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Najs³absze
ogniwo

Przed nami dogrywka prezy-
dencka w Warszawie. Mocni kan-
dydaci, wyrównana stawka, pro-
gramy znane, ka¿dy z nas w su-
mieniu pewnie ju¿ wybra³, na ko-
go g³osowaæ. 

Ja cieszê siê, ¿e moje zdanie,
wyra¿one w poprzednim felieto-
nie, ¿e mimo wszystko warto
i trzeba iœæ do wyborów podzieli³o
ponad 50 proc. warszawiaków.
Gdybym by³ politykiem, powie-
dzia³bym, ¿e mam taki elektorat.
Zapadam w ciszê wyborcz¹, co
nie znaczy, ¿e nie zadudniê i nie
za³omoczê. I u¿yjê modnego s³o-
wa: kompatybilnoœæ. 

Dotyczy ono naszego, po³u-
dniowopraskiego urzêdu. Stwo-
rzono w nim naprawdê sprawnie
dzia³aj¹cy Wydzia³ Obs³ugi Mie-
szkañców. Mo¿e jest sterylnie
urzêdniczy, ale kompetencji,
szybkoœci dzia³ania, profesjonali-
zmu w ¿adnym wypadku nie mo¿-
na mu odmówiæ. Jest dobrze.
Jednak tylko do momentu wnie-
sienia op³aty za tê urzêdnicz¹ ob-
s³ugê. Jedyne powa¿ne kolejki
s¹ do kas. Prowadzi je bank BPH. 

Niewielka liczba stanowisk,
przepisowe przerwy na posi³ki, no
i nieprzystaj¹ce do godzin urzê-
dowania WOM godziny pracy.
Przed kasami zawsze czeka kilka,
kilkanaœcie osób. Gdyby tak Wy-
dzia³ Obs³ugi Mieszkañców zaj¹³
siê organizacj¹ pracy kas BPH,
pewnie dzia³a³yby one inaczej. 

By³yby dla interesantów, a nie
dla regulaminu pracy bankowych
kasjerów. Podstawowe prawo
pragmatyzmu mówi, ¿e dany
organizm dzia³a tak, jak jego naj-
s³absze ogniwo. W urzêdzie
Dzielnicowym Warszawa Praga
Po³udnie takim najs³abszym ogni-
wem s¹ kasy. Czy nowym w³a-
dzom uda siê to zmieniæ?

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

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80
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W NUMERZE:
� Wizja i

skutecznoœæ
ssssttttrrrr....     3333

� Wybraliœmy
sobie radnych

ssssttttrrrr....     4444
� 3 pytania do

Jacka
Wojciechowicza

ssssttttrrrr....     5555
� Minister znaczy

s³u¿¹cy ssssttttrrrr.... 8888
� Dom na Trakcie

ssssttttrrrr.... 9999

� Pani od fizyki
ssssttttrrrr.... 11110000

� Interwencje
MIESZKAÑCA

ssssttttrrrr.... 11115555

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

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

Pustaki � Cegła � Gipsy � Siatka � Styropian 
Wełna � Tynki maszynowe � Płyty g−k

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

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

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

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

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

– Umiera cz³owiek!
– do „Mieszkañca”
zadzwoni³ pan Ma-
rian z Grochowa. 
– Pomó¿cie! Oczy-
wiœcie, nie mogli-
œmy zlekcewa¿yæ
tak dramatycznego
sygna³u i zajêliœmy
siê spraw¹, ale...

Nie mo¿na komuœ pomóc
wbrew jego woli. Pan Marian
od kilku miesiêcy zajmuje siê
przycink¹ drzew na dzia³kach
pomiêdzy al. Waszyngtona,
a Tras¹ £azienkowsk¹. Dziêki
tej pracy zobaczy³, jak wielu
bezdomnych mieszka w dzia³-

UMIERA CZ£OWIEK!
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REKLAMA REKLAMA

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 

Kierowcê z p³on¹cego auta
wyci¹gnêli policjanci, którzy we-
zwali równoczeœnie karetkê po-
gotowia i stra¿ po¿arn¹. Kieruj¹-
cy autem trafi³ do izby wytrze-
Ÿwieñ, obra¿enia, jakich dozna³
by³y tylko powierzchowne. Do
zdarzenia dosz³o wieczorem. 

* * *
W rejonie ulic Szpotañskiego

i Lucerny policyjny patrol próbo-
wa³ zatrzymaæ do kontroli podej-
rzanie zachowuj¹cy siê pojazd.
Kierowca – 29-letni Robert P. do-
da³ gazu i na pobliskim rondzie
wypad³ z drogi, prze³ama³ barier-
ki i wjecha³ na torowisko.

* * *
Mniej groŸnie wygl¹da³ poœcig

za pijanym kierowc¹ u zbiegu
ulic Grenadierów i Waszyngtona.
Pojazd wpad³ w oko policjantom
ju¿ na Trasie £azienkowskiej,
przez radiostacje powiadomiono
patrole. U zbiegu Al. Stanów
Zjednoczonych i Grenadierów
funkcjonariusze podjêli próbê za-
trzymania pijanego kierowcy,
nieudan¹. Na kolejnym skrzy¿o-
waniu, pêdz¹cy z prêdkoœci¹ 130
km pirat drogowy œci¹³ s³upki
ograniczaj¹ce jezdniê od torowi-
ska tramwajowego. Zatrzymany
zosta³ dopiero na ul. Szaserów -
tam kierowcy nie uda³o siê ju¿
opanowaæ kierownicy i samo-
chód wpad³ w ogrodzenie szpita-
la. 52-letni Krzysztof K. mia³ po-
nad 2 promile alkoholu we krwi.

* * *
Na parkingu Wy¿szej Szko³y

Psychologii Spo³ecznej przy ul.
Chodakowskiej m³ody mê¿czy-
zna zaatakowa³ przechodz¹c¹ ko-

bietê. Usi³owa³ wyrwaæ jej torbê.
Kobieta nie poddawa³a siê, w wy-
niku szarpniêcia, przewróci³a siê,
sprawca ci¹gn¹³ j¹ kilka metrów
po ziemi. Na pomoc ruszy³ ochro-
niarz szkolny, jednak sprawca
wyrwa³ mu siê i wraz z os³aniaj¹-
cym go kompanem - uciek³. Poli-
cjanci wszczêli dochodzenie i za-
trzymali obu napastników. Dosz³o
do szybkiego procesu, sprawcy
postanowili bowiem poddaæ siê
dobrowolnej karze. Jeden otrzy-
ma³ rok wiêzienia (jest recydy-
wist¹), drugi pó³tora roku z za-
wieszeniem na 5 lat. toms

i Straży Miejskiej

7 listopada br. patrol mieszany
Stra¿y Miejskiej i policji przyby³
na ul. Okulickiego wezwany
przez jednego z mieszkañców.
Œwiadek widzia³, jak na samo-
chód z 10 piêtra spad³ cz³owiek.
Dach auta zamortyzowa³ upadek
i tylko dziêki temu mê¿czyzna
prze¿y³. Mia³ jedynie z³aman¹
koœæ podudzia lewej nogi. Zosta³
przewieziony do szpitala na Sza-
serów. W tym samym czasie dru-
gi patrol próbowa³ wejœæ do mie-
szkania niedosz³ego samobójcy,
ale drzwi by³y zamkniête. Kiedy
25-letni Maciej T. doszed³ do sie-
bie, przyzna³ siê, ¿e w domu
znajduje siê jego matka, któr¹
ugodzi³ no¿em w szyjê. Po wej-
œciu do lokalu stwierdzono zgon
znajduj¹cej siê tam kobiety, który
nast¹pi³ prawdopodobnie na sku-
tek poder¿niêcia gard³a. 
Zespół prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

W Wawrze policjanci uratowali ¿ycie uciekaj¹ce-
mu przed nimi pijanemu kierowcy, który szar¿u-
j¹c na drodze wypad³ z trasy i uderzy³ w... ostat-
ni wagon akurat przeje¿d¿aj¹cego poci¹gu. Sa-
mochód stan¹³ w p³omieniach, poci¹g pojecha³
dalej, a obs³uga sk³adu prawdopodobnie nawet
nie zauwa¿y³a kraksy. 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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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

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

ul. £ukowska 17 b 
ul. Mickiewicza 18 a

tel. 022 498 91 10
WYROBY W£ASNE! 

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

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

<<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 

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

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

W³aœcicielka, Katarzyna Sta-
nis³awska œmieje siê: - Pusto?!
To siê tylko tak wydaje! Bo sy-
stemy Komandora dzia³aj¹ cu-
da! Choæ nie rzuca siê to
w oczy, mamy tu ekspozycjê
proponuj¹c¹ kilkadziesi¹t ró¿-
nych kombinacji i rozwi¹zañ,
jeœli chodzi o zabudowy wnêk,
systemy szaf, ale te¿ pomys³owe
aran¿acje ³azienek i kuchni, na-
wet mikroskopijnej wielkoœci,
a tak¿e biur, z biurkami pe³nymi
schowków czy mo¿liwoœci¹ do-
raŸnej, b³yskawicznej zmiany
aran¿acji, zale¿nie od potrzeb. 

To prawda, choæ pawilon 311
z pozoru to wolna przestrzeñ,
w istocie jest to przestrzeñ pro-
fesjonalnie zorganizowana. Sa-
me pomys³y na szafy i mnogoœæ
rozwi¹zañ powoduj¹ zawrót
g³owy. Wiele rodzajów szuflad
i wysuwanych pó³ek (!), wiesza-
ki sta³e, wysuwane, opuszczane,

pomys³owe kosze, uchwyty do
wieszania ¿elazek (nawet gor¹-
cych!) czy odkurzacza, rewela-
cyjna zabudowa systemem ruro-
wym z efektownymi pojemnika-

mi i pó³kami optycznie dziel¹ca
pomieszczenia oraz mnóstwo
innych kombinacji, wzorów,
próbek i pomys³ów.

Na Fieldorfa odbywa siê to
tak: wstêpny projekt, przyk³a-
dowa wycena, bezp³atny po-
miar, ostateczne ustalenia;
monta¿ trwa kilka godzin i go-
towe! Gwarancja - a¿ 5 lat! Mo-
¿esz te¿ przyjœæ i powiedzieæ:

mam tak¹ a tak¹ wnêkê i tyle
a tyle pieniêdzy. Us³yszysz ca³y
pakiet ciekawych propozycji
specjalnie dla Ciebie!

Komandor to firma, któr¹
mo¿na spotkaæ od Kanady po
Australiê. Firma, która niezwy-
kle dba o klientów: jej ogrom
pozwala na zachowanie ni-
skich, konkurencyjnych cen,
a laboratoria stale daj¹ nowe
rozwi¹zania konstrukcyjne
i materia³owe (ostatnio - Ma-
gnetyt!). Czêsto „te same” po-
mys³y pojawiaj¹ siê w ofertach
innych firm a podróbki, choæ
zawsze gorsze, nie s¹ tañsze!
Ka¿dy punkt Komandora na
œwiecie musi legitymowaæ siê
certyfikatami jakoœci, a klient
zawsze otrzymuje gwarancjê,
np. na system (5 lat), tu – wóz-
ki na niespotykanie wytrzyma-
³ych ³o¿yskach z wysokogatun-
kowego teflonu. Na Fieldorfa
maj¹ w dodatku perfekcyjne
wykonawstwo i krótkie termi-
ny! No i ceny! Choæ i tak nie-
wysokie, teraz w dodatkowej
promocji: 5% na elementy, a¿
10% na monta¿, a ka¿dy klient
otrzymuje prezent!

Masz ma³o miejsca? Nie-
prawda! Tu potrafi¹ ci to udo-
wodniæ! SprawdŸ: ul. Fiel-
dorfa 10 przy Jugos³owiañ-
skiej, wewnêtrzny pasa¿
handlowy, pawilon 311, 
tel./fax (022) 613-83-15, czyn-
ny od 11 do 20; w soboty 
– do 17 lub w internecie:
www.komandorks.pl.
AS 2006 ego

Szanowni Pañstwo!
Serdecznie dziêkujê za g³osy oddane na moj¹ kandydaturê
w wyborach samorz¹dowych. Niestety, do uzyskania mandatu zabrak³o mi
146 g³osów. Pozostajê z wyrazami wdziêcznoœci i szacunku.

����������	
���������
PS. Do wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy nie brali udzia³u w wyborach
– przyjdŸcie Pañstwo 26 XI br. i oddajcie swój g³os na Kazimierza Marcinkiewicza.

Warszawa w Waszych rękach

OG£OSZENIA REKLAMA

Mało miejsca?
Nieprawda!
Klienci, odwiedzaj¹cy znany z solidnoœci i krót-
kich terminów salon Komandora w wewnêtrz-
nym pasa¿u handlowym na parterze budynku
Fieldorfa 10 pytaj¹: – Macie tu prawie 150 m2.
powierzchni, dlaczego jest tak pusto?
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REKLAMA OG£OSZENIE  
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W wyborach samorz¹dowych wziê³o
udzia³ nieco ponad 53% warszawia-
ków. Kogo i do jakich rad wybrali-
œmy? – odpowiedŸ Czytelnicy znajd¹
w poni¿szym tekœcie.

SEJMIK MAZOWIECKI
To tutaj rozdysponowuje siê prawdziwe fortuny. W 51 osobo-

wym Sejmiku wszystkie prawobrze¿ne dzielnice Warszawy repre-
zentuje 6 radnych. W tej kadencji bêd¹ to Tomasz Kucharski,
Artur Buczyñski i Olga £yjak z PO, Janina Rogg i Jaros³aw Jan-
kowski (wiceburmistrz Pragi Po³udnie) z PiS oraz Marek Borow-
ski z komitetu „Lewica i Demokraci”. Z tej szóstki najwiêksz¹
iloœæ g³osów otrzyma³ Marek Borowski (38585), a najmniejsz¹
Artur Buczyñski (9151). Do walki o mandat radnego Sejmiku
chêtnie stawali cz³onkowie zarz¹dów dzielnic, ale ich wyniki,
choæ niektóre ca³kiem wysokie, nie przynios³y upragnionego zwy-
ciêstwa. Andrzej Bittel, burmistrz Wawra, otrzyma³ 4766 g³osów;
a Józef Melak, burmistrz Rembertowa dosta³ 2103 g³osy. Tylko
494 mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy odda³o g³os na by³e-
go dyrektora Pragi Po³udnie, Andrzeja Haupta, a Piotr Zygarski,
bêd¹cy jeszcze na pocz¹tku tego roku wiceburmistrzem Wawra
otrzyma³ zaledwie 272 g³osy. 

Najwiêcej radnych w Sejmiku Mazowieckim ma PO (17), a na-
stêpnie PiS (14) i PSL (12). Po czterech przedstawicieli w tym
organie bêdzie mia³ komitet „Lewica i Demokraci” i LPR. Naj-
mniejszym zaanga¿owaniem w wybory do Sejmiku wykazali siê
mieszkañcy Pragi Pó³noc i Targówka. Frekwencja w tych dzielni-
cach wynios³a odpowiednio 46 i 47,1%. Najbardziej aktywni byli
rembertowianie (56,19%) i mieszkañcy Weso³ej (58%). Niepokoj¹-
ce jest to, ¿e partie i komitety, tak dobiera³y kandydatów i tak uk³a-
da³y listy wyborcze, ¿e w Sejmiku, na szeœciu przedstawicieli dziel-
nic prawobrze¿nej Warszawy, tylko dwóch mieszka po naszej
stronie miasta (Jaros³aw Jankowski i Tomasz Kucharski).

RADA WARSZAWY

W licz¹cej 60 rajców Radzie Warszawy najsilniejszym klubem
bêdzie Platforma Obywatelska (27 mandatów). 12 miejsc w Radzie
zajêli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwoœci, a 11 radni „Lewicy
i Demokratów”. W wyborach prawobrze¿na Warszawa podzielona
by³a na trzy okrêgi wyborcze. „Mieszkañcowe” dzielnice znalaz³y
siê w okrêgu nr 2 (Praga Po³udnie) i okrêgu nr 7 (Rembertów, We-
so³a, Wawer i Targówek). 

Poni¿ej prezentujemy naszych przedstawicieli w Radzie Warsza-
wy (w nawiasach – iloœæ otrzymanych g³osów).

OKRÊG NR 2 (PRAGA PO£UDNIE)

Z listy PO radnymi zostali:
Pawe³ Lech (10189) – szef po³udniowopraskiej PO. By³ radnym

w latach 1994 – 2002. Chce, aby Warszawa rozwija³a siê harmonij-
nie i ¿eby ten rozwój nie omija³ Pragi Po³udnie. Zobowi¹za³ siê do-
pilnowaæ, aby nowe w³adze stolicy docenia³y rolê prawobrze¿nej
Warszawy.

Dorota Lutomirska (5431) – ¿ona by³ego radnego KO Solidar-
noœæ. Technolog ¿ywnoœci, która w radzie miasta chce siê zaj¹æ
oœwiat¹, pomoc¹ kobietom, reprywatyzacj¹ i budow¹ mieszkañ ko-
munalnych.

Magdalena Czerwosz (4595) – w samorz¹dzie dzia³a od 1990 r.
Mieszka na Saskiej Kêpie i kolejn¹ kadencjê jest przewodnicz¹c¹
Rady Osiedla Saska Kêpa. Pracuje w po³udniowopraskim Centrum
Promocji Kultury. Jej hobby to ceramika artystyczna.

Z listy PiS:
Mieczys³aw Król (6398) – w poprzedniej kadencji przewodni-

czy³ miejskiej komisji bud¿etowej. Jest dyrektorem jednego z od-
dzia³ów Banku PKO BP. Obecnie robi doktorat z „Oceny zdolnoœci
kredytowej jednostek samorz¹dowych” w SGH. Ojciec trójki bar-
dzo uzdolnionych dzieci. 

Adam Kwiatkowski (3417) – jest radnym od 1994 r. Przez ostat-
nie lata by³ wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Miesi¹c temu zosta³ doradc¹ pre-
miera Jaros³awa Kaczyñskiego ds. funduszy europejskich. Cz³onek
Rady Saskiej Kêpy. Prywatnie przyjaciel Paw³a Wypycha, kandy-
data Kazimierza Marcinkiewicza na wiceprezydenta Warszawy.

Ma³gorzata Za³êcka (2391) – dziennikarka. Przed laty zwi¹za-
na z Samoobron¹, a potem ze Stanem Tymiñskim. Z ramienia Ogól-
nopolskiej Koalicji OKO kandydowa³a do parlamentu, ale bez
wiêkszych efektów. Mia³a najbardziej rzucaj¹c¹ siê w oczy kampa-
niê. Na Pradze Po³udnie z setek plakatów ujmowa³a wyborców ³ad-
na twarz na oko trzydziestoletniej blondynki. W rzeczywistoœci ma
47 lat.

Z listy „Lewicy i Demokratów”:
Adam Cieciura (5398) – jedyny radny lewicy z Pragi Po³udnie.

Samorz¹dowego doœwiadczenia nabiera³ przez ostatnie osiem lat
w Radzie Dzielnicy. Jest absolwentem wydzia³u prawa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, wiceszefem SLD w Warszawie.

OKRÊG NR 7 
(REMBERTÓW, WAWER, 
WESO£A I TARGÓWEK)

Z listy PO radnymi zostali:
Ligia Krajewska (10160) – o samorz¹d otar³a siê w latach 90,

kiedy w Weso³ej odpowiada³a za oœwiatê. Jest pedagogiem i preze-
sem fundacji prowadz¹cej w Weso³ej cztery szko³y spo³eczne.

Jolanta Gruszka (4643) – samorz¹dowa nowicjuszka. Mieszka
na Pradze Po³udnie. By³a urzêdniczk¹ na Ursynowie, a obecnie pra-
cuje w Klubie Parlamentarnym PO.

Ewa Masny (4320) – w latach 90 by³a radn¹ Wawra i Gminy
Centrum. Obecnie pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. By-
³a te¿ dyrektorem szko³y spo³ecznej i... handlowa³a rogacizn¹.

Piotr Kalbarczyk (2709) – mieszkaniec Radoœci. Przedsiêbiorca
i wiceprezes Parafialnego KS „Radoœæ”.

Z listy PiS:
Tomasz Zdzikot (8351) – wiceburmistrz Œródmieœcia, szef wa-

werskiego PiS-u. Mieszka w Wawrze. Bliski wspó³pracownik by³e-
go wiceprezydenta Warszawy S³awomira Skrzypka.

Barbara Zawadzka (5560) – w samorz¹dzie od 1990 r. By³a wi-
ceburmistrz Rembertowa. W Radzie Warszawy zajmowa³a siê
m.in. sprawami bezpieczeñstwa – pilotowa³a kwestiê rozbudowy
systemu kamer monitoruj¹cych stolicê. Mieszkañcom swojego
okrêgu udziela bezp³atnych porad prawnych.

Alicja ¯ebrowska (4702) – przed dwoma laty przesz³a z PO do
PiS-u. W Radzie Targówka przewodniczy³a komisji bud¿etowej. 

Z listy „Lewicy i Demokratów”:
Dariusz Klimaszewski (4550) – ma doœwiadczenie samorz¹do-

we. By³ radnym Warszawy i przewodniczy³ Radzie Targówka.
Podobnie, jak Adam Cieciura, jest wiceszefem warszawskiego
SLD. 

Pozostali kandydaci wybrani do Rady Warszawy z innych okrê-
gów to: Wojciech Bartelski, Zbigniew Cierpisz, Jacek Cieœlikow-
ski, Pawe³ Czekalski, Bartosz Dominiak, Dariusz Figura, Andrzej
Golimont, Micha³ Grodzki, Marcin Hoffman, Marcin Jastrzêbski,
Lech Jaworski, Olga Johann, Miros³awa K¹tna, Marcin Kierwiñski,
Ma³gorzata Kobus, Jaros³aw Krajewski, Agnieszka Kuncewicz,
Maria £ukaszewicz, Maciej Maciejowski, Marek Makuch, Ewa
Malinowska-Grupiñska, Waldemar Marsza³ek, Piotr Mazurek, Ka-
tarzyna Munio, Jakub Opara, Anna Pabisiak, Paulina Piechna, Ma-
riola Rabczon, Marek Rojszyk, Tadeusz Ross, Joanna Sasak, Woj-
ciech Starzyñski, Tomasz Sybilski, Jaros³aw Szostakowski, Maria
Szreder, Edmund Œwiderski, Pawe³ Terlecki, Zofia Trêbicka, Pawe³
Turowski, Krzysztof Tyszkiewicz, Sebastian Wierzbicki, Stanis³aw
Wojtera, Maciej Wyszyñski Ma³gorzata Zakrzewska i Ma³gorzata
¯uber-Zielicz. 

Spoœród radnych miasta najwiêcej g³osów zdoby³ Lech Jaworski
(12545), a najmniej Pawe³ Terlecki (1839). Do Rady Warszawy nie
uda³o siê wejœæ wielu samorz¹dowcom, m.in. Antoniemu Stradom-
skiemu wiceburmistrzowi Pragi Po³udnie, Waldemarowi Dêbskie-
mu przewodnicz¹cemu rady Rembertowa, Krzysztofowi Mitkiewi-
czowi przewodnicz¹cemu rady Pragi Po³udnie, prezesom klubów
sportowych Andrzejowi Szyszko (KS Orze³) i Zbigniewowi Kani (KS
Drukarz). W tej kadencji nie bêdzie te¿ Ewy Œnie¿anki.

WYNIKI WYBORÓW DO RAD DZIELNIC

PRAGA PO£UDNIE
W 25 osobowej radzie zasi¹dzie 12 przedstawicieli PO (Irena

Bartosiñska, Maciej Bogucki, Adam Grzegrzó³ka, Jakub Jagodziñ-
ski, Bogdan Jeziorski, Ryszard Kalkhoff, Marcin Kluœ, Marzenna
Koraszewska, Teresa KuŸmiñska, Bo¿ena Manarczyk, Micha³ Suli-
borski, Monika Suska), 9 radnych PiS (Katarzyna Doraczyñska,
Artur Gruntman, Adam Jaworski, S³awomir Kalinowski, Józef
Karczmarek, Wies³aw Lewandowski, Miros³awa Terlecka, Andrzej
Wójcik, Krzysztof Wysocki) oraz 4 samorz¹dowców „Lewicy i De-
mokratów” (S³awomir Koz³owski, Wojciech O¿d¿eñski, Marta Sy-
bilska, Bart³omiej Wichniarz).

Najlepszy wynik wœród radnych uzyska³ by³y przewodnicz¹cy rady
dzielnicy Adam Grzegrzó³ka (3018), a najni¿szy Andrzej Wójcik (395).
Najm³odszym radnym jest Maciej Bogucki (20 l.), a najstarszym Ry-
szard Kalkhoff (75 l.). W radzie du¿o jest „œwie¿aków”. Ciekawostk¹
jest, ¿e o ile z radnych PO i lewicy minionej kadencji w obecnym sk³a-
dzie jest po jednej osobie, o tyle wszyscy kandyduj¹cy byli radni PiS po-
nownie znaleŸli siê w radzie. Mo¿e to œwiadczyæ o tym, ¿e mieszkañcy
pozytywnie ocenili ich pracê w minionej kadencji i o ile na listy Platfor-
my i lewicy g³osowano „partyjne”, o tyle z listy PiS wyborcy œwiadomie
wybierali konkretnych kandydatów. Z wyborczych ciekawostek warto
odnotowaæ bardzo wysok¹ frekwencjê w obwodzie na Osiedlu Ateñska
(prawie 66 %) i wœród sióstr zgromadzenia Matki Bo¿ej Mi³osierdzia
przy ul. Hetmañskiej (65,49 %). Jednak najbardziej obywatelsk¹ posta-
wê wykaza³y kobiety z Aresztu Œledczego przy ul. Ch³opickiego,
w którym frekwencja siêgnê³a prawie 68%! Najmniej uprawnionych
uda³o siê do urny w szpitalu wojskowym przy ul. Szaserów (1,98%).

REMBERTÓW
W 21 osobowej radzie zasi¹dzie 4 przedstawicieli PiS ( Barbara

Burtniak, Jadwiga Cegielska, Miros³aw Sierzpowski, Zbigniew Ty-
moszuk), 4 przedstawicieli PO (Maria Hanak, Micha³ Kaczyñski,
Krzysztof £ata, Waldemar Sobczyk), 4 samorz¹dowców „Naszego
Miasta” (Mieczys³aw Golónka, Leszek Korneluk, Stanis³aw Ko-
walczuk, Jakub Melak), 3 z „Samorz¹dnego Rembertowa” (Cze-
s³aw Ochenduszka, Piotr Os³owski, Miros³awa Œliwka), 3 ze Sto-
warzyszenia „Lepszy Rembertów” (Agnieszka K¹deja, Arkadiusz
Piotrowski, Micha³ Zyga), 2 z „Lewicy i Demokratów” (Zbigniew
Magnucki, Ewa Rogoñ) i jeden z komitetu Mieszkañców Starego
Rembertowa i Kawêczyna (Bo¿ena Osiñska).

Najlepszy wynik w radzie Rembertowa uzyska³a wiceburmistrz
dzielnicy Ewa Rogoñ (325), a najmniej g³osów, aby obj¹æ mandat
radnego potrzeba by³o Piotrowi Os³owskiemu (68). Rembertów ma
teraz najbardziej rozdrobnion¹ radê ze wszystkich warszawskich
dzielnic. Taki sam wynik PO, PiS i „Naszego Miasta”, którego lide-
rem by³ startuj¹cy do Sejmiku Mazowieckiego burmistrz dzielnicy
Józef Melak, powoduje, ¿e mo¿liwe s¹ wszelkiego rodzaju koalicje.
Frekwencja w Rembertowie by³a powy¿ej œredniej warszawskiej.

WAWER
W 23 osobowej radzie zasi¹dzie 9 przedstawicieli PiS (Jerzy De-

bert, Barbara Fajkowska, Edward Kalwarczyk, Andrzej Krasno-
wolski, Maciej Kulesza, Miros³aw Marczewski, Damian Matusie-
wicz, Tadeusz Skotnicki, W³odzimierz Zalewski), 7 przedstawicie-
li PO (Hanna Chodecka, Piotr G¹siorowski, Leszek Jastrzêbski,
Marek Kociñski, Pawe³ Ksiê¿opolski, Andrzej Wojda, Przemys³aw
Zaboklicki), 3 radnych Wawerskiej Inicjatywy Samorz¹dowej (Ja-
nusz Barciñski, Aleksandra Chwedorowicz, Zdzis³aw Gójski), 3
przedstawicieli „Forum Wawra” (Adam Godus³awski, Marek Nerc,
Józef Roszkowski) i jedna cz³onkini Stowarzyszenia Spo³ecznego
„Wawer 2002” (Gra¿yna Sierakowska).

Wawerczycy wyraŸnie pokazali, ¿e s¹ zmêczeni politycznymi
przepychankami na szczeblu lokalnym. Bardzo niskimi notami wy-
nagrodzili zarówno skonfliktowanego z w³adzami miasta, by³ego
burmistrza dzielnicy Dariusza Godlewskiego (144), jak i dotych-
czasowego przewodnicz¹cego rady Wies³awa Miguta (137), które-
go okreœlano epitetami „niezatapialny” i „obrotowy”. Wygrana
PiS w dzielnicy, w której mieszka kandydatka PO na prezydenta
Warszawy daje du¿o do myœlenia. Frekwencja w Wawrze wynios³a
ok. 55,5 %. Najwiêcej g³osów wœród radnych dzielnicy uzyska³ Ma-
rek Kociñski (1113), a najmniej do zajêcia miejsca w Ratuszu przy
ul. ¯egañskiej potrzeba by³o Józefowi Roszkowskiemu (214), który
jest najstarszym radnym. Wœród rajców tej dzielnicy zasi¹dzie naj-
m³odszy „Mieszkañcowy” radny – Damian Matusiewicz (19 l.).

WESO£A
W 15 osobowej radzie zasi¹dzie 5 przedstawicieli PO (W³odzi-

mierz Grajkowski, Edward K³os, Anna Ksiê¿opolska, Marian Ma-
hor, Katarzyna Zakrzewska), 3 przedstawicieli PiS (El¿bieta Nowo-
sielska, Krystyna Szyszko, Ma³gorzata Zaremba), 3 cz³onków Sto-
warzyszenia S¹siedzkiego Stara Mi³osna (Izabela Antosiewicz, Mar-
cin Jêdrzejewski, Józef Wojtaœ), 2 z komitetu „Weso³a Razem” (Ire-
na Kuk, Leszek Winiarski), jeden z „Weso³ej 2006” (Stefan S³owi-
kowski) i jeden z komitetu „Stara Mi³osna” (Andrzej Michniewicz).

Zwyciêstwo PO w Weso³ej nie dziwi, gdy¿ ogólne postrzeganie
pracy, jak¹ dla dzielnicy wykonuje burmistrz Jacek Wojciechowicz,
pose³ Platformy, jest pozytywne. Ale w Weso³ej pojawi³ siê tak¿e, i to
z bardzo dobrym rezultatem, PiS, który tutaj nie mia³ w minionej ka-
dencji swoich radnych. Za to na lokaln¹ scenê samorz¹dow¹ nie zo-
stali wpuszczeni dzia³acze lewicy (podobnie, jak w Wawrze). W g³o-
sowaniach do rad czterech „Mieszkañcowych" dzielnic Weso³a odno-
towa³a najwy¿sz¹ frekwencjê wyborcz¹, która wynios³a ponad 59%! 

PREZYDENT m.st. WARSZAWY
Do drugiej tury wyborów, zgodnie z przewidywaniami, wszed³

kandydat PiS Kazimierz Marcinkiewicz z poparciem 38,67% wy-
borców (272.050 g³osów), oraz kandydatka PO Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, na któr¹ g³osowa³o 34,47% wyborców (242.519). Wy-
niki tego pojedynku, którego fina³ odbêdzie siê ju¿ w najbli¿sz¹
niedzielê, przedstawimy w nastêpnym numerze „Mieszkañca”.

oprac. ar

Nowo wybranym radnym do samorz¹dów: Sejmiku Mazowieckiego, Rady Warszawy i Rad Dzielnic „z naszego terenu” serdecznie gratulujemy. Mamy nadziejê, 
¿e bêdziecie Pañstwo realizowaæ swoje programy i obietnice wyborcze. My ze swej strony bêdziemy informowaæ mieszkañców jak Wam siê to udaje. Redakcja

Wybraliśmy sobie radnych
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kowych altankach i barakach.
Niektórym z bezdomnych po-
maga³ przynosz¹c trochê je-
dzenia. Tak by³o z panem
Janem, który ulokowa³ siê
w altance niedaleko ul. Miê-
dzynarodowej. Przed altank¹
zrobi³ sobie kuchniê (zdjêcie
str. 1), ale od sierpnia z tej
kuchni ju¿ nie korzysta. – Nie
ma si³y wyjœæ z baraku – opo-
wiada pan Marian. – Tylko le-
¿y przykryty kocami. Przyno-
szê mu jedzenie, ale od waka-
cji ju¿ nie mo¿e jeœæ wêdlin.
Myœlê, ¿e ma raka ¿o³¹dka.
Ju¿ ledwo s³ychaæ jego g³os.
Jest tak s³aby, ¿e na pewno nie
przetrzyma zimy. 

Pojechaliœmy sprawdziæ re-
lacjê pana Mariana. Wszystko
siê potwierdzi³o. Na pod³odze
altanki, pod stert¹ ubrañ le¿a³
pan Jan. S³abiutkim g³osem
opowiada, ¿e mieszka tu ju¿ 6
lat. Chyba nie ma œwiadomo-
œci, ¿e rzeczywiœcie umiera.
Na propozycjê zabrania go do

noclegowni trochê siê o¿ywia:
- Absolutnie! A kto mi przypil-
nuje dobytku? Mam tu trzy
garnitury! Wspomina, ¿e by³
kiedyœ w noclegowni na Ska-
ryszewskiej, ale... tam daj¹
tylko raz dziennie jeœæ. Nie
chce siê st¹d ruszaæ. Dobrzy
ludzie przynosz¹ mu jedzenie.
Przyznaje, ¿e mo¿e jeœæ coraz
mniej. Nie wychodzi z altanki
nawet za tzw. potrzeb¹. 

Tragicznego obrazu wnêtrza
baraku dope³nia unosz¹cy siê
odór. Jesteœmy bezradni. Wie-
my, ¿e ten cz³owiek umiera
i nie mo¿emy mu pomóc.
Gdyby by³ pijany mo¿na by
by³o, z pomoc¹ funkcjonariu-
szy, zawieŸæ go do izby wy-
trzeŸwieñ. Ale on nie pije. Jest
trzeŸwy. Gdyby zapomnian¹
dzia³kê odwiedzi³ w³aœciciel,
móg³by zg³osiæ w³amanie,
a wtedy pana Jana mo¿na
przewieŸæ do suchego i ciep³e-
go aresztu... Szalone pomy-
s³y? Mo¿liwe, ale myœlimy,
jak uratowaæ mu ¿ycie. Nawet
wbrew jego woli. ar

UMIERA CZ£OWIEK!
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Szanowni Pañstwo!
Dziêki Waszym g³osom 
zosta³em wybrany do 
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie. 

Zag³osowa³o na mnie ponad 
3 tysi¹ce osób!

Serdecznie dziêkujê za tak
ogromne poparcie!

Traktujê je, jako zobowi¹zanie, do jak najlepszej
pracy na rzecz mieszkañców naszej dzielnicy. 
Obiecujê, ¿e nie zawiodê Waszego zaufania!
Jestem radnym po to, by zabiegaæ o sprawy, 
które s¹ dla Was wa¿ne!

Z podziêkowaniami
Adam Grzegrzó³ka
www.adam.waw.pl

- Panie burmistrzu, pañ-
skie ugrupowanie, Platforma
Obywatelska, dosta³o pro-
centowo najwiêksz¹ iloœæ g³o-
sów ze wszystkich dzielnic
Warszawy. Bêdziecie mogli
samodzielnie rz¹dziæ. Gratu-
lujemy. Jak s¹dzê ma Pan
nielich¹ satysfakcjê, bo mie-
szkañcy kartk¹ wyborcz¹ po-
twierdzili, ¿e maj¹ uznanie
dla tego, co Pan tu przez
ostatnie kadencje zrobi³. Za-
pytamy wiêc Pana, jako eks-
perta: jak nale¿y kierowaæ
dzielnic¹, by uzyskaæ apro-
batê spo³eczn¹?

- Rzeczywiœcie w wyborach
do Rady Dzielnicy Weso³a blok
Platforma Obywatelska, Sto-
warzyszenie S¹siedzkie i WE-
SO£A 2006 uzyska³ 9 manda-
tów w 15 osobowej Radzie,
a w wyborach do Rady Warsza-
wy Platforma Obywatelska
uzyska³a 50% poparcie.

Z aprobat¹ spo³eczn¹ oczy-
wiœcie bywa ró¿nie. Zdarza
siê, ¿e dobre decyzje
w pierwszym momencie nie
zawsze spotykaj¹ siê z przy-
chylnoœci¹ mieszkañców. Ale
¿eby dobrze rz¹dziæ trzeba
mieæ du¿o rozs¹dku, m¹dro-
œci i otwartoœci na inne pogl¹-

dy, a do tego do³o¿yæ bardzo
du¿o w³asnej pracy. Trzeba
mieæ te¿ dobry zespó³ wspó³-
pracowników.

Wszystko to razem to dopie-
ro 70% sukcesu. Do tego trze-
ba dodaæ umiejêtnoœæ prezen-
tacji motywów i efektów dzia-
³ania wœród mieszkañców.
Nam na pewno nieŸle wycho-
dzi te pierwsze 70%, gorzej
niestety z tzw. reklam¹, nawet
pieni¹dze na promocjê zosta³y
wydane w 50%.

W ostatnich czterech latach
zainwestowaliœmy 75 mln z³,
co w przeliczeniu na jednego
mieszkañca daje nam pierwsze
miejsce w Warszawie. Przed
wyborami w waszej gazecie
czyta³em artyku³ o Pradze Po-
³udnie, której Zarz¹d, pewnie
s³usznie, chwali³ siê wydatka-
mi na inwestycje w ci¹gu
ostatnich czterech lat na pozio-
mie 60 mln z³, a przecie¿ Pra-
ga jest oœmiokrotnie wiêksza
od Weso³ej.

- Gdy koñczy³ Pan pierw-
sz¹ kadencjê w Weso³ej by³a
ona podzielona w ocenach
czy nale¿y przyst¹piæ do sto-
³ecznego organizmu czy zo-
staæ samodzielnym miastem.
Jak dziœ ocenia Pan ówcze-

sn¹ decyzjê o w³¹czeniu do
Warszawy?

- Jestem g³êboko przekona-
ny, ¿e samodzielnoœæ gminy
jest jej najwiêkszym atutem.
Dzielnice Warszawy, szczegól-
nie w tej kadencji, mia³y bar-
dzo ograniczone mo¿liwoœci
decyzyjne. Zwiêkszy³a siê te¿
bez w¹tpienia biurokracja.
Czêsto sprawy za³atwiane
przez mieszkañców trwaj¹ du-
¿o d³u¿ej ni¿ kiedyœ w mieœcie
Weso³a.

Ale oczywiœcie bycie dziel-
nic¹ Warszawy daje du¿e mo¿-

liwoœci, szczególnie, jeœli cho-
dzi o komunikacjê miejsk¹ czy
pozyskiwanie œrodków na in-
westycje.

- Walka wyborcza w War-
szawie jeszcze siê nie skoñ-
czy³a. Przed nami „bitwa
warszawska”, dogrywka
o stanowisko prezydenta
Miasta pomiêdzy Hann¹
Gronkiewicz-Waltz a Kazi-
mierzem Marcinkiewiczem.
Kogo Pan wybierze?

- Oczywiœcie Hannê Gron-
kiewicz-Waltz, za któr¹ stoj¹
nastêpuj¹ce argumenty: 

Po pierwsze, bo jest lepsza
od swojego konkurenta. 

Po drugie, jest rodowit¹
warszawiank¹ i zna bardzo do-
brze problemy Warszawy. 

Po trzecie, ma ogromne do-
œwiadczenie w zarz¹dzaniu. 

Po czwarte, ma duszê samo-
rz¹dowca. Do tego wszystkie-
go jest osob¹ bardzo szczer¹
i prostolinijn¹, a zarazem nie-
zwykle konsekwentn¹ w reali-
zacji swoich zamierzeñ. 

I startuje na funkcjê Prezy-
denta Warszawy z g³êbokiego
w³asnego przekonania, a nie
z powodu partyjnego rozkazu.

Rozmawiał: toms

WESO£A

Trzy pytania do Jacka Wojciechowicza 
POJEDYNEK
NA BAJKI

W czwartek 9 listopada odby³a siê ostatnia
sesja Rady Dzielnicy Praga Po³udnie kaden-
cji 2002 - 2006. W sympatycznej, choæ pe³nej
przedwyborczego napiêcia, atmosferze do-
sz³o jednak do s³ownego pojedynku pomiê-
dzy radnymi opcji rz¹dz¹cej i opozycji.

Momentem spiêcia by³o wyst¹pienie do Rady Warszawy
o nadanie przedszkolu przy ul. Afrykañskiej nazwy „Kraina
Bajek”. - Myœlê, ¿e nadanie nazwy „Kraina Bajek” jest do-
brym podsumowaniem czteroletniej kadencji PiS-u w naszej
dzielnicy... - na ironiê pozwoli³ sobie radny Marek Zwierzyñ-
ski, który mimo opuszczenia szeregów PO pozosta³ w opo-
zycji do rz¹dz¹cej Prag¹ Po³udnie koalicji PiS – LPR. Ale ri-
posta nast¹pi³a ju¿ przy g³osowaniu nastêpnej uchwa³y doty-
cz¹cej nadania nazwy „W Krainie Baœni” przedszkolu przy
ul. Jordanowskiej: - Cieszê siê, ¿e pan Zwierzyñski dostrzeg³,
¿e za rz¹dów PiS-u nasza dzielnica zmieni³a siê tak, jak w ba-
œni. Dziêkujê za uznanie- rzucon¹ rêkawicê podnios³a radna
Miros³awa Terlecka. Ogólnie sesja przebieg³a szybko
i sprawnie. Burmistrz Mateusz Mroz i przewodnicz¹cy rady
Krzysztof Mitkiewicz dziêkowali samorz¹dowcom i urzê-
dnikom, a Józef Karczmarek, przewodnicz¹cy Komisji Sa-
morz¹dowo-Komunalnej wrêczy³ przedstawicielom rad osie-
dlowych pami¹tkowe, oprawione fotografie z inscenizacji
Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹. Po zakoñczeniu na rad-
nych i zaproszonych goœci czeka³ ufundowany przez Zarz¹d
Dzielnicy skromny, ale smaczny poczêstunek. Zabrak³o tyl-
ko jednego – chêci zrobienia wspólnej, pami¹tkowej fotogra-
fii. Szkoda. ar
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 23

POZIOMO: 1-A ³owny gryzoñ roœlino¿erny. 1-J drapie¿ny
ssak z rodz. ³asicowatych. 2-E ang. tytu³ arystokratyczny. 
3-A ptak suchych ³¹k i ugorów. 3-G stagnacja. 4-E nasza pla-
neta. 4-L imiê mêskie, ten z konopi. 5-G spiêtrza wodê na
rzece. 6-A obrabiarka np. rewolwerówka. 6-K warstwa izola-
cyjna przewodu elektrycznego. 7-B ciê¿arówka na granicy. 
7-G zdobi pannê m³od¹. 8-D Daniel Torotich, polityk kenijski.
8-J portretowa³ polskich królów. 9-F szosa, ulica. 10-A religij-
na dieta. 10-H Sejm + Senat. 11-A wstêpny lub maturalny. 
12-H œrodek na mole. 13-A spad³o z pieca. 14-J miasto na
trasie Warszawa-Grójec. 15-E czêœæ nogi. 16-A rêczne na-
rzêdzie ogrodnicze. 16-J auto z Francji.
PIONOWO: A-1 ostry na drodze. A-10 nauczyciel, wycho-
wawca.B-6 leczy choroby uszu. C-1 dzielnica Warszawy. 
C-20 pañstwo skandynawskie. D-6 dzia³o. E-1 konttrolowa³
publikacjê. E-11 si¹pi¹cy deszczyk. F-8 Jaros³aw, sprawo-
zdawca sportowy. G-1 objaw, oznaka. H-2 zwierzê lub tkani-
na jedwabna. H-7 grecki bajkopisarz. H-12 szczyt w Tatrach

zachodnich. I-3 w³ókno z agawy. I-9 aktorskie wynagrodze-
nie. J-1 roœlina na wianki. J-7 imiê kalifów arabskich. J-12
woñ nie do zniesienia. K-5 ¿ona Zygmunta Starego. L-1 kasa
pancerna. L-8 na boisku i ³¹ce. £-4 pierwiastek chemiczny.
£-12 samica dzika. M-1 rozum, umys³. N-8 miasto nad Wart¹.
O-1 miote³ka do œwiêcenia. O-12 krewny w linii mêskiej.

opr. A. Kemski
Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 13/06: „Ka¿dy orze jak mo¿e”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Dorota Su³ek
z ul. Nubijskiej. Wa¿ne do 4 grudnia br.
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		 BARAN 21.03-21.04
Weekend przeznacz na jesienne porz¹dki. W do-
mu jak i w pracy pe³na harmonia. Uwa¿aj tylko na
swoje zdrowie, gdy¿ w tak¹ pogodê ³atwo o prze-
ziêbienie. Jeœli jesteœ singlem, gwiazdy wró¿¹ no-
wy obiekt westchnieñ, byæ mo¿e z wzajemnoœci¹
siê zakochasz. W najbli¿szych dniach nie podej-
muj wa¿nych decyzji s³u¿bowych. Dla poprawy
humoru wybierz siê na zakupy z blisk¹ ci osob¹.



 BYK 22.04-21.05
Jeœli narzekasz na brak energii, wystarczy dobrze
siê wysypiaæ. Przy³ó¿ siê w pracy, szef bêdzie bar-
dzo wymagaj¹cy, a koledzy z pracy ma³o pomoc-
ni. Jeœli z³apie ciê jesienna chandra, wystarczy
spêdziæ trochê czasu w zaciszu domowym z naj-
bli¿szymi. Pamiêtaj, ¿e ca³y œwiat nie krêci siê tyl-
ko wokó³ ciebie, daj szansê innym. Dla zabicia nu-
dy wybierz siê na spacer z jak¹œ bratni¹ dusz¹.
W tych dniach zrób coœ kreatywnego.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Nie podchodŸ do wszystkiego z takim dystan-
sem, mo¿e to doprowadziæ do sprzeczek z uko-
chan¹ osob¹. Ktoœ z najbli¿szego otoczenia ma
problem, pomó¿ mu go rozwi¹zaæ – twoje rady s¹
niezast¹pione. W pracy szykuje siê awans, nare-
szcie szef zauwa¿y³ twoj¹ pracowitoœæ i rzetel-
noœæ. Z tego powodu mi³a kolacja z najbli¿szymi
to wspania³y pomys³.

�� RAK 22.06-22.07
W tym tygodniu czeka ciê du¿o pracy – nie martw
siê, poradzisz sobie. Nie dyskutuj tylko z szefem,
po prostu pracuj. W ¿yciu osobistym czeka ciê
rozmowa z kimœ bliskim twemu sercu. Jemu te¿
potrzebna jest czu³oœæ. Otwórz siê na nowe zna-
jomoœci, bêd¹ bardzo obiecuj¹ce. Pod koniec li-
stopada zacznie siê wszystko uk³adaæ i znów bê-
dziesz ¿y³ pe³ni¹ ¿ycia. 

 LEW 23.07-23.08
Nie podejmuj wa¿nych decyzji, mog¹ skoñczyæ
siê one pora¿k¹. Gwiazdy wró¿¹ spore szanse
na mi³oœæ, wystarczy rozejrzeæ siê dok³adnie.
Twoja pracowitoœæ zostanie doceniona. Humor
poprawi ci siê dopiero pod koniec tygodnia. Na
pocz¹tku grudnia czeka ciê mi³a niespodzianka
w domu. Pomyœl o sobie, mo¿e trzeba zacz¹æ
uprawiaæ jakiœ sport?

�� PANNA 24.08-23.09
Masz sto pomys³ów na minutê! Wykorzystaj je, oka-
¿¹ siê bardzo trafne. Wenus doda ci si³ na ich reali-
zacjê. Praca jest twoim ¿ywio³em, ale pamiêtaj trze-
ba te¿ znaleŸæ czas dla siebie i swoich najbli¿szych.
Mo¿e jakiœ wypad poza miasto. Wspólne wyjazdy
zbli¿aj¹ oraz relaksuj¹. Mo¿liwy przyp³yw gotówki,
uwa¿aj tylko przy podpisywaniu umów i czytaj wszy-
stko, nawet napisane ma³ym druczkiem.

�� WAGA 24.09-23.10
Masz du¿o na g³owie – cierpliwoœci, niektóre pro-
blemy rozwi¹¿¹ siê same. Coœ albo ktoœ wypro-

wadzi ciê z równowagi – musisz trzymaæ nerwy
na wodzy. Dziêki temu unikniesz k³opotów. Za
oknem mokro i pochmurno, co doprowadzi Ciê
do z³ego nastroju. Zrób coœ, co go poprawi, mo¿e
wypad z przyjació³mi do kina. W pracy spokojnie,
wiêc nie ma czym siê martwiæ. Pod koniec listo-
pada coœ sprawi, ¿e uœmiech nie bêdzie schodzi³
z twojej twarzy.

�� SKORPION 24.10-23.11
Jest szansa na podwy¿kê w pracy. S³oñce gwa-
rantuje ci wspania³¹ formê. Têsknisz za podró¿a-
mi? To œwietny okres, aby zrealizowaæ plany.
B¹dŸ ostro¿ny w dyskusji ze swoim partnerem.
Sprawy s³u¿bowe rozwi¹¿esz bez wiêkszych pro-
blemów. Pamiêtaj, ¿e stosunki z s¹siadami te¿ s¹
wa¿ne.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Pozwól sobie na odrobinê szaleñstwa. Zacznij
planowaæ œwiêta, zostawiaj¹c wszystko na ostat-
ni¹ chwilê mo¿esz spowodowaæ nerwow¹ sytua-
cjê. Zastanów siê, co lubisz najbardziej i to po
prostu zrób – od razu poczujesz siê o niebo le-
piej. Szukasz ci¹gle mi³oœci? Nie rób tego, ona
sama przyjdzie w najmniej oczekiwanym mo-
mencie. Zacznij mówiæ o swoich problemach
z bliskimi.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Zacznij spe³niaæ swoje najskrytsze marzenia,
wtedy poczujesz, ¿e ¿yjesz. Dobrze zrobi ci k¹-
piel w olejkach relaksuj¹cych. Jeœli czujesz siê
samotny, nie zostawaj w domu tylko umów siê
z przyjació³mi. W pracy czeka ciê du¿o obo-
wi¹zków, poproœ kole¿ankê z pracy o pomoc.
Zacznij myœleæ jak najkorzystniej zainwestowaæ
swoje pieni¹dze, aby nie martwiæ siê o przy-
sz³oœæ. Wykorzystuj nadarzaj¹ce siê okazje.
Myœl pozytywnie.

�� WODNIK 21.01-19.02
Nie unoœ siê honorem w sprawach zawodowych,
to nie wp³ynie korzystnie na twoje stosunki z pra-
codawc¹. Mimo brzydkiej pogody nie zapominaj
o ruchu, bo poprawia kondycjê zarówno psy-
chiczn¹ jak i fizyczn¹. W najbli¿szych dniach
uwa¿aj na to, co mówisz – s³owa te¿ rani¹. Zrób
coœ ze swoim ¿yciem osobistym, ten konflikt nie
mo¿e d³u¿ej trwaæ! Wyci¹gnij rêkê do ukochanej
osoby.

�� RYBY 20.02-20.03
W sprawach sercowych pe³nia szczêœcia. Wszy-
stko bêdzie ci siê uk³adaæ, jak sobie to wymarzy-
³eœ. To dziêki planecie Wenus, która dodaje
szczêœcia w sprawach sercowych i s³u¿bowych.
Wypad poza miasto zrelaksuje ciê. Odezwij siê
do dawno niewidzianej znajomej - ma coœ wa¿ne-
go do powiedzenia, W podejmowaniu decyzji po-
mo¿e ci kole¿anka z pracy – zaufaj jej. Koniec
miesi¹ca up³ynie ci pod znaku flirtu.

Anabel

Zbli¿aj¹ca siê II tura
wyborów prezyden-
ckich wzbudza wiele

emocji. Siêgnijmy do historii,
przypatrzmy siê jak to daw-
niej bywa³o. Pewne sytuacje
siê powtarzaj¹, inne zaœ s¹
ewenementem, nawet w skali
europejskiej, a mo¿e i œwia-
towej. Mówimy, i¿ wynikaj¹
z naszej polskiej specyfiki
i osobliwego pojmowania
œwiata, ca³kiem odmiennego
od innych nacji europej-
skich. 

Warszawa zawsze by³a mia-
stem otwartym i tak powinno
zostaæ. Generalnie rzecz bior¹c
trudno o podobieñstwa, bo raj-
cami miejskimi zostawali daw-
niej ludzie ze sfer zamo¿nych,
wywodz¹cy siê z Warszawy.
Bywa³o jednak, i¿ na prezyden-
ta wybierano kogoœ nie pocho-
dz¹cego ze stolicy. Tak siê cho-
cia¿by sta³o podczas pierw-
szych i zarazem ostatnich wy-
borów do w³adz miejskich
Warszawy przed upadkiem
I Rzeczypospolitej. Odby³y siê
one wiosn¹ 1792 roku. Warsza-
wê podzielono na szeœæ cyrku-
³ów – czyli okrêgów wybor-
czych bêd¹cych odpowiednika-
mi dzielnic. Siódmym cyrku-
³em zosta³a Praga, po³o¿ona na
prawym brzegu Wis³y. Ka¿dy
z cyrku³ów na zebraniu pose-
sjonatów wybra³ w³adze lokal-
ne, sk³adaj¹ce siê z wójta, bur-
mistrza, sêdziów i ³awników
oraz 15-tu deputowanych

gminnych. W tydzieñ póŸniej,
dok³adnie 14 kwietnia wymie-
nionego roku, odby³o siê w ra-
tuszu, stoj¹cym na œrodku Ryn-
ku Staromiejskiego, zebranie
nosz¹ce miano: „elekcya miej-
scowa ogólna”. Uczestnicz¹cy
w nim gminni deputowani wy-
brali prezydenta, wiceprezy-
denta, radnych i kasjera.

Prezydentem  Starej Warsza-
wy zosta³ wtedy Ignacy Wy-
ssogota Zakrzewski, chor¹¿y
i pose³ poznañski, gorliwy
obroñca spraw mieszczañ-
skich. By³ on jednym z tych,
którzy po uchwaleniu prawa
o miastach, mimo posiadania
klejnotu szlacheckiego, wpisali
siê do ksiêgi obywateli miej-

skich. Przez wybór na prezy-
denta szlachcica, deputowani,
w imieniu obywateli stolicy,
podkreœlili, ¿e walka o prawa
mieszczan w niczym nie ogra-
nicza praw stanu szlacheckie-
go. Idea tej walki, mia³a jedy-
nie na celu zrównanie praw
dwóch, ¿yj¹cych obok siebie
grup spo³ecznych. Jednolit¹
w³adzê w stolicy, nadrzêdn¹
wobec w³adz miejskich, spra-
wowa³a wówczas Warszawska
Komisja Boni Ordinis, czyli
Dobrego Porz¹dku, powo³ana
do ¿ycia reskryptem królew-
skim Stanis³awa Augusta Po-
niatowskiego w 1765 roku.
W³adzom miejskim brakowa³o
niekiedy umiejêtnoœci, a nie-
rzadko i uczciwoœci w dzia³a-
niu dla dobra ogó³u, dlatego
organ kontrolny odgrywa³ wa¿-
n¹ i zarazem nadrzêdn¹ rolê. 

Prezydent, bêd¹cy najwy¿-
szym urzêdnikiem miejskim
mia³ prawo „zwo³ywaæ magi-
strat na sesye extraordynaryj-
ne”, podpisywaæ decyzye
i expedycye magistratu, mieæ
zwierzchnoœæ nad milicy¹ mie-
ysk¹, rozkazywaæ provisorie
mieyskim”, móg³ te¿ rozstrzy-
gaæ sprawy, z których p³yn¹ca
szkoda nie przekracza³a 50 z³p.
Móg³ równie¿ karaæ 12 z³oto-
wymi mandatami oraz orzekaæ
odszkodowania na rzecz po-
krzywdzonych. Niezadowolo-
nym z werdyktów prezydenta
przys³ugiwa³o prawo odwo³a-
nia do s¹du apelacyjnego. 

Oficjalne uposa¿enie prezy-
denta by³o dosyæ niskie, w po-
równaniu do innych urzêdni-
ków miejskich. Wynosi³o ono
zaledwie 100 z³ rocznie, pod-
czas gdy pensja podskarbiego
i syndyka wynosi³a po 1.000 z³
dla ka¿dego; pisarza wójtow-

skiego – 1.260 z³, a pisarza ra-
dzieckiego (rady miejskiej) –
1.500 z³. Wynika³o to z faktu,
i¿ prezydent, podobnie jak ra-
dni – czerpa³ dochody z licz-
nych Ÿróde³, korzystaj¹c rów-
noczeœnie z wielu przywilejów
i ulg podatkowych. Mia³ m.in.
prawo do czêœci wp³ywów
z op³at miejskich, poza tym
dzier¿awi³, na bardzo dogod-
nych warunkach, nieruchomo-
œci nale¿¹ce do miasta. Nie
zgadza³a siê z tym wspomnia-
na Komisja Dobrego Porz¹d-
ku, ale do koñca istnienia
I Rzeczypospolitej nie potrafi-

³a sobie z tym problemem po-
radziæ. 

W okresach wyborów,
wspomniana komisja stara³a
siê zapobiegaæ „intrygom to-
warzysz¹cym elekcji prezy-
denta i oficjalistów miey-
skich”, a wiêc przeciwdzia³a³a
zmowom, sprzysiê¿eniom
i ewentualnym zemstom anta-
gonistów. Uprawnienia jej by-

³y jak na owe czasy wysokie
i niezmiernie wa¿ne dla dzia-
³ania demokracji w radzie
miasta. Walczy³a m.in. z za-
korzenion¹ g³êboko zasad¹
(od czasów œredniowiecza), ¿e
kandydaci na urz¹d radziecki
(sekretarze rady, prowadz¹cy
kancelariê miejsk¹) musieli
siê magistratowi op³acaæ. Je-
szcze w przypadku wyboru na
pisarza radzieckiego niejakie-
go Filipowicza, porêczenie za
niego w wysokoœci 100.000
z³, z³o¿y³ wytwórca pasów
s³uckich Paschalis Jakubo-
wicz. Uchodzi³o bowiem za

zasadê, ¿e tego urzêdu ¿aden
nie dost¹pi, kto siê magistra-
towi nie op³aci. Wiêkszoœæ
wiêc kandyduj¹cych na urzê-
dy miejskie, rekrutowa³a siê
z regu³y z najbogatszych ro-
dzin mieszczañskich. Nie
mniej, na swym urzêdzie po-
mna¿ali posiadane fortuny,
nie zaœ dok³adali z racji pe³-
nionej funkcji. 

Jednak najwa¿niejsze zmia-
ny w doborze kadry urzêdni-
czej wprowadzone zosta³y do-
piero w dobie Ksiêstwa War-
szawskiego, kiedy od urzêdni-
ków zaczêto wymagaæ wyka-
zania siê kwalifikacjami za-
równo intelektualnymi, jak
i zawodowymi. Pod tym
wzglêdem dekret królewski
z 29 kwietnia 1809 roku de-
klarowa³, co nastêpuje: „Pra-
gn¹c jak naymocniey mieæ do-
wody o zdolnoœci wszelkich
urzêdników publicznych,
których odt¹d do pos³ugi kra-
iowey wzywaæ bêdziemy,
a przekonani, ¿e nie tylko
uczciwy sposób myœlenia, gor-
liwoœæ w pe³nieniu obowi¹z-
ków, ale nadto prawdziwie
gruntowna nauka odpowiada-
j¹ca powo³aniu, oraz do-
œwiadczenie i wprawnoœæ
istotnie do u¿ytecznego spra-
wowania urzêdów s¹ potrzeb-
ne. Nikt wiêc do ¿adnego urzê-
du cywilno-administracyjnego
powo³anym nie zostanie, kto
pierwey nie z³o¿y examinów.”
Od tej pory egzamin musieli
sk³adaæ nie tylko szeregowi
urzêdnicy, ale i sam prezydent.
To by chyba i nas wspó³cze-
snych satysfakcjonowa³o. Nie
chcielibyœmy bowiem, aby
miejskie urzêdy po wyborach
sta³y siê synekur¹ dla ludzi
bez kwalifikacji.  

Tadeusz Wł. Świątek

Jak wybierano
prezydenta

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest

PHF
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Ratusz Starej Warszawy na Rynku Starego Miasta w Warszawie.
Fot. ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka

Ignacy Wyssogota Zakrzewski,
ostatni   prezydent Starej War-
szawy. Fot.  ze zbiorów  

Tadeusza  W³.  Œwi¹tka. 
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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Lubiê zmiany, zw³aszcza te na
lepsze. Ale nie wszystko wycho-
dzi tak, jak mia³o wyjœæ. Prosty
przyk³ad: nowa ¿ona. Stara by³a
dobra; nowa – lepsza! Pan po
50-tce, ¿ona po 20-tce. Pan lubi
wieczór z przyjació³mi, przy ko-
niaczku i bryd¿u, ¿ona – dyskote-
kê. Pan zjad³by domowe kopytka
z sosem, ¿ona – dziwactwa nou-
velle cuisine. ¯ona woli colê,
pan wchodzi w wiek zió³ek. I tak
dalej, i tak dalej a¿ do chwili,
gdy le¿¹c w ciemnoœci przy „no-
wej" zatêskni do tej, któr¹ wy-
mieni³ na „lepszy” model: zna-
nej od trzydziestu lat, skupionej
na nim, w mig rozpoznaj¹cej na-
stroje jego woreczka ¿ó³ciowego,
¿e o ciœnieniu nie wspomnê. 

Albo z innej beczki: narzeka-
liœmy na biura obs³ugi klienta
TP SA. Zmieni³ siê w³aœciciel,
wprowadzi³ „telepunkty”
w miejscach gdzie t³oczy siê du-

¿o ludzi, jak na Jubi-
lerskiej w tzw. Géan-
cie czy w centrum
handlowym przy
dworcu Wileñskim.
Kto i co mo¿e tam
spokojnie za³atwiæ,
skoro za plecami du-
chota i wrzask,
a przed sob¹ ma
umêczonego osobni-
ka, który choæ nieu-
stannie szkolony,
sprawdzany, mu-
sztrowany, godzina-
mi pracuje w ha³asie
pr zek racza j¹cym
normy rozs¹dku,
z zapleczem wielko-
œci ciasnej, œlepej pa-
kamerki gdzie, by
zjeœæ kanapkê, musi
manewrowaæ miêdzy
pud³ami z telefonami
i stosami materia³ów

reklamowych. 
W tym samym King Cross

Center jest oddzia³ PKO BP.
Klienci narzekali – choæ obs³u-
ga bez zarzutu – ¿e s¹ kolejki,

¿e duchota. Wreszcie – remont!
A co zastali po remoncie? Salê
o po³owê mniejsz¹ i tak pomy-
œlan¹, ¿e absolutnie ka¿dy
klient ma pe³en wgl¹d w doku-
menty i operacje finansowe
tych, którzy ju¿ siedz¹ przy la-
dzie przed kasjerem. „Panie,
pe³na jawnoœæ, jak w Sojuzie” –
mówi poirytowany klient
„Przenoszê siê st¹d, nie mam
zamiaru byæ ³upem z³odziei!"

Rzeczywiœcie, ciasnota nie do
opisania, bo gdy zajête s¹ 4 (!)
krzes³a pod œcian¹, inni oczeku-
j¹cy dos³ownie musz¹ wisieæ
nad g³ow¹ dokonuj¹cych wy-
p³at, za³atwiaj¹cych kredyty itp.
Ot, „szacunek dla prywatnoœci
klienta” á la PKO BP. 

No, có¿... Wola³am tak, jak
by³o przedtem Mo¿e z wyj¹t-
kiem m³odej ¿ony, bo tu nie
mam ¿adnych doœwiadczeñ...
Bardzo dziêkujê bankowi i „te-
psie" za takie „poprawianie"!
Jak temu kucharzowi, który so-
li³, soli³, a¿ przesoli³... A i tak
by³ z siebie bardzo zadowolony!

żu

Lepsze jest
wrogiem
dobrego

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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60-lecie XXIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Sk³odowskiej-Curie na Pra-
dze Po³udnie, które obchodzone by³o uroczyœcie 7 listopada, stanowi³o wydarzenie.
W czasie uroczystoœci nast¹pi³o przekazanie i poœwiêcenie nowego sztandaru szko-
³y, wyst¹pienia oficjalne, w tym oczywiœcie przemówienie energicznej pani dyrektor,
Gra¿yny Bakunowskiej i goœci, oraz czêœæ artystyczna. Ale pani dyrektor, grono pe-
dagogiczne i sami uczniowie, ju¿ zapowiadaj¹ dalsze imprezy, siêgaj¹ce a¿ do 16
czerwca 2007 roku, kiedy odbêdzie siê zjazd absolwentów. A do tego czasu? M.in.
na okres listopad 2006 – maj 2007 zaplanowane jest odwiedzanie miejsc zwi¹za-
nych z patronk¹ szko³y. S¹dz¹c z wieloœci takich miejsc – od  Pary¿a do USA (patrz
ni¿ej) – przysz³oœæ zapowiada siê obiecuj¹co. 

Tak siê z³o¿y³o, ¿e dzieñ wczeœniej, a wiêc 6 listopada, czyli w 139 rocznicê uro-
dzin Marii Sk³odowskiej-Curie (1867), w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewi-
cza na Rynku Warszawskiej Starówki, odby³a siê promocja jej ksi¹¿ki pt. „Auto-
biografia i Wspomnienia o Piotrze Curie” w wersji polskiej i francuskiej. I o ile
rocznica, która sk³oni³a Muzeum Literatury do zorganizowania promocji wspo-
mnianej ksi¹¿ki, nie by³a „okr¹g³a”, o tyle rocznica œmierci Piotra Curie, co do ro-
ku, „okr¹g³¹” jest. Piotr Curie, bowiem zmar³ tragicznie 19 kwietnia 1906 roku,
czyli 100 lat temu. Tragizm i – podkreœlmy - bezsensownoœæ jego œmierci polega-
³a na tym, ¿e po wyjœciu z zebrania Zrzeszenia Profesorów Wydzia³u Matematycz-
no-Przyrodniczego Sorbony,  przechodzi³ on przez ulicê Dauphine. „W tym mo-
mencie – pisze Maria – najecha³ na niego tocz¹cy siê od strony Pont-Neuf wóz
ciê¿arowy. Piotr wpad³ pod jego ko³a. Wskutek zgniecenia czaszki nast¹pi³a na-
tychmiastowa œmieræ”. By³o to w trzy lata po przyznaniu Piotrowi, Marii Sk³odow-
skiej-Curie i Henri Becqerelowi, jej profesorowi, nagrody Nobla z fizyki. Piotr mia³
wówczas 47 lat.

Ksi¹¿ka Marii zosta³a wydana po polsku i po francusku nak³adem Domu  Wydaw-
niczo-Promocyjnego GAL, Warszawa. Jej historia jest znamienna.

W 1911 roku Maria Curie, ju¿ sama, otrzyma³a nagrodê Nobla z chemii i w ten
sposób sta³a siê jedyn¹ (i to do dnia dzisiejszego!) kobiet¹ tak przez areopag no-
blowski uhonorowan¹. A teraz oddajmy g³os autorce wstêpu do obu wersji - polskiej
i francuskiej – ksi¹¿ki, Ma³gorzacie Sobczak-Marciniak, dyrektor Muzeum Marii
Sk³odowskiej-Curie w Warszawie. „Pierwsze wydanie ksi¹¿ki Marii ‘Autobiografia
i Wspomnienia o Piotrze Curie’ – stwierdza ona – ukaza³o siê w jêzyku angielskim
w 1923 roku. Ksi¹¿ka zosta³a napisana przez Mariê na proœbê Amerykanki, pani
W.B. Meloney – dziennikarki i organizatorki obydwu podró¿y uczonej do Stanów
Zjednoczonych (1921 i 1929). Meloney uwa¿a³a, ¿e Madame Curie powinna czymœ
odwzajemniæ siê kobietom amerykañskim za ich pomoc i hojnoœæ. Przypomnijmy, ¿e
celem jej pierwszej podró¿y do USA by³o znalezienie œrodków na wyposa¿enie In-
stytutu Radowego w Pary¿u w aparaturê i rad, drugiej zaœ – wybudowanie Instytu-
tu Radowego w Warszawie. Cele te poruszy³y Amerykanki”. I oba ziœci³y siê.

W czasie pierwszego pobytu w USA, Maria otrzyma³a jeden gram radu od kobiet
amerykañskich, które zebra³y odpowiednie œrodki w ramach Funduszu Radowego.
Maria zosta³a przyjêta w Bia³ym Domu przez prezydenta Warrena Gamaliela Har-
dinga, który, jak pisze, „przemówi³ do mnie ciep³ymi i wznios³ymi s³owami”, i który
wrêczy³ jej certyfikat przekazania owego grama radu. 

A teraz o dalszych losach samej ksi¹¿ki Marii. W rok po wydaniu jej po angiel-
sku, ukaza³a siê w Pary¿u po francusku TYLKO CZÊŒÆ POŒWIÊCONA PIOTROWI.
Francuski wydawca nie uzna³ za potrzebne wydania po francusku samej „Auto-
biografii”. A wiêc dopiero teraz, w wydawnictwie GAL, publikowana jest ona –
w t³umaczeniu Witolda Konstantego Pietrzaka – po raz pierwszy po francusku.
Czyli w drugim jêzyku ojczystym Marii, z mê¿a Curie. 

Zygmunt Broniarek

REKLAMA REKLAMA

�� Strzy¿enie – 10 z³. 
��Modelowanie + strzy¿enie

od 20 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 30 z³.
�� Manicure – 10 z³, 

tipsy – 40 z³.
Niedziela od godz. 11.00
� Tipsy – 30 z³, 
� Manicure – 5 z³, 
� Strzy¿enie

+ modelowanie – 15 z³
Atrakcyjne ceny na inne us³ugi!

al. Waszyngtona 67
tel. 022 870−43−73;

0605−610−202

Centrum TCentrum Technikechnik
FryzjerskichFryzjerskich

Pan Eustachy Mordziak poznawa³ i jednoczeœnie nie poznawa³
Kazimierza G³ówkê, swojego znajomego. Kazimierz, na co dzieñ cy-
nik z szyderczym wyrazem twarzy, zawsze gotowy do jakiejœ k¹œliwej
uwagi, tym razem wygl¹da³ jak rozanielony. 

- Dzieñ dobry panie Kaziu. Z daleka widaæ, ¿e pana jakieœ du¿e
szczêœcie spotka³o.

- A tak, panie Eustachy, a tak. Raz na kilka lat doznajê takiego
uczucia… Trwaj chwilo! 

- To znaczy – raz na ile lat?
- To zale¿y.
- Od czego?
- Od kalendarza wyborczego… 
Pana Eustachego wbi³o w ziemiê. ¯eby wybory z normalnego

cz³owieka zrobi³y to, co zrobi³y z pana G³ówki? 
- Urna, kurna? – zapyta³ nie wierz¹c w³asnym uszom?
- A tak! A tak! Czy nie odczuwa pan, panie Eustachy, ilu ludzi na

raz kocha pana wtedy szczerze, ilu ludzi chcia³oby panu nieba przy-
chyliæ? Panu i tylko panu. Chcesz pan ulicê – proszê bardzo! Ka-
sprowy Wierch przenieœæ na Goc³awek, a Jeziorko Kamionkowskie
zast¹piæ Ba³tykiem? – ile¿ to roboty… Wszystko dla pana! Bo pan je-
steœ pan! Bo wyborca, to nasz pan!…

- Chyba klient…
- Co klient? 
- No, mówi siê: „klient nasz pan”.
- Panie Eustachy, teraz towaru tyle, ¿e najwiêkszy nawet ³achu-

dra, który chce kupiæ æwieræ kilo kaszanki, to te¿ pan. Rozchodzi siê
o to, ¿e tylko z tej racji, ¿e jesteœ pan obywatelem uprawnionym do
g³osowania, ju¿ jesteœ pan. Jako cz³owiek w pe³ni wolny, mo¿esz pan
sobie wybraæ ka¿de w³adze. Teraz dzielnicowe.

- I co wybraliœcie?
- Nie co, tylko kogo. Jak rozumiem, pan nie g³osowa³.

- Nie z³o¿y³o siê. Zreszt¹ nie pójœæ, to te¿ wolny wybór. 
- No, ale teraz pan pójdziesz, teraz najwa¿niejsza dogrywka.

- Miêdzy kim a kim i na co? 
- Miêdzy Ni¹, a Nim. Na prezydenta Warszawy.
- Znaczy siê na dzielnicy ju¿ jest po ptokach?
- Na dzielnicy tak.
- To co mnie, panie Kaziu obchodzi, kto bêdzie wy¿ej? 
- Tak nie mo¿na, panie Eustachy. Demokracja jest po to, ¿eby

z niej korzystaæ. Musisz pan wybraæ. Pan popatrzy, jakie to mi³e
pañstwo, to pañstwo.

- Jakbyœ pan, panie Kaziu startowa³, to mój g³os masz pan w no-
cy o pó³nocy. Bo pan znasz moje problemy. A co Ona, albo On, mo-
g¹ mi zrobiæ, w czem pomóc? Dadz¹ mojej Krysi lepszy stragan?

- Stragan nie, ale mog¹, dajmy na to, podatki zmniejszyæ. 
- Pan chyba naprawdê prze¿ywa jakiœ trudny okres panie Kazi-

mierzu kochany. Mo¿e pójdzie pan do domu, po³o¿y siê trochê, od-
pocznie…

- Co pan, co pan? Pan myœlisz, ¿e mi siê coœ z g³ow¹ porobi³o? 
- Skoro pan wierzysz, ¿e mo¿e byæ taka w³adza, która zmniejszy

podatki ludziom, to ja siê zaczynam powa¿nie o pana martwiæ. 
- Dobra, dobra. Niech pan nie wywraca kota ogonem. Niech pan

pamiêta – dogrywka w niedzielê. Trzeba iœæ. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Trzeba iœæ

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję

wszystkim współmieszkańcom,
którzy oddali na mnie głos.

Dzięki Państwa poparciu
uzyskałem mandat radnego
do Rady Dzielnicy Wawer

m.st. Warszawa
z Okręgu Nr 2

Józef Roszkowski 

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
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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

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

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!”

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

AKADEMIA ZDROWIA
organizuje ZAWODOWE KURSY:

MASA¯U KLASYCZNEGO I LECZNICZEGO
�� INSTRUKTORA AEROBIKU

FRYZJERSKI �� KOSMETYCZNY
STYLIZACJI PAZNOKCI �� BUKIECIARSTWA
Mo¿liwoœæ op³aty w bardzo niskich ratach (od 50 z³)

ZADZWOŃ!
Warszawa, ul. Leszno 21 

tel. 022 862 29 60 
e-mail: warszawa@akademia-zdrowia.pl

www.akademia-zdrowia.pl

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

GROTA
SOLNO−JODOWA

POMAGAMY:
�� w nie¿ytach nosa, krtani, gard³a,

oskrzeli 
�� niedoczynnoœci tarczycy
�� nerwicach, stanach przemêczenia 
�� schorzeniach sercowo-naczyniowych

SUPER PROMOCJA
ŚWIĄTECZNA!!!
ZAPRASZAMY:
ul. Targowa 33/35

Rezerwacja pod numerem: 
670-24-14

czynna pn.-pt. 800-2000

sob. 800-1500 

- Dyrektor Biura Polityki
Spo³ecznej za Lecha Kaczyñ-
skiego, pe³nomocnik w rz¹-
dzie Kazimierza Marcinkie-
wicza, teraz - koordynator
m.st. Warszawy... Jak siê
mam zwracaæ? Dyrektorze?
Ministrze? Wiceprezydencie?

- Daj spokój, znamy siê tyle
lat, przecie¿ wychowaliœmy siê
na Przyczó³ku Grochowskim,
na tym samym podwórku.

- Wolê zapytaæ. W³adza
czêsto odmienia ludzi...

- Bez obaw. Piastuj¹c mini-
sterialny urz¹d pamiêta³em, ¿e
minister pochodzi z ³aciny
i znaczy s³u¿¹cy. 

- To wa¿ne, tym bardziej,
¿e koordynujesz praktycznie
wszystkie dziedziny spo³ecz-
nego ¿ycia stolicy: politykê
zdrowotn¹ i spo³eczn¹, edu-
kacjê, lokalówkê i sport. 

- Ogromna odpowiedzial-
noœæ i ogromne œrodki... Pra-
wie po³owa warszawskiego bu-
d¿etu. Lubiê swoj¹ urzêdnicz¹
pracê i staram siê j¹ wykony-
waæ dobrze. Moje dzia³ania,
decyzje, s¹ przejrzyste i konse-
kwentne. A do ka¿dego cz³o-
wieka, tak¿e do osób nieza-
mo¿nych, bezrobotnych i uza-
le¿nionych, podchodzê z sza-
cunkiem. 

- Wspomnia³eœ o bud¿ecie –
opozycja oskar¿a sto³eczn¹
prezydenturê Lecha Kaczyñ-
skiego o to, ¿e by³y odpowie-
dnie œrodki finansowe, a brak
jest inwestycji...

- Odnoszê wra¿enie, ¿e ¿yje-
my w dwóch œwiatach. Jest

œwiat rzeczywisty i œwiat wyo-
bra¿eñ. W rzeczywistym,
w podleg³ych mi obecnie dzie-
dzinach, zainwestowaliœmy
w tej kadencji oko³o 800 mln
z³. Jestem samorz¹dowcem od
1990 r. i wiem, ¿e nigdy nie in-
westowano tak du¿ych œrod-
ków. Owszem, nie ma Mostu
Pó³nocnego. Powinien byæ
i trzeba zrobiæ wszystko, aby
powsta³ jak najszybciej, ale nie
mo¿na negowaæ na przyk³ad
wybudowania w czasie tej ka-
dencji 100 przyszkolnych
obiektów sportowych! Ca³y
czas budowano metro. Wyre-
montowano wiele ulic. Du¿o
inwestowaliœmy w oœwiatê,
edukacjê, zdrowie. Dzisiaj ma-
my najlepsze w Polsce szko³y,
a miejskie szpitale s¹ lepiej
wyposa¿one od szpitali kli-
nicznych! Remontowano pla-
cówki zdrowotne. Przypomnij-
my sobie, jak kilka lat temu

wygl¹da³a przychodnia na Go-
c³awiu – olbrzymi bunkier.
Dziœ jest po termomoderniza-
cji. A jak wygl¹da³ Urz¹d Pra-
cy przy ul Grochowskiej? Te-
raz jest skomputeryzowany
i zosta³o dobudowane nowe
skrzyd³o.

- Jakimi inwestycjami zaj-
mowa³eœ siê ostatnio, po objê-
ciu prezydentury przez Kazi-
mierza Marcinkiewicza?

- Na przyk³ad pilotowa³em
sprawê budowy Szpitala Po³u-
dniowego na Ursynowie, czy
iluminacjê koœcio³a przy pl.
Szembeka. Prawobrze¿na War-
szawa ma niewiele miejsc,
które stanowi¹ o jej obliczu. Pl.
Szembeka mo¿e staæ siê w³a-
œnie takim czarownym miej-
scem, które bêdzie przyci¹ga³o
mieszkañców. Ostatnio wzro-
s³o zainteresowanie ¿³obkami.
Razem z prezydentem Marcin-
kiewiczem rozwa¿amy budowê
w Wawrze przedszkola wraz ze
¿³obkiem. Podobn¹ potrzebê
sygnalizuj¹ mieszkañcy Rem-
bertowa.

- Nadal mieszkasz na Przy-
czó³ku Grochowskim?

- Tu¿ obok. Na granicy Gro-
chowa z Goc³awiem, ale moja
córka, Zuza, chodzi do tego sa-
mego przedszkola, do którego ja
chodzi³em. Niedawno by³em na
35-leciu swojej podstawówki.

- W otoczeniu prezydenta
Marcinkiewicza jest wiele
osób zwi¹zanych z prawo-
brze¿n¹ Warszaw¹. Prezy-
dent mówi, ¿e pomagaj¹ mu
w lepszym zrozumieniu pro-
blemów tej czêœci miasta. Ty
bez w¹tpienia jesteœ postrze-
gany jako jeden z najbar-
dziej kompetentnych i do-
œwiadczonych urzêdników
samorz¹dowych...

- No có¿, zdarza siê, ¿e cza-
sami, jeœli mamy jak¹œ ró¿ni-
cê zdañ, u¿ywam argumentu,
¿e to ja od 16 lat jestem
w warszawskim samorz¹-
dzie... A tak na serio - znako-
micie siê z nim wspó³pracuje.
Jest œwietnie zorganizowany
i bardzo decyzyjny. Konkret-
ne sprawy, œcis³e role i obsza-
ry dzia³ania. Czyta wszystkie
przygotowane przez nas notat-
ki i pisma. B³yskawicznie
uczy siê miasta. Wieczorem
sygnalizujemy jakiœ temat,
a rano ju¿ ma wszystko prze-
myœlane i dyskutujemy o kon-
kretnych rozwi¹zaniach. Chy-
ba w ogóle nie sypia.

- Na koniec nawi¹¿ê do wy-
borów – co wed³ug ciebie da-
je Marcinkiewiczowi przewa-
gê nad konkurentk¹?

- Prezydent to twardy nego-
cjator, ale w trudnych sytua-
cjach potrafi znaleŸæ wyjœcie,
które jest wspólnym, kompro-
misowym rozwi¹zaniem. No
i na pewno znacznie ³atwiej bê-
dzie mu porozumieæ siê w spra-
wie pozyskiwania œrodków od
organów wojewódzkich i rz¹-
dowych. A ta wspó³praca jest
bardzo wa¿na, bo w grê wcho-
dz¹ olbrzymie œrodki dla War-
szawy – obwodnica, metro, Sta-
dion Narodowy. A nie da siê in-
westowaæ œrodków, jeœli siê ich
wczeœniej nie pozyska.

- Wiesz, ¿e jesteœ jednym
z najlepiej ocenianych przez
media urzêdników samorz¹-
dowych? Nawet niechêtne
PiS-owi media i prasa bulwa-
rowa wyra¿aj¹ siê o tobie
i twojej pracy bardzo pozy-
tywnie...

- To niebezpieczne (œmiech).
- Ale dobrze rokuje miastu

i œwiadczy o tym, ¿e Kazi-
mierz Marcinkiewicz doko-
na³ trafnego wyboru wskazu-
j¹c Ciebie, jako przysz³ego
wiceprezydenta Warszawy.

(Nie)paradoxalny jubileusz
W czwartek 16 listopada mia³y miejsce ob-
chody 15-lecia LXXII Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego im. Jakuba Jasiñskiego. Ju¿ od progu
licznych goœci witali uczniowie szko³y i prze-
jêta pani dyrektor Bo¿ena Kozak.

LXXII Liceum Ogólnokszta³c¹ce zosta³o powo³ane do ¿y-
cia w 1991 roku przez Kuratora Oœwiaty i Wychowania W³o-
dzimierza Paszyñskiego. Imiê Jakuba Jasiñskiego nadano
liceum 4 listopada 1992 roku. Pocz¹tkowo szko³a kszta³ci³a
w dwóch kierunkach – matematyczno-informatycznym i ogól-
nym. Dziœ ponad 500 uczniów kszta³ci siê w siedmiu typach
klas. Szko³a oferuje wymiany miêdzynarodowe i ciekawe zajê-
cia pozalekcyjne. 

Nauczyciele, zmotywowani du¿¹ wra¿liwoœci¹ artystyczn¹
i spo³eczn¹ uczniów, organizuj¹ spotkania z ciekawymi ludŸmi ze
œwiata sztuki oraz do wspó³pracy z aktorami. Ju¿ od ponad dzie-
siêciu lat w szkole dzia³a teatr Paradox. Kilku absolwentów studiu-
je obecnie w Akademii Teatralnej, a a¿ 80% podejmuje studia na
innych uczelniach wy¿szych. Chêtnie odwiedzaj¹ oni dawne li-
ceum. ¯yczymy dalszych sukcesów! Baga

Minister znaczy służący
Adam Rosiñski rozmawia z Paw³em Wypychem
koordynatorem m.st. Warszawy, kandydatem
Kazimierza Marcinkiewicza na wiceprezydenta
stolicy.

22 listopada odby³o
siê nadanie Szkole
Podstawowej nr 72
przy ul. M. Paca
imienia „Przyjació³
G r o c h o w a ” .
W znacznym stop-
niu do wyboru tego
w³aœnie imienia
przyczyni³a siê wie-
loletnia przyjaŸñ
pracowników pla-
cówki z Henrykiem
Wierzchowskim –
autorytetem w dzie-
dzinie historii Pragi.

Imiê szko³y jest ho³dem z³o-
¿onym tym wszystkim, którzy
upodobali sobie to miejsce, pra-
cuj¹ w nim i bêd¹ pracowaæ
w przysz³oœci. Bardzo istotnym

elementem szkolnego œwiêta jest
pami¹tkowy sztandar ufundowa-
ny przez rodziców. Ka¿da sk³ad-
ka ma w tej kwestii symboliczne
znaczenie, niezale¿nie od wyso-
koœci ofiarowanej kwoty. Bêd¹
na nim widnia³y nazwy czterech
najistotniejszych wartoœci wpa-
janych przez szko³ê – ojczyzna,
szko³a, rodzina, przyjaŸñ.

Szko³a ma za sob¹ bogat¹ hi-
storiê, w jej murach goœcili ksi¹dz
i poeta Jan Twardowski, kolek-
cjoner pami¹tek o Warszawie Le-
szek Bia³kowski, a tak¿e Danuta
Szmit Zawierucha – autorka pu-
blikacji o stolicy. Podczas uroczy-
stoœci uczniowie zaœpiewali
Hymn Grochowa, którego refren,
autorstwa Emilii Pacek, brzmi:”
I pamiêtaj, pamiêtaj, kto Ciê ksz-
ta³ci³, wychowa³, byœ Ty tak¿e siê
kiedyœ w czyimœ sercu zachowa³”.

(ag)

Szko³a (nie)jedno ma imiê
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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

CENTRUM EDUKACJI
Szkolenie z dotacji Unii Europejskiej

P³acisz tylko 50%!
� Kelnersko−barmańskie �
M³odzie¿, studenci, bezrobotni

do 25 r. ¿ycia
Gwarancja pracy w hotelach

„Novotel”
tel. 022 870−48−86

www.firmoskop.pl/centrum

A N T E N Y
� Autoryzacja CYFRA+, Polsat, N
� Promocja dekoder Polsatu za 99 z³ 

i 9,9 z³/m-c
� Satelity bez op³at 650 programów

w tym 15 polskich (Polonia, TRWAM)
� Anteny TV – naziemne

Sprzeda¿, monta¿, 
naprawa, gwarancja!

„LEMAG” W-wa ul. Br. Czecha 29
tel. 022 815-47-25; 0501-123-566 



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 5 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

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! UDANE ZAKUPY BLISKO DOMU
Zapraszamy do pawilonu handlowego nr 22 

ul. Szaserów 124 po modernizacji
Stworzyliœmy nowoczesne centrum zakupów
�� du¿a sala sprzeda¿owa
�� nowa aran¿acja i wyposa¿enie
�� zmieniony wystrój �� klimatyzacja
�� bogaty wybór towarów,

w tym towarów ekologicznych

CODZIENNIE PROMOCJE WIELU ARTYKU£ÓW
Specjalna oferta miêsa i wêdlin

w stoisku firmowym „Sto³u Polskiego”
Godziny pracy w dni powszednie 6.00-20.00

w soboty 7.00-15.00
Podczas zakupów w sklepie mo¿na dokonaæ zap³aty za domowe 

rachunki i do³adowaæ telefony komórkowe wszystkich sieci.
Przyjmujemy karty p³atnicze oraz bony SODEXHO i BONUS

Realizujemy Karty Klienta Spo³em z 3% rabatem na wszystkie towary

OKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

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

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

RATY
0%

REKLAMA REKLAMA

KATAR, KASZEL, NIEKOŃCZĄCE SIĘ INFEKCJE
MOŻEMY CI POMÓC!

Regularne wizyty w jaskini wspomagaj¹ leczenie
schorzeñ uk³adu oddechowego od zwyk³ego kataru
poprzez ostre i przewlek³e infekcje nosa, uszu, zatok,
krtani i oskrzeli po stres i nadciœnienie. 
Solankowy mikroklimat pobudza do pracy system immunologiczny,
oraz wp³ywa korzystnie na ca³y organizm.
Lekarze polecaj¹ jaskinie solno-jodowe w celach leczniczych i profilaktycznych.
Czynna 7 dni w tygodniu, wizyty po wczeœniejszej telefonicznej rezerwacji
od pon. do pt. 1200-1800,  sob. niedz. od 1100 do 1400

Jaskinia solno-jodowa GALOS tel. 022 673-48-93 ul. Czerwonych Beretów 14 

Szembek ożył!
Zdaje siê, ¿e Bazar Szembeka trafi³ z kolejn¹
inwestycj¹. Otó¿ na piêtrze pawilonu handlo-
wego zosta³a niedawno otwarta sala zabaw
dla dzieci.

W minionej kadencji na Pradze Po³udnie powsta³o kilka atrak-
cyjnych dla dzieci i m³odzie¿y miejsc, w których nasi milusiñscy
mog¹ siê wyszaleæ. Mowa o przyszkolnych obiektach sportowych
i Parku OPAK. Ale dzielnica czeka te¿ na inicjatywy firm i przed-
siêbiorców zajmuj¹cych siê rozrywkow¹ bran¿¹ dzieciêc¹. W po-
równaniu do dzia³alnoœci samorz¹du tych inicjatyw by³o niewiele.
Z tym wiêkszym zadowoleniem nale¿y odnotowaæ otwarcie nowej
sali zabaw dla dzieci w budynku Bazaru Szembeka. 

Szembek o¿y³! - kolorowe baseny z pi³kami, zje¿d¿alnie, ele-
menty do wspinania i skakania, radosny gwar szczêœliwych dzie-
ci... 

Cieszy nas to tym bardziej, ¿e przez najbli¿sze miesi¹ce nie
wiadomo, czy aura bêdzie sprzyja³a zabawom na œwie¿ym po-
wietrzu. Warto najm³odszym organizowaæ takie miejsca rozryw-
ki, a na pierwszy rzut oka sala zabaw na Szembeku wygl¹da na
bardzo atrakcyjn¹, nowoczesn¹ i bezpieczn¹. Dziœ tylko sygnali-
zujemy dzieciom i rodzicom, ¿e maj¹ nowe miejsce zabaw. Do
wydania nastêpnego numeru postaramy siê dowiedzieæ o sali
czegoœ wiêcej i tymi informacjami na pewno podzielimy siê
z Czytelnikami.

Magda K.

To miejsce dla dzieci z ro-
dzin rozbitych, patologicznych
czy te¿ niewydolnych wycho-
wawczo; z domów, w których
brak mi³oœci, zrozumienia, cie-
p³a. Tu znajd¹ profesjonaln¹
opiekê, opart¹ na pozytywnych
wzorcach pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹: oœrodek prowadzi inter-
nat i mimo zawirowañ ¿ycio-
wych mo¿na tu skoñczyæ gimna-
zjum, przedtem odnajduj¹c w³a-
œciw¹ drogê do siebie samego...

Srebrny jubileusz 25-lecia
placówki zgromadzi³ blisko
dwustu goœci, od przedstawi-
cieli w³adz po ¿ywo zaintereso-
wanych domem szczodrych
sponsorów, ale zw³aszcza – ab-
solwentów. Odnajdowanie siê
po latach, zw³aszcza w murach
starannie wyremontowanego,
nowoczesnego dziœ Domu po-
³o¿onego w piêknym, sosno-
wym lesie, na wspania³ej uro-
czystoœci, na której nie zabra-
k³o tak¿e emerytowanych peda-
gogów i pracowników – nie za-
pomniano o nikim – by³o wy-
j¹tkow¹ okazj¹ do spojrzenia

wstecz. Wielu wychowanków
z sukcesem przeby³o bardzo
trudn¹ drogê od buntu, konflik-
tów z prawem czy ca³ym œwia-
tem do ¿ycia porz¹dnego, sta-
bilnego, opartego na bezpiecz-
nych podstawach. Niektórzy
nawet przyprowadzili w³asne
dzieci – wracali przecie¿ do
swojego Domu!

„Domem na Trakcie” zarz¹-
dza dyrektor Justyna Ciara,

laureatka ubieg³orocznej na-
grody Prezydenta Warszawy.
Pod jej adresem skierowano
wiele ciep³ych s³ów i podziê-
kowañ, nie zapomniano te¿
o innych, zaanga¿owanych
w pracê z wychowankami.

Tu korzysta siê ze wszyst-
kich mo¿liwoœci, by pomóc
dzieciakom (szczegó³y: www.
domnatrakcie.neostrada.pl):
Jest biblioteka, si³ownia, boi-
sko, a tak¿e rozleg³y teren re-
kreacyjny. Jest te¿ domowa
kuchenka, w której mo¿na so-
bie coœ samodzielnie przygoto-
waæ, niezale¿nie od sto³ówki.
Wolny czas to „Têcza uœmie-
chu” – program zajêæ manual-

no – plastycznych (piêkne de-
koracje rocznicowe!), zajêcia
z asertywnoœci, „Dziwierz” –
zajêcia teatralno-terapeutycz-
ne, Klub Mi³oœników Filmu,
terapia pedagogiczna czy ko³o
teatralno – muzyczne, które
przygotowa³o ¿ywio³ow¹
czêœæ artystyczn¹, oklaskiwan¹
przez rozentuzjazmowan¹ wi-
downiê. Oœrodek wspó³pracuje
z wieloma placówkami i insty-
tucjami, a od 15 lat z podobn¹
placówk¹ w Niemczech: -
Próbujemy budowaæ nasz¹
przyjaŸñ bez cieni przesz³oœci.
Oko³o 40 spotkañ po obu stro-
nach granicy owocuje nie tylko
lepsz¹ znajomoœci¹ niemiec-
kiego, ale te¿ poznawaniem
œwiata i niezapomnianymi
przyjaŸniami. 

Wychowankowie „Domu na
Trakcie” gor¹co zapewniali
m³odzie¿, ¿e warto daæ sobie
pomóc, ale chyba wcale nie
trzeba by³o jej do tego przeko-
nywaæ. To dla wielu z nich
pierwszy w ¿yciu zwyczajny,
bezpieczny dom, w którym
mo¿na znaleŸæ zrozumienie,
oparcie, k¹t dla siebie. Dom,
w którym mo¿na zobaczyæ sie-
bie naprawdê i dostrzec œwia-
te³ko nadziei na dobre ¿ycie.
Dom, w którym mo¿na ¿yæ
zwyczajnie i ciekawie, czyli -
normalnie. eGo

Dom na Trakcie – dom prawdziwy
Æwieræ wieku to szmat czasu. Zw³aszcza, jeœli
jest wykorzystany tak dobrze jak ten, który mi-
n¹³ od za³o¿enia 17 listopada 1981r. M³odzie¿o-
wego Oœrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Trakt
Lubelski, nosz¹cego obecnie imiê wielce za-
s³u¿onego prof. Stanis³awa Jedlewskiego,
a zwanego po prostu: „Domem na Trakcie”. 

Fundusz szuka… 40 milionów
Mazowiecki Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia szuka...

czterdziestu milionów z³otych. Urzêdnicy zapewniaj¹, ¿e pieni¹dze
siê znajd¹, ale na razie nie ma kontraktów na us³ugi medyczne. 

Na podpisanie kontraktu ze szpitalami na grudzieñ, zosta³ tylko
tydzieñ. Tymczasem ¿aden z dziewiêædziesiêciu mazowieckich
szpitali jeszcze go nie zawar³.

Narodowy Fundusz Zdrowia liczy, ¿e pieniêdzy ze sk³adek
zdrowotnych przybêdzie, bo spada bezrobocie - ale pewnoœci
nie ma. W ostatecznoœci sytuacjê mo¿e uratowaæ specjalna re-
zerwa. 

Pieniêdzy brakuje, bo s³u¿ba zdrowia dosta³a z bud¿etu pañ-
stwa na ten rok 8% mniej œrodków, ni¿ w roku ubieg³ym. Tym-
czasem do listopada szpitale wykona³y wiêcej zabiegów i opera-
cji, ni¿ w 2005 roku. Do tego dosz³y podwy¿ki dla lekarzy i pie-
lêgniarek. 

(MKP)
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� 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

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

STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA

SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

PŁATNOŚĆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

* 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
0−691−75−50−50

TAPICER

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

SALON
PIELĘGNACJI PSÓW
� Strzy¿enie psów wszystkich ras
� Trymowanie � K¹piele
� Kosmetyki firmy Bio-Groom
� Karmy � Akcesoria

Saska Kêpa
ul. Indyjska 25, róg Argetyñskiej

wjazd od Saskiej lub Lotaryñskiej
tel. 022 616-16-30; 0604-264-543

www.pieknypies.pl

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

W zale¿noœci od
schorzenia naszego
pupila pytamy
w sklepach z arty-
ku³ami zoologiczny-
mi o preparaty wita-
minowe. Czêsto
prosimy sprzedaw-
cê o doradzenie,
który preparat wy-
braæ. Jednak¿e nie
zawsze mo¿emy li-

czyæ na wyczerpuj¹ce informacje. 
Decyduj¹c siê na zakup okreœlonego preparatu

nie sugerujmy siê nazw¹, estetycznym opakowa-
niem, lecz zwróæmy uwagê na sk³ad specyfiku.
To w³aœnie sk³ad pozwoli nam wybraæ odpowie-
dni preparat dla naszego podopiecznego. 

Jednak mo¿e nie wszyscy wiedz¹, jakie objawy
towarzysz¹ niedoborom poszczególnych witamin
i sk³adników mineralnych.

Wit. A - brak adaptacji
oka do widzenia w ciemno-
œci tzw. nocna œlepota.
K³opoty okulistyczne takie
jak: rozmiêkczanie rogówki
nastêpnie jej wysuszenie
i zrogowacenie. W niedobo-
rach tej witaminy mog¹ po-
jawiæ siê tak¿e zaburzenie
przewodu pokarmowego,
a tak¿e zmiany chorobowe
w oskrzelach, drogach rod-
nych i b³onach œluzowych
oczu. Wit. B1 - w niedobo-
rach tej witaminy nastêpuje
uszkodzenie tkanki nerwo-
wej, czego czêstym nastêpstwem jest zapalenie
wielonerwowe, nerwobóle, niedow³ady, brak
apetytu, wymioty, luŸne stolce. Wit. B2 - niedo-
bory powoduj¹ obrzêki koñczyn, g³owy i okoli-
cy uszu. Zwierzê wykazuje du¿¹ podatnoœæ do
wyst¹pienia zaburzeñ neurologicznych. Wit. PP
- przy jej braku dochodzi do sczernienia jêzyka,
silnych zapaleñ skóry z nadmiernym ³uszcze-
niem siê naskórka, niekiedy nawet z jej martwi-
c¹. Jêzyk staje siê bolesny, zaczerwieniony, na-
wet popêkany i bardzo bolesny. Zwierzê wyka-
zuje brak koncentracji i kojarzenia. Staje siê ner-
wowe, nadmiernie pobudzone. Wit. H - przy
niedostatku tej witaminy pojawiaj¹ siê zaburze-
nia ow³osienia. Skóra ³atwo ulega stanom zapal-
nym szczególnie w miejscach s³abo ow³osio-
nych, co jest szczególnie widoczne w okolicy
pachwin zwierzêcia. Zwierzêta czêsto wykazuj¹
spadek ciê¿aru cia³a, bóle miêœniowe, okresowe
kulawizny. 

Kwas pantotenowy - jego niedobory objawia-
j¹ zaburzeniami wytwarzania barwnika w³osów
i zaburzeniami neurologicznymi. Kwas foliowy -
przy jego niedostatku wystêpuj¹ nie¿yty przewo-
du pokarmowego, d³ugotrwa³e luŸne stolce, nie-
dokrwistoœæ i anemia. Wit. B12 - okreœlana jest

czêsto jako czynnik przeciwanemiczny. Objawem
jej niedostatku jest anemia z³oœliwa. Cholina - jej
niedobory prowadz¹ pocz¹tkowo do st³uszczenia
w¹troby i jeœli sytuacja nie zostanie szybko wy-
równana, w konsekwencji dochodzi do marskoœci
w¹troby. Inozytol - jego niedostateczna poda¿ to
zahamowanie wzrostu, k³opoty z laktacj¹ karmi¹-
cych zwierz¹t, niebezpieczny spadek perystaltyki
jelit. Wit. C - sztandarowym objawem niedoboru
tej witaminy s¹ owrzodzenia i krwawienia dzi¹-
se³. Pojawiaæ siê te¿ mog¹ krwawienia do tkanki
podskórnej i okostnej. Wszelkie powsta³e rany
goj¹ siê d³ugotrwale i maj¹ sk³onnoœæ do wtór-
nych zaka¿eñ. Wygl¹d skóry przypomina „tarkê”.
Widoczne jest znaczne rogowacenie i z³uszczanie
nab³onków. 

Wit. D - tu równie¿ sztandarowym przyk³adem
jest krzywica. Wit. E - niedobory tej witaminy to
k³opoty z uk³adem rozrodczym – zanik j¹der
u samców, utrata ruchliwoœci plemników i zdol-

noœci do zap³odnienia, zanik
nab³onka nasieniotwórczego.
Wit. K - braki tej witaminy
to objawy skazy krwotocznej
i rozliczne, rozleg³e krwa-
wienia. Wit. P - niedostatki
tej witaminy objawiaj¹ siê
wzrostem przepuszczalnoœci
naczyñ, co w konsekwencji
prowadzi do krwotocznoœci.
Wit. F - objawy niedoboru to
opóŸnienie i zahamowanie
wzrostu, k³opoty dermatolo-
giczne, zwyrodnienie nerek
i ró¿nego rodzaju dysfunkcje
uk³adu rozrodczego.

Decyduj¹c siê na zakup
okreœlonego specyfiku musimy tak¿e zwróciæ
uwagê na obecnoœæ w jego sk³adzie zwi¹zków
mineralnych zawieraj¹cych sód, potas, wapñ, ma-
gnez, siarkê i fosfor. Musi on tak¿e zawieraæ
w swoim sk³adzie tzw. pierwiastki œladowe tj. ¿e-
lazo, miedŸ, mangan, kobalt, cynk, jod, brom, 
fluor, krzem i glin.

Warto tak¿e pamiêtaæ o tym, by wybieraæ pre-
paraty uznanych producentów. Jest to bowiem
pewnego rodzaju gwarancja, ¿e wewn¹trz opako-
wania jest rzeczywiœcie to, co zosta³o umieszczo-
ne na etykiecie.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Preparaty witaminowe

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

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

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

sobota: 9.00-14.00, 
niedziela: umówione wizyty

Zmar³a przed szeœciu laty ja-
ko ponad osiemdziesiêcioletnia
pani, zostawi³a mocny œlad
w sercach swoich wychowan-
ków z kilku szkó³, zw³aszcza
z praskich liceów: XXIII LO
im. M. Sk³odowskiej-Curie i IV
LO im. A. Mickiewicza,
z którym by³a zwi¹zana najd³u-
¿ej i najserdeczniej.

Charyzmatyczny pedagog,
wspó³organizatorka „Solidar-
noœci” pracowników oœwiaty
i wychowania, Jadwiga Wasi-
lewska Jantar podczas wojny
uczy³a na tajnych kompletach

a po wyzwoleniu popularyzo-
wa³a „odk³aman¹ wiedzê”
o Polsce i œwiecie, prowadz¹c
a¿ do 1992 roku seminarium
dla nauczycieli z ca³ej Polski.
Ogromnie zaanga¿owana,
wspó³tworzy³a „Solidarnoœæ”
i jej struktury, anga¿uj¹c siê te¿
w pomoc internowanym,
wspieranie strajkuj¹cych, obro-
nê represjonowanych. Jak
mówi³ Jan Pawe³ II: „Cz³owiek
jest wielki nie przez to, co po-
siada ale przez to, jaki jest; nie
przez to, co ma ale przez to, jak
siê tym dzieli”.

W uznaniu zas³ug Jadwiga
Wasilewska Jantar zosta³a
odznaczona Krzy¿em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski
i Medalem Edukacji Narodo-
wej. Przed Jej skromnym, czar-
no-bia³ym zdjêciem tego dnia
chyli³y siê z³otem haftowane
sztandary: „Solidarnoœci”,
zwieñczony or³em w koronie
i szkolny, z herbem Warszawy. 

Inicjatork¹ przedsiêwziêcia
jest Wanda Krajewska-Hof-
man, której niestrudzonym za-
biegom i wytrwa³oœci szko³a
zawdziêcza tê piêkn¹ pami¹tkê.
W ho³dzie dla niezwyk³ego
cz³owieka poruszy³a wiele serc
i pamiêci, doprowadzaj¹c swo-
j¹ szlachetn¹ inicjatywê do
szczêœliwego fina³u. 

Pani Profesor Jadwiga Wasi-
lewska Jantar, nauczycielka kil-
ku pokoleñ praskiej m³odzie¿y,
spoczywa na Starych Pow¹z-
kach, kwatera 99. 

KaJa

PANI OD FIZYKI
Ka¿dy mia³ w ¿yciu swojego niezapomniane-
go nauczyciela, jednak t³umy, jakie pojawi³y
siê 27 paŸdziernika br. w IV Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Adama Mickiewicza na od-
s³oniêciu tablicy poœwiêconej pani Jadwidze
Wasilewskiej Jantar oddawa³y ho³d komuœ
naprawdê wyj¹tkowemu. 

90 LAT MINÊ£O!
W sobotê, 11 listopada, obchodzono 90. rocz-

nicê przy³¹czenia Grochowa do Warszawy
oraz utworzenia Towarzystwa Przyjació³ Gro-
chowa. Uroczystoœæ odby³a siê w Gimnazjum
nr 24 przy ul. Kobielskiej.

Ten wyj¹tkowy dzieñ rozpoczêto Msz¹
Œwiêt¹ w koœciele pw. Nawrócenia Œw. Paw³a
Aposto³a, podczas której zosta³a poœwiêcona

replika sztandaru grochowskiego oddzia³u
TPW. 

– Wierzymy, ¿e uczniowie naszej szko³y poznaj¹c
bli¿ej dzieje miejsca w którym mieszkaj¹, w którym
siê ucz¹, stan¹ siê w przysz³oœci odpowiedzialnymi
mieszkañcami prawobrze¿nej Warszawy – mówi³a
Ewa Ró¿ycka, dyrektor gimnazjum. 

Wyg³oszone zosta³y dwa referaty naukowe do-
tycz¹ce historii Grochowa. Sobotnie uroczystoœci
by³y jednoczeœnie podsumowaniem konkursu
plastyczno-literackiego „Moje miasto i region s¹
piêkne”. Aga B.
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AUTO/sprzedam

� Ford Escort 1,6 D, 85 r., stan
dobry – tanio. 

Tel. 022 818-02-41 po 16-tej

KUPIĘ

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

0501-050-948
� Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 

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

SPRZEDAM

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

MEDYCZNE

RAMKA
� Blokery, Esperal, odtrucia. 
Tel. 022 671-15-79, 022 613-98-37
� Jaskinia Solna - masa¿e. 

Tel. 022 673-48-93
� Medyczna pielêgnacja stóp -
równie¿ diabetycy.

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� Angielski. Tel. 0691-98-50-34
� Angielski – dzieci, m³odzie¿ -
wieloletnie doœwiadczenie. 

Tel. 0602-44-64-84
� Fortepian, organy – dojazd,
mgr. Tel. 0501-162-175
� J. polski. Tel. 0691-923-889
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Matematyka – 25 z³/60 min.
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567 
� Polski - matura pisemna, pre-
zentacje. Tel. 022 617-62-48; 

0603-911-048
� Szkolenia z zakresu BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95
� Turniejowego tañca polskiego.
Zajêcia we wtorki i czwartki
w godz. 17.00-19.00 w ZS nr 37
Al. St. Zjednoczonych 24. 

Tel. 0606-42-63-83

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� Gara¿ – Saska Kêpa. 
Tel. 0502-208-813

� Podnajmê gabinet lekarzowi,
psychologowi, fizjoterapeucie –
ul. Lucerny. Tel. 0602-673-311

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Lub wynajmê gara¿ ul. Roz-
³ucka. Tel. 0500-123-233

DAM PRACĘ

�Agencja Ochrony Osób i Mienia
„Kobuz” sp. j. przyjmie do pracy
mê¿czyzn od 40 r. ¿ycia w górê,
kobiety – do 35 r. ¿ycia – od zaraz.
Kierownik Tel. 0696-518-491
�Agencja Ochrony zatrudni mê¿-
czyzn do lat 50. Zg³oszenia „Am-
ra” ul. Sosnowskiego 1 w godz.
9.00-14.00. Tel. 022 643-80-99
� ALDIS – ochrona przyjmie
mê¿czyzn, 4-5 z³ netto. 
Tel. 022 720-47-34; 0515-088-711 
� Chcesz zarobiæ – zadzwoñ
wieczorem! Tel. 022 635-20-60
� Firma remontowo-us³ugowa
zatrudni: glazurnika, malarza
i montera p³yt G-K. 

Tel. 022 353-83-32; 
fax.: 022 353-83-33 (1000-1600)

� Poszukujê fryzjerki mêskiej. 
Tel. 022 617-59-98

SZUKAM PRACY

� 40-letni jako kierowca kat. A-E
od 1600-2200.     Tel. 0502-203-994

� M³oda emerytka do sklepu
odzie¿owego. Tel. 0508-560-101

PRAWNE

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

0603-807-481
� KANCELARIA – niedrogie
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

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
�� Do pozyskiwania niezale¿nych
konsultantek Oriflame – bardzo
atrakcyjne warunki. Wczeœniej-
sze doœwiadczenia z MLM mile
widziane. Tel. 022 871-88-00
�� Kryty basen – Radoœæ. 

Tel. 0668-329-779

� Konsultacje dotycz¹ce zwrotu,
zasiedzenia, reprywatyzacji nie-
ruchomoœci dekretowych - sie-
dziba UPR ul. Nowy Œwiat 41,
pon. i czwartki 15.00-17.00. 
Tel. 022 826-74-77; 0606-90-40-67
�� KREDYTY - gotówkowe, hi-
poteczne i samochodowe, lea-
sing. 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
� Profesjonalny kurs kosmetycz-
ny: dogodne p³atnoœci, wykwali-
fikowana kadra, 
zadzwoñ: 022 862-29-60, napisz:
warszawa@akademia-zdrowia.pl
RAMKA

Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny! Ul.
Kawcza 40. Tel. 0600-236-046

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot
mieszkaniowych.

Tel. 022 870-47-89
� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie
nieruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
� Alarmy, kamery, sieci kompu-
terowe. Tel. 0501-123-967
RAMKA
Alko - przeprowadzki, transport -
90 gr./km., meblowozy. 

Tel. 0694-977-485
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zacho-
dnie. Naprawa. 

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

�� ANTENY – RTV - SAT. 
Tel. 022 815-47-25; 

www.lemag-TVSAT.waw.pl
� Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976
� Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Auto-szyby, tanio. Wymiana,
naprawa. Tel. 0508-299-526
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Ch³odnicze – urz¹dzenia – du-
¿e komory i ma³e – sklepowe.
Monta¿, naprawa. 

Tel. 0602-690-141 
�� 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 i alarmy. 
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813

�Elektryczne. Tel. 022 870-27-39;
0502-208-813

� Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 022 810-29-77

� FOCUS SERVICE - naprawa
telewizorów w domu klienta.
Tel.022 613-62-96; 0603-40-90-20
� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórza-
na – us³ugi na miarê, przeróbki,
wszelkie naprawy ul. Zamieniec-
ka 63. Tel. 022 610-23-05
� Futra – szycie, przeróbki ul.
Dokerów 11. Tel. 022 611-96-59
��GAZ, HYDRAULIKA – 24 h.
Naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia. Uprawnienia gazo-
we. 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
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka,
panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 022 671-05-82
� Glazura, g³adŸ, panele, monta¿
mebli. Tel. 022 424-32-07; 

0692-881-945
� Glazura, doœwiadczenie, rze-
telnoœæ. Tel. 022 612-59-98
� G³adŸ, malowanie, panele. 

Tel. 0606-464-453
�� Hydrauliczne. 

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

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

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

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

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

0696-321-228
� Hydrauliczne - 24 h – awarie,
udro¿nienia. Tel. 022 610-72-31
� Hydrauliczne, glazura, malo-
wanie – osobiœcie. 

Tel. 022 671-66-16 po 16.00
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastronomii,
odzie¿ dla agencji ochrony.
P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m¿yñska
158; 04 - 464 W-wa. 

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

� Malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. 022 615-76-97;

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja.
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
� Naprawa pralek i lodówek –
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

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, makula-
turê, st³uczkê. W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel.
022 499-20-62 
�� Poprawki krawieckie – tanio.
ul. Fieldorfa 10/324
� Pralki, lodówki. 

Tel. 022 610-05-30; 
671-80-49; 0601-361-830

� PRANIE DYWANÓW, wyk³a-
dzin, tapicerki bez przemaczania.
Schniêcie 4 godz. Dojazd gratis.
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147 
� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów, ma-
giel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska
22. Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio.   Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
�� REMONTY, przeprowadzki. 

Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
�� STOLARZ - wykona solidnie
- meble, zabudowy, kuchnie, sza-
fy, pawlacze i inne. 
Tel. 022 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
��Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywat-
nych. Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko. Tel.
0507-080-611
� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³a-
danie, cyklinowanie, lakierowanie
– osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
�� ¯aluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery – producent – monta¿,
serwis. Rabat dla emerytów
i rencistów. ul. Komorska 42
godz. 9.00-17.00; 

Tel./fax. 022 870-36-37; 
022 497-98-80; www.rosko.waw.pl
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE
� Logopeda, pedagog, psycholo-
dzy. Pracownia Psychologiczna.
Tel. 022 612-16-60

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

Skup z³omu metali kolorowych.
Stary punkt – nowe ceny!
Ul. Kawcza 40. 

Tel. 0600-236-046

Alko - przeprowadzki, transport
- 90 gr/km., meblowozy. 

Tel. 0694-977-485
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD (bez lodówek)
z³om w ka¿dej postaci, ma-
kulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.

Tel. 022 499-20-62 
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywat-
nych. Sprzeda¿ i monta¿ okien.
Ceny producenta. Rachunki.
Tanio, solidnie, szybko.  

Tel. 0507-080-611

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

„Namys³owska” Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Namys³owska 8

BASEN 
DLA KAŻDEGO

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”)

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 022 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

�� nauka dla dzieci i doros³ych ��
�� challange �� turnieje

Od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godz. 10–13 SUPER CENA! 

20 z³ za godzinê kortu w balonie!

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    
PPPPIIIIEEEENNNNIIIIĄĄĄĄDDDDZZZZEEEE    IIII     CCCCZZZZAAAASSSS!!!!
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wwww    FFFFaaaalllleeeennnniiiiccccyyyy    pppprrrrzzzzyyyy    uuuullll ....     BBBByyyyssssttttrrrrzzzzyyyycccckkkkiiiieeeejjjj     55555555

tttteeeellll .... ::::     888877772222−−−−00002222−−−−88889999;;;;     888877772222−−−−00005555−−−−11112222

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.

REKLAMA REKLAMA
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WARSZAWA

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

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

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

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

przepływy
· badania słuchu
· EEG dla noworodków, dzieci,

dorosłych
· EEG Biofeedback terapia dla dzieci

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

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia 
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

APARATY S£UCHOWE

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

ul. Br. Czecha 39
tel.353−42−50

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

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

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

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

LEPIEJ SŁYSZEĆ
S³abo s³yszysz? Masz problemy z rozumie-
niem mowy? A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³o-
poty ze s³uchem? Przeczytaj, w jaki sposób
zasiêgn¹æ pomocy!

Wiele osób zastanawia siê, czy to ju¿ pora na badanie s³uchu
czy mo¿e krewni i znajomi przesadzaj¹ mówi¹c, ¿e coraz trudniej
jest siê z nimi porozumieæ. A przecie¿ pomiar s³uchu oraz dobór
aparatu jest bezbolesny i bezp³atny. 

Szacuje siê, ¿e problem ubytku s³uchu dotyczy oko³o 10% popu-
lacji. Oznacza to, ¿e problem w Warszawie dotyczy oko³o 200 tys.
osób, choæ z pewnoœci¹ o wiele mniej zdaje sobie z tego sprawê.

Zakup aparatu s³uchowego powinien byæ traktowany jako inwe-
stycja we w³asne zdrowie, dlatego nale¿y staraæ siê wybraæ aparat
s³uchowy, który najlepiej odpowiada potrzebom pacjenta, i to w³a-
œnie, a nie wy³¹cznie cena, powinno wp³yn¹æ na jego ostateczny
wybór.

Pe³en zakres us³ug zwi¹zanych z pomoc¹ osobom niedos³ysz¹-
cym oferuje gabinet audioprotetyczny firmy FONIKON, który mie-
œci siê przy ulicy Br. Czecha 39 (w pobli¿u stacji Warszawa-Wa-
wer). Mo¿na tu zbadaæ s³uch, przymierzyæ oraz zaopatrzyæ siê
w aparat s³uchowy. Przy zakupie aparatu istnieje mo¿liwoœæ sko-
rzystania z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dofi-
nansowania przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹ aparaty s³uchowe renomowanych
firm, u¿ywane przez miliony osób na ca³ym œwiecie, od lat znane
i sprawdzone tak¿e na polskim rynku. Dostêpne w pe³nej gamie
produkty – od analogowych do cyfrowych z systemami sztucznej
inteligencji, od zausznych do wewn¹trzusznych – s¹ do nabycia za
gotówkê lub w atrakcyjnym systemie ratalnym (bez odsetek). Do-
datkowo, na miejscu mo¿na nabyæ wszelkie niezbêdne akcesoria
i dodatki do aparatów s³uchowych, czyli: baterie, wk³adki, œrodki
czyszcz¹ce, itp.

– Niezbêdnym Ÿród³em sukcesu przy doborze aparatu s³uchowe-
go jest zrozumienie potrzeb pacjenta i uwzglêdnienie jego indywi-
dualnego trybu ¿ycia. Staranna analiza oczekiwañ pacjenta umo¿-
liwia zaproponowanie konkretnego rozwi¹zania w postaci nowo-
czesnego aparatu s³uchowego – mówi pan Jacek Kozio³, dyplomo-
wany audioprotetyk z firmy FONIKON.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu audio-
protetycznego firmy Fonikon zapraszaj¹ wszystkich zaintereso-
wanych na bezp³atne badanie s³uchu oraz konsultacjê audio-
protetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Gabinet mieœci siê przy ulicy Br. Czecha 39
(w pobli¿u stacji Warszawa-Wawer), tel. 353-42-50. Godziny
otwarcia: codziennie od 10.00 do 17.30. AS 2006

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

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! 

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

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

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

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

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

Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie,
bogaty program kulturalny oraz szerok¹ 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:

03.12.2006 – 16.12.2006 – 924 z³

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

www.krynica.com.pl/zgoda/

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

Wiosna, lato, jesieñ, zima...
kto z nas nie chcia³by byæ zdro-
wy i szczup³y przez ca³y rok.
Teraz, kiedy dni s¹ krótsze spa-
da nasza aktywnoœæ psycho-fi-
zyczna. Chêtniej jemy ciê¿sze
posi³ki, mniej siê ruszamy. Dla-
tego zawsze po zimie przyby-
wa nam kilka, ca³kiem zbêd-
nych kilogramów. Czy mo¿na
coœ zrobiæ, by nasza zdrowa
i szczup³a sylwetka zachowa³a
siê nie tylko podczas trwania
lata, lecz byœmy byli szczupli
przez ca³y rok? Z myœl¹ o tych,
którzy dbaj¹ o siebie, w gabi-
necie Medical Studio przygoto-
waliœmy specjalny program na
podstawie wielowiekowej tra-
dycji Medycyny Chiñskiej. Do-
wiesz siê z niego jak:

1. utrzymywaæ wysok¹ ener-
getykê np. nerek, 

2. domineralizowaæ orga-
nizm,

3. oczyœciæ naczynia krwio-
noœne z cholesterolu i toksyn
ró¿nego pochodzenia.

4. A tak¿e... jeœli cz³owiek
chce byæ zdrowy, jak jelito gru-

be powinno byæ utrzymywane
w idealnym porz¹dku?

W naszym gabinecie, wszy-
scy zainteresowani zdrowiem
i smuk³¹ sylwetk¹ klienci,
otrzymaj¹ indywidualny pro-
gram zdrowotno–profilaktycz-

ny jak i odchudzaj¹co-oczy-
szczaj¹cy. 

Przychodz¹c do nas otrzy-
masz fachow¹ poradê jak
od¿ywiaæ siê w poszczegól-
nych porach roku. Dodatko-
wo, dowiesz siê jak utrzymaæ
now¹ zdrow¹ sylwetkê po
ukoñczeniu serii zabiegów.
Pomo¿emy Tobie zmieniæ
swój wizerunek, jak równie¿
podejœcie do swojego zdro-
wia.

PrzyjdŸ do nas, 
a odnajdziesz

now¹ jakoœæ ¿ycia!!!

Zapraszamy do skorzystania
z bezp³atnej pierwszej wizyty,
na której ustalimy twoje indy-
widualne potrzeby i oczekiwa-
nia oraz dogodny program
wspólnych spotkañ.

A dla tych, którzy mog¹ siê
z nami spotkaæ tylko raz w ty-
godniu przed³u¿amy promocjê
na:

AGYPTOS - Ju¿ po 1 zabie-
gu œrednia utrata w obwodach
cia³a (mierzony w 18 punk-
tach) wynosi 15-50 cm. Za-
zwyczaj jest on znacznie wiêk-
szy i wynosi œrednio 25-50 cm.
Rekordowe zmniejszenie ob-
wodów cia³a to 108 cm po 1 za-
biegu!!! Zabieg ten stosujemy
na ca³e cia³o. Likwiduje nadmi-
ar na poœladkach, udach, brzu-
chu, ramionach, podwójnym
podbródku, szyi. Wspomaga
leczenie wielu chorób: alergie,
reumatyzm, bezsennoœæ, dole-
gliwoœci stawów i pleców, re-
dukuje obrzêki cia³a, ³agodzi
dolegliwoœci miesi¹czkowe
i klimakterium. 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; 0509 981 132

Zdrowie i szczupła sylwetka przez cały rok
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WARSZAWA

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

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

sobota 10.00-13.30
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- Pani Dyrektor, co to jest
HEPRO? Brzmi tajemniczo...

- „HEPRO – miêdzynarodo-
we narzêdzie do opracowania
profilu zdrowia spo³ecznoœci lo-
kalnej” to projekt unijny, reali-
zowany w 8 pañstwach regionu
Morza Ba³tyckiego -.w Norwe-
gii, Szwecji, Danii, Finlandii,
Litwie, £otwie, Estonii i Polsce.
Jego celem jest poznanie stanu
zdrowia mieszkañców miast
w obliczu wielu nowych wy-
zwañ cywilizacyjnych, czynni-
ków ryzyka chorób, a tak¿e co-
raz bardziej powszechnej migra-
cji ludnoœci. Poparcie dla pro-
jektu wyrazi³a Œwiatowa Orga-
nizacja Zdrowia. W listopadzie
ruszy³ ostatni etap tego projektu.
W samej Warszawie, we wszyst-
kich dzielnicach, wylosowano
³¹cznie 3.000 mieszkañców wg
numerów PESEL. Te osoby
odwiedzi ankieter z firmy ba-
dawczej TNS OBOP i poprosi
o wype³nienie ankiety.

- Sk¹d w ogóle taki pomys³
na takie badanie?

- Program „HEPRO” powsta³
na bazie doœwiadczeñ krajów
skandynawskich, które opraco-
wa³y ankietê do zbierania da-
nych o zdrowiu, warunkach, ja-
koœci i stylu ¿ycia mieszkañców.
Ma byæ ona punktem wyjœcia do
stworzenia podobnego narzê-
dzia w innych krajach nadba³-
tyckich. Pozwoli na zebranie
porównywalnych danych w 32

miastach Europy, w tym War-
szawy. W Polsce, oprócz War-
szawy, uczestnicz¹ w badaniu
takie miasta jak Poznañ, £ódŸ,
Olsztyn i Poddêbice.

- A czego dok³adniej dotyczy
wspomniana ankieta?

- Chcemy poznaæ opiniê mie-
szkañców stolicy na temat ich
sytuacji zdrowotnej oraz czynni-
ków wp³ywaj¹cych na stan ich
zdrowia oraz zaplanowaæ
w Warszawie odpowiednie, sze-
roko pojête dzia³ania prozdro-
wotne. Ta ankieta nam oczywi-
œcie w tym pomo¿e. Ankieterzy
nie bêd¹ pytaæ o sprawy osobi-
ste, tego badani nie musz¹ siê
obawiaæ. Ale zadadz¹ pytania
dotycz¹ce m.in. stylu ¿ycia. Py-
taæ bêd¹ np. o to czy czêsto cho-
rujemy, jak siê od¿ywiamy, jak
oceniamy swoje samopoczucie,
czy jesteœmy nara¿eni na stres
albo czy uprawiamy jak¹œ formê
aktywnoœci fizycznej. 

- Czy nie obawia siê Pani, ¿e
warszawiacy bêd¹ mieli obiek-
cje, by wpuszczaæ obc¹ osobê
do domu? Tak wielu teraz
oszustów, naci¹gaczy...

- Zdajemy sobie sprawê z te-
go, ¿e warszawiacy niechêtnie
przyjmuj¹ w swoich domach
ró¿nego rodzaju akwizytorów,
ale liczymy, ¿e nasi ankieterzy
zostan¹ potraktowani inaczej
i ¿e uda nam siê zebraæ odpo-
wiedni¹ iloœæ ankiet. Jak nabraæ
pewnoœci, ¿e odwiedzi³a nas
w³aœciwa osoba? Ka¿dy z ankie-
terów powinien mieæ przy sobie
legitymacjê s³u¿bow¹ firmy
TNS OBOP. Tych, którzy bêd¹
przeprowadzaæ badanie wypo-
sa¿yliœmy tak¿e w ulotki infor-
macyjne dotycz¹ce programu
„HEPRO”, tak by nie by³o w¹t-
pliwoœci, ¿e to „nasz cz³owiek”.
A wype³nienie ankiety nie po-
winno zaj¹æ wiêcej ni¿ 20 mi-
nut. 

- To ilu ankiet potrzebuje
Urz¹d Miasta?

- Tak jak mówi³am wyloso-
wano na próbê 3.000 mieszkañ-
ców wg numerów PESEL. Po-
trzebujemy 1000 wype³nionych
ankiet, by badanie mo¿na by³o
uznaæ za zakoñczone i miaro-
dajne. Wyniki badania zostan¹
opracowane w Polsce wg jed-
nolitego schematu i przes³ane
do lidera programu w Norwe-
gii. Nasz¹ akcjê zamierzamy
przeprowadziæ do po³owy gru-
dnia. Jeœli siê nam nie uda
w tym terminie, bêdziemy zmu-
szeni przed³u¿yæ nieco zbiera-
nie ankiet. Mam nadziejê, ¿e
mieszkañcy stolicy pomog¹
nam w tym badaniu. I tu chcia-
³abym gor¹co zachêciæ do
wspó³pracy z nami – w myœl
has³a – Pomó¿ nam poznaæ
Twoj¹ sytuacjê zdrowotn¹
i okreœliæ Twoje potrzeby zdro-
wotne!

Za realizacjê projektu w Warszawie odpowiedzialne jest
Biuro Polityki Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy. Program
jest wspó³finansowany w 75 proc. ze œrodków Unii
Europejskiej. Zbieranie ankiet potrwa do po³owy grudnia.

Wiêcej informacji: Urz¹d m.st. Warszawy Biuro Polityki Zdrowotnej ul. Nieca³a 2 00-098
Warszawa, tel. 595-32-21, 595-33-03; www.zdrowa.warszawa.pl/hepro

HEPRO – o potrzebach 
zdrowotnych mieszkañców
Z Aureli¹ Ostrowsk¹, dyrektorem Biura Poli-
tyki Zdrowotnej Urzêdu Miasta Sto³ecznego
Warszawy rozmawia Magdalena Tenczyñska.
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Kazimierz Marcinkiewicz
powo³a³ pe³nomocnika Prezy-
denta m. st. Warszawy ds.
Zagospodarowania Te-
renów Nadbrze¿a Wi-
s³y. Zosta³ nim dr
Marek Piwowarski,
architekt krajobrazu
ze Szko³y G³ównej Go-
spodarstwa Wiejskiego.
To kolejny, wa¿ny krok na
drodze do zwrócenia Warszawy
ku Wiœle. – Poszukuj¹c najlep-
szego kandydata, siêgn¹³em do
pracy konkursowej, do koncep-
cji programowo-przestrzennej
Wiœlanego Parku Przyrodnicze-
go w Warszawie – powiedzia³
prezydent. 

Zdaniem prezydenta nowo-
powo³any pe³nomocnik ma
wszelkie kompetencje, nie-
zbêdne do pe³nienia tej funkcji.
Dr Marek Piwowarski jest
adiunktem na Wydziale Ogro-
dnictwa i Architektury Krajo-
brazu SGGW oraz autorem
licznych prac badawczych, mo-
nografii i ekspertyz z zakresu
architektury i ochrony œrodowi-
ska, dotycz¹cych równie¿ zago-
spodarowania Wis³y. 

� � �
W 88 rocznicê odzyskania

Niepodleg³oœci, 11 listopada,
Przewodnicy Mi³oœnicy War-
szawy i Mazowsza zorganizo-

wali spacer po historycznych
miejscach Kamionka. W impre-
zie wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t
osób z ró¿nych dzielnic stolicy.
Na zdjêciu uczestnicy spotka-
nia przed zabytkowym koœcio-
³em Matki Bo¿ej Zwyciêskiej.

� � �
Tu¿ przed pierwsz¹ tur¹ wy-

borów samorz¹dowych w sali
konferencyjnej SM Waszyngto-
na odby³o siê spotkanie mie-
szkañców z liderami Samoo-
brony. W mityngu uczestniczy-
li: szef warszawskiej Samoo-
brony Grzegorz Tuderek, mini-
ster pracy i polityki spo³ecznej
Anna Kalata i kandydat na pre-
zydenta Warszawy, eurodeputo-
wany Marek Czarnecki. Ku
rozczarowaniu przyby³ych mie-

szkañców, na spotkanie nie do-
tar³ zapowiadany wicepremier
Andrzej Lepper.

� � �
W pi¹tek 24 listopada

w Przedszkolu Nr 51 „Misia
Czarodzieja” przy ul. Chrza-
nowskiego odbêd¹ siê - ju¿ po
raz trzeci na Pradze Po³udnie -
obchody Œwiatowego Dnia Mi-
sia. Imprezê honorowym patro-
natem obj¹³ burmistrz dzielnicy
Mateusz Mroz. 

� � �
W³aœnie w tej chwili ponad

8 mln. kobiet w Polsce prze¿y-
wa menopauzê. Jest to z pew-
noœci¹ trudny, spo³eczny pro-
blem, gdy¿ o „tym nie wypada
mówiæ”. Tym wiêkszy sukces
musicalu El¿biety Jod³owskiej
„Klimakterium i ju¿”. Dwie
godziny szampañskiej zabawy,
gwiazdorska obsada, brawuro-
wo wykonane œwietne piosen-
ki i znakomite teksty. Wieczór
pe³en humoru, ale równie¿ te-
rapeutyczny. Publicznoœæ
w teatrze „Rampa” czêsto
owacjami na stoj¹co domaga
siê bisów. Kobiety z widowni
g³oœno dziêkuj¹ za ten fanta-
styczny wieczór, wo³aj¹ „nare-
szcie coœ dla nas”. G³ównymi
bohaterkami spektaklu s¹ ko-
biety dojrza³e „uwik³ane
w menopauzê” ze wszystkimi
jej skutkami. 

Trudno by³oby wyró¿niæ
któr¹kolwiek z aktorek, gdy¿
ka¿da jest œwietna. Dawno nie
by³o wspó³czesnego polskiego

spektaklu, który by³by zarówno
zabawny jak i m¹dry, podno-
sz¹cy na duchu. „Klimakterium
i ju¿” El¿biety Jod³owskiej wy-
re¿yserowa³ Cezary Domaga³a,

graj¹: Iga Cembrzyñska, El¿-
bieta Jod³owska, Krystyna
Sienkiewicz i na zmianê Ewa
Szykulska i Gra¿yna Zieliñska. 

� � �
W sobotê, 18 listopada, na

Saskiej Kêpie, przy ul. Walecz-
nych 27 zosta³a ods³oniêta ta-
blica poœwiêcona Leonardowi
Sempoliñskiemu – wybitnemu
fotografikowi, wspó³za³o¿ycie-
lowi i wieloletniemu prezesowi
Polskiego Zwi¹zku Artystów
Fotografików. Leonard Sempo-
liñski mieszka³ na Saskiej Kê-
pie w latach 1945 – 1988. 

Jego prawdziw¹ pasj¹ by³o
fotografowanie Warszawy. Po-
œwiêcona artyœcie tablica po-
wsta³a z inicjatywy by³ego rad-
nego Tomasza Ró¿añskiego,
którego wspar³ burmistrz Pragi
Po³udnie Mateusz Mroz.

� � �
Znany aktor Jerzy Z. Nowak,

mieszkaniec Goc³awia, (na
zdjêciu) symboliczn¹ „Victo-
ri¹” œwiêtowa³ otwarcie na tym
osiedlu filii po³udniowopra-
skiego Centrum Promocji Kul-

tury przy gimnazjum na ul.
Abrahama 10. Wreszcie Go-
c³aw bêdzie bli¿ej kultury! Ofi-
cjalne otwarcie filii, w którym
uczestniczy³y w³adze dzielnicy
i osoby zwi¹zane z kultur¹, na-
st¹pi³o 8 listopada. Uroczystoœæ
okraszona zosta³a koncertem
muzycznym.

� � �
W minion¹ sobotê, 18 listopa-

da, odby³a siê wa¿na dla harcer-
skiej spo³ecznoœci impreza – IV
Warszawski Memoria³ genera³a
Stanis³awa Maczka Dru¿yn

Harcerskich w Pi³ce No¿nej.
W turnieju wziê³o udzia³ czter-

dzieœci zespo³ów z Warsza-
wy i okolic: 19 zespo³ów

w kategorii 10-15 lat
i 21 zespo³ów w kate-
gorii 16-wzwy¿. Gra
toczy³a siê o warto-

œciowe nagrody Memo-
ria³ genera³a Maczka jest

jedynym tego typu turniejem,
który daje mo¿liwoœæ spotkania
siê wszystkich œrodowisk har-
cerskich: ZHP, ZHR, SH (Sto-
warzyszenie Harcerskie), SHK
„Zawisza” FSE (Stowarzysze-
nie Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza” Federacja Scoutingu
Europejskiego).

� � �
19 listopada w koœciele na

placu Szembeka Stanis³aw Soy-
ka po raz kolejny wykona³
„Tryptyk Rzymski” Jana Paw³a
II. Koncert patronatem honoro-
wym obj¹³ arcybiskup war-
szawsko-praski S³awoj Leszek
G³ódŸ, burmistrz Pragi Po³u-

dnie Mateusz Mroz oraz rada
i zarz¹d dzielnicy. Mimo doœæ
póŸnej pory (godz. 19.00) ko-
œció³ by³ pe³en wiernych,
którzy ³atwo poddali siê s³o-
wom naszego Ojca Œwiêtego
rewelacyjnie przedstawianym
przez Stanis³awa Soykê wraz
z zespo³em (na zdjêciu). „Mie-
szkaniec” u¿yczy³ imprezie pa-
tronatu medialnego.

� � �
15 listopada w Mazowieckim

Urzêdzie Wojewódzkim goœci³a
delegacja Obwodu Czerkasy
(Ukraina) w sk³adzie: Olieksandr
W³adymirowicz Czerewko - Gu-
bernator Obwodu Czerkasy
i I Zastêpca Gubernatora Andriej
Leonidowicz Riabiszczuk. Ce-
lem wizyty by³o podpisanie „Li-
stu Intencyjnego o wspó³pracy
w dziedzinie zapobiegania nad-
zwyczajnym zagro¿eniom”.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
Tomasz Koziñski – wojewoda
mazowiecki,  Cezary Pomarañski
– wicewojewoda mazowiecki.
W czasie spotkania goœcie zosta-
li zapoznani m.in. z tematami:

„Rola wojewody jako przedsta-
wiciela rz¹du w województwie”
i „Zagro¿enia oraz zarz¹dzanie
kryzysowe w województwie ma-
zowieckim”.  

� � �

W sobotê 2 grudnia o godz.
17.00 w Centrum Promocji Kul-
tury Praga Po³udnie przy ul.
Grochowskiej 274 (wejœcie od
Kamionkowskiej) odbêdzie siê
uroczysta promocja ksi¹¿ki

„Panienki z Saskiej Kêpy”.
Z dziejów Pragi Po³udnie.
Wspomnienia uczennic XII Li-
ceum im. Marii Sk³odowskiej-
Curie. W czasie promocji czyta-
ne bêd¹ fragmenty ksi¹¿ki,
przewidziano niespodzianki.
Ksi¹¿kê wyda³a Oficyna Wy-
dawnicza £oœgraf.   

� � �
W niedzielê 10 grudnia br.

o godz. 16.30 Klub Rotary
Warszawa City organizuje ko-
lejne charytatywne i wielce pre-
sti¿owe spotkanie „Choinkê
Rotariañsk¹” w Filharmonii
Narodowej przy ul. Jasnej. To
doroczne œwiêto, na które za-
proszeni s¹ przyjaciele Rotary
oraz wszyscy zaanga¿owani
w pomoc potrzebuj¹cym,
uœwietni koncert Waldemara
Malickiego wraz z Orkiestr¹
Filharmoników Kaliskich. 

W programie tegorocznej
Choinki Rotariañskiej, któr¹
poprowadzi Robert Tondera
znajd¹ siê: tradycyjna loteria
rotariañska, aukcja obrazu
Józefa Krzysztofa Oraczew-
skiego oraz sakiewek z grosika-
mi i oczywiœcie œwi¹teczne
przyjêcie. (ab) (ar) (mkp)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA

Fot. Krzysztof Lisiak

Zaproszenia dla mieszkańców
�� Koœció³ MB Królowej Polski w Aninie ul. RzeŸbiarska 46 –
26.11. godz. 14.00 - koncert pn. „Listopad miesi¹cem pamiêci”
W koncercie udzia³ wezm¹ Chór i Orkiestra Zespo³u „Mazow-
sze”. Wstêp wolny. 
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochow-
ska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej) 25.11. godz. 19.00 –
Tañcz¹ca Ziemia - wernisa¿ wystawy prac Katarzyny Kallwejt;
26.11. godz.16.00 - z cyklu „Podró¿e” Kosowo – ziemia 3 kultur;
27.11. godz. Opera, operetka; 30.11 godz.18.00 – Kopie i orygi-
na³y - koncert i wirtualny wernisa¿ Jacka Wudarczyka z grup¹: T.
Sudnik, T.Doda. 
�� Podchor¹¿ówka, £azienki Królewskie – 26.11.godz. 17.00 -
odbêdzie siê spotkanie, poœwiêcone Janowi Nowakowi Jeziorañ-
skiemu i stworzonej przez niego kolekcji Poloniców, przekazanej
Ossolineum. Spotkanie nosi tytu³ Polonica z kolekcji Jana Nowa-
ka -Jeziorañskiego w zbiorach Ossolineum. Wstêp wolny.
�� Pawilon COS przy Stadionie X-lecia al. Zieleniecka 1 –
30.11 i 14.12. br. godz. 17.00 – Turnieje tenisa sto³owego. Infor-
macje tel. 022 666-95-68.
�� Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 25.11. godz.
12.00-13.00 - Przedstawienie dla dzieci  Opera Dzieciêca pt.:
,,Czarodziejski flet”; 26.11. godz. 18.00 Spotkanie z aktorem, au-
torem, satyrykiem Stefanem Friedmannem; 28.11. godz. 17.00-
18.00 Andrzejkowy koncert uczniów Ogólnokszta³c¹cej Szko³y
Muzycznej I st. 
�� Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 - 29.11.
w godz. 16.00-19.00 – „Andrzejki” – wieczór wró¿b, horosko-
pów, przepowiedni, magii, muzyki i tañca.
�� Hala Sportowa ul. Króla Maciusia 5 – 02.12. godz. 12.00-
16.00 - zabawa Miko³ajkowa. W programie: wystêpy artystycz-
ne, konkursy, zabawa z Miko³ajem. Dla ka¿dego upominek od
Miko³aja. Wstêp wolny!
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ZIOŁOLECZNICTWO TYBETAŃSKIE
Opiera siê na tradycyjnej, wielowiekowej wiedzy gromadzonej przez
ludy Azji centralnej, oddzia³ywaniu poszczególnych zwi¹zków roœlin-
nych lub ich mieszanek na organizm ludzki. Podstaw¹ dzia³ania jest
wywo³ywanie po¿¹danych efektów ozdrowieñczych poprzez zmiany
biochemiczne zachodz¹ce w organizmie pod ich wp³ywem.

W sk³ad mieszanek wchodz¹ roœliny lecznicze, korzenie, nasio-
na, minera³y i szlachetne kamienie. Jedna mieszanka sk³ada siê
z 3, a nawet do 35 sk³adników. Preparaty zio³owe dostarczaj¹ wie-
lu cennych naturalnych sk³adników od¿ywczych i leczniczych.

S¹ stosowane w leczeniu wielu chorób (g³ównie przewlek³ych),
a tak¿e przywracaj¹ równowagê cia³a i umys³u. Zio³a zbierane s¹
wy³¹cznie w ekologicznie czystych terenach. Jako surowce pozy-
skiwane s¹ tylko te czêœci roœlin, w których jest najwy¿sze stê¿e-
nie substancji czynnych, tak aby zapewniæ najlepsze efekty leczni-
cze. Zio³owe mieszanki lecznicze s¹ starannie dobierane, aby nie
powodowa³y ¿adnych reakcji alergicznych. Z uwagi na silne dzia-
³anie, zio³a w medycynie wschodniej mog¹ byæ stosowane jedy-
nie pod kontrol¹ lekarza. Przyjmowanie zió³ pod kontrol¹ lekarza
w ¿adnym wypadku nie wyklucza leczenia farmakologicznego.

Punktem wyjœcia w stosowanych terapiach jest diagnozowanie.
Diagnoza polega na ustaleniu naruszonej równowagi w ca³ym orga-
nizmie i w danym organie. W diagnozowaniu stosuje siê ró¿ne me-
tody takie jak: badanie z obserwacji, badanie moczu itd. Wypracowa-
ne metody by³y skutkiem obserwacji przez wiele tysiêcy lat, prze-
trwa³y próbê czasu i s¹ stosowane do dziœ tak, jak sposoby leczenia.

Badanie z pulsu
Jest to tradycyjna metoda diagnozowania wspó³czeœnie stoso-

wana z powodzeniem przez wielu lekarzy g³ównie w Chinach
i Mongolii. Zosta³a wynaleziona przed wiekami - w czasach, kiedy
nie by³y znane ¿adne urz¹dzenia diagnostyczne. Jest bezinwazyjna
i ca³kowicie bezpieczna dla pacjenta. Wymaga od lekarza du¿ej
wiedzy i wieloletniej praktyki. Polega na wyczuciu pulsu w szeœciu miejscach na têtnicy promiennej w nadgar-
stkach pacjenta. Ka¿dy z tych punktów odpowiada innemu narz¹dowi. Ka¿da zmiana w czynnoœci narz¹dów wy-
wo³uje odpowiedni¹ reakcjê ze strony uk³adu kr¹¿enia, i tym samym musi znajdowaæ swoje odbicie w têtnie.
Jest to niezwykle czu³e badanie, umo¿liwiaj¹ce wychwycenie pierwszych objawów choroby i zaburzeñ w pracy
poszczególnych narz¹dów. 

Badanie z obserwacji

W medycynie wschodniej lekarz poprzez badanie obserwacyjne ustala poziom energii witalnej pacjenta. Ener-
gia witalna zale¿y od pracy wewnêtrznych narz¹dów, uk³adu odpornoœciowego, przemiany materii. Dziêki odpo-
wiedniej energii witalnej cz³owiek posiada nie tylko zdrowe cia³o, ale równie¿ zdrowy jasny umys³. Jednym s³o-
wem znajduje równowagê psychosomatyczn¹. Obserwacja diagnostyczna zaczyna siê od momentu wejœcia pa-
cjenta do pokoju. Przedmiotem obserwacji jest: postawa cia³a, chód, kolor skóry i w koñcu szczegó³owe ogl¹da-
nie pod k¹tem pracy ka¿dego uk³adu organizmu. Obserwacja piêciu kwiatów - to obserwacja jêzyka, oczu, nosa,
uszu i warg. Te narz¹dy zmys³u s¹ poœrednio i bezpoœrednio po³¹czone z narz¹dami wewnêtrznymi. Mówi siê, ¿e
jêzyk to kwiat serca, oczy to kwiat w¹troby, nos to kwiat p³uca, uszy to kwiat nerki a wargi to kwiat œledziony. 

W Klinice Terapii Naturalnej i Doradztwa Medycznego „USUI” s.c. zio³olecznictwo tybetañskie skutecznie sto-
suje lekarz akademicki dr Mandahai Mandal. Pani doktor Mandal przyjecha³a do Polski kilkanaœcie lat temu
w ramach sta¿u podyplomowego lekarzy, nostryfikowa³a swój dyplom i od tej pory pomog³a ju¿ wielu pacjen-
tom. AS 2006

USUI s.c.
Klinika Terapii Naturalnej 
i Doradztwa Medycznego

04-083 Warszawa ul. Igañska 32
tel./fax 022 810-04-16
e-mail:usuisc@wp.pl

www.usuisc.prv.pl
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dr Mandahai Mandal
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Racjê trzeba przyznaæ mie-
szkañcom, ¿e Kiprów trudno
nazwaæ ulic¹. Gdyby zas³oniæ
stoj¹ce przy niej budynki, to
wygl¹da³aby, jak osiemnasto-
wieczna wiejska dró¿ka. – Nie
rozumiemy – mówi¹ roz¿aleni –
p³acimy takie same
podatki, jak ci ze
Œródmieœcia, przez
wiele lat byliœmy t¹
sam¹ Gmin¹ Cen-
trum, a tylko u nas s¹
takie ulice! Pokazuj¹
pisma, z których wy-
nika, ¿e ulica ju¿ daw-
no powinna byæ zro-
biona. – Walczymy
o tê budowê ju¿ od po-
³owy lat 80 – mówi
Stanis³aw Zimnoch,
który razem z s¹siada-
mi smutno przegl¹da
siê jednej z ka³u¿ (na
zdjêciu). Takich bajor
na przestrzeni kilkusetmetrowej
ulicy jest wiêcej. Utrzymuj¹ siê,
chocia¿ deszcz pada³ kilka dni
temu. – Przed wyborami spo-
tkaliœmy siê z kandydatami na
radnych – Aleksander Kowalski
z pliku dokumentów wyci¹ga
ulotki Moniki Suskiej i Toma-
sza Kucharskiego – powiedzie-
liœmy, ¿e poprzemy ich, jeœli bê-
dzie zrobiona ulica. Podobno
dostali siê do rady – dodaje
z nadziej¹. Nadziejê warto
mieæ, ale po rzetelne informacje
„Mieszkaniec” uda³ siê do Je-

rzego S³awiñskiego, naczelnika
po³udniowopraskiego wydzia³u
infrastruktury. 

Naczelnik potwierdza, ¿e fi-
nanse na budowê ul. Kiprów
zosta³y ujête w bud¿ecie miasta
ju¿ w 2005 r. Wydano tak¿e od-

powiedni¹ decyzjê o warun-
kach zabudowy, ale ta zosta³a
zaskar¿ona przez jednego
z mieszkañców ulicy. Sprawa
trafi³a do Samorz¹dowego Ko-
legium Odwo³awczego i to w³a-
œnie zablokowa³o inwestycjê.
Pojawi³a siê koniecznoœæ zaktu-
alizowania projektu. – Ale bu-
dowy ulicy nie odpuszczamy –
naczelnik pokazuje dokumenty,
z których wynika, ¿e w 2007 r.
urz¹d ma zabezpieczone 20 tys.
z³. na aktualizacjê projektu i 75
tys. na wykup fragmentów

przyleg³ych do ulicy terenów -
na potrzeby zrobienia tzw. trój-
k¹tów widocznoœci. Chodzi
o miejsca, w których krzy¿uj¹
siê dwie ulice. Trzeba wykupiæ
i „oczyœciæ” naro¿ne czêœci
prywatnych posesji, aby za-
pewniæ dobr¹ widocznoœæ kie-
rowcom. Trójk¹ty widocznoœci
budz¹ emocje mieszkañców. -
Po co je tworzyæ? – pytaj¹
wskazuj¹c skrzy¿owanie ul. Ki-
prów z ul.Sztuki. – Droga jest
szeroka, widocznoœæ dobra,
a ruch prawie ¿aden... Jerzy
S³awiñski przyznaje im racjê,
ale mówi, ¿e tego nie uda siê

obejœæ. 
Tak stanowi¹ przepi-

sy, które urz¹d musi
respektowaæ i wed³ug
nich projektowaæ i bu-
dowaæ. – Tê ulicê zro-
bimy w ci¹gu trzech lat
– obiecuje naczelnik –
Mamy na ni¹ zapisane
po 400 tys. z³ w roku
2008 i 2009. Osobiœcie
wola³bym ¿eby budo-
wê rozpocz¹æ i zakoñ-
czyæ w 2008 r., ale na
przesuniêcie œrodków
finansowych musia³a-
by siê zgodziæ nowa
Rada Warszawy. – Wy-

st¹pimy z tak¹ propozycj¹ –
mówi radna minionej kadencji
Aleksandra Markowska, prze-
wodnicz¹ca Rady Grochowa
Pó³nocnego. Dodaje, ¿e samo-
rz¹d ju¿ podj¹³ uchwa³ê o po-
trzebie jak najszybszej budowy
ulicy i bêdzie pilnowa³ sprawy.
„Mieszkaniec” tak¿e. I liczymy,
¿e najpóŸniej za trzy lata wspól-
nie uczcimy otwarcie ul. Ki-
prów degustacj¹ buteleczki
markowego wina. W koñcu na-
zwa zobowi¹zuje.

Adam Rosiński

Niewiele czasu minê³o od
oficjalnego otwarcia nowo wy-
budowanego odcinka ul. Szase-
rów, a ju¿ niektórzy mieszkañ-
cy Goc³awia dali do zrozumie-
nia, ¿e p³aska i komfortowo
wykonana ulica jest im nie
w smak. Sama ulica mo¿e
i mniej im przeszkadza – go-
rzej, ¿e t¹ ulic¹ je¿d¿¹ omijaj¹-
ce zat³oczon¹ Grochowsk¹ sa-
mochody. Tu¿ za koñcem wy-
budowanej drogi, gdzie ju¿
Szaserów przechodzi w ul.
Olszynki Grochowskiej, na od-
cinku wy³o¿onym przez urz¹d
dzielnicy tzw. t³uczniem, niezi-
dentyfikowani osobnicy wy¿³o-
bili w poprzek jezdni dwa wiel-
ce utrudniaj¹ce przejazd rowy.
I znów, jak przed kilkoma mie-
si¹cami, kierowcy mogli po-
czuæ siê nie jak w stolicy euro-
pejskiego kraju, ale jakby znaj-
dowali siê na zapomnianej
przez wszystkich wsi. Na azja-
tyckich wertepach, gdzie spo-
kojnego snu nie przerywa
dŸwiêk samochodowego silni-
ka. Gdzie w podró¿y „do mia-
sta” wykorzystuje siê inny œro-
dek transportu –  os³a. Taki
osio³, w przeciwieñstwie do sa-
mochodu, spokojnie sobie po-
radzi z pokonaniem wertepów.
Tak, jak inny „osio³” poradzi³
sobie z ich wykonaniem.

– Przecie¿ ci, co to zrobili
musz¹ w koñcu zrozumieæ, ¿e
mieszkaj¹ w Warszawie – ano-
nimowy kierowca czerwonego
Mercedesa (na zdjêciu), który

z g³oœnym hukiem wjecha³
w rów nie wykazywa³ z³oœci –
by³ zbyt zdziwiony tym, ¿e ko-
muœ przysz³a do g³owy tego ty-
pu dywersja. Dobre drogi
w stolicy s¹ potrzebne. 

Byle tylko nie ko³o naszych
domów i mieszkañ. Ale wiêk-
szoœæ mieszkañców domów
przy ul. Olszynki Grochowskiej
próbuje w zgodzie z prawem
z³agodziæ uci¹¿liwoœci, które s¹
wynikiem zwiêkszonego ruchu
pojazdów w tym rejonie. Blisko
sto rodzin wyst¹pi³o do w³adz

Pragi Po³udnie z proœb¹, aby na
odcinku od ul. Styrskiej do
koñca Olszynki Grochowskiej
wprowadziæ ruch jednokierun-
kowy. – Nasz ulica jest bardzo
w¹ska – mówi mieszkaj¹ca
przy Olszynki Grochowskiej
Katarzyna Nasi³owska. – Z jed-
nej strony nie ma chodnika.
Z posesji wychodzimy prosto na
jezdniê. Ruch teraz jest znacz-
nie wiêkszy ni¿ kiedyœ i po pro-
stu boimy siê o bezpieczeñstwo
naszych dzieci.

Korespondencja mieszkañ-
ców z urzêdem trwa od maja.
Burmistrz Mateusz Mroz nie
wykluczy³ proponowanej przez

mieszkañców zmiany organiza-
cji ruchu. Prosi³, aby uzbroiæ
siê w cierpliwoœæ, gdy¿ ruch sa-
mochodowy w tym rejonie Go-
c³awka jest monitorowany
przez urzêdników. Nie wiado-
mo jeszcze jakie bêd¹ decyzje
urzêdu. Najlepiej, aby zadawa-
la³y zarówno mieszkañców, jak
i przeje¿d¿aj¹cych „tranzytem”
kierowców. Niech niezadowo-
lony (i bezrobotny) bêdzie tyl-
ko „kopacz rowów”. Ale
w koñcu wszystkich zadowoliæ
siê nie da. ar

Bajora na Kiprów
Z dzieciêcych bajek warto pamiêtaæ kilka prawd.
Jedn¹ z nich jest to, ¿e lustereczko zawsze po-
wie prawdê. W „lustrach” grochowskiej ulicy
Kiprów odbija siê smutna rzeczywistoœæ czêœci
warszawskich ulic.

SzaseRÓW – Osioł
sobie poradzi(ł)
O tym, ¿e wszystkich zadowoliæ siê nie da, wie
ka¿dy kto próbowa³ cokolwiek zrobiæ dla wiêk-
szej grupy ludzi. Niedawno przekona³ siê o tym
urz¹d Pragi Po³udnie i kilkuset przeje¿d¿aj¹cych
przez Goc³awek kierowców.
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PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH

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

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

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych) �� DERMATOLOG

USG: BRZUCH, WÊZ£Y CH£ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J¥DRA
Zapraszamy do PORADNI GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZEJ

OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
�� Nadzór konsultacyjno-merytoryczny prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej

�� badania cytologiczne �� kolposkopiê  �� USG GINEKOLOGICZNE �� 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

BADANIE OSTROŒCI WZROKU I DOBÓR OKULARÓW
– wizyta z konsultacj¹ lekarsk¹ 30 z³!

Czy wasza firma ma ju¿ rachunek firmowy? Jeœli tak, to
dobrze. Mo¿e byæ jednak jeszcze lepiej i to nie tylko w przy-
padku kosztów prowadzenia rachunku. Trzeba bowiem pa-
miêtaæ, ¿e rachunek nie s³u¿y jedynie do regulowania zobo-
wi¹zañ i otrzymywania œrodków od kontrahentów. To swo-
iste centrum dowodzenia w³asn¹ firm¹ i podstawa do sko-
rzystania z bardziej zaawansowanych produktów – inwesty-
cyjnych, kredytowych, czy rozliczeniowych. 

O tym, co mo¿e daæ firmie dobry rachunek bankowy
rozmawiamy z Wojciechem Stawickim, Starszym Doradc¹
Firmy w 6 Oddziale w Warszawie Banku Zachodniego
WBK S.A. ul. Tarnowiecka 13 (tel. 22 516 92 94). 

- Czy ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa to dobrzy klienci dla
banków? 

- Jedni z najlepszych. To wyj¹tkowo dynamicznie rozwijaj¹cy siê
segment rynku, a ka¿da firma potrzebuje rachunku, mo¿liwoœci rozli-
czania siê z kontrahentami i kredytów. To w³aœnie z myœl¹ o tych fir-
mach wprowadziliœmy ostatnio wiele zmian w naszej ofercie kredy-
tów. 

- Ale przecie¿ otrzymanie kredytu w banku to strasznie trudna
sprawa – zabezpieczenia, biznes plany... Nawet, jeœli jakiœ bank
z nich rezygnuje, to tylko po to, aby po¿yczyæ niskie kwoty. 

- Nie u nas. Wprowadziliœmy w³aœnie na rynek kredyt bez zabez-
pieczeñ do 100 tys. z³otych i kredyt bez biznes planu do 500 tys. z³o-
tych. To jedne z najwy¿szych progów dla tego rodzaju kredytów na
polskim rynku. Ka¿dy klient mo¿e przy tym wybraæ rodzaj kredytu,
który odpowiada mu w tym momencie: na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹, obro-
towy, inwestycyjny lub na refinansowanie inwestycji w ramach fun-
duszy strukturalnych. Z pomoc¹ naszych kredytów mo¿na teraz sfi-
nansowaæ do 100% wartoœci inwestycji.

- Przy takich kwotach i warunkach pewnie stosuj¹ Pañstwo za-
wi³e procedury, wymagacie wielu zaœwiadczeñ, itp.? 

- Ufamy naszym klientom. Firmy, które maj¹ u nas rachunek od
przynajmniej roku nie musz¹ przedstawiaæ aktualnych zaœwiadczeñ
z ZUS, KRUS i Urzêdu Skarbowego. Staramy siê, aby procedura
przyznawania kredytów by³a równie przyjazna tak¿e dla innych firm.
W efekcie wszyscy, bez wzglêdu na posiadanie u nas rachunku, mo-
g¹ liczyæ na otrzymanie œrodków z kredytu nawet po 24 godzinach od
podjêcia decyzji kredytowej. 

- WyraŸnie jednak faworyzuj¹ Pañstwo swoich sta³ych
klientów, a co z innymi firmami? Przeniesienia konta z banku

do banku to kosztowna ope-
racja. Czy firmy, które decy-
duj¹ siê na korzystanie

z us³ug BZWBK mog¹ liczyæ na jak¹œ rekompensatê? 
- Tak, i to nawet piêædziesiêcioprocentow¹. O tyle w³aœnie – o po-

³owê – obni¿amy dla firm, które za³o¿¹ teraz rachunek w BZWBK
op³atê za jego prowadzenie. Konto firmowe w BZWBK dla nowych
klientów kosztuje teraz 15 z³otych miesiêcznie. To kolejna z obni¿ek,
jak¹ wprowadziliœmy w tym roku, nieco wczeœniej radykalnie zmie-
niliœmy np. op³aty za przelewy zagraniczne - ca³kowicie zrezygnowa-
liœmy z op³at za p³atnoœci przychodz¹ce do Polski i obni¿yliœmy pro-
wizjê za wysy³anie œrodków za granicê. 

Obecnie mo¿na to zrobiæ ju¿ za 9,50 z³, to o ponad 25 z³ mniej ni¿
przed zmianami. To szczególnie wa¿ne dla firm, które utrzymuj¹ czê-
ste kontakty z kontrahentami zagranicznymi. 

- Na op³atach obs³uga bankowa siê jednak nie koñczy. Czy
udzielaj¹ Pañstwo swoim klientom tak¿e innego wsparcia poza
obni¿kami? 

- Ostatnio bardzo mocno rozbudowaliœmy sieæ doradców w na-
szych oddzia³ach. Teraz o interesy naszych firmowych klientów dba
800 specjalnie przeszkolonych pracowników oddzia³ów. Ich zada-
niem jest pomoc w tworzeniu finansowych przedsiêwziêæ inwesty-
cyjnych, znajdywanie najlepszych rozwi¹zañ przy obs³udze bie¿¹cej,
zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ i wolnymi œrodkami swoich klientów. 

Atutem doradców BZWBK jest te¿ bezp³atne i profesjonalne
tworzenie kompleksowej oferty dla firm i przeprowadzanie profe-
sjonalnej i co najwa¿niejsze, szybkiej analizy kredytowej przedsiê-
biorstwa. 

- Czyli teraz ka¿da firma w BZWBK ma swojego doradcê?
- Ka¿da, nawet najmniejsza. Doskonale zdajemy sobie sprawê, ¿e

kontakt z doradc¹ zabiera cenny czas, dlatego wdro¿yliœmy niedawno
system internetowy, pozwalaj¹cy na szybki kontakt ze specjalist¹
z wybranej dziedziny. W po³¹czeniu z bezp³atnymi us³ugami banko-
woœci elektronicznej, które daj¹ mo¿liwoœæ ca³odobowego zarz¹dza-
nia swoimi œrodkami, tworzymy centrum us³ug bankowych dla ka¿-
dego klienta firmowego w jego biurze.

- Rozumiem, ¿e te wszystkie us³ugi dostêpne s¹ w wybranych
oddzia³ach banku. 

- Ale¿ sk¹d. Wszystkie us³ugi BZWBK dostêpne s¹ wszêdzie i dla
ka¿dego, bez wzglêdu na wielkoœæ oddzia³u i firmy. Ka¿dy z naszych
oddzia³ów oferuje wszystko, czego do dzia³ania potrzebuje nowocze-
sna firma. Te mniej nowoczesne te¿ zreszt¹ zapraszamy. 

O interesy ka¿dej z nich zadbamy, jak o w³asne.
AS 2006 Rozmawia³ Andrzej Michalski

WIÊCEJ I TANIEJ 
NIE W KA¯DYM BANKU

Bank Zachodni WBK S.A.
6 Oddzia³ w Warszawie

ul. Tarnowiecka 13 (wejœcie od ul. £ukowskiej)
tel. 022 516-92-80

e-mail:Oddzial6.Warszawa@bzwbk.pl

Warszawa ul. Grenadierów 21,
tel. 810-72-52 lub 810-50-51 

wew. 46 lub 50

POSIADA DO WYNAJÊCIA
POWIERZCHNIÊ BIUROW¥
(pokoje o ró¿nych powierzchniach)

na III piêtrze budynku
przy ul. Grenadierów 21

w Warszawie

Szanowni Pañstwo – Czytelnicy „Mieszkañca”!
Dziêki Pañstwa g³osom zostaliœmy wybrani 
do samorz¹dowych rad. Dziêkujemy i obiecujemy, 
¿e zrobimy wszystko, aby Pañstwa nadzieje 
i okazane nam zaufanie procentowa³y dla dobra
Naszej Dzielnicy, Warszawy i Mazowsza. 

Radni Sejmiku Mazowieckiego:
Janina Rogg i Jaros³aw Jankowski

Radni m.st. Warszawy:
Mieczys³aw Król, Adam Kwiatkowski i Ma³gorzata Za³êcka

Radni Dzielnicy Praga Po³udnie:
Katarzyna Doraczyñska, Artur Gruntman, Adam Jaworski, 

S³awomir Kalinowski, Józef Karczmarek, Wies³aw Lewandowski, 
Miros³awa Terlecka, Andrzej Wójcik i Krzysztof Wysocki

SSPPÓÓŁŁDDZZIIEELLNNIIAA  MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA  

OOOOSSSSIIIIEEEEDDDDLLLLEEEE    
MMMMŁŁŁŁOOOODDDDYYYYCCCCHHHH


