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Nie odgradzajmy
siê od Polski

W po³owie paŸdziernika
z warszawskich ulic maj¹ znik-
n¹æ wielkogabarytowe ciê¿a-
rówki. Oczywiœcie bardzo siê
z tej wiadomoœci cieszê, wiêcej
nawet - dziwiê siê, co one je-
szcze tu robi¹. 

I odpowiadam sobie. Jad¹
przez Warszawê, bo nie maj¹
innej drogi. Autostrady, drogi
ekspresowe wci¹¿ jeszcze koñ-
cz¹ siê daleko od Warszawy,
nie ma ani ma³ej ani du¿ej ob-
wodnicy stolicy. Przez miasto
przeje¿d¿aj¹  wiêc nie tylko ciê-
¿arówki, które wioz¹ zaopatrze-
nie, ale tak¿e wieloosiowe gi-
ganty, traktuj¹ce warszawskie
ulice jako najkrótszy tranzyt ze
wschodu na zachód i z po³udnia
na pó³noc.

Zakaz dziennego poruszania
siê ciê¿arówek przez Warsza-
wê trzeba by wiêc przyj¹æ
z aplauzem, gdyby nie fakt, ¿e
jest to decyzja... zaœciankowa.
Jak u szlachcica na zagrodzie:
u mnie za p³otem ma byæ spo-
kojnie, poruszajcie siê gdzie
chcecie, ale nie przez moje.
Którêdy? A co mnie to obcho-
dzi... Oczywiœcie ktoœ mo¿e
powiedzieæ, ¿e to nasz krzyk
rozpaczy pod adresem rz¹dz¹-
cych krajem. 

Wybudujcie wreszcie porz¹d-
ny uk³ad komunikacyjny dooko-
³a miasta. Bo wrzaski rozpaczy
nikogo nie wzrusz¹, gdy ko³dra
krótka. Ja wiêc bym wola³, ¿eby
w³adze miasta stanê³y na czele
lobby naciskaj¹cego na rz¹d. 

Lobby odpowiedzialnego. ¯e-
by powiedzia³y: dalej tak nie
mo¿e byæ, przygotowaliœmy pla-
ny, jak ma byæ. Ich realizacja
bêdzie kosztowa³a fortunê. My
jednak bierzemy na siebie - po-
wiedzmy 20 proc. kosztów. Ko-
lejnych 25 - województwo ma-
zowieckie. 

Reszta - bud¿et lub Unia Eu-
ropejska. I to jest odpowie-
dzialne rz¹dzenie. Odgradzanie
siê od reszty kraju rodzi oskar-
¿enia o partykularyzm. A tak¹
opiniê warszawiacy maj¹ od
dawna. Po co j¹ umacniaæ?

Tomasz Szymański
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�� ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
�� SOCZEWKI KONTAKTOWE
��LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
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Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej)
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

RA
BA

TY

W NUMERZE:
� Dzyñ, dzyñ, dzyñ

ssssttttrrrr.... 2222

� Przyjazna szko³a
ssssttttrrrr....     4444

� Mieszkañcy
odetchnêli ssssttttrrrr....     5555

� Zamiera serce
dzwonu ssssttttrrrr....     6666

� Z kwaterunku na
salony ssssttttrrrr.... 8888

� Si³a si³aczy
ssssttttrrrr.... 11110000

� Pierwszy dzieñ 
w OPArKu

ssssttttrrrr.... 11112222
� Z miasta

ssssttttrrrr.... 11115555

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!!!
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Warszawa
ul. Ostrobramska 73
tel. 022 613 50 33,

022 870 27 17

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

DOŻYNKI
w ogrodach

Niektórzy przychodz¹ tu od
kilkudziesiêciu lat. Inni zale-
dwie od kilku. £¹czy ich jed-
no. Wielkie umi³owanie
skrawka ziemi, na którym
uprawiaj¹ zarówno kwiaty,
jak i warzywa czy owoce. 

Teren miêdzy alejami Waszyngtona
i Stanów Zjednoczonych oraz ulicami Kino-
w¹ i Miêdzynarodow¹ stanowi¹ jedne z naj-
starszych ogródków dzia³kowych w Warsza-
wie. Wiêkszoœæ ogródków to zadbane, a na-
wet przemyœlane kompozycje ogrodnicze.

Owszem s¹ i zaniedbane, których w³aœcicieli
ju¿ dawno nie ma, albo s¹, ale schorowani,
nie s¹ w stanie zajmowaæ siê ogródkami. Jed-
nak udostêpnienie ich innym chêtnym nie
jest takie proste. Marzeniem tych, którzy
o swoje dzia³ki dbaj¹ jest, by te dzikie i zapu-
szczone wypiêknia³y pod czyj¹œ opiek¹ ja-
kiejœ pracowitej d³oni. 

Lucyna i Czes³aw Bazylczukowie upra-
wiaj¹ swój ogródek od 1951 roku. To ich naj-
wiêksza radoœæ. Czego tu nie ma! Peonie,
majowe i czerwcowe floksy, ale i astry, bo
kwiaty na dzia³ce musz¹ kwitn¹æ przez ca³y
rok. Nie brak tu warzyw, ale wa¿na jest rów-
nie¿ trawa. Bo to na niej w upa³y mo¿na siê
po³o¿yæ i odpoczywaæ, ch³on¹c powietrze
trochê czystsze ni¿ to za bramami ogrodu.
Dorota i Krzysztof Szloms uprawiaj¹ swoj¹
dzia³kê od szeœciu lat. Czego to u nich nie
ma? I hortensje i azalie i owocowe drzewka
i iglaki. Ulubione zajêcia na dzia³ce? Wszy-
stkie. Bo jak zgodnie przyznaj¹ - ka¿da praca

ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    nnnnaaaa    ssssttttrrrr....    11112222

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14
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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 

Pod koniec sierpnia wywia-
dowcy z KRP Warszawa VII za-
trzymali na gor¹cym uczynku
mê¿czyznê, który krad³ radia
z samochodów. Na skrzy¿owa-
niu ulic Kobielskiej i Wiatracz-
nej wywiadowcy zauwa¿yli
dwóch mê¿czyzn, którzy zacho-
wywali siê bardzo nerwowo.
Policjanci postanowili ich wyle-
gitymowaæ. Kiedy zaczêli do
nich podchodziæ, mê¿czyŸni
uciekli. W chwilê póŸniej jeden
z nich zosta³ zatrzymany. Oka-
za³o siê, ¿e pod bluz¹ ukrywa³
radio samochodowe, które nie-
dawno skrad³ z auta. Osob¹ za-
trzyman¹ okaza³ siê Sebastian P.
lat 19. Teraz odpowie przed s¹-
dem. 

* * *
Po³udniowoprascy policjanci

odnotowali wyraŸnie wiêksz¹
aktywnoœæ dealerów narkoty-
kowych. Wi¹zaæ to mo¿na
z rozpoczêciem roku szkolne-
go. Patrole szkolne zwracaj¹ na
ten rodzaj przestêpczoœci szcze-
góln¹ uwagê. Na przyk³ad przy
ulicy Brazylijskiej funkcjona-
riusze zostali wezwani przez
mieszkañców, którzy zauwa¿yli
podejrzanie zachowuj¹cego siê
mê¿czyznê. Na widok mundu-
rowych wyrzuci³ on dwa zawi-
ni¹tka. By³a w nich heroina.
Zatrzymanym jest Robert K. 

* * *
Na ulicy Majdañskiej patrol

zwróci³ uwagê zaœmiecaj¹ce-
mu ulicê Kamilowi K. lat 22.

Poniewa¿ mê¿czyzna zacho-
wywa³ siê doœæ agresywnie,
oprócz wylegitymowania go
dla na³o¿enia mandatu, spraw-
dzono, jakie posiada przy sobie
przedmioty. Mia³ kradziony te-
lefon komórkowy. Bêdzie po-
ci¹gniêty do odpowiedzialno-
œci karnej, ju¿ teraz deklaruje
chêæ dobrowolnego poddania
siê karze. 

* * *
Do tragicznego wypadku do-

sz³o 7 wrzeœnia tu¿ po godzinie
10.00 na rondzie Wiatraczna.
Kobieta w wieku oko³o 60 lat
wesz³a nagle pod ko³a rozpê-
dzonego tramwaju linii 8. Pie-
sza zginê³a na miejscu. Dro-
gówka ustala przyczyny wy-
padku. Œwiadkowie proszeni s¹
o kontakt z wydzia³em ruchu
drogowego KSP. Numer telefo-
nu 022 603-77-55. (toms)

i Straży Miejskiej

O pierwszej w nocy 5 wrze-
œnia patrol Stra¿y Miejskiej
otrzyma³ zg³oszenie o trójce
rozrabiaj¹cych mê¿czyzn.
Stra¿nicy dostrzegli ich na pe-
ronie stacji PKP Warszawa
Miedzeszyn w momencie zrzu-
cania na tory betonowego
œmietnika. Na widok patrolu
chuligani zaczêli uciekaæ, ale
dwóch z nich uda³o siê schwy-
taæ i przekazaæ Policji.
Zespół Prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Spada przestêpczoœæ w kraju, spada i w Warsza-
wie. W ci¹gu pierwszych oœmiu miesiêcy odno-
towano mniej: 10,5 tys. przestêpstw kryminal-
nych, 10 tys. przestêpstw przeciw mieniu, prze-
sz³o 5,5 tys. kradzie¿y i ponad 4 tys. kradzie¿y
z w³amaniem. Z³odzieje skradli o 2,2 % mniej sa-
mochodów. Zmniejszy³a siê liczba pobiæ, rozbo-
jów, bójek i zabójstw - o oko³o 20 procent. 

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

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

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

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

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

Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
�� ul. Fieldorfa 10 paw. 329

tel. 406−28−29; 0510 834 834
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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

Zak³ad Pogrzebowy
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel/fax 022 610−02−17
kom. 0602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

ul. £ukowska 17 b 
ul. Mickiewicza 18 a

tel. 022 498 91 10
WYROBY W£ASNE! 

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

PODRÊCZNIKI SZKOLNE
ceny katalogowe

RABAT 5%
�� plecaki, piórniki

KREDYTY
�� ju¿ od 390 z³ dochodu
�� bez zgody wspó³ma³¿onka
�� szybka decyzja
�� okres sp³at do 60  miesiêcy
�� warunki kredytów jak w banku

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

tel. 022 612-38-21, 0501 303 236

Dzyń, dzyń, dzyń
W grudniu ub. roku ówczesny premier
Kazimierz Marcinkiewicz sukces polskich
negocjacji bud¿etowych w Parlamencie
Europejskim obwieœci³ rodakom s³yn-
nym: Yes, yes, yes! W podobnym (nomen
omen) tonie ekspremier rozpocz¹³ rok
szkolny. Z po³udniowopraskiej szko³y
przy ul. Bartosika na ca³¹ Warszawê po-
p³ynê³o: Dzyñ, dzyñ, dzyñ! 

Po ciut d³u¿szych ni¿ zazwyczaj wakacjach, czwartego wrze-
œnia, rozpoczêcie roku szkolnego œwiêtowa³o w stolicy prawie 200
tys. uczniów. W ka¿dej szkole by³o bardzo uroczyœcie, ale najbar-
dziej chyba w Zespo-
le Szkó³ Integracyj-
nych Nr 75 przy ul.
Bartosika. Do naj-
wa¿niejszych w tym
dniu uczniów i nau-
czycieli, zawita³y
bardzo wa¿ne osobi-
stoœci œwiata samo-
rz¹dowej polityki,
którym przewodzi³
pe³ni¹cy obowi¹zki
prezydenta Warsza-
wy - Kazimierz Mar-
cinkiewicz. Dzieci
symbolicznie przyjê-
³y prezydenta do
szkolnego grona
i podarowa³y mu
krawat z logo pla-
cówki.  – Z przyjem-
noœci¹ jestem tutaj,
w tej piêknej i wspa-
nia³ej szkole. Ta
szko³a jest naprawdê
piêkna – Kazimierz
Marcinkiewicz nie
kry³ zadowolenia. – Wreszcie mam w Warszawie „swoj¹” szko³ê!

W³adze stolicy wydaj¹ na edukacjê przesz³o 2 miliardy z³otych
rocznie. Trzy pi¹te tej kwoty pokrywa bud¿et Miasta. Reszta finan-
sowana jest z bud¿etu pañstwa. -W tym roku  wprowadzamy nowy
system zarz¹dzania oœwiat¹ – poinformowa³ prezydent. Nowy sy-
stem ma m.in. zapewniæ dyrektorom szkó³ wiêksz¹ autonomiê oraz

zwiêkszyæ wp³yw rodziców na dzia³alnoœæ placówek oœwiatowych.
Dziêki wprowadzeniu w tym roku dodatku motywacyjnego szansê
na nieco wy¿sze zarobki (nawet do 300 z³.) maj¹ najbardziej efek-
tywni nauczyciele. 

W czasie, gdy prezydent ¿yczy³ dzieciom radosnego i dostatniego
roku szkolnego dyrektor placówki, Monika Bazu³ka, przygotowy-
wa³a tradycyjny rêczny dzwonek –  taki sam, jakiego przed laty u¿y-
wali ciesz¹cy siê niezwyk³ym pos³uchem i szacunkiem woŸni. Dy-
rektor poprosi³a prezydenta o potrz¹œniêcie dzwonkiem i rozpoczê-
cie roku szkolnego. Dalszy przebieg uroczystoœci mo¿na opisaæ
w sposób uwzglêdniaj¹cy to, ¿e Kazimierz Marcinkiewicz by³ nau-
czycielem fizyki - prezydent ruchem jednostajnym prostoliniowym
uniós³ dzwonek ponad najwy¿ej po³o¿ony u cz³owieka punkt i przy
u¿yciu si³y sprê¿ystoœci miêœni wprawi³ w ruch wahad³owy przed-
miot, którego serce wskutek bezw³adnoœci uderza³o miarowo: Dzyñ,
dzyñ, dzyñ! Dziesi¹tki fleszów rozœwietli³y salê gimnastyczn¹. 

Migawki aparatów zwalniali zawodowi fotoreporterzy i zwykli
rodzice, jak Grzegorz Pyckowski, którego córka rozpoczyna³a dru-

g¹ klasê podstawów-
ki. W dalszej czêœci
uroczystoœci tak¿e
by³o co fotografo-
waæ. Ot, choæby po-
kaz tañca na wóz-
kach w mistrzow-
skim wykonaniu
gimnazjalistki Joan-
ny Redy i jej partne-
ra Paw³a Karpiñskie-
go. Po nagrodzo-
nych burzliwymi
oklaskami tañcach
dzieci nie bardzo
chcia³y wypuœciæ ze
szko³y prezydenta,
który spieszy³ do in-
nych obowi¹zków. –
Obiecujê, ¿e jeœli pa-
ni dyrektor pozwoli
to nied³ugo znowu
do was zajrzê i... mo-
¿e nawet poprowa-
dzê lekcjê – mówi³
Kazimierz Marcin-
kiewicz. 

– W koñcu – uprawnienia mam! Po wpisaniu siê do szkolnej ksiê-
gi pami¹tkowej prezydent opuœci³ placówkê. Burmistrza Pragi Po-
³udnie Mateusza Mroza i swojego pe³nomocnika Paw³a Wypycha
¿egna³ s³owami: Coraz czêœciej jestem na Pradze...  – I s³usznie pa-
nie prezydencie – Pawe³ Wypych przerwa³ po¿egnanie – bo ta
dzielnica zas³uguje na to, aby prezydent tu bywa³... ar

REKLAMA REKLAMA

Zapraszamy P.T. Mieszkañców Dzielnicy Praga Po³udnie
do naszej bezpartyjnej wspólnoty samorz¹dowej.

Alina W¹do³kowska, tel. 0604-156-186 – Koordynator dla Dzielnicy Praga
Po³udnie
Jan Skwarski, tel. 0512-345-171 – Koordynator dla Grochowa
Andrzej Mossakowski, tel. 0501-618-665 – Koordynator dla Saskiej Kêpy
Stanis³aw Szostakiewicz, tel. 0601-096-747 – Koordynator dla Goc³awia 

Warszawskie Porozumienie Samorz¹dowe
„Nasze Miasto”

Nasze spo³eczeñstwo
potrzebuje integracji,

nie podzia³ów.

Razem mo¿emy wiêcej.

<<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

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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REKLAMA REKLAMA

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!”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

� cebule kwiatowe w du¿ym wyborze

LC Language Centre
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

Egzaminy Trinity College
London

Matury i inne
Centrum jêz. hiszpañskiego

ul. Patriotów 108
Warszawa-Miedzeszyn 

– obok stacji PKP
tel. (22) 872-91-57
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W szko³ach na Pradze Po³udnie, jak zreszt¹
w ca³ym mieœcie, od kilku ju¿ lat wyraŸnie widaæ
ni¿ demograficzny. Z roku na rok systematycznie
maleje liczba dzieci rozpoczynaj¹cych naukê
w pierwszych klasach oraz maluchów zapisywa-
nych do przedszkoli. Mimo tej zapaœci demogra-
ficznej najlepsze placówki ca³y czas ciesz¹ siê
ogromn¹ popularnoœci¹ i przyjmuj¹ uczniów z naj-
bardziej odleg³ych dzielnic Warszawy.

Nowe boiska, odnowione sale 
W tegorocznym bud¿ecie dzielnicy wyj¹tkowo

du¿¹ kwotê, bo ponad 6,7 miliona z³otych, prze-
znaczono na remonty placówek oœwiatowych. Jest
to „zastrzyk” finansowy dla szkó³ o ponad 1,2 mi-
liony wiêkszy ni¿ przed rokiem. Dziêki tym pieni¹-
dzom uda³o siê odnowiæ 50 placówek oœwiato-
wych w dzielnicy. Ponad 360 tysiêcy wydano na
wymianê starych, sparcia³ych pod³óg oraz remont
placów i chodników wokó³ Gimnazjum Nr 27 na uli-
cy Abrahama 10, 280 tysiêcy przeznaczono na ge-
neralny remont sali gimnastycznej przy Zespole
Szkó³ w Alei Stanów Zjednoczonych 24, zaœ 200
tysiêcy z³otych na remont sanitariatów w Szkole
Podstawowej Nr 141 przy ulicy Szaserów 117. Po-
nadto w innych szko³ach wykonano mniejsze b¹dŸ
wiêksze remonty polegaj¹ce m.in. na: wymianie
okien, renowacji dachów, sal gimnastycznych, ta-
rasów, ogrodzeñ i schodów. W kilku placówkach
wymieniono kanalizacjê, wykonano system ochro-
ny przed gromadzeniem siê na dachu œniegu, wy-
mieniono pod³ogi, zamontowano oœwietlenie ze-
wnêtrze oraz monitoring, a tak¿e wykonano izola-
cjê zewnêtrzn¹ budynku i wybudowano podjazdy
dla osób niepe³nosprawnych. Wydzia³ Infrastruktu-
ry Dzielnicy Praga Po³udnie odpowiadaj¹cy za re-
monty w placówkach oœwiatowych zrobi³ wszyst-
ko, by najbardziej uci¹¿liwe prace zakoñczyæ
przed rozpoczêciem roku szkolnego. Na szczê-
œcie w wiêkszoœci wypadków siê to uda³o. 

W niektórych placówkach trwaj¹ tylko prace
wykoñczeniowe, b¹dŸ remonty w otoczeniu szkó³
(np. parkanów, czy dachów), które w ¿aden spo-
sób nie zaburzaj¹ planu lekcji. Kilka szkó³ mo¿e
siê te¿ poszczyciæ b¹dŸ ca³kiem nowymi boiska-
mi b¹dŸ wyremontowanymi starymi. W ci¹gu mi-
nionych kilku miesiêcy otwarto dwa nowoczesne
boiska szkolne – przy Szkole Podstawowej 
Nr 246 przy ulicy Bia³owieskiej 22 oraz Szkole
Podstawowej Nr 255 przy ulicy Kamionkowskiej
36/44. To pierwsze przeznaczone bêdzie do gry
w pi³kê no¿n¹, pi³kê rêczn¹, siatkówkê, a tak¿e
do gry w koszykówkê, dwa ognie i do pchniêcia
kul¹. Na terenie kompleksu sportowego wybudo-
wano tak¿e skoczniê w dal i 250-metrow¹, trzyto-
row¹ bie¿niê. 

Natomiast boisko przy Szkole Podstawowej 
Nr 255 jest nieco mniejsze, ale równie nowocze-
sne. Tak¿e tutaj bêdzie mo¿na graæ w pi³kê no¿n¹,
koszykówkê, siatkówkê i dwa ognie. Koszt budo-

Praga Południe

Szanowni Pañstwo, 

Dopiero, co mêczy³o nas upalne lato,
a dziœ wakacje ju¿ dawno za nami i 20 ty-
siêcy po³udniowopraskich dzieci rozpo-
czê³o nowy rok szkolny 2006/2007. Dla ty-
si¹ca „pierwszaków” pierwszy dzieñ
w szkole by³ na pewno bardzo du¿ym prze-
¿yciem, wiêc trzymamy za nich mocno
kciuki. Mam jednak nadziejê, ¿e wszystkie
dzieci – zarówno te rozpoczynaj¹ce dopie-
ro edukacyjn¹ drogê, jak i te bardziej za-
prawione w szkolnych bojach – bêd¹ na
lekcje chodzi³y z przyjemnoœci¹. Na Pra-
dze Po³udnie staramy siê zrobiæ wszystko,
aby z jednej strony nasze szko³y kszta³ci³y
na jak najwy¿szym poziomie, z drugiej zaœ
by mo¿na je by³o zaliczyæ do naprawdê
„przyjaznych szkó³”. 

We wrzeœniu bardzo ciep³o myœlimy te¿
o nauczycielach, którym tutaj na ³amach
„Mieszkañca: chcia³bym ju¿ teraz ser-
decznie podziêkowaæ za trud, jaki wk³ada-
j¹ w nauczanie i wychowywanie m³odego
pokolenia. 

W tym numerze „Mieszkañca” ju¿ tra-
dycyjnie zachêcamy te¿ Pañstwa do zapo-
znania siê z nasz¹ ofert¹ kulturaln¹. Prze-
³om wrzeœnia i paŸdziernika zape³niony
jest wieloma ciekawymi propozycjami.
Szczególnie uwagê Czytelników chcia³-
bym jednak zwróciæ na wszystkie imprezy
odbywaj¹ce siê w ramach cyklu „Muzycz-
na Praga”. 

Jestem przekonany, ¿e ka¿dy z Pañstwa
znajdzie dla siebie coœ interesuj¹cego.

¯yczê Pañstwu mi³ej lektury 
Antoni Stradomski

Zastêpca Burmistrza 
Dzielnicy Praga Po³udnie 

m. st. Warszawy

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

17 wrzeœnia – 9 paŸdziernika 2006 r.
�� 17 wrzeœnia godz.14.00 Uroczyste otwarcie Parku Obwodu Praga Armii Krajowej przy ul.
Grochowskiej, program artystyczny w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego Woj-
ska Polskiego, Andrzeja Rybiñskiego, Andrzeja Grabowskiego. Ponadto: gry, konkursy, zabawy,
pokaz sztucznych ogni.
�� 23 wrzeœnia godz.18.00 Praska Fala DŸwiêku, koncert zespo³ów m³odzie¿owych: Para Bel-
lum, Wartime, 5 seconds, SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Ka-
mionkowskiej).
�� 24 wrzeœnia godz.12.00-20.00 ODPUST ŒW. OJCA PIO, w programie: gry, zabawy, wystawy
artystyczne i koncert zespo³u Soul Connection, Koœció³ Œw. Ojca Pio przy ul. Gen. E. Fieldorfa,
MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego.
�� 27 wrzeœnia godz.10.00 KOBIETA ARCYDZIE£EM WSZECHŒWIATA, spotkanie z muzyk¹
i poezj¹, SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 30 wrzeœnia godz.18.00 zespó³ BELCANTO z udzia³em uczennicy Gabrysi Stradomskiej - arie
i duety operetkowe. Temat przewodni: mi³oœæ. SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274
(wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 1 paŸdziernika godz. 18.00 - 24.00 PRASKA FALA D�WIÊKU, koncert w wykonaniu zespo-
³ów: OUTSANE, HALO HOTEL, EXLIBRIS oraz jako gwiazdy wieczoru zespo³u BRACIA. Klub Stu-
dencki PROXIMA ul. ¯wirki i Wigury 99a.
�� 9 paŸdziernika godz. 18.00 BIESIADA LITERACKA, wieczór poetycki klubu Praska Przystañ
S³owa. Prowadzenie: Jan Zdzis³aw Brudnicki. SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274
(wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
Zapraszamy równie¿ na wieczorki taneczne w œrody: 20, 27 wrzeœnia i 4 paŸdziernika
godz.17.00-21.00 do SALI WIDOWISKOWEJ CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Ka-
mionkowskiej). Bilety w cenie 8 z³.

wy tych dwóch boisk wyniós³ ponad 3 miliony z³o-
tych (odpowiednio 2,01 miliony z³otych w szkole
przy ulicy Bia³owieskiej oraz 1,04 milion z³otych
w szkole przy ul. Kamionkowskiej). W tym miejscu
nie mo¿na nie wspomnieæ, ¿e w ci¹gu ostatnich
dwóch lat na terenie Pragi Po³udnie zbudowano
kilka nowych boisk: przy Szkole Podstawowej 
Nr 141 na ulicy Szaserów, przy LO im. B. Prusa na
ulicy Zwyciêzców 7/9, przy SP Nr 163 na ulicy
Osieckiej 28/32, przy SP Nr 246 przy ulicy Bia³o-
wieskiej 22 oraz przy SP Nr 255 przy ul. Kamion-
kowskiej 36/34. Gotowe s¹ ju¿ plany wykonania
kolejnych m.in.: przy szko³ach na ulicy Zbaraskiej 1,
Paca 44, Siennickiej 40 oraz Bora-Komorowskie-
go 31, a tak¿e hali sportowej przy Gimnazjum 
Nr 28 na ul. Umiñskiego 11. 

Teraz wszyscy – uczniowie i rodzice – czekaj¹
przede wszystkim na zakoñczenie budowy basenu
przy Szkole Podstawowej Nr 215 na ulicy Kwatery
G³ównej. Do tej pory funkcjonowa³ tam ma³y basen
z lat 60-tych, który od dawna nie spe³nia³ jednak
podstawowych norm sanitarnych ani bezpieczeñ-

stwa. W miejscu starego basenu zostan¹ zbudo-
wane dwie nowoczesne niecki. Jedna, mniejsza –
o wymiarach 8,25 na 12 metrów - bêdzie przezna-
czona g³ównie do celów szkoleniowo-rekreacyj-
nych. Druga zaœ bêdzie spe³nia³a normy typowego
basenu sportowego. Bêdzie mia³a wymiary 12,5 na
25 metrów, co oznacza, ¿e bêdzie w basenie tym
mo¿na zorganizowaæ szeœæ 25-metrowych torów
p³ywackich, o g³êbokoœci od 1,2 do 1,8 metra. Przy
basenach powstanie nowoczesne zaplecze,
w którym znajd¹ siê sanitariaty, przebieralnie,
a tak¿e sale do æwiczeñ areobiku oraz si³ownia. In-
westycjami oœwiatowymi na wielk¹ skalê bêdzie
te¿ wybudowanie nowych bloków ¿ywieniowych
w Gimnazjum Nr 27 przy ul. Abrahama 10 za 1,6
miliona z³otych, za 700 tysiêcy z³otych w Gimna-
zjum Nr 18 przy ul. Angorskiej 2 oraz za oko³o 550
tysiêcy z³otych w Przedszkolu Nr 227 przy ul.
Œwiêtos³awskiej 3. W placówkach tych generalna
modernizacja bloków ¿ywieniowych zostanie wy-
konana pod k¹tem nie tylko wytycznych Sanepidu,
ale tak¿e wszystkich norm Unijnych.

Najlepsze i najbardziej oblegane 
Stan techniczny zarówno szkó³, jak i boisk

szkolnych ulega systematycznej poprawie. Jed-
nak o tym, co tak naprawdê przyci¹ga dzieci i ich
rodziców do danej szko³y czy przedszkola jest po-
ziom nauczania, renoma oraz... przekazywane
z ust do ust opinie. Na Pradze Po³udnie s¹ takie
placówki, które ciesz¹ siê niezmienn¹ popularno-
œci¹ od wielu ju¿ lat. Koñczyli je dziadkowie, rodzi-
ce, a teraz posy³aj¹ oni do nich swoje dzieci. Ta
popularnoœæ zaczyna siê od przedszkoli. Obecnie
na Pradze Po³udnie funkcjonuje 40 przedszkoli,
w tym dwa specjalne (na ulicy Siennickiej
19b oraz na Umiñskiego 11). Jest te¿ 10 placówek
prywatnych. W³aœciwie wszystkie przedszkola s¹
lubiane i oblegane. Najwiêkszym powodzeniem
ciesz¹ siê jednak te, które prowadz¹ ponadstan-
dardowe zajêcia dla maluchów np. plastyczne
(Przedszkole Nr 250 przy ulicy Kinowej 10), pro-
gramy ekologiczne (Przedszkole Nr 392 na ulicy
Afrykañskiej 14 i Nr 218 przy ul. Rechniewskiego
5b) albo zajêcia rozwijaj¹ce twórcz¹ aktywnoœæ
dziecka (Przedszkole Nr 380 przy ulicy Bora – Ko-
morowskiego 10a). Ukochanym przez dzieci oraz
bardzo docenianym przez rodziców, jest tak¿e
Przedszkole Nr 295 przy ul. Afrykañskiej 9 prowa-
dz¹ce w³asny program logopedyczny oraz Nr 54
przy ul. Brac³awskiej 8a i Nr 407 przy ul. Bora-Ko-

morowskiego 11 wprowadzaj¹ce dzieci w œwiat pi-
sma i prowadz¹ce naukê czytania. Na mapie po-
³udniowopraskich przedszkoli wyró¿nia siê te¿
Przedszkole Nr 51, którym kieruje Pani Krystyna
Smoliñska. To w³aœnie tutaj przed dwoma laty po
raz pierwszy obchodzony by³ „Miêdzynarodowy
Dzieñ Misia”. Teraz do tej akcji przy³¹czaj¹ siê ko-
lejne placówki nie tylko z dzielnicy, ale i z ca³ej
Warszawy.

Ogromn¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê prowadzo-
ne latem w niemal wszystkich dzielnicowych
przedszkolach zajêcia adaptacyjne dla trzylat-
ków, które zarówno maluchom jak i ich rodzicom
pozwalaj¹ bezstresowo rozpocz¹æ chodzenie do
przedszkola. Podobne zajêcia prowadzone s¹ dla
6-latków, które ucz¹ siê jak stawiaæ pierwsze kro-
ki w szkole podstawowej. Przegl¹dy prac pla-
stycznych przedszkolaków, spotkania z poezj¹,
przegl¹dy teatrzyków dzieciêcych i inne zajêcia
s¹ tak ciekawe, ¿e dzieci nawet gdy ju¿ pójd¹ do
szko³y z przyjemnoœci¹ przychodz¹ na wszystkie
„rocznicowe” imprezy w swoim ukochanym
przedszkolu.    

Tak¿e szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y
ponad gimnazjalne maj¹ dla swoich uczniów co-
raz ciekawsz¹ ofertê. Na Pradze Po³udnie funk-
cjonuje najwiêcej w ca³ej Warszawie gimnazjów
dwujêzycznych! S¹ to Gimnazjum Nr 25 na ulicy
Zwyciêzców 44, Nr 18 na ul. Angorskiej 2, Nr 19
na ul. Zwyciêzców 7/9, Nr 27 na ul. Abrahama 10
oraz Nr 23 na ul. Tarnowieckiej 4. W wiêkszoœci
proponuj¹ one rozszerzon¹ naukê jêzyka angiel-
skiego, ale s¹ te¿ klasy z jêzykiem niemieckim
i francuskim. Nauka jêzyków obcych staje siê co-
raz bardziej popularna tak¿e dlatego, ¿e po³udnio-
wopraskie szko³y coraz czêœciej nawi¹zuj¹ wspó³-
pracê z placówkami zagranicznymi. 

Do programu Socrates-Comenius przyst¹pi³y
m.in.: Zespó³ Szkó³ Nr 84 z ul. Zwyciêzców 7/, LO
Nr 23 im. Marie Curie-Sk³odowskiej, ZS Nr 77 im.
Boles³awa Prusa, LO im. Powstañców Warszawy.
Otrzyma³y one w postaci grantów ponad 30 tysiê-
cy euro. Te i inne placówki z Pragi Po³udnie przy-
st¹pi³y do projektu wspó³finansowanego ze œrod-
ków Unii Europejskiej m.in. „Biblioteka multime-
dialna w ka¿dej szkole”, „Pracownie komputerowe
w ka¿dej szkole” oraz „Wyposa¿enie Centrów
Kszta³cenia Ustawicznego, centrów kszta³cenia
praktycznego i szkó³ zawodowych w stanowiska
do egzaminów zawodowych”. Dziêki temu zwiêk-
szona zosta³a w szko³ach liczba pracowni kompu-
terowych i bibliotek multimedialnych, wyposa¿o-
nych w nowoczesny sprzêt, a szko³y zawodowe,
CKU i CKP modernizuj¹ i wzbogacaj¹ swoj¹ bazê
dydaktyczn¹. 

Dzieci i m³odzie¿ z naszej dzielnicy mog¹ rów-
nie¿ rozwijaæ swoje umiejêtnoœci sportowe, bo-
wiem w dalszym ci¹gu funkcjonuje, osi¹gaj¹cy
bardzo dobre wyniki, Zespó³ Szkó³ Sportowych Nr
70 oraz oddzia³y sportowe w Gimnazjach Nr 20
i Nr 27. 

Na Pradze Po³udnie nie zapomniano te¿ o dzie-
ciach niepe³nosprawnych. W roku szkolnym
2006/2007 osoby ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi bêd¹ chodzi³y do Szko³y Podstawowej
na ul. Bartosika 5, do oddzia³ów integracyjnych
CXI LO im. Stefana Kisielewskiego oraz do Tech-
nikum Ekonomicznego Nr 2. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e dwie ostatnie placówki, mieszcz¹ce siê przy
ulicy Szczawnickiej 1, s¹ to obecnie jedyne szko-
³y ponadgimnazjalne z oddzia³ami integracyjnymi
po prawej stronie Wis³y. We wszystkich tych  pla-
cówkach dzieci i m³odzie¿ mog¹ liczyæ na opiekê
dodatkowo zatrudnionych specjalistów: nauczy-
cieli wspieraj¹cych, psychologów i rehabilitantów. 

Coraz lepiej, coraz więcej  
Na przestrzeni ostatnich trzech, czterech lat

wyraŸnie wzros³a liczba programów edukacyj-
nych zapewniaj¹cych uczniom opiekê po lek-
cjach. Chodzi np. o programy „Otwarte drzwi”,
„Równe szanse”, „Super Belfer” i inne, dziêki
którym dzieci i m³odzie¿ mog¹ poszerzyæ swoj¹
wiedzê i umiejêtnoœci, a tak¿e wyrównywaæ bra-
ki, czy te¿ po prostu pod okiem opiekunów
odrabiaæ lekcje. Zwiêkszy³y siê te¿ nak³ady na
pomoc socjaln¹ dla najbiedniejszych oraz na re-
fundacjê dokszta³cania i doskonalenia nauczy-
cieli. Na tê ostatni¹ dzia³alnoœæ w tegorocznym
bud¿ecie zapisano ponad 295 tysiêcy z³otych,
podczas gdy przed rokiem by³o to 160,5 tysiêcy,
a w 2004 roku – 120,8 tys. z³. Oczywiœcie Za-
rz¹d Dzielnicy zdaje sobie sprawê z tego, ¿e
potrzeby w zakresie oœwiaty s¹ w dzielnicy
nadal du¿e. Niezbêdnym wydaje siê pozyskanie
pieniêdzy na zamontowanie monitoringu we
wszystkich szko³ach, uregulowanie prawne bu-
dynków przedszkolnych, czy te¿ wybudowanie
nowego budynku dla Ogrodu Jordanowskiego
na ul. Nobla 18/26. Widaæ jednak wyraŸnie, ¿e
systematyczne dzia³ania na rzecz oœwiaty ju¿
przynosz¹ pewne wymierne pozytywne efekty.
I oby tak dalej!.                                      (ami)

Wydzia³ Oœwiaty dla Dzielnicy Praga P³d.:
Sekretariat tel. 0 22 810 15 87; tel. 0 22 810 71 35

Dzielnicowe Biuro Finansów Oœwiaty
Sekretariat tel. 0 22 500 68 00

PRZYJAZNA SZKOŁA
Kilka dni temu w południowopraskich szkołach zabrzmiał pierwszy
dzwonek. Nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 20 tysięcy uczniów
różnych typów szkół. Większość z nich zacznie lekcje w świeżych,
odnowionych salach, w tym bowiem roku na Pradze Południe wy−
remontowano ponad połowę ze wszystkich placówek oświatowych. 

Liczba uczniów 
zaczynających nowy rok szkolny

2006/2007
Szko³y podstawowe – 7.019 
Gimnazja – 4.121 
LO – 5.356
Licea profilowane                      – 305
Technika                            – 1632
Technika uzupe³niaj¹ce            – 49
Szko³y zawodowe                      – 506
Szko³y policealne                   – 220 
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- Coraz wiêcej oszczêdzamy, a to rodzi pytanie – jak i gdzie
oszczêdzaæ przy bardzo niskim oprocentowaniu lokat terminowych
- najpopularniejszej wœród Polaków formy oszczêdzania? Co w tej
kwestii mo¿e nam zaoferowaæ rynek produktów finansowych –
o tym rozmawiamy z Panem Micha³em Walickim Doradc¹ ds. Pro-
duktów Oszczêdnoœciowych i Inwestycyjnych w 6 Oddziale Banku
Zachodniego WBK S.A.w Warszawie przy ul. Tarnowieckiej 13.

- Nasz Bank, oprócz tradycyjnych lokat, prowadzi dystry-
bucjê jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Arka –
zarz¹dzanych przez najlepszych specjalistów w Polsce. 

- Klient ma mo¿liwoœæ wyboru funduszy o ró¿nym stopniu
ryzyka, pocz¹wszy od tych inwestuj¹cych g³ównie w mniej ry-
zykowne papiery wartoœciowe, takich jak:
� Arka BZ WBK Ochrona Kapita³u FIO,
� Arka BZ WBK Obligacji FIO,
� Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO z maksymalnie

35% udzia³em akcji,
� Arka BZ WBK Zrównowa¿ony FIO z maksymalnie 70%

udzia³em akcji,
� Arka BZ WBK Akcji FIO z nawet 100-procentowym

udzia³em akcji.
- Brzmi zachêcaj¹co. Proszê nam przybli¿yæ, co tak naprawdê

odró¿nia Fundusze mniej ryzykowne od tych bardziej ryzykownych?
- Fundusze inwestycyjne charakteryzuj¹ce siê niskim ryzy-

kiem inwestycyjnym lokuj¹ prawie wy³¹cznie w obligacje oraz
bony skarbowe oferuj¹c Klientom satysfakcjonuj¹c¹ stopê
zwrotu.

Fundusze z udzia³em akcji natomiast polecamy Klientom
sk³onnym do poniesienia wiêkszego ryzyka, ale pragn¹cym
osi¹gaæ znacznie wiêksze zyski.  

Stopy zwrotu Funduszy Inwestycyjnych Arka w okresie od
24.08.2005 do 24.08.2006 r. kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: 
� Arka BZ WBK Ochrony Kapita³u FIO: 3,2%,
� Arka BZ WBK Obligacji FIO: 1,5%,
� Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO: 16,0%,
� Arka BZ WBK Zrównowa¿ony FIO: 33,2%,
� Arka BZ WBK Akcji FIO: 48,4%. 
- Jaka jest minimalna kwota wp³aty i na jak d³ugo najlepiej ulo-

kowaæ pieni¹dze?
- Minimalna wartoœæ pierwszej wp³aty wynosi 1000 z³, nato-

miast kolejnych wp³at tylko 500 z³. Przy lokowaniu w fundusze
o ni¿szym stopniu ryzyka polecamy, aby pieni¹dze inwestowaæ na:

– przynajmniej szeœæ miesiêcy – w przypadku funduszu Ar-
ka BZ WB Ochrony Kapita³u FIO,

– przynajmniej dwa lata – w przypadku funduszy Arka BZ
WBK Obligacji FIO lub Arka BZ WBK Obligacji Europej-
skich FIO.

O okresie oszczêdzania
w funduszach zawsze decy-
duje Klient, który w dowol-

nej chwili mo¿e z³o¿yæ zlecenie odkupienia ca³oœci lub czêœci
posiadanych jednostek uczestnictwa. Pieni¹dze zostan¹
przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta
lub bêd¹ do odbioru w placówce, w której zosta³o z³o¿one
zlecenie odkupienia. Zawsze istnieje równie¿ mo¿liwoœæ kon-
wersji, czyli przeniesienia œrodków z jednego Funduszu do
innego.

- Jak mo¿na kupiæ jednostki funduszu?
- Pierwsze zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa wybra-

nego funduszu ARKA nale¿y z³o¿yæ w jednym z Oddzia³ów
Banku Zachodniego WBK S.A., Domu Maklerskim BZ WBK
lub innego dystrybutora. Pe³na lista dystrybutorów znajduje
siê na stronie internetowej www.arka.pl. Po dokonaniu wp³aty
Klient otrzymuje poczt¹ œwiadectwo uczestnictwa zawieraj¹ce
informacje o wysokoœci wp³aty i liczbie nabytych jednostek. 

-  Na jakie dodatkowe korzyœci mogê liczyæ, jeœli zdecydujê siê
na zakup jednostek Funduszy Inwestycyjnych ARKA?

- Klient bêd¹cy jednoczeœnie posiadaczem konta w Banku
Zachodnim WBK zyskuje mo¿liwoœæ zarz¹dzania przez Inter-
net oszczêdnoœciami zgromadzonymi nie tylko w naszym Ban-
ku, ale równie¿ w Funduszach Inwestycyjnych ARKA. Nowym
Klientom oferujemy zwolnienie z op³at za prowadzenie konta
przez 6 miesiêcy.

-  Co jeszcze Pañstwa Klient wiedzieæ powinien?
- Fundusze ARKA s¹ zarz¹dzane przez najlepszych specja-

listów w Polsce. Dziennik „Rzeczpospolita” ju¿ dwukrotnie
przyzna³ BZ WBK AIB TFI SA tytu³ „Najlepszego Towarzy-
stwa Funduszy Inwestycyjnych” – za rok 2003 i 2004. Równie¿
w rankingu Gazety Gie³dowej Parkiet ARKA zdystansowa³a
wszystkie inne Towarzystwa zdobywaj¹c najwy¿sz¹ liczbê
punktów. Dziêki znakomitym wynikom zarz¹dzanych funduszy
poznañskie Towarzystwo otrzyma³o statuetkê „Byka i Nie-
dŸwiedzia” dla najlepszego TFI w 2005 roku.

W 2005 roku fundusze Arka by³y najlepsze a¿ w trzech ka-
tegoriach: funduszy akcyjnych, zrównowa¿onych i stabilnego
wzrostu. 

Uwaga: Podane wyniki dotycz¹ zmiany wartoœci jednostki uczestnictwa ty-
pu A odpowiednich Funduszy w okresie 24.08.2005-24.08.2006. Wyniki s¹
oparte na danych historycznych i nie stanowi gwarancji uzyskania podob-
nych wyników w przysz³oœci. Fundusze Arka mog¹ inwestowaæ wiêcej ni¿
35% aktywów w papiery wartoœciowe emitowane, gwarantowane lub porê-
czane przez Skarb Pañstwa lub NBP. Przed inwestycj¹ zapoznaj siê z Pro-
spektem Informacyjnym lub Skrótem Prospektu Informacyjnego odpowie-
dniego Funduszu, dostêpnym na stronie www.arka.pl oraz w placówkach
dystrybuuj¹cych Fundusze.

AS 2006

ZACZNIJ WRESZCIE 
ZARABIAÆ!

Wiêcej informacji na temat Funduszy Inwe-
stycyjnych ARKA mo¿na uzyskaæ w 6 
Oddziale w Warszawie, ul. Tarnowiecka 13,
04-174 Warszawa lub dzwoni¹c pod numer
022 516-92-92, 022 516-92-87.

Ekipy budowlane przyst¹-
pi³y do pracy 19 kwietnia i wy-
kona³y odwodnienie jezdni,
wybudowa³y wodoci¹gi, kana-
lizacjê oraz przebudowa³y
oœwietlenie na odcinku 1067
metrów. W przewa¿aj¹cej mie-
rze gruntow¹ drogê, stary bruk

i p³yty MON zast¹pi³a nowo-
czesna nawierzchnia asfaltowa.
Wzd³u¿ ulicy posadzono 80
m³odych drzew, a rowerzystom
przyby³ ponad kilometr œcie¿ki
rowerowej. Pierwsze samocho-

dy pojecha³y przed³u¿onym od-
cinkiem ulicy ju¿ w sierpniu.

Koszt inwestycji, wynosz¹cy
3, 9 miliona z³otych, w ca³oœci
zosta³ pokryty ze œrodków
dzielnicy. 

We wtorek 5 wrzeœnia woje-
woda mazowiecki Tomasz Ko-

ziñski oraz burmistrz dzielnicy
Praga Po³udnie Mateusz Mroz
uroczyœcie otworzyli wyremon-
towany fragment ul. Szaserów
na odcinku miêdzy Ch³opickie-
go i Makowsk¹. (ab)

Mieszkańcy odetchnęli
Dotychczas ulica Szaserów koñczy³a siê na
skrzy¿owaniu z ulic¹ Ch³opickiego. Dalej wi-
dnia³a tylko na planach. Teraz zosta³a
przed³u¿ona do ulicy Makowskiej, dziêki cze-
mu kierowcy jad¹cy t¹ ulic¹ przestan¹ dr¿eæ
o zawieszenia swoich samochodów, a na
Grochowie zmniejsz¹ siê korki. 
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 18

POZIOMO: 1-A z nakrêtk¹, s³u¿y³o do ³¹czenia elementów. 
1-J darmozjad. 2-E materia³ opa³owy. 3-A imiê ¿eñskie. 3-G
czêœæ obrabiarki skrawaj¹cej. 4-E kwiat, który zakwita w noc
œwiêtojañsk¹. 4-L rodzina w³oskich lutników z Cremony. 5-G
król Eginy. 6-A odtwarzacz p³yt. 6-K dr¹¿ek sterowy. 7-B we-
rset z Koranu. 7-G daw. wiêzienie. 8-D wierzcho³ek masztu. 
8-J mê¿czyzna, który straci³ ¿onê. 9-F imiê ¿eñskie.10-A pol-
ski samochód ciê¿arowy.10-H za³adowany towar, ³adunek. 
11-A blokuje mechanizm.12-H najszybsza wskazówka w ze-
garku. 13-A m³ody drzewostan, las, gaj. 14-J œció³ka leœna
czêœciowo ju¿ roz³o¿ona.15-E staro¿ytne naczynie do p³ynów.
16-A jezioro w pn. Rosji. 16-J las, zagajnik bukowy.
PIONOWO: A-1 Wielkanoc lub Bo¿e Narodzenie. A-10 film
z rekinem w roli g³ównej. B-6 Rinn, piosenkarka. C-1 cieszy
rolników, dobry wynik uprawy. C-10 punkt orbity. D-6 naczy-
nie na nó¿ce do ciast i owoców. E-1 ustêp w tekœcie. E-11
marynarz zatrudniony dorywczo na statku. F-8 ogród w mie-
œcie. G-1 rzeczoznawca, bieg³y. H-2 rozdzia³ Koranu. H-7 po-
rêczenie na wekslu. H-12 boczna czêœæ g³owy. I-3 hazardowa

gra w karty. I-9 informacje wprowadzone do komputera. J-1
ryba z rodziny karpiowatych. J-7 ha³da. J-12 potrawa turecka.
K-5 opad w postaci bry³ek lodu. L-1 beczka miodowa. L-8 Ju-
lian, powstaniec 1831 r., komendant Reduty na Woli. £-4 gra
w pantomimie. £-12 znak przeniesienia. M-1 dawna kopalnia
soli. N-8 polsko-grecka piosenkarka. O-1 zw³oki cz³owieka
utopionego. O-12 pokój szkolny z ³awkami. opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w termi-
nie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ów-
ki Nr 7/8/06: „Wiosna nie kwitnie o ka¿dej porze”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Danuta Dutka
z ul. Walecznych. Wa¿ne do 25 wrzeœnia br.

10-M 11-B 1-A 14-£ 4-E 7-I 2-F 8-D 10-C 13-E 8-N 3-G 4-N

3-M 15-H 13-C 11-L 8-K 16-O 9-F 6-O 16-J 2-O 1-L 10-J 3-C

6-E 5-H 

- Nazwa komisja œwiadczy
o tym, ¿e zajmujecie siê szero-
kim zakresem problemów...

- ...i mamy sporo pracy.
Odbyliœmy 60 posiedzeñ, na
których podjêliœmy 120 stano-
wisk, opinii i wniosków. Utrzy-
mujemy sta³y kontakt z Radami
Osiedli, wspomagamy realiza-
cjê ich postulatów.

- G³ówne tematy posiedzeñ
to...?

- Sytuacja lokalowa mie-
szkañców dzielnicy, budynki
komunalne, praca i sytuacja fi-
nansowa Zak³adu Gospodaro-
wania Nieruchomoœciami, in-
westycje w zasoby komunalne,
remonty ulic, chodników,
skwerów i utrzymanie zieleni
miejskiej...

- No w³aœnie, sytuacja loka-
lowa mieszkañców dzielnicy...
Wg pana poprawi³a siê?

- W tej kwestii nigdy nie by-
³o dobrze, ale jest lepiej.

- Ka¿dy mówi „jest lepiej”,
a ja chcia³bym jakieœ konkrety. 

- Bardzo proszê - w poprze-
dniej kadencji czas oczekiwa-
nia na przydzia³ lokalu komu-
nalnego wynosi³ œrednio ponad
trzy lata. Nam uda³o siê skróciæ
ten czas praktycznie do roku. 

- Mieszkañcy czêsto infor-
muj¹ nas o pustostanach.
Mówi¹, ¿e jest ich du¿o
w dzielnicy i mo¿na je przy-
dzieliæ oczekuj¹cym

- Rzeczywiœcie mamy w za-
sobach spor¹ iloœæ pustosta-
nów i staramy siê jak najwiê-

cej z nich przeznaczyæ do za-
mieszkania, ale wczeœniej
trzeba je wyremontowaæ. To
wi¹¿e siê z pozyskaniem i za-
bezpieczeniem finansów na
remonty. Nasza komisja wie-
lokrotnie zajmowa³a siê tym
problemem i tu te¿ mo¿emy
odnotowaæ konkretne wyniki
naszej pracy. Na przyk³ad
w 2005 r. zosta³o wyremonto-
wanych 160 pustostanów. To
bardzo du¿a iloœæ.

- Ale wiele jeszcze stoi pu-
stych.

- Tak, ale znaczna czêœæ
z nich znajduje siê w budyn-
kach, co do których jest nieure-
gulowany stan prawny - spad-
kobiercy dawnych w³aœcicieli
dochodz¹ zwrotu nieruchomo-
œci. Takich pustostanów nie
mo¿emy remontowaæ za pu-
bliczne pieni¹dze, ani ich za-
siedlaæ. Dlatego te lokale stoj¹
puste.

- Zasoby komunalne nie-
rozerwalnie kojarz¹ siê z Za-
k³adem Gospodarowania Nie-
ruchomoœciami. Czy w daw-
nym ZAN nast¹pi³y jakieœ
istotne zmiany?

- Oczywiœcie. Na pocz¹tku
kadencji sytuacja zak³adu by³a
tragiczna. Rok 2002 ZAN za-
mkn¹³ strat¹ 20 mln z³otych!
Dziêki reorganizacji i racjonal-
nej gospodarce finansowej na-
stêpowa³a poprawa kondycji
zak³adu i ju¿ w 2004 r. przesta³
przynosiæ straty i odzyska³
p³ynnoœæ finansow¹.

- Co dobrego z tego wyni-
ka?

- Dziêki takim zmianom
w ZGN i staraniom naszej ko-
misji w pozyskiwaniu œrodków
finansowych z Miasta mo¿na
by³o wykonaæ wiele remontów.
Nasza dzielnica charakteryzuje
siê tym, ¿e a¿ 69% zasobów ko-
munalnych zosta³o wybudowa-
nych przed 1939 r. Te budynki
s¹ zniszczone i zaniedbane. Ko-
nieczne s¹ remonty i staramy
siê, ¿eby mo¿na by³o ich jak
najwiêcej wykonaæ. Tylko
w ubieg³ym roku zosta³o wyre-
montowanych 90 dachów, wy-
mieniono 709 okien, dokonano
przesz³o 200 innych remontów
– poza wspomnianymi ju¿ re-
montami pustostanów. Na te re-
monty wydaliœmy ponad 14
mln z³otych, a dla przyk³adu, na
ten sam cel poprzednie w³adze
dzielnicy wyda³y w 2002 r. nie-
ca³e 4 mln z³otych. Ró¿nica jest
widoczna. Poza tym warto za-
znaczyæ, ¿e wczeœniej wspólno-
ty mieszkaniowe mia³y du¿y
problem z otrzymaniem od
ZAN zaliczek na fundusz re-
montowy, a teraz praktycznie

nale¿ne wspólnotom pieni¹dze
ZGN przekazuje na bie¿¹co.

- Dobrze, to zostawmy ju¿
domy i mieszkania i wyjdŸmy
na ulice i chodniki...

- Hm, z komisj¹ te¿ „wycho-
dziliœmy na ulicê”..., spotykali-
œmy siê w terenie i zbieraliœmy
informacjê o stanie ulic, chodni-
ków, skwerów, oœwietleniu
miejsc publicznych. Te spotka-
nia pomog³y wytypowaæ i zrea-
lizowaæ wiele inwestycji. Wy-
mieniê choæby niedawno otwar-
ty odcinek ul. Szaserów, czy ul.
Omulewsk¹. Dooko³a Jeziorka
Balaton zosta³y u³o¿one nowe
chodniki, podobnie na Bulwa-
rze Stanis³awa Augusta, czy
Skwerze Zalewskiego. Dzielni-
cy przyby³o przesz³o trzy kilo-
metry œcie¿ek rowerowych, 230
lamp oœwietleniowych...

- Praga Po³udnie przecho-
dzi „oœwiecenie”?

- Miêdzy innymi przez takie
remonty staramy siê wp³ywaæ
na zmianê postrzegania naszej
dzielnicy, jako tej „ciemnej”
strony Warszawy. Mo¿e i mo¿-
na mówiæ o pewnym „oœwiece-
niu” w znaczeniu przenoœnym,
a w znaczeniu dos³ownym je-
szcze w tym roku bêdziemy
oœwietlaæ kilka ulic - m.in. Ka-
mionkowsk¹, Pustelnick¹ i Du-
bieñsk¹.

- W³adze dzielnicy dopro-
wadzi³y do powstania w na-
szej gazecie kolumny, na
której prezentuj¹ to co robi¹.
Co pan s¹dzi o tym przedsiê-
wziêciu?

- To znakomity pomys³. Zbyt
ma³o informacji o pracach rady,
zarz¹du i urzêdu dzielnicy tra-
fia do mieszkañców. Wasza ga-
zeta dociera praktycznie wszê-
dzie, jest bezcenna, trafia do
ka¿dego. Moim zdaniem taka
forma przekazu powinna byæ
kontynuowana.

Rozmawiał Adam Rosiński

Słowo o misji praskich komisji
W cyklu wywiadów prezentuj¹cych Czytelni-
kom pracê komisji dzia³aj¹cych w Radzie Dziel-
nicy Praga Po³udnie publikujemy rozmowê
z radnym Józefem Karczmarkiem, przewodni-
cz¹cym Komisji Samorz¹dowo - Komunalnej.

Zamiera serce dzwonu
W czerwcowej publikacji „Bijemy w dzwon”
alarmowaliœmy, ¿e zagro¿ony jest najstarszy
drewniany po³udniowopraski zabytek –
dzwonnica znajduj¹ca siê na terenie koœcio³a
na Kamionku. Jest szansa, ¿e nie na darmo
biliœmy w dzwon!

Na nasz artyku³ bardzo
szybko zareagowa³y w³adze
dzielnicy. Wiceburmistrz Ja-
ros³aw Jankowski zwróci³ siê
w tej sprawie do Sto³ecznego
Konserwatora Zabytków.
Pani konserwator, Ewa Ne-
kanda-Trepka, zareagowa³a
równie szybko i zleci³a
przeprowadzenie wizji lokal-
nych obiektu. W czasie
pierwszej wizji specjaliœci
oceniali g³ównie stan ele-
mentów drewnianych zabyt-
ku, a w czasie ostatniej, prze-
prowadzonej na pocz¹tku
wrzeœnia, elementów meta-
lowej konstrukcji, na której dzwonnica siê opiera. Potwierdzi³y siê
nasze obawy o stan zabytku. Metalowe szyny, które utrzymuj¹
drewnian¹ dzwonnicê s¹ tak skorodowane, ¿e badaj¹cy je in¿.
Antoni Koral nie mia³ problemu z oderwaniem rêk¹ kawa³ków me-
talu. – W Warszawie osta³y siê tylko trzy zabytkowe, drewniane
dzwonnice – mówi³ Krzysztof Wrzeszcz z biura sto³ecznego kon-
serwatora zabytków. – Warto je ratowaæ. Na oficjalne podsumowa-
nie wizji i wynikaj¹ce z nich wnioski trzeba jeszcze poczekaæ. 

Ksi¹dz Zdzis³aw Gniazdowski, proboszcz kamionkowskiej para-
fii, martwi siê nie tylko stanem znajduj¹cych siê w jego w³adaniu
zabytków, ale tak¿e tym, ¿e specjaliœci zalecili jak najrzadsze ko-
rzystanie z dzwonnicy. Istnieje obawa, ¿e przy pracy najwiêkszego
z trzech dzwonów, który pochodzi prawdopodobnie z 1722 r., kon-
strukcja wie¿y mo¿e nie wytrzymaæ i siê zawali. – Ju¿ i tak dzwo-
nimy tylko w najwa¿niejsze œwiêta. A jak tu nie zadzwoniæ przy po-
grzebie? – retorycznie pyta zafrapowany proboszcz. – Dla wielu
parafian ten dzwon jest niezmiernie wa¿ny... 

Prawdopodobnie konserwator zabytków zaleci tak¿e przeprowa-
dzenie badañ historycznych na podstawie których bêdzie mo¿na
ustaliæ datê i okolicznoœci wybudowania dzwonnicy. Aktualnie
przyjmuje siê, ¿e drewniana wie¿yczka powsta³a w roku 1817. „Mie-
szkaniec” zwraca siê do Czytelników z proœb¹ o informacje i udo-
stêpnienie wszelkich materia³ów dotycz¹cych tego zabytku. rosa


 














 







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

�� BARAN 21.03-21.04
Naprawdê nie warto martwiæ siê na zapas. Nie
wszystko mo¿na za³atwiæ od razu, ale upór
i konsekwencja czyni¹ cuda. Mo¿e powinieneœ
trochê sobie odpuœciæ i zaj¹æ siê czymœ zgo³a
niepotrzebnym, ale mi³ym. W drugiej po³owie
miesi¹ca mo¿esz spodziewaæ siê jakiejœ wa¿-
nej rozmowy.

�� BYK 22.04-21.05
Nawet taki król ¿ycia, jak Byk potrafi wpaœæ
w apatiê. Jeœli nic ciê nie cieszy, a ulubione za-
jêcia mêcz¹, to czas najwy¿szy na wyjazd. Na-
wet ma³y wypad za miasto potrafi zdzia³aæ cu-
da w twojej psychice, a jeœli wyjedziesz z bli-
sk¹ osob¹, to druga po³owa wrzeœnia bêdzie
niezapomniana. 

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Z nie tak dawnych wyjazdów urlopowych zo-
sta³y ci ju¿ tylko wyblak³e wspomnienia. ¯ycie
nabiera tempa, marzenia realizuj¹ siê z szyb-
koœci¹ œwiat³a, a ty nie mo¿esz podj¹æ decyzji
czy zaj¹æ siê swoimi ¿yciowymi problemami
czy pozwoliæ, ¿eby same siê rozwi¹za³y. Wróæ
szybko z chmur na ziemiê i punkt po punkcie
realizuj swoje zamierzenia. Masz du¿e szanse
na sukces.

�� RAK 22.06-22.07
Czy na pewno teraz musisz burzyæ spokój
i harmoniê domow¹ lub firmow¹ zwiêkszaj¹c
¿¹dania. Nie jest to najlepszy czas na remon-
ty, rozstania, s³owem gwa³towne zmiany. Spo-
kój, dystans do otaczaj¹cego ciê œwiata i tro-
chê humoru, a ju¿ w po³owie wrzeœnia gwiazdy
bêd¹ dla ciebie ³askawe.

�� LEW 23.07-23.08
Rekordowa iloœæ obowi¹zków, któr¹ wzi¹³eœ
na w³asne barki powali³aby si³acza. Dla ciebie
jednak to tylko przygrywka do wiêkszych wy-
zwañ. Chocia¿ tempo wzi¹³eœ zawrotne, nie
zapominaj o oddechu. Samotne Lwy musz¹ je-
szcze przygotowaæ siê na jakiœ burzliwy ro-
mans, te, których serca s¹ zajête, prze¿yj¹ re-
nesans uczuæ. 

�� PANNA 24.08-23.09
Roztropne Panny powita³y wrzesieñ w sposób
dla siebie typowy, tzn. porz¹dkuj¹c, co siê da.
Niewskazane jest jednak skupienie siê na
szczegó³ach, trzeba dzia³aæ i patrzeæ globalnie
i pamiêtaæ, ¿e kurz jest po to, aby le¿a³. Na po-
cz¹tku paŸdziernika nieuniknione bêd¹ rozter-
ki w stylu – praca czy przyjemnoœæ, bo roze-
rwie siê worek z atrakcjami. 

�� WAGA 24.09-23.10
Lato mija – ta oczywista prawda zdaje siê nie
docieraæ do Wagi, która dalej myœli o kostiu-
mach pla¿owych i kremach z filtrem. Najbar-
dziej zdesperowanym polecany jest wyjazd

w cieplejsze klimaty – mniej ambitnym rozmo-
wy o wakacjach przy biurowym wiatraczku.
Pod koniec tygodnia szykuje siê jakieœ du¿e
zamieszanie. Dlatego warto pilnowaæ doku-
mentów i pamiêtaæ o wa¿nych sprawach s³u¿-
bowych. Szef patrzy czujnym okiem na twoje
poczynania. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Samotne Skorpiony przywita³y wrzesieñ cze-
kaj¹c na tê jedyn¹ – jesienn¹ osobê, te zajête
ju¿ wiedz¹, ¿e samo czekanie nie przynosi
wiêkszych efektów i trzeba dzia³aæ. A nawet
minimalny wysi³ek Skorpiona w celu z³amania
czyjegoœ serca przyniesie sukces. Warto jed-
nak zachowaæ trochê si³ na dzia³alnoœæ zawo-
dow¹, bo bêdzie siê du¿o dzia³o i ciekawie.
Mo¿e jakiœ awans pojawi siê na horyzoncie.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Woda i ogieñ. Te dwie skrajnoœci bêd¹ ci towa-
rzyszyæ na pocz¹tku jesieni. Wielkie emocje
na przemian z monotoni¹ dnia powszedniego.
Jeœli uda ci siê zapanowaæ nad sob¹ i czekaæ
spokojnie na to, co przyniesie los, masz szan-
sê na wyjœcie zwyciêsko z trudnej sytuacji. Nie
zapominaj jednak, ¿e odrobina samokontroli
jeszcze nikomu nie zaszkodzi³a, a w twoim
przypadku jest wrêcz wskazana.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie wolno ci teraz za bardzo odpuœciæ w spra-
wach finansowych. Uwa¿aj na wydawan¹ go-
tówkê, zastanów siê dwa razy zanim coœ ku-
pisz. S³uchaj g³osu rozs¹dku i swoich bliskich,
ich rady oka¿¹ siê bardzo cenne. W sprawach
uczuciowych - stagnacja, w zawodowych, le-
piej siê nie wychylaæ. Gor¹cy okres w pracy
i zmienny humor szefa najlepiej przeczekaæ,
robi¹c  to, co do ciebie nale¿y.

�� WODNIK 21.01-19.02
Warto czasem ust¹piæ, aby wygraæ. Te s³owa
bêd¹ szczególnie wa¿ne teraz, kiedy spadnie
na ciebie nawa³ spraw, obowi¹zków i bêdziesz
mia³ wra¿enie, ¿e wszyscy czegoœ od ciebie
chc¹. Wycofaj siê powolutku na drugi plan
i szykuj siê do ataku. Uwa¿aj tylko na zdrowie
i nie odk³adaj „na kiedyœ” zrobienia kontrolnych
badañ lekarskich.

�� RYBY 20.02-20.03
Najwa¿niejsze, to nie traciæ pogody ducha i ro-
biæ dobr¹ minê nawet do z³ej gry. To motto to-
warzyszyæ ci bêdzie przez najbli¿sze dni,
a bior¹c pod uwagê twoj¹ sk³onnoœæ do hazar-
du – masz szansê wygraæ va banque. W spra-
wach, które wprawiaj¹ ciê w uzasadniony zre-
szt¹ niepokój mog¹ wydarzyæ siê zmiany, na
szczêœcie na lepsze. Na horyzoncie widnieje
szansa na spor¹ gotówkê.

Merlin
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Nie ka¿dy wyje¿d¿a za gra-
nicê tylko po to, ¿eby wylegi-
waæ siê na ciep³ym piasku.
Wiele osób podró¿uje, by
obejrzeæ wszystko, co na œwie-
cie jest warte obejrzenia. Je-
dni pragn¹ spe³niæ swoje ma-
rzenia, inni chc¹ popisywaæ
siê w towarzystwie: „Cudow-
na ta maleñka knajpka w Ma-
drycie. Tak, tam na lewo,
w ciasnej uliczce z niebieski-
mi balkonami. Naprawdê nie
wiecie, gdzie? Ale czy na pew-
no byliœcie w Madrycie?
Przecie¿ wszyscy po prostu
MUSZ¥ j¹ znaæ!".

Nie mam nic przeciwko sno-
bom, pewnie i tacy s¹ potrzeb-
ni na œwiecie. Zdumiewa mnie
jednak to, do jakiego stopnia
nasi „globtroterzy” jêcz¹c
z zachwytu nad skarbami
œwiatowej kultury, jakie mo¿-
na zobaczyæ w Luwrze czy
Zwingerze bardzo czêsto nie
maj¹ zielonego pojêcia, co
kryj¹ w sobie nasze, polskie

muzea. Zwiedzaj¹c z zapa³em
obcojêzyczne miasta nie wie-
dz¹ nic o w³asnym, o jego uro-
czych zak¹tkach, o historii –
czasem dramatycznej, czasem
zabawnej, a niekiedy tej,
któr¹ dopiero pisze nam co-
dziennoœæ. 

£atwo to wyt³umaczyæ. Gdy
minê³y lata szkolne, skoñczy³y
siê wycieczki klasowe, po mie-
œcie czy gdzieœ dalej, w Pol-
skê. Cz³owiek jak rok okr¹g³y
pracuje, nie ma na nic czasu,

a gdy nadejdzie urlop, chce
siê wyrwaæ jak najdalej lub
zaszyæ w cichym zak¹tku na
³onie przyrody. Rzadko wybie-
ramy siê na weekendowe wy-
cieczki krajoznawcze po Pol-
sce. Raczej jeŸdzi siê w dele-
gacjê, na dzia³kê, na wczasy
lub do rodziny. A zwiedzaæ?
No, chyba, ¿e za granicê,
z biurem podró¿y!

A tymczasem autokary pe³-
ne ciekawych Polski turystów,
¿e o samolotach i innych œrod-

kach transportu nie wspomnê,
nap³ywaj¹ do naszego kraju,
maj¹ bardzo intensywny pro-
gram zwiedzania, a i tak zo-
bacz¹ tylko trochê...

Czasami przyjedzie rodzina
spoza Warszawy. S¹ w stolicy,
chcieliby coœ obejrzeæ... Co
im pokazaæ? ZOO, Stare Mia-
sto, Zamek Królewski, mo¿e
Wilanów no i koniecznie na-
sze wielkie centra handlowe –
te zwykle znamy najlepiej
i odwiedzamy najczêœciej!
A tymczasem w Warszawie
jest mnóstwo ciekawych
miejsc, pocz¹wszy od œwietne-
go Muzeum Karykatury po
fantastyczny koloryt lokalny
rozmaitych dzielnic, ukryty
w zakamarkach i zau³kach,
a czasem widoczny przy ru-
chliwych, ludnych ulicach,
lecz starannie omijany wzro-
kiem, który chêtniej patrzy na
barwne reklamy musztardy
czy podpasek...

Prosty przyk³ad: na zdjêciu
widaæ charakterystyczny frag-
ment praskiej ulicy. Tylko
gdzie to jest?! Kto zgadnie?
OdpowiedŸ na stronie, proszê
sprawdziæ! żu

U siebie
Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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- Szlag by to trafi³, cholera jasna, powiedzia³ pan Eustachy,
poczym zakl¹³ siarczyœcie. - No i po zelówce!

Rzeczywiœcie zelówka smêtnie odstawa³a od reszty buta,
oderwana na skutek potê¿nego, a gwa³townego zetkniêcia
z koœlaw¹ p³yt¹ chodnikow¹.

- Panie Eustachy, uwa¿aæ trzeba, bo pan sobie nogi po³a-
mie. 

Dwaj znajomi, panowie Mordziak - zbieracz z³omu, makula-
tury i ciekawych historyjek oraz pan G³ówka – lokalny, gro-
chowski filozof - intelektualista, spotkali siê w miejscu, gdzie
zagl¹da siê ju¿ rzadko i tylko z powodów sentymentalnych. 

- Co pana sprowadza do Rembertowa, panie Eustachy?
- To, co zwykle, panie Kazieñku. Ale niestety – pustynia.
- Toœ pan nie widzia³, ¿e „ciuchy”, to ju¿ tylko wspomnienie?
- Niby wiedzia³em, ale nadzieja umiera ostatnia, jak to

mówi¹. Myœla³em, ¿e coœ tu zosta³o, jakieœ ludzie s¹. A jak s¹
ludzie, to i puszka siê znajdzie i butelka po piwie.

- Patrz pan i zapamiêtaj: tu gdzie le¿a³y spódnice, kiecki
i bluzki, trawa poprzerasta³a ju¿ chodniki. A tam, gdzie by³y
buty, roœnie ta brzoza samosiejka. Rembertów, panie Eusta-
chy, przespa³ swój czas. Nie to, co na Szembeku.

- Pamiêtam „ciuchy” na Szembeku… Pod wp³ywem tak
zwanej fali wspomnieñ Eustachy wyraŸnie rozmarzy³ siê. –
Tam mamusia kupi³a mi pierwszego w ¿yciu banana. Tak siê
wtedy zapatrzy³em na ch³opa, który zarzyna³ kurê dla jakiejœ
pañci (wtedy drób sprzedawano tak œwie¿y, ¿e bardziej nie

mo¿na), ¿e ten banan wypad³ mi w b³oto. Jeœli chodzi o ciuchy,
to mamusia by³a artystk¹ w kupowaniu. Pamiêtasz pan, panie
Kaziu - mówi³o siê „ciuchy”, a ka¿dy wiedzia³, ¿e to ubrania
przysy³ane do Polski w paczkach przez rodziny z Francji, An-
glii, Niemiec, Kanady. Mo¿na by³o trafiæ na prawdziwe rary-
tasy, trzeba by³o tylko umieæ szukaæ i dobrze siê targowaæ.
Mamusia umia³a, jak ma³o kto. 

– Pamiêtam, pamiêtam, drogi panie Eustachy. Panu Kazi-
mierzowi, na co dzieñ przecie¿ niesk³onnemu do wzruszeñ, te¿
g³os jakby zadr¿a³.

- Wtedy na Szembeku, ci¹gn¹³ Eustachy, i potem na Lubel-
skiej, spotkaæ mo¿na by³o najpierwsze damy Warszawy. Arty-
stki i piosenkarki grzeba³y w stosach bluzek, spodni, butów,
torebek, pasków, spódnic i sukienek, jak w ulêga³kach. Wrêcz
moda by³a, ¿eby ubieraæ siê „na ciuchach”. A poza tym prze-
cie¿ nigdzie indziej d¿insów siê nie kupi³o.

- Co prawda, to prawda. Niby by³y te MHD-emy i PDT-y,
ale wszystko by³o tam jakieœ bez gustu, szare. 

- Bo i projektanci mody byli w pierwszym pokoleniu, ¿e tak
powiem, zauwa¿y³ pan Eustachy z przek¹sem, bo jako stary
rodak grochowski mia³ specyficzny stosunek, do „ludnoœci na-
p³ywowej”.

- Pan, jak zwykle. Nie ma co, panie Eustachy, teraz po piêæ-
dziesiêciu latach, zastanawiaæ siê sk¹d, kto przyjecha³. Tych
z Pow¹zek siê nie wskrzesi.

- No, fakt. Tak jak ciuchów w Rembertowie. Patrz pan, pa-
nie Kaziu: Katiuszy, Stra¿acka, Paderewskiego – kiedyœ nie
sz³o tu przejœæ. Polonezy, Syreny, Wartburgi, Trabanty, Fiaty,
Simki zastawia³y ka¿dy kawa³ek wolnego miejsca. Dziœ puchy. 

- Ciuchy umar³y, westchn¹³ ze smutkiem pan Kazimierz. -
A i Rembertów, jakiœ taki podsypiaj¹cy, jak ob³o¿nie chory. Ni-
by oddycha, ale ¿ycia w nim nie ma -  doda³. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Ciuchy w krzakach

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF i PCV
� listwy przypodłogowe

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

NAPRAWIAMY
	 pralki, lodówki, ch³odnie, zmywarki

domowe i przemys³owe
	 piekarniki, kuchnie mikrofalowe

i elektryczne
	 przezwajanie silników
	 elektronarzêdzia Bosch, Hilti i inne
	 sprzêt ogrodniczy i spalinowy
	 pompy – basenowe, zmywarkowe,

hydroforowe, g³êbinowe
	 cykliniarki
NAPRAWY OBJÊTE S¥ GWARANCJ¥
Dysponujemy w³asnym transportem

ul. Grochowska 108
pn.-pt. 9.00-18.00

tel. 022 673−07−07; 
0661−788−784

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

Dzieñ 30 sierpnia 2006 roku. Rezydencja ambasadora Turcji w Polsce, pana 
K. Ecvet Tecsana przy ulicy Królowej Aldony na Saskiej Kêpie. Tego to dnia,  Attaché
Si³ Zbrojnych Turcji, p³k. Orhan Gündüz z ma³¿onk¹ wydaj¹ przyjêcie z okazji Dnia
Si³ Zbrojnych Republiki Tureckiej. Wojsko w Turcji odgrywa wielk¹ rolê, bêd¹c gwa-
rantem suwerennoœci, demokracji i rozdzia³u religii (islamu) od pañstwa. W Turcji
nie ma ani wielo¿eñstwa ani prohibicji, a najpopularniejszym „drinkiem” Turków
jest „raki” czyli any¿ek w rodzaju francuskiego Pernod. To informacja od tureckie-
go biznesmena w Polsce, pana Fevzi Mentesa. 

Goœci mnóstwo. W rozmowach wiele o œcis³ych stosunkach Turcji z Polsk¹. Du¿o
uzupe³nieñ z tej historii. Wiadomo na przyk³ad, ¿e Turcja nigdy nie uzna³a rozbiorów
Polski i na wszystkich przyjêciach dyplomatycznych sta³o puste krzes³o zarezerwo-
wane dla polskiego pos³a. Ale pu³kownik w stanie spoczynku Tadeusz Wasiukiewicz,
by³y polski attaché wojskowy w Turcji, dodaje:„Kiedy mistrz ceremonii anonsowa³:
‘Pose³ Rzeczypospolitej Polskiej’, inny urzêdnik odpowiada³: ‘Jest w drodze’”.

Nastêpuj¹ przypadkowe, ale interesuj¹ce spotkania. Oto dwie piêkne kobiety
w rozmowie: Sylwia Mann prawnik z Kancelarii Sejmu i pani in¿ynier (tak jest)  Bal-
li Marzec, Kazaczka, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Kazachska” w Polsce, znaj-
duj¹cego siê w opozycji do obecnego prezydenta Kazachstanu, Nursu³tana Nazarba-
jewa. Trzeba mieæ wiele determinacji, ¿eby z nim walczyæ, poniewa¿ jest on fawory-
tem i Wschodu, i Zachodu ze wzglêdu na wielkie z³o¿a ropy naftowej i gazu, który-
mi Kazachstan dysponuje.    

Du¿o prawdziwych anegdot. Na przyjêciu jest mój dobry znajomy, Stanis³aw
Kwiatkowski, który w latach 60. ubieg³ego wieku by³ zastêpc¹ konsula polskiego
w Stambule (póŸniej konsulem). „Pewnego razu – opowiada - korpus konsularny
otrzymuje zawiadomienie, ¿e do Stambu³u przyje¿d¿a genera³-prezydent Charles de
Gaulle i ¿e ambasadorzy i konsulowie bêd¹ go witaæ na lotnisku. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
akurat mojego szefa w Turcji nie by³o, a wiêc honor witania de Gaulle’a przypad³
mnie. Zna³em dobrze francuski, czyta³em o de Gaulle’u wiele i w ogóle podziwia³em
go. Wiedzia³em, ¿e kiedy do mnie podejdzie, to poda mi rêkê, tak jak pozosta³ym
witaj¹cym, i pójdzie dalej. A ja go chcia³em przy sobie choæby na chwilê zatrzymaæ.
Mia³em, poza znajomoœci¹ francuskiego,  dwa atuty. Pierwszy to ten, ¿e wiedzia³em,
i¿ de Gaulle, nawet bêd¹c prezydentem, lubi gdy ktoœ siê do niego zwraca s³owami
„Mon General” („Mój Generale” czyli „Panie Generale”). Atut drugi, to ten, ¿e chêt-
nie wspomina swój pobyt w Polsce w latach 1919-1921, kiedy by³ cz³onkiem francu-
skiej misji wojskowej. Przygotowa³em wiêc sobie krótkie wyst¹pienie”. 

„Gdy genera³-prezydent do mnie podszed³, a turecki dyrektor protoko³u mnie
przedstawi³, ja siê wyprê¿y³em jak struna i zacz¹³em: ‘Mon General – Monsieur le
President de la Republique (dla pewnoœci wymieni³em oba tytu³y). Ju¿ jako m³ody
ch³opak podziwia³em Pana. Wiem, ¿e by³ Pan w Polsce  zaraz po odzyskaniu  przez
Polskê niepodleg³oœci  po pierwszej wojnie œwiatowej i ¿e chêtnie chodzi³ Pan na ka-
wê do kawiarni Bliklego (on na to, zdumiony: „Oui, je m’en souviens” – „Tak, przy-
pominam sobie”). Podziwiam Pana za walkê o wyzwolenie Francji. Wiem, ¿e po wy-
zwoleniu kraju by³ Pan premierem, ale ¿e w 1946 roku poszed³ Pan na wewnêtrzn¹
emigracjê polityczn¹, podobnie jak nasz marsza³ek Pi³sudski (w tym momencie de
Gaulle uœmiechn¹³ siê i powiedzia³: „Un peu plus longtemps” – „trochê d³u¿ej” – bo
Pi³sudski by³ „na wygnaniu”  tylko przez trzy lata, podczas gdy de Gaulle - przez lat
dwanaœcie). „Wreszcie – mówi mi  Kwiatkowski – podziêkowa³em de Gaulle’owi za
to, ¿e bêd¹c  prezydentem  Francji, uzna³ – 25 marca 1959 roku - granicê na Odrze
i Nysie jako pierwszy przywódca zachodni”. Na to de Gaulle: ‘Ma pan dobr¹ pamiêæ,
m³ody cz³owieku’. I po¿egna³ siê. A mnie zazdroœcili wszyscy dooko³a”. 

Oto jak siê wykorzystuje okazjê. Ale do ka¿dej przewidywalnej, przygotowaæ siê
warto. Opowieœæ na Saskiej Kêpie to potwierdza.  Zygmunt Broniarek

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.

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

Doktorowi
Ryszardowi Majkowskiemu
wyrazy szczerego ¿alu i wspó³czucia

z powodu œmierci

MAMY
sk³adaj¹ przyjaciele 

z „Mieszkañca”
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ul. Siennicka 22
Zapraszamy codziennie 

w godz. 8.00-19.00
w soboty 8.00-15.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18

„Ma³y Bazarek”)
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- Ubieg³oroczne, wybor-
cze zwyciêstwo PiS poci¹-
gnê³o do góry wielu samo-
rz¹dowców zwi¹zanych
z prawobrze¿n¹ Warszaw¹.
Tomasz Koziñski zosta³ wo-
jewod¹,  Gra¿yna Igna-
czak-Bandych - dyrekto-
rem w Ministerstwie Kul-
tury, Pawe³ Wypych – Pod-
sekretarzem Stanu, Kata-
rzyna Doraczyñska znala-
z³a siê w kancelarii premie-
ra, a pan zosta³ rzeczni-
kiem rz¹du...

- To naturalna kolej rzeczy,
kiedy ludzie realizuj¹ siê na
polu publicznym, ale moje
samorz¹dowe zaanga¿owa-
nie nie mia³o tu akurat zna-
czenia. Pe³nienie funkcji
rzecznika rz¹du zwi¹zane
by³o przede wszystkim z mo-
im zawodowym zaanga¿o-
waniem, najpierw w bran¿y
public relations, a potem
w sejmowy klub PiS, którego
by³em rzecznikiem. Ceniê
pracê w samorz¹dzie, jednak
w najbli¿szym czasie nie pla-
nujê startu w jakichkolwiek
wyborach. 

- Tak, jak czêœæ mie-
szkañców prawobrze¿nej
Warszawy wychowa³ siê
pan w ciasnym, pozbawio-
nym wygód, komunalnym
mieszkaniu. Czemu za-
wdziêcza pan swój sukces?

- To rzeczywiœcie by³y bar-
dzo trudne warunki mieszka-
niowe... Pracowitoœæ i obo-
wi¹zkowoœæ to cechy, które
bardzo ceniê i staram siê je

pielêgnowaæ. Bez nich trud-
no jest cokolwiek osi¹gn¹æ.

- Jak pan wspomina
okres „rzecznikowania”?

- Jako fantastyczne do-
œwiadczenie i wielkie wy-
zwanie, którego siê podj¹-
³em. Jednoczeœnie, nie ma
co ukrywaæ, jako czas nie-
mal¿e kator¿niczej pracy
i gigantycznego stresu.
Funkcja rzecznika rz¹du, je-
œli chce siê dobrze wykony-
waæ swoje obowi¹zki, zwi¹-
zana jest z 16-godzinnym
dniem pracy i dyspozycyj-
noœci¹ przez 24 godziny na
dobê, bez wolnych weeken-
dów i pod silnym ciœnieniem
z ka¿dej strony. Ci¹g³a adre-
nalina. Ale to w³aœnie powo-
duje, ¿e jak ju¿ zadanie jest
wykonane, to wspomina siê
je z wielk¹ satysfakcj¹. To
by³ bardzo wa¿ny okres
w moim ¿yciu. Z profesjo-
nalnego punktu widzenia
mo¿liwoœæ prawdziwego
sprawdzenia siê i zdobycia
nowych umiejêtnoœci. Pole-
cam.

- A, dziêkujê. Jak tylko
otrzymam tak¹ propozy-
cjê to obiecujê siê nad ni¹
powa¿nie zastanowiæ. By³
pan rzecznikiem premie-
ra, który odbiega³ wize-
runkiem od standardu za-
dufanego i sztywnego pol-
skiego polityka – uœmiech,
poczucie humoru, nie-
sztampowe sytuacje i pe-
wien luzik...Towarzyszy³
pan mu w wielu nietypo-

wych sytuacjach. Zdarza-
³o siê, ¿e coœ posz³o nie tak
lub tak bardzo was zasko-
czy³o, ¿e siê „zgotowali-
œcie” i razem wybuchali-
œcie œmiechem?

- Wielokrotnie wybuchali-
œmy œmiechem! Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e my nawet
¿artowaliœmy wspólnie na
niektórych konferencjach
prasowych i zapewniam, ¿e
nie by³y to ¿arty zaplanowa-
ne. Dobrze siê rozumieliœmy.
Natomiast, co do organizo-
wanych wydarzeñ, w wiêk-
szoœci jednak staraliœmy siê
planowaæ je profesjonalnie,
tak by nie musieæ siê potem
dziwiæ. Ale oczywiœcie pod-
czas wyjazdów ró¿ne rzeczy
siê zdarza³y.

- Razem z by³ym premie-
rem przeszed³ pan do sto-
³ecznego ratusza - jak bar-
dzo ró¿ni siê obecna praca
od poprzedniej?

- Je¿eli chodzi o tempo, to
ró¿ni siê niewiele. Zakres
obowi¹zków mam podobny,
aczkolwiek wykracza on po-
za media i politykê informa-

cyjn¹. Jestem pe³nomocni-
kiem ds. komunikacji spo-
³ecznej. W przysz³oœci chcie-
libyœmy spinaæ razem strate-
giê promocji miasta, konsul-
tacji spo³ecznych i politykê
informacyjn¹. To zadanie
roz³o¿one na d³ugi czas, ale
Warszawa w tych obszarach
potrzebuje dzisiaj strategii.
Moja funkcja zosta³a powo-
³ana po to, by rozpocz¹æ jej
budowê.

- W pisanym przez pana
internetowym blogu znala-
z³em zdanie: Media coraz
czêœciej, zamiast opisywaæ
rzeczywistoœæ, kreuj¹ j¹.
Jako dziennikarz pisma
spo³eczno-samorz¹dowego
nie bardzo siê zgadzam ¿e-
by pozostawiæ mediom wy-
³¹cznie rolê informacyj-
n¹...

- W tym rozumieniu kreo-
wanie dotyczy przede wszy-
stkim tabloidów, które czêsto
wymyœlaj¹ i opisuj¹ sprawy,
których nie by³o. Tworz¹ fik-
cyjne obrazy twierdz¹c, ¿e to
rzeczywistoœæ.

- Wróæmy na koniec do
samorz¹dowców – czy dziê-
ki temu, ¿e my, prawo-
brze¿ni, mamy teraz sto-
sunkowo wiele osób na tzw.
wysokich stanowiskach
mo¿emy liczyæ na jak¹œ cu-
down¹ odmianê w postrze-
ganiu przez w³adze pu-
bliczne prawobrze¿nych
dzielnic Warszawy? 

- Jestem przekonany, ¿e to
jeden z absolutnych prioryte-
tów. W ratuszu wielokrotnie
odbywa³y siê odprawy doty-
cz¹ce prawobrze¿nej czêœci
Warszawy, która siê zmienia
i staje siê miejscem bardzo
atrakcyjnym.

Rozmawiał Adam Rosiński

Z kwaterunku na salony
Rozmowa z Konradem Ciesio³kiewiczem, by³ym
radnym dzielnicy Wawer, rzecznikiem prasowym
rz¹du premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

Tajemnicza POstaæ
Odwiedzaj¹c informacyjnie internetow¹ stronê po³udniowo-

praskiej Platformy Obywatelskiej odkry³em, ¿e partii przyby³ no-
wy radny. A od przybytku g³owa nie boli. W³aœnie, a propos g³o-
wy... Jak wiêkszoœæ przedstawicieli p³ci brzydkiej jestem wzro-
kowcem (choæ nie kryjê, ¿e nie pozostajê obojêtny tak¿e na inne
bodŸce). I ten¿e mój zmys³ wzroku natychmiast wychwyci³ na
stronie PO pewn¹ niekonsekwencjê. Otó¿ pod ca³kiem przyjem-
n¹ fotk¹ ca³kiem przyjemnej radnej Anny Kotowskiej widnia³a
fotka Adama Grzegrzó³ki. Ten zestaw by³ OK. Ale pod Grze-
grzó³k¹ widnia³a jakaœ zaciemniona g³owa (o ile zaciemniona
g³owa w ogóle mo¿e widnieæ). 

Ki czjornyj czjort? – pomyœla³em w jêzyku, którego podstawy
usilnie wpajano mi w ca³kiem nieodleg³ej przesz³oœci - Batman?
Zorro? Fantomas jakiœ cholerny? A mo¿e, skoro to  strona PO,
to jest to postaæ ze s³ynnego gabinetu cieni? I nagle, przy tej za-
ciemnionej g³owie, dozna³em olœnienia! Z lewej strony, ca³kiem
niedaleko, zobaczy³em podpis: Marcin Stacha. To¿ to radny,
który niedawno opuœci³ PiS! – ucieszy³em siê, ¿e wiem o kogo
chodzi i zaraz po¿a³owa³em biedaka. – Ale¿ go ta polityka wypa-
li³a! 

W PiS-ie wygl¹da³ znacznie lepiej. A chwilê póŸniej nasz³a
mnie ogólna refleksja, ¿e pewnie jeszcze czekaj¹ nas ró¿ne zmia-
ny w przynale¿noœci do partii i ugrupowañ, i ¿e przy zmianie
barw warto jednak... zachowaæ twarz. rosa

REKLAMA REKLAMA



W minion¹ niedzielê w Ha-
li Sportowej przy ul. Siennickiej
odby³y siê XXIII Mistrzostwa
Polski Formacji Tanecznych.
Zainteresowanie imprez¹ by³o
tak du¿e, ¿e obejrzeæ mistrzo-
stwa mog³y jedynie osoby po-
siadaj¹ce specjalne zaproszenia.
Obawy organizatorów o to, ¿e
„Siennicka” siê przepe³-
ni by³y ca³kowicie uza-
sadnione, zwa¿ywszy ja-
k¹ popularnoœci¹ ostat-
nio ciesz¹ w naszym
kraju pokazy taneczne.
Co oczywiœcie w znacz-
nej mierze jest zas³ug¹
programu „Taniec
z gwiazdami”. Na Sien-
nickiej by³a mo¿liwoœæ
zaobserwowania na ¿y-
wo, jak pracuj¹ gwiazdy
tego programu – Iwona
Szymañska-Pavloviæ
i Piotr Galiñski. „Czarna
mamba”, zasiada³a w ju-
ry, a Piotr Galiñski by³
dyrektorem artystycz-
nym imprezy. 

O godz. 18.00 wywo-
³any przez prowadz¹c¹
imprezê Dorotê Well-
man i towarzysz¹cego
jej Tomasza Reindla, wicebur-
mistrz Pragi Po³udnie Antoni
Stradomski tanecznym krokiem
przeœlizgn¹³ siê do mikrofonu
i otworzy³ mistrzostwa. Przez
nastêpne trzy godziny hala wi-
rowa³a kolorami, têtni³a muzy-
k¹ i osza³amia³a choreografia-

mi. Gdy na parkiecie prezento-
wa³y siê jedne formacje, inne
w skupieniu æwiczy³y. – Dziew-
czyny! Macie najd³u¿sze i naj-
piêkniejsze nogi na œwiecie –
poka¿cie je! – Bart³omiej Szar-
¿anowicz, drugi trener „DCPK”
mobilizowa³ rozgrzewaj¹c¹ siê
m³odzie¿. 

Choæ napiêcie i emocje siêga-
³y zenitu, trener zachowywa³
zimn¹ krew. – No, nie s³ucha-
cie! Uk³ad do poprawki! Tyle
razy wam mówi³em, ¿e nie da
siê policzyæ do trzech, pomija-
j¹c cyfrê dwa! Jeszcze raz! Raz,
dwa, trzy... „Mieszkaniec”

z przyjemnoœci¹ obj¹³ imprezê
patronatem medialnym. Nie tyl-
ko dlatego, ¿e spodziewa³ siê
przepe³nionego artyzmem spek-
taklu, ale tak¿e ¿eby móc bez-
poœrednio kibicowaæ mistrzow-
skim formacjom z naszej dziel-
nicy. Mieliœmy a¿ trzech repre-
zentantów: „Kamion Dance”,
„DCPK” i „Kamyczki – Mini
„Kamion Dance”. A jeœli ju¿
mowa o kibicowaniu, to daj Bo-
¿e, ¿eby dyscypliny sportowe
mia³y tak ¿ywio³owo i tak fair
reaguj¹c¹ publikê. – Trzymam
kciuki za swoj¹ grupê – mówi³a

trzynastoletnia Kinga G³u-
szczak, rezerwowa tancerka
„Kamion Dance”, siedmiokrot-
nego Mistrza Polski. Kinga
przyzna³a, ¿e pomiêdzy jej for-
macj¹, a prawie bliŸniacz¹, ale
du¿o m³odsz¹ „DCPK” widaæ
coraz mocniejsz¹ rywalizacjê.

Tym razem jurorzy wy¿ej oce-
nili wystêpy „DCPK” (zdjêcie
na stronie 1). Formacja zosta³a
wicemistrzem Polski. 

Trzecie miejsce w tej katego-
rii zaj¹³ „Kamion Dance” (na
zdjêciu), a po³udniowopraskie
grupy pogodzi³a che³mska for-
macja „Takt-Zomar”, która wy-
gra³a mistrzostwa. W tañcach
standardowych w swoich kate-
goriach najlepsi byli „Lotos
Jantar” i „Jantar Elbl¹g”. W ka-
tegorii do lat 15 w tañcach laty-
noamerykañskich zwyciê¿y³a
„Gracja” z Krosna, a wicemi-

strzem Polski zosta³y
nasze, przebrane za dal-
matyñczyki, „Kamycz-
ki”. Ceremonia wrêcza-
nia nagród by³a równie
przyjemna, co samo ob-
serwowanie zawodów. 

Mateusz Mroz, bur-
mistrz Pragi Po³udnie,
razem z zastêpc¹ Anto-
nim Stradomskim, po-
zostawili na chwilê przy
stolikach swoje ma³¿on-
ki i blisko przez godzinê
dekorowali najlepsze
formacje. Trzeba wspo-
mnieæ, ¿e organizatorzy
turnieju nie poprzestali
jedynie na stronie tech-
nicznej zawodów. CPK
razem z po³udniowopra-
skim wydzia³em kultury
zorganizowa³o pod
wspólnym tytu³em

„W krêgu tañca latynoamery-
kañskiego” ogólnopolskie kon-
kursy – plastyczny, kompozytor-
ski i literacki. Laureatk¹ tego
ostatniego zosta³a m.in. Dorota
Ryst, której strofy przytoczyli-
œmy we wstêpie relacji. 

Adam Rosiński
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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 styczniu i maju 2007

wed³ug „starego programu”
(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
� Jêzyki obce
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)

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 ▲▲ Rabat 40%
04-823 Warszawa – ul. Zimowa 3

OKNO – PLUS+ tel/fax. 022 615-52-02
kom. 0601-87-77-17

OKNA – PARAPETY

Podejmujemy
„EKO Decyzjê”

W trosce o œrodowisko oraz zdrowie konsumentów
oprócz szerokiego asortymentu towarów

oferujemy równie¿
produkty ekologiczne posiadaj¹ce certyfikaty:

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W sprzeda¿y:
� nabia³: twaróg, ser ¿ó³ty,

jogurt, zsiad³e mleko
� wêdliny
� pieczywo
� m¹ka, makarony, kasze
� soki, d¿emy,

przetwory warzywne
� pasty, pasztety,

przetwory obiadowe
� ciasteczka, krakersy
� herbatki ekspresowe 

i sypkie
� owoce, chipsy jab³kowe
� owoce w zalewie 

alkoholowej
� piwo, wino 

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do sam-u spo¿ywczego

w DH „Universam” ul. Grochowska 207

� 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”

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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Zmiany w Radzie
Im bli¿ej wyborów, tym czêœciej dochodzi do
przetasowañ na lokalnej scenie politycznej.
Od pocz¹tku kadencji sta³y sk³ad w radzie
Pragi Po³udnie utrzymuje jedynie LPR.
W czasie ostatniej sesji rady dzielnicy wszystkich zaskoczy³

radny Jan Skwarski, który oficjalnie opuœci³ szeregi SLD. – Jeszcze
nie wiem, czy przyst¹piê do jakiegoœ innego klubu – powiedzia³
„Mieszkañcowi”, choæ uœmiech na jego twarzy zdradza³, ¿e tak na-
prawdê plany ma skonkretyzowane. Jan Skwarski od lat dzia³a³ sa-
morz¹dowo i spo³ecznie. By³ m.in. wspó³twórc¹ przyszkolnego ba-
senu na Kwatery G³ównej, za co zosta³ uhonorowany odznacze-
niem. Wczeœniej klub SLD opuœci³ Pawe³ Dwojak. Z Platformy
Obywatelskiej tak¿e uby³o dwóch radnych: Tomasz Lenarczyk
i Marek Zwierzyñski. Pierwszy deklarowa³, ¿e nie jest zaintereso-
wany startem w najbli¿szych wyborach. Zwierzyñski, którego
w PO nie chc¹ w³adze partii, zapewne z samorz¹du nie zrezygnuje.
Przesta³ istnieæ „jednoosobowy klub” SdPL. Tê partiê w radzie re-
prezentowa³ przebywaj¹cy od kilku miesiêcy w areszcie Andrzej K.
Niedawne odejœcie z klubu PiS radnych Krzysztofa £apiñskiego
i Marcina Stachy mo¿na by³o przewidzieæ wczeœniej. Od d³ugiego
czasu okreœlani byli mianem „niepokornych”. 

– Takie przetasowania to normalna sprawa, szczególnie przed
wyborami – mówi przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy, Krzysztof Mit-
kiewicz (LPR). – Trochê to utrudnia prowadzenie obrad szczegól-
nie w czasie podliczania g³osowañ. Ja sobie z tym radzê, ale czy po-
radz¹ sobie wyborcy? rosa

W piątą rocznicę tragedii
TTTTAAAAŃŃŃŃCCCCOOOOWWWWAAAALLLL IIII     WWWW    NNNNAAAASSSSZZZZEEEEJJJJ     HHHHAAAALLLL IIII

Myœl o tobie  jak tango têtni we mnie w me-
trum parzystym – jak to, co kiepsko skrywa
moja rozpiêta bluzka... – poetce z Saskiej
Kêpy, Dorocie Ryst uda³o siê uj¹æ ducha
tañca. Tancerze walcz¹cy w Hali Sportowej
na Siennickiej ujêli publikê.

11 wrzeœnia w rocznicê samolotowych zamachów na Amerykê
wieñce i kwiaty przy pomniku poœwiêconym polskim ofiarom
tragedii w WTC w Parku Skaryszewskim z³o¿yli: wojewoda
mazowiecki Tomasz Koziñski, prezydent Warszawy Kazimierz
Marcinkiewicz, ambasador USA Victor Ashe, by³y marsza³ek
Sejmu Marek Borowski oraz Zarz¹d i delegacja Rady Dzielnicy
Praga Po³udnie, przedstawiciele Policji i Stra¿y Po¿arnej.
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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

Ka¿dy w³aœciciel
psa powinien pa-
miêtaæ o systema-
tycznym odroba-
czaniu swojego
czworono¿nego
przyjaciela. Szcze-
gólnie wiosn¹ i je-
sieni¹ s¹ one, bo-
wiem okresami ro-
ku, kiedy orga-

nizm, zarówno ludzi jak i zwierz¹t, jest
os³abiony.

Tote¿ jest to czas, kiedy wzrasta iloœæ zacho-
rowañ psów i kotów, a szczególnie wyraŸny
jest wzrost zachorowañ na choroby paso¿ytni-
cze. Powodów jest
zapewne wiele, jed-
nak podstawowym
jest immunosupre-
sja tj. spadek odpor-
noœci organizmu.
W tym okresie na-
le¿y zadbaæ o to,
aby nasz czworo-
no¿ny podopieczny
zosta³ nale¿ycie za-
bezpieczony przed
gro¿¹cymi mu nie-
bezpiecznymi paso-
¿ytami. 

Zatem pojawia
siê problem glist,
o których wiêk-
szoœæ w³aœcicieli
zwierz¹t wie doœæ du¿o. Przeprowadzone bada-
nia dowodz¹, ¿e od 30 do 70% badanych osie-
dlowych piaskownic, alejek, skwerków i par-
ków zanieczyszczona jest jajami glist Toxoca-
ra. Niew¹tpliwie powodem takiego stanu jest
masowe zara¿enie zwierz¹t miêso¿ernych tymi
paso¿ytami, jak i brak wyobraŸni i dyscypliny
wœród ich w³aœcicieli. Bardzo wielu szczêœli-
wych posiadaczy zwierz¹t nie pamiêta bowiem
o systematycznym odrobaczaniu, nie mówi¹c
ju¿ o sprz¹taniu ich odchodów. Toxocara canis
(glista psia) i Toxocara cati (glista kocia) to ni-
cienie o d³ugoœci 4 - 10 cm i szerokoœci  3 mm.
G³ównym rezerwuarem i zarazem Ÿród³em za-
ka¿enia s¹ m³ode psy i koty. Najbardziej nara-
¿one s¹ zwierzêta m³ode tzn. do trzeciego mie-
si¹ca ¿ycia. Niektóre doniesienia kliniczne sza-
cuj¹, ¿e nawet 80% szczeni¹t zara¿onych jest
glistami. Szczeniêta takie wymiotuj¹, maj¹ wy-
raŸnie powiêkszony brzuszek, s¹ apatyczne,
anemiczne, oddaj¹ luŸny ka³, zawieraj¹cy nie-
rzadko domieszkê œluzu, niekiedy z krwi¹. Ma-

j¹ wyraŸne inklinacje do zmian krzywiczych.
Ich sierœæ jest matowa i ³amliwa. Przy znacznej
inwazji paso¿ytów dochodziæ mo¿e do nie-
dro¿noœci jelit, nawet ich perforacji. Zwierzêta
tak¿e wykazywaæ mog¹ padaczkopodobne ob-
jawy neurologiczne.

W przypadku zaka¿eñ cz³owieka larwami
glist Toxocara, dochodzi do ich wêdrówki i lo-
kalizacji w ró¿nych narz¹dach wewnêtrznych.
Z regu³y bowiem nie koñcz¹ one swojego roz-
woju, gdy¿ cz³owiek jest tylko ich ¿ywicielem
przejœciowym. St¹d te¿ u cz³owieka wyró¿nia
siê trzy zespo³y patogenetyczne, bêd¹ce na-
stêpstwem: a) wêdrówki larw glist; b) inwazj¹
jelita cienkiego i c) powik³aniami glistnicy.
Dominuj¹cymi objawami natomiast jest kaszel,

stany podgor¹czko-
we, bóle brzucha,
utrata wagi, po-
wiêkszenie w¹troby
i œledziony, wypry-
ski skórne, zapale-
nie naczyniówki
oka, stopniowy za-
nik i utrata wzroku,
a nawet zapalenie
mózgu. W naszych
warunkach klima-
tycznych staty-
stycznie najwiêcej
zaka¿eñ glistnic¹
obserwuje siê
u dzieci do 7, a na-
wet do 14 roku ¿y-
cia.

Z tych te¿ powodów bardzo wa¿ne jest sy-
stematyczne odrobaczanie psów i przestrze-
ganie podstawowych zasad higieny. Zalecany
terminarz odrobaczania psów: pierwsze - 10-
14 dzieñ ¿ycia; drugie - 4 tydzieñ ¿ycia; trze-
cie - 6 tydzieñ ¿ycia; czwarte - 3 miesi¹c ¿y-
cia; pi¹te - 6 miesi¹c ¿ycia; nastêpne, co 3
miesi¹ce; psy doros³e - profilaktycznie mini-
mum 1-2 razy w roku.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Pa, pa, paso¿yty

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

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�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

Angielski, Niemiecki, Angielski, Niemiecki, 
Francuski, W³oskiFrancuski, W³oski
dla DZIECI, M£ODZIE¯Y, DOROS£YCH

�� Kursy tradycyjne i intensywne
�� Grupy wed³ug poziomu i wieku

�� Przygotowanie do egzaminów
(FCE, CAE, PROFICIENCY, MATURA)

✔ Kursy specjalistyczne ✔ Zajêcia indywidualne 
✔ T³umaczenia dla firm ✔ Op³aty w ratach

✔ Wyjazdy jêzykowe do Wlk. Brytanii i Irlandii

Zapisy: w Gimnazjum nr 27, ul. Abrahama 10
sekretariat czynny 17.00-20.00

Zajêcia: Gimnazjum nr 27, ul. Abrahama 10
Szko³a Podstawowa nr 312, ul. Umiñskiego 12

tel./fax 671-44-66; 671-41-30; 
tel. kom. 0601 271 481, 0601 215 416

e−mail: teacher@teacher.net.pl www.teacher.net.pl  

SZPZLO Warszawa Praga-Po³udnie, Warszawa ul. Krypska 39

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE 

OCENY PREPARATÓW CYTOLOGICZNYCH 
OKRES OBOWI¥ZYWANIA UMOWY  OD  02.10.2006  R.  DO 31.12.2007 R.

NA TERENIE DZIA£ANIA SAMODZIELNEGO ZESPO£U PUBLICZNYCH ZAK£ADÓW  LECZNICTWA OTWARTEGO  
WARSZAWA PRAGA PO£UDNIE, WARSZAWA UL. KRYPSKA 39

Do konkursu mog¹ przyst¹piæ podmioty wymienione w art. 35 ust.1 pkt.  2 ustawy o ZOZ-ach,  posiadaj¹cy
kwalifikacje zawodowe do wykonywania œwiadczeñ zdrowotnych  w pracowni cytodiagnostycznej.

1.  Szczegó³owe warunki konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie:
oceny preparatów cytologicznych  bêd¹ dostêpne  w siedzibie SZPZLO Warszawa Praga-Po³udnie przy ul.
Krypskiej 39, 04-082 Warszawa w Biurze Promocji Zdrowia i Marketingu I p. pok. 102/ od dnia 14.09. 2006 r.
od godz. 8.30.

2.  Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w siedzibie SZPZLO przy ul. Krypskiej 39 w Kancelarii do
dnia  20. 09. 2006 r.  do godz. 15.00.

3.  Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 21.09.2006 r. o godz. 9.00  w siedzibie SZPZLO.
4.  Konkurs zostanie rozstrzygniêty do dnia  22.09. 2006 r. 

Wyniki konkursu zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci w siedzibie SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie. 
5.  Sk³adaj¹cy ofertê jest ni¹ zwi¹zany przez okres do 30 dni od daty up³ywu terminu sk³adania ofert.
6.  Oferentowi przys³uguje prawo do wniesienia skargi i protestu dotycz¹cego konkursu.
7.  Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do odwo³ania konkursu lub do zmiany terminów.

Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie

Podcienie s¹ charaktery-
stycznym elementem architek-
tury Osiedla TOR. Pod ich skle-
pieniem mieszkañcy parkuj¹
swoje samochody. Do realizacji
pomys³u rozbudowania si³owni
potrzebna by³a zgoda zarz¹dza-
j¹cej budynkiem wspólnoty

mieszkaniowej. Trudna sprawa
- w koñcu, kto dobrowolnie
zrezygnuje z zadaszonego, dar-
mowego miejsca parkowania?
A jednak siê uda³o. – Wszyscy
widz¹, ¿e wykonujemy potrzeb-
n¹ pracê z m³odzie¿¹ – mówi
Marian Ma³kowski z zarz¹du
TKKF Grochów. – M³odzie¿,
która szczególnie w tej okolicy
jest nara¿ona na ró¿ne pokusy,
ma gdzie wy³adowaæ swoj¹
energiê. Zara¿amy ich pasj¹ do
sportu, do dbania o w³asne cia-
³o i do systematycznej ciê¿kiej
pracy. To bêdzie owocowa³o
w przysz³oœci. Z tej si³owni nie
korzystaj¹ „pakerzy” i „karczy-
cha”. Nie ma tu te¿  wszecho-
becnego „koksu”. – Chodzi³em
do si³owni na Saskiej Kêpie –
mówi jeden z æwicz¹cych,

który jeszcze nie dorobi³ siê
znacznego przyrostu miêœni –
ale „pakerzy” g³upio siê do
mnie uœmiechali. �le siê tam
czu³em. Na Podskarbiñsk¹
przychodz¹ tak¿e dziewczêta.
Klub od wielu lat uczestniczy
w akcjach Zima i Lato w Mie-

œcie. – Przyda³oby siê troszkê
rozbudowaæ. Chocia¿ o te kilka
metrów kwadratowych... – m³o-
dzi ludzie chêtnie pokazuj¹, jak
widzieliby zagospodarowanie
podcieni (na zdjêciu). – Nam
wystarcz¹ trzy proste œciany –
zapewnia Marian Ma³kowski. 

Pomys³ zagospodarowania
podcieni dzia³acze przedstawili
w³adzom dzielnicy i ZGN. Idea
zosta³a pozytywnie oceniona
zarówno przez radn¹ Miros³a-
wê Terleck¹, jak i wiceburmi-
strza Pragi Po³udnie Antoniego
Stradomskiego. Jednak droga
do zrealizowania pomys³u mo-
¿e byæ nie³atwa. Pierwszym
problemem by³aby koniecznoœæ
przeszacowania wspólnoto-
wych udzia³ów, gdy¿ powsta³a-
by dodatkowa tzw. czêœæ

wspólna. Drugim problemem
jest to, ¿e wg obowi¹zuj¹cych
przepisów nie wystarczy wybu-
dowanie trzech œcian. Pomie-
szczenie musi spe³niaæ odpo-
wiednie normy i wymogi, a to
zwiêksza koszty, które fizycz-
nie poniós³by ZGN. Z drugiej
strony ZGN czerpa³by póŸniej
korzyœci, gdy¿ zwiêkszenie me-
tra¿u lokalu spowoduje wzrost
op³at czynszowych. – Mo¿e
dzia³acze i u¿ytkownicy klubu
mogliby wykonaæ czêœæ prac we
w³asnym zakresie? – zastana-
wia siê radny S³awomir Kali-
nowski. TKKF liczy na wspar-

cie dzielnicy. Dzia³acze nie kry-
j¹, ¿e bez pomocy samorz¹du
prowadzenie klubu w ogóle nie
by³oby mo¿liwe. – S¹ miesi¹ce,
w których trzeba do³o¿yæ do te-
go interesu – mówi¹ w chwi-
lach szczeroœci. – Siedzimy tu
z pasji i potrzeby pokazania
m³odzie¿y, ¿e s¹ inne sposoby
spêdzania wolnego czasu ni¿
wystawanie z butelk¹ piwa pod
klatk¹ schodow¹. 

Chwal¹ wspó³pracê z dzielni-
c¹, Oœrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej i administracj¹, dziêki
której ostatnio tak przebudowali
³azienkê, ¿e mogli tam zainsta-
lowaæ saunê. Czas poka¿e, czy
si³aczom z Podskarbiñskiej wy-
starczy si³y przebicia, aby posta-
wiæ upragnione trzy œciany.

Adam Rosiński

SIŁA SIŁACZY
Z si³owni TKKF Grochów przy ul. Podskar-
biñskiej stale korzysta przesz³o sto osób.
W wiêkszoœci jest to mieszkaj¹ca w pobli¿u
m³odzie¿. Czasami robi siê ciasno i dlatego
dzia³acze klubu myœl¹ o powiêkszeniu obiek-
tu poprzez zabudowanie czêœci przyleg³ych
do budynku podcieni.
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AUTO−MOTO kupię

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

KUPIĘ

�� AAAA Pocztówki, znaczki,
monety oraz inne przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84
�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948
�� ANTYKI - meble, obrazy, ze-
gary, pocztówki, znaczki oraz
monety i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, monety,
medale, banknoty, akcje.
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948

SPRZEDAM

� Meble kuchenne z ekspozycji,
tanio. Tel. 022 840-54-70; 

0510-487-594
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822
� Rury stalowe ci¹gnione wym. 20
x 1,5; 3000 mb., odcinki 6,5 mb.
Tanio. Tel. 022 872-03-76

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

� AAA Angielski, niemiecki, nau-
czyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Angielski. Tel. 0691-98-50-34
� ELF – autorski program naucza-
nia j. francuskiego dla dzieci i m³o-
dzie¿y. Tel. 022 613-36-64; 

0515-106-276
� Gitara, angielski – uczê tanio. 

Tel. 022 673-54-25; 
marmalik@interia.pl 

�� Fizmat – matury, studenci - do-
je¿d¿am, dr. Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³umacze-
nia przysiêg³e, techniczne, handlo-
we, finansowe. Tel. 022 815-44-91
� J. polski. Tel. 022 673-72-39
� J. polski – liceum, gimnazjum.
Tel. 022 617-62-48; 0603-911-048
� J. niemiecki, egzaminator okrê-
gowy, nowa matura, konwersacje,
szybka nauka � mówienia metoda
multimedialna � równie¿ termino-
logia medyczna. 
Tel. 022 610-02-84; 0501-122-145 

� LO dla Doros³ych. 
Tel. 022 498-65-95

� Matematyka – 25 z³/60 min. 
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567 
� Matematyka – podstawowa,
gimnazjum – nauczycielka. 

Tel. 022 671-16-14
� Szkolenia z zakresu BHP. 

Tel. 022 879-87-66
� Szko³a Policealna. 

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Mieszkanie – 2 pokoje, kuchnia,
umeblowane ul. Waszyngtona. 

Tel. 022 810-45-48; 
0506-63-62-58

� Poszukujê placu pod kontener
w rejonie ul. Czapelskiej. 
Tel. 022 499-20-62; 0889-134-972

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê ul. Zwyciêzców. 
Tel. 022 810-49-52

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób i Mienia
„Kobuz” sp. j. przyjmie do pracy
mê¿czyzn od 40 r. ¿ycia w górê –
od zaraz. Tel. 0605-730-180; 022
826-23-15

� Agencja Ochrony zatrudni mê¿-
czyzn do 50 lat. Zg³oszenia „Am-
ra” ul. Sosnowskiego 1. 

Tel. 022643-80-99 w godz. 9-14
� Lekarza stomatologa oraz spe-
cjalistê ortodoncji poszukujê do no-
wo otwieranego gabinetu na Gro-
chowie. Tel. 0501-047-153
� Opiekunki do chorych, dy¿ury
w domu pacjenta – Wawer, Weso³a,
Wilanów. Tel. 022 815-30-62
� Wynajmê stanowisko manicu-
rzystce wykonuj¹cej tipsy, ¿ele itp. 

Tel. 0501-725-376
� Z ORIFLAME jako konsultant-
ka, zarobisz tyle – ile potrzebuje
Twój domowy bud¿et. Zadzwoñ
pod przyjazny numer! 

Tel. 022 871-88-00

SZUKAM PRACY

� Przedszkolanka zaopiekuje siê
dzieckiem w swoim domu. 
Tel. 0609-762-685; 022 357-63-88

PRAWNE

�� Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we, porady. Wawer - Anin ul.
Ukoœna. Tel. 022 613-04-30; 

0603-807-481
� KANCELARIA – niedrogie po-
rady prawne – sprawy rodzinne,

spadkowe, lokalowe, nieruchomo-
œci, obs³uga firm – „Universam”
Grochów (nad bankiem). 

Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;
0693-444-108

�� KANCELARIA ADWOKAC-
KA – prawo cywilne, karne,
spadkowe, rodzinne – obs³uga.
Porady. Anin ul. Gajowa 2 A;
wtorki i czwartki 15.00-18.00.

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

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
� Domy z bali. Tel. 0888-708-650
�� Gara¿e blaszane, wiaty – od
1500 z³. Producent – transport –
monta¿¿ – gratis. Raty. 
Tel. 022 760-64-42; 0889-003-406
� Konsultacje dotycz¹ce zwrotu,
zasiedzenia, reprywatyzacji nieru-
chomoœci 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, hipo-
teczne i samochodowe, leasing.
Sprzeda¿ domów z bali. W-wa,
ul. Miñska 69, lok. 41. 

Tel. 022 870-27-83; 501 550 975
�� Kredyty na docieplanie budyn-
ków i inne. Tel. 0605-92-99-52
� Opieka nad grobami w Warsza-
wie – tanio i solidnie. 

Tel. 0500-336-607
� Odszkodowania powypadkowe. 

Tel. 0605-92-22-52

USŁUGI

� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie nie-
ruchomoœciami. Tel. 022 610-58-50; 

0607-838-608
� Alarmy, kamery, sieci kompute-
rowe. Tel. 0501-123-967
�� ANTENY – Telewizyjne i sate-
litarne, Cyfrowy Polsat 199,00 z³.,
35,00 z³/m-c oraz dekodery bez
abonamentu 400 programów – 15
polskich (Polonia, TV Trwam).
Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja. Tel. 022 815-47-25; 

0501 123 566
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
� Audyty energetyczne. 

Tel. 0605-92-22-52
� Automatyczne pralki, zmywarki
- krajowe, zachodnie. Naprawa.
Tel. 022 612-95-23, 0609 105 940
� Automatyczne pralki – naprawa,
tanio. 
Tel. 022 810-67-92; 0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
�� Dachbud – oferuje sprzeda¿
i monta¿ pokryæ dachowych najlep-
szych firm. Warszawa-Rembertów,
al. gen. Chruœciela 8. 

Tel./fax. 022 673-44-24; 
0601-215-778

� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
Tel. 022 642-96-16

�� Elektryczne. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Elektryczne. Tel. 022 810-29-77
� Elektryk. Tel. 022 870-27-39; 

0502-208-813
� Elektryk – uprawnienia.
Tel. 022 813-77-82; 0502-443-826
� FOCUS SERVICE - naprawa te-
lewizorów w domu klienta. 
Tel.022 613-62-96; 0603-40-90-20
� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana
– us³ugi na miarê, przeróbki, wszel-
kie naprawy ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
� Futra – szycie, przeróbki ul. Do-
kerów 11. Tel. 022 611-96-59
��Gaz, hydraulika 24 h, awarie pie-
ca, termy, kuchni, pod³¹czenia, prze-
róbki, naprawy. Tel. 022 610-88-27; 

0604-798-744
� Gaz, hydraulika - awarie 24 h.,
naprawa pieca, kuchni, termy,
pod³¹czenia, przeróbki. 
Tel. 022 610-72-31; 0502-320-728
��Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, pane-
le, gwarancja – Firma G³owacki.
Tel. 022 615-58-13, 0504 61 88 88
��Hydrauliczne. Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Hydraulik. Tel. 022 815-66-60, 

0502-031-257
� Hydraulik. Tel. 0502-031-257; 

022 815-66-60
� Hydrauliczne, gazowe – osobi-
œcie. Tel. 022 610-81-21; 

0607-773-106
� Hydraulika, glazura, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.-Gaz.,
C.O. Tel. 022 613-82-96; 

0696-321-228
� Kolorowa odzie¿ robocza – pro-
ducent. Obuwie, rêkawice, fartuchy,
odzie¿ dla gastronomii, 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 

� Licencjonowane zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

Tel. 0605-92-22-52
� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 022 610-05-30; 

0604-910-643
�Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97; 0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 022 612-01-95
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja. 
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek – ta-
nio. Tel. 022 644-23-12; 

0697-120-312 
� Naprawa pralek, emeryci – 50%
taniej. Tel. 022 672-95-50
�� Okna i drzwi PCV i drewniane
rolety, ¿aluzje, moskitiery – sprze-
da¿, monta¿, raty. 
Tel./fax 022 615-30-05; 0605-956-640

�� Poprawki krawieckie – tanio.
ul. Fieldorfa 10/324
� PRANIE DYWANÓW – vertica-
le, tapicerki meblowej i samocho-
dowej. Schniêcie 3 godz. Dojazd
gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147 
�� Przeprowadzki z pakowaniem,
tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
� Przy³¹cza wodoci¹gowe, budo-
wa, usuwanie awarii, legalizacja. 

Tel. 0606-743-873 
�� REMONTY, przeprowadzki. 

Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³atnie
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)
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. Tel. 0 22 810-38-04; 

0602-126-214
��Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88

RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywatnych.
Rachunki. Tanio, solidnie, szyb-
ko. Tel. 0507-080-611
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³ada-
nie, cyklinowanie, lakierowanie –
osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
��¯aluzje, verticale, rolety, moski-
tiery – producent – monta¿, ser-
wis. Rabat dla emerytów i renci-
stów. ul. Komorska 42 godz. 9.00-
17.00; Tel./fax. 022 870-36-37; 

022 497-98-80; 
www.rosko.waw.pl

� ¯aluzje verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety, monta¿,
naprawa, hurt, pranie verticali. 

Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
drzewa i mebli. Tel. 022 610-88-27; 

0888-651-163

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psycholo-
dzy. Pracownia Psychologiczna. 

Tel. 022 612-16-60
� Sanatoria na Bia³orusi k/Brzeœcia,
15 dni – 975 z³. Tel. 022 672-22-35; 

022 845-18-06

ZWIERZĘTA

�� TRESURA I HOTEL DLA
PSÓW. 
Tel. 0601-274-674; 022 779-41-00

Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37

Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywat-
nych. Rachunki. Tanio, soli-
dnie, szybko. Tel. 0507-080-611
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Skup Czapelska – nieodp³atnie
odbiera zu¿yty sprzêt AGD,
z³om w ka¿dej postaci, makulatu-
rê, st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 (700-2000)

NIERUCHOMOŚCI
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

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

„SPO£EM” 
WSS PRAGA PO£UDNIE

firma z 70-letni¹ tradycj¹

poszukuje kandydatów na stanowisko

KIEROWNIKA SKLEPU
Od kandydatów oczekujemy:
� doœwiadczenia w handlu
� odpowiedzialnoœci i zaanga¿owania
� umiejêtnoœci pracy w zespole
� zarz¹dzania zespo³em sprzedawców
� kierowania bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ sklepu

Aplikacje uprzejmie prosimy kierowaæ pod adresem biura:
„Spo³em” WSS Praga Po³udnie

04-077 Warszawa ul. Grochowska 207
tel. 022 810-83-71; 022 810-09-79

e-mail:dzkadr@spolempraga.com.pl

S.M. „Przyczó³ek Grochowski” wynajmie
LOKALE U¯YTKOWE

w pawilonie wolnostoj¹cym przy Trasie £azienkowskiej
– o powierzchni 122 m kw. 

w budynku mieszkalnym na parterze 
– o powierzchni 390 m kw.

Telefon 022 813-00-16

KREDYTY
�� hipoteczne ��
�� gotówkowe ��
�� samochodowe ��

W-wa ul. Sulejkowska 29
(okolice Pl. Szembeka)

tel. 022 879-78-77; 0606-145-200
e-mail: bstolarczuk@op.pl

MATEMATYKA
� przygotowanie do matury
�� egzamin gimnazjalny
�� korepetycje wyrównawcze
�� zajêcia dla uczniów z dysleksj¹

prowadzi nauczyciel dyplomowany,
autor popularnego podrêcznika
i zestawów zadañ maturalnych

OS. GOC£AW tel. 022 613 64 76         www.matmiz.pl
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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

ZAPRASZA NA NAUKÊ P£YWANIA
DZIECI – M£ODZIE¯ - DOROŒLI

� p³ywanie rekreacyjne, 
� æwiczenia na osteoporozê,
� nauka p³ywania dla seniorek, 

� si³ownia  � sauna,
wynajem basenu

PARKING BEZP£ATNY

tel. 022 619-27-59; 022 818-83-81; fax 022 619-88-08
http://www.naka.waw.pl

„ N a m y s ³ o w s k a ”  S p .  z  o . o .
Wa r s z a w a ,  u l .  N a m y s ³ o w s k a  8

BASEN 
DLA KAŻDEGO

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)
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Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

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

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15
zaprasza 

codziennie w godz. 700-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych
�� challange
�� turnieje
�� kawiarenka i rodzinna atmosfera
tel. 022 610−65−23

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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DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR

cieszy, nawet ta najbardziej uci¹¿liwa. Janusz
Ostrowski jest tu od lat oœmiu, ale ju¿ dorobi³
siê dyplomu za jeden z najpiêkniejszych
ogródków. Jego dzia³ka jest typowo rekrea-
cyjna – domek z tarasem, a wokó³ drzewa
owocowe i krzewy ozdobne. Wszystko rów-
no przyciête i zadbane. Dzia³ka to obowi¹-
zek, ale dla pana Janusza obowi¹zki nie s¹ ni-
czym strasznym. Franciszek Zembrzuski
uprawia ogródek od lat 40. ma g³ównie wa-
rzywa. Plony z dzia³ki zbiera i trzy razy w ro-
ku. - Najpierw jest sa³ata – mówi. - Po sa³a-
cie druga sa³ata, a potem szczypiorek. 

Dla wszystkich dzia³kowiczów przyjœcie
na w³asn¹ dzia³kê to wielka radoœæ w ¿yciu.
W koñcu przed laty by³y to tak zwane tanie
wczasy dla emeryta. Zima jest wiêc naj-
smutniejszym okresem dzia³kowców.
A wiosna tym czasem, którego doczekaæ siê
wprost nie mog¹. W sezonie spêdzaj¹ tu
90% wolnego czasu. Andrzej Morka mówi,
¿e jego znajomi, gdy s³ysz¹ o imieninach to
zawsze pytaj¹, czy na dzia³ce. Bo rzadko
kto chce przyjœæ do mieszkania, skoro mo¿-
na spotkaæ siê tu gdzie dooko³a jest zielono.
Owszem, s¹ i k³opoty – nazywaj¹ siê z³o-
dzieje. Bo dzia³ki s¹ terenem zamykanym
tylko na noc, a w ci¹gu dnia otwartym dla
spacerowiczów. Dzia³kowcy nie chc¹ zre-
szt¹, by by³y zamykane i w dzieñ. W koñcu
uprawiaj¹ swoje ogródki dla siebie, ale i po
to, by cieszyæ oczy tych, którzy lubi¹ tu spa-
cerowaæ. 

Niestety wielu jest takich, którzy spaceru-
j¹, by rozeznaæ siê, co gdzie jest fajnego do
ukradzenia. Gin¹ i roœliny i owoce czy wa-
rzywa i mienie ruchome. No i co jakiœ czas –
zw³aszcza zim¹ – pojawiaj¹ siê „dzicy loka-
torzy”. Kiedy tylko mieszkaj¹ i nic nie zni-
szcz¹ - da siê prze¿yæ. Gorzej, gdy puszczaj¹
z dymem altankê. 

Dzia³kowicze wspólnie spotykaj¹ siê raz na
jakiœ czas w œwietlicy. Tym razem 

9 wrzeœnia spotkali siê na dzia³kowych do-
¿ynkach, czyli Dniu Dzia³kowca. Najbardziej
zas³u¿onym dzia³kowcom wrêczono odznaki
(srebrn¹ dosta³ Andrzej Morka), ksi¹¿ki, pre-
numeraty pisma Dzia³kowiec i pami¹tkowe
dyplomy. Potem na wszystkich czeka³ poczê-

stunek – kie³basa z grilla, chleb ze smalcem
i piwo, ale te¿ to, co zebrali z dzia³ek. Dlate-
go sto³y ugina³y siê od gruszek, porzeczek,
dyñ, pomidorów, ogórków, papryk, winogron
i mnóstwa p³odów rolnych, których nazw
zwyk³y œmiertelnik nie nawyk³y do pracy na
dzia³ce po prostu nie zna. Dzia³kowicze roz-
poczêli rozmowy w podgrupach. Wtedy oka-
za³o siê, ¿e wszystkim spêdza sen z powiek
tylko jedna myœl, ¿e któregoœ dnia dzia³ki
znikn¹ z planu miasta, a tym samym z po-
wierzchni ziemi. W koñcu ju¿ dwukrotnie by-
³y na nie zakusy. Utrata ca³ej dzia³ki jest wiêc
powa¿niejszym problemem ni¿ z³odziej,
który raz na jakiœ czas w³amie siê i wyniesie

narzêdzie ogrodnicze. Wszyscy dzia³kowicze
marz¹, by dzia³ki przy Waszyngtona trwa³y
tak jak Owsiakowa Wielka Orkiestra Œwi¹-
tecznej Pomocy – do koñca œwiata i jeden
dzieñ d³u¿ej. 

Małgorzata Karolina Piekarska
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DOZYNKI w ogrodach

Dlaczego? OdpowiedŸ na to pytanie doskonale
znaj¹ ci Czytelnicy, którzy odwiedzili ju¿ to miej-
sce. Zaœ tym Czytelnikom, którzy jeszcze do parku
nie zajrzeli przedstawiamy mini fotoreporta¿
z pierwszego dnia funkcjonowania parku. Wszyst-
kich mieszkañców Pragi Po³udnie i oœciennych
dzielnic zapraszamy na jego oficjalne otwarcie,
które odbêdzie siê 17 wrzeœnia o godz. 14.00. Uro-
czystoœæ rozpocznie koncert Chóru Reprezentacyj-
nego Zespo³u Artystycznego Wojska Polskiego, po
którym z programem artystycznym wyst¹pi An-
drzej Rybiñski. Chocia¿ park jest, jak mówi¹ dzieci
„œwietny” to prowadzenie czêœci artystycznej uro-
czystego otwarcia powierzono „Kiepskiemu” – zna-
komitemu aktorowi Andrzejowi Grabowskiemu,

znanemu m.in. z roli g³owy rodziny w serialu „Œwiat
wed³ug Kiepskich”. Imprezê zakoñczy pokaz
sztucznych ogni.

Godzina 8.00
Wiceburmistrz Pragi Po³udnie Jaros³aw Jankow-

ski (na zdjêciu z prawej) i kieruj¹ca Wydzia³em
Ochrony Œrodowiska El¿bieta Kiedrowicz Gwadera
(na zdjêciu) dokonuj¹ ostatniego sprawdzenia urz¹-
dzeñ i wyposa¿enia parku. W ostatnich urzêdowych

czynnoœciach towarzysz¹ im przedstawiciele wyko-
nawcy robót i firmy ochroniarskiej przejmuj¹cej
nadzór nad parkiem. Za chwilê zostan¹ otwarte bra-
my i do parku wejd¹ pierwsi mieszkañcy.

Godz. 15.00
Dzieci okupuj¹ wszystkie parkowe atrakcje.

Wspinaj¹ siê po wysokim na 6 m „paj¹czku”,
krêc¹ na karuzelach, k¹pi¹ w fontannie, zdoby-
waj¹ drewniany zamek, huœtaj¹ w wielkim „wi-
klinowym” koszu, przerzucaj¹ w piaskownicy
tony piasku, balansuj¹ na linowym mostku...
M³odzie¿ rozgrywa pierwsze mecze pi³ki no¿nej
na nowoczesnym boisku, a doroœli odpoczywaj¹

na ³awkach i przy stolikach do gry w szachy
i „Chiñczyka”.

Godz. 21.00
Z podœwietlanego boiska schodz¹ ch³opcy

z Kamionka i Grochowa. Choæ standardowy
mecz trwa 90 minut oni grali... 6 godzin.Od za-
chodu s³oñca minê³o ju¿ du¿o czasu, a parkowy-
mi alejkami wci¹¿ przechadzaj¹ siê rodziny z ma-
³ymi dzieæmi. „Sienkiewiczowska” para, Oleñka
i Jêdruœ, zadumana zatrzyma³a siê przy fontannie,
która lada moment zaœnie, tak jak i ca³y park. Do-
branoc. A w³aœciwie – „do jutra”, bo nie sposób
znów nie odwiedziæ tego miejsca. rosa

Pierwszy dzień w OPArKu
Pierwszego wrzeœnia w³adze Pra-
gi Po³udnie udostêpni³y mie-
szkañcom zrewitalizowany Park
im. Obwodu Praga Armii Krajowej
(OPAK) przy zbiegu ul. Grochow-
skiej i Podskarbiñskiej. „Mieszka-
niec” wszed³ do parku rano i nie
chcia³ wyjœæ a¿ do wieczora. 

Ciasno w Muszli
Na pocz¹tku wrzeœnia w Muszli Koncertowej
Parku Skaryszewskiego odby³a siê „Biesiada
poetycka”, impreza, w menu której g³ównymi
daniami by³y legendy poezji œpiewanej – An-
tonina Krzysztoñ, Wolna Grupa Bukowina
i Czerwony Tulipan. Za aperitif i deser jedno-
czeœnie robi³ Piotr Ba³troczyk.

Osiemset krzese³ek w parkowym amfiteatrze bardzo szybko
zape³ni³o siê biesiadnikami. Z braku miejsc siedz¹cych kolejne
czterysta osób uczestniczy³o w imprezie na zasadzie „standing par-
ty”, czyli na stoj¹co. 

- Tak szczelnie wype³niona publicznoœci¹ Muszla by³a tylko
w czasie koncertu Kazika! – z zadowoleniem komentowa³ frekwen-
cjê Dariusz Brzóskiewicz, naczelnik po³udniowopraskiego Wy-
dzia³u Kultury. Œwiat³a scenicznych reflektorów dziwnie wspó³gra-
³y z niezliczon¹ iloœci¹ œwieczek, z których organizatorzy u³o¿yli
napis „Biesiada poetycka”. – Bywa³em tutaj w latach 80. – powie-
dzia³ „Mieszkañcowi” prowadz¹cy imprezê Piotr Ba³troczyk. –
Sporo siê zmieni³o. Muszla wy³adnia³a. A publicznoœæ macie rewe-
lacyjn¹. 

Fakt, ¿e praktycznie nie trzeba by³o rozgrzewaæ przyby³ych
na koncert widzów, którzy od pocz¹tku dali siê porwaæ nastro-
jowej muzyce i poetyckim tekstom. Reagowali ¿ywio³owo za-
równo na wystêpy gwiazd, jak i ¿artobliw¹ konferansjerkê Ba³-
troczyka. – I niech wam tak zostanie do koñca ¿ycia! – Antoni-
na Krzysztoñ, po drugim „bisie” ¿yczy³a rozentuzjazmowanej
publicznoœci. 

Strofy œpiewanej poezji przez ca³y wieczór unosi³y siê nad Je-
ziorkiem Kamionkowskim. Dope³nia³y magi¹ odbijaj¹c¹ siê w lu-
strze wody czerwieñ zachodz¹cego nad Zielenieck¹ s³oñca, która
przebija³a siê wœród mgie³ sun¹cych po tafli jeziora... ar
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

Goc³aw-Iskra, 
ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99
od pon. do pt. w godz. 1600-2000

zapisy do 16 tel. 022 615 59 62
tel./fax 022 613 67 76

Pokonaæ rwê barkow¹
Pacjenci chwal¹ jego profesjonalizm i ciep³y
do nich stosunek. Wspó³pracuje z kilkoma
warszawskimi szpitalami. Od dziesiêciu lat
jest dyplomowanym masa¿yst¹ i rehabilitan-
tem. Z Jackiem Twarowskim rozmawiamy
dziœ o rwie barkowej.

- Jak - najkrócej - okreœli³by Pan to dotkliwe schorzenie?
- Jest to doœæ powszechna choroba, nazywana równie¿ rw¹ ra-

mienn¹, spowodowana zmianami zwyrodnieniowymi krêgos³upa
w odcinku szyjnym. Podobnie jak rwa kulszowa, o której rozma-
wialiœmy przed rokiem, jest zaliczana do korzeniowych zespo³ów
bólowych. Choroba mo¿e wyst¹piæ w ka¿dym wieku, charaktery-
zuje j¹ silny ból karku i ramienia.

- Jakie s¹ przyczyny rwy barkowej? 
- Mówi¹c nieco ¿artobliwie - zmêczenie materia³u. Zu¿ycie krê-

gos³upa to jedna z przyczyn schorzenia. Czêsto wystêpuje u kobiet
w okresie pomenopauzalnym i ma zwi¹zek z zaburzeniami gospo-
darki hormonalnej. Niedobory estrogenu s¹ odpowiedzialne za po-
wstawanie osteoporozy, która polega na zmianie struktury koœci.
Staj¹ siê one mniej gêste, porowate i co siê z tym wi¹¿e, bardziej
podatne na schorzenia m.in. rwê barkow¹, czêœciej równie¿ docho-
dzi do z³amañ. U osób m³odych rwa barkowa mo¿e powstaæ wsku-
tek ciê¿kiej pracy, obci¹¿aj¹cej krêgos³up w taki sposób, i¿ docho-
dzi do zmian w obrêbie krêgos³upa szyjnego. 

- Jaki jest mechanizm powstawania schorzenia?
- Zwyrodnieniu ulega kr¹¿ek miêdzykrêgowy, to zaœ powoduje

wypadniêcie lub uwypuklenie j¹dra mia¿d¿ystego, które stanowi
wewnêtrzn¹, miêkk¹ czêœæ kr¹¿ka. Pojawia siê ucisk korzeni uner-
wiaj¹cych miêœnie ramienia i ca³ej koñczyny górnej. Ten ucisk czê-
sto prowadzi do zmian zapalnych, dodatkowo nasilaj¹cych proces
chorobowy.

- Jak rozpoznaæ u siebie atak rwy barkowej? 
- Och, trudno go przeoczyæ. Pojawia siê ból karku i ramienia, na-

silaj¹cy siê podczas ruchów g³owy i np. podczas kaszlu czy kicha-
nia. Ból promieniuje i rozlewa siê na ca³¹ koñczynê górn¹. Zale¿-
nie od miejsca uszkodzenia krêgos³upa ból promieniuje do bocznej,
tylnej lub przyœrodkowej powierzchni ramienia. Dolegliwoœci
bólowe powoduj¹, ¿e miêœnie s¹ napiête i przykurczone. Ból mo¿e
obejmowaæ równie¿ plecy (najczêœciej okolice ³opatki) i przedni¹
powierzchniê klatki piersiowej. Dolegliwoœci bólowe pojawiaj¹ siê
zazwyczaj rano, po przebudzeniu, czêsto nagle. Mog¹ im czasem
towarzyszyæ niedow³ady (zmniejszona ruchomoœæ) miêœni i zabu-
rzenia czucia w postaci mrowienia i pieczenia, tzw.  parestezje.  

- Jak postêpowaæ, kiedy ju¿ rozpoznamy u siebie atak rwy ra-
miennej? 

- Nie nale¿y wykonywaæ gwa³townych ruchów g³ow¹, unikaæ
ciê¿kich prac fizycznych czy d³ugotrwa³ej jazdy samochodem.
Z pewnoœci¹ nie obejdzie siê bez pomocy lekarza. Jeœli choroba
przebiega ³agodnie stosuje siê leczenie salicylanami i lekami
zmniejszaj¹cymi napiêcie miêœni. Lekarz mo¿e zaleciæ zastoso-
wanie ko³nierza ortopedycznego. W ostrym przebiegu rwy ra-
miennej stosuje siê kuracjê sterydow¹. Kiedy ju¿ nic nie poma-
ga, pacjent musi siê poddaæ leczeniu operacyjnemu, polegaj¹ce-
mu na usuniêciu wysuniêtego j¹dra mia¿d¿ystego. Ale jest to
ostatecznoœæ. Warto wiêc uczuliæ siê na pierwsze symptomy cho-
roby i oddaæ siê w rêce doœwiadczonego masa¿ysty, oczywiœcie
po ust¹pieniu silnego bólu. Wykonujê specjalistyczne masa¿e
i uczê æwiczeñ koryguj¹cych postawê i wzmacniaj¹cych miêœnie
krêgos³upa. 

Nie nale¿y siê ³udziæ - ust¹pienie bólu nie oznacza wyzdrowie-
nia. Rwa barkowa wykazuje tendencjê do nawrotów, dlatego warto
skorzystaæ ze zbawiennego wp³ywu r¹k Jacka Twarowskiego.
I bezwarunkowo nale¿y zastosowaæ siê do jego zaleceñ w kwestii
w³aœciwej rehabilitacji. 

Rozmawiała: E.G.
Masa¿e i æwiczenia rehabilitacyjne Jacka Twarowskiego to zna-

komite wsparcie dla leczenia farmakologicznego, niezawodna pro-
filaktyka chorób - m.in. rwy barkowej. 

Ze szczegó³ami terapii mo¿na siê zapoznaæ na stronie www.gabinet.
strona.pl. Zapisy do Gabinetu „Zdrowie” Jacka Twarowskiego
przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79 pod nr telefonu: 022 610- 06-73. 

Wystawiam rachunki za wykonanie masa¿u zgodnie z ustaw¹
o ordynacji podatkowej. AS 2006  
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SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

- Wiêkszoœæ ludzi przyzna-
je, ¿e technologia cyfrowa
zdzia³a³a cuda w jakoœci filmów
video (cyfrowe odtwarzacze vi-
deo, kamery i DVD) i muzyki
(p³yty kompaktowe, mini dyski
itd.) Czy prze³om ten dotyczy
tak¿e aparatów s³uchowych?

- Rzeczywiœcie, nowoczesna
technologia cyfrowa nie ominê-
³a tak¿e bran¿y aparatów s³u-
chowych. Pierwszy na œwiecie
cyfrowy aparat s³uchowy zosta³
wprowadzony na rynek przez
firmê Oticon, a mia³o to miej-
sce w 1996 roku. Od tamtej po-
ry doœæ znacznie zmieni³y siê
proporcje i w chwili obecnej
tradycyjne aparaty analogowe
coraz silniej wypierane s¹ przez
modele przetwarzaj¹ce dŸwiêk
cyfrowo.

- Na czym tak naprawdê po-
lega ta ró¿nica, bo na pierwszy
rzut oka aparaty wygl¹daj¹ tak
samo, maj¹ s³uchawkê, mikro-
fon itd.?

- Oczywiœcie, wszystkie apara-
ty s³uchowe maj¹ pewne cechy
wspólne. DŸwiêk wpada przez
mikrofon, zostaje przetworzony
i wzmocniony, a potem dostar-
czony do odbiornika (g³oœnika).
Gdy aparat znajduje siê we-
wn¹trz ucha, s³uchawka przesy³a
dŸwiêk bezpoœrednio do przewo-
du s³uchowego. Gdy aparat znaj-
duje siê za uchem, sygna³ biegnie
dŸwiêkowodem do wk³adki
usznej. Stamt¹d jest przesy³any
do przewodu s³uchowego.
W aparatach analogowych
dŸwiêk jest przetwarzany elek-

tronicznie za pomoc¹ miniaturo-
wych obwodów. Jedynym pro-
blemem jest to, ¿e im bardziej
dŸwiêk ma zostaæ przetworzony,
tym wiêcej potrzeba obwodów.
A z ka¿dym dodatkowym obwo-
dem zwiêksza siê ryzyko szu-
mów i zniekszta³ceñ. W apara-
tach cyfrowych dŸwiêk zostaje
przekszta³cony na cyfry (0 i 1) do
dalszej obróbki – tak jak w kom-
puterze. Jak tylko zostanie prze-
tworzony, ponownie zamienia siê
w analogowy sygna³ akustyczny,
który s³yszymy. Technologia cy-
frowa pozwala nam zatem mani-
pulowaæ dŸwiêkiem na ró¿ne
sposoby bez ryzyka pogorszenia
jego jakoœci.

- A jakie to ma znaczenie dla
u¿ytkownika aparatu? 

- W porównaniu z aparatami
analogowymi, aparaty cyfrowe
zapewniaj¹ lepsz¹ ogóln¹ jakoœæ
dŸwiêku. Mo¿na je dostosowaæ
indywidualnie w zale¿noœci od
ubytku s³uchu i potrzeb pacjenta.
S¹ tak zaprojektowane, by u³a-
twiaæ porozumiewanie siê. Mowa
to bardzo z³o¿ony sygna³ do prze-
tworzenia, ale technologia cyfro-
wa obchodzi siê z nim niezwykle
delikatnie – nie dodaj¹c zbêd-
nych elementów – tak, aby pozo-
sta³ ¿ywy i wyraŸny.

- Jesteœmy przyzwyczajeni, ¿e
to co dobre, to drogie. Czy staæ
nas, zatem na taki wydatek?

- Zaawansowane technologicz-
nie cyfrowe aparaty s³uchowe do-
stêpne s¹ dzisiaj w wielu przedzia-
³ach cenowych i staæ na nie prawie
ka¿dego. Wiêkszoœæ firm oferuje
swoim klientom atrakcyjne syste-
my sprzeda¿y ratalnej, trzeba tak-
¿e pamiêtaæ o czêœciowej refunda-
cji takiego zakupu przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Podstawo-
we pytanie jest jednak inne: czy
traktuje siê taki zakup jako inwe-
stycjê we w³asne zdrowie. Tech-
nologia cyfrowa dostarcza bo-
wiem wielu dodatkowych korzy-
œci i daje mo¿liwoœæ optymalnego
dopasowania do indywidualnych
potrzeb pacjenta. Aparaty cyfrowe
mog¹ np. redukowaæ niepotrzebne
dŸwiêki, takie jak ha³as otoczenia
czy sprzê¿enie, przy jednocze-
snym wzmocnieniu dŸwiêków
mowy itd. Za to wszystko warto
zap³aciæ.

- A jeœli kogoœ nie staæ, czy
powinien siê poddaæ?

- Aparaty cyfrowe staj¹ siê co-
raz powszechniejsze, ale ci¹gle
jeszcze dostêpne s¹ na rynku
sprawdzone, tañsze rozwi¹zania
analogowe. Z w³asnego podwór-
ka mogê powiedzieæ, ¿e np. wy-
produkowane przez firmê Oticon
aparaty z serii Swift nale¿¹ do
najbardziej niezawodnych apara-
tów analogowych i wci¹¿ znajdu-
j¹ wielu nabywców w kraju i na
œwiecie. W ¿adnym wypadku nie
nale¿y siê poddawaæ; problemo-
wi niedos³uchu nale¿y stawiæ
czo³a: bezp³atna wizyta w punk-
cie audioprotetycznym, rozmowa
ze specjalist¹ i przymiarka apara-
tu w wiêkszoœci przypadków
koñcz¹ siê sukcesem.

- Dziêkujemy za rozmowê. 
- Dziêkujê i proszê pamiêtaæ,

¿e ubytek s³uchu jest o wiele bar-
dziej dostrzegalny ni¿ noszony na
uchu aparat s³uchowy. 
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Cyfrowy aparat fotograficzny, cyfrowy telewi-
zor, cyfrowy telefon, cyfrowy dŸwiêk... s³owo
„cyfrowy” coraz czêœciej jest u¿ywane
w kontekœcie ró¿nych urz¹dzeñ codziennego
u¿ytku. Ale co oznacza owo „cyfrowy” w od-
niesieniu do aparatu s³uchowego? Z pyta-
niem tym zwracamy siê do pana Krzysztofa
Krupy – szefa dzia³u serwisu firmy Oticon
Polska Sp. z o. o.

ZAPRASZA WE WRZEŒNIU NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
ORAZ DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH OTICON

ATRAKCYJNY SYSTEM SPRZEDA¯Y RATALNEJ
– UL. OSTRO£ÊCKA 4 GAB. 16 (W BUDYNKU PRZYCHODNI); 

PON., WT 10-14, ŒR., CZW. 14.30-18.30., TEL. 022 498-74-80

TECHNOLOGIA
CYFROWA W UCHU

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

REKLAMA REKLAMA

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program kulturalny oraz sze-
rok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

zaprasza na 14 dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
(z dofinansowaniem z PFRON) w terminach:

03.11.2006 - 16.11.2006 
18.11.2006 - 01.12.2006   
03.12.2006 - 16.12.2006

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

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

} 924 z³
Turnus œwi¹teczno-noworoczny

20.12.2006 – 02.01.2007 
w cenie 1190 z³ 
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REKLAMA REKLAMA
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28 sierpnia zosta³ utworzony
Spo³eczny Komitet Budowy
Pomnika gen. Augusta Emi-
la Fieldorfa. W sk³ad ko-
mitetu weszli przed-
stawiciele œrodowisk
AK i w³adz dzielnicy
Praga Po³udnie. Spo-
³ecznicy maj¹ za zada-
nie opracowaæ wstêpn¹
koncepcjê pomnika, tak, aby
mo¿na by³o og³osiæ konkurs na
jego projekt. Proponowane
miejsca upamiêtnienia genera³a
to: Park OPAK, róg ul. Fieldor-
fa i Wa³u Miedzeszyñskiego. 

� � �
Wieczorem, 1 wrzeœnia br.

w 67. rocznicê wybuchu II woj-
ny œwiatowej w koœciele garni-
zonowym Akademii Obrony
Narodowej w Rembertowie od-
prawiona zosta³a Msza œw.
w intencji Ojczyzny. Przez ca³y
wrzesieñ w koœciele p.w. œw. o.
R. Kotlinowskiego wierni bêd¹
modliæ siê za Ojczyznê.

� � �
Od pierwszego dnia nowego

roku szkolnego ponad pó³ tysi¹-
ca funkcjonariuszy z Zespo³u
Szkolnego Warszawskiej Stra-
¿y Miejskiej patroluje przejœcia
dla pieszych oraz ulice w pobli-

¿u szkó³ i przedszkoli. Stra¿ni-
cy codziennie, od wczesnych
godzin porannych, czuwaj¹ nad
bezpieczeñstwem dzieci id¹-
cych do szko³y. 

� � �
W zbli¿aj¹cych siê wyborach

samorz¹dowych wspólnie pój-
d¹ SLD, SDPL, Unia Pracy
i Partia Demokratyczna. 3
wrzeœnia przedstawiciele tych
ugrupowañ oficjalnie podpisali
umowê w tej sprawie pod ha-
s³em „Porozumienie Lewicy
i Demokratów Wspólna Pol-
ska”. Ich kandydatem na prezy-
denta Warszawy ma byæ szef
socjaldemokratów Marek Bo-
rowski.

Nowa koalicja wystawi
wspólne listy do sejmików wo-
jewódzkich. 

� � �
W œrodê 20 wrzeœnia o godz.

11.00 w parku im. p³k. Jana

Szypowskiego „Leœnika” przy
ul. Grochowskiej róg Kwatery
G³ównej odbêdzie siê uroczyste

ods³oniêcie i poœwiêcenie po-
mnika g³azu Jego imienia.
Organizatorem uroczystoœci
jest Spo³eczny Komitet Pamiêci
Pu³kownika. 

� � �
B³yskawicznie, bo tylko

przez ubieg³y weekend dro-
gowcy remontowali ul. Grena-

dierów. Wprawdzie przez ten
czas na Grochowie panowa³
chaos komunikacyjny, ale za to
w poniedzia³ek 11 wrzeœnia
autobusy i samochody poje-
cha³y po równej, nowej na-
wierzchni.

� � �
Zarz¹d Oddzia³u Grochów

Towarzystwa Przyjació³ War-
szawy zorganizowa³ Kurs Wie-
dzy o Warszawie pod has³em:
„90 rocznica przy³¹czenia Gro-
chowa do Warszawy i powsta-
nia TPG”. Kurs adresowany do
uczniów klas gimnazjalnych

i m³odszych klas szkó³ œrednich
ma na celu poznawanie War-
szawy oraz osób i miejsc zwi¹-
zanych z naszym miastem.

Spotkania odbywaæ siê bêd¹
w Centrum Promocji Kultury
Praga Po³udnie oraz w miej-
scach Pragi Po³udnie zwi¹za-
nych tematycznie z kursem.
Kolejne odbêdzie siê 20 wrze-
œnia o godz. 15.00. 

� � �
Stowarzyszenie „Szwadron

Jazdy Rzeczpospolitej Pol-
skiej” obchodzi w tym roku
X rocznicê swego powstania.
Z tej okazji szczególn¹ opra-
wê zyskaj¹ VI Mistrzostwa
Polski MILITARI, które zo-
stan¹ rozegrane 22-24 wrze-
œnia br. na terenie Oœrodka
Szkoleniowego Sportów Kon-
nych i Rekreacji w Starej Mi-
³oœnie. Jak co roku, mistrzo-
stwa te organizowane s¹ przez
Stowarzyszenie „Szwadron
Jazdy RP” i Dowództwo
Wojsk L¹dowych pod patro-
natem Ministra Obrony Naro-
dowej. Do udzia³u w mistrzo-
stwach zaproszeni zostali za-
wodnicy ze œrodowisk kulty-
wuj¹cych tradycje kawaleryj-
skie z ca³ej Polski. Celem za-
wodów jest popularyzacja tra-
dycji kawalerii II Rzeczpo-
spolitej, poprzez nawi¹zanie
do odbywaj¹cych siê w okre-
sie miêdzywojennym Zawo-
dów Konnych o Mistrzostwo
Wojska Polskiego.

Jubileusz X-lecia Stowarzy-
szenia wraz z VI Mistrzostwa-
mi Polski MILITARI stanowi¹

doskona³¹ okazjê do zapocz¹t-
kowania corocznych obchodów

ŒWIÊTA KAWALERII
w Starej Mi³oœnie –

miejscu, w którym
obecnie stacjonuje
Szwadron Kawalerii
Wojska Polskiego. 

� � �
W niedzielê 1 paŸdziernika

br. punktualnie o godz. 9.45
w Oœrodku Edukacji Kultural-
nej SBM „Grenadierów” przy
Al. Stanów Zjednoczonych 40
bêdzie przyjmowa³ Uzdrowi-
ciel Clive Harris.

� � �
38 lat temu, podczas ogól-

nopolskich do¿ynek na Stadio-
nie Dziesiêciolecia, Ryszard
Siwiec podpali³ siê protestuj¹c
przeciwko inwazji wojsk
Uk³adu Warszawskiego na
Czechos³owacjê. 4 wrzeœnia,
podczas uroczystoœci pod ta-
blic¹ upamiêtniaj¹c¹ jego tra-

gediê, ambasador S³owacji
w Polsce, František Ruziczka
(na zdjêciu) podkreœli³, ¿e Ry-
szard Siwiec to wspólny boha-
ter Polaków, Czechów i S³o-
waków. Kwiaty pod tablic¹
z³o¿yli m. in. marsza³ek Sejmu
RP, Marek Jurek, minister
spraw zagranicznych, Anna
Fotyga, ambasador Ruziczka
i chargé ïaffaires Czech, Jan
Tomaszek. (ab) (sb)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Park Armii Krajowej Obwodu Praga ul. Grochowska róg
Podskarbiñskiej – 17.09. (niedziela) godz. 14.00 - uroczyste
otwarcie g³ównej bramy parku. 
�� Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej - Pracownia Czasu
Twórczego zaprasza osoby w wieku od 18 do 24 lat. Ul. Gar-
woliñska 4 a - tel. 022 612-38-07 (zapisy telefoniczne) na bez-
p³atne zajêcia: nauki jêzyka angielskiego – grupa pocz¹tkuj¹ca:
poniedzia³ek godz. 18.00-20.00; grupa zaawansowana œroda
godz. 18.00-20.0; zajêcia na temat efektywnego uczenia siê, ra-
dzenia sobie ze stresem, komunikacji miêdzyludzkiej, pomoc
w rozpoznawaniu w³asnych mo¿liwoœci i predyspozycji zawodo-
wych – wtorek, czwartek godz. 17.00-20.00. Bezp³atne zajêcia:
warsztaty poszukiwania pracy, zajêcia sportowe, spotkania indy-
widualne z psychologiem. 
��Mazowieckie Towarzystwo Kultury organizuje cykl wystaw
„Moje Mazowsze”. W czasie wystaw prezentowane bêd¹ grafiki,
dzie³a plastyczne, fotografie, tkaniny artystyczne. Od 14 wrze-
œnia dostêpna bêdzie wystawa w Muzeum Niepodleg³oœci, a od
27 wrzeœnia w Ermita¿u w £azienkach.
�� Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8 - do 30.09.
w godz. 14.00 – 20.00 – prezentacja prac sekcji komputerowej
prowadzonej przez Wies³awa Czy¿ewskiego, 18-30.09. w godz.
14.00 – 20.00 – wystawa sekcji plastycznej prowadzonej przez
El¿bietê Wypych „A lato powoli odchodzi”; 20.09. w godz. 17.00
– 20.00 – wieczorek taneczny dla doros³ych; 
�� Dziedziniec Ratusza, al. gen. A. Chruœciela 28 – 16.09.
godz. 15.30 – 21.00 - Rembertowskie Po¿egnanie Lata - koncert
plenerowy w wykonaniu: Hanny Œleszyñskiej, Piotra G¹sow-
skiego, Wojciecha Kalety – Tercet czyli Kwartet; Joanny Ku-
rowskiej; pary tanecznej Anna G³ogowska i Marcin Wrzesiñski;
zespo³u £¹ki £an; zespo³u Black Velvet; Aleksandry Gójskiej
oraz zespo³u tanecznego Klubu Akademii Obrony Narodowej;
17.09. – uroczystoœæ przekazania Pomnika „Jaworzniaków” pod
opiekê m.st. Warszawy w 67. rocznicê napaœci ZSRR na Polskê
- godz. 13.00 – Msza Œwiêta w Koœciele p.w. Matki Boskiej
Zwyciêskiej przy ul. Grzybowej; godz. 14.15 – Uroczystoœæ
przy Pomniku „Jaworzniaków” u zbiegu ulic Komandosów i Ja-
worzniaków.
�� Dom Kultury ”Wygoda” ul. Koniecpolska 14 tel./fax: (22)
812-06-33 - zapisy na zajêcia w roku 2006/2007: nauka gry na gi-
tarze dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, nauka gry na pianinie dla
dzieci i m³odzie¿y, zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y, za-
jêcia komputerowe dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, zajêcia ta-
neczne dla dzieci i m³odzie¿y, gimnastyka geriatryczna dla pañ,
aerobik dla pañ. Zapisy w godzinach: 11.00-19.00. 
��Galeria „U hrabini” w Centrum Handlowym Szembeka ul.
Zamieniecka 90 – zaprasza najm³odszych (w wieku od 5 do 15
lat) do udzia³u w konkursie plastycznym. Temat prac dowolny.
Prace mo¿na sk³adaæ od 18 do 23 wrzeœnia br. w godz. 15.00-
17.00 w galerii. 

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     LLLLEEEETTTTNNNN IIII 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

PP

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

DYŻURY RADNYCH
każdy poniedziałek w godz. 17.00–19.00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
każdy wtorek w godz. 18.00–19.00

ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

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

WWWWYYYYBBBBOOOORRRRYYYY    SSSSAAAAMMMMOOOORRRRZZZZĄĄĄĄDDDDOOOOWWWWEEEE    11112222....11111111....2222000000006666    rrrr....
UWAGA! KOMITETY WYBORCZE!

Tradycyjnie ju¿ redakcja „Mieszkañca” zaprasza do wspó³pracy Komitety Wyborcze partii politycznych, ugrupowañ
oraz samych kandydatów, którzy ubiegaæ siê bêd¹ o mandaty do Sejmiku Mazowieckiego, Rady Warszawy i Rad Dzielnic.

Oczekujemy na Pañstwa w redakcji przy ul. Grenadierów 10. 
Nasze telefony: 022 813-43-83; 022 810-64-12; e-mail:redakcja@mieszkaniec.pl

REKLAMA REKLAMA



REKLAMA REKLAMA

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH

SPECJALIŒCI – odp³atnie:
DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG ��

LARYNGOLOG �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY
DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� SPECJALISTA REHABILITACJI 

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych) �� DERMATOLOG
USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA

Serdecznie zapraszamy do:
�� Poradni Ginekologiczno-Po³o¿niczej (najlepsi specjaliœci z Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)

OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
�� Nadzór konsultacyjno-merytoryczny ordynator oddzia³u Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej
UWAGA!!! RAK SZYJKI MACICY

Oferujemy pacjentkom badania diagnostyczne w kierunku nowotworów szyjki macicy: �� badania cytologiczne �� kolposkopiê 
USG GINEKOLOGICZNE – dr. Jerzy Garwoliñski �� KTG (badanie têtna p³odu)

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA BEZP£ATNE KONSULTACJE: PROFILAKTYKA PROSTATY – 27.09.2006 r.

ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna)
Przychodnia czynna pon.–pt. 800–1900; sob. 800–1400

PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94 KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA: KONSULTACJA LEKARSKA – BEZP£ATNIE

O K N A
�� Drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, AL.
�� Rolety �� Żaluzje �� Parapety
ul. Patriotów 237 tel./fax 615−68−27, tel. 615−40−40 

e−mail: oknamaro@wp.pl       www.oknamaro.pl

RATY
0%

SCHÜCO LETNI
RABAT 40%

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

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

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


