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Lekcja historii
Po raz pierwszy za mojego

doros³ego ¿ycia obchody roczni-
cy wybuchu Powstania War-
szawskiego potrafi³y poruszyæ
m³odych. Do tej pory - takie od-
nosi³em wra¿enie - by³o to œwiê-
to pokolenia Kolumbów i ich ro-
dzin, a z m³odszych - harcerzy.
Okolicznoœciowe capstrzyki,
apele poleg³ych, akademie przy-
gotowywane w œrodku wakacji -
bo przecie¿ powstanie wybuch³o
1 sierpnia uk³ada³y siê w ci¹g
imprez, na których wypada³o
byæ, nawet zadumaæ siê nad lo-
sem pokolenia, któremu nie by³o
dane ¿yæ i rozwijaæ siê, otrzeæ
³zê w oku po dziadku, który zgi-
n¹³ gdzieœ na Woli i... pobiec
dalej do normalnych zajêæ.

W tym roku by³o inaczej. Mul-
tiwizualne techniki przybli¿y³y
dramat powstania, tak jakby
odbywa³o siê ono teraz, na na-
szych oczach. Kapitalnie, pro-
sto zrealizowane dwa krótkie
spoty telewizyjne, w których
m³odzi ludzie przechodz¹ sym-
boliczny mur oddzielaj¹cy tamte
czasy od obecnych, kaza³y
zwróciæ uwagê na to œwiêto. In-
scenizacje walk na ulicy dotar³y
g³êbiej ni¿ wielogodzinne, po-
wtarzaj¹ce siê do tej pory obo-
wi¹zkowe sekwencje opowia-
dañ powstañców, których przy-
jaciele zostali w kana³ach. To
dramatyczne, ale po dziesi¹tej
takiej opowieœci cz³owiek, który
nie bra³ w tym piekle udzia³u,
ju¿ tylko kiwa g³ow¹. Ale nie
prze¿ywa, bo to zrobi³ za pierw-
szym razem. 

Tym razem atmosfera 1944
roku, gor¹cego sierpnia sprzed
62 lat wp³ynê³a w serca po-
wszechnie. Dotar³a nawet na
stadion Legii, gdzie podczas
pucharowego meczu o Ligê Mi-
strzów nie brakowa³o sponta-
nicznych, jak s¹dzê kibicow-
skich ho³dów dla m³odych po-
wstañców. Bo to najbli¿si boha-
terowie tego pokolenia. 

I jak ju¿ jesteœmy przy wieku:
mam tylko ogromn¹ jedn¹ proœ-
bê do wszystkich: zachowajmy
proporcje. Œwiadomy udzia³
w powstaniu warszawskim móg³
wzi¹æ 14-latek. Czyli dziœ taki
bohater mia³by lat 76... 

Gdy widzê wypowiadaj¹cych
siê w telewizji „œwiadków tam-
tych dni” z bia³o-czerwon¹ opa-
sk¹ na ramieniu, maj¹cych lat
nie wiêcej ni¿ 60., to myœlê so-
bie, ¿e s¹ granice absurdu kom-
batanckiego.

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
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Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14
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Na trawniku, tu¿ przed VII Komend¹ Rejonow¹
Policji przy ul. Grenadierów, wyrós³ prawie dwu-
metrowy s³onecznik. Niektórzy przypuszczaj¹,
¿e wcale nie jest prawdziwy. ¯e zamiast dojrze-
waj¹cych ziaren ma zamontowan¹ kamerê,
przez któr¹ policjanci obserwuj¹ okolicê...

Fakt, ¿e jego kwiat zwrócony jest dok³adnie w kierunku wejœcia do
Komendy. Zdaje siê, ¿e patrzy na zaparkowane przed ni¹ policyjne sa-
mochody. – Oczywiœcie, ¿e filuj¹ – mówi zagadniêty pan Stanis³aw,
który ko³o s³onecznika (i Komendy) przechodzi codziennie do pobli-
skiego sklepu „Konesera” w celu, o którym pisaæ zabraniaj¹ nam prze-
pisy o wychowaniu w trzeŸwoœci. Postanawiamy sprawdziæ, czy mo¿-

Szpiegowski
słonecznik?

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

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

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

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!
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Warszawa
ul. Ostrobramska 73
tel. 022 613 50 33,

022 870 27 17

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT
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Zak³ad Pogrzebowy 

„„NNIIEEBBOO””
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23 czynny 8-17

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

Tak „wpad³” ostatnio 36-letni
Arkadiusz Sz., który zg³osi³
kradzie¿ toyoty rzekomo zapar-
kowanej na rogu ul. Gdeckiej
i Zamienieckiej. Po obejrzeniu
obrazu z kamer, przyzna³ siê, ¿e
auto dwa tygodnie wczeœniej...
przekaza³ nieznajomemu mê¿-
czyŸnie, który poci¹³ je na czê-
œci.

* * *
Polak Krzysztof J. i dwóch

obywateli Rumunii chcieli wrê-
czyæ ³apówkê policyjnym wy-
wiadowcom, którzy wykryli
podczas kontroli samochodu
fiat bravo 30 sztuk kartonów
papierosów bez polskich zna-
ków akcyzowych. Gdy papiero-
sy zosta³y odnalezione, pasa¿e-
rowie auta zaproponowali funk-
cjonariuszom za odst¹pienie od
kontroli 2 tys. z³otych.

* * *
54-letnia Danuta K. zosta³a

zatrzymana w zasadzce, jak¹
na ni¹ zastawiono. Kryminalni
z po³udniowopraskiej komen-
dy zostali zawiadomieni, ¿e do
poszkodowanej Ewy C. za-
dzwoni³a nieznana kobieta,
która zaproponowa³a jej wyku-
pienie zagubionego portfela
z dokumentami i kartami ban-
komatowymi. Kobiety umówi-
³y siê na spotkanie i tam Danu-
ta K. zosta³a zatrzymana. Oka-
za³o siê, ¿e próbowa³a wcze-
œniej bez wiêkszego powodze-
nia p³aciæ kartami bankomato-
wymi Ewy C.

* * *
Mieszkañcy ul. Biesiadnej

w Weso³ej zawiadomili komi-
sariat, ¿e s³ysz¹ ha³asy w mie-
szkaniu na parterze, którego
w³aœciciele wyjechali na waka-
cje. Mundurowi podjechali
niezw³ocznie i nakryli na gor¹-
cym uczynku w mieszkaniu 22-
letniego Kamila S. Mê¿czyzna
mia³ pokrwawione nadgarstki
(zrani³ siê przy forsowaniu

okna z wybit¹ szyb¹). Po udzie-
leniu mu ambulatoryjnej pomo-
cy zosta³ zatrzymany.

* * *
Na rogu ul. Saskiej i Kubañ-

skiej wywiadowcy zatrzymali
33-letniego Tomasza J., który
posiada³ przy sobie heroinê. To
miejsce, w którym czêsto spo-
tykaj¹ siê klienci i dealerzy na-
rkotykowi. Tym razem transak-
cjê udaremniono.    (t)

i Straży Miejskiej

W sobotê 5 sierpnia funkcjo-
nariusze stra¿y otrzymali o tej
samej godzinie dwa wezwania
do niewybuchów. Pierwszym
miejscem okaza³ siê plac budo-
wy, gdzie znaleziono 13 poci-
sków, w drugim miejscu na
cmentarzu patrol zabezpieczy³
3 niewybuchy.

Po godzinie 11.00 funkcjo-
nariusze otrzymali informacjê
od dy¿urnego Stra¿y o poci-
skach na placu budowy przy
ulicy Wincentego. Patrol po
chwili by³ ju¿ na miejscu.
Stra¿nicy znaleŸli 13 poci-
sków z dzia³ka przeciwlotni-
czego, które wykopa³a kopar-
ka podczas prac budowlanych
zwi¹zanych z wykopami sieci
wodno - kanalizacyjnej. Funk-
cjonariusze zabezpieczyli
miejsce znalezienia pocisków.
Po godzinie 13 na miejsce
przyby³ patrol saperski, które-
mu przekazano znaleziska.

Tego samego dnia przy ulicy
Goœciniec w Weso³ej stra¿nicy
równie¿ zabezpieczyli miejsce
znalezienia trzech pocisków ar-
tyleryjskich. Niewybuchy znaj-
dowa³y siê na cmentarzu, zosta-
³y znalezione podczas wykopy-
wania miejsca na grób przez
pracowników cmentarza. 

Zespół prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Praga Po³udnie zdecydowanie prowadzi w warszaw-
skich statystykach ujawnionych prób wy³udzenia
odszkodowania za rzekomo skradzione samochody.
W pierwszym pó³roczu br. odnotowano w rejonie
podleg³ym VII Komendzie Rejonowej Policji a¿ 47 ta-
kich przypadków. Najwiêksz¹ pomoc¹ w takich sytu-
acjach s³u¿¹ kamery monitoringu miejskiego. 

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

*  ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

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

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

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

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

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

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 
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UBEZPIECZENIA
�� auta – AC, NW i najni¿sze OC
�� domy, mieszkania, emerytalne IKE
�� na ¿ycie, „pod kredyt”
�� zdrowotne

F I R M Y  K O M P L E K S O W O
Biuro: ul. Chrzanowskiego 13

tel./fax 813−76−39, 0602−787−017
0601−097−814

Zak³ad Pogrzebowy
„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

ul. £ukowska 17 b 
ul. Mickiewicza 18 a
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

liwe ¿eby Policja umieszcza³a kamery wizyjne w tak nietypowych
miejscach. – Nie mogê informowaæ o technikach operacyjnych –
uœmiecha siê dyspozycyjna tak¿e w czasie urlopu Alina W¹do³kow-
ska, rzecznik prasowy VII Komendy Rejonowej Policji. 

– Do tej pory mamy na Pradze Po³udnie 13 kamer, a do koñca ro-
ku przybêdzie 19 takich urz¹dzeñ.  Po 8 kamer zostanie zamonto-
wanych w Rembertowie, Wawrze i Weso³ej. Wa¿nymi czynnikami
przy ustalaniu lokalizacji, oprócz iloœci zdarzeñ przestêpczych, s¹
mo¿liwoœci techniczne i pole obserwacji. Najczêœciej kamery s¹ za-

montowane na wysiêgnikach, ale na pewno taka kamera nie zosta-
³a zainstalowana w tym s³oneczniku... 

No có¿ rozbudzona sensacyjnymi i szpiegowskimi filmami wyo-
braŸnia mieszkañców potrafi powêdrowaæ w niewiarygodnym kie-
runku. Jednak co do technik operacyjnych, jakimi pos³uguj¹ siê
prawdziwi stró¿e prawa, trzeba zachowaæ rozwagê. W koñcu mimo
poprawy poczucia bezpieczeñstwa nale¿y pamiêtaæ, ¿e naszymi
funkcjonariuszami nie kieruje filmowy Inspektor Gad¿et, ale
podinspektor W³adys³aw B³a¿uk, z krwi i koœci. 

A s³onecznik... niech sobie dalej roœnie podobnie, jak wskaŸnik
wykrywalnoœci przestêpstw. ar  
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Szpiegowski słonecznik?

Prezentowane w „Mie-
szkañcu” zdjêcie nie oddaje
plastyki dzie³a Józefa Krzyszto-
fa  Oraczewskiego wystawione-
go w Pa³acu Kultury i Nauki.
Nie pokazuje faktury tworzy-
wa, z którego zosta³o stworzo-
ne. Pod³o¿em jest papa asfalto-
wa, popalona, nadtopiona, a na
niej czarno-bia³e malowane po-
stacie powstañców, jedynym
kolorowym elementem s¹ bia-
³o-czerwone opaski bojowni-
ków powstania. W rogu wizeru-
nek krucyfiksu podarowanego
niegdyœ przez artystê Janowi
Paw³owi II.

Józef Krzysztof Oraczewski
„od zawsze” mieszka na pra-
wym brzegu Wis³y, w Sulejów-
ku. Chêtnie zgodzi³ siê na roz-
mowê z „Mieszkañcem”.

- Urodzi³ siê Pan 6 lat po
wojnie, Powstania Warszaw-
skiego nie mo¿e Pan pamiê-
taæ. Sk¹d, wiêc inspiracje do
dzie³a?

- W moim domu rodzinnym
Powstanie Warszawskie czêsto
by³o obecne, na tyle musia³y to
byæ dojmuj¹ce relacje, ¿e - jak
wieœæ rodzinna niesie, bo ja ju¿

nie bardzo pamiêtam szcze-
gó³ów - mój pierwszy „powa¿-
niejszy” rysunek (mia³em
wtedy jakieœ 4-5 lat) przedsta-
wia³ w³aœnie Warszawê po po-
wstaniu. Pewnie by³y to jakieœ
zgliszcza, jakaœ abstrakcyjna
wizja dramatu miasta i ludzi.
Zginêli w nim przyjaciele mo-
ich rodziców, relacje musia³y
byæ na tyle przejmuj¹ce, ¿e
zrobi³y wra¿enie na dzieciêcej
psychice. Odk¹d pamiêtam,
w domu mieliœmy tak¿e album
fotograficzny „Miasto nieu-
jarzmione”. To z niego czerpa-
³em te¿ inspiracjê do przedsta-
wienia postaci powstañców.
Tych odniesieñ pewnie by³o
wiêcej, bo przecie¿ artystycz-
na, abstrakcyjna wizja pew-
nych zdarzeñ czerpie ze wszy-
stkich doœwiadczeñ cz³owieka,
nierzadko trudnych s³ownie
do przekazania.

- Dzie³o rzeczywiœcie robi
wra¿enie. Dla mnie ta nad-
palona papa to symbol
ognia piekielnego, dymu,
zgliszcz, na tle których wi-
dzimy heroiczne postacie...
O to chodzi³o?

- To Pan musi sobie na to py-
tanie odpowiedzieæ. Ja siê
odwo³ujê do wra¿liwoœci ka¿-
dego cz³owieka, ka¿dy pewnie
inaczej odczuwa to, na co pa-
trzy. Cieszê siê, ¿e ludzie nie
przechodz¹ ko³o moich prac
obojêtnie. Bo ja jestem z kate-
gorii tych artystów, którzy chc¹
mieæ kontakt z odbiorcami. Nie
rysujê do szuflady, nie tworzê
rzeczy zrozumia³ych tylko dla
mnie - bo to jest poza moim po-
strzeganiem sztuki i poza moim
temperamentem. 

- Od lat tworzy Pan - oprócz
zajmowania siê malarstwem,
grafik¹, rysunkiem - instala-
cje przestrzenne. Aby powsta-
³a wizja artystyczna, musi Pan
wykazaæ siê nie lada kun-
sztem rzemieœlniczym: byæ
spawaczem, cieœl¹, malarzem
- d³ugo tu wymieniaæ, no i nie
straciæ w tym wszystkim arty-
stycznego „oddechu”… Sam
Pan to wszystko robi?

- Sam. Oczywiœcie czasa-
mi musi mi ktoœ pomóc, coœ
podtrzymaæ, ale generalnie pra-
cujê sam. I jak wchodzê do pra-
cowni, to nie na kilka godzin,
bo samo roz³o¿enie elementów,
narzêdzi poch³ania sporo czasu.
Najpierw wiêc wszystko staram
siê przemyœleæ, przygotowaæ,
¿eby potem ju¿ siê nie odrywaæ
od pracy, bo mi np. zabrak³o
farby... I jak ruszê, to i 20 go-
dzin potrafiê staæ na nogach.
I nastêpnego dnia - to samo. A¿
do skoñczenia. 

- A jak siê oka¿e, ¿e nie wy-
sz³o to, co widzia³a dusza?

- To niszczê, rozbieram. I za-
czynam od nowa. S¹ rzeczy,
które noszê w sobie nawet
przez kilka, czy kilkanaœcie lat.
Tu nie ma kompromisów: albo
jestem czegoœ pewien, uznajê
robotê za skoñczon¹, albo nie.

Rozmawiał: 

Tomasz Szymański

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

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

sobota 10.00-13.30
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LETNIA WYPRZEDAŻ
OPRAW METALOWYCH
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62 rocznica Powstania Warszawskiego. Trau-
matyczne prze¿ycia mieszkañców miasta
i heroizm bohaterów tamtych lat. Jak to syn-
tetycznie uj¹æ w dziele artystycznym? Podj¹³
siê tego Józef Krzysztof Oraczewski, artysta
z absolutnie górnej pó³ki polskich twórców
wspó³czesnych. Jego prace, nadzwyczaj
chêtnie kupowane za granic¹, spotkaæ mo¿-
na w prywatnych galeriach i muzeach
w przesz³o dwudziestu krajach. 

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

PODRÊCZNIKI SZKOLNE
ceny katalogowe

RABAT 5%
�� plecaki, piórniki

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

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

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

Zamów TAXI SMS−em
tel. 0 602 46−9683

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

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!”

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking
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Sponsorami i dobroczyñ-
cami obozu s¹ równie¿: Senat,
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, Stowarzyszenie Wspólno-
ta Polska, Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej, Urz¹d Mia-
sta Sto³ecznego Warszawa
i Fundacja Pomoc Polakom na
Wschodzie. 

Zaproszona do Polski m³o-
dzie¿ pochodzi z polskich ro-
dzin zamieszka³ych od wieków
na Ukrainie. Ka¿de z dzieci po-
siada dziadków lub pradziad-
ków eksterminowanych przez
NKWD w by³ym ZSRR. Dzieci
zosta³y wybrane na wyjazd
w³aœnie ze wzglêdu na swoje
polskie pochodzenie i wysokie
oceny z jêzyka polskiego.

Co roku Polskê odwiedza gru-
pa m³odzie¿y z innego ukraiñ-
skiego miasta. W Rembertowie
by³y ju¿ dzieci z Nowej Uszycy,
Kamieñca Podolskiego, Baru

i z Chmielnika. W tym roku
dwadzieœcioro dzieci przyjecha-
³o z ma³ego miasteczka na pó³-
nocy Podola – Szepietowki.
Opiekowa³a siê nimi Walentyna
Tyszkiewicz-Pasiecznik - prezes
Szepietowskiego Oddzia³u
Zwi¹zku Polaków na Ukrainie,
która na ka¿d¹ proœbê t³umaczy-
³a uczestnikom obozu niezrozu-
mia³e i trudne dla nich polskie
pojêcia.

W tym roku, na ¿yczenie
odwiedzaj¹cych, zosta³a zmie-
niona koncepcja obozu i do go-
œci do³¹czy³a grupa polskich
dzieci ze szko³y TPD w Rem-
bertowie, co ma sprzyjaæ stwo-
rzeniu warunków integracji
m³odzie¿y i nawi¹zaniu miêdzy
nimi trwa³ej przyjaŸni. 

Jak nam powiedzia³ Henryk
Majewski - wiceprezes Zwi¹z-
ku Sybiraków Oddzia³u War-
szawskiego - oprócz stworze-

nia godziwych warunków re-
kreacji i wypoczynku, podsta-
wowymi celami obozu s¹: po-
budzenie wœród m³odzie¿y za-
interesowania histori¹ i kultur¹
Polski, poznanie historii
zwi¹zków Polski z Rusi¹ Ki-
jowsk¹ i Ukrain¹ i przypo-

mnienie o historii wielowieko-
wych zwi¹zków Podola
z Rzeczpospolit¹ Obojga Na-
rodów.

Zwraca uwagê niezwykle bo-
gaty i przygotowany z niezwy-
k³¹ starannoœci¹ o obudzenie
w dzieciach poczucia polskoœci
program obozu. Obejmowa³ on
pogl¹dowe lekcje w miejscach
historycznych stolicy: Zamku
Królewskim, Cytadeli War-

szawskiej, Muzeum Niepodle-
g³oœci, Muzeum Wojska Pol-
skiego, Pa³acu Wilanowskim.
Podczas mojej wizyty w obo-
zie, m³odzie¿ zwiedza³a Salê
Tradycji AON. Z du¿ym zainte-
resowaniem przys³uchuj¹c siê
opowieœciom  majora Tomasza
Cholewiñskiego - kierownika
Klubu AON - na temat historii
Akademii i jej znanych absol-
wentów.

W stolicy dzieci odwiedzi³y
równie¿ obiekty w³adzy pañ-
stwowej: Sejm, Senat i Belwe-
der. Uczestnicy obozu zwie-
dzili tak¿e najwa¿niejsze dla
historii Polski miasta takie
jak: Kraków, Czêstochowa,
Olsztyn, Kielce. W ka¿dym
z tych miejsc grupie towarzy-
szy³ profesjonalny przewo-
dnik, który pomaga³ dzieciom
w zrozumieniu stosunków
³¹cz¹cych Rzeczypospolit¹
z Podolem. 

Grupy, które odwiedzi³y Pol-
skê po powrocie opiekuj¹ siê
lokalnymi, polskimi miejscami
pamiêci i katolickimi cmenta-
rzami. W szko³ach organizowa-
ne s¹ k¹ciki wiadomoœci o Pol-
sce, a zal¹¿kiem do ich powsta-
nia s¹ ksi¹¿ki i materia³y przy-
wiezione z wyjazdu, którymi
hojnie obdarzaj¹ je organizato-
rzy obozu. 

Dzieci, które uczestniczy³y
we wczeœniejszych obozach
z sentymentem wspominaj¹
pobyt w Rembertowie. Te,
które w³aœnie bior¹ udzia³
w obozie nie ukrywaj¹ radoœci
z mo¿liwoœci poznania kraju
swoich dziadków i pradziad-
ków. Deklaruj¹ te¿, ¿e chocia¿
nie bêd¹ mog³y zapewniæ swo-
im rówieœnikom mieszkaj¹-
cym w Polsce podobnych wa-
runków pobytu, bardzo chêt-
nie zaprosz¹ ich na Ukrainê. 

Dorota Glica

Na zdjêciu znajduj¹ siê dzieci z Szepietowki w Sali Tradycji AON. Doroœli to: w okularach Henryk
Majewski - wiceprezes Zwi¹zku Sybiraków Oddzia³u Warszawskiego; major Tomasz Cholewiñski -
kierownik Klubu AON, Walentyna Tyszkiewicz-Pasiecznik - prezes Szepietowskiego Oddzia³u
Zwi¹zku Polaków na Ukrainie.

Goście z Podola 
Ju¿ po raz pi¹ty w okresie wakacji, od 29 lip-
ca do 15 sierpnia br., na terenie Akademii Na-
rodowej w Rembertowie przebywa grupa
m³odzie¿y z Podola. Obóz szkoleniowo-wy-
poczynkowy zorganizowa³ Oddzia³ Warszaw-
skiego Zwi¹zku Sybiraków we wspó³pracy
z Akademi¹ Obrony Narodowej. Akademia
zapewni³a przyjezdnym m.in. bazê noclegow¹
i ku radoœci najm³odszych swoje obiekty
sportowe tj. p³ywalniê i si³owniê. 
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Od 27 lipca zacz¹³ obowi¹zy-
waæ nowy wzór zdjêcia do pa-
szportów biometrycznych.
Pe³ne informacje oraz
wzór poprawnie wy-
konanego zdjêcia do
paszportu s¹ dostêp-
ne na stronach inter-
netowych Mazowiec-
kiego Urzêdu Wojewódz-
kiego www.mazowieckie.pl
oraz Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl


 
 

W Centrum Kszta³cenia

Ustawicznego Nr 3 przy ul.
So³tyka 8/10 przyjmowane s¹
zapisy do klas pierwszych i wy-
¿szych bezp³atnego (publiczne-
go) wieczorowego i zaocznego
liceum ogólnokszta³c¹cego dla
doros³ych (od 18 lat) oraz gim-
nazjum. Od semestru pierwsze-
go do wyboru jest jêzyk rosyj-
ski, angielski lub niemiecki,
a tak¿e technologia informacyj-
na i podstawy przedsiêbiorczo-
œci. Zapisy: tel. 022 888-22-77,
022 632-50-77 lub na miejscu
– codziennie w godz. 10.00-
18.00 (oprócz sobót i œwi¹t).


 
 

W poniedzia³ek 31 lipca

o godzinie 13.00 w pobli¿u
„bazarku” przy ul. Korkowej
119/ 123 w Wawrze m³odzi lu-
dzie w koszulkach z logo akcji
i has³em „Rozbij schemat” le-
¿¹c na ziemi z butelkami „po-
zowali”stan upojenia alkoholo-
wego. Happening by³ kontynu-
acj¹ 7 edycji kampanii spo³ecz-
nej „Lato bez % 2006”.


 
 

Na sierpniowym posiedzeniu

Sejmu rozstrzygnie siê kwestia
ewentualnej zmiany ordynacji
wyborczej. Zmiana ma umo¿li-
wiæ partiom i komitetom tzw.
zblokowanie siê, co w konse-
kwencji bêdzie prowadzi³o do
uzyskania przez zblokowane
partie wiêkszej iloœci mandatów.
Przeciw dokonywaniu zmian tu¿

przed wyborami protestuj¹ œro-
dowiska i organizacje samorz¹-
dowe, a tak¿e niektóre partie.
Trójka dzia³aczy Platformy
Obywatelskiej: pos³anka Ma³go-
rzata Kidawa-B³oñska, radny
Warszawy Pawe³ Czekalski
i radny Sejmiku Mazowieckiego
Maciej Bia³ecki przedstawiali
na spotkaniu z dziennikarzami,
w jaki sposób zmiany w ordyna-

cji wp³yn¹ na wyniki wyborów
w Warszawie i na Mazowszu.
Politycy przedstawili symulacjê
iloœci zdobytych mandatów
w radach przed wprowadzeniem
zmiany w ordynacji i po. 

– Najbardziej straci PO.
W dzielnicach tracimy od 1 do
3 mandatów – mówi³ Pawe³
Czekalski. – Zyskuje SLD. Do
Rady Warszawy wejdzie Samo-
obrona i LPR, które samodziel-
nie mia³yby ma³¹ szansê tam
siê znaleŸæ. Maciej Bia³ecki (na
zdjêciu) twierdzi, ¿e zmiana
w ordynacji niekorzystnie
wp³ynie na pracê Sejmiku Ma-
zowieckiego, w którym w tej
kadencji, dziêki pewnej równo-
wadze si³, ca³kiem sprawnie
kieruje centroprawicowa koali-
cja PiS, PO, LPR i PSL.


 
 

Prymas Polski kard. Józef

Glemp ods³oni³ na frontonie
koœcio³a œrodowisk twórczych
rzeŸbê kard. Stefana Wyszyñ-
skiego. Warszawskie uroczy-
stoœci by³y zwi¹zane ze 105.
rocznic¹ urodzin Prymasa Ty-
si¹clecia. 

RzeŸba kard. Stefana Wy-
szyñskiego jest ju¿ drug¹ rzeŸ-
b¹ na frontonie koœcio³a pw. œw.
Andrzeja Aposto³a i œw. Brata
Alberta. Jako pierwsze ods³o-
niêto 13 czerwca br. popiersie
Jana Paw³a II, w 7. rocznicê po-
œwiêcenia przez Ojca Œwiêtego
koœcio³a œrodowisk twórczych.
Obydwie rzeŸby s¹ autorstwa
wybitnego plastyka prof. Gu-
stawa Zem³y. 


 
 

Sztuæce, kubki, zabawki,

klamki, tabliczki z nazwami
ulic - m.in. te przedmioty, wy-
dobyte z gruzów zniszczonej
w II wojnie œwiatowej Warsza-
wy, mo¿na ogl¹daæ na otwartej
we wtorek w sto³ecznym Mu-
zeum Niepodleg³oœci wystawie
„Moja Warszawa”. Wystawa
wpisuje siê w tegoroczne ob-
chody 62. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. 

Inspiracj¹ do zorganizowania
ekspozycji by³ jeden cz³owiek -
Stanis³aw Soszyñski. Z wy-
kszta³cenia plastyk - pamiêæ
o Warszawie postanowi³ zacho-
waæ, zbieraj¹c wszystko, co siê
z ni¹ wi¹za³o. Zacz¹³ ju¿ jako
m³ody cz³owiek, tu¿ po wojnie
- chodzi³ po gruzach i zbiera³
wszystko, co przypomina³o nie-
istniej¹ce ju¿ miasto. 

Na wystawie pokazana jest
czêœæ jego zbiorów - tabliczki
z nazwami ulic, podziurawione

przez kule rynny i blachy, zde-
formowane w po¿arze butelki,
resztki naczyñ, fragmenty okuæ
okien i bram dawnych pa³aców. 

Zobaczyæ mo¿na równie¿
otrzymywane w prezencie lub
kupowane pami¹tki zwi¹zane
z Powstaniem Warszawskim,
egzemplarze gazet codzien-
nych, tygodników, ulotek,
a tak¿e rzeczy zwi¹zane
z wczeœniejszymi dziejami mia-
sta - pocztówki, plakaty, doku-
menty. 

We wzbogacaniu niezwyk³e-
go zbioru Soszyñskiemu po-
mog³o to, ¿e w latach 1972-90
by³ naczelnym plastykiem
miasta. Wiedzia³, gdzie wybu-
rzaj¹ dom, czy rozkopuj¹ piw-
nice, gdzie mo¿na szukaæ œla-
dów dawnej Warszawy. - Ka¿-
dy z tych przedmiotów przypo-
mina mi, ¿e mieszkañcy okupo-
wanej Warszawy chcieli prze-
ciwstawiæ siê z³u, mówili mu
„nie” - podkreœla Soszyñski.
Wystawa potrwa do 15 paŸ-
dziernika.


 
 

Pe³ni¹cy funkcjê prezydenta

Warszawy Kazimierz Marcin-
kiewicz og³osi³ nowy konkurs
na opracowanie koncepcji ar-
chitektonicznej budynku Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej. 

Poprzedni konkurs zosta³
uniewa¿niony 26 czerwca przez
ówczesnego p.o. prezydenta
Warszawy Miros³awa Kochal-
skiego z powodu krytycznych
opinii cz³onków miêdzynaro-
dowego jury, rady Muzeum
i architektów o nadmiernych
wymaganiach formalnych utru-
dniaj¹cych architektom mo¿li-
woœæ wziêcia udzia³u w kon-
kursie. 

- Obecny konkurs zosta³ tak
skonstruowany, ¿e bêdzie mo¿-
na go przeprowadziæ - zapewni³
Marcinkiewicz. Zasady kon-
kursu zosta³y uproszczone. 


 
 

16 sierpnia w Warszawie roz-

pocznie siê Miêdzynarodowy
festiwal Letnia Akcja Teatralna,
w ramach, którego zaplanowa-
no spektakle teatrów niezale¿-
nych i warsztaty teatralne. Im-
preza potrwa do 27 sierpnia. 

Organizatorem Letniej Akcji
Teatralnej jest warszawski Te-
atr Druga Strefa. 

W programie imprezy znala-
z³y siê m.in. spektakle teatrów
Piligrim z Rosji, Le Collectiff
Theatral La Craie Noire z Fran-
cji i polsko- niemieckiej grupy
teatralnej Patrz Mi Na Usta. 

Zaplanowano równie¿ przed-
stawienia polskich teatrów nie-

zale¿nych: Teatru Usta
Usta, Stajni Pegaza i Te-

atru Zielony Wiatrak
oraz koncerty i per-
formance. Wiêcej in-
formacji na stronie:

multimedia@teatr.art

 
 


Sierpieñ to okres o¿ywione-
go ruchu pielgrzymkowego.
Z wielu miast w Polsce wyru-
szaj¹ p¹tnicy w pieszych piel-
grzymkach na Jasn¹ Górê, by
dotrzeæ tam na 15 sierpnia - na
uroczystoœci Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny. 

Tegoroczna ju¿ 295. War-
szawska Pielgrzymka Piesza
wyruszy³a w niedzielê - 6
sierpnia - spod koœcio³a Ojców
Paulinów pw. Œw. Ducha
i przebiega pod has³em
„Wstañcie i chodŸcie!” W tym
roku, Warszawska Akademicka
Pielgrzymka Metropolitarna
wyruszy³a w sobotê - 5 sierpnia
- spod koœcio³a œw. Anny
i odbywa siê pod has³em
„B¹dŸcie mi³osierni!”. Obie
warszawskie pielgrzymki ¿e-
gna³ prymas Polski kardyna³
Józef Glemp, udzielaj¹c p¹tni-
kom pasterskiego b³ogos³a-
wieñstwa na trudy pielgrzymo-
wania.


 
 

S¹ pieni¹dze na likwidacjê

dzikich wysypisk. Milion z³o-
tych da³ Gminny Fundusz
Ochrony Œrodowiska. Teraz
Zarz¹d Oczyszczania Miasta
szuka wykonawcy. Do wywie-
zienia jest ponad 20 tysiêcy
ton odpadów. Na dzikich wy-
sypiskach jest dos³ownie
wszystko. Najniebezpieczniej-
sze to: azbest, eternit, smo³a,
opony i szk³o. Ulubionymi
miejscami do porzucania odpa-
dów s¹ te¿ drogi miêdzy Tar-
gówkiem a Rembertowem.
Œmieciarze zostawiaj¹ worki
pe³ne kartonów, papieru i je-
dzenia. 

Dzikich wysypisk ci¹gle
przybywa. W zesz³ym roku
wywieziono stamt¹d ponad 50
tysiêcy ton œmieci, dwa lata te-
mu tylko albo a¿ 14 tysiêcy
ton. Z tym ju¿ koniec mówi¹
urzêdnicy. Od 1 wrzeœnia
wchodzi nowa ustawa o zanie-
czyszczeniach. Na pocz¹tku
bêd¹ pouczenia. PóŸniej... s¹d
grodzki. 


 
 

Biurokratyczny pat z Ku-

pieckimi Domami Towarowy-
mi. Zarz¹d firmy snuje ju¿
plany o rozbiórce hali i budo-
wie przed Pa³acem Kultury
i Nauki dwukrotnie wiêkszego
centrum handlowego. Urzê-
dnicy tymczasem od miesi¹ca
nie przedstawiaj¹ kupcom
umowy dzier¿awy gruntu. Za-
rz¹d KDT nie ma umowy
z miastem na dzier¿awê grun-
tu. W czerwcu na jej przed³u-
¿enie zgodzi³a siê Rada War-
szawy. Miasto jednak zwleka.
Ratusz uspokaja, ¿e brak umo-

wy nie oznacza zakazu handlu.
Bêdzie do umowy aneks, na
razie jednak go nie ma. Dla
kupców to z³y znak, przed pla-
nowanym podpisaniem umo-
wy na trzydziestoletni¹ dzier-
¿awê dzia³ki i budowê nowego
obiektu. Projekt ju¿ wybra-
no... bez konkursu. Zdaniem
architektów to ra¿¹ca niekon-
sekwencja miasta, które do
konkursu na Muzeum Sztuki
Nowoczesnej - tu¿ obok - za-
prasza œwiatowej s³awy archi-
tektów. SARP pyta te¿, czy
grupa 600 kupców podo³a bu-
dowie centrum handlowego za
ponad 100 milionów z³otych?
Miasto staje w obronie kup-
ców, kupcy czekaj¹ na umowê
z miastem - bez niej szans na
kredyty nie ma. 


 
 

Warszawa czêsto jest miej-

scem ró¿norakich protestów,
manifestacji i pikiet. Na de-
monstracje do stolicy przyje¿-
d¿aj¹ przedstawiciele ró¿nych
zawodów i œrodowisk. Ostatnio
przed Pa³acem Prezydenckim

pikietowali przeciwnicy budo-
wy autostrady maj¹cej przeci-
naæ malownicz¹ Dolinê Rospu-
dy. Pod apelem do Prezydenta
Lecha Kaczyñskiego prosz¹-
cym o powstrzymanie inwesty-
cji podpisa³o siê ju¿ przesz³o
130 tys. osób.


 
 

Wydzia³ Kultury dzielnicy

Warszawa Wawer organizuje
konkurs fotograficzny pn. „Wa-
wer – nasz dom”. Tematyka po-
winna byæ œciœle zwi¹zana
z Wawrem. Prace konkursowe
mo¿na nadsy³aæ do 20 paŸ-
dziernika br. na adres Wydzia³
Kultury dla Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy ul. ¯egañska 1,
04-713 Warszawa z dopiskiem
„Konkurs fotograficzny” lub
osobiœcie w Wydziale Kultury
i Sportu pokój 303. 


 
 

W jeden z wakacyjnych wie-

czorów warto wybraæ siê w Al.
Ujazdowskie, aby podziwiaæ
Warszawê... z lotu or³a. Pod ta-
kim has³em, tu¿ przed wej-
œciem do Parku Ujazdowskiego
zorganizowana jest wystawa
kilkudziesiêciu fotogramów
lotniczych autorstwa Marka
Ostrowskiego. Jedn¹ z ciekaw-
szych wariacji jest przedstawie-

nie kolumny Zygmunta w roli...
zegara s³onecznego.


 
 

W najbli¿szy wtorek, 15

sierpnia, w œwiêto Wniebowziê-
cia Najœwiêtszej Marii Panny,
na wszystkich, którzy przybêd¹
do Wawra na drug¹ ods³onê ob-
chodów 600-lecia zerzeñskiej
parafii czekaj¹ nie tylko ducho-
we prze¿ycia. Ksi¹dz proboszcz
Krzysztof Waligóra i zaanga¿o-
wane w jubileusz duszyczki
przywracaj¹ zapomniane odpu-
stowe tradycje. Dla ³asuchów
ju¿ o 8.30 zostanie otwarta pa-
rafialna kawiarenka. Bez obaw
mo¿na siê oddaæ rozkoszom po-
dniebienia. Nawet, jeœli lekko
zgrzeszy siê ob¿arstwem (a po-
kusa ma byæ silna, gdy¿ parafia-
nie ju¿ szykuj¹ domowe wypie-
ki, lody i napoje), to... w samo
po³udnie odbêdzie siê odpusto-
wa suma. Z czysto fizjologicz-
nych wzglêdów uwa¿aæ z kon-
sumpcj¹ musz¹ ci, którzy chc¹
skorzystaæ z takich atrakcji, jak
odpustowe karuzele (zwyk³a dla
dzieci i ³añcuchowa dla star-
szych). Bêdzie te¿ strzelnica
i liczne kramy z zabawkami.
Warto pozostawiæ sobie troszkê
wolnego miejsca w ¿o³¹decz-
kach, gdy¿ o 16.00 zaczyna siê
rozpust, czyli wspólne biesiado-
wanie i biesiadne œpiewy. Kuch-
nia polowa zapewnia grochów-
kê, kie³baski, smalec i ponoæ
najlepsze zerzeñskie ogórki.
Pod wieczór wszyscy rzuc¹ siê
na dechy. I to nie po to, aby na
nich odpoczywaæ po przejedze-
niu, ale ¿eby szaleæ przy dŸwiê-
kach graj¹cej na ¿ywo orkiestry.


 
 

Z apelem o pomoc dla ofiar

konfliktu na Bliskim Wscho-
dzie zwróci³ siê do Polaków
Polski Czerwony Krzy¿. PCK
wyjaœni³, ¿e zebrane œrodki
chce przeznaczyæ na zaspokoje-
nie najpilniejszych potrzeb
osób ewakuowanych z rejonów
dotkniêtych katastrof¹ humani-
tarn¹ wskutek walk tocz¹cych
siê w Libanie. Planowany jest
zakup œrodków medycznych,
namiotów, koców, artyku³ów
sanitarnych, œrodków higie-
nicznych i czystoœci, sprzêtu do
gotowania, zbiorników na wo-
dê. Akcjê pomocy koordynuje
Miêdzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzy¿a. Wp³at
mo¿na dokonywaæ na specjalne
konto w Banku Millennium
S.A., nr rachunku 0911 6022
0200 0000 0077 303046, z do-
piskiem: Bliski Wschód. 

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

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

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

REKLAMA REKLAMA
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Jesteœmy w samym œrodku la-
ta. Mimo zmêczenia upa³ami
i dotkliwego skwaru wiele osób
czuje coroczny, letni niepokój:
co by tu w domu poprawiæ,
ulepszyæ, zmieniæ? Powa¿niej-
sze prace, jak remonty czy od-
nawianie mieszkania, zwykle
planuje siê z wyprzedzeniem.
Ale ci, którzy niczego nie zapla-
nowali, te¿ czêsto maj¹ chêtkê
na letnie odœwie¿enie. 

Nie warto siê jej opieraæ!
Przecie¿ w ka¿dym domu da siê
coœ zmieniæ, poprawiæ, upiêk-
szyæ. Wbrew pozorom, wcale
nie wymaga to wielkich nak³a-
dów finansowych zw³aszcza,
gdy siê to robi samemu. Wyna-
jêcie firmy lub fachowca to spo-
ry, dodatkowy koszt. No, chyba

¿e pomo¿e s¹siad czy znajomy –
majsterkowicz za symboliczn¹
op³at¹ lub za darmo, w ramach
w³asnego hobby.

Popo³udnie z ch³odnym piw-
kiem przed telewizorem to nie-
z³a perspektywa tyle, ¿e nie
przyniesie nam nic poza wzro-
stem wagi, wiadomo. Nie jest to
najlepsza pami¹tka minionych
wakacji. Dlatego postanowi³am
popytaæ s¹siadów i znajomych

(mam na my-
œli wy³¹cznie
te osoby, któ-
re lubi¹ nie-
wielkim ko-
sztem „coœ
zmieniæ, po-
prawiæ, u-
p iêkszyæ”) ,
jakie maj¹
pomys³y na
ten rok.

Ewa, w ra-
mach szuka-
nia domo-
wych oszczêd-
noœci, zamie-

rza zmniejszaæ zu¿ycie wody.
Nie staæ j¹ na przeróbkê ³azien-
ki, wiêc instaluje przy pomocy
taty, sk³adany jak parawan
przejrzysty ekran – zas³onê pry-
sznicow¹ kupion¹ w jakimœ Obi
czy Praktikerze, a pomyœlan¹
tak, ¿e stoj¹c w wannie mo¿na
wygodnie braæ prysznic, nie bo-
j¹c siê o przypadkowe zalanie
³azienki. Potem ekranik siê sk³a-
da i wisi sobie, przymocowany

do œciany, nie zajmuj¹c miejsca.
Oszczêdnoœæ wody w gospodar-
stwie domowym mo¿e wynieœæ
do 30%! Koszt ekranu zwraca
siê bardzo szybko.

Anna robi niespodziankê je-
denastoletniej córce: zmienia
jej pokoik. Kupi³a materia³
w ró¿yczki na zas³ony, narzutê
na tapczanik i... do oklejenia
nim kilku ramek na zdjêcia
oraz nudnej, dwudrzwiowej ko-
módki. Wszystko uszy³a, obrê-
bi³a i udrapowa³a sama. Boki
komódki maj¹ teraz jasnozielo-
ny, pastelowy odcieñ (jak dy-
wan), a drzwiczki s¹ oklejone
tkanin¹ zas³onow¹ w maleñkie
ró¿yczki.

Pan Gustaw razem z bratem,
zmienia pod³ogê w przedpokoi-
ku. Likwiduj¹ doœæ zniszczon¹
klepkê i k³ad¹ jasn¹ terrakotê.
£atwiej sprz¹taæ, a i pies siê
ucieszy: w gor¹ce dni najbar-
dziej lubi le¿eæ na ch³odnym.

A Pañstwo? Jak¹ „pami¹tkê
z wakacji 2006” planujecie so-
bie zrobiæ? żu

„To prostsze,
ni¿ myœlisz!”

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W wywiadzie Paw³a Wroñskiego z Romanem Giertychem w „Gazecie Œwi¹tecz-
nej (Wyborczej)” z 15-16 lipca zaintrygowa³y mnie trzy w¹tki: lingwistyczny, dy-
plomatyczny i romantyczny. A wszystko to dlatego, ¿e Roman Dmowski (1864-
1939), dla jednych wielki polski m¹¿ stanu, dla drugich niezupe³nie, urodzi³ siê
na Pradze i tu te¿, na Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 15a-5), zosta³ pocho-
wany. 

Zacznijmy od urodzin, oddaj¹c g³os Romanowi Giertychowi, Wroñski pyta
go o przyczyny antysemityzmu Dmowskiego. Giertych odpowiada: „Szcze-
rze? Moim zdaniem antysemityzm Dmowskiego bra³ siê z politycznego cyni-
zmu. Dmowski nie lubi³ ¯ydów, zreszt¹ w odró¿nieniu ode mnie, bo ja lubiê
¯ydów. Dmowski urodzi³ siê na dzisiejszej warszawskiej Pradze, na Kamion-
ku. Jego ojciec, zbiednia³y szlachcic, by³ brukarzem. W czasach jego dzieciñ-
stwa, a urodzi³ siê w 1864 roku, do Królestwa nap³ywali ¯ydzi ze wschodnich
guberni imperium rosyjskiego. To oni byli g³ównymi konkurentami ekono-
micznymi ojca Dmowskiego, a dzieci ¿ydowskie – przeciwnikami polskich
dzieci, bawi¹cych siê na wiœlanych ³achach. S¹dzê jednak, ¿e w II RP Dmow-
ski po prostu uzna³, i¿ antysemityzm jest najlepszym sposobem na zyskanie
poparcia spo³ecznego. Istnia³ (bowiem) obiektywny konflikt ekonomiczny
miêdzy Polakami a ¯ydami”. Czy¿by to znaczy³o, ¿e Giertych uwa¿a, i¿
przedwojenny antysemityzm w Polsce by³ usprawiedliwiony? 

A jak wygl¹da³ w¹tek lingwistyczny? Roman Dmowski – wraz z Ignacym Pa-
derewskim - by³ wspó³sygnatariuszem Traktatu Wersalskiego z 1919 roku, który
uznawa³ niepodleg³oœæ Polski. Wczeœniej Dmowski wyg³osi³ przed Komisj¹ do
spraw Polski w Wersalu czterogodzinne przemówienie po francusku, sam t³uma-
cz¹c je równoczeœnie na angielski. Wywar³o ono na obecnych franko- i anglofo-
nów kolosalne wra¿enie. 

W¹tek dyplomatyczny? Pawe³ Wroñski szuka w swym wywiadzie przyczyn
konfliktu miêdzy Dmowskim, a Józefem Pi³sudskim. Giertych mówi: „W momen-
cie, gdy (w Wersalu) toczy³y siê rokowania pokojowe, Pi³sudski by³ w Pary¿u
i Londynie cz³owiekiem zupe³nie nieznanym. Wiedziano o nim tyle, ¿e walczy³ po
stronie Niemiec i Austro-Wêgier. Co innego Dmowski”. 

Z Pi³sudskim by³o nawet „gorzej.”! Wbrew Dmowskiemu (i Francuzom) nawi¹-
za³ on 21 listopada 1918 roku stosunki dyplomatyczne z Niemcami i spowodowa³
mianowanie hrabiego Harry’ego von Kesslera pierwszym pos³em niemieckim
w Polsce. M. in. dlatego, ¿e von  Kessler (którego Pi³sudski pozna³ w 1915 roku
na Wo³yniu walcz¹c z Rosjanami jako przedstawiciela dowództwa niemieckiego),
by³ póŸniej tym Niemcem, który przywióz³ mu do Magdeburga decyzjê o zwolnie-
niu z wiêzienia. Ale von Kessler urzêdowa³ w Warszawie tylko 26 dni (od 21.XI
do 15.XII 1918 roku). Dmowski, bêd¹c w Pary¿u, „wysiuda³” go. 

W¹tek romantyczny? Wroñski pyta o to, czy na konflikt miêdzy  Dmowskim,
a Pi³sudskm móg³ wp³yn¹æ fakt, ¿e piêkna i inteligentna „Maria z Koplewskich Ju-
szkiewiczowa da³a kosza Dmowskiemu, a zosta³a ¿on¹ Pi³sudskiego.” Giertych
ujawnia tu tajemnicê rodzinn¹: Dmowski powiedzia³ na ³o¿u œmierci jego dziad-
kowi, Jêdrzejowi, ¿e jednak mia³ romans z pani¹ Mari¹. 

I jeszcze jedno. O sprawie nominacji von Kesslera pos³em niemieckim w Polsce
opowiedzia³ mi poprzedni ambasador Niemiec w Warszawie, Frank Elbe. On sam
mia³ ¿onê, Ellen, z któr¹ siê w przesz³oœci rozwiód³ i z któr¹ siê o¿eni³ ponownie.
A w Warszawie pañstwo Elbe mieszkali w swej ambasadorskiej rezydencji przy
ulicy odchodz¹cej od Wa³u Miedzeszyñskiego o nazwie... Romantyczna. Czyli na
prawym brzegu Wis³y. A wiêc zapowiedŸ w¹tku romantycznego w niniejszym fe-
lietonie zosta³a, i to podwójnie (Dmowski i Elbe), spe³niona.           

Zygmunt Broniarek

REKLAMA REKLAMA

� BARLINEK – deska
podłogowa

� panele podłogowe 
� panele ścienne 
� 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

ZAK£AD US£UG 
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

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
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SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612−76−13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

Wygl¹da³ jak pó³tora nieszczêœcia… Prawego oka w ogóle nie
by³o widaæ. Fioletowa opuchlizna rozlewa³a siê bowiem po twa-
rzy od brwi po górn¹ krawêdŸ szczêki. Z tym, ¿e po stronie szczê-
ki fiolet zaczyna³ przechodziæ ju¿ w zabarwion¹ br¹zem ¿ó³æ. Pra-
wa rêka skryta by³a pod banda¿ami od d³oni po bark. Reszty obra-
¿eñ mo¿na siê by³o domyœlaæ po ruchach i chodzie. Pan Eustachy
Mordziak, bo on to by³, porusza³ siê mianowicie, jak paralityk.

- Panie Eustachy, jak pragnê szczêœcia, co siê sta³o? 
Pan Kazimierz G³ówka w pierwszej chwili nie pozna³ swojego

znajomego. Tym wiêksze by³o jego zdumienie, gdy dotar³a do je-
go œwiadomoœci prawda, ¿e to poskrêcane w chiñskie litery nie-
szczêœcie, to w³aœnie pan Eustachy, ni mniej ni wiêcej.

- Oj, panie Kaziu. Cud, ¿e ¿yjê…
- Pochla³ pan, co? I wpad³ pod coœ.
- Jak Krysiê kocham, trzeŸwy by³em, niczym niemowle. Zreszt¹

odk¹d jej tu nie ma, to, ¿e tak powiem, pod ka¿dem wzglêdem
w prohibicji ¿yjê.

- No mów pan wreszcie, gdzie tak ludzi sprawiaj¹? 
- Na mojem rodzonem bazarze, panie Kaziu, na Szembeku.
- Pobili pana?
- Co to, to nie. Uwa¿asz pan, by³o tak. Mam takich znajomych

lekko dzianych, co to maj¹ pañskie fanaberie. No wiesz pan – im
ni¿sze urodzenie, tem wy¿sze wyobra¿enie. Mnie to wisi, tem bar-
dziej, ¿e zarobiæ daj¹. „Dziedziczka” – tu pan Eustachy znacz¹co
zmru¿y³ zdrowe oko – od czasu do czasu na zakupy z karteczk¹
mnie posy³a, z czego mam, rozumie siê koszyczkowe. Tego dnia te¿
tak by³o. Kupi³em co trzeba, ale podkusi³o mnie, ¿eby wpaœæ do
kolesi na fajurkê. Do tych, co samochody ludziom pucuj¹
w podziemnym gara¿u. Podszed³em do tych ruchomych pochylni,
co z gara¿u ludzi wywo¿¹ na hale, albo z hali zwo¿¹ ich do samo-
chodów. Ta, która jeŸdzi do do³u, nie jeŸdzi³a. Popsu³a siê. Ale
wstêp na ni¹ nie by³ zabroniony, wejœcie nie by³o niczym zagro-
dzone, nawet choæby tak¹ bia³o czerwon¹ taœm¹, co to siê j¹ wie-
sza, ¿eby ludzie w otwarte kanalizacje nie wpadli. Stan¹³em na tej

pochylni, panie Kaziu, i po dwóch krokach ostatnie, co zobaczy-
³em, to niebo nade mn¹. Pochylnia od deszczu by³a œliska jak lód
na Torwarze. Obie nogi mnie poderwa³o i polecia³em, najpierw
na bok, potem g³ow¹ w dó³, a potem nie pamiêtam. Dochodzê ju¿
do siebie, choæ ci¹gle siê czujê, jakby mnie poci¹g do Pilawy
przejecha³.

- To, co ta obs³uga na bazarze robi?! Pan siê zabiæ móg³! A¿
mnie trzêsie panie Eustachy. Te dryblasy z ochrony chodz¹ miêdzy
ludŸmi wa¿ne, jak nie przymierzaj¹c byki po pastwisku. Ale ¿eby,
który pomyœla³, to nie. 

- Fakt, co to, to nie. Sete wypiæ z kupcamy na „œledzika” albo
inne „jajeczko”, to oni potrafi¹, ale pomyœleæ, pan wybaczy, pa-
nie Kaziu. Oni s¹ od spacerowania miêdzy straganamy. A i to ich
bardzo mêczy.

- A by³eœ pan w biurze ze skarg¹?
- No jak, panie Kaziu? Na razie, to ja siê cieszê, ¿e w ogóle siê

ruszam.
- Powiem panu, ¿e dopiero, jak ktoœ w³aœcicieli œcignie o od-

szkodowanie, to pójd¹ po rozum do g³owy. U nas trafia siê lu-
dziom do rozs¹dku przez kieszeñ. Takim spo³eczeñstwem jesteœmy.
No to zdrowiej pan. Wszystkiego… Szaser

Co tam panie na Pradze...

Ofiara bazaru

TTTT WWWW ÓÓÓÓ JJJJ     FFFF RRRRYYYY ZZZZ JJJJ EEEE RRRR
ul. Siennicka 22

Zapraszamy codziennie w godz. 8.00-20.00 
w soboty 8.00-16.00

tel. 022 813−64−36
(zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18 „Ma³y Bazarek”)
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Polska jest obecnie najwiêk-
szym biorc¹ funduszy europej-
skich spoœród wszystkich
cz³onków UE. W po³owie lipca
br. w ca³ym kraju realizowa-
nych by³o oko³o 50 tysiêcy
projektów, w wiêkszym lub
mniejszym stopniu wspó³fi-
nansowanych ze œrodków eu-
ropejskich. Z projektów tych
korzysta³o ponad pó³ miliona
osób. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego szacuje, ¿e do
koñca 2005 roku do benefi-
cjentów trafi³o ³¹cznie 400 mi-
lionów euro, zaœ w I pó³roczu
br. –  ju¿ 1 miliard euro. 

Odnawiane kamienice
i parki 

W 2004 roku z inicjatywy ów-
czesnego prezydenta m.st.
Warszawy Lecha Kaczyñskie-
go rozpoczêto tworzenie opra-
cowania zwanego Lokalnym
Uproszczonym Programem
Rewitalizacji, potocznie okre-
œlanego jako „LUPR”. Opraco-
wanie to stanowi podstawê do
ubiegania siê przez m.st. War-
szawa o œrodki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
nego m.in. na – jak to okreœlo-
no – „zdegradowane obszary
miejskie, poprzemys³owe i po-
wojskowe”. Oczywiœcie umie-
szczenie danego projektu
w LUPR-ze nie oznacza, ¿e
unijne pieni¹dze s¹ przyznane
automatycznie. Jest to jednak
sygna³, ¿e na tych terenach i na

Praga Południe

Szanowni Pañstwo,
minê³o niespe³na dwa i pó³ roku odk¹d Polska
wesz³a do Unii Europejskiej, a ju¿ zaczyna byæ
widaæ pierwsze pozytywne tego skutki. Dopie-
ro wszyscy uczymy siê, jak korzystaæ z fundu-
szy pomocowych, jak najlepiej zagospodaro-
wywaæ pieni¹dze, które mo¿emy otrzymaæ
z Unii. Nie jest to droga prosta. Opracowywa-
nie projektów wymaga nie lada wiedzy i umie-
jêtnoœci, a tak¿e znajomoœci prawa unijnego,
nie mniej jednak Praga Po³udnie – podobnie
jak inne dzielnice Warszawy – bierze czynny
udzia³ w opracowywaniu Lokalnego Upro-
szczonego Programu Rewitalizacji, który jest
niezbêdny w staraniach o unijne fundusze. Na
razie w LUPR-ze mamy zapisanych kilka swo-
ich po³udniowopraskich projektów, wierzê jed-
nak, ¿e z roku na rok bêdzie ich coraz wiêcej.
Mam nadziejê, ¿e odnawiane kamienice, parki
i drogi nadadz¹ Pradze nowy charakter, a za-
bytkowej czêœci dzielnicy przywróc¹ dawny
blask.  

W obecnym numerze „Mieszkañca” - jak we
wszystkich poprzednich - zachêcamy Pañstwa
do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ kulturaln¹ na
najbli¿szy miesi¹c. Tym razem chcia³bym szcze-
gólnie zaprosiæ wszystkich czytelników gazety
do Muszli Koncertowej w Parku Skaryszew-
skim, gdzie 2 wrzeœnia br. odbêdzie siê, organi-
zowana przez nasz Wydzia³ Kultury wielka
„Biesiada Poetycka”. Tacy wykonawcy jak An-
tonina Krzysztoñ, „Czerwony Tulipan” oraz
„Wolna Grupa Bukowina”, ciesz¹cy siê od lat
wielk¹ sympati¹ fanów, nie wymagaj¹ chyba
dodatkowej rekomendacji. Jestem pewien, ¿e
zabawa bêdzie wyj¹tkowa. 

¯yczê Pañstwu mi³ej lektury. 
Micha³ Rzemieniewski 

Zastêpca burmistrza dzielnicy 
Praga Po³udnie m.st. Warszawy 
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KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNYCH 
NA PRADZE POŁUDNIE

11 sierpnia – 9 wrzeœnia 2006 r.
�� 11 sierpnia godz. 21.15, LETNIE KINO PLENEROWE, Cisza pa³acu (Les Silences du Pala-
is) re¿. Moufida Tatli (Tunezja) sala, MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Pa-
derewskiego
�� 13 sierpnia godz. 14.00, KONCERTY PROMENADOWE, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP
Sierpc, MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 15 sierpnia godz. 18.00, CUD NAD WIS£¥, koncert z okazji 86 rocznicy historycznego zwy-
ciêstwa i œwiêta Matki Boskiej Królowej Polski, koœció³ MB Zwyciêskiej parafia rzymsko-katolicka
Bo¿ego Cia³a, ul. Grochowska 365, Warszawa – Kamionek
�� 18 sierpnia godz. 21.15, LETNIE KINO PLENEROWE, Historia Marii i Juliana (Histoire de
Marie et Julien) re¿. Jacques Rivette, MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J.
Paderewskiego
�� 20 sierpnia godz. 15.00, 85-LECIE ZASP, koncert z okazji jubileuszu Zwi¹zku Artystów Scen
Polskich. W programie œwiatowe przeboje opery i operetki w wykonaniu artystów scen warszaw-
skich, MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 25 sierpnia godz. 21.15, LETNIE KINO PLENEROWE, Kto zabi³ Bambi? (Qui a tué Bambi?)
re¿. Gilles Marchand, MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 26 sierpnia godz. 11.00 – 17.00, 80-LECIE KS DRUKARZ, impreza sportowo-artystyczna
o charakterze pikniku rodzinnego z wystêpami estradowymi dla dzieci i doros³ych, m.in. teatrzyk
Pana Pomidora, kabaret Bez Nazwy oraz Ryszard Makowski i Jego Goœcie w wystêpie kabareto-
wym, MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 27 sierpnia godz. 14.00, KONCERTY PROMENADOWE,  Big Band RIFF,  MUSZLA KON-
CERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 2 wrzeœnia godz. 18.00, BIESIADA POETYCKA, impreza z udzia³em Antoniny Krzysztoñ z ze-
spo³em, zespo³u Czerwony Tulipan i Wolnej Grupy Bukowiny, imprezê poprowadzi Piotr Ba³tro-
czyk, MUSZLA KONCERTOWA w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
�� 3 wrzeœnia godz. 10.00 – 18.00, DZIECIÊCA STOLICA BIS, dzieñ otwarty CPK – spotkanie
z kadr¹ merytoryczn¹ i instruktorami CPK przed nadchodz¹cym sezonem kulturalnym, SALA WI-
DOWISKOWA CPK, ul. Grochowska 274 (wejœcie od ul. Kamionkowskiej)
�� 9 wrzeœnia, XXIII MISTRZOSTWA POLSKI FORMACJI TANECZNYCH, Organizator: CPK
Praga Po³udnie i Polskie Towarzystwo Taneczne; wspó³organizatorzy: Centrum Kultury i Wspó³pra-
cy Miêdzynarodowej „ŒWIATOWID” oraz Oœrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Po³udnie,
OŒRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Siennicka 44
Cykl Koncertów Promenadowych i Letnie Kino Plenerowe oraz Biesiadê Poetyck¹ finansu-
je Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy Praga Po³udnie m. st. Warszawy.

tych konkretnych zadaniach miastu zale¿y naj-
bardziej. 

Rewitalizacja wyznaczonych obszarów mia-
sta ma polegaæ przede wszystkim na remon-
tach i modernizacji zdegradowanych i popada-
j¹cych w ruinê budynków oraz na renowacji zni-
szczonych zabytków. Dzia³ania te maj¹ siê
przyczyniæ do poprawy estetyki miasta, o¿ywie-
nia spo³eczno-gospodarczego i zwiêkszenia
poczucia bezpieczeñstwa. Na Pradze Po³udnie
do LUPR-u wpisano osiem projektów; wszyst-
kie zlokalizowane s¹ na obszarze ograniczo-
nym lini¹ torów kolejowych, ulicami Wiatraczn¹,
Alej¹ Stanów Zjednoczonych oraz Wa³em Mie-
dzeszyñskim, czyli – inaczej mówi¹c – po³o¿o-
ne s¹ na terenie osiedli Kamionek, Grochów,
Kinowa oraz zabytkowej czêœci Saskiej Kêpy.
Projekty te obejmuj¹ remonty trzech kamienic:
na ulicy Lubelskiej 30/32, Kobielskiej 88/92
i Kamionkowskiej 49, modernizacjê parku im.
Obwodu Praga Armii Krajowej, budowê nowe-
go Centrum Promocji Kultury przy ulicy Pod-
skarbiñskiej, remont pawilonów u¿ytkowych
przy Targowej 12, restauracjê terenów zielo-
nych na osiedlu TOR oraz instalacjê systemu
monitoringu wzd³u¿ ulic Podskarbiñskiej i Gro-
chowskiej. Z projektów tych dwa ju¿ zrealizo-
wano. Za pieni¹dze miejskie wykonano gene-
ralne remonty kamienic na Kamionkowskiej
i Kobielskiej. W starych, zdewastowanych bu-
dynkach wymieniono okna i drzwi, wyremonto-

wano elewacjê wraz z ociepleniem, odnowiono
klatki schodowe, dachy, kominy, wymieniono
instalacjê centralnego ogrzewania, instalacjê
wodno-kanalizacyjn¹ i gazow¹. Rozpadaj¹ce
siê kamienice nabra³y nowego blasku, do cze-
go w znacznej mierze przyczyni³y siê wyremon-
towane ogrodzenia, nowo posadzone drzewa
i krzewy oraz za³o¿one trawniki. 

Teraz kolej przysz³a na remont kamienicy na
ulicy Lubelskiej 30/32. Budynek ten ma dla
dzielnicy szczególne znaczenie, tutaj bowiem
znajduje siê m.in. najwiêksza w ca³ej Warsza-
wie jad³odajnia dla osób potrzebuj¹cych prowa-
dzona przez po³udniowopraski „Caritas”,
z której dziennie korzysta od 700 do 1500 osób.
„Caritas” planuje zorganizowaæ tutaj tak¿e tzw.
„ogrzewalniê”, w której kompleksow¹ pomoc
przez ca³y dzieñ, szczególnie zim¹, otrzymywa-
³yby osoby dotkniête zjawiskiem bezdomnoœci.
Poprzemys³owy budynek na Lubelskiej coraz
czêœciej cieszy siê tak¿e zainteresowaniem
wœród praskich artystów, którzy wynajmuj¹ tu
pomieszczenia na swoje galerie, pracownie
i sale wystawowe. 

Remont kamienicy na ulicy Lubelskiej bêdzie
przebiega³ podobnie jak dwóch odnowionych
ju¿ kamienic. W zakres prac wchodzi m.in.: re-
mont dachu, klatek schodowych, korytarzy, ko-
minów i piwnic, wykonanie nowej elewacji i ocie-
plenia budynku, budowa chodników, podjazdów
i dróg dojazdowych (tak¿e dla osób niepe³no-
sprawnych), a tak¿e za³o¿enie trawników, zie-
leñców i placu zabaw dla dzieci. W przypadku
kamienicy na ul. Lubelskiej opracowano szcze-
gó³owy program, który zosta³ wstêpnie zaakcep-
towany i przeszed³ ocenê formaln¹ oraz meryto-
ryczn¹ w Mazowieckim Urzêdzie Marsza³kow-
skim. Teraz od tamtejszych ekspertów zale¿eæ
bêdzie, czy i jaka kwota z 17,4 milionów z³otych,
przeznaczonych przez Uniê Europejsk¹ na re-
witalizacjê w województwie mazowieckim, zo-
stanie przekazana na ulicê Lubelsk¹. 

Lada moment ukoñczony bêdzie kolejny pro-
jekt – zapisany równie¿ w LUPR – a mianowi-
cie modernizacja parku Oddzia³u Praga Armii
Krajowej, po³o¿onego miêdzy ulicami Grochow-
sk¹, Podskarbiñsk¹, Kobielsk¹ i Weterynaryj-
n¹. O parku tym pisaliœmy w 4 numerze „Mie-
szkañca”, ale teraz warto jeszcze raz przypo-
mnieæ, ¿e bêdzie on udostêpniony mieszkañ-
com ju¿ od wrzeœnia br.  

Bogate plany 
Praga Po³udnie nie przestaje w swoich stara-

niach o œrodki na rozwój z Unii Europejskiej.
Obecnie trwaj¹ prace nad rozszerzeniem
LUPR-u na lata 2005-20013 o kolejne projekty.
Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami
zaproponowa³ trzy projekty na remont kamie-
nic: przy ulicy Grochowskiej 322, Skaryszew-
skiej 2 oraz Jakubowskiej 18. Dwa pierwsze
budynki zapisane s¹ w Gminnym Rejestrze
Ochrony Zabytków, w trzecim zaœ swoj¹ siedzi-
bê ma Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczpospolitej
Okrêgu Mazowieckiego. Wydzia³ Infrastruktury
dla Dzielnicy Praga Po³udnie w LUPR-ze na
najbli¿sze lata widzia³by modernizacjê trzech
ulic: D¹browieckiej, Katowickiej i Jakubowskiej.
£¹czny koszt tych remontów, obejmuj¹cych wy-
mianê nawierzchni i chodników, przebudowê
odwadniania jezdni i odnowê drzewostanu,
oszacowano na oko³o 4,2 miliona z³otych. 

W rezultacie konsultacji spo³ecznych Zak³ad
Oczyszczania Miasta opracowa³ projekt na ge-
neraln¹ modernizacjê Parku Skaryszewskiego,
zaœ spó³ka „AGADOM” – administrator budyn-
ków mieszkalnych wnioskowa³a o wpisanie do
LUPR-u programu modernizacji kolejnych bu-
dynków: przy ulicy Angorskiej 17, Berezyñskiej
15, Berezyñskiej 17, Francuskiej 8, Francuskiej
10, Lipskiej 4 oraz Lipskiej 13. 

Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie ma nadzie-
jê, ¿e dziêki programowi rewitalizacji oraz przy
pomocy œrodków pomocowych z Unii Europej-
skiej uda siê starym, zniszczonym i zaniedba-
nym terenom dzielnicy przywróciæ dawn¹ œwiet-
noœæ, a tym samym poprawiæ jakoœæ ¿ycia
wszystkich tutejszych mieszkañców. 

Koordynator ds. rewitalizacji Dzielnicy Praga
Po³udnie m.st. Warszawy:

Ma³gorzata WoŸniak tel. 022 810 94 85
Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami dla

Dzielnicy Praga Po³udnie:
Sekretariat tel. 0 22 810 06 67

Adresy stron internetowych:
Centrum Informacji Europejskiej

http://www.cie.gov.pl
Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki http://www.mgip.gov.pl

REWITALIZOWANA PRAGA
Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej 1 maja
2004 roku, Polska ma możliwość korzystania z pomocowych fundu−
szy strukturalnych. Na początku sierpnia br. między poszczególne
województwa rozdzielono ponad 85 miliardów euro, przy czym naj−
więcej pieniędzy pójdzie na transport i drogownictwo oraz szeroko
pojętą ochronę środowiska. Wśród beneficjentów, mogących
w przyszłości liczyć na środki z Unii jest także Praga Południe,
która uczestniczy w przygotowywanym przez miejskie Biuro Polityki
Lokalowej tzw. „Lokalnym Uproszczonym Programie Rewitalizacji”. 

JJeeddeenn  zz  rreewwiittaalliizzoowwaannyycchh  bbuuddyynnkkóóww  
nnaa  PPrraaddzzee  PPoo³³uuddnniiee
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Drukarz – imprezy, 
zawody, sekcje
Zbli¿aj¹ siê kolejne imprezy sportowe zwi¹zane
z jubileuszem 80-lecia KS Drukarz. Pod koniec
sierpnia na Drukarzu odbêd¹ siê 70 Mistrzostwa
Polski Seniorów w £ucznictwie, a w po³owie
wrzeœnia ogólnopolski turniej pi³karski.

A¿ cztery dni (od 24 do 27 sierpnia) na po³o¿onym w Parku Ska-
ryszewskim stadionie Drukarza rywalizowaæ bêd¹ najlepsi ³uczni-
cy. Szczególnie atrakcyjnie zapowiadaj¹ siê fina³owe niedzielne
zmagania. Od rana, 27 sierpnia, zawodnicy rozpoczn¹ bój o splen-
dor i nagrody. W samo po³udnie odbêdzie siê „strzelanie do kogu-
ta”, a po nim uroczyste zakoñczenie zawodów. Obchody 80-lecia
klubu, którym patronuje „Mieszkaniec”, okraszone zostan¹ rodzin-
nym piknikiem. W sobotê (26 sierpnia), pomiêdzy godz. 11.00
a 17.00 na imprezie sportowo-artystycznej wyst¹pi¹ m.in. takie s³a-
wy polskiej rozrywki, jak Jan Pietrzak, Ryszard Makowski, kabaret
Bez Nazwy, a dzieciom czas umili teatrzyk Pana Pomidora.

£UCZNICTWO
– Jeszcze dwadzieœcia, dwadzieœcia piêæ lat temu nasz klub liczy³

17 sekcji – wspomina prezes klubu Zbigniew Kania. – Dzisiaj ma-
my tylko trzy, ale ich zawodnicy osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki.
Szczególnie mocna jest sekcja ³ucznicza. Obok mistrzyni Europy

i br¹zowej medalistki olimpijskiej Iwony Marcinkiewicz blaskiem
zaczynaj¹ œwieciæ kolejne gwiazdy klubu: Jagoda P³a¿ewska i Ma-
ciej Huszcz. Zorganizowane dziêki finansowemu wsparciu samo-
rz¹du £ucznicze Mistrzostwa Polski, s¹ najpowa¿niejsz¹ imprez¹
w tej dyscyplinie w naszym kraju. Obserwowaæ je bêdzie Przewo-
dnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji £uczniczej. 

PI£KA NO¯NA
Osobnym rozdzia³em historii Drukarza jest sekcja pi³ki no¿nej.

Spod skrzyde³ klubu wysz³y takie gwiazdy, jak graj¹cy teraz
w Olympiakosie Pireus Micha³ ¯ew³akow, jego brat Marcin wystê-
puj¹cy w klubach Belgii i Francji, czy wieloletni zawodnik polskiej
ekstraklasy Darek DŸwiga³a. – W ka¿dej warszawskiej licz¹cej siê
dru¿ynie s¹ nasi wychowankowie – podkreœla prezes Kania. Obe-
cnie w klubie trenuje ponad trzystu m³odych pi³karzy. 15 wrzeœnia
Pragê Po³udnie czeka kolejna du¿a impreza sportowa – ogólnopol-
ski turniej trampkarzy starszych. W Parku Skaryszewskim zmierz¹
siê dru¿yny Wis³y Kraków, Polonii Warszawa, Pogoni Szczecin
i oczywiœcie Drukarza. Telewizyjn¹ relacjê z imprezy zapowiedzia³
Canal Plus. Mo¿na liczyæ na dobry wystêp naszych pi³karzy – Dru-
karz, jako jedyny warszawski klub zdoby³ w 2001 r. Mistrzostwo
Polski Juniorów.

KAJAKARSTWO
Trzeci¹ czynn¹ sekcj¹ klubu jest sekcja kajakarska. – Reakty-

wowaliœmy j¹ dopiero w zesz³ym roku – wyjaœnia prezes – ale jest
szansa, ¿e ju¿ nied³ugo doczekamy siê i w tej dziedzinie bardzo
dobrych wyników. Mamy œwietnych i ambitnych trenerów oraz
utalentowanych zawodników, którzy ju¿ w tym roku brali udzia³
w Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y. Lokalizacja Drukarza,
tu¿ przy Jeziorku Kamionkowskim, sprzyja³aby poprowadzeniu
tak¿e innych sekcji sportów wodnych. Ale do tego, jak mówi pre-
zes Kania, potrzebna jest odpowiednia baza, bo m³odzie¿y chêt-
nej do uprawiania sportu na Pradze Po³udnie nie brakuje. Kto wie,
mo¿e w nied³ugim czasie klub rozszerzy swoj¹ dzia³alnoœæ, tym
bardziej, ¿e coraz lepiej uk³ada siê jego wspó³praca z samorz¹-
dem. A to od wsparcia w³adz Miasta i Dzielnicy zale¿¹ dalsze lo-
sy klubu.

Orze³ siêga gwiazd
W sierpniu na stadionie KS Orze³ przy ul. Pod-
skarbiñskiej zagoszcz¹ prawdziwe gwiazdy œwia-
towej lekkoatletyki. W mityngu Elite Pedro’s Cup
wezm¹ udzia³ m.in. niepokonana rekordzistka
œwiata w skoku o tyczce, Rosjanka Jelena Isinba-
jewa i fenomenalny rekordzista œwiata w biegu
na 100 m Asafa Powell z Jamajki.

Nie lada to gratka zarówno dla ³owców autografów, jak i mi³oœni-
ków „królowej sportu”. – Oprócz tych gwiazd w zawodach zoba-
czymy jeszcze kilku mistrzów œwiata i mistrzów olimpijskich – mówi
z nieukrywan¹ dum¹ Tadeusz Pietrewicz, wiceprezes klubu ds. spo-
rtowych. – Tak znakomitej obsady nie by³o w Polsce od wielu lat...
Orze³ starannie przygotowuje siê do sierpniowych zawodów. Od
kilku tygodni trwa modernizacja obiektu, na którym, czy deszcz,
czy s³ota niczym mrówki krz¹taj¹ siê robotnicy (na zdjêciu). Dzi-
siaj powinni zakoñczyæ pracê. Klubowi przybêdzie ca³a infrastruk-
tura niezbêdna do profesjonalnej rozgrzewki, która w wyczyno-

wym sporcie jest niezwykle istotna. Powstaje czterotorowa, dwu-
stumetrowa tartanowa bie¿nia, ko³o do rzutów d³ugich (m³ot i dysk)
oraz do rzutu kul¹, skocznia w dal i wzwy¿, a tak¿e druga, trzyto-
rowa, ¿u¿lowa, mniej kontuzjogenna bie¿nia. 

– Wymieniamy instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, – dodaje wice-
prezes Pietrewicz – ogrodzenie obiektu, zak³adamy monitoring,
instalujemy nag³oœnienie... KS Orze³ zosta³ tak¿e wyposa¿ony
w profesjonalny sprzêt do obs³ugi zawodów – tablice œwietlne,
centralê falstartu, urz¹dzenia do laserowego pomiaru odleg³oœci
i wysokoœci. – Dziêki temu w³aœnie mo¿emy organizowaæ zawo-
dy na œwiatowym poziomie i ze œwiatow¹ obsad¹ – wyjaœnia Ro-
muald Król, gospodarz obiektu.  – To tak¿e jest promocja Pragi
Po³udnie. Na organizowanym 30 sierpnia mityngu Elite Pe-
dro’s Cup organizatorzy spodziewaj¹ siê nawet 5 tys. widzów.
Mówi¹, ¿e zainteresowanie jest olbrzymie i ju¿ od d³ugiego cza-
su otrzymuj¹ proœby o rezerwacjê miejsc. Udzia³ w zawodach

potwierdzi³y gwiazdy: Isinbajewa i Powell. Wyrazili te¿ zgodê
na wykorzystanie swoich wizerunków w celach marketingo-
wych. Na ulicach Warszawy pojawi¹ siê bilboardy z ich postacia-
mi. Fani lekkoatletyki ostrzyli sobie pazurki licz¹c na bezpoœre-
dni pojedynek Asafy Powella ze wspó³rekordzist¹ œwiata Justi-
nem Gatlinem, jednak ten drugi ponoæ unika otwartej konfronta-
cji. Poza tym ostatnio zosta³ z³apany na stosowaniu dopingu
i grozi mu do¿ywotnia dyskwalifikacja. Czo³ówkê polskich spo-
rtowców Orze³ zapewni³ sobie ju¿ 20 sierpnia. Tego dnia klub
organizuje Grand Prix Polski – Memoria³ „Cud nad Wis³¹”. 

W ramach Grand Prix rozgrywane bêd¹ takie konkurencje, jak
bieg na 100 m, trójskok, rzut kul¹ i m³otem, skoki o tyczce. Dodat-
kowo mo¿liwe, ¿e zawodnicy zmierz¹ siê w sztafetach 4 x 100 m,
skoku wzwy¿, biegach na 400 i 800 m. G³ównym biegiem memo-
ria³u bêdzie bieg kobiet na 100 m przez p³otki, nazwany im. Jadwi-
gi Szyszko, zmar³ej w ubieg³ym roku trenerki Or³a i narodowej ka-
dry juniorek w sprincie i biegach przez p³otki. Jadwiga Szyszko
w 2002 r. zosta³a wyró¿niona przez Polski Komitet Olimpijski
w konkursie „Trenerka Roku”. Pracowa³a z m³odzie¿¹ tak¿e w SP
Nr 55 przy ul. Siennickiej, a wczeœniej w SP Nr 279 przy ul. Cyr-
klowej. rosa

- Komisja Rewizyjna ma
bardzo szerokie uprawnienia
- mo¿e kontrolowaæ pracê
Urzêdu Dzielnicy, jednostek
organizacyjnych, Zarz¹du
i Rady Dzielnicy...

- Owszem, ale zawsze porusza-
my siê w ramach planów uchwa-
lonych przez Radê Dzielnicy.
Jednak komisja i radni mog¹
wnioskowaæ o nowe kontrole lub
rozszerzenie ju¿ prowadzonych.

- W komisji s¹ dwie osoby
z PiS, jedna niezrzeszona i po
jednej z SLD, SdPL, PO,
LPR. Najwiêkszy w Radzie
klub PiS nie zapewni³ sobie
dominacji?

- B³êdem by³oby zdominowa-
nie Komisji Rewizyjnej przez
któr¹kolwiek z opcji. Reprezen-
towane s¹ wszystkie œrodowi-
ska, a zró¿nicowany sk³ad gwa-
rantuje wielostronne spojrzenie
na badane sprawy. Ewentualne
obawy o pobie¿ne kontrole
i zbyt ogólne wnioski pokon-
trolne nie maj¹ potwierdzenia
w dotychczasowej pracy.

- W sk³adzie komisji ca³y
czas jest radny Andrzej K.,
który ju¿ od przesz³o trzech
miesiêcy pozostaje w are-
szcie...

- Œrodowisko, które wypro-
mowa³o radnego Andrzeja K.

do Komisji Rewizyjnej nie
kwapi siê z wnioskiem o jego
odwo³anie. Z drugiej strony
podejrzenia i zarzuty nie prze-
s¹dzaj¹ o winie, mimo nawet
tymczasowego aresztowania.
Moim zdaniem ten radny powi-

nien zawiesiæ swoj¹ pracê
w komisji.

- W 2003 r. komisja bada³a
stan prawny nieruchomoœci
po³o¿onej u zbiegu ul. Pod-
skarbiñskiej i Grochowskiej,
zajmowanej przez Kredyt
Bank. O co dok³adnie chodzi-
³o?

- Budynek, którego po-
wierzchnia przekracza 1100
m kw., le¿y w bardzo atrak-
cyjnym miejscu. Okaza³o siê,
¿e od 1996 r. najemca nie
mia³ podwy¿szanego, niskie-
go czynszu, a od 1992 r. bez-
umownie u¿ytkowa³ na cele
parkingowe otoczony parka-
nem teren dooko³a budynku.
Zaleciliœmy renegocjacjê lub
rozwi¹zanie umowy z Kredyt
Bankiem. W ubieg³ym roku
umowa zosta³a rozwi¹zana
i odzyskaliœmy nierucho-
moœæ. 

- Du¿o emocji zawsze budz¹
sprawy lokalowe. Zdarza siê,
¿e zdesperowani oczekiwa-

niem na mieszkanie ludzie py-
taj¹ komu i ile trzeba daæ, ¿e-
by dostaæ lokal z kwaterun-
ku...

- Jeœli te pytania stawiane
s¹ na serio, to zadaj¹cy je
obywatele s¹ na najlepszej
drodze do pope³nienia prze-
stêpstwa. Patologie siê zda-
rzaj¹ i s¹ skutkiem ³amania
prawa czy nawet banalnego
omijania procedur. Przy dzie-
leniu dobra deficytowego
i szczególnie po¿¹danego,
a takim s¹ mieszkania komu-
nalne, pokusa jest ogromna.
St¹d potrzeba sta³ego nadzoru
i kontroli zw³aszcza bie¿¹-
cych i wewnêtrznych, a nie
tylko dzia³añ specjalnych Ko-
misji Rewizyjnej. Kontrola
Wydzia³u Gospodarki Loka-
lowej, która obejmowa³a 
lata 2001-2002 potwierdzi³a
wczeœniejsze przypuszczenia,
co do wystêpowania niepra-
wid³owoœci b¹dŸ wrêcz ³ama-
nia prawa.

- Nieprawid³owoœci doty-
czy³y dzia³añ w poprzedniej
kadencji, ale niektóre efekty
s¹ widoczne dopiero teraz -
niedawno zatrzymano kolejn¹
pracownicê wydzia³u lokalo-
wego...

- Z tego, co wiem - przeczu-
waj¹c rych³e wykrycie prze-
stêpstwa - sama zwolni³a siê
z pracy, co jak widaæ nie uchro-
ni³o jej od odpowiedzialnoœci.
Byæ mo¿e jest to ostatni ju¿ od-
prysk patologii, które stwier-
dzi³a Komisja Rewizyjna
w trakcie kontroli Wydzia³u
Gospodarki Lokalowej za lata
2001-2002.

- Czy teraz jest lepiej?
- W takim przekonaniu sam

pozostajê, choæ jak podkreœla-
³em wczeœniej tylko drobiazgo-
we przestrzeganie procedur
i wewnêtrzna kontrola mog¹
uchroniæ przed nieprawid³owo-
œciami i stale pojawiaj¹cymi siê
pokusami.

Rozmawiał: Adam Rosiński

Słowo o misji praskich komisji
W ramach cyklu wywiadów prezentuj¹cego
Czytelnikom pracê komisji dzia³aj¹cych przy
Radzie Dzielnicy Praga Po³udnie publikujemy
rozmowê z radnym Andrzejem Wójcikiem,
przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej.

DDDDzzzz iiiieeee llllnnnn iiii ccccoooowwwwoooo     nnnnaaaa     ssssppppoooorrrr ttttoooowwwwoooo

www.mieszkaniec.pl04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10, 
tel./fax 022 813-43-83, 810-64-12

OdwiedŸ nasze strony
LOKALNIE I WIRTUALNIE
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej)
(szko³a przeniesiona z ul. Noakowskiego 6)

tel. 646 44 97, 849 37 35, sekretariat czynny 16-18

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2007

wed³ug „starego programu”
(Niskie czesne – p³atne w ratach)

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
specjalnoœci
� Handel zagraniczny � Informatyka
� Finanse i rachunkowoœæ � Bankowoœæ
� Obs³uga ruchu turystycznego � Hotelarstwo
� Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw
� Integracja europejska
� Jêzyki obce
Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê

w co drug¹ sobotê (12.30-20.30) 
i niedzielê (8.00-14.00)

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

Od 19 czerwca do 25 sierpnia 2006 r. przyjmowane s¹ dokumenty:
podanie i œwiadectwo ukoñczenia liceum ogólnokszta³c¹cego 

lub œwiadectwo maturalne w kancelarii szko³y.
30 sierpnia 2006 r. o godz. 15.00 – og³oszenie listy kandydatów.

SZKO£A POLICEALNA NR 18
w Zespole Szkó³ Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej

Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24
tel. 671 89 37, 671 90 48, 871 45 36; fax. 617 77 60

www.zs37.waw.pl
Szkoła publiczna, kształcąca w zawodzie
Technik Telekomunikacji i Teleinformatyk

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 %%%%

Spo³em WSS
Praga Po³udnie

Poniedzia³ek-pi¹tek 1000-1800, sobota 900-1500

Z A P R A S Z A M Y
do sklepu przy ul. Grochowskiej 250

otwartego dnia 19 lipca 2006 r. z nowym asortymentem

Oferujemy szeroki wybór towarów
� Pasmanteria
� Bielizna damska i mêska
� Rêczniki, œcierki
� Obrusy, serwetki, bie¿niki
� Komplety poœcieli: bawe³niane, z satyny
� Przeœcierad³a: frotte, bawe³niane
� Ko³dry i poduszki, tak¿e z puchu, pó³puchowe,

poliestrowe i we³niane
� Koce: bawe³niane, bawe³niano-akrylowe,

we³niane.

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

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

RATY
0%

SCHÜCO LETNI
RABAT 40%

Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

„GROCHÓW”

OFERUJE
WSPÓLNOTOM

MIESZKANIOWYM
usługi związane
z zarządzaniem 

i administrowaniem
nieruchomościami.

Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby Spó³dzielni 

w Warszawie 
przy ul. Kobielskiej 1, 

tel. 673-08-01.

Czarne skóry i rycz¹ce
podrasowanymi t³umikami „ru-
maki” przeciêtnemu cz³owieko-
wi kojarz¹ siê z harleyowcami,
rokersami, których nale¿y uni-
kaæ. Tymczasem wœród mi³o-
œników motorów i motocykli,
s¹ ludzie, którzy swoj¹ pasjê
potrafi¹ znakomicie ³¹czyæ
z dum¹, ¿e s¹ Polakami, z krze-
wieniem polskoœci, z pamiêci¹
i dbaniem o miejsca i zdarzenia,
które przez wiele lat by³y tema-
tem tabu. To uczestnicy rajdów
katyñskich. 

£zy harleyowców

W tym roku, pod przewo-
dnictwem Wiktora Wêgrzyna,
ju¿ szósty raz rusz¹ na
Wschód, aby w miejscach
zwi¹zanych z histori¹ naszego
kraju oddaæ czeœæ tym, którzy
zostali zamordowani tylko dla-
tego, ¿e byli Polakami. Atmo-
sfera rajdów jest niepowtarzal-
na. Uczestnicy sk³adaj¹ wieñ-
ce, pal¹ pochodnie i znicze,
modl¹ siê w miejscach kaŸni
i pochówku polskich oficerów
i inteligencji, spotykaj¹ siê
z mieszkaj¹cymi za wschodni¹
granic¹ Polakami, przy wie-
czornych ogniskach tocz¹
„nocne Polaków rozmowy”...
Robert, który w tym roku dru-
gi raz pojedzie w Rajdzie Ka-
tyñskim, czêsto wraca wspo-
mnieniami do chwil wyciska-
j¹cych ³zy z najtwardszego
twardziela: - jakbym znów p³a-

ka³, kiedy w Katyniu czarnow-
³osa dziewczyna gra³a na gita-
rze i œpiewa³a wraz z wtóruj¹-
cymi jej starszymi kobietami
jak¹œ polsk¹ piosenkê, z której
nie zapamiêta³em ani jednego
s³owa. Czu³em siê jak zahipno-
tyzowany... 

Ale mêskie ³zy przy wspo-
mnieniach o Katyniu nie s¹ ani
wstydem, ani wyj¹tkiem. Po-
p³ynê³y tak¿e w Domu Literatu-
ry przy Krakowskim Przedmie-
œciu, w którym pod koniec lipca
odby³a siê uroczysta sesja
z okazji okr¹g³ej, 25 rocznicy
postawienia pierwszego w Pol-
sce Pomnika Katyñskiego na
Pow¹zkach.

Odk³amywanie historii

– To by³ pocz¹tek odk³amy-
wania historii – wspomina Ste-
fan Melak, prezes Krêgu Pa-
miêci Narodowej i przewodni-
cz¹cy Komitetu Katyñskiego.
Przed sesj¹, w koœciele Œw. An-
ny odprawiono uroczyst¹ Mszê
Œwiêt¹. Koncelebrze przewo-
dniczy³ ks. p³k Witold Kie-
drowski, Prezes Stowarzysze-
nia Polskich Kombatantów we
Francji. Przy o³tarzu by³ tak¿e
sêdziwy ks. Wac³aw Kar³owicz,

któremu kilka dni póŸniej przy-
znano tytu³ Honorowego Oby-
watela Warszawy. – Rosja, kraj
pretenduj¹cy do wejœcia do
Unii Europejskiej, musi rozli-
czyæ siê z niechlubnych kart
swojej przesz³oœci! – Stefana
Melaka w œwi¹tyni s³ucha³o kil-
kaset osób. Wyra¿a³ ¿al i rozgo-
ryczenie, ¿e „brakuje nale¿yte-
go wsparcia w³adz pañstwo-

wych w walce o wyjaœnienie
wszystkich okolicznoœci sowiec-
kich zbrodni na polskim naro-
dzie”. 

W uroczystoœciach wziêli
tak¿e udzia³ przedstawiciele
kombatantów, wojska, policji,
w³adz centralnych i samorz¹do-
wych. Obecny by³. m.in. Janusz
Krupski, kierownik Urzêdu ds.
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, a tak¿e burmistrz
Józef Melak z Rembertowa. 

Zas³u¿onym w walce o od-
k³amywanie historii wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Warszawy,
Miros³aw Sztyber wrêczy³
w imieniu w³adz miasta spe-
cjalne listy gratulacyjne. 

Wesprzeæ bohaterów

– Trzeba doceniaæ i wspie-
raæ tych ludzi – mówi³ o pa-
triotycznych stowarzysze-
niach Dariusz Brzóskiewicz,
naczelnik po³udniowopraskie-
go wydzia³u kultury. – Oni
naprawdê wiele robi¹ dla pa-
miêci tamtych zbrodni... Po
sesji uczestnicy obchodów
spotkali siê w Dolince Katyñ-
skiej przy postawionym
æwieræ wieku temu pomniku,
pod którym w asyœcie Kompa-
nii Honorowej Wojska Pol-
skiego i 15 pocztów sztanda-
rowych z³o¿ono wieñce.
Dziwne s¹ losy Polski i Pola-
ków. Aby oddaæ czeœæ bohate-
rom nastêpne pokolenia mu-
sz¹ dokonywaæ bohaterskich
czynów. Bo takim w³aœnie bo-
haterstwem wykazali siê lu-
dzie, którzy 25 lat temu,
w konspiracji przygotowali
i postawili pierwszy pomnik
ofiarom sowieckich mordów.
A i swego rodzaju bohater-
stwem musz¹ wykazaæ siê
uczestnicy rajdów katyñskich.

Adam Rosiński

Bohaterowie bohaterom
Za dwa tygodnie, 26 sierpnia spod Grobu
Nieznanego ¯o³nierza prawie setka motocy-
klistów ruszy na swych metalowych ruma-
kach na Wschód. W ci¹gu 16 dni pokonaj¹ 5
i pó³ tys. km. Dojad¹ do Charkowa, Katynia,
Miednoje, Ostaszkowa...

Trwaj¹ obchody jubileuszu 60-lecia wielce zas³u¿onej
Warszawskiej Spó³dzielni Handlowej „Fala” z Falenicy.

Jubileusz Zacnego Mieszkañca
Profesor Wojciech Maria Kuœ koñczy 70 lat.

To on wprowadzi³ w Polsce artroskopiê kolana
(w 1974 roku) to on zyska³ miêdzynarodow¹ s³a-
wê jako ortopeda i traumatolog specjalizuj¹cy siê
miêdzy innymi w medycynie sportowej. By bli¿ej
poznaæ problemy leczonych pacjentów w 1982 ro-
ku, bêd¹c ju¿ doktorem nauk medycznych zosta³...
magistrem AWF. My go znamy jako Zacnego

Mieszkañca naszej dzielnicy (tytu³ przyznali mu nasi Czytelnicy
w 1996 roku) i jako najbardziej ¿yczliwego pacjentom lekarza. 

Wojciech Maria Kuœ chorym nigdy nie odmawia pomocy, czym
doprowadza do czarnej rozpaczy podleg³y mu personel: kolejka nie
kolejka, pacjent musi byæ zbadany. 

Profesor jest zastêpc¹ kierownika Kliniki Ortopedycznej Akade-
mii Medycznej w Warszawie. Za sw¹ wiedzê i umiejêtnoœci udeko-
rowany zosta³ m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Dla nas jest przede wszystkim WOJTKIEM. Bo choæ wiek
ma ju¿ dostojny i tytu³y budz¹ce szacunek, trudno nam inaczej
zwracaæ siê do cz³owieka, którego tak lubimy i podziwiamy.

Zespół Redakcyjny „Mieszkańca”



12 maja 1990 roku uda³o siê
wreszcie udostêpniæ ogród
spo³eczeñstwu. Zbiory i upra-
wy powsiñskiego Ogrodu Bo-
tanicznego s¹ naprawdê poka-
Ÿne, kusz¹ bogactwem kolo-
rów i ró¿norodnoœci¹ gatun-
ków. W 2000 roku udostêpnio-
no do zwiedzania kolekcjê ró¿.
Od wrzeœnia 2003 mo¿na ogl¹-
daæ kolekcjê roœlin górskich
flory Polski, a od grudnia 2003
roku ekspozycjê roœlin tropi-
kalnych i subtropikalnych.
Ma³o kto zna pe³n¹ nazwê
ogrodu, która od 1 listopada
1997 roku brzmi Ogród Bota-
niczny - Centrum Zachowania
Ró¿norodnoœci Biologicznej
PAN. 

Od chwili otwarcia ogród
zwiedzi³o blisko 1mln 370 tys.
zwiedzaj¹cych. 

Ogród pe³ni funkcje nauko-
wo-badawcze, popularyzacyj-
ne i dydaktyczne. 

Podstawê kolekcji stanowi¹
gatunki roœlin rodzimych dzi-
ko wystêpuj¹cych, objêtych

ochron¹ oraz zagro¿onych
wyginiêciem. Spoœród 2750
gatunków i podgatunków ro-
œlin wystêpuj¹cych w naszym
kraju w kolekcji zgromadzo-
no 620 gatunków. Kolekcja
zajmuje ³¹czn¹ powierzchniê
1,4 ha. 

W 2003 roku udostêpniono
do zwiedzania Kolekcjê Roœlin
Górskich. Prezentuje ona florê
polskich Karpat ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem gatun-
ków wystêpuj¹cych na terenie
Tatr, Pienin i Bieszczadów.
Mo¿emy równie¿ podziwiaæ
w Ogrodzie Botanicznym ko-
lekcjê roœlin warzywnych. 

Dodatkowo w ¿adnym z pol-
skich ogrodów botanicznych
nie prezentuje siê tak du¿ej
liczby roœlin sadowniczych,
jak w Powsinie. Mawia siê, ¿e
nie ma ró¿y bez kolców, jed-
nak te powsiñskie s¹ bardzo
bliskie idea³u. W kolekcji ró¿
na powierzchni ok. 1800 m kw.
roœnie oko³o 400 gatunków
i odmian.

A jeœli wci¹¿ nam ma³o, na
koniec wycieczki mo¿emy siê
przenieœæ do krainy egzotyki
i tropików. W szklarniach
Ogrodu Botanicznego zgroma-
dzone zosta³y roœliny, których
uprawa, ze wzglêdów klimaty-
cznych, w odkrytym gruncie
nie jest mo¿liwa w Polsce.
Znalaz³y siê tu roœliny egzo-
tyczne pochodz¹ce z rejonów
subtropikalnych i tropikal-
nych. Szklarnie zajmuj¹ po-
wierzchniê 2500 m kw., z cze-
go do zwiedzania przeznaczo-
no 2000 m kw.

Warto odwiedziæ ogród bo-
taniczny w sierpniu. Mo¿emy
wtedy podziwiaæ dalie, mie-
czyki, kanny, budleje i wiele
innych rodzajów kwiatów.
Warto te¿ zajrzeæ do warzyw-
nika, w którym mo¿na zoba-
czyæ wiele rzadko spotykanych
gatunków warzyw oraz wiele
odmian pomidorów.

W czêœci sadowniczej za-
czynaj¹ ju¿ dojrzewaæ wczesne
odmiany jab³oni, grusz oraz

œliwy, orzechy i wiele innych
drzew owocowych. 

Oprócz zmys³u wzroku i wê-
chu, mo¿emy rozpieœciæ rów-
nie¿ zmys³ s³uchu. W sierpniu
w Powsinie odbywa siê XI Miê-
dzynarodowy Festiwal Piani-
styczny „Floralia Muzyczne -
Muzyka w Kwiatach”. Koncerty
Festiwalu odbywaj¹ siê we
wszystkie niedziele na tarasie
zabytkowego dworku Fango-
rów, w przepiêknym naturalnym
zielonym amfiteatrze z wieko-
wych dêbów i lip. Mo¿na tak¿e
podziwiaæ wiele wystaw.

Bilet wstêpu do ogrodu jest
jednoczeœnie biletem wstêpu
na koncerty i wystawy.

Ogród Botaniczny PAN
mieœci siê przy ul. Prawdziwka
2 i jest otwarty we wszystkie 
dni tygodnia, w godz. 10.00–
–18.00, ceny biletów: normal-
ny 7 z³, ulgowy 5 z³; dzieci do
lat 6 wstêp wolny. Na miejscu
jest tak¿e parking samochodo-
wy i bezp³atny rowerowy.

Agata Ballaun
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Wędrówki
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

POWSIN – kraina
słońcem i kolorem płynąca
Pocz¹tki Ogrodu Botanicznego datuje siê na 1
lipca 1974 roku. By³a to wówczas placówka
naukowo-badawcza przy Wydziale II Nauk Bio-
logicznych PAN. Naukowe œrodowiska War-
szawy d³ugo stara³y siê, aby utworzyæ w stoli-
cy du¿y i nowoczesny ogród botaniczny. Sta-
rania takie zainicjowane zosta³y przez profe-
sorów Romana Kobendzê i Boles³awa Hrynie-
wieckiego ju¿ w okresie miêdzywojennym. 

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

Ostatnie badania naukowe ujawni³y, ze piwo zawiera
¿eñskie hormony. Eksperyment przeprowadzono na
reprezentatywnej grupie stu mê¿czyzn. 

Aby sprawdziæ, czy rzeczywiœcie piwo zawiera ¿eñskie hormony,
ka¿dy z nich dosta³ jedenaœcie pó³litrowych butelek celem
wprowadzenia ich zawartoœci do organizmu. Czas badania wynosi³
ok. 3 godzin. Oto wyniki eksperymentu:

- u 75% stwierdzono zaburzenia myœlenia i mowy,
- 100% nie potrafi³o prowadziæ samochodu,
- u 90% zauwa¿ono tendencjê do tycia,
- 80% wpad³o w melancholiê i wybucha³o p³aczem o byle g³upstwo,
- 80% chcia³o wydaæ pieni¹dze na byle co,
- 75% trudno by³o zrozumieæ,
- 95% musia³o usi¹œæ, ¿eby opró¿niæ pêcherz. (m)
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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

Tu¿ po naszej publikacji
„Ta zdradziecka Zieleniecka”
rozpoczê³o siê frezowanie
nawierzchni alei. Zwiastowa-
³o to wyczekiwan¹ przez
wszystkich modernizacjê jez-
dni. Jednak pe³n¹ par¹ prace
ruszy³y w ubieg³y wtorek.
Kosztem przesz³o 5 i pó³
mln. z³. zostanie wyremonto-
wana jedna z najbardziej
dziurawych i wyboistych ulic
prawobrze¿nej Warszawy.
Modernizacja kilometrowej
arterii ³¹cz¹cej Sask¹ Kêpê
z Kamionkiem i Prag¹ Pó³-
noc potrwa do koñca paŸ-
dziernika. 

W tym czasie firma Strabag,
która wygra³a przetarg na wyko-
nanie robót dziêki temu, ¿e
przedstawi³a najtañsz¹ ofertê, do-

kona wymiany nawierzchni
i podbudowy ulicy, zrobi jej
odwodnienie, a po obu stronach
alei po³o¿y prawie 7 tys. metrów
kwadratowych chodników.
Wreszcie dzia³ania burmistrza
Pragi Po³udnie Mateusza Mroza,
który od kilku lat zabiega³ o re-
mont tej ulicy przynios³y oczeki-
wany efekt. Oczywiœcie tak po-
wa¿na inwestycja wi¹¿e siê tak¿e
z czasowymi utrudnieniami w ru-
chu. ZDM informuje, ¿e przez
ca³y czas remontu bêdzie mo¿na
korzystaæ z jednego pasa ruchu
alei w ka¿dym kierunku. Jednak
zwa¿ywszy, ¿e t¹ ulic¹ codzien-
nie przeje¿d¿a kilka tysiêcy sa-
mochodów korki s¹ nieuniknio-
ne. Dobrym rozwi¹zaniem dla
kierowców bêdzie objazd z ty³u
Stadionu Dziesiêciolecia (ul. So-
kol¹ i Wa³em Miedzeszyñskim)
lub ul. Miêdzyborsk¹ (ewentual-
nie Grenadierów) i al. Waszyng-
tona. rosa

Ma³ej Norwe¿ce, Wiktorii,
nie wystarczy³a trzymetro-
wa miarka, aby dok³adnie
zmierzyæ najwiêksz¹ dziu-
rê w jednej z alejek Parku
Skaryszewskiego. Nic dziw-
nego, skoro ta dziura ma
oko³o 4 m szerokoœci i 6 m
d³ugoœci! 

W Parku Skaryszewskim praktycz-
nie wszystkie alejki wymagaj¹ napra-
wy, ale ze wzglêdu na ogrom prac za-
pewne bêd¹ musia³y poczekaæ na rewi-
talizacjê. Jednak jedna z alejek czekaæ
nie powinna. Mowa o drodze prowa-
dz¹cej od ul. Miêdzynarodowej do Mu-
szli Koncertowej i stadionu KS Dru-
karz, czyli do miejsc, w których latem
odbywa siê wiele imprez. Prócz sta³ych
bywalców zagl¹daj¹ tu warszawiacy
z innych dzielnic, ludzie z ca³ej Polski
i obcokrajowcy. Bo imprezy s¹ ciekawe
i warte zaszczycenia (m.in. Cykl Kon-
certów Promenadowych, Letnie Kino
Plenerowe, imprezy zwi¹zane z obcho-
dami 80.-lecia KS Drukarz). Czy w te
letnie wieczory trzeba ze wstydu œwie-
ciæ oczami i oœwietlaæ goœciom drogê,
aby nie skrêcili sobie kostki w dziurach
znajduj¹cych siê w alejce? 

Na jednej z lipcowych sesji Rady
Pragi Po³udnie radny Adam Grzegrzó³-
ka pyta³ Zarz¹d Dzielnicy co mo¿na
zrobiæ, aby ZOM naprawi³ tê dró¿kê.

Burmistrz Mateusz Mroz przyzna³, ¿e
w³aœnie o to monituje Zarz¹d Oczy-
szczania Miasta. Niespe³na dwa tygo-
dnie póŸniej ZOM rozpocz¹³ prace na-
prawcze. Przed wejœciami do Muszli
Koncertowej i stadionu Drukarza zo-
sta³ wysypany ¿wir, a specjalny walec
utwardzi³ nawierzchniê. I prace sta-
nê³y. 

A w alejce pozosta³o jeszcze kilkana-
œcie dziur, które stanowi¹ niechlubn¹
atrakcjê parku. Rozmiarom tej najwiêk-
szej nie mog³a siê nadziwiæ nie tylko
ma³a Wiktoria, ale tak¿e jej mama, po-
chodz¹ca z Saskiej Kêpy Monika, która
do Norwegii wyemigrowa³a przesz³o
15 lat temu i chyba zapomnia³a na
czym polega polska rzeczywistoœæ.
Dziurawej rzeczywistoœci nie mog³a siê
tak¿e nadziwiæ Kasia ze Szwajcarii,
która Park Skaryszewski zwiedza³a
z Angelo, narzeczonym z Sycylii. Miê-
dzynarodowe towarzystwo z niedowie-
rzaniem sprawdza³o rozmiary dziury
(na zdjêciu). To wspomnienie z War-
szawy na pewno nie by³o mi³e. „Mie-
szkaniec” do³¹cza siê do apelu radnych
i Zarz¹du Dzielnicy: Drogi ZOM-ie,
wyremontuj tê alejkê do koñca! To nie
s¹ du¿e koszty, a lepiej nanieœæ parê ki-
logramów asfaltu, ni¿ najeœæ siê masy
wstydu...                                        ar

Szybsi od superexpressu!
Przez trzy tygodnie najwiêkszych letnich upa-
³ów przesz³o 40 rodzin z Rembertowa by³o po-
zbawionych wody. Rozgoryczenie mieszkañ-
ców narasta³o tym bardziej, ¿e na ulice stolicy
wyjecha³y polewaczki ch³odz¹ce asfalt, media
apelowa³y o wystawianie pojemniczków z wo-
d¹ dla wolno ¿yj¹cych zwierz¹t, a rodziny mie-
szkaj¹ niedaleko myjni samochodowej. 

W Warszawie wiele jest jeszcze gospodarstw, które nie s¹ ska-
nalizowane. Mieszkañcy maj¹ w³asne studnie lub korzystaj¹
z ogólnodostêpnych ujêæ wody. Tak te¿ jest z czêœci¹ rodzin mie-
szkaj¹cych w obrêbie ul. Ch³opickiego, Che³m¿yñskiej i Krobiñ-
skiej. 

– Nie jesteœmy pod³¹czeni do sieci poniewa¿ jak by³a budowana,
to nie by³o nas po prostu staæ na to, ¿eby ponieœæ koszty pod³¹cze-
nia – mówi Irena z ul. Che³m¿yñskiej. Takich osób w okolicy jest
wiêcej. – Ja mam studniê, ale od 2000 r. woda z niej nie nadaje siê
do spo¿ywania – Maria z ul. Ch³opickiego pokazuje ekspertyzê. 
– O 100 % przekroczone s¹ normy zawartoœci azotynów, a manga-
nu a¿ o 1800%! Na dowód fatalnej jakoœci wody jeden z mê¿czyzn
przynosi s³oik z wod¹ z w³asnej studni. Br¹zowo-szar¹ zawartoœæ
s³oika trudno nazwaæ wod¹. Dla kilkudziesiêciu rodzin z tej okoli-
cy, z Kawêczyna i Nowej Wygody, jedynym Ÿród³em, z którego
mog¹ czerpaæ przyzwoit¹ wodê jest niebieska pompa, która stoi
przy ul. Che³m¿yñskiej, tu¿ przy myjni samochodowej. To miejsce

wybrali, aby wyraziæ swój protest wobec zaistnia³ej sytuacji (na
zdjêciu).

– Korzystamy z tej pompy od pokoleñ – mówi¹ mieszkañcy. – Na-
gle, bez ¿adnego uprzedzenia, trzy tygodnie temu ujêcie wody zo-
sta³o zamkniête. Nie wiedz¹ dlaczego, ani na czyje polecenie. Jedni
mówi¹, ¿e dostêp do wody zamknê³a „gmina”, inni, ¿e „wodoci¹-
gi”. W ka¿dym razie problem jest powa¿ny, tym bardziej, ¿e w oko-
licy mieszka sporo osób starszych i dzieci. Kto siê o nich zatro-
szczy? Troszcz¹ siê sami: kupuj¹ wodê w sklepach, przywo¿¹ od
znajomych, od s¹siadów, ale na d³u¿sz¹ metê taka sytuacja jest nie-
mo¿liwa. Postanawiamy sprawdziæ, kto i dlaczego zamkn¹³ Ÿród³o
wody u zbiegu Ch³opickiego i Che³m¿yñskiej. Zaczynamy pytaæ
w ró¿nych urzêdach. Nastêpnego dnia do naszej redakcji dzwoni¹
rozradowani mieszkañcy. – Woda ju¿ jest! Dziêkujemy za to, ¿e siê
zajêliœcie naszym problemem! Jesteœcie szybsi od... superexpressu!
Co prawda nie wiemy, czy mieszkañcom chodzi³o o gazetê, która
podejmuje interwencje w tego typu sprawach, czy o rodzaj poci¹gu
(w koñcu mieszkaj¹ tu¿ przy torach kolejowych), ale cieszymy siê,
¿e sprawa zosta³a za³atwiona w tempie superexpressowym. Jeœli
nasze zainteresowanie pomog³o, to czujemy satysfakcjê, ale mamy
nadziejê, ¿e to troska o mieszkañców by³a g³ówn¹ przyczyn¹ po-
nownego uruchomienia ujêcia wody. Ada M.

Lepiej nanieść niż najeść

YYeess((tt))  rreemmoonntt  ZZiieelleenniieecckkiieejj!!
Yes! Yes! Yes! – chcia³oby siê krzykn¹æ na
widok prac budowlanych w Al. Zielenieckiej.
W ubieg³ym tygodniu rozpocz¹³ siê od daw-
na oczekiwany remont tej ulicy.

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

OOOOSSSSZZZZCCCCZZZZĘĘĘĘDDDDZZZZAAAAJJJJ    
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60 LA60 LAT TRADYCJIT TRADYCJI

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

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

Poradnia Chorób Sutka, 
Profilaktyki Przeciwnowotworowej

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

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

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

specjalisty onkologa

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

� Densytometrie – (ACHILLES PLUS) 
– badanie gêstoœci koœci

� Konsultacje onkologiczne

� Konsultacje endokrynologiczne

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

� Biopsje pod USG � Badania laboratoryjne

� Profilaktyka grupowa dla zak³adów pracy

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



MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    11111111

REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Stomatologia 
zachowawcza

� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe 

i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

� usuniêcie torbieli (resekcje)
� ekstrakcje: „ósemek“, 

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do Lekarzy 

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

Gorące problemy
Nie³atwo jest wytrwaæ w zdrowiu i dobrej kondy-
cji, gdy wszystko wokó³ a¿ skwierczy z gor¹ca.
Najtrudniej – dzieciom i osobom starszym.
O nich najbardziej powinniœmy siê troszczyæ. 

Interwencje lekarzy, nierzadko zakoñczone pobytem pacjenta
w szpitalu, w tym okresie wystêpowa³y podobne objawy i u star-
szych, i u maluchów: bóle i zawroty g³owy, os³abienie, omdlenia,
zas³abniêcia, apatia, bóle w klatce piersiowej. To przewa¿nie wynik
niepotrzebnego przebywania w pe³nym s³oñcu, odwodnienia lub
przegrzania. 

- Jak Pani ocenia okres upa³ów, z punktu widzenia szpitala?
– pytam Ordynatora Oddzia³u Pediatrii w Szpitalu na ul. Niek³añ-
skiej, dr Ma³gorzatê Zbroszczyk-Szczepaniak.

- Mieliœmy o wiele wiêcej zg³oszeñ pacjentów w SOR ( szpitalnym
oddziale ratunkowym), wiêcej dzieci te¿ zatrzymywaliœmy w szpita-
lu. Niepokoj¹ce objawy czêsto znika³y po nawodnieniu pacjenta. To
oznacza, ¿e problemy nie wynika³y z jakichœ chorób tylko ze zwyk³e-
go odwodnienia, przegrzania czyli przyczyny, której rozs¹dni rodzi-
ce mog¹ bez trudu zapobiec, oszczêdzaj¹c sobie i dziecku stresu
zwi¹zanego z hospitalizacj¹. 

Obserwujemy w tym upalnym okresie równie¿ nieco wiêcej
ostrych infekcji. S¹ to anginy, zapalenia gard³a, ropne katary, zapa-
lenia p³uc – choroby, które mog¹ byæ prowokowane gwa³townym
och³odzeniem organizmu. Szok termiczny sprzyja infekcjom bakte-
ryjnym. Natomiast mamy nieco mniej pacjentów na chirurgii i orto-
pedii – szaleñstwa sportowe, gdy ¿ar leje siê z nieba, nie s¹ tak
atrakcyjne.

- Jakie szczególne zalecenia warto przekazaæ opiekunom
dzieci i osobom starszym?

- Nale¿y przede wszystkim dbaæ o dostarczenie dziecku odpo-
wiedniej iloœci p³ynów (woda, herbata, soki) pamiêtaj¹c, ¿e w okre-
sie upa³ów zapotrzebowanie na p³yny mo¿e wzrosn¹æ nawet dwu-
krotnie. Warto zwróciæ uwagê, jak czêsto dziecko oddaje mocz
i w jakich iloœciach. W s³oneczne, gor¹ce dni przebywajmy wy³¹cz-
nie w cieniu, zw³aszcza w godzinach 10.00-16.00, dbaj¹c o prze-
wiewne, jasne nakrycie g³owy. W tych godzinach trzeba ograniczaæ
wysi³ek. Aktywne dzieci maj¹ z tym zaleceniem trudnoœci, ale jeœli
rower czy mecz, to rano lub po po³udniu. Konieczne jest stosowa-
nie kremów ochronnych z filtrem oraz kilkakrotne uzupe³nianie ich
warstwy w ci¹gu dnia, lecz nawet u¿ywanie ich nie pozwala na bez-
karne, d³ugie przebywanie na s³oñcu. Zwracam uwagê na to, ¿e
niebezpieczne jest zawsze przejœcie z ch³odu w upa³y i odwrotnie,
z upa³ów w ch³ody. 

Z dzieæmi jest nieco trudniej, ni¿ z doros³ymi. W gor¹ce dni po-
winny piæ dwukrotnie wiêcej, ni¿ zazwyczaj, i to p³yny w tempera-
turze pokojowej lub lekko sch³odzone. Zbyt zimne mog¹ powodo-
waæ problemy. W zwi¹zku z wypacaniem cennych sk³adników
(elektrolity!), koniecznie nale¿y je uzupe³niaæ jedz¹c du¿e iloœci su-
rówek, pij¹c soki warzywne, a zw³aszcza, z uwagi na potas, sok po-
midorowy.

Te same uwagi i zalecenia nale¿y odnieœæ i do osób starszych, i do
tych w sile wieku. Bez œwiadomie ustalonych, niez³omnych zasad
postêpowania w upa³y nie zawsze da siê zauwa¿yæ, ¿e nadci¹gaj¹
problemy. Czy to my zapanujemy nad naszymi organizmami w spie-
kotê czy te¿ upa³ bêdzie gór¹? To zale¿y tylko od nas! KaJa

AGYPTOS – SCHUDNIJ 
SZYBKO I ZDROWO!!!
AGYPTOS - Ju¿ po 1 zabiegu œrednia
utrata w obwodach cia³a (mierzony
w 18 punktach) wynosi 15-50 cm. Zazwy-
czaj jest on znacznie wiêkszy i wynosi
œrednio 25 - 50 cm. Rekordowe zmniej-
szenie obwodów cia³a to 108 cm po 1 za-
biegu!!! 

Zabieg ten stosujemy na ca³e cia³o. Li-
kwiduje nadmiar na poœladkach, udach,
brzuchu, ramionach, podwójnym pod-
bródku, szyi. Wspomaga leczenie wielu
chorób: alergie, reumatyzm, bezsennoœæ,
dolegliwoœci stawów i pleców, redukuje
obrzêki cia³a, ³agodzi dolegliwoœci mie-
si¹czkowe i klimakterium.

LETNIA PROMOCJA 
NA ZABIEGI AGYPTOS 

DO KOŃCA SIERPNIA! ! !

Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo
na naszej stronie 

www.medicalstudio.com.pl 
lub bezpoœrednio w gabinecie 

przy ul. Obarowskiej 21 
(wjazd od Szaserów). 

Tel. (022) 610 29 10

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

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

W pobli¿u lodowisko, 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

www.krynica.com.pl/zgoda/

- Czy zgadza siê Pan
z opini¹, ¿e aparaty s³uchowe
to urz¹dzenia drogie?

- Przede wszystkim aparaty
s³uchowe to w chwili obecnej
urz¹dzenia bardzo nowoczesne,
wykorzystuj¹ce w swej pracy
najnowsze zdobycze techniki,
np.: zaawansowan¹ technologiê
cyfrow¹. Mamy wiêc do dyspo-
zycji nowoczesny produkt, nie-
stety nie tak powszechny jak do-
bra konsumpcyjne typu sprzêt
RTV i AGD, a przez to oceniany
przez niektórych jako drogi
i niedostêpny, zw³aszcza dla
osób starszych. Jeœli jednak
spojrzeæ na to zagadnienie z per-
spektywy ostatnich 10 lat, to
okazuje siê, ¿e w 1996 roku je-
dyny dostêpny wtedy aparat cy-
frowy DigiFocus kosztowa³ trzy
razy wiêcej ni¿ oferowane dzi-
siaj cyfrowe aparaty s³uchowe.

- Co to oznacza?
- Oznacza to, ¿e zaawanso-

wane technologicznie cyfrowe
aparaty s³uchowe dostêpne s¹
dzisiaj w wielu modelach
i przedzia³ach cenowych i staæ
na nie prawie ka¿dego. Podsta-
wowe pytanie jest jednak inne:
czy traktuje siê taki zakup jako
inwestycjê we w³asne zdrowie.
Technologia cyfrowa dostarcza
bowiem wielu dodatkowych
korzyœci i daje mo¿liwoœæ opty-
malnego dopasowania do indy-
widualnych potrzeb pacjenta.
Aparaty cyfrowe mog¹ np. re-
dukowaæ niepotrzebne dŸwiêki,
takie jak ha³as otoczenia czy
sprzê¿enie, przy jednoczesnym

wzmocnieniu dŸwiêków mowy
itd. Za to wszystko warto i trze-
ba zap³aciæ.

- Co odpowie pan osobie,
która kategorycznie stwier-
dza: „Mnie na to nie staæ”?

- Proponujê najpierw poœwiê-
ciæ mniej wiêcej godzinê czasu
i umówiæ siê w punkcie audio-
protetycznym na bezp³atn¹
przymiarkê aparatu. Ró¿nica
w s³yszeniu bêdzie tak du¿a, ¿e
dana osoba zacznie powa¿nie
rozwa¿aæ zakup aparatu i szu-
kaæ Ÿróde³ jego finansowania.

- Proszê przybli¿yæ naszym
czytelnikom podstawowe
mo¿liwoœci w tym zakresie

- Po pierwsze ka¿dy ubezpie-
czony, u którego lekarz stwier-
dzi niedos³uch ma prawo do
czêœciowej refundacji zakupu
aparatu s³uchowego i wk³adki
dousznej przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Drugim Ÿród³em
dofinansowania takiego zakupu
jest pomoc oferowana pod pew-
nymi warunkami przez Powia-
towe Centra Pomocy Rodzinie.
I wreszcie - niektóre z firm ofe-
ruj¹ swoim klientom mo¿li-
woœæ sprzeda¿y ratalnej.

- Raty? Kojarz¹ siê z odset-
kami, ukrytymi op³atami
itd...

- Rzeczywiœcie, czêsto tak
w³aœnie postrzegamy zakup na
raty, ale ja myœlê raczej o przy-
jaznym systemie sprzeda¿y ra-
talnej pozbawionym ró¿nego
rodzaju „haczyków”. Firma
Oticon we wspó³pracy ze swoi-
mi przedstawicielami oraz ban-
kiem AIG opracowa³a i wpro-
wadzi³a taki w³aœnie system
sprzeda¿y ratalnej pod nazw¹
„Aparaty na raty”.

- Co ró¿ni go od typowej
sprzeda¿y ratalnej?

- Oferujemy naszym klien-
tom i pacjentom mo¿liwoœæ za-
kupu nowoczesnych aparatów
s³uchowych, roz³o¿onego na
okres 6 lub 12 miesiêcy, bez od-
setek, bez prowizji i bez pierw-
szej wp³aty. Oznacza to dla
wielu osób nie tylko szansê na
zaopatrzenie siê w niezbêdny
dla nich aparat s³uchowy, ale
daje realn¹ mo¿liwoœæ zakupu
aparatu z wy¿szej pó³ki ceno-

wej bez ryzyka
nadmiernego ob-
ci¹¿enia swojego
domowego bud¿e-
tu.

- Czy formalno-
œci poprzedzaj¹ce
otrzymanie takie-
go kredytu s¹
równie proste jak
jego warunki?

- Wystarczy do-
wód osobisty i za-
œwiadczenie o do-
chodach, kredyt
udzielany jest bez-
poœrednio w punk-
cie audioprotetycz-
nym, mniej wiêcej
w ci¹gu oko³o pó³
godziny od mo-
mentu wype³nienia
wniosku.

- Czy grono po-
tencjalnych na-
bywców apara-

tów s³uchowych jest tak du¿e,
aby uruchamiaæ preferencyj-
ny system sprzeda¿y ratal-
nej? 

- W samej Warszawie szacuje
siê liczbê niedos³ysz¹cych na
oko³o 200 tys. osób. Z tego
80% to osoby po 60 roku ¿ycia,
a wiêc emeryci. Sytuacja finan-
sowa tej grupy spo³ecznej po-
zostawia od lat wiele do ¿ycze-
nia, wiêc wydaje siê, ¿e system
„Aparaty na raty” spotka siê
z ich zainteresowaniem.

- Dziêkujemy za rozmowê.
Mamy nadziejê, ¿e podpowie
ona naszym czytelnikom lub
ich bliskim cierpi¹cym z po-
wodu niedos³uchu, jak sfinan-
sowaæ zakup aparatu s³ucho-
wego. 

- Dziêkujê i proszê pamiêtaæ,
¿e ubytek s³uchu jest o wiele
bardziej dostrzegalny ni¿ no-
szony na uchu aparat s³uchowy. 

AS 2006

ZAPRASZA W SIERPNIU NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
ORAZ DOBÓR APARATÓW S£UCHOWYCH OTICON

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

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

O akcji promocyjnej firmy Oticon i jej lokal-
nych dystrybutorów, maj¹cej u³atwiæ wszyst-
kim zainteresowanym osobom zakup dobre-
go aparatu s³uchowego rozmawiamy z pa-
nem Robertem Bugajem – dyrektorem finan-
sowym Oticon Polska Sp. z o. o.

APARATY 
NA RATY

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

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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Krzyżówka Mieszkańca Nr 16

POZIOMO: 1-A w piosence, nie daruje ci tej nocy. 1-J potocz-
nie o szpiegu. 2-E wpisana do paszportu. 3-A ¿ona Gorba-
czowa. 3-G szybki obrót dooko³a w³asnej osi. 4-E srebrna lub
z³ota przepaska na g³owie. 4-L ¿argon, gwara œrodowiskowa.
5-G masa do pieczêtowania listów. 6-A gafa, niezrêcznoœæ. 
6-K ukochana Tristana. 7-B najwiêkszy bank polski. 7-G
krewny w linii mêskiej. 8-D przecier owocowy. 8-J wielki za-
k³ad przemys³owy, wytwórnia. 9-F degustator win. 10-A imiê
¿eñskie. 10-H roœlina zielna, kwiatki polne i ogrodowe. 11-A
niezbornoœæ ruchów, uszkodzenie mó¿d¿ku i b³êdnika.12-H
œrodek owadobójczy na mole.13-A wygl¹d zewnêtrzny, pre-
zencja. 14-J wiêksza ni¿ strumyk. 15-E op³atek u¿ywany przy
mszy. 16-A pleciona bu³ka. 16-J lekcewa¿¹co o Francuzie.
PIONOWO: A-1 biblijna rzeka. A-11 cukierniczy bubel. B-6
gaz musztardowy. C-1 Z w ZHP. C-10 kasza, pokrewna gry-
ce. D-6 imitacja z³ota. E-1 faza ksiê¿yca. E-11 potocznie, zna-
na osobistoœæ. G-1 ³am w gazecie. H-2 opera Verdiego. H-7
alabaster. H-12 zimowy sprzêt sportowy. I-3 drapie¿na ryba

morska. I-9 czynny wulkan na Sycylii. J-1 przeci¹g³y szmer.
J-7 rodzaj fryzury. J-12 pasza dla koni wojskowych. K-5 ogon
lisa. L-1 powróz, rzemieñ. L-8 awantura, draka. £-4 gatunek
kawy brazylijskiej. £-12 wêgierska potrawa na gor¹co. M-1 si-
³a napêdzaj¹ca rakietê przez silnik. N-8 oprzêd jedwabnika.
O-1 film Felliniego. O-12 Mulk, pisarz indyjski („Kulis”).

opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w ter-
minie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie
krzy¿ówki Nr 5/06:”Im wiêkszy post tym wiêkszy apetyt”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Bo¿ena Maækuœ
z ul. Motorowej. Wa¿ne do 25 sierpnia br.

14-A 6-C 9-H 15-G 2-G 3-K 11-F 1-D 11-L 13-O 9-N 1-O 16-E

10-C 4-N 7-I 12-M 16-J 4-A 2-C 6-K 13-£, 14-K 2-M 4-J 2-L

Projektantem wszyst-
kich warszawskich ro-
gatek, utrzymanych

w stylu klasycystycznym by³
Jakub Kubicki. Powsta³y
one w latach 1816-1823 na
wszystkich przedmieœciach
stolicy. Wbrew pozorom
wcale nie by³y jednakowe,

chocia¿ s³u¿y³y tym samym
celom.

Wiêkszoœæ u podstawy mia-
³a prostok¹t, ale by³y te¿ okr¹-
g³e – przyk³ad stanowi³y niei-
stniej¹ce ju¿ rogatki Jerozo-
limskie. By³a te¿ rogatka nie-
parzysta, nie zachowana do
wspó³czesnoœci rogatka Bel-

wederska. Ta, nie mia³a swo-
jej pary, drugiego symetrycz-
nego budynku. Obok niej
umyka³ ponoæ z Pa³acu Bel-
wederskiego, w pierwszym
dniu wybuchu listopadowego
powstania, jego rezydent –
wielki ksi¹¿ê Konstanty
z ma³¿onk¹, Joann¹ Grudziñ-
sk¹, obdarzon¹ tytu³em ksiê¿-
nej £owickiej. Dla niego ów
architekt sto³ecznych rogatek
przystosowa³ Belweder.    

Wydaje siê, i¿ pierwszymi
rogatkami wzniesionymi
przez Jakuba Kubickiego by³y
rogatki Mokotowskie. Te dwa
parzyste, pó³okr¹g³e budynki,
wpisane kszta³tem w obwód
okr¹g³ego placu, na którym
stanê³y, nosi³ wówczas miano
Ronda Mokotowskiego. Cho-
dzi naturalnie o wspó³czesny
nam pl. Unii Lubelskiej. Wy-
budowane tu budynki rogat-
kowe powsta³y u pocz¹tku ul.
Pu³awskiej. Pomiêdzy nimi,
zainstalowany by³ szlaban,
z obu stron którego sta³y je-
szcze dwie drewniane budki
celnicze nazywane wtedy cel-
budami, przeznaczone dla po-
borców. Inkasowali oni op³aty
za przejazd granicy miasta
(tzw. kopytowe). W jednej
z rogatek urzêdowa³ dozorca
policyjny – przedstawiciel
Urzêdu Municypalnego
(miejskiego). Zajmowana
przez niego izba graniczy³a
z odwachem (lokalem warty
garnizonowej), biurem ko-
mendy miasta lub garnizonu,
a nawet aresztem. W drugiej
rogatce mia³ swoj¹ kancelariê
poborca podatkowy. Murowa-

ne budynki posiada³y charak-
ter reprezentacyjny.

Praga Po³udnie jest w tej
dobrej sytuacji, i¿ posiada za-
chowane do chwili obecnej
dwie parzyste rogatki miej-
skie, zwane tutaj rogatkami
Grochowskimi. Powsta³y one
w 1823 roku na zamówienie
w³adz miejskich. Równie¿ po-
miêdzy nimi sta³y jeszcze do-
datkowe celbudy rozdzielone
szlabanem. Jedna znalaz³a no-
we przeznaczenie i pe³ni rolê
Galerii Sztuki. Podobne Gro-
chowskim, by³y rogatki Wol-
skie, rozebrane niestety na po-
cz¹tku XX wieku dla posze-
rzenia ulicy Wolskiej. Mnie
pozosta³o zdjêcie wyciête
z ulubionego przeze mnie

„Tygodnika Ilustrowanego”
z fragmentem zaledwie jednej
rogatki Wolskiej.

Do bezsprzecznie najcie-
kawszych pod wzglêdem ar-
chitektonicznym nale¿a³y ro-
gatki Jerozolimskie, nazywa-
ne te¿ rogatkami Grójeckimi,
od nich bowiem wziê³a
póŸniej pocz¹tek ul. Grójec-
ka. Jak powiedzia³em na
wstêpie, powsta³y one w zu-
pe³nie nietypowym kszta³cie
- okr¹g³ym, czyli rotundo-
wym. Wielka szkoda, ¿e
i one zosta³y bezpowrotnie
rozebrane, mo¿e najpóŸniej,
bo w 1921 roku, ale jednak
zburzone. Zachowane
w mych zbiorach zdjêcie, po-
chodzi z nieocenionego „Ty-

godnika Ilustrowanego” –
z 1916 roku. 

Z punktu widzenia historii
miasta i jego rozwoju szkoda
tych obiektów. Mia³y swoisty
urok, mog³y i wspó³czeœnie
znaleŸæ dla siebie nowe prze-
znaczenie. Przed wojn¹ w jed-
nej z rogatek Mokotowskich
mieœci³a siê biblioteka miej-
ska, drug¹ wykorzystywa³ za-
rz¹d tramwajów miejskich. Po
wojnie tê sam¹ rogatkê, na
d³ugie lata przekszta³cono
w publiczn¹ toaletê, w dodat-
ku niezbyt luksusow¹. Tote¿,
gdy stosunkowo niedawno
znalaz³ siê inwestor, który j¹
przywróci³ dawnej œwietnoœci
i uczyni³ z niej urocz¹ restau-
racjê pod nazw¹ „Rogatka”,
ludzie omijaj¹ j¹ kojarz¹c
z wczeœniejsz¹, niefortunn¹,
aczkolwiek po¿yteczn¹ funk-
cj¹. A przecie¿ jej wystrój
uleg³ ca³kowitej metamorfo-
zie i nie powinno byæ skoja-
rzeñ z przesz³oœci¹, zw³a-
szcza, ¿e w pobli¿u, po za-
mkniêciu gro¿¹cego podobno
zawaleniem „SuperSamu”,
z barem Mac Donalds, nie ma
¿adnych lokali gastronomicz-
nych. Có¿, mieszkañców na-
le¿y zwolna oswoiæ ze zmia-
n¹, aby stali siê z przechodni
– konsumentami.    

Tadeusz Wł. Świątek 

Warszawskie
rogatki

ZAU£KI HISTORII

Sponsorem „Zau³ków historii” jest

PHF
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Warszawa – rogatka Grójecka przy Al. Jerozolimskich – rozebra-
na w 1921 roku.
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 BARAN 21.03-21.04
Nie wolno ci teraz odpuœciæ w sprawach finan-
sowych. Uwa¿aj na wydawan¹ gotówkê, za-
stanów siê dwa razy zanim coœ kupisz. S³uchaj
g³osu rozs¹dku i swoich bliskich, ich rady oka-
¿¹ siê bardzo cenne. W sprawach uczucio-
wych - stagnacja, w zawodowych, lepiej siê nie
wychylaæ. Gor¹cy okres w pracy i z³y humor
szefa najlepiej przeczekaæ, robi¹c tylko to, co
do ciebie nale¿y.

�� BYK 22.04-21.05
W potyczkach z zawodow¹ konkurencj¹ twoja
inteligencja mo¿e byæ gwarancj¹ zwyciêstwa.
Nowe pomys³y mog¹ okazaæ siê interesuj¹ce,
a tym samym twoje plany sprecyzuj¹ siê. Uni-
kaj sytuacji konfliktowych, które mog¹ dopro-
wadziæ do pogorszenia stosunków z najbli¿-
szymi. Teraz wymagany jest spokój i dystans
do ca³ego otoczenia. 

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Nie nale¿ysz do odludków, a sierpieñ przynie-
sie ci wyj¹tkowe o¿ywienie w sferze towarzy-
skiej. Nowe znajomoœci mog¹ siê staæ nowymi
etapami w twoim ¿yciu. Bêdziesz w œwietnej
formie, urlop zapowiada siê wspaniale. To wy-
marzony czas na mi³oœæ lub wakacyjn¹ przy-
godê. Zdaj siê na ³ut szczêœcia i to co mo¿e
przynieœæ ci los.

�� RAK 22.06-22.07
Teraz potrzebujesz wytchnienia i odmiany. B³y-
skawicznie zaaklimatyzujesz siê w najodleglej-
szym zak¹tku ziemi i poczujesz siê wreszcie
cudownie odprê¿ony. W drugiej po³owie sierp-
nia szykuje siê jakaœ ma³a niespodzianka, nie-
wykluczone, ¿e sam bêdziesz ni¹ mile zasko-
czony. Na razie ambitne plany od³ó¿ na bok.
Ciesz siê ma³ymi chwilami szczêœcia.

�� LEW 23.07-23.08
Twoje si³y witalne s¹ godne pozazdroszcze-
nia. Sierpniowe dni, a zw³aszcza noce nastra-
jaj¹ ciê romantycznie i twoje lwie serce za-
cznie têskniæ za upojnymi chwilami we dwoje.
Wykorzystaj ten czas maksymalnie, aby po-
tem nie ¿a³owaæ... ¿e ominê³o ciê coœ nie-
zwyk³ego. Zadbaj o swoje cenne zdrowie i po-
praw kondycjê.  

�� PANNA 24.08-23.09
Na myœl o pracy dostajesz gêsiej skórki? WeŸ
sobie wolne, tym bardziej, ¿e nie jest to dobry
moment na podejmowanie wa¿nych decyzji.
Mo¿esz siê pogubiæ. Potrzebujesz trochê cza-
su dla siebie, aby siê nad wszystkim zastano-
wiæ. WyjedŸ za miasto, „zgub” siê, odpocznij
od szarej codziennoœci i pod³aduj akumulatory
do dalszej pracy. 

�� WAGA 24.09-23.10
Spróbuj oprzeæ siê pokusie zaczynania kilku
spraw naraz, szczególnie, ¿e tak zmienna po-
goda niezbyt dobrze wp³ywa na podejmowanie
przez ciebie korzystnych decyzji. Skorzystaj
z tego, ¿e ¿ycie nie wymaga od ciebie zbyt
wiele, zrezygnuj na razie z ambitnych zamie-
rzeñ. Ciesz siê chwil¹, otocz przyjaznymi ludŸ-
mi i nie zaprz¹taj sobie g³owy niepotrzebnymi
myœlami. Zawsze mo¿esz liczyæ na swych nie-
zawodnych przyjació³. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Brakuje ci ostatnio refleksu, co mo¿e okazaæ
siê zbyt niebezpiecznie. Uwa¿aj zw³aszcza na
drodze, zachowaj ostro¿noœæ prowadz¹c sa-
mochód. Unikaj konfliktowych sytuacji. Twoje
obecne stosunki z partnerem przypominaj¹
beczkê prochu. Nie zaprósz ognia, jeœli nie
chcesz by twój spokój wylecia³ w powietrze!
W sprawach zawodowych bez wiêkszych 
zmian.    

�� STRZELEC 24.11-22.12
Jesteœ w bardzo dobrej formie. Leniuchujesz
na urlopie i cieszysz siê wspania³¹ pogod¹.
W g³owie masz pe³no pomys³ów, które bê-
dziesz chcia³ wykorzystaæ w potyczkach z za-
wodow¹ konkurencj¹. Przed tob¹ czas stabili-
zacji. Mo¿e warto wybudowaæ jak¹œ solidn¹
przystañ, która oprze siê ¿yciowym burzom?
Nie zaniedbuj swojego partnera, teraz bê-
dziesz mia³ okazjê, aby naprawiæ swoje wcze-
œniejsze b³êdy. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jeœli wyczerpuje ci siê akumulator, nale¿y go
pod³adowaæ. Warto pomyœleæ o ma³ym waka-
cyjnym odpoczynku. Warto te¿ zastanowiæ siê
nad wszystkim. Zrób bilans strat i zysków
w komfortowych warunkach. Od razu wypa-
dnie lepiej. Skup siê na sprawach najwa¿niej-
szych, odrzuæ dawne uprzedzenia i odnów sta-
re znajomoœci. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Jeœli planujesz za³atwienie wa¿nych spraw, nie
licz wy³¹cznie na swój wdziêk, choæ masz go
pod dostatkiem. Nawet w dobranych zwi¹z-
kach ma³e spiêcia wydaj¹ siê nieuniknione.
Uwa¿aj na skoki w bok! Niewielu z nas jest mi-
strzami kamufla¿u. 

�� RYBY 20.02-20.03
Jeœli bêd¹ przeszkody, nawet ich nie zauwa-
¿ysz. Mo¿esz za³atwiæ pracê, jak¹ bêdziesz
chcia³, a mo¿e intratne zlecenie? Warto te¿ po-
myœleæ o usamodzielnieniu siê. Sta³ym zwi¹z-
kom sierpniowe noce pomog¹ wyjœæ z mara-
zmu. Przygotuj siê na du¿e emocje!      Merlin

Komisja Wolska przy pracy: pp. Ryszard Machlejd – cz³onek ko-
mitetu rogatkowego, Edward Geialer – prezes komisji finanso-
wej, Moj¿esz Fischman – cz³onek komisji budowlanej, W³ady-
s³aw Strakacz – prezes komisji budowlanej, W³adys³aw Szrajber
- in¿ynier kieruj¹cy robotami, gospodarz i sekretarz komisji bu-
dowlanej, Marceli PrzeŸdziecki – cz³onek komisji budowlanej. 

„Tygodnik Ilustrowany” (1916 r.)  
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REKLAMA REKLAMA

Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

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

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

HOTEL

STRZY¯ENIE I PIELÊGNACJA

SKLEP – ARTYKU£Y DLA ZWIERZ¥T

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

P£ATNOŒÆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Przykre sytuacje
(np. pogryzienie),
z jakimi cz³owiek
mo¿e mieæ do czy-
nienia, niejednokrot-
nie wynikaj¹ z braku
zrozumienia zacho-
wania siê zwierzê-
cia, jego zwyczajów,
nawyków i nazwijmy

to „wrodzonych cech genetycznych
charakteru” danej rasy psa.

Inaczej przecie¿ zachowuj¹ siê owczarki lu-
bi¹ce na spacerach „zaganiaæ” pozosta³e psy,
a niekiedy wrêcz nawet swojego w³aœciciela.
Inaczej np. doberman, który nie pozwoli obce-
mu nawet dotkn¹æ rzeczy nale¿¹cej do swojego
pana. Jeszcze inaczej psy ras myœliwskich,
które najpierw „wystawiaj¹” pokazuj¹c intere-
suj¹c¹ je rzecz, a nastêpnie skradaj¹c siê do
niej ostro¿nie, podchodz¹.

Zrozumienie i przewidywanie
Zrozumienie i przewidywanie zachowania

siê psa nie nale¿y do rzeczy ³atwych. Umo¿li-
wia jednak unikn¹æ ekstremalnych, nieprzy-
jemnych, a nawet groŸnych sytuacji. Obserwu-
j¹c dowolnego psa podczas spaceru w wiêk-
szoœci przypadków mo¿emy na pierwszy rzut
oka okreœliæ, czy pies jest zdyscyplinowany,
karny i zrównowa¿ony. Taki pies porusza siê
swobodnie i z majestatem. Pyszczek psa jest
rozluŸniony – sprawiaj¹cy wra¿enie uœmiecha-
j¹cego siê. Jêzyk mo¿e byæ leciutko wysuniêty,
ró¿owy, wilgotny. Spojrzenie psa jest radosne,
zwierzê ma postawione uszy. 

Nieco inaczej zachowywaæ siê bêdzie pies
maj¹cy ochotê na zabawê. Ten z kolei bêdzie
czêsto podskakiwa³ i k³ad³ siê na przednich
³apkach. Czêsto ma lekko podniesiony zad
i merda radoœnie ogonkiem, niejednokrotnie
przy tym podszczekuj¹c. Jêzyk psa mo¿e byæ
lekko wysuniêty, ró¿owy. Zwierzê ma bystre
rozbawione spojrzenie. Zapraszaj¹cy do zaba-
wy pies czêsto popiskuje, szczeka lub nawet
przyjaŸnie powarkuje.

Nastawienie przyjazne
Psy czêsto manifestuj¹ wobec ludzi swoje

poddañstwo, przywi¹zanie, uleg³oœæ i ca³kowi-
te oddanie. Przysiaduj¹ wówczas na tylnych
³apkach lub nawet k³ad¹ siê na pod³odze.
W miarê zbli¿ania siê rêki do psa ten próbuje j¹
polizaæ. Jeœli w tym momencie pies poczuje

siln¹ osobowoœæ cz³owieka manifestuje mu
swoj¹ zupe³n¹ uleg³oœæ i podporz¹dkowanie. 

K³adzie siê wówczas na grzbiecie, b¹dŸ na
boku, podnosi tyln¹ ³apkê ods³aniaj¹c brzu-
szek. G³owa psa jest wyprostowana ods³aniaj¹c
gard³o, zaœ pies wyraŸnie unika kontaktu wzro-
kowego z cz³owiekiem. 

Przyjêcie takiej pozycji przez psa to chêæ
przekazania cz³owiekowi: „nie rób mi nic
z³ego, ca³kowicie ci ufam, jesteœ moim w³ad-
c¹”. Dopiero po pewnym czasie, kiedy pies
nabierze pewnoœci, ¿e nie grozi mu nic z³ego
ze strony cz³owieka, unosi g³owê, patrz¹c
ufnym wzrokiem. Czêsto po tak stresuj¹cym
dla psa przejœciu, próbuje on odreagowaæ za-
praszaj¹c cz³owieka do zabawy. Niestety, nie
zawsze mamy do czynienia z przyjaŸnie i ule-

gle nastawionymi psami. Agresywne osobni-
ki to g³ówna przyczyna k³opotów, zmartwieñ,
a nawet tragedii w kontaktach pomiêdzy psa-
mi i ludŸmi. Agresja psa mo¿e byæ wywo³ana
ró¿nymi czynnikami. St¹d te¿ wyró¿niæ mo¿-
na: agresjê bojaŸliw¹, agresjê dominuj¹c¹,
agresjê obronn¹ i tzw. agresjê w stosunku do
innych psów.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿!
Spróbuj zrozumieæ psa cz. I

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski

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

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

sobota: 9.00-14.00, 
niedziela: umówione wizyty

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

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

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

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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

TAPICERRadio 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

� Listy do redakcji �
Witam Szanown¹ Redakcjê,

Mieszkam na ulicy Bia³o-
wieskiej, i niestety zmuszona
jestem korzystaæ z k³adki pro-
wadz¹cej do Radwaru przy
ulicy Ostrobramskiej prawie
codziennie. O tej k³adce, za-
rdzewia³ej i ledwo siê trzy-
maj¹cej, to wszyscy zapo-
mnieli. Wasza redakcja z te-
go, co wiem znajduje siê nie-
daleko, proszê Was zróbcie
coœ, nag³oœnijcie sprawê, bo
tam strach chodziæ po niej,
znów musi siê staæ coœ z³ego,
¿eby w³aœciciele owej k³adki
przypomnieli sobie o niej.
W zimie mo¿na siê na niej za-
biæ, w deszcze, ochlapaæ nie-
Ÿle, a tak normalnie to mo¿na
wywin¹æ or³a, na co dzieñ,
bo wystaj¹ tam metalowe
czêœci, asfalt, czy coœ w tym
rodzaju, jest po prostu dziu-
rawy, a wielka luka w porê-
czy umo¿liwia wypadniêcie
ma³ego dziecka, a ju¿ naj-
wiêkszy horror, to przejœcie
k³adki z wózkiem dzieciêcym,
moja córka ma 5 lat, jest nie-
pe³nosprawna, (niewidoma,
nie chodzi) jak wjechaæ na
t¹ budz¹c¹ strach k³adkê, to
tylko matki z dzieæmi, ludzie
starsi wiedz¹, nie mówi¹c
o innych, którzy po prostu
w wypadku niepe³nospraw-
nych nie maj¹ ¿adnych szans
(ludzie niewidomi). 

Je¿eli nie ma pieniêdzy na
k³adkê to niech zrobi¹ pasy,
a niech nie œwiruj¹ dziwnymi
pracami na tej k³adce. Dzi-
wiê siê, bo ta k³adka nie
wiadomo kiedy by³a remon-
towana i owszem czasami
kogoœ na niej widaæ, ale to
s¹ tylko pozory pracy, któr¹
siê na niej wykonuje. Trage-
dia, dopiero musi siê wyda-
rzyæ, ¿eby w³aœciciel k³adki
sobie o niej przypomnia³.
Tym bardziej, ¿e prowadzi do
Zak³adu Pracy Radwar,
przystanku autobusowego,
który posiada wiele linii.
Proszê o pomoc, bo jestem
bardzo przejêta t¹ sytuacj¹
k³adki, która pamiêta swój

ostatni remont mo¿e za króla
Sasa.

mieszkanka 
(dane do wiadomoœci redakcji)

* * *

Droga redakcjo,
W lipcu na skrzy¿owaniu

przy urzêdzie dzielnicy Pra-
ga Po³udnie dosz³o do ko-
lejnego tragicznego wypad-
ku samochodowego. Znowu
s¹ ciê¿ko poszkodowani lu-
dzie, znowu zniszczone sa-
mochody. Wypadki w tym
miejscu zdarzaj¹ siê na-
gminnie. 

Przynajmniej kilka razy
w tygodniu dochodzi do
st³uczek, a kilka razy w mie-
si¹cu ciê¿ko poszkodowani
s¹ ludzie. Pracujê w budyn-
ku urzêdu i podobnie, jak
wiêkszoœæ pracowników
dzieñ w dzieñ zamieramy
z przera¿enia s³ysz¹c pisk
opon - czy znowu ktoœ zgi-
nie?(…) Naszym zdaniem
rozwi¹zanie problemu jest
jedno - nale¿y zakazaæ skrê-
tu w lewo z ulicy Grochow-
skiej (kierunek w stronê
Ronda Wiatraczna) w ulicê
Terespolsk¹ lub postawiæ
tam dodatkowe œwiat³a dla
skrêcaj¹cych w lewo. 

W tej chwili sytuacja w tym
miejscu jest taka, ¿e oznako-
wanie ulicy oraz œwiat³a nie
daj¹ mo¿liwoœci w ¿adnym
momencie bezpiecznego skrê-
tu w lewo, tym bardziej, ¿e do-
datkowym utrudnieniem jest
lokalizacja przystanków tram-
wajowych skutecznie ograni-
czaj¹cych widocznoœæ. Na
wczeœniejszych skrzy¿owa-
niach z ulic¹ Grochowsk¹ (ul.
Lubelska i Goc³awska) spra-
wa ta zosta³a rozwi¹zana
i wypadki tam siê nie zdarzaj¹
- a wiêc jednak mo¿na!
W imieniu swoim oraz, jak
myœlê, innych mieszkañców
dzielnicy bardzo proszê o in-
terwencjê. 

Z powa¿aniem 
K. Szeryñska

* * *

Dzieñ dobry, jestem mie-
szkañcem Pragi, a dok³adnie
budynku przy ul. Podskarbiñ-
skiej 6 po niedawnym, tak
zwanym liftingu. Chcia³bym
opisaæ, a raczej porównaæ
wykonanie budynku naszego
to znaczy (Podskarbiñska 6)
oraz budynku (Kobielska 88),
o którym w ostatnim nume-
rze pisaliœcie).

Moje porównanie jest takie,
¿e w naszym budynku po pra-
wie roku czasu od remontu za-
czynaj¹ pojawiaæ siê usterki
budowlane.

Po pierwsze, to, ¿e schodek
wejœciowy nie zosta³ wykona-
ny, tylko zostawiony stary
i pokrusza³y (pani w admini-
stracji powiedzia³a, ¿e schod-
ka nie by³o w projekcie, œmie-
szne prawda).

Po drugie, farba elewacyj-
na zaczyna siê wybielaæ. To
jest coœ nie tak, jeszcze nie ma
nawet roku od remontu, dlate-
go chcia³bym, aby pañstwo
siê zainteresowali t¹ spraw¹,
bo my jako mieszkañcy nie
mo¿emy nic wskóraæ. Chodze-
nie do naszego ADM jest
pró¿ne i nie widaæ ¿adnych
rezultatów. Np. drzwi wej-
œciowe opuœci³y siê w tym ro-
ku z zawiasów, gdy mie-
szkañcy zg³osili tê usterkê, to
pani z dzia³u technicznego
powiedzia³a, ¿e to mieszkañcy
sami zdewastowali te drzwi,
ale by³ specjalista, który
orzek³, ¿e takie drzwi nie
nadaj¹ siê na drzwi wejœcio-
we do klatki, poniewa¿  nie s¹
do tego przystosowane. 

Np. w bloku obok od razu
wstawili metalowe, ma³o tego
np. u mnie w mieszkaniu, jak
za³o¿yli jednoskrzyd³owe
okna to w ogóle siê nie chc¹
otwieraæ, bo siê opuœci³y. Po
prostu s¹ za ciê¿kie. Mamy
nadziejê, ¿e pañstwo zajm¹
siê nasz¹ spraw¹ i pomog¹
nam j¹ rozwi¹zaæ.

Z powa¿aniem J.N. 
(dane do wiadomoœci redakcji)

INSTALACJE
SANITARNE
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

MAMATERIAŁTERIAŁY Y 
BUDOWLANEBUDOWLANE

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
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KUPIĘ

�� AAAA Pocztówki, znacz-
ki, monety oraz inne
przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84
�� ANTYKI - meble, obrazy,
zegary, pocztówki, znaczki
oraz monety i inne
przedmioty. 

Tel. 022 610-33-84; 
0601-235-118

� Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. 

Tel. 022 831-36-48

SPRZEDAM

� Magiel elektryczny. 
Tel. 022 610-30-01 

po 19.00
�Meble kuchenne z ekspozy-
cji, tanio – Czerniakowska 58. 

Tel. 022 840-54-70 
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 0606 742 822

MEDYCZNE

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

Tel. 022 870-14-44
� NZOZ „Mój Lekarz” za-
prasza: internista, kardiolog,
medycyna pracy, neurolog,
okulista, onkolog, ortopeda,
analizy, szczepienia, EKG,
Esperal, fizykoterapia. Cen-
trum Handlowe Szembeka ul.
Zamieniecka 90 

Tel. 022 333-21-05

NAUKA

� 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/do wynajęcia

� Ateñska, 1-pokojowe, II
piêtro, meble, spokojna okoli-
ca – dla 1 osoby, cena 900
z³otych. Tel. 0605-914-260
� Warsztat – magazyn wolno
stoj¹cy 50 m kw., si³a, gaz,
prysznic - Rembertów. 

Tel. 022 611-85-86
� Poszukujê placu pod konte-
ner w rejonie ul. Czapelskiej. 

Tel. 022 499-20-62; 
0889-134-972

NIERUCHOMOŚCI/ wynajmę

� Zainteresowanemu ga-
ra¿/magazyn o powierzchni
20 m kw. w Rembertowie. 

Tel. 0506-518-107

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Mieszkanie 1 –pokojowe
do 130 tys. z³otych na Gro-
chowie. Tel. 0602-337-176

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Gara¿ murowany 18 m kw.,
ul. Makowska przy szpitalu. 

Tel. 022 610-27-82
� Lub wynajmê gara¿ przy ul.
Chrzanowskiego, za baz¹
MPT. Tel. 0600-007-205
� Lub wynajmê dom 100
m kw., z dzia³k¹ 2000 m kw.
Józefów k/Otwocka. 

Tel. 022 789-47-85; 
0609-529- 816

� Lub wynajmê pawilon han-
dlowo-us³ugowy 30 m kw.,
1600 z³ – op³aty, Goc³aw. 

Tel. 022 613-63-53; 
0691-383-343

� Mieszkanie 1-pokojowe
36,65 m kw., Kobielska. 

Tel. 0602-337-176

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Kwaterunkowe po remon-
cie, 1 pok., z kuchni¹ i ³azien-
k¹, 32 m kw., I piêtro, ogrze-
wanie gazowe, na dwa pokoje

z widn¹ kuchni¹, ³azienk¹,
balkonem – Praga Po³udnie.
Mo¿e byæ zad³u¿one. 

Tel. 022 870-50-93; 
0510-205-525

DAM PRACĘ

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

022 826-23-15
� Agencja Ochrony zatrudni
mê¿czyzn z Pragi do lat 50.
„Amra” ul. Sosnowskiego 1
tel. 022 643-80-99 w godz.
9.00-14.00 
� Firma z bran¿y us³ug ko-
munalnych zatrudni kierow-
ców z kat. C+E. 

Tel. 022 750-93-13
� Poznam samotn¹ emerytkê,
mieszkaj¹c¹ w pobli¿u ul. Pa-
ca do okresowego gotowania
dla 1 osoby. 

Tel. 022 810-12-03
� Zostañ konsultantk¹ Orifla-
me. Warto. 

Tel. 022 617-74-67

SZUKAM PRACY

� Mycie okien, sprz¹tanie. 
Tel. 022 815-27-05

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 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 

� 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

RÓŻNE

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

Tel. 0888-708-650
�� Gara¿e blaszane, wiaty –
od 1500 z³. Producent –
transport – monta¿ – gratis.
Raty. Tel. 022 760-64-42; 

0889-003-406
� Konsultacje dotycz¹ce
zwrotu, zasiedzenia, reprywa-
tyzacji nieruchomoœci dekre-
towych - siedziba UPR ul.
Nowy Œwiat 41, pon.
i czwartki 15.00-17.00. 

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

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

501 550 975
RAMKA
� Opieka nad grobami
w Warszawie – tanio i soli-
dnie. Tel. 0500-336-607

USŁUGI

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

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

� Alarmy, kamery, sieci kom-
puterowe. Tel. 0501-123-967
�� 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
� Anteny SAT TV, kamery –
24 h. Tel. 0602-396-976
� 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
� Domofony – naprawa,
monta¿ i konserwacja. 

Tel. 022 612-92-70; 
0601-93-68-05

�� Elektryczne. 
Tel. 022 615-58-13; 

0504-61-88-88
� Elektryczne. 

Tel. 022 810-29-77
� Elektryk. 

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

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

0502-443-826
� FOCUS SERVICE - 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

�� 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
� Kolorowa odzie¿ robocza –
producent. Obuwie, rêkawice,
fartuchy, odzie¿ dla gastrono-
mii, odzie¿ dla agencji ochro-
ny. P.P.H.U. Pirat, ul. Che³m-
¿yñska 158; 04 - 464 W-wa.

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

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

022 610-05-30; 0604-910-643
� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 022 615-76-97; 

0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

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

� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 
Tel. 022 612-01-95

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

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

� Naprawa pralek, AGD, in-
stalacje elektryczne. 

Tel. 022 612-92-70; 
0601-93-68-05

�� 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 

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

Tel. 0691-040-034
� Remonty – wykoñczenia
wnêtrz – solidnie, terminowo,
pe³en zakres robót. 

Tel. 0607-996-827; 
(023) 692-61-34

Skup Czapelska. Aktualna
cena puszek ALU 5 z³./kg
(7.00-20.00) Tel. 022 499-
20-62 � cena z innym towa-
rem
RAMKA
Skup Czapelska – nieodp³at-
nie odbiera zu¿yty sprzêt
AGD, z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic.
Tel. 022 499-20-62 (7.00-
20.00)
� Studnie. Tel. 022 789-33-89
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy,
kuchnie, szafy, pawlacze i in-
ne. Tel. 0 22 810-38-04; 

0602-126-214
�� Tapicerskie. 

Tel. 022 612-53-88
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en
zakres – dla firm, osób pry-
watnych. Rachunki. Tanio,
solidnie, szybko. Tel. 0507-
080-611
�Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
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; 
0 22 497-98-80;

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

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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REKLAMA REKLAMA

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)
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REKLAMA REKLAMA

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:

DOROŒLI: DIABETOLOG �� CHIRURG NACZYNIOWY �� DERMATOLOG �� OKULISTA �� ORTOPEDA �� UROLOG ��
LARYNGOLOG �� KARDIOLOG �� ALERGOLOG �� NEUROLOG �� GINEKOLODZY

DZIECI: ALERGOLOG �� LARYNGOLOG �� OKULISTA �� NEUROLOG �� GINEKOLOG �� SPECJALISTA REHABILITACJI 
�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych) �� DERMATOLOG

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

�� Poradni 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


