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Miss 
prababæ

Najwa¿niejszy by³ pomys³ -
powiadaj¹ o pocz¹tkach swej
dzia³alnoœci biznesmeni, mi-
lionerzy. Odnoszê wra¿enie,
¿e coraz wiêcej Polaków zaa-
daptowa³o tê dyrektywê do
skoku na kieszenie innych
osób. Bo czy¿ nie jest fanta-
stycznym przedsiêwziêciem
zrealizowanie czegoœ na
koszt innych ludzi?

Najlepiej znaj¹ to redakcje
wielkonak³adowych pism.
Zg³asza siê cz³owiek i mówi:
organizujê imprezê, piêknie,
bêdziemy wybieraæ (dajmy na
to) miss prababæ. No dobrze
proszê pana, a ma pan na to
pieni¹dze? 

Ja nie - ale maj¹ sponsorzy.
A oni s¹? Bêd¹ jak napiszecie
o nich, najlepiej w kilku arty-
ku³ach. Ok. A salê, orkiestrê,
nag³oœnienie pan ma? A kan-
dydatki na miss prababæ? 

Jeszcze nie, ale jak zacznie-
cie pisaæ o imprezie, to kandy-
datki zaczn¹ same siê zg³a-
szaæ, no i z artyku³ami bêdê
móg³ zacz¹æ chodziæ do wyko-
nawców, muzyków i pokazy-
waæ im, ¿e impreza w toku, na
pewno przyjd¹ widzowie, bo
prasa ju¿ o tym pisze, wiêc
z biletów siê rozliczymy...

Nie ³¿e, tak to naprawdê wy-
gl¹da. Trzy czwarte takich im-
prez oczywiœcie nie dochodzi
do skutku, a pozosta³e wygl¹-
daj¹ tak jak wygl¹daj¹: widzo-
wie wychodz¹ w poczuciu, ¿e
zostali oszukani. Ani nie ten
kaliber wykonawców, ani ten
obiecywany poziom imprezy,
ani te atrakcje, co mia³y byæ. 

Organizator nie traci rezonu:
no tak, pierwsze koty za p³oty,
za rok to dopiero bêdzie im-
preza...

I biegnie na zaplecze poli-
czyæ, ile zarobi³ na tym nieuda-
nym (dla widzów i uczestni-
ków) wieczorze. Piszê to
w kontekœcie trwaj¹cej kampa-
nii wyborczej. Na pewno poja-
wi siê sporo komiwoja¿erów,
którzy obiecaj¹ nam nowy
œwiat, tylko nie dodaj¹, ¿e mo-
¿e on jedynie powstaæ za na-
sze pieni¹dze. Cuda owszem
siê zdarza³y, ale to by³o bardzo
dawno temu. I nie na pewno.

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

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

z Hann¹
Gronkiewicz-Waltz
i Kazimierzem
Marcinkiewiczem

ssssttttrrrr....     2222
� U schy³ku

kadencji
ssssttttrrrr....     6666    iiii 11111111

� Rembertów da siê
lubiæ ssssttttrrrr....     7777

� MIESZKAÑCY
Andrzej
Grabowski

ssssttttrrrr.... 8888
� Parkingowy

koszmar ssssttttrrrr.... 9999

� Mieszkañcu
pomó¿ ssssttttrrrr.... 11110000

� Po burzy na
Goc³awiu ssssttttrrrr.... 11113333

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

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

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

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

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

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

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

022 870 27 17

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

To by³ tzw. trudny s¹siad –
mówi¹ o nim mieszkañcy
bloku przy ulicy Œwiêto-
s³awskiej na Grochowie.

Agresywny, nerwowy. Ci¹gle zwra-
ca³ uwagê dzieciom, zaczepia³ ludzi, wy-
wo³ywa³ awantury. Przez ca³e lata mie-
szka³ tylko z mam¹, gdy ona zmar³a - ju¿
sam. Nikomu nie otwiera³ drzwi, ma³o
kto u niego bywa³. Nie wpuszcza³ pra-

cowników administracji, nawet dzielni-
cowego przyjmowa³ na korytarzu. Okaza-
³o siê, ¿e mieszkanie mia³ zamienione
w prawdziwy arsena³ broni. Gdy 64-letni
Andrzej G. przez kilka dni nie wychyla³
nosa ze swojego mieszkania, s¹siedzi za-
czêli podejrzewaæ, ¿e coœ mog³o siê staæ.
Zawiadomili dozorcê, a ten policjantów.
Za³oga patroluj¹cego okolice samochodu
zasta³a za drzwiami jego mieszkania na
trzecim piêtrze g³uch¹ ciszê.

Wezwano stra¿aków, którzy przy u¿y-
ciu wysiêgnika, przez okno dostali siê do
lokalu. Mê¿czyzna nie ¿y³, wygl¹da na
to, ¿e zmar³ z przyczyn naturalnych.

Gdy stra¿acy i wezwany lekarz badali
zw³oki gospodarza mieszkania, policjan-
ci przecierali oczy ze zdumienia. 
Mieszkanie wygl¹da³o jak zbrojownia.
Odnaleziono... piêæ karabinów maszyno-
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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

DOM jak
ARSENAŁ

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

Warszawa
ul. Saska 8/91,  
tel./fax 617−31−66
ul. Rejowiecka 12, 
kom. 0501 733 468
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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
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ul. Witolińska 43 Warszawa−Grochów 
(naprzeciwko Biedronki na ty³ach AutoWitolin HONDA) 

pon.–pt. 9–19, sob. 9–15
(0 22) 612 13 40 (0 22) 424 64 35

www.komissezam.pl   e-mail: biuro@komissezam.pl

Jestem z Pragi
„Mieszkaniec” rozmawia z prof.
Hann¹ Gronkiewicz-Waltz, pos³an-
k¹ RP, kandydatk¹ na Prezydenta
m.st. Warszawy, mieszkank¹ dziel-
nicy Wawer.

- Od kiedy mieszka Pani na Pradze? 
- Urodzi³am siê 4 listopada 1952 roku w Szpi-

talu Praskim pw. Przemienienia Pañskiego.
W pierwszym samodzielnym mieszkaniu na Pra-
dze Po³udnie zamieszka³am w 1978 roku. Mie-
szka³am w nim 17 lat. By³am zwi¹zana z komite-
tem obywatelskim„Solidarnoœæ” na Pradze Po³u-
dnie. Obecnie od 11 lat jestem mieszkank¹ Waw-
ra.

- Prawa strona Warszawy to tereny, przez
które biegn¹ g³ówne trasy wylotowe na
wschód. Jaki ma Pani pomys³ na odkorkowa-
nie naszych dzielnic?

- Wszyscy mamy nadziejê, ¿e zasadnicz¹ po-
prawê przyniesie budowa dwóch odnóg II linii
metra, które w istotny sposób poprawi¹ dojazd
z Goc³awia oraz Bródna, wielkich osiedli mie-
szkaniowych. Konieczna jest tak¿e budowa Trasy
Olszynki Grochowskiej na przed³u¿eniu Trasy
Siekierkowskiej. Trzeba te¿ wybraæ jeden z wa-
riantów domkniêcia „ma³ej obwodnicy” - ale tak,
by nie naruszyæ ¿ywotnych interesów okolicz-
nych mieszkañców.

- Czy widzi Pani mo¿liwoœæ doprowadzenia
do wykorzystania infrastruktury PKP w po³¹-
czeniu z transportem miejskim?

- Oczywiœcie, mamy w Warszawie bardzo do-
br¹ sieæ linii kolejowych, które musimy wykorzy-
staæ jako bardzo skuteczny œrodek transportu. Mo-
wa tu m.in. o linii wawerskiej, bia³o³êckiej czy tej
do Rembertowa. Docelowo zamierzamy utworzyæ
system Szybkiej Kolei Miejskiej, który oplecie ca-
³¹ Warszawê ³¹cz¹c czystoœæ, bezpieczeñstwo
i czêstoœæ kursowania metra z rozleg³¹ sieci¹ linii
kolejowych. Chcemy by mieszkañcy dzielnic
„wianuszka” mogli szybko i wygodnie dojechaæ
do centrum kolej¹. W moim programie kwestia in-
tegracji SKM, WKD i Kolei Mazowieckich jest
bardzo dok³adnie opisana. Zaprezentowa³am sy-
stemowy projekt integracji ca³ej komunikacji szy-
nowej i traktujê go jako absolutny priorytet.

- Jak zamierza Pani przyspieszyæ budowê
kolejnych mostów, a w szczególnoœci po³udnio-
wego i pó³nocnego?

- Jak wiadomo budowa opóŸnia siê nie z powo-
du braku pieniêdzy, lecz z uwagi na b³êdy urzê-
dników. Konieczne s¹ wiêc reformy samego apa-
ratu urzêdniczego, m.in. poprzez motywacyjny
system wynagradzania zale¿ny od jakoœci pracy.
Przetargi musza byæ przygotowane perfekcyjnie.
Kuleje te¿ wykup gruntów pod trasy dojazdowe.
Przecie¿ lokalizacja mostów znana jest wiele lat
naprzód. Dlaczego wykup zaczyna siê tak póŸno
i potem blokuje ca³¹ budowê?

- Pani Profesor, Warszawa, a praska czêœæ
miasta w szczególnoœci odwrócona jest ty³em

do Wis³y. To ewenement na skalê œwiatow¹.
Czy ma Pani wizjê, jak to zmieniæ?

- Prawy brzeg Wis³y to przyrodniczy i krajo-
brazowy unikat. Niestety jego potencja³ jest ca³-
kowicie niewykorzystywany. M. in. po to wiel-
kim nak³adem œrodków d¹¿ymy do oczyszczenia
Wis³y, by mog³a ona s³u¿yæ warszawiakom jako
miejsce rekreacji. Nie potrzeba do tego bardzo
du¿o pieniêdzy, tylko pomys³u i zapa³u. Jest tam
miejsce na pla¿e, korty tenisowe, œcie¿ki rowero-
we, kawiarenki, przystanie dla ³odzi. S³owem,
kiedy tylko pozwala na to pogoda Wis³a powinna

byæ jednym z ulubionych miejsc wypoczynku dla
mieszkañców stolicy. Tak jak to mia³o miejsce
przed wojn¹.

- Jaki ma Pani pomys³ na poprawê poczucia
bezpieczeñstwa naszych mieszkañców?

- Mamy bardzo dobry program poprawy bez-
pieczeñstwa w mieœcie. Jego g³ówne za³o¿enia
to utworzenie Centrum Koordynacji Ratunko-
wej, rozbudowa sieci monitoringu, œcis³a wspó³-
praca Policji i Stra¿y Miejskiej a tak¿e wspó³-
praca z mieszkañcami w zwalczaniu drobnej, lo-
kalnej przestêpczoœci. Proponujemy sprawdzone
i skuteczne rozwi¹zania. Wiêcej na ten temat
oraz kwestie poruszone w poprzednich pyta-
niach mo¿na znaleŸæ w naszym programie wy-
borczym umieszczonym na stronie internetowej
www.gronkiewicz.pl.

- Jak siê Pani mieszka w zielonym Wawrze,
który nie ma szczêœcia do dobrego gospodarza
i samorz¹du, gdzie wystêpuj¹ najwiêksze bra-
ki w infrastrukturze miejskiej (drogi, chodni-
ki, kanalizacja, wodoci¹gi)?

- Ceniê spokój, jaki panuje w mojej dzielnicy. Bar-
dzo lubiê moich s¹siadów, lubiê jeŸdziæ na rowerze
po okolicy. Ale sytuacja polityczna, z jak¹ mieliœmy
do czynienia w Wawrze jest niedopuszczalna. Swoi-
sta dwuw³adza zosta³a wprowadzona przez Lecha
Kaczyñskiego, wprowadzona w imiê prywaty, bez
zastanawiania siê nad dobrem mieszkañców. Braki
w infrastrukturze to wypadkowa w³aœnie takiego
egoistycznego i centralistycznego podejœcia do rz¹-
dzenia, jakie prezentuje Prawo i Sprawiedliwoœæ.

Rozmawiał: Wiesław Nowosielski

- W Pana najbli¿szym oto-
czeniu znajduje siê wiele osób
zwi¹zanych z prawobrze¿n¹
Warszaw¹. Czy przek³ada siê
to na lepsze zrozumienie pro-
blemów, z jakimi boryka siê ta
czêœæ stolicy? 

- Z pra¿anami wspó³pracuje
mi siê bardzo dobrze. To do-
brzy fachowcy i ludzie dumni
ze swoich zwi¹zków z Prag¹.
Rzeczywiœcie, pomagaj¹ mi po-
znaæ problemy dzielnicy,
a dziêki temu ³atwiej i szybciej
mo¿emy je rozwi¹zywaæ. Jak
Pan wie, lubiê tu przyje¿d¿aæ
i uwa¿am, ¿e pra¿anie „zas³u-
guj¹ na wiêcej”. Ju¿ moja
w tym g³owa, ¿eby wreszcie za-
dbaæ o Pragê.

- Coraz czêœciej mówi siê:
„centrum miasta po stronie
praskiej”, „wschodnie centrum
miasta”– co zrobiæ, ¿eby mie-
szkañcy naszych dzielnic po-
czuli siê pe³noprawnymi oby-
watelami Stolicy?

- Ale¿ pra¿anie s¹ pe³nopraw-
nymi obywatelami stolicy! I w³a-
œnie dlatego centrum Warszawy
ju¿ wkrótce „przerzucimy” rów-
nie¿ na prawy brzeg Wis³y.
W ostatnich tygodniach poleci-
³em przyspieszyæ pracê nad urba-
nistyczn¹ konstytucj¹ Stolicy,
czyli „Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warsza-
wy”. I uda³o siê! Rada Warszawy
przyjê³a dokument na paŸdzierni-
kowej sesji. A w studium – czar-
no na bia³ym – wreszcie zapisane
jest stworzenie i rewitalizacja
centrum miasta po stronie pra-
skiej i po³¹czenie z centrum po
stronie zachodniej mostami i ko-
munikacj¹ rzeczn¹. Powstaj¹ce
obecnie plany zagospodarowania
przestrzennego bêd¹ musia³y te
za³o¿enia uwzglêdniæ.

-  Czy ma Pan koncepcjê za-
gospodarowania Stadionu
Dziesiêciolecia?

- Mam znacznie wiêcej ni¿
koncepcjê. Zdradzê Czytelni-
kom, ¿e w³aœnie teraz negocjujê
z rz¹dem budowê stadionu naro-

dowego, a w³aœciwie ca³ego spo-
rtowego kompleksu. Na obe-
cnym obiekcie i terenach do nie-
go przyleg³ych powstanie sta-
dion, hala widowiskowo-sporto-
wa i basen olimpijski. 

- Oby te negocjacje posz³y
Panu równie owocnie, jak te
brukselskie, ze s³ynnym Yes,
yes, yes! Czêsto przyje¿d¿a Pan
do naszych dzielnic - jakie roz-
wi¹zania komunikacyjne u³a-
twi¹ codzienne ¿ycie mieszkañ-
com?

- Urzêdujê w Ratuszu od nie-
dawna, a ju¿ sporo uda³o mi siê
zdzia³aæ. Nakaza³em przyspie-

szenie prac nad Mostem Pó³noc-
nym. Podj¹³em decyzjê o rady-
kalnym przyspieszeniu prac na
Rondzie Starzyñskiego. W efek-
cie jedna z estakad bêdzie goto-
wa ju¿ w listopadzie, a wiêc kil-
ka miesiêcy przed terminem.
Skoro mowa o estakadach – ju¿
jest oddany kolejny fragment
Trasy Siekierkowskiej. Jak Pan
wie, urzêdniczka odpowiedzialna
za niepotrzebne opóŸnienie zo-
sta³a surowo ukarana. I jestem tu-
taj  konsekwentny –  w sprawach
wa¿nych dla mieszkañców nie
bêdzie pob³a¿ania. 

- I bardzo dobrze. A propos
ulic - przyznam, ¿e przyje-
mnie jeŸdzi siê po nowej na-

wierzchni ul. Grochowskiej,
Zamoyskiego i Targowej...

- ...a remont Al. Zielenieckiej
przebiega sprawniej i nied³ugo
siê zakoñczy. Ale najwa¿niejsze
jest metro na Pragê. Bardzo szyb-
ko, z u¿yciem najnowszych tech-
nologii, wybudujemy II liniê ze
Œródmieœcia do Dworca Wileñ-
skiego i dalej, na Goc³aw i Bród-
no. Za³o¿y³em siê w tej sprawie
z „Super Expressem”, a nie mam
zwyczaju przegrywaæ zak³adów. 

- Czy s³owa popularnej pio-
senki „Kaziu, Kaziu, Kaziu –
zakochaj siê” mo¿na po³¹czyæ
z has³em promuj¹cym stolicê –
„Zakochaj siê w Warszawie”? 

- Oczywiœcie – uwielbiam
Warszawê! Tym mocniej, ¿e

mieszkam tutaj z przerwami ju¿
od 13 lat, a na sta³e – od 1997
roku. To wspania³e i dumne
miasto, maj¹ce niesamowity
potencja³. To miasto ludzi nie-
zwykle dynamicznych, przed-
siêbiorczych, doskonale wy-
kszta³conych, tak¿e tych z ca³ej
Polski, którzy szukaj¹ tu swojej
szansy. A jednoczeœnie to wiel-
ka tradycja, pieczo³owicie pie-
lêgnowana przez rodowitych
warszawiaków, którzy maj¹ si³ê
i niez³omnoœæ w swoich cha-
rakterach. Rzadko które miasto
w Europie mo¿e siê poszczyciæ
takim wspania³ym kapita³em.
I jak tu siê nie zakochaæ?

Rozmawiał Adam Rosiński

Jak tu się nie zakochać?
Wywiad udzielony przez prezydenta Warszawy
Kazimierza Marcinkiewicza „Mieszkañcowi”. 
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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 

Istnieje podejrzenie, ¿e w sto-
licy znów rozpoczê³a siê krwa-
wa wojna gangów o wp³ywy.
„Balbin” uznawany by³ bowiem
za ³¹cznika pomiêdzy ró¿nymi
grupami przestêpczymi, ponoæ
wykorzystywano jego wp³ywy
podczas negocjacji, gdy ustala-
no warunki uwalniania porywa-
nych cz³onków wyniszczaj¹-
cych siê grup. 

Podejrzewany by³ tak¿e o wy-
muszenia. Policjanci traktuj¹ pro-
wadzone œledztwo jako jedno
z priorytetowych.

* * *
Po tygodniu natomiast odnale-

ziono sprawcê zbrodni, do jakiej
dosz³o w okolicach dworca auto-
busowego Stadion. Podczas liba-
cji alkoholowej ¿ycie straci³ je-
den z bior¹cych w niej udzia³
mê¿czyzn, zaatakowany no¿em
przez innego biesiadnika. Okaza³
siê nim byæ 36-letni S³awomir L.,
który przyzna³ siê do zarzucane-
go mu czynu.

* * *
W zasadzkê przygotowan¹

przez po³udniowopraskich poli-
cjantów wpad³ inny no¿ownik,
23-letni Rafa³ K. Dokona³ on
rozboju na ulicy £otewskiej.
Zaatakowa³ no¿em mê¿czyznê,
zada³ mu kilka ciosów w klatkê
piersiow¹, zabra³ ofierze dowód
osobisty, pieni¹dze, dowód re-
jestracyjny pojazdu. Policja ba-
da t³o tego napadu: czy dosz³o
do rabunku na przypadkowej
ofierze, czy te¿ mo¿e by³ to ro-
dzaj porachunków. Rafa³ K. zo-
sta³ zatrzymany w swoim mie-
szkaniu.

* * *
Do napadu dosz³o tak¿e w jed-

nym z warszawskich mieszkañ.
O godz. 3.00 w nocy w mieszka-
niu w budynku przy ul. Kotarbiñ-
skiego zadzwoni³ dzwonek
u drzwi. Zaspany gospodarz
otworzy³ drzwi i wówczas otrzy-
ma³ cios w twarz. Sprawca korzy-
staj¹c z zamieszania zdj¹³ wisz¹ce
w korytarzu kluczyki od samo-
chodu i uciek³. Ofiara napadu na-
tychmiast powiadomi³a policjan-
tów, którzy niezw³ocznie przyje-
chali na miejsce zdarzenia.
Sprawcy w³aœnie zd¹¿yli urucho-
miæ zaparkowanego pod budyn-
kiem peugeota. Na widok nadje¿-
d¿aj¹cego wozu patrolowego rzu-
cili siê do ucieczki, ale zostali za-
trzymani. Okazali siê nimi byæ 22-
letni Arkadiusz Sz. i o rok starszy
Kamil Sz. Obaj byli nietrzeŸwi.

* * *
Profesjonalizm i skutecznoœæ

dzia³añ policjantów z posterunku
na Stadionie X-lecia przynios³y
kolejne efekty. W ubieg³y pi¹tek
zatrzymali mê¿czyznê narodo-
woœci ormiañskiej, który ofero-
wa³ do sprzeda¿y 59 litrów spiry-
tusu i 1070 sztuk paczek papiero-
sów bez polskich znaków akcyzy. 

Po wylegitymowaniu i skontro-
lowaniu pojazdu, mê¿czyznê 55-
letniego Garnika G, obywatela Ar-
menii zatrzymano i przewieziono
do komendy przy Grenadierów.
W trakcie przes³uchiwania przez
mundurowych oœwiadczy³, ¿e zna-
leziony przy nim towar otrzyma³
od nieznanego mu mê¿czyzny na
przechowanie. Noc spêdzi³ w poli-
cyjnej izbie zatrzymañ. (toms)

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Wawer wstrz¹œniêty jest zbrodni¹, do jakiej do-
sz³o w ub. tygodniu przed jednym ze sklepów. Do
wychodz¹cego 50-letniego mê¿czyzny znanego
policji pod pseudonimem „Balbin”, dwaj sprawcy
oddali kilka strza³ów. Ofiara zginê³a na miejscu. 

P.W. DOM POGRZEBOWY
„ANIN”
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ul. Patriotów 349
tel. 613-08-95

CCAAŁŁOODDOOBBOOWWOO

tel. 870−34−44
kom. 0501−208−621

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

www.zup-totus.prv.pl

C A Ł O D O B O W O

Zak³ad Us³ug PogrzebowychZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

Ca³odobowo 0-604-216-738

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

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

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

tel. 406−28−29; 0510 834 834
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ul. £ukowska 17A
tel./fax: 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

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

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

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

CUKIERNIA
Warszawska 
Marek Seredyñski

ul. £ukowska 17 b 
ul. Mickiewicza 18 a

tel. 022 498 91 10
WYROBY W£ASNE! 

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

Agencja Kredytowa
ul. Komorska 30

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

REKLAMA REKLAMA

<<GOC£AW>>
Agencja Ubezpieczeniowa

V-Inspektoratu PZU S.A.

ul. Abrahama 18
www.pzugoclaw.com

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

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

MEBLE KUCHENNE
OFERUJEMY:

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

wraz ze sprzêtem AGD

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

wych typu ka³asznikow, trzy pistolety go-
towe do strza³u z za³adowanymi maga-
zynkami, rewolwer, no¿e, bagnety, czêœci
do broni, he³m, lunety itp., osiemset sztuk
amunicji.

Policjanci badaj¹ teraz sk¹d siê wziê³a
broñ w mieszkaniu Andrzeja G. Czy zbie-
ranie jej by³o jego hobby, czy te¿ mo¿e
zajmowa³ siê handlem broni¹ i amunicj¹?
To wszystko ma wyjaœniæ œledztwo.

Mieszkañcy bloku przy ulicy Œwiêto-
s³awskiej ¿yj¹ tym odkryciem. - Ciarki
przechodz¹ mi po plecach, gdy pomyœlê,
co by siê mog³o staæ w razie np. po¿aru
w mieszkaniu pana Andrzeja. Przecie¿

gdyby to wszystko zaczê³o wybuchaæ, pó³
bloku wylecia³oby w powietrze - mówi
„Mieszkañcowi” jedna z lokatorek wie-
¿owca. 

- Wszyscy wiedzieliœmy, ¿e ten pan by³
nerwowy, ³atwo wpada³ we wœciek³oœæ.
Gdy teraz sobie pomyœlê, ¿e po jakiejœ
scysji móg³ pójœæ do domu po broñ i wró-
ciæ z ni¹ by wymierzyæ „sprawiedli-
woœæ”, to w³os mi siê je¿y - dodaje inny.

Co kilka miesiêcy policja wykrywa
w mieszkaniach niebezpieczne arsena³y.
Broñ i amunicja gromadzone s¹ najczê-
œciej przez hobbystów, którzy nie zwraca-
j¹ uwagi na to, jak niebezpieczne przed-
mioty kolekcjonuj¹. Mieszkañcy bloków
po czasie dowiaduj¹ siê, ¿e za œcian¹ mie-

li ³adunki, które w razie nieodpowiedzial-
nego obchodzenia siê z nimi lub katakli-
zmu takiego jak po¿ar, mog¹ byæ groŸne
dla ¿ycia wielu rodzin...               toms

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
�� nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000
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DOM jak ARSENAŁ

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!!
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OKNA PCVOKNA PCV

	 Żaluzje
	 Roletki

materiałowe
	 Moskitiery
	 Verticale

RRRR AAAA BBBB AAAA TTTT     
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

Podczas czêœci artystycz-
nej dzieciaki z uœmiechami na
buziach prezentowa³y utwory
Jej autorstwa. Pe³ne emocji
i radoœci maluchy w³aœnie
w pi¹tek oficjalnie i pe³no-
prawnie rozpoczê³y swoj¹
wêdrówkê po œcie¿ce eduka-
cji. Co chwilê przypominano
im, jak wa¿ny to dzieñ, i ¿e
musz¹ byæ grzeczni, bo to ich
„pierwszy sprawdzian w ¿y-
ciu”. 

Pomimo powagi sytuacji
z ich twarzy nie schodzi³a
beztroska, dzieciêca radoœæ. 

– To rzeczywiœcie wielki
dzieñ, jak powiedzia³ wasz
starszy kolega- mówi³a dyrek-

tor szko³y, Marianna Kraw-
czyk. – Ale pomyœlicie sobie –
przecie¿ my ju¿ jesteœmy
uczniami, znamy siê, od pó³to-
ra miesi¹ca bywamy ze sob¹.
Jednak dopiero dzisiaj sta-
niecie siê pe³noprawnymi
uczniami – t³umaczy³a dzie-
ciakom. 

Przejêci rodzice z uwag¹
s³uchali Jej s³ów. Jednak naj-
pe³niej obraz uroczystoœci
odbija³ siê w oczach szczêœli-
wych i dumnych matek obser-
wuj¹cych swoje pociechy. ¯y-
czymy im, aby ta radoœæ
w oczach pojawi³a siê jeszcze
wiele razy.

(b)

JJJJeeeeggggoooo WWWWyyyyssssooookkkkoooośśśśćććć    UUUUCCCCZZZZEEEEŃŃŃŃ!!!!
W pi¹tek, 20 paŸdziernika w Zespole Szkó³
przy ul. Ostrobramskiej odby³o siê uroczy-
ste œlubowanie klas pierwszych. Specjal-
nym goœciem by³a autorka wierszy dla dzie-
ci, Dorota Gellner. 

Zapłacą za swoje?
Byli w³aœciciele i spadkobiercy poszkodowa-
ni Dekretem Bieruta mog¹ przejmowaæ
w u¿ytkowanie wieczyste swoje dawne nieru-
chomoœci – postanowili na sesji w czwartek
19 paŸdziernika radni Warszawy. 

Jak siê okazuje - nic za darmo. Wprawdzie z bonifikat¹, ale
jednak poszkodowani bêd¹ musieli zap³aciæ. W³adze miasta
mówi¹ - to pierwszy krok, chcemy pomóc tym ludziom odzyskaæ
ich w³asnoœæ. Problem w tym, ¿e w³asnoœæ to nie wieczyste u¿yt-
kowanie. 

Ta uchwa³a to „kie³basa wyborcza”- twierdzi Platforma Obywa-
telska, która w tym g³osowaniu nie wziê³a udzia³u. 

Jednak ró¿nica miêdzy wieczystym u¿ytkowaniem a w³asnoœci¹
to nie jedyna kwestia, która niepokoi poszkodowanych Dekretem
Bieruta. Pozostaje jeszcze sprawa op³at. Zgodnie z uchwa³¹ - to 1%
wartoœci nieruchomoœci w pierwszym roku, w kolejnych jednak
wiêcej. W³adze miasta t³umacz¹, ¿e wieczyste u¿ytkowanie to tyl-
ko stan przejœciowy. 

Zaufania do zapewnieñ w³adz miasta nie zwiêksza dodatkowo
fakt, ¿e pó³tora roku temu te same w³adze wyst¹pi³y do s¹du prze-
ciwko poszkodowanym dekretem Bieruta. 

Ponadto wci¹¿ wielu pierwotnych w³aœcicieli obawia siê eks-
misji. (mkp)
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To, co kiedyœ uchodzi³o za
czynnoœæ uw³aczaj¹c¹ godno-
œci tak zwanego porz¹dnego
cz³owieka, dzisiaj nikogo nie
dziwi. Nabraliœmy zwyczaju
wystawiania niepotrzebnych
ju¿ w domu rzeczy, by móg³
skorzystaæ z nich ktoœ inny.
Meble, ubrania, czasem
ksi¹¿ki, torebki czy inne
przedmioty. Trafia siê i tele-
wizor na chodzie, i ¿elazko,
i golarka elektryczna czy
obraz w stylowych ramach.
Ró¿noœci. 

Z drugiej strony, nabrali-
œmy te¿ zwyczaju patrzenia na
te „wystawki”. Jedni zerkaj¹
z ciekawoœci¹, czego te¿ to siê
ludzie pozbywaj¹, inni – pa-
trz¹, czy im siê coœ z tego nie
przyda. To dobry, pierwszy
krok do segregacji œmieci wy-
maganej teraz przez prawo. 

Niebawem nawet legalna
w³adza zacznie grzebaæ w na-

szych œmietnikach by wy³apy-
waæ i karaæ tych, którzy nie
segreguj¹ odpadów lub wy-
rzucaj¹ na œmietnik star¹ lo-
dówkê czy akumulator za-

miast oddaæ je do
utylizacji. Mamy
œmietniki do wrzu-
cania w nie odpa-
dów plastikowych,
mamy do szk³a, pa-
pieru i wyj¹tkowo
obskurne, paskudne
pojemniki PCK na
u¿ywane ubrania.
Zapewnienie mo¿li-
woœci segregacji to
dzisiaj obowi¹zek
wszystkich admini-
stratorów.

Œwiat siê bogaci,
a my wraz z nim.
Dlatego czêsto po-
zbywamy siê
przedmiotów pe³-
nosprawnych, cen-
nych dla tych,
którym powodzi siê
nieco gorzej lub
tych, którzy na
przyk³ad kompletu-
j¹ wyposa¿enie na
dzia³ki.

W œmietnikach mo¿na zna-
leŸæ rzeczy nieoczekiwane,
czêsto naprawdê wartoœcio-
we. A ¿e o walorach œmietni-
kowych przekonali siê nawet

domoroœli spece od reklamy,
widaæ na naszym zdjêciu:
skoro nikt ju¿ nie zawraca so-
bie g³owy czytaniem œwistków
reklamowych na s³upach sy-
gnalizacji œwietlnej, na szy-
bach i drzwiach klatek scho-
dowych, trzeba szukaæ innych
dróg. Niektóre z nich prowa-
dz¹ wprost do kosza! 

Dlatego zagl¹daj¹c do
œmietnika, szperaj¹c tam by
wypatrzeæ okazjê, mo¿na dzi-
siaj trafiæ na przylepion¹ ko-
rzystn¹ ofertê wymiany
okien, otwierania zamków,
us³ug stolarskich, nie
mówi¹c ju¿ o naprawie tele-
wizorów i sprzêtu rtv. A jeœli
w tym samym œmietniku trafi-
my na sympatyczny odbiorni-
czek, z lekka tylko szwanku-
j¹cy, taka oferta bêdzie jak
znalaz³!

Czy¿by czas zmieniæ staro-
¿ytne przys³owie: „Pecunia
non olet” czyli „Pieni¹dz nie
œmierdzi” na wspó³czesne,
swojskie, podyktowane co-
dziennym ¿yciem: „Witaj,
grosiku, choæ ¿eœ na œmietni-
ku”?!

żu

Grzebanie
w œmietniku

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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Pan Kazimierz G³ówka sta³ przed ujêciem wody oligo przy uli-
cy Majdañskiej i smêtnie spogl¹da³ na pozbawione klamki drzwi
budynku. 

- Z³otej rybki pan wypatrujesz, panie Kazieñku? Pan Eustachy
Mordziak jak zwykle na widok znajomego uœmiecha³ siê szczerze
od ucha do ucha. 

- Raczej z³otej r¹czki, panie Eustachy. Patrz pan – drzwi bez
klamek... Nikogo to nie rusza. A przecie¿ to jakaœ paranoja jest.

- Fachowców nie ma, panie Kazieñku. Pamiêtasz pan polskie-
go hydraulika? No, tego przystojniaka, co to oswaja³ Francuzów,
¿eby nie bali siê polskich hydraulików. I wiesz pan co? – to by³a
najbardziej udana kampania reklamowa, bo skuteczna. Nie tylko
Francuzy przestali siê baæ naszych fachurów, ale i Irlandczycy,
Anglicy, Norwegowie, Hiszpanie i ca³a reszta zjednoczonej Euro-
py. Dlatego teraz, panie Kazieñku, polskiego hydraulika, jak rów-
nie¿ murarza, œlusarza, czy posadzkarza spotkasz pan wy³¹cznie
tam, a nie tu. 

- Ale to w dalszym ci¹gu jest paranoja, panie Eustachy. Jakby
nie patrzeæ… Przecie¿ ludzie powinni mieæ pracê na miejscu. ¯e-
by dzieciaków dopilnowaæ, kobitê pog³askaæ, ogólnie w ognisko
domowe chuchaæ. A jak taki jeden z drugiem jest wyjechany, to
poma³u wszystko szlag trafia. Dzieciaki siê bisurmani¹, a i nie-
którym kobitom czekanie siê d³u¿y. Pieni¹dze to nie wszystko, pa-
nie Eustachy.

- Musze przyznaæ, ¿e smutne zjawisko wyjazdów za chlebem ma
jeszcze jedn¹ cholernie nieprzyjemn¹ stronê. Fachury, które zo-

sta³y, nie wiedz¹ mianowicie, ile maj¹ braæ. No, normalnie g³u-
pawki dostali! Mo¿e wiêc z powodu dro¿yzny drzwi nie maj¹ kla-
mek i wygl¹daj¹, jak nie przymierzaj¹c, w domu dla normalnych
inaczej. 

- Coœ w tym jest. Mojemu znajomemu zacina³ siê zamek przy
furtce. Bêd¹c w sytuacji bez wyjœcia zamówi³ fachowca z og³osze-
nia: zamki, sejfy, na miejscu, figo-fago. No i o to siê rozchodzi, co
nie – przecie¿ nikt nie weŸmie furtki na plecy i nie bêdzie z ni¹ la-
ta³ po Grochowskiej w poszukiwaniu œlusarza. Fachowiec,
owszem przyjecha³ – 45 minut po czasie, ale przyjecha³. Furtkê
obejrza³, m³otkiem dwa razy pukn¹³… 70 z³otych siê nale¿y, po-
wiedzia³. 

- O niech go! Siedem dych za dwa razy?
- Jak pragnê zdrowo umrzeæ! To wiesz pan, co? Jak ja to us³y-

sza³em, to za telefon i dzwonie do mojego kuzyna, któren na Uni-
werku filologiê wêgiersk¹ studiuje. - Antoœ mówie, rzucaj tych
paprykarzy, bo i tak Polak z Wêgrem rozumiej¹ siê bez s³ów.
Bierz siê za powa¿ne studia – jakieœ glazurnictwo, malarstwo po-
kojowe, albo nawet dekarstwo. Szkoda czasu. Rób papiery i za-
raz potem bêdziesz robi³ forsê, jakiej ci ta hungarystyka w ¿yciu
nie da. 

- Co racja, panie Kazieñku, to racja. No bo, co on by z tem wê-
gierskim w Londynie robi³? 

- W jakim znów Londynie, panie Eustachy? 
- To pan nie zna ostatnich badañ, panie Kaziu? 
- Mów pan, bo mnie ciekawoœæ têtnicê rozerwie.
- Ostatnie badania naukowe wykaza³y mianowicie, ¿e trzech na

dziesiêciu Polaków ¿yje w stresie. Niewykluczone, ¿e z powodu ta-
kich fachowców, powiem panu, jak ten od furtki.

- A pozosta³ych siedmiu?
- Pozosta³ych siedmiu ¿yje w Londynie, w³aœnie. 

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Badania naukowe

Przyznanie literackiej nagrody Nobla pisarzowi tureckiemu Orhanowi Pamukowi
by³o jednym z tematów towarzyskich rozmów na przyjêciu w dniu 30 paŸdziernika
b.r., wydanym przez ambasadora Turcji w Polsce, pana K. Ecvet Tescana wraz z ma³-
¿onk¹, pani¹ F. Teslihan Tescan w ich rezydencji przy ulicy Królowej Aldony na Sa-
skiej Kêpie. Przyjêcie odby³o siê z okazji Œwiêta Narodowego Turcji obchodzonego
w tym roku jako 83 rocznica powstania Republiki Tureckiej w 1923 roku. Republi-
kê tê stworzy³ najwybitniejszy genera³ i m¹¿ stanu nowoczesnej Turcji, Kemal
Atatürk („Ojciec Turków”). 

Innym tematem rozmów by³a ksi¹¿ka dr Danuty Chmielowskiej, wybitnej turko-
log z Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, notabene by³ej
konsul generalnej RP w Stambule w latach 1995-97. Ksi¹¿ka nosi tytu³: „Polsko-tu-
reckie stosunki dyplomatyczne w okresie miêdzywojennym” (Wyd. Akademickie
Dialog, Warszawa, 2006). To 419-stronicowe dzie³o pisane jêzykiem klarownym
i przystêpnym zawiera rozdzia³ pt. „Wizyta Józefa Pi³sudskiego w Stambule 
w dniach 4-5.III.1932 roku”. A Pi³sudski by³ czêsto porównywany do Atatürka, po-
niewa¿ obaj wywalczyli niepodleg³oœæ dla swych ojczyzn po pierwszej wojnie œwiato-
wej. Te zaœ 24 godziny Marsza³ka nad Bosforem to barwna opowieœæ oparta w du-
¿ym stopniu na ksi¹¿ce Mieczys³awa Lepeckiego pt. „Pamiêtnik adiutanta Marsza³-
ka Pi³sudskiego”. St¹d rozmowy na ten temat na przyjêciu tureckim. 

Pi³sudski zatrzyma³ siê w Stambule nieoficjalnie, w drodze statkiem do Kairu,
gdzie mia³ z³o¿yæ wizytê oficjaln¹. Nie spotka³ siê wiêc z Atatürkiem choæby prywat-
nie, a szkoda, poniewa¿ obaj prowadzili ze sob¹ korespondencjê i obdarzali siê sza-
cunkiem. Ale osobiœcie nie spotkali siê nigdy. Natomiast bêd¹c w Stambule, Pi³sud-
ski odwiedzi³ Poloniê i odznaczy³ dzia³aczy polonijnych wysokimi orderami. By³
wœród nich urodzony w Imperium Osmañskim Jan £epkowski, orientalista i... dzia-
dek dr Chmielowskiej.

Po uroczystoœci polonijnej, Pi³sudski i towarzysz¹ce mu osoby pojecha³y „w Stam-
bu³”. Od razu natrafili na dzisiejszych...paparazzi. Lepecki bowiem pisa³: „Po krót-
kiej przeja¿d¿ce przez miasto utrudnionej przez fotografów redakcyjnych, którzy
wci¹¿ podje¿d¿ali pod auto i fotografowali Marsza³ka przez szybê, udaliœmy siê pod
najwspanialsz¹ budowlê w Stambule – meczet Aya Sofya. Marsza³ek Pi³sudski
oœwiadczy³, ¿e do œrodka nie wejdzie i ograniczy siê do obejrzenia tego cudu tech-
niki budowlanej od zewn¹trz. Spod Aya Sofyi udano siê do muzeum wojskowego.
Pi³sudski obejrza³ je doœæ szczegó³owo. Przygl¹da³ siê z ¿ywym zainteresowaniem
starym armatom, prototypom karabinów maszynowych o 24 lufach, oraz maneki-
nom przedstawiaj¹cym starych janczarów, znanych i w naszej historii”. 

„Ostatnim obiektem, figuruj¹cym w programie zwiedzania, by³ pa³ac su³tañski Do-
lmabahce nad Bosforem. Delegacjê oprowadza³ jakiœ burgrabia o profilu przypomi-
naj¹cym do z³udzenia popularnego niegdyœ w Europie su³tana Abdul Hamita. A opro-
wadza³ bardzo sumiennie, nie omijaj¹c ani jednej sali i zwracaj¹c uwagê zwiedzaj¹-
cych na ka¿dy szczegó³. Obejrzeliœmy te¿ gabinet Kemala Mustafa Paszy (pierwotne
nazwisko Atatürka). By³ to jeden z najmniejszych i najskromniej urz¹dzonych pokoi
pa³acu, z telefonem na biurku i ka³amarzem, w którym wysech³ atrament”. 

Nieco inaczej opisa³ wizytê Pi³sudskiego w Stambule towarzysz¹cy mu polski dy-
plomata, Jan Gawroñski, notabene ojciec obecnego w³oskiego eurodeputowanego,
Jasia Gawroñskiego (Jan mia³ ¿onê W³oszkê). W swoich wspomnieniach pt. „Dyplo-
matyczne wagary”, pisa³: „Jedne, co go (Marsza³ka) zainteresowa³o, to nowy po-
mnik Kemala Paszy ubranego w...smoking” (to dla uczczenia go za europeizacjê
Turcji, której istotnie dokona³). „Marsza³ek – ci¹gn¹³ Jan - zamyœli³ siê przy pomni-
ku, ale na statku by³ burkliwy i zszed³ do kajuty, której nie opuœci³ a¿ do wyjazdu”. 

Kto wie, mo¿e czu³ urazê do Atatürka, ¿e siê z nim nie spotka³?
Zygmunt Broniarek 

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

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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�� Strzy¿enie – 10 z³. 
��Modelowanie + strzy¿enie

od 20 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 30 z³.
�� Manicure – 10 z³, 

tipsy – 40 z³.
�� Pi¹tek od godz. 10.00 –

rabat 20%; 
sobota od godz. 14.00
– rabat 30%
�� Niedziela tylko zapisy.

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

0605−610−202

Centrum TCentrum Technikechnik
FryzjerskichFryzjerskich

Mirosława 
Terlecka
lista nr 44
pozycja nr 22

Kandydatka z Saskiej Kêpy do Rady Dzielnicy

Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty i Sportu,
radna kadencji 2002-2006

Bêdê w dalszym ci¹gu wspieraæ rozwój Oœwiaty 
w naszej Dzielnicy i wspieraæ mieszkañców 
mojej ukochanej Saskiej Kêpy!
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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
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- W wyborach do Sejmi-
ku startuje Pan z okrêgu
obejmuj¹cego wszystkie
prawobrze¿ne dzielnice War-
szawy. Ma pan trzeci numer
na liœcie. To dobra pozycja?

- Liczê, ¿e startuj¹c z po-
zycji nr 3 uda mi siê wygraæ
i dostaæ do Sejmiku. Pozycja
wyjœciowa oczywiœcie ma
znaczenie. Tak, jak w sporcie.
Najlepiej to widaæ w wyœci-
gach samochodowych, czy
skokach narciarskich, gdzie

nie zawsze osoba startuj¹ca z nr 1 czy 2 wygrywa ca³a rywalizacjê. Wie-
rzê w swój sukces, bo jednym z g³ównych moich atutów jest to, ¿e na
liœcie do Sejmiku jestem pierwszym kandydatem, mieszkañcem prawo-
brze¿nej Warszawy. I to od urodzenia. 

- Takie te¿ Pan przyj¹³ has³o wyborcze – Jaros³aw Jankowski, to
pierwszy na liœcie kandydat z prawobrze¿nej Warszawy...

- Bo to bardzo wa¿ny element. Uwa¿am, ¿e mieszkañcy dzielnic pra-
wobrze¿nej Warszawy powinni mieæ w Sejmiku Mazowieckim prawdzi-
wego reprezentanta swojej spo³ecznoœci. A wyborcy zdecyduj¹, czy wo-
l¹ kandydata z nr 2, który jest z £omianek, czy mnie, który jestem st¹d.

- A jakie s¹ inne Pana atuty?
- Bardzo dobre przygotowanie do pracy w samorz¹dzie, skutecz-

noœæ w dzia³aniu i mimo m³odego wieku - du¿e doœwiadczenie.
- Wiem, ¿e skoñczy³ pan dziennikarstwo na Uniwersytecie War-

szawskim, a podyplomowo specjalizowa³ siêPan w zarz¹dzaniu kul-
tur¹ fizyczn¹. Obecnie studiuje Pan zarz¹dzanie w administracji.
A jak przebiega³a pana kariera zawodowa?

- Pracowa³em m.in. w Gabinecie Wojewody Mazowieckiego, trzy
lata kierowa³em Hal¹ Sportow¹ „Saska” w po³udniowopraskim 
OSiR-ze, a obecnie jestem wiceburmistrzem Pragi Po³udnie.

- Ma Pan „pod sob¹” ochronê œrodowiska, opiekê spo³eczn¹
i kulturê. Wiele siê w tych dziedzinach dzieje na Pradze Po³udnie...

To chyba dobrze, ¿e podleg³e mi wydzia³y tak intensywnie i owoc-
nie pracuj¹?

- Przyznajê, by³o w tej kadencji kilka imprez, które mi zapad³y
w pamiêci.

- Które najbardziej?
- Na przyk³ad koncert Kazika, Eweliny Flinty, Stana Borysa, czy

Patrycji Markowskiej, w czasie niedawnych „Sieciaków na Pradze”.
- A prowadzona przez Piotra Ba³troczyka „Biesiada Poetycka”

w wyremontowanej w tej kadencji Muszli Koncertowej, czy œwiêto
Agnieszki Osieckiej na Saskiej Kêpie?

- Oczywiœcie, ¿e tak. Nie sposób nie wymieniæ te¿ inscenizacji
Bitwy o Olszynkê Grochowsk¹, czy Tryptyku Rzymskiego w wykona-
niu Stanis³awa Soyki.

- Ten znakomity artysta ponownie wykona Tryptyk Rzymski - 19 li-
stopada w koœciele na Pl. Szembeka. Zapraszam wszystkich mieszkañ-
ców.

- PrzejdŸmy do innej pañskiej „dzia³ki” - opieki spo³ecznej. Nie-
dawno mieliœmy na Pradze Po³udnie delegacjê pracowników socjal-
nych ze Szwecji. Wie Pan, ¿e widzieli Pana w Malme w telewizji?

- Naprawdê?
- Tak. W jakimœ programie nadawanym przez satelitê. Nawet po-

prawnie wymienili nazwisko: Jaros³aw Jankowski.
- Byæ mo¿e to by³ to jakiœ program dotycz¹cy Wodnego Parku War-

szawianka.
- Mo¿liwe. Przecie¿ jest pan tak¿e pe³nomocnikiem prezydenta

Warszawy ds. odzyskania kontroli nad Warszawiank¹. Zacytujê Pa-
nu fragment oficjalnej depeszy PAP z ubieg³ego tygodnia: ...Jaro-
s³aw Jankowski mówi³ o ró¿nicy w podejœciu do sportu ze strony PiS
i rz¹dz¹cej poprzednio w stolicy koalicji SLD-PO. „My stawiamy na
sport dla wszystkich. Prowadzimy politykê inwestycji dostêpnych dla
wszystkich. W ci¹gu tej kadencji otworzyliœmy szereg kompleksów
sportowych przy szko³ach, otwartych dla wszystkich. Koszt budowy
ka¿dego z nich to oko³o dwa miliony z³otych. Tymczasem poprzednie
w³adze wyda³y 120 milionów na budowê parku wodnego na Warsza-
wiance. W przeliczeniu to da³oby 60 kompleksów na terenie miasta,
które bardziej przys³u¿y³yby siê najm³odszym”.

- Potwierdzam ka¿de s³owo. W³aœnie na tym polega skuteczna pra-
ca w samorz¹dzie. Inwestycje musz¹ byæ jak najbli¿ej ludzi. Ale wróæ-
my na prawobrze¿n¹ Warszawê. Widzia³ pan otwart¹ w tym roku, no-
woczesn¹ placówkê OPS przy ul. Paca?

- Robi wra¿enie. Dobrze gdyby wiêcej by³o takich placówek
w naszym mieœcie. Tak samo, jak placów zabaw dla dzieci, na wzór
parku OPAK przy ul. Grochowskiej i Podskarbiñskiej.

- I o to chcê m.in. zadbaæ w Sejmiku Mazowieckim. Z zakresu
ochrony œrodowiska zakoñczyliœmy niedawno dwie inwestycje – re-
mont linii brzegowej jeziorka „Balaton” i tam warto pokusiæ siê o wiê-
cej oraz wspomniany Park OPAK.

- To wed³ug mnie hit tej kadencji – najbardziej po¿yteczna inwe-
stycja dla mieszkañców du¿ych i ma³ych. A z jakim programem star-
tuje pan do Sejmiku Mazowieckiego?

- Wymieniê tylko kilka: metro na Grochów i Goc³aw, przebudowa
Ronda Wiatraczna, po³¹czenia komunikacyjne „przez tory” z Remberto-
wem i Targówkiem, dbanie o jakoœæ us³ug wojewódzkich szpitali – Miê-
dzyleskiego, Bródnowskiego i dzieciêcego przy ul. Niek³añskiej. Wiêcej
bêdzie w mojej ulotce wyborczej i na stronie www.jankowski.waw.pl

- Mieszka pan dok³adnie na granicy trzech osiedli Grochowa, Ka-
mionka i Saskiej Kêpy...

- Tak i dziêki temu ³atwo mi dostrzec indywidualne potrzeby tych
osiedli, ale i widzê, jakie maj¹ wspólne problemy. Tê umiejêtnoœæ w³a-
œnie chcê wykorzystaæ w Sejmiku Mazowieckim.

- Wiem, ¿e prywatnie bardzo interesuje siê pan sportem,
a szczególnie pi³k¹ no¿n¹. 

- Mia³em okazjê byæ na ostatnim Mundialu na wszystkich meczach
Polaków. A od prawie 13 lat jestem kibicem warszawskiej Legii. 

- Zdradzimy jeszcze jakiœ r¹bek prywatnoœci?
- Oczywiœcie, jestem kawalerem, ale ju¿ zajêtym. Do tego jestem

szczêœliwym posiadaczem 8-miesiêcznego labradora i 6-letniego kota.
Rozmawia³: rosa

Materia³ Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ Samorz¹d 2006

Burmistrz do Sejmiku
Rozmowa z Jaros³awem Jankowskim, wiceburmistrzem Pragi Po³udnie,
kandydatem do Sejmiku Mazowieckiego z rekomendacji PiS.

Pierwszy na liœcie kandydat
z prawobrze¿nej Warszawy
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Komitet Wyborczy Warszawskiego 
Porozumienia Samorz¹dowego 

NASZE MIASTO
Kandydaci do Rady m.st. Warszawy

Okrêg wyborczy nr II – Praga Po³udnie

Stawiamy na fachowców, nie polityków.
P.T. Mieszkañcy Pragi Po³udnie

12 listopada br. g³osujcie na nas!!! 

1. W¥DO£KOWSKA Alina
2. PIECH Krzysztof
3. SIEKANIEC Renata
4. CZAJKOWSKA El¿bieta
5. JANISZEWSKA Iwona
6. ŒLED� Jolanta
7. KOLEŒNICKI Ryszard
8. PAWLIKOWSKI Ryszard
9. MATUSZAK Waldemar
10. STALMACH S³awomir
11. SKWARSKI Wies³aw
12. PIWOWARSKI Konrad
13. CHMIELEWSKA Wanda
14. KRAJEWSKI Tadeusz

Komitet Wyborczy Warszawskiego 
Porozumienia Samorz¹dowego 

NASZE MIASTO
Kandydaci do Rady Dzielnicy Praga Po³udnie
Okrêg wyborczy nr I – Grochów P³n.

Jesteœmy samorz¹dowcami, nie politykami.
P.T. Mieszkañcy Grochowa Pó³nocnego

12 listopada br. g³osujcie na nas!!! 

1. GRYZIAK Ma³gorzata
2. BALCERZAK Ewa
3. DUNAJEWSKI Jacek
4. JENDRAK Dorota
5. MARCINIAK Anna
6. NIEDZIA£EK Ryszard
7. ZARZYCKI Zbigniew
8. BRZOZOWSKA Maryla
9. PAWELEC W³adys³awa

10. ZAGALSKA Agnieszka
11. JASKULSKI Arkadiusz
12. RAKOCZY Edward
13. PIOTROWICZ Henryk

Komitet Wyborczy Warszawskiego 
Porozumienia Samorz¹dowego 

NASZE MIASTO
Kandydaci do Rady Dzielnicy Praga Po³udnie

Okrêg wyborczy nr IV – Goc³aw

Samorz¹d bez polityków – lepsza perspektywa.
P.T. Mieszkañcy Goc³awia

12 listopada br. g³osujcie na nas!!! 

1. SZOSTAKIEWICZ Stanis³aw
2. £UKASIEWICZ Beata
3. JANUSZEWSKI Tomasz
4. JURASZ Katarzyna
5. JANISZEWSKI Robert
6. KÊSICKA-SAWCZENKO

Marzena
7. PRZYDANEK Marek
8. RYCHLICKA Jadwiga
9. MORDZONEK Zygmunt

10. G£OWACKA Teresa
11. BODZÊTA Kamil
12. WA£A Zofia

Komitet Wyborczy Warszawskiego 
Porozumienia Samorz¹dowego 

NASZE MIASTO
Kandydaci do Rady Dzielnicy Praga Po³udnie
Okrêg wyborczy nr III – Saska Kêpa

Saska Kêpa samorz¹dem stoi, nie polityk¹.
P.T. Mieszkañcy Saskiej Kêpy

12 listopada br. g³osujcie na nas!!! 

1. MOSSAKOWSKI Andrzej
2. POTYRA Piotr
3. MICHA£OWSKA Elwira
4. BULIK Jerzy
5. GORSKI Bogus³aw
6. MACIEJEWSKA-LULA Gra¿yna
7. KOZA Stanis³aw
8. BURCHARDT Anna
9. W£ODKOWSKI Juliusz

10. BOCHNER Jerzy

Komitet Wyborczy Warszawskiego 
Porozumienia Samorz¹dowego 

NASZE MIASTO
Kandydaci do Rady Dzielnicy Praga Po³udnie
Okrêg wyborczy nr II – Grochów P³d.

Samorz¹d dla mieszkañców, nie dla polityków.
P.T. Mieszkañcy Grochowa Po³udniowego

12 listopada br. g³osujcie na nas!!! 

1. SKWARSKI Jan
2. RADZIWONKA Romuald
3. W¥DO£KOWSKA PAULINA
4. SOBCZAK Jerzy
5. BUDZYÑSKI W³odzimierz
6. ZYCHALAK Stanis³awa
7. SWINARSKI Konrad
8. DYBOWSKI Dariusz
9. KLUCZEK Waldemar

10. WILK Daniela
11. DUCZMALEWSKI Jaros³aw
12. CHWEDORUK Jan
13. KULESZA-KALISZ Janina
14. SZAMBELAN Dariusz

Komitet Wyborczy Warszawskiego 
Porozumienia Samorz¹dowego 
NASZE MIASTO
P.T. Mieszkañcy Dzielnicy
Praga Po³udnie
m.st. Warszawy
– 12 listopada 2006 r.
macie alternatywê –
mo¿ecie wybraæ na radnych
kandydatów naszej bezpartyjnej
wspólnoty samorz¹dowej, nie polityków.

Zapraszamy do udzia³u w g³osowaniu na naszych
kandydatów!!!

Alina W¥DO£KOWSKA
Ma³gorzata GRYZIAK
Jan SKWARSKI
Andrzej MOSSAKOWSKI
Stanis³aw SZOSTAKIEWICZ

Planowanie przestrzenne,
komunikacja i drogownictwo,
oœwiata oraz bezpieczeñstwo –
to nasze priorytety.

Szwedzi w Warszawie
Przez kilka dni delegacja szwedzkich s³u¿b
socjalnych przebywa³a na Pradze Po³udnie.
Szwedzi wizytowali miejsca, w których mo¿-
na uzyskaæ opiekê i pomoc spo³eczn¹.

Osiem delegacji pracowników socjalnych z Malmö wyjecha³o do
ró¿nych krajów Europy, aby poznaæ, jak w praktyce dzia³aj¹ ró¿ne mo-
dele opieki spo³ecznej. Do Polski, a dok³adnie na Pragê Po³udnie, przy-
jecha³a grupa z Dystryktu Södra, jednej z dzielnic Malmö. Irene, Urli-
ke, dwie Marie, Hanna i Magnus w ci¹gu trzech dni spotkali siê z za-
rz¹dem dzielnicy, pracownikami OPS i radnymi oraz odwiedzili m.in.
Centrum Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y przy ul. Garwoliñskiej, nocle-
gowniê Monaru przy Skaryszewskiej, Saskie Centrum Rodziny – Cari-
tas przy Francuskiej, Centrum Odwykowe przy Zakopiañskiej, kilka
placówek OPS i Ognisko Dziennego Pobytu dla Dzieci i M³odzie¿y
przy Os. Dudziarska (na zdjêciu). – Szukamy nowych wzorców, nowych
idei rozwi¹zywania
problemów spo³ecz-
nych i niesienia po-
mocy osobom potrze-
buj¹cym – cel wizyty
wyjaœnia³a Hanna Jo-
hansson, polska emi-
grantka, która prze-
sz³o 20 lat temu opu-
œci³a... Sask¹ Kêpê. 

Okaza³o siê, ¿e mi-
mo znacznej ró¿nicy
poziomu ¿ycia i mi-
mo ró¿nych modeli
rodziny szwedzka
pomoc spo³eczna bo-
ryka siê z takimi sa-
mymi problemami,
jak nasza. Uzale¿nienia, bezdomnoœæ i bezrobocie – to g³ówne przy-
czyny interwencji socjalnych. – Bardzo nam siê podoba u was to –
mówili Szwedzi – ¿e pomoc spo³eczna trafia do konkretnej jednostki,
do osoby, która tej pomocy potrzebuje. Na problemy dzieci patrzycie
z dzieciêcej perspektywy, ale i bardzo du¿o robicie dla osób starszych.
Delegacja zwraca³a uwagê na du¿¹ rolê, jak¹ w systemie polskiej opie-
ki spo³ecznej odgrywaj¹ organizacje pozarz¹dowe (np. Caritas, Funda-
cja Dzieci Niczyje, Monar). 

Goœcie z Malmö byli pod wra¿eniem poziomu pomocy spo³ecznej: 
– W ci¹gu praktycznie 16 lat od przemian systemowych w Polsce zro-
biliœcie naprawdê du¿o i to przy relatywnie du¿o mniejszej liczbie pra-
cowników socjalnych i mniejszych finansach ni¿ my mamy w Szwecji.
Bardzo pozytywne wra¿enie na goœciach zrobi³ m.in. Hostel dla Ofiar
Przemocy i niedawno otwarty Dzienny Dom Pomocy Spo³ecznej dla
osób starszych przy ul. Paca. Szwedzi byli niemile zaskoczeni standar-
dem panuj¹cym w noclegowni przy ul. Skaryszewskiej. 

W wizytowanych placówkach delegacji towarzyszy³a Iwona Jaœkie-
wicz-Wyrêbska, naczelnik po³udniowopraskiego Wydzia³u Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej. 8. grudnia w ratuszu w Malmö zostan¹ przedsta-
wione raporty z wizyt szwedzkich delegacji w ró¿nych krajach Europy.

sylwek  r.
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- Kilka razy przek³adali-
œmy termin naszej rozmowy –
Pan Przewodnicz¹cy jest tak
bardzo zajêty wype³nianiem
mandatu radnego, czy przy-
gotowaniem do wyborów?

- Wype³nianie mandatu rad-
nego, pomoc mieszkañcom
w ich sprawach i kierowanie
pracami rady dzielnicy zajmuje
mi naprawdê du¿o czasu. Do
tego jestem szefem LPR na
Pradze Po³udnie i pracujê
w sztabie wyborczym Ligi.
Oprócz pracy zawodowej sta-
ram siê wygospodarowaæ odro-
binê czasu prywatnego – moja
narzeczona tego oczekuje...

- O czym, jako radny, mo¿e
Pan powiedzieæ: to moje
dziecko? Narzeczona zrozu-
mie przenoœniê...

- Anga¿owa³em siê w wiele
spraw. Bardzo du¿o wysi³ku
w³o¿y³em w to, aby przy pod-
stawówce przy ul. Bia³owie-
skiej zosta³o wybudowane no-
we boisko. Znam tê okolicê,
chodzi³em do tej szko³y
i wiem, jak bardzo to boisko
by³o tam potrzebne. Mocno by-
³em te¿ zaanga¿owany w po-
prawê bezpieczeñstwa w szko-
³ach, m.in. w budowê ogrodze-
nia terenu szkolnego gimna-
zjum przy ul. Kobielskiej i li-
ceum Jasiñskiego przy Gro-
chowskiej. Staram siê, ¿eby ta
szko³a by³a nadzorowana przez
kamery. Sukcesem by³o nada-
nie imienia „Leœnika” parkowi

przy Kwatery G³ównej i posta-
wienie tam pomnika-g³azu po-
œwiêconego p³k Janowi Szy-
powskiemu. Za swój sukces
uwa¿am rozpowszechnienie
wiedzy dotycz¹cej uw³aszcze-
nia spó³dzielców i dwa wielkie
spotkania na Osiedlu Ostro-
bramska w 2004 i Bibliotece
Wojskowej w 2005 roku. Po-
maga³em spó³dzielcom i spó³-
dzielniom Goc³aw- Lotnisko,
Przyczó³ek Grochowski,
Ostrobramska, Grenadierów,
PAX, Os. Gedymina...

- Radni, którzy porównuj¹
sposób prowadzenia przez
Pana obrad z pocz¹tków
przewodniczenia Radzie
i obecnie, zgodnie mówi¹:
Mitkiewicz siê wyrobi³!

- Nie wstydzê siê tego, ¿e
uczê siê pracy w samorz¹dzie.
W koñcu to jest moja pierwsza
kadencja. Szybko przeszed³em
wszystkie szczeble i zosta³em
przewodnicz¹cym. Mi³o, ¿e
radni ró¿nych opcji uwa¿aj¹,
¿e dobrze kierujê pracami Ra-
dy. Myœlê, ¿e przede wszyst-
kim doceniaj¹ mój obiekty-
wizm.

- Wielu radnych dzielnicy
ma poczucie bezradnoœci...

- Mnie te¿ siê nie podoba
obecny, zcentralizowany ustrój
Warszawy. I to bez wzglêdu na
to, kto ma w³adzê centraln¹.
By³em jednym z inicjatorów
zmian w ustawie warszawskiej.
Uda³o siê te zmiany wprowa-

dziæ pod obrady Sejmu poprze-
dniej kadencji, ale nowelizacja
zosta³a skierowana do TK
przez prezydenta Kwaœniew-
skiego.

- A gdyby Pan mia³ w tej
kadencji wiêcej samodzielno-
œci, to co by siê zmieni³o?

- Wymieni³bym czêœæ urzê-
dników, którzy nie nadaj¹ siê
do tej pracy. Nie chodzi
o zmiany polityczne, ale
o podejœcie przez nich do
spraw mieszkañców. Czêœæ
urzêdników pracuje nie dla lu-
dzi, ale wbrew im. Uwa¿aj¹, ¿e
„Gmina” to oni, a zapominaj¹,
¿e Gmina, to przede wszystkim
ludzie, wspólnota samorz¹do-
wa. Oto przyk³ad – pomimo
moich wielkich starañ, dopiero
po dwóch latach ciê¿kich bo-
jów z urzêdnikami, uda³o siê
doprowadziæ przy³¹cze gazowe
do jednego z budynków przy
ul. Tarnowieckiej.

- M³ody cz³owiek z LPR –
„wszechpolak awanturnik”?

- Nie popadam w skrajnoœci
i daleko mi do awanturników.
Udowodni³em, ¿e potrafiê
wspó³pracowaæ z ró¿nymi rad-
nymi. Ale nie godzê siê na
„zgni³e kompromisy”. Mam
wyraziste pogl¹dy polityczne
i jestem konsekwentny. 

- Warto byæ przewodnicz¹-
cym?

- To trudne pytanie. Jeœli
cz³owiek chce siê naprawdê za-
anga¿owaæ w tê dzia³alnoœæ, to
jest to praca bardzo ciê¿ka,
czasami niewdziêczna, ale...
zdoby³em doœwiadczenie,
które, jeœli mieszkañcy Pragi
Po³udnie jeszcze raz mnie wy-
bior¹, wykorzystam w Radzie
m.st. Warszawy, gdzie s¹ wiêk-
sze mo¿liwoœci dzia³ania dla
dobra naszej dzielnicy.

- W czasie niedawnego wy-
boru wiceburmistrzów za-
skoczy³ Pan wszystkich pro-
pozycj¹ przeg³osowania kan-
dydatur „zgodnie z kolejno-
œci¹ alfabetyczn¹, ale odwrot-
nie – od koñca”...

- To by³ jeden z tych przy-
padków, w których nie godzi-
³em siê na „zgni³y kompro-
mis”. Nie akceptowa³em jedne-
go z kandydatów. Mia³em co
do niego w¹tpliwoœci wynika-
j¹ce z czasów jego kierowania
ZAN-em i wynikami kontroli
Komisji Rewizyjnej tam prze-
prowadzonej. G³osowanie kan-
dydatur „od koñca” by³o pew-
nym wybiegiem, fortelem,
który mia³ u³atwiæ radnym ma-
j¹cym podobne w¹tpliwoœci
g³osowanie zgodne z przekona-
niem. Postawi³em na swoim,
bo umiem powiedzieæ „nie”.
Rozmawiał: Adam Rosiński

Krzysztof Mitkiewicz
Dziœ „Mieszkaniec” rozmawia z Krzysztofem
Mitkiewiczem przewodnicz¹cym Rady Dziel-
nicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy.
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Z historią na TY
W historii Rembertowa, jak w soczewce skupia-

j¹ siê koleje losów pañstwa i narodu polskiego. To
miejsce najwiêkszych bitew czasu zaborów
(Olszynka Grochowska) i walk z okupantami ra-
dzieckim i niemieckim (obrona radiostacji KG AK,
bitwa pancerna na przedpolach Rembertowa, Zie-
lonki i Weso³ej). To miejsce zwi¹zane z wojskiem
(dawna siedziba Centrum Wyszkolenia Piechoty,
obecna Akademii Obrony Narodowej). Zachowa-
nie pamiêci o wydarzeniach historycznych, zapo-
znawanie z nimi m³odzie¿y, wreszcie budowa i kul-

tywacja miejsc pamiêci, jest istotnym narzêdziem
to¿samoœci narodowej i integracji lokalnej spo³ecz-
noœci. Upamiêtnianie wydarzeñ historycznych jest
wa¿n¹ czêœci¹ dzia³alnoœci kulturalnej i oœwiatowej
w dzielnicy Rembertów. W tej kadencji, w budynku
ratusza, otwarto Izbê Pamiêci AK. Gros dzia³añ –
inwestycyjnych i promocyjnych – poœwiêcono pro-
jektowi budowy Miejsca Pamiêci Narodowej – Alei
Chwa³y w Olszynce Grochowskiej. 

Obiekt ten bêdzie prawdziw¹ atrakcj¹ tury-
styczn¹ regionu. Z inicjatywy Burmistrza Urz¹d
prowadzi dzia³alnoœæ wystawow¹. Organizuje
wernisa¿e i ekspozycje malarstwa, rzeŸby i rêko-
dzie³a. Mecenat nad kultur¹ to sta³y element dzia-
³añ Burmistrza. Obecnie w rembertowskim ratu-
szu mo¿na ogl¹daæ goœcinn¹ wystawê poœwiêco-
n¹ ¿yciu i sukcesom Zdzis³awa Krzyszkowiaka –
najwybitniejszego d³ugodystansowca powojennej
Polski. Wystawa – pod patronatem J.E. Ks. Arcy-
biskupa S³awoja Leszka G³ódzia - jest czynna co-
dziennie w godzinach pracy Urzêdu.

SKM−ką do i z Rembertowa
Dzieje Rembertowa by³y i pozostaj¹ silnie

zwi¹zane z kolejnictwem. Wybudowanie linii ko-
lejowej Warszawa – Moskwa, ze stacj¹ w obe-

REMBERTÓW

Rozmowa z Józefem Melakiem, 
burmistrzem Rembertowa.

- Zorganizowana przez Rembertów wspólna
sesja rad Wawra, Weso³ej i Pragi Po³udnie jest
dobrym przyk³adem wspó³pracy miêdzy dziel-
nicami... 

- Tak, wspólnie poparliœmy budowê Alei Chwa³y
w Olszynce Grochowskiej. Cztery lata temu nasze
dzielnice by³y osobnymi organizmami. Historia po-
kazuje, ¿e granice mog¹ byæ „umowne”, ale dzielni-
ce prawobrze¿nej Warszawy maj¹ wspóln¹ tradycjê,
a tak¿e wiele wspólnych spraw do rozwi¹zania.

- Na przyk³ad?
- Podniesienie znaczenia prawej czêœci Warsza-

wy, czy chocia¿by szybkie po³¹czenie komunika-
cyjne z Centrum.

- Jest jakiœ sposób na z³agodzenie problemów
komunikacyjnych?

- Pierwszym krokiem, który uczyniliœmy by³o uru-
chomienie linii Szybkiej Kolei Miejskiej. Po³¹czenie
Rembertów – Ursus czêœciowo rozwi¹za³o problem.
Równolegle wykonaliœmy te¿ projekt po³¹czenia uli-
c¹ Ch³opickiego Rembertowa z Prag¹ Po³udnie. Mu-
simy te¿ doprowadziæ do budowy ulicy Nowozabra-
nieckiej, która by³aby antidotum na dzisiejsze proble-
my komunikacyjne Pragi z centrum Warszawy. 

- A jakie inne problemy wymagaj¹ najszyb-
szego rozwi¹zania?

- Ta czêœæ Stolicy jest zaniedbana w wielu dziedzi-
nach. Infrastruktura, kultura i sport – na tych obszarach
powinny siê skoncentrowaæ dzia³ania i œrodki. Prawo-
brze¿na Warszawa zas³u¿y³a na to, szczególnie, ¿e
przez lata by³a traktowana jako ta gorsza czêœæ Stolicy.

- Podobno w koñcu uda³o siê pozyskaæ od
Akademii Obrony Narodowej stadion przy ul.
Ziemskiego?

- Tak, i planujemy, ¿e przy wykorzystaniu œrod-
ków finansowych z Unii Europejskiej  powstanie
tu najnowoczeœniejszy w tej czêœci Warszawy
obiekt rekreacyjno-sportowy.

- Dlaczego warto odwiedziæ Rembertów?
- Rembertów jest prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê dziel-

nic¹. W ostatnich latach wykorzystujemy œrodki
bud¿etowe najlepiej w Warszawie. Widaæ du¿o
korzystnych zmian. Jednoczeœnie pozosta³o wiele
œladów szlachetnej historii tej ziemi i jej mie-
szkañców. Warto tak¿e skorzystaæ z naszej bogatej
oferty sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej. Za-
chêcam mieszkañców siostrzanych dzielnic do
odwiedzenia Rembertowa.

Rozmawia³ Adam Rosiñski

cnym Rembertowie (gdzie znajdowa³ siê poli-
gon), sta³o siê zarodkiem osady, dzisiejszej
Dzielnicy Rembertów. Po³¹czenie kolejowe
Rembertowa z Warszaw¹ Wschodni¹ i Central-
n¹ od dawna jest alternatyw¹ dla problemów ko-
munikacyjnych prawobrze¿nej Warszawy. Dlate-
go Burmistrz podj¹³ starania o przeniesienie na
tê trasê Szybkiej Kolei Miejskiej. Uda³o siê! Od 
1 lipca z Rembertowa, a¿ do warszawskiego
Ursusa (a nawet dalej, do Pruszkowa) mo¿na
dojechaæ SKM-k¹ – szybko i wygodnie. Zapra-
szamy wszystkich mieszkañców, którzy do tej
pory nie mieli ku temu okazji do przeja¿d¿ki no-
woczesn¹ kolejk¹. 

Drogi i Komunikacja
SKM-ka to alternatywa dla ruchu ko³owego, ale

to on jest dominuj¹cym œrodkiem transportu dla
wiêkszoœci mieszkañców. Rembertów wszed³
w poczet dzielnic m.st. Warszawy z ogromnymi
zaniedbaniami w dziedzinie budowy dróg i komu-
nikacji. Dlatego priorytetem dla Zarz¹du tej kaden-
cji by³y inwestycje w drogi. Podczas gdy inni mogli
wykorzystywaæ œrodki na realizacjê bardziej spek-
takularnych zadañ, my wykorzystaliœmy je na in-
westycje elementarne, ale niezbêdne dla popra-
wienia jakoœci ¿ycia w Rembertowie – kanalizacjê,
drogi i oœwiatê. Œrodki w dyspozycji Zarz¹du Dziel-
nicy by³y wiêksze ni¿ kiedykolwiek w historii Rem-
bertowa i pokazaliœmy, ¿e umiemy nimi gospoda-
rowaæ. W 2005 roku najlepiej spoœród wszystkich
18 dzielnic, bo w 99,3% wykonaliœmy bud¿et inwe-
stycyjny! Drugie miejsce zaj¹³ Targówek ( 98,2%),
a trzecie Weso³a ( 86,4%). To sprawi³o, ¿e  Rem-
bertów zrobi³ milowy krok w pokonywaniu dystan-
su dziel¹cego go od innych sto³ecznych dzielnic
w dziedzinie infrastruktury. Ogó³em przez te 4 lata
na infrastrukturê drogow¹ wydaliœmy 24 mln 517
tysiêcy z³otych.
Dziêki temu na ko-
niec obecnej,
czteroletniej ka-
dencji zrealizowa-
ne ju¿ mamy a¿
72% tego typu in-
westycji zaplano-
wanych do koñca
2010 roku. Do naj-
wa¿niejszych trze-
ba zaliczyæ budo-
wê najbardziej re-
prezentacyjnej w
Starym Remberto-
wie ulicy Szafarzy,
a wœród tych,
których budowa
stanowi korzyœæ
równie¿ dla mie-
szkañców innych
dzielnic - powiato-
we ulice Czwarta-
ków i Sztandarów,
budowê ulicy P³at-
nerskiej bêd¹cej drog¹ wyjazdow¹ do Weso³ej
i utwardzenie wszystkich dróg w s¹siaduj¹cym
z ni¹ kwartale Instruktorska, Grzybowa, Koman-
dosów, Dowódców. Zosta³a tak¿e zbudowana pê-
tla autobusowa przy ul. Cyrulików, która pozwoli³a
na doprowadzenie do tutejszego osiedla komuni-
kacji miejskiej. Pêtla powsta³a tu¿ przy granicy
z Dzielnic¹ Weso³a i niedaleko stacji SKM. Auto-
busem 515 mo¿na dojechaæ tutaj a¿ spod Huty
Lucchini na warszawskich Bielanach. Nowa pêtla
powsta³a te¿ na Czwartaków.

Nowe sale gimnastyczne, 
boiska i place zabaw

Inwestycje i remonty w placówkach oœwiato-
wych by³y priorytetem Zarz¹du Dzielnicy Rem-
bertów w mijaj¹cej kadencji. Nacisk po³o¿ono
zw³aszcza na rozbudowê infrastruktury sporto-
wej zgodnie z dewiz¹, ¿e sport to zdrowie – nie
tylko jednostkowe, ale spo³eczne, jako antido-
tum na spo³eczne patologie. W 2006 r. rozbudo-
wano zespó³ boisk sportowych przy Szkole Pod-
stawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45. No-
we boiska powstaj¹ te¿ przy Gimnazjum 126

przy ul. gen. Ziemskiego 22, gdzie bliska ukoñ-
czenia jest równie¿ dobudowa pomocniczej sali
gimnastycznej. 

Jeszcze w tym roku Przedszkole Nr 243 zyska
nowy plac zabaw, a teren przedszkola zostanie
zagospodarowany (planowane zakoñczenie prac
2007 rok). Na pocz¹tku tego roku pozyskaliœmy na
potrzeby Dzielnicy stadion przy ul. gen. Ziemskie-
go, który stanie siê jednym z najnowoczeœniej-
szych obiektów sportowych w prawobrze¿nej czê-
œci Warszawy. Wykonaliœmy ju¿ projekt architekto-
niczny i wpisaliœmy jego budowê do Programu Re-
witalizacji Dzielnicy Rembertów. Wkrótce dokona-
my przejêcia od Akademii Obrony Narodowej kor-
tów przy ul. Czerwonych Beretów i Frontowej. 

Kultura ze znakiem jakości”Q”
W widoczny sposób wzros³a iloœæ imprez

artystycznych i kulturalnych realizowanych
przez nasz Wydzia³ Kultury. Wzrost (o prawie
300%) bud¿etu Wydzia³u na realizacjê zadañ
w zakresie kultury umo¿liwi³ nam zapraszanie do
Rembertowa najwiêkszych gwiazd Polskiej
estrady. Na organizowane przez Urz¹d imprezy
t³umnie przychodzili nie tylko mieszkañcy Rem-
bertowa, ale i innych dzielnic. A media pisa³y, ¿e
to w³aœnie w Rembertowie œwiec¹ najwiêksze
gwiazdy! W ci¹gu ostatnich czterech lat goœci³o
u nas naprawdê wiele znakomitoœci (m.in. Czer-
wone Gitary, De Mono, Kabaret OTTO, Zbigniew
Wodecki, Irena Jarocka). Do kalendarza sta³ych
imprez nale¿¹: Œwiêto Rembertowa, Fina³ Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy oraz Rem-
bertowskie Po¿egnanie Lata. Podczas tegorocz-
nego wyst¹pili m.in.: Hanna Œleszyñska, Piotr
G¹sowski oraz Anna G³ogowska i Marcin Wrze-
siñski, tañcz¹ce gwiazdy z popularnego progra-
mu telewizyjnego „Taniec z gwiazdami”.

W czasie mijaj¹cej kadencji samorz¹dowej
a¿ czterokrotnie wzrós³ bud¿et Domów Kul-
tury. W 2002 roku wynosi³ on pó³ mln z³,
a w 2007 r. (co ju¿ zosta³o zatwierdzone) bê-
dzie to kwota przesz³o 2,2 mln z³! Jednak dwa
prê¿nie dzia³aj¹ce domy kultury „Wygoda”
i „Rembertów” to za ma³o dla powiêkszaj¹cej siê,

ju¿ blisko 22-tysiêcznej, rzeszy mieszkañców
Rembertowa. Dlatego zaplanowaliœmy wybudo-
wanie w najbli¿szym czasie Rembertowskiego
Centrum Kultury, z sal¹ widowiskow¹, kawiaren-
k¹, ofert¹ rozwoju artystycznego i miejscem spo-
tkañ dla m³odzie¿y. 

Obecnie, poza znakomitym ksiêgozbiorem bi-
blioteki Akademii Obrony Narodowej, mieszkañ-
cy Rembertowa mog¹ korzystaæ z trzech biblio-
tek, przy al. Chruœciela w budynku Ratusza oraz
dwóch filii tej biblioteki na ul. Niedzia³kowskiego,
która oferuje bezp³atny Internet dla mieszkañ-
ców oraz na ul. Che³m¿yñskiej – tê ostatni¹
otwarto niedawno, 25 paŸdziernika. Tutaj rów-
nie¿ mieszkañcy mog¹ nieodp³atnie serfowaæ po
sieci. Zarz¹d tej kadencji zaplanowa³ budowê
kolejnej biblioteki - takiej z prawdziwego zdarze-
nia - na wolnym placu u zbiegu ulic Konwisarska
– Gawêdziarzy, naprzeciwko ratusza. Wykonano
ju¿ koncepcjê, a realizacja inwestycji nast¹pi
w najbli¿szych latach.

Zapraszamy do Rembertowa, bo warto nas
odwiedziæ w rzeczywistoœci oraz wirtualnie
wchodz¹c na stronê:

www.rembertow.waw.pl

Dom Kultury „Wygoda”
04-267 Warszawa, ul. Koniecpolska 14

tel./fax: (22) 812-06-33
e-mail: dkwygoda@op.pl

Dom Kultury „Rembertów”
04-485 Warszawa, Al. Komandosów 8

tel. 0 22 611 96 87, 
fax 0 22 673 50 67

REMBERTÓW DA SIĘ LUBIĆ!
Spoœród wszystkich 18 dzielnic Warszawy Rembertów
okaza³ siê najlepszy w realizacji bud¿etu inwestycyjnego
w 2005 r.! Drugie miejsce zaj¹³ Targówek, a trzecie 
Weso³a. Mo¿emy siê tak¿e pochwaliæ innymi rzeczami...

Sport i rekreacja w Rembertowie

Tradycja 
i nowoczesnoœæ

Urz¹d m.st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, 04-401 Warszawa, Al. Gen. A. Chruœciela „Montera” 28

Wizualizacja Alei Chwa³y
w Olszynce Grochowskiej
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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)

Pędzelkiem
MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA

Jacek Frankowski

REKLAMA REKLAMA

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

Ale pan Andrzej zdecydowa³
siê na Kamionek, fragment
miasta jedyny w swoim rodza-
ju, czuæ w nim wci¹¿ ducha
prawdziwej, starej Warszawy.
Pan Andrzej wybra³ przy tym
nowoczesne osiedle, zamie-
szka³ w jeszcze nowoczeœniej-
szym domu.

Wraz z nowym mieszkaniem
rozpocz¹³ nowe ¿ycie, bo do
Warszawy nie przeprowadzi³
siê z ¿on¹. Ta pozosta³a w Kra-
kowie. I te¿ próbuje je u³o¿yæ
sobie na nowo. Od jakiegoœ
czasu widywana jest na ofi-
cjalnych i prywatnych przyjê-
ciach ze znanym krakowskim
satyrykiem. 

On widywany jest natomiast
w towarzystwie ³adnej, zdecy-
dowanie od siebie m³odszej pa-
ni. Ale w Warszawie jest ktoœ
jeszcze z najbli¿szej jego rodzi-
ny. To córka Zuzanna, która
studiuje w Warszawskiej Aka-
demii Teatralnej i która te¿ ju¿
ma swoje mieszkanie w stolicy.
M³odsza Kasia zosta³a z mam¹
w Krakowie.

W Krakowie zosta³y te¿
wspomnienia, tam przecie¿
koñczy³ szko³ê teatraln¹ i praco-
wa³ w Teatrze im. S³owackiego
(gdzie przed laty statystowa³ je-
go ojciec). Trzeba przyznaæ, ¿e
kocha³ teatr z wzajemnoœci¹. 

Jest laureatem licznych na-
gród na festiwalach teatralnych
w Toruniu, w Szczecinie, w Ka-
liszu. I z regu³y by³y to g³ówne
nagrody. Gra³ te¿ ciekawe role
charakterystyczne w filmach
Jana Jakuba Kolskiego – Cu-
downe miejsce, Szabla od ko-
mendanta czy g³ówn¹ rolê An-
drzeja Jurewicza w kontrower-
syjnym serialu Izabeli Cywiñ-
skiej Bo¿a podszewka. Ma

w swoim dorobku oko³o 150
ról, w tym blisko 50 filmo-
wych.

Wspó³pracowa³ z najwybit-
niejszymi re¿yserami: Andrze-
jem Wajd¹, Kazimierzem Kut-
zem, Markiem Koterskim, Ju-
liuszem Machulskim…

Ale prawdzi-
wa popular-
noœæ, gdy
wszyscy  wie-
dzieli, kto to
jest Andrzej
Grabowski za-
czê³a siê wraz
z rol¹ Ferdka
K i e p s k i e g o
w 1999 roku.
Od tego mo-
mentu te¿ za-
czêto go uwa-
¿aæ za aktora
zdecydowanie
komediowego,
czego dowo-
dem jest nagro-
da dla najlep-
szego aktora
komediowego
na V Festiwalu
Dobrego Hu-
moru w Gdañ-

sku w 2004 roku. W tym roku
natomiast podczas XI Festiwalu
Gwiazd w Gdañsku aktor odci-
sn¹³ swoj¹ d³oñ na Promena-
dzie Gwiazd powsta³ej na wy-
spie O³owiance.

Izabela Cywiñska uwa¿a, ¿e
Andrzej Grabowski nale¿y do
tych aktorów, którzy potrafi¹
zagraæ wszystko. Czy chcia³
byæ aktorem? Otó¿ nie. Kiedyœ
zwierza³ siê, ¿e gdy by³ m³o-

dym ch³opcem myœla³ o wst¹-
pieniu do zakonu, przez lata
by³ przyk³adnym ministran-
tem. Ale zmieni³ zdanie, gdy
jego starszy brat Miko³aj (dziœ
aktor i re¿yser) zda³ do szko³y
teatralnej. Postanowi³ pójœæ
w jego œlady. Pan Andrzej
mówi, ¿e zanim zda³ do szko³y
teatralnej nigdy nie recytowa³
nawet wiersza na akademii
szkolnej.

Czy prywatnie aktor jest rów-
nie rozrywkowy jak jego boha-
ter Kiepski? Otó¿ nie! Pan An-
drzej nie znosi sytuacji,
w których traktuje siê go jak
swojaka, brata ³atê. 

Nie znosi pokrzykiwania za
nim na ulicy, zaczepek, tykania
i namawiania go na wypicie pi-
wa. Choæ przyjmuj¹c rolê Ferd-
ka przewidywa³, ¿e bêdzie
z nim uto¿samiany, to jednak
rzeczywistoœæ przeros³a jego
przewidywania. By³ czas, ¿e se-
rial ogl¹da³o tygodniowo oko³o
8 milionów Polaków.

Przyjaciele ¿artuj¹, ¿e pan
Andrzej nie mo¿e siê wyprzeæ
polskoœci. Ma typowo s³owiañ-
sk¹ urodê – lekki brzuszek, ³y-
sinka. I natychmiast dodaj¹, ¿e
miêdzy innymi na tym polega
urok pana Andrzeja, ¿e ze swo-
jej fizycznoœci potrafi siê œmiaæ
i uczyniæ z niej atut.

Jest wyj¹tkowo radosny, ser-
deczny, dowcipny. Swoj¹ rado-
œci¹ zara¿a innych. Nie sposób
z nim siê nudziæ. Jego pasj¹ s¹
motocykle. Lubi te¿ szybk¹ ja-
zdê samochodem. Sprawdza siê
jako kucharz. I cieszy siê, gdy
od czasu do czasu ktoœ go po-
chwali i obdarzy ¿yczliwym
s³owem. Kiedyœ by³ niewolni-
kiem teatralnych zabobonów,
dziœ uwolni³ siê od przes¹dów.

Ju¿ nie boi siê czarnego kota
na drodze. (ŻnG)

Uwielbiany Ferdek Kiepski i Andrzej Z³oto-
polski, czyli Andrzej Grabowski na dobre po-
rzuci³ Kraków i osiad³ w Warszawie. Aktor
móg³ zamieszkaæ na elitarnej  Saskiej Kêpie,
albo inteligenckim ¯oliborzu czy luksuso-
wym Mokotowie. 

Andrzej GRABOWSKI
MIESZKAÑCY

Sklep po modernizacji
Zakoñczono modernizacjê sklepu LUX nr 22 przy 
ul. Szaserów 124. Jest to ju¿ jedenasta placówka
w sieci LUX i LUX-mini zmodernizowana przez „Spo³em”
WSS Praga Po³udnie.

Na oko³o 450 m kw. powierzchni (salê sprzeda¿y powiêkszono o ok.
170 m kw.)
mo¿na nabyæ
artyku³y spo-
¿ywcze i prze-
mys³owe co-
dziennego u¿yt-
ku. Pawilon pie-
s z c z o t l i w i e
przez klientów
zwany „grzyb-
kiem” wyró¿nia
siê nietypow¹
form¹ architek-
toniczn¹.     (ab)

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

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

OKNA – PARAPETY
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Wanda Krajewska−Hofman
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lista nr 4 miejsce 3
Rada Warszawy
Mój program
– finanse dla oœwiaty
– usprawnienie pomocy spo³ecznej
– czyste i bezpieczne miasto
– rozwi¹zywanie problemów

komunikacyjnych
– pozyskiwanie funduszy europejskich

Ka¿dy zmotoryzowany
mieszkaniec podje¿d¿aj¹cy do
urzêdu dzielnicy Praga Po³u-
dnie prze¿ywa koszmar zwi¹za-
ny ze znalezieniem miejsca do
zaparkowania. Owszem par-
king przy urzêdzie jest, ale
w czêœci zarezerwowany dla
pracuj¹cych w gmachu urzêdni-
ków. Pozosta³e wolne miejsca
zape³niaj¹ siê bardzo szybko.
Na pocz¹tku roku, gdy na ul.
Terespolsk¹ przenios³y siê pra-
skie s¹dy, sytuacja pogorszy³a
siê jeszcze bardziej. Dwa mie-
si¹ce temu nasz fotograf, który
chcia³ sfotografowaæ ciekawo-
stkê – rosn¹ce przy urzêdzie
grzyby, zaparkowa³ prawie
przy... parku OPAK. 

Wszystkie okoliczne ulice s¹
ca³kowicie zastawione samo-
chodami. Koszmar prze¿ywaj¹
nie tylko odwiedzaj¹cy urz¹d,
ale tak¿e okoliczni mieszkañcy.
– Dzielnicy przybywa mieszkañ-
ców, roœnie iloœæ za³atwianych
w WOM-ie spraw, Kamionek, na
terenie, którego znajduje siê
urz¹d rozbudowuje siê bardzo
intensywnie... Za chwilê bêdzie-
my mieli nowe osiedle, które po-
wstanie w miejscu wyburzonych
zak³adów „Cora”. Do tej sytua-
cji trzeba dostosowaæ infra-
strukturê – uwa¿a radna Kata-
rzyna Doraczyñska, dla której
przed ostatni¹ sesj¹ rady tak¿e
nie znalaz³o siê miejsce na urzê-
dowym parkingu (patrz zdjêcie). 

– Na zastawianie setkami sa-
mochodów okolicznych chodni-
ków i ulic skar¿¹ siê mieszkañ-
cy. Dlatego z³o¿y³am do zarz¹-
du dzielnicy interpelacjê,
w sprawie przekszta³cenia ist-
niej¹cego parkingu w wielopo-
ziomowy. 

By³oby to dobre rozwi¹zanie.
Problem dostrzegaj¹ nie tylko

mieszkañcy, urzêdnicy i radni,
ale tak¿e mieszcz¹ce siê w naj-
bli¿szej okolicy firmy. – Widzi-
my potrzebê pilnego rozwi¹za-
nia problemu miejsc parkingo-
wych w obrêbie ulic: Kamion-
kowska, Terespolska, Groszo-
wicka, Owsiana, Chodakowska,
Miñska. – mówi Leszek Ka-
czyñski, kierownik dzia³u ad-
ministracji Wydawnictwa

MURATOR, które swoj¹ siedzi-
bê ma na ty³ach urzêdu dzielni-
cy. –  Jesteœmy gotowi poprzeæ
ka¿d¹ rozs¹dn¹ inicjatywê zmie-
rzaj¹c¹ do poprawy obecnej,
bardzo z³ej sytuacji parkingo-
wej. Oficjalnej odpowiedzi na
swoj¹ interpelacjê radna Dora-
czyñska jeszcze nie otrzyma³a,
bo sprawa jest zbyt œwie¿a. 

Wiadomo, ¿e parkingowy ko-
szmar nie jest obcy zarz¹dowi
dzielnicy i mo¿na siê spodzie-
waæ pozytywnego podejœcia do
pomys³u wybudowania wielo-
poziomowego, najlepiej pod-
ziemnego parkingu. Tak na-

prawdê odpowiedŸ na pytanie,
czy na taki cel znajd¹ siê œrodki
finansowe, bêdzie zale¿a³a od
g³ównego dysponenta war-
szawskich pieniêdzy – od
w³adz miasta, których urz¹d
dzielnicy jest w pewnym sensie
lokalnym przedstawicielem
pierwszego kontaktu. A pierw-
sze wra¿enie jest bardzo wa¿ne.

Adam Rosiński

Parkingowy koszmar 
przyjaznego urzędu

Pierwsze wra¿enie jest bardzo wa¿ne! –
to zdanie ca³kiem niedawno us³ysza³ od
swoich rodziców chyba ka¿dy uczeñ roz-
poczynaj¹cy rok szkolny. Ta regu³a obo-
wi¹zuje nie tylko w szkole.

Ze zdziwienia przeciera³em oczy: na Rondzie
Wiatraczna nie by³o stolików, straganików, plan-
dek... Niemo¿liwe sta³o siê faktem – znik³ handel
uliczny! Chodniki wróci³y do przechodniów,
a trawniki wygl¹daj¹, jak... trawniki! Luz, wygo-
da, a nawet (pamiêtaj¹c, jak Rondo wygl¹da³o
przez ostatnie lata) estetyka. K³êbi³o siê tylko
w jednym miejscu, tu¿ przy Universamie Gro-
chów. Z t³umu przeœwitywa³y sylwetki m³odych
ludzi, którzy w rêkach trzymali skrzynki. Pomy-
œla³em, ¿e to ostatnia ostoja handlu narêcznego.
Poniewa¿ mój gatunek, znaczy siê homo sapiens,
nale¿y do istot spo³ecznych, podszed³em bli¿ej
zgromadzonych ludzi. Id¹c delektowa³em siê sze-
rokoœci¹ chodnika. 

Okaza³o, ¿e m³odzi ludzie nie s¹ pocz¹tkuj¹cy-
mi ulicznymi biznesmenami. Nic nie sprzedawa-
li, ale dawali. P¹czki. A te, pulchne i smakowicie
wygl¹daj¹ce - znika³y w oka mgnieniu. Nagle
z t³umu doszed³ mnie g³os: - Panie prezydencie,
dlaczego pan nie pozwala nam handlowaæ na
ulicach i chodnikach! – jegomoœæ o kolorze twa-
rzy, przy której czerwonoskórzy Indianie, wydaj¹
siê byæ ma³o czerwoni, groŸnie wymachiwa³ rêk¹
ponad g³owami ludzi. Zdawa³ siê byæ w du¿ym
stanie poddenerwowania i nie tylko. 

Po chwili us³ysza³em inny g³os – Panie prezy-
dencie dziêkujemy, ¿e zrobi³ pan porz¹dek z han-
dlem na Rondzie Wiatraczna, ¿adna poprzednia
ekipa nie mog³a siê z tym uporaæ! Istna „Wojna
œwiatów” – przypomnia³em sobie, ¿e w³aœnie pod
takim tytu³em „Mieszkaniec” wielokrotnie pisa³
o problemie handlu ulicznego. A w œrodku t³umu
sta³ Kazimierz Marcinkiewicz. Dobrze, ¿e nie je-
stem prezydentem – pomyœla³em delektuj¹c siê
smakiem lukru. Z jednej strony, bez obrazy, m³ot,

a z drugiej kowad³o... I jeszcze trzeba umieæ od-
powiedzieæ na dziesi¹tki pytañ, jakie prezydento-
wi stawiali zgromadzeni przed Universamem
mieszkañcy. I umieæ siê zachowaæ. 

Na przyk³ad w chwilach, gdy dziesi¹tki ludzi
chc¹ takiemu prezydentowi zrobiæ zdjêcie. Cho-
cia¿by telefonem komórkowym. Tak, jak wtedy,
gdy jeden z Pra¿an, przystawi³ swój telefon do
twarzy prezydenta. Wyczeka³ odpowiedni mo-
ment i „klikn¹³”. – Ale pan ma aparat z drugiej
strony! – roztropnie zauwa¿y³ ktoœ z t³umu, ¿e
„fotograf” zrobi³ zdjêcie nie prezydenckiej, ale
w³asnej twarzy. – O, k...! - zakl¹³ „fotograf”. Ja
te¿ tak pomyœla³em. Widz¹c uwolnione od han-
dlu chodniki. Ada M.

Marcinkiewicz 
w „Wojnie Światów”

W Galerii Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego
przy Placu Bankowym 3/5
otwarto wystawê „Jest Wi-
s³a w Warszawie”.

Ekspozycja sk³ada siê z kilku
czêœci fotografii nabrze¿y Wi-

s³y, zdjêæ warszawskich mo-
stów oraz prezentacji koncepcji
programowo-przestrzennej
„Wiœlany Park Przyrodniczy
w Warszawie”. Wystawê obj¹³
patronatem wojewoda mazo-
wiecki Tomasz Koziñski, który
zna i popiera pomys³ przy-

wrócenia Wis³y mieszkañcom
Warszawy i chce, by nasza rze-
ka sta³a siê miejscem atrakcyj-
nym, a nie tylko przeszkod¹
wodn¹ dziel¹c¹ stolicê na pó³.
Wystawa jest czynna do 17 li-
stopada br. w godz. 9.00-20.00. 

(ab)

WISŁA W RATUSZU
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Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
672 04 40 

Grochów – ul. Igañska 2
810 85 23

	 PSY
	 KOTY
	 GRYZONIE
	 RYBY
	 PTAKI
	 GADY

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

HOTEL

STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA

SKLEP – ARTYKUŁY DLA ZWIERZĄT

RABAT DLA EMERYTÓW – 20%

PŁATNOŚĆ RATALNA

CAŁODOBOWA LECZNICA DLA ZWIERZĄT

Piszê ten ar-
tyku³ bardziej
dla tych, któ-
rzy psów nie
maj¹ i oba-
wiaj¹ siê ich
zachowania.

Pewnego razu,
gdy nasze pod-
wórkowe psie
„kumplos two”
by³o zajête zaba-
w¹, zobaczyli-
œmy id¹c¹ wprost
na nas parê m³odych ludzi z trzyletnim dzieckiem. Natychmiast
odwo³aliœmy i przytrzymaliœmy psy. M³odzi podeszli i poprosiliby-
œmy puœcili pieski, bo oni teraz nie maj¹ psa, a chcieliby by ich dziec-
ko nie ba³o siê psiaków.

Wobec tego puœciliœmy nasze psy, które podesz³y i stanê³y ok.
1m od malucha, os³anianego z obu stron przez przykucniêtych rodzi-
ców. Psy poczeka³y na reakcjê malca, a gdy wyci¹gn¹³ r¹czkê, deli-
katnie j¹ obw¹cha³y. Zamaszystym merdaniem okaza³y, ¿e te¿ maj¹
przyjazne zamiary. Maluch chwilê je potarmosi³, rodzice podziêko-
wali i odeszli.

Dlaczego zdarza siê to tak rzadko?! Rozumiem przera¿enie osoby nie
posiadaj¹cej psa, na widok galopuj¹cego w jej kierunku „potwora” mi-
mo, ¿e to normalne zachowanie wyra¿aj¹ce ciekawoœæ psa. Zobaczy³
nowy obiekt i biegnie, marzy, by pow¹chaæ, przywitaæ siê i tyle. Im
m³odsze zwierzê tym bardziej jest ciekawe œwiata. Jeœli cz³owiek zaczy-
na krzyczeæ, machaæ itp., dla normalnego, m³odego psa wychowywane-
go prawid³owo mo¿e to byæ sygna³ do... zabawy! „Ciekawe, co to jest?
Dlaczego tak siê zachowuje? Fajnie! Ja te¿ poskaczê, poszczekam.”

Jeœli osoba zachowa siê spokojnie, m³ody pies podbiegnie i stwier-
dzi, ¿e to nic ciekawego. Starszy, mniej ciekawski pies musi byæ bar-
dziej karny i zaniechaæ niekontrolowanych wycieczek.

Sytuacja zmienia siê, gdy pies jest na swoim, ogrodzonym terenie,
choæ i tutaj najpierw jest kontrola, kto i po co naruszy³ jego prywatnoœæ,
obserwacja, a to czy zaatakuje czy nie, zale¿y w du¿ej mierze od nasze-
go zachowania i od tego, czy nie dosta³ komendy do ataku od opiekuna.

Gdy zaczniemy uciekaæ, pies instynktownie zacznie nas goniæ. Jeœli
staniemy, normalny pies powinien podbiec, ostrzegaæ nas warkniêciami
i zatrzymaæ siê oko³o 1 metr od nas. Mo¿e tak staæ nawet kilka godzin.

Sygna³y, jakie daje nam pies (zje¿one futro z podniesionym ogo-
nem –uwaga!, warkot z ods³oniêciem k³ów- „ja naprawdê nie ¿artujê
uwa¿aj”), nie przes¹dzaj¹, ¿e pies zaatakuje. Jeœli zachowamy spokój,
a pies zobaczy, ¿e z naszej strony nic groŸnego siê nie dzieje, mo¿e
odejœæ albo przejdzie do fazy pilnowania zagro¿enia. Niebezpieczne
s¹ psy, które nie uprzedzaj¹ o ataku lub ich sygna³y s¹ niedostrzegal-
ne dla laika.

Zasada: nie prowokowaæ, unikaæ gwa³townych ruchów. To
znacznie zwiêksza nasze szanse na wyjœcie bez szwanku. Dobrze jest
nie odwracaæ siê do psa plecami, ale jednoczeœnie nie prowokowaæ go
patrzeniem prosto w oczy. Mo¿na delikatnie mówiæ, ale nie przera¿o-
nym g³osem, cicho i ³agodnie, raczej wy¿szym g³osem ni¿ niskim.

Prostych sposobów na bezpieczn¹ egzystencjê nawet wœród niezna-
nych, obcych psów jest wiele. Kolejne rady – nastêpnym razem.

Lek. weterynarii Monika Batog

MIESZKAÑCU pomó¿! �� MIESZKAÑCU pomó¿!
Psy i my

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
0−691−75−50−50

TAPICER

Mam 21 lat, pobieram rentê rodzinn¹.
Chcê studiowaæ zaocznie, ale sama ren-
ta nie wystarczy mi na op³acenie nauki
i utrzymanie. Dlatego te¿ zastanawia
mnie, czy jeœli zacznê zarabiaæ to moja
renta zmniejszy siê? 

Art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 17 gru-
dnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
mówi, ¿e wysokoœæ renty rodzinnej,
przys³uguj¹cej wiêcej ni¿ jednej osobie,
ulega zmniejszeniu wtedy, gdy osoba
uprawniona osi¹ga przychód w kwocie
wy¿szej ni¿ 70% przeciêtnego wynagro-
dzenia za kwarta³ kalendarzowy, ostatnio
og³oszonego przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego, nie wy¿szej jed-
nak ni¿ 130% tej kwoty miesiêcznie.

Natomiast, gdy przychód przekracza
kwotê równ¹ 130% przeciêtnego wyna-
grodzenia za kwarta³ kalendarzowy, po-
woduje to zawieszenie prawa do czêœci
renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokoœci
czêœci renty przys³uguj¹cych pozosta³ym
cz³onkom rodziny nie ulegaj¹ zmianie. 

Firma, w której pracujê podpisuje ze
swoimi pracownikami umowy na czas
okreœlony. Ja podpisywa³em ju¿ dwie te-
go typu umowy, ale s³ysza³em, ¿e jeœli
podpiszê trzeci¹, to ta bêdzie ju¿ auto-
matycznie umow¹ na czas nieokreœlony.
Czy tak jest naprawdê?

Wed³ug art. 251 kodeksu pracy, je¿eli
pracodawca i pracownik zawarli ze sob¹
dwie umowy na czas okreœlony na nastê-
puj¹ce po sobie okresy, a przerwa miêdzy
tymi umowami nie trwa³a d³u¿ej ni¿ mie-
si¹c, to zawarcie kolejnej umowy termino-
wej ma takie skutki prawne jakby zosta³a
zawarta umowa na czas nieokreœlony.

Zajmujê mieszkanie komunalne.
Spe³niam warunki potrzebne do uzyska-
nia dodatku mieszkaniowego. Gdzie
i jak siê o niego ubiegaæ?

Z urzêdu miasta i gminy nale¿y pobraæ
wniosek o dodatek mieszkaniowy, nale-
¿y go potwierdziæ w administracji, której
budynek podlega. Do wniosku do³¹czyæ

nale¿y zarobki pracuj¹cych cz³onków ro-
dziny zameldowanych w tym mieszka-
niu oraz ksi¹¿eczkê op³at za energiê
elektryczn¹. Je¿eli w lokalu jest osoba
bezrobotna, to nale¿y przynieœæ równie¿
zaœwiadczenie z Urzêdu Pracy. W ci¹gu
miesi¹ca od z³o¿enia wniosku g³ówny
najemca otrzymuje decyzjê administra-
cyjn¹ przyznaj¹c¹ mu lub odmawiaj¹c¹
przyznania dodatku mieszkaniowego.
Od tej decyzji przys³uguje mu odwo³anie
do Samorz¹dowego Kolegium Odwo-
³awczego w mieœcie wojewódzkim za
poœrednictwem organu, który wyda³ tê
decyzjê, w terminie 14 dni licz¹c od daty
otrzymania tej decyzji (art. 104 kpa). Do-
datek mieszkaniowy po przyznaniu jest
wyp³acany przez 6 miesiêcy na konto ad-
ministracji budynku. 

Dodatek mieszkaniowy mo¿e byæ
wstrzymany w drodze decyzji admini-
stracyjnej, je¿eli osoba, której go przy-
znano nie op³aca na bie¿¹co czynszu. Je-
¿eli uregulowanie zaleg³oœci mieszka-
niowych nie nast¹pi w ci¹gu trzech mie-
siêcy od dnia wydania decyzji, wówczas
decyzja o przyznaniu dodatku mieszka-
niowego wygasa. 

Czy podczas okresu wypowiedzenia
umowy o pracê mo¿na byæ na zwolnieniu

lekarskim i bêdzie to zgodne z prawem?
Czy wyd³u¿a to okres wypowiedzenia? 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 25 czerwca
1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych
z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa zasi³ek choro-
bowy nale¿y siê osobie, która zachoro-
wa³a po ustaniu tytu³u ubezpieczenia
chorobowego, jeœli niezdolnoœæ do pracy
trwa³a minimum 30 dni bez przerwy
i powsta³a do 14 dni od ustania tytu³u
ubezpieczenia chorobowego lub do 3
miesiêcy od ustania, gdy mamy do czy-
nienia z chorob¹ zakaŸn¹ lub chorob¹,
której okres wylêgania siê jest d³u¿szy
ni¿ 14 dni. 

Zasi³ku takiego nie otrzyma chory,
który posiada prawo do renty lub emery-
tury, podejmuje lub kontynuuje dzia³al-
noœæ zarobkow¹ lub jest uprawniony do
zasi³ku dla bezrobotnych lub œwiadcze-
nia przedemerytalnego. 

Ustaleniem uprawnieñ do zasi³ku cho-
robowego po ustaniu zatrudnienia zaj-
muje siê w³aœciwy ZUS ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania osoby, która ubie-
ga siê o ten zasi³ek. Zwolnienie lekar-
skie nie wyd³u¿y okresu wypowiedze-
nia umowy o pracê.

Czy przys³uguje mi prawo odwo³ania
od negatywnie rozpatrzonej reklamacji? 

Jeœli reklamacja zosta³a rozpatrzona
negatywnie, to w ¿adnym razie nie jest to
jeszcze koniec postêpowania. Teraz z sy-
tuacji s¹ dwa wyjœcia. Mo¿e pan skiero-
waæ do s¹du sprawê przeciwko produ-
centowi, proszê pamiêtaæ, ¿e mo¿e pan
skorzystaæ z bezp³atnej pomocy rzeczni-
ka konsumentów.

Mo¿na tak¿e, zamiast od producenta,
zacz¹æ dochodziæ swoich roszczeñ od
sprzedawcy z tytu³u niezgodnoœci
z umow¹ na podstawie ustawy z 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprze-
da¿y konsumenckiej oraz o zmianie ko-
deksu cywilnego. Trzeba tylko pamiêtaæ,
¿e w tym przypadku od sprzeda¿y nie
mog³o min¹æ wiêcej ni¿ 2 lata. 

Mecenas Jolanta G. Szewczyk radzi

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!
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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.

JOLANTA G. SZEWCZYK 
Lista Nr 6 miejsce Nr 4
Kandydatka 
do Rady m.st. Warszawy 

OKNA
SPRAWDŹ

nasze ceny!!!

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

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

RATY
0%

� panele podłogowe 
� BARLINEK – deska

podłogowa
� panele ścienne 
� panele PCV zew. i wew.
� drzwi wew. i zew. 
� parapety wew. i zew. 

i marmur włoski
� rozety, rolety
� karnisze, tralki, poręcze
� listwy drewniane, MDF

i PCV
� listwy przypodłogowe

PANELE – DRZWI
- TEMAR -

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13

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

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, 

tel. (025) 757 34 73

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00
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- Mija burzliwa kadencja –
trzech burmistrzów: W¹sik,
Godlewski, Bittel, a efekty
dzia³alnoœci - znikome...?

- Wielokrotnie zadawa³em
pytanie: po co ta Rada istnieje?
W samorz¹dzie Wawra to moja
kolejna kadencja. W poprze-
dnich Rada decydowa³a
o wszystkim, a w tej mog³a je-
dynie opiniowaæ decyzje Mia-
sta.

- Konflikt pomiêdzy burmi-
strzem Dariuszem Godlew-
skim, a prezydentem Lechem
Kaczyñskim nie wyszed³ na
dobre mieszkañcom Wawra.
Mog³o byæ inaczej?

- Moim zdaniem tak. Nawet,
jeœli prezydent Kaczyñski mia³
jakieœ obiekcje, co do burmi-
strza Godlewskiego, to móg³
przekazaæ wybranemu przez
nas burmistrzowi pe³nomocnic-
twa, pozwoliæ mu dzia³aæ,
a jednoczeœnie wzmocniæ kon-
trolê i nadzór nad zarz¹dem
dzielnicy.

- W wielu sprawach, jako
radni mieliœcie „zwi¹zane rê-
ce”, ale czasami udawa³o siê
coœ przeforsowaæ... Ot, choæ-
by modernizacjê odcinka Wa-
³u Miedzeszyñskiego. Z tego
co wiem, to du¿a w tym by³a
Pana zas³uga?

- Modernizacja by³a plano-
wana tylko do ul. Bronowskiej.
Wyst¹pi³em z propozycj¹, aby
prace poci¹gn¹æ dalej – a¿ do
zbiegu z Traktem Lubelskim.

Natychmiast popar³ mnie b.
burmistrz Godlewski i to on do-
pilnowa³, ¿e Wa³ Miedzeszyñ-
ski jest zmodernizowany a¿ do
Traktu Lubelskiego. Potrzeba
takiej inwestycji by³a oczywi-
sta, ale nie ³atwo by³o j¹ prze-
forsowaæ. Jednak siê uda³o i te-
raz jeŸdzi siê elegancko, a nie
tak, jak wczeœniej – co piêæ me-
trów postój. Zyskali na tym
wszyscy, a najwiêcej mieszkañ-
cy Miedzeszyna I i II, Falenicy
i B³ot.

- Jest Pan tak¿e pomys³o-
dawc¹ ronda przy zbiegu Wa-
³u Miedzeszyñskiego i Traktu
Lubelskiego...

- Pomys³ by³ mój, ale uzyska³
bardzo du¿e poparcie okolicz-
nych mieszkañców. Dziêki te-
mu rondu nie ma wypadków,
nikt nie zgin¹³, jest komfortowo
i bezpiecznie.

- Podobno niedawno sfi-
nansowa³ Pan zakup dzwonu
dla budowanego przy ul.
Przewodowej koœcio³a... Moc-
no Pan wspiera budowê œwi¹-
tyni?

- Nooo..., nie zaprzeczam.
Zreszt¹ jest to tajemnic¹ poli-
szynela, poniewa¿ ks. Broni-
s³aw zazwyczaj wymienia
z ambony darczyñców i czêsto
w koœciele pada moje nazwi-
sko.

- Nie krêpuje to Pana?
- Przyznam siê, ¿e z pocz¹t-

ku bardzo mnie to krêpowa³o,
ale pomyœla³em, ¿e dziêki te-

mu tak¿e inni mieszkañcy bar-
dziej zmobilizuj¹ siê do wspó³-
finansowania budowy koœcio-
³a. I poskutkowa³o. Przy ul.
Przewodowej, w dobrym tem-
pie powstaje siedziba naszej
nowej parafii. Cieszy mnie to
tym bardziej, ¿e Przewodowa
jeszcze niedawno by³a poln¹
drog¹ i zosta³a wybudowana
dziêki mojej inicjatywie. To
bardzo wa¿na ulica ³¹cz¹ca ul.
Patriotów z Wa³em Miedze-
szyñskim.

- Ponownie kandyduje Pan
do Rady Dzielnicy. Priorytety
w nastêpnej kadencji to...?

- Modernizacja Wa³u Mie-
dzeszyñskiego a¿ do granicy
Warszawy. Kontrola, czy
w zwi¹zku z budow¹ autostra-
dy A2 nie s¹ zagro¿one intere-
sy mieszkañców. No i potrzeb-
na jest nam kanalizacja. Ko-
niecznie!

Rozmawiał: rosa

- Anin, Miêdzylesie, Radoœæ...
- z czego mog¹ siê cieszyæ mie-
szkañcy Wawra po tej kaden-
cji?

- Uda³o siê zrobiæ wiele: ulice
Mrówcz¹ i Mozaikow¹, rondo
w Radoœci i Miêdzylesiu, wia-
dukt w Wawrze, nowoczesn¹ ha-
lê sportow¹ w szkole przy ul.
Bajkowej. Móg³bym wymieniæ
jeszcze wiele wybudowanych
ulic. Du¿o projektów zosta³o roz-
poczêtych i, w znacznej czêœci,
bêd¹ zrealizowane w tym roku.

- Falenica, Miedzeszyn, B³o-
ta... Wed³ug Pana wiêcej by³o
w samorz¹dzie rzetelnej pracy,
czy „obrzucania siê b³otem”?

- I du¿o pracy i du¿o b³ota. Po-
lityka zdominowa³a ca³¹ Radê.
Staliœmy siê narzêdziem politycz-
nej „wojny na górze”. Potrzeba
by³o du¿o czasu, by dokonaæ ta-
kich przegrupowañ, aby chocia¿
w czêœci nadrobiæ stracony czas
i zaj¹æ siê samorz¹dem, a nie po-
lityk¹. Czêsta wymiana burmi-
strzów by³a szukaniem sposobu
na uzdrowienie tej sytuacji. Czy
tak siê sta³o? Trudno dziœ jedno-
znacznie na to pytanie odpowie-
dzieæ, ale  z tej lekcji nale¿y wy-
ci¹gn¹æ wnioski i do rad dzielnic
nie wybieraæ polityków tylko lu-
dzi zwi¹zanych z samorz¹dem. 

- W s¹siednim Rembertowie,
czy Weso³ej zarz¹dy dzielnic
tak¿e nie reprezentowa³y tej sa-
mej opcji, co w³adze Warszawy,
ale g³oœno by³o tylko o Wawrze.
W czym tkwi³a przyczyna tej
ró¿nicy?

- Zdecydowanie g³ówn¹ przy-
czyn¹ by³ konflikt pomiêdzy bur-
mistrzem Godlewskim a parti¹

PiS i urzêduj¹cym w Wawrze Pe³-
nomocnikiem Prezydenta War-
szawy. Uczciwie trzeba przyznaæ,
¿e ¿adna ze stron nie d¹¿y³a do
porozumienia. To przykra sytua-
cja, w pe³ni niezrozumia³a dla
mnie, kolegów z Rady, a przede
wszystkim dla mieszkañców. To,
¿e jest w³adza i jej opozycja –
OK, ale dlaczego w sprawach me-
rytorycznych i wa¿nych dla dziel-
nicy zabrak³o woli porozumienia?
Z zazdroœci¹ patrzy³em na Bemo-
wo, Rembertów czy Weso³¹,
gdzie pomimo odmiennych po-
gl¹dów opozycja i burmistrzowie
mówili jednym g³osem.

- Wawerski samorz¹d czêsto
trafia³ do mediów. Czy któreœ
z tych prasowych sensacyjek
znalaz³y odbicie w pracach Ko-
misji Rewizyjnej, której jest
Pan cz³onkiem?

- Fakt, ¿e du¿o o wawerskim
samorz¹dzie siê pisa³o, ale nie-
wiele tzw. sensacyjek prasowych
mia³o odbicie w pracach Komisji
Rewizyjnej. W kilku przypad-
kach wystêpowaliœmy do Zarz¹-
du o wyjaœnienia lub wnioskowa-
liœmy o kontrolê. Jedn¹ z nich by-
³a g³oœna sprawa dotycz¹ca wy-
dawanych warunków zabudowy
na dzia³kach leœnych. 

- Jako radny dla swojej dziel-
nicy zrobi³em...?

- Bior¹c pod uwagê sytuacjê,
w jakiej pracowaliœmy, myœlê,
¿e nie mam siê czego wstydziæ.
Przez cztery lata ka¿de posie-
dzenie, g³osowanie, uchwa³a
by³a pocz¹tkiem jakiejœ inwe-
stycji lub innych spraw zwi¹za-
nych z rozwojem Wawra.  Do-
prowadzi³em do utwardzenia

kilku ulic i wnioskowa³em do
Zarz¹du Dzielnicy o budowê
nastêpnych. Dwie z nich s¹ ju¿
w bud¿ecie i mam nadziejê, i¿
szybko znajd¹ siê w realizacji.
Po wieloletnich staraniach do-
prowadzi³em do budowy nowe-
go komisariatu w Wawrze. Bê-
dzie to nowoczesny budynek na
miarê XXI wieku. Bêdzie spe³-
nia³ oczekiwania nie tylko poli-
cjantów, ale przede wszystkim
mieszkañców. To zdecydowa-
nie poprawi bezpieczeñstwo
naszej dzielnicy. Bêd¹c cz³on-
kiem Komisji Bud¿etowej do-
³o¿y³em wszelkich starañ, by
zmiany bud¿etowe korzystne
dla mieszkañców Wawra by³y
za³atwiane pozytywnie. Du¿o
pracy poœwiêci³em promocji
Wawra.

- Czego nie zrobiono w mija-
j¹cej kadencji, a koniecznie
trzeba zrobiæ w nastêpnej?

- Nie ma sensu wymieniaæ,
czego nie zrobiono w mijaj¹cej
kadencji. Lepiej pomyœlmy, co
zrobiæ w nastêpnej. Mieszkañcy
Wawra chc¹ mieæ utwardzone
drogi, kanalizacjê, wodê miejsk¹,
dobr¹ komunikacjê, chc¹ czuæ siê
bezpiecznie i mieæ pewnoœæ, ¿e
ich dzieci ucz¹ siê w dobrych
szko³ach i uprawiaj¹ sport w no-
woczesnych i bezpiecznych
obiektach sportowych.

Rozmawiał: Adam Rosiński
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Józef Roszkowski
Rozmowa z Józefem Roszkowskim – „Zacnym
Mieszkañcem”, przedsiêbiorc¹ i radnym dziel-
nicy Wawer.

Janusz Barciński
„Mieszkaniec” rozmawia z Januszem Barciñskim,
radnym dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 
mieszkañcem Radoœci.
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04-238 Warszawa, ul.
Szpacza 2

tel. 611-44-86, fax 611-44-85
e-mail:marsgips@op.pl www.marsgips.pl

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

Oferujemy:
�� tynki gipsowe
�� tynki tradycyjne
�� posadzki
�� prace wykoñczeniowe

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

tel./fax 022 673-40-44;
kom. 602-108-646

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 5 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

OKNA bez VAT−u!
Szyba termoizolacyjna k=1,0

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

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

RATY! 

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
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LC Language Centre
Angielski dla dzieci od 5 roku ¿ycia

Egzaminy Trinity College
London

Matury i inne
Centrum jêz. hiszpañskiego

ul. Patriotów 108
Warszawa-Miedzeszyn 

– obok stacji PKP
tel. (22) 872-91-57

AKADEMIA ZDROWIA
organizuje ZAWODOWE KURSY:

MASA¯U KLASYCZNEGO I LECZNICZEGO
�� INSTRUKTORA AEROBIKU

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

ZADZWOŃ!
Warszawa, ul. Leszno 21 

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

www.akademia-zdrowia.pl

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.

UDANE ZAKUPY BLISKO DOMU
Zapraszamy do pawilonu handlowego nr 22 

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

CODZIENNIE PROMOCJE WIELU ARTYKU£ÓW
Specjalna oferta miêsa i wêdlin

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

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

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

Realizujemy Karty Klienta Spo³em z 3% rabatem na wszystkie towary

Salon Mebli

tel. 617 44 45

dla dzieci i m³odzie¿y

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

Meble modu³owe do indywidualnego kompletowania
Modelarstwo– modele do sklejania (TAMIYA, Heller, AIR-FIX)
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Przesz³o æwieræ wieku te-
mu ogródek jordanowski po³o-
¿ony pomiêdzy ul. Sygietyñ-
skiego, Roz³uck¹ i Turbinow¹

by³ hitem na miarê „OPArKu”.
Prócz typowych atrakcji mia³
dwie, którymi na g³owê bi³ wie-
le zachodnioeuropejskich pla-
ców zabaw: ogólnodostêpny,
darmowy basen i równie ogól-
nodostêpny egzemplarz praw-

dziwego samolotu wojskowe-
go, bodaj¿e myœliwca z serii
MIG. Dziœ po „MIG-u” zosta³y
jedynie wspomnienia, a z zasy-

panego i zaroœniêtego traw¹ ba-
senu smutno wystaj¹ bia³e
i czerwone p³ytki terakoty,
którymi by³y wy³o¿one jego
brzegi (na zdjêciu). Jedyn¹
atrakcj¹ jest rozpadaj¹ca siê
i brudna piaskownica. – Ta pia-

skownica jest lipna! – zgodnie
mówi¹ bracia Kamil i Krystian,
którzy na wydeptanej ziemi
graj¹ w pi³kê no¿n¹. Zapytani,
co m³odzie¿y i dzieciom naj-
bardziej jest potrzebne w tym
miejscu równie zgodnie odpo-
wiadaj¹, ¿e boisko. 

Pomys³ na przebudowê
ogródka jordanowskiego maj¹
cz³onkowie rady osiedla Gro-

chów Kinowa. –
W miejscu basenu
mog³aby powstaæ
fontanna – Maciej
Paw³owski, prze-
wodnicz¹cy rady
osiedla wyjaœnia
za³o¿enia moder-
nizacji. – W czêœci
centralnej – boi-
sko, a bli¿ej Kino-
wej mog³yby sta-
n¹æ urz¹dzenia
dla najm³odszych
– zje¿d¿alnia,
huœtawki i nowa
p i a s k o w n i c a .
Szczegó³owy pro-
jekt ma nam przy-
gotowaæ kole¿an-
ka, a my zbieramy
teraz podpisy
osób popieraj¹-

cych nasz pomys³. Powa¿nym
argumentem, za przywróce-
niem miejscu atrakcyjnoœci jest
to, ¿e osiedle Grochów Kinowa
nie ma praktycznie ¿adnego in-
nego placu zabaw dla dzieci. 

sylwek r.

PO BURZY
NA GOCŁAWIU?

W ubieg³ym roku kilka razy pisa-
liœmy o niejasnoœciach i niepra-
wid³owoœciach, do których do-
chodzi³o przy próbie podzia³u
SM Goc³aw – Lotnisko. Publika-
cje, pod jednym tytu³em „Burza
na Goc³awiu”, wzbudza³y du¿e
zainteresowanie.

Po blisko dwóch latach starañ dosz³o do
podzia³u spó³dzielczego molocha, jakim by³a SM
Goc³aw – Lotnisko. Na bazie istniej¹cych admi-
nistracji po-
wsta³y spó³-
dzielnie Orlik
- Jantar, Wilga
- Iskra i Wilga
2000. Zasoby
administrowa-
ne przez admi-
nistracjê „Me-
wa” pozosta³y
w SM Goc³aw
- Lotnisko,
która nadal
jest najwiêk-
sz¹ spó³dziel-
ni¹ na Goc³a-
wiu. Nowym
spó³dzielniom
Goc³awia w
paŸdzierniku
zosta³y prze-
kazane tereny,
b u d y n k i
i urz¹dzenia
t e c h n i c z n e .
Dwa miesi¹ce d³u¿ej ma trwaæ przekazywanie
dokumentacji i rozliczeñ finansowych. Jednak
decyzj¹ s¹du, maj¹tku nie otrzyma na razie spó³-

dzielnia Wilga - Iskra. Do czasu rozstrzygniêæ
spraw cywilnych, które spó³dzielcy wnieœli
w zwi¹zku z planowanym wydzieleniem siê spó³-
dzielni, Wilga - Iskra bêdzie praktycznie istnia³a
wirtualnie. 

W czasie procedury podzia³owej nie uwzglê-
dniono woli spó³dzielców z jednego z budyn-
ków, którzy chcieli utworzyæ w³asn¹ spó³dziel-
niê. Dobrze wygl¹da sytuacja w spó³dzielni
Wilga 2000. Plusy podzia³u wyjaœnia jej pre-
zes Andrzej Wójcik, który przez 6 lat by³ kie-
rownikiem tego osiedla. – Przede wszystkim
staniemy siê prawdziwym gospodarzem na na-
szym terenie. Znacznie siê skróci obieg doku-
mentów, szybciej bêd¹ zapada³y decyzje i szyb-
ciej bêd¹ za³atwiane sprawy naszych spó³-
dzielców. 

W zasobach Wilgi 2000 znajduje siê 750 mie-
szkañ. Spó³dzielcy od ka¿dego mieszkania p³aci-
li do tej pory miesiêcznie przesz³o 4 z³. na fun-

dusz spo³ecz-
n o - w y c h o -
wawczy i 6
z³. na utrzy-
manie zarz¹-
du. – Œrodki,
które sz³y na
fundusz spo-
³ e c z n o - w y -
c h o w a w c z y
b ê d z i e m y
chcieli prze-
znaczyæ na
modernizacjê
znajduj¹cych
siê na naszym
osiedlu pla-
ców zabaw
dla dzieci –
wyjaœnia An-
drzej Wójcik
– a to, co sz³o
na utrzyma-
nie zarz¹du
p l a n u j e m y

przeznaczyæ na remonty. To ca³kiem spora kwota
ponad 54 tys. z³. Du¿e jest piêkne, ale ma³e je-
szcze piêkniejsze... rosa

Krzyżówka Mieszkańca Nr 21

POZIOMO: 1-A ³udz¹ce, powierzchniowe wra¿enie. 1-J
„dowcipna” miejscowoœæ. 2-E pustelni. 3-A ptak z czubkiem
na g³owie. 3-G gryzoñ hodowany dla cennego futra. 4-E
ostrze w sieczkarni, nó¿. 4-L baœniowy rozbójnik. 5-G œre-
dniowieczny mieszkaniec Rugii. 6-A wykwit skórny. 6-K róg,
naro¿nik, wêgie³. 7-B Garfunkel. 7-G meble w parku. 8-D
Umberto, w³oski pisarz, autor „Imiê ró¿y”. 8-J pilnik do obrób-
ki drzewa. 9-F k³amstwo.10-A wiersz, pieœñ ¿a³obna.10-H ce-
sarz Napoleon. 11-A zwolennik skrajnych reform.12-H dobro-
czyñca, wspomagaj¹cy potrzebuj¹cym.13-A zewnêtrzna
œciana budynku, fasada. 14-J ma³¿eñski lub zawodowy. 15-E
przygotowanie roli pod zasiew roœlin. 16-A gra na korcie. 
16-J nie¿onaty mê¿czyzna.

PIONOWO: A-1 larwa, chrz¹szcz. A-10 szybkie machanie
skrzyd³ami. B-6 dawniej zak³ad fryzjerski. C-1 zadra. C-10 ga-
tunek kaczki. D-6 dzielnica Warszawy. E-1 ¿o³nierz przed
przysiêg¹. E-11 marka polskiej szynki. F-8 przep³ywa przez
Koœcian.G-1 stopieñ po pu³kowniku. H-2 jedna z dziewiêciu
córek Zeusa. H-7 rasa konia. H-12 Julian, malarz polski zm.

W 1929 roku. I-3 prawy dop³yw Sanu. I-9 pustynia w Mongo-
lii. J-1 mechanizm zegarka. J-7 zawór, kurek. J-12 ordynans
konny. K-5 zwi¹zek pañstw. L-1 grubianin, ordynus. L-8 orli
pazur. £-4 jednostka powierzchni gruntów. £-12 dêty instru-
ment muzyczny, blaszany. M-1 zdanie, opinia. N-8 hazardo-
wa gra w numerki. O-1 miasto i port nad Ba³tykiem (Litwa).
O-12 hazardowa gra w karty. opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ po adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 11/06: „Palisz, p³acisz ¿ycie tracisz”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Barbara Malczyk
z ul. Magistrackiejj. Wa¿ne do 6 listopada br.

16-C 13-H 14-O 7-B 15-G 10-I 12-J 8-O 8-L 11-G 8-F 10-A 9-H

1-C 7-K 4-L 13-E 1-A 13-A 2-O 3-G 16-K 15-£ 7-G 9-N 6-E

10-£


 














 







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

�� BARAN 21.03-21.04
Wyznajesz zasadê: „Co w sercu, to na jêzyku”.
Powinieneœ byæ jednak bardziej powœci¹gliwy
w wyra¿aniu swoich opinii, zw³aszcza, gdy do-
tycz¹ bliskich. Znajomi namawiaj¹ ciê na
wspólne æwiczenia w klubie fitness. To bardzo
dobry pomys³, bo z twoj¹ kondycj¹ nie jest te-
raz najlepiej. Uda³o ci siê zaoszczêdziæ trochê
pieniêdzy. Nie odk³adaj ich do szuflady. Po-
myœl lepiej o lokacie bankowej, tak bêdzie ko-
rzystniej i bezpieczniej.

�� BYK 22.04-21.05
Nie bêdziesz narzekaæ na brak powodzenia.
Jesteœ na fali – powodzenia u p³ci przeciwnej,
która pozostaje pod twoim urokiem. Zanim jed-
nak zaczniesz planowaæ z kimœ wspóln¹ przy-
sz³oœæ, poczekaj a¿ minie pierwsze zaurocze-
nie. Bêdziecie ci¹gle szukaæ okazji do bycia ze
sob¹ sam na sam. Czeka ciê namiêtny mie-
si¹c, korzystny pod wzglêdem finansowym.
Teraz za³atwisz wszystko z czym sobie dotych-
czas nie radzi³eœ. 

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
¯yczliwoœæ i sympatia okazywana przez ró¿ne
osoby bardzo ciê wzmocni¹ i natchn¹ optymi-
zmem. Nie zapomnij, aby zrewan¿owaæ siê
tym samym. Praca ciê pasjonuje, irytuj¹ nato-
miast zarobki. Mo¿e czas zacz¹æ negocjacje
dotycz¹ce podwy¿ki. Masz wiele argumentów
na to, aby przekonaæ szefa. Poka¿ siê wiêc
z jak najlepszej strony. 

�� RAK 22.06-22.07
Wpadniesz w wir ¿ycia rodzinnego i towarzy-
skiego. Wszêdzie bêdzie ciê pe³no. ¯adna uro-
czystoœæ nie bêdzie mog³a obyæ siê bez ciebie.
Dobry czas na zerwanie z na³ogami. Jeœli za-
mierzasz rzuciæ palenie, zrób to w³aœnie teraz.
Sukces mo¿esz odnieœæ równie¿ w odchudza-
niu, ale z tym nie przesadzaj, g³odówki nie
wp³ywaj¹ dobrze na poprawê nastroju. 

�� LEW 23.07-23.08
Sprawy, na których ci zale¿y, rozstrzygniesz ko-
rzystnie dla siebie. Los da ci prezent: mo¿e to
byæ atrakcyjna propozycja, zastrzyk gotówki lub
dowody uznania ze strony wspó³pracowników.
Du¿o zale¿y od ciebie. IdŸ wiêc za ciosem. Swo-
jemu partnerowi oka¿ wiêcej uczucia i zrozumie-
nia. Wszak obowi¹zuje równouprawnienie. 

�� PANNA 24.08-23.09
Twoja energia fizyczna bêdzie w przysz³ym mie-
si¹cu sz³a w parze ze œwietn¹ form¹ intelektual-
n¹. Mocn¹ stron¹ oka¿e siê zdyscyplinowanie
i znakomita organizacja. Jeœli jesteœ w sta³ym
zwi¹zku, nie zwa¿aj na zmienne nastroje partne-
ra. I tak zawsze starasz siê s³u¿yæ dobr¹ rad¹,

czu³ym s³owem i wyrozumia³oœci¹. Samotnym,
póki co musi wystarczyæ niezobowi¹zuj¹cy flirt,
który odegna jesienn¹ chandrê. 

�� WAGA 24.09-23.10
Trzymaj emocje na wodzy. Twoje reakcje mog¹
byæ zbyt gwa³towne, niewspó³mierne do sytua-
cji. B¹dŸ dyskretny, nikogo nie krytykuj. Staraj
siê nie dopuœciæ do tego, by partner zw¹tpi³
w twoj¹ lojalnoœæ, nie prowokuj napiêæ i nieprzy-
jemnej atmosfery. Samotne Wagi bêd¹ mia³y
sk³onnoœci do zawierania przypadkowych i nie-
fortunnych zwi¹zków – nie ulegaj wiêc zbyt ³a-
two namiêtnoœciom, bo bêdziesz tego ¿a³owaæ. 

�� SKORPION 24.10-23.11
Twoja zapobiegliwoœæ zaowocuje, a na koncie
pojawi siê spora sumka. Listopad, który innych
napawa smutkiem, jest twoim miesi¹cem.
Ostatnie akordy jesieni zapowiadaj¹ siê dla
ciebie romantycznie i tajemniczo. Czekaj¹ ciê
zmiany, ale ty te¿ musisz w tym pomóc. Ruszaj
wiêc do boju wojowniku. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
Nie b¹dŸ taki zasadniczy. Bêdzie okazja, by
daæ siê ponieœæ porywom serca. Nawet jeœli
chwilowe zauroczenie nie przerodzi siê
w g³êbsze uczucie, zachowasz mi³e wspo-
mnienia. Przyp³yw energii i chêæ do dzia³ania
pozwol¹ ci uporaæ siê z najtrudniejszymi zada-
niami. Nie przesadzaj jednak z t¹ pracowito-
œci¹. Inni te¿ powinni popracowaæ. 

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nadchodz¹ce dni mo¿e nie bêd¹ prze³omowe,
nic zreszt¹ nie zapowiada³o rewolucyjnych prze-
mian i nadejœcia nowego porz¹dku, ale i tak przy-
nios¹ ci satysfakcjê. Kogoœ, kogo znasz od daw-
na, ujrzysz w innym œwietle. I bêdzie to dla ciebie
ca³kiem nowe i interesuj¹ce doœwiadczenie. Co
z tym dalej zrobisz, zale¿y tylko od ciebie. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Nic nie zak³óci spokoju w twoim zwi¹zku – je-
szcze bardziej pog³êbi¹ siê miêdzy wami wiêzi
partnerskie. Osoby samotne nie powinny na-
rzekaæ, bowiem szykuj¹ siê nowe znajomoœci,
romanse, flirty i przyjaŸnie. Jeœli chcesz zrobiæ
na kimœ wra¿enie, powa¿nie zastanów siê za-
nim przefarbujesz w³osy, bo mo¿esz ¿a³owaæ. 

�� RYBY 20.02-20.03
To raczej okres stabilizacji ni¿ wielkich zmian.
Nie rozpoczynaj wiêc nowych przedsiêwziêæ.
Skup siê na tym, co robisz, zadbaj o dobr¹ opi-
niê. Nie spychaj na drugi plan spraw uczucio-
wych. S¹ one niezbêdne ka¿dej Rybce jak wo-
da i powietrze. Podsycaj ustawicznie p³omie-
nie mi³osne. W sta³ych zwi¹zkach bêdzie cie-
p³o i romantycznie. Merlin

Gdzie MIG i basen 
w jednym parku stały

Niedawno otwarty Park OPAK, mimo zmien-
nej, jesiennej aury sta³ siê prawdziwym hitem
mijaj¹cej kadencji samorz¹dowej. Park co-
dziennie odwiedzaj¹ setki dzieci i doros³ych.
Ale s¹ na Pradze Po³udnie miejsca, które pla-
cami zabaw s¹ tylko z nazwy.
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AUTO−MOTO kupię
� Astrê – Lanosa lub Skodê. 

Tel. 0506-871-924

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

0601-235-118
� AAA Antyki, meble, obrazy, ze-
gary, platery, srebra oraz inne
przedmioty. Tel. 022 841-09-35; 

0501-050-948
�� ANTYKI - meble, obrazy, ze-
gary, pocztówki, znaczki, monety
i inne przedmioty. 
Tel. 022 610-33-84; 0601-235-118
� Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

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

SPRZEDAM
� Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606 742 822
� Tanio 2 potê¿ne rogi bawo³u
afrykañskiego. Tel. 022 673-77-79

BIZNES
� Kredyty, po¿yczki. 

Tel. 0605-92-22-52 

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

Tel. 022 870-14-44

NAUKA
� AAA Angielski, niemiecki, nau-
czyciel. Tel. 0601-20-93-41
� Angielski. Tel. 0691-98-50-34
� Angielski – dzieci, m³odzie¿ -
wieloletnie doœwiadczenie. 

Tel. 0602-44-64-84
� Angielski, w³oski – dojazd. 

Tel. 0513-747-525
� Fortepian, organy – dojazd, mgr. 

Tel. 0501-162-175
� J. niemiecki, egzaminator okrê-
gowy, nowa matura, konwersacje,
szybka nauka mówienia równie¿
terminologia medyczna. Metoda
multimedialna. 
Tel. 022 610-02-84; 0501-122-145
� J. polski. Tel. 022 673-72-39
� Korepetycje – matematyka, che-
mia. Tel. 0502-630-062; 

022 813-27-24
� Korepetycje – angielski dla po-
cz¹tkuj¹cych. Tel. 022 673-77-79
� Niemiecki - tanio! 

Tel. 022 617-27-96

� LO dla Doros³ych. 
Tel. 022 498-65-95

� Matematyka – 25 z³/60 min. 
Tel. 022 810-26-11; 0663-022-567 
� MATEMATYKA.

Tel. 0507-507-255
� Polski, matura pisemna, prezen-
tacje. Tel. 022 617-62-48;

0603-911-048
� Szkolenia z zakresu BHP. 

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

Tel. 022 498-65-95

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

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

Tel. 022 615-79-62 
� Pokój 14 m kw., na Goc³awiu,
nowy budynek. Tel. 022 671-11-64
� Poszukujê placu pod kontener
w rejonie ul. Czapelskiej. 

Tel. 0889-134-972

� Wspó³lokatora do pokoju 20
m kw., bez w³aœciciela, umeblowa-
ny. Tel. 0504-646-340

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

� Mieszkanie 3 p., rozk³adowe na
I p. w dobrym punkcie ul. Gro-
chowskiej na 2 pok. + kawalerkê
(ew.1 pok.) na Grochowie lub bli-
sko. Tel. 022 810-48-57

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób i Mienia
„Kobuz” sp. j. przyjmie do pracy
mê¿czyzn od 40 r. ¿ycia w górê,
kobiety – do 35 r. ¿ycia – od zaraz.
Kierownik Tel. 0696-518-491
� ALDIS – ochrona przyjmie mê¿-
czyzn, 4-5 z³ netto. 
Tel. 022 720-47-34; 0515-088-711 
� Firma z bran¿y us³ug komunal-
nych zatrudni kierowców z kat.
C lub C+E. Tel. 022 750-93-13
� Fryzjerce damsko-mêskiej - pilnie,
ul. W¹wolnicka. Tel. 0504-646-340
� Firma 5 á Sec (pralnie chemicz-
ne) zatrudni dynamiczne osoby do
pracy w punktach us³ugowo-han-
dlowych na terenie Warszawy. CV
na adres: beata.m@5asec.pl

tel. kont. 0605 044 062
� PILNIE POSZUKUJÊ FRY-
ZJERKI MÊSKIEJ. 

Tel. 022 617-59-98
� Z ORIFLAME jako konsultantka,
zarobisz tyle – ile potrzebuje Twój
domowy bud¿et. Zadzwoñ pod przy-
jazny numer! Tel. 022 871-88-00

SZUKAM PRACY

� Nauczycielka przedszkola z do-
œwiadczeniem, referencje, „Akade-
mia Dobrej Opiekunki” – zaopie-
kuje siê dzieckiem z Grochowa lub
okolic. Tel. 022 813-49-55

� Zaopiekujê siê dzieckiem z Gro-
chowa, odbiorê z przedszkola. 
Tel. 0503-351-385; 022 673-76-30

PRAWNE

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

0603-807-481
� KANCELARIA – niedrogie po-
rady prawne – sprawy rodzinne,
spadkowe, lokalowe, nieruchomo-
œci, obs³uga firm – „Universam”
Grochów (nad bankiem). 

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

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
� Biuro Matrymonialne „Ty i Ja”.
Tel. 022 818-81-37; 0502-879-561
� Konsultacje dotycz¹ce zwrotu,
zasiedzenia, reprywatyzacji nieru-
chomoœci dekretowych - siedziba
UPR ul. Nowy Œwiat 41, pon.
i czwartki 15.00-17.00. 
Tel. 022 826-74-77; 0606-90-40-67
��KREDYTY - gotówkowe, hipo-
teczne i samochodowe, leasing.
Sprzeda¿ domów z bali. W-wa,
ul. Miñska 69, lok. 41. 

Tel. 022 870-27-83; 501 550 975
� Opieka nad grobami w Warsza-
wie – tanio i solidnie. 

Tel. 0500-336-607
� Profesjonalny kurs fryzjerski: do-
godne p³atnoœci, wykwalifikowana
kadra, zadzwoñ: 022 862-29-60, 

napisz:
warszawa@akademia-zdrowia.pl

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot mie-
szkaniowych. Tel. 022 870-47-89
� Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 0692 614 577
� Administracja i zarz¹dzanie nie-
ruchomoœciami. 
Tel. 022 380-32-03; 0607-838-608
� Alarmy, kamery, sieci kompute-
rowe. Tel. 0501-123-967
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23, 

0609 105 940
��ANTENY – Telewizyjne i sateli-
tarne, Cyfrowy Polsat 199,00 z³.,
35,00 z³/m-c oraz dekodery bez abo-
namentu 400 programów – 15 pol-
skich (Polonia, TV Trwam). Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwarancja. 

Tel. 022 815-47-25; 0501 123 566
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
� Audyty energetyczne. 

Tel. 0605-92-22-52
� Automatyczne pralki – naprawa,
tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
�� Dachbud – oferuje sprzeda¿
i monta¿ pokryæ dachowych najlep-
szych firm. Warszawa-Rembertów,
al. gen. Chruœciela 8. 

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

� DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
Tel. 022 642-96-16

�� Elektryczne. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Elektryczne i alarmy. 
Tel. 022 870-27-39; 0502-208-813
� FOCUS SERVICE - naprawa te-
lewizorów w domu klienta. 
Tel. 022 613-62-96; 0603-40-90-20
� Futra, ko¿uchy, odzie¿ skórzana
– us³ugi na miarê, przeróbki, wszel-
kie naprawy ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 022 610-23-05
� Futra – szycie, przeróbki ul. Do-
kerów 11. Tel. 022 611-96-59
�� GAZ, hydraulika – 24 h. Napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod³¹cze-
nia. Uprawnienia gazowe. Tel. 022
610-72-31; 0662-065-292
�� Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 
Tel. 022 610-88-27; 0604-798-744
� Gaz, hydraulika - awarie 24 h.,
naprawa pieca, kuchni, termy,
pod³¹czenia, przeróbki. 

Tel. 022 610-72-31
��Glazura, malowanie, tapetowa-
nie, hydraulika, elektryka, pane-
le, gwarancja – Firma G³owacki. 
Tel. 022 615-58-13, 0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

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

0692-881-945
�� Hydrauliczne. 

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

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

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

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

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

0696-321-228
� Kolorowa odzie¿ robocza – pro-
ducent. Obuwie, rêkawice, fartuchy,
odzie¿ dla gastronomii, odzie¿ dla
agencji ochrony. P.P.H.U. Pirat, ul.
Che³m¿yñska 158; 04-464 W-wa. 

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

�Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 022 615-76-97; 0695-679-521
��Malowanie, tapetowanie. 

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

�� Naprawa i przestrajanie tele-
wizorów krajowych i zagranicz-
nych, magnetowidów, urz¹dzeñ
elektronicznych. Gwarancja. 
Tel. 022 612-52-23; 0607 145 196
�Naprawa pralek i lodówek – tanio. 
Tel. 022 644-23-12; 0697-120-312 
� Naprawa pralek, emeryci – 50%
taniej. Tel. 022 672-95-50

�� Okna i drzwi PCV i drewniane
rolety, ¿aluzje, moskitiery – sprze-
da¿, monta¿, raty. 

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

�� Poprawki krawieckie – tanio.
ul. Fieldorfa 10/324
�Pralki, lodówki. Tel. 022 610-05-30; 

671-80-49; 0601-361-830
� PRANIE DYWANÓW, wyk³a-
dzin, tapicerki bez przemaczania.
Schniêcie 4 godz. Dojazd gratis.
Tel. 022 619-40-13; 0502-928-147 
� Pranie i renowacja odzie¿y
skórzanej, pranie dywanów, ma-
giel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska
22. Tel. 022 870-09-54
�� Przeprowadzki z pakowaniem,
tanio. Tel. 022 810-25-72; 

0501-190-127
�� REMONTY, przeprowadzki. 

Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
RAMKA
Skup Czapelska nieodp³atnie
odbiera zu¿yty sprzêt (bez lo-
dówek), z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê.W³asny trans-
port. Sprz¹tanie piwnic. Tel. 022
499-20-62 (7.00-19.00) 
RAMKA
Skup Czapelska – aktualna cena
puszek 5,50 z³ /kg. (7.00-19.00)
Tel. 022 499-20-62
� cena z innym towarem
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. 
Tel. 0 22 810-38-04; 0602-126-214
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób prywatnych.
Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ceny
producenta. Rachunki. Tanio, so-
lidnie, szybko. Tel. 0507-080-611
� Uk³adanie, cyklinowanie, lakie-
rowanie, renowacja starych pod³óg. 

Tel. 0692-71-78-71 
� Uk³adanie parkietów, przek³ada-
nie, cyklinowanie, lakierowanie –
osobiœcie. Tel. 022 810-70-88; 

0609-542-545
� Zarz¹dzanie nieruchomoœciami. 

Tel. 0605-92-22-52
��¯aluzje, verticale, rolety, moski-
tiery – producent – monta¿, ser-
wis. Rabat dla emerytów i renci-
stów. ul. Komorska 42 godz. 9.00-
17.00; Tel./fax. 022 870-36-37; 

022 497-98-80;
www.rosko.waw.pl

�¯aluzje, verticale, rolety - naprawy,
pranie verticali. Tel. 022 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i napra-
wy. Tel. 022 610-54-19
�� ¯uk – wywóz gruzu, œmieci,
drzewa, liœci i mebli. 
Tel. 022 610-88-27; 0888-651-163

ZDROWIE

� Logopeda, pedagog, psycholo-
dzy. Pracownia Psychologiczna. 

Tel. 022 612-16-60

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

Us³ugi remontowe – pe³en zakres
– dla firm, osób prywatnych.
Sprzeda¿ i monta¿ okien. Ceny
producenta. Rachunki. Tanio, so-
lidnie, szybko.  Tel. 0507-080-611
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

� USG prenatalne 3D 4D
wtorek, œroda, czwartek

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program kulturalny oraz sze-
rok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

zaprasza na 14 dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne 
(z dofinansowaniem z PFRON) w terminach:

18.11.2006 - 01.12.2006   
03.12.2006 - 16.12.2006

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

Sanatorium Uzdrowiskowe ZZggooddaa

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

} 924 z³
Turnus œwi¹teczno-noworoczny

20.12.2006 – 02.01.2007 
w cenie 1190 z³   

Zarz¹d „Spo³em” WSS Praga Po³udnie ul. Grochowska 207 og³asza nieograniczony prze-
targ pisemny ofertowy z wolnej rêki na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie -
Rembertowie przy ul. Konwisarskiej 71 stanowi¹cej w³asnoœæ Spó³dzielni nr KW 91546.
Dzia³ka gruntu o nr ew. 4/9 z obrêbu 3-09-30 o powierzchni 494 m2 w wieczystym u¿yt-
kowaniu do 28.05.2098 roku zabudowana pawilonem wolnostoj¹cym. 

Cena wywo³awcza 100.000,00 z³otych w tym:
– prawo wieczystego u¿ytkowania – 80.000,00
– nak³ady budowlane 20.000,00

Oferta pisemna powinna zawieraæ:
– imiê, nazwisko (nazwê) i adres (siedzibê) oferenta,
– datê sporz¹dzenia oferty,
– proponowan¹ cenê,
– oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ.

Oferty prosimy kierowaæ na adres: ul. Grochowska 207; 04-077 Warszawa lub bezpoœrednio do sekretariatu
Spó³dzielni pod wy¿ej wymieniony adres w podwójnie zamkniêtych kopertach z dopiskiem na wewnêtrznej koper-
cie „Przetarg” w terminie do dnia 10.11.2006 r. Rozpatrzenie ofert nast¹pi dnia 13.11.2006 r. 

Osoby zainteresowane ofert¹ wp³ac¹ wadium w wysokoœci 20% wartoœci w terminie do dnia 10.11.2006r. Wa-
dium mo¿na wp³acaæ do kasy Spó³dzielni przy ul. Grochowskiej 207 w godz. 11.00-13.30 lub na konto BPH PBK
S.A. nr 92 1060 0076 0000 4011 1008 9549.

Wadium zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póŸniej ni¿ przed up³ywem trzech
dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu. Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra, zali-
czone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê od za-
warcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg.

Zastrzega siê prawo swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty i uniewa¿nienie przetargu bez podania przy-
czyny. Szczegó³owych informacji mo¿na zasiêgn¹æ osobiœcie lub telefonicznie pod nr 810-40-94. 

Skup Czapelska nieodp³atnie
odbiera zu¿yty sprzêt (bez lo-
dówek), z³om w ka¿dej postaci,
makulaturê, st³uczkê. W³asny
transport. Sprz¹tanie piwnic. 
Tel. 022 499-20-62 (7.00-19.00) 

Skup Czapelska – aktualna cena
puszek 5,50 z³ /kg.* (7.00-19.00) 

Tel. 022 499-20-62
* cena z innym towarem
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Wojewoda Mazowiecki To-
masz Koziñski i Prezydent
Warszawy Kazimierz Mar-
cinkiewicz podpisali
umowê przekazuj¹c¹
prawie 78 milionów
z³otych na budowê
odcinka Trasy Sie-
kierkowskiej od wêz³a
Bora-Komorowskiego do
ulicy P³owieckiej. Od 16 paŸ-
dziernika kierowcy je¿d¿¹ no-
w¹ estakad¹ od ul. Ostrobram-

skiej do skrzy¿owania Marsa
z P³owieck¹. 

Pieni¹dze przekazane przez
wojewodê pochodz¹ ze œrod-
ków unijnych w ramach Zinte-
growanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalne-
go (ZPORR) na lata 2004-
2006. Odcinek bêdzie koszto-
wa³ blisko 257 milionów z³o-
tych.

Ca³a Trasa Siekierkowska
zostanie oddana do u¿ytku ju¿
za nieca³e cztery lata.

� � �
Komisja Wyborcza dokona³a

rejestracji kandydatów na sta-
nowisko prezydenta m.st. War-
szawy s¹ nimi: Marek Borow-
ski kandydat centrolewicy, czy-
li SLD, SDPL, UP i PD.   W³o-
dzimierz Ca³ka – kandydat
Warszawskiego Porozumienia
Samorz¹dowego Nasze Miasto,
Marek Czarnecki - kandydat
Samoobrony, Waldemar Fry-
drych – kandydat Komitetu
Wyborczego Gamonie i Kra-
snoludki, Hanna Gronkiewicz-
Waltz – kandydatka Platformy
Obywatelskiej, Janusz Korwin-
Mikke – kandydat Unii Polityki
Realnej, Jerzy Krzekotowski –
kandydat KWW Nasza Warsza-
wa i Mazowsze, Kazimierz
Marcinkiewicz – kandydat Pra-
wa i Sprawiedliwoœci, Wanda
Nowicka – kandydatka Polskiej
Partii Pracy i Wojciech Wie-
rzejski – kandydat Ligi Pol-
skich Rodzin.

� � �
W niedzielê,15 paŸdziernika,

przed ambasad¹ rosyjsk¹ kilka-
dziesi¹t osób zebra³o siê, aby
oddaæ ho³d zamordowanej
dziennikarce Annie Politkow-

skiej. Zebrani podkreœlali, ¿e
Politkowska by³a ostatni¹ nie-
zale¿n¹ dziennikark¹ rosyjsk¹.
- Wolnoœæ s³owa, to jedna z naj-
wiêkszych wartoœci - przed am-
basad¹ by³ tak¿e Adam Grze-
grzó³ka, radny Pragi Po³udnie.

-  Ludziom, którzy o ni¹ wal-
cz¹, którzy nie uginaj¹ siê mi-
mo nacisków w³adzy, nale¿y siê
najwy¿sze uznanie. Gdy ktoœ
w imiê wolnoœci s³owa traci ¿y-

cie, nie mo¿na pozostaæ obojêt-
nym. Radny, tak, jak wiele in-
nych osób zapali³ znicz przy
zdjêciu dziennikarki.

� � �
Szefowie resortów obrony

i kultury, ministrowie Rado-
s³aw Sikorski i Kazimierz Uja-
zdowski oraz Prezydent War-
szawy, Kazimierz Marcinkie-
wicz, podpisali list  intencyjny
w sprawie budowy nowej sie-
dziby Muzeum Wojska Polskie-
go. Na terenie Cytadeli War-
szawskiej, w miejscu dotych-
czasowych obiektów u¿ytko-
wanych przez wojsko, powsta-
nie nowoczesny gmach mu-
zeum o powierzchni 35 tysiêcy
m kw.

W przysz³ym roku rozstrzy-
gniêty zostanie miêdzynarodo-
wy konkurs na projekt architek-
toniczny muzeum. Wiadomo
ju¿, ¿e poza pomieszczeniami
dla ekspozycji zbiorów powsta-
n¹ równie¿ sale konferencyjne,
kinowa, a tak¿e planowany jest
amfiteatr. 

� � �
Warszawska Izba Przedsiê-

biorców i Centrum Komunika-
cji Medialnej byli organizatora-

mi konferencji pt. „Ma³e i œre-
dnie firmy w Warszawie –
szanse zagro¿enia”. W spotka-
niu, 20 paŸdziernika, na które
licznie przybyli przedsiêbiorcy
i handlowcy wziê³a udzia³ 
prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz.

– Mam najwiêksze spoœród kan-
dydatów na prezydenta Warsza-
wy doœwiadczenie w dziedzinie
handlu – jak ka¿da kobieta ro-
biê zakupy i znam chyba wszy-
stkie targowiska i bazary
w Warszawie – powiedzia³a li-
derka PO, któr¹ wspiera³ bur-
mistrz Weso³ej, pose³ Jacek
Wojciechowicz. 

� � �
W poniedzia³ek, 16 paŸdzier-

nika, Zespo³owi Szkó³ Spo¿yw-
czo-Gastronomicznych i Lice-
alnych przy ul. Komorskiej
uroczyœcie nadano imiê Jana
Paw³a II. Najwa¿niejszym mo-
mentem uroczystoœci by³o po-
œwiêcenie tablicy pami¹tkowej
patrona, któr¹ ods³oni³ z-ca
burmistrza dzielnicy Praga Po-
³udnie Antoni Stradomski. Mo-
tywem przewodnim uroczysto-
œci by³y jak¿e wa¿ne s³owa:
„Szuka³eœ nas, a my przyszli-
œmy do Ciebie” o czym przypo-
mnia³a zgromadzonym dyrek-
tor Zofia Kowalczyk.

� � �
Od poniedzia³ku, 16 paŸ-

dziernika br., pe³ni¹cym obo-
wi¹zki dyrektora Zarz¹du
Dróg Miejskich bêdzie Anna
Piotrowska. Anna Piotrowska
od oœmiu lat pracuje w Urzê-
dzie m.st. Warszawy. Od roku
jest na stanowisku zastêpcy
dyrektora Biura Drogownictwa

i Komunikacji. Wczeœniej pra-
cowa³a w Biurze Naczelnego

Architekta Miasta i w Wy-
dziale Planowania Prze-

strzennego. Jest in¿y-
nierem budownictwa
l¹dowego o specjal-
noœci budowa dróg

i mostów. Studia ukoñ-
czy³a w 1983 roku, a jej

doœwiadczenie zawodowe
obejmuje równie¿ pracê m.in.
w Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych oraz Hochtief
Polska.

� � �
23 paŸdziernika podczas

konferencji prasowej Marek
Borowski zaprezentowa³ swój
program polityki prorodzinnej.
Wiele miejsca poœwiêci³ sytua-
cji m³odych ma³¿eñstw i osób
samotnie wychowuj¹cych dzie-
ci. Zwróci³ uwagê na fakt, ¿e
w Warszawie nie stworzono
w³aœciwych mechanizmów,
które u³atwi³yby m³odym lu-
dziom rozwój zawodowy i jed-
noczeœnie zak³adanie rodziny.
Jako jaskrawy przyk³ad poda³
brak miejsc w przedszkolach.
Jego zdaniem przedszkole po-
winno byæ bezp³atne. – Skoro
szko³a jest bezp³atna, to rów-
nie¿, jak nazwa wskazuje przed-
szkole musi otrzymaæ taki stan-
dard – wyjaœni³. 

� � �
Chyba ka¿dy z rodziców

przynajmniej raz w ¿yciu mu-
sia³ wzi¹æ do pracy swoj¹ po-
ciechê. W miniony czwartek ta-
ka koniecznoœæ przypad³a rad-
nemu Krzysztofowi Wysockie-
mu, który na sesjê Rady Dziel-
nicy musia³ zabraæ dwuletni¹

Polê. Radny Wysocki ma do-
œwiadczenie w pracy z m³odzie-
¿¹, gdy¿ jest nauczycielem
w jednej ze szkó³ na Goc³awiu
i poradzi³ sobie tak¿e z w³asn¹
córk¹. Na sesji radni opiniowa-
li wstêpny projekt bud¿etu na
2007 rok. Przyjêli tak¿e stano-
wisko o potrzebie wyremonto-
wania studni wody oligoceñ-
skiej przy szpitalu dzieciêcym
przy ul. Niek³añskiej. 

� � �
Niezwyk³a uroczystoœæ

odby³a siê w poniedzia³ek 23
paŸdziernika, w domu jednej
z najstarszych mieszkanek Pra-
gi Pó³noc. Wieloletnia dyrek-
torka pó³nocnopraskiej biblio-
teki Janina Englert obchodzi³a
103. urodziny. 

Z okazji urodzin Jubilatki,
w jej domu, spotka³y siê trzy
pokolenia dyrektorek biblioteki,
obecna by³a rodzina z kraju i za-
granicy oraz w³adze samorz¹-
dowe Pragi Pó³noc. Pani Janina
zapytana o receptê na d³ugo-
wiecznoœæ powiedzia³a, ¿e trze-
ba zawsze trzymaæ siê prawdy,
za wszelk¹ cenê, jej wnuczka
Halina Budzisz doda³a, ¿e Bab-
cia zawsze bardzo pomaga³a lu-
dziom, zaœ bratanek, Juliusz En-
glert, doda³, ¿e biblioteka (ob-
chodz¹ca niedawno swoje 100-
lecie istnienia) zawsze by³a
wielka mi³oœci¹ Pani Janiny –
w czasie okupacji ratowa³a nie
tylko ludzi, ale i ksi¹¿ki.

� � �
Z powodu remontu budynku

do 30 listopada br. zawiesi³a
swoj¹ dzia³alnoœæ Komisja Te-
renowa NSZZ „Solidarnoœæ”
Emerytów i Rencistów przy ul.
Grochowskiej 259A. 

� � �
Uczniowie Szko³y Podstawo-

wej im. Stefana Starzyñskiego
w najbli¿sz¹ sobotê 28 paŸdzierni-

ka bêd¹ obchodziæ œwiêto szko³y.
W tym uroczystym dniu najwa¿-
niejszym wydarzeniem bêdzie
œlubowanie pierwszoklasistów.   

� � �
Czy zesz³oroczny rekord zo-

stanie pobity? Po raz siódmy ru-
sza jedna z najwiêkszych akcji
charytatywnych: Góra Grosza.
Rok temu uczniowie ponad 9 ty-
siêcy szkó³ z ca³ej Polski zebrali
120 ton drobnych monet - razem
ponad pó³tora miliona z³otych.
Cel jest ten sam - zbiórka pieniê-
dzy dla domów dziecka. 

� � �
Ci¹gle ich brakuje, a te, które

s¹ znacznie odbiegaj¹ od obowi¹-
zuj¹cych standardów. W Œród-
mieœciu s¹ ju¿ cztery miejskie
szalety. Remont oddanego ostat-
nio do u¿ytku kosztowa³ æwieræ
miliona z³otych. Jak zapewniaj¹
samorz¹dowcy - to nie koniec to-
aletowych inwestycji w centrum
Warszawy. W pi¹tek burmistrz
Œródmieœcia uroczyœcie przeci¹³
wstêgê i otworzy³ nowy szalet
przy ulicy Piekarskiej. 

� � �
Stowarzyszenie Reumatyków

i ich sympatycy uruchomili
Szko³ê ¯ycia z Reumatyzmem.
W programie znalaz³y siê wy-
k³ady dla chorych i ich rodzin,
prowadzone przez specjalistów
w dziedzinie reumatologii, re-
habilitacji, psychologii i ortope-
dii. Najbli¿sze spotkania odbê-
d¹ siê w sobotê  4, 18 listopada
oraz 9 grudnia br. w godzinach
10.00-14.00 w auli Instytutu
Reumatologii ul. Spartañska 1.
Do 17 grudnia w ka¿d¹ œrodê
w godz. 13.30-14.30 dy¿uruje
reumatolog tel. 022 844-66-33.
Szczegó³y na stronie interneto-
wej: http://reuma.idn.org.pl/. 

(ab) (agab) (ar) (bbj)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA
Zaproszenia dla mieszkańców

�� Centrum Promocji Kultury dla Pragi Po³udnie ul. Gro-
chowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) – 29.10. godz.
16.00 - Z cyklu: Podró¿e - „Polska baza naukowa pod Krzy¿em
Po³udnia”. Pokaz slajdów i prelekcja Lucjana Nowosielskiego.
�� Festiwal Muzyczna Praga - koncerty: 2.11.- Zaduszki Mu-
zyczne (Moniuszko - Widma i Szymanowski - Stabat Mater);
04.11.- Tryptyk Papieski - Totus Tuus - Sacra rappresenatione
obecnoœci Mesjasza w pontyfikacie Jana Paw³a II (Haendel - Me-
sjasz); 10.11. - Koncert z okazji Œwiêta Niepodlegloœci (w pro-
gramie Wincenty z Kielczy, Henryk Miko³aj Górecki, Krzysztof
Penderecki). Wszystkie koncerty odbêd¹ siê w Bazylice Naj-
œwiêtszego Serca Jezusowego ul. Kawêczyñska. Pierwsze dwa
koncerty o godz. 19.00, a ostatni (10 listopada) o 20.00. Zapro-
szenia bêdzie mo¿na otrzymaæ w kasach Opery Narodowej (tel.
022 69 20 208, 69 20 758) od pon. do pt. w godz. 9.00-19.00 lub
w ksiegarni œw. Jana Bosko (Kawêczyñska 53) w godzinach
9.00-17.00. Liczba zaproszeñ ograniczona.

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

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

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

�� CHIRURG (badanie stawów biodrowych) �� DERMATOLOG

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

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

�� badania cytologiczne �� kolposkopiê  �� USG GINEKOLOGICZNE �� KTG (badanie têtna p³odu)

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

PRZYCHODNIA – tel. 022 87−99−209 � STOMATOLOGIA NFZ – tel. 022 610−38−52
REHABILITACJA – tel. 022 610−25−94 KINEZYTERAPIA I FIZYKOTERAPIA: KONSULTACJA LEKARSKA – BEZP£ATNIE

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

Jednak w przypadku chorób oczu, kiedy ju¿ objawy staj¹ siê
dokuczliwe, widoczne i zaczynaj¹ nam przeszkadzaæ w normal-
nym funkcjonowaniu, czêsto jest za póŸno na to, by interwencja
specjalisty by³a w stu procentach skuteczna. Niekiedy mo¿e on
ju¿ tylko, niema³ym wysi³kiem w³asnym i pacjenta, doprowa-
dziæ do zatrzymania rozwoju schorzenia.

Oko to niezwykle deli-
katny i wra¿liwy organ. By
dobrze nam s³u¿yæ, musi
przynajmniej byæ nale¿ycie
wypoczête, nawil¿one, wy-
gimnastykowane, wyspane,
cieszyæ siê dobrym ciœnie-
niem – chodzi tu o ciœnienie
wewn¹trz ga³ki ocznej a nie
to, które ka¿dy mo¿e sobie
zmierzyæ sam zwyczajnym
ciœnieniomierzem.

Ciœnienie w oku mo¿e
i powinien zmierzyæ wy-
³¹cznie specjalista, i to do-
bry specjalista. Nie wystar-
czy, jak to praktykuje siê

w wiêkszoœci gabinetów, prosty pomiar, nawet ten komputero-
wy. Dzisiaj nowoczesny okulista posiada dodatkowo aparaturê
uwzglêdniaj¹c¹ przy pomiarze na przyk³ad gruboœæ rogówki,
bardzo istotn¹ by wyeliminowaæ wszelkie nieœcis³oœci i zapew-
niæ rzetelnoœæ pomiaru, a co za tym idzie – trafnoœæ diagnozy.

Dlatego nie zwlekaj¹c troskê o w³asne oczy najlepiej powie-
rzyæ ekspertom o uznanej renomie. Problem w tym, ¿e nie za-
wsze wiadomo, gdzie ich szukaæ a jeœli siê ju¿ znajdzie, trzeba
ustawiæ siê w d³ugiej, nieraz kilkumiesiêcznej kolejce oczekuj¹-
cych! A pomoc potrzebna jest ju¿!

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom pacjentów, renomowana
po³udniowopraska przychodnia MAGODENT powa¿nie zajê³a
siê tematem. 

Na pacjentów czekaj¹ tu gabinety okulistyczne, wyposa¿one na
wysokim poziomie europejskim. Aparatura i urz¹dzenia, niekiedy
unikatowe w Warszawie, pozwalaj¹ na bardzo skrupulatne diagno-
zy i najlepsze leczenie. Tonometr bezdotykowy, pachymetr (do

pomiaru gruboœci rogówki), specjalistyczne USG do precyzyjne-
go badania ga³ki ocznej, perymetr komputerowy do wnikliwego
badania pola widzenia. Tu bêdzie mo¿na wykonaæ angiografiê flu-
oresceinow¹, niezbêdn¹ do monitorowania i leczenia chorób siat-
kówki i wiele innych, nowoczesnych badañ pomocnych lekarzom
i pacjentom we w³aœciwym rozwi¹zaniu problemu.

Lecz czym by³yby nawet najnowoczeœniejsze, najbardziej
precyzyjne urz¹dzenia bez tego, co tworzy najcenniejsz¹ war-
toœæ placówki medycznej: bez œwietnych lekarzy? Dlatego
g³ównym walorem tutejszej okulistyki s¹ ludzie.

Pieczê nad okulistyk¹ w MAGODENCIE sprawuje osobiœcie
s³ynny profesor Andrzej Stankiewicz ze szpitala na Szaserów. To
on œci¹gn¹³ tu z Szaserów najwybitniejszych okulistów, miêdzy in-
nymi dr n. med. Joannê Wierzbowsk¹ (diagnoza oraz leczenie za-
æmy i jaskry), dr n. med. Ma³gorzatê Figursk¹ (diagnoza i leczenie
starczego zwyrodnienia plamki), dr n. med. Marka Rêkasa (chirur-

gia jaskry i zaæmy), dr n. med. Jacka Robaszkiewicza (chirurgia
szklistkowo – siatkówkowa – leczenie operacyjne odwarstwienia
siatkówki i chirurgia zaæmy), dr n. med. Rados³awa Ró¿yckiego
(chirurgia zaæmy i dróg ³zowych) oraz innych lekarzy, którzy – jak
to siê mówi – „wyszli spod jego profesorskiej rêki”.

Zadbano o to, by spektrum wiedzy specjalistycznej zatrudnio-
nych tu lekarzy by³o jak najszersze, a ich kwalifikacje naprawdê

najwy¿szej próby. Sam profesor Stankiewicz czuwa nad ca³oœci¹
oraz osobiœcie konsultuje wszystkie trudne i w¹tpliwe przypadki. 

Warto pamiêtaæ, ¿e w Unii Europejskiej standardem jest to, ¿e
po ukoñczeniu czterdziestego roku ¿ycia ka¿dy przynajmniej
raz w roku przechodzi dok³adne badanie okulistyczne. Lekarze
z MAGODENTU byliby szczêœliwi, gdyby w polskich realiach
choæby pacjenci po szeœædziesi¹tym roku ¿ycia przestrzegali
podobnych zasad! Ale, prawdê mówi¹c, jedna wizyta rocznie,
w komfortowych warunkach, jakie stwarza pacjentom MAGO-
DENT, z niek³opotliwym zapisem na telefon, to koszt nie prze-
wy¿szaj¹cy ceny damskiej wizyty u fryzjera... 

Zaæma, jaskra, zespó³ suchego oka, niedro¿noœæ dróg ³zowych
i wiele innych, mniej znanych laikom chorób oczu – badania
profilaktyczne znacz¹co zmniejszaj¹ ryzyko dopuszczenia do
powa¿nych, skomplikowanych problemów, a w przypadku
wczesnego ich wykrycia pozwalaj¹ na natychmiastowe rozpo-
czêcie leczenia. 

We wspó³czesnym œwiecie ma³o, kto czasem nie narzeka na
oczy. Zmêczenie, pieczenie, ból, opuchlizny, to nie zawsze sku-
tek przejœciowego nadwyrê¿enia oka przebywaniem w zakurzo-
nym, pe³nym spalin mieœcie, zbyt d³ugim siedzeniem przy kom-
puterze lub telewizorze, przebywaniem w pomieszczeniach kli-
matyzowanych czy oœwietlonych œwiat³em jarzeniowym. Na-
wet, jeœli zakupione bez recepty kropelki na jakiœ czas z³agodz¹
przykre dolegliwoœci, problemu nie nale¿y lekcewa¿yæ, ponie-
wa¿ te objawy mog³y byæ zwiastunami o wiele powa¿niejszych
problemów!

Znane porzekad³o g³osi, ze nie ma ludzi zdrowych – s¹ tylko
„jeszcze nie przebadani”. To szczególnie istotne w okulistyce.
Nie chodzi tu o doszukiwanie siê chorób na si³ê, lecz o to, ¿e
ogromnie czêsto wa¿ne, pierwsze sygna³y schorzeñ oczu s¹ nie-
dostrzegalne lub lekcewa¿one przez pacjentów. 

Warto o tym pomyœleæ zawczasu. Zamiast kolejnych proble-
mów z wyborem prezentu dla bliskich, choæby rodziców, dzieci
czy wspó³ma³¿onka, chyba warto zafundowaæ im takie badanie!
Bo œwiadomoœæ, ¿e jest siê zdrowym, to bezcenna rzecz!

Wybitni, znani i rozchwytywani specjaliœci, œwietna, nowo-
czesna aparatura, znakomite standardy MAGODENTU – czy¿
mo¿e byæ lepszy wybór?
AS 2006 Kaja

MAGODENT: Tylko popatrz!
Oczu masz tylko dwoje na ca³e, calutkie swoje ¿ycie. A jednak nie za-
wsze o nie dbasz, jak nale¿y. Higiena wzroku? Profilaktyka? Ma³o kto
zawraca sobie tym g³owê, dopóki nie zaczn¹ siê problemy.

Dr n. med. Rados³aw Ró¿ycki

Prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Stankiewicz

ul. Fieldorfa 40 (wejście od ul. Perkuna)
Przychodnia czynna jest od pon. do pt. w godz. 8−19, w sob. 8−14 

REJESTRACJA – tel. 022 879 92 09
REHABILITACJA – tel. 022 610 25 94
STOMATOLOGIA – tel. 022 610 38 52 


