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Trudny 
egzamin

Nie ma co gadaæ, jesteœmy
dziwnym narodem. Jak jeŸdziliœmy
na saksy na Zachód i zatrudniaj¹-
cy nas przedsiêbiorca k³ad³ Pola-
ków w marnej izdebce, gdzie na
trzech pryczach spa³o czterech
facetów, oburzaliœmy siê, ¿e trak-
tuj¹ nas niegodnie. 

Gdy teraz, do pracy w piêknym
kraju nad Wis³¹ przyje¿d¿aj¹ Ukra-
iñcy, Bia³orusini, Rumunii, Mo³da-
wianie, to nikomu powieka nie
drgnie, choæ wiemy, ¿e pomie-
szkuj¹ w altankach dzia³kowych,
bez ogrzewania i bie¿¹cej wody.
U siebie w kraju nie maj¹ lepiej,
przyzwyczaili siê, przekonywa³
mnie ostatnio pewien biznesmen,
nadzwyczaj chêtnie korzystaj¹cy
z tej znacznie tañszej si³y roboczej. 

O nas na Zachodzie wtedy,
przed laty tak samo, mówiono.
I u¿ywano takich samych argu-
mentów rozgrzeszaj¹cych. A czy
nam siê to podoba, czy nie, mu-
simy przygotowaæ siê, ¿e w naj-
bli¿szych latach ju¿ nie tysi¹ce,
lecz dziesi¹tki i setki tysiêcy emi-
grantów przyjad¹ do Polski za
chlebem. 

Bo my dla nich jesteœmy tym,
czym Zachód przed 30 laty dla Po-
laków. I bêd¹ przyjmowani z otwar-
tymi rêkoma do pracy w zawo-
dach, w których Polacy ju¿ nie
chc¹ pracowaæ: brudnych, ciê¿-
kich, trudnych, znojnych. Bez do-
statecznej liczby œmieciarzy, naj-
prostszych budowlañców, pomoc-
ników drogowych, pracowników
przetwórni, ¿aden kraj - jak na ra-
zie - nie mo¿e normalnie funkcjo-
nowaæ. Oni pomog¹ nam godnie
¿yæ. Co otrzymaj¹ w zamian?

Pieni¹dze - pewnie tak. Ale czy
miejsce w naszym budynku mie-
szkalnym? Odpowiedzmy sobie
czy jednakowo bêdziemy trakto-
waæ s¹siada Polaka i posiadaj¹-
cego tak¹ sam¹ wiedzê i umiejêt-
noœci Ukraiñca? Za³o¿ê siê, ¿e nie.
A gdyby to nie by³ Ukrainiec, ale
np. Anglik czy Niemiec? Ten by³by
po¿¹dany. A Mo³dawianin? Stra-
szny egzamin przed nami. Ale on
jest nieunikniony. 

Tomasz Szymański
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� siatka, styropian, we³na
� p³yty g-k, profile, gipsy
� akcesoria, zamocowania
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Ju¿ po raz drugi
w Przedszkolu Nr
264 przy ul. Kor-
kowej odby³a siê
niezwykle barwna,
p r z y g o t o w a n a
z ogromnym roz-
machem impreza
integracyjna pod
has³em „Przed-
szkolne Do¿ynki.” 

Zorganizowany w sobotê 30
wrzeœnia piknik zgromadzi³
ca³e rodziny. Zgromadzone
dziêki ogromnemu zaanga¿o-
waniu pracowników i uprzej-
moœci wielu zaprzyjaŸnionych
osób eksponaty pozwoli³y
stworzyæ przedszkolny mini-
skansen. 

Sk¹d pomys³? Otó¿ placówka
realizuje mini program edukacji
europejskiej „Ma³y Europej-
czyk to ja” bêd¹cy istotn¹ czê-
œci¹ programu rozwoju przed-
szkola. Rodzina, ma³a ojczyzna,
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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

DOŻYNKI 
W PRZEDSZKOLU

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

Przyjêto, ¿e jednym z w¹t-
ków œledztwa mog¹ byæ za-
dra¿nienia na tle finansowym.
Ten trop okaza³ siê w³aœciwy.
Wœród podejrzanych by³ 33-
letni Jan B., pracownik zamor-
dowanego. Wszczêto za nim
poszukiwania. Na pocz¹tku
paŸdziernika zosta³y one
uwieñczone powodzeniem. Ja-
na B. zatrzymano, przedsta-
wiono mu zarzuty i dowody.
Podejrzany przyzna³ siê do za-
bójstwa.

* * *
Podczas patrolowania ulicy

Wiatracznej po³udniowoprascy
policjanci postanowili wylegi-
tymowaæ mê¿czyznê, który na
chodniku spo¿ywa³ alkohol.
Ku swojemu zaskoczeniu
funkcjonariusze stwierdzili, ¿e
maj¹ do czynienia... z poszuki-
wanym europejskim listem
goñczym 49-letnim Wies³a-
wem W., który 8 lat temu
w Bia³ymstoku napad³ na przy-
padkowego przechodnia, do-
tkliwie go pobi³, próbowa³
udusiæ kablem elektrycznym
po to, by odebraæ ofierze zega-
rek, rêkawiczki i... konserwê
miêsn¹. Sprawca uciek³ za gra-
nicê, podobno przebywa³
w Belgii. Miesi¹c temu wróci³
do Polski. Wpad³ przypadko-
wo na Wiatracznej.

* * *
Przy ulicy Grochowskiej,

tu¿ przed pó³noc¹ 51-letni
Roman G., próbowa³ w³amaæ
siê do sklepu z odzie¿¹ dzie-
ciêc¹. Zd¹¿y³ ju¿ wybiæ szybê
wystawow¹... Jak siê okaza³o,

by³ pijany, trafi³ do Izby Wy-
trzeŸwieñ, a teraz odpowie za
próbê kradzie¿y z w³ama-
niem. 

* * *
Po³udniowoprascy policjan-

ci pomagali tak¿e w ewakuacji
mieszkañców kamienicy przy
ulicy Rybnej, w której w œrodku
dnia wybuch³ po¿ar. Akcja
przebieg³a sprawnie, ze strefy
zagro¿enia wyprowadzono ok.
80 osób. �ród³em ognia by³a
stoj¹ca na korytarzu pierwsze-
go piêtra szafa ze starymi ubra-
niami. Sp³onê³a czêœæ stropu,
wybuchem grozi³a instalacja
gazowa. Prawdopodobn¹ przy-
czyna po¿aru by³o podpalenie.
Trwa dochodzenie w tej spra-
wie. (toms)

i Straży Miejskiej

W nocy z 7 na 8 paŸdziernika
stra¿nicy otrzymali informacjê
o dewastacji przystanku przy
Wale Miedzeszyñskim. Przyby-
³ym na miejsce stra¿nikom
œwiadek zdarzenia wskaza³ kie-
runek, w którym udali siê wan-
dale. Mundurowi dostrzegli ich
przy ul. Afrykañskiej i z³apali
po krótkim poœcigu. Bart³omiej
D., Marek R. i Bart³omiej P. tra-
fili na komisariat. Zniszczenia,
których dokonali na przystanku
by³y tak du¿e, ¿e metalowe ele-
menty le¿a³y porozrzucane na
jezdni. Stra¿nicy przenieœli je
na chodnik, by nie stwarza³y
zagro¿enia dla kierowców.
Zespół Prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

24 sierpnia nieznany wówczas sprawca brutal-
nie pobi³¸ a nastêpnie udusi³ w³aœciciela jedne-
go z warsztatów samochodowych w okolicach
Dworca Centralnego. Powo³ano specjaln¹ grupê
dochodzeniow¹ do wykrycia sprawcy zbrodni. 

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

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

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

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

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

tel. 406−28−29; 0510 834 834
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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! 

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

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

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

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

wraz ze sprzêtem AGD

ul. Abrahama 1E tel. 671 13 31
pon-pt. 11-19 ; sob. 10-14 

Komitet Wyborczy Warszawskiego
Porozumienia Samorz¹dowego

NASZE MIASTO
Zwracamy siê

do Mieszkañców Dzielnicy
Praga Po³udnie

o czynny udzia³ w wyborach
samorz¹dowych, 
które odbêd¹ siê 

12 listopada 2006 r.
i poparcie kandydatów naszej

bezpartyjnej wspólnoty
samorz¹dowej.

Alina W¹do³kowska, tel. 0604-156-186
Ma³gorzata Gryziak, tel. 0502-087-098

Jan Skwarski, tel. 0512-345-171
Andrzej Mossakowski, tel. 0501-618-665

Stanis³aw Szostakiewicz, tel. 0601-096-747

Miejsc siedz¹cych w sali
gimnastycznej LO im. Boles³a-
wa Prusa zabrak³o na d³ugo
przed przybyciem Kazimierza
Marcinkiewicza. Mityng, jak
rzadko który cieszy³ siê wiel-
kim zainteresowaniem. Po-
twierdza to, ¿e Marcinkiewicz
nadal jest najpopularniejszym
politykiem. – Losy Warszawy –
wojewoda mazowiecki, To-
masz Koziñski, by³y burmistrz
Pragi Po³udnie rozpocz¹³ spo-
tkanie – rozstrzygn¹ siê tutaj,
w dzielnicach. Wojewoda oce-
ni³, ¿e mijaj¹ca kadencja, pod
rz¹dami PiS by³a dla Pragi Po-
³udnie bardzo udana. Zachêci³
do uczestniczenia w wyborach
i g³osowania zgodnie z sumie-
niem i rozs¹dkiem. Przed Kazi-
mierzem Marcinkiewiczem
g³os jeszcze zabra³ Wojciech
D¹browski, prezes mazowiec-
kiego PiS-u. Podkreœli³, ¿e ju¿
czas, aby Warszawa sta³a siê
prawdziw¹ metropoli¹, a zwy-
ciêstwo PiS w wyborach samo-
rz¹dowych umo¿liwi bardzo

dobre relacje pomiêdzy rz¹dem
i w³adzami stolicy, co zapewni
Warszawie lepszy rozwój. 

– Moja wizja rozwoju War-
szawy opiera siê na trzech fi-
larach – wyjaœnia³ Kazimierz

Marcinkiewicz – komunikacji,
porz¹dku i dumie. Odnoœnie
komunikacji prezydent zwró-
ci³ uwagê na koniecznoœæ bu-
dowy nowych mostów i dróg.
Przywo³uj¹c niedawno wpro-
wadzony zakaz przejazdu
TIR-ów przez Warszawê po-
kaza³, ¿e potrafi byæ skutecz-
ny. Przypomnia³ te¿ niedawn¹
propozycjê „puszczenia” nitki
metra przez Pragê Po³udnie.

Porz¹dek uj¹³ doœæ szeroko.
Od stanu wiat autobusowych,
poprzez bezpieczeñstwo war-
szawiaków, do odpowiedniej
komunikacji pomiêdzy urzê-
dami, a obywatelami. Trzeci
z wymienionych przez Mar-
cinkiewicza filarów – duma –
wydawa³ siê najbardziej taje-
mniczy. 

– Nale¿y wykorzystaæ wyj¹t-
kowy charakter warszawiaków
– Marcinkiewicz jest przekona-
ny, ¿e wykorzystuj¹c charakter
mieszkañców stolicy, do pracy
i wsparcia jej rozwoju przynie-
sie Warszawie sukces. Pod ko-
niec wizyty na Saskiej Kêpie
Kazimierz Marcinkiewicz od-
powiada³ na pytania mieszkañ-
ców. Zebrani pytali m.in. o pra-
cê Zarz¹du Dróg Miejskich
i o sto³eczne parki. Nie oby³o
siê bez pytania o losy „Jarmar-
ku Europa” dzia³aj¹cego od lat
na Stadionie Dziesiêciolecia. –
Skoro to targowisko istnieje
znaczy, ¿e jest potrzebne –
mówi³ Marcinkiewicz – ludzie
na nim robi¹ zakupy i daje za-
trudnienie du¿ej iloœci mie-
szkañców. Ale nie mo¿e istnieæ
w aktualnym miejscu. Bêdê roz-
mawia³ z w³adzami targowiska
o innej lokalizacji. ar

To był październik, pytała Saska Kępa
W ubieg³ym tygodniu Kazimierz Marcinkie-
wicz, kandydat PiS na prezydenta Warszawy,
spotka³ siê na Saskiej Kêpie z mieszkañcami
Prgi Po³udnie. Zaskoczeniem by³a iloœæ osób,
które chcia³y siê spotkaæ z by³ym premierem.

– My nie mo¿emy sobie po-
zwoliæ na ¿adn¹ nutê fa³szu
– mechanizmy funkcjono-
wania prasy lokalnej t³uma-
czyli prezydentowi Kazimie-
rzowi Marcinkiewiczowi re-
daktorzy warszawskich ty-
tu³ów – Nasza wiarygod-
noœæ to ogromny kapita³,
a ¿aden samorz¹d nie potra-
fi tego wykorzystaæ...

Pod koniec wrzeœnia prezydent War-
szawy spotka³ siê z przedstawicielami lo-
kalnej prasy warszawskiej, aby porozma-
wiaæ o wspó³pracy i relacjach pism z mia-
stem i urzêdami, o redakcyjnych proble-
mach i misji lokalnych mediów. – W kilku-
nastoletniej historii wolnej prasy lokalnej
ju¿ drugi raz zostaliœmy zaproszeni do tego

budynku (do sto³ecznego Ratusza – przyp.
ar) – z przek¹sem zacz¹³ spotkanie Wie-
s³aw Nowosielski, redaktor naczelny „Mie-
szkañca”. Prezydent Marcinkiewicz wyczu³
notê ironii, która wynika³a z tego, ¿e prak-
tycznie wszyscy jego poprzednicy w nie-
wielkim stopniu zdawali siê dostrzegaæ
funkcjonowanie i rolê, jak¹ w samorz¹do-
wej spo³ecznoœci odgrywa prasa lokalna.
Przyzna³, ¿e wie, ¿e ze wspó³prac¹ mediów
z lokalnymi tytu³ami „bywa³o ró¿nie” i za-
powiedzia³, ¿e chce to zmieniæ. 

– To dobrze – kontynuowa³ red. Nowosiel-
ski – bo od kilku lat praktycznie nie widzimy
funkcjonowania rzecznika prasowego Mia-
sta. Bywa, ¿e miesi¹cami czekamy na odpo-
wiedzi na pisma wysy³ane do urzêdu... Prezy-
dent zapewni³, ¿e to ju¿ siê zmienia, gdy¿ od
miesi¹ca urz¹d ma nowego rzecznika. Wa¿-
nym aspektem poruszanym w czasie spotka-
nia by³a mo¿liwoœæ trafienia poprzez prasê
lokaln¹ z konkretn¹ informacj¹ do konkret-

nego, lokalnego odbiorcy. Ta mo¿liwoœæ nie
jest wykorzystywana przez wiêkszoœæ urzê-
dów. Jako przyk³ad dobrej wspó³pracy wska-
zywano urz¹d Pragi Po³udnie, który na ³a-
mach naszej gazety raz w miesi¹cu publikuje
wa¿ne dla samorz¹du informacje - przedsta-
wiaj¹c z „urzêdniczego” punktu widzenia.
Przyk³adem negatywnym jest konflikt, jaki
pomiêdzy powsta³ pomiêdzy urzêdem Pragi
Pó³noc, a „Now¹ Gazet¹ Prask¹”. Bardzo
krytyczne oceny funkcjonowania w³adz
dzielnicy, publikowane w tym lokalnym tytu-
le, sta³y siê przyczynkiem do eksmisji redak-
cji NGP. – Urz¹d nie mo¿e baæ siê krytyki –
stwierdzi³ prezydent Marcinkiewicz, a zebra-
ni redaktorzy wnosili do prezydenta o wspar-
cie w rozwi¹zaniu konfliktu. 

¯yczeniem obu stron bior¹cych udzia³
w spotkaniu by³o, by takie spotkania odby-
wa³y siê czêœciej, a wspó³praca urzêdów
z mediami lokalnymi uk³ada³a siê du¿o 
lepiej. Adam Rosiński

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

�� kalendarze 2007
�� pomoce i lektury szkolne
�� artyku³y papiernicze
�� obrazy olejne

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
REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

Media, a władza – spotkanie w Ratuszu
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REKLAMA REKLAMA

SKLEP

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

SIEMENS

„O KUCHNIA!”CENTRUM OGRODNICZE
P.P.H.U. £apiñscy Sp. j.

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

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

SKLEP OGRODNICZY
� drzewa i krzewy ozdobne w szerokim asortymencie
� akcesoria ogrodnicze � upominki, wyroby z wikliny
� cebule kwiatowe w du¿ym wyborze � znicze

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

Laureaci I−go Turnieju Językowego dla Liceów Praskich
I miejsce: XIX LO im. Powstañców Warszawy

		 Agnieszka Nowak 		 Tomasz Panecki 		 Tomasz Turek
II miejsce: XXIII LO im. M. Sk³odowskiej-Curie

		 Karolina Myszkowska 		 Marcin Pawelec 		 Maciej Wieczorek
III miejsce: XCVI LO im. A. Osieckiej

		 Piotr Lipowiecki 		 Mateusz Malec Gratulujemy!

Wojciech Olejniczak, Da-
riusz Rosati, Ryszard Kalisz,
Bronis³aw Geremek, Jan Li-
tyñski oraz dwaj byli prezy-
denci Warszawy Stanis³aw
Wyganowski i Marcin Œwiê-
cicki – to tylko kilka osób
z szerokiego œwiata polityki
i samorz¹du, które zasiad³y
w pierwszych rzêdach oficjal-
nej inauguracji kampanii by-
³ego marsza³ka sejmu. – Przed
nami bardzo polityczne, nie-
stety, wybory samorz¹dowe.
Ka¿e nam siê wybieraæ pomiê-
dzy dywanem z reklamówki
PiS-u i misiem ze spotu Plat-
formy. Próbuj¹ nam wmówiæ,
¿e nie ma lepszych rozwi¹zañ.

Otó¿ – s¹! – przekonywa³ Ma-
rek Borowski. Jego wybor-
czym has³em jest zapewnie-

nie, ¿e zawsze dotrzymuje
obietnic. – Jak siê chce, to
mo¿na wygraæ – Borowskiego
wspiera³ Wojciech Olejni-
czak, który na inauguracjê
kampanii przyby³ wprost
z mety biegu „Run Warsaw” –
W³aœnie w biegu zdystansowa-
³em Marcinkiewicza. A jak
trzeba bêdzie siê œcigaæ z Ha-

ni¹ Gronkiewicz -Waltz to te¿
wystawimy godnego jej zawo-
dnika. Mo¿e to bêdzie Rysio
Kalisz... 

Inauguracja kampanii Mar-
ka Borowskiego mia³a wiele
¿artobliwych i wprawiaj¹cych
w pogodny nastrój elementów.
W taki nastrój, jeszcze przed
wejœciem na scenê lidera „Le-
wicy i Demokratów”, wprawi-
³a zebranych Kapela Staœka
Wielanka, która koñczy³a swój
koncert „ulubion¹ piosenk¹
marsza³ka” – „ChodŸ na Pra-
gê”. Bardzo szczegó³owy pro-
gram wyborczy Marka Borow-
skiego zosta³ zawarty w bro-
szurze „Warszawa, konkret-
nie!” – Musi byæ szczegó³owy,
¿eby by³ dobrym i konkretnym
programem – t³umaczy³ by³y
marsza³ek sejmu. Przedstawi³
te¿ ludzi, z którymi bêdzie
wspó³pracowa³, jeœli wygra
wybory. Wœród nich znaleŸli
siê m.in. Marcin Œwiêcicki,
Leszek Mizieliñski, Marek
Balicki i Marian Woronin. 

ar

4 paŸdziernika br., w rocznicê
uruchomienia kolejki SKM
Hanna Gronkiewicz-Waltz
przedstawi³a swoj¹ koncepcjê
rozwoju systemu transportu
szynowego w Warszawie. 

Ma ona opieraæ siê na trzech elemen-
tach: integracji SKM, WKD i Kolei Mazo-
wieckich; stworzeniu z inicjatywy prezy-
denta Warszawy Zwi¹zku Komunikacyjne-
go Aglomeracji Warszawskiej z udzia³em
Warszawy, otaczaj¹cych j¹ gmin i samorz¹-
du województwa; wprowadzeniu prawdzi-
wego aglomeracyjnego wspólnego biletu. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomnia-
³a, ¿e SKM pe³ni³a funkcjê wyborczego ga-
d¿etu Lecha Kaczyñskiego. Doda³a, ¿e dziœ
sytuacja siê powtarza. - Znów s³yszymy za-
powiedzi zakupu kolejnych kilkunastu sk³a-
dów SKM, za grubo ponad 100 milionów
z³otych. Znów nie ma ¿adnej koncepcji roz-
woju SKM, nadal nie ma wspólnego biletu,
znów nie ma ¿adnej ekonomicznej analizy
celowoœci tych wydatków.

Kandydatka Platformy ostrzeg³a Kazi-
mierza Marcinkiewicza, ¿e zbada przejawy
niegospodarnoœci przy finansowaniu pro-
jektu. Zapowiedzia³a kontrole wydatków
i celowoœci decyzji zwi¹zanych z urucho-
mieniem kolei SKM. (ab)

Biełyje rozy Ligi
4 paŸdziernika w siedzibie NOT przy ul. Czac-
kiego Liga Polskich Rodzin zorganizowa³a kon-
wencjê pt. Narodowy Program Wspierania Ro-
dziny. W spotkaniu oprócz sympatyków i cz³on-
ków Ligi wziê³o udzia³ wielu samorz¹dowców,
ludzi zwi¹zanych z nauk¹, a tak¿e trzech wice-
ministrów i wicemarsza³ek Województwa Mazo-
wieckiego Waldemar Roszkiewicz.

Cz³onkowie Ligi podkreœlali rolê, jak¹ przy zorganizowaniu kon-
wencji odegra³ Antoni Gut, radny stolicy, znany m.in. z uporczywej
walki o uw³aszczenie warszawiaków. G³ównym punktem spotkania by-
³o wyst¹pienie Wojciecha Wierzejskiego, eurodeputowanego i wicepre-
zesa LPR. Wierzejski, który jest kandydatem Ligi na prezydenta War-
szawy zapowiedzia³, ¿e kampania samorz¹dowa bêdzie trudna, ponie-
wa¿ nast¹pi³o zbytnie upolitycznienie i upartyjnienie samorz¹dów, a lu-
dzie s¹ rozczarowani i roz¿aleni. Wed³ug niego kierownictwa partyjne
nie s¹ zainteresowane rzeteln¹ debat¹ o samorz¹dzie, a jedynie „biciem

politycznej piany”, a zachowanie niektórych przedstawicieli ró¿nych
partii odbija siê na wszystkich politykach. Trudno nie dostrzec faktu, ¿e
po wejœciu w koalicjê rz¹dow¹ z PiS Liga Polskich Rodzin sta³a siê par-
ti¹ znacznie bardziej stonowan¹. – Proszê zwróciæ uwagê, jak wywa¿o-
na by³a reakcja Ligi w czasie afery taœmowej – zwraca³ uwagê w kulu-
arach Andrzej Cichocki, radny Pragi Po³udnie i Sejmiku Wojewódzkie-
go. – Liga te¿ siê uczy, nabiera doœwiadczenia, a jednoczeœnie ca³y czas
jest wierna zawsze prezentowanym wartoœciom.

Wojciech Wierzejski potwierdzi³, ¿e w wyborach samorz¹dowych
LPR wystartuje w bloku z PiS, jednak nie szczêdzi³ krytycznych
s³ów pod adresem koalicjantów. – Nie mo¿e byæ tak, w rok od objê-
cia rz¹dów przez prawicê, ¿eby emeryt SB dostawa³ 6 tys. z³. œwiad-
czenia, a polski patriota, który uczciwie zapracowa³ na swoj¹ eme-
ryturê otrzymywa³ 600 z³.! To wstyd i hañba! Wszystkie kobiety,
które znajdowa³y siê w siedzibie NOT w czasie konwencji zosta³y
przez Wojciecha Wierzejskiego i Antoniego Guta obdarowane bia-
³ymi ró¿ami. Te kwiaty, rozdawane na ka¿dym spotkaniu Ligi, sta³y
siê znakiem rozpoznawczym LPR. Ale wyborczy sukces maj¹ par-
tii przynieœæ nie kwiaty, a silne listy wyborcze, wydawanie gazetki
„Goniec Warszawski”, w której „ka¿da rodzina bêdzie mog³a zapo-
znaæ siê z programem Ligi” i bezpoœrednia kampania wyborcza. –
ChodŸmy po mieszkaniach i domach – zachêca³ wiceprezes partii. –
I nie zra¿ajmy siê tym, ¿e w niektórych nas nie przyjm¹, a w nie-
których nawet postrasz¹ jakimœ... Rokit¹, czy Tuskiem... rosa

Borowski, jak Bond
– Nazywam siê Borowski. Marek Borowski –
parafrazuj¹c Jamesa Bonda w³¹czy³ siê do
wyœcigu o fotel prezydenta Warszawy kandy-
dat „Lewicy i Demokratów”. W inauguracji
kampanii wyborczej Marka Borowskiego
wziê³o udzia³ wielu znanych polityków.

Kolej na systemowe rozwiązania
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OKNA bez VAT−u!
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Ciepła ramka �� Czterostopniowy uchył
�� Rolety �� ¯aluzje �� Verticale

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

RATY! 
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„Sport to zdrowie” – to powiedzenie zna chyba
ka¿dy. Nie ka¿dy jednak wciela je w ¿ycie. Wiado-
mo od dawna, ¿e najlepszym sposobem na wypro-
mowanie zdrowego, a wiêc sportowego stylu ¿ycia
jest organizowanie zawodów z udzia³em najwiêk-
szych gwiazd. Na Pradze Po³udnie takich imprez
nie brakuje. I efekty ju¿ widaæ. Id¹c za dobrym
przyk³adem najlepszych mieszkañcy Pragi Po³u-
dnie coraz liczniej uczestnicz¹ w sportowych im-
prezach organizowanych przez dzielnicowy Wy-
dzia³ Sportu i Rekreacji, Oœrodek Sportu i Rekrea-
cji oraz lokalne kluby sportowe. 

Największe gwiazdy 
Niew¹tpliwie najbardziej presti¿owym wydarze-

niem lekkoatletycznym, jakie w ci¹gu ostatnich lat
mia³o miejsce w Warszawie, a mo¿e i ca³ej Polsce,
by³ Miêdzynarodowy Mityng Pedro’s Cup, który
odby³ siê 30 sierpnia br. na stadionie grochowskie-
go Klubu Sportowego „Orze³”. Mimo ulewnego de-
szczu i wyj¹tkowo niskiej jak na lato temperatury
(13 st. C), na stadion przysz³y tysi¹ce warszawia-
ków, które chcia³y ogl¹daæ zmagania najwiêkszych
gwiazd „królowej sportu”. A by³o kogo podziwiaæ.
Na Pragê Po³udnie przyjecha³a bowiem mistrzyni
skoku o tyczce, Rosjanka - Jelena Isinbajewa oraz
najszybszy cz³owiek œwiata, Jamajczyk Asafa Po-
well, który wynikiem z czerwca 2005 roku (9,77 s)
w biegu na 100 metrów ustanowi³ rekord na miarê
wszechczasów –. Choæ przed startem oboje obie-
cywali, ¿e postaraj¹ siê pobiæ swoje dotychczaso-
we wyniki, plany bardzo skutecznie pokrzy¿owa³a
im pogoda. Mimo tego, warszawiacy i tak zgotowa-
li im owacje na stoj¹co. Na mityngu nie zabrak³o
te¿ polskich gwiazd, ¿eby wspomnieæ chocia¿by
tylko: Monikê Pyrek (skok o tyczce), Marka Plawgo
(400 m), Annê Jesieñ (400 m przez p³otki), Lidiê
Chojeck¹ (1500 m), Wiolettê Janowsk¹ (1500 m),
Rados³awa Pop³awskiego (3000 m z przeszkoda-
mi), czy Ma³gorzatê Trybañsk¹ (skok w dal). 

Wielkie znakomitoœci pojawiaj¹ siê te¿ na Pra-
dze Po³udnie na imprezach organizowanych
w drugim z tutejszych Klubów Sportowych - „Dru-
karzu”. To tutaj istnieje jedna z najlepszych w Pol-
sce sekcja ³ucznictwa, której zawodnicy zdobywa-
j¹ laury na miêdzynarodowych imprezach, jak
m.in. Mistrzyni Europy Iwona Marcinkiewicz, zdo-
bywczyni III miejsca na odbywaj¹cym siê w obiek-
cie przy ul. Zielenieckiej, XXIII Memoriale im. Ireny
Szyd³owskiej w £ucznictwie. 

Wielkimi imprezami miêdzynarodowymi i krajo-
wymi mo¿e siê te¿ poszczyciæ po³udniowopraski
Oœrodek Sportu i Rekreacji. Doskonale wyposa¿o-
ne hale na ulicy Siennickiej i Angorskiej kilkakrot-
nie w ci¹gu roku goszcz¹ najwiêkszych polskich
i zagranicznych sportowców ró¿nych dyscyplin.
Wszystkich turniejów i mityngów odbywaj¹cych
siê w OSiR-e wymieniæ nie sposób. Tymi,
w których uczestniczy³o najwiêcej zawodników,

Praga Południe

Szanowni Pañstwo, 

Koñczy siê lato, przed nami jesienno –
zimowe miesi¹ce, podczas których wielu
z nas wpada w melancholijne nastroje. Aby
siê tego ustrzec najlepszy jest ruch na œwie-
¿ym powietrzu oraz zajêcia sportowe. Dla-
tego w³aœnie w paŸdziernikowym numerze
„Mieszkañca” chcemy podzieliæ siê z Pañ-
stwem naszymi sukcesami w dziedzinie kul-
tury fizycznej na Pradze Po³udnie. A jest
ich niema³o. 

W ostatniej kadencji samorz¹du, czyli
w latach 2003-2006 nak³ady na inwesty-
cje sportowe przekroczy³y niebagateln¹
sumê 25 milionów z³otych! Szczególnie
zale¿y nam na popularyzacji sportu wœród
dzieci i m³odzie¿y. Ka¿dego roku na ten
cel z bud¿etu dzielnicy przeznaczane s¹
coraz wiêksze sumy, od 348 tysiêcy z³o-
tych w 2003 roku do niemal 1.4 miliona
z³otych w bie¿¹cym roku. Dziêki tym œrod-
kom mo¿liwy jest m.in. rozwój istniej¹-
cych na Pradze Po³udnie Uczniowskich
Klubów Sportowych, ciesz¹cych siê coraz
wiêksz¹ popularnoœci¹.

W paŸdzierniku, jak co miesi¹c, zapra-
szamy Pañstwa na wiele ciekawych im-
prez kulturalnych. W najbli¿szych dniach
szczególnie ciekawie zapowiadaj¹ siê te
przeznaczone dla dzieci: w sali widowi-
skowej Centrum Promocji Kultury wysta-
wiane bêd¹ bajki i marionetkowe panto-
mimy. 

Zapraszam naszych najm³odszych mie-
szkañców i Rodziców, a wszystkim ¿yczê
mi³ej lektury. 

Antoni Stradomski  
Zastêpca Burmistrza 

Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy 

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

Centrala Urzędu Dzielnicy
Praga Południe
022 813−77−12

Informacja
022 813−70−80

022 813−77−12 w. 160

KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNYCH 
NA PRADZE POŁUDNIE

13 paŸdziernika – 5 listopada 2006 r.
�� 13 paŸdziernik godz.18.00 NA STRUNACH HARFY, duet harfowy Agaty Jab³oñskiej i Zuzanny Sawickiej, SALA
WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 15 paŸdziernik godz.11.00 ZACZAROWANE KRZESIWO, bajka na podstawie baœni H. Ch. Andersena - teatrzyk
dla dzieci w wykonaniu Teatru Koliber z Bia³egostoku. SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul.
Kamionkowskiej). (bilety w cenie 3 z³).                   
�� 16 paŸdziernik godz.18.00 OT, KABARET, wieczór autorski Ryszarda Makowskiego z udzia³em Stefana Fried-
mana. SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 18 paŸdziernik godz.15.00 KURS WIEDZY O WARSZAWIE, miejsca pamiêci narodowej na Grochowie, prezenta-
cja Stanis³awa Zalecha. Organizator: Towarzystwo Przyjació³ Warszawy Oddzia³ Grochów. SALA WIDOWISKOWA
CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 19 paŸdziernik godz.18.00 RYTM BYCIA, Biesiada Literacko-Muzyczna. Agnieszka Stodolska - poezja, Piotr Goszczyc-
ki - poezja oraz zespó³ Hakszawa. SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 20 paŸdziernik godz.18.00 PRASKA FALA D�WIÊKU, koncert zespo³ów m³odzie¿owych. SALA WIDOWISKOWA
CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 21 paŸdziernik godz.10.00-15.00 ¯YJ ZDROWO NA SPORTOWO, coroczna impreza, a w niej m.in. wystêpy ak-
torów i zespo³ów teatralnych, spotkania ze znanymi sportowcami, konkursy z cennymi nagrodami rzeczowymi, gry i po-
kazy sportowe. ŒRODOWISKOWA HALA SPORTOWA OSiR Praga Po³udnie ul. Siennicka 40.
�� 22 paŸdziernik godz.11.00 WRA¯LIWOŒÆ, marionetkowa pantomima dla dzieci w wykonaniu teatru „CoNieco”
z Bia³egostoku. SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej). (bilety w cenie 3 z³). 
�� 23 paŸdziernik godz.18.00 LITERACKA POLSKA NA PRADZE, spotkanie z Janem i Leszkiem Marsza³kami, au-
torami i redaktorami „Magazynu Literackiego”. Prowadzenie Jan Zdzis³aw Brudnicki. SALA WIDOWISKOWA CPK, ul.
Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 25 paŸdziernik godz.15.00 KURS WIEDZY O WARSZAWIE - zakoñczenie. Organizator: Towarzystwo Przyjació³
Warszawy Oddzia³ Grochów. SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 29 paŸdziernik godz. 16.00 Z cyklu:  PODRÓ¯E - „Polska baza naukowa pod Krzy¿em Po³udnia”. Pokaz slajdów
i prelekcja Lucjana Nowosielskiego. SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej).
�� 5 listopad godz.11.00 WESO£Y POCI¥G PE£EN INSTRUMENTÓW, bajeczka dla dzieci w wykonaniu aktorów Agencji Ar-
tystycznej DUR-MOLL SALA WIDOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej). (bilety w cenie 3 z³).

i które przyci¹gnê³y najliczniejsz¹ widowniê by³y
w tym roku m.in.: Puchar Polski w judo w grupie
m³odzie¿y do 23 lat, Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy-
¿szych we wspinaczce sportowej, Liga Indywidu-
alno-Dru¿ynowa seniorów i seniorek w judo z me-
dalistami Mistrzostwa Œwiata i Europy na czele
(Krzysztof Wi³komirski, £ukasz Ba³anda, Robert
Krawczyk), IX Miêdzynarodowy Turniej M³odzików
w pi³ce siatkowej, Miêdzynarodowy Turniej w za-
pasach kobiet „Warsaw Cup”. Mistrzostwa Polski
formacji tanecznych w tañcach latynoamerykañ-
skich oraz turniej w pi³kê siatkow¹ mê¿czyzn im.
Zdzis³awa Ambroziaka. Na tym nie koniec. Na 4 li-
stopada 2006 r. zaplanowano Puchar Polski junio-
rów i juniorek w judo, 11 listopada Ogólnopolski
Turniej Judo Dzieci o Puchar Burmistrza z okazji
„Dnia Niepodleg³oœci”, zaœ na 28 listopada mecz
Polska – Niemcy w badmintona. Zapewne i tym
razem na imprezy przybêd¹ t³umy. 

Piłka i nie tylko 
Nie bez podstaw mo¿na powiedzieæ, ¿e pi³ka

no¿na jest naszym narodowym sportem. Niektórzy
z humorem podkreœlaj¹, ¿e jest ona te¿ sportem

„po³udniowopraskim” – tutaj bowiem organizowane
s¹ dwie wielkie pi³karskie imprezy, a mianowicie
Osiedlowe Mistrzostwa w Halowej Pi³ce No¿nej
o Puchar Burmistrza Dzielnicy oraz Puchar Pragi
Po³udnie w Halowej Pi³ce No¿nej. W kilku edycjach
zawodów, ciesz¹cych siê coraz wiêksz¹ popular-
noœci¹, uczestnicz¹ dzieci, m³odzie¿ i doroœli z ca-
³ej dzielnicy, a emocje przypominaj¹ te z prawdzi-
wych rozgrywek ligowych. Zreszt¹ na Pradze Po³u-
dnie nie tylko mi³oœnicy pi³ki bez problemu znajdu-
j¹ coœ dla siebie. Wydzia³ Sportu i Rekreacji oraz
dzielnicowy OSiR organizuj¹ programy i akcje
z najró¿niejszych dyscyplin sportu. Czêœæ z nich
prowadzona jest w szko³ach, czêœæ odbywa siê
w halach na ul. Siennickiej i Angorskiej, zaœ czêœæ
na dzielnicowym basenie „Wodnik”. 

Dzieci najchêtniej uczestnicz¹ w programie „Od
zabawy do sportu”, czyli dodatkowej lekcji wy-
chowania fizycznego prowadzonej przez wykwali-
fikowanych nauczycieli w klasach nauczania zin-
tegrowanego. Program ten, zak³adaj¹cy prowa-
dzenie zajêæ w oparciu o zabawy i gry ruchowe,
ma na celu podniesienie sprawnoœci fizycznej ma-
luchów. Na prze³omie listopada i grudnia ka¿dego
roku organizowane s¹ zawody dzielnicowe, pod-
czas których wy³aniane s¹ najlepsze szko³y repre-
zentuj¹ce Pragê Po³udnie w zawodach warszaw-
skich. Wœród najm³odszych mieszkañców dzielni-
cy przyj¹³ siê te¿ inny program, o nazwie „Od
przedszkola do sportu - funny judo”, podczas
którego dzieci poznaj¹ elementy judo, ucz¹ siê
podstawowych umiejêtnoœci gimnastycznych
i akrobatycznych. Najwiêcej emocji wœród naj-
m³odszych budzi niew¹tpliwie Sportowa Olimpia-

da Przedszkolaków – sportowe „zawody” w for-
mie zabawy reprezentacji przedszkoli z dzielnicy,
maj¹ce na celu propagowanie kultury fizycznej
i sportu. M³odzie¿ ze szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych rywalizuje nato-
miast w Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y,
podczas której rozgrywanych jest a¿ 17 dyscyplin
sportowych, od biegów, poprzez skoki i gry zespo-
³owe. W ka¿dej wy³aniany jest mistrz dzielnicy re-
prezentuj¹cy Pragê Po³udnie w zawodach ogólno-
warszawskich. 

Do najwiêkszych sukcesów ostatniej - XXXIX
Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y zaliczyæ mo¿-
na czo³owe miejsca zajmowane w fina³ach przez
praskie szko³y: I miejsce SP 55 w punktacji ³¹cz-
nej w biegach prze³ajowych zarówno dziewcz¹t
jak i ch³opców, I miejsce SP 55 w czwórboju
dziewcz¹t, I miejsce Gimnazjum 21 w LA w punk-
tacji ³¹cznej, II miejsce LO Nr IV w koszykówce
ch³opców, SP 168 - II miejsce w siatkówce. SP 55
odnosi równie¿ sukcesy na Mazowszu (III miejsce
w klasyfikacji ³¹cznej w VIII Mazowieckich Igrzy-
skach M³odzie¿y Szkolnej. W klasyfikacji ³¹cznej
Dzielnica Praga Po³udnie zajê³a 6 miejsce. 

Propagowaniu sportowego stylu ¿ycia wœród
mieszkañców Pragi Po³udnie s³u¿y te¿ akcja
„Otwarte sale, hale i boiska”, czyli zajêcia spo-
rtowo-rekreacyjne prowadzone przez nauczycieli
Wychowania Fizycznego, na których ka¿dy mo¿e
doszkoliæ swoje umiejêtnoœci w zakresie gier ze-
spo³owych, gimnastyki oraz spróbowaæ nowych
form aktywnoœci ruchowej np. Nordic Walking (no-
woœæ!!!). Zajêcia, o charakterze otwartym, prowa-
dzone s¹ na terenie szkó³ uczestnicz¹cych w akcji
(w roku szkolnym 2006/2007 uczestniczy 11 pla-
cówek). Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ s¹ równie¿ cykliczne
Rajdy rowerowe, które ciesz¹ siê popularnoœci¹
wœród radnych, zarz¹du i pracowników urzêdu,
Test Couper’a, dla wszystkich chc¹cych spraw-
dziæ swoj¹ kondycjê, a tak¿e organizowane ju¿ od
kilku lat P³ywanie rodzinne, czyli zawody rekrea-
cyjno – sportowe, p³ywanie rekreacyjne, doskona-

lenie p³ywania pod opiek¹ trenerów i instruktorów
na basenie „Wodnik”. Na „Wodniku” odbywaj¹ siê
tak¿e i inne imprezy w wodzie, m.in. Gimnastyka
dla Seniorów, tj. zajêcia gimnastyczne prowa-
dzone w wodzie dla osób starszych maj¹ce na ce-
lu poprawê stanu zdrowia i samopoczucia oraz
Gimnastyka dla Amazonek. Równie¿ z myœl¹
o kobietach Oœrodek Sportu i Rekreacji Pragi Po-
³udnie prowadzi zajêcia z samoobrony. Dla mi³o-
œników bowlingu organizowane s¹ Bowlingowe
Mistrzostwa Dzielnicy Praga Po³udnie i M³o-
dzie¿owa Liga Bowlingowa. Tak¿e osoby upra-
wiaj¹ce siatkówkê, koszykówkê, tenis ziemny,
wspinaczkê boulderningow¹, kochaj¹ce tañce la-
tynoamerykañskie lub graj¹ce w szachy znajd¹ na
Pradze Po³udnie imprezy sportowe dla siebie. 

Sportowe inwestycje 
Sprawy sporu s¹ istotnymi zagadnieniami,

którymi zajmuj¹ siê w³adze dzielnicy, co widaæ
m.in. na przyk³adzie inwestycji sportowych.
W ostatnich latach na Pradze Po³udnie wybudo-
wano kilka nowych szkolnych sal gimnastycznych
i boisk, a plany kolejnych s¹ ju¿ zatwierdzone. Po-
wstaj¹ te¿ nowe œcie¿ki rowerowe i drugi na tere-
nie dzielnicy pe³nowymiarowy basen p³ywacki,
który ma byæ otwarty ju¿ w przysz³ym roku. Widaæ
wiêc, ¿e na terenie dzielnicy miejsc na uprawianie
sportów, tak wyczynowych, jak i amatorskich,
przybywa. Teraz tylko ka¿dy musi siê zmobilizo-
waæ, ¿eby jesienno-zimowe wieczory spêdzaæ nie
przed telewizorem, a na p³ywalni, w halach sporto-
wych i na boiskach. (ami) 

Wydzia³ Sportu i Rekreacji 
dla Dzielnicy Praga Po³udnie

ul. Wiatraczna 11 tel. 0 22 870 79 45
Oœrodek Sportu i Rekreacji 
w Dzielnicy Praga Po³udnie

ul. Abrahama 10 tel. 0 22 673 82 55

Basen „WODNIK”
ul. Abrahama 10 tel. 0 22 673 82 42

Hala Sportowa Siennicka
ul. Siennicka 40 tel. 0 22 870 14 45

Hala Sportowa „Saska”
ul. Angorska 2 tel. 0 22 672 61 31

SPORT DLA KAŻDEGO
Praga Południe wyrasta na dzielnicę sportu. Z roku na rok organi−
zowanych jest tu coraz więcej mityngów i turniejów o międzynaro−
dowej renomie, na które przyjeżdżają światowej sławy gwiazdy,
a wychowankowie tutejszych klubów zdobywają medale na presti−
żowych imprezach. Ogromną popularnością cieszy się też sport
amatorski: pływanie, biegi, gimnastyka i rajdy rowerowe. 

Hala sportowa przy ul. Angorskiej
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REKLAMA REKLAMA

- Pierwszy raz spotkaliœmy
siê prawie piêæ lat temu w cza-
sie prac Spo³ecznego Komitetu
Ochrony Przed Tras¹ Tysi¹cle-
cia. By³ pan praktycznie jedy-
nym radnym poprzedniej ka-
dencji, który zdecydowanie
sprzeciwia³ siê przeciêciu „au-
tostrad¹” otuliny Parku Skary-
szewskiego, Saskiej Kêpy i Go-
c³awia.

- By³em jednym z najbardziej
aktywnych radnych w tej spra-
wie, ale z pewnoœci¹ nie jedy-
nym. Nasza wspólna praca,
sprzeciw mieszkañców, zrozu-
mienie ze strony w³adz miasta
i dzielnicy obecnej kadencji do-
prowadzi³y do tego, ¿e wed³ug
aktualnej koncepcji tzw. Trasa
Tysi¹clecia bêdzie przed³u¿eniem
ul. Wiatracznej bieg³a w stronê
Targówka. 

- Miejmy nadziejê, ¿e po wy-
borach samorz¹dowych nowej
ekipie nie wpadnie do g³owy
pomys³ powrotu do poprze-
dnich planów...

- Wszystko zale¿y od nas - na
kogo oddamy swój g³os. Glosu-
j¹c powinniœmy pamiêtaæ, ¿e to
w³aœnie my, radni PIS-u i reko-
mendowany przez nas burmistrz
Koziñski doprowadziliœmy do
zmiany przebiegu Trasy ratuj¹c
przed degradacj¹ zielone zak¹tki
naszej dzielnicy, a przede wszyst-
kim otulinê Parku Skaryszew-
skiego im. I. J. Paderewskiego.

- Od pocz¹tku kadencji jest
pan wiceprzewodnicz¹cym Ra-
dy Dzielnicy – móg³by pan
w dwóch s³owach podsumowaæ
mijaj¹c¹ kadencjê?

- To by³a spokojna, ale i praco-
wita kadencja, która skutkowa³a
wieloma bardzo wa¿nymi dla
dzielnicy inwestycjami. Dla
przyk³adu oddaniem do u¿ytku
brakuj¹cego fragmentu ulicy

Szaserów, rewitalizacj¹ Parku
OPAK, budow¹ Centrum Promo-
cji Kultury, czy oddaniem Wy-
dzia³u Obs³ugi Mieszkañców.
Znacznie polepszy³o siê funkcjo-
nowanie urzêdu. To jest nie tylko
moja opinia, potwierdzaj¹ j¹ mie-
szkañcy obs³ugiwani w WOM-ie. 

- W poprzedniej kadencji
alarmowa³ pan o nieprawid³o-
woœciach w „lokalówce”...

- Wiedzia³em, ¿e Ÿle siê dzieje,
ale nie zdawa³em sobie sprawy
z rozmiaru nieprawid³owoœci.
Dopiero w obecnej kadencji uda-
³o siê nam zlikwidowaæ korup-
cyjny uk³ad funkcjonuj¹cy
w Wydziale Lokalowym i zainte-
resowaæ organy œcigania osobami
uczestnicz¹cymi w tym procede-
rze. Efektem tych dzia³añ jest
miêdzy innymi znaczne skróce-
nie czasu oczekiwania na mie-
szkanie komunalne.

- Ma pan du¿¹ wiedzê na te-
mat pozyskiwania i wykorzy-
stywania funduszy z Unii Euro-
pejskiej.

- I staram siê tê wiedzê wyko-
rzystaæ pamiêtaj¹c, ¿e jestem mie-
szkañcem prawobrze¿nej Warsza-
wy. Bardzo siê cieszê, ¿e uda³o siê
nam pozyskaæ œrodki europejskie

na modernizacjê linii tramwajo-
wej Banacha - Goc³awek. Ta in-
westycja zostanie zrealizowana
w przysz³ym roku. Dziêki niej bê-
dziemy podró¿owaæ nowoczesny-
mi tramwajami, do których wsia-
daæ i wysiadaæ bêdzie mo¿na
z przystosowanych dla osób nie-
pe³nosprawnych przystanków.
Jestem przekonany, ¿e tak, jak za-
powiedzia³ prezydent Marcinkie-
wicz, kolejna nitka metra skrêci
z Pragi Pó³noc na Pragê Po³udnie.

- Ma pan dwunastoletnie,
najwiêksze wœród radnych do-
œwiadczenie samorz¹dowe.
Czym obecna Rada Dzielnicy
ró¿ni siê od poprzednich?

- Po raz pierwszy jest tak du¿o
ludzi m³odych. I to ze wszystkich
opcji. To dobrze. Trzeba korzystaæ
z doœwiadczenia, jakie maj¹ starsi
radni, ale potrzebne jest œwie¿e
spojrzenie i zapa³ m³odych. 

- Mimo najd³u¿szego samo-
rz¹dowego sta¿u raczej nale¿y
pana zaliczyæ do grupy m³od-
szych radnych. W koñcu ma
pan dopiero 34 lata.

- Jeszcze nie tak dawno by³em
najm³odszym radnym Gminy
Warszawa Centrum. Z tym fak-
tem wi¹¿e siê moje najwiêksze
samorz¹dowe, ale bardzo osobi-
ste prze¿ycie...

- Mianowicie?
- W czasie przedostatniej piel-

grzymki do Polski Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II zosta³em wydelego-
wany przez ówczesny samorz¹d,
jako najm³odszy radny, do prze-
kazania Naszemu Papie¿owi daru
od mieszkañców Stolicy - pami¹t-
kowej grafiki przedstawiaj¹cej
widok Warszawy od strony Pragi.

- To rzeczywiœcie musia³o byæ
niezapomniane prze¿ycie.
Z Pragi Warszawa wygl¹da
trochê inaczej?

- Ja bym powiedzia³ tak – trze-
ba, ¿eby Warszawa wiedzia³a do-
k³adnie, jak „od strony Pragi”
wygl¹daj¹ nasze problemy i jakie
s¹ nasze potrzeby. Dlatego
w nadchodz¹cych wyborach
zamierzam kandydowaæ do Rady
Warszawy. 

Rozmawiał Adam Rosiński

Nie tylko Wojtuœ chcia³ zostaæ
stra¿akiem. Stra¿ Po¿arna fascy-
nuje tak¿e kobiety. – Mo¿na siê
przejechaæ wozem, albo chocia¿
us³yszeæ syrenê alarmow¹? – po
konferencji w Oœrodku Szkolenia
Po¿arniczego przy ul. Majdañskiej
pyta³a reporterka Radia Praga.

Pod koniec wrzeœnia mazowieccy stra¿acy
przedstawiali przy ul. Majdañskiej efekty wspó³-
pracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Efektem tegorocznej wspó³pracy jest dofinanso-
wanie przez fundusz
Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w niebagatelnej
kwocie prawie 5 mln.
z³.! – W³aœciwie inwe-
stujemy spo³eczne
œrodki – mówi³ Adam
Kwiatkowski, który ra-
zem z Janem Chmie-
lowskim reprezentowa³
Zarz¹d WFOŒiGW –
Pomagamy stra¿y
w zakupie sprzêtu i wy-
posa¿enia. Jednocze-
œnie kupujemy, tak to
siê u nas mówi, efekt
ekologiczny. Ka¿dy po-
¿ar dokonuje zniszczeñ
w œrodowisku natural-
nym. Prostym przyk³a-
dem s¹ po¿ary lasów,
czy zak³adów chemicznych lub przemys³owych.
Stra¿ po¿arna uczestniczy te¿ w innych akcjach,
które powi¹zane s¹ z ochron¹ œrodowiska – np.
w czasie powodzi pomaga chroniæ wa³y przeciw-
powodziowe. 

– To wyj¹tkowa s³u¿ba – mówi³ o stra¿akach
Tomasz Koziñski Wojewoda Mazowiecki. – Za-
anga¿owana jest praktycznie w ka¿d¹ sytuacjê
kryzysow¹. ¯eby dobrze wykonywa³a obowi¹zki
potrzeba odpowiednich ludzi i nowoczesnego

sprzêtu. Wojewoda dobrze oceni³ skutecznoœæ
stra¿aków. - Mimo, ¿e w ostatnim roku nieznacz-
nie wzros³a iloœæ po¿arów, z których, wed³ug ró¿-
nych Ÿróde³, a¿ do 80 % jest wynikiem podpaleñ,
- pokreœli³ - to iloœæ hektarów lasów, które sp³onê-
³y jest mniejsza. To œwiadczy o wysokiej skutecz-
noœci Stra¿y Po¿arnej. A specjalistyczny sprzêt
po¿arniczy jest bardzo drogi. – Lekki samochód
gaœniczy kosztuje ok. 300 tys. z³., super ciê¿ki ok.
800 tys. – wyjaœnia³ gospodarz konferencji
nadbrygadier Ryszard Psujek, Mazowiecki Ko-
mendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – a podno-
œnik, którym mo¿na siêgn¹æ wysokoœci 24 m, to
ju¿ wydatek miliona z³otych... Komendant pod-
kreœla³ rolê, jak¹ w dofinansowaniu stra¿y odgry-

wa WFOŒiGW. Pomoc
w formie dotacji jest
najistotniejsza, gdy¿
wszelkie inne wspar-
cie, po¿yczki i kredyty
trzeba po prostu sp³a-
caæ. Stra¿acy zaprezen-
towali tak¿e wozy
i wyposa¿enie zakupio-
ne dziêki wspó³pracy
z Funduszem. 

Ka¿dy wóz dofinan-
sowany przez WFO-
ŒiGW ma nalepkê z lo-
go Funduszu. I ka¿dy
jest skropiony œwiêco-
n¹ wod¹. A dba o to
krajowy kapelan stra-
¿aków ks. Krzysztof
Jackowski, który tak¿e
z uwag¹ przygl¹da³ siê

sprzêtowi u¿ywanemu przez swoich duchowych
podopiecznych. Reporterce Radia Praga nie uda-
³o siê przejechaæ stra¿ackim wozem, ale dane jej
by³o pos³uchaæ alarmu. Ku zaskoczeniu nie by³a
to standardowa syrena, tylko nowoczeœnie brz-
mi¹cy sygna³ podobny do elektronicznego budzi-
ka. Trochê szkoda, ¿e starodawnie brzmi¹ca syre-
na odesz³a do lamusa. W przeciwieñstwie do zu-
¿ytych samochodów – wœród tych niech jak naj-
wiêcej bêdzie nowych. ada m.

U schyłku kadencji
Dzisiaj rozmawiamy z wiceprzewodnicz¹cym
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie – Adamem
Kwiatkowskim.

Fundusz na straży 
jakości Straży

Darczyñcy i darbiorcy. 



Usprawnienie pracy urzê-
dników, poprawa jakoœci
i komfortu us³ug œwiadczonych
na rzecz mieszkañców oraz rea-
lizacja strategii antykorupcyj-
nej, to g³ówne cele konkursu.
Mog¹ wzi¹æ w nim udzia³
wszyscy, którzy odwiedzili,
b¹dŸ odwiedz¹ swój urz¹d do
koñca miesi¹ca. Trzeba tylko
wype³niæ ankietê i odpowie-
dzieæ na trzy, krótkie pytania:
czy jest siê zadowolonym z ja-
koœci obs³ugi, czy obs³uguj¹cy
nas urzêdnik dobrze wykona³
swoj¹ pracê i co byœmy chcieli
zmieniæ w funkcjonowaniu
WOM-u. Druki ankiet s¹ do-
stêpne w Wydzia³ach Obs³ugi
Mieszkañców. Zag³osowaæ
mo¿na tak¿e poprzez internet,
gdy¿ odpowiednie formularze
s¹ zamieszczone na stronie
urzêdu miasta i poszczególnych

dzielnic. „Konkurs na Najlep-
szy WOM” jest bardzo wa¿ny.
Pewnie dlatego w jego inaugu-
racji uczestniczy³o a¿ czterech
przedstawicieli Urzêdu m.st.

Warszawy w randze dyrekto-
rów biur. A ¿e urz¹d miasta tak-
¿e stara siê byæ coraz bardziej
przyjazny, to przys³a³ na Pragê
Po³udnie cztery mi³e i pogodne
panie dyrektor. 

Cele i zasady konkursu, który
honorowym patronatem obj¹³
prezydent Kazimierz Marcin-
kiewicz, szczegó³owo wyja-
œnia³ Marek Trosiñski, koordy-
nator m.st. Warszawy. Mo¿li-

we, ¿e w niektórych WOM-ach
pojawi¹ siê punkty przyjmuj¹ce
wnioski paszportowe, co by³o-
by du¿ym u³atwieniem dla mie-
szkañców. Do tej pory prawo-

brze¿ne dzielnice Warszawy
wiod³y prym w konkursie. Po-
przedni¹ edycjê wygra³ WOM
Pragi Pó³noc, a w gronie laure-
atów znalaz³a siê Bia³o³êka
i Weso³a. - Czapki z g³ów przed
urzêdami, które chc¹ siê mo-
dernizowaæ, a nie musz¹, bo s¹
w pewnym stopniu monopoli-
stami, a ka¿dy obywatel i tak
musi do nich przyjœæ, aby za³a-
twiæ jak¹œ sprawê, czy spe³niæ
swój obowi¹zek – powiedzia³a
Prezes Federacji Konsumentów
Ma³gorzata Niepokulczycka. 

Z pierwsz¹ czêœci¹ wypowie-
dzi pani prezes zapewne zgodzi
siê ka¿dy, kto za³atwia³ w urzê-
dzie jak¹kolwiek sprawê przed
i po otwarciu WOM-u. Ró¿nica
jest kolosalna – czapki z g³ów.
Jednak co do drugiej czêœci, to
„Mieszkaniec” przyznaje, ¿e
urz¹d jest w pewnym sensie
monopolist¹, z którego us³ug
musimy korzystaæ, ale urz¹d
ma s³u¿yæ mieszkañcom i po-
œrednio jest utrzymywany z na-
szych podatków i op³at. Dosto-
sowanie siê do potrzeb i oczeki-
wañ mieszkañców, a tak¿e do
standardów XXI wieku nie jest
¿adn¹ ³ask¹ ze strony urzêdu,
tylko wymogiem, który w³adze
stolicy i dzielnic staraj¹ siê rea-
lizowaæ. I bardzo dobrze.

rosa
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 20

10-D 9-H 14-O 6-F 16-H 5-O 1-L 10-O 3-G 2-M 16-C 7-J 6-K

3-C 5-H 15-E 14-J 6-I 13-£ 11-B

POZIOMO: 1-A potocznie o ma³ym ch³opcu. 1-J mediator,
rozjemca. 2-E pogrzebacz. 3-A w³ókno z liœci agawy. 3-G bu-
ty z kó³kami. 4-E roczniki, kroniki. 4-L miêsna kulka. 5-G œwiê-
tuje 13 kwietnia. 6-A Zeus podarowa³ jej puszkê. 6-K rarytas,
rzadkoœæ. 7-B cyrk lodowcowy. 7-G ma³e pañstwo. 8-D zato-
ka Pireusu. 8-J autor piêtnuj¹cy i oœmieszaj¹cy. 9-F jêzyk
grecki ogólny, utworzony w III/IV w pne. 10-A z³¹cze tkanin.
10-H dawniej machina wojenna. 11-A siatka do podchwyty-
wania z³owionych ryb.12-H anoda lub katoda.13-A oko ³odzi
podwodnej. 14-J kobieta agent. 15-E wojskowe polecenie.
16-A rasa psów goñczych.16-J gêsty sos do sa³atek.
PIONOWO: A-1 rozwój ku lepszemu. A-10 sknera. B-6 poda-
tek poœredni. C-1 roœlina z rodz. traw, porasta brzegi wód. 
C-10 podium dla artystów. D-6 przewa¿aj¹ w lesie, sadzie.
E-1 staw z rzepk¹. E-11 kierowany przez ministra. F-8 grecki
okres najwiêkszego rozkwitu umys³u cz³owieka. G-1 rodzaj
pilnika. H-2 opad w postaci bry³ek lodu. H-7 ma³y rój. H-12
odcinek czasu w historii. I-3 przep³ywa przez Wroc³aw. I-9
Franz (zm. w 1974 r.) autor, pisarz. J-1 owrzodzenie jamy ust-

nej. J-7 lewy dop³yw Tobo³u (Rosja). J-12 holenderski filozof
z Rotterdamu. K-5 szpilecznica. L-1 dziwactwo, mania. L-8
zbytnia pewnoœæ siebie. £-4 œredniowieczna francuska forma
poetycko-muzyczna. £-12 gra rekreacyjna z kó³kiem gumo-
wym. M-1 typ Fiata. N-8 znany port szwedzki. O-1 œciek ulicz-
ny. O-12 Indianin z Ameryki Pó³nocnej. opr. A. Kemski 

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 10/06: „Grzmot w maju sprzyja uro-
dzaju”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Gra¿yna Koszteyn
z ul. Krótkiej. Wa¿ne do 23 paŸdziernika br.
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 BARAN 21.03-21.04
Jesienne, mgliste poranki nie nastrajaj¹ zbyt
optymistycznie. Ta chandra, która jest twoim nie-
od³¹cznym towarzyszem od kilku dni, szybko mi-
nie. Mo¿liwe, ¿e w najbli¿szym czasie czeka ciê
mi³a niespodzianka. Najmilsz¹ jednak mo¿e byæ
podwy¿ka w pracy i spotkanie z sympatyczn¹,
ale dawno niewidzian¹ osob¹, która przypomni
minione chwile.

�� BYK 22.04-21.05
Drogi Byczku! mo¿esz teraz troszkê odpocz¹æ.
Melancholijne nastawienie do wielu spraw po-
zwoli ci zastanowiæ siê nad swoim postêpowa-
niem. Dojdziesz jednak do zaskakuj¹cych wnio-
sków. Istniej¹ du¿e szanse na pomno¿enie do-
chodów, a inne sprawy znajd¹ swój happy end.
Temperamentowi i fantazji daj siê wyszaleæ na
spotkaniach towarzyskich, które bardzo lubisz
i których nie unikasz.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Lubisz czêste zmiany. I to nie tylko w sferze za-
wodowej, ale i towarzyskiej. Pamiêtaj jednak, ¿e
powinieneœ pomyœleæ o zmianie swojego postê-
powania wobec wspó³pracowników. Nieraz
przekraczasz pewn¹ granicê i st¹pasz po cien-
kiej linie. Nie zapominaj te¿ o swoich obowi¹z-
kach domowych i nie przerzucaj swojej odpo-
wiedzialnoœci na innych domowników, wtedy na
pewno unikniesz niepotrzebnych konfliktów.

 RAK 22.06-22.07
W ci¹gu kilku ostatnich dni spotka³o ciê wiele
niespodzianek. W pracy czujesz siê doceniany,
na brak finansów nie narzekasz, ogólna aproba-
ta otoczenia dope³nia ca³oœci. Ale uwa¿aj na to
co mówisz zbyt pochopnie. Mog¹ z tego wynik-
n¹æ komplikacje. A po chcesz sobie utrudniaæ
¿ycie? Warto nieraz pomyœleæ, od tego g³owa
nie boli. 

�� LEW 23.07-23.08
Masz ostatnio kiepski nastrój. Ale najbli¿sze dni
pozwol¹ ci na chwilê zapomnieæ o szarzyŸnie
codziennoœci i odpocz¹æ od zbli¿aj¹cej siê eska-
lacji obowi¹zków zawodowych. Ciesz siê chwil¹
i doceniaj uroki jesieni, korzystaj¹c z ostatnich
ciep³ych jeszcze dni. Najlepiej w towarzystwie
sympatycznych osób, którym nie brakuje poczu-
cia humoru i optymistycznego nastawienia do
œwiata.

�� PANNA 24.08-23.09
Przez kilka najbli¿szych dni czeka ciê wspania³a
zabawa. Nie ciesz siê zbyt pochopnie, przed to-
b¹ „zabawa” w pracy. Zarwane noce i dodatko-
we nadgodziny, to mo¿e ciê czekaæ w paŸdzier-
niku. Naprawdê! W wolnych chwilach, o ile bê-
dzie taka szansa poprawiaj kondycjê, bo pa-

dniesz ze zmêczenia gdzieœ na krzeœle i trzeba
ciê bêdzie reanimowaæ. Zapewniam, ¿e pomimo
wielu absurdalnych sytuacji dobry nastrój i po-
czucie humoru ciê nie opuszcz¹, nie mówi¹c
o bardzo ciekawym towarzystwie… 

�� WAGA 24.09-23.10
Nie martw siê rzeczami, które w koñcu same
znajd¹ rozwi¹zanie. Troszeczkê powinieneœ te¿
odsapn¹æ. Przekopywanie ogródka i pielenie
jest sporym wysi³kiem. Jeœli chcesz zmieniæ na
trochê otoczenie, wybierz siê z najbli¿szymi na
ciekaw¹ wycieczkê. Odpocznij od codziennoœci.
Pod koniec miesi¹ca niespodziewany przyp³yw
gotówki poprawi twoje samopoczucie. Unikaj tyl-
ko malkontentów.

�� SKORPION 24.10-23.11
Optymizm, który ciê nie opuszcza od kilku dni,
sprzyja dokonywaniu rzeczy niemo¿liwych. Two-
ja brawura i perfekcja sprawi¹, ¿e uda siê wiele
spraw, zdawa³oby siê niemo¿liwych do za³atwie-
nia - zakoñczyæ. W kwestii spraw zawodowych -
niekoniecznie musisz rzucaæ siê od razu na g³ê-
bok¹ wodê. Pomyœl te¿ o przyjemniejszej stronie
¿ycia i ciesz siê chwil¹.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Du¿o mówisz, ale nic nie robisz w tym kierunku,
aby pewne sprawy przybra³y inny obrót. Wyka¿
siê wiêksz¹ odwag¹ cywiln¹ i konsekwencj¹
w dzia³aniu. Je¿eli to zrobisz - sukces finansowy
murowany, nie mówi¹c o towarzyskim. Twój
urok osobisty odegra tu niema³¹ rolê.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie narzekaj, ¿e nie masz czasu. Mo¿esz go
mieæ, tylko trzeba chcieæ. To znowu kolejna two-
ja wymówka. Nie b¹dŸ takim tchórzem i zdecy-
duj siê na coœ. Czekanie w nieskoñczonoœæ mo-
¿e przynieœæ mierne efekty. Na jesienne dni
i chandrê najlepsi s¹ przyjaciele i niespodziewa-
ne wyprawy w Polskê.

�� WODNIK 21.01-19.02
Mia³eœ kilka dni wspania³ego odpoczynku. Teraz
pora zabraæ siê do pracy. Dobry nastrój ciê nie
opuszcza, szczêœcie te¿... Korzystaj z uroków
¿ycia, nie unikaj towarzystwa, które bardzo lu-
bisz. Ktoœ interesuj¹cy ma ochotê Ciê poznaæ
i spotkaæ siê z tob¹. Wyka¿ siê tutaj taktem i cier-
pliwoœci¹. 

�� RYBY 20.02-20.03
Zastanów siê, czy warto zachowywaæ pozory
wobec najbli¿szych? Postaraj siê jednak zmie-
niæ swoje ¿ycie. Od ciebie zale¿y, czy nastêpne
dni bêdzie mo¿na zaliczyæ do udanych. Intere-
suj¹ca niespodzianka pod koniec tygodnia. War-
to zaszaleæ i mieæ potem mi³e wspomnienia.

Merlin

� List do redakcji �Lepiej WOM?
W Warszawie dzia³a ju¿ 14 nowoczesnych
Wydzia³ów Obs³ugi Mieszkañców. Ich funk-
cjonowanie ma byæ lepsze m. in. dziêki co-
rocznym konkursom na najlepszy WOM.
W urzêdzie dzielnicy Praga Po³udnie odby³a
siê inauguracja drugiej edycji konkursu,
który potrwa do koñca paŸdziernika.

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

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

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

Szanowna Redakcjo!
W czasopiœmie „Mieszkaniec” z dnia 28 wrzeœnia 2006 r., w tek-

œcie pt. „U schy³ku kadencji” ukaza³a siê wypowiedŸ pana radnego
Pragi Po³udnie Adama Cieciury (SLD) dotycz¹ca terminu otwarcia
parku OPAK. Pan radny zarzuci³ w³adzom dzielnicy celowe opóŸnie-
nie terminu otwarcia parku, mówi¹c m.in.: „termin otwarcia parku
zosta³ jednak mocno opóŸniony, a uzasadniano to najpierw d³ug¹ zi-
m¹, póŸniej gor¹cym latem. Mnie te argumenty nie przekonuj¹ i uwa-
¿am, ¿e nawet w tak prostej sprawie obecne w³adze chcia³y zyskaæ
przed wyborami, ustalaj¹c uroczystoœci na okres przedwyborczy”. 

Fakty przedstawia³y siê nastêpuj¹co: 
- w za³o¿eniach przetargowych na wy³onienie wykonawcy robót

modernizacyjnych w parku OPAK ustalono termin rozpoczêcia
prac na po³owê wrzeœnia 2005 roku, zaœ termin ich zakoñczenia na
31 maja 2006 roku. 

- otwarcie ofert przetargowych nast¹pi³o 3 sierpnia 2005 roku
i uwzglêdnia³o nie tylko wy³onienie wykonawcy, ale tak¿e podpisanie
umowy w ci¹gu jednego miesi¹ca. Niestety dwukrotne odwo³ywanie
siê oferentów od decyzji Komisji Przetargowej przed³u¿y³o okres
podpisania umowy o prawie dwa miesi¹ce. Umowa z wykonawc¹ (po
uwzglêdnieniu odwo³añ i uprawomocnieniu siê decyzji Komisji Prze-
targowej) zosta³a ostatecznie podpisana 28 paŸdziernika 2005 roku. 

- w zwi¹zku z póŸniejszym podpisaniem umowy ju¿ wówczas uza-
sadnione by³o  przed³u¿enie terminu zakoñczenia prac równie¿
o dwa miesi¹ce. 

- w styczniu, lutym i czêœciowo w marcu inspektorzy nadzoru bu-
dowlanego podjêli decyzjê o wstrzymaniu prac ze wzglêdu – jak to
napisano w aneksie do umowy z Wykonawc¹ – „brak mo¿liwoœci
kontynuowania prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(mróz i utrzymuj¹ca siê pokrywa œnie¿na). O niemo¿liwoœci prowa-
dzenia wszelkich prac œwiadcz¹ te¿ zapisy codzienne w dziennikach
budowy. W zwi¹zku z tym termin zakoñczenia prac przesuniêto
ostatecznie na 31 lipca 2006 roku. 

- w czerwcu i lipcu z kolei nadzór zieleni wstrzyma³ prace w parku
ze wzglêdu na „brak mo¿liwoœci kontynuowania prac polegaj¹cych
na nasadzeniach roœlinnoœci w parku w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (susza i upa³y)”. Z tego powodu termin zakoñczenia
prac przesuniêto o kolejne trzy tygodnie, na 20 sierpnia 2006 roku. 

- po zakoñczeniu wszystkich prac i odbiorze technicznym parku,
zosta³ on otwarty dla mieszkañców 1 wrzeœnia 2006 r., zaœ 17 wrze-
œnia br. odby³a siê uroczystoœæ otwarcia parku z udzia³em w³adz
województwa, miasta i dzielnicy. 

W œwietle powy¿szych faktów sugerowanie jakoby termin otwar-
cia parku zosta³ celowo przesuniêty na okres przedwyborczy jest
zupe³nie nieuzasadnione i nie jest poparte ¿adnymi merytorycznymi
faktami. 

Anna Michalska 
Rzecznik prasowy Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy 

Po³udniowopraski WOM
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Wybra³am siê w sobotê do
ZOO. S³oneczko przygrzewa-
³o, choæ to paŸdziernik, cztery
¿yrafy snu³y siê po wielkim
wybiegu. ¯yrafa to ma do-
brze! Oddelegowana do War-
szawy z odleg³ych stron, mie-
szka sobie czysto i wygodnie,
z pe³n¹ obs³ug¹ i nawet hotel
– to jest ¿yrafiarniê – remon-
tuj¹ jej, ¿eby zd¹¿yæ przed zi-
m¹. Obs³uga bez zarzutu, je-
dzenia pod dostatkiem, nic
specjalnego do roboty. Szkoda
tylko, ¿e ciut ma³o tej prywat-
noœci; ludzie stale siê na ni¹
gapi¹, zupe³nie jak w telewi-
zorze. No, ale to w koñcu oni,
ci ludzie czyli my, p³acimy na
jej utrzymanie, wiêc niech nie
marudzi.

Fakt, za piêkna mo¿e nie
jest: choæ d³ugie nogi s¹ ma-
rzeniem wielu pañ, ma³o kto
chcia³by mieæ ¿yrafi¹, dwu-
barwn¹ cerê wygl¹daj¹c¹ jak

mapa komunikacyjna miasta;
tylko nazwy ulic i numery linii
autobusowych wpisaæ w te
bia³e œcie¿ki. Ale za to g³owê
nosi wysoko i to – wydawa³o-
by siê – bez wzglêdu na oko-
licznoœci.

Jednak... jest coœ, co zmusza
j¹ do kornego schylenia kar-
ku: ¿arcie. Nie chodzi o prze-
¿ycie, ale o rarytasy niedo-
stêpne dla byle œmiertelnika.
Bo kiedy taka ¿yrafa wymyœli
sobie, ¿e chcia³aby wiêcej i le-

piej, potrafi naprawdê wiele
zaryzykowaæ, by siêgn¹æ po
³akomy k¹sek. Widzia³am, jak
to robi: popatruje tu i tam, ni-
by taka zajêta, a kiedy ju¿ doj-
rzy coœ ciekawego do po¿ar-
cia, przemyœlnie siê zasadza,
ma³o nóg sobie nie wy³amie
bo nosz¹c g³owê tak wysoko,
jak ¿yrafa, nie jest ³atwo siê-
gn¹æ po coœ, co jest nisko, ni-
ziutko... Nieraz poni¿ej pozio-
mu, na przyk³ad... w fosie wo-
kó³ wybiegu...

A kiedy koñczy³am ju¿ pisaæ
ten felieton, do pokoju wszed³
mój Tata i, zagl¹daj¹c mi
przez ramiê, przeczyta³ ca³oœæ
po czym mrukn¹³ z dezapro-
bat¹: "Gdzie nie spojrzeæ,
wszyscy pisz¹ tylko o tej poli-
tyce, ciebie te¿ opêta³o?!" 

Có¿, Tata doskonale pamiê-
ta nieodleg³e, trudne czasy,
gdy aluzje, pó³s³ówka i podte-
ksty by³y jedynym sposobem
komunikowania w³asnych na-
strojów, a b³yskotliwi satyrycy
mieli wokó³ istn¹ kopalniê po-
mys³ów i niewyczerpane
Ÿród³a inspiracji...

Ale ja przecie¿ tylko tak so-
bie, o ¿yrafie... żu

¯yrafa to
ma dobrze!

Kobiecym okiem

DDDDoooo     cccc hhhhwwwwiiii llll iiii
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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- Coœ pan panie Kazieñku taki, jakby pana z krzy¿a zdjêli.
Rzeczywiœcie pan Kazimierz G³ówka wygl¹da³ nietêgo: wory

pod oczami, a przede wszystkim wyraŸnie kula³. Jego kolega, Eu-
stachy Mordziak, mia³ powody do niepokoju.

- Ledwo ¿yjê, panie Eustachy. Ta demokracja mnie wykoñczy.
- Pana? Takiego jej mi³oœnika. Kochanka prawie?
- Mnie, mnie. Jeszcze jedna taka sobota i nie wyrobiê. 
- Jaka sobota, panie Kazieñku? O czym pan mówi?
- Jak to o czym? O demonstracjach, do których ka¿den jeden

obywatel ma œwiête prawo, jak mówili w telewizorze. 
- Nic nie kapuje. Jakie demonstracje? U nas nikt nic nie mówi³.

Na Grochowskiej, owszem, na upartego – demonstracja by³a, ale
samochodowa, bo korek by³ na kilometr. Ka¿den, kto móg³ i mia³
gdzie, spieprza³ z miasta.

- I w³aœnie dlatego, panie Eustachy, jako spo³eczeñstwo daleko
nie zajedziemy. Jak s¹ wybory, to ludzie nie id¹, bo „to i tak nic
nie da”, jak jest demonstracja, to te¿ siedz¹ w domu, bo „co mnie
to obchodzi”. W rezultacie panowie politycy musieli siêgn¹æ po
terenowe rezerwy kadrowe i dowieŸæ je do stolicy. Pan wiesz, ile
to nas kosztuje? 

- Jako to nas, panie Kazieñku, jak to nas?
- A tak. Pana i mnie. P³acisz pan podatki? No. I pani Krysty-

na te¿ p³aci. I w³aœnie z podatków dostaj¹ dolê wszystkie partie
polityczne. Proste? – jak one robi¹ demonstracjê, to per saldo
za pañskie i moje. A jak p³acê, to ja osobiœcie nie darujê. Idê,
choæby mnie mia³ szlag trafiæ. Tym bardziej, gdy LPR, PiS i PO

og³osi³y, ¿e w sobotê bêd¹ domagaæ siê dla Polski dobrych rz¹-
dów.

- No przecie¿ ju¿ rz¹dz¹, o ile siê nie mylê.
- Ale mogliby rz¹dziæ jeszcze lepiej, gdyby im piachu w tryby

nie sypali. 
- Jaki piach, panie Kazieñku? 
- Tak siê mówi. Znaczy jeden drugiemu przeszkadza. Kaczyñscy

coœ wymyœl¹, to zaraz Rokita rechoce, ¿e to g³upota, a Tusk dorzu-
ca, ¿e Polacy nie na to czekaj¹. No to w odwecie ludzie bliŸnia-
ków mówi¹, ¿e Tusk, to taki patriota, któren mia³ dziadka w We-
hrmachcie… Na to prasa - lu! na kaczorów, ¿e niekulturalni, no
to oni, ¿e media to agenci. 

- A sk¹d oni wszyscy wiedz¹, na co ja czekam, panie Kazieñku?
Na przyk³ad, ¿e czekam z Kryœk¹ na Wszystkich Œwiêtych, jak na
zbawienie, bo z kas¹ robi siê nam krótko. A na nieboszczykach je-
szcze nikt nie straci³. 

- No mówi¹, ¿e wiedz¹… 
Pan Eustachy machn¹³ rêk¹. Zapali³ papieroska, ¿eby krew

w nim siê uspokoi³a. Jak zaczyna siê rozmowa o polityce, to on od
razu nerwowy siê robi. Jako notorycznie utrzymuj¹cy siê z w³a-
snej pomys³owoœci, a nie z ¿adnego etatu, by³ ju¿ w swoim ¿yciu
„bumelantem”, „niebieskim ptakiem”, „elementem aspo³ecz-
nym”, „lumpem”, „marginesem”, „szar¹ stref¹”, „kombinato-
rem”, a przez chwilê nawet „klas¹ œredni¹”. Szlag go trafia, jak
o tym myœli. ¯eby zmieniæ temat wróci³ do pocz¹tku: co z tym pañ-
skim zdrowiem panie, panie Kaziu? 

- No wiesz pan, ledwo na nogach stojê. Kaczyñskie piknik urz¹-
dzi³y pod Pa³acem Kultury, Giertych przed Sejmem, a Tusk z Ro-
kit¹ pod Zygmuntem. Kawa³ drogi do oblecenia. 

- Toœ pan na wszystkich demonstracjach by³? 
- A jak rozmowa? Mówi³em panu, ¿e za moje. Niedoczekanie,

¿ebym któr¹œ odpuœci³. 
Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Demokracja chodzona

� 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

Minê³a  67. rocznica wrzeœnia 1939 roku. 1 wrzeœnia zaœ, w Muzeum WychodŸ-
stwa Polskiego im. Ignacego Paderewskiego w £azienkach, odby³a siê promocja
ksi¹¿ki profesora Mariana Marka Drozdowskiego pt. „Starzyñski – Legionista,
polityk gospodarczy, Prezydent Warszawy” (Wydawnictwo Iskry, Warszawa,
2006). Wiele w niej o walkach na Pradze, a tak¿e o sytuacji na Pradze w ogóle.
Oto przyk³ad. 

„Na Pradze – pisze Drozdowski - s³u¿by Praskiego Komitetu Cywilnego zajmo-
wa³y siê 10-tysiêczn¹ grup¹ osób pozbawionych jakiegokolwiek zaopatrzenia. Dziê-
ki energii i ofiarnoœci nadkomisarza Franciszka Erhardta da³o siê w tej dzielnicy uru-
chomiæ dzia³alnoœæ 7 komisariatów Policji Pañstwowej. Dzia³a³ tak¿e licz¹cy 600
ochotników Batalion Pracy rozmieszczony przy ul. Zamoyskiego 47 i ulicy Karczew-
skiej 12. Przy ulicy Zamoyskiego i w szpitalu Przemienienia Pañskiego dzia³a³y tak-
¿e Oœrodki Opieki Spo³ecznej finansowane przez Komisariat Cywilny. Czuwa³ nad ni-
mi dyrektor Zdzis³aw Groblewski. Opiekê Lekarsk¹, któr¹ kierowa³ dr Juliusz Maj-
kowski, zapewnia³y: Szpital Wojskowy przy ul. Otwockiej 3, wspomniany szpital
Przemienienia Pañskiego i punkty Opieki Lekarskiej - przy ul. Jagielloñskiej (Opie-
ka Spo³eczna), Schronisko Braci Albertynów i Fabryka Szpotañskiego przy ul. Miñ-
skiej. Opiek¹ nad uchodŸcami zajmowa³ siê z ramienia Komitetu Cywilnego Wac³aw
Kowalski. Na ogó³ lokowa³ on uchodŸców w szko³ach praskich i w innych opuszczo-
nych lokalach. Stra¿¹ Obywatelsk¹ na Pradze kierowa³ wówczas, z siedzib¹ przy ul.
Targowej 15, Antoni Szyller”.

Zwróæmy uwagê na nazwiska Erhardt i Szyller. Okazuje siê, ¿e one, i inne podob-
ne, stanowi³y problem. Pisze Drozdowski: „21 wrzeœnia, genera³ Walerian Czuma,
dowódca obrony Warszawy, w specjalnym rozkazie przestrzega³ przed psychoz¹ po-
wszechnej dywersji. ‘Wobec tego, ¿e posiadamy w Polsce bardzo wielu prawdziwych
Polaków nosz¹cych nazwiska niemieckie – stwierdza³ - zabraniam na przysz³oœæ
stosowania szykan nie opartych na ¿adnych innych podstawach poza faktem cudzo-
ziemskiego brzmienia nazwiska’. Rozkaz ten prawdopodobnie by³ inspirowany
przez Starzyñskiego, którego rodzina zwi¹zana z rodem Brunów informowa³a go
o szykanach ze strony objêtych mani¹ powszechnej dywersji Polaków”. 

Je¿eli ju¿ mowa o nazwiskach, to Drozdowski poœwiêca wiele uwagi nazwisku ofi-
cera, który wielce zas³u¿y³ siê Pradze, a póŸniej sprawie walki o niepodleg³oœæ Pol-
ski jako dowódca I Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Wielkiej Brytanii. To
nazwisko p³k dypl. Stanis³awa Sosabowskiego. By³ on dowódc¹ „uwielbianego przez
warszawiaków 21. Pu³ku Piechoty Dzieci Warszawy, rozlokowanego wówczas na Sa-
skiej Kêpie. Tu, 22 wrzeœnia, obroñcy Pragi odparli atak nieprzyjaciela w alei Wa-
szyngtona. Wypady na pozycje wroga organizowa³ czêsto  Sosabowski, dowódca od-
cinku ‘Grochów’”. 

„24 wrzeœnia po po³udniu – pisze Drozdowski - Warszawa zosta³a pozbawiona
wody...A nazajutrz, 25 wrzeœnia, prze¿y³a ona piek³o. Bombardowanie trwa³o od
godz. 6,00 do 20,00. W p³omieniach stanê³a Praga, maj¹ca znaczn¹ liczbê domów
drewnianych”. Mimo to, Praga broni³a siê ofiarnie. „26 wrzeœnia – pisze Drozdow-
ski - wszystkie natarcia nieprzyjaciela zosta³y tam przez polskie oddzia³y powstrzy-
mane. W rejonie Saskiej Kêpy, pp³k Kotowski zatrzyma³ natarcie piechoty i czo³gów
nieprzyjacielskich na 300 metrów przed pozycj¹ obronn¹. W rejonie Grochowa, je-
go energiczny obroñca pu³kownik Sosabowski, organizowa³ wypadowe grupy sztur-
mowe, trzy na ka¿dy batalion”. 

„27 wrzeœnia obroñcy Pragi skutecznie bronili swych pozycji. 21 pu³k Dzieci Warsza-
wy pu³kownika Sosabowskiego dokona³ skutecznego przeciwnatarcia wzd³u¿ ulicy Gro-
chowskiej...”. Ale 27 wrzeœnia, w obliczu beznadziejnoœci sytuacji w ca³ej Warszawie,
rozpoczê³y siê tak¿e rozmowy kapitulacyjne. Bez najmniejszej przesady mo¿na powie-
dzieæ, ¿e Praga walczy³a do chwili ostatniej.                Zygmunt Broniarek

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”)

STARS FITNESS CLUB
� grupy 10-osobowe
� sauna gratis dla sta³ych klientów
� indywidualne lekcje tañca
� gimnastyka dla seniorów i dla dzieci
� si³ownia
� solarium i kawiarnia

ul. Ch³opickiego 17/19 C
tel. 022 879-98-48
www.starsfitness.pl

Do wolontar iuszy!
Jeœli Twoje serce bije dla Warszawy.

Jeœli chcesz, aby Warszawa by³a prawdziwie europejsk¹ stolic¹.
Jeœli patrz¹c na obecne popisy, 
przecierasz oczy ze zdumienia.

Do³¹cz do mnie – przyjdŸ do mojego sztabu!
Razem mo¿emy wygraæ!

Marek Borowski
Kandydat na Prezydenta Warszawy

Zapraszam do wspó³pracy:
Sztab Wyborczy Kandydata na Prezydenta M.St. Warszawy

ul. Rozbrat 44A, Warszawa
tel. (22) 621 11 52, sztab@borowski.pl; www.borowski.pl,

skype:borowskiwarszawa2006

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

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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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)

REKLAMA REKLAMA

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
�� zdrowa ¿ywnoœæ
�� s³odycze, wêdliny, wina i soki
�� chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
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60 LA60 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

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

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

Jubileusz piêtnastolecia obcho-
dzi³a w ubieg³ym tygodniu Pra-
ska Gie³da Spo¿ywcza w Z¹b-
kach. Rola, jak¹ na Mazowszu
odgrywa w handlu i rozwoju
przedsiêbiorczoœci ten jeden
z najwiêkszych rynków hurto-
wych zosta³a doceniona przez
w³adze wojewódzkie i rz¹dowe,
a co najwa¿niejsze, przez wier-
nych od lat klientów.

Na PGS zatrudnienie znajduje ok. tysi¹ca
mieszkañców Warszawy, Z¹bek, Wo³omina. Na
gie³dzie stale dzia³a przesz³o 150 firm. Dzienne
obroty artyku³ami spo¿ywczymi siêgaj¹ 5,5 mln.
z³. Na tej gie³dzie zaopatruje siê 61 % sklepów
prawobrze¿nej Warszawy i Œródmieœcia. Jubile-
usz sta³ siê okazj¹ do wspomnieñ. Mo¿na by³o
obejrzeæ mulitimedialn¹ prezentacjê przygotowa-
n¹ przez zarz¹d gie³dy. Zielone zdezelowane
„Nyski”, pokryte brezentem „¯uki”, pierwsze
szczêki – ach ³ezka siê w oku zakrêci³a, za czasa-
mi, w których handel rozwin¹³ wyj¹tkowo burzli-
wie. Jubileusz to tak¿e okazja do podsumowania,
przedstawienia planów na przysz³oœæ i podziele-
nia siê bol¹czkami, z których najwiêkszymi oka-
za³ siê z³y stan ul. Pi³sudskiego i brak uregulowañ
prawnych dotycz¹cych rynków hurtowych.
O aspektach prawnych przedsiêbiorcy dyskuto-
wali na konferencji, która odby³a siê w Senacie.
Tam te¿ prezentowali wystawê „Polskie Jarmar-
ki”, któr¹ patronatem obj¹³ minister kultury Kazi-
mierz M. Ujazdowski. O problemach komunika-
cyjnych mo¿na by³o porozmawiaæ bezpoœrednio
na gie³dzie. A by³o z kim, bo na jubileusz przyby³
m.in. Marsza³ek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik. 

By³ tak¿e przedstawiciel Wojewody Mazo-
wieckiego, Tomasza Koziñskiego. Ministerstwo
rolnictwa reprezentowa³ podsekretarz Marek
Chrapek. Marsza³ek Struzik obieca³ zaintereso-
waæ siê sytuacj¹ komunikacyjn¹ gie³dy. Wrêczy³
te¿ jej prezesowi, Zenonowi Dani³owskiemu, pa-

mi¹tkowy puchar. Przyjemnych chwil by³o wiele,
gdy¿ wœród stylowo przygotowanych na tê uro-
czystoœæ straganów licznie sypa³y siê ró¿ne na-
grody. By³y m.in. odznaki „Zas³u¿ony dla rolnic-
twa”, wyró¿nienia od w³adz województwa, na-
grody dla dzieci, które Prask¹ Gie³dê Spo¿ywcz¹
przedstawia³y w ró¿nego rodzaju pracach pla-
stycznych. 

Nagradzano w³aœcicieli wielkich hurtowni, jak
Sylwestra Ma³eckiego („Batna”), ale i tych tro-
szeczkê mniejszych: – Gdzie ja, ma³a Regina,
przy tych „wielkich rekinach” – ¿artobliwie zry-
mowa³a Regina Str¹k, która od 11 lat prowadzi na
gie³dzie hurtowniê drobiu. I oczywiœcie by³
olbrzymi i smaczny tort. I ¿yczenia, ¿eby gie³da
wesz³a w koñcu na... gie³dê. 

Adam Rosiński

W niedzielê 8 paŸdziernika
na trawniku wokó³ Klubu Kultu-
ry Zastów przy ul. Lucerny, wy-
rós³ niecodzienny namiot – miej-
sce spotkania z kultur¹ japoñsk¹.
– Wybraliœmy Japoniê, bo to eg-
zotyczny i ma³o znany kraj – t³u-
maczy³a kierowniczka klubu Li-
liana Owies – ja bym chcia³a po-
jechaæ do Japonii, a pan by nie
chcia³? – doda³a.

Podczas tej oœmiogodzinnej
imprezy mo¿na by³o zg³êbiæ pod-
stawow¹ wiedzê o japoñskiej kul-
turze. Najwiêksz¹ popularnoœci¹
cieszy³y siê oczywiœcie pokazy
japoñskich sztuk walki – aikido
i kendo. Aikido, sztukê walki,
która polega przede wszystkim na
obronie i ruchu, prezentowali
uczniowie klubu Budojo. Ca³oœæ
pokazu komentowa³ Jerzy Po-
mianowski, zwracaj¹c szczególn¹
uwagê widzów na technikê i kun-
szt zawodników. Jeden z uczest-
ników pokazu, Juliusz Bieñkow-
ski traktuje aikido, jako szczegól-
nie przydatn¹ sztukê samoobro-
ny. – To tak¿e ideologia – harmo-
nia i spokój wewnêtrzny. Sama
nazwa oznacza „drogê do szerze-
nia harmonii” – mówi³ Bieñkow-
ski – to niesamowite, jak wielolet-
ni mistrzowie potrafi¹ jednym ru-

chem rêki powaliæ barczystego
goœcia, zara¿aj¹ nas spokojem,
którego staramy siê od nich
uczyæ, ale nie jest ³atwo. Juliusz
trenuje aikido od 10 lat.

Niema³ym zainteresowaniem
cieszy³ siê rytua³ parzenia herbaty

i pokaz japoñskiej kaligrafii. Ka¿-
dy, kto mia³ na to ochotê, otrzy-
mywa³ od rodowitej Japonki, wy-
malowane na kartce specjalnym
pêdzelkiem, swoje imiê w jêzyku
japoñskim. Zaœ widzowie przy-
gl¹daj¹cy siê rytua³owi parzenia,
mogli skosztowaæ przyrz¹dzone-
go w tak oryginalny sposób napo-
ju. Ca³kiem niedaleko i m³odsi

i starsi œcierali siê w taktycznej
grze planszowej - GO. W ka¿dej
rozgrywce pomaga³ im doœwiad-
czony opiekun.

- Chcemy odejœæ od stereotypu,
¿e Japonia to tylko sushi, gejsza
i szogun – t³umaczy³ Rados³aw
Bola³ek japonista z firmy Hana-
mi, która obstawi³a czêœæ stano-
wisk. – Japoñczycy i Polacy ma-
j¹ du¿o cech wspólnych – tak sa-
mo lubi¹ dobrze zjeœæ, s¹ bardzo
goœcinni i za granic¹ ceni siê ich
pracowitoœæ. Poza tym Japoñczy-
cy uwielbiaj¹ nasz bigos, ¿urek
czy flaki – doda³.

Na zg³odnia³ych czeka³a japoñ-
ska kuchnia, której dania serwo-
wane by³y wraz z pa³eczkami do
jedzenia. Prócz pokazów sztuk
walki oraz zak³adania kimona,

parzenia herbaty, origami (sztuki
sk³adania papieru) czy ikebany
(sztuki uk³adania kwiatów), mo¿-
na by³o obejrzeæ filmy o Japonii
i wystawê cennych, rêcznie kolo-
rowanych XIX-wiecznych zdjêæ,
pochodz¹cych z prywatnej kolek-
cji ambasadora Japonii w Polsce,
Masaaki Ono.

Piotr Wiśnioch

MARSZAŁEK NA GIEŁDZIE 
– GIEŁDA W SENACIE Naprzeciw siebie, okutani w sportowe zbroje

stali dwaj wojownicy. W rêku ka¿dego z nich,
specjalny japoñski miecz z w³ókna wêglowego,
wygl¹da³ jak lekka zabawka, któr¹ ka¿dy mo¿e
spokojnie siê pos³ugiwaæ. Aby dobrze walczyæ
takim mieczem, trzeba trenowaæ, co najmniej
kilka lat – rozwiewa w¹tpliwoœci widzów Jerzy
Pomianowski, by³y ambasador Polski w Japo-
nii. Nagle zawodnicy ruszaj¹ na siebie z krzy-
kiem. Dwa szybkie ruchy, kilka kroków i g³uchy
odg³os miecza obijanego o zbrojê. Koniec star-
cia i pokazu kendo – japoñskiej szermierki.

Japończycy lubią flaki
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K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

pn.- pt. 800-1800, sob. 900-1300

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

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

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

OKNA – PARAPETY

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

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

SKLEP MEBLOWY

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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE

REKLAMA REKLAMA

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
Serocka 3

Wejœcie:
Grochowska 152

022 610 52 00

OFERUJEMY:
� Galanteria skórzana w szerokim asortymencie

– walizki, wózki baga¿owe, torebki damskie
skórzane i skóropodobne

– rêkawiczki
– portfele

� Obuwie damskie,
mêskie i dziecinne
– obuwie tekstylne
– obuwie sportowe
– obuwie zdrowotne

Rieker i Scholl

NOWE KOLEKCJE 
OBUWIA JESIENNO-ZIMOWEGO!

Ponadto oferujemy w stoisku du¿y wybór 
parasoli mêskich, damskich, dziecinnych.

Zapraszamy na zakupy 7 dni w tygodniu!!!

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie
zaprasza do stoiska obuwniczego

w DH „Universam” ul. Grochowska 207
(Rondo Wiatraczna)

R E A L I Z U J E M Y K A RT Y P £ AT N I C Z E

region, kraj ojczysty, wspólnota
europejska to kolejne etapy edu-
kacji spo³ecznej dziecka.

- Pragniemy, aby wartoœci¹
dla naszych wychowanków by³a
dobrze znana, polska tradycja,
wprowadzamy dzieci w nowe
czasy zjednoczonej Europy,
podkreœlaj¹c nasz rodzimy do-
robek i narodowoœæ - podkre-
œla³a Hanna Wróblewska dy-
rektor Przedszkola 264.

Imprezê rozpocz¹³ barwny
korowód do¿ynkowy, w którym
wziêli udzia³ wszyscy – dzieci
i doroœli (trudno odgadn¹æ, kto
z nich bardziej przejêty!) Przy
dŸwiêkach poloneza dzieci
sk³ada³y na rêce pani dyrektor

kosze do¿ynkowe, przygotowa-
ne wspólnie z rodzicami bezpo-
œrednio przed rozpoczêciem
uroczystoœci. Mali artyœci
przedstawili te¿ programy arty-
styczne, podczas których zapre-
zentowali swoje talenty wokal-
no-taneczne w rytm melodii lu-
dowych. Odœpiewali te¿ hymn
do¿ynkowy „¯eñcy w dzieñ
paŸdziernikowy...” 

A potem jak przysta³o na
prawdziwe do¿ynki – rodzinna
biesiada! Kto by³, wie, ¿e palce
lizaæ i, ¿e trudno by³o oprzeæ
siê smako³ykom, przygotowa-
nym przez pracowników przed-
szkolnej kuchni – pachn¹cej la-
sem kie³basce, pysznemu bigo-
sikowi czy pajdzie chleba ze
smalcem i ogórkiem… (ab)

ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....    1111

Przemówi³ rektor SWPS
prof. dr hab. Andrzej Eliasz,
rektor SGGW prof. dr. hab. To-
masz Borecki i wiele innych,
wybitnych osobistoœci. To bar-
dzo wa¿ny moment dla uczelni
i moment podsumowañ osi¹-
gniêæ jej studentów, absolwen-
tów oraz wyk³adowców. 

O SWPS bez w¹tpienia mo¿-
na powiedzieæ, ¿e stworzy³a

rewelacyjne warunki dydak-
tyczne wspomagaj¹ce rozwój
m³odych ludzi. Œwietnie wy-
posa¿ona sala informatyczna,
piêknie prezentuj¹cy siê, no-
woczesny budynek z wydzia-
³em zamiejscowym w Sopocie 
oraz doskonali wyk³adowcy,
a wœród nich m.in. prof. dr
hab. Jerzy Bralczyk, cz³onek
prezydium Rady Jêzyka Pol-

skiego i Komitetu Jêzyko-
znawstwa PAN. Szczególnie
popularny kierunek: psycholo-
gia spo³eczna, jest najlepszy
w Polsce wed³ug rankingów
w³aœnie tutaj. 

Ale uczelnia ma do zaofero-
wania znacznie wiêcej: psycho-
logiê stosunków miêdzykultu-
rowych, spo³eczn¹ psychologiê
informatyki i komunikacji, kul-
turoznawstwo, spo³eczn¹ psy-
chologiê kliniczn¹. 

To tylko fragment oferty,
któr¹ mo¿e zaproponowaæ
SWPS swoim kandydatom. Ab-
solwenci mog¹ poszczyciæ siê

sukcesami zawodowymi oraz
sta¿ami w znanych miêdzyna-
rodowych korporacjach. - Spo-
tka³em tu wielu wspania³ych lu-
dzi o ró¿norodnych doœwiad-
czeniach i umiejêtnoœciach, co
w znacz¹cy sposób wp³ynê³o na
mój w³asny rozwój – powie-
dzia³ Marcin Bober, absolwent
spo³ecznej psychologii infor-
matyki i komunikacji, który
odby³ sta¿ w firmie Microsoft.
Pozostaje wiêc ¿yczyæ SWPS
dalszego rozwoju, a jej absol-
wentom i studentom  zawodo-
wych sukcesów.

Agata Ballaun

Lotnisko na Goc³awiu-Lotnisko? Nie – to tylko samotna awio-
netka chwilowo zaparkowa³a na parkingu przy ul. Bohaterewicza.

DOŻYNKI 
W PRZEDSZKOLU

GGGGAAAAUUUUDDDDEEEEAAAAMMMMUUUUSSSS    NNNNAAAA CCCCHHHHOOOODDDDAAAAKKKKOOOOWWWWSSSSKKKKIIIIEEEEJJJJ
W œrodê 4 paŸdziernika Szko³a Wy¿sza Psy-
chologii Spo³ecznej przy ul. Chodakowskiej
obchodzi³a 10-lecie swojego istnienia. By³a
to jednoczeœnie uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2006/2007.

Szko³a Wy¿sza im. Bogdana
Jañskiego œwiêtowa³a 7 paŸ-
dziernika Inauguracjê Roku
Akademickiego 2006/2007.
Uroczystoœæ by³a zarazem
po¿egnaniem ubieg³ego ro-
ku nauki, który zosta³ na-
zwany „Rokiem S³u¿by Na-
rodowej” i przywitaniem no-
wego „Roku Wspólnoty” -
przede wszystkim miêdzy
ucz¹cymi a uczonymi. 

Inauguracja rozpoczê³a siê Msz¹
Œwiêt¹ w intencji profesorów i studentów.
Nastêpnie uczestnicy Inauguracji udali siê
do auli im. ks. Piotra Semeki, gdzie wy-
s³uchali przemówieñ cz³onków Konwentu
Szko³y. Mówcy przypomnieli zaproszo-
nym goœciom i przybli¿yli pierwszorocz-
nym studentom misjê i zadania wpisane
w statut szko³y. Uczelnia k³adzie nacisk
nie tylko na wiedzê i okreœlone sprawno-
œci wa¿ne w pracy zawodowej, ale tak¿e
na formowanie ludzi zachowuj¹cych siê

oraz dzia³aj¹cych godnie i etycznie. Rek-
tor dr hab. Leszek Karporowicz przyj¹³
œlubowanie i wrêczy³ upragnione indeksy
przedstawicielom studentów pierwszego
roku. 

M³odzi ludzie nie kryli wzruszenia
przyjmuj¹c ¿yczenia przyjemnej i owocnej
nauki. ¯yczenia satysfakcji z dalszej pracy
i podziêkowania za ubieg³oroczny trud
otrzymali równie¿ zas³u¿eni studenci star-

szych lat, którzy zostali nagrodzeni przez
w³adze szko³y dyplomami. Nie zabrak³o
równie¿ nagród, w postaci pami¹tkowych
statuetek przedstawiaj¹cych patrona szko-
³y, dla wyró¿niaj¹cych siê pedagogów
i pracowników administracyjnych. 

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ dziekan
wydzia³u Socjologii i Psychologii Uniwer-
sytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie. Wy-
st¹pienie by³o poœwiêcone Europie jako
wspólnocie narodów, co dla szko³y planuj¹-
cej w przysz³oœci utworzenie w Kijowie
afiliacji jest bardzo wa¿nym i aktualnym
zagadnieniem.

Tekst i foto Dorota Glica

Rok Wspólnoty u Jańskiego Wy¿sza Szko³a im. Bogdana Jañskiego
(d. Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Przed-
siêbiorczoœci im. B. Jañskiego) jest
szko³¹ niepañstwow¹, specjalizuj¹c¹ siê
w kszta³ceniu na poziomie wy¿szym.
Szko³a jest jedn¹ z najstarszych prywat-
nych szkó³ w Polsce - powsta³a z inicja-
tywy ks. Mariana Piwko w 1993 roku.
Kszta³ci siê w niej ok. 7 tys. studentów.
Szko³a przybli¿a studentom Spo³eczn¹
Naukê Koœcio³a Katolickiego, a jej dewi-
z¹ jest: prawda-dobro-skutecznoœæ. Po-
siada placówki w Che³mie, Elbl¹gu, Kra-
kowie, £om¿y, Opolu i Zabrzu. 
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� Listy do redakcji �

REKLAMA REKLAMA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

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

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

HOTEL

STRZY¯ENIE I PIELÊGNACJA

SKLEP – ARTYKU£Y DLA ZWIERZ¥T

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Trzej m³odzi przyjaciele spotkali siê wre-
szcie! ¯ywa pogawêdka przeradza siê
w radosn¹ zabawê. Skoki i pl¹sy przery-
wa krzyk: „Uwaga!” Wszyscy rzucaj¹ siê
do ucieczki, mo¿e zd¹¿¹. Bo zabawa jest
zakazana.

Fragment powieœci? Nie, to realia z ¿ycia m³o-
dego psa w naszej dzielnicy.

Zawsze mia³am psy, które prawid³owo wycho-
wywane nigdy nie stanowi³y zagro¿enia dla oto-
czenia. Mieszkam tu od 30 lat. Sukcesywnie za-
bierano tereny spacerowe dla czworonogów:
Géant, Trasa Siekierkowska, Promenada. Zrobi³o
siê ciasno, a media ochoczo rozdmuchiwa³y przy-
padki „psich” incydentów. Powsta³o poczucie
„psiego” zagro¿enia i potrzeba walki z nim. W³a-
dze podejmuj¹ chaotyczne, cz¹stkowe dzia³ania
a efekt... jak na wstêpie. Psy ponosz¹ karê za prze-
winienia patologicznych osobników, a raczej - za
winy opiekunów, którzy Ÿle siê nimi zajmowali.

Czasami mog¹ siê pojawiæ u psów zaburzenia
psychiczne wrodzone, lub powsta³e na skutek
nieprawid³owego wychowania. Ich efektem by-
wa nieprzewidywalna agresja. Jestem doœwiad-
czonym lekarzem weterynarii, niezwykle rzad-
ko pytanym o porady w sprawach wychowaw-
czych. Gdy problem jest zaniedbany, jedynym
wyjœciem bywa uœpienie.

Obowi¹zuj¹ca ustawa o ochronie zwierz¹t pre-
cyzuje obowi¹zki ludzi wobec zwierz¹t.

Jakie s¹, z punktu widzenia weterynarza, pod-
stawowe potrzeby dla prawid³owego rozwoju
psa? M³ody pies poznaje œrodowisko, uczy siê re-
akcji wobec ludzi i innych zwierz¹t. Wa¿ne, by
w tym czasie mia³ jak najwiêcej kontaktów z wie-
loma psami i ludŸmi. Jeœli dobrze „odrobimy” tê
lekcjê, nie bêdzie siê ba³ nieprzewidzianych sytu-
acji. Szczeniak w strachu kuli siê, a opiekun uczy,
by nie reagowa³ bojaŸliwie. W przeciwnym wy-
padku, za kilka lat, przera¿ony mo¿e byæ groŸny.

Z milutkim szczeniakiem puszczonym luzem
nikt nie ukrywa siê przed Stra¿¹ Miejsk¹. Inaczej
ze starszymi psami, których puszczaæ nie wolno,
choæ tylko w ten sposób mog¹ przekazywaæ
szczeniakom wiedzê z zakresu behawioru psiego
gatunku. Bez tych doœwiadczeñ nie da siê prawi-
d³owo wychowaæ zdyscyplinowanego, bezpiecz-
nego dla otoczenia psa. 

Kolejny wa¿ny okres rozwoju to dojrzewanie
(od 6-12 m-ca ¿ycia), czas by rozwijaæ pos³uszeñ-
stwo i karnoœæ. Kursy tresury maj¹ sens wtedy,
gdy bêdziemy trenowaæ codziennie.

Jak nauczyæ psa pos³uszeñstwa: przychodze-
nia, zostawania na miejscu? D³uga smycz nie
jest rozwi¹zaniem. Po tygodniu pies wie, ¿e tyl-
ko na smyczy mo¿emy wymóc na nim podpo-
rz¹dkowanie, a dobrze u³o¿ony pies musi wyko-
nywaæ polecenia z w³asnej woli. To dadz¹ mu
æwiczenia w ruchu. 

Dlaczego czasem w³aœciciel ugania siê za
psem, nawo³uj¹c go? Pies niedostatecznie wybie-
gany, gdy wyrwie siê z uwiêzi, nie wraca, bo nie
wie, kiedy nadarzy siê nastêpna okazja! Systema-
tycznoœæ i w³aœciwe przywo³anie (nagroda, nie bi-
cie i krzyki) to wiêksza dyscyplina i karnoœæ psa.
Mo¿na go nauczyæ (nie na uwiêzi), by nie zbli¿a³
siê do ludzi i reagowa³ na wo³anie.

Prawid³owo przeprowadzony rozwój psa
w tym wieku zaowocuje m¹drym, karnym, przy-
jaznym psem. W starszym wieku równie¿ bêdzie
potrzebowa³ zabaw i wybiegania z kolegami, a re-
alizacja jego potrzeb zapewni mu bezpieczn¹ obe-
cnoœæ w otoczeniu ludzi i innych zwierz¹t.

�le wychowany pies wyroœnie na nieprzewidy-
walne, upoœledzone psychicznie zwierzê, a niepra-
wid³owe zachowania przeka¿e kolejnemu pokole-
niu. Niech nikogo nie dziwi, gdy nagle zacznie
atakowaæ. To w du¿ej mierze wina w³aœciciela!

Staram siê realizowaæ obowi¹zki w stosunku
do mojego psa wynikaj¹ce z ustawy o ochronie
zwierz¹t, a jednak wyprowadzaj¹c go czujê siê
jak przestêpca, uciekaj¹cy przed nagonk¹.

Moje psy wykaza³y siê szczególnie zim¹ trzy
lata temu: ok. godz. 2 w nocy obudzi³ nas krzyk.
Wyskoczyliœmy z psami (dog niemiecki i owcza-
rek niemiecki), psy by³y bez smyczy, my boso.
Pogalopowa³y po œniegu w stronê ofiary. Zoba-
czyliœmy roztrzêsion¹ dziewczynê wtulon¹ w fu-
tro owczarka, lizan¹ po rêku przez doga. By³a
w szoku; nie chcia³a zostaæ sama. Daliœmy psom
komendê „zostañ i pilnuj”, a z powodu naszych
bosych nóg (by³ mróz!) wróciliœmy do klatki. Gdy
nadjecha³a policja, odwo³ane gwizdem psy na-
tychmiast wróci³y.

Chcia³abym na ³amach „Mieszkañca” podj¹æ
dyskusjê na temat miejsc, gdzie nasze psy mog¹
realizowaæ swoje ¿yciowe potrzeby. Jak to zrobiæ,
by wszyscy mieszkañcy, ci z psami i bez, mogli
czuæ siê swobodnie? Mo¿e da siê wyznaczyæ
miejsca lub godziny, kiedy bêdzie mo¿na biegaæ
z psami. Bo one tego naprawdê potrzebuj¹, tylko
jak maj¹ o tym powiedzieæ?

Lek. weterynarii Monika Batog

MIESZKAÑCU pomó¿!
Psia szko³a ¿ycia

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

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

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

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

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

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

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
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

Redakcja Mieszkañca
w/m

W dniu 22 stycznia 1998 roku
zwróci³em siê pisemnie do
ADM Osiedla Orlik-Jantar
o wymianê okna w kuchni oraz
drzwi balkonowych w moim
mieszkaniu. W odpowiedzi
przyjêto podanie i przydzielono
mi numer kolejny osób oczeku-
j¹cych na dokonanie naprawy.

Mimo, ¿e wielokrotnie wska-
zywa³em zagro¿enie wypadniê-
ciem okna w kuchni, które znaj-
duje siê nad wejœciem do bloku.

Korespondencja moja z w/w
ADM trwa³a szeœæ lat. Po inter-
wencji w Inspektoracie Nadzo-
ru Budowlanego w trybie pil-
nym zjawi³a siê zwo³ana komi-
sja. Uznano zasadnoœæ wymia-
ny okna w kuchni, pozosta³y ze-
staw balkonowy zalecono wy-
regulowaæ i naprawiæ na w³a-
sny koszt. Zapewniono mnie, ¿e
z³o¿enie podpisu na protokole
oglêdzin nie skreœla mnie z listy
oczekuj¹cych. Wzywani stola-
rze do dokonania zalecanych
napraw zgodnie stwierdzili, i¿
zosta³em wprowadzony w b³¹d,
poniewa¿ sporne drzwi balko-
nowe absolutnie nie nadaj¹ siê
do naprawy. Wezwany nieza-
le¿ny rzeczoznawca potwierdzi³
to na piœmie. Mimo to Rada
Nadzorcza Osiedla nie przyj-
muje do wiadomoœci w/w opinii
powo³uj¹c siê na regulamin,
który zosta³ wprowadzony po
rozpoczêciu ca³ej sprawy.

Odpowiedzi tej udzielono mi
dopiero po piœmie ponaglaj¹-
cym, tj. po trzech miesi¹cach.
Na pismo z³o¿one w dniu
17.07.2006 r. odpowiedzi nie
otrzyma³em do chwili obecnej.

z powa¿aniem
Edward Tkaczyk 

* * *

Witamy drog¹ Redakcjê,
W imieniu mieszkañców bu-

dynku przy ul. Podskarbiñ-
skiej 6 chcielibyœmy podziêko-
waæ za opublikowanie naszego
listu, który bardzo wiele po-
móg³ poniewa¿ ju¿ na naszych

drzwiach pojawi³a siê informa-
cja, ¿e bêd¹ poprawiane usterki
budowlane oraz poprawka
okien przez firmê, która wyko-
nywa³a renowacjê.

Jeszcze raz bardzo pañstwu
dziêkujemy i myœlimy, ¿e ju¿ nie
bêdziemy naszych spraw za³a-
twiaæ - nag³aœniaj¹c. 

z powa¿aniem 
wdziêczni mieszkañcy budynku 

przy ul. Podskarbiñskiej 6

* * *

Dzieñ dobry,
Szanowni Pañstwo,

W³aœnie przeczyta³em inter-
netowe wydanie gazety. Tak
siê sk³ada, ¿e mieszkam przy
ul. ¯ó³kiewskiego bardzo bli-
sko œwie¿o przebudowanej uli-
cy Szaserów. Chcia³em wobec
tego poruszyæ doœæ istotny
problem zainstalowania œwia-
te³ na skrzy¿owaniu ulic Sza-
serów i Ch³opickiego. Nie
ukrywam, ¿e przebudowa ulicy
Szaserów to wspania³a spra-
wa, a w szczególnoœci pierw-
sza w tym rejonie œcie¿ka ro-
werowa. Jednak jedyne „czar-
ne chmury”, z których ju¿ nie-
stety leje, to w³aœnie brak
œwiate³ na skrzy¿owaniu. 

Od momentu przebudowy
wydarzy³o siê ju¿ w tym miejscu
kilka wypadków samochodo-
wych, a przecie¿ celem przebu-
dowy by³o polepszenie uk³adu
komunikacyjnego Grochowa. 

Z informacji uzyskanych
w Gminie w Wydziale Infra-
struktury wynika, ¿e œwiat³a
byæ mo¿e bêd¹, ale dopiero
w przysz³ym roku. Ciekaw je-
stem, ile jeszcze wypadków
musi siê wydarzyæ na skrzy¿o-
waniu, aby szybciej œwiat³a
zainstalowano.

Z powa¿aniem
Dariusz ¯o³nierczuk

* * *

W „Mieszkañcu” ukaza³ siê
art. „Œmieæ z g³ow¹”. I wszy-
stko piêknie, tylko jak mamy
segregowaæ nasze œmieci, kie-

dy w najbli¿szym otoczeniu
nie ma pojemników do segre-
gacji.

Czy te przepisy dot. wszyst-
kich administratorów? 

W okolicy budynków, gdzie
mieszkam - Grochowska 52 i 54
takich pojemników nie ma,
a nie zawsze mo¿na odpady
(makulatura, szk³o plastik) za-
braæ ze sob¹, by wrzuciæ do po-
jemników gdzieœ na mieœcie.

Myœlê, ¿e dla wielu osób dla
których ekologia i ochrona
œrodowiska s¹ wa¿ne - temat
segregacji œmieci jest istotny.
Dlatego proszê, byœcie Pañstwo
w tym temacie nie poprzestali
na tym pierwszym artykule, lecz
przypominali naszym admini-
stratorom i w³adzom spó³dziel-
ni o ich obowi¹zku w tym
wzglêdzie.

Pozdrawiam 
mieszkaniec

W³aœnie przypominamy!
Redakcja

* * *

Szanowna redakcjo,
Mieszkam na osiedlu „Ateñ-

ska” przy ul. Afrykañskiej
i czêsto chodzê na spacer nad
jeziorko Goc³awskie, przy al.
Stanów Zjednoczonych. Jest to
miejsce zapomniane przez
w³adze samorz¹dowe. £awki
od lat zdewastowane, nie ma
w³aœciwie jednej, na której
mo¿na odpocz¹æ. Przychodz¹
tu starsi ludzi i matki z dzieæmi
z pobliskich osiedli. Wybudo-
wano tu nowe piêkne aparta-
mentowce.  

Nad jeziorkiem siedz¹ wêd-
karze, ³owi¹ ryby. Jest du¿o
dzikich kaczek, ale jeziorko co-
raz bardziej zarasta i nikt nie
dba o to, aby oczyœciæ i daæ ¿yæ
ptakom. Kiedyœ by³y tu nawet
³abêdzie, ale dawno siê wynio-
s³y. Druga sprawa to opu-
szczone dzia³ki wzd³u¿ Al. Sta-
nów Zjednoczonych, przecie¿
to wysypisko œmieci w centrum
miasta!

mieszkanka
(dane do wiadomoœci redakcji)

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
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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

�� 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

SPRZEDAM

� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822
� Piêkn¹ sukniê œlubn¹ - model
Demetrios, rozmiar 38. Tanio! 

Tel. 0663-173-704

BIZNES

� Kredyty, po¿yczki. 
Tel. 0605-92-22-52 

MEDYCZNE

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

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� AAA Angielski, niemiecki,
nauczyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Angielski. 

Tel. 0691-98-50-34
� Fortepian, organy – dojazd,
mgr. Tel. 0501-162-175
�� Fizmat – matury, studenci -
doje¿d¿am, dr. 

Tel. 0606-154-798
� Francuski, rosyjski – t³uma-
czenia przysiêg³e, techniczne,
handlowe, finansowe. 

Tel. 022 815-44-91
� J. niemiecki, egzaminator
okrêgowy, nowa matura, kon-
wersacje, szybka nauka mówie-
nia równie¿ terminologia me-
dyczna.Metoda multimedialna. 

Tel. 022 610-02-84; 
0501-122-145

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

0603-911-048
� 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. 
Tel. 0507-507-255

� 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

�� Pawilon 42 m kw., Radoœæ -
na biuro, us³ugi, handel. 

Tel. 022 615-79-62 

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Lub wynajmê gara¿ ul.Miê-
dzynarodowa/Angorska. 

Tel. 022 617-67-24
(wieczorem)

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie 3 p., rozk³adowe
na I p. ul. Grochowska na 2 lo-
kale na Grochowie lub w okoli-
cy. Tel. 022 810-48-57

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony zatrudni
mê¿czyzn do 50 lat. Zg³oszenia
AMRA ul. Sosnowskiego 1. 

Tel. 022 643-80-99 
w godz. 9.00-14.00

� Agencja Ochrony Osób
i Mienia „Kobuz” sp. j. przyjmie
do pracy mê¿czyzn od 40 r. ¿y-
cia w górê, kobiety – do 35 r. ¿y-
cia – od zaraz. Kierownik 

Tel. 0696-518-491
� ALDIS – ochrona przyjmie
mê¿czyzn, 4-5 z³ netto. 

Tel. 022 720-47-34; 
0515-088-711 

� 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
� PILNIE POSZUKUJÊ FRY-
ZJERKI. Tel. 022 617-59-98
� Opiekunki do dwulatki na 9,5
h/dz. – Goc³awek. 

Tel. 673-17-56 (wieczorem) 
RAMKA
� Zatrudnimy solidne, pracowi-
te 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

� Zatrudnimy kobietê do pracy
w biurze, wymagania: obs³uga
komputera, urz¹dzeñ biurowych,
znajomoœæ j. angielskiego mile wi-
dziana. Praca pon.-pt. w godz.8.00-
16.00, Warszawa Miedzeszyn.
Aplikacje prosimy przesy³aæ fa-
ksem na nr 022 872 46 00.
� Z ORIFLAME jako konsul-
tantka, zarobisz tyle – ile potrze-
buje Twój domowy bud¿et. Za-
dzwoñ pod przyjazny numer! 

Tel. 022 871-88-00

SZUKAM PRACY

� Nauczycielka przedszkola
z doœwiadczeniem, referencje,
„Akademia Dobrej Opiekunki”
– zaopiekuje siê dzieckiem
z Grochowa lub okolic. 

Tel. 022 813-49-55

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 bankiem). 

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

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

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

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
� Biuro Matrymonialne „Ty
i Ja”. Tel. 022 818-81-37; 

0502-879-561
� 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
RAMKA
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. 022 380-32-03; 0607-838-608
�� ADMINISTROWANIE
I ZARZ¥DZANIE NIERU-
CHOMOŒCIAMI K.O.N.
PROFESS s.c. UL. OSTRO-
BRAMSKA 101. 

Tel. 022 610-18-88; 
465-65-12; 424-35-95

�Alarmy, kamery, sieci kompu-
terowe. Tel. 0501-123-967
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 022 612-95-23, 
0609 105 940

�� 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

� Audyty energetyczne. 
Tel. 0605-92-22-52

� 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. Naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia. Uprawnienia
gazowe. Tel. 022 610-72-31; 

0662-065-292
�� 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
�� 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 

� 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
� Pralki, lodówki. 
Tel. 022 610-05-30; 671-80-49; 

0601-361-830
� PRANIE DYWANÓW, wy-
k³adzin, tapicerki bez przema-
czania. Schniêcie 4 godz. Do-
jazd gratis. Tel. 022 619-40-13; 

0502-928-147 
� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów, ma-
giel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañ-
ska 22. Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. Tel. 022 810-25-72;

0501-190-127
�� REMONTY, przeprowadz-
ki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
� Remonty ziemne „Ostrów-
kiem”. Tel. 0509-806-893
�� 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
� Zarz¹dzanie nieruchomoœcia-
mi. Tel. 0605-92-22-52
�� ¯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,
monta¿, naprawa, hurt, pranie
verticali. Tel. 022 610-23-83
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
drzewa i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psycho-
lodzy. Pracownia Psychologicz-
na. Tel. 022 612-16-60

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

022 613-98-37
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

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
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REKLAMA REKLAMA

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

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

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

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

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

w domu pacjenta

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

ZAPRASZA NA NAUKÊ P£YWANIA
– DZIECI od 4 lat

– M£ODZIE¯ – DOROŒLI

Specjalne zajêcia 
dla seniorów!
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

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii

lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki

Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24
(wejœcie od Londyñskiej)

03-924 Warszawa
tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

Niektóre osoby rodz¹ siê
z uszkodzonym s³uchem, pod-
czas gdy u innych przyczyn¹
mo¿e byæ choroba ucha lub ha-
³aœliwe otoczenie w pracy. Jed-
nak wiêkszoœæ ubytków s³uchu
u doros³ych wynika z natural-
nego procesu starzenia siê. Bez
wzglêdu na przyczynê, g³ów-
nym problemem nie jest z regu-
³y sam ubytek, lecz brak wie-
dzy o mo¿liwej do uzyskania
pomocy. 

Dziêki postêpowi w opiece
zdrowotnej mo¿na poprawiæ
jakoœæ ¿ycia osób niedos³y-
sz¹cych. Jak przekona³y siê
miliony osób, nowoczesne
aparaty s³uchowe zapewniaj¹
najwy¿sz¹ jakoœæ przetwarza-
nia dŸwiêku i skutecznie
kompensuj¹ wiêkszoœæ ubyt-
ków. 

W dzisiejszych czasach no-
szenie aparatów s³uchowych
dla poprawy s³yszenia jest tak
naturalne, jak noszenie okula-
rów w celu poprawy widze-
nia. Je¿eli ty lub ktoœ tobie
bliski ma problem ze s³uchem
nale¿y rozwa¿yæ wizytê u spe-
cjalisty. Nie tylko zdiagnozuje
on ubytek s³uchu, ale równie¿
zasugeruje najlepsze rozwi¹-
zanie.

Przed wyborem aparatu s³u-
chowego nale¿y rozwa¿yæ
wiele czynników. Wybór kon-
kretnego typu aparatu jest
w znacznej mierze determino-
wany przez charakterystykê
ubytku s³uchu, ale zale¿y te¿
od osobistych preferencji pa-
cjenta. W ka¿dym przypadku
specjalista zaproponuje naj-
lepsze rozwi¹zanie i pomo¿e
ci dokonaæ najlepszego wy-
boru. 

Trzy czynniki 
fizjologiczne

1. Wielkoœæ (stopieñ) 
ubytku s³uchu

Twój specjalista przebada ciê,
aby dok³adnie okreœliæ stopieñ
ubytku s³uchu. Je¿eli na przy-
k³ad oka¿e siê, ¿e ubytek jest
g³êboki, najlepszym rozwi¹za-
niem bêdzie wybór aparatu zau-
sznego, który zapewnia naj-
wiêksze wzmocnienie dŸwiêku. 

2. Anatomia ucha
Wnêtrze ucha jest inne u ka¿-

dej osoby. Wiêkszoœæ uszu jest
wystarczaj¹co du¿a, by pomie-
œciæ aparat wewn¹trzuszny, ale
czasem nie wystarczaj¹co du¿a,
by g³êboko wpasowaæ w kana³
uszny najmniejsze typy apara-
tów s³uchowych.

3. Czy potrzebujesz dwóch
aparatów s³uchowych?

Dwoje uszu to zawsze lepiej
ni¿ jedno, wiêc je¿eli masz uby-
tek w obu, powinieneœ rozwa-
¿yæ noszenie dwóch aparatów
s³uchowych. Nie po to, aby s³y-
szeæ dwa razy g³oœniej, lecz po
to, aby poprzez odtworzenie na-
turalnego procesu s³yszenia lo-
kalizacja dochodz¹cych dŸwiê-
ków by³a ³atwiejsza. Noszenie
dwóch aparatów s³uchowych
u³atwia rozumienie mowy w ha-
³aœliwym otoczeniu. W porów-
naniu z jednym aparatem, ogól-

na jakoœæ dŸwiêku i komfort
s³yszenia s¹ zwykle lepsze.

Piêæ czynników 
indywidualnych

Przy wyborze aparatu s³u-
chowego nie nale¿y zapominaæ
o osobistych potrzebach.

1. Potrzeba 
komunikowania siê

Pomyœl, w jakich sytuacjach
chcia³byœ poprawiæ swoje s³y-
szenie. Kiedy i gdzie bêdziesz
potrzebowa³ pomocy aparatu
s³uchowego? Jakie s¹ twoje po-
trzeby komunikowania siê
w pracy i w domu? Podczas
wykonywania jakich innych
czynnoœci bêdziesz potrzebo-
wa³ aparatu, w³¹czaj¹c te,
z których zrezygnowa³eœ z po-
wodu ubytku s³uchu? Je¿eli uda
ci siê jasno okreœliæ twoje po-
trzeby, twój specjalista pomo¿e
ci wybraæ aparat s³uchowy,
który najlepiej spe³ni twoje
oczekiwania.

2. Obs³uga aparatów 
s³uchowych

Im mniejszy aparat s³ucho-
wy, tym mniejsze jego prze-
³¹czniki i baterie. Je¿eli masz
problemy ze wzrokiem lub mo-
¿esz mieæ problemy manualne
z obs³ug¹ aparatu, powinieneœ
zdecydowaæ siê na wiêkszy
aparat s³uchowy.

3. Wygl¹d i estetyka
Aparaty s³uchowe s¹ dostêp-

ne w ró¿nych rozmiarach i ko-
lorach, aby dopasowaæ je do
potrzeb i gustów pacjenta. Byæ
mo¿e zdecydujesz siê na aparat
ma³o widoczny (np., wewn¹trz-
kana³owy) lub aparat zauszny,

który pasuje do koloru twoich
w³osów i karnacji skóry. Wiele
dzieci preferuje noszenie kolo-
rowych aparatów zausznych.
W ka¿dym przypadku twój spe-
cjalista pomo¿e ci wybraæ apa-
rat o optymalnych parametrach
estetycznych.

4. Czynnik cenowy
Lepsze s³yszenie oznacza

lepsz¹ jakoœæ ¿ycia, wiêc zakup
aparatu s³uchowego powinien
byæ traktowany jako inwesty-
cja we w³asne zdrowie. Bez
wzglêdu na mo¿liwoœci finan-
sowe powinieneœ staraæ siê wy-
braæ aparat s³uchowy, który
najlepiej odpowiada twoim po-
trzebom. Aparaty s³uchowe s¹
oferowane w ró¿nych przedzia-
³ach cenowych. Warto wcze-
œniej dowiedzieæ siê, jakie s¹
warunki refundacji aparatów
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz zapytaæ o dodat-
kowe Ÿród³a finansowania. Pa-
miêtaj, aby dok³adnie rozpa-
trzyæ wraz ze specjalist¹ ró¿ne
mo¿liwoœci przed podjêciem
ostatecznej decyzji.

5. Jakoœæ dŸwiêku
Nowoczesna technologia do-

tar³a ju¿ do wszystkich dziedzin
naszego ¿ycia, pomagaj¹c lu-
dziom w rozwi¹zywaniu pro-
blemów. Pomog³a te¿ zminiatu-
ryzowaæ aparaty s³uchowe
i zwiêkszy³a ich mo¿liwoœci.
Niektóre z najnowoczeœniej-
szych aparatów s³uchowych s¹
w pe³ni cyfrowe i dzia³aj¹ na
bazie mikroprocesorów kom-
puterowych, dziêki czemu mo-
g¹ dostarczyæ dŸwiêk o najwy¿-
szej jakoœci.

AS 2006

Chocia¿ w wyniku postêpu technolo-
gicznego i coraz bardziej zaawansowa-
nej wiedzy powstaj¹ coraz nowocze-
œniejsze aparaty i metody kompenso-
wania ubytku s³uchu, to jednak w dal-
szym ci¹gu problemy wad s³uchu s¹
otoczone mgie³k¹ tajemnicy. Czy wiesz,
¿e ponad 10% ludzi jest dotkniêtych
znacz¹cym ubytkiem s³uchu? 

ZAPRASZA W PA�DZIERNIKU NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
ORAZ DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH OTICON

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

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

NIEDOSŁUCH
– pokonanie uprzedzeń

GGiimmnnaassttyykkaa  ddllaa  PPaańń  ppoo  4400−−ttccee
PPrrzzyy  ssppookkoojjnneejj  rreellaakkssuujjąącceejj  mmuuzzyyccee  ććwwiicczzeenniiaa::

� eliminują bóle kręgosłupa
� wzmacniają mięśnie brzucha i grzbietu
� zapobiegają osteoporozie

MMiiłłaa  aattmmoossffeerraa!!
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

Przynosimy własną karimatę

Nowe okna – tañsze grzanie!

MIEJ FANTAZJĘ, 
ŁAP OKAZJĘ!
Ostatniej zimy, w te mrozy, kiedy lód mi osiad³
na szybach postanowi³am zmieniæ okna. Ile
mo¿na przep³acaæ na ogrzewanie, od trzydziestu
lat zawsze ci¹gnie i wieje. Powiedzia³am: doœæ!

Wiem, ¿e nowe okna nie kosztuj¹ grosze, ale jak rozmawiam z s¹siad-
kami, które sobie wymieni³y to a¿ zazdroszczê, ile pieniêdzy zaoszczê-
dz¹ na ogrzewaniu przez jeden tylko sezon. Jedna pojecha³a za to do
Chorwacji, a ta z parteru za oszczêdnoœci ma nowy telewizor, ale jaki!

Trudno siê zdecydowaæ, bo tych okien na rynku mnóstwo i ceny
bardzo ró¿ne. Ale któregoœ dnia sz³am sobie Zamienieck¹ na bazar
i wpad³ mi w oko szyld – tu¿ przy Gdeckiej – Okna „Diament”. Z³a-
pa³am siê za g³owê, jaka ze mnie gapa! To¿ oni tu s¹ z dziesiêæ lat, a ja,
zamiast przyjœæ gdzie blisko, latam po mieœcie! A jeœli ktoœ tu, w tym
samym miejscu dzia³a przez dziesiêæ lat to znaczy, ¿e klienci s¹ zado-
woleni i nie musi przed nikim siê kryæ jak ci, co „reklamy” na klatkach
rozlepiaj¹!

Wesz³am. Najpierw zaproponowali mi, bez ¿adnych zobowi¹zañ i za
darmo, ¿e na poczekaniu wylicz¹ mi na specjalnym, komputerowym
Kalkulatorze Energetycznym REHAU, czy mia³abym oszczêdnoœci
z nowymi oknami. Wypytali, jaka czêœæ Polski (wiadomo, Warszawa!),
jakie okna mamy teraz, czym ogrzewamy, ile p³acê za centralne
i z miejsca wiedzia³am, jaka bêdzie ró¿nica. Z grubsza tyle, co u zna-
jomej, która za³o¿y³a te piêciokomorowe nowoczesne okna REHAU –
prawie 800 z³! Widaæ, ¿e licz¹ solidnie i ¿e to siê sprawdza!

Potem by³am jeszcze u konkurencji, a jak¿e! Szkoda czasu. Ani ce-
ny ani jakoœæ nie warte by³y zachodu. Wybra³am okna REHAU z Dia-
mentu na Zamienieckiej 76, a nie u konkurencji, jakieœ z odleg³ych
miejsc, które s¹ dro¿sze, wiadomo, bo wiezione z tak daleka.

Wybór maj¹ naprawdê wielki. Konkretna i sympatyczna dziewczyna
kusi³a mnie ró¿nymi kolorami ram, naprawdê fajnymi tylko, ¿e ja wolê
bia³e. Wyt³umaczy³a, o co chodzi z tymi „komorami profili” – im wiê-
cej oddzielonych od siebie komór powietrznych widaæ w przekroju
okna, tym lepsza izolacja cieplna i tym ciszej. Wybra³am piêciokomoro-
we i sprawdzaj¹ siê fantastycznie! Do tego szyby zespolone czyli takie,
których siê nie rozkrêca do mycia, ile¿ to mniej roboty! No i malowaæ
nie trzeba, a myje siê tak leciutko! Te okna nowoczesne maj¹ specjalne,
ukryte wzmocnienia stalowe dla wiêkszej stabilnoœci, nie to, co przesta-
rza³e plastiki z lat 90-tych czy drewniane, nic siê nie wypaczy!

No mówiê wam, cudo istne, nie zacina siê, nie trzeba trzaskaæ i si³o-
waæ siê przy zamykaniu, jest ciep³o, cichutko, nie s³yszê tramwajów,
marzenie! I te oszczêdnoœci! W dodatku teraz jest o wiele taniej, to
prawdziwa okazja, której nie warto przegapiæ! AS 2006

„DIAMENT” 
Biuro Handlowe: Warszawa ul. Zamieniecka 76

pon.-pt. 9.00-17.00; sob. 9.00-13.00 
tel. 022 879-89-54

KUPUJ¥C TANIO, KUPUJESZ DWA RAZY!
DOKONAJ DOBREGO WYBORU OKIEN

Nowoczesne okna z profili REHAU znacznie
zmniejsz¹ Twoje wydatki na ogrzewanie.
PrzyjdŸ do nas i sprawdŸ sam. Kalkulator Energetyczny
REHAU wyliczy Twoje oszczêdnoœci.

FIRMA DIAMENT
Biuro Handlowe Warszawa 
ul. Zamieniecka 76
tel. 022 879-89-54
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REKLAMA REKLAMA

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci. PORADY I PRZEGL¥D Czynne codziennie – 900-2100 sobota – 900-1500

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
Znieczulenia miejscowe �� Nowoczesny
sprzêt i materia³y �� Indywidualny dobór
postêpowania leczniczego
Mo¿liwoœæ p³acenia KARTAMI KREDYTOWYMI

WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Szczepimy przeciw

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

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

SZKOŁY RODZENIA
na zajêcia teoretyczne, praktyczne

i gimnastyczne z elementami muzykoterapii
w ramach programu „Zdrowie, Mama i Ja”

Program finansowany jest przez Urz¹d Miasta St. Warszawy
Zajêcia w ramach programu s¹ dla uczestników

BEZPŁATNE
Pomo¿emy Wam przygotowaæ siê do najwa¿niejszej chwili w ¿yciu!

Tatusiowie mile widziani.

Przychodnia Lekarska
Warszawa, ul. Kijowska 11 (róg ul. Markowskiej)

Informacje i zapisy:
tel. 022 818-03-49 lub 022 618-56-46

oraz osobiœcie
Z a p r a s z a m y ! ! !

JESIENIĄ
– zrezygnuj z przeziębienia!

Wed³ug tradycyjnej medycyny chiñskiej jesieñ to okres naj-
wiêkszej aktywnoœci p³uc i jelita grubego. Jak zatem wspomóc
dzia³anie tych jak¿e wa¿nych organów? Co zrobiæ by nie doku-
cza³ nam uci¹¿liwy katar, kaszel, grypa? Konieczne jest:

� Domineralizowanie organizmu
� Oczyszczenie naczyñ krwionoœnych z toksyn ró¿nego pochodzenia

W tym celu gabinet Medical Studio stworzy³ specjalny program
oczyszczania organizmu. Przychodz¹c do nas otrzymasz poradê po-
part¹ wieloletnim doœwiadczeniem. Darmowa konsultacja pomo¿e
dobraæ najlepszy zestaw produktów i zabiegów, które oczyszcz¹,
wzmocni¹ i do¿ywi¹ Twój organizm. Mo¿esz prze¿yæ porê deszczu
bez przeziêbienia!!!

Zapraszamy równie¿ do skorzystania z
JESIENNEJ PROMOCJI masa¿u odchudzaj¹cego!!!

MASA¯ - jest jedn¹ z najstarszych sztuk medycznych. Ma nie tyl-
ko niepodwa¿alne znaczenie lecznicze w niektórych schorzeniach,
ale dzia³a tak¿e na ca³y organizm powoduj¹c odprê¿enie i zmniej-
szaj¹c napiêcie psychiczne, które tak czêsto wystêpuje u ludzi we
wspó³czesnym œwiecie. W gabinecie Medical Studio specjalizuje-
my siê w zabiegach modeluj¹cych sylwetkê. 

Do koñca listopada zapraszamy 
na jeden darmowy masa¿ odchudzaj¹cy!!!

AS 2006

Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na stronie 
www.medicalstudio.com.pl  

lub bezpoœrednio w gabinecie przy ul. Obarowskiej 21
(wjazd od ul. Serockiej).  

Tel. 022 610 29 10

JASKINIA SOLNO 
−JODOWA

REMBERTÓW
ul. Czerwonych Beretów 14

od ul. Szatkowników

tel. 673 48 93

ZZaammkknniijj  oocczzyy......
......ppoozzwwóóll,,  bbyy  mmoorrzzee  ddaałłoo
TTwweemmuu  cciiaałłuu  sswwoojjąą  ssiiłłęę
MIKROKLIMAT POMOCNY
W PRZYPADKU ALERGII,

CHORÓB PŁUC I OSKRZELI,
NADCIŚNIENIU, STANACH

POZAWAŁOWYCH, 
OWRZODZENIU I NERWICY.

� Masa¿e
� Lekarz medycyny sportowej
� Dietetyk
� Kosmetyki na bazie soli 

morskiej
� Lampy solne

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

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

LLLL EEEE KKKK AAAA RRRR ZZZZ     OOOO KKKK UUUU LLLL IIII SSSS TTTTAAAA

DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR

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

Polega na obecnoœci b³ony
œluzowej macicy poza obrêbem
jamy macicy i podlegaj¹cym tak,
jak w macicy przemianom w cza-
sie cyklu miesiêcznego, a tym sa-
mym okresowym krwawieniom
(najczêœciej w jajnikach tworz¹c
tzw. torbiele czekoladowe -
skrzep³a krew w takich torbie-
lach przypomina p³ynn¹ gêst¹
czekoladê, w miêœniu macicy,
w wiêzad³ach podtrzymuj¹cych
macicê w miednicy, w jajowo-
dach, otrzewnej i na powierzchni

jelit, w wyrostku robaczkowym
i pêcherzu moczowym).

Objawy endometriozy wystê-
puj¹ i ulegaj¹ zaostrzeniu w okre-
sie krwawieñ miesiêcznych i cha-
rakteryzuj¹ siê najczêœciej bóla-
mi w okolicy przydatków, koœci
krzy¿owej i odbytnicy. Maj¹ naj-
czêœciej charakter cykliczny. Czê-
sto wystêpuj¹ przedmiesi¹czko-
we bóle w dole brzucha, bolesne
miesi¹czki, silna bolesnoœæ przy
stosunkach p³ciowych i badaniu
ginekologicznym.

Ogniska endometriozy czêsto
stwierdza siê po operacjach na
macicy, po ciêciach cesarskich,
w bliznach po naciêciu krocza
przy porodzie.

Diagnostyka jest doœæ trudna
i polega na uwidacznianiu ognisk

endometriozy w obrazie USG
i ogl¹daniu jamy brzusznej za
pomoc¹ laparoskopii. Leczenie
zachowawcze polega na zablo-
kowaniu hormonalnym wzrostu
œluzówki macicy lekami zawie-
raj¹cymi gestageny.

Przy du¿ych ogniskach jak np.
torbiel czekoladowa konieczne
jest leczenie operacyjne polega-
j¹ce na usuniêciu guza.

Bardzo pomocna jest laparo-
skopowa technika operacyjna
pozwalaj¹ca doœæ dok³adnie lo-
kalizowaæ i usuwaæ nawet ma³e

ogniska endometriozy. Nale¿y za-
wsze pamiêtaæ o endometriozie
przy niep³odnoœci, gdy¿ stwier-
dza siê j¹ a¿ w 50-70% wszyst-
kich przypadków niep³odnoœci.

dr Ryszard Rutkowski
Centrum Medyczne

LLLL eeee kkkk aaaa rrrr zzzz     rrrr aaaa dddd zzzz iiii
Endometrioza
Ostatnio bardzo popularne i czêsto rozpo-
znawalne schorzenie u kobiet od okresu po-
kwitania do przekwitania to endometrioza. 

We wtorek 3 paŸdziernika
w Miêdzyleskim Szpitalu
Specjalistycznym przy ulicy
Bursztynowej 2 odby³a siê
uroczystoœæ poœwiêcenia
oddzia³ów, któr¹ celebrowa³
biskup Stanis³aw Kêdziora. 
Ten wa¿ny dla szpitala dzieñ rozpocz¹³

siê powitaniem goœci przez dyrektora szpi-
tala dr Jaros³awa Ros³ona. Wszyscy zgro-
madzeni na sali byli bardzo podekscytowa-
ni i traktowali uroczystoœæ jako wielkie
œwiêto. Wreszcie zmodernizowano Oddzia³
Kardiologii i Chorób Naczyñ. ¯artobliwie
mo¿na by powiedzieæ, ¿e sprawnoœæ i ja-
koœæ tego oddzia³u jest niezbêdna, aby szpi-
tal dzia³a³ z sercem.

Zmodernizowano tak¿e Oddzia³ I We-
wnêtrzny i Nefrologii. Goœcie mogli wy-
s³uchaæ trzech krótkich wyk³adów. Pierw-
szy dotyczy³ przysz³oœci szpitala – dyrek-
tor dr Jaros³aw Ros³on zaprezentowa³ wir-
tualny obraz budynku po przebudowie,
który kompletnie zaskoczy³ i zdumia³
wszystkich lekarzy. - Plany s¹ bardzo cie-
kawe i bylibyœmy bardzo szczêœliwi, gdyby
panu dyrektorowi uda³o siê przy pomocy
sejmiku mazowieckiego i œrodków z Unii

zrealizowaæ plan - mówi³a mgr Wioletta
S³obodziñska, oddzia³owa Kardiologii
i Chorób Naczyñ. - Szpital naprawdê na to
zas³uguje - doda³a.

Drugi wyk³ad, dotycz¹cy wizji humani-
stycznego szpitala, wyg³oszony przez dr n.

med. Jacka Imielê, ordynatora Oddzia³u
I Wewnêtrznego i Nefrologii, by³ ju¿
zupe³nie inny. Przypomina³, ¿e leczenie lu-

dzi to przede wszystkim powo³anie i odpo-
wiednie podejœcie do pacjentów.

W podobnym tonie by³ równie¿ trzeci,
ostatni ju¿ wyk³ad wyg³oszony przez prof.
dr hab. n. med. Tomasza Pasierskiego „Me-
dycyna, nauka i sztuka”. Po prezentacji
nowootwartych oddzia³ów mia³o miejsce ich
poœwiêcenie i przyjêcie okolicznoœciowe.

„Szpital naszym domem, pacjent nasz¹
rodzin¹ – leczymy nowoczeœnie, bezpiecz-

nie i z sercem” – brzmi has³o szpitala. Po
prezentacji nie nale¿y mieæ, co do tego ¿ad-
nych w¹tpliwoœci. Agata Ballaun

Szpital z sercem
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Nowym dyrektorem Zarz¹du
Dróg Miejskich zosta³ Andrzej
Mokrzañski. Zapowiedzia³
on zmiany w funkcjono-
waniu ZDM, prowa-
dz¹ce do zwiêkszenia
efektywnoœci i lepsze-
go wykorzystania
œrodków finansowych,
przeznaczonych na inwe-
stycje drogowe. Wprowadzane
zmiany nie mog¹ – jego zdaniem
– parali¿owaæ miasta, dlatego bê-
d¹ mia³y charakter ewolucyjny. 

Andrzej Mokrzañski jest ab-
solwentem Politechniki War-
szawskiej oraz podyplomowych
studiów konsultingu na SGH.
Pracowa³ m.in. w firmie Bud-
kom, Bauer Polska, Heilit+We-
rner i NCC Industri Polska.
Ostatnio by³ koordynatorem
projektów w PKO Inwestycje.

� � �
W pi¹tek 6 paŸdziernika

przed urzêdem dzielnicy War-
szawa Weso³a przy ul. 1. Pra-
skiego Pu³ku   sadzono cebulki
¿onkili, które s¹ miêdzynarodo-
wym symbolem nadziei dla lu-
dzi cierpi¹cych i oczekuj¹cych
pomocy w ostatnich momen-
tach ¿ycia. Od 1 do 7 paŸdzier-
nika br. w przedszkolach
i szko³ach w dzielnicy Weso³a
dzieci i m³odzie¿ sadzi³y w³a-
sne ma³e „Pola Nadziei”.

� � �
Równie¿ w miniony ponie-

dzia³ek w Parku OPAK po raz
pierwszy sadzono kwiaty w ra-

mach ogólnopolskiej akcji „Po-
la Nadziei”. ¯onkile, które za-
kwitn¹ wiosn¹ s¹ wyrazem
wsparcia hospicjów zarówno
w aspekcie duchowym, jak
i materialnym – wœród sadz¹-
cych kwiaty przeprowadzono
zbiórkê pieniêdzy, które otrzy-
maj¹ hospicja.

� � �
Przy Pomniku Katyñskim

znajduj¹cym siê w pobli¿u Pl.
Zamkowego, 8 paŸdziernika,
uroczyœcie z³o¿ono ziemiê
przywiezion¹ do Polski
z miejsc zag³ady – Katynia,
Miednoje, Charkowa, Bykowni
i Kuropatw. Uroczystoœæ w cza-
sie której okolicznoœciowe

oœwiadczenie wyg³osi³ prezes
Komitetu Katyñskiego, Stefan
Melak, odby³a siê w 67 roczni-
cê utworzenia przez NKWD
obozów w Kozielsku, Osta-
szkowie i Starobielsku. Modli-
twê w intencji ofiar sowieckich
zbrodni poprowadzi³ ks. p³k
Witold Kiedrowski.

� � �
Lewica i Demokraci zapropo-

nowali mieszkañcom stolicy in-
n¹ formê protestu. Od pi¹tku 8
paŸdziernika od godz. 16.00
mo¿na by³o braæ udzia³ w de-
monstracji internetowej pod ad-
resem www.e-marsz.pl Manife-
stacja Lewica i Demokraci SLD
+ SDPL + PD + UP by³a najbar-
dziej liczna. W ci¹gu dwóch dni
w e-marszu wziê³o udzia³ blisko
20 tys. ludzi. Na stronie mo¿na
przeczytaæ ponad tysi¹c wpisów.  

� � �
W siedzibie SDPL przy ul.

Mokotowskiej Bartosz Domi-
niak przedstawi³ mazowieckich
kandydatów na radnych, prezy-
dentów i burmistrzów. Zapre-
zentowa³ tak¿e program samo-
rz¹dowy na lata 2006–2010. –
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e my,
jako jedyni, przedstawiamy

program naprawdê samorz¹do-
wy – mówi³ przewodnicz¹cy
mazowieckiej SDPL. – Inne
partie buduj¹ swój program na
bazie „wielkiej polityki”, a to
z samorz¹dem ma niewiele
wspólnego. 

� � �
Wyd³u¿enie od 10 grudnia

trasy Szybkiej Kolei Miejskiej

(SKM) do Weso³ej oraz zakup
wy³¹cznie niskopod³ogowych
tramwajów zadeklarowa³ pe³-
ni¹cy funkcjê prezydenta War-
szawy Kazimierz Marcinkie-
wicz. Zapewni³, ¿e ani w tym,
ani w przysz³ym roku, nie bê-
dzie podwy¿ek biletów komu-
nikacji miejskiej. 

Podczas niedzielnego brie-
fingu Marcinkiewicz podkre-
œla³ rolê transportu szynowego -
tramwajów, kolei oraz metra -
dla miasta. - Komunikacja szy-
nowa w ka¿dym mieœcie jest ko-
munikacj¹ najsprawniejsz¹,
która omija korki - podkreœli³. 

Kandydat na prezydenta
Warszawy zapowiedzia³ m.in.
rozbudowê linii tramwajowej.
Wyjaœni³, ¿e planowana jest
budowa trasy do osiedla Tar-
chomin wraz z torowiskiem na
trasie Mostu Pó³nocnego oraz
budowa trasy tramwajowej
w ci¹gu ul. Krasiñskiego.
W planach jest równie¿ trasa
tramwajowa do Wilanowa, ja-
ko miejsca, które bardzo szyb-
ko siê rozwija. 

Marcinkiewicz doda³, ¿e na
lata 2009-2010 zaplanowano
zmodernizowanie trasy tram-
wajowej w Al. Jana Paw³a II.
Rozbudowany ma zostaæ tak¿e
tabor metra, a standardem ob-
s³ugi maj¹ byæ wy³¹cznie po-
ci¹gi 6-wagonowe. 

� � �
W czwartek 5 paŸdziernika

w budynku Gimnazjum nr 103
w Miêdzylesiu, przy ul. ¯egañ-
skiej odby³a siê inauguracja roku
akademickiego 2006/2007 na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Dr Kazimierz Dyguœ wyg³osi³
wyk³ad na temat „Ró¿norodnoœæ
biologiczna - konieczny warunek
rozwoju”. Sala wype³niona by³a
skupionymi s³uchaczami. Co
mo¿e nam przychodziæ na myœl
po takim wstêpie? Wiêkszoœci
pewnie skojarzy siê rozpoczêcie
roku i m³odzi studenci tu¿ po wa-
kacjach. Otó¿ nie. Uniwersytet
Trzeciego Wieku stworzony zo-
sta³ dla ludzi starszych i to im

w³aœnie s³u¿y i zape³nia wolny
czas ambitnymi wyk³adami, ale

tak¿e rozrywk¹. Sk³adka
roczna wynosi zaledwie

50 z³, wpisowe dla no-
wych cz³onków 20 z³.
Wielka porcja rozryw-
ki i edukacji za nie-

wielk¹ cenê. Przede
wszystkim, idea bardzo

cenna. A raczej - bezcenna.
� � �

W kwietniu przysz³ego roku,
Przedszkole Nr 107 w Radoœci
bêdzie obchodziæ 50 urodziny.
Aby „pó³wiecze” by³o niezapo-
mnian¹ uroczystoœci¹ rodzice
i wychowawczynie zbieraj¹c
fundusze zorganizowali 29
wrzeœnia br. „Piknik rodzinny”. 

Jego g³ówn¹ atrakcj¹ by³a
wystawiona przez rodziców

bajka „Jaœ i Ma³gosia” Jednak
najwa¿niejszym wydarzeniem
by³o pasowanie na przedszkola-
ka czarodziejsk¹ ró¿d¿k¹ przez
dyrektor Barbarê Haczyñsk¹
(na zdjêciu z lewej).

� � �
O Puchar Canal+ walczyli 17

wrzeœnia na Drukarzu pi³karze
Pogoni Szczecin, Wis³y Kra-
ków, Polonii Warszawa i go-
spodarza, KS Drukarz. Turniej
by³ kolejn¹ imprez¹ uœwietnia-
j¹c¹ 80-lecie istnienia po³u-
dniowopraskiego klubu. Puchar
Canal+ zdoby³a Pogoñ Szcze-
cin. Zmagania dru¿yn obserwo-
wali m.in. Roman Kosecki, Ja-
cek Kazimierski i Micha³ Li-
bich. Zawody komentowane
by³y przez Tomasza Smokow-
skiego, komentatora sportowe-
go Canal+. Ta stacja wyemito-
wa³a tak¿e relacjê z turnieju. 

� � �
9 paŸdziernika br. ruszy³a

kampania zachêcaj¹ca do
udzia³u w wyborach. Skierowa-
na jest do osób studiuj¹cych lub
pracuj¹cych, silnie zwi¹zanych
z Warszaw¹, które nie figuruj¹
w rejestrze wyborców w stoli-
cy. Akcjê zainicjowa³y organi-
zacje skupione wokó³ Ruchu
Obywatelskiego powo³anego
przez Donalda Tuska, przewo-

dnicz¹cego Platformy Obywa-
telskiej. Podstawowym celem
kampanii jest przekonanie do
prostej i szybkiej procedury do-
pisania siê do rejestru wybor-
ców w mieœcie sto³ecznym.
Wiêcej na stronie internetowej
www.glosujbezmeldunku.pl

� � �
W sali kolumnowej urzêdu

dzielnicy Warszawa Rembertów
przy al. Gen. A. Chruœciela

„Montera” uroczyœcie otwarto
wystawê poœwiêcon¹ Zdzis³a-
wowi Krzyszkowiakowi ps.
„Krzyœ” (na zdjêciu) – najwiêk-
szemu powojennemu polskiemu
d³ugodystansowcowi, wycho-
wawcy m³odzie¿y, trenerowi
i mistrzowi olimpijskiemu na
3000 m. z przeszkodami z Olim-
piady w Rzymie 1960 roku. Pa-
tronat honorowy nad wystaw¹

sprawuje ks. arcybiskup S³awoj
Leszek G³ódŸ. Wystawê mo¿na
zwiedzaæ do koñca paŸdziernika
w poniedzia³ek od 10.00-18.00,
wtorek-pi¹tek od 8.00 do 16.00.

� � �
W czwartek 12 paŸdziernika

w sali widowiskowej Akademii
Obrony Narodowej przy Al.
Chruœciela wyst¹pi krakowski
zespó³ „Pod Bud¹”. Ich obe-
cnoœæ bêdzie uœwietnieniem
uroczystoœci z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, której organi-
zatorem jest Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Rembertów. 

� � �
Ministerstwo Zdrowia uru-

chomi³o specjaln¹ infoliniê 
0-801-801-118, gdzie konsul-
tanci udzielaj¹ informacji o tym,
jak prawid³owo rozliczyæ mini-
sterialne pieni¹dze. Pod tym nu-
merem telefonu od poniedzia³ku
do pi¹tku mo¿na uzyskaæ infor-
macje m.in. o tym jak prawid³o-
wo obliczyæ nale¿n¹ podwy¿kê. 

� � �
6 wrzeœnia br. rozpocz¹³ swo-

j¹ dzia³alnoœæ Samorz¹d Mie-
szkañców Osiedla Grochów -
Kinowa. Osoby zainteresowane
wspó³prac¹ z Samorz¹dem pro-
szone s¹ o kontakt podczas dy-
¿urów, które odbywaj¹ siê co
poniedzia³ek w godzinach;
18.00-19.00 lub o kontakt tele-
foniczny do siedziby Samorz¹-
du: (022) 813-84-13. 

(mkp) (ab) (ar) (agb)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

� Klub Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 13.10. godz.
19.00-21.00 spotkanie Warszawskiego Klubu Volkswagena Gar-
busa; 14.10. godz. 17.00-18.00 Koncert poetycko-muzyczny
pt.:,,Gdy siê w ziemi ukorzenisz” na podstawie wierszy Barbary
Bia³ow¹s; 18.10.godz. 12.00-15.00;,,Filmoteka dla ka¿dego
cz³owieka” – film edukacyjny dla szko³y; 20.10. godz.18.00-
20.00 Klub Seniora: ,,¯yjmy w zdrowiu czyli prawdy i mity
o zdrowym od¿ywianiu”- spotkanie z dietetykiem; 27.10. godz.
16.30-20.30 Dzieñ pieczonego ziemniaka. W programie: konkurs
plastyczny dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych; konkurs piosenki
(karaoke), zabawa taneczna, ognisko.
� Festiwal Muzyczna Praga - 14.10.godz. 18.00 Polskie Zak³a-
dy Optyczne ul. Grochowska Akcja muzyczna „Czarna Mañka”
w re¿yserii Dariusza Kunowskiego; Offowy Scena Lubelska
30/32 wstêp wolny; 15.10.godz. 18.45 Konkatedra, ul. Grochow-
ska koncert SPAM Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków,
wstêp wolny; 18.10.godz.19.00 Wy¿sza Szko³a Mened¿erska –
Aula, w ho³dzie Bognie Sokorskiej  – S³owikowi Warszawy. Bi-
lety do nabycia w Ticket Art, tel. 022 868 77 62 oraz Wy¿szej
Szkole Mened¿erskiej, ul. Kawêczyñska 36; 19.10. godz.19.00
Katedra Prawos³awna Œw. Marii Magdaleny.
Arcydzie³a Muzyki Cerkiewnej.Wstêp wolny; 20, 21.10. godz.
20.00 Teatr Wytwórnia – Wytwórnia Wódek „Koneser” Paw
królowej Opera Praska, spektakl wed³ug powieœci Doroty Ma-
s³owskiej. Wstêp bezp³atny za zaproszeniami do odbioru w kasie
teatru. tel 818 60 39.

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

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

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

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

DYŻURY RADNYCH
każdy poniedziałek w godz. 17.00–19.00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
każdy wtorek w godz. 18.00–19.00

ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

Salon 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)

REKLAMA REKLAMA



REKLAMA REKLAMA

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

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

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

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych) �� DERMATOLOG

USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA

Poradnia Ginekologiczno-Po³o¿nicza (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
�� badania cytologiczne �� kolposkopiê  �� USG GINEKOLOGICZNE – dr. Jerzy Garwoliñski �� KTG (badanie têtna p³odu)

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

OD 23 PA�DZIERNIKA BADANIE OSTROŒCI WZROKU – wizyta z konsultacj¹ lekarsk¹ 5 z³!

Apteka ARALIA ul. Gen E. Fieldorfa 40. Czynna CODZIENNIE zawsze 8–20. Tel. 022 870 59 39

Apteka ARALIA

Ostatnio zorganizowana  przy wspó³udziale CEFARMU S.A. „Akcja Ambulans – Laboratorium”, dawa³a pacjentom ARALII mo¿liwoœæ bezp³atnych
rozmów i porad z lekarzem internist¹. Celem konsultacji by³o jak najlepsze przygotowanie i wzmocnienie organizmu na czas jesieni 

i zimowych mrozów. Akcje odby³y siê w aptekach ARALIA m.in. w Warszawie na ul. Al. Stanów Zjednoczonych 26 A oraz na ul. Krochmalnej 3.
Rozpoczê³y siê na pocz¹tku paŸdziernika i trwa³y do po³owy miesi¹ca.

Jeśli jeszcze Państwo nie wiedzą,  to jest to najlepszy czas, aby poznać prawdę...

Prawdę o tym, że opłaca się być klientem ARALII, ponieważ  oferujemy:

�� bardzo niskie ceny leków �� leki nawet za 1 grosz! 
�� profesjonalną i miłą obsługę �� bezpłatny pomiar ciśnienia 

�� dla klientów apteki kawę NESCAFE gratis! �� zniżki na kosmetyki firmy Vichy (15%) 
�� dla stałych klientów karty rabatowe 

�� program wymiany punktów (zebranych za zakupy) na wiele nagród  
�� wiele korzystnych promocji �� duży asortyment leków �� liczne niespodzianki 

�� szybką realizację recept na leki robione �� gwarancję na to, będą Państwo zadowoleni!

ul. GEN. E. FIELDORFA 40

Teraz 7 DNI W TYGODNIU od 800 do 2000!
Pragniemy być do Państwa dyspozycji każdego dnia, także w soboty i niedziele!

Patronatem aptek ARALIA jest Centrala Farmaceutyczna, co sprawia, ¿e klienci ARALII mog¹ korzystaæ z wielu przywilejów:
kupowaæ leki w korzystnych cenach, braæ udzia³ w bezp³atnych akcjach organizowanych

wy³¹cznie dla aptek patronackich (ARALIA do nich nale¿y).


