga 106,2 FM
03-707 Warszawa  ul. Floriañska 3 

Redakcja: 619 28 29 
Fax: 670 19 76 

Biuro Reklamy: 619 28 29
Antena: 670 10 10, 670 10 00 

www.radiowarszawapraga.pl
e-mail:sekretariat@radiowarszawapraga.pl

I N S TA L A C J E
S A N I TA R N E

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

tel. 815−26−65, 0603−676−836
RATY!!! LUKAS

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

Cement �� Wapno �� Ceg³y 
Gazobeton bia³y �� P³yty gips.-karton. 

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy

– P³yty s¹ strasznie po-
kruszone. Wszêdzie nierówno-
œci i wyrwy. A to praktycznie
jedyna droga, któr¹ mieszkañ-
cy bloków przy ul. Kinowej

i Zbaraskiej chodz¹ do ko-
œcio³a. Tym chodnikiem spa-
ceruj¹ ludzie odpoczywaj¹cy
w Parku Skaryszewskim, nad
Jeziorkiem Kamionkowskim

i na Bulwarze Stanis³awa Au-
gusta. Ta droga jest naprawdê
intensywnie wykorzystywana
i powinna byæ zrobiona, jak
nale¿y –  takimi argumentami

pan Ryszard od czterech lat
stara³ siê przekonaæ Urz¹d
Dzielnicy. 

Mimo zrozumienia proble-
mu i poparcia, jakie uzyska³

wœród spó³dzielców, w parafii,
w radzie Kamionka, w sprawie
chodnika nic nie drga³o. A¿ do
teraz. – W³aœnie skoñczyliœmy
remont tej drogi – powiedzia³a
redakcji El¿bieta Kiedrowicz-
-Gwadera, kieruj¹ca od nie-
dawna po³udniowopraskim
Wydzia³em Ochrony Œrodowi-
ska, który opiekuje siê s¹sia-
duj¹cym z Parkiem Skary-
szewskim Bulwarem Stanis³a-
wa Augusta. – Zlikwidowali-
œmy istniej¹ce tam schodki,
aby ³atwiej by³o siê poruszaæ
z wózkami i na rowerach. Na
Bulwarze Stanis³awa Augusta
robotnicy dopieszczaj¹ zbudo-
wany przez siebie chodnik (na
zdjêciu). Zapewniaj¹, ¿e do
pracy siê przy³o¿yli, jak trze-
ba. – Panie, po co mi popraw-
ki – mówi majster. – Wolê zro-
biæ raz, a porz¹dnie. ¯eby tyl-
ko s³u¿by porz¹dkowe i czy-
szcz¹ce nie jeŸdzi³y po nim sa-
mochodami i maszynami, bo to
teren podmok³y. W³aœnie by³a
inspektorka z urzêdu i mówi³a,
¿e jakiœ cz³owiek ju¿ cztery la-
ta chodzi do nich, aby tê drogê
zrobiæ... Nie da siê ukryæ, ¿e
nowy chodnik jest w znacznej
czêœci zas³ug¹ dzia³añ jednost-
ki, zdeterminowanego Ryszar-
da Cha³owskiego, który j¹ po
prostu... wychodzi³ w urzê-
dzie.

Adam Rosiński

23 kwietnia to Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki. O jego obchodach mówi-
³o siê w szkole nr 109 na ul. Przy-
godnej ju¿ od miesi¹ca. Dzieci
z klas starszych przygotowywa³y
na konkurs najpiêkniejsz¹ ok³ad-
kê do ksi¹¿ki, mniejsze robi³y za-
k³adki, a zdolne literacko – pisa³y
recenzje. Wszystkie prace znala-
z³y siê na wystawie w bibliotece.

Od rana w poniedzia³ek 24 kwietnia przewi-
ja³y siê przez bibliotekê grupki zaciekawionych
dzieci, nauczycieli i rodziców. Najwiêksz¹ atrak-
cj¹ i autentyczn¹ przygod¹ ksi¹¿kow¹ by³a w tym
dniu wystawa elementarzy z ca³ego œwiata, po-
chodz¹ce z prywatnej kolekcji Renaty Zaborskiej.
Zetkniêcie siê z ksi¹¿k¹, która kiedyœ by³a w³a-
snoœci¹ mieszkañca np. Afryki, mo¿liwoœæ po-
trzymania jej w rêku, a nawet pow¹chania, to nie
lada gratka. Wœród zbiorów znalaz³ siê pachn¹cy
ogniskiem elementarz z Etiopii i czytany od koñ-
ca egzemplarz z Maroka, czy Izraela, albo jeszcze
dziwniej, bo z góry do do³u elementarz z Japonii.

W bibliotece sta³a ³awka przygotowana jako
miejsce ekspozycji poczciwego  „staruszka” – „Ele-
mentarza” S. Falskiego z 1957 roku, na którym wy-
chowa³o siê wiele pokoleñ Polaków w PRL. A obok

niego le¿a³y wpuszczany ka³amarz, obsadka ze sta-
lówk¹, gumka „myszka” oraz temperówka na ¿ylet-
kê. – £ezka w oku krêci³a siê co niektórym nauczy-
cielom, którym przypomnia³y siê tamte szkolne lata
– powiedzia³a bibliotekarka Barbara Micha³ek.

W czasie wystawy odby³a siê wielka zbiórka
ksi¹¿ek. Ka¿dego ofiarodawcê czeka³a s³odka na-
groda oraz wpis na specjaln¹ listê. pw

Wychodził chodnik
Jednostka mo¿e tyle, ile w niej jest determina-
cji. Ryszard Cha³owski, mieszkaniec bloków
przy ul. Kinowej, od czterech lat prosi³ o napra-
wê chodnika ³¹cz¹cego ul. Miêdzynarodow¹
z Bulwarem Stanis³awa Augusta. Od tygodnia
nowy chodnik s³u¿y tysi¹com mieszkañców.

Elementarz pachnący ogniskiem

Gatunek 
zwierzêcia

Psy
i

Koty

Wiek w
tygodniach

1
2
3
4 

Iloœæ
podawanej
mieszanki

13 ml
17 ml
20 ml
22 ml

Dawkowanie
ml/100g masy

cia³a/ dzieñ

Dawkowanie
ml/100g masy

cia³a/ dzieñ

Rozdzielone
na 6-7

posi³ków

Rozdzielone
na 6-7

posi³ków

Sk³ad mleka

woda
bia³ko
t³uszcz
laktoza
wapñ
fosfor

SUKA

77,2
8,1
9,8
3,5
0,28
0,22

KROWA

87,5
3,3
3,8
4,7
0,12
0,1

KOTKA

81,5
8,1
5,1
6,9

0,035
0,07

KOZA

87
3,3
4,5
4,0
0,13
0,11

Prze³om maja i czerwca to
okres obfituj¹cy w porody
ciê¿arnych suk. Z wielu
powodów dzieje siê tak, ¿e
suka nie mo¿e karmiæ swoich
szczeni¹t. Jak w³aœciciel
zwierzêcia mo¿e poradziæ
sobie z tym problemem?

Dawkowanie ww. mieszanek przygotowanych sposobem domowym.

Porównanie sk³adu mleka poszczególnych zwierz¹t

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW 
DO RAD JEDNOSTEK NIŻSZEGO RZĘDU 

Dzielnicowa Komisja Wyborcza Informuje, ¿e zgodnie z Uchwa³¹ Nr 217/LI/2006
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie  m. st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2006 roku w
sprawie zarz¹dzenia wyborów do rad jednostek ni¿szego rzêdu istniej¹cych na tere-
nie Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy w dniu 25 czerwca 2006 roku
odbêd¹ siê wybory do rad nastêpuj¹cych jednostek ni¿szego rzêdu: 

1. Osiedle Goc³aw,
2. Osiedle Grochów Centrum,
3. Osiedle Grochów Kinowa,
4. Osiedle Grochów Po³udnie,
5. Osiedle Grochów Pó³nocny,
6. Osiedle Kamionek,
7. Osiedle Przyczó³ek Grochowski,
8. Osiedle Saska Kêpa.

Zg³oszenia kandydatów na cz³onków rad jednostek przyjmowane s¹ od 22 maja
2006 roku do 26 maja 2006 roku w siedzibach poszczególnych samorz¹dów. 

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie m. st. Warszawy dla Dzielnicy
Praga Po³udnie ul. Grochowska 274 p. 315 tel. nr 022-810-11-06 lub p. 112
tel. nr 022-813-46-10. 
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ANTYKI

� Kolekcjoner kupi stare ksi¹¿-
ki, pocztówki i inne antyki. 

Tel. 022 824-14-66; 
0603-134-462

�� KUPIÊ meble, obrazy, zega-
ry, pocztówki, znaczki oraz mo-
nety i inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

AUTO−MOTO/kupię

� Astrê – Lanosa lub Skodê. 
Tel. 0506-871-924

AUTO−MOTO/sprzedam

� Lanos 1,5 B, Sedan – 1998 r.
IMM, WK, komplet opon zi-
mowych, 1 w³aœciciel, cena
10.500 z³. Tel. 0508-476-863

KUPIĘ

�AAAAA Antyki – szable, ba-
gnety, zegary, meble, obrazy,
sztuæce, oœwietlenie oraz inne
starocie. Tel. 022 610-39-15; 

0601-335-634
� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35;

0501-050-948
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 022 831-36-48
�� Obrazy, zegary, pocztówki,
meble, monety, znaczki oraz
inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

�Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia.
Tel. 022 671-15-79, 022 613-
98-37
� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� Angielski. 
Tel. 0691-985-034

� J. polski. Tel. 022 673-72-39
� J. francuski – lekcje, t³uma-
czenia. Tel. 0608-388-609
� Kursy dla archiwistów. 

Tel. 022 879-87-66
� Matematyka – 60 minut – 25
z³. Tel. 022 810-26-11; 

0663-022-567
� Rosyjski – mgr, nauka, matu-
ra, konwersacje. 

Tel. 0608-067-337
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66

NIERUCHOMOŚCI

� Kupiê 2-3 pokoje od w³aœci-
ciela. Tel. 022 741 69 38

1-pokojowe sprzedam
� ul. Floriañska 37m2, 2005 r. 

Tel. 022 619-67-65

2-pokojowe sprzedam
� Bia³ostocka 47m2 z gara¿em. 

Tel. 022 670-44-83
� Nowa Praga 67m2, 2001 r. 

Tel.022 670-44-83
� Odkryta 45 m2. 

Tel. 022 670-41-46
� Tarchomin 57m2, 269000 z³. 

Tel. 022 619-67-65

3-pokojowe sprzedam
� Goc³aw 63m2, 4/9p. 

Tel. 022 619-67-65
� Tarchomin 64m2, 252000 z³. 

Tel. 022 670-41-46
� Targówek 55m2. 

Tel. 022 670-44-83

5-pokojowe 
i wiêksze sprzedam

� Miêdzylesie 170m2, 1999 r. 
Tel. 022 619-67-65

� Tarchomin 123 m2. 
Tel. 022 670-41-46

RAMKA
BRANDT SA=>www.nieru-
chomosci.net,domy w Wawrze
w cenie mieszkania, zadzwoñ:
022/616-41-00, pomo¿emy Ci
sprzedaæ Twoje M.

Dom sprzedam
� Marki 260/590, 2005 r. 

Tel. 0695-625-185
� Praga P³d. 63/586, 415000 z³. 

Tel. 022 670-41-46
� Radoœæ 160/1200, 485000 z³. 

Tel. 022 619 67 65
� Rembertów 370/507. 

Tel. 0608-612-979
�Weso³a 275/350. 

Tel. 0608-612-979
� Zacisze 248/669. 

Tel. 022 670-44-83
� Z¹bki 240/1070. 

Tel. 0602 788 699

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� 1-pokojowe, z wygodami
w Rembertowie. 

Tel. 022 673-48-52; 
0660-466-710

� Goc³aw - 42 m kw., 1-poko-
jowe, chronione, wysoki stan-
dard. Tel. 0508-476-863
� Poszukujê ma³ego domku –
Miêdzylesie, Radoœæ i okolice. 

Tel. 022 615-21-85

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Domek – Roztocze œrodkowe
przy Puszczy Solskiej. 

Tel. 022 813-39-19; 
0505-679-248

� Gara¿. Tel. 022 624-12-40
� Gara¿ na ul. Karczewskiej. 

Tel. 510-383-975

DAM PRACĘ

� Do niepublicznego przed-
szkola m³od¹ przedszkolankê. 

Tel. 0693-20-81-60
� Do niepublicznego przed-
szkola m³od¹, wykwalifikowa-
n¹ nauczycielkê. 

Tel. 0693-20-81-60
RAMKA
�� Firma internetowa poszu-
kuje HANDLOWCA
h t t p : / / w w w . m a g p r o -
jekt.pl/praca
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni kierowców
z kategori¹ C oraz C+E. 

Tel. 0602-232-070
� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni pomocnika
kierowcy/sortowacza odpadów. 

Tel. 0602-232-070
� Firma ochrony zatrudni
pracowników. Tel. 512-357-515

� Zatrudniê fryzjera - fryzjerkê
damsko-mêsk¹. 

Tel. 0603-77-58-44; 
022 610-15-72

� Z Oriflame, jako konsultant-
ka zarobisz tyle – ile potrzebuje
Twój domowy bud¿et. Za-
dzwoñ pod przyjazny numer. 

Tel. 022 871-88-00

PRAWNE

�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne –
obs³uga. Porady. Anin ul. Ga-
jowa 2 A; wtorki i czwartki
15.00-18.00. 

Tel. 022 815-31-80; 
0501- 025-692 

� KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy ro-
dzinne, spadkowe, lokalowe,
nieruchomoœci, obs³uga firm –
„Universam” Grochów (nad
bankiem). 
Tel. 022 810-00-61 – 66 w. 252; 

0693-444-108

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
� Docieplanie budynków – do-
p³aty, kredyty. 

Tel. 0605-922-252
� Konsultacje dotycz¹ce zwro-
tu, zasiedzenia, reprywatyzacji
nieruchomoœci dekretowych -
siedziba UPR ul. Nowy Œwiat
41, pon. i czwartki 15.00-17.00. 

Tel. 022 826-74-77; 
0606-90-40-67

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe,
leasing. Sprzeda¿ domów
z bali. W-wa, ul. Miñska 69,
lok. 41. Tel. 022 870-27-83; 

501 550 975
� Opieka nad grobami w War-
szawie – tanio i solidnie. 

Tel. 0500-336-607
� Szkolenia florystyczne i bez-
p³atne praktyki w kwiaciarni.
Po egzaminie praca w kwiaciar-
ni. Al. Krakowska 285/5. 

Tel. 022 353-88-44 

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

Tel. 022 610-58-50; 
0607-838-608

�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu 400
programów – 15 polskich (Po-
lonia, TV Trwam). Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja.
Tel. 022 815-47-25; 0501 123 566
� Automatyczne pralki, zmy-
warki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92;

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

Tel. 022 872-93-03

� Cyklinowanie. 
Tel. 022 751-96-01

� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 022 642-96-16
� Dezynsekcja. 

Tel. 022 751-96-01
�� Elektryczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta. 

Tel. 022 613-62-96; 
0603-40-90-20

� Gaz, awarie pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, przeróbki,
naprawy, hydraulika 24 h. 

Tel. 022 610-88-27; 
0604-798-744

�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, remonty. 

Tel. 022 617-94-30
� Hydraulika, WOD.-KAN. –
GAZ., C.O. Tel. 022 613-82-96;

0696-321-228
�� Hydrauliczne. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

�Hydraulik. Tel. 022 815-66-60,
0502-031-257

� Hydrauliczne, gazowe – oso-
biœcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, odzie¿ dla agencji ochrony.
P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska
158; 04-464 W-wa. 

Tel./fax. 022 610-20-15, 
www.pirat.waw.pl 

� Kominiarskie, zduñskie –
piece, kuchnie, kominki, czy-
szczenie kominów i odgruzo-
wywanie, wk³ady kominowe
z kwasówki. Opinie, szybko,
solidnie. Tel. 0608-728-701; 

022 673-01-33 
� Kuchnie – np. komplet 10
szafek + blat + monta¿ ok. 3500
z³otych. Tel. 0505-316-244; 

025 756-10-49
�� Lodówek naprawa. 

Tel. 022 842-97-06; 
0602-272-464

� LODÓWKI, PRALKI. 
Tel. 022 671-80-49; 610-05-30;

0604-910-643
� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97
��Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 022 615-58-13; 
0504-61-88-88

� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95

� Malowanie, gipsy, panele.
Tel. 022 424-12-41; 0609-394-164
��Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23;

0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek –
tanio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312
� Naprawa pralek. Emeryci
i renciœci 50% taniej. 

Tel. 022 672-95-50
RAMKA
Okazja! Skup Czapelska – 29,
30 ,31 maja (poniedzia³ek, wto-
rek, œroda) skupuje puszki
ALU. Po 5 z³/kg* (7.00-20.00)
Tel. 022 499-20-62
*cena z innym towarem

�� Okna i drzwi PCV i drew-
niane, rolety, ¿aluzje, moskitie-
ry – sprzeda¿ i monta¿. 

Tel./fax 022 615-30-05;
0605-956-640

� Pedicure – wizyty domowe. 
Tel. 0698-788-996; 

86-373-47
�� Poprawki krawieckie – ta-
nio. ul. Fieldorfa 10/324
�� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów,
magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. 

Tel. 022 870-09-54
��PRANIE  DYWANÓW, verti-
cale, tapicerki meblowej i samo-
chodowej. Schniêcie 3 godz. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

Tel. 022 810-25-72; 
0501 190 127 

� Przy³¹cza wod.-kan., budo-
wa, usuwanie awarii, legaliza-
cja. Tel. 0606-743-873; 

022 675-94-24

RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Rachunki. Tanio,
solidnie, szybko. Tel. 0507-
080-611
� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 022 810-38-04; 
0602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 022 612-53-88

Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 (7.00-
20.00)
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

Tel. 022 810-70-88; 
0609-542-545

�� ¯aluzje, verticale, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul. Ko-
morska 42 godz. 9.00-17.00; 

Tel./fax. 022 870-36-37; 
022 497-98-80;

www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety,
monta¿, naprawa, hurt, pranie
verticali. Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
drzewa i mebli. 

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

ZWIERZĘTA

� Maleñka koteczka, szara ty-
grysiczka czeka na odpowie-
dzialnego w³aœciciela. 

Tel. 0501-231-521; 
022 879-84-54

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 

022 613-98-37

BRANDT SA=>www.nieru-
chomosci.net, domy w Waw-
rze w cenie mieszkania, za-
dzwoñ: 022/616-41-00, pomo-
¿emy Ci sprzedaæ Twoje M.

Firma internetowa 
poszukuje HANDLOWCA
http://www.magprojekt.pl

/praca

Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 (7.00-20.00)

Okazja! Skup Czapelska –
29, 30, 31 maja (poniedzia³ek,
wtorek, œroda) skupuje puszki
ALU. Po 5 z³/kg* (7.00-
20.00) Tel. 022 499-20-62

* cena z innym towarem

Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób
prywatnych. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611
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www.mieszkaniec.pl04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10, 
tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
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Chcesz tanio umeblowaæ biuro, sklep lub mieszkanie?
S³uchaj¹c Pañstwa sugestii ponownie obni¿yliœmy ceny!

K o m i s „S E Z A M”
Oferujemy do biura i sklepu: � krzes³a obrotowe ju¿ od 49 z³ � szafki biurowe dwudrzwiowe od 69 z³ � szafki na akta metalowe
od 99 z³ � szafy ubraniowe i aktowe dwu i jedno drzwiowe od 149 z³ � faksy telefony w tym bezprzewodowe od 49 z³ � œcianki
dzia³owe ju¿ od 69 z³ � rega³y wystawowe od 99 z³ � lady recepcje � rega³y, stoliki, krzes³a w bardzo atrakcyjnych cenach 
� segregatory i foremki na dokumenty od 2 z³ � oraz wiele innych propozycji niezbêdnych do prowadzenia biura i sklepu.
Oferujemy do domu: szafy sosnowe od 249 z³ � szafy dwudrzwiowe od 149 z³ � wersalki tapczany od 99 z³ � deski sedesowe 
za 19,90 z³ � koñcówki do prysznica za 14,90 z³ � armaturê now¹ ju¿ od 99 z³ � szafki kuchenne od 29 z³ � ¿arówki od 0,69 z³
� lodówki  od 149 z³� sto³y od 129 z³� krzes³a tapicerowane od 50 z³ � wypoczynki, ³awy, fotele, sto³y, krzes³a – wszystko do domu.
Nie ograniczamy siê wy³¹cznie do rzeczy nowoczesnych. Posiadamy rozleg³¹ ofertê starych, stylizowanych oraz z ró¿nych stron œwia-
ta mebli, bibliotek, kredensów, witryn, komód. 

Wspó³pracujemy z firmami transportowymi, zajmuj¹cymi siê przeprowadzkami oraz restauratorami mebli.
W sprzeda¿y posiadamy równie¿ sprzêt specjalistyczny: pompy wodne, maszyny do kluczy, testery, itp.

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA I N D Y W I D U A L N E  DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW
ZAPRASZAMY NA LICZNE P R O M O C J E !!!!!!!

PRZYJDŹ – Komis „S E Z A M” to SATYSFAKCJA ZAKUPÓW. U nas można się  T A R G O W A Ć!  
ul. Witolińska 43
Warszawa−Grochów 
(naprzeciwko Biedronki na ty³ach
AutoWitolin HONDA)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15

(0 22) 612 13 40
(0 22) 424 64 35

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

RATY!
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AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl

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

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

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

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ
Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

1,40 zł/km
(022) 675−52−52

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spółdzielni 
w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel. 673−08−01.

To jest w³aœnie najciekawsze.
¯e panie zawsze musz¹ dbaæ
o swoje kobiece zdrowie. Dla
ciê¿arnych nie tylko to czas
ci¹¿y, ale i ten po urodzeniu
dziecka. To tak¿e interesuj¹ce
dla wszystkich pañ, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem tych
które ju¿ od dawna s¹ na eme-
ryturze. Bo na emeryturze nie
przestaje siê byæ kobiet¹!

Nie musisz godziæ siê na odsy³anie od le-
karza do lekarza i kr¹¿yæ miêdzy specjalistycz-
nymi przychodniami, jeœli na przyk³ad jesteœ
w ci¹¿y i cierpisz na cukrzycê, padaczkê lub
chorobê natury hematologicznej. Okazuje siê
¿e teraz mo¿na wszystko zorganizowaæ tak, by
kompleksowe badania kontrolne pacjentki pro-
wadzi³o naraz, w tym samym gabinecie, spe-
cjalnie dla ciê¿arnych z problemami, dwóch
specjalistów naraz: ginekolog z diabetologiem,
ginekolog z neurologiem itp. Ale to nie wszy-
stko.

Jesteœ na emeryturze, krêpuje ciê chodzenie
do ginekologa choæ wiesz, ¿e powinnaœ. Ale ze
swoimi problemami nie czujesz siê dobrze ani
wœród m³odych pacjentek w poczekalni, ani
podczas rutynowego badania ginekologiczne-
go. Bo dla osób w Twoim wieku powinno ono
byæ odmienne: ju¿ dawno zostawi³aœ za sob¹
menopauzê a twoje dolegliwoœci s¹ zupe³nie,
zupe³nie innego rodzaju. Lecz jak o tym roz-
mawiaæ z lekarzem, który – choæ ginekolog –
nie zosta³ specjalnie przygotowany do badania
pañ po szeœædziesi¹tce czyli kobiet w senium.

Ginekologiczne problemy miewaj¹ równie¿
zupe³nie ma³e dziewczynki, a nie ka¿dy gine-
kolog potrafi wykazaæ odpowiedni¹ delikat-
noœæ i wyczucie, by skutecznie zaj¹æ siê piêcio-
latk¹.

By zaoferowaæ jak najpe³niejsz¹, przemyœla-
n¹ opiekê zdrowotn¹, by po³¹czyæ diagnostykê,
rozga³êzion¹ profilaktykê, leczenie, by kom-
pleksowo podejœæ do problemu zdrowia kobiet
od pi¹tego do sto pi¹tego roku ¿ycia, trzeba by-

³o bardzo doœwiadczonego lekarza – praktyka,
który umie znakomicie wyci¹gaæ wnioski
i myœleæ koncepcyjnie. Tak¹ osob¹ okaza³a siê
byæ pani profesor Ewa Dmoch – Gajzlerska,
ordynator Oddzia³u Klinicznego Po³o¿nictwa
i Ginekologii w szpitalu im. W. Or³owskiego
w Warszawie, osoba pe³na dobrej energii, cie-

p³a, choæ bardzo rzeczowa; znakomicie rozu-
miej¹ca potrzeby nie tylko swoich pacjentek.
Jako znakomity praktyk, umie spojrzeæ na
sprawy szerzej, nie trac¹c z oczu realiów. To
dziêki pani ordynator, dyrekcja po³udniowo-
praskiego „Centrum Medycznego Ostrobram-
ska” na Fieldorfa przy Perkuna zdecydowa³a
siê rozszerzyæ zakres œwiadczeñ medycznych. 

Nie, nie brak poradni po³o¿niczych i gineko-
logicznych. Jednak by sprostaæ nowym wyma-
ganiom, by wszechstronnie zadbaæ nie tylko
o zdrowie, ale i komfort pacjentek, trzeba
znacznie wiêcej. Pani profesor opracowa³a
spójny projekt poradni, dzia³aj¹cych w zupe³-
nie nowym systemie tandemowym, pomyœla-
nym dla ciê¿arnych maj¹cych dodatkowe pro-
blemy zdrowotne. Bêd¹ one prowadzone jed-
noczeœnie przez dwóch lekarzy – specjalistów
wspó³pracuj¹cych we wspólnym gabinecie.
Gdy zg³osi siê pacjentka z chorob¹ interni-
styczn¹, bêd¹c w ci¹¿y, podczas jednej wizyty
skorzysta z dwóch porad, unikaj¹c biegania po
kilku gabinetach czy odleg³ych przychodniach.
Obok poradni tandemowych uruchamia siê tu

w³aœnie pracowniê cytologiczno – kolposkopo-
w¹ gdzie zespó³ znakomitych histopatologów
bêdzie prowadzi³ analizê pobranych wycin-
ków. 

Trudno by³oby mówiæ o kompleksowym
podejœciu do problemów zdrowotnych pañ bez
poradni endometriozy i niep³odnoœci, która
w Magodencie obejmie swoim dzia³aniem tak-
¿e rozpoznawanie niep³odnoœci mêskiej (dia-
gnostyka nasienia mêskiego, równie¿ pod k¹-
tem bakteriologicznym). Nie zabraknie poradni
leczenia chorób tarczycy w ci¹¿y i prowadze-
nia zakrzepicy po³¹czonej z jakimikolwiek pro-
blemami po³o¿niczymi czy ginekologicznymi. 

W Magodencie znajdzie siê szko³a rodzenia
lecz w ca³kiem nowej formie (autorski program
opracowany przez specjalistów, w³¹cznie ze
spotkaniami dla ojców czy dla przysz³ych
babæ), oraz poradnia ginekologii dzieciêcej
i druga, dla pacjentek w okresie senium, czyli
dla osób starszych.

Znakomicie uzupe³nia ofertê poradnia lakta-
cyjna, roztaczaj¹ca opiekê i wspieraj¹ca kobie-
ty podczas ca³ego okresu karmienia dziecka.
Tu bêdzie nieodzowny psycholog a pacjentki
bêd¹ mia³y komfort sta³ego dostêpu do lekarza
w tym trudnym dla bardzo wielu m³odych ko-
biet czasie.

Ca³a opieka dla przysz³ych mam jest prowa-
dzona w œcis³ym powi¹zaniu i wspó³pracy
z Oddzia³em Klinicznym Ginekologii i Po³o¿-
nictwa w Szpitalu im. Or³owskiego na Czernia-
kowskiej tak, by pacjentki mia³y zapewnion¹
kompleksow¹ opiekê równie¿ w szpitalu, który
zapewni opiekê na czas porodu czy koniecz-
nych zabiegów. Nie trzeba ju¿ biegaæ od przy-
chodni do szpitala, od specjalisty do specjalisty.

- W Centrum Medycznym Ostrobramska na
Perkuna, w Magodencie, wa¿na jest równie¿

rehabilitacja – uœmiecha siê prof. Ewa
Dmoch–Gajzlerska. – To nieodzowne zarówno
dla pacjentek po porodzie, dla przywrócenia
funkcji miêœni miednicy czy krocza sprzed po-
rodu jak i dla pañ po ciêciu cesarskim czy ope-
racjach ginekologicznych. Tu, w zak³adzie re-
habilitacji, specjaliœci zaplanuj¹ indywidualny
zestaw æwiczeñ dla ka¿dej z pacjentek, dopaso-
wuj¹c go do jej potrzeb oraz do ewentualnych
specjalnych zaleceñ jej lekarza. To szalenie
wa¿ne dla m³odej mamy, by kilka razy w tygo-
dniu zostawi³a maleñstwo pod dobr¹ opiek¹
i znalaz³a czas dla siebie, bo warto odzyskaæ
sprawnoœæ i formê nawet mo¿e jeszcze lepsz¹,
ni¿ ta sprzed ci¹¿y. Ju¿ sama koniecznoœæ wyj-
œcia do ludzi, oderwania siê od krz¹taniny, tak
intensywnej przy maleñkim dziecku, znakomi-
cie poprawi jej samopoczucie i doda energii,
a sprawna fizycznie mama, nie boj¹ca siê bólu
krêgos³upa przy dŸwiganiu dziecka czy zaba-
wie na pod³odze, jest marzeniem ka¿dego
dziecka.

W przysz³oœci dojdzie klinika zabiegów jed-
nego dnia (m. in. laparoskopia), a i to jeszcze
nie koniec po¿ytecznych inicjatyw!

Jedni mówi¹ – Magodent, inni – Centrum
Medyczne Ostrobramska, ale chodzi im o to
samo miejsce – szary, dwupiêtrowy budynek,
na rogu Ostrobramskiej i Fieldorfa z wejœciem
od ul. Perkuna. Leczono tu od zawsze, tylko ¿e
teraz wygl¹da to naprawdê zupe³nie inaczej, bo
nie tylko wylecz¹, ale te¿ prowadz¹ na miejscu
œwietnie zaopatrzon¹ aptekê, zajêcia fitness
i profesjonaln¹ rehabilitacjê. Jest si³ownia, so-
larium, gabinet kosmetyczny i fryzjer.

Po prostu – chce siê ¿yæ! Ale, by swobodnie
cieszyæ siê prawdziw¹ pe³ni¹ ¿ycia, powinnaœ
wybraæ siê do Magodentu na Perkuna...
AS 2006 KaJa

ul. Fieldorfa 40 (wejście od ul. Perkuna)
Przychodnia czynna jest od pon. do pt. w godz. 8−19, w sob. 8−14 

REJESTRACJA – tel. 022 879 92 09
REHABILITACJA – tel. 022 610 25 94
STOMATOLOGIA – tel. 022 610 38 52 

Zdrowa, chora oraz w ciąży


