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¯yæ nie
umieraæ 

Przeprowadzanie ekspery-
mentów na zwierz¹tkach spotyka
siê z zas³u¿onym potêpieniem,
wiêc urzêdnicy próbuj¹ swych
umiejêtnoœci na ludziach. Do-
œwiadczam tego od d³u¿szego
czasu. Mechanizm jest prosty.
W bankach i instytucjach finan-
sowych kadry zmieniaj¹ siê wy-
j¹tkowo szybko, a wstêpne szko-
lenie zastêpowane jest najprost-
szym przyuczeniem do zawodu.
Prawdziwi fachowcy ukrywaj¹
siê w dyrektorskich gabinetach,
na liniê frontu, na spotkanie
z klientami wysy³ani s¹ m³odzi,
którzy mniej wiêcej wiedz¹, jak
sobie poradziæ w standardowych
sytuacjach. 

W przypadku jakiejkolwiek
komplikacji zaczyna siê impro-
wizacja, która zawsze koñczy siê
w ten sam sposób: koniecznoœci¹
kolejnych wizyt klienta. M³ody
urzêdnik kseruje wiêc na wszelki
wypadek wszystkie dokumenty,
jakie przyjdzie mu do g³owy za¿¹-
daæ od klienta, wymusza napisa-
nie wszelakich oœwiadczeñ i wy-
pe³nienie wszystkich druków, za-
legaj¹cych bankowe szuflady. 

– No to panu ju¿ dziêkujemy,
proszê siê dowiedzieæ za dwa -
trzy tygodnie – s³yszymy wreszcie.
Dalej akcja rozwija siê dwuwarian-
towo: albo po ponownym pojawie-
niu s³yszymy, ¿e raz jeszcze trze-
ba wszystko donieœæ, bo... w³aœnie
zmieni³ siê personel i nie wiado-
mo, gdzie s¹ nasze papiery, albo
„w³aœnie mieliœmy dzwoniæ”, ¿e
brakuje niezwykle wa¿nego doku-
mentu, o który nasz doradca za-
pomnia³ poprosiæ.

W jednej instytucji bankowej
w ten sposób by³em ju¿ wzywany
9 razy i od 1,5 roku jeszcze spra-
wy nie za³atwi³em, bo gdy ju¿ by³y
kwity, w tym prawomocny wyrok
s¹du i zaœwiadczenie z Urzêdu
Skarbowego, ¿e nawet op³aci³em,
a konto od (nie)wyp³aconej sumy
podatek, to bank stwierdzi³, ¿e ma
w¹tpliwoœci, czy Urz¹d Skarbowy
prawid³owo zredagowa³ pismo
o pobraniu podatku...

W drugiej by³em 7 razy, nim
wreszcie uda³o siê doprowadziæ
sprawê do koñca. Nie muszê do-
dawaæ, ¿e wiêkszoœæ czynnoœci,
jakie bank w stosunku do mnie
w tym czasie wykonywa³, ujêta
jest w taryfikatorze prowizji, jakie
sobie pobiera... ¿yæ, nie umieraæ,
prawda?

Tomasz Szymański
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Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej)
tel. 813 29 25 www.pyka.pl

CENY
FABRYCZNE!
�� wypoczynki skórzane

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

ABUD
MIESZALNIA

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

04-247 Warszawa, ul. Che³m¿yñska 1/Marsa
tel./fax (022) 610 01 80

RA
BA

TY

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

REKLAMA REKLAMA

W NUMERZE:
� Czas na Biebrzê

ssssttttrrrr....     3333

� Boom 
inwestycyjny

ssssttttrrrr.... 4444
� Pogodny jubileusz

ssssttttrrrr....     5555
� Radoœæ z ³ezk¹ 

w oku ssssttttrrrr....     8888
� Nowy proboszcz

na Grochowie
ssssttttrrrr....     9999

� Listy do redakcji
ssssttttrrrr....     11110000

� Powyborcze
smrodki ssssttttrrrr....     11112222

� Przystankowy
ogryzek ssssttttrrrr.... 11112222

� Z miasta
ssssttttrrrr.... 11115555

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

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

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

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!
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Ju¿ od pó³wiecza Pogotowie Ciep³ownicze
SPEC ratuje nas w potrzebie!  Zaczynali skro-
mnie – rok 1956, kilka osób, jedno auto. Dziœ to
ponad pó³ setki pracowników, nie tylko pano-
wie! i 12 dobrze wyposa¿onych samochodów. 

Kto korzysta z numeru 993 wie, ¿e dziœ likwidacja uszko-
dzenia trwa 2-3 godziny, znacznie krócej ni¿ przed laty, a i sa-
mych awarii jest mniej. W 1985 r. pogotowie wyje¿d¿a³o
ogó³em 14.790 razy, w 1995 – 8.650, a w 2005 zanotowano

50 lat SPEC

OBY NAM 
CIEPŁO BYŁO!
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Warszawa
ul. Ostrobramska 73
tel. 022 613 50 33,

022 870 27 17

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666
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<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

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

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

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

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

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

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

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

wraz ze sprzêtem AGD

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

KREDYTY
�� ju¿ od 390 z³ dochodu
�� bez zgody wspó³ma³¿onka
�� szybka decyzja
�� do 40.000 z³
�� okres sp³at do 60  miesiêcy
�� warunki kredytów jak w banku

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

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

REKLAMA REKLAMA

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 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”

OOrrggaanniizzaaccjjaa  ppooggrrzzeebbóóww  OOrrggaanniizzaaccjjaa  ppooggrrzzeebbóóww  
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*  Filia: ul. Korkowa 167
tel. 812-43-51 (8.00-16.00)

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

Zak³ad Pogrzebowy
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

US£UGI POGRZEBOWE

„LARGO”„LARGO”
A. Jankowski

ul .  Panieńska 4ul .  Panieńska 4
(przy USC Praga P³n.)

tel. ca³odobowy 022 618-47-72
0602 176 362

Ch³odnia Grochów - bezp³atnie

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

ul. £ukowska 17 b 
ul. Mickiewicza 18 a
WYROBY W£ASNE! 

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15
zaprasza 

codziennie w godz. 700-2200

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

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

Okaza³o siê, ¿e ch³opak wra-
ca³ z koncertu w Parku Skary-
szewskim (zasiedzia³ siê nie-
co...), a ¿e w ¿y³ach buzowa³ al-
kohol (1,8 promila), wiêc po-
stanowi³ zostawiæ po sobie
œlad... Trafi³ do izby wytrze-
Ÿwieñ. 

* * *
Przy dworcu PKS Stadion

policyjni wywiadowcy zauwa-
¿yli podejrzanie zachowuj¹c¹
siê trójkê osób. Po nerwowym
obserwowaniu kandydata na
ofiarê, obserwowana trójka
stworzy³a sztuczny t³ok -
sprawcy wyjêli z torebki kobie-
ty portfel z pieniêdzmi. I... na-
tychmiast zostali zatrzymani.
Elena, Diana i Catarin trafili do
policyjnego aresztu. Poszkodo-
wana, do momentu podejœcia
do niej funkcjonariuszy, nawet
nie zorientowa³a siê, ¿e zosta³a
okradziona.

* * *
W okolicach Stadionu X-le-

cia policjanci zobaczyli mê¿-
czyznê, który z baga¿nika sa-
mochodu wyjmowa³ butelki
i pakowa³ je w czarne torby.
Wylegitymowali obywatela,
i okaza³o siê, ¿e posiada on
przy sobie a¿ dwa dowody oso-
biste, na to samo nazwisko, lecz
inne imiê. Porusza³ siê samo-
chodem na armeñskich nume-
rach rejestracyjnych, choæ Po-
lakiem jest jak najbardziej. Ta-
blice rejestracyjne skradziono
6 kwietnia br. Okaza³o siê, ¿e
w butelkach jest alkohol, wpro-
wadzany do obrotu bez akcyzy.
Nazbiera³o siê wiêc tego sporo,
mê¿czyzna zosta³ zatrzymany,
policja sprawdza, jak siê na-
prawdê nazywa...

* * *
W jednym z po³udniowopra-

skich banków zatrzymano
dwóch mê¿czyzn, którzy usi³o-
wali wy³udziæ kredyt na podsta-
wie sfa³szowanych dokumen-
tów. W³aœciwie nie ma miesi¹ca
bez podobnej próby oszustwa...
Panowie zostali zatrzymani.

toms

i Straży Miejskiej

W œrodê 28 czerwca oko³o
godz. 15.15 u zbiegu ulic Wa-
szyngtona i Miêdzynarodowej
przy fontannie m³oda kobieta
postanowi³a skorzystaæ z uro-
ków wodotrysku. Skaka³a po
kamieniach i pluska³a siê w wo-
dzie. Kiedy mundurowi podeszli
do m³odej dziewczyny, ta usia-
d³a przy fontannie skrywaj¹c
g³owê w ramionach, a rêce zaci-
œniête w k³êbek schowa³a za ple-
cami. Funkcjonariusze dostrze-
gli, ¿e trzyma w nich foliowe za-
wini¹tko. Wewn¹trz znajdowa³
siê be¿owo-br¹zowy proszek,
który po ekspertyzie wykonanej
na komisariacie okaza³ siê hero-
in¹. Katarzyna O. (ur. 1979 r.)
zosta³ przekazana policji.

* * * 
By³a godzina 1 w nocy 29

czerwca, gdy patrol Stra¿y Miej-
skiej dostrzeg³ na Rondzie Wia-
traczna trzech mê¿czyzn. - Jeden
z nich mia³ zakrwawion¹ twarz,
wiêc postanowiliœmy sprawdziæ,
co siê sta³o – opowiadaj¹ stra¿ni-
cy. – Wg relacji rannego mê¿czy-
zny, dwóch m³odzieñców zastra-
szy³o go no¿em, pobi³o oraz
okrad³o z pieniêdzy i dowodu
osobistego. Zdo³a³ jednak wska-
zaæ dwóch chuliganów, którzy na
nasz widok rzucili siê do uciecz-
ki – mówi¹ funkcjonariusze.
Stra¿nicy ruszyli za sprawcami
i po krótkim poœcigu schwytali
napastników. W trakcie inter-
wencji jeden z nich ukry³ szybko
w ustach jakieœ przedmioty. By³y
to pieni¹dze skradzione ofierze
napaœci. Nó¿ u¿yty podczas roz-
boju funkcjonariusze znaleŸli
pod ³awk¹ wiaty przystanku,
a dowód osobisty w pobliskim
œmietniku. Tomasz Œ. (ur. 1983 r.)
i Piotr J. (ur. 1981 r.) trafili na ko-
misariat. Poszkodowanego karet-
ka pogotowia odwioz³a do szpi-
tala przy ul. Grenadierów. 

Zespół prasowy 
Straży Miejskiej  

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Ju¿ kaniku³a, wiêc i przestêpstwa na Pradze
Po³udnie, w Wawrze, Rembertowie i Weso³ej
zwi¹zane s¹ z por¹ roku. Do g³owy uderza upa³
i alkohol. O 1.15 w nocy na ulicy Grochowskiej
patrol zauwa¿y³ m³odego (15 lat!) cz³owieka,
który... pa³eczkami do gry na perkusji usi³owa³
wybijaæ szyby w sklepach.- Spodziewamy siê uczest-

nictwa ok. 800 dzieci – mówi
nadzoruj¹cy akcjê w dzielnicy
Weso³a wiceburmistrz Edward
Zdzieborski. Jak Weso³a, to
oczywiœcie Aqua Park Weso-
landia, który dzieciom udostêp-
nia swoje baseny przez ca³y
czas akcji Lato w Mieœcie. Fi-
na³em taplania siê w wodzie bê-
d¹ zawody p³ywackie, które
odbêd¹ siê 28 sierpnia. Do tego
czasu dzieci i m³odzie¿ (nawet
ta osiemnastoletnia) mo¿e go-
dzinê dziennie æwiczyæ na ba-
senie. – W punktach dziennego
pobytu przygotowaliœmy wiele
ciekawych zajêæ – dodaje wice-
burmistrz Zdzieborski. – Ka¿dy
znajdzie coœ dla siebie. S¹ zajê-
cia plastyczne, teatralne, mu-
zyczne, biblioteczne, ekologicz-
ne, sportowe, filmowe, informa-
tyczne, komputerowe, szacho-
we, czy origami... I nikogo nie
odeœlemy do domu z braku wol-
nych miejsc. Jeœli nie bêdzie
miejsca w jednej szkole, to oso-
by koordynuj¹ce akcjê wska¿¹
miejsce w innej. Weso³a zachê-
ca do korzystania z nowych
przyszkolnych boisk. Ciekaw¹
pozycj¹ w programie dzielnicy
s¹ te¿ bezp³atne projekcje fil-
mów, które bêd¹ siê odbywa³y
od wtorku do czwartku w kinie
Koœciuszkowiec. 

Du¿o ruchu zapowiada Rem-
bertów. Zastêpca burmistrza
Ewa Rogoñ szczególn¹ uwagê
zwraca na zajêcia sportowe i ru-

chowe. – Przez dwa miesi¹ce bê-
dziemy korzystaæ z s¹siedniej
Wesolandii i to nie tylko z base-
nów, ale tak¿e z si³owni. Dodat-
kowo w sierpniu m³odzie¿ bêdzie
mog³a p³ywaæ w rodzimym base-
nie Akademii Obrony Narodo-
wej. Z ciekawszych ofert Ewa
Rogoñ wymienia zajêcia tenisa
ziemnego w klubie BREAK (dla
pocz¹tkuj¹cych i zaawansowa-
nych) i zajêcia dla cheerliderek
w klubie Sportmania. Prawie sta-
³¹ ofert¹ Rembertowa bêd¹ wy-

cieczki do ZOO. Prawdopodob-
nie bêdzie te¿ zorganizowany
rejs statkiem po Wiœle. – Stadion
przy ul. Ziemskiego ju¿ jest opa-
nowany przez m³odych pi³karzy
– dodaje pani wiceburmistrz. –
Zapraszam te¿ na organizowane
przez nasze biblioteki przedsta-
wienia teatralne. Nie odmówimy
udzia³u w naszej akcji ani dzie-
ciom spoza dzielnicy, ani nawet
z innych miast. Jeœli przyjecha³y

tutaj na wakacje, to razem z na-
mi mog¹ je spêdziæ naprawdê
mi³o i ciekawie. 

A¿ w dziesiêciu placówkach
Wawra dzieci maj¹ zapewniony
darmowy obiad. W kilku dodat-
kowo œniadanie lub podwieczo-
rek. Posi³ki finansowane od kil-
ku lat przez Samorz¹d sta³y siê
wa¿nym elementem akcji Lato
w Mieœcie. Chocia¿ nie uda³o
nam siê porozmawiaæ o akcji
z odpowiedzialnym za ni¹ wi-
ceburmistrzem Paw³em So-

snowskim widaæ, ¿e wawerska
oferta tak¿e jest ciekawa.
W klubach kultury i szko³ach
dzieci mog¹ wzi¹æ udzia³
w licznych zajêciach sporto-
wych i warsztatowych. Bêd¹
te¿ ró¿ne konkursy i zawody,
wycieczki do ZOO, muzeów,
rajdy rowerowe. Ciekawie za-
powiadaj¹ siê zajêcia ceramicz-
ne, rzeŸbiarskie, czy warsztaty
monotypii. 

Na Pradze Po³udnie w Lato
w Mieœcie w³¹czy³o siê przesz³o
30 placówek. 14 z nich oferuje
dzieciom darmowe posi³ki. – Ak-
cja dopiero co ruszy³a, a ju¿ ma-
my przesz³o tysi¹c uczestników –
podsumowuje rozpoczêcie po³u-
dniowopraskiego lata wicebur-
mistrz Antoni Stradomski –
Oprócz szkó³ w akcjê w³¹czy³y
siê TKKF-y, Uczniowskie Kluby
Sportowe, OSiR (basen „Wo-
dnik” i hala sportowa „Saska”),
KS Drukarz i inne jednostki.
Prowadzimy te¿ zajêcia w dwóch
ogródkach jordanowskich. Tak,
jak pozosta³e dzielnice Praga Po-
³udnie równie¿ przygotowa³a
bardzo bogat¹ ofertê sportow¹,
rekreacyjn¹ i œwietlicowo-poby-
tow¹. – W zesz³ym roku w³¹czyli-
œmy do akcji nasz Oœrodek Spo-
rtów Wodnych nad Zalewem Ze-
grzyñskim. Pomys³ chwyci³
i w tym roku go powtarzamy. Do-
wieziona autokarem nad Zalew
m³odzie¿ bêdzie mog³a poczuæ
radoœæ, jak¹ niesie ze sob¹ ¿e-
glarstwo – mówi Antoni Stra-
domski. – No i oczywiœcie bêdzie
to, co m³odzie¿ w wakacje lubi
najbardziej – kino, basen, dysko-
teki... Szczegó³owe oferty dziel-
nic s¹ dostêpne w internecie na
stronie www.um.warszawa.pl
w zak³adce „Lato w Mieœcie
2006”. Ada M.
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tylko 5.182 interwencje. Zdarza³o siê i wyjmowanie jamnika
z wymienianego ruroci¹gu, i alarmy bombowe, i wizyty (choæ
w strojach roboczych) na salonach rezydencji ministerialnych
czy ambasadorskich.

Jubileusz Pogotowia Ciep³owniczego SPEC znakomicie zorgani-
zowano na terenie wystawy „Ikony zwyciêstwa” (jednym z jej spo-
nsorów jest SPEC SA), a ka¿dy uczestnik otrzyma³ opas³y album,
zwi¹zany z wystaw¹, zaœ na specjalnych znaczkach przystawiano

autentyczne stemple NSZZ Solidarnoœæ w SPEC, u¿ywane podczas
stanu wojennego.

Jubileusz obchodzono serdecznie i rodzinnie. Pamiêtano tak¿e
o by³ych pracownikach -  i tych, którzy przeszli na emeryturê i tych,
którzy sprawuj¹ obecnie inne stanowiska. Prezes Tadeusz Su³kow-
ski wrêcza³ pami¹tkowe odznaczenia, wybite z okazji piêædziesiê-
ciolecia, p³ynê³y wspomnienia, serdeczne ¿yczenia, wyrazy uzna-
nia. Kierownik Pogotowia, pan Janusz Brzozowski, z dum¹ patrzy³
na swoich pracowników, bo te¿ jest to zespó³, którym mo¿na siê po-
chwaliæ! Niektóre rodziny pracuj¹ tu ju¿ od dwóch pokoleñ!

Od niedawna Pogotowie objê³o swoim zakresem dzia³ania tak¿e
awarie instalacji zimnej wody  i kanalizacji. Pozwalaj¹ na to mo¿-
liwoœci sprzêtowe, a jeœli chodzi o sam¹ sieæ ciep³ownicz¹, spece
z Pogotowia SPEC nie ograniczaj¹ siê ju¿ tylko do usuwania awa-
rii, lecz tak¿e zajmuj¹ siê diagnostyk¹ i profesjonalnym przeciw-
dzia³aniem, by do nich nie dopuszczaæ. 

My te¿ przy³¹czamy siê do ¿yczeñ, zw³aszcza, jeœli chodzi o tê
profilaktykê... Powodzenia, Jubilaci, i oby nam ciep³o by³o! KaJa

Coraz bardziej przyzwyczajamy siê do orga-
nizowanej corocznie przez samorz¹dy akcji
Lato w Mieœcie. I coraz chêtniej posy³amy
na tê akcjê nasze dzieci. Sprawdziliœmy co
ciekawego w tym roku oferuj¹ pociechom
„Mieszkañcowe” dzielnice.

OBY NAM 
CIEPŁO BYŁO!
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Najtañsze LAST-MINUTE!
Bu³garia, Rodos od 990 z³!

Turcja All. inclusive od 1499 z³!
W-wa ul. P³owiecka 5 A
tel./fax 022 610-03-43
e-mail:delfin-tur@o2.pl

Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

1,40 zł/km
(022) 675−52−52
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REKLAMA REKLAMA

W czerwcu br. Fale-
nickie Towarzystwo
Kulturalne po raz
pi¹ty zainaugurowa-
³o Falenickie Koncer-
ty Letnie, w których
wystêpuj¹ wybitni
œpiewacy, muzycy
oraz wystawiaj¹
swoje prace artyœci
plastycy, a wszystko
to mo¿e podziwiaæ
spragniona sztuki
publicznoœæ. 

Od 2004 roku sezon
w czerwcu otwiera Wielka Ga-
la. W poprzednich latach by³y
to gale tenorów, w tym roku 25
czerwca z trzema tenorami za-
œpiewa³ sopran. Wspania³a
œpiewaczka Gra¿yna Brodziñ-

ska, wyst¹pi³a w towarzystwie
Dariusza Stachury, Paw³a Ska-
³uby i Tomasza Madeja na kon-
cercie, który przyci¹gn¹³ oko³o

trzech tysiêcy widzów, nie tyl-
ko z Falenicy, ale i ca³ej „linii
otwockiej”. Wspania³ym g³o-
som wykonawców towarzyszy-

³a  P³ocka Orkiestra Symfonicz-
na pod dyrekcj¹ £ukasza Boro-
wicza.

W programie tegorocznej
„Gali Gwiazd” publicznoœæ
us³ysza³a utwory J. Straussa,
Masseneta, F. Lehára, E.
Kálmána, S. Cardillo, N. Dosta-
la, G. Verdiego, G. Bizeta, M.
Louigy, (¯ycie na ró¿owo), L.
Bernsteina (z musicalu „West
Side Story”), V. di Chiary, R.
Leoncavallo, F. Loewe, (z musi-
calu „My Fair Lady”), F. Sarto-
riego oraz Celito lindo – pieœñ
latynoamerykañsk¹. Koncert za-
chwyci³ wykonaniem arii, pieœni
i popularnych standardów œwia-
towych. Nastêpne koncerty
odbêd¹ siê 9 i 23 lipca, 13 i 27
sierpnia i 3 wrzeœnia na scenie
letniej przy ul. Bartoszyckiej
39/41 lub w koœciele N.S.P.J.
Wiêcej informacji na stronie:
kultura-falenica.waw.pl       (ab)

Tu¿ przed koñcem roku
szkolnego w zaciek³ych
walkach starli siê ucznio-
wie najstarszych klas
podstawówki Nr 255 z ul.
Kamionkowskiej i Nr 60
z ul. Zbaraskiej. Aren¹
walki by³o niedawno od-
dane do u¿ytku przy-
szkolne boisko przy ul.
Kamionkowskiej.

Turniej pomiêdzy podstawów-
kami zorganizowa³a Rada Ka-
mionka przy udziale nauczycieli
wychowania fizycznego i dyrek-
cji szkó³. – Wy-
braliœmy boisko
przy SP Nr 255,
gdy¿ jest najlep-
sze na naszym
Osiedlu. – mó-
wili organizato-
rzy. – Chcieli-
œmy pokazaæ
m³odzie¿y z SP
Nr 60, jak przy-
jemnie i bez-
piecznie gra siê
na nowej, sztucznej murawie
i jednoczeœnie zwróciæ uwagê
w³adz dzielnicy na to, ¿e przy
Zbaraskiej s¹ a¿ dwie szko³y,
które maj¹ praktycznie wspólne
boisko i tam przyda³by siê remont
w najbli¿szej przysz³oœci. M³o-
dzie¿ walczy³a o tytu³ Super
Pi³karza i Super Pi³karki Ka-
mionka. Ch³opcy rozegrali
mecz pi³ki no¿nej, a dziewczêta
rêcznej. Statuetka przygotowa-
na dla zwyciêskiej dru¿yny
ch³opców trafi³a do SP Nr 60,
która rozgromi³a podstawówkê
z Kamionkowskiej a¿ 6 do 0
(warto zaznaczyæ, ¿e 5 bramek
strzeli³ Piotrek Sikorzak). Na

„króla strzelców” po wakacjach
bêdzie czeka³a specjalna nagro-
da. Zapalony kibic wicebur-
mistrz Jaros³aw Jankowski,
który w czasie meczu przeby-
wa³ na Mundialu przywióz³
z Niemiec oryginaln¹ koszulkê
Mistrzostw Œwiata.

Odwet za ch³opców wziê³y
dziewczêta z SP Nr 255, które
pokona³y uczennice ze Zbara-
skiej a¿ 8 do 1 (wszystkie zwy-
ciêskie bramki by³y dzie³em
Pauliny Glinickiej). Dziewczê-
ta otrzyma³y puchar, a ka¿da
z czterech dru¿yn trójwymiaro-

we puzzle, których u³o¿enie
mo¿e im zaj¹æ po³owê waka-
cji... Wszystkie dzieci nagro-
dzono dyplomami, a dzielnico-
wy wydzia³ sportu do puli na-
gród do³o¿y³ rakietki do ping-
ponga i popularne „smycze” do
kluczy. 

M³odzie¿ chêtnie ustawi³a siê
do pami¹tkowego, pomeczowe-
go zdjêcia (patrz foto). Prawdo-
podobnie ostatni raz w takim
sk³adzie, gdy¿ po skoñczeniu
podstawówki ich drogi trochê
siê rozejd¹. Czasami jeszcze bê-
d¹ siê spotykaæ choæby na swo-
ich, miejmy nadziejê – nowych,
boiskach.        Adam Rosiński

Koncert na trzech tenorów i jeden sopran Wędrówki
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
CZAS NA BIEBRZĘ

Biebrzañski Park Narodowy zosta³ utworzony
w 1993 roku i jest najwiêkszym parkiem narodo-
wym w Polsce. Po³o¿ony jest na terenie woje-
wództwa podlaskiego. 

Powierzchnia Parku wynosi 59223 ha. Obszary leœne w Parku
zajmuj¹ 15547 ha, grunty rolne – 18182 ha, a nieu¿ytki – s³ynne
Bagna Biebrzañskie, w rzeczywistoœci najbardziej cenne przyro-
dniczo ekosystemy – 25494 ha. 

Dolina Biebrzy jest bardzo wa¿nym miejscem gniazdowania, ¿e-
rowania i odpoczynku ptactwa wodno-b³otnego. Na terenie Bie-
brzañskiego Parku Narodowego wyznaczono szlak wodny rzek¹
Biebrz¹ (130 km) oraz oznakowano 13 l¹dowych szlaków tury-
stycznych (³¹czna d³ugoœæ – 403,8 km). Na kilku z nich wybudo-
wano wie¿e i pomosty widokowe oraz po³o¿ono k³adki, u³atwiaj¹-
ce przejœcie po grz¹skim terenie.

W samym sercu Biebrzañskiego Parku Narodowego w miejsco-
woœci Goni¹dz znajduje siê Zespó³ Wypoczynkowo-Szkoleniowy
Bartlowizna ze s³ynn¹ Karczm¹ Bartla, który naprawdê warto
odwiedziæ. Dziewicze tereny, rzadko spotykana gdzie indziej fauna
i flora zachwycaj¹ swym urokiem oraz dostarczaj¹ niezapomnia-
nych wra¿eñ. 

Posesja, na której usytuowana jest Bartlowizna, liczy 3 ha, w tym
1 ha zajmuj¹ stawy rekreacyjno-wêdkarskie, z licznymi stanowi-
skami wêdkarskimi. Teren zespo³u to swoisty park ze szlachetnymi
nasadzeniami, otoczony starodrzewiem. Dyskretne oœwietlenie
nocne oraz rzeŸbiona brama wjazdowa nadaje posesji nostalgiczno-
romantyczny charakter. 

Wiêcej informacji na stronie www.biebrza.com.pl   (ab)

Na nowym boisku
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Praga Po³udnie to dzielnica, która z roku na
rok zyskuje now¹ œwietnoœæ. Tu zachowa³a siê
oryginalna przedwojenna architektura i atmo-
sfera dawnej stolicy. Tu mo¿na znaleŸæ stare
poprzemys³owe budynki pamiêtaj¹ce dwudzie-
stolecie miêdzywojenne oraz odpocz¹æ w jed-
nym z najstarszych i najwiêkszych parków War-
szawy – Parku Skaryszewskim. Stare klimaty
id¹ w parze z nowoczesnymi inwestycjami,
którym sprzyja doskona³a lokalizacja niedaleko
centrum oraz dobre po³¹czenie komunikacyjne.  

Drogi i ścieżki 
Warszawiacy od lat narzekaj¹ na komunika-

cjê. I s³usznie, sto³eczne drogi rzeczywiœcie po-
zostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Na szczêœcie, sy-
tuacja po woli, ale jednak systematycznie ulega
poprawie. Na Pradze Po³udnie inwestycje dro-
gowe maj¹ znaczenie priorytetowe. W ostatnich
latach wydano na ten cel – z dzielnicowych
œrodków - prawie 13 milionów z³otych. Od 2003
roku, dziêki staraniom Zarz¹du oraz Wydzia³u
Infrastruktury, uda³o siê wybudowaæ, przebudo-
waæ lub zmodernizowaæ nawierzchnie kilku kilo-
metrów dróg w ca³ej dzielnicy. 

Chodzi m.in. o ulicê: Œwiêtos³awsk¹, Miêdzy-
borsk¹, Aniñsk¹, Omulewsk¹, ks. Jana Sztuki,
Nizinn¹, Liwieck¹, Radzi³owsk¹ i Serock¹. Tam
gdzie by³a taka potrzeba nie tylko u³o¿ono
asfalt, ale tak¿e przebudowano id¹cy pod ulic¹
gazoci¹g, zabezpieczono kable, wykonano
odwodnienie i postawiono nowe oœwietlenie.
Przy drogach po³o¿ono chodniki i posadzono
drzewa. Wszêdzie gdzie siê da³o, obok dróg,
wybudowano œcie¿ki rowerowe. Dzisiaj mi³oœni-
cy dwóch kó³ek bez problemu mog¹ wybraæ siê
na wycieczkê na przyk³ad  wzd³u¿ Wa³u Miedze-
szyñskiego z Pragi Pó³noc a¿ do Wawra, prze-
jechaæ wzd³u¿ Alei Stanów  Zjednoczonych (od
Wa³u Miedzeszyñskiego do ulicy Ostrobram-
skiej), ulic¹ Fieldorfa (od Wa³u Miedzeszyñskie-
go do ulicy Bora-Komorowskiego), mostem Sie-
kierkowskim, a tak¿e ulic¹ Aniñsk¹, wzd³u¿ Ka-
na³u Goc³awskiego i Wystawowego. S¹ szanse,
¿e w niedalekiej przysz³oœci œcie¿ki rowerowe
pojawi¹ siê te¿ na Saskiej Kêpie, wzd³u¿ ulicy
Grochowkiej i Podskarbiñskiej. Zarz¹d z³o¿y³
bowiem w tej sprawie wniosek do ZDM. Ju¿ te-
raz budowana jest natomiast nowa œcie¿ka –

Praga Południe

Szanowni Pañstwo, 
latem Warszawa pustoszeje. Kto mo¿e wyje¿-
d¿a na wakacje, aby odpocz¹æ od miejskiego
zgie³ku i gwaru. To najlepszy czas na prace bu-
dowlane i remontowe, którym s³u¿y nie tylko po-
goda, ale te¿ mniejszy ni¿ zwykle ruch. W tym
numerze „Mieszkañca” chcielibyœmy przybli¿yæ
Pañstwu pracê Wydzia³u Infrastruktury Dzielnicy
Praga Po³udnie, koordynuj¹cego i nadzoruj¹ce-
go wiêkszoœæ prowadzonych na naszym terenie
inwestycji. Pragnê zwróciæ Pañstwa uwagê na
fakt, ¿e inwestycje to nie tylko nowopowstaj¹ce
budynki czy drogi, ale tak¿e wykonywane na
bie¿¹co remonty, naprawy i prace modernizacyj-
ne, na które ka¿dego roku przeznaczamy z bu-
d¿etu dzielnicy dziesi¹tki milionów z³otych. 

Obecnie nasz¹ sztandarow¹ inwestycj¹ dro-
gow¹ jest budowa ulicy Szaserów. Jesteœmy
przekonani, ¿e przed³u¿enie tej arterii do ulicy
Makowskiej roz³aduje korki na ca³ym Grocho-
wie, a tak¿e usprawni ruch w kierunku Wawra
i Mokotowa. Wiemy, ¿e w dziedzinie drogownic-
twa na Pradze Po³udnie jest jeszcze wiele do
zrobienia, jednak cieszy, ¿e ka¿dego roku przy-
bywa nowy odcinek bezpiecznej jezdni. 

W minionym miesi¹cu ruszy³a – oczekiwana
od tak dawna – budowa Centrum Promocji Kul-
tury, przy ulicy Podskarbiñskiej. Choæ na placu
budowy wbito dopiero pierwsz¹ ³opatê, to ju¿
dzisiaj chcemy siê z Pañstwem podzieliæ nasz¹
wizj¹ nowoczesnej siedziby CPK, w której orga-
nizowane bêd¹ najró¿niejsze imprezy artystycz-
ne dla doros³ych i dzieci. Mamy nadziejê, ¿e na-
sze Centrum Promocji Kultury stanie siê mekk¹
sztuki na najwy¿szym poziomie.  

Z myœl¹ o tych Czytelnikach, którym bliskie s¹
szczególnie sprawy sportu przedstawiamy tak¿e
dzielnicowe inwestycje sportowe, a przede
wszystkim nowopowstaj¹cy basen przy szkole
na ul. Kwatery G³ównej oraz gruntownie wyre-
montowany Stadion „Or³a”.     

Mam nadziejê, ¿e po przeczytaniu tekstu „Bo-
om inwestycyjny” nabior¹ Pañstwo pewnoœci, ¿e
sprawy inwestycji s¹ dla obecnych w³adz dziel-
nicy spraw¹ priorytetow¹. 

¯yczê Pañstwu udanej lektury. 
Krzysztof Wieczorek, 
Zastêpca Burmistrza 

Dzielnicy Praga Po³udnie  

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

Centrala Urzędu Dzielnicy
Praga Południe
022 813−77−12

Informacja
022 813−70−80

022 813−77−12 w. 160

KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNYCH 
NA PRADZE POŁUDNIE
7 lipca – 6 sierpnia 2006 r.

�� 7 lipca godz. 21.45, LETNIE KINO PLENEROWE, projekcja filmu: Ostatnie metro (Der-
nier métro), re¿. Francois Truffaut. Organizator: Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej. MUSZLA
KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego.
�� 9 lipca godz.14.00, KONCERTY PROMENADOWE, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP
OSTRO£ÊKA. Organizator: Mazowiecki Zwi¹zek Chórów i Orkiestr. MUSZLA KONCERTO-
WA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego.
�� 14 lipca godz. 21.45, LETNIE KINO PLENEROWE, projekcja filmu: Œwiêty Miko³aj jest
œmieciem (Le pére noël est une ordure), re¿. Jean-Marie Poiré. Organizator: Fundacja Roz-
woju Sztuki Filmowej. MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderew-
skiego.
�� 15 lipca godz.18.00, Uroczyste otwarcie filii CPK. Przy ulicy Obroñców 28/30 zostanie
otwarta doœwiadczalna pracownia litografii.
�� 16 lipca godz.14.00, KONCERTY PROMENADOWE, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP
WYSZKÓW. Organizator: Mazowiecki Zwi¹zek Chórów i Orkiestr. MUSZLA KONCERTOWA
w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 21 lipca godz. 21.45, LETNIE KINO PLENEROWE, projekcja filmu: Hieny (Hyénes), re¿.
Djibril Diop Mambety (Sénégal). Organizator: Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej.MUSZLA
KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim  im. I. J. Paderewskiego
�� 28 lipca godz. 21.45, LETNIE KINO PLENEROWE, projekcja filmu: ¯mija w garœci
(Vipére au poing) re¿. Philippe de Broca. Organizator: Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej.
MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 30 lipca godz.14.00, KONCERTY PROMENADOWE, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP
S£UPNO. Organizator: Mazowiecki Zwi¹zek Chórów i Orkiestr. MUSZLA KONCERTOWA
w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 4 sierpnia godz. 21.15, LETNIE KINO PLENEROWE, projekcja filmu: 400 batów (Les
400 coups), re¿. François Truffaut Organizator: Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej. MUSZLA
KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 6 sierpnia godz.14.00, Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Christophe Voise. MU-
SZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
Wszystkie imprezy z cyklu: Koncerty promenadowe i Letnie kino plenerowe finansu-
je Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

wzd³u¿ ulicy Szaserów, która jest obecnie
sztandarow¹ inwestycj¹ drogow¹ w dzielnicy.
Roboty ruszy³y w po³owie kwietnia tego roku.
Dotychczas ulica Szaserów koñczy³a siê na
skrzy¿owaniu z ulic¹ Ch³opickiego. Dalej wi-
dnia³a ona tylko na planach. Teraz jest przed³u-
¿ana do ulicy Makowskiej. Ekipy budowlane
wykona³y ju¿ odwodnienie jezdni, wybudowa³y
wodoci¹gi, kanalizacjê oraz przebudowa³y
oœwietlenie na odcinku 1067 metrów. W prze-
wa¿aj¹cej mierze gruntow¹ drogê, stary bruk
i p³yty MON zast¹pi teraz nowoczesna na-
wierzchnia asfaltowa. Inwestycja, której koszt
przekroczy 6,6 miliona z³otych, roz³aduje korki
na ca³ym Grochowie. Po trzyletnich staraniach
Burmistrza dzielnicy, ZDM wyremontowa³ ulicê

Zielenieck¹. Wymienione zosta³y te¿ na-
wierzchnie na najwiêkszych arteriach w dzielni-
cy: m.in. na ulicy Waszyngtona, w Al. Stanów
Zjednoczonych i na Grochowskiej (na tej ostat-
niej prace wci¹¿ s¹ kontynuowane). 

Kultura i sport 
Intensywne prace trwaj¹ nie tylko na ulicy

Szaserów, ale równie¿ na placu przy ulicy Pod-
skarbiñskiej. Do tej pory by³ tam zaniedbany
skwer, poroœniêty starymi drzewami. Wkrótce –
bo za dwa lata – stanie tam najnowoczeœniejsze
w mieœcie Centrum Promocji Kultury. Pomys³
wybudowania nowej siedziby CPK zrodzi³ siê na
pocz¹tku obecnej kadencji samorz¹dowej, sta-
j¹c siê od razu jednym z najwa¿niejszych zadañ
obecnych w³adz z dziedziny kultury. 

Budowa nowej siedziby CPK ruszy³a pod ko-
niec maja 2006 roku. Budynek przy ulicy Pod-
skarbiñskiej bêdzie mia³ trzy kondygnacje
(w tym jedn¹ podziemn¹) o ³¹cznej powierzch-
ni 3 020 metrów kwadratowych (i kubaturze 11
023 metrów szeœciennych). W kilkunastu sa-
lach organizowane bêd¹ imprezy artystyczne –
koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne,
projekcje filmowe, sceny kabaretowe, przegl¹-
dy twórczoœci amatorskiej i profesjonalnej.
W nowej siedzibie CPK znajdzie siê równie¿
miejsce na zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y – lek-
cje tañca, zajêcia taneczne, muzyczne, teatral-
ne, literackie, filmowe, fotograficzne, kompute-
rowe, jêzykowe, a tak¿e dla doros³ych – zajêcia

ruchowe, spotkania hobbystów, warsztaty lite-
rackie, Ko³o Seniorów. Koszt budowy Centrum
Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga Po³udnie
zaplanowano na oko³o 10,5 miliona z³otych. 

Nowe inwestycje w dzielnicy prowadzone s¹
z myœl¹ nie tylko o mi³oœnikach kultury, ale rów-
nie¿ sportu. W ci¹gu ostatnich trzech lat uda³o siê
wybudowaæ dwie du¿e hale gimnastyczne spe³-
niaj¹ce wszystkie wymogi najnowoczeœniejszych
obiektów tego typu: przy Szkole Podstawowej na
ulicy Bartosika 5 oraz przy Gimnazjum na ulicy
Angorskiej 2. Wybudowano te¿ kilka nowych
boisk szkolnych m.in. przy placówkach na ulicy
Bia³owieskiej, Szaserów, Kamionkowskiej,
Osieckiej. W planach s¹ budowy kolejnych. 

Wszyscy najbardziej niecierpliwie czekaj¹
chyba jednak na ukoñczenie najwiêkszej inwe-
stycji sportowej, a mianowicie basenu przy
Szkole Podstawowej nr 215 na ulicy Kwatery
G³ównej 13. Dotychczas by³ tam stary basen
z lat 60-tych. Od dawna nie spe³nia³ on jednak
podstawowych norm sanitarnych ani bezpie-
czeñstwa. W miejscu starego basenu zostan¹
zbudowane dwie nowoczesne niecki. Jedna,

mniejsza – o wymiarach 8,25 na 12 metrów -
bêdzie przeznaczona g³ównie do celów szkole-
niowo-rekreacyjnych. Druga zaœ bêdzie spe³-
nia³a normy typowego basenu sportowego. Bê-
dzie mia³a wymiary 12,5 na 25 metrów, co
oznacza, ¿e bêdzie w basenie tym mo¿na zor-
ganizowaæ szeœæ 25-metrowych torów p³ywac-
kich, o g³êbokoœci od 1,2 do 1,8 metra. Przy ba-
senach powstanie nowoczesne zaplecze,
w którym znajd¹ siê sanitariaty, przebieralnie,
a tak¿e sale do æwiczeñ areobiku oraz si³ownia.
Nowy basen ma byæ otwarty do koñca czerwca
2007 roku. Wczeœniej, bo ju¿ latem tego roku
udostêpniony ma byæ generalnie odnowiony
i zmodernizowany Stadion „Or³a”, na którym
bêd¹ mog³y byæ organizowane profesjonalne
zawody najwy¿szej rangi. 

Wyjątkowy rok 
2006 rok jest rokiem zupe³nie wyj¹tkowym

pod wzglêdem wysokoœci kwot przeznacza-
nych na inwestycje. W bud¿ecie dzielnicy na
ten cel zapisano prawie 25 milionów z³otych (!),
podczas gdy w ubieg³ych latach by³ o to odpo-
wiednio: 14,3 mln z³ (2005 r.), 11,3 mln (2004 r.)
i 10,5 mln z³ (2003 r.). W zesz³ym roku plan in-
westycyjny zosta³ zrealizowany w 99,9 procen-
tach. Burmistrz Dzielnicy Mateusz Mroz jest
przekonany, ¿e tak¿e w tym roku wszystkie pie-
ni¹dze bêd¹ wykorzystane, a dziêki nowym in-
westycjom oblicze dzielnicy systematycznie bê-
dzie zmieniæ siê na lepsze. (ami)

Wydzia³ Infrastruktury 
dla Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy:

Sekretariat tel. 0 22 810 13 91
Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta

dla Dzielnicy Praga Po³udnie:
– Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu pub-
licznego.

– Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

– Udzielanie ustnych informacji dotycz¹cych 
przeznaczenia terenów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

– Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
na rzecz innej osoby

Sekretariat tel. 0 22 810 52 29; 0 22 810 22 31
Referat urbanistyki tel. 0 22 813-77-12 

wew. 130, 131, 132
Referat Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej tel. 0 22 813 71 06

BOOM INWESTYCYJNY
W ciągu ostatnich trzech lat na Pradze Południe mamy do czynie−
nia z prawdziwym boomem inwestycyjnym. Jak grzyby po deszczu
wyrastają nowe boiska i sale gimnastyczne, remontowane są dro−
gi i parki, ruszyła od dawna oczekiwana budowa dzielnicowego
Centrum Promocji Kultury i nowego basenu. 
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REKLAMA REKLAMA

Powsta³ dziêki s³ynnej au-
dycji radiowej „Matysiako-
wie”, s³uchanej przez kilka po-
koleñ od blisko piêædziesiêciu
lat. Jednym ze sta³ych s³ucha-
czy by³ ksi¹dz Franciszek Olej-
niczak, wyj¹tkowy, niezwyk³y
kap³an z Gostynia.
To jego wra¿liwoœæ,
otwartoœæ na potrze-
buj¹cych opieki, po-
mocy czy serdeczne-
go zainteresowania
poruszy³y serca tylu
osób. Mia³ w tym
wielk¹ wprawê, nie
by³a to bowiem
pierwsza Jego spo-
³eczna inicjatywa,
jednocz¹ca dobrych
ludzi. W latach dwu-
dziestych zgroma-
dzi³ œrodki i dopro-
wadzi³ do wybudo-
wania gimnazjum
w Gostyniu, a po
wojnie zorganizowa³
ludzi i fundusze dla
jego odbudowy. Jed-
nak tu chodzi³o
o znacznie trudniej-
sze przedsiêwziêcie
– odleg³a Warszawa, odleg³a
rozg³oœnia radiowa, s³uchacze
rozsiani w ca³ej Polsce i On je-
den, ponad osiemdziesiêciolet-
ni, schorowany cz³owiek, za-
biegaj¹cy o dom opieki dla
osób starszych z ca³ej Polski,
taki, gdzie poczuj¹ siê u siebie,
zwyczajnie – jak to w domu,
tyle, ¿e otoczeni wykwalifiko-
wan¹ opiek¹. 

Uda³o siê! Ksi¹dz sam doko-
na³ pierwszej wp³aty na ten

szczytny cel, a radios³uchacze
z ca³ej Polski poszli w Jego œla-
dy. Warszawa znalaz³a blisko
pó³tora hektara w pobli¿u Wi-
s³y, na ul. Arabskiej. W mig
zbudowano piêæ pawilonów,
mieszcz¹cych w sobie 30 pokoi

jednoosobowych i 35 dwuoso-
bowych, powsta³ te¿ zal¹¿ek
rozleg³ego ogrodu.

Ksi¹dz Olejniczak nie do¿y³
uroczystego otwarcia domu
„Matysiaków”. Zmar³ na pó³
roku wczeœniej, w listopadzie
1965 r. licz¹c 88 lat i – o czym
ma³o, kto wie – od 32 lat niewi-
domy. 

Dom „Matysiaków” stoi do
dziœ i miewa siê wspaniale;
powiem nawet – lepiej, ni¿ za

swoich m³odych lat. Nie
zmarnowano szlachetnej ini-
cjatywy ksiêdza Olejniczaka
i radiowej rodziny Matysia-
ków z ul. Dobrej w Warsza-
wie. Dziœ „Matysiakowie”, to
ponad 90 pokoi jednoosobo-
wych i kilka tak zwanych
„ma³¿eñskich”. Jest tu i salka
konferencyjna, i sto³ówka
znakomicie pe³ni¹ca funkcjê
sali klubowej podczas wiel-
kich uroczystoœci, i sala wido-
wiskowa z odpowiednim za-

pleczem, i – od niedawna –
kameralna, lecz piêkna kapli-
ca. S¹ pokoje z loggiami i sze-
regiem udogodnieñ dla osób,
którym poruszanie siê sprawia
problemy. Choæ budynki nie
s¹ wysokie, dobudowano no-
woczesn¹ windê, która ogro-
mnie podnios³a komfort i sta³a
siê znacz¹cym usprawnieniem
dla mieszkañców.

Dyrektor Domu Andrzej Wy-
ro¿emski, jest dumny ze swoje-

go personelu i z ca³ego obiektu.
„Matysiakowie”, zarówno bu-
dynki jak i ogród, s¹ jego wiel-
k¹ pasj¹. ZaprzyjaŸniony z mie-
szkañcami, przez wielu jest
traktowany jak ulubiony syn
czy wnuk. 

Jak przysta³o na dziarskiego
czterdziestolatka, dom „Maty-
siaków” obchodzi³ swoje uro-
dziny z rozmachem, mo¿liwym
dziêki wsparciu wielu sponso-
rów i ofiarodawców. Przygoto-
wano nie tylko opas³e ksiêgi
pami¹tkowe, ale i wystêpy  tu-
tejszych artystów (znakomity
zespó³ artystyczny „Promyk”),
jak i tych z zewn¹trz, od s³yn-

nego pana Kakietka,
który „gra na wszyst-
kim” czy zawsze mi-
³o witanego pana
Zbroiñskiego, po ak-
torów z radiowej po-
wieœci „Matysiako-
wie” (m.in. pani Lud-
mi³a £¹czyñska, pa-
nowie Friedman, Ba-
rycz) i jej twórców –
Jerzego Janickiego –
autora i Stanis³awê
Grotowsk¹ – re¿yse-
ra. Wœród goœci jubi-
leuszu nie zabrak³o
p r z e d s t a w i c i e l i
w³adz samorz¹do-
wych, koœcielnych
z dzielnicy Praga Po-
³udnie i nie tylko –
nie sposób wyliczyæ
wszystkich. By³o
wzruszaj¹co, rzew-
nie, ale te¿ weso³o

i swojsko, jak to przy grilu
wœród przyjació³. Bo tak w³a-
œnie od czterdziestu lat p³ynie
¿ycie w Domu Pomocy Spo-
³ecznej im. „Matysiaków” –
wœród œmiechu i ³ez, wœród
wspomnieñ i nadziei. Wszyst-
kiego najlepszego tak¿e od nas,
Redakcji i Czytelników dla
tych, dla których adres ul.
Arabska 3 na Saskiej Kêpie to
adres ciep³ego, serdecznego do-
mu... Ich domu. KaJa

KAPLICA Z KAPLICZKĄ?
Przed rembertowskimi ruinami przepiêknej
„Grantzówki” smutnie rozpada siê przydro¿-
na kapliczka. Zaniepokojeni mieszkañcy Ka-
wêczyna prosz¹ by j¹ ratowaæ.

Okoliczni mieszkañcy ju¿ wielokrotnie sami odnawiali ka-
pliczkê, która od przesz³o 100 lat stoi u zbiegu ulic Stra¿ackiej
i Che³m¿yñskiej. Jednak ich prace by³y prowizoryczne, zabezpie-
czaj¹ce, a kapliczce przyda³by siê porz¹dny remont. Pokruszony

tynk, odpadniête ceg³y, braki w rdzewiej¹cym metalowym ogro-
dzeniu... – nie dodaj¹ uroku Najœwiêtszej Panience. 

Czy kapliczka zmuszona jest podzieliæ los malowniczej willi
Grantzowa i zamieniæ siê w kupê gruzu? Skoro stoi na krawêdzi
dzia³ki, to mo¿e Urz¹d Dzielnicy Rembertów móg³by przeprowa-
dziæ jej renowacjê? Bo jeœli nie, to, jak to siê mówi na Pradze, bê-
dzie z ni¹... kaplica!                                                                    ar

Pogodny jubileusz
Jak na swoje czterdzieœci lat, Dom Pomocy
Spo³ecznej im. „Matysiaków” prezentuje siê
znacznie lepiej, ni¿ niejeden dom o podob-
nym charakterze, wzniesiony dziœ, nowo-
czeœnie i za o wiele wiêksze pieni¹dze. 
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 14

POZIOMO: 1-A rubryka w czasopiœmie. 1-J ch³odziarka. 2-
E przep³ywa przez Pizê. 3-A w gwarze myœliwskiej, basior,
doros³y wilk. 3-G syrop, bardzo s³odki napój. 4-E figura akro-
bacji lotniczej. 4-L znak rodowy u Indian. 5-G staropolska
miara d³ugoœci. 6-A w ustach arbitra sportowego. 6-K soju-
sznik. 7-B rodzaj sklepu. 7-G ryba z kolcem jadowitym. 8-D
gatunek wierzby. 8-J przyrz¹d geodezyjny. 9-F p³aski statek
rzeczny. 10-A ozdoba pawia. 10-H mêdrzec, filozof. 11-A mu-
zu³mañski miesi¹c postu. 12-H trykotowe okrycie dolnej czê-
œci nogi. 13-A æwiczenie ortograficzne – zapis dyktowanego
tekstu. 14-J kl¹twa koœcielna.15-E materia³ izolacyjny. 16-A
Antonio, portugalski genera³ (1976-1986 prezydent).16-J bar-
dzo du¿a niechêæ. 
POZIOMO: A-1 pies lataj¹cy, najwiêkszy z nietoperzy.A-10
manifest, odezwa. B-6 szarfa. C-1 sprzedaje rêkodzie³o. C-10
litera alfabetu greckiego. D-6 czas pracy jednej grupy. E-1 wê-
glik wapnia do produkcji acetylenu. E-11 ojciec Idamora z ope-
ry St. Moniuszki. (Paria). F-8 stolica Ghany. G-1 pociecha
babci. H-2 dop³yw Odry. H-7 stolica W³och. H-12 jezioro w po-

bli¿u Brodnicy. I-3 bia³y w kinie. I-9 psia morda. J-1 przyrz¹d
optyczny. J-7 Adam w piaskownicy. J-12 œwiêtuje 5 lutego. 
K-5 górne k³y jelenia. L-1 prosta droga w lesie. L-8 grecka sie-
dziba g³ównych bogów. £-4 przepasuje kimono. £-12 zwi¹zek
powsta³y z dzia³ania kwasu na alkohol. M-1 na czele gminy. 
N-8 Tunguz. O-1 w teatrze porusza lalkami. O-12 meksykañ-
ski sukulent kwitn¹cy tylko raz. opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 3/06:„Jaki parobek, taki zarobek”.

	 
	

	
		
	
	

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Gertruda Borycka
z ul. Kolejowej, Z¹bki. Wa¿ne do 21 lipca br.

Zca³¹ pewnoœci¹ rekla-
ma wyciêta z poczytne-
go tygodnika „Œwiat”

wzbudzi u wielu czytelników
zdziwienie. Oto obok miej-
skiej komunikacji, na któr¹
sk³ada³y siê tramwaje, auto-
busy i taksówki, istnia³a
przed wojn¹ spo³eczna ko-
munikacja autobusowa.

Utrzymywa³y j¹, jakbyœmy
dzisiaj powiedzieli dwie orga-

nizacje wy¿szej u¿ytecznoœci
publicznej: Zwi¹zek Stowarzy-
szeñ Przyjació³ Wielkiej War-
szawy (odpowiednik powojen-
nego TPW – Tow. Przyjació³
Warszawy – dzia³aj¹cego do
chwili obecnej) i dzia³aj¹ce
niezale¿nie – Towarzystwo

Przyjació³ ¯oliborza. Natural-
nie wspomniane stowarzysze-
nia nie dŸwignê³yby takiego
przedsiêwziêcia, gdyby nie
Pañstwowe Zak³ady In¿ynierii,
produkuj¹ce m.in. autobusy.
Cztery linie ³¹cz¹ce ró¿ne, od-
leg³e od siebie miejsca, gdzie
nie zawsze dociera³ wówczas
tramwaj, obs³ugiwane by³y
przez autobusy polskiej marki
„Ursus”, konstruowane w³a-

œnie w wymienionych zak³a-
dach. 

Pierwsza linia kursowa³a na
trasie Plac Zamkowy – Pola
Bielañskie przez ¯oliborz.
Druga, z pl. Zbawiciela - Mar-
sza³kowsk¹, Bagatel¹, Belwe-
dersk¹, Che³msk¹ do Czernia-

kowskiej. Tutaj, muszê do³o-
¿yæ parê s³ów wyjaœnienia, ¿e
w okresie miêdzywojennym
tramwaj kursowa³ nie tylko uli-
cami: Marsza³kowsk¹, ale i Ba-
gatel¹ do Al. Ujazdowskich,
a dalej Nowym Œwiatem do
Placu Zamkowego. Na tej wiêc
trasie by³a mo¿liwoœæ prze-
siadki z tramwaju, b¹dŸ od-
wrotnie z autobusu w tramwaj.
Trzecia spo³eczna lina autobu-
sowa mia³a swój pocz¹tek na
placu przed koœcio³em œw. Flo-
riana na Pradze – dzisiejszym
pl. Weteranów. Dalej autobus
jecha³ ulic¹ Floriañsk¹ do Z¹b-
kowskiej, póŸniej Radzymiñ-
sk¹ do folwarku Zacisze.
Czwarta linia autobusowa – od
pl. Unii Lubelskiej (Mokotów),
poprzez Poln¹ i Koszykow¹,
dociera³a do Towarowej, a na-
stêpnie Sienn¹ i Kolejow¹ – do
Pr¹dzyñskiego i Bema (na Wo-
li). Ciekawy to przyczynek do
znajomoœci komunikacji
w przed-wojennej Warszawie,
w której dominowa³ tramwaj.
Na wielu wê¿szych ni¿ obecnie
ulicach, poszerzonych w wyni-
ku wojennych lub powojen-
nych wyburzeñ, nawet sobie

nie wyobra¿amy, ¿e mog³y ni-
mi jeŸdziæ tramwaje, a tak
w istocie by³o. 

W komunikacji podmiej-
skiej, tak jak obecnie, pojawi³
siê sektor prywatny. Przyk³ad
mo¿e tu stanowiæ linia autobu-
sowa na trasie pl. Unii Lubel-
skiej – Skolimów, wystêpuj¹ca
pocz¹tkowo pod nazw¹ SKO-
WAR (czyli Skolimów-War-
szawa), bêd¹ca w³asnoœci¹
wójta gminy Skolimów Her-
mana Paulinka. By³a ona ob-
s³ugiwana przez samochody
niemieckiej marki „Sauer”.
Z czasem liniê tê przejê³o To-
warzystwo Przewozowe
Podmiejskiej Komunikacji Au-
tobusowej „ARBON”. Konku-
rencjê stanowi³y powiatowe li-
nie autobusowe na trasach:
Warszawa-Konstancin, War-
szawa-Œródborów, Warszawa-
Karczew i Warszawa-Okêcie
(rycina z lewej z autentyczn¹
reklam¹ z epoki). 

W mieœcie rozpoczyna³y
swój bieg kolejki w¹skotoro-
we, stopniowo wypierane
przede wszystkim przez tram-
waje, ale i wprowadzane stop-
niowo autobusy. Wzorem sto-

lic europejskich, równie¿
w Warszawie, starano siê za-
prowadziæ autobusy piêtrowe.
Sprowadzone z Anglii i Nie-
miec, niestety nie nadawa³y siê
do eksploatacji zw³aszcza tam,
gdzie dominowa³y w¹skie uli-
ce z ostrymi zakrêtami. Raz je-
szcze mog³a siê o tym przeko-
naæ powojenna ju¿ Warszawa,
obdarowana takimi w³aœnie,
bodaj¿e dwoma autobusami

piêtrowymi, bêd¹cymi darem
Londynu. 

Dziœ mamy równie¿ prze-
ciwników tego typu œrodków
lokomocji w stolicy, i to wœród
zarz¹dców miejskiego trans-
portu, nie zaœ pasa¿erów. St¹d
jeden jedyny piêtrus, wypu-
szczany od kilku lat w sezonie
letnim na trasê Pow¹zki – Wi-
lanów, czy £azienki, jest tak
szybko uruchomiony, co wyco-
fywany, po licznych protestach
magistrackich urzêdników. 

Ka¿da z wielkich aglomera-
cji jest i bêdzie otwarta dla

przybyszy, ale musimy pamiê-
taæ o tym, ze potê¿nym mia-
stem, o ponad milionowej licz-
bie mieszkañców, w dodatku
stolic¹ kraju, musz¹ zarz¹dzaæ
ludzie o wielkich, nie zaœcian-
kowych horyzontach, z odpo-
wiednim przygotowaniem za-
wodowym. Wypada o tym pa-
miêtaæ podczas kolejnych wy-
borów, ¿ebyœmy nie byli za-
skoczeni póŸniejszymi decy-

zjami radnych i prezydentów
stolicy. Niechaj rozwija siê ona
jak prawdziwa europejska me-
tropolia, a nie jak podczas za-
borów prowincjonalne miasto
Rzeczypospolitej. 

Tadeusz Wł. Świątek

Społeczna komunikacja
autobusowa

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest

PHF
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Autobus polskiej fabryki „Ursus” kursuj¹cy zgodnie z rozk³adem na re-
klamowanych trasach.  Fot. ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka (1938). 
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 BARAN 21.03-21.04
Najbli¿sze dni nie bêd¹ ³atwe pod wzglêdem fi-
nansowym. Mo¿e zabrakn¹æ gotówki, bo na
czas nie zdo³asz œci¹gn¹æ nale¿noœci. W spra-
wach zawodowych nie bêdzie wiêkszych zmian.
Natomiast w uczuciach mog¹ ciê czekaæ nie-
prawdopodobne zbiegi okolicznoœci, które, co
jest prawdopodobne – zaprowadz¹ ciê na œlub-
ny kobierzec lub zapocz¹tkuj¹ d³u¿szy zwi¹zek.

�� BYK 22.04-21.05
Nie czekaj¹ ciê wiêksze trzêsienia ziemi, ale
mi³ych chwil nie zabraknie. Twój partner mo¿e
liczyæ na czu³oœæ i wyrozumia³oœæ, chocia¿
twoja wrodzona zazdroœæ mo¿e spowodowaæ
pewne niepotrzebne komplikacje. Spróbuj
wyjœæ naprzeciw inicjatywom partnera, wów-
czas unikniecie wiêkszych zadra¿nieñ. W pra-
cy czeka ciê wiêkszy wysi³ek, ale op³aci siê,
gdy¿ zostaniesz doceniony.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Bardzo gor¹ca aura lata wyraŸnie sprzyja two-
im uczuciom. Mo¿esz teraz prze¿yæ wspania³e
chwile w towarzystwie sympatycznej osoby, je-
œli masz sta³ego partnera, czeka was powrót
gor¹cych uczuæ. Nie spodziewaj siê w najbli¿-
szym czasie przyp³ywu wiêkszej gotówki, ale
wystarczy ci na ma³e szaleñstwa. Marz¹ ci siê
b³êkitne wody oceanu i wylegiwanie siê na tro-
pikalnej pla¿y, lecz Mazury te¿ s¹ urokliwe. 

 RAK 22.06-22.07
Masz teraz mo¿liwoœæ kupienia tego, na czym
ci zale¿y od dawna. Wykorzystaj te¿ sprzyjaj¹-
ce chwile na poprawienie relacji z partnerem.
Trochê wiêcej wyrozumia³oœci i tolerancji
z twojej strony przyda³oby siê na pewno. Po-
myœl te¿ o wspólnych planach wyjazdowych
i zafunduj swojemu partnerowi pobyt w cudow-
nym miejscu.

�� LEW 23.07-23.08
Mo¿e czekaæ ciê trudna i odpowiedzialna roz-
mowa, ale dziêki twojej wnikliwoœci zakoñczy
siê dla ciebie pomyœlnie. Nie b¹dŸ te¿ za bar-
dzo kapryœny, bo twój partner mo¿e siê zde-
nerwowaæ i oka¿e siê ma³o tolerancyjny wobec
twoich ¿¹dañ. Postaraj siê o wiêksz¹ dyploma-
cjê i tolerancjê w waszym zwi¹zku, a powoli
siê wszystko siê u³o¿y. Przed tob¹ perspekty-
wa letniego wypoczynku...

�� PANNA 24.08-23.09
Mo¿esz teraz prze¿ywaæ chwile o¿ywienia,
które doprowadz¹ do zamieszania w twoich
uczuciach. Bêdziesz te¿ bardziej wymagaj¹cy
wobec swojego partnera, przedstawisz mu
konkretne i racjonalne ¿¹dania. Mo¿e dojœæ
miêdzy wami do spiêæ, wiêc wymagany bêdzie

umiar i spora doza tolerancji. Jeœli zaplanowa-
³eœ teraz wypoczynek, masz szansê na nieza-
pomniany, cudowny urlop. 

�� WAGA 24.09-23.10
Nie poddawaj siê za bardzo emocjom. Twoje
zmienne nastroje mog¹ doprowadziæ do po-
gorszenia stosunków z partnerem. Postaraj
siê o wiêcej luzu, a wszystko jakoœ siê u³o¿y.
Uda ci siê rozwi¹zaæ wiêkszoœæ problemów,
które ciê trapi³y. Finansowo ró¿nie, ale bêdzie
wiêcej tych lepszych chwil.

�� SKORPION 24.10-23.11
Drogi Skorpionie! To bêd¹ dobre dni dla ciebie.
Twoje zmys³y bêd¹ teraz wyostrzone, a wzrok
sokoli. Nie udawaj, ¿e ci nie zale¿y na uczu-
ciach, ka¿dy ich potrzebuje. Wiêc do dzie³a,
ruszaj na poszukiwanie swojej bratniej duszy.
Dopisuje ci szczêœcie w finansach, wiêc powo-
dów do narzekañ masz niewiele. Zdrowie
w normie, uwa¿aj tylko na drodze.

�� STRZELEC 24.11-22.12
Bywasz niezdecydowany, a to powoduje, ¿e
umyka ci wiele spraw. Teraz los powinien po-
traktowaæ ciê ³askawie. Pomyœl te¿ o spra-
wach domowych, które potrzebuj¹ twojego
wsparcia i zainteresowania. Wa¿ne s¹ dobre
chêci, a niekoniecznie finanse, ale jeœli nie mu-
sisz, nie zaci¹gaj po¿yczek. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Musisz zmusiæ siê do dzia³ania! Postaraj siê
wyjœæ z inicjatyw¹, i nie obawiaj siê, ¿e coœ siê
nie uda. Do odwa¿nych œwiat nale¿y. Twoje
nastawienie do spraw uczuciowych te¿ wyma-
ga korekty. Czeka ciê teraz sporo zajêæ w pra-
cy, ale przed tob¹ mi³a perspektywa urlopu.
Uwa¿aj tylko na rodzinnych „terrorystów” i zna-
jdŸ trochê czasu dla siebie. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Nie bêdzie teraz ³atwo pod wzglêdem finanso-
wym. Musisz chwilowo zacisn¹æ pasa i prze-
czekaæ. Nie martw siê, bo sobie poradzisz.
Zdaj siê na bliskie ci osoby, których wsparcie
i rady podnios¹ ciê na duchu. I zamiast siê nie-
potrzebnie martwiæ, wybierz siê na imprezê,
która poprawi twoje samopoczucie. 

�� RYBY 20.02-20.03
Gor¹ce letnie dni nie przeszkadzaj¹ ci prowa-
dzeniu bie¿¹cych spraw. Brakuje ci tylko do
szczêœcia basenu w przydomowym ogródku.
Nie masz te¿ specjalnej chêci do pracy, nato-
miast chêtnie byœ gdzieœ wyjecha³, spotka³ siê
z przyjació³mi i zabawi³. Niestety, rzeczywistoœæ
bywa brutalna. Na wypoczynek musisz jeszcze
trochê poczekaæ. Spróbuj zmusiæ siê do wysi³ku
i przetrwaæ ten trudny czas. Merlin

13-J 13-A 9-H 6-B 1-J 3-O 3-C 10-£ 2-L 11-E 4-£ 8-£ 15-I

16-L 1-A 16-B 4-E 3-G 12-K 4-H 14-L 11-N 8-D 15-E 13-G 12-O

9-L 15-£ 7-K 6-M  

Reklama Spo³ecznej Komunikacji Autobusowej w stolicy. 
Fot. „Tygodnik Ilustrowany” (1938). 

Reklama Podmiejskiej Komunikacji Autobusowej „ARBON”.  
Fot. ze zbiorów Tadeusza W³. Œwi¹tka (1938).
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REKLAMA REKLAMA

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

	 domowe wyroby garmażeryjne 	 wiejska, tradycyjnie wędzona wędlina,
	 wyroby regionalne 	 zdrowa żywność 	 produkty eko 

	 przetwory owocowe i warzywne 	 organizacja imprez, catering
pn-pt: 10.00-19.00, sob: 8.00-16.00

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  sskklleeppóóww::
RRaaddoośśćć,,  uull..  PPaattrriioottóóww  221177  llookk..  BB  ((vviiss  áá  vviiss  ssttaaccjjii  kkoolleejjoowweejj)),,  tteell..  002222  661155--6655--3377

TTaarrggóówweekk  ,,  uull..  ŁŁooddyyggoowwaa  2200,,  tteell..  002222  449988--4488--0044  

SSPPIIŻŻAARRNNIIAA  uu  HHEELLII  
––  PPIIEERROOGGAARRNNIIAA

� panele podłogowe 
� panele ścienne 
� BARLINEK – deska

podłogowa
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew., 

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

rozety, maty
� karnisze, schody, 

tralki, poręcze
� listwy drewniane, 

MDF i PCV

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

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

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

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

SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA
zatrudnizatrudni

GOSPODARZYGOSPODARZY DOMÓWDOMÓW
w zadaniowym czasie pracyw zadaniowym czasie pracy

Oferty nale¿y sk³adaæ w biurze spó³dzielni 
przy ul. Ostrzyckiej 2/4 w sekretariacie pok. 8 
do 14 lipca 2006 r. w godz. 10.00-15.00

Znacie to przecie¿: za oknem
niemi³osierny upa³; w mieszka-
niu, mimo okien otwartych na
przestrza³, duchota i skwar.
Ciep³awa woda w kranie,
kwiatki z lekka wiêdn¹, a ja bo-
so, w najcieñszej, choæ mocno
przechodzonej sukience na ra-
mi¹czka pl¹czê siê po pokojach
– sama jestem, mogê czuæ siê
swobodnie, domowo. Spiekota,
¿e trudno wytrzymaæ. Czekam
na kuriera z materia³ami do
wa¿nego artyku³u (co mi tam
kurier!). W g³owie k³êbi¹ mi siê
zgrzane myœli na temat tekstu,
który zacznê pisaæ, gdy tylko
dostanê przesy³kê.

Nagle dzwonek do drzwi.
Otwieram bez wahania, od-
garniaj¹c wilgotne w³osy

z czo³a. I wtedy wszystko siê
zmieni³o. To nie by³ kurier: za
drzwiami stali oni: Marcin,
którego znam od urodzenia
i Magda, któr¹ widzia³am po
raz pierwszy w ¿yciu. Otocze-
ni radosnym, promiennym
szczêœciem, uœmiechniêci, jak-
by nie by³o wokó³ tego du-
sznego, ciê¿kiego dnia, jakby
tylko skowronki, chmurki, kro-
ple rosy... Przyszli zaprosiæ na
swój œlub!

Jakoœ zapo-
mnia³am o ca-
³ym œwiecie,
o mojej byle ja-
kiej kiecce
i bosych sto-
pach. Marcin
by³ zawsze mo-
im ulubieñcem,
rozeœmianym,
p o g o d n y m
optymist¹. Cie-
szy³am siê bar-
dzo, kiedy zna-
laz³ dziewczy-
nê swojego ¿y-

cia: Magda okaza³a siê œliczna,
z uroczymi do³eczkami w buzi.
Jak to jest, ¿e wokó³ prawdzi-
wie zakochanych unosi siê ja-
kaœ specjalna aura? ¯e cz³o-
wiek w ich towarzystwie zaczy-
na czuæ siê zupe³nie inaczej?
Zaczyna siê uœmiechaæ, tryskaæ
optymizmem, nie przejmowaæ
siê byle czym?

Patrzy³am na tê szczêœliw¹
parê i by³o tak, jakby raptem
ktoœ tu w³¹czy³ dobr¹ klimaty-

zacjê, œwie¿o i lekko. A kiedy
Magda i Marcin ju¿ wyszli, zro-
bi³o mi siê ¿al. Ej, m³odzi... Co
zrobicie z tym waszym cudnym
zakochaniem?! 

Bo z mi³oœci¹ jest trochê tak,
jak z ogrodem: zak³ada siê go
po to, by by³ radoœci¹ i wy-
tchnieniem, by cieszy³ mi³ym
cieniem w upa³ i zaciszn¹ ³a-
weczk¹, gdy wiatr. Lecz za szyb-
ko zapominamy o tym, skupieni
zbytnio na kopaniu, pieleniu,
walce z chwastami. Ogród, mo-
¿e i piêkny, ju¿ nie cieszy; sta³
siê nieustannym znojem, ha-
rówk¹, bólem krzy¿a. Pojawia
siê pytanie: po co mi to? O ile
³atwiej by³o przedtem? Bywa,
¿e w ogóle przestajemy tam za-
gl¹daæ... Zupe³nie, jak w starym
ma³¿eñstwie, które nie pamiêta
ju¿, dlaczego chcia³o byæ ra-
zem.

Pomyœla³am po ich wyjœciu:
jak dobrze, ¿e s¹ na œwiecie lu-
dzie tak piêknie zakochani. Oby
byli tacy d³ugo, jak najd³u¿ej...

żu

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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Na przyjêciu 16 czerwca w ambasadzie Wêgier w Warszawie jest redaktor Jerzy
Wojciewski (czyli Jurek, bo to kolega „po fachu”), prezes Klubu Publicystów Polo-
nijnych. Jurek ma niesamowit¹ zdolnoœæ natrafiania na interesuj¹cych ludzi. Stosu-
je on te¿ metodê „dzielenia siê” tymi ludŸmi z innymi, na zasadzie, któr¹ ilustruje
nastêpuj¹cy przyk³ad: pozna³ pana, o którym za chwilê bêdzie mowa, w ramach
swoich obowi¹zków zawodowych, w Domu Polonii w Pu³tusku i zabra³ go – wraz
z ¿on¹ – od razu na wspomniane przyjêcie.  Ma³¿onka zaœ owego pana, bardzo
atrakcyjna pani, zrobi³a ze mnie poszukiwacza z³ota i sprawi³a, ¿e to z³oto znala-
z³em. 

Ale zacznijmy „ab ovo”. Panem, którego przez Jurka w ambasadzie poznajê, jest
Wies³aw Walter Go³êbiewski, M.B.A (Master of Business Administation – mgr zarz¹-
dzania), ale równie¿ – co ma w naszym przypadku znaczenie szczególne – wice-
prezes Œwiatowej Rady Badañ nad Poloni¹ z siedzib¹ w Denver w stanie Colorado.
Jest to instytucja naukowa, na której czele sta³ do swej niedawnej œmierci Edward
Szczepanik, ostatni premier Rz¹du RP na obczyŸnie. 

Wies³aw Walter ma bardzo bogat¹ biografiê naukow¹, biznesow¹ i...olimpijsk¹.
A tak. By³ cz³onkiem kierownictwa Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles (1984)
i w Barcelonie (1992), a tak¿e Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej w Nowej Zelandii
(1990). Je¿d¿¹c w zwi¹zku z t¹ dzia³alnoœci¹ wiele po œwiecie, nawi¹zuje i umacnia
swe kontakty z Polakami zagranic¹, co przyczynia siê do wzbogacania jego dzia³al-
noœci w Radzie.  

A z tym z³otem, to by³o tak. Kiedy moja ¿ona i ja rozmawiamy z pañstwem Go-
³êbiewskimi na przyjêciu wêgierskim, widzê na dekolcie jego ma³¿onki piêkny sre-
brny wisiorek i wyra¿am swój dla niego podziw. Na to ona: „W Colorado jest i sre-
bro i z³oto i...chwileczkê. Coœ pañstwu podarujê. To wprawdzie jest przeznaczone dla
mojego polskiego lekarza, ale mam tego kilka sztuk i bêdzie mi bardzo mi³o, je¿e-
li zechc¹ pañstwo to przyj¹æ”. I wyjmuje z torebki coœ niewielkiego, zapakowanego
w papier lekko przypominaj¹cy pergamin i zwi¹zanego z³otym sznureczkiem. Kie-
dy to coœ rozpakowujemy, wydaje siê a¿ kokieteri¹ pytanie, czy zechcemy to przy-
j¹æ. Jak mo¿na by tego nie przyj¹æ? To¿ to buteleczka-bary³eczka, w której wnêtrzu
znajduj¹ siê kryszta³ki prawdziwego z³ota. Buteleczka-bary³eczka ma koreczek z³o-
tego koloru, na którym umieszczona jest figurynka kowboja na koniu oraz etykiet-
kê te¿ w z³otym kolorze, z napisem: „Prawdziwe z³oto”. Do tego cacka do³¹czone
jest zaœwiadczenie, g³osz¹ce m.in: „Z³oto – metal najszlachetniejszy. Cenione od za-
rania dziejów jako Ÿród³o bogactwa, jest ono niezmiennie najsolidniejszym œrod-
kiem wymiany na œwiecie. Ta probiercza buteleczka poszukiwaczy z³ota zawiera z³o-
to prawdziwe. Widzicie chyba Pañstwo jego unikatowy wygl¹d i blask oraz bogac-
two jego barwy?! Pomagaj¹ one odró¿niæ go od pirytu (mosiê¿no¿ó³tego minera³u)
zwanego Z³otem G³upców”.  

„Mamy nadziejê, ¿e bêdziecie Pañstwo ceniæ tê pami¹tkê i delektowaæ siê ni¹. Je-
¿eli na koreczku Waszej fiolki znajduje siê figurynka, to wiedzcie, ¿e jest ona wy-
tworzona z cyny pokrytej te¿ prawdziwym z³otem”.  

Taki podarek wymaga toastu na czeœæ pañstwa Go³êbiewskich, co prowadzi m. in.
do pytania Wies³awa Waltera o moje obecne losy. Mówiê, ¿e piszê regularnie felie-
tony do ró¿nych pism, w tym do „Mieszkañca” – czasopisma spo³eczno-samorz¹do-
wego Pragi, Wawra, Weso³ej i Rembertowa, choæ jest ono od pewnego czasu war-
szawskim pismem.” Na to Wies³aw Walter: „W takim razie jest to te¿ moje pismo.
Przed naszym wyjazdem na sta³e do USA w latach 1980-ych mieszkaliœmy przez
³adnych kilka lat na Saskiej Kêpie. Lubiliœmy j¹, interesowaliœmy siê ni¹ i wci¹¿
utrzymujemy z ni¹ duchowy kontakt”. 

No i proszê – z³oto z Colorado te¿ w jakiœ sposób musia³o siê otrzeæ o Pragê Po-
³udnie!                                                                 Zygmunt Broniarek

Pan Eustachy Mordziak szed³ niespiesznie od „Alkoholi Œwia-
ta” w stronê pl. Szembeka. Mi³a trasa. Po drodze jest „AS”, faj-
ny sklep, który ca³¹ dobê niesie ratunek spragnionym, potem jest
winkiel ¯ó³kiewskiego – Grochowska, gdzie zawsze zatrzymuj¹
siê ch³opaki w celu sprawdzenia czy razem maj¹ tyle, ¿eby ¿ycie
uczyniæ piêkniejszym. Dalej „Arizona” – lokal dla koneserów –
i wreszcie sam plac, z „Delikatesami” na rogu. 

Teraz jednak ch³opaków jakby wymiot³o. Pan Eustachy doszed³
do wniosku, ¿e siê spóŸni³ i ferajna dawno ju¿ biesiaduje gdzieœ
w parku. Na szczêœcie z daleka zobaczy³ pana Kazimierza G³ów-
kê, z którym zawsze lubi³ pogadaæ. Wszelako znalaz³ pana Kazia
w nastroju nostalgicznym, czego nie bardzo rozumia³. Pan Kazio
sta³ mianowicie przed witryn¹ zak³adu naprawczego maszyn do
szycia – czy „Singery” i „£uczniki” mog¹ wprowadziæ cz³owieka
w melancholiê? Okazuje siê, ¿e pana Kazia mog¹. 

– Widzisz pan, panie Eustachy, to ju¿ chyba ostatni rzemieœlnik
w okolicy. Ju¿ tylko tu poczujesz pan zapach oliwy i doznasz tej nie-
spotykanej nigdzie atmosfery warsztaciku, w którym czas spokojnie
odmierza wisz¹cy na œcianie zegar i radio z mariackim hejna³em. 

– Co prawda, to prawda. Na naszych oczach, panie Kazimie-
rzu, do parku sztywnych odchodzi stary œwiat, jak pragnê Kryœkie
jak najszybciej zobaczyæ! Jeszcze maszyny do szycia ludzie repe-
ruj¹, ale weŸmy takie telewizory – jeden siê psuje, kupuj¹ drugi…
Pamiêtasz pan tego fachowca z Grochowskiej, naprzeciwko par-
ku? Panie Kaziu, to by³ goœæ. Warsztat mia³ w walizce. Wszystko
tam by³o: lutownice, kabelki, lampy, tranzystory. Ludzie wypatry-
wali go jak czarodzieja, albo nawet zbawcê. Wiesz pan, co to by-
³a za tragedia, gdy telewizor w domu wysiada³? Ch³op pali³ pa-
pierosa za papierosem, próbuj¹c przypomnieæ sobie, kto ostatnio
ga³kamy krêci³, dzieci w k¹cie p³aka³y, kobita co chwila ze œcier-
k¹ do martwego pud³a podchodzi³a, politure g³aska³a, koronkowe
serwetkie pod wazonem poprawia³a, jakby to mia³o jakiœ wp³yw
na odzyskanie przez telewizor fonii i wizji. 

Gdy wreszcie zbli¿a³a siê godzina przyjazdu fachowca, woda
w czajniku by³a zagotowana – na wypadek, gdyby mistrz nie
odmówi³ kawy, a ca³a rodzina w nabo¿nym skupieniu i w stosow-
nej odleg³oœci wpatrywa³a siê w jego d³onie i zmarszczone czo³o,
w ka¿dej chwili, na ka¿de skinienie, gotowa do pomocy…

– Panie Eustachy, pan mnie nieustannie ostatnio zaskakujesz.
To¿ to gotowe opowiadanie, jak bym przy tym by³… 

– Tak sobie tylko wspominam, bo mnie pan nastroi³. Fakt fak-
tem – gin¹ zawody, przepadaj¹ fachowcy. Widzisz pan tego,
o tam?

– Tego na parkingu?
– No. Parê groszy szuka. Zaczepia, kogo popadnie.
Wiesz pan, kto to jest? Zdun, panie Kaziu. Fachowiec kaflowy.

Kto dziœ ma piece w domu? I kto je naprawia na dodatek? Cywi-
lizacja ch³opa wykoñczy³a… 

– Ale przecie¿ na piece kaflowe moda teraz jest. 
– Owszem, tylko ¿e grza³ki elektryczne do nich wk³adaj¹. Dla-

tego im, panie Kaziu, nie zdun jest potrzebny, ale elektryk. Najle-
piej pewny, taki, co na lewo do licznika siê pod³¹czy i z mord¹ po
s¹siadach nie lata. Zdun mo¿e se iœæ do lamusa. Takie czasy, kur-
na Olek, nie dla fachowców. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Lamus

Taki piêkny
ogród

� Gotówkowe
�� Hipoteczne
�� Samochodowe
� Na oœwiadczenie!
W-wa ul. P³owiecka 5 A

tel. 022 610−03−43
0663−042−715

KREDYTY

– Ja tam ¿yjê 
z procentów!

– Ledwo ci¹gnê
na tym zasi³ku.
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Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

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

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

REKLAMA REKLAMA

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)

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

zapraszamy równie¿ do naszych 5-ciu
sklepów ca³odobowych 

na terenie dzielnic: Centrum, Wawer,
Rembertów, Weso³a tj.

� nr 2 ul. Grochowska 207 (Universam)
� nr 27 ul. gen. A. Chruœciela 25 (Rembertów)
� nr 35 ul. P³owiecka 68 

(przy trasie wylotowej na Lublin i Terespol)
� nr 36 ul. Trakt Lubelski 163 (Zerzeñ)
� nr 55 ul. I Praskiego Pu³ku 3 (Weso³a)

Zapraszamy o ka¿dej porze po szeroki
asortyment art. spo¿ywczych oraz 

art. przemys³owych codziennego zakupu.

Zapraszamy po zakupy NON-STOP!!!
PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY KARTY P£ATNICZE 

I KARTY KLIENTA SPO£EM, BONY SODEXHO I BONUS

W ten szczególny dzieñ
wyj¹tkowe powody do dumy
mia³o 118 œwie¿o upieczonych
techników analityki medycz-
nej, elektroradiologii, masa¿u
i ratownictwa medycznego.
Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹ dostojni goœcie: wi-
cemarsza³ek województwa ma-
zowieckiego Waldemar Ro-
szkiewicz oraz przedstawiciele
Departamentu Edukacji Pu-
blicznej i Sportu Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa
Mazowieckiego – Dyrektor
Departamentu Urszula Marty-
nowicz i Mariusz M³ynarczyk.
Wœród zaproszonych znaleŸli
siê równie¿ dyrektorzy me-
dycznych szkó³ policealnych
w regionie i kolegiów nauczy-
cielskich, a tak¿e przedstawi-
ciele zwi¹zków zawodowych
i ochrony zdrowia. Urszula
Martynowicz zapozna³a zebra-
nych z najbli¿szymi planami
w³adz województwa mazo-
wieckiego w zakresie edukacji
medycznej – koncepcj¹ Samo-
rz¹dowej Uczelni Zawodowej,
która uzyska³a ju¿ poparcie
123 samorz¹dów lokalnych
i Senatu RP.

Jak przebiega³a uroczystoœæ?
Jak wszystkie tego typu impre-
zy wœród oklasków i podziêko-
wañ. Szczególnie gor¹ce wyra-
zy wdziêcznoœci za niestrudzo-
n¹ pracê pedagogiczn¹ przyjê-
³a dyrektor szko³y Helena Wa-
silewska. Po tradycyjnym
przekazaniu sztandaru szko³y

uczniom klas I, tegoroczni ab-
solwenci Aneta Galas i To-
masz Bieñkowski przypomnie-
li najwa¿niejsze daty w historii
gmachu przy Grenadierów
30a, m.in. rok 1954 (powstanie
szko³y), 1975 (przenosiny do
obecnego lokum) i 1980 (nada-
nie jej imienia prof. Edmunda

Biernackiego). Na radosnej
uroczystoœci po³o¿y³o siê jed-
nak cieniem po¿egnanie czêœci
kadry pedagogicznej, odpo-
wiedzialnej za kszta³cenie
przysz³ych analityków me-
dycznych – rok szkolny
2005/2006 by³ bowiem ostat-
nim rokiem istnienia tej spe-
cjalnoœci w ofercie szko³y –
tym samym tegoroczni absol-
wenci analityki medycznej za-

mykaj¹ grono 4,8 tys. specjali-
stów wykszta³conych w tym
kierunku na przestrzeni 52 lat
istnienia placówki. W gronie
gor¹co ¿egnanych nauczycieli
znaleŸli siê: wspomniana ju¿
dyrektor (od 1995 r.) Helena
Wasilewska, Zofia Tysarow-
ska, Joanna Gajewska, Iwona
Okniñska, Jadwiga Wrê¿le-
wicz-K³os, Krystyna Wencel,
Aneta Guzek, Krystyna Bara-
nowska i El¿bieta Majkowska.
By³y czerwone ró¿e i s³owa
pociechy, lecz smutku nie za-

tar³ nawet doskona³y wystêp
chóru szkolnego pod kierow-
nictwem Ma³gorzaty Juszczak.
Jedna z pieœni wykonywanych
tego popo³udnia - Time to say
goodbye – zabrzmia³a wyj¹t-
kowo znacz¹co...

Redakcja „Mieszkañca”
przy³¹cza siê do podziêkowañ
za wiele lat ofiarnej pracy i ¿y-
czy bycia potrzebnymi. 

Izabela Skrzecz

Radość z łezką w oku
30 czerwca odby³a siê uroczystoœæ roz-
dania dyplomów absolwentom Medyczne-
go Studium Zawodowego Nr 4 im. prof.
Edmunda Biernackiego przy ul. Grenadie-
rów 30a w Warszawie. 

Na grzyby!
Wspólne zak³adowe, czy urzêdo-
we grzybobrania w minionej epo-
ce mia³y piêkn¹ tradycjê. Ile¿
o nich kr¹¿y³o opowieœci... Jaka¿
to by³a pe³na integracja... Ile¿
wspomnieñ (jeœli ktoœ nie pamiê-
ta³ wypadu to inni mu opowiadali,
jak by³o). Ale czasy siê zmieni³y...

W ramach ciêcia kosztów, tak¿e socjalnych,
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie postanowi³ nie
wysy³aæ pracowników na grzybobrania. Ale zao-
ferowa³ coœ w zamian. Jeœli ktoœ ju¿ jest na³ogo-
wym grzybiarzem i w wakacje myœli tylko o jed-
nym (tzn. o zbieraniu grzybów), mo¿e na chwilê
opuœciæ gmach urzêdu i pod jego œcian¹ oddaæ siê
zbieraczej pasji. Takiego wysypu, jak przy mu-

rach po³udniowopraskiego ratusza (na zdjêciu)
trudno szukaæ nawet w dorodnych borach i la-
sach. Szybko, sprawnie, ekonomicznie i bez wy-
jazdowego kaca, który zawsze by³ wynikiem zbyt
du¿ej iloœci... œwie¿ego, leœnego powietrza oczy-
wiœcie. Ponoæ nied³ugo urz¹d ma wyjœæ naprze-
ciw wêdkarzom... ar

Pędzelkiem MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
Jacek Frankowski
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Nominacjê ks. dyrektor
otrzyma³ 3 czerwca. Od tego
czasu pe³ni³ ju¿ pierwsze pa-
sterskie obowi¹zki, jednak¿e
dopiero po trzech tygodniach
nast¹pi³o oficjalne wprowadze-
nie i przedstawienie nowego
proboszcza wspólnocie para-
fialnej, którego uroczyœcie do-
kona³ ordynariusz Diecezji
Warszawsko-Praskiej ks. abp
S³awoj Leszek G³ódŸ.

Uroczystoœæ zgromadzi³a nie
tylko parafian, ale i wielu do-
stojników koœcielnych i pañ-
stwowych. U pocz¹tku nowej
drogi nowemu proboszczowi
towarzyszyli liczni bracia w ka-
p³añstwie, przedstawiciele Ca-
ritas Polska, w³adz pañstwo-
wych i samorz¹dowych, m.in.
premier Andrzej Lepper, woje-
woda mazowiecki Tomasz Ko-
ziñski, burmistrzowie dzielnic
Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie,
Wawra, ¯oliborza oraz wielu
innych instytucji, z którymi od
lat owocnie wspó³pracowa³a
Praska Caritas. Nie zabrak³o
równie¿ rodziny oraz pracowni-
ków Caritas, którzy modlitw¹
i pomoc¹ wspierali swego dy-
rektora.

W pierwszej czêœci uroczysto-
œci nast¹pi³o powitanie probo-
szcza przez parafian - staropol-
skim zwyczajem nowy gospo-
darz powitany zosta³ chlebem
i sol¹. ¯yczenia sk³ada³y po-
szczególne grupy, w tym delega-
cja pracowników Caritas, którzy
swemu dyrektorowi ¿yczyli bo-

¿ej pomocy w prowadzeniu no-
wego dzie³a, zaœ ks. arcybisku-
powi dziêkowali za to... ¿e im
w Caritas dyrektora pozostawi³.

Podczas obrzêdu wprowa-
dzenia ks. arcybiskup odczyta³
dekret nominacyjny powierza-

j¹c nowemu proboszczowi tro-
skê o tutejsz¹ parafiê.

Po wyg³oszeniu homilii ks.
arcybiskup odebra³ od probo-
szcza wyznanie wiary i przy-
siêgê wiernego wype³niania
urzêdu.

Pod koniec Mszy Œw., po od-
czytaniu og³oszeñ parafialnych,
ks. Krzysztof Ukleja przedsta-
wi³ swój program duszpasterski,
w którym m.in. podziêkowa³
swym wielkim poprzednikom -
ksiê¿om proboszczom Parafii
przy Placu Szembeka. Sk³ada-
j¹c parafianom obietnicê do³o-
¿enia wszelkich starañ w spra-
wowaniu duszpasterskich obo-
wi¹zków zapowiedzia³ skupie-
nie siê na zjednoczeniu parafii

wokó³ Eucharystii, m.in. po-
przez czêste Adoracje Najœwiêt-
szego Sakramentu, a tak¿e roz-
winiêcie kultu Patronki Parafii -
Najœwiêtszej Maryi Panny.

Uroczystoœæ, maj¹ca niezwy-
kle podnios³y charakter zakoñ-

czy³a siê s³owem ksiêdza arcy-
biskupa, który w charaktery-
styczny dla siebie sposób,
wprowadzi³ element humoru
i dialogu z wiernymi. Pogodna
i rodzinna atmosfera udzieli³a
siê wszystkim zgromadzonym.

Po czêœci oficjalnej goœcie zo-
stali zaproszeni do cienistych
ogrodów parafialnych, w których
zorganizowany zosta³ poczêstu-
nek. O godz. 21.00 serdeczne roz-
mowy na moment zosta³y prze-

rwane, bowiem z balkonu na piê-
trze rozleg³ siê dŸwiêk tr¹bki wy-
grywaj¹cej melodiê Apelu Jasno-
górskiego. Goœcie spontanicznie
powstali i w³¹czyli siê w odœpie-
wanie staropolskiej pieœni ku czci
Matki Bo¿ej. Agata Eldring

PROJEKTY
REWITALIZACJI

Pod koniec czerwca, w sali konferencyjnej
Urzêdu Dzielnicy Praga Po³udnie, odby³o siê
spotkanie z podmiotami zainteresowanymi
projektami rewitalizacji. W spotkaniu uczest-
niczy³o kilkanaœcie osób.

Z tematem spotkania znakomicie komponowa³ wystrój sa-
li konferencyjnej, w której staraniem Dariusza Brzóskiewicza,
naczelnika wydzia³u kultury, zawis³y prace przedszkolaków
z Pleneru Plastycznego Warszawa Moje Miasto. – Do 15 lipca
przyjmujemy projekty, które bêd¹ mia³y szansê zostaæ ujête
w programie rewitalizacji Warszawy – mówi³a koordynuj¹ca
po³udniowoprask¹ rewitalizacjê Ma³gorzata WoŸniak. Celem
zg³aszanych projektów powinno byæ o¿ywienie spo³eczno-go-
spodarcze poprzez podniesienie jakoœci przestrzeni publicznej,
rozwój turystyki i kultury, zwiêkszenie bezpieczeñstwa mie-
szkañców, zapobieganie i przeciwdzia³anie wykluczeniu spo-
³ecznemu oraz integracja mieszkañców. Do 2013 roku Miasto
chce obj¹æ rewitalizacj¹ czêœæ Saskiej Kêpy i Kamionka. W³a-
dze Dzielnicy, które w spotkaniu reprezentowa³ wiceburmistrz
Jaros³aw Jankowski, zadowolone by³y, ¿e na konsultacje przy-
byli przedstawiciele Zarz¹du Oczyszczania Miasta i Zarz¹du
Dróg Miejskich. 

Wszyscy liczyli, ¿e ZOM zg³osi projekt rewitalizacji Parku
Skaryszewskiego, a ZDM ci¹gu ul. Francuska – Paryska – We-
rsalska (o czym niedawno pisa³ „Mieszkaniec”). Jednak kon-
kretne deklaracje nie pad³y. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e obecnoœæ
przedstawiciela ZDM potwierdza powa¿ne podejœcie „drogow-
ców” do proponowanej przez Zarz¹d Dzielnicy i oczekiwanej
przez mieszkañców Saskiej Kêpy rewitalizacji reprezentacyjne-
go ci¹gu ulic. Co do nowego projektu rewitalizacji Parku Skary-
szewskiego nieoficjalnie mówi siê, ¿e mo¿e on byæ gotowy ok.
2008 r. – Do tej pory wp³yn¹³ do nas jeden projekt dotycz¹cy
Osiedla Ateñska, ale na tym etapie nie mogê mówiæ o jego szcze-
gó³ach – powiedzia³a „Mieszkañcowi” Ma³gorzata WoŸniak. –
Zachêcam jednak wspólnoty mieszkaniowe, spó³dzielnie, a na-
wet przedsiêbiorców do jak najszybszego sk³adania projektów
rewitalizacji. A wspólnotom mieszkaniowym zainteresowanym
udzia³em w procesie rewitalizacyjnym radzê, aby tworzy³y sto-
warzyszenia. Dziêki temu bêd¹ mog³y znacznie obni¿yæ koszty
np. opracowania dokumentacji projektowych. Pieni¹dze z Unii
Europejskiej czekaj¹. 

Praga Po³udnie zaœ czeka kto po te pieni¹dze wyci¹gnie 
rêkê. ar

NOWY PROBOSZCZ NA GROCHOWIE
W niedzielê 25 czerwca br. mia³a miejsce uro-
czystoœæ oficjalnej instalacji nowego Probo-
szcza w parafii pw. Najczystszego Serca Ma-
ryi, którym zosta³ dyrektor Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej Ks. Krzysztof Ukleja.

Symboliczne przekazanie klucza do œwi¹tyni
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Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

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

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

HOTEL

STRZY¯ENIE I PIELÊGNACJA

SKLEP – ARTYKU£Y DLA ZWIERZ¥T

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

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

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

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

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−607−190−012

TAPICER

Wziêliœmy psa ze
schroniska. By³ lêkli-
wy i niespokojny, ale
ju¿ jest z nami dwa
miesi¹ce i ci¹gle wszy-
stkiego siê boi, jest
bardzo znerwicowany.
Czy mo¿na mu pomóc,
czy w ogóle pozbêdzie
siê lêku, po jakim cza-
sie, co robiæ?

Zwierzêta wziête ze schroniska obarczone s¹
zazwyczaj balastem wielu wczeœniejszych, nie-
przyjemnych prze¿yæ. Niejednokrotnie przecie¿
trafiaj¹ tam zwierzêta uprzednio bite, maltretowa-
ne, porzucone lub po wypadku samochodowym.
Poza wszystkim same warunki w schroniskach
nios¹ ze sob¹ bardzo wiele sytuacji stresogen-
nych, bêd¹cych nastêpstwem przepe³nienia, ubo-
giego ¿ywienia, z³ych warunków utrzymania
i sta³ej, wrêcz permanentnej walki o hierarchiê
w stadzie. Wszystkie te elementy odciskaj¹ swoje
piêtno na psychice zwierzêcia. Im d³u¿ej przeby-
wa ono w schronisku, tym negatywne zmiany s¹
wiêksze i bardziej trwa³e. W takiej sytuacji mo¿-
na zrobiæ tylko jedno, tzn. zachowaæ maksimum
mi³oœci, cierpliwoœci i wyrozumia³oœci dla psa.
Tylko takie nasze zachowanie mo¿e przynieœæ
i zwykle przynosi oczekiwany efekt. 

Czas, w którym zostanie on uzyskany jest jed-
nak ró¿ny i zale¿y od wielkoœci zmian w psychi-
ce psa. Niestety bywa i tak, ¿e zmiany te s¹ tak
du¿e, ¿e pomimo najszczerszych chêci nie zdo³a-
my pomóc zwierzêciu. 

Dotyczy to zwierz¹t wykazuj¹cych np. agresjê
bojaŸliw¹, patologiczn¹ agresjê powodowan¹ prze-
mo¿nym strachem. Na szczêœcie, a¿ tak dalece id¹-
cych zmian wœród psów nie spotyka siê du¿o. Jed-
nak¿e pamiêtaæ trzeba o tym, ¿e praktycznie mo¿-
na wypaczyæ ka¿dy umys³ – psi tak¿e, a winê za to
ponosimy my ludzie. Dlatego starajmy siê byæ bar-
dzo wytrwali i cierpliwi, starajmy siê by zwierzê
przekona³o siê, ¿e nie wszyscy ludzie s¹ Ÿli.

Jak odzwyczaiæ psa od radosnego szcze-
kania, kiedy zbiega po stopniach klatki
schodowej w bloku na spacer albo szcze-
kania, gdy ktoœ przechodzi korytarzem?

Dla ka¿dego psa wyjœcie na spacer jest bardzo
przyjemnym prze¿yciem. Swoj¹ radoœæ okazuje
w³aœnie miêdzy innymi szczekaniem. Rozumiem
jednak, ¿e mo¿e byæ to uci¹¿liwe dla pozosta³ych
mieszkañców, ale nie zapominajmy, ¿e jest to
przecie¿ ¿ywa istota, która musi czasami okazaæ
swoje uczucia. Dlatego starajmy siê wychodziæ na
spacery z psem pomiêdzy godz. 6 rano, a 22 wie-
czorem, wtedy nie bêdzie zak³óca³ nikomu ciszy
nocnej i nikt ze wspó³mieszkañców nie powinien
mieæ pretensji. Rozumiem tak¿e, ¿e dla niektórych
w³aœcicieli nie jest to jedyna akceptowalna rada. 

Wspó³mieszkañców w bloku mamy przecie¿
te¿ niekiedy nadwra¿liwych. Wówczas w przy-
padku ma³ego psa dobrym rozwi¹zaniem jest wy-
niesienie go z bloku na rêkach. Mamy go wtedy
pod bezpoœredni¹ kontrol¹ i zachowanie psa jest
zdecydowanie spokojniejsze. W przypadku wiêk-
szych osobników, psa wyprowadzamy w kagañcu
i na krótkiej smyczy. 

Ju¿ sam ten fakt, sprawia, ¿e zwierzê czuje siê
poskromione i si³¹ rzeczy zachowuje siê spokoj-
niej. Jeœli jednak pomimo tego ha³asuje poci¹ga-
my go energicznie za smycz, lub nawet potrz¹sa-
my za skórê na karku i stanowczym g³osem wy-
dajemy komendê „cisza”. 

Niektórzy w takich chwilach proponuj¹ za³o¿e-
nie kolczatki „ na ostro” lub u¿ycie obro¿y d³a-
wi¹cej i choæ to ma³o humanitarny sposób, to jed-
nak w niektórych przypadkach sprawdza siê. 

Szczekanie psa w domu, kiedy s³yszy za
drzwiami postronne osoby mo¿e byæ uci¹¿liwe,
aczkolwiek z punktu widzenia behawioralnego

prawid³owe. Wiêkszoœæ psów ma poczucie w³a-
snoœci terytorium. Jeœli jednak staje siê to uci¹¿li-
woœci¹ dla domowników i mieszkañców bloku,
powinniœmy wp³yn¹æ na reakcjê psa nagrodami
za oczekiwane zachowanie i karami za niechcia-
ne. Pamiêtajmy jednak, ¿e wychowuj¹c psa sku-
teczniejsza jest nagroda ni¿ kara, kary cielesne
przynosz¹ wiêcej szkód ni¿ po¿ytku. Pamiêtajmy
tak¿e o tym, by panowaæ nad swoimi emocjami
i starajmy siê byæ konsekwentni.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
K³opotliwe zachowania cz. II

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

� Listy do redakcji �
W nawi¹zaniu do listu na-

szego czytelnika, który uka-
za³ siê w nr 13 „Mieszkañ-
ca” otrzymaliœmy odpo-
wiedŸ z KSP w sprawie mo¿-
liwoœci kontroli autokarów
przewo¿¹cych dzieci i m³o-
dzie¿, któr¹ publikujemy
poni¿ej.

Wies³aw Nowosielski
Redaktor Naczelny 

„Mieszkañca”

W zwi¹zku z rozpoczynaj¹-
cymi siê wakacjami wzrasta
liczba wyjazdów dzieci i m³o-
dzie¿y na kolonie czy obozy.
Aby zapewniæ im bezpieczeñ-
stwo, sto³eczni policjanci pro-
wadz¹ dzia³ania pod nazw¹
„Bezpieczne wakacje”. 

Zarówno rodzicom, opieku-
nom, jak i policjantom, zale¿y
na tym, ¿eby dzieci bezpiecz-
nie dotar³y do celu. Dlatego
te¿ sprawdzaj¹ autokary,
którymi przewo¿eni s¹ na wy-
poczynek najm³odsi. Kontro-
luj¹ stan trzeŸwoœci kierow-
ców i stan techniczny poja-
zdów. 

To w³aœnie funkcjonariu-
sze ruchu drogowego maj¹
uprawnienia do kontroli
technicznej wyruszaj¹cych
w trasê autokarów. Jeœli jest
to tylko mo¿liwe, przyje¿-
d¿aj¹ we wskazane np.
przez zaniepokojonych ro-
dziców miejsce. Jednak nie
zawsze jest to mo¿liwe. By-
waj¹ takie dni, kiedy w go-
dzinê sp³ywa do Wydzia³u
Ruchu Drogowego ponad
100 zg³oszeñ. Wtedy poli-
cjanci prosz¹, aby autokar
dojecha³ na wyznaczony
punkt: pod Torwar lub Dwo-
rzec Wschodni. 

W przypadku, kiedy opieku-
nowie podejrzewaj¹, ¿e kie-
rowca jest pijany, wtedy mog¹
zadzwoniæ pod nr 112. Bada-
nie alkomatem mo¿e wykonaæ
ka¿dy policjant.

Z powa¿aniem
Nadkom. dr Mariusz Soko³owski

Rzecznik Prasowy
Komendanta Sto³ecznego Policji

* * *

Szanowna redakcjo,
Saska Kêpa rozwija siê,

zaludnia i têtni ¿yciem. I to
dobrze. Oby tylko nie zapo-
minaæ o kulturze miêdzyludz-
kiej i poszanowaniu prawa
do odpoczynku tych, którzy
wybrali tê dzielnicê jako azyl
spokoju.

Jeszcze parê lat temu rze-
czywiœcie by³a tu oaza ciszy
i spokoju. Teraz zdarzaj¹ siê
jednak w przydomowych
ogródkach (uk³on w kierun-
ku niektórych mieszkañców
ulicy Czeskiej) huczne im-
prezy i nocne Polaków roz-
mowy z muzyk¹, trwaj¹ce
niekiedy do œwitu, mimo po-
wszechnej zasady zachowa-
nia ciszy nocnej miêdzy 22
i 6 rano.

Na bocznych uliczkach od-
chodz¹cych od Francuskiej
(np. na Walecznych w kierun-
ku Wis³y i szko³y francuskiej)
przyda³yby siê ograniczniki
prêdkoœci („garby”), a tak¿e
mo¿e przywrócenie przepisu
o ruchu jednokierunkowym
na tym odcinku, dla samocho-
dów i motorów, które przeje¿-
d¿aj¹ pod oknami z piskiem
opon w dzieñ i w nocy, w³¹-
czaj¹ce siê nieustannie alar-
my samochodowe – to ju¿ te¿
norma.

Wreszcie co mamy pocz¹æ
(mieszkaj¹c w pobli¿u dwóch
szpitali i Centrum Krwiodaw-
stwa) z nieustaj¹cymi sygna-
³ami karetek pogotowia? Czy
sygnalizacja w tych poja-
zdach musi byæ maksymalnie
w³¹czona, tak¿e w nocy, gdy
ruch na drogach jest mniej-
szy?

Nawet, jeœli to g³os „wo³a-
j¹cego na puszczy”, ciekawe,
co myœl¹ o tym inni mieszkañ-
cy naszej dzielnicy. Czy ju¿
mo¿e przywykli i nie s³ysz¹
ha³asu, czy te¿ po prostu nie
otwieraj¹ okien w swoich do-
mach?

Pozdrowienia
mieszkañcy z ul. Walecznych 

* * *

Szanowna Redakcjo!
Lubiê Wasz¹ gazetê i z przy-

jemnoœci¹ czytam o tym, co
dzieje siê po naszej stronie
Wis³y. Cieszê siê, ¿e zauwa¿y-
liœcie tak wa¿ne wydarzenie
na Przyczó³ku Grochowskim
jak Festyn Rodzinny. 

Szkoda, ¿e z Waszego arty-
ku³u wynika, ¿e to Spó³dziel-
nia by³a g³ównym organizato-
rem festynu. Nie umniejszaj¹c
zas³ug Spó³dzielni i jej nowe-
go kierownictwa (osiedle bar-
dzo zyska³o od czasu zmiany
zarz¹du - wypiêknia³o, poja-
wi³y siê kosze na psie odcho-
dy, zacz¹³ dzia³aæ klub osie-
dlowy) ciê¿ar organizacji fe-
stynu ponios³a g³ównie szko³a
279. 

Pani dyrektor Zofia Filip
poda³a pomys³ organizacji
imprezy plenerowej dla ro-
dzin, zmobilizowa³a nauczy-
cieli, pracowników szko³y
i rodziców do przygotowania
festynu. Dzieci przynios³y fan-
ty na ciesz¹c¹ siê olbrzymim
powodzeniem loteriê. Oczywi-
œcie w³adze gminne i Spó³-
dzielni ufundowa³y trzy g³ów-
ne nagrody. Kuchnia szkolna
przygotowa³a grochówkê,
smalec i ogórki, mamy upiek³y
ciasta. Nauczyciele i rodzice
obs³ugiwali stoiska i czuwali
nad przebiegiem konkurencji
sportowych. Harcerze przygo-
towali swoje stoisko, tor prze-
szkód i konkurs. Dzieciaki
szkolne przygotowa³y popisy
taneczne. 

Zaprezentowa³y siê te¿ ze-
spó³ tañca nowoczesnego
i m³odzie¿owy zespó³ muzycz-
ny z Klubu Osiedlowego
„PG”. Mam nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku te¿ odbê-
dzie siê równie udany festyn,
a pieni¹dze zarobione przy
jego okazji zostan¹ przezna-
czone na potrzeby naszej
szko³y.

Z powa¿aniem 
Anna Chomko,
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Radio Warszawa Praga 106,2 FM
03-707 Warszawa  ul. Floriañska 3 

Redakcja: 619 28 29 
Fax: 670 19 76 

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

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

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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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.

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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KUPIĘ

��AAAA Pocztówki, znaczki,
monety oraz inne przedmio-
ty. Tel. 022 610-33-84
� AAA Antyki, meble, obra-
zy, zegary, platery, srebra i in-
ne przedmioty. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

��KUPIÊ meble, obrazy, ze-
gary, pocztówki, znaczki
oraz monety i inne przed-
mioty. Tel. 022 610-33-84; 

0601-235-118
� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 022 831-36-48
� Stare radio - typ Tatra - pro-
dukcji Kasprzaka. 

Tel. 022 610-42-83
� Znaczki, pocztówki, mone-
ty, medale, banknoty, akcje. 

Tel. 022 841-09-35; 
0501-050-948

SPRZEDAM

� Harmoniê (But-Stadt). 
Tel. 022 617-36-47

� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 0606 742 822
� Now¹ kuchniê wêglow¹
(praw¹). Tel. 0502-440-698
� Sukniê œlubn¹ - cena 500 z³. 

Tel. 022 810-99-08

MEDYCZNE

RAMKA
Blokery, Esperal, odtrucia.
Tel. 022 671-15-79, 022 613-
98-37
� MASA¯ NAJLEPSZY
W MIEŒCIE.  

www.twojmasazysta.waw.pl
Tel. 0501-134-760

� Medyczna pielêgnacja stóp
- równie¿ diabetycy. 

Tel. 022 870-14-44

NAUKA

� Angielski na wakacje. B.
tanio. Tel. 0691-985-034
� Angielski, francuski. 

Tel. 0693-427-846; 
022 613-06-74

� Francuski, rosyjski – t³u-
maczenia przysiêg³e, tech-
niczne, handlowe, finansowe.

Tel. 022 815-44-91
� LO dla Doros³ych. 

Tel. 022 498-65-95
� Szkolenia z zakresu BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI

� Pilnie 2-3 pokoje kupiê. 
Tel. 022 741-69-38

1-pokojowe sprzedam
� Darwina 25 m2, 135000 z³. 

Tel. 022 670-41-46
� Praga 37 m2, 142000 z³. 

Tel. 022 619-67-65

� Praga P³n. 20,5 m2, 92000
z³. Tel. 022 670-41-46
� Zacisze 29 m2 - 2005 r.,
150000 z³. Tel. 022 670-44-83

2-pokojowe sprzedam
� Praga 42 m2, 167000 z³. 

Tel. 022 670-41-46
� Praga P³d. 50 m2, 3/4p. 

Tel. 022 670-44-83
� Tarchomin 48 m2, 225000 z³.

Tel. 022 619-67-65
3-pokojowe sprzedam

� Grochów 78 m2, 2/3p. 
Tel. 022 670-41-46

� Tarchomin 66 m2, 275000 z³.
Tel. 022 670-44-83

� Targówek 60 m2, 284000 z³. 
Tel. 022 619-67-65

4-pokojowe sprzedam
� Grochów 80 m2, 341000 z³. 

Tel. 022 670-44-83
� Tarchomin 83 m2, 299000 z³. 

Tel. 022 619-67-65
� Z¹bki 130 m2. 

Tel. 022 670-41-46
Nieruchomoœci poszukujê
� Poszukujemy dla naszego
klienta du¿ego mieszkania
w starej kamienicy. 

Biuro tel. 022 616-41-14
� Poszukujê mieszkania 1, 2
pokojowego. Biuro Brandt
S.A. Tel. 022 616- 41-14

Nieruchomoœci zamieniê
�� 35 m2, 1 pokój Grochów -
zamieniê na 2 pokoje. 

Biuro tel. 022 616-41-14
� 40 m2, 2 pokoje w okolicy
Pl. Hallera po remoncie, za-
mieniê na 3 pokoje. 

Biuro, tel. 022 616-41-14

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

� 2-pokojowe, tylko czynsz,
pilne. Tel. 0608-067-337
� Lokal 83 m kw., ³adny,
z witryn¹ ul. Komorska (bli-

sko bazaru Szembeka) - na
biuro, hurtowniê, us³ugi. 

Tel. 022 610-02-14; 
0601-430-889

�Mieszkanie 58 m kw., ume-
blowane, 2 p.

Tel. 0663-739-798
� Warsztat œlusarsko-tokar-
ski. Tel. 022 612-60-34; 

0602-68-91-28

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Lub wynajmê gara¿ przy ul.
Chrzanowskiego, za baz¹
MPT. Tel. 0600-007-205
� Mieszkanie 56,4 m kw., XI
p., 3 pokoje, kuchnia zabudo-
wana, sprzêt AGD, loggia,
stan b. dobry – Saska Kêpa. 

Tel. 0504-040-728

DAM PRACĘ

� Ekspedientce w sklepie
spo¿ywczym „¯abka”. 

Tel. 022 670-23-43
� Firma z bran¿y us³ug ko-
munalnych zatrudni osobê do
zarz¹dzania na terenie bazy. 

Tel. 0602-232-070
� Ochrona emerytów, renci-
stów. Tel. 022 843-35-46
� Opiekunki do chorych. Dy-
¿ury w domu pacjenta. 

Tel. 022 815-30-62
� Zostañ konsultank¹ Orifla-
me. Warto. Tel. 022 617-74-67
� Zatrudniê murarzy. 

Tel. 0604-086-171

PRAWNE

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-

dzinne, spadkowe, porady.
Wawer - Anin ul. Ukoœna. 

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

� KANCELARIA – niedro-
gie porady prawne – sprawy
rodzinne, spadkowe, lokalo-
we, nieruchomoœci, obs³uga
firm – „Universam” Grochów
(nad bankiem). 
Tel. 022 810-00-61 - 66 w. 252;

0693-444-108
�� KANCELARIA ADWO-
KACKA – prawo cywilne,
karne, spadkowe, rodzinne
– obs³uga. Porady. Anin ul.
Gajowa 2 A; wtorki
i czwartki 15.00-18.00. 

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

RÓŻNE

� Aby wybraæ samemu
Otwarty Fundusz Emerytalny
COMMERCIAL UNION, za-
dzwoñ. Tel. 0602-755-270
�� Bielizna, pasmanteria –
ul. Fieldorfa 10/324
� Docieplanie budynków –
dop³aty, kredyty. 

Tel. 0605-922-252
� „GRA¯YNA” Salonik Pra-
sowy, Goc³aw ul. Fieldorfa
10. Pasa¿ Handlowy – obrazy
olejne, ksi¹¿ki, p³yty, kosme-
tyki, farmaceutyki. ZAPRA-
SZAMY
� Konsultacje dotycz¹ce
zwrotu, zasiedzenia, reprywa-
tyzacji nieruchomoœci dekre-
towych - siedziba UPR ul. No-
wy Œwiat 41, pon. i czwartki
15.00-17.00. 

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

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

501 550 975
� Kredyty na docieplanie bu-
dynków i inne. 

Tel. 0605-922-252
�Otwarty Fundusz Emerytal-
ny. Tel. 0605-922-252

RAMKA
Opieka nad grobami w War-
szawie – tanio i solidnie. Tel.
0500-336-607
� Odszkodowania powypad-
kowe. Tel. 0605-922-252
� Szkolenia florystyczne
i bezp³atne praktyki w kwia-
ciarni. Po egzaminie praca
w kwiaciarni. Al. Krakowska
285/5. Tel. 022 353-88-44 
� Tanio ubezpieczam mie-
szkania. Tel. 0605-922-252

USŁUGI

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

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

�� ANTENY – Telewizyjne
i satelitarne, Cyfrowy Polsat
199,00 z³., 35,00 z³/m-c oraz
dekodery bez abonamentu

400 programów – 15 polskich
(Polonia, TV Trwam). Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja. Tel. 022 815-47-25; 

0501 123 566
� Automatyczne pralki, zmy-
warki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 022 810-67-92; 
0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowa-
nie - Szpakowski. 

Tel. 022 872-93-03
�� Dachbud – oferuje sprze-
da¿ i monta¿ pokryæ dacho-
wych najlepszych firm. War-
szawa-Rembertów, al. gen.
Chruœciela 8. 

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

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

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

� Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 022 813-77-82; 

0502-443-826
� FOCUS SERVICE - napra-
wa telewizorów w domu
klienta. Tel.022 613-62-96; 

0603-40-90-20
�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, przeróbki, na-
prawy. Tel. 022 610-88-27; 

0888-651-163
�� Glazura, malowanie, ta-
petowanie, hydraulika, elek-
tryka, panele, gwarancja –
Firma G³owacki. 

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

� Glazura, remonty. 
Tel. 022 617-94-30

�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Hydraulik. 

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

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

0607-773-106
� Hydraulika, glazura, re-
monty. Tel. 022 671-05-82
� Hydrauliczne, Wod.-Kan.-
Gaz., C.O. 

Tel. 022 613-82-96;
0696-321-228

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

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

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

�� Naprawa i przestrajanie
telewizorów krajowych i za-
granicznych, magnetowi-
dów, urz¹dzeñ elektronicz-
nych. Gwarancja. 

Tel. 022 612-52-23; 
0607 145 196

� Pralki, lodówki, sprzêt elek-
tryczny. Tel. 022 610-05-30;
022 671-80-49; 0601-361-830
�� Poprawki krawieckie –
tanio. ul. Fieldorfa 10/324
� PRANIE DYWANÓW –
verticale, tapicerki meblowej
i samochodowej. Schniêcie 3
godz. Dojazd gratis. 

Tel. 022 619-40-13; 
0502-928-147 

�� Przeprowadzki z pakowa-
niem, tanio. 

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

� Przy³¹cza wodoci¹gowe,
budowa, usuwanie awarii, le-
galizacja. Tel. 0606-743-873 
�� REMONTY, przepro-
wadzki. Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
� Rolety antyw³amaniowe
i naprawy. Tel. 022 613-06-74
RAMKA

Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Rachunki. Tanio,
solidnie, szybko. 

Tel. 0507-080-611
� Studnie. 

Tel. 022 789-33-89

�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 022 810-38-04; 

0602-126-214
� Stolarskie, uk³adanie, cy-
klinowanie, lakierowanie
pod³óg. Tel. 0692-71-78-71
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
� Uk³adanie, cyklinowanie,
lakierowanie, renowacja sta-
rych pod³óg. 

Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, prze-
k³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie – osobiœcie. 

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

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

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

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

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

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

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psy-
cholodzy. Pracownia Psycho-
logiczna. Tel. 022 612-16-60

ZWIERZĘTA

� Oddam przemi³e kociaki. 
Tel. 0663-631-405

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

022 613-98-37

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

Tel. 0507-080-611

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

Tel. 0500-336-607

Skup Czapelska. Aktualna
cena puszek ALU 5 z³/kg*
(700-2000). Tel. 022 499-20-62
* cena z innym towarem
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04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10 tel./fax 022 813-43-83, 022 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl

Skup Czapelska – nieod-
p³atnie odbiera zu¿yty
sprzêt AGD, z³om w ka¿dej
postaci, makulaturê, st³ucz-
kê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic. 

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

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

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

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

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

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

w domu pacjenta

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

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

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

K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

DYŻURY RADNYCH
każdy poniedziałek w godz. 17.00–19.00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
każdy wtorek w godz. 18.00–19.00

ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 022 610 31 54

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

�� kabiny, wanny, meble ³azienkowe
�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

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

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

REKLAMA REKLAMA

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
Serocka 3

Wejœcie:
Grochowska 152

022 610 52 00

Choæ wg Rafa³a Skórskie-
go z „Echa Miasta” „dzielnico-
wa komisja wyborcza stara³a
siê jak najlepiej informowaæ
mieszkañców o zbli¿aj¹cych siê
wyborach”, to ma³o kto pamiê-
ta³, ¿e odbêd¹ siê w pierwsz¹
niedzielê wakacji (!). 

Zrób to sam!

Tu¿ przed wyborami trzy-
krotnie „obszed³em” swoje
osiedle i urzêdowe obwie-
szczenia spotka³em w ... trzech
miejscach. W siedzibie Rady
Osiedla, w Urzêdzie Dzielnicy
i na stoj¹cym w martwym
punkcie ul. Grochowskiej s³u-
pie og³oszeniowym (na zdjê-
ciu), na którym komisja infor-
muj¹c o wyborach do Rady

Kamionka wywiesi³a listê kan-
dydatów z ...Saskiej Kêpy. –
Pani w urzêdzie powiedzia³a
mi, ¿e sami musimy rozwieszaæ
og³oszenia! – skar¿y³a siê jed-
na z kandydatek. Ciekawa pro-
cedura. Zapytany o ni¹ Lech

Gajzler, ekspert z Pañstwowej
Komisji Wyborczej, z trudem
zachowa³ powagê i odpowie-
dzia³ – Pozwoli pan, ¿e tego nie
skomentujê... Widz¹c efekty
starañ komisji zakasaliœmy rê-
kawy i w pi¹tkow¹ noc i sobo-
tê (czas ciszy wyborczej) roz-
kleiliœmy na osiedlu trochê pla-
katów. 

Pó³noc-Po³udnie

Dziennikarz „Echa Miasta”
ma oczywiœcie prawo do w³a-
snej opinii. Nawet jeœli jest ca³-
kowitym dyletantem w spra-
wach samorz¹dowych i nie
odró¿nia Pragi Po³udnie od Pra-
gi Pó³noc. Mo¿e dlatego, ¿e
u¿ywa zegarka z mechanicz-
nym cyferblatem, na którym

nie widaæ ró¿nicy pomiêdzy
po³udniem, a pó³noc¹. Jeœli tak,
to radzê kupno zegarka z kwar-
cowym wyœwietlaczem. £a-
twiej dostrzec ró¿nicê. Przydat-
na (sic!) wskazówka: „24:00”
lub „00:00” oznacza pó³noc.

Problemem z odró¿nianiem
stron wykaza³a siê tak¿e dziel-
nicowa komisja, która na kar-
tach do g³osowania przy nazwi-
skach kandydatów kaza³a sta-
wiaæ znaki X z prawej strony,
a kwadraciki do stawiania zna-
ków umieœci³a z lewej... Czy na
odwrót – sam ju¿ siê w tym gu-
biê... A znak X postawiony po-
za wskazanym polem oznacza³
niewa¿noœæ g³osu. B³¹d wska-
za³ prof. Adam Strzembosz (76
l.) by³y Prezes S¹du Najwy¿-
szego i Przewodnicz¹cy Trybu-
na³u Stanu, który wykaza³ siê
wrêcz m³odzieñcz¹ spostrze-
gawczoœci¹. 

Familiada

Nie oby³o siê jednak bez wy-
borczych smaczków. W osie-
dlowej komisji na Kamionku
zasiada³a najbli¿sza rodzina
jednego z kandydatów (ojciec
by³ cz³onkiem komisji, a sio-
stra przewodnicz¹c¹). Ojciec
zaleca³ g³osuj¹cym skreœlanie
wszystkich kandydatów. –
Dziwne wybory! – mówili zde-

zorientowani wyborcy. Dzia-
³alnoœæ nadgorliwego taty nie
mog³a jednak wp³yn¹æ na to,
czy jego syn dosta³ siê, czy nie
do rady, gdy¿ na Kamionku,
tak, jak w kilku innych osie-
dlach, do spo³ecznej pracy

zg³osi³a siê równa iloœæ kandy-
datów co miejsc w radzie. Tata
sprawi³ jedynie, ¿e mniejsze
by³y ró¿nice pomiêdzy wyni-
kami jakie osi¹gnêli poszcze-
gólni kandydaci. Na uwagê
prasy zas³u¿y³o jednak inne
osiedle.

£apu-capu

„Magdalena Czerwosz pra-
cuj¹ca w dzielnicowym cen-
trum promocji kultury kandydo-
wa³a na Saskiej Kêpie. Wcze-
œniej rozes³a³a 150 ulotek wy-
borczych na koszt urzêdu, w ko-
pertach z nadrukiem „sekreta-
riat zarz¹du dzielnicy””-
grzmia³ anonimowo „Dzien-
nik”. 

Nastêpnego dnia, ju¿ w podpi-
sanym przez „mp” artykule,
uwa¿ny czytelnik móg³ wyczy-
taæ, ¿e nie by³y to ulotki wybor-
cze i nie zosta³y wys³ane z sekre-
tariatu zarz¹du dzielnicy... Jednak
dziennikarz tak zapêtli³ sprawê,
jakby by³ redaktorem dzieciêcego
„Pentliczka”, a nie powa¿nej, opi-
niotwórczej  gazety.  A i z rzetel-
noœci¹ „mp” ma problem. 

Grasz czy nie grasz?

Nie poinformowa³ czytelni-
ków, ¿e przeciw wynikom wy-
borów na Saskiej Kêpie zapro-
testowa³ kandydat, który siê nie
dosta³ do rady osiedla. Który
jest prezesem jednej ze spó³-
dzielni mieszkaniowych planu-
j¹cej... inwestycjê przy Rondzie
Waszyngtona oraz rozgl¹daj¹-
cej siê za intratn¹ dzia³k¹ na Sa-
skiej Kêpie. Sk¹d tyle szumu
przy radach osiedli, które nie-
wiele mog¹? W których nie ma
walk o w³adzê (bo nie ma w³a-
dzy), ani walk o kasê (bo nie
ma kasy)? Czas poka¿e. 

Ja zaœ, jako ¿e tak, jak cztery
lata temu, osi¹gn¹³em najlepszy
na Pradze Po³udnie procentowy
wynik oddanych g³osów,
w imieniu samorz¹dowców-
spo³eczników dziêkujê tym
mieszkañcom, którym w du-
szn¹, upaln¹, wakacyjn¹ nie-
dzielê zechcieli pójœæ do urn.
Rady osiedli mog¹ niewiele.
Ale ka¿de „niewiele” nale¿y
wykorzystaæ dla dobra ogó³u.
Bo tak siê rodzi i na tym polega
samorz¹dnoœæ. 

Adam Rosiński

Wybory piórem kandydata

Powyborcze smrodki
W wyborach do po³udniowopraskich rad
osiedli wziê³a udzia³ znikoma iloœæ mieszkañ-
ców. Ka¿dego doros³ego te wybory koszto-
wa³y 55 groszy. Niewiele, zwa¿ywszy ¿e to
wydatek raz na cztery lata, a wybrani dla do-
bra swoich osiedli poœwiêcaj¹ w³asny czas
i pieni¹dze. Wyborcze emocje nasili³y siê...
po wyborach.

PRZYSTANKOWY 
OGRYZEK

– Znowu trafi³ nam siê ogryzek! – mówi¹ oko-
liczni mieszkañcy o nowo postawionej wiacie
przystanku autobusowego przy „Higienie”, pu-
blicznej przychodni przy ul. Grochowskiej 339
– Czy my pra¿anie zawsze musimy dostawaæ
odpadki?

Nie da siê ukryæ, ¿e choæ autobusowa wiata stanê³a tu nie-
dawno, to do nowych nie nale¿y. Obmalowana grafitti, obklejo-
na pozosta³oœciami po og³oszeniach, miejscami skorodowana
(na zdjêciu). 

– Wiata przed przychodni¹ jest bardzo potrzebna, – mówi¹
zarówno mieszkañcy, jak i pacjenci – ale ¿eby nam w³adowaæ
takiego szkaradnego bubla? To wstyd! Podejrzewaj¹c przejaw
dyskryminacji prawej strony Warszawy sprawdziliœmy w Zarz¹-
dzie Transportu Miejskiego, dlaczego przy Grochowskiej zosta³
zamontowany stary przystanek. Grzegorz Æwiek, rzecznik
ZTM, jedn¹ rêk¹ trzyma³ telefoniczn¹ s³uchawkê, a drug¹ moc-
no bi³ siê w piersi: - Problem starych wiat autobusowych wystê-
puje tak¿e przy ul. Marsza³kowskiej. Niestety nie mamy nowych
wiat i jeszcze przez pewien czas mieæ ich nie bêdziemy. Warsza-
wa organizuje konkurs na projekt nowych, jednolitych przystan-
ków. W perspektywie mamy wymianê wiat, a wiêc kupowanie
nowych wiat starego typu, tzn. takich, jakie mamy obecnie, mi-
ja siê z celem... 

Rzecznik ZTM ocenia, ¿e procedury zwi¹zane z projektem
i wykonaniem nowych wiat raczej nie zakoñcz¹ w tym roku.
Obiecuje jednak, ¿e ZTM „bêdzie mia³ na uwadze” zg³oszony
przez mieszkañców przystanek przed „Higien¹”. Trzymamy za
s³owo. Szczególnie, ¿e z przychodni korzystaj¹ osoby chore,
a ³atwiej przychodzi (przyje¿d¿a?) siê do zdrowia w ³adnych
okolicznoœciach przyrody i infrastruktury. rosa 
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ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

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

Stomatologia zachowawcza
� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia Stomatologiczna
� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek”, 

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

WARSZAWA

KKKK AAAA ŻŻŻŻ DDDD YYYY MMMM OOOO ŻŻŻŻ EEEE SSSS IIII ĘĘĘĘ     BBBB AAAA DDDD AAAA ĆĆĆĆ ,,,,     
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Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia – wybrane procedury medyczne

Poradnia Chorób Sutka, 
Profilaktyki Przeciwnowotworowej

i Chorób Okresu Przekwitania
03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od ul. Londyñskiej)

Informacje i zapisy tel. 672−78−57, tel/fax 672−79−36

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA I KONSULTACJE:
�Mammografiê – (LORAD IV-M) – wraz z konsultacj¹ specjalisty onkologa

� USG – (VINGMED SYSTEM FIVE) – badanie: sutka, tarczycy, jamy 
brzusznej, gruczo³u krokowego, j¹dra, ginekologiczne (w tym transvaginalne),
ga³ki ocznej, kolana, stawu barkowego, przezciemi¹czkowe, wêz³y ch³onne,
przep³ywy ¿ylne i têtnicze (Doppler).

� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) – badanie gêstoœci koœci

� Konsultacje onkologiczne

� Konsultacje endokrynologiczne

�Konsultacje ginekologiczne i ginekologiczno-endokrynologiczne
(menopauza, cytologia, USG ginekologiczne)

� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne

� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy

- W warszawskiej prasie po-
jawi³o siê ostatnio sporo reklam
aparatu Oticon Delta. Na czym
polega jego innowacyjnoœæ?

Dotychczas dostêpne aparaty
s³uchowe przeznaczone by³y dla
ludzi maj¹cych trudnoœci w s³y-
szeniu dŸwiêków, zw³aszcza ci-
chych. St¹d celem stosowania
aparatów s³uchowych by³o umo¿-
liwienie s³yszenia szerokiej gamy
dŸwiêków, od najcichszych do
bardzo g³oœnych. Dlatego ich
wzmocnienie jest najwiêksze dla
cichych dŸwiêków i zmniejsza siê
wraz ze wzrostem poziomu
dŸwiêku (kompresja). Delta dzia-
³a inaczej. Opracowuj¹c Deltê za
cel postawiono sobie skonstruo-
wanie urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce-
go lepsze rozumienie mowy
w ha³aœliwym otoczeniu. Delta
w ogóle nie wzmacnia dŸwiêków,
jeœli u¿ytkownik jest w cichym
otoczeniu, np. odpoczywa w zaci-
szu domowym. 

- Kto zatem mo¿e u¿ywaæ
Delty?

Wszyscy ludzie, którzy prze-
bywaj¹c w ciszy nie maj¹ k³o-
potów ze s³yszeniem i rozumie-
niem innych osób, natomiast
k³opoty z rozumieniem poja-
wiaj¹ siê w ha³aœliwym otocze-
niu, np. na ulicy, w sklepie, na
spotkaniu towarzyskim. Jeœli
przyjrzeæ siê audiogramowi
(mierze czu³oœci s³yszenia dla
ró¿nych czêstotliwoœci) osoby
takie maj¹ typowo s³uch bliski
normie s³yszenia w zakresie
czêstotliwoœci do ok. 1000 Hz,

i rosn¹cy ubytek s³uchu dla wy-
¿szych tonów. Dotyczy to wielu
ludzi po 50-tym roku ¿ycia
i wiêkszoœci powy¿ej 60-tego.
Wiele m³odszych osób, które
s³uchaj¹ bardzo g³oœnej muzyki
lub przebywaj¹ w pracy w ha³a-
œliwych warunkach, mog¹ tak-
¿e skorzystaæ z Delty.

- Czy dotychczas dostêpne
aparaty s³uchowe nie mog³y
rozwi¹zaæ ich problemu?

Teoretycznie mog³y. Problem
jednak w tym, ¿e osoby stosun-
kowo m³ode, którym problem
objawia siê tylko w pewnych
sytuacjach (w ha³aœliwym oto-
czeniu) nie by³y najczêœciej
sk³onne do zainteresowania siê
aparatami s³uchowymi, które
ci¹gle kojarz¹ siê ze znaczn¹
u³omnoœci¹. Dodatkowo apara-
ty zauszne s¹ dla takich ludzi za
du¿e i zbyt widoczne, natomiast
aparaty schowane w przewo-
dzie s³uchowym (wewn¹trzu-
szne) s¹ trudne do zaakceptowa-
nia ze wzglêdu na wyraŸny
efekt blokowania ucha (oklu-
zji), powoduj¹cy nienaturalny
odbiór w³asnego g³osu, dŸwiê-
ków towarzysz¹cych prze¿uwa-
niu, itp. Dodatkowo maksymal-
ne wzmocnienie aparatów s³u-

chowych dla cichych dŸwiêków
mog³o byæ odbierane jako nie-
przyjemny, zauwa¿alny efekt
noszenia aparatu w warunkach,
w których aparat nie jest po-
trzebny (w ciszy). Delta rozwi¹-
zuje wszystkie te problemy.

- W jaki sposób?
Jeœli spojrzy siê na kolorowe

obudowy Delta (dostêpnych 17
kolorów) i ich wielkoœæ, to
trudno je kojarzyæ z klasyczny-
mi aparatami s³uchowymi. S¹
znacznie mniejsze, a ich kszta³t
bardziej przypomina nowocze-
sny odbiornik bluetooth do tele-
fonu komórkowego ni¿ aparat
s³uchowy. Delta inaczej ni¿
zwyk³y aparat ³¹czy siê
z uchem; dzieje siê to za po-
œrednictwem cieniutkiego ka-
belka zakoñczonego s³uchawk¹
umieszczan¹ w uchu. Nie po-
woduje to najmniejszego nawet
efektu zablokowania ucha.
Z audiologicznego punktu wi-
dzenia oznacza to niezak³ócony
odbiór dŸwiêków o ma³ych czê-
stotliwoœciach naturaln¹ drog¹,
w³asnym uchem. W ciszy Delta
nie wzmacnia dŸwiêku - mo¿na
zapomnieæ, ¿e siê jej u¿ywa.

- Skoro Delta pozwala na
naturalny odbiór cichych
dŸwiêków w³asnym uchem,
czyli jak gdyby jej nie by³o, to

jak pomaga w rozumieniu mo-
wy w ha³asie?

Delta jest wyposa¿ona w mi-
krofony kierunkowe, unikalny
uk³ad rozpoznawania mowy
(VoiceFinder) i algorytmy cy-
frowej eliminacji zak³óceñ i ha-
³asu. Dzia³aniem ca³oœci steruje
uk³ad zarz¹dzaj¹cy oparty na
sztucznej inteligencji, który na
bie¿¹co, setki razy na sekundê,
analizuje, jaka kombinacja
wszystkich mo¿liwych usta-
wieñ pozwoli na uzyskanie na
wyjœciu urz¹dzenia (w s³u-
chawce) najbardziej wyraŸnego
sygna³u mowy (najlepszego
stosunku sygna³u mowy do ha-
³asu). Ha³as powoduje zag³u-
szanie mowy, st¹d w takich wa-
runkach wiele osób ma trudno-
œci z rozumieniem mowy. Jeœli
za pomoc¹ kierunkowych mi-
krofonów i odpowiednich algo-
rytmów obrabiaj¹cych cyfrowo
sygna³, uda siê st³umiæ ha³as
i wyeksponowaæ mowê, to u¿y-
waj¹cy Delty bêdzie w stanie
znacznie lepiej mowê rozu-
mieæ. Delta „ulepsza” sygna³
zw³aszcza w zakresie wysokich
tonów, który zawiera najwiêcej
informacji istotnych dla rozu-
mienia mowy. 

- Dziêkujemy za rozmowê.
AS 2006

FIRMA HA.MED ZAPRASZA W LIPCU NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
ORAZ DOBÓR OTICON DELTA I INNYCH APARATÓW S£UCHOWYCH

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

O najnowszych rozwi¹zaniach technicznych
stosowanych w aparatach s³uchowych roz-
mawiamy z mgr in¿. Andrzejem Konopk¹ –
Prezesem Zarz¹du i Dyrektorem Generalnym
Oticon Polska Sp. z o.o.

Oticon Delta –
rozwiązanie dla
wymagającego
pacjenta

� sprzêt rehabilitacyjno-medyczny
� materace ortopedyczne
� refundacja NFZ

ul. Jagielloñska 34, 
(budynek poradni zdrowia)
tel. 499-33-40, 
tel./fax 818-77-68
www.rehactiv.republika.pl

pn.-pt. 10-18 sob. 10-14

RAT
Y

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

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

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

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

(z dofinansowaniem PFRON)

POZNAJ UROKI KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

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

LATEM OCZYŚĆ 
SWÓJ ORGANIZM

I WZMOCNIJ SERCE!!!
Wed³ug tradycyjnej medycyny chiñskiej lato to okres najwiêk-

szej aktywnoœci  serca i jelita cienkiego. Jak zatem wspomóc dzia-
³anie tych jak¿e wa¿nych organów? Konieczne jest:
� Domineralizowanie organizmu
� Oczyszczenie naczyñ krwionoœnych z cholesterolu i toksyn

ró¿nego pochodzenia
W tym celu gabinet Medical Studio stworzy³ specjalny program

oczyszczania organizmu. Przychodz¹c do nas, otrzymasz poradê
popart¹ wieloletnim doœwiadczeniem. Darmowa konsultacja po-
mo¿e dobraæ najlepszy zestaw produktów i zabiegów, które oczy-
szcz¹, wzmocni¹ i do¿ywi¹ Twój organizm.

Zapraszamy równie¿ do skorzystania z
W A K A C Y J N E J   P R O M O C J I !!!

AGYPTOS - Ju¿ po 1 zabiegu œrednia utrata w obwodach cia³a (mie-
rzony w 18 punktach) wynosi 15-50 cm. Zazwyczaj jest on znacznie
wiêkszy i wynosi œrednio 25 - 50 cm. Rekordowe zmniejszenie obwo-
dów cia³a to 108 cm po 1 zabiegu!!! Zabieg ten stosujemy na ca³e cia-
³o. Likwiduje nadmiar na poœladkach, udach, brzuchu, ramionach,
podwójnym podbródku, szyi. Wspomaga leczenie wielu chorób: aler-
gie, reumatyzm, bezsennoœæ, dolegliwoœci stawów i pleców, redukuje
obrzêki cia³a, ³agodzi dolegliwoœci miesi¹czkowe i klimakterium.

AS 2006

Zapraszamy na nasz¹ stronê 
www.medicalstudio.com.pl  

lub bezpoœrednio do gabinetu przy ul. Obarowskiej 21
(wjazd od ul. Serockiej).  

Tel. 022 610 29 10

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

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

sobota 10.00-13.30

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

LETNIA WYPRZEDAŻ
OPRAW METALOWYCH
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W tym roku po raz osiemna-
sty odbywa siê Miêdzynarodo-
wa Parafiada Dzieci i M³o-
dzie¿y. Impreza wpisa³a
siê sta³e w krajobraz
Polski i uznana zosta-
³a za najwiêksze eu-
ropejskie spotkanie
o charakterze sporto-
wo-kulturalno-religijnym.
Fina³ potrwa do 9 lipca, war-
szawskie imprezy odbywaj¹ siê
na obiektach SGGW, AWF im.
Józefa Pi³sudskiego i Kolegium
Zakonu Ojców Pijarów na Sie-
kierkach. 7 lipca o godz. 20.00
na terenie SGGW bêdzie mo¿-
na pos³uchaæ koncertu fina³o-
wego Gospel (z udzia³em Ju-
niora Robinsona, Chóru Et In
Terra i uczestników warsztatów
Gospel). 

� � �
Wk³adki na zni¿ki kolejowe

bêd¹ wydawane w lipcu wy-
³¹cznie w poniedzia³ki w godz.
10.00-13.00 w siedzibie Zarz¹-
du Zwi¹zku Zawodowego
Emerytów i Rencistów „Soli-
darnoœæ” przy ul. Grochowskiej
259 a. Telefon kont. 813-30-70
(czynny w lipcu tylko w ponie-
dzia³ki). 

� � �
30 czerwca br. dzia³acze PiS

z Wawra protestowali przeciw
planom likwidacji Szybkiej Ko-
lei Miejskiej na trasie Falenica
– Warszawa Zachodnia. 

Na przeniesienie kolejki na
inn¹ trasê zgodzi³a siê Rada
Warszawy, w której prym wio-
d¹ radni z PiS.

Sygna³y o mo¿liwoœci likwi-
dacji kolejki z Falenicy do War-
szawy Zachodniej dochodzi³y
ju¿ od kilku miesiêcy. Powo-
dem zawieszenia po³¹czeñ by³a
zbyt ma³a iloœæ pasa¿erów ko-
rzystaj¹cych z po³¹czeñ SKM
na tej trasie. Ratusz podj¹³ de-
cyzjê o przeniesieniu trasy od
lipca z Pruszkowa do Rember-
towa. 

Dzia³acze PiS z Wawra chc¹,
by kolejka dalej jeŸdzi³a do ich
dzielnicy, ze zmienionym roz-
k³adem i wiêksz¹ iloœci¹ poci¹-
gów kursuj¹cych w godzinach
szczytu. 

� � �
Jacek Solarski i Emil Gawor-

ski z entuzjazmem podjêli zna-
komit¹ inicjatywê piêtnastolat-
ka, Rafa³a Koniecznego: Zjazd
Planetarny. 

To okazjonalne zjazdy rowe-
rzystów, g³ównie po³udniowo-
praskich, otwarte na wszelkie

nowe pomys³y, ludzi i dzia³ania
(szczegó³y na porz¹dnie prowa-
dzonej stronie internetowej
zjazd.cba.pl). Póki co, m³odzi
ludzie z zapa³em walcz¹ o pro-
mowanie roweru, jako dosko-
na³ego œrodka transportu
w mieœcie, a co za tym idzie,
o powstawanie infrastruktury
umo¿liwiaj¹cej wygodne ko-
rzystanie z roweru, bezpieczne
i dla cyklistów, i dla pieszych,
i dla kierowców. Wsparcie tych
inicjatyw to wa¿ny problem na-
szej dzielnicy i wielkie pole do
popisu dla radnych kolejnej ka-
dencji. 

Zainteresowani Zjazdem
Planetarnym zbieraj¹ siê przed
wa¿nymi imprezami rowero-
wymi (np. Warszawsk¹ Mas¹
Krytyczn¹) na Rondzie Wia-
traczna przed serwisem rowe-
rowym, w celu zwrócenia
uwagi na rowerzystów i ich
potrzeby. M³odzi pasjonaci ro-
weru czerpi¹ pomys³y z ró¿-
nych Ÿróde³, sami te¿ chêtnie
dziel¹ siê swoimi doœwiadcze-
niami.

Ostatnio powsta³a tak¿e ko-
lejna inicjatywa rowerzystów,
do której siê z zapa³em przy³¹-
czyli: Praska Grupa Rowerowa,
czyli tzw. PGR. Spotkania
odbywaj¹ siê, co poniedzia³ek
w lokalu INFOSZOP przy Tar-
gowej 22 o godzinie 18.30, cele
– podobne.

Trzymamy kciuki za si³ê
przebicia i skutecznoœæ dzia³añ
rowerzystów w pe³ni podziela-
j¹c ich zdanie, co do konieczno-
œci podjêcia przez w³adze dziel-
nicy niezbêdnych, pilnych dzia-
³añ skutkuj¹cych wiêkszym
bezpieczeñstwem wszystkich
u¿ytkowników dróg: pieszych
oraz tych na dwóch czy na czte-
rech kó³kach.

� � �
Ponad 30°C i du¿o s³oñca -

tak¹ pogodê synoptycy progno-
zuj¹ na najbli¿szy tydzieñ.
Okazji do wakacyjnych k¹pieli
nie brakuje, w stolicy nie ma za
to czystych i bezpiecznych k¹-
pielisk. Ratownicy zapraszaj¹
nad Zalew Zegrzyñski - w War-
szawie proponuj¹ tylko k¹piele
w s³oñcu. 

Liczba miejskich k¹pielisk -
zero. Jeziorko Czerniakowskie?
Nie spe³nia norm czystoœci.
Woda w Wiœle? Bez zmian.
Brudna i niebezpieczna. Na
Wybrze¿u Helskim prywatny
klub od soboty oferuje czysty
piasek, ale od k¹pieli w rzece
umywa rêce. Policja patroluje

nabrze¿e i prosi o zdrowy roz-
s¹dek. 

W tym roku utopi³y siê ju¿
dwie osoby, dlatego policjan-
ci komisariatu rzecznego s¹
na wodzie od œwitu do
zmierzchu.  Tu bezpieczeñ-
stwa strze¿e piêædziesiêciu
ratowników WOPR, ale na

„p³ytk¹ wyobraŸniê” nie ma
rady. W takich wypadkach
trudniej zabezpieczaæ k¹pieli-
ska, szczególnie ¿e na wiêk-
szoœci nie ma sta³ych poste-
runków. Na Zalewie wszyst-
kie europejskie normy bez-
pieczeñstwa spe³nia tylko jed-
no k¹pielisko... 

� � �
Bardzo powa¿nych utru-

dnieñ w ruchu mog¹ spodzie-
waæ siê kierowcy i pasa¿ero-
wie tramwajów w Alejach Je-
rozolimskich. Najprawdopo-
dobniej od pocz¹tku sierpnia
rozpocznie siê przebudowa to-
rowiska miêdzy Muzeum Na-
rodowym, a Placem Naruto-
wicza. 

Modernizacja torowiska jest
czêœci¹ wspó³finansowanego
z funduszy unijnych najwiêk-
szego w historii warszawskich
tramwajów remontu trasy z Go-
c³awka na Ochotê. 

W pierwszej kolejnoœci zo-
stanie wyremontowany najbar-
dziej uczêszczany odcinek cen-
tralny trasy. 

Pasa¿erowie mog¹ spodzie-
waæ siê utrudnieñ, jednak naj-
wiêksze problemy czekaj¹ kie-
rowców. Zamkniêta zostanie
czêœæ jezdni. Ekipy remontowe
maj¹ pracowaæ dzieñ i noc, aby
zd¹¿yæ przed rozpoczêciem ro-
ku szkolnego. 

� � �
Bezpieczniejsze i mniej za-

korkowane drogi na Mazow-
szu! Kierowców zacz¹³ obo-
wi¹zywaæ wakacyjny zakaz ru-
chu dla ciê¿arówek powy¿ej
dwunastu ton. 

Teraz na drogi mog¹ wyje-
chaæ tylko samochody osobowe

oraz ciê¿arówki przewo¿¹ce
miêdzy innymi produkty

spo¿ywcze i ¿ywe
zwierzêta. Kierowcy
samochodów osobo-
wych chwal¹ nowe

przepisy... Inne zdanie
maj¹ natomiast przewo-

Ÿnicy i kierowcy zawodowi... 
Mazowiecka Inspekcja

Transportu Drogowego zapo-
wiada wzmo¿one kontrole ciê-
¿arówek. Zakaz bêdzie obowi¹-
zywa³ do koñca sierpnia. Przy-
musowy postój ciê¿arówki mu-
sz¹ mieæ w pi¹tkowe wieczory,
sobotnie przedpo³udnia i nie-
dziele. 

� � �
Jezdnia Grochowskiej w kie-

runku Trasy Lubelskiej jest re-
montowana. Ruch na Grocho-
wie jest sparali¿owany.
W ostatni weekend kierowcy
t³oczyli siê w gigantycznych
korkach zarówno na czynnej je-
zdni Grochowskiej, jak i na ob-
jazdach. Pokonanie kilkusetme-
trowego odcinka ulicy £ukow-
skiej zajmowa³o pó³ godziny.
Samochody blokowa³y siê wza-
jemnie na wszystkich skrzy¿o-
waniach. 

Drogowcy maj¹ nadziejê, ¿e
ruch bêdzie ju¿ znacznie
mniejszy. Jednak prace najle-
piej omijaæ Tras¹ £azienkow-
sk¹. Komunikacyjnego horroru
na Grochowie jeszcze mo¿emy
siê spodziewaæ w dwa kolejne
weekendy. 

� � �
Sto autobusów kupi w tym

roku Warszawa. Maj¹ byæ no-
woczesne, ale nie niskopod³o-
gowe, co oznacza, ¿e nie bêd¹
mogli nimi podró¿owaæ pasa-
¿erowie niepe³nosprawni na
wózkach inwalidzkich. Prze-
targ og³asza MZA. Kryteria
nie okreœlaj¹, ¿e przegubowce
maj¹ byæ niskopod³ogowe
i wyposa¿one w klimatyzacjê.
Szef miejskiej spó³ki t³uma-
czy to potrzeb¹ wymiany jak
najwiêkszej liczby autobusów.
Dlatego musz¹ byæ tanie. 

Zarz¹d Transportu Miejskie-
go zamawiaj¹cy obs³ugê po-
szczególnych linii zapewnia,
¿e standard przewozów powi-
nien byæ jak najwy¿szy. Jed-
nak widz¹c je¿d¿¹ce po War-
szawie autobusy - wydaje siê,
¿e to tylko pobo¿ne ¿yczenia.
Sami niepe³nosprawni uwa¿aj¹
sprawê przetargu za skanda-
liczn¹. 

� � �
Z powodu upa³ów, wysch³o

wiele trawników i krzewów
miejskich. Tam, gdzie dzia³a
automatyczna sieæ zraszaj¹ca,
zieleñ mimo wysokich tempe-
ratur wygl¹da efektownie.
W Ogrodzie Saskim woda wy-
parowa³a w ci¹gu kilku minut,
tu roœliny s¹ podlewane regu-
larnie wczeœnie rano i wieczo-
rem...z polewaczki. Przy nie-
których ulicach wazy z kwiata-
mi podlewa siê wod¹ z ma³ych

pojemników. Ju¿ od trzech lat
na terenach zielonych powstaje
automatyczna sieæ zraszaj¹ca.
Dzia³a na Karowej i Szarej,
przy pomnikach Nike i Mickie-
wicza. Tu, mimo upa³ów, ro-
œlinnoœæ jest soczyœcie zielona.

Ale ju¿ na Gnojnej Górze, z po-
wodu wandali, roœliny nie wy-
gl¹daj¹ tak efektownie. 

Nawet dwa dni bez wody,
s¹ odczuwalne dla roœlin.
W tym roku sieæ ma powstaæ
tak¿e w fosie wokó³ murów
obronnych Starówki. A w alei
lip na ¯wirki i Wigury, za
rok. 

� � �
Zapoznanie dzieci z zagro¿e-

niami wynikaj¹cymi z korzy-
stania z Internetu i edukowanie
przez zabawê - to g³ówne cele
ogólnopolskiej kampanii „Sie-
ciaki na wakacjach”, zainaugu-
rowanej przez Fundacjê Dzieci
Niczyje. 

- Ta akcja jest czêœci¹ ca³o-
rocznej kampanii ”Dziecko
w sieci”. Jest skierowana do

uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Bêdzie trwaæ
przez okres wakacji i ma uczyæ
bezpiecznego korzystania
z sieci - powiedzia³ przedsta-
wiciel Fundacji, £ukasz Woj-
tasik. 

Jak wyjaœni³, chodzi o nau-
czenie dzieci, by nie ufa³y oso-
bom poznanym w sieci, nie po-
dawa³y swoich danych, zabez-
piecza³y komputer oraz infor-
mowa³y osoby starsze o wszel-
kich problemach zwi¹zanych
z wykorzystywaniem Interne-
tu. 

Akcja bêdzie promowana
przez cykl imprez profilak-
tyczno-edukacyjnych, organi-
zowanych w 17 popularnych
miejscowoœciach nad morzem,
na Mazurach i w górach. 

W ramach akcji zosta³a uru-
chomiona strona internetowa
www.sieciaki.pl, na której dzie-
ci mog¹ siê zarejestrowaæ
i uczestniczyæ w grach i kon-
kursach, pos³uchaæ muzyki
oraz dowiedzieæ siê, jak bez-
piecznie korzystaæ z Internetu.
Partnerami akcji s¹ dzieciêce
pisma komputerowe oraz tele-
wizyjne kana³y dzieciêce. 

Fundacja Dzieci Niczyje
dzia³a od 1991 roku. Jest orga-
nizacj¹ pozarz¹dow¹ o charak-
terze non-profit, zajmuj¹c¹ siê
pomoc¹ dzieciom krzywdzo-
nym, ich rodzicom i opieku-
nom. Prowadzi badania, orga-
nizuje specjalistyczne szkole-
nia oraz udziela pokrzywdzo-
nym porad i indywidualnej po-
mocy. 

(ab) (KMP) (KaJa)
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Zaproszenia dla mieszkańców

��Koœció³ p.w. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, Parafia
œw. Barbary ul. Nowogrodzka/Emilii Plater – 06.07. godz.
19.00 – koncert organowy w wykonaniu Jana Szypowskiego.
W programie J. S. Bach, C. Hampton, Ch. M. Widor. Wstêp
wolny. 
�� ¯elazowa Wola - Dworek, miejsce urodzenia Fryderyka
Chopina - w sezonie letnim recitale chopinowskie odbywaj¹
siê codziennie z wyj¹tkiem poniedzia³ku. Dojazd mikrobusem
z centrum Warszawy i powrót do stolicy po koncercie, op³ata
za przejazd 23 z³ w obie strony. Odjazdy - spod Zamku
Ostrogskich - Muzeum Chopina, ul. Okólnik 1 od wtorku do
soboty o godz. 10 30, wprost na po³udniowe „Prezentacje Mu-
zyczne” w wykonaniu m³odych pianistów. Wyjazd z ¯elazo-
wej Woli do Warszawy – o godz. 13 00. W niedziele odjazd
z Warszawy o godz. 13 30, na tradycyjny niedzielny recital
gwiazd fortepianu, (pocz¹tek o godz. 15 00). Wyjazd z ¯ela-
zowej Woli – godz.16 15. Rezerwacja biletów pod nr telefonu
(022) 827-54-73 w. 108 oraz e-mail: zwysocki@nifc.pl. Pasa-
¿erowie mikrobusu p³ac¹ ulgow¹ cenê biletu wstêpu do parku
i domu urodzenia Fryderyka Chopina. Bilety w cenie 6 z³. do
nabycia w kasie Muzeum Fryderyka Chopina w Zamku
Ostrogskich lub na miejscu, w ¯elazowej Woli. 
�� Bazylika œw. Jana Chrzciciela i œw. Rocha w Brochowie
– 9.07. godz. 13.15 koncert w wykonaniu Lidii Kozubek,
16.07. – wyst¹pi Krzysztof Jab³oñski, 23.07. Ewa Ossowska;
30.07. Marian Sobola. Niedzielne recitale w brochowskiej
œwi¹tyni potrwaj¹ do koñca sierpnia. Wstêp wolny. 
�� Pa³ac Kultury i Nauki Plac Defilad 1 – XXX piêtro –
w ka¿dy pi¹tek i sobotê (w sezonie letnim) w godzinach 20.00
– 23.45 mo¿na ogl¹daæ panoramê Warszawy noc¹. Bilety
w cenie 25 z³. 

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

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

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

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!

RRRRAAAABBBBAAAATTTT     LLLLEEEETTTTNNNN IIII 3333 5555%%%%

OKNA PCVOKNA PCV

� Żaluzje
� Roletki

materiałowe
� Moskitiery
� Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
44445555%%%%

MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

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

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

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

JJJJUUUUŻŻŻŻ    WWWW    NNNNOOOOWWWWEEEEJJJJ    SSSSIIIIEEEEDDDDZZZZIIIIBBBBIIIIEEEE
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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

SKLEP

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

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

OKNA
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%

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO (INTERNIŒCI I PEDIATRZY) W RAMACH
PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94

STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
SPECJALIŒCI – bez skierowañ odp³atnie:
DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY

�� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLODZY �� LARYNGOLOG �� KARDIOLODZY 
�� NEFROLOG �� REUMATOLOG �� NEUROLODZY – doroœli i dzieci �� SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY 

�� CHIRURG DZIECIÊCY (badanie stawów biodrowych) �� SPECJALISTA REHABILITACJI
Serdecznie zapraszamy do:

�� Poradni Ginekologicznej (najlepsi specjaliœci z Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)
�� Poradni Patologii Ci¹¿y ze szczególnym uwzglêdnieniem chorób metabolicznych w tym cukrzycy

�� Poradni Endokrynologii Ginekologicznej �� Prowadzenie ci¹¿ powik³anych �� KTG (badanie têtna p³odu)
OFERUJEMY BADANIA LABORATORYJNE DLA KOBIET CIÊ¯ARNYCH W PROMOCYJNYCH CENACH!
�� Nadzór konsultacyjno-merytoryczny ordynator oddzia³u Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala im. Prof. W. Or³owskiego)

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

Oferujemy pacjentkom badania diagnostyczne w kierunku nowotworów szyjki macicy:
�� badania cytologiczne �� kolposkopiê 

USG GINEKOLOGICZNE – dr. Jerzy Garwoliñski

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

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

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

RATY
0%

SCHÜCO WIOSENNY
RABAT 40%

OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM
usługi związane

z zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami.

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

RATY!

D
R
Z
W
I

O
K
N
A

SIDING
PODSUFITKI

PANELE
AKCESORIA

PARAPETY ZEW.
PRODUCENT

SPRZEDAŻ−MONTAŻ

ul. Chełmżyńska 1
Tel. 812−75−58

e−mail: phubw@wp.pl


