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Przyr¿n¹æ
g³upa

Jak cz³owiek pchnie kulê, to
wiadomo - potoczy siê. Jak
rzuci kamieniem - poleci. Wy-
ciœnie pomarañczê bêdzie
mia³ sok. A ja mam wra¿enie,
¿e co drugi Polak nie widzi
zwi¹zku pomiêdzy tym, co
zrobi i skutkiem, jaki osi¹gnie.
Oto w gazecie z konkursami,
gdzie nagrod¹ np. jest telewi-
zor, najczêœciej spotykanym
pytaniem po wy³onieniu laure-
ata jest p³yn¹ce z jego ust:
a po co mi telewizor. 

Nie mo¿e byæ pralka? Wie-
dzia³, o co gra, i dziwi siê, ¿e
wygra³ to, co mu oferowano.
Tak samo - niestety, jest
z mieszkañcami osiedli. Na
planach Ursynowa, Bemowa
od lat wy³¹czone z zabudowy
s¹ pasy gruntu. Wiadomo,
dlaczego – tamtêdy bêd¹ bie-
g³y przysz³e drogi. Dewelope-
rzy mydl¹ ludziom oczy – Pa-
nie, jak¹ tam drogê wybuduj¹,
za 50 lat jej nie bêdzie. 

A my ³ykamy te marketingo-
we g³upoty, a potem œwiête
oburzenie: to pod oknami bê-
d¹ mi drogê budowaæ! Przez
œrodek osiedla! Po moim tru-
pie... No i Warszawa stoi
w korkach miêdzy innymi z te-
go w³aœnie powodu. 

Jestem pewien, ¿e jedni lu-
dzie nie rozumiej¹ zwi¹zku
miêdzy bodŸcem, a reakcj¹
z powodów genetycznych, in-
ni natomiast, bo tak jest im
wygodnie. Jak nie wyjdzie po
mojej myœli, to przyr¿nê g³u-
pa. Takich jak ja zawsze je-
szcze kilku siê znajdzie. Ra-
zem og³osimy spo³eczne nie-
pos³uszeñstwo, a ¿e ludzie
lubi¹ odegraæ siê na w³adzy,
wiêc nie bêdzie trudno zmon-
towaæ strajk okupacyjny
w siedzibie rady gminy. Mo-
¿emy coœ ugraæ. Na pewno!

Tomasz Szymański
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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

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

W NUMERZE:
� Marcinkiewicz

s³ucha rad ssssttttrrrr.... 2222
� Rozdarty naród

ssssttttrrrr....     2222

� Odnaleziony
skarb ssssttttrrrr....     9999

� Lato z gwiazdami
ssssttttrrrr....     11112222

� Siwy dym
ssssttttrrrr.... 11114444

� 60 lat
ssssttttrrrr.... IIII−−−−IIIIVVVV

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
●● du¿y wybór opraw
●● realizacja recept
●● wszelkie naprawy okularów
●● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

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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CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

15 lat 
PRASKIEJ GIE£DY
SPO¯YWCZEJ
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A dlaczego Apteki AARRAALLIIAA? – więcej informacji na stronie 11

- Pamiêta Pan tê walkê?
Olimpiada w Montrealu...

- Pewnie, ¿e pamiêtam. Na-
przeciw mnie stan¹³ Tadija
Kacar, Jugos³owianin, wygra-
³em z nim jednog³oœnie, bo

dwie najtrudniejsze walki tur-
nieju olimpijskiego stoczy-
³em we wczeœniejszej fazie
turnieju. Ju¿ w pierwszej

Rozmawiamy z Jerzym Rybickim, ostatnim
mistrzem olimpijskim w boksie sprzed 30 lat,
mieszkañcem naszej dzielnicy.

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



Rzeczywiœcie z tego spo-
tkania pró¿no szukaæ relacji
w mediach, z których wiêk-
szoœæ o tyle interesuj¹ sprawy
lokalne, o ile wi¹¿¹ siê z jak¹œ
sensacj¹. Tymczasem w radach
osiedli sensacji nie ma. Jest za
to mrówcza, spo³eczna praca,
za któr¹ cz³onkowie rad nie po-
bieraj¹ ¿adnego wynagrodze-
nia. Prezydent chcia³ zapoznaæ
siê z ogólnymi problemami
i uwagami lokalnych samorz¹-
dów, aby wyrobiæ sobie pogl¹d
na koncepcjê okreœlenia kom-
petencji i funkcjonowania rad
osiedli pod dzia³aniem przy-
sz³ego statutu Warszawy
i dzielnic. W skali miasta pod-
stawowymi bol¹czkami rad
okaza³y siê: brak finansów,
którymi mog³yby bezpoœre-
dnio lub poœrednio dyspono-
waæ samorz¹dy, niemo¿noœæ

wystêpowania w charakterze
strony w postêpowaniach
przed organami w³adzy, przy-

padki lekcewa¿enia decyzji sa-
morz¹dów przez urzêdników. –
My znacznie lepiej od urzêdni-
ków wiemy co jest potrzebne
naszym osiedlom i dzielnicom
– argumentowa³a przedstawi-
cielka jednej z bielañskich rad.
– Przecie¿ to my w tych miej-
scach mieszkamy i jesteœmy
przedstawicielami mieszkañ-
ców, a nie urzêdnicy. Andrzej
Miêkinia z Samorz¹du Gro-
chów Centrum zwraca³ uwagê,
¿e dochodzi do kuriozalnych
przypadków, w których od ra-
dy osiedla, która jest jednostk¹
samorz¹du terytorialnego nie-
które urzêdy ¿¹daj¹ uiszczania
op³at za przyjmowanie oficjal-
nych pism. 

– Bardzo ma³e kompetencje
rad s¹ pochodn¹ ma³ych kom-
petencji dzielnic – mówi³
Adam Grzegrzó³ka z samorz¹-
du Grochów Po³udnie. – Dla-
tego trzeba daæ wiêcej kompe-
tencji dzielnicy. Kazimierz
Marcinkiewicz notowa³ uwagi
samorz¹dowców i obieca³ je
przeanalizowaæ. Spotkanie
w sto³ecznym ratuszu przeci¹-
gnê³o siê o ponad pó³ godziny
ponad zaplanowany wczeœniej
czas. – Proszê pañstwa – pre-
zydent Marcinkiewicz zwróci³
siê do zebranych – na pewno
bêdziemy jeszcze rozmawiaæ
na te tematy, ale teraz muszê
ju¿ iœæ, bo pó³ godziny temu
mia³em zaplanowane spotka-

nie z ministrem
sportu i on wci¹¿
na mnie czeka.
Mimo, ¿e trwa
ju¿ kampania
w y b o r c z a ,
a w radach osie-
dli znajduj¹ siê
przedstawiciele
ró¿nych opcji
dyskusja z prezy-
dentem by³a po-
zbawiona w¹t-
ków politycz-
nych. To dobrze,
bo w radach osie-
dli nie chodzi
o politykê. Cho-
dzi o samorz¹d
i samorz¹dnoœæ. 
Adam Rosiński

W ubieg³ym tygodniu w Muzeum
Powstania Warszawskiego mia³a
miejsce premiera ksi¹¿ki „Roz-
darty naród” Georga F. Cholew-
czynskiego wydanej przez AMF.
Ksi¹¿ka opowiada o wydarze-
niach znanych z filmu „O jeden
most za daleko”, czyli o bitwie
pod Arnhem.

Najwiêksza w historii powietrzno-desantowa
operacja, w której  oprócz trzech dywizji alianc-
kich  bra³a tak¿e udzia³ 1 Samodzielna Brygada
Spadochronowa genera³a Stanis³awa Sosabowskie-
go, zakoñczy³a siê klêsk¹. Aliantom nie uda³o siê
przejêcie i utrzymanie holenderskich mostów. Po-
nieœli olbrzymie straty. Za klêskê operacji winili 1.
Samodzieln¹ Brygadê Spadochronow¹ i genera³a

Stanis³awa Sosabowskiego. Tak by³o wygodniej.
Prawda wygl¹da³a zgo³a inaczej. To nieudolnoœæ
alianckiego dowództwa, nieudolne plany, którym
przeciwny by³ gen. Sosabowski doprowadzi³a do
klêski. Ksi¹¿kê warto przeczytaæ z kilku powodów.
Bo jest bardzo dobrze napisana, bo odk³amuje hi-
storiê zafa³szowan¹ przez naszych sojuszników, bo
znajduj¹ siê w niej tak¿e fragmenty poœwiêcone
walkom na prawym brzegu Warszawy w 1939 r.
Dodatkowym smaczkiem jest historia, któr¹ w pol-
skim wydaniu „Rozdartego narodu” autor zasygna-
lizowa³ s³owami: - Zawsze by³o moim marzeniem,
aby ta opowieœæ o generale Sosabowskim i jego
brygadzie ukaza³a siê po polsku. To marzenie w³a-
œnie siê spe³ni³o, co zawdziêczam w du¿ej mierze
Mateuszowi Mrozowi, wnukowi Adolfa Mroza, ofi-
cera brygady i weterana spod Arnhem. To dziêki
jego energii i entuzjazmowi ksi¹¿k¹ zainteresowa³a
siê polska firma wydawnicza. Na zawsze pozostanê
jego d³u¿nikiem. 

Mateusz Mroz,
obecny burmistrz
Pragi Po³udnie,
zawsze chcia³
odwiedziæ miej-
sca, w których
walczy³ jego
dziadek. Okazja
nadarzy³a siê dwa
lata temu. Razem
ze swoim ojcem
i najstarszym sy-
nem wybrali siê
na obchody 60.
rocznicy desantu.
– Kiedy zobaczy-
³em w Driel, tam
gdzie l¹dowa³a
polska brygada,
jak Holendrzy

pielêgnuj¹ pamiêæ o Polakach, to a¿ przyklêkn¹³em
z wra¿enia - wspomina burmistrz. - To by³o niesa-
mowite, jak po szeœædziesiêciu latach mieszkañcy te-
go ma³ego miasteczka odnosz¹ siê do weteranów
i rodzin ¿o³nierzy, którzy walczyli o ich wolnoœæ. Fi-

nansuj¹ weteranom przeloty z najdalszych zak¹tków
œwiata, aby tylko mogli przybyæ na uroczystoœci. Go-
szcz¹ ich i ich rodziny w swoich domach, a w nie-
których restauracjach, jako wyraz uznania, Polacy
maj¹ zarezerwowane specjalne miejsca. Na domach
wisz¹ nasze flagi, a domy, którym w Holandii nada-
je siê imiona, nazywaj¹ siê Hania, Warszawa, Pol-
ska... 

W hotelowej bibliotece Mateusz Mroz trafi³ na
wydan¹ w 1989 r. ksi¹¿kê De Polen van Driel Ge-
orga F. Cholewczynskiego. Nie znaj¹c niderlandz-
kiego próbowa³ j¹ czytaæ. Po powrocie do kraju
bardziej zainteresowa³ siê autorem i odkry³, ¿e
w rozszerzonej wersji ksi¹¿ka ukaza³a siê w 1993 r.
w Stanach Zjednoczonych. Jej nak³ad by³ niewiel-
ki, ale uda³o mu siê j¹ kupiæ na internetowym ser-
wisie aukcyjnym. – Przeczyta³em j¹ b³yskawicznie
i stwierdzi³em, ¿e musi wyjœæ w Polsce. Podzieli-
³em siê t¹ ide¹ z Janem O³dakowskim, dyrektorem
Muzeum Powstania Warszawskiego, który razem
z Normanem Daviesem, autorem przedmowy pol-
skiego wydania, szuka³ i znalaz³ wydawcê. Moj¹
najwiêksz¹ satysfakcj¹ jest to, ¿e wreszcie mamy
po polsku ksi¹¿kê pokazuj¹c¹ prawdê o tamtych
wydarzeniach.      rosa
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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 

Po zdarzeniu sprawca zbieg³
i przez dziesiêæ dni ukrywa³ siê
przed wymiarem sprawiedliwoœci.
Odnaleziony przez policjantów zo-
sta³ zatrzymany, grozi mu co naj-
mniej 8 lat wiêzienia za usi³owanie
zabójstwa.

* * *
Kryminalni z Pragi Po³udnie

wziêli pod lupê piêæ rozbojów do-
konanych w ci¹gu ostatnich
trzech miesiêcy na terenie naszej
dzielnicy. Wytypowali podejrza-
nych: 26-letniego Adriana N.
i o rok starszego Dariusza M. Obaj
s¹ mieszkañcami Legionowa. Swe
ofiary przewracali na ziemiê, wy-
rywali im telefony komórkowe, za-
bierali pieni¹dze. Obu podejrza-
nych zatrzymano.

* * *
Do jednego z urzêdów celnych

na terenie naszej dzielnicy zg³osili
siê 34-letni Robert M. i 51-letni
Miros³aw N., którzy próbowali za-
rejestrowaæ samochód marki toyo-
ta Land Cruiser na podstawie fa³-
szywych dokumentów. Dowód re-
jestracyjny samochodu wskazywa³
na miejsce rejestracji Litwê, gdy
tymczasem auto zosta³o skradzione
we W³oszech w lipcu br. Mê¿czy-
Ÿni przedstawili tak¿e sfa³szowan¹
umowê kupna sprzeda¿y auta. Zo-
stali zatrzymani przez policjantów.

* * *
10-letnia And¿elika zosta³a okra-

dziona. Sprawczyni zabra³a jej tele-
fon komórkowy. Dziewczynka za-
pamiêta³a rysopis z³odziejki, a tak¿e
charakterystyczny pierœcionek na jej
palcu. Po tygodniu policjanci popro-
sili And¿elikê, by przyjrza³a siê za-
trzymanej podejrzanej o kradzie¿
kobiecie: 20-letniej Anecie Z.
Dziewczynka rozpozna³a sprawczy-
niê kradzie¿y. W chwili zatrzymania
Aneta Z. mia³a na palcu charak-
terystyczny pierœcionek. toms

i Straży Miejskiej

Wieczorem 21 wrzeœnia do
funkcjonariuszy patroluj¹cych to-
rowisko przy al. Zielenieckiej pod-
bieg³ przera¿ony mê¿czyzna, który
w³aœnie wybieg³ z tramwaju linii
25.  Poinformowa³ ich, ¿e w pojeŸ-
dzie zosta³ napadniêty, jakiœ mê¿-
czyzna próbowa³ odebraæ mu tele-
fon komórkowy gro¿¹c no¿em. Po-
szkodowany Krzysztof W.  wska-
za³ mundurowym sprawcê. Stró¿e
prawa z³apali niebezpiecznego na-
pastnika w tramwaju. 23-letni Se-
bastian R. trafi³ na komisariat. Zna-
leziono przy nim szczelinomierz,
który przypomina³ sk³adany nó¿. 

Zespół prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

19 wrzeœnia na ulicy Grochowskiej 55-letni Miro-
s³aw D., podczas k³ótni z innym mê¿czyzn¹ naj-
pierw oszo³omi³ go gazem ³zawi¹cym, a nastêp-
nie wyj¹³ nó¿ i wbi³ mu w szyjê. 

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

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

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

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

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

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

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 

�������
	�����������	��
������������
	���������
�	�����
������	
�	���
	 ���������
����
���������
����
	���������������������������
�	��

����
��������������	��
	 
���������������	�
	����	�����������������������������

��	�
�����
���

��������� ��� ����������� � !�"�  #$

%&�� '( )*+)' � *,* )-*+)(*,

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! 

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

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

Marcinkiewicz 
słucha rad

– Tu nie ma mediów. To najlepszy dowód, ¿e
spotykamy siê nie w zwi¹zku z kampani¹ wy-
borcz¹, ale dlatego, ¿e pe³niê obowi¹zki pre-
zydenta Warszawy i chcê wiedzieæ co nale¿y
zmieniæ w funkcjonowaniu rad osiedli – tymi
s³owami Kazimierz Marcinkiewicz zwróci³ siê
do samorz¹dowców i spo³eczników dzia³aj¹-
cych w warszawskich radach osiedli.

Obna¿ona nieudolnoœæ aliantów



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    3333

REKLAMA REKLAMA

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

REIKI

USUI SHIKI RYOHO
Reiki to opracowany w Japonii w XIX w. przez chrzeœcijañskiego mis-
jonarz dr Mikao Usui system naturalnego uzdrawiania. Wywodzi siê z najs-
tarszych metod terapii naturalnej tj. z metod uzdrawiania  pranicznego
oraz leczenia poprzez nak³adanie r¹k. 

Najdawniejsze, znane obecnie
wzmianki dotycz¹ce tej metody mo¿na
znaleŸæ w starych tekstach zapisanych
w sanskrycie przesz³o 2500 lat temu.
Tak wiêc Reiki to nazwa starych, trady-
cyjnych sztuk uzdrawiania poprzez na-
k³adanie r¹k i t¹ drog¹ przekazywanie
energii do cia³a pacjenta. Podstaw¹ dla
zrozumienia metody Reiki jest pojêcie Ki
rozumiane jako Uniwersalna Energia ¯y-
cia. Otaczaj¹ca nas przestrzeñ, wszech-
œwiat, jest wype³niony nieskoñczon¹
i niewyczerpan¹ energi¹ ¿yciow¹. Ki jest
uniwersaln¹, odwieczn¹, twórcz¹ si³¹
i Ÿród³em energii czy ¿ywotnoœci wszyst-
kich istot, która wszystko utrzymuje przy
¿yciu. Ki jest naturaln¹ energi¹ uzdrowi-
cielsk¹, któr¹ ka¿dy mo¿e pobudzaæ
i rozwijaæ oraz u¿ytkowaæ dla samou-
zdrawiania oraz dla leczenia innych ludzi
i stworzeñ. 

W systemie opracowanym przez dr
Mikao Usui (reiki usui shiki ryoho) ener-
gia jest przekazywana poprzez na³o¿enie
r¹k na ca³ym ciele od g³owy do stóp,
w celu uruchomienia procesów ozdro-
wieñczych. Reiki stymuluje procesy samouzdrawiania, wzmacnia cia³o i ducha, likwiduje blokady, oczyszcza
z toksyn i zanieczyszczeñ doprowadzaj¹c ca³y organizm do pe³nej harmonii psychofizycznej i duchowej. Wiele
dolegliwoœci pod wp³ywem zabiegów bezpowrotnie mija, rany goj¹ siê szybciej, osoba przyjmuj¹ca czuje siê
pe³na energii i si³. Reiki doskonale regeneruje zmêczony, zestresowany organizm. 

Reiki nie ma nic wspólnego ani z psychotronik¹, ani z bioterapi¹, ani z magnetyzmem – mówi Wies³aw Mar-
ciniak. - W psychotronice terapeuta wykorzystuje umys³, by skierowaæ energiê ku innej osobie. W bioterapii
i magnetyzmie choroba traktowana jest jako energia negatywna, a terapeuta odbiera j¹ od pacjenta. W Reiki ni-
komu nie przekazuje siê swojej energii, ani od nikogo nie odbiera, w Reiki przekazuj¹cy energiê jest tylko ka-
na³em przez który p³ynie energia,  poœredniczy w jej przekazywaniu, a przekazuj¹c energiê sam uzyskuje rów-
nowagê, pomagaj¹c innym pomaga sobie samemu, jednoczeœnie leczy i jest leczony. Osoba otrzymuj¹ca ener-
giê zyskuje harmoniê, jej cia³o mo¿e wyzdrowieæ w sposób naturalny. Ide¹ jak przyœwieca³a przy zak³adaniu Kli-
niki Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego by³o po³¹czenie wspó³czesnej wiedzy i metodologii medycz-
nej z tradycyjnymi sztukami naturalnego uzdrawiania. 

St¹d te¿ w procesie uzdrawiania pacjenta wspó³dzia³aj¹ z nami zarówno dyplomowani lekarze specjaliœci jak
i uznani uzdrowiciele stosuj¹cy ca³e spectrum metod uzdrawiaj¹cych (akupunktura, akupresura, bioenergote-
rapia itp.). Przyjêta przez nas metoda uzdrawiania jest silnie zindywidualizowana i dostosowywana ka¿dorazo-
wo do potrzeb pacjenta. Zgodnie z filozofi¹ wyk³adan¹ przez dr Mikao Usui i stanowi¹c¹ jednoczeœnie jedn¹
z fundamentalnych zasad jego systemu jest za³o¿enie, ¿e ka¿da osoba wymagaj¹ca terapii jest inna i wymaga
innego podejœcia. Dlatego te¿ do ka¿dego podchodzimy inaczej, a potrzeby pacjentów okreœlaj¹ efekt terapii,
nawet jeœli pozostaj¹ one ukryte i dalece nieuœwiadomione. AS 2006

USUI s.c.
Klinika Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego

04-083 Warszawa ul. Igañska 32
tel./fax 022 810-04-16

e-mail:usuisc@wp.pl www.usuisc.prv.pl

Wies³aw Marciniak Mistrz Reiki, bioenergoterapeuta,
psychotronik, wspó³za³o¿yciel Kliniki Terapii
Naturalnej i Doradztwa Medycznego

� 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
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Ukonstytuowa³ siê nowy Za-
rz¹d Samorz¹du Mieszkañców
Grochowa Po³udniowego.

W sk³ad Zarz¹du we-
szli: Adam Grzegrzó³-
ka – przewodnicz¹cy,
Wies³aw Janusz Le-
wandowski – wice-
przewodnicz¹cy, Wie-
s³awa Dworzyñska – se-
kretarz, Marcin Kluœ – skarb-
nik, Dorota Ochal; Leszek Pe-
trus, Micha³ Suliborski.

Nowa Rada Osiedla i Zarz¹d
Osiedla rozpoczê³y ju¿ pracê.
Dy¿ury w ka¿dy wtorek
w godz. 18.00 - 20.00 przy ul.
Czapelskiej 46 (róg Grochow-
skiej). Mo¿na siê skontaktowaæ
tak¿e telefonicznie pod nume-
rami: 022 813-85-12 i 0602-
830-198.


 
 

To, ¿e nie s¹ przes¹dni udo-

wodnili politycy Platformy
Obywatelskiej organizuj¹c 13
wrzeœnia o godz. 13 pierwszy
koncert z cyklu „Platforma dla
kultury”. Spotkanie odby³o siê
na warszawskim Mokotowie,
w Pa³acu Szustra. 

By³o uk³onem w stronê arty-
stów, aktorów, pisarzy, re¿yse-
rów - jednym s³owem ludzi
zwi¹zanych z kultur¹ i œrodowi-
skami twórczymi. Wœród goœci
mo¿na by³o wypatrzyæ miêdzy
innymi: re¿yserów Izabelê Cy-
wiñsk¹ i Filipa Bajona, aktora
Tadeusza Rossa, aktorkê Bar-
barê Zieliñsk¹. 

Politycy PO przybyli na kon-
cert w silnym sk³adzie: kandy-
datce na prezydenta Warszawy
Hannie Gronkiewicz-Waltz to-
warzyszy³ przewodnicz¹cy par-
tii Donald Tusk. 

Kandydatka na prezydenta
stolicy t³umaczy³a goœciom jak
samorz¹d miasta mo¿e przy-
czyniæ siê do rozwoju kultury
i sztuki. 

Do priorytetowych zadañ
w dziedzinie kultury Hanna
Gronkiewicz-Waltz zalicza pro-
pagowanie kultury wœród mie-
szkañców Warszawy i wybudo-
wanie centrum kongresowego. 


 
 

18 wrzeœnia przy ul. Niemo-

dliñskiej 36 w Aninie w domu,
w którym ksi¹dz Jan Twardow-
ski spêdza³ kilka ostatnich wa-
kacji swojego ¿ycia, ods³oniêto
tablicê pami¹tkow¹  poœwiêco-
n¹ ksiêdzu poecie. Na uroczy-
stoœæ przyby³o wielu mieszkañ-
ców dzielnicy, przyjació³
i podopiecznych ksiêdza. Na ta-
rasie aniñskiego domu, m³o-
dzie¿ z Warszawy, Katowic
i Poznania recytowa³a wiersze
ks. Twardowskiego i œpiewa³a
piosenki do s³ów jego poezji.


 
 

„Wybór nale¿y do Ciebie” to

has³o akcji profilaktycznej
organizowanej w Warszawie na
Pradze Pó³noc i Pradze Po³u-
dnie. Celem Praskich Dni Pro-
filaktycznych, które potrwaj¹
do koñca grudnia, jest uœwiada-
mianie m³odych ludzi o konse-
kwencjach siêgania po narkoty-

ki, przekazanie informacji
o miejscach, do których mo¿na
zg³osiæ siê po pomoc, a tak¿e
szkolenie nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów z zakresu profi-
laktyki uzale¿nieñ i agresji.

Praskie Dni Profilaktyczne
„Wybór nale¿y do Ciebie” sta-
nowi¹ czêœæ programu „Bli¿ej
siebie - dalej od narkotyków”.
Organizowane s¹ przez Stowa-
rzyszenie Ruch Antynarkotycz-
ny KARAN, Urz¹d Miasta st.
Warszawy, Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej na Pradze Pó³noc
i Pradze Po³udnie.


 
 

W niedzielê 17 wrzeœnia

w Rembertowie odby³a siê uro-
czystoœæ przekazania Pomnika
„Jaworzniaków” pod opiekê
m.st. Warszawy w 67. rocznicê
napaœci ZSRR na Polskê. Od-
prawiono Mszê Œwiêt¹ w Ko-

œciele pw. Matki Boskiej Zwy-
ciêskiej przy ul. Grzybowej,
póŸniej odby³y siê uroczystoœci
przy pomniku „Jaworzniaków”
u zbiegu ulic Komandosów
i Jaworzniaków.


 
 

13 wrzeœnia w siedzibie Sej-

mu RP,  wiceprzewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Ordynacka Jan
Wojnilko podpisa³ w imieniu
Stowarzyszenia  wyborcze Po-
rozumienie Programowe z So-
juszem Lewicy Demokratycz-
nej. Wraz z tym porozumie-
niem Stowarzyszenie podpisa³o
równie¿ Deklaracjê Programo-
w¹ Porozumienia Lewicy i De-
mokratów.

Oznacza to przyst¹pienie
Stowarzyszenia Ordynacka do
centrolewicowego bloku wy-
borczego i wystawienie na jego
listach kandydatów w najbli¿-
szych wyborach samorz¹do-
wych.


 
 

We wtorek 19 wrzeœnia

Szko³a Podstawowa Nr 76

im.13 Dywizji Piechoty Strzel-
ców Kresowych przy ul. Poezji
obchodzi³a œwiêto Patrona
Szko³y. Uroczystoœci rozpoczê-
³o spotkanie uczniów z komba-
tantami oraz zaprezentowanie
programu artystycznego po-
œwiêconego Patronowi 13

D.P.S.K. w rocznicê bitwy pod
Falenic¹.W samo po³udnie
Mszê Polow¹ na cmentarzu
w Aleksandrowie celebrowa³
abp S³awoj Leszek G³ódŸ, uro-
czystoœci zakoñczy³o spotkanie
w murach szko³y z zaproszony-
mi goœcmi. 


 
 

Równie¿ 19 wrzeœnia odby³a

siê pod bram¹ Klubu Pi³kar-
skiego Legia przy ul. £azien-
kowskiej 1/3 konferencja pra-
sowa Marka Borowskiego –
kandydata centrolewicy na pre-
zydenta Warszawy. Wybór tego
miejsca nie by³ przypadkowy.
Jednym z dwóch g³ównych te-
matów by³o stworzenie warsza-
wiakom mo¿liwoœci uczestni-
czenia w du¿ych widowiskach
sportowych. - Chcia³bym budo-
waæ dumê warszawiaków z na-
szego miasta. Jednym z elemen-
tów tej dumy jest sport. Jednak
do dziœ warszawiacy nie maj¹
w³asnego stadionu. Stadionu
z prawdziwego zdarzenia –
mówi³ Marek Borowski. – Pro-
pozycje w³adz Warszawy doty-
cz¹ce budowy nowego stadionu
Legii s¹ wrêcz kuriozalne. Stra-
c¹ na tym przede wszystkim
warszawiacy, kibice i ludzie
sportu. Straci równie¿ chluba
Warszawy – Klub Pi³karski Le-
gia. Przedstawi³ alternatywê
budowy stadionu, który pomie-
œci³by 35 tys. widzów. Poda³ te¿
wstêpny termin budowy . – Po-
winien powstaæ w ci¹gu 2,5 ro-
ku. Warszawiacy za d³ugo cze-
kaj¹ na swój stadion Legii. Le-
gia podobnie jak Polonia s¹
znakami firmowymi Warszawy.
Nie wolno dopuœciæ do tego,
aby znaki te zniszczyæ – doda³.  


 
 

Na LVII sesji Rady Dzielnicy

Praga Po³udnie m.st. Warsza-
wy, która odby³a siê 20 wrze-

œnia 2006 r., radni m.in.: doko-
nali zmian w tegorocznym bu-

d¿ecie Dzielnicy, negatyw-
nie zaopiniowali lokali-

zacjê salonu gier na
automatach przy ul.
Wa³ Miêdzyszyñski,
pozytywnie zaopinio-

wali wykaz lokali u¿yt-
kowych przeznaczonych

do sprzeda¿y w drodze bez-
przetargowej.


 
 

W sobotê 16 wrzeœnia w Klu-

bie Kultury „Zastów” koncerto-
wa³ Kuba Michalski. Artysta
zaœpiewa³ ballady i pieœni Leo-

narda Cohena przy akompania-
mencie gitary w znakomitych
t³umaczeniach Macieja Zemba-
tego, Macieja Karpiñskiego
oraz w³asnym.

Po koncercie ka¿dy otrzyma³
prezent – kasetê z pieœniami
Leonarda Cohena w wykonaniu
Kuby Michalskiego.


 
 

Ekologiczne osiedle mie-

szkaniowe przypominaj¹ce
miasto-ogród, korzystaj¹ce
z alternatywnych Ÿróde³ energii
powstanie w Zielonce. Inwe-
stycja zaprezentowana 16 i 17
wrzeœnia br. na Torwarze
wzbudzi³a olbrzymie zaintere-
sowanie klientów. Deweloper
zamierza ogrzewaæ mieszkania
dziêki kolektorom s³onecznym
oraz pompom ciep³a, które po-
bieraj¹ energiê z g³êbi (30 m)
ziemi. Pozwoli to na du¿e
oszczêdnoœci w op³atach za
ogrzewanie. Budowa osiedla
Green-Park ma ruszyæ pod ko-
niec tego roku.


 
 

Ju¿ 1 paŸdziernika ruszy ko-

lejna edycja, organizowanej
przez ZHR i po³udniowopraski
OSiR, „Praskiej Ligi Pi³ki Ha-
lowej w Dzielnicy Praga Po³u-
dnie”. Uczestnikami edycji mo-
g¹ byæ uczniowie szkó³ gimna-
zjalnych, œrednich oraz m³o-
dzie¿ akademicka, doroœli -
amatorzy. £¹cznie w ramach
Praskiej Ligi Pi³ki Halowej
udzia³ bierze ok. 800 zawodni-
ków w dzielnicach: Praga Po³u-
dnie, Praga Pó³noc, Wawer. 

Dok³adny terminarz rozgry-
wek znajduje siê na stronie
www.plph.waw.pl 

W rozgrywkach mog¹ braæ
udzia³ dru¿yny podwórkowe,
osiedlowe, firmowe, harcerskie,
szkolne (od 16 roku ¿ycia za
zgod¹ rodziców). Mecze bêd¹
odbywaæ siê raz w tygodniu
w niedzielê od godz. 16.30 i bê-
d¹ rozgrywane systemem ka¿dy
z ka¿dym (mecz i rewan¿). Ka¿-

da dru¿yna ma zapewniony
udzia³ profesjonalnych sêdziów,
wodê podczas imprezy, serwis
internetowy. Najlepsze dru¿yny
i zawodnicy otrzymaj¹ nagrody
i wyró¿nienia. Zg³oszenia
przyjmowane s¹ pod telefonem
0-602-379-324 lub adresem
mailowym: maz.praga@zhr.pl  

Patronem medialnym impre-
zy jest nasza gazeta. 


 
 

W ramach ogólnopolskiej ak-

cji „Szko³a z klas¹ na sporto-
wo” Gimnazjum Nr 21 z Ze-
spo³u Szkó³ Sportowych nr 70
przy ul. Siennickiej 40 wygra³o
konkurs dla szkó³ warszaw-
skich „W 42 km dooko³a œwia-
ta”. Fina³ tego konkursu odby³
siê podczas Festiwalu Biego-
wego 28. Flora Maratonu War-
szawskiego od 15 do 17 wrze-
œnia br. 


 
 

Nowy Dworzec Centralny

mo¿e mieæ dwie wie¿e. Obe-
cna konstrukcja ma byæ zbu-
rzona. Trwaj¹ rozmowy miasta
i PKP - poszukiwany jest in-
westor. Ostateczny projekt po-
znamy najwczeœniej w przy-
sz³ym roku. Los Dworca Cen-
tralnego, jednego z najs³yn-
niejszych reliktów PRL w cen-
trum Warszawy jest przes¹dzo-
ny. Przestarza³¹ konstrukcjê
powinien zast¹piæ nowoczesny
obiekt, który bêdzie móg³ zo-
staæ wizytówk¹ stolicy. Tylko
nieliczni kieruj¹c siê senty-
mentem nie chc¹, by budynek
zburzono. 

Jedno jest pewne. Stacja ko-
lejowa zostanie na swoim
miejscu, czyli pod ziemi¹, ale
nad ni¹ wszystko ma siê zmie-

niæ. Na licz¹cej dwa hektary
dzia³ce mog³yby stan¹æ nawet
dwa budynki o wysokoœci
Marriotta. 


 
 

Klub Kultury „Zastów”przy

ul. Lucerny 13 organizuje III
edycjê konkursu plastycznego
dla dzieci i m³odzie¿y pt. „Po-
cztówka z wakacji”. Na kon-
kurs mo¿na nadsy³aæ maksy-
malnie dwie pocztówki jednego
autora  wykonane dowoln¹ p³a-
sk¹ technik¹ (bez komputero-
wej), wymiar 10x15. Pocztów-
ki musz¹ byæ oprawione w pas-
separtout – szerokoœæ ramki 0,5
cm z ka¿dej ze stron. Do ka¿dej
pracy nale¿y do³¹czyæ, (na od-
wrocie) informacjê zawieraj¹c¹
imiê i nazwisko, wiek autora
(nie klasê), nazwê placówki
oraz imiê i nazwisko instrukto-
ra/nauczyciela. Konkurs odby-
wa siê w piêciu kategoriach
wiekowych: od 3 do 4 lat, od 5
do 6 lat, od 7 do 9 lat, od 10 do
13 lat, od 14 do 16 lat. Prace
nale¿y sk³adaæ lub przes³aæ na
adres klubu do 11 paŸdzierni-
ka br. (ab) (dg) (mkp)
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Zaproszenia dla mieszkańców

� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - 30 wrze-
œnia godz. 18.00 – „Rembertowski Maraton Filmowy” – cykl po-
kazów filmowych dla m³odzie¿y i doros³ych. W programie:
„Dzieñ œwira” i „Wszyscy jesteœmy Chrystusami” re¿. Marek
Koterski.  
� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - do 31.09.
w godz. 11.00-19.00 - zapisy do kó³ zainteresowañ: nauka gry
na gitarze dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, nauka gry na piani-
nie dla dzieci i m³odzie¿y, zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie-
¿y, zajêcia komputerowe dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, zajê-
cia taneczne dla dzieci i m³odzie¿y, gimnastyka geriatryczna dla
pañ, aerobik dla pañ, studio piosenki dla dzieci i m³odzie¿y.
� Hala OSiR ul. Saska - 30.09-1.10.2006 r. -  I Turniej Siatkar-
ski im. Zdzis³awa Ambroziaka. Wyst¹pi¹ cztery zespo³y z Pol-
skiej Ligi Siatkówki: K.S. Jastrzêbski Wêgiel S.A, K.S. PZU -
AZS Olsztyn, Resovia S.A. Rzeszów i J.W. Construction AZS
Politechnika Warszawa.
� Hala sportowa SP Nr 30 przy ul. Kawêczyñskiej 2 (wejœcie
od ul. Korsaka) – 7 i 14.10. od godz. 9.00 - Turniej o Puchar
Pragi w halowej pi³ce no¿nej. W turnieju, który ma charakter
otwarty mo¿e wzi¹æ udzia³ 16 dru¿yn. Zg³oszeñ mo¿na dokony-
waæ telefonicznie 668-147-773 (do 3.10.br).
� Bazylika Najœwiêtszego Serca Jezusowego ul. Kawêczyñ-
ska Festiwal Muzyczna Praga - 3.X. godz. 19.00 – koncert Pa-
miêci Bohaterów Powstania Warszawskiego w 100-lecie Towa-
rzystwa Œpiewaczego „Harfa”; 4.X. godz. 19.00 - koncert z oka-
zji 55-lecia pracy artystycznej Zdzis³awa Szostaka - wybitnego
dyrygenta, wieloletniego dyrektora Filharmonii £ódzkiej. Bez-
p³atne zaproszenia na kolejne koncerty mo¿na otrzymaæ w Sto-
³ecznej Estradzie (ul. Marsza³kowska 77/79, tel. 022 849 68 84
od pon. do pt. w godz. 9-16), i Ksiêgarni Œw. Jana Bosko (ul. Ka-
wêczyñska 53, w godz. 9-18, w soboty 9-13) - do wyczerpania.

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

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

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     JJJJEEEESSSS IIII EEEENNNNNNNNYYYY 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

REKLAMA REKLAMA

W sobotê 7 paŸdziernika
2006 roku o godz. 11.00
w koœciele Matki Bo¿ej
Królowej Polski w Warsza-
wie Aninie bêdzie sprawo-
wana Msza Œwiêta w inten-
cji Ksiêdza Proboszcza –
Pra³ata Wies³awa KALI-
SIAKA jako wyraz wdziêcz-
noœci Panu Bogu i Matce
Najœwiêtszej za 30 lat pe³nie-
nia opieki duszpasterskiej
i 30-lecia wmurowania ka-
mienia wêgielnego Œwi¹tyni.
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Pierwszakom „nasza pani”
wydaje siê olbrzymi¹, mocarn¹
kobiet¹, przy której mo¿na czuæ
siê bezpiecznie, ale której lepiej
siê trochê baæ... I s³usznie, bo taki
powinien byæ prawdziwy autory-
tet, opiekuñczy, pomocny i budz¹-
cy respekt, ale zdecydowanie
z przewag¹ ¿yczliwej opiekuñczo-
œci. Dla pierwszoklasisty jest to
jego wychowawczyni czyli osoba,
które wie wszystko o tym olbrzy-
mim gmachu, zwanym szko³¹,
umie mnóstwo wa¿nych rzeczy,
w dodatku mo¿e stawiaæ stopnie
i to czerwonym d³ugopisem!

W miarê up³ywu lat autorytet
wychowawcy niekoniecznie wzra-
sta wraz z dzieæmi. Z czyjej winy?
To ju¿ zupe³nie inna sprawa.

Ale i nauczyciele maj¹ swoje
autorytety. To kurator, minister,
w³adza najwy¿sza, która te¿ bu-

dzi respekt i musi wy-
magaæ.

£atwo jest podpo-
rz¹dkowaæ siê autoryte-
towi i respektowaæ na-
rzucone przez niego
„regu³y gry”, jeœli zo-
sta³y one okreœlone ja-
sno i jednoznacznie, je-
œli s¹ stabiln¹ podstaw¹
realizacji wyznaczo-
nych zadañ. Marzenia...

Ka¿dy mia³ choæ jed-
nego w ¿yciu nauczycie-
la, który dziœ stawia
pi¹tki za byle co, œmieje
siê z dowcipów, by jutro
za takie same postêpo-
wanie karaæ uwagami
o z³ym zachowaniu.
Ka¿dy zna szefów, wy-
magaj¹cych by „by³o
dobrze”, lecz nie precy-
zuj¹cych, co owo „do-
brze” ma oznaczaæ.

Wszyscy interpretuj¹ je wiêc po
swojemu, staraj¹ siê, ale w koñ-
cu wiêkszoœæ i tak zbiera ciêgi,

bo "nie spe³ni³a oczekiwañ"!
Szkoda tylko, ¿e ich nie zna³a ju¿
na starcie.

Na starcie równie¿ nie znaj¹
wymagañ tegoroczni maturzyœci,
ich nauczyciele i rodzice. Na
wrzeœniowych zebraniach
w szko³ach, podczas których
zwykle podawano wedle jakich
zasad odbêdzie siê matura, nikt
nie wiedzia³ nic pewnego.

Niestety, kuriozalne pomys³y
ze œwiadectwami maturalnymi
dla tych, którzy matury nie zdali,
tak zaprz¹tnê³y uwagê ministe-
rialnych urzêdników, ¿e nie star-
czy³o ju¿ czasu by doprecyzowaæ
zasady tegoroczne. A skoro bra-
k³o na to czasu, czy nie lepiej by-
³o zostawiæ wszystko tak, jak
w zesz³ym roku? Czy nie mo¿na
sprawiæ, by maturzyœci znali
wszystkie „regu³y gry” na przy-
k³ad ju¿ w czerwcu? Dlaczego to
by³o i jest niemo¿liwe, skoro ma-
tura jest co roku?

Tak sobie tylko pytam...   
żu

Najwy¿sza
w³adza

Kobiecym okiem

„„„„GGGG³³³³ oooowwwwaaaa     ppppaaaaññññssss ttttwwwwaaaa””””
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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Przy ulicy Grochowskiej mieszka para ma³¿eñska, zakorzeniona od dawna na Pradze Po³u-
dnie – to Jadwiga Wolska-Stefanowicz i Witold Stefanowicz. Pani Jadwiga, nota bene siostra mi-
strzyni rzeŸby polskiej, Zofii Wolskiej, jest producentk¹ telewizyjnych filmów dokumentalnych,
pan Witold zaœ ma za sob¹ karierê dziennikarsk¹ w Telewizji Polskiej, gdzie by³ przez prawie
szeœæ lat korespondentem w Moskwie. PóŸniej, ju¿ po „Wielkiej Transformacji”, pracowa³ przez
kilka lat w ambasadzie RP w tej¿e Moskwie jako specjalista do spraw ekonomicznych, a obecnie,
bêd¹c na emeryturze, zajmuje siê doradztwem w firmach amerykañskich jako znawca Rosji. 

Stefanowicz by³ œwiadkiem mojego kryzysu na wizji w dawnych czasach. Przez pewien
okres, Dziennik Telewizyjny trwa³ pó³torej godziny (!). Sk³ada³ siê z trzech czêœci, ka¿da po
pó³ godziny: ze spraw krajowych, ze spraw zagranicznych i z reporta¿y. Dziennik ten mia³
sw¹ „podziemn¹” nazwê – „Wieczór Trzech Sruli” (¿e niby tak siê m¹drzymy). Ja, referuj¹c
sprawy zagraniczne, dosta³em w pewnym momencie tzw. szczêkoœcisku – zaci¹³em siê w mo-
wie. Stefanowicz, bêd¹c te¿ na wizji, przej¹³ pa³eczkê, jak gdyby nigdy nic, i umo¿liwi³ mi po
chwili czy dwóch (a to w telewizji wiecznoœæ) mowy odzyskanie. 

Teraz spotykam pani¹ Jadwigê i Witolda, oczywiœcie z ca³kowicie innej okazji. Oto pani Ja-
dwiga przet³umaczy³a dla Domu Wydawniczego „Bellona” ksi¹¿kê Niklasa Franka pt. „Moja
niemiecka matka”. Niklas Frank jest synem Hansa Franka, hitlerowskiego szefa Generalne-
go Gubernatorstwa, czyli znacznej czêœci Polski pod okupacj¹ niemieck¹. Jako zbrodniarz wo-
jenny zosta³ on skazany na œmieræ przez Trybuna³ Norymberski i stracony w 1946 roku. Ni-
klas Frank potêpi³ dzia³ania swego ojca publicznie. 

Pani Jadwiga nigdy wczeœniej t³umaczk¹ nie by³a, choæ niemiecki zna perfekcyjnie. Pew-
nego razu krêci³a film o wyborach niemieckich w Norymberdze. Kamerzysta namówi³ j¹ na
zwiedzenie Pa³acu Sprawiedliwoœci, w którym toczy³ siê ten s³ynny proces (nota bene, na po-
cz¹tku sierpnia b.r., zmar³ w wieku 97 lat ostatni ¿yj¹cy polski sprawozdawca z tego proce-
su, redaktor Marian Podkowiñski). W Pa³acu Sprawiedliwoœci, pani¹ Jadwigê przyj¹³ rzecznik
prasowy Pa³acu, który zapyta³ j¹, czy nie chcia³aby porozmawiaæ z Frankiem. „Przecie¿ on
zosta³ stracony – odpowiedzia³a. „Tu chodzi o jego syna – stwierdzi³ rzecznik, informuj¹c  j¹,
¿e Niklas pracuje w „Sternie” w Hamburgu. Poniewa¿ pani Jadwiga i tak mia³a do Hambur-
ga jechaæ, posz³a do redakcji „Sterna”. Tam jej powiedziano, ¿e Niklasa akurat nie ma, ale
¿e mo¿e otrzymaæ jego domowy numer telefonu. Pani Jadwiga wróci³a do Warszawy i opo-
wiedzia³a wszystko mê¿owi. On do niej: „Przecie¿ to gotowy temat na film. Zatelefonuj do
tego Niklasa”. Pani Jadwiga przypadkiem wiedzia³a, ¿e Niklas jest pi¹tym dzieckiem Hansa
Franka, a wiêc zadzwoniwszy do niego, przedstawi³a siê nastêpuj¹co „Jestem polsk¹ produ-
centk¹ telewizyjn¹, a tak¿e pi¹tym dzieckiem magistra farmacji i jego ¿ony z Kielc (bo takim
dzieckiem pani Jadwiga rzeczywiœcie jest). A pan jest synem zbrodniarza wojennego Hansa
Franka, straconego w Norymberdze”. „W tym momencie – opowiada mi pani Jadwiga - Ni-
klasa, jak to siê nieelegancko mówi – zatka³o. Ale po chwili milczenia, to on mnie zaskoczy³,
bo zapyta³: ‘To kiedy pani do mnie przyjedzie?’”. Przyjecha³a. Zrobi³a o nim 50-minutowy
film. A póŸniej przet³umaczy³a jego ksi¹¿kê. 

Jest to ksi¹¿ka fascynuj¹ca, poniewa¿ ods³ania istotê i MECHANIZM z³a osób, które same
nie zabija³y, ale które, jak Hans Frank, albo patronowa³y z³u, albo, jak jego ¿ona, Brigitte
Frank, wiedzia³y o cierpieniach milionów ofiar, ale nic a nic to ich nie obchodzi³o. 

Jednym z najciekawszych w¹tków ksi¹¿ki Niklasa jest ten, który dotyczy pró¿noœci Hansa
Franka. Hitler i on sam nazywali Generalne Gubernatorstwo „przybocznym krajem Rzeszy”.
Otó¿ Frank nie tylko nazywa³ siebie „g³ow¹ pañstwa”, ale by³ z tego dumny. Ostatecznie stra-
ci³ swoj¹ w³asn¹ g³owê, choæ nie dos³ownie, bo zosta³ powieszony. Na co w pe³ni i wielokrot-
nie zas³u¿y³.                                           Zygmunt Broniarek

REKLAMA REKLAMA

Pan Kazimierz G³ówka sta³, jak mu siê to czêsto zdarza, na rogu
Komorskiej i Pustelnickiej. Lubi³ to miejsce. Wejœcie na bazar mia³ jak
na d³oni i Pustelnick¹, a¿ po kraniec. A ta ulica zawsze dostarcza
jakichœ rozrywek, osobliwie ze strony kierowców p³ci nadobnej. 

- Patrz pan, panie Kazieñku, co robi… Pan Kazimierz zapatrzony w
horyzont, nie zauwa¿y³, ¿e zbli¿a siê jego znajomy, Eustachy G³ówka.
Nie zdawa³ te¿ sobie sprawy, ¿e wypatruj¹c zdarzeñ hen daleko, tu¿
obok, za jego plecami, dojdzie do takiego dzwona, jakiego bazar
dawno nie widzia³. Od Grochowskiej, Komorsk¹, która zastawiona
by³a po obu stronach, przepycha³a siê bowiem pañcia w eleganckim
Audi A6. W oczach ob³êd, ty³ek w górze… Im jednak oczy wiêcej
widzia³y z przodu, tym mniej z boku. A z boku w³aœnie, zaparkowanym
„po skosie” Peugeotem (bo przecie¿ nie umia³a siê ustawiæ prosto),
zje¿d¿a³a z krawê¿nika kolejna Martyna. Te¿ œlepa. No i oczywiœcie –
brzdêk! A ta z Audi… ³ubudu w Bogu ducha winn¹ Skodê. 

- No i ma ch³op niefart, powiedzia³ pan Kazimierz.
- Jaki ch³op panie Kazieñku, przecie¿ to dwie kobity. 
- No ten od Skody ma niefart. Stan¹³ w z³ym miejscu i w z³ym czasie.

Nie jad³, nie pi³, a parê groszy straci³… 
- Co racja, to racja. 
- Niefart, drogi panie Eustachy, jest upierdliwy, jak kaszel po

fajkach, albo kac na drugi dzieñ. Niby cz³owiek wie, co robiæ, ¿eby
unikaæ, ale poka¿ mi pan takiego mê¿a ze spi¿u, co to nie wypije, albo
nie zapali.

- To trudne dosyæ jest. Sam kaszlê. Kryœka, rano to mnie z ³ó¿ka
wygania, bo tak mnie rwie, ¿e a¿ pod sufit podrzuca. 

- To szanowna pani Krystyna ju¿ wróci³a znad morza? Zadowolona
chocia¿?

- A i owszem. Rozgl¹damy siê nawet za nowymi inwestycjami. Na
razie w hurtowni na lampki nagrobne przedp³aci³a.

- Ju¿?
- Czas leci, panie Kazieñku, tylko patrzeæ, jak Wszystkich Œwiêtych

bêdzie. 
- A propos œwiêtych – patrz pan, z t¹ nasz¹ Legi¹. Naprawdê œwiê-

tym trzeba byæ, ¿eby im kibicowaæ.
- Fakt, ale szwagier, co ma Canal +, mówi, ¿e w tech Kielcach nawet

nieŸle grali… 
- Co z tego, jak przer¿nêli, panie Eustachy. A ju¿ tego 2:1 z ostatni¹

dru¿yn¹ III ligi, to im d³ugo nie darujê. 
- Co to jest 2:1? Moja Polonia ze Ruchem przer¿nê³a 6:0! Wiesz pan,

panie Kazieñku – tak mi teraz przysz³o do g³owy, ¿e to mo¿e te¿ niefart? 
- Jaki niefart! Kase braæ za bzdurno, ot, co lubi¹ najbardziej. 
- Ale niefart te¿ mo¿e byæ. Szwagier mówi³, ¿e sêdzia w Kielcach da³

Legii ze dwie ¿ó³te kartki za du¿o. Dlatego mówie o tem niefarcie. 
- Jakoœ nie mogê dziœ za panem nad¹¿yæ, panie Eustachy. 
- Rozchodzi siê mnie o to, i¿ na do³ek do Wroc³awia odwieŸli nie tych

sêdziów, co trzeba. Czy¿ to nie pech, ¿e nie odwieŸli tych z Chorzowa,
Nowego S¹cza i z Kielc? 

- Panie Eustachy, panie Eustachy, ja rozumiem – dusza kibica, ale
b¹dŸmy powa¿ni. Takiej Sandecji, taka Legia ju¿ po pó³ godzinie
powinna pukn¹æ z siedem do ko³a i ¿aden sêdzia by nie poradzi³! 

Pan Eustachy musia³ przyznaæ, ¿e na tak prosto postawiony problem
nie znajdowa³ trafnej odpowiedzi. Jednak, co do niefartu, zosta³ przy
swoim zdaniu.                            Szaser

Co tam panie na Pradze...

Niefart
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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)

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

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!”

Warszawa – „Nasze Miasto”
Praga Po³udnie – „Nasza Dzielnica”

W¥DO£KOWSKA Alina – koordynator tel. 0604-156-186
Saska Kêpa – „Nasze Osiedle”

JAMIO£KOWSKI Konrad
PODWIÑSKI Andrzej

BODZÊTA Kamil
BULIK Jerzy
GO£OWIN Andrzej
GORSKI Bogus³aw
MICHA£OWSKA Elwira
WA£A Zofia

Zapraszamy P.T. Mieszkañców Dzielnic: Praga Po³udnie,
Praga Pó³noc, Rembertów, Wawer

do naszej bezpartyjnej wspólnoty samorz¹dowej.
KOORDYNATORZY

Alina W¥DO£KOWSKA, tel. 0604-156-186 – Praga
Józef MELAK, tel. 0510-206-204 – Rembertów
Zdzis³aw SZYBIAK, tel. 0606-616-910 – Wawer 

Warszawskie Porozumienie Samorz¹dowe
„Nasze Miasto”

Nasze spo³eczeñstwo
potrzebuje integracji,

nie podzia³ów.

MOSSAKOWSKI Andrzej 
– koordynator tel. 0501-618-665

Saska Kêpa samorz¹dem stoi, nie polityk¹.
Zapraszamy P.T. Mieszkañców Osiedla Saska Kêpa do wspó³pracy.

Przy³¹czcie siê do nas!!!

Warszawa – „Nasze Miasto”
Praga Po³udnie – „Nasza Dzielnica”

W¥DO£KOWSKA Alina – koordynator tel. 0604-156-186
Goc³aw – „Nasze Osiedle”

JANISZEWSKA Iwona
SIEKANIEC Renata
PIECH Krzysztof
ŒLED� Jolanta
G£OWACKA Teresa
JANISZEWSKI Robert
JANUSZEWSKI Tomasz
JURASZ Katarzyna
KÊSICKA-SAWCZENKO Marzena
£UKASIEWICZ Beata
MORDZONEK Zygmunt
PRZYDANEK Marek
RYCHLICKA Jadwiga

SZOSTAKIEWICZ Stanis³aw 
– koordynator tel. 0601-096-747

Samorz¹d bez polityków – lepsza perspektywa.
Zapraszamy P.T. Mieszkañców Osiedla Goc³aw do wspó³pracy.

Przy³¹czcie siê do nas!!!

Warszawa – „Nasze Miasto”
Praga Po³udnie – „Nasza Dzielnica”

W¥DO£KOWSKA Alina – koordynator tel. 0604-156-186
Grochów Pó³nocny – „Nasze Osiedle”

CZAJKOWSKA El¿bieta
PAWELEC W³adys³awa
BALCERZAK Ewa
DUNAJEWSKI Jacek
JENDRAK Dorota
KLUCZEK Waldemar
KO£AKOWSKA Barbara
LEWANDOWSKA Renata
MARCINIAK Anna
NIEDZIA£EK Ryszard
PATYNA Piotr
ZARZYCKI Zbigniew

GRYZIAK Ma³gorzata 
– koordynator tel. 0502-087-098

Jesteœmy samorz¹dowcami, nie politykami.
Zapraszamy P.T. Mieszkañców Osiedli: Goc³awek, Grochów,

Kamionek i Olszynka Grochowska do wspó³pracy.
Przy³¹czcie siê do nas!!!

– Mia³a byæ próba oœwie-
tlenia – jedna z mieszkanek Ze-
rznia t³umaczy³a w czasie drogi
swojemu mê¿owi kulisy ilumi-
nacji – i proboszcz prosi³, ¿e je-
œli ktoœ na ni¹ trafi, to ¿eby za-
kry³ oczy i nie patrzy³... A na to,
co siê dzia³o przed koœcio³em
wieczorem mo¿na by patrzeæ
wielokrotnie. Parafia p.w.
Wniebowziêcia NMP jest jedn¹
z najstarszych warszawskich
parafii. 

Na ³amach „Mieszkañca” pi-
saliœmy ju¿ o czerwcowym fe-
stynie i sierpniowym odpuœcie,
który przy znacznej pomocy
parafian zorganizowa³ ks. pro-
boszcz Krzysztof Waligóra. To-
warzyszyliœmy te¿ Zerzniowi
w ostatniej ods³onie jubileuszu
– nowej iluminacji koœcio³a.
A uroczystoœæ ta mia³a wyj¹t-

kowy wymiar artystyczny
i emocjonalny dziêki widowi-
sku „Œwiat³o i dŸwiêk”. Elewa-
cja koœcio³a rozb³yskiwa³a ró¿-
nymi kombinacjami i barwami
œwiat³a. Czasami pogr¹¿a³a siê
w mroku, by po chwili znienac-
ka wybuchn¹æ. Czêœæ arty-
styczn¹, w której g³ówn¹ rolê
odgrywa³a historia parafii pro-
wadzi³ znakomity aktor Tomasz
Marzecki. 

Dziêki barwom œwiat³a i bar-
wie g³osu aktora tysi¹ce zgro-
madzonych przed koœcio³em lu-
dzi bez trudu mog³o sobie wyo-
braziæ burzliwe losy parafii
i okolicy. Marzecki umiejêtnie
przeprowadzi³ widzów i s³ucha-
czy od rycerskich czasów
Grunwaldu poprzez 600 lat
trudnej historii, by mogli zna-
leŸæ siê w wolnej i niepodleg³ej

Polsce i cieszyæ siê z tego i ko-
rzystaæ. 

Nastêpnego dnia, w niedzielê
24 wrzeœnia, na polach plebañ-
skich Zerznia zosta³a odprawio-
na uroczysta Msza Œwiêta, któr¹
celebrowa³ ks. abp S³awoj Le-
szek G³ódŸ ordynariusz diecezji
warszawsko-praskiej, a nastêp-
nie grupa artystów zwi¹zanych
z Warszawsk¹ Oper¹ Kameral-
n¹, zespó³ Cantores Varsovien-
ses wykona³ XVIII-wieczne
dzie³o Magnificat Marcina J.
¯ebrowskiego. ar

I stała się światłość
W sobotni wieczór, 23 wrzeœnia, sznury war-
szawiaków oraz w³adze samorz¹dowe ci¹gnê-
³y wszystkimi uliczkami Wawra w stronê ko-
œcio³a w Zerzniu. Nikt nie chcia³ siê spóŸniæ na
uroczyst¹ iluminacjê œwi¹tyni, która uwieñczy-
³a jubileusz 600 lecia tutejszej parafii.

RzeŸby wygrywaj¹ war-
szawskie melodie i pob³ysku-
j¹ kolorowymi œwiat³ami. Ale
nie za darmo.

Aby us³yszeæ melodiê
„Warszawa da siê lubiæ” czy
„Teraz jest wojna” trzeba wy-
s³aæ sms-a za 1,22 z³otych.

W sobotê wieczorem 16
wrzeœnia br. rzeŸby poœwiêci³
ich pomys³odawca ks. arcybi-
skup S³awoj Leszek G³ódŸ,
ordynariusz diecezji war-
szawsko-praskiej z udzia³em
w³adz samorz¹dowych dziel-
nicy, znakomitych goœci oraz
mieszkañców. By³o prawie
jak za dawnych lat. Na ulicy
kramik z gor¹c¹ czekolad¹,
a na niedu¿ej scenie przygry-
wa³a licznie zgromadzonym
warszawiakom prawdziwa
praska kapela.

Pomnik wzbudza du¿e
emocje, pra¿anie podzielili siê
na jego fanów i tych, którzy
krytykuj¹ go za kiczowatoœæ.
Czas poka¿e, która grupa ma
racjê. (ab)

Pomnik, jakiego w Warszawie jeszcze nie by-
³o stan¹³ przy ul. K³opotowskiego i Floriañ-
skiej. Przedstawia piêciu praskich grajków,
których muzyka by³a nieod³¹cznym elemen-
tem przedwojennej Pragi.

Czas radości
Wierni z Parafii œw. Ojca Pio przy
ul. Fieldorfa rozpoczêli uroczy-
stoœci odpustowe (w niedzielê
24 wrzeœnia) Msz¹ œw. z proce-
sj¹. PóŸniej nasta³ czas zabaw
i radoœci. Na scenie i w kaplicy
przez ca³y dzieñ odbywa³y siê
koncerty i konkursy dla parafian. 

Dzieci z ochot¹ bra³y udzia³ w biblijnych ka-
lamburach i loterii fantowej, z której dochód zo-
stanie przeznaczony na potrzeby parafialnej œwie-

tlicy. Ogromnym zainteresowaniem wœród naj-
m³odszych uczestników odpustu, oczywiœcie
oprócz straganów z zabawkami, cieszy³a siê usta-
wiona na terenie parafii awionetka, do której
mo¿na by³o wsi¹œæ i zrobiæ sobie zdjêcie. 

Doroœli z zadum¹ przys³uchiwali siê koncerto-
wi poezji religijnej w wykonaniu Ewy B³och.
Spor¹ publicznoœæ zebra³ równie¿ wystêp grupy
Soul Connection wykonuj¹cej muzykê gospel.
Jednak najwiêksz¹ frekwencj¹ mo¿e poszczyciæ
siê koncert piosenki patriotycznej i religijnej
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk L¹dowych
pod batut¹ mjr. Artura Czereszewskiego. Muzycy
wykonali takie ¿o³nierskie szlagiery jak: „Masze-
ruj¹ ch³opcy, maszeruj¹”, „Przybyli u³ani” i „My,
pierwsza brygada”.

Orkiestra akompaniowa³a równie¿ podczas
g³ównej, wieczornej Mszy Œwiêtej. Eucharystia

celebrowana by³a przez ks. abp. S³awoja Leszka
G³ódzia w intencji wszystkich parafian i uczestni-
ków odpustu. Arcybiskup dokona³ poœwiêcenia
fundamentów budowanego Sanktuarium. Ostat-
nimi punktami odpustu by³y koncerty zespo³ów
Eo Nomine, Charyzmaty i muzyków klasycznych
z kwartetu Forarte.     dogi

SMS−owi MUZYKANCI

FAKTY NA TEMAT PARAFII
Parafia zosta³a erygowana 12 czerwca 2005 roku.
Do parafii nale¿¹ zamieszka³e przez ok. 16 tysiêcy
osób osiedla Iskra i Jantar. Proboszczem jest ks.
Andrzej Kuflikowski, a wikariuszem ks. Waldemar
Sierpiñski. W parafii rezyduje te¿ ks. dr Tomasz
Wielebski wyk³adowca Seminarium Duchownego
Diecezji Warszawsko-Praskiej i UKSW. Parafia po-
siada w³asn¹ stronê internetow¹: www.opio.waw.pl
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Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski
Spó³ka Akcyjna

Oddzia³ – Centrum Administracji Biuro Administracji w Warszawie
00-944 Warszawa  ul. Sienkiewicza 12/14
Z A P R A S Z A D O R O K O W A Ñ

w sprawie sprzeda¿y sk³adnika maj¹tku trwa³ego:
w³asnoœciowego spó³dzielczego prawa do lokali u¿ytkowych:

a) Nr 316 o powierzchni 77,2 m2, po³o¿onego w Warszawie przy ulicy Meissnera 1/3. Cena wywo³awcza  331 500,00 z³.,
b) Nr 317 o powierzchni 142,9 m2, po³o¿onego w Warszawie przy ulicy Meissnera 1/3. Cena wywo³awcza 629 000,00 z³.

Podane w/w ceny nie obejmuj¹ podatku od towarów i us³ug, który bêdzie naliczony wed³ug zasad i stawek obowi¹zuj¹cych
w dniu zawarcia umowy z nabywc¹.
Wszelkie podatki i op³aty zwi¹zane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Oferent, którego oferta zostanie przyjêta, zobowi¹zany jest do dokonania wp³aty oferowanej w wyniku rokowañ kwoty w pe³nej
wysokoœci, nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed dniem podpisania umowy notarialnej o nabycie. Niedope³nienie tego obowi¹zku upraw-
nia Komisjê do sprzeda¿y nieruchomoœci oferentom, którzy zaoferowali kolejno najwy¿sz¹ cenê nabycia.

Zg³oszenie powinno zawieraæ:  

� Imiê, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwê firmy i siedzibê, je¿eli oferent jest osob¹ prawn¹. 
� Oœwiadczenie, ¿e oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci

przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z póŸniejszymi zmianami), a w przeciwnym wypadku zobowi¹zanie cu-
dzoziemca, ¿e w razie gdy jego oferta zostanie przyjêta jest on zobowi¹zany do uzyskania w terminie 90 dni, pozwolenia Mi-
nistra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na zakup nieruchomoœci. Niedope³nienie tego obowi¹zku uprawnia komisjê do
sprzeda¿y nieruchomoœci oferentom, którzy zaoferowali kolejno najwy¿sz¹ cenê nabycia.

� Zobowi¹zanie oferenta do pokrycia podatków i op³at zwi¹zanych z zakupem nieruchomoœci.
Oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami wynikaj¹cymi z niniejszego og³oszenia oraz przepisami Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów  z dnia 26 sierpnia 1997 r. „W sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu organizowania przetargu pu-
blicznego na sprzeda¿ maj¹tku trwa³ego lub oddanie mienia do odp³atnego korzystania innym podmiotom przez spó³kê po-
wsta³¹  w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza siê odst¹pienie od przetargu” (Dz.U. Nr 108 poz. 696
z póŸniejszymi zmianami).  

� Oferowan¹ cenê netto plus nale¿ny podatek od towarów i us³ug (VAT) i sposób jej zap³aty.
� Datê sporz¹dzenia oferty i podpis osoby upowa¿nionej.
Stwierdzenie przez prowadz¹cego rokowania, ¿e oferta nie zawiera danych, o których mowa wy¿ej, stanowi podstawê do jej
odrzucenia.

Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Biura Administracji  PKO BP S.A.  w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 12/14
pokój 4A16  IV piêtro, do dnia 6 paŸdziernika 2006 r. do godz. 15.00, w zamkniêtych kopertach z napisem „Rokowania
Meissnera lokal nr 316 lub 317”. 

Bank zawiadomi o wyborze oferty lub wyborze partnerów do rokowañ w terminie 7-miu dni roboczych od daty up³ywu terminu
sk³adania zg³oszeñ. 
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ osobiœcie w siedzibie Biura Administracji Warszawa ul.Sienkiewicza 12/14, pokój 4B 05 lub
telefonicznie pod nr 0-22 525 42 05 i 0-22 525 4450 w dni robocze w godz. od 9.00–15.00.
Sprzedawcy przys³uguje prawo uniewa¿nienia rokowañ bez wyboru oferty, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych tego uniewa¿nienia.
Niniejsze zaproszenie do rokowañ jest nastêpstwem przetargu og³oszonego zgodnie z przepisami powo³anego wy¿ej Rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w wyniku którego nieruchomoœæ opisana na wstêpie nie zosta³a sprzedana.

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

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

TTTTwwwwóóóó jjjj     FFFF rrrr yyyyzzzz jjjj eeee rrrr
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”)

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

Kilkuset dzia³aczy i sym-
patyków PO owacyjnie powi-
ta³o Hannê Gronkiewicz
–Waltz, która w siedzibie
NOT-u pojawi³a siê razem
z Donaldem Tuskiem.
W konwencji wziêli tak¿e
udzia³ warszawscy pos³owie

Platformy oraz Jan Rokita. –
Krótka historia Platformy, to
pokonywanie barier, które
niedowiarkom wydawa³y siê
nie do pokonania – przewo-
dnicz¹cy Tusk przypomnia³
zebranym, ¿e w wielu mo-
mentach PO, potrafi³a siê po-
dnieœæ i odnieœæ sukces. Suk-

ces w wyborach samorz¹do-
wych ma przynieœæ m.in.
dziêki szczegó³owy program,
który zosta³ ujêty we wspo-
mnianej ksi¹¿ce. – Ta ksi¹¿ka
– doda³ Donald Tusk – jest
dowodem na to, ¿e nasza
kandydatka traktuje wybory

i Warszawê powa¿nie. To-
masz Andryszczyk z biura
prasowego PO wyjaœnia, ¿e
zawarty w ksi¹¿ce program
powsta³ w wyniku szerokich
konsultacji spo³ecznych. 

Pierwszymi punktami pro-
gramu, w odniesieniu do
„Mieszkañcowych” dzielnic

s¹: „przebudowa Ronda Wia-
traczna tak, aby sta³o siê ono
placem miejskim oraz budo-
wa drogowego po³¹czenia
przez tory PKP z Remberto-
wem i Targówkiem” (Praga
Po³udnie), „budowa g³ównej
drogi wylotowej wzd³u¿ torów
PKP w kierunku Pragi do ul.
Radzymiñskiej, od ul. Cyruli-
ków w Rembertowie do ul.
Zabranieckiej” (Rembertów),
„poprawa komunikacji z cen-
trum miasta oraz w obrêbie
dzielnicy poprzez koordyna-
cjê po³¹czeñ kolejowych z sie-
ci¹ autobusów miejskich i ra-
cjonalizacjê tras autobuso-
wych” (Wawer), „moderniza-
cja ul. Trakt Brzeski” (Weso-
³a). PO og³osi³a ju¿ wstêpne
listy kandydatów do rad. Nie
ma na nich wielu znanych
i zwi¹zanych z PO nazwisk,
a nieoficjalnie mówi siê, ¿e
jeszcze kilku czo³owych dzia-
³aczy mo¿e zostaæ z tych list
usuniêtych. 

Ciekawostk¹ jest, ¿e z ra-
mienia PO bêd¹ kandydowaæ
artyœci: Maria Pakulnis i Ta-
deusz Ross. – Pod rz¹dami
wszystkich poprzednich pre-
zydentów Warszawa nie piê³a
siê w górê – powiedzia³
„Mieszkañcowi” satyryk Ta-
deusz Ross. – Czas, ¿eby to
siê zmieni³o i Warszawa sta³a
siê prawdziw¹ metropoli¹,
a tylko Platforma mo¿e doko-
naæ takiej zmiany.

* * *
Hanna Gronkiewicz-Waltz,

oficjalna kandydatka PO na
prezydenta Warszawy spo-
tka³a siê z przedstawiciela-
mi warszawskiej prasy lo-
kalnej 25 wrzeœnia. ar

Z udzia³em przewodnicz¹cego Samoobro-
ny RP Andrzeja Leppera w pi¹tek  22 wrze-
œnia Grzegorz Tuderek, szef warszawskiej
Samoobrony, przedstawi³ kandydata swej
partii na prezydenta Warszawy. Zosta³ nim
Marek Czarnecki (na zdjêciu pierwszy
z prawej) adwokat, obecnie eurodeputowa-
ny, przedtem, przed reform¹ podzia³u admi-
nistracyjnego – ostatni wojewoda bielski.

- Jeœli wygram wybory, przeniosê ratusz na
Pragê, ¿eby siê szybciej rozwija³a – deklaruje
Czarnecki. - Powstan¹ tam piêciogwiazdkowe
hotele i apartamentowce. Nie dogonimy
wprawdzie Rzymu czy Londynu, ale Warszawa
mo¿e staæ siê stolic¹ Europy Wschodniej. Ma-
rek Czarnecki obiecuje tak¿e zwiêkszenie in-
westycji w Warszawie i ograniczenie admini-
stracji. ab

PO Ross−poczęła kampanię
W czasie konwencji Platformy Obywatel-
skiej, która odby³a siê 23 wrzeœnia w War-
szawie, jej liderka, Hanna Gronkiewicz -
Waltz przedstawi³a program dzia³añ „Platfor-
ma dla Warszawy 2006-2010”. Program,
w formie ksi¹¿ki, zawiera szczegó³owe roz-
wi¹zania dla dzielnic i miasta.

SAMOOBRONA W STOLICY

W Warszawie maj¹ po-
wstaæ Ÿród³a startowe, które
w razie awarii, samoczynnie
zaczn¹ produkowaæ elektrycz-

noœæ. Dziêki czemu pr¹d w na-
szych mieszkaniach pop³ynie
szybciej, poniewa¿ nie bêdzie-
my czekaæ, a¿ zostanie przes³a-

ny z pobliskich miast. Nad ta-
kim systemem bezpieczeñstwa
elektrycznego pracuje firma
Vattenfall Heat Poland. Jest to
najwiêkszy producent, dystry-
butor i sprzedawca elektryczno-
œci i ciep³a w Polsce. Zarz¹dza
m.in. czterema warszawskimi
elektrowniami: ¯erañ, Siekier-
ki, Pruszków i Wola. 

W najbli¿szym czasie war-
szawskie elektrownie bêd¹ mo-
dernizowane. Maj¹ staæ siê bar-
dziej efektywne i mniej szkodliwe
dla œrodowiska. ew

AWARIE NAM
NIESTRASZNE

Warszawiacy nie musz¹ ju¿ obawiaæ siê ca³-
kowitej awarii elektrycznoœci w mieœcie.
Eksperci pracuj¹ nad systemem bezpie-
czeñstwa energetycznego. 
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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)

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.

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

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

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

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

OKNA – PARAPETY

Z nami cieplej
w jesienne dni!

OFERUJE SZEROKI WYBÓR
� Ko³der i poduszek, tak¿e z puchu,

pó³puchowych, we³nianych i poliestrowych 
� Kocy: we³nianych, bawe³niano-akrylowych,

bawe³nianych
� Œpiworów

DH Universam ul. Grochowska 207
(Rondo Wiatraczna) 

– stoisko z artyku³ami poœcielowymi,
sto³owymi, tkaninami, firanami i pasmanteri¹

REALIZUJEMY KARTY P£ATNICZE I KARTY KLIENTA SPO£EM
oraz BONY SODEXHO i BONUS

poniedzia³ek-pi¹tek 9.00-20.00, sobota czêœæ przemys³owa 9.00-16.00
niedziela 9.00-14.00

rundzie trafi³em na Ameryka-
nina, który by³ jednym z fa-
worytów igrzysk. Ciê¿ki to
by³ bój, wygra³em nieznacz-
nie 3:2. A w pó³finale spotka-
³em siê z z moim odwiecz-
nym, najgroŸniejszym rywa-
lem, Rosjaninem Sawczenk¹,
mistrzem œwiata. Te¿ by³o 3:2
dla mnie.

- Do Kanady jecha³ Pan
z nastawieniem: jestem do-
bry, wygram?

- Jecha³em z nastawieniem,
¿e jest dobrze. Przygotowa-
nia przedolimpijskie by³y pre-
cyzyjnie zaplanowane, czu-
³em, jak forma roœnie. Byli-
œmy m.in. w Dolinie Chocho-
³owskiej ko³o Zakopanego,
gdzie codziennie robiliœmy
marszobiegi w górzystym te-
renie. „Si³ê” robiliœmy sp³y-
waj¹c kajakami po Dunajcu.
To by³y bardzo urozmaicone
zajêcia. I gdy dosz³o do final-
nego zgrupowania w Cetnie-
wie, wszystkie znaki na niebie
i ziemi, sprawdziany i sparin-
gi udowadnia³y, ¿e jesteœmy
na dobrej drodze. By³ tylko
jeden problem. Mianowicie
mia³em w kraju, w swojej pó³-
œredniej wadze powa¿nego
rywala i przyjaciela zarazem
Zbyszka Kickê. Trenerzy mi
zaproponowali, ¿ebym
spróbowa³ si³ w kategorii wy-
¿szej, lekkoœredniej. To za-
wsze jest ryzykowna decyzja,
ale ja mia³em zaufanie do
swojego trenera, Micha³a
Szczepana. Tak jak nasi starsi

koledzy bokserzy mieli swoj¹
wyroczniê w postaci Papy
Stamma, tak dla nas takim
„ojcem” by³ pan Micha³. Po-
wiedzia³em: dobrze, zgadzam
siê. W Montrealu tak mi siê
u³o¿y³y walki, ¿e mia³em spo-
ro czasu przed startem, nie
musia³em zbijaæ wagi, by³em
wypoczêty i zrelaksowany,
a jednoczeœnie œwietnie
przygotowany. Wygra³em.
W ogóle by³ to œwietny turniej
dla ca³ego polskiego boksu,
w sumie zdobyliœmy na tych
Igrzyskach piêæ medali.
A trzeba pamiêtaæ, ¿e jedynie
w dwóch kategoriach z³ote
medale zdobyli Europejczycy.
Rosjanie nie mieli ani jednego
z³ota, zaczyna³a siê epoka do-
minacji Kubañczyków, œwiet-
ni byli Amerykanie.

- Potem, na kolejnej Olim-
piadzie w Moskwie, zdoby³
Pan jeszcze jeden medal -
tym razem br¹zowy.

- Mia³em wówczas ju¿ 27
lat, by³em dojrza³ym zawo-
dnikiem, choæ z pewnym
kompleksem Sawczenki,
z którym poprzednio doœæ do-
tkliwie przegra³em. No i po
pó³finale trafi³em na niego.
Mia³em ju¿ medal, pojawi³y
siê sugestie, ¿e mo¿e nie war-
to bym stawa³ do ringu, bo
znów mnie obije. Nie rozu-
mia³em tych opinii. Twardo
powiedzia³em: idê do ringu.
To by³a œwietna walka z mojej
strony. Przegra³em, bo w 3
rundzie dozna³em kontuzji,
pêk³a mi skóra na czole. Ale
do tego momentu prowadzi-

³em u wszystkich sêdziów. Po
walce odebra³em mnóstwo
gratulacji, dziennikarze mó-
wili mi, ¿e im zaimponowa-
³em i chcieli odszczekiwaæ to
wszystko, co wczeœniej napi-
sali na temat mojego komple-
ksu Sawczenki.

- Co robi³ Pan po zakoñ-
czeniu kariery sportowej?

- Sport ³¹czy³em ze studia-
mi w Akademii Wychowania
Fizycznego, zosta³em wiêc
trenerem. Pocz¹tkowo praco-
wa³em w moim macierzystym
klubie Gwardii Warszawa.
Trafi³em tu jako ch³opak
z Grochowa, z ulicy Ml¹dz-
kiej ko³o Placu Szembeka
w 1969 roku i mia³em to
szczêœcie, ¿e zajêli siê mn¹ ta-
cy ludzie, jak Antoni Komuda
- nawiasem mówi¹c pamiê-
tam, ¿e jak mnie zobaczy³ to
mówi³ wszystkim dooko³a, ¿e
takiego talentu jeszcze nie wi-
dzia³ i póŸniej Micha³ Szcze-
pan. Potem przez 5 lat by³em
trenerem kadry narodowej

i doprowadzi³em mo-
ich podopiecznych do
medali mistrzostw
Œwiata i Europy, a tak-
¿e ostatniego medalu
olimpijskiego w naszej
dyscyplinie sportu.
W Barcelonie br¹z
zdoby³ Wojciech Bart-
nik. Nastêpnie przez
dwa lata trenowa³em
Victoriê Jaworzno
i dwukrotnie zdoby³em
dru¿ynowe Mistrzo-
stwo Polski. A gdy
wróci³em do Gwardii
Warszawa, której pre-
zesem by³ szef Biura
Ochrony Rz¹du to mi
zaproponowano zajê-
cie, które wykonujê do

dziœ. Pracujê w BOR, uczê
funkcjonariuszy sportów wal-
ki, w tym boksu.

- Ma Pan wci¹¿ kontakt
z boksem sportowym? 

- Oczywiœcie tak, w Gwar-
dii mam grupkê m³odych za-
wodników, je¿d¿ê na zawody,
w³aœnie wróci³em z M³odzie-
¿owych Mistrzostw Polski we
W³oc³awku. Mamy sporo
zdolnej m³odzie¿y, choæ ze
smutkiem obserwujê, ¿e
w ringu prezentuj¹ oni g³ów-
nie bijatykê, a nie szermierkê
na piêœci. 

- Teraz mieszka Pan na
Goc³awiu, prawda?

- Tak. Jestem szczêœliwie
¿onaty od 30 lat, mam trójkê
dzieci, dwie córki, które wy-
sz³y ju¿ za m¹¿ i za³o¿y³y ro-
dziny, zrobi³y mnie ju¿
podwójnym dziadkiem.
Wnuczka ma 3 lata, wnuczek
6 miesiêcy. Mieszka z nami
18-letni syn.

Rozmawiał: 
Tomasz Szymański

Jerzy RYBICKI
MIESZKAÑCY
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Jesienny ogród
Jesieñ w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie przy ul.
Prawdziwka 2 to okres, w którym podziwiaæ mo¿na piêk-
nie kwitn¹ce ró¿e, z³ote wachlarzyki mi³orzêbowych liœci,
wielkie rogate liœcie tulipanowca jak równie¿ buraczkowe
liœcie perukowca ozdo-
bione delikatn¹ sieci¹ ja-
snych ¿y³ek. 

Na czerwono przebar-
wiaj¹ siê liœcie stewarcji, su-
maka octowca, winobluszczu
czy trzmielin. Klony za-
chwycaj¹ ró¿norodnoœci¹
form, barw i rozmiarów
swych blaszek liœciowych.
Ró¿owe liœcie kaliny skry-
waj¹ czerwone korale owo-
ców, a ciemnoró¿owe bukie-
ty kwiatów hortensji kontrastuj¹ z przebarwiaj¹cym siê na z³oto li-
stowiem. 

Zaœ w ogrodzie bylinowym mo¿na obejrzeæ bardzo ³adn¹ ko-
lekcjê marcinków (astrów), które we wrzeœniu i paŸdzierniku osi¹-
gaj¹ pe³niê kwitnienia. Kwitn¹ z³ocienie, zwanych te¿ chryzante-
mami. Nie mo¿na tak¿e zapomnieæ o owocach - warto zobaczyæ
piêkne czerwone owoce na kolcoliœcie okó³kowym, wspaniale
owocuj¹ce berberysy, a tak¿e magnolie. (ab)
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Szwadron kultywuje trady-
cjê poprzez reprezentowanie
barw 1 Pu³ku Szwole¿erów
Józefa Pi³sudskiego, który
przed wojn¹ w Warszawie pe³-
ni³ funkcje reprezentacyjne.

I oczywiœcie znakomicie pro-
muje sport jeŸdziecki. 

Na Hipodromie w Starej Mi-
³osnej, gdzie Szwadron ma
swoj¹ siedzibê, od 22 do 24
wrzeœnia odbywa³y siê VI Ka-
waleryjskie Mistrzostwa Polski
MILITARI. Œwiêto Kawalerii
patronatem obj¹³ Minister
Obrony Narodowej Rados³aw
Sikorski. Zawody, w których
sprawdza siê stan wyszkolenia
kawalerzystów sk³adaj¹ siê
z siedmiu konkurencji: uje¿d¿a-
nia, skoków, crossu, strzelania

z broni d³ugiej, w³adania szabl¹
konno, w³adania lanc¹ oraz
oceny wygl¹du konia, rzêdu
i jeŸdŸca. Imprezie towarzyszy-
³y liczne atrakcje jak pokazy
walk rycerskich i karate, strze-

lania z ³uku, wyszkolenia ko-
mandosów. Fina³owa czêœæ za-
wodów by³a niezwykle wido-
wiskowa. Uœwietni³ j¹ koncert
orkiestry wojskowej, parada
i szar¿a kawalerii. 

W punktacji ogólnej zwyciê-
¿y³ reprezentant gospodarzy
Piotr B¹k. On te¿ otrzyma³
z r¹k Romana Jagieliñskiego
nagrodê g³ówn¹ – siod³o i sza-
blê. „Mieszkaniec” by³ patro-
nem medialnym VI Mistrzostw
Polski MILITARI. ar

Konkurs „Saska Kêpa w kwia-
tach” zosta³ rozstrzygniêty. Pod-
czas uroczystego rozdania na-
gród, które odby³o siê 20 wrze-
œnia br., niewielka sala parafial-
na przy ulicy Nobla 16 wype³nio-
na by³a po brzegi. 

„Saska Kêpa w kwiatach” to czêœæ ogólnowar-
szawskiej inicjatywy „Warszawa w kwiatach”. Te-
goroczna X edycja konkursu, organizowana przez
TPW Oddzia³ Saska Kêpa,  cieszy³a siê du¿ym za-
interesowaniem.

Zg³oszono 240 obiektów - balkonów, okien,
ogródków, placówek handlowych i instytucji
u¿ytecznoœci publicznej. Wrêczono 65 wyró¿-
nieñ, w tym 4 nagrody Burmistrza Pragi Po³u-
dnie. Zwyciêzcy otrzymali nagrody rzeczowe,
dyplomy i listy gratulacyjne.  

Sk¹d w mieszkañcach Saskiej Kêpy zami³owanie
do pielêgnowania kwiatów? - To niezwyk³e miejsce,
wiêc wszyscy staramy siê, ¿eby by³o piêkne – powie-
dzia³a „Mieszkañcowi” laureatka konkursu Marta
Sypniewska. Z t¹ opini¹ zgadza siê inna laureatka
Bo¿ena Deda (na zdjêciu). ew

Ostatnio w fabryce w Miê-
dzylesiu odnaleziono unikalne,
przedwojenne archiwum fotogra-
ficzne Fabryki Aparatów Elek-
trycznych Kazimierza Szpotañ-
skiego. Prawie trzy tysi¹ce szkla-
nych negatywów stanowi³o mniej
wiêcej po³owê dokumentacji  zro-
bionej przed II wojn¹ œwiatow¹
na u¿ytek FAE Szpotañskiego.
Zdjêcia wykonane w latach 1928-
1942, s¹ w wiêkszoœci w dosko-
na³ym stanie. Na podstawie tych
zdjêæ ABB opracowa³o i wyda³o
unikalny album pt. „Podró¿ do
Ÿróde³ elektroenergetyki”.

– S¹ œwiadectwem rozwoju myœli
technicznej, stosowanych metod
wytwarzania transmisji energii –
mówi³ Miros³aw Gryszka, dyrektor

krajowy Grupy ABB w Polsce,
przekazuj¹c dyrektorowi AP Ry-
szardowi Wojtkowskiemu pami¹t-
kowy obraz z okazji przekazania
zbioru fotografii (na zdjêciu).
Szklany fotograficzny skarb, po od-
powiednim zabezpieczeniu w ca³o-
œci zosta³ przekazany Archiwum
Pañstwowemu m.st. Warszawy. (t)

MMMMIIII ŁŁŁŁOOOOSSSSNNNNEEEE     SSSSZZZZAAAARRRRŻŻŻŻEEEE
Dziesiêæ lat temu w Starej Mi³osnej zawi¹za³o
siê Stowarzyszenie „Szwadron Jazdy Rzecz-
pospolitej Polskiej”. G³ównym celem Stowa-
rzyszenia, którego inicjatorem by³ Roman Ja-
gieliñski, by³o wskrzeszenie i kultywowanie
chlubnej tradycji Jazdy Polskiej.

PACHNIA£A SASKA KÊPA

Odnaleziony skarb
W fabryce ABB odnaleziono fotograficzny
skarb. ABB, œwiatowy lider w technologiach
dla energetyki i automatyki, w 1998 roku
przej¹³ 80 proc. akcji ZWAR-u. 
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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 dla noworodków, dzieci,

dorosłych
· EEG Biofeedback terapia dla dzieci

(problemy z nauką, zachowaniem) 
i dorosłych (nerwice, depresje)

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

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

KKKK AAAA ŻŻŻŻ DDDD YYYY MMMM OOOO ŻŻŻŻ EEEE SSSS IIII ĘĘĘĘ     BBBB AAAA DDDD AAAA ĆĆĆĆ ,,,,     
KKKK OOOO NNNN SSSS UUUU LLLL TTTT OOOO WWWW AAAA ĆĆĆĆ     IIII LLLL EEEE CCCC ZZZZ YYYY ĆĆĆĆ
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

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

PP EE DD AA GG OO GG II KK AA   TT EE RR AA PP EE UU TT YY CC ZZ NN AA
Indywidualna praca z dzieckiem wymagaj¹cym szczególnego wsparcia

(szko³a podstawowa i gimnazjum)
� przezwyciê¿anie trudnoœci w czytaniu i pisaniu

� rozwijanie sprawnoœci matematycznej � wzmacnianie odpornoœci emocjonalnej
� rozwijanie ciekawoœci poznawczej

http://terpiapedagogiczna.pl
ponadto: � wyrównywanie zaleg³oœci w nauce � pomoc w odrabianiu lekcji

� przygotowanie do sprawdzianów koñcowych po szkole podstawowej i gimnazjum

Warszawa ul. Ateńska 27, tel. 022 617−16−85; tel. kom. 0502−30−52−62

„Leœnik” uhonorowany
w parku

W trwa³ym, kamiennym g³azie, po wielu la-
tach starañ, upamiêtniono p³k Jana Szypow-
skiego „Leœnika”, który w czasie wojny by³
m.in. szefem s³u¿by uzbrojenia KG AK „Le-
œnictwo”. By³ te¿ jednym z twórców Central-
nego Okrêgu Przemys³owego.

Tu¿ przy wejœciu do Parku im. P³k Jana Szypowskiego „Leœni-
ka”, przy ul. Grochowskiej i Kwatery G³ównej, 20 wrzeœnia ods³o-
niêto pomnik g³az poœwiêcony patronowi parku. Uroczystoœæ zgro-
madzi³a wielu przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, kombatan-
tów, mieszkañców, w³adz koœcielnych i m³odzie¿y z pobliskiej
szko³y. Dziêki p³k Szypowskiemu w czasie okupacji w okolicznych
grochowskich domach i warsztatach powsta³o centrum podziemne-
go przemys³u zbrojeniowego na niespotykan¹ w Europie skalê.
W czasie Powstania Warszawskiego pu³kownik stworzy³ ugrupo-
wanie bojowe „Leœnik”, które ws³awi³o siê w obronie PWPW, ko-
œcio³a Najœwiêtszej Marii Panny na Nowym Mieœcie, gmachu s¹du.

Nawet, gdy by³ ranny, nie opuœci³ swoich ¿o³nierzy i dowodzi³ le-
¿¹c na noszach.

Po przesz³o szeœædziesiêciu latach od walk by³ych ¿o³nierzy
zgrupowania bojowego „Leœnik” nie opuszcza³y emocje. – Chcê
przypomnieæ jak walczy³em pod twoim przywództwem, pu³kowniku
mój, w Powstaniu Warszawskim – mówi³ przy pomniku Bronis³aw
Troñski ps. Jastrz¹b, obecny Prezes Zwi¹zku Powstañców Warsza-
wy. - Pod twoim dowództwem zrozumia³em, co to znaczy walczyæ
za Ojczyznê. Niezapomniany by³ twój czyn na Muranowie, gdy
w stronê powstañców szed³ „Goliath”, ma³y czo³g wype³niony dy-
namitem. Jego wybuch oznacza³ zburzenie wszystkich domów
w okolicy i œmieræ setek ludzi. Pu³kownik pomyœla³ o tym, co siê sta-
nie, gdy czo³g wybuchnie. Do dzisiaj nie wiem jak to siê sta³o...,
sk¹d wzi¹³ no¿yce. Sam jeden przeskoczy³ i podczo³ga³ siê do „Go-
liatha” i odci¹³ urz¹dzenie steruj¹ce. 

Samobie¿na mina - „Goliath” rozbrojony przez bohaterskiego
pu³kownika do dziœ znajduje siê w zbiorach Muzeum Wojska Pol-
skiego. Pomnik g³az ods³onili: córka pu³kownika  Krystyna, Prze-
wodnicz¹cy Rady Pragi Po³udnie Krzysztof Mitkiewicz i wspo-
mniany Bronis³aw Troñski, a poœwiêci³ abp S³awoj Leszek G³ódŸ.
W imieniu Kapitu³y Orderu Wojennego Virtuti Militari jej kanclerz,
gen. bryg. Stanis³aw Na³êcz – Komornicki, przekaza³ synowi „Le-
œnika” Miros³awowi Szypowskiemu order, którego pu³kownik nie
móg³ odebraæ za ¿ycia. „Leœnik” by³ tak¿e odznaczony m.in. fran-
cuskim Krzy¿em Legii Honorowej i Komandorskim Krzy¿em Ko-
rony Rumuñskiej. rosa

- Czym wed³ug opozycji
ró¿ni³a siê ta kadencja od po-
przedniej?

- Stylem kierowania mia-
stem. Ca³kowita centralizacja
zamiast samorz¹dnoœci.
Ubezw³asnowolnienie dziel-
nic zamiast niezale¿nych de-
cyzji w interesie spo³ecznoœci
lokalnej. Chêæ skupienia w³a-
dzy w rêku prezydenta War-
szawy skutkowa³a wyd³u¿e-
niem procesu wydawania klu-
czowych decyzji administra-
cyjnych - np. pozwoleñ na bu-
dowê. Rada Dzielnicy spoty-
ka³a siê g³ównie po to, by le-
gitymizowaæ pomys³y prezy-
denta miasta. 

- Brzmi to jak zarzut perso-
nalny, a przecie¿ centraliza-
cja w³adzy w Warszawie jest
wynikiem nowej ustawy,
któr¹ Sejm poprzedniej ka-
dencji uchwali³ g³ównie g³osa-
mi lewicy. Czy wg Pana, gdy-
by sto³eczn¹ prezydenturê
w 2002 r. wygra³ Marek Ba-
licki by³oby inaczej?

- Za centralizacjê w³adzy
w Warszawie odpowiedzialny
jest tylko i wy³¹cznie poprzedni
prezydent miasta. Ustawa War-
szawska okreœla jedynie ramy
wspó³pracy z dzielnicami i pod-
stawowy zakres kompetencji.
Wiele zale¿y od zachowania
Prezydenta i Rady Miasta.
Przypomnê, ¿e do dziœ nie
uchwalono statutu miasta, który
móg³by okreœliæ zadania, jaki-
mi zajmuj¹ siê dzielnice. Je-
stem przekonany, i¿ Warszawa
pod rz¹dami Marka Balickiego

funkcjonowa³aby znacznie
sprawniej. 

- Jak pan ocenia pracê Ra-
dy Dzielnicy?

- Rada by³a œciœle kontrolo-
wana przez rz¹dz¹ce ugrupowa-
nie, jakim jest PiS. Dla opozycji
nie znalaz³y siê, zwyczajowo
dzielone miêdzy wszystkie klu-
by radnych,  miejsca w prezy-
dium rady i komisji. Rada
Dzielnicy, g³osami rz¹dz¹cej
koalicji,  podejmowa³a niejed-
nokrotnie uchwa³y i stanowiska
„polityczne”. Co zrobili radni
PiS w sytuacji wielomiliono-
wych niedoborów w bud¿ecie?
Zaakceptowali skandaliczny
bud¿et, by nie sprawiaæ k³opotu
prezydentowi miasta.

- Nikt z lewicy nie przewo-
dniczy ¿adnej komisji,
a w Komisji Mieszkaniowej
nie ma ¿adnego z waszych
przedstawicieli...

- Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej nie otrzyma³ ¿adnej
propozycji wejœcia do tzw. pre-
zydiów komisji ani te¿ prezy-
dium Rady Dzielnicy. Sprawa
Komisji Mieszkaniowej jest ko-
lejnym przyk³adem na samo-
wolê radnych PiS. Zosta³a ona
rozwi¹zana w trakcie kadencji
przez rz¹dz¹c¹ koalicjê, zmie-
niono jej regulamin i ca³kowi-
cie podporz¹dkowano rz¹dz¹-
cemu ugrupowaniu. W tej sy-
tuacji uznaliœmy, i¿ nie mo¿e-
my swoj¹ obecnoœci¹ w komisji
legitymizowaæ jej funkcjono-
wania. 

- Formacje lewicowe s¹ po-
strzegane jako bardzo zdy-

scyplinowane, a jednak
w czasie kadencji uby³o Wam
dwóch radnych?

- Dobra opinia na temat kon-
sekwencji i zaanga¿owania
dzia³aczy lewicowych ma swo-
je mocne i uzasadnione podsta-
wy. W czasie czterech lat ludzie
podejmuj¹ ró¿ne decyzje ¿ycio-
we. Z innych klubów radni tak-
¿e odchodzili. Ró¿nica polega
na tym, ¿e radni, którzy opuœci-
li nasz klub nadal g³osuj¹ zgo-
dnie z lewicowymi idea³ami.
A do nadchodz¹cych wyborów
lewica idzie zjednoczona i sil-
na. Jestem przekonany, ¿e ko-
mitet wyborczy Lewica i De-
mokraci bêdzie stanowi³ jedno-
lit¹ grupê w przysz³ej radzie
dzielnicy. 

- Jakie interwencje Pan
podejmowa³ i w jakich sta-
nowczo reagowa³ klub SLD?

- Podejmowa³em wiele inter-
wencji dotycz¹cych spraw
mieszkaniowych, zwi¹zanych
g³ównie z problemem uzyska-
nia mieszkania komunalnego,
zamiany mieszkania, czy te¿,
jak to mia³o miejsce ostatnio,
nieprawid³owego sposobu na-
liczania op³at. W imieniu klu-
bu interweniowa³em zaœ
w sprawach wa¿nych dla
wszystkich mieszkañców Pra-
gi, dotycz¹cych ca³ej dzielni-
cy. Na przyk³ad ostro skomen-

towaliœmy w interpelacji
przed³u¿aj¹cy siê z nieuzasa-
dnionych powodów przez ca³y
okres wakacji remont parku na
Grochowie. 

- Z tego, co mi wiadomo
Park OPAK planowo mia³
byæ oddany do u¿ytkowania
we wrzeœniu?

- I uwa¿a Pan, ¿e zaplanowa-
nie oddania parku do u¿ytku
jesieni¹ by³oby s³uszne? Zgo-
dnie z umow¹ z wykonawc¹
park mia³ byæ oddany dla mie-
szkañców Pragi 31 maja! I to
by³ termin uzasadniony – wy-
znaczony tak, by wszyscy mo-
gli korzystaæ parku w okresie
póŸnej wiosny i ca³ego lata,
wtedy kiedy jest najbardziej
potrzebny. Termin otwarcia
parku zosta³ jednak mocno
opóŸniony, a uzasadniane to
by³o najpierw d³ug¹ zim¹,
póŸniej gor¹cym latem. Mnie
te argumenty nie przekonuj¹
i uwa¿am, ¿e nawet na tak pro-
stej sprawie obecne w³adze
chcia³y zyskaæ przed wybora-
mi ustalaj¹c uroczystoœci na
okres przedwyborczy. 

- Kiedy w marcu br. mówi-
³em znajomym, ¿e w finale
walki o fotel prezydenta War-
szawy widzê Marcinkiewicza
i Borowskiego, wszyscy puka-
li siê w g³owê. Czêœciowo mo-
je przewidywania siê spe³ni³y.
Maj¹ szansê spe³niæ siê ca³ko-
wicie?

- Jeœli moje ¿yczenia siê spe³-
ni¹, druga tura nie bêdzie po-
trzebna, bo ju¿ w pierwszej wy-
gra Marek Borowski. A jeœli
dojdzie do drugiej tury g³oso-
wania, to uwa¿am, ¿e elektorat
podzieli siê na czêœæ popieraj¹-
c¹ PiS i tê „antypisowsk¹”,
której nie podoba siê obecny
styl rz¹dzenia. Mam nadziejê,
¿e wtedy ugrupowania do tej
pory opozycyjne siê zjednocz¹
– wszak nam wszystkim chodzi
o dobro Warszawy. 

Rozmawiał Adam Rosiński

U schyłku kadencji
W poprzednim numerze zakoñczyliœmy cykl
wywiadów prezentuj¹cych pracê komisji pro-
blemowych Rady Pragi Po³udnie. O podsu-
mowanie koñcz¹cej siê kadencji poprosili-
œmy przedstawiciela opozycji – Adama Cie-
ciurê z SLD.
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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
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REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

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

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Szczepimy przeciw

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30

ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA£ÓW:
Warszawa – Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel. 022 353 42 50

Warszawa – Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel. 022 353 06 20
Warszawa – Mokotów, ul. J. D¹browskiego 16, tel. 022 498 75 40

Warszawa – Wola, ul. Leszno 17, tel. 022 862 99 90

Pokonaj niedosłuch!
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak
jak odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tra-
cimy czêœæ siebie, czêœæ naszej to¿samoœci.
Niedos³uch to problem nie tylko osoby s³abo
s³ysz¹cej, ale tak¿e jej rodziny i przyjació³,
którzy znajduj¹ siê po drugiej stronie po-
wsta³ej bariery komunikacyjnej. 

Czêsto powtarzane zdanie: „S³yszê dobrze, po prostu nie rozu-
miem, co do mnie mówisz!” nale¿y potraktowaæ jako pierwsze
ostrze¿enie. Na szczêœcie szybki rozwój nowych technologii przy-
czynia siê do powstawania coraz doskonalszych rozwi¹zañ dla
osób niedos³ysz¹cych, dziêki czemu ciche i dawno zapomniane
dŸwiêki mo¿na us³yszeæ na nowo! A korzyœci jest wiele...

Ludzki uk³ad s³uchowy jest bardzo z³o¿ony, a gdy zaczyna
szwankowaæ, nie wystarczy po prostu za³o¿yæ jakiœ tam aparat s³u-
chowy, w³¹czyæ go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby jak najlepiej wykorzy-
staæ s³uch, nale¿y zacz¹æ od wizyty u specjalisty. Zbada on s³uch,
wypyta o styl ¿ycia i wspólnie z pacjentem znajdzie najlepsze roz-
wi¹zanie. A wybieraæ mamy naprawdê z czego.

Nowoczesne aparaty s³uchowe potrafi¹ w gruncie rzeczy zdzia-
³aæ cuda, dopasowuj¹c siê do niedos³uchu konkretnego pacjenta, je-
go jedynej w swoim rodzaju anatomii ucha i stylu ¿ycia. Te najno-
woczeœniejsze wyposa¿one s¹ w uk³ady sztucznej inteligencji,
które nieustannie monitoruj¹ to, co dzieje siê w otoczeniu s³ucho-
wym osoby niedos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na jego zmiany.
Wspó³czesne aparaty s³uchowe to zminiaturyzowane komputery,
o olbrzymich mo¿liwoœciach przetwarzania dŸwiêku. Wystêpuj¹
we wszystkich kszta³tach i rozmiarach – od ma³ych dyskretnych
modeli wewn¹trzusznych do ró¿nobarwnych modeli zausznych
w odcieniach koloru w³osów i karnacji skóry.

Kszta³t i dopasowanie aparatów s³uchowych jest oczywiœcie
wa¿n¹ spraw¹, ale niemniej istotne jest to, jak dana osoba zamierza
z nich korzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny styl ¿ycia, zainteresowa-
nia i zdolnoœci, a aparaty s³uchowe i programy do ich ustawiania
potrafi¹ wzi¹æ to wszystko pod uwagê. „W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zainteresowanie pacjentów naszymi us³ugami.
Noszenie nowoczesnego, miniaturowego aparatu s³uchowego nie
jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat temu, a jako najczêstsze przy-
czyny dyskomfortu pacjenci wskazuj¹ trudnoœci w komunikowaniu
siê z rodzin¹ i znajomymi. Nowoczesne technologie nie ominê³y
aparatów s³uchowych, które wyposa¿one s¹ w bardzo szybkie pro-
cesory potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem prawdziwe cuda” – mówi Ja-
cek Kozio³, dyplomowany audioprotetyk z firmy FONIKON, która
specjalizuje siê w niesieniu pomocy osobom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audio-
protetycznego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Gabinet mieœci siê przy ulicy Br. Czecha 39 (w po-
bli¿u stacji Warszawa-Wawer), tel. 353-42-50. AS 2006

Apteka „Apteka „WILGAWILGA””
ul. Rechniewskiego 6ul. Rechniewskiego 6

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

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

� ciœnieniomierze 
� kosmetyki (codziennie rabat:

Vichy – 15%, 
La Roche Posay – 10%)

� realizacjê wniosków na
pieluchomajtki 

� dietê Cambridge

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

oraz liczne konkursy! 
Spotkania z dermokonsultantami 

oraz sta³y kontakt z konsultantem diety Cambridge!

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

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

GGiimmnnaassttyykkaa  ddllaa  PPaańń  ppoo  4400−−ttccee
PPrrzzyy  ssppookkoojjnneejj  rreellaakkssuujjąącceejj  mmuuzzyyccee  ććwwiicczzeenniiaa::
� eliminują bóle kręgosłupa
� wzmacniają mięśnie brzucha i grzbietu
� zapobiegają osteoporozie

Miła atmosfera!
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 20−21

w sali gimnastycznej ZSO im. Bolesława Prusa
ul. Zwycięzców 7/9 Warszawa Saska Kępa

I zajęcia 2.X.2006 r..

Przynosimy własną karimatę

CENTRUM MEDYCZNE
Dr Ryszard Rutkowski

�� Ginekolog – poniedzia³ek, œroda 16.00-18.30
�� Urolog; USG – poniedzia³ek 16.00-18.00
�� Laryngolog – œroda 16.00-18.00
�� Masa¿e – zapisy na telefon

ul. Kobielska 19 tel. 022 610-59-10

Prezydent Kazimierz Marcin-
kiewicz i minister Zbigniew
Religa postanowili, ¿e szpi-
tale podleg³e ministrowi zo-
stan¹ w³¹czone do systemu
opieki zdrowotnej Warszawy. 

Lekarz Dy¿urny Miasta bêdzie móg³ te-
raz decydowaæ o przyjmowaniu pacjentów
do 19 warszawskich szpitali. Pozwoli to
unikn¹æ sytuacji, kiedy pacjent jeŸdzi karet-
k¹ od szpitala do szpitala, bo te odmawiaj¹
jego przyjêcia. Prezydent zapowiada podob-
ne porozumienia z rektorem Akademii Me-

dycznej oraz marsza³kiem województwa –
w³aœcicielami kolejnych 17 szpitali. 

- Moim celem jest jak najszybsze dopro-
wadzenie do sytuacji, w której lekarz dy¿ur-
ny bêdzie dysponowa³ wszystkimi miejscami
w zasobach szpitalnych stolicy – zapowie-
dzia³ Kazimierz Marcinkiewicz. Pomys³ pre-
zydenta popiera minister Zbigniew Religa. 
– To bardzo dobra wiadomoœæ dla warsza-
wiaków. Id¹c œladem stolicy, warto wróciæ
do sprawdzonej ju¿ kiedyœ instytucji lekarza
dy¿urnego miasta w skali ca³ego kraju. 

Dziêki porozumieniu prezydenta i mini-
stra do 10 szpitali miejskich do³¹czy 9, dla
których minister jest organem za³o¿yciel-

skim. Jest wœród nich renomowany Instytut
Kardiologii, Instytut Matki i Dziecka i Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Wszystkie bêd¹ te-
raz koordynowane przez Lekarza Dy¿urne-
go Miasta. System bêdzie dzia³a³ przez ca³¹
dobê, tak¿e w soboty i niedziele. W przy-
padkach ratowania ¿ycia lekarz dy¿urny za-
decyduje o przyjêciu pacjenta nawet bez
konsultacji z szefami placówek. Podobnie
bêdzie siê dzia³o w sytuacjach kryzyso-
wych – katastrof b¹dŸ zagro¿enia terrory-
stycznego.

Obecnie warszawskie szpitale podlegaj¹
kilku organom za³o¿ycielskim: miastu, mini-
sterstwu zdrowia, samorz¹dowi wojewódz-
twa, rektorowi Akademii Medycznej, MON,
MSWiA.

Wydatki Warszawy na opiekê zdrowotn¹
rosn¹ dynamicznie od czterech lat. W 2006
roku wynios¹ blisko 70 mln z³. ab

Byæ mo¿e pytaj¹ Pañstwo
w ciszy: „jak to, dlaczego war-
to”? A ja zapytam - co mo¿na
s¹dziæ o miejscu, w którym ofe-
ruje siê fachow¹ i bezinteresow-
n¹ pomoc klientowi? Któremu
proponuje siê jak najkorzyst-
niejsze warianty zakupu? Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e jest to miejsce
szczególne. Gdy doda siê do te-
go jeszcze oferowanie promocji,
zni¿ek, bezp³atn¹ kawê lub her-
batê, prezenty za dokonane za-
kupy - przekonanie o wyj¹tko-
woœci „rodzi siê” samoistnie za-
równo u Pañstwa jak i u mnie.
Takie s¹ w³aœnie apteki Aralia. 

Jedna z nich mieœci siê przy
Alei Stanów Zjednoczonych
26A (w „Latawcu”). To w³aœnie
w niej 6 paŸdziernika (w pi¹tek)
odbêdzie siê edycja Akcji Am-
bulans - Laboratorium, która jest
organizowana przez Centralê
Farmaceutyczn¹ CEFARM S.A.
i skierowana jest do pacjentów
Aptek Patronackich (a do nich
nale¿y Aralia). - Nasi klienci bê-

d¹ mogli w ramach akcji skon-
trolowaæ swoje ciœnienie krwi
a nastêpnie skorzystaæ z bezp³at-
nych porad lekarzy internistów.
Dziêki wskazówkom lekarzy pa-
cjenci bêd¹ mogli doskonale
przygotowaæ siê i wzmocniæ
swój organizm przed zim¹ -
mówi mgr Albert Skrzypczak -
wspó³w³aœciciel firmy. 

- Znaj¹c cel akcji Ambulans,
oferujemy atrakcyjne promocje le-
ków - na przyk³ad Rutinacea Com-
plete, która kosztuje prawie dwa
razy taniej ni¿ zwykle (tylko 3.99
z³.), czy tabletki Modafen, które
obecnie maj¹ bardzo korzystn¹ ce-
nê (10 z³) i s¹ pomocne przy obja-
wach grypy - mówi mi Pani kie-
rownik mgr Ewa Reda. - Mamy
tak¿e obni¿one ceny witamin oraz
co bardzo istotne, ceny prepara-
tów na nadciœnienie - dodaje. 

Kolejna dobra informacja dla
pacjentów jest taka, i¿ w drugiej
aptece Aralii - przy ulicy Fiel-
dorfa 40 (budynek Magodentu)
od 30 wrzeœnia rozpoczn¹ siê

dy¿ury. Oznacza to, ¿e równie¿
w soboty i niedziele apteka ta
bêdzie czynna od godziny 8.00
do 20.00. Nie pozostaje zatem
nic innego jak skontrolowaæ
swój stan zdrowia, i ewentualnie
zaopatrzyæ siê w promocyjne
preparaty i podstawowe leki.

Oczywiœcie po najlepszych ce-
nach. Gdy¿ priorytetem aptek
Aralia s¹ niskie ceny leków,
zatem ka¿dy klient mo¿e ku-
piæ coœ dla siebie w bardzo ko-
rzystnych cenach. Dlatego wy-
bieram Araliê, a Pañstwo? 
AS 2006  Mariusz Kalinowski

Apteka Aralia – Al. St. Zjednoczonych 26A

DOBRE WIEŚCI DLA PACJENTÓW ARALIi
„Wchodz¹c, by siê przekonaæ jak jest w apte-
ce Aralia, nic nie tracisz – wychodz¹c masz
poczucie, ¿e warto by³o tu wst¹piæ” – takie
zdanie mo¿e z pewnoœci¹ wyg³osiæ wiêk-
szoœæ pacjentów, którzy odwiedzili któr¹œ
z aptek nale¿¹cych do spó³ki Aralia. 

Apteka Aralia 
Al. Stanów Zjednoczonych 26 A, (w „Latawcu”)

tel. 022 671−62−45
Fieldorfa 40 tel. 022 870 59 39 

– od 30 września codziennie od godz. 8−20

MOŻE BYĆ LEPIEJ

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

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

�� Strzy¿enie 10 z³
��Modelowanie+strzy¿enie 20 z³
�� Baleyage, trwa³a od 35 z³
�� Tipsy 40 z³

al. Waszyngtona 67 
tel. 022 870-48-86

0605-610-202

SPRZÊT REHABILITACYJNO-MEDYCZNY
MATERACE ORTOPEDYCZNE

REFUNDACJA NFZ
SYSTEM RATALNY

pon.-pt.: 1000-1800

sob.:      1000-1400

WARSZAWA TEL. 818-77-68
UL. JAGIELLOÑSKA 34 499-33-40

www.rehactiv.com
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 19

1-L 7-C 12-I 6-K 4-G 2-E 15-E 8-N 10-D 2-J 11-C 16-J 2-A

13-H 5-O 2-M 10-J 8-E

POZIOMO: 1-A ptak drapie¿ny. 1-J pêtelka na nitce. 2-E na-
stroszona fryzura. 3-A gor¹cy trunek alkoholowy. 3-G os¹d,
pogl¹d. 4-E skorowidz, wskaŸnik. 4-L prawy dop³yw Wis³y.
5-G niski g³os kobiecy. 6-A okop, rodzaj fortyfikacji. 6-K wete-
ran, stary zas³u¿ony ¿o³nierz. 7-B archaik lub mezozoik. 7-G
zator œnie¿ny na drodze. 8-D narêcze kwiatów. 8-J Roy - pio-
senkarz amerykañski. 9-F posag. 10-A stop ¿elaza z wêglem.
10-H daszek nad tronem. 11-A Czarny z Grabowa, s³awny ry-
cerz. 12-H wyznawca szatana. 13-A klasztor w koœciele
wschodnim. 14-J ryœ stepowy. 15-E miasto z Wawelem. 16-A
trzon grzyba.16-J rodzaj kuszy.
PIONOWO: A-1 rzut zapaœniczy. A-10 pieni siê na g³owie. 
B-6 odwet za z³o, pomsta. C-1 lada sklepowa. C-10 daw. ko-
rzyœæ, zysk. D-6 tytu³ baletu F. Alfano. E-1 ¿artobliwie o tury-
stach pieszych.E-11 obumar³e drzewko. F-8 konkurs, zabawa
z zapytaniami. G-1 ma bujny zarost. H-2 Astra lub Corsa.
H-7 koñ czystej krwi. H-12 ptak z rodz. krukowatych. I-3 ikt –
w wieloczasowym wierszu staro¿ytnym, akcent metryczny.
I-9 kobra, okularnik indyjski. J-1 znaczenie logicznoœci. J-7

odmiana bilardu. J-12 kalebasa, roœlina z rodz. dyniowatych.
K-5 ha³as w kuluarach. L-1 pieœñ pochwalna. L-8 Wernher
(zm. w 1977 r.) niem. konstruktor rakiety Saturn. £-4 ukryta
granica ogrodu. £-12 miasto nad j. Jeziorak.   M-1 kanalia,
szubrawiec. N-8 ruiny w staro¿. mieœcie w Grecji w p³d. Ma-
cedonii. O-1 instrument muzyczny, poprzednik fortepianu. 
O-12 odmiana granitu. opr. A. Kemski  

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 9/06: „Dobro z³ego nie cierpi”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. El¿bieta Kaszewska
z ul. Miêdzynarodowej. Wa¿ne do 9 paŸdziernika br.

KAPLICA 
z kapliczk¹? – c.d.

6. lipca w artykule „Kaplica z ka-
pliczk¹?” pytaliœmy, czy jest szan-
sa na uratowanie rozsypuj¹cej siê
przydro¿nej kapliczki, która stoi
na skrzy¿owaniu ul. Stra¿ackiej
i Che³m¿yñskiej. Pó³tora tygodnia
póŸniej obiekt zosta³ wpisany do
rejestru zabytków.

Przyznaæ musimy, ¿e to nie nasza publikacja
wp³ynê³a na tak szybkie uznanie kapliczki za zaby-
tek. Choæ „Mieszkaniec” kilkakrotnie pisa³ o ka-
pliczce i stoj¹cym za ni¹, zawalonym Pa³acyku
Grancowa. To, ¿e Warszawie oficjalnie przyby³ ko-
lejny zabytek jest w g³ównej mierze zas³ug¹ gospo-
darza dzielnicy Rembertów – Józefa Melaka. Bur-
mistrz ju¿ w po³owie ubieg³ego roku wyst¹pi³ do
Sto³ecznego Konserwatora Zabytków o renowacjê
trzech przydro¿nych kapliczek (przy ul. Che³m¿yñ-
skiej, przy ul. Gwarków i stoj¹cej u zbiegu ul. Pade-
rewskiego i Czwartaków). Po oœmiu miesi¹cach
prac koniecznych do opracowania tzw. kart ewiden-
cyjnych zabytków dyrektor biura SKZ Ewa Nekan-
da-Trepka przekaza³a dzielnicy stosown¹ dokumen-
tacjê. Urz¹d Rembertowa wyst¹pi³ do wojewódz-
kiego konserwatora z wnioskami o wpisanie kapli-
czek do rejestru zabytków. Trzy miesi¹ce póŸniej
konserwator Ryszard G³owacz wpisa³ do rejestru
noegotyck¹ pochodz¹c¹ z prze³omu XIX i XX w.
kapliczkê stoj¹c¹ przy ul. Che³m¿yñskiej. Budowla
ta kilkakrotnie by³a remontowana si³ami i fundusza-
mi okolicznych mieszkañców. To ich zas³ug¹ jest,
¿e kapliczce uda³o siê przetrwaæ i doczekaæ uznania
za zabytek. Teraz prace remontowe i konserwator-
skie bêdzie móg³ podj¹æ urz¹d, który ju¿ wyst¹pi³
do SKZ o dofinansowanie remontu. - Te charaktery-
styczne dla krajobrazu kulturowego Polski elementy
architektury s¹ wspania³ym, milcz¹cym œwiadec-
twem bogactwa kultury ludowej i tradycji chrzeœci-
jañskiej ziem polskich, tak¿e historii Rembertowa
i tutejszej spo³ecznoœci – mówi o kapliczkach Mag-
dalena Kuœmierz z urzêdu dzielnicy. - W trosce, aby
te œwiadectwa przesz³oœci nie obróci³y siê w niebyt

burmistrz Józef Melak podj¹³ inicjatywê objêcia
„miniaturowych obiektów sakralnych” piecz¹ spe-
cjalistów oraz pozyskania œrodków na ich godn¹ re-
stauracjê. Miejmy nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce odzyska-
j¹ swoj¹ dawn¹ œwietnoœæ. 

Nie wiadomo, czy pozosta³e dwie wskazane
przez burmistrza kapliczki zostan¹ objête ochron¹
konserwatorsk¹, gdy¿ nie znajduj¹ siê na terenach
nale¿¹cych do dzielnicy. Stan tej przy ul. Czwar-
taków (na zdjêciu) jest ca³kiem niez³y. Zosta³a ona
wzniesiona przed I wojn¹ œwiatow¹ (prawdopo-
dobnie przez rodzinê Blejków-Meisnerów). 

Obiekt by³ remontowany w latach 80. ubieg³ego
wieku. Znacznie gorzej przedstawia siê sytuacja
s³upowej kapliczki przy ul. Gwarków. Pochodzi
ona z drugiej po³owy XIX wieku. Mimo du¿ych
zniszczeñ i ubytków nadal z ³atwoœci¹ mo¿na sobie
wyobraziæ, jak piêkna by³a pierwotnie i mog³aby
byæ po restauracji. Kryta dachem kapliczka w ksz-
ta³cie graniastos³upa sk³ada siê z trzech ceglanych
kondygnacji przedzielonych profilowanymi gzym-
sami. Pierwsza kondygnacja, któr¹ obecnie ktoœ
pokry³ terakot¹, by³a prawdopodobnie czerwona,
œrodkowa – ¿ó³ta, a górna kremowa. – Niech pan
robi zdjêcia, bo nied³ugo ju¿ nie bêdzie co fotogra-
fowaæ – reportera „Mieszkañca” informowa³ jeden
z mi³oœników zabytków, który w niedzielne po³u-
dnie wybra³ siê z kole¿ank¹ na spacer po okolicy –
ludzie rozbieraj¹ tê kapliczkê. Bior¹ ceg³ówki na
pami¹tkê... ada m.

Na zaproszenie samorz¹du
i burmistrza Józefa Melaka do
Rembertowa zawita³a gwia-
zdorska konstelacja: Hanna
Œleszyñska, Piotr G¹sowski
i Wojciech Kaleta. Za gwiazdê
polarn¹ robi³a Joanna Kurow-
ska – œwieci³a ju¿ od po po³u-
dnia. Przelotem (z „Tañca
z gwiazdami) niczym kometa
zawita³a Anna G³ogowska
i Marcin Wrzesiñski. Mimo
ch³odnego dnia artystom uda³o
siê rozgrzaæ publicznoœæ. Zre-
szt¹ publika rozgrzewa³a siê od
kilku godzin m.in. przy ³atwo
wpadaj¹cych w ucho szantach
zespo³u Black Velvet i bardziej
skomplikowanej muzyce ze-
spo³u £¹ki £an, którego cz³on-
kowie przebierali siê za motyl-
ki, pszczó³ki i inne u¿ytkuj¹ce
³¹ki owady. Joanna Kurowska
dwoi³a siê i troi³a przez ca³¹ im-
prezê. Przeprowadza³a wiele
konkursów i rozdawa³a liczne
nagrody. Do puli ufundowa-
nych przez urz¹d nagród bur-
mistrz Józef Melak dorzuci³
dwa szkolne plecaki, które
otrzyma³ od swojej córki. 

– Ale „wypasione” te pleca-
ki! – stwierdzi³a Joanna Kurow-
ska. Nagrody mo¿na by³o do-
staæ za wiedzê o swojej dzielni-
cy. Mieszkañcy odpowiadali
m.in. na pytania: ilu mieszkañ-

ców liczy Rembertów, ile dzia³a
w dzielnicy domów kultury, jak
siê nazywa dyrektor szko³y...
Ktoœ z t³umu domaga³ siê, aby
do puli nagród do³¹czyæ jeden
z dwóch stoj¹cych przed urzê-
dem Volkswagenów nale¿¹cych
do Sobies³awa Zasady, który
wraz ze Spo³em WSS Praga-Po-

³udnie by³ g³ównym sponsorem
imprezy. – Mo¿e w przysz³ym
roku – stwierdzi³a Kurowska.
Tu¿ przed fina³owym koncer-
tem by³ych ma³¿onków Hanny
Œleszyñskiej i Piotra G¹sow-
skiego do pilnuj¹cych dostêpu
do sceny ochroniarzy podesz³a

kobieta z proœb¹, aby Rember-
tów zaœpiewa³ „Sto lat” jej kole-
¿ance, Teresie Wujek, która te-
go dnia obchodzi 60 urodziny
i siedzi samotnie na ³awce. 

Spontaniczna proœba spodo-
ba³a siê wiceburmistrz Ewie
Rogoñ. Szybka decyzja i po
chwili ca³a dzielnica œpiewa³a
„Sto lat”. Zaraz potem Piotr G¹-
sowski wprowadzi³ publicznoœæ
w nostalgiczny nastrój piosen-
kami z „Chicago” i „Skrzypka
na dachu”, a jego partnerka
z „Tañca z gwiazdami”, Anna
G³ogowska, stara³a siê nauczyæ

rembertowian tañca. W gor¹-
cych rytmach ko³ysali siê i sta-
rzy i m³odzi. Nawet dziewczêta
z Zespo³u Szkó³ Nr 76, Szko³y
Podstawowej Nr 217 i Gimna-
zjum Nr 126, które uparcie,
z boku sceny, oczekiwa³y na au-
tografy gwiazd. rosa 

Lato z gwiazdami odchodzi...
By³o tanecznie, œpiewaj¹co i spontanicznie.
W³adze Rembertowa przygotowa³y mieszkañ-
com imprezê, któr¹ zaraz po zapadniêciu
zmroku rozœwietli³y prawdziwe gwiazdy. 16
wrzeœnia na dziedziñcu rembertowskiego Ra-
tusza dokona³o siê uroczyste po¿egnanie lata.

� 
�

�
��
�
�

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

 BARAN 21.03-21.04
W ci¹gu najbli¿szych dni mo¿e zdarzyæ siê coœ
szczególnego. W pracy zmiana na stanowisku, mo-
¿e awans? W sprawach prywatnych - spotkanie
z kimœ dawno niewidzianym, ale wci¹¿ bliskim two-
jemu sercu. Nie ma mowy o nudzie i stagnacji, bu-
rza w uczuciach doda twojemu ¿yciu nowych barw.

�� BYK 22.04-21.05
Twój umiar i takt znajd¹ uznanie w oczach prze-
³o¿onych. Mo¿esz byæ wynagrodzony nie tylko fi-
nansowo, istnieje szansa na awans. Musisz o to
zadbaæ jednak sam i zabraæ siê do dzia³ania
w sposób metodyczny i przemyœlany. Efekty mo-
g¹ byæ zaskoczeniem nawet dla ciebie samego.
Pamiêtaj jednak o poprzestaniu na jednym dzia-
³aniu, resztê spraw od³ó¿ na póŸniej. Najwa¿niej-
sza jest konsekwencja.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Jesteœ w œwietnej formie. Mia³eœ udany urlop,
twój akumulator jest na³adowany do dalszej pra-
cy. Jest to te¿ wymarzony czas do walki
o awans. Przyszed³ okres stabilizacji, tak¿e
w sprawach uczuciowych. Warto, abyœ zbudowa³
spokojn¹, solidn¹ przystañ, która bêdzie mog³a
oprzeæ siê ¿yciowym burzom. Z wymarzon¹ oso-
b¹ stanie siê to bardziej realne.

�� RAK 22.06-22.07
Na razie potrzebujesz wytchnienia i spokoju. Nie
zawracaj g³owy sobie i otoczeniu, boj¹c siê, ¿e
bez ciebie wszystko siê zawali. Czy¿by kierowa-
³a tob¹ zarozumia³oœæ? Pierwsza po³owa paŸ-
dziernika bêdzie obfitowaæ w wiele ciekawych
i zaskakuj¹cych wydarzeñ. W sprawach uczucio-
wych nast¹pi pewien prze³om, chocia¿ to nie za-
dowoli ciê zbytnio. Trudno, musisz uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ i czekaæ.

�� LEW 23.07-23.08
Jesteœ ostatnio zbyt rozkojarzony i dlatego „³a-
piesz wiele srok za ogon”. Ta nietypowa dla cie-
bie metoda dzia³ania mo¿e skoñczyæ siê dal-
szym niepotrzebnym pogorszeniem sytuacji i tak
ju¿ dosyæ trudnej. Postaraj siê jakoœ to „odkrê-
ciæ”. Tutaj potrzebowaæ bêdziesz pomocy, wska-
zany jest wiêc ktoœ rozwa¿ny i ¿yczliwy. Pamiê-
taj, ¿e wiara w siebie jest kluczem do sukcesu.

�� PANNA 24.08-23.09
Bêdzie to dla ciebie szczêœliwy czas. Wrzesieñ
i paŸdziernik w swej obfitoœci owoców i warzyw,
s³onecznych jeszcze dni, napawaæ ciê bêd¹ no-
stalgi¹ za minionym latem. Pomyœlnie u³o¿¹ siê
sprawy zawodowe, zrealizowane zostan¹ pewne
ambicje, w sprawach uczuæ zaœ, potrzebna bê-
dzie delikatnoœæ i rozwaga. Zapewniam, ¿e op³a-
ci siê na pewno, tym razem do ciebie uœmiechnie
siê fortuna.

�� WAGA 24.09-23.10
W najbli¿szym czasie w twoich sprawach zawo-
dowych i finansowych nie wydarzy siê nic spe-
cjalnego. Nie bêdziesz natomiast narzeka³ na
brak wra¿eñ w sferze uczuciowej. Tutaj mo¿esz
liczyæ na przychylnoœæ ze strony Wenus. Ale pa-
nuj nad swoimi porywami serca, bo jego przy-
œpieszone bicie mo¿e siê skoñczyæ wizyt¹ u kar-
diologa.

�� SKORPION 24.10-23.11
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bêdziesz mia³ wiele okazji
do œwiêtowania i niekoniecznie bêd¹ to rodzinne
uroczystoœci. Bêdzie te¿ okazja do poznania cie-
kawych osób, które natchn¹ ciê nowymi pomy-
s³ami na ¿ycie. W sprawach finansowych - huœ-
tawka, ale có¿, w ¿yciu nie ma sytuacji do koñca
doskona³ych.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Beztroski czas wakacji ju¿ dawno za tob¹, po-
zosta³y wspomnienia. Na myœl o wpadniêciu
w trybiki codziennych zajêæ dostajesz gêsiej
skórki. No trudno, trzeba bêdzie siê kiedyœ do
nich zabraæ. Odpowiednie nastawienie i po-
czucie humoru bêd¹ w tym bardzo pomocne.
Nie popadaj jednak w rozpacz, przyjdzie czas
na zabawê i chwilê oddechu. Na razie poddaj
siê kontrolnym badaniom i zmierz sobie ci-
œnienie.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Uwa¿aj! Jesteœ teraz w takim nastroju, ¿e mo-
¿esz rozkochaæ ka¿dego, kogo zechcesz. Ta nie-
samowita sytuacja sprawi, ¿e wokó³ ciebie zaroi
siê od wielbicieli. Tylko pamiêtaj ¿ebyœ siê zbyt-
nio nie rozpêdzi³ w podbojach, bo z mi³oœci¹ nie
wolno igraæ. W innych sprawach, nie musisz
martwiæ siê o dzieñ jutrzejszy.

�� WODNIK 21.01-19.02
W potyczkach z zawodow¹ konkurencj¹ twoja in-
teligencja mo¿e byæ gwarancj¹ zwyciêstwa. No-
we pomys³y mog¹ okazaæ siê interesuj¹ce, a tym
samym twoje plany nabior¹ realnoœci. Unikaj sy-
tuacji konfliktowych, które mog¹ doprowadziæ do
pogorszenia twoich stosunków z najbli¿szymi.
Teraz wymagany jest spokój i dystans do ca³ego
otoczenia.

�� RYBY 20.02-20.03
Nie wolno ci teraz za bardzo popuœciæ w spra-
wach finansowych. Uwa¿aj na wydawan¹ gotów-
kê, zastanów siê dwa razy zanim coœ kupisz.
S³uchaj g³osu rozs¹dku i swoich bliskich, ich ra-
dy oka¿¹ siê bardzo cenne. W sprawach uczu-
ciowych - stagnacja, w zawodowych, lepiej siê
nie wychylaæ. Gor¹cy okres w pracy i z³y humor
szefa najlepiej przeczekaæ, robi¹c tylko to, co do
ciebie nale¿y. Merlin
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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
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P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Wszyscy wiemy jak
wa¿n¹ dla prawid³owe-
go funkcjonowania
organizmu jest zdrowa
skóra. Jej nieuszkodzo-
na powierzchnia chroni
ca³y organizm przed
bakteriami, wirusami
i grzybami, otaczaj¹c go
niby p³aszczem. 

Z drugiej strony ka¿de
uszkodzenie skóry, jej

otarcie czy zranienie otwiera wrota dla
drobnoustrojów mog¹cych byæ przyczyn¹ chorób
skóry, jak równie¿ infekcji ca³ego organizmu.
Wiêkszoœæ w³aœcicieli psów i kotów doskonale
zna problemy dermatologiczne, mog¹ce poja-
wiaæ siê u ich pupili. Najczêœciej s¹ to alergie,
rzadko kto jednak pamiêta o tym, ¿e pierwotn¹
przyczyn¹ powa¿nych chorób skóry mog¹ byæ
niewielkie paso¿yty, które przez d³u¿szy, b¹dŸ
krótszy okres czasu przebywaj¹ na naszym zwie-
rzaku, ¿ywi¹c siê jego krwi¹, naskórkiem czy
w³osami. Ich uk¹szenia, b¹dŸ tylko sama obe-
cnoœæ na zwierzêciu, powoduje uszkodzenia
skóry i przerwanie „p³aszcza
ochronnego” naszego psa
czy kota. Wtedy zaczynaj¹
siê prawdziwe problemy, wi-
zyty w lecznicy weterynaryj-
nej, czêsto d³ugotrwa³e
i skomplikowane leczenie.

Przyczyn¹ niektórych
chorób skóry mog¹ byæ
pch³y. S¹ one niew¹tpliwie
najczêœciej wystêpuj¹cymi
paso¿ytami zewnêtrznymi
psów i kotów. Pojawiaj¹ siê
g³ównie latem i jesieni¹. Na
œwiecie wystêpuje ok. 1500 gatunków pche³, ale
w Polsce mamy do czynienia g³ównie z pch³¹
psi¹ i koci¹. 

Pch³a ¿ywi siê krwi¹ wysysan¹ ze zwierzêcia.
Doros³y osobnik w ci¹gu doby potrafi wyssaæ 20
razy wiêcej krwi, ni¿ sam wa¿y i w tym celu musi
on nak³uæ skórê zwierzêcia wielokrotnie. Ka¿de
takie uk¹szenie to bol¹ce i swêdz¹ce miejsce,
które zwierzê dodatkowo jeszcze drapie, a nawet
wygryza. Ogromna iloœæ psów i kotów reaguje sil-
nym uczuleniem (tzw. alergicznym pchlim zapale-
niem skóry) na uk¹szenia pche³. Pocz¹tkowo obja-
wia siê ono swêdzeniem w okolicy ogona, odbytu,
póŸniej miednicy, krocza, okolicy lêdŸwiowej, ud
i brzucha. Nastêpnie, oprócz silnego œwi¹du, poja-
wiaj¹ siê zmiany na skórze, miêdzy innymi wy³y-
sienia. Czêsto w wyniku takich zmian mo¿e do-
chodziæ nawet do ostrego ropnego zapalenia
skóry, którego leczenie jest trudne i d³ugotrwa³e. 

Jak wiêc ustrzec siê przed takimi problemami?
Przede wszystkim nale¿y bacznie obserwowaæ
swoje zwierzê. Pch³y swoj¹ najwiêksz¹ aktyw-
noœæ wykazuj¹ wieczorem. Wtedy to naj³atwiej
dostrzec je pomiêdzy w³osami. Nie zawsze jed-

nak mo¿na stwierdziæ obecnoœæ pche³ przez bez-
poœrednie ich dostrze¿enie na skórze i sierœci psa,
czy kota. Niekiedy du¿o ³atwiej zauwa¿yæ ich
odchody.

Przypominaj¹ one brunatne ziarenka i grudki
ziemi, które szczególnie dobrze widaæ w przy-
padku zwierz¹t jasno umaszczonych. U zwierz¹t
o ciemnej sierœci lub te¿ wtedy, gdy mamy w¹t-
pliwoœci, mo¿emy sami wykonaæ prosty test po-
zwalaj¹cy stwierdziæ obecnoœæ pche³. Taka próba
nazywa siê testem bibu³owym i polega na sczesa-
niu gêstym grzebieniem sierœci zwierzêcia na ka-
wa³ek bia³ej, zwil¿onej wod¹ ligniny, waty lub
bibu³y. Pch³y ¿ywi¹ siê krwi¹, wiêc w ich odcho-
dach równie¿ znajduje siê krew. 

Jeœli w wyczesanej masie znajduj¹ siê odchody
pche³, to bibu³a zabarwi siê na czerwono lub
ró¿owo. Próbkê mo¿emy równie¿ sczesaæ na bia-
³y papier, nastêpnie z pomoc¹ szk³a powiêkszaj¹-
cego obejrzeæ wyczesane drobiny. Gdy ju¿ nabie-
rzemy pewnoœci, ¿e nasze zwierzê ma nieproszo-
nych goœci, udajmy siê do lecznicy weterynaryj-
nej.

Lekarz najlepiej doradzi nam, jaki œrodek prze-
ciw pch³om bêdzie najbardziej skuteczny i naj-

bezpieczniejszy dla naszego
zwierzêcia, ale równie¿ i dla
nas. Nie nale¿y zapominaæ,
¿e wiêkszoœæ œrodków li-
kwiduj¹cych pch³y to œrodki
owadobójcze, a wiêc cha-
rakteryzuj¹ce siê pewnym
niskim stopniem toksyczno-
œci. Dostêpne s¹ ju¿ jednak
leki, które nie bêd¹c œrodka-
mi owadobójczymi, wch³a-
niaj¹ siê do krwi zwierzêcia
i pobierane s¹ przez pch³y
wraz ze zjadan¹ krwi¹. Bê-

d¹c bezpieczne dla psa czy kota zabijaj¹ one
pch³ê „od œrodka”, a nie przez kontakt, tak jak
œrodki owadobójcze. 

Takie leki s¹ bezpieczniejsze zarówno dla
zwierzêcia jak i dla otoczenia, w którym ono
przebywa. Wybieraj¹c œrodek na pch³y warto
równie¿ zwróciæ uwagê na to, czy wybrany przez
nas preparat zabija tylko doros³e pch³y czy rów-
nie¿ ich formy niedojrza³e ¿yj¹ce w naszym do-
mu. Najlepsze s¹ te œrodki, które kompleksowo
zwalczaj¹ populacjê pche³ w naszym otoczeniu.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Drapi¹cy problem

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,

tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00 

sobota: 9.00-14.00, 
niedziela: umówione wizyty

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

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

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

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

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

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−607−190−012

TAPICER

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  

Tymczasem powód prze-
rwania lekcji okaza³ siê wielce
chwalebny. Mê¿czyzn¹ w gar-
niturze by³ wiceburmistrz Pra-
gi Po³udnie, Jaros³aw Jankow-
ski, który nie przyszed³ ch³op-
ca skarciæ, ale nagrodziæ.
W czerwcu Tomasz Sikorzak
bra³ udzia³ w meczu jaki na
nowym przyszkolnym boisku
przy ul. Kamionkowskiej ro-
zegra³a dru¿yna gospodarzy
(SP Nr 255) z dru¿yn¹ „Szeœæ-
dziesi¹tki” – podstawówki
przy ul. Zbaraskiej. Intencj¹
meczu, poza czyst¹, sportow¹
rywalizacj¹, by³o zwrócenie
w³adzom dzielnicy uwagi, ¿e
przy ul. Zbaraskiej s¹ dwie
szko³y i przynajmniej przy
jednej z nich warto by³oby,
w nastêpnej kolejnoœci, tak¿e
wybudowaæ nowoczesne boi-
sko. Jaros³aw Jankowski,
wierny kibic polskich pi³ka-
rzy, przebywa³ wtedy na Mun-
dialu w Niemczech. Gdy do-
wiedzia³ siê, ¿e w szkolnym
meczu Tomek strzeli³ a¿ 5 bra-
mek postanowi³ ufundowaæ
dla niego specjaln¹ nagrodê –

oryginaln¹ koszulkê z Mi-
strzostw Œwiata. Nagrodê
mo¿na by³y wrêczyæ dopiero
po wakacjach. Do koszulki wi-
ceburmistrz dorzuci³ jeszcze
pi³kê. – Nie wiedzieliœmy, ¿e
mamy, a¿ tak¹ gwiazdê w na-
szym gronie – powiedzia³a za-
skoczona sytuacj¹ nauczyciel-
ka prowadz¹ca lekcjê wycho-
wania fizycznego.  – Tomek na
pewno ma talent, ale trzeba
dopilnowaæ, ¿eby go rozwin¹³
– powiedzia³ po spotkaniu wi-

ceburmistrz. Przyzna³ te¿, ¿e
ze spotkania czerpa³ dodatko-
w¹ satysfakcjê poniewa¿
wspomniane 5  bramek Tomek
zdoby³ dla „Szeœædziesi¹tki”,
do której swego czasu
tak¿e burmistrz uczêszcza³.
A i miejsce wrêczenia nagrody
nie by³o obce Jaros³awowi

Jankowskiemu, gdy¿ przez 3
lata kierowa³ Hal¹ Sportow¹
„Saska”. Po raz kolejny okazu-
je siê, jak ma³y jest nasz œwiat.
Miejmy nadziejê, ¿e w tym
ma³ym œwiecie Tomek wyro-
œnie na wielkiego pi³karza.

A dwa boiska przy szko-
³ach przy ulicy Zbaraskiej maj¹
byæ zbudowane w 2008 roku.
Tê dobr¹ wiadomoœæ przkaza³a
„Mieszkañcowi” radna Kata-
rzyna Doraczyñska z Komisji
Bud¿etowej. asor

Bliżej na Bliską
Pod koniec kwietnia opubliko-
waliœmy artyku³ „Daleko na Bli-
sk¹”, w którym pokazaliœmy,
w jak fatalnym stanie znajduje
siê jedna ze œmietnikowych alta-
nek przy ul. Bliskiej. Okaza³o
siê, ¿e w podobnym stanie by³y
te¿ inne wiaty.
Murowana konstrukcja trzyma³a siê na

pojedynczych ceg³ach i nieuchronnie zmie-
rza³a ku zawaleniu. – Po publikacji „Mie-
szkañca” sprawdzi³em jak przedstawia siê
sprawa na terenie który mi podlega – zadzwo-
ni³ do nas st. inspektor Piotr Iwanowski ze
Stra¿y Miejskiej. – W tak tragicznym stanie
by³ tak¿e œmietnik przy ul. Goc³awskiej. Zg³o-
si³em to do Zak³adu Gospodarowania Nieru-

chomoœciami. ZGN natychmiast rozebra³ za-
gro¿one altanki. Dyrektor zak³adu, Maria Ko-
z³owska, obieca³a zaj¹æ siê spraw¹, ale zazna-
czy³a, ¿e to bêdzie trochê trwa³o. Przy okazji
wizji lokalnej przeprowadzonej przez pra-
cowników administracji na podwórku przy
Bliskiej 23 wyremontowano wlot do piwnicy,
który stwarza³ zagro¿enie dla bawi¹cych siê
na podwórku dzieci. 

We wrzeœniu sprawdziliœmy, jaki jest efekt
naszych interwencji. – Na odbudowanie alta-
nek musimy rozpisywaæ przetargi – mówi dy-
rektor Koz³owska. – Nowe wiaty stoj¹ ju¿ przy
ul. Rybnej 4, Kamionkowskiej 25 i Rêbkowskiej
4/6. W tym roku na pewno zbudowana bêdzie
jeszcze altanka przy ul. Goc³awskiej, a opisy-
wana przez „Mieszkañca” Bliska 23 jest w fa-
zie rozpisywania przetargu. Pozosta³e altanki
staramy siê na bie¿¹co konserwowaæ. ¯eby na-
sza dzielnica by³a coraz ³adniejsza wa¿ne s¹
tak¿e zmiany elementów ma³ej architektury.
Nawet œmietników. ar

Mundialowa koszulka
W hali sportowej „Saska” trwa³a lekcja wy-
chowania fizycznego. Æwiczyli pierwszoklasi-
œci z gimnazjum przy ul. Angorskiej. Nagle
w sali pojawi³ siê mê¿czyzna w garniturze
i zapyta³: - Czy jest kolega Sikorzak? Jeden
z ch³opców spuœci³ g³owê i wysun¹³ siê do
przodu. Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e siê
zastanawia: „Co ja takiego dzisiaj zbroi³em?”

UCHWA£A NR XLVIII/216/06
RADY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC m. st. Warszawy

z dnia 19 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie: nie przeprowadzania wyborów do Rady Kolonii Z¹bkowska.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morz¹dzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póŸn.
zm.) oraz §5 i §26 pkt 1 za³¹cznika nr 1 do uchwa³y Nr 462/XLIV/97 Rady Gminy
Warszawa-Centrum z dnia 27 lutego 1997 roku w sprawie zasad i trybu przeprowa-
dzania wyborów w jednostkach ni¿szego rzêdu w Gminie Warszawa-Centrum (z póŸn.
zm.), Rada Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, na wniosek Kolonijnej Komisji
Wyborczej powo³anej do przeprowadzenia wyborów do Rady Kolonii Z¹bkowska
z dnia 3 sierpnia 2006 roku, uchwala, co nastêpuje:

§ 1
W dniu 3 wrzeœnia 2006 roku nie przeprowadzaæ wyborów do Rady Kolonii Z¹bkow-
ska, poniewa¿ liczba kandydatów zarejestrowanych przez Kolonijn¹ Komisjê Wybor-
cz¹ w dniach od 31 lipca 2006 roku do 2 sierpnia 2006 roku, jest mniejsza ni¿ 60%
liczby mandatów. 

§ 2
Uchwa³a podlega og³oszeniu przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Dziel-
nicy Praga Pó³noc m.st. Warszawa oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy 
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m. st. Warszawy

Jacek Wachowicz



11114444    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

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

REKLAMA REKLAMA

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 WIOSENNY
RABAT 40%

– To jest Wasz park – Mate-
usz Mroz burmistrz dzielnicy
zwróci³ siê do kombatantów ze
œrodowisk AK i zaraz po przeciê-
ciu symbolicznej wstêgi wrêczy³
im prawdziwe klucze do g³ównej,
zabytkowej bramy parku. Bur-
mistrz odda³ nale¿ny honor tym,
którzy walczyli o wolnoœæ War-
szawy i Polski, ale prawda jest ta-
ka, ¿e ca³y park, poza oficjaln¹
czêœci¹ centraln¹, nale¿a³ tego
dnia do najm³odszego pokolenia.
Z przedstawicielk¹ tej generacji,
dwuletni¹ Ania, przyby³ na uro-
czystoœæ Wojewoda Mazowiecki,
Tomasz Koziñski. To za czasów
jego „burmistrzowania” Prag¹ Po-
³udnie rozpoczêto modernizacjê
„OPArKu”. Obecni byli te¿ prak-
tycznie wszyscy rodzice chrzestni
parku z pani¹ minister Ann¹ Bole-
st¹ i wicedyrektorem sto³ecznego
Biura Ochrony Œrodowiska – Ar-
kadiuszem Drewniakiem. Za ich
wk³ad w modernizacjê obiektu

dziêkowa³ i park poœwiêci³ ks.
Zdzis³aw Józef Gniazdowski.
Mieszkañcom zapewniono coœ dla
ducha i cia³a. 

Od „Bogurodzicy” rozpocz¹³
koncert Reprezentacyjny Chór
Wojska Polskiego. Po wystêpach
¿o³nierzy, które szczególnie trafi³y

do zaproszonych kombatantów, na
scenie znalaz³o siê miejsce na l¿ej-
szy repertuar. By³y taneczne popi-
sy m³odzie¿y z grupy FLESZ
i koncert Andrzeja Rybiñskiego
z zespo³u „Andrzej i Eliza”. Z re-
citalem wyst¹pi³ Andrzej Grabow-
ski - krakowski aktor, któremu po-
pularnoœæ przynios³a serialowa ro-
la Ferdynanda Kiepskiego. Aktor
przez d³ugi czas po wystêpie roz-
dawa³ swoim fankom autografy
i pozowa³ do zdjêæ. £atwo jest pro-
siæ, a nawet walczyæ o autograf,
gdy jest siê dzieckiem. Troszkê
mniej zrêcznie, gdy jest siê ju¿ do-
ros³¹ osob¹ na powa¿nym stano-
wisku. Barbara Wasiak, dyrektor

Centrum Promocji Kultury, g³ów-
nego organizatora imprezy, d³ugo
siê zbiera³a w sobie, a¿ w koñcu
poprosi³a Grabowskiego o auto-
graf. Doda³a tym gestem odwagi
innym pracownikom CPK i Wy-
dzia³u Kultury, którzy pod¹¿yli jej
œladami. – Tyle zapraszamy zna-
nych postaci – mówi³ Miros³aw
Salach z urzêdu dzielnicy – a ja
z nikim nie mam wspólnego zdjê-
cia... No có¿, szewc bez butów
chodzi... Zapewne nie jeden z ofi-
cjeli chêtnie nie tylko stan¹³by
w kolejce po autografy, ale tak¿e
powspina³ na paj¹czku, czy wyk¹-
pa³ w fontannie, bo klimat parku
nastraja do takich zachowañ. 

Do tego klimatu dostosowa³
siê te¿ burmistrz Mateusz Mroz,
który w czasie uroczystoœci wy-
stêpowa³, jak sam okreœli³
„w stroju parkowo-grillowym”.
Udowodni³ te¿, ¿e umie grillo-
waæ i na ustawionych w parku
betonowych grillach przyrz¹dza³
pyszne kie³baski i kaszaneczkê
z Soko³owa Podlaskiego. „Soko-
³ów” S.A. i Spo³em WSS Praga
Po³udnie byli g³ównymi sponso-
rami imprezy. Zaraz po zmroku
nast¹pi³ punkt kulminacyjny
i niebo nad parkiem pokry³o siê
feeri¹ sztucznych ogni. Pokaz
trwa³ 10 minut. – O jeny! Lepiej
ni¿ w Sylwestra! – zachwycali siê
m³odzi ludzie, z których prawie
ka¿dy wystawia³ ku niebu telefo-
ny komórkowe, aby zrobiæ choæ
jedn¹ fotkê widowiska. Wszyscy,
a tego dnia park odwiedzi³o kilka
tysiêcy osób, znaleŸli tutaj coœ
dla siebie. Pocz¹wszy od komba-
tantów na berbeciach koñcz¹c.
Zas³uga w tym odpowiedniego
programu i samego parku, otwar-
tego i atrakcyjnego dla wszyst-
kich. „Mieszkaniec”, który jako
jedyny z mediów obj¹³ uroczy-
stoœæ patronatem ¿a³uje, ¿e w ten
sposób park mo¿na otworzyæ tyl-
ko raz, ale nie w¹tpimy, ¿e
„OPArK” jeszcze wielokrotnie
bêdzie miejscem licznych i œwiet-
nych imprez. 

Adam Rosiński 

Dzieci w bezpiecznej sieci
„Sieciaki” przyby³y na Pragê Po³udnie! W mi-
nion¹ niedzielê w Muszli Koncertowej Parku
Skaryszewskiego mia³a miejsce dzielnicowa
inauguracja kampanii propaguj¹cej wœród
dzieci podstawy tzw. bezpiecznego internetu.

Piknik „Sieciaki na Pradze” by³ pierwszym z elementów kam-
panii prowadzonej przez Fundacjê Dzieci Niczyje. Przez kilka go-
dzin po otwarciu imprezy przez burmistrza Mateusza Mroza dzie-
ci, i co równie wa¿ne – rodzice, zapoznawali siê z zagro¿eniami, ja-
kie mo¿e nieœæ ze sob¹ korzystanie z internetu. Uczyli siê, jak bez-
piecznie korzystaæ z tego najpopularniejszego i naj³atwiej dostêp-
nego Ÿród³a informacji i kontaktów. Podstawowe zasady propago-

wane przez Fundacjê Dzieci Niczyje dotycz¹ce korzystania z inter-
netu to: niepodawanie swoich danych personalnych i adresowych,
nieufanie osobom poznanym poprzez internet, koniecznoœæ zabez-
pieczenia komputera i informowanie doros³ych o dziwnych i podej-
rzanych kontaktach i treœciach. Rodzina „Sieciaków” liczy sobie
ju¿ 40 tys. cz³onków. Do³¹czyæ do niej mo¿na poprzez „najbez-
pieczniejsz¹ na œwiecie stronê” www.sieciaki.pl.  Tu¿ przed zmro-
kiem czêœæ edukacyjno-zabawowa imprezy dobieg³a koñca.

Kieruj¹ca dzielnicowym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej Ma³go-
rzata Brzózka wyjaœni³a, ¿e fina³ kampanii odbêdzie siê dopiero
pod koniec roku szkolnego. Przez ten czas specjaliœci z Fundacji
Dzieci Niczyje bêd¹ szkolili nauczycieli szkó³ podstawowych
i gimnazjów, tak, aby pedagodzy przekazali potem uczniom wie-
dzê, jak bezpiecznie korzystaæ z internetu. Choæ temat jest bardzo
powa¿ny, to podany w przystêpny i „lekki” sposób ³atwiej trafia³ do
m³odych, którzy licznie nawiedzili Muszlê Koncertow¹ i pe³n¹
atrakcji i ruchowych zabaw okolicê. Piknikowy nastrój udzieli³ siê
te¿ wiceburmistrzowi Jaros³awowi Jankowskiemu. Ze sceny za-
pewni³, ¿e nie bêdzie œpiewaæ i odda mikrofon gwieŸdzie wieczo-
ru, któr¹ by³a Patrycja Markowska. – Dobry wieczór Warszawo!
Cieszê siê, ¿e spotykamy siê akurat w Parku Skaryszewskim, który
jest dla mnie miejscem niezwyk³ym! – Patrycja przywita³a siê z pu-
blicznoœci¹ i zaraz potem da³a naprawdê niez³y show. rosa

SIWY DYM
Gêsto od dymu by³o w niedzielê, 17 wrzeœnia,
w Parku OPAK popularnie zwanym „OPAr-
Kiem”. Dym jednak nie by³ wynikiem jakiegoœ
po¿aru, a œwietnego pokazu sztucznych ogni,
który w dniu oficjalnego otwarcia obiektu zafun-
dowa³y mieszkañcom w³adze Pragi Po³udnie.
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AUTO−MOTO kupię

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

KUPIĘ

�� AAAA Monety, znaczki, po-
cztówki, obrazy, zegary, inne
przedmioty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
�� AAA Antyki, meble, obrazy,
zegary, platery, srebra oraz in-
ne przedmioty. 
Tel. 022 841-09-35; 0501-050-948
�� ANTYKI - meble, obrazy,
zegary, pocztówki, znaczki,
monety i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 022 831-36-48
�� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, 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
� Piecyk gazowy Junkers, ma³o
u¿ywany. Tel. 022 810-77-35

MEDYCZNE

RA
MKA
�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,
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Angielski. 

Tel. 0691-98-50-34
� Fortepian, organy – dojazd,
mgr. Tel. 0501-162-175
� 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 – t³uma-
czenia przysiêg³e, techniczne,
handlowe, finansowe. 

Tel. 022 815-44-91
� J. polski. Tel. 022 673-72-39
� J. polski – liceum, gimna-
zjum. Tel. 022 617-62-48;

0603-911-048
� J. niemiecki, egzaminator
okrêgowy, nowa matura, kon-
wersacje, szybka nauka �
mówienia -metoda multimedial-
na � równie¿ terminologia me-
dyczna. Tel. 022 610-02-84; 

0501-122-145 
� Niemiecki - tanio! 

Tel. 022 617-27-96
� 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

� Gara¿ na ul. Prochowej 9/11. 
Tel. 0501-200-090

� Góra pawilonu 25 m kw.,
„Grzybek” al. St. Zjednoczo-
nych 69. Tel. 0601-204-304 
� Poszukujê placu pod kontener
w rejonie ul. Czapelskiej. 
Tel. 022 499-20-62; 0889-134-972

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³kê ul. Miêdzynarodowa.
Dzwoniæ po 19.00. 

Tel. 022 810-49-52
� Pokój z kuchni¹ 47 m kw.,
i miejscem gara¿owym, bez po-
œredników. 

Tel. 022 610-15-59 (od 19.00)

DAM PRACĘ

� Firma z bran¿y us³ug komu-
nalnych zatrudni kierowców
z kat. C lub C+E. 

Tel. 022 750-93-13
� Fryzjerce damsko-mêskiej,
manicurzystce. 
Tel. 022 610-15-72; 0603-775-844
� Intratna praca dodatkowa.
Producent preparatów zio³o-
wych, suplementów – poszukuje
do wspó³pracy: dystrybutorów
– konsultantów (MLM), zain-

teresowanych zdrowym stylem
¿ycia. Z nami zdrowie i sukces. 

Tel./fax (22) 848-08-46;
wsz4@tenbit.pl 

� Opiekunki do chorych, dy¿u-
ry w domu pacjenta – Wawer,
Weso³a, Wilanów. 

Tel. 022 815-30-62
� Poszukujemy asystentki do
niewielkiej agencji zatrudnienia
w Miêdzylesiu. Praca na pó³ eta-
tu. Mo¿liwoœæ nadgodzin. Mile
widziane osoby studiuj¹ce, zna-
j¹ce jêzyk angielski. Kontakt 

e-mail:polserwis.rek@wp.pl
� Samodzielnej fryzjerce na do-
godnych warunkach. 

Tel. 0501-725-376
� Wynajmê stanowisko mani-
curzystce wykonuj¹cej tipsy, ¿e-
le itp. Tel. 0501-725-376
RAMKA
Zatrudnimy solidne, pracowite
osoby do pracy w charakterze
przedstawiciela instytucji finan-
sowej oraz hostessy. Nie wyma-
gamy doœwiadczenia na danym
stanowisku, oferujemy pracê
w renomowanej firmie, ela-
styczne godziny pracy, b.dobre
warunki. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt: Tel. 022 871-
62-24
� Z ORIFLAME jako konsul-
tantka, zarobisz tyle – ile potrze-
buje Twój domowy bud¿et. Za-
dzwoñ pod przyjazny numer! 

Tel. 022 871-88-00

PRAWNE

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne,
spadkowe, porady. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 022 613-04-30; 
0603-807-481

� KANCELARIA – niedrogie
porady prawne – sprawy rodzin-
ne, spadkowe, lokalowe, nieru-
chomoœci, obs³uga firm – „Uni-
versam” Grochów (nad ban-
kiem). 
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252; 

0693-444-108

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
� Domy z bali. 

Tel. 0888-708-650
� Konsultacje dotycz¹ce zwro-
tu, zasiedzenia, reprywatyzacji
nieruchomoœci dekretowych -
siedziba UPR ul. Nowy Œwiat
41, pon. i czwartki 15.00-17.00. 

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

�� KREDYTY - gotówkowe,
hipoteczne i samochodowe, le-
asing. Sprzeda¿ domów z bali. 
W-wa, ul. Miñska 69, lok. 41. 

Tel. 022 870-27-83; 
501 550 975

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

Tel. 0500-336-607
AMKA

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe ce-
ny! Ul. Kawcza 40, tel. 0600-
236-046

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych.

Tel. 022 870-47-89
� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 

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

�� Administrowanie i zarz¹dza-
nie nieruchomoœciami K.O.N.
Profess s.c. ul. Ostrobramska
101. Tel. 022 610-18-88; 

465-65-12; 424-35-95
�Alarmy, kamery, sieci kompu-
terowe. Tel. 0501-123-967
�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz de-
kodery bez abonamentu 400
programów – 15 polskich (Polo-
nia, TV Trwam). Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja. 

Tel. 022 815-47-25; 
0501 123 566

� Anteny SAT TV, kamery – 
24 h. Tel. 0602-396-976
� Automatyczne pralki, zmy-
warki - krajowe, zachodnie. Na-
prawa. Tel. 022 612-95-23, 

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

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
�� Dachbud – oferuje sprzeda¿
i monta¿ pokryæ dachowych naj-
lepszych firm. Warszawa-Rem-
bertów, 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 i alarmy. 
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.
Tel.022 613-62-96; 0603-40-90-20
� Futra, ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi na miarê,
przeróbki, wszelkie naprawy ul.
Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
� Futra – szycie, przeróbki ul.
Dokerów 11. Tel. 022 611-96-59
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
� Gaz, hydraulika - awarie 24
h., naprawa pieca, kuchni, ter-
my, pod³¹czenia, przeróbki. 
Tel. 022 610-72-31; 0502-320-728
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� G³adŸ gipsowa – malowanie,
panele. Tel. 022 353-42-68; 

660-845-833
�� 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 – oso-
biœcie. 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 –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, odzie¿ dla agencji ochrony.
P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska
158; 04-464 W-wa. 

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

� Lodówki, pralki. 
Tel. 022 671-80-49; 

022 610-05-30; 0604-910-643
� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. 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

� Minibusy osobowe - wyna-
jem wraz z kierowc¹. 

Tel. 0505-311-699
�� Naprawa i przestrajanie te-
lewizorów krajowych i zagra-
nicznych, magnetowidów,
urz¹dzeñ elektronicznych.
Gwarancja. Tel. 022 612-52-23;

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

0697-120-312 
� Naprawa pralek, emeryci –
50% taniej. Tel. 022 672-95-50
�� Okna i drzwi PCV i drewnia-
ne rolety, ¿aluzje, moskitiery –
sprzeda¿, monta¿, raty. 

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

�� Poprawki krawieckie – ta-
nio. ul. Fieldorfa 10/324
� PRANIE DYWANÓW – ver-
ticale, tapicerki meblowej i sa-
mochodowej. Schniêcie 3 godz.
Dojazd gratis. 
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147 
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72;

0501-190-127
� Przy³¹cza wodoci¹gowe, bu-
dowa, usuwanie awarii, legali-
zacja. Tel. 0606-743-873 
�� REMONTY, przeprowadz-
ki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
� Remonty ziemne „Ostrów-
kiem”. Tel. 0509-806-893
RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³atnie
odbiera zu¿yty sprzêt AGD,
z³om w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 (7.00-19.00)
RAMKA

Okazja! Od 1 .X. br. Skup
Czapelska - cena puszek ALU
5.50 z³./kg. (7.00-19.00) Tel.
020-6
� cena z innym towarem
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Sprzeda¿ i monta¿
okien. Ceny producenta. Ra-
chunki. Tanio, solidnie, szyb-
ko. Tel. 0507-080-611
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowa-
nie – osobiœcie. 
Tel. 022 810-70-88; 0609-542-545
�� ¯aluzje, verticale, rolety,
moskitiery – producent –
monta¿, serwis. Rabat dla
emerytów i rencistów. ul. Ko-
morska 42 godz. 9.00-17.00; 

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

www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje, rolety materia³owe
i zewnêtrzne. Tel. 0509-491-366
� ¯aluzje verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� ¯aluzje verticale, rolety, mon-
ta¿, naprawa, hurt, pranie verti-
cali. Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
drzewa i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psycho-
lodzy. Pracownia Psychologicz-
na. Tel. 022 612-16-60
� Sanatoria na Bia³orusi
k/Brzeœcia, 15 dni - 975 z³. 

Tel. 022 672-22-35; 
022 845-18-06

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

022 613-98-37

Zatrudnimy solidne, pracowite
osoby do pracy w charakterze
przedstawiciela instytucji fi-
nansowej oraz hostessy. Nie
wymagamy doœwiadczenia na
danym stanowisku, oferujemy
pracê w renomowanej firmie,
elastyczne godziny pracy,
b.dobre warunki. Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt: 

Tel. 022 871-62-24

Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Sprzeda¿ i monta¿
okien. Ceny producenta. Ra-
chunki. Tanio, solidnie,
szybko. Tel. 0507-080-611

Skup z³omu metali koloro-
wych. Stary punkt – nowe
ceny! Ul. Kawcza 40, tel.
0600-236-046

Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic. 

Tel. 022 499-20-62 (700-1900)

Okazja! Od 1.X. br. Skup
Czapelska - cena puszek ALU
5.50 z³./kg. (700-1900) 

Tel. 022 499-20-62
* cena z innym towarem
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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 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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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 – 25.10.2006 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

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

Zadbaj o siebie 
przyjdŸ na badanie!

Zapraszamy na badanie 
densytometryczne gêstoœci koœci 
wraz z konsultacj¹ lekarsk¹ do 

NZOZ Magodent 
ul. Fieldorfa 40 

tel. 022 87-99-209

OSTEOPOROZA!OSTEOPOROZA!
7.10.2006 r.


