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Ja idê! 
Tak, to prawda. S¹ dwa miliony

powodów, by nie iœæ g³osowaæ.
Samorz¹dowcy coraz czêœciej
pod¹¿aj¹ partyjnymi, sejmowymi
œcie¿kami. W b³yskawiczny spo-
sób zapominaj¹ o swych przed-
wyborczych deklaracjach. 

Zdaj¹ siê nie pamiêtaæ, kto i po
co desygnowa³ ich do rady. Wcho-
dz¹ w alianse, które kategorycznie
odrzucali w przedwyborczych kal-
kulacjach, a myœmy uwierzyli, ¿e
w³aœnie tym tropem bêd¹ pod¹¿ali.
Wielu startuje w wyborach tylko po
to, by poza³atwiaæ swe prywatne
sprawy lub z powodu braku lep-
szego pomys³u na ¿ycie. Tak by³o,
tak jest i tak bêdzie. Jednak czy
nam siê to podoba czy nie, to jakaœ
rada wybrana zostanie. Nasz los
powierzymy ludziom, których za
nas wybrali inni. 

Czy gdyby chodzi³o o zarz¹-
dzanie domowym bud¿etem, to
powierzy³byœ go byle komu? Czy
gdyby chodzi³o o wybór miejsca,
w którym chcesz mieszkaæ, rodzaj
placówki do której pójd¹ twoje
dzieci, te¿ by³oby ci to obojêtne?
A przecie¿ ka¿da lista wyborcza
zawiera coœ innego, a na nich s¹
kandydaci bardziej odpowiedzial-
ni, m¹drzy i œwiatli i tylko tacy,
którym wydaje siê, ¿e bycie rad-
nym to kapitalna fucha. 

Choæby po to, by daæ g³os za
okreœlon¹ wizj¹ Warszawy i opo-
wiedzieæ siê za oddaniem w³adzy
w rêce konkretnych kandydatów,
warto wyjœæ z domu w niedzielê
12 listopada. Ja pójdê. 

Bêdê siê potem wœcieka³, ¿e
nie do koñca jest tak, jak mi obie-
cywano, ¿e czasami ordynarnie
robi¹ ze mnie wa³a. Ale jak sobie
pomyœlê, ¿e moja okolica mog³a-
by byæ zarz¹dzana przez grupê,
której pogl¹dy na rozwój Warsza-
wy zupe³nie mi nie odpowiada³y,
to jednak mimo wszystko wolê nie
liczyæ, ¿e i ten niechciany pro-
gram nie bêdzie zrealizowany. Bo
mo¿e bêdzie. I co wtedy...?

Tomasz Szymański
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Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej

RABATY!

ABUD
MIESZALNIA

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

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

RA
BA

TY

W NUMERZE:
� Po¿egnanie 

ks. Wies³awa
Kalisiaka ssssttttrrrr....     3333

� Dawno, dawno
temu... ssssttttrrrr....     5555

� Praga Południe
ssssttttrrrr....     6666––––7777

� Stadion coraz
bli¿ej ssssttttrrrr.... 8888

� Goc³aw sz(t)uka
kompromisu

ssssttttrrrr.... 9999
� Co w zdrowiu

piszczy ssssttttrrrr.... 11111111
� Zau³ki historii

ssssttttrrrr.... 11113333
� Z miasta

ssssttttrrrr.... 11115555

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

TYNKI FARBY W KOLORACH W 24 H

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

pon.−pt. 8−17, sob. 8−13

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Z gazetą MIESZKANIEC specjalny RABAT!!!

REKLAMA REKLAMA

Warszawa
ul. Ostrobramska 73
tel. 022 613 50 33,

022 870 27 17

CENTRUM MEDYCZNE
OSTROBRAMSKA
MAGODENT

ssssttttrrrr.... 11116666

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

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

koron porcelanowych
czynne 9−20, sobota 9−14

TŁUMACZENIATŁUMACZENIA
przysięgłe i zwykłe –– wwsszzyyssttkkiiee  jjęęzzyykkii

www.att.waw.pl

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

O nas artykuł na str. 2

Zbli¿a siê 88 rocz-
nica odzyskania
przez nasz kraj
n i epod l eg ³oœc i .
Z tej okazji w ca³ej
Polsce odbêdzie
siê wiele okolicz-
noœciowych im-
prez i uroczysto-
œci. 

Bêd¹ imprezy wielkie, oficjal-
ne, z których relacjê znajdziemy
w telewizji i bêd¹ imprezy kame-
ralne, lokalne, takie, jak po³u-
dniowopraski „Spacer w 88
Rocznicê Niepodleg³oœci – od ro-
gatek do nowego parku”. Spacer
organizowany jest przez Przewo-
dników Mi³oœników Warszawy

Œwiêto Niepodleg³oœci

Drodzy Mieszkañcy!
W najbli¿sz¹ niedzielê, 12 listopada, bêdziemy wybieraæ na-

szych przedstawicieli do wszystkich szczebli naszego samorz¹-
du. Oczywiœcie, wybieraæ bêd¹ ci, którzy chc¹ wybieraæ. Bo
udzia³ w wyborach jest prawem, a nie obowi¹zkiem. A my za-
chêcamy, aby z tego prawa skorzystaæ. Bo prawda jest taka, ¿e
w organach samorz¹dowych jest ustawowo okreœlona iloœæ
miejsc. Te miejsca i tak zostan¹ zape³nione. Jeœli my nie wybie-
rzemy, to wybior¹ inni. Uczmy siê korzystaæ z prawa, jakie da-
je nam demokracja. Bo w demokracji mo¿e siê dziaæ wiele,
przy wielu sprawach dziaæ siê nawet g³oœno, czasami do znu-
dzenia, ale demokracja daje nam to prawo. Prawo wolnego wy-
boru.

Na stronie 3 zamieœciliœmy „Mini Poradnik Wyborcy”,
w którym piszemy jak g³osowaæ. Do³¹czyliœmy te¿ dodatek
wyborczy z og³oszeniami tych kandydatów, którzy zechcieli
zaprezentowaæ siê Pañstwu za naszym poœrednictwem. Mo¿li-
we, ¿e dziêki temu ³atwiej Pañstwu bêdzie dokonaæ wyboru na
kogo g³osowaæ. Ale sam wybór nale¿y do Pañstwa...
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Komitet Wyborców FORUM WAWRA

JÓZEF Okrêg Nr 2
ROSZKOWSKI

„Zacny Mieszkaniec”

Kandydat do rady Dzielnicy Wawer

Lista Nr 33 Poz. Nr 1
� Bez mojego dotychczasowego zaanga¿owania jako radnego

nie by³oby przed³u¿enia Wa³u Miedzeszyñskiego do Traktu
Lubelskiego i budowy koœcio³a.

�W nastêpnej kadencji chcia³bym zabiegaæ szczególnie 
o dalsze   przed³u¿enie Wa³u Miedzeszyñskiego do granic
miasta i szybkie nadrobienie zaniedbañ w infrastrukturze
dzielnicy – drogi, wodoci¹gi, kanalizacja.

Bardzo proszê o g³os w wyborach 
do dzielnicy Wawer – dziêkujê!

REKLAMA OG£OSZENIE  
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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 

W koñcu siê uda³o. Okaza³ siê
nim 39-letni S³awomir K. Pod-
czas rewizji w miejscu jego za-
mieszkania odnaleziono m.in.
dokumenty samochodu skra-
dzione podczas jednego z w³a-
mañ. Jednak S³awomir K. nie
dzia³a³ sam. Policjanci jednak
twierdz¹, ¿e w najbli¿szym cza-
sie zatrzymaj¹ jego wspólnika.

* * *
Policjanci z Weso³ej nato-

miast na gor¹cym uczynku z³a-
pali z³odziei... pó³zapory kole-
jowej. Patroluj¹cy póŸnym wie-
czorem okolice dworca kolejo-
wego PKP Weso³a funkcjona-
riusze spostrzegli dwóch m³o-
dych mê¿czyzn dŸwigaj¹cych
zaporê d³ugoœci ok. 4 metrów.
Na widok radiowozu porzucili
j¹ i rozbiegli siê po okolicy. Jed-
nak w ci¹gu kilku minut zostali
zatrzymani. Pó³zaporê wyrwali
z urz¹dzenia steruj¹cego i za-
mierzali j¹ sprzedaæ na z³om.

* * *
Od pewnego czasu kryminal-

ni rozpracowywali informacjê
o przewiezionym przez granicê
samochodzie BMW i próbie je-
go rejestracji. Z informacji ope-
racyjnych wynika³o, ¿e do jed-
nego z urzêdów celnych na te-
renie dzielnicy ma zg³osiæ siê
kobieta, aby ocliæ pojazd. Zor-
ganizowali zasadzkê. 30 paŸ-
dziernika do obserwowanego
urzêdu wesz³a kobieta odpo-
wiadaj¹ca ustalonemu rysopi-
sowi, zosta³a zatrzymana na go-
r¹cym uczynku rejestracji sa-
mochodu. 46-letnia El¿bieta J.

usi³owa³a wy³udziæ dokument
podatku akcyzowego przed-
stawiaj¹c jako autentyczny do-
wód rejestracyjny samochodu
BMW, który by³ sfa³szowany.
Samochód zosta³ w lipcu br.
skradziony z terenu Niemiec.
Kobiecie grozi  kara od 3 mie-
siêcy do 5 lat pozbawienia wol-
noœci. (toms)

i Straży Miejskiej

Oko³o pó³nocy z 2 na 3 listo-
pada stra¿nicy patroluj¹cy rejon
Pragi Po³udnie dostali od ope-
ratora miejskiego monitoringu
informacjê o kradzie¿y przy ul.
Grochowskiej. Trzech mê¿-
czyzn wybieg³o ze sklepu, cho-
waj¹c za pazuchami alkohol.
Za nimi ruszy³a sprzedawczyni.
Stra¿nicy natychmiast podje-
chali na miejsce zdarzenia.
Ekspedientka oœwiadczy³a
stró¿om prawa, ¿e mê¿czyŸni
ukradli ze sklepu trzy butelki
wódki. Monitoring wskaza³
bramê przy jednej z posesji na
ul. Grochowskiej, gdzie ukryli
siê sprawcy. W oknie na klatce
schodowej stra¿nicy zauwa¿yli
jak¹œ postaæ. Mundurowi we-
szli do œrodka. Na pierwszym
piêtrze zastali jednego mê¿czy-
znê, na drugim jego dwóch
kompanów. Obok nich sta³y
trzy butelki wódki. Wies³aw M.
(ur. 1980), Marcin M. (ur.
1884) i Sylwester Z. (ur. 1987)
trafili na komisariat. 
Zespół Prasowy Straży Miejskiej

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Od przesz³o roku na terenie Pragi Po³udnie gra-
sowa³ w³amywacz. Wchodzi³ do mieszkañ przez
drzwi balkonowe, „pracowa³” g³ównie za dnia,
gdy lokatorzy byli w pracy. Krad³ g³ównie pieni¹-
dze, sprzêt fotograficzny, laptopy i bi¿uteriê.
Kryminalni z VII KRP typowali sprawcê. 

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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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 

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

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
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

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

pon.-pi¹t. 1000-1900, sob. 900-1600

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

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

hurt detal
✓ grzejniki  ✓ rury i kszta³tki

✓ wk³ady kominowe
✓ pompy ciep³a

✓ kot³y gazowe i olejowe
CENY PRODUCENTA

BAPLAST
ul. Br. Czecha 19

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

Ksi¹dz Wies³aw Kalisiak
z wdziêcznoœci¹ przyj¹³ uroczy-
stoœci jubileuszowe, jakie mu 7
paŸdziernika zgotowali parafia-
nie i wspó³pracownicy. - Jestem
œwiadom, ¿e nie zas³u¿y³em na to,
- mówi³ - ale w pokorze,

z wdziêcznoœci¹ przyjmujê ten
wielki dar, jako dalsze zobowi¹-
zanie s³u¿by. Jednak ziemska
s³u¿ba ksiêdza pra³ata dobiega³a
koñca. Zmar³ 24 paŸdziernika.
By³ postaci¹ znacz¹c¹ nie tylko
wœród parafian, ale tak¿e wœród

duchowieñstwa. W jego ostatniej
drodze towarzyszy³o mu 160
ksiê¿y, na czele z arcybiskupem
S³awojem Leszkiem G³ódziem
i biskupami Kazimierzem Roma-
niukiem i Stanis³awem Kêdzior¹.
Ksi¹dz Kalisiak zosta³
pochowany u œcian koœcio³a. Ko-
œcio³a, którego budowy podj¹³ siê
trzydzieœci lat temu. 

W tej budowie pomagali mu
wszyscy parafianie. Swoj¹ ce-
gie³kê do³o¿y³ te¿ ks. Jerzy Po-
pie³uszko, który w tej parafii
przez trzy lata by³ wikariuszem.
Dziœ wspania³y koœció³ jest
ozdob¹ Anina. Ksi¹dz Kalisiak
pe³ni³ te¿ funkcjê Dziekana De-
kanatu Aniñskiego. ar

Wielkie pożegnanie
Na pocz¹tku paŸdziernika ks. pra³at Wie-
s³aw Kalisiak z aniñskiej parafii p.w. Matki
Bo¿ej Królowej Polski uroczyœcie obchodzi³
jubileusz trzydziestolecia pos³ugi kap³añ-
skiej. Pod koniec miesi¹ca tysi¹ce wiernych
¿egna³y ukochanego proboszcza.

MINI PORADNIK WYBORCY

W niedzielê 12 listopada w „Mieszkañcowych” dzielnicach
(Praga Po³udnie, Rembertów, Wawer i Weso³a) wybieramy rad-
nych do Rady Dzielnicy, Rady Miasta i do Sejmiku Mazowieckie-
go. Wybieramy te¿ prezydenta m.st. Warszawy. W ka¿dym z tych
g³osowañ mo¿emy oddaæ tylko jeden g³os. Oznacza to, ¿e spoœród
kandydatów do ka¿dego szczebla samorz¹du mo¿emy wybraæ
i zakreœliæ tylko jedn¹ osobê. G³osujemy oczywiœcie w miejscu
swojego zamieszkania (liczy siê zameldowanie chyba, ¿e ktoœ
wczeœniej uzyska³ zaœwiadczenie uprawniaj¹ce do g³osowania
w innym miejscu). Lokale wyborcze, które najczêœciej znajduj¹
siê niedaleko miejsca naszego zamieszkania bêd¹ czynne bez
przerwy od godziny 6.00 do 20.00. Lokale te (Obwodowe Komi-
sje Wyborcze) bêd¹ oznakowane, a na wielu ulicach pojawi¹ siê
informacje, jak do nich dojœæ. W ka¿dej Obwodowej Komisji Wy-
borczej bêdzie siê znajdowa³a urna, do której wrzucimy kartki
z zakreœlonym, wybranym przez nas kandydatem. Te kartki,
a w³aœciwie karty wyborcze otrzymamy od cz³onków Komisji.
Wydadz¹ nam je po sprawdzeniu, czy mamy prawo g³osowaæ
w danym lokalu i po sprawdzeniu naszej to¿samoœci. Dlatego nie-
zbêdne jest wziêcie ze sob¹ dowodu osobistego lub innego doku-
mentu potwierdzaj¹cego jednoznacznie nasz¹ to¿samoœæ. Odbiór
kart do g³osowania kwitujemy podpisem. Potem wystarczy ju¿
tylko postawiæ w zaznaczonym na kartach miejscu po jednym
krzy¿yku i ca³oœæ wrzuciæ do urny. Na wszelkie pytania i w¹tpli-
woœci powinni nam odpowiedzieæ cz³onkowie Obwodowej Komi-
sji Wyborczej. (ab)

i Mazowsza. Jednym z punktów
trasy prowadzonej przez  Jacka
Kowalewskiego, prezesa War-
szawskiego  Ko³a Przewodników
Terenowych, bêdzie nieco zapo-
mniany g³az narzutowy stoj¹cy
na placu przed gmachem biurow-
ca PZO przy ul. Miñskiej (na
zdjêciu na str. 1). G³az – pomnik

przypominaj¹cy tak¿e lekko za-
pomniany fakt, ¿e w tym miejscu
w latach 1917–1918 mieszka³
Marsza³ek Józef Pi³sudski. 

Ka¿dy, kto bêdzie mia³ ochotê
uczestniczyæ w spacerze powi-
nien zapamiêtaæ sobie trzy jede-
nastki: 11.XI o godz. 11.00.
Zbiórka przy grochowskich ro-
gatkach (skrzy¿owanie ul. Gro-
chowskiej z Lubelsk¹). ar
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WYŒPIEWAJ¥ HISTORIÊ
W najbli¿sz¹ sobotê warto odwiedziæ Rem-
bertów, w którym z okazji œwiêta Niepodle-
g³oœci Urz¹d Dzielnicy organizuje koncert
muzyki operowej i operetkowej pt. „Œwiêta
mi³oœci Kochanej Ojczyzny”.  

11 listopada o godz. 16.30 w sali widowiskowej Akademii
Obrony Narodowej wyst¹pi¹ m.in. sopranistki Barbara Rusin-Knap,
Sylwia Knap i Monika Marciniak, tenorzy Ryszard Wróblewski
i Adam Zdunikowski oraz Jerzy Ostapiuk (bas). Koncert poprowa-
dzi Teresa Siewierska, a przy fortepianie zasi¹dzie Monika Pola-
czek-Przestrzelska. Bezp³atne bilety wstêpu mo¿na odbieraæ w kan-
celarii urzêdu dzielnicy przy al. Gen. A. Chruœciela 28. Zapraszamy
do muzycznej chwili zadumy nad losami naszego pañstwa. ar

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 34

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

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

Atlas �� Ceresit �� Gipsy 
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” �� Prêt zbrojeniowy
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� meble pokojowe z najlepszych fabryk
� regały – na zamówienie – dowolny kolor i układ segmentów
� zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy
� meble pojedyncze – stoły, stoliki, szafki, biurka itp. 

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

SSKKLLEEPP  MMEEBBLLOOWWYY

ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel. 510−36−66
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Dokuczliwy potrafi byæ ka¿-
dy, ale najbardziej mog¹
uprzykrzyæ ¿ycie s¹siedzi
z góry. Szuranie, tupanie
w dzieñ i w nocy wyprowadza
z równowagi tych z do³u, jak
ma³o co. Ani siê wyspaæ, ani
odpocz¹æ! 

Co prawda, jak mawia³ je-
den z polskich estradowców,
komentuj¹c suwanie kapciami
po pod³odze swojej po³owicy,
„m³odoœæ musi siê wyszumieæ,
a staroœæ musi siê... wyszu-
raæ”. No i niech szura, ale tak,
¿eby nie przeszkadzaæ s¹sia-
dom. 

Najgorsze jest jednak nocne
stukanie i k³apanie, na przy-
k³ad pantoflami czy – nie daj
Bo¿e – drewniakami po go³ej
klepce. Doprowadzeni tym do
ostatecznoœci, po nieskutecz-
nym zwracaniu uwagi s¹sia-
dom z góry, moi znajomi

w desperacji napi-
sali do nich list. 

Poniewa¿ przy
ka¿dej interwencji
„ci z góry” twier-
dzili, ¿e to nie oni(!)
tak ha³asuj¹, wnio-
sek by³ prosty: za-
pewne trzymaj¹
w domu zwierz¹tko,
i to zdecydowanie
pokaŸnych rozmia-
rów! Nie móg³ byæ
to pies, bo nie wy-
chodzili z nim na
spacer, ani œwiniak
w wannie, bo stuko-
ta³o toto miêdzy po-
kojami a kuchni¹
g³ównie w nocy, ani
krowa, bo krowa ro-
bi³aby mniej ha³asu.
Pozosta³o jedno tyl-
ko wyjœcie: s³oñ!
A oto treœæ listu:

„Drodzy S¹sie-
dzi, proszê uœpiæ
s³onia, gdy¿ uci¹¿li-
woœæ jego tupania powoduje
bujanie siê ¿yrandola, a w blo-
ku mieszkalnym trzymanie ta-
kich zwierz¹t jest zabronione.
Szczególnie daj¹ siê we znaki

jego nocne ³owy. Jeœli s³oñ jest
Pañstwu a¿ tak bliski i jego
usuniêcie nie wchodzi w grê,
to proponujê zakupiæ mu kap-
cie, roz³o¿yæ miêkkie dywany

i poæwiczyæ subtelniejszy krok.
Liczê, ¿e w imiê dobrych sto-
sunków s¹siedzkich nie bêd¹
ju¿ potrzebne dalsze interwen-
cje w tej sprawie.”

Jaki skutek odniós³ list? Za
wczeœnie wyrokowaæ. Mo¿e
wszystko skoñczy siê dobrze
zw³aszcza, ¿e przed „w³aœci-
cielami s³onia” mieszkali
tam inni pañstwo i nie by³o
najmniejszych problemów,
choæ normalnie korzystali
przecie¿ z mieszkania, nie
unosz¹c siê trzy centymetry
nad klepk¹. 

Cytowany list mo¿na wyci¹æ
i z serdeczn¹ dedykacj¹ prze-
s³aæ w³asnym, tupi¹cym s¹sia-
dom. A jeœli to nie zadzia³a,
mo¿na ju¿ tylko umawiaæ siê
z tymi jeszcze wy¿ej na nocn¹
naukê skocznych tañców przy
zdjêtym dywanie, by potupaæ
i poszuraæ tym, którzy nie daj¹
nam spaæ. Bo niekiedy tylko
w ten sposób mo¿na dotrzeæ do
niektórych: pokazuj¹c dok³a-
dnie, o co chodzi w przys³owiu
„nie rób drugiemu, co tobie
niemi³e”.

Wiêc mo¿e ju¿ lepiej uœpiæ
tego s³onia... żu

Uœpijcie
tego s³onia!

Kobiecym okiem
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi
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Przy ulicy Berneñskiej na Saskiej Kêpie mieœci siê rezydencja Boliwariañskiej
Republiki Wenezueli. Jest to od pewnego czasu nowa nazwa pañstwa, która pow-
sta³a z inicjatywy rewolucyjnego prezydenta, Hugo Chaveza (czytaj „U-go CZA-we-
za”). Dodaj¹c do dawnej nazwy „Republika Wenezueli” przymiotnik
„Bolivariañska” nawi¹za³ on do Simona Bolivara (1783-1830), który wywalczy³
niepodleg³oœæ Ameryki Po³udniowej (z wyj¹tkiem Brazylii) spod panowania hisz-
pañskiego. Teraz Chavez walczy o uniezale¿nienie siê Ameryki Po³udniowej od dom-
inacji USA. 

Od niedawna ambasadorem Boliwariañskiej Republiki Wenezueli w Polsce jest
gor¹cy zwolennik prezydenta Chaveza, profesor Franklin Gonzalez, który robi
wiele dla rozszerzenia stosunków z Polsk¹. Najnowszym tego przejawem by³y dwie
wizyty, obie w paŸdzierniku: wiceministra spraw zagranicznych do spraw Europy,

Oswaldo Chavesa (to nie krewny prezydenta; jego nazwisko koñczy siê na „s”, nie
na „z”) oraz wiceministra edukacji i sportu, profesora Armando Rojasa (czytaj
„RO-cha-sa”). Profesor Rojas wyg³osi³ 24 paŸdziernika na Uniwersytecie
Warszawskim odczyt pt. „Wewnêtrzny rozwój, integracja Ameryki £aciñskiej i
Karaibów, rola oœwiaty”. Czy plany prezydenta Chaveza siê powiod¹, poka¿e
przysz³oœæ, choæ s¹ one ju¿ teraz bardzo zaawansowane. Wiadomo - Wenezuela ma
ropê, której 50 procent eksportuje do USA, mimo, ¿e Chavez i Bush s¹ „na no¿e”.
Tak to w polityce bywa. W ka¿dym razie, wiele na te tematy mówiono na
Berneñskiej, gdzie ambasador Gonzalez wydawa³ koktajle na czeœæ obu wicemi-
nistrów. I gdzie panowa³o przekonanie, ¿e kolejne wybory prezydenckie w
Bolivariañskiej Wenezueli, które odbêd¹ siê na pocz¹tku grudnia b.r., Chavez
wygra bez trudnoœci. 

Ulica Berneñska, to arteria elegancka z wieloma piêknymi willami. Kontrastem
do niej jest niewielka uliczka na Pradze Pó³noc, na któr¹ zwróci³a mi uwagê
mieszkanka Saskiej Kêpy, pani Barbara Kozak, która lubi Pragê fotografowaæ. To
uliczka im. Bronis³awa Wieczorkiewicza, która ³¹czy Brzesk¹ z Markowsk¹.
Bronis³aw Wieczorkiewicz by³ polonist¹, który w czasie okupacji hitlerowskiej uczy³
pani¹ Barbarê w Milanówku na tajnych kompletach. Po wojnie wyda³ on s³ownik
wyrazów gwarowych i obel¿ywych, interesowa³ siê folklorem i gwar¹ warszawsk¹.
Ma piêkn¹ tabliczkê na swojej uliczce, ale na jakim domu!!! Czytelnicy – popatrz-
cie. Ale jaja!     Zygmunt Broniarek

REKLAMA REKLAMA

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

od 20 z³.
�� Farba, baleyage, trwa³a 

od 30 z³.
�� Manicure – 10 z³, 

tipsy – 40 z³.
�� 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
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- To ju¿ nied³ugo panie Eustachy. Kilka dni…
Kazimierz G³ówka by³ wyraŸnie podniecony. Przek³ada³ z rêki do rêki

plik gazet, przestêpowa³ z nogi na nogê, jak jakiœ biegacz przed startem.
- Co jest nied³ugo, panie Kazieñku? Eustachy Mordziak, jak zwykle

sprawia³ wra¿enie nieco wczorajszego. Miêdzy nami mówi¹c faktycznie
– poprzedniego dnia nie tylko ciut nadu¿y³, ale i w konsekwencji zaspa³.
Pamiêta jedynie, ¿e rano, jak przez gêst¹ mg³ê, us³ysza³ g³os swojej uko-
chanej Krysi: a le¿ ty opoju jeden! Bêdziesz ty chcia³ na piwo…

Co by nie mówiæ gdzie jawa, gdzie sen, na piwo pani Krystyna mu nie
zostawi³a nic a nic.

Ogólnie wiêc dzieñ zacz¹³ siê dla niego marnie i pan Eustachy bardziej
s³ucha³ ssania dobywaj¹cego siê z jego wnêtrza, ni¿ wywodów kolegi. Ten
jednak nie zwa¿a³ na zmieniaj¹ce siê pana Mordziakowe stany duchowo-
fizyczne, tylko nawija³.- Jak to, co bêdzie, jak to, co bêdzie…Wybory bêd¹.

- Przecie¿ dopiero co wybieraliœmy, niektórzy ludzie do dziœ nie mog¹
zapomnieæ.

- Panie Eustachy, panie Eustachy – g³os pana Kazimierza by³ zdecy-
dowany i twardy. Niech pan mi tu nie uprawia propagandy. Do wyborów
posz³o ledwie dwadzieœcia procent uprawnionych, to do kogo pretensje?
Trzeba by³o iœæ, nikt nie broni³.

- Ale na kogo g³osowaæ, panie Kaziu? Nie ma na kogo.
- Jak Boga kocham z nerw wyjdê i stanê obok! Jak to nie ma? Proszê

bardzo: „Razem”…
- Co razem? Razem z kim? I po co?
- Nie „po co”, tylko PO co? Po to, ¿eby nam lepiej by³o. Albo mo¿e

nawet solidarniej. „Solidarne pañstwo” – to te¿ panu nie pasuje?
- Pasuje, jak najbardziej, zw³aszcza jeœli mo¿na coœ na tym skorzy-

staæ. Znaczy – w tym momencie pan Eustachy wysili³ pamiêæ, a¿ mu

¿y³a na czo³o wysz³a – znaczy, ¿eby Polska ros³a w si³ê, a ludzie ¿yli
dostatniej…

- To ja widzê panie Eustachy – pan G³ówka  nie kry³ zaskoczenia – ¿e
panu jakieœ czerwonawe plamy przed oczami lataj¹. To pewnie ze zmêcze-
nia tak siê pan popisujesz, zauwa¿y³ pan Kazimierz z niejakim przek¹sem.

- ¯adnych „POPiSów”, panie kochany, ani mi w g³owie. Mnie tylko
dobro ojczyzny i nas, obywateli na sercu le¿y. Dlaczego mia³bym nie g³o-
sowaæ na solidarne pañstwo, dajmy na to, skoro ono mo¿e byæ solidarne
i dla mnie. Nie mam tylko pewnoœci, czy tak jest. Jak patrzê dooko³a, to
tej pewnoœci mam jakby mniej nawet. No, bo tu, z kim solidarny? Chyba
tylko prokuratura z policj¹, albo grabarz z karawanem. Ale co z tego ma
obywatel za przeproszeniem?

- No i otó¿ nareszcie dochodzimy do sedna sprawy. Bo to wcale nie s¹,
panie Eustachy, wybory g³owy pañstwa czy jakiegoœ innego premiera. To
s¹ wybory samorz¹dowe. Tu nie g³osujesz pan za tym, czy wys³aæ naszych
ch³opaków do Iraku w ramach polityki zagranicznej proponowanej przez
partiê, na której postawisz pan krzy¿yk. Tu g³osujesz pan za tym, który pa-
nu obiecuje to, co jest panu najbli¿sze. Na przyk³ad jeden mówi, ¿e zajmie
siê budow¹ ulic, a drugi, ¿e dopilnuje ma³olatów, ¿eby nie rozrabiali. Po-
niewa¿ w pañskiej okolicy nie ma ulicy, to g³osujesz pan na tego od ulicy,
a nie na tego od bachorów. Zreszt¹, co pana obchodz¹ cudze bachory?

- Fakt. Ale z t¹ ulic¹ to te¿ nie za bardzo dla mnie. Mnie ju¿ zrobili
w tem roku. Teraz Szaserów to jest panie, arteria. ¯e mucha nie siada.
Podobnie¿ Zieleniecka, Che³m¿yñska, no i oczywiœcie ca³a Grochowska,
na któr¹ ¿eœmy tu nieraz narzekali, ¿eby nie powiedzieæ gorzej.

- I to jest w³aœnie cud wyborczy, panie Eustachy. Kiedy te wszystkie uli-
ce wyrychtowali, pamiêtasz pan?

- W tem roku.
- Zgadza siê – w roku wyborczym. Dlatego wybory s¹ tak potrzebne.

Im czêœciej, tym lepiej. Powiedz pan ch³opakom, ¿e trzeba iœæ i szlus!
Niech w³adza wie, ¿e szary obywatel, choæby i z³omiarz, albo inny nurek,
raz na cztery lata mo¿e jej daæ po ³bie. Co prawda tylko kartk¹ wybor-
cz¹, ale jak boli. Urna, kurna, to jest nasza jedyna broñ. Pañska, moja i,
o tego tam kole¿ki te¿. Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Urna, kurna
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- Urodzi³ siê Pan na Pradze, mieszka
w Warszawie, z którymi miejscami na-
szego miasta jest Pan najbardziej zwi¹-
zany emocjonalnie? 

- Moja rodzina mieszka w Warszawie ju¿
od kilku pokoleñ. Trudno wiêc znaleŸæ
w Warszawie miejsce, z którym nie by³aby
zwi¹zana jakaœ historia rodzinna. Ja sam
urodzi³em siê na Pradze - na ul. Wileñskiej.
Wierzê, ¿e to w³aœnie w tym miejscu zro-
dzi³ siê mój warszawski patriotyzm. Na-
stêpnie, przez 30 lat mieszka³em na Ste-
gnach, dziœ jestem ju¿ mieszkañcem Sady-
by. Bardzo niedaleko ode mnie mieszka
moja mama. Z tego, rodzinnego powodu, s¹
to dla mnie miejsca szczególnie bliskie.
Staram siê, najczêœciej jak mogê, odwie-
dzaæ te miejsca, spotykaæ s¹siadów, znajo-
mych, robiæ zakupy w okolicznych straga-
nach. 

- W jakiej dziedzinie Warszawa jest
najbardziej zaniedbana? W jaki sposób
mo¿na zmniejszyæ dystans, jaki dzieli
Warszawê od innych europejskich stolic? 

- Jest w Warszawie wiele miejsc,
o których, jak siê wydaje, zapomnia³y w³a-
dze miasta. Najbardziej boli mnie jednak
to, co dzieje siê z Prag¹. To dzielnica, która
przez lata by³a traktowana jako gorszy
brzeg, jako wylêgarnia przemocy i biedy.
To zadziwiaj¹ce, ale niektóre budynki w tej

dzielnicy nie maj¹ nawet pod³¹czenia do
wodoci¹gów. 

Dopiero dzisiaj Praga jest odkrywana na
nowo. I okazuje siê, ¿e zamiast przemocy
i biedy, Praga mo¿e byæ „wylêgarni¹”

prawdziwej warszawskiej atmosfery, ¿e
mo¿e byæ esencj¹ tego miasta. 

Wystarczy tylko odrobina pomocy, np.
przy rewitalizacji zabytkowych kamienic.
Przy pomocy miasta Praga ma szanse staæ siê
dzielnic¹ podobn¹ do londyñskiego Soho. In-
na sprawa, ¿e Warszawa musi mieæ dobrych
przedstawicieli w Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, którzy bêd¹ dbaæ o stolicê. 

- Zakorkowanie miejskich ulic, to je-
den z podstawowych problemów, na
który skar¿¹ siê mieszkañcy Stolicy. Jest
jakiœ sposób na to, aby Warszawa sta³a
siê przejezdna? 

- Nieprzejezdna Warszawa to frustruj¹cy
problem dla wszystkich mieszkañców War-
szawy. Ostatnie 4 lata ignorancji w³adz
w tej kwestii sprawi³y, ¿e teraz czeka nas
wiele pracy, aby tê sytuacjê naprawiæ. Bu-
dowa Mostu Pó³nocnego to najlepszy przy-
k³ad braku szacunku dla mieszkañców.
Kluczem do rozwi¹zania tego problemu
jest nie tylko zapewnienie finansowania
ka¿dej inwestycji, ale jej dobre przygoto-
wanie. Nie mo¿e byæ tak, ¿e ca³a budowa
przed³u¿a siê, bo zawinili urzêdnicy. 

Zwrócê uwagê równie¿ na przygotowa-
nie przetargów – kwesti¹ decyduj¹c¹ bêdzie
jakoœæ, a nie cena. Nie zapomnê tak¿e
o bardzo wa¿nej kwestii – ka¿da inwestycja
zostanie skonsultowana z mieszkañcami –
bez ich zgody budowa nie ruszy. Ka¿da in-
westycja ma przecie¿ s³u¿yæ mieszkañcom,
a nie byæ dla nich przeszkod¹. 

Rozmawiał: ar

ŚLUBUJEMY!
W sobotê, 28 paŸdziernika, prawie setka
pierwszoklasistów ze Szko³y Podstawowej 
Nr 143 przy Al. Stanów Zjednoczonych z³o¿y-
³a uczniowskie œlubowanie. Uroczystoœæ po-
³¹czono z obchodami œwiêta szko³y.

Nie byle jakie to by³o œlubowanie, bo nie doœæ, ¿e maluchy przy-
rzeka³y na sztandar, to jeszcze by³ to sztandar trzymany przez praw-
dziwych ¿o³nierzy z 10 Warszawskiego Pu³ku Samochodowego im.
Stefana Starzyñskiego. Pu³k ma tego samego patrona co i podsta-
wówka i widaæ, ¿e pomiêdzy ¿o³nierzami, a szkolnym gronem za-
czyna rozwijaæ siê wspó³praca, na której efekty „Mieszkaniec” cze-
ka z ciekawoœci¹. Wojskowych reprezentowa³ p³k Krzysztof Za-
krzewski, a w³adze oœwiatowe radna Miros³awa Terlecka. Pierwszo-
klasiœci byli bardzo przejêci, tak, jak i grono pedagogiczne, któremu
pierwszy rok przewodzi nowa dyrektor Ewa Wêgrzyn – Kamela.
Przejêci oczywiœcie byli tak¿e rodzice, którzy na uroczystoœæ przy-
byli w komplecie z babciami i dziadkami pierwszaków. I s³usznie,
bo udowodnili, ¿e ta szko³a tworzy jedn¹, wielk¹ rodzinê.

Magda K.

„Dawno, dawno te-
mu, w roku 1966...”
– tymi s³owami za-
czê³a swój ¿yciorys
Szko³a Podstawo-
wa Nr 255. A ¿ycio-
rys przygotowa³a
z okazji ukoñczenia
40. lat ¿ycia.

Ciep³o w serduszku zrobi³o
siê nam w redakcji nie tylko
dlatego, ¿e Szacowna Jubilatka
wesz³a w tak piêkny i dojrza³y
okres, ale tak¿e dlatego, ¿e we
wspomnianym ¿yciorysie wy-
znaje, ¿e „Mieszkaniec” jest jej
„bliski”. 

Szko³a im. Cypriana Kamila
Norwida na swoje œwiêto za-
prosi³a przedstawicieli lokal-
nych œrodowisk i w³adz, absol-
wentów i pedagogów, przyja-
ció³ i rodziców. Warto by³o
wpaœæ na tê imprezê, bo zosta-
³a przygotowana perfekcyjnie.
Powspominaæ, nacieszyæ siê,
wzruszyæ przegl¹daj¹c karty
¿yciorysu, uczestniczyæ w pro-
gramie artystycznym przygoto-
wanym przez uczniów i nau-
czycieli. Bardzo wzruszaj¹ce
by³o wyst¹pienie emerytowa-
nej dyrektor szko³y Danuty
Dobielak, która placówk¹ kie-
rowa³a a¿ 33 lata! Ale by³o te¿
weso³o. Szczególnie w mo-
mencie, gdy Barbara Weigl
z zaprzyjaŸnionej z podsta-

wówk¹ Szko³y Wy¿szej Psy-
chologii Spo³ecznej zapewni³a,
¿e w³adze uczelni do³o¿¹
wszelkich starañ, aby studenci
rozmna¿ali siê i zape³niali mu-
ry podstawówki nowymi
uczniami. By³o te¿ dumnie. 

Na przyk³ad wtedy, gdy pro-
boszcz tutejszej parafii, ksi¹dz
Zdzis³aw Gniazdowski, odzna-
czy³ Ma³gorzatê Wiadern¹,
obecn¹ dyrektor szko³y, hono-
rowym medalem. A artystyczne
wystêpy dzieci sprawi³y, ¿e by-
³o te¿ piêknie. – Wasz chór –
mówi³a Miros³awa Terlecka,
przewodnicz¹ca Komisji
Oœwiaty, która razem z wice-
burmistrzem Antonim Stra-

domskim i radn¹ Katarzyn¹
Doraczyñsk¹ reprezentowa³a
po³udniowopraski samorz¹d –
nie powinien œpiewaæ w szkole,
tylko co najmniej w Minister-
stwie Kultury! I to by³a szczera
prawda. „Mam 40 lat, ale czujê
siê m³oda i pe³na energii. Wiele
prze¿y³am, ale jeszcze wiêcej
przede mn¹...”- koñczy swój
¿yciorys Jubilatka. I nie w¹tpi-
my, ¿e ma racjê. A szczególnie
nie w¹tpi pisz¹cy tê krótk¹ rela-
cyjkê, który wiekiem dorównu-
je podstawówce z ul. Kamion-
kowskiej. Zupe³nie obiektyw-
nie trzeba przyznaæ, ¿e 1966 to
by³ bardzo udany rocznik. Tyl-
ko jakoœ tak trudniej uwierzyæ,
¿e to by³o tak „dawno, dawno
temu...” Adam Rosiński

Dawno, dawno temu...

Trzy pytania do Marka Borowskiego
„Mieszkaniec” rozmawia z Markiem Borowskim, kandyda-
tem Komitetu „Lewica i Demokraci” na prezydenta 
Warszawy i do Sejmiku Mazowieckiego. 
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Szanowni Pañstwo, 
wielkimi krokami przyszed³ listopad,

w którym – po wyborach samorz¹dowych -
koñczy siê obecna kadencja Zarz¹du Dziel-
nicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy. Jest
to najlepszy moment, by podziêkowaæ Pañ-
stwu bardzo serdecznie za zaufanie jakim
obdarzali nas Pañstwo w ci¹gu minionych
czterech lat. Jesteœmy niezmiernie wdziêcz-
ni za mo¿liwoœæ pracy na rzecz Dzielnicy
i radzi, ¿e mogliœmy przys³u¿yæ siê tak
wspania³ej spo³ecznoœci, jak mieszkañcy
Pragi Po³udnie.  

Chcielibyœmy tak¿e podziêkowaæ Pañ-
stwu za lekturê naszego biuletynu informa-
cyjnego, publikowanego na stronach
„Mieszkañca”. Mamy nadziejê, ¿e spotka³
siê on z Pañstwa aprobat¹, jak równie¿
spe³ni³ wyznaczony przez nas cel, jakim
by³o przybli¿enie mieszkañcom Pragi Po-
³udnie naszej pracy i wydawa³oby siê, nie-
zauwa¿alnych przez ogó³, codziennych
zmagañ pracowników samorz¹du, dzia³aj¹cych na rzecz polepszenia warunków ¿ycia
w naszej Dzielnicy. W samorz¹dzie nic nie jest samodzielnym sukcesem. Dlatego Za-
rz¹d Dzielnicy pragnie podziêkowaæ wszystkim, którzy w minionej kadencji wk³adali

swój wysi³ek i czas w pracê na rzecz
wspólnego dobra, jakim jest Praga Po³u-
dnie. 

Dzisiejszy numer „Mieszkañca” po-
œwiêcony zosta³ syntezie naszych doko-
nañ, które by³y kontynuacj¹ za³o¿eñ za-
prezentowanych ju¿ na pocz¹tku obecnej
kadencji w 2002 r. przez ówczesny Za-
rz¹d Pragi Po³udnie. Wszystkich przed-
siêwziêæ oczywiœcie – ze wzglêdu na
szczup³oœæ miejsca – wymieniæ nie spo-
sób. Dlatego przypominamy tylko te naj-
wa¿niejsze: reorganizacjê struktury urzê-
du, wybudowanie nowoczesnego Wydzia-
³u Obs³ugi Mieszkañców, nowe inwesty-
cje, poprawê infrastruktury drogowej,
wprowadzenie w ¿ycie nowych zagadnieñ
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, dosto-
sowanie naszej dzielnicy do norm unij-
nych, zwiêkszone nak³ady finansowe na
oœwiatê, kulturê, sport i rewitalizacjê.
Wszystkie te inicjatywy podejmowaliœmy
z myœl¹ o mieszkañcach Pragi Po³udnie

oraz z nadziej¹, ¿e dziêki nim oblicze Dzielnicy bêdzie zmieniaæ siê na lepsze. 
¯yczymy Pañstwu przyjemnej lektury,
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Inwestycje

Jednym z priorytetów obecnej kadencji by³y
przede wszystkim inwestycje. Mijaj¹cy 2006 rok
by³ pod tym wzglêdem zupe³nie wyj¹tkowy. W bu-
d¿ecie dzielnicy na inwestycje zapisano prawie 25
milionów z³otych (!), podczas gdy w ubieg³ych la-
tach by³ o to odpowiednio: 14,3 mln z³ (2005 r.),
11,3 mln (2004 r.) i 10,5 mln z³ (2003 r.). W ze-
sz³ym roku plan inwestycyjny zosta³ zrealizowany
w 99,9 procentach, i wszystko wskazuje na to, i¿
tak¿e w tym roku pieni¹dze bêd¹ wykorzystane do
ostatniej, przys³owiowej z³otówki. Szczególnie
wa¿na by³a budowa i modernizacja dróg.
W ostatnich latach wydano na ten cel – z dzielni-
cowych œrodków - prawie 13 milionów z³otych.
Od 2003 roku, dziêki staraniom Zarz¹du oraz Wy-
dzia³u Infrastruktury, uda³o siê wybudowaæ, prze-
budowaæ lub zmodernizowaæ nawierzchnie kilku
kilometrów dróg w ca³ej dzielnicy. Chodzi m.in.
o ulicê: Œwiêtos³awsk¹, Miêdzyborsk¹, Aniñsk¹,
Omulewsk¹, ks. Jana Sztuki, Nizinn¹, Liwieck¹,
Radzi³owsk¹ i Serock¹. Tam gdzie by³a taka po-
trzeba nie tylko u³o¿ono asfalt, ale tak¿e przebudo-
wano id¹cy pod ulic¹ gazoci¹g, zabezpieczono ka-
ble, wykonano odwodnienie i postawiono nowe
oœwietlenie. Przy drogach po³o¿ono chodniki i po-
sadzono drzewa. Wszêdzie gdzie siê da³o, obok
dróg, wybudowano œcie¿ki rowerowe. 

Dzisiaj mi³oœnicy dwóch kó³ek bez problemu mo-
g¹ wybraæ siê na wycieczkê na przyk³ad wzd³u¿
Wa³u Miedzeszyñskiego z Pragi Pó³noc a¿ do Waw-
ra, przejechaæ wzd³u¿ Alei Stanów Zjednoczonych
(od Wa³u Miedzeszyñskiego do ulicy Ostrobram-
skiej), ulic¹ Fieldorfa (od Wa³u Miedzeszyñskiego
do ulicy Bora-Komorowskiego), mostem Siekier-
kowskim, a tak¿e ulic¹ Aniñsk¹, wzd³u¿ Kana³u

Goc³awskiego i Wystawowego. S¹ szanse, ¿e w nie-
dalekiej przysz³oœci œcie¿ki rowerowe pojawi¹ siê
te¿ na Saskiej Kêpie, wzd³u¿ ulicy Grochowskiej
i Podskarbiñskiej. Zarz¹d z³o¿y³ bowiem w tej spra-
wie wniosek do ZDM. Now¹ œcie¿kê wybudowano
natomiast wzd³u¿ ulicy Szaserów. Dotychczas ulica
koñczy³a siê na skrzy¿owaniu z ulic¹ Ch³opickiego,
zaœ dalej widnia³a ona tylko na planach. Teraz zosta-
³a przed³u¿ona o ponad 1000 metrów, do ulicy Ma-
kowskiej, dziêki czemu uda³o siê roz³adowaæ znacz-
n¹ czêœæ korków na Goc³awiu. 

Kultura
Nie tylko inwestycje drogowe le¿a³y obecnym

w³adzom Dzielnicy na sercu. Wielkim przedsiê-
wziêciem inwestycyjnym, ale z dziedziny kultu-
ry, jest rozpoczêta w maju bie¿¹cego roku budo-
wa nowej siedziby Centrum Promocji Kultury,
przy ulicy Podskarbiñskiej. Budynek bêdzie mia³
trzy kondygnacje (w tym jedn¹ podziemn¹)
o ³¹cznej powierzchni 3 020 metrów kwadrato-
wych (i kubaturze 11 023 metrów szeœciennych).
W kilkunastu salach organizowane bêd¹ imprezy
artystyczne – koncerty muzyczne, przedstawienia
teatralne, projekcje filmowe, sceny kabaretowe,
przegl¹dy twórczoœci amatorskiej i profesjonal-
nej. W nowej siedzibie CPK znajdzie siê równie¿
miejsce na zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y – lekcje
tañca, zajêcia taneczne, muzyczne, teatralne, lite-
rackie, filmowe, fotograficzne, komputerowe, jê-
zykowe, a tak¿e dla doros³ych – zajêcia ruchowe,
spotkania hobbystów, warsztaty literackie, Ko³o
Seniorów. Mimo, ¿e na CPK z prawdziwego zda-
rzenia trzeba jeszcze trochê poczekaæ, to ju¿ teraz
otwarto filiê Centrum na Goc³awiu. 

Miêdzy innymi dziêki temu na Pradze Po³udnie
coraz wiêcej dzieje siê w dziedzinie kultury.

Wszystkich wernisa¿y, festynów i koncertów wy-
mieniæ nie sposób, nie mo¿na jednak nie wspo-
mnieæ dwóch przedsiêwziêæ, które z pewnoœci¹ za-
pamiêtaj¹ wszyscy mieszkañcy stolicy i przyjezdni
goœcie. Pierwsza to wielka impreza plenerowa,
która odbi³a siê echem nie tylko na Pradze, a mia-
nowicie festyn: „To by³ maj – pachnia³a Saska
Kêpa” (na zdjêciu poni¿ej), poœwiêcony pamiêci
mieszkaj¹cej tu przez lata Agnieszki Osieckiej. To
w³aœnie na Saskiej Kêpie powsta³a wiêkszoœæ jej
utworów. Autorka tekstów i pisarka tworzy³a tak¿e
w pobliskich kawiarniach, pisa³a na serwetkach, na
blatach stolików. Jedna z nich, wyj¹tkowo ulubiona
przez poetkê istnieje do dziœ na ulicy Francuskiej.
W maju tego roku, z inicjatywy Burmistrza Mate-
usza Mroza, na ulicy Paryskiej zorganizowano
wielk¹ uliczn¹ fetê, podczas której odby³ siê m.in.
przemarsz Okularników oraz koncert pt. „Agnie-
szka zawsze tu mieszka” z udzia³em artystów Piw-
nicy pod Baranami – Zygmunta Koniecznego, An-
ny Sza³apak, Magdy Umer oraz Maryli Rodowicz,
która brawurowo wykona³a s³ynn¹ „Ma³goœkê”. 

Drugim wielkim przedsiêwziêciem kulturalnym
tej kadencji by³a inscenizacja Bitwy pod Olszyn-
k¹ Grochowsk¹. W bitwie, która rozegra³a siê
zgodnie z historycznymi zapisami, uczestniczy³o
przesz³o 300 ¿o³nierzy z kraju i zagranicy. Insce-
nizacjê ogl¹da³o kilka tysiêcy warszawiaków. 

Sport i rekreacja
W ci¹gu minionych czterech lat bardzo popra-

wi³a siê tak¿e infrastruktura sportowa w dzielnicy.
W tym czasie uda³o siê wybudowaæ dwie du¿e
hale gimnastyczne spe³niaj¹ce wszystkie wymo-
gi najnowoczeœniejszych obiektów tego typu:
przy Szkole Podstawowej na ulicy Bartosika 5
oraz przy Gimnazjum na ulicy Angorskiej 2. Wy-
budowano te¿ kilka nowych boisk szkolnych
m.in. przy placówkach na ulicy Bia³owieskiej,
Szaserów, Kamionkowskiej, Osieckiej, Zwyciêz-
ców. W planach s¹ budowy kolejnych m.in.: przy
szko³ach na ulicy Zbaraskiej, Paca, Siennickiej
oraz Bora - Komorowskiego, a tak¿e hali sporto-
wej przy Gimnazjum Nr 28 na ul. Umiñskiego.
Wszyscy najbardziej niecierpliwie czekaj¹ chyba
jednak na ukoñczenie najwiêkszej inwestycji spo-
rtowej, a mianowicie basenu przy Szkole Podsta-
wowej nr 215 na ulicy Kwatery G³ównej 13. Do-
tychczas by³ tam stary basen z lat 60-tych. Od
dawna nie spe³nia³ on jednak podstawowych norm
sanitarnych ani bezpieczeñstwa. W miejscu stare-
go basenu zostan¹ zbudowane dwie nowoczesne
niecki. Jedna, mniejsza – o wymiarach 8,25 na 12
metrów - bêdzie przeznaczona g³ównie do celów
szkoleniowo-rekreacyjnych. Druga zaœ bêdzie
spe³nia³a normy typowego basenu sportowego.
Bêdzie mia³a wymiary 12,5 na 25 metrów, co
oznacza, ¿e bêdzie w basenie tym mo¿na zorgani-
zowaæ szeœæ 25-metrowych torów p³ywackich,
o g³êbokoœci od 1,2 do 1,8 metra. Przy basenach
powstanie nowoczesne zaplecze, w którym znajd¹

Cztery pracowite lata
Od 2002 roku pracami południowopraskiego samorządu kierował Bur−
mistrz Tomasz Koziński, który złożył urząd po tym, jak na początku
bieżącego roku objął stanowisko Wojewody Mazowieckiego. Wtedy
też częściowo zmienił się skład Zarządu Dzielnicy. Burmistrzem Dziel−
nicy został dotychczasowy Zastępca Burmistrza, od kilku pokoleń
związany z Saską Kępą, Mateusz Mroz, któremu w całej mijającej ka−
dencji podlegają zasoby lokalowe Dzielnicy. Obecny skład Zarządu
stanowią także: Jarosław Jankowski – w ciągu ostatniego roku od−
powiedzialny m.in. za kulturę, sport oraz sprawy społeczne, Antoni
Stradomski – zajmujący się oświatą i sportem, Michał Rzemieniew−
ski – nadzorujący Wydział Obsługi Mieszkańców i administrację oraz
Krzysztof Wieczorek – kierujący dzielnicowymi inwestycjami.

Zarz¹d w komplecie
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siê sanitariaty, przebieralnie, a tak¿e sale do æwi-
czeñ aerobiku oraz si³ownia. Nowy basen ma byæ
otwarty na wiosnê 2007 roku. 

Latem tego roku zosta³ natomiast udostêpniony
generalnie odnowiony i zmodernizowany Stadion
„Or³a”, na którym s¹ organizowane profesjonalne
zawody najwy¿szej rangi. Niew¹tpliwie najbar-
dziej presti¿owym wydarzeniem lekkoatletycz-
nym, jakie w ci¹gu ostatnich lat mia³o miejsce na
Pradze Po³udnie, a mo¿e i ca³ej Polsce, by³ –
odbywaj¹cy siê w³aœnie na „Orle” Miêdzynaro-
dowy Mityng Pedro’s Cup. Mimo ulewnego de-
szczu na stadion przysz³y tysi¹ce warszawiaków,
które chcia³y ogl¹daæ zmagania najwiêkszych
gwiazd „królowej sportu”. A by³o kogo podzi-
wiaæ. Na Pragê Po³udnie przyjecha³a bowiem mi-
strzyni skoku o tyczce, Rosjanka - Jelena Isinba-
jewa oraz najszybszy cz³owiek œwiata, Jamajczyk
Asafa Powell, który wynikiem z czerwca 2005
roku (9,77 s) w biegu na 100 metrów ustanowi³
rekord na miarê wszechczasów Na mityngu nie
zabrak³o te¿ polskich gwiazd, ¿eby wspomnieæ
chocia¿by tylko: Monikê Pyrek (skok o tyczce),
Marka Plawgo (400 m), Annê Jesieñ (400
m przez p³otki), Lidiê Chojeck¹ (1500 m), Wio-
lettê Janowsk¹ (1500 m), Rados³awa Pop³awskie-
go (3000 m z przeszkodami), czy Ma³gorzatê
Trybañsk¹ (skok w dal). Wielkimi imprezami
miêdzynarodowymi i krajowymi mo¿e siê te¿ po-
szczyciæ po³udniowopraski Oœrodek Sportu i Re-
kreacji. Doskonale wyposa¿one hale na ulicy
Siennickiej i Angorskiej kilkakrotnie w ci¹gu ro-
ku goszcz¹ najwiêkszych polskich i zagranicz-
nych sportowców ró¿nych dyscyplin. 

Propagowaniu sportowego stylu ¿ycia wœród
mieszkañców Pragi Po³udnie s³u¿y te¿ akcja
„Otwarte sale, hale i boiska”, czyli zajêcia sporto-
wo-rekreacyjne prowadzone przez nauczycieli Wy-
chowania Fizycznego, na których ka¿dy mo¿e do-
szkoliæ swoje umiejêtnoœci w zakresie gier zespo³o-
wych, gimnastyki oraz spróbowaæ nowych form
aktywnoœci ruchowej np. Nordic Walking (no-
woœæ!!!). Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ s¹ równie¿ cyklicz-
ne Rajdy rowerowe, które ciesz¹ siê popularnoœci¹
wœród radnych, zarz¹du i pracowników urzêdu,
Test Couper’a, dla wszystkich chc¹cych spraw-
dziæ swoj¹ kondycjê, a tak¿e organizowane ju¿ od
kilku lat P³ywanie rodzinne, czyli zawody rekrea-
cyjno – sportowe, p³ywanie rekreacyjne, doskona-
lenie p³ywania pod opiek¹ trenerów i instruktorów
na basenie „Wodnik”. Na „Wodniku” odbywaj¹ siê
tak¿e i inne imprezy w wodzie, m.in. Gimnastyka
dla Seniorów, tj. zajêcia gimnastyczne prowadzo-
ne w wodzie dla osób starszych maj¹ce na celu po-
prawê stanu zdrowia i samopoczucia oraz Gimna-
styka dla Amazonek. Równie¿ z myœl¹ o kobie-
tach Oœrodek Sportu i Rekreacji Pragi Po³udnie
prowadzi zajêcia z samoobrony. Dla mi³oœników
bowlingu organizowane s¹ Bowlingowe Mistrzo-
stwa Dzielnicy Praga Po³udnie i M³odzie¿owa
Liga Bowlingowa. Tak¿e osoby uprawiaj¹ce siat-
kówkê, koszykówkê, tenis ziemny, wspinaczkê bo-
ulderningow¹, kochaj¹ce tañce latynoamerykañ-
skie lub graj¹ce w szachy znajd¹ na Pradze Po³u-
dnie imprezy sportowe dla siebie. 

Oświata
W mijaj¹cej kadencji samorz¹du bardzo du¿¹

wagê przywi¹zywano do spraw oœwiaty. Na re-
monty placówek oœwiatowych w jednym tylko
2006 roku wydano ponad 6,7 miliona z³otych.
By³ to „zastrzyk” finansowy dla szkó³ o ponad
1,2 miliony wiêkszy ni¿ przed rokiem. Dziêki
tym pieni¹dzom uda³o siê odnowiæ 50 placówek
oœwiatowych w dzielnicy. Najwiêkszy i najbar-
dziej kosztowny remont przeprowadzono
w Przedszkolu Nr 227 przy ul. Œwiêtos³awskiej 3,
gdzie za oko³o 550 tysiêcy z³otych wykonano ge-
neraln¹ modernizacjê bloku ¿ywieniowego, pod
k¹tem nie tylko wytycznych Sanepidu, ale tak¿e
wszystkich norm unijnych. Ponad 360 tysiêcy
wydano na wymianê starych, sparcia³ych pod³óg
oraz remont placów i chodników wokó³ Gimna-
zjum Nr 27 na ulicy Abrahama 10, 280 tysiêcy
przeznaczono na generalny remont sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkó³ w Alei Stanów Zjed-
noczonych 24, zaœ 200 tysiêcy z³otych na remont
sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 141 przy
ulicy Szaserów 117. 

Ponadto w innych szko³ach wykonano mniej-
sze b¹dŸ wiêksze remonty polegaj¹ce m.in. na:
wymianie okien, renowacji dachów, sal gimna-
stycznych, tarasów, ogrodzeñ i schodów. W kilku
placówkach wymieniono kanalizacjê, wykonano
system ochrony przed gromadzeniem siê na da-
chu œniegu, wymieniono pod³ogi, zamontowano
oœwietlenie zewnêtrzne oraz monitoring, a tak¿e
wykonano izolacjê zewnêtrzn¹ budynku i wybu-
dowano podjazdy dla osób niepe³nosprawnych.
Inwestycjami oœwiatowymi na wielk¹ skalê bê-
dzie te¿ wybudowanie nowych bloków ¿ywienio-
wych w Gimnazjum Nr 27 przy ul. Abrahama 10
za 1,6 miliona z³otych oraz za 700 tysiêcy z³otych
– w Gimnazjum Nr 18 przy ul. Angorskiej 2. 

Wszystkie placówki oœwiatowe na Pradze Po-
³udnie, a wiêc przedszkola, szko³y podstawowe,
gimnazja i szko³y ponad gimnazjalne maj¹ dla
swoich uczniów coraz ciekawsz¹ ofertê. Obecnie
w Dzielnicy funkcjonuje 40 przedszkoli, w tym
dwa specjalne (na ulicy Siennickiej 19b oraz na
Umiñskiego 11). Jest te¿ 10 placówek prywat-
nych. W³aœciwie wszystkie przedszkola s¹ lubia-
ne i oblegane. Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹
siê jednak te, które prowadz¹ ponadstandardowe
zajêcia dla maluchów np. plastyczne, programy
ekologiczne, zajêcia rozwijaj¹ce twórcz¹ aktyw-
noœæ dziecka, albo prowadz¹ce w³asny program

logopedyczny. Ogromn¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê
prowadzone latem w niemal wszystkich dzielni-
cowych przedszkolach zajêcia adaptacyjne dla
trzylatków, które zarówno maluchom jak i ich ro-
dzicom pozwalaj¹ bezstresowo rozpocz¹æ cho-
dzenie do przedszkola. Podobne zajêcia prowa-
dzone s¹ dla 6-latków, które ucz¹ siê jak  stawiaæ
pierwsze kroki w szkole podstawowej. Przegl¹dy
prac plastycznych przedszkolaków, spotkania
z poezj¹, przegl¹dy teatrzyków dzieciêcych i wie-
le innych zajêæ jest tak ciekawych, ¿e dzieci na-
wet, gdy ju¿ pójd¹ do szko³y z przyjemnoœci¹
przychodz¹ na wszystkie „rocznicowe” imprezy
w swoim ukochanym przedszkolu. 

Tak¿e gimnazja maj¹ siê czym pochwaliæ. Na
Pradze Po³udnie funkcjonuje najwiêcej w ca³ej
Warszawie gimnazjów dwujêzycznych!
W wiêkszoœci proponuj¹ one rozszerzon¹ naukê
jêzyka angielskiego, ale s¹ te¿ klasy z jêzykiem
niemieckim i francuskim. Nauka jêzyków ob-
cych staje siê coraz bardziej popularna tak¿e
dlatego, ¿e po³udniowopraskie szko³y coraz czê-
œciej nawi¹zuj¹ wspó³pracê z placówkami zagra-
nicznymi. M.in. ramach programu Socrates-
Comenius, do którego przyst¹pi³y: Zespó³
Szkó³ Nr 84 z ul. Zwyciêzców 44, LO Nr 23 im.
Marii Sk³odowskiej-Curie z ul. Naddnieprzañ-
skiej 2/4, ZS Nr 77 im. Boles³awa Prusa z ul.
Zwyciêzców 7/9 i XIX LO im. Powstañców
Warszawy z ul. Zbaraskiej 1. Otrzyma³y one
w postaci grantów ponad 30 tysiêcy euro. Te
i inne placówki z Pragi Po³udnie uczestnicz¹ te¿
w projekcie wspó³finansowanym ze œrodków
Unii Europejskiej m.in. „Biblioteka multime-
dialna w ka¿dej szkole”, „Pracownie kompute-
rowe w ka¿dej szkole” oraz „Wyposa¿enie Cen-

trów Kszta³cenia Ustawicznego, centrów kszta³-
cenia praktycznego i szkó³ zawodowych w sta-
nowiska do egzaminów zawodowych”. Dziêki
temu zwiêkszona zosta³a w szko³ach liczba pra-
cowni komputerowych i bibliotek multimedial-
nych, wyposa¿onych w nowoczesny sprzêt,
a szko³y zawodowe, CKU i CKP modernizuj¹
i wzbogacaj¹ swoj¹ bazê dydaktyczn¹. 

Na Pradze Po³udnie nie zapomniano te¿ o dzie-
ciach niepe³nosprawnych. W roku szkolnym
2006/2007 osoby ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi bêd¹ chodzi³y do Szko³y Podstawowej
na ul. Bartosika 5, do oddzia³ów integracyjnych
CXI LO im. Stefana Kisielewskiego oraz do Tech-
nikum Ekonomicznego Nr 2. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
dwie ostatnie placówki, mieszcz¹ce siê przy ulicy
Szczawnickiej 1, s¹ to obecnie jedyne szko³y po-
nadgimnazjalne z oddzia³ami integracyjnymi po
prawej stronie Wis³y. We wszystkich tych placów-
kach dzieci i m³odzie¿ mog¹ liczyæ na opiekê do-
datkowo zatrudnionych specjalistów: nauczycieli
wspieraj¹cych, psychologów i rehabilitantów. 

Na przestrzeni ostatnich trzech, czterech lat
wyraŸnie wzros³a liczba programów edukacyj-
nych zapewniaj¹cych uczniom opiekê po lek-
cjach. Chodzi np. o programy „Otwarte drzwi”,
„Równe szanse”, „Super Belfer” i inne dziêki
którym dzieci i m³odzie¿ mog¹ poszerzyæ swoj¹

wiedzê i umiejêtnoœci, a tak¿e wyrównywaæ bra-
ki, czy te¿ po prostu pod okiem opiekunów odra-
biaæ lekcje. Zwiêkszy³y siê te¿ nak³ady na pomoc
socjaln¹ dla najbiedniejszych oraz na refundacjê
dokszta³cania i doskonalenia nauczycieli. Na tê
ostatni¹ dzia³alnoœæ w tegorocznym bud¿ecie za-
pisano ponad 295 tysiêcy z³otych, podczas gdy
przed rokiem by³o to 160,5 tysiêcy, a w 2004 ro-
ku – 120,8 tys. z³. 

Zieleń miejska
Wyj¹tkowo wa¿ny dla obecnych w³adz dzielni-

cy jest te¿ problem miejskiej zieleni. Niew¹tpli-
wie najwiêkszym i ciesz¹cym siê najwiêksz¹
sympati¹ warszawiaków jest Park Skaryszew-
ski, który w³aœnie obchodzi stulecie swojego ist-
nienia. Za³o¿ony w latach 1905-1922 na terenach
dawnych ³¹k wsi Skaryszew, w pradolinie Wis³y,
park mia³ stanowiæ g³ówne miejsce odpoczynku
i rekreacji mieszkañców przedwojennej stolicy.
Marzeniem projektanta parku, naczelnego ogro-
dnika miejskiego - Franciszka Szaniora by³o
stworzenie miejsca przyci¹gaj¹cego zarówno
najelegantsze elity Warszawy, jak i coraz liczniej-
szych w stolicy robotników przemys³owych. 

Po wykonaniu ogromnych prac polegaj¹cych
m.in. na podniesieniu wschodniej czêœci terenu,
wykopaniu czterech ró¿nej wielkoœci stawów,
wybudowaniu mostów i stworzeniu sztucznych
wodospadów powsta³ park, który bardzo szybko
zacz¹³ byæ zaliczany do najpiêkniejszych parków
Europy. Zak³adany ze szczególn¹ dba³oœci¹
o kompozycje widokowe oraz dobór egzotycz-
nych roœlin ³¹czy³ on funkcjê terenów wypoczyn-
kowych z eleganckim angielskim ogrodem. Wy-

j¹tkowego charakteru nadawa³y mu równie¿ rzeŸ-
by autorstwa znanych artystów m.in. „K¹pi¹ca
siê” Olgi Niewskiej, „Rytm” Henryka Kuny oraz
„Tancerka” Stanis³awa Jackowskiego. Niestety
w czasie wojny park zosta³ w du¿ym stopniu zni-
szczony. Dopiero po usuniêciu najwiêkszych
szkód zacz¹³ wracaæ do przedwojennej œwietno-
œci. W 1973 roku Park Skaryszewski zosta³ wpi-
sany do rejestru zabytków. Nie ustrzeg³o go to
jednak od stopniowej degradacji. Dopiero obecne
w³adze Warszawy uzna³y, ¿e konieczne jest przy-
wrócenie parkowi jego dawnej postaci. Postano-
wiono, ¿e poprzedni uk³ad przestrzenno-funkcjo-
nalny parku oraz istniej¹ce tu kiedyœ kompozycje
roœlinne zostan¹ jak najwierniej odtworzone na
podstawie dok³adnej analizy historycznej rozwo-
ju parku oraz licznych, zachowanych materia³ów
Ÿród³owych. Do wyposa¿enia ma³ej architektury
parkowej m.in.: latarni, koszy na œmieci, czy ta-
blic informacyjnych u¿yte maj¹ byæ takie same
materia³y jak przed wojn¹. 

Wszystko wskazuje te¿ na to, ¿e zbudowany
zostanie drugi plac zabaw dla dzieci w kszta³cie
zgodnym z projektem Szaniora, zaœ przy Jezior-
ku Kamionkowskim powstan¹ rozleg³e, trawia-
ste pla¿e. Przeprowadzona zostanie równie¿ re-
konstrukcja ogrodów tematycznych: ró¿anki
i ogrodu daliowego, które zgodnie z opisem hi-
storycznym bêd¹ obramowane krzakami buk-
szpanu. Do lepszego oœwietlenia parku, ilumi-
nacji rzeŸb i kaskad wodnych zostan¹ zastoso-
wane najnowoczeœniejsze rozwi¹zania tech-
niczne. Zaprojektowane zostanie prawdopodob-
nie te¿ ogrodzenie parku, które swoim wygl¹-
dem ma nawi¹zywaæ do obiektów tego typu
sprzed wojny. Kiedy Park Skaryszewski odzy-
ska dawn¹ œwietnoœæ? W³adze miasta i dzielni-
cy chc¹, aby w 2007 roku rozstrzygniête zosta-
³y przetargi na projekty bran¿owe rewaloryzacji
parku, tak aby prace mog³y ruszyæ ju¿ wczesn¹
wiosn¹ 2008 roku. 

Podczas, gdy plany rewitalizacji Parku Skary-
szewskiego s¹ dopiero na etapie przygotowywa-
nia, to w parku Obwodu Praga Armii Krajowej
(na zdjêciu obok) po³o¿onym w kwartale ulic
Grochowska, Weterynaryjna, Kobielska i Pod-
skarbiñska zakoñczono ju¿ prace renowacyjne.
Dziêki œrodkom, które w³adzom dzielnicy uda³o
siê pozyskaæ z Gminnego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej park ca³kowicie
odmieni³ swoje oblicze. Posadzone nowe drzewa
i krzewy stworzy³y zupe³nie wyj¹tkowe kolory-
stycznie i przestrzennie kompozycje, zaœ nowe
alejki i oœwietlenie oraz wszystkie elementy tzw.
ma³ej architektury – ³awki, pergole czy place za-
baw sprawi³y, ¿e park Obwodu Praga AK sta³ siê
jednym z najpiêkniejszych parków w mieœcie. 

Ochrona środowiska
Praga Po³udnie staje siê coraz piêkniejsz¹ i bar-

dziej zielon¹ dzielnic¹ Warszawy. Dzieje siê tak
g³ównie dlatego, ¿e obecnym w³adzom wyj¹tko-
wo na sercu le¿y sprawa ochrony œrodowiska.
Œwiadcz¹ o tym chocia¿by rosn¹ce z roku na rok
nak³ady na inwestycje z tego zakresu. Na utrzy-
manie terenów zielonych – parków, skwerów
i zieleñców, w 2002 roku wydano nieco ponad
1,1 miliona z³otych, w 2003 r. i 2004 roku - odpo-
wiednio zaledwie po oko³o 800 tysiêcy, natomiast
w 2005 roku – ju¿ ponad 2 miliony. Natomiast
w tegorocznym bud¿ecie dzielnicy na ochronê
œrodowiska zapisano ponad 3 miliony z³otych!.
Pieni¹dze nie s¹ przeznaczane tylko i wy³¹cznie
na wielkie „parkowe” inwestycje, choæ one oczy-
wiœcie s¹ najbardziej spektakularne. PokaŸne su-
my wydawane s¹ równie¿ na utrzymanie punk-
tów poboru wody oligoceñskiej, bie¿¹ce utrzy-
mywanie zieleni wzd³u¿ gminnych dróg, na
skwerach i trawnikach, likwidowanie dzikich wy-
sypisk œmieci, a tak¿e utrzymywanie w porz¹dku
kana³ów i zbiorników wodnych: Kawêczyñski,
Goc³awski, Wystawowy i na B³oniach Kamion-
kowskich. Wszystko po to, by Praga Po³udnie by-
³a coraz piêkniejsza i coraz bardziej zielona. 

To tylko niewielka czêœæ tego, co wydarzy³o siê
na Pradze Po³udnie, w ci¹gu ostatnich czterech lat.
Z pewnoœci¹ mieszkañcy dzielnicy maj¹ poczu-
cie, ¿e ka¿dy miesi¹c przynosi coœ nowego i Pra-
ga ma coraz wiêcej do zaoferowania. (ami)
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PRYWATNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA NR 1 s.c.

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

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

Kurs przygotowawczy do matury
organizowanej w styczniu i maju 2007

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

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

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

Zebrania informacyjne – codziennie o godz. 17.00

UPRAWNIENIA SZKO£Y PUBLICZNEJ
prowadzi zapisy do

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
Liceum Ekonomicznego dla doros³ych

LO dla absolwentów szkó³ zasadniczych
Gimnazjum i Liceum dla doros³ych

Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu
eksternistycznego z zakresu LO i LE 

(kurs roczny)

REKLAMA REKLAMA

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

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

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

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

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

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

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

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

OKNA – PARAPETY

SKLEP

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

SIEMENS

„O KUCHNIA!”

���� BBBBaaaaggggaaaażżżżnnnniiiikkkkiiii     ���� BBBBooooxxxxyyyy    
���� UUUUcccchhhhwwwwyyyyttttyyyy    ddddoooo    nnnnaaaarrrrtttt ,,,,     ssssnnnnoooowwwwbbbbaaaarrrrdddduuuu,,,,     

���� ŁŁŁŁaaaańńńńccccuuuucccchhhhyyyy    śśśśnnnniiiieeeeggggoooowwwweeee
uuuullll ....     KKKKoooorrrrkkkkoooowwwwaaaa    44444444
tttteeeellll ....     000022222222    888811115555−−−−88883333−−−−33333333;;;;     

kkkkoooommmm....     0000666600001111−−−−22222222−−−−44448888−−−−66668888
wwwwwwwwwwww....sssswwwwiiiiaaaattttbbbbaaaaggggaaaazzzznnnniiiikkkkoooowwww....ppppllll

ALL−MOT ŚŚŚŚwwwwiiiiaaaatttt    BBBBaaaaggggaaaażżżżnnnniiiikkkkóóóówwww

04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl www.marsgips.pl

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

US£UGI BUDOWLANE
EKODOM

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

* przystêpne ceny * gwarancje
* faktury VAT

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

KREDYT
GOTÓWKOWY

KONSOLIDACYJNY
do 5 tys. złotych

na dowód osobisty
Serocka 3
Wejœcie:

Grochowska 152
022 610 52 00

AKADEMIA ZDROWIA
organizuje ZAWODOWE KURSY:

MASA¯U KLASYCZNEGO I LECZNICZEGO
�� INSTRUKTORA AEROBIKU

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

ZADZWOŃ!
Warszawa, ul. Leszno 21 

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

www.akademia-zdrowia.pl

PP

Metal−Market
NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking
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NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

- Ta inwestycja i budowa
linii metra ca³kowicie odmieni¹
prawobrze¿n¹ Warszawê –
uwa¿a Krzysztof Domañski,
przewodnicz¹cy komisji pro-
mocji Rady Kamionka, osiedla
na którym znajduje siê Stadion
Dziesiêciolecia. – Wreszcie bê-
dzie mo¿na przywróciæ ten te-
ren Warszawie, – mówi³ na mu-
rawie prezydent Marcinkiewicz
– aby spe³nia³ rolê, jakiej kie-
dyœ s³u¿y³. 

WIZJA I KONKRETY

Do 2010 r. w miejscu sypi¹-
cego siê stadionu ma ju¿ byæ
widoczny kompleks sk³adaj¹cy
siê z hali sportowej, basenu
olimpijskiego i 70-tysiêcznego
stadionu. Premier Jaros³aw Ka-
czyñski podkreœli³, ¿e rozpo-
czêcie inwestycji budowy jest
mo¿liwe dziêki osobistej decy-
zji prezydenta Kazimierza Mar-
cinkiewicza. Nieznana jest je-
szcze nowa lokalizacja targowi-
ska, któr¹ w³adze miasta zapro-
ponuj¹ stadionowym kupcom.
Ma to byæ miejsce atrakcyjne
i blisko od centrum. W tej spra-
wie trwaj¹ negocjacje pomiê-
dzy urzêdnikami, a zarz¹dzaj¹-
cym Jarmarkiem Europa „Da-
misem” i kupcami. Trzeba wy-
pracowaæ kompromis, który bê-
dzie tak¿e korzystny dla tysiêcy

robi¹cych na stadionie zakupy
warszawiaków. Tymczasem
w zwi¹zku z usytuowaniem
Stadionu Dziesiêciolecia mo¿e
dojœæ do niespodziewanego
konfliktu pomiêdzy samorz¹da-
mi Saskiej Kêpy i Kamionka. 

GDZIE LE¯Y
STADION?

Kilka miesiêcy temu Rada
Kamionka wnios³a do Rady
Dzielnicy Praga Po³udnie
o rozpoczêcie procedury kory-
guj¹cej statutowe granice osie-
dla. – Chodzi m.in. o to, ¿e za-
równo stadion, jak i Park Ska-
ryszewski administracyjnie le-

¿¹ w granicach Kamionka,
a statutowo – nie! – wyjaœnia
Krzysztof Domañski. – To nie-
doróbka, któr¹ koniecznie trze-
ba skorygowaæ. Tym bardziej,
¿e planowane inwestycje, bu-
dowa nowego stadionu i rewi-
talizacja parku, musz¹ byæ ob-
jête spo³eczn¹ kontrol¹ przed-
stawicieli okolicznych mie-
szkañców. Rzeczywiœcie do-
sz³o do co najmniej dziwnej
sytuacji, wg której np. Jezior-
ko Kamionkowskie le¿y... po-

za statutowymi granicami Ka-
mionka. 

Krzysztof Mitkiewicz Prze-
wodnicz¹cy Rady Dzielnicy
uzna³, ¿e to z³y czas na obra-
dowanie o zmianie granic
osiedla. Z³y dlatego, ¿e
w okresie od maja do listopada
koñcz¹ siê kadencje rad osie-
dli, dzielnicy i miasta. Jednak
jest pewne, ¿e jeœli sprawa

wejdzie pod obrady w nowej
kadencji, to wywo³a burzê,
gdy¿ radni Saskiej Kêpy, bêd¹
stali na stanowisku, ¿e Park
Skaryszewski i stadion le¿¹
w granicach ich osiedla. - Naj-
lepiej ¿ebyœmy siê z Sask¹ Kê-
p¹ dogadali, – dodaje Domañ-
ski – ale nie mo¿na przed te-
matem uciekaæ. To zbyt wa¿ne
tereny dla naszej dzielnicy
i naszych osiedli i musimy
mieæ wp³yw na to, co tam bê-
dzie robione.

WIELKIE IMIÊ 
DLA WIELKIEGO

STADIONU

Ale plany budowy stadionu
tak¿e ³¹cz¹ osiedla. W kwiet-
niu ubieg³ego roku samorz¹dy
Saskiej Kêpy i Kamionka
wspólnie wyst¹pi³y do w³adz
miasta, aby Stadionowi Naro-
dowemu nadaæ imiê Jana Paw-
³a Wielkiego („Mieszkaniec”
Nr IX z 2005 r.). Specjalnie dla
naszej gazety Kazimierz Mar-
cinkiewicz oceni³ tê propozy-
cjê nastêpuj¹co: - To jest bar-
dzo dobry i zasadny pomys³.
Tym bardziej, ¿e w 1983 r.,
w bardzo trudnym dla Polski
czasie, Ojciec Œwiêty by³ na
tym stadionie i mia³ wspania³¹
homiliê. ¯artobliwie nawi¹zy-
wa³ te¿ do nazwy tego stadio-
nu, pytaj¹c: czego dziesiêcio-
lecia jest ten stadion?               

rosa

„...tutaj, na tym imponuj¹cym miejscu, na tle ca³ej panoramy Warszawy, 
wœród zieleni, miêdzy sportem a liturgi¹...”

Jan Pawe³ II (17 czerwca 1983 r. Stadion Dziesiêciolecia) 

Stadion coraz bliżej
Pod koniec paŸdziernika premier Jaros³aw Ka-
czyñski, minister sportu Tomasz Lipiec i pe³-
ni¹cy funkcjê prezydenta Warszawy Kazimierz
Marcinkiewicz (na zdjêciu poni¿ej) wspólnie
oznajmili o budowie Stadionu Narodowego.
Inwestycjê w 80% ma sfinansowaæ rz¹d.

Gdybym by³ premierem...
...to w czasie posiedzenia Rz¹du wygl¹da³bym dok³adnie tak,

jak na zdjêciu. No, mo¿e krawat bym za³o¿y³... Okazj¹, by zasi¹œæ
w fotelu premiera by³o spotkanie Jaros³awa Kaczyñskiego z me-
diami lokalnymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pra-
wie 50 czasopism z ca³ej Polski. Warszawskie media reprezento-
wa³ „Mieszkaniec”. Poruszano wiele tematów. Wiêkszoœæ by³a
bardzo lokalna, ale by³y te¿ takie, które dotyczy³y wszystkich wy-
dawnictw. Np. kwestia zniesienia zerowej stawki VAT na prasê
specjalistyczn¹, do której zaliczana jest prasa lokalna. Zgodnie
z umow¹ wynegocjowan¹ prze jeden z poprzednich Rz¹dów
z Uni¹ Europejsk¹ taka zmiana ma nast¹piæ w 2007 r. 

Smuci mnie to, tym bardziej, ¿e mój „Mieszkaniec” jest bezcen-
ny i wprowadzenie jakiejkolwiek, innej ni¿ „0” stawki podatku

VAT mo¿e zmieniæ tê w³aœciwoœæ. Premier nie kry³, ¿e to trudny
temat, ale obieca³, ¿e bêdzie stara³ siê w tej kwestii coœ zrobiæ. Ze
smaczków spotkania warto Czytelnikom wspomnieæ o szufladzie,
która znajduje siê przed sal¹ posiedzeñ Rz¹du. S¹ w niej osobne
miejsca na... telefony komórkowe ministrów. ¯adne z tych urz¹-
dzeñ nie mo¿e byæ wniesione na salê. Brawo. Najwy¿sze w³adze
mog¹, a w szko³ach podstawowych maj¹ problem z u¿ywaniem
komórek przez uczniów w czasie lekcji...  

Na koniec tego krótkiego felietonu nachodzi mnie jedna myœl:
fajnie, ¿e premier udostêpni³ mi swoje miejsce. A, ¿e na krótko, to
mo¿e i lepiej. Bo pewnie nieŸle bym nawywija³...

Adam Rosiński

Wizualizacja
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K L E J EK L E J E
„DARCHEM” 

Pl. Szembeka 4 A tel. 610−34−86

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

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

TRANSPORT – GRATIS
R a b a t y

Upusty dla wykonawców
HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW
Kupon na farby z mieszalnika

11110000 %%%%

REKLAMA REKLAMA

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.

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

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

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

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

RATY! 

UDANE ZAKUPY BLISKO DOMU
Zapraszamy do pawilonu handlowego nr 22 

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

w tym towarów ekologicznych

CODZIENNIE PROMOCJE WIELU ARTYKU£ÓW
Specjalna oferta miêsa i wêdlin

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

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

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

Realizujemy Karty Klienta Spo³em z 3% rabatem na wszystkie towary

ZAJĘCIA DLA DZIECI 
OD 2 DO 12 LAT

�� Jêzyk angielski
�� Integracja Sensoryczna
�� Zajêcia Miniprzedszkolne
�� Gimnastyka Korekcyjna

ul. Lucerny 117, 
022 812 76 62

www.radosnemaluchy.pl

W³aœnie tam SM Goc³aw-
Lotnisko zamierza wybudowaæ
kolejny apartamentowiec. Lo-
kalizacja nie podoba siê oko-
licznym wspólnotom mieszka-
niowym, które przeciw niej
ostro protestuj¹. Sprawa trafi³a
do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego i toczy siê w³a-
snym, procesowym torem.
Próbê polubownego rozwi¹za-
nia problemu podj¹³ ostatnio
Samorz¹d Goc³awia, który
w siedzibie spó³dzielni dopro-
wadzi³ do spotkania przedsta-
wicieli wspólnot mieszkanio-
wych z inwestorem. – Postaraj-
my siê dojœæ do kompromisu –
zachêca³ Janusz Sienkiewicz
prezes SM Goc³aw – Lotnisko.
– Pañstwo nie mo¿ecie usztyw-
niaæ swojego stanowiska, bo
wtedy nasze rozmowy nie maj¹
sensu. Kompromis wg prezesa
ma polegaæ na tym, ¿eby
wspólnoty zgodzi³y siê na bu-
dowê bloku w miejscu,
w którym chce spó³dzielnia.
Czyli na coœ, przeciwko czemu
protestuj¹. Prezes zapewnia³, ¿e
jeœli wspólnoty zrezygnuj¹
z drogi prawnej, to obie strony
siê dogadaj¹. Problem w tym,
¿e jeœli wspólnoty zrezygnuj¹
z drogi prawnej, a do ugody nie
dojdzie, to na tê drogê prawn¹
nie bêd¹ ju¿ mog³y wróciæ. –
Nie mo¿emy siê zgodziæ na tê
budowê – mówi³ Zygmunt
Mordzonek przewodnicz¹cy
wspólnoty z ul. Bora – Komo-
rowskiego 18 – chocia¿by z te-

go powodu, ¿e do naszego blo-
ku ju¿ jest utrudniony dojazd,
a nowy budynek ca³kowicie
uniemo¿liwi dojazd wozów
stra¿y po¿arnej.

Przedstawiciele s¹siedniej
wspólnoty z Bora – Komorow-
skiego 20 tak¿e podnosili, ¿e
ich nieruchomoœæ nie ma bez-

poœredniego dostêpu do drogi
publicznej. – Ale¿ szanowni
pañstwo – mówi³ Stanis³aw
Szostakiewicz z Samorz¹du
Goc³awia - teren, na którym ma
stan¹æ apartamentowiec ma
przeznaczenie „rekreacyjno-
zielone” i ja nie jestem pewien,
czy w ogóle taka inwestycja jest
w tym miejscu mo¿liwa. Zawi-
³oœci tej kwestii t³umaczy³ ze-
branym naczelnik Stanis³aw
Zawadzki z po³udniowopra-
skiej delegatury architekta mia-
sta. Z jego wypowiedzi wyni-

ka³o, ¿e jeœli decyzja o warun-
kach zabudowy stanie siê pra-
womocna, to przy sporz¹dzaniu
szczegó³owego planu zagospo-
darowania przestrzennego
urz¹d bêdzie musia³ j¹ honoro-
waæ. Mimo, ¿e wczeœniej teren,
na którym ma stan¹æ budynek
mia³ inne przeznaczenie. 

Natomiast jeœli wczeœniej
zostanie sporz¹dzony plan za-
gospodarowania, a decyzja nie
bêdzie prawomocna, to plano-
wana w tym miejscu budowa
nie bêdzie mo¿liwa. Z tego
wynika, ¿e tzw. si³a argumen-

tów w tym sporze, jak na razie
jest po stronie wspólnot, które
dziêki oprotestowaniu decyzji
o warunkach zabudowy mog¹
doprowadziæ do zablokowania
inwestycji. Negocjacje  trwaj¹.
Zosta³o wyznaczone kolejne
spotkanie. – Najwa¿niejsze, ¿e
zwaœnione strony zaczê³y ze
sob¹ rozmawiaæ – mówi Tere-
sa KuŸmiñska, przewodnicz¹-
ca Samorz¹du Goc³awia –
I w³aœnie o to nam chodzi³o.
Aby ze sob¹ rozmawiaæ.

rosa

Gocław – sz(t)uka kompromisu
Niedawny podzia³ spó³dzielni Goc³aw – Lotni-
sko, byæ mo¿e i zakoñczy³ du¿¹ burzê na Go-
c³awiu, ale nad ró¿nymi rejonami osiedla ca-
³y czas zbieraj¹ siê chmury. Raz mniejsze,
a raz wiêksze. Tym razem w rejonie ul. Bora
– Komorowskiego i Fieldorfa.

Na Szembeku –
wiêcej œwiat³a!

W niedzielny wieczór, 5 listopada,
punktualnie o godzinie 21.37, ko-
œció³ przy placu Szembeka roz-
b³ysn¹³ jasnym œwiat³em. Prze-
sz³o tysi¹c osób uczestniczy³o
w uroczystej iluminacji œwi¹tyni
p.w. Najczystszego Serca Maryi.

Trzeba przyznaæ, ¿e zmiany przy placu Szembe-
ka s¹ widoczne i w dzieñ i w nocy. W dzieñ cie-
szy oko nowy uk³ad zieleni skomponowany i wy-
konany w tym roku przez urz¹d dzielnicy. W no-
cy raduje nowe oœwietlenie koœcio³a. – Dziêki ilu-
minacji œwi¹tyni bêdzie bezpieczniej w naszym
rejonie – uwa¿aj¹ mieszkañcy z ul. ks. Sztuki,
pierwszego proboszcza parafii. Jednak g³ównym
celem, jaki przyœwieca³ samorz¹dowcom przy re-
alizacji tej inwestycji by³o wyeksponowanie
piêkna zabytkowej œwi¹tyni, powsta³ej, jako po-
mnik Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹. – Bardzo
siê cieszê, ¿e uda³o siê zrealizowaæ iluminacjê –
powiedzia³ „Mieszkañcowi” ksi¹dz proboszcz
Krzysztof Ukleja, który kilka miesiêcy temu za-
st¹pi³  udaj¹cego siê na emeryturê ksiêdza Euge-
niusza B¹czyka. – Bardzo dziêkujê prezydentowi
Marcinkiewiczowi, w³adzom dzielnicy i miasta za
zaanga¿owanie w upiêkszenie koœcio³a i okolicy.
Myœlê, ¿e dziêki temu œwiat³u nasza œwi¹tynia bê-
dzie prawdziwym sercem dzielnicy.

Uroczystego i symbolicznego „pstryk” dokonali
w niedzielê wspólnie abp S³awoj Leszek G³ódŸ,
wojewoda mazowiecki Tomasz Koziñski i bur-
mistrz Pragi Po³udnie Mateusz Mroz. Kazimierza

Marcinkiewicza reprezentowa³ pe³nomocnik Pawe³
Wypych. Oprawa uroczystoœci wzbogacona zosta³a
mini recitalem Agnieszki Fatygi i... jej córki Misi. 

Œwiat³o rozb³ys³o dok³adnie w godzinê œmierci
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Jeœli kogoœ nie by-
³o tego dnia na placu Szembeka, to zachêcamy do
wieczornego spaceru po Grochowie. Warto. A ju¿
koniecznie trzeba przyjœæ do koœcio³a w niedzielê
– 19 listopada.

O godzinie 19.00 w œwi¹tyni rozpocznie siê
koncert „Tryptyk Rzymski” Jana Paw³a II w wy-
konaniu znakomitego Stanis³awa Soyki. Imprezê
przygotowan¹ przez po³udniowopraski wydzia³
kultury i dzielnicowe Centrum Promocji Kultury
„Mieszkaniec” obj¹³ patronatem medialnym. ar

Po³udniowopraskie Cen-
trum Promocji Kultury wno-
si na Goc³aw kaganek kultu-
ry – w œrodê, 8 listopada
w gimnazjum przy ul. Abra-
hama 10 zostanie otwarta fi-
lia CPK. Bêdzie to praktycz-
nie jedyna na tym osiedlu
funkcjonuj¹ca placówka kultu-
ralna. Uroczyste otwarcie

odbêdzie siê o godz. 19.00.
Oferta filii przewiduje ró¿nego
rodzaju koncerty, spektakle ar-
tystyczne dla dzieci, m³odzie-
¿y i doros³ych. – Cieszê siê, ¿e
w koñcu uda³o nam siê utwo-
rzyæ filiê naszego centrum –
dyrektor CPK, Barbara Wasiak
zaprasza na otwarcie. – To
wa¿ne wydarzenie dla mie-

szkañców tej czêœci naszej
dzielnicy. 

Filia Centrum Promocji Kul-
tury ma wype³niæ kulturaln¹
pró¿niê, która powsta³a na Go-
c³awiu wskutek ograniczenia
dzia³alnoœci Domów Kultury
„Iskra” i „Ikar”. Szkoda, ¿e
w³adze spó³dzielni nie s¹ zain-
teresowane rozwojem kultural-
nym i artystycznym swoich
cz³onków i niezbyt dbaj¹ o ich
rozrywki. ar

Kultura wraca na Goc³aw!
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Goc³aw – ul. Tatarkiewicza 10B 
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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

Pojawienie siê kaszlu u psa to zawsze
powa¿ny sygna³, ¿e dzieje siê coœ z³e-
go. Przyczyn kaszlu u psów mo¿e byæ
bardzo wiele. Tak wiêc nie zawsze ka-
szel musi byæ wynikiem przeziêbienia.

Najlepszym tego przyk³adem jest tzw. „ka-
szel sercowy”, wystêpuj¹cy u psów cierpi¹-
cych na niewydolnoœæ kr¹¿enia. Jest to suchy,
uporczywy kaszel wystêpuj¹cy u psów w za-

sadzie w ci¹gu ca³ego dnia, jednak z tendencj¹ do nasilania siê pod-
czas nocy i nad ranem. Objaw uporczywego kaszlu mo¿e wystêpo-
waæ tak¿e u psów cierpi¹cych na nowotwory p³uc. Pojawienie siê
kaszlu mo¿e byæ powodowane sta³ym, permanentnym mechanicz-
nym dra¿nieniem krtani na skutek nieustannego ci¹gniêcia psa wy-
prowadzanego na spacery w obro¿y i na smyczy. Kaszel mo¿e towa-
rzyszyæ podg³oœniowemu zapaleniu krtani na skutek ci¹g³ego ujada-
nia psa. Kaszel pojawia siê na skutek wdychania dra¿ni¹cych sub-
stancji np. podczas remontu mieszkania.

Spoœród zakaŸnych przyczyn kaszlu trzeba wspomnieæ, ¿e wystêpu-
je on w przebiegu bardzo groŸnej choroby dla psów, jak¹ jest nosów-
ka. Inn¹ chorob¹ zakaŸn¹ psów przebiegaj¹c¹ z du¿o mniejsz¹ œmier-
telnoœci¹ mo¿e byæ „kaszel kenelowy”. Jeszcze inn¹ bardzo niebez-
pieczn¹ zarówno dla psa jak i jego w³aœciciela chorob¹ jest gruŸlica.

Podobnie rzecz wygl¹da z katarem. Choæ owszem, spotykany jest
podczas psiego przeziêbienia, to jednak nie ka¿dy wyciek z otwo-
rów nosowych musi byæ akurat jego wynikiem. Spotykamy go
w przebiegu zapalenia zatok obocznych nosa, w przebiegu martwi-
cy przegrody nosowej, w przebiegu procesów nowotworowych,
w przebiegu zapalenia zatok szczêkowych np. na skutek zaawanso-
wanych chorób zêbów, w nosówce, w kaszlu kenelowym, itd.

W zasadzie nie ma „domowych metod” pozwalaj¹cych na jed-
noznaczne okreœlenie, czy przyczyn¹ kaszlu i kichania jest zwyk³e
przeziêbienie, czy te¿ jest to coœ powa¿niejszego. No mo¿e z jed-
nym wyj¹tkiem, kiedy to rzeczywiœcie wiemy, ¿e pies przemarz³
i przemók³, a wszelkie niepokoj¹ce objawy ujawni³y siê nastêpne-
go dnia.

G³ówne objawy przeziêbienia to: temperatura powy¿ej 39,0 st. C
(pomiaru dokonujemy w odbytnicy), kaszel, kichanie, zaczerwienie-
nie spojówek, wyciek z worka spojówkowego, wyciek z nosa, za-
czerwienienie i powiêkszenie migda³ków, powiêkszenie wêz³ów
ch³onnych zagard³owych, dreszcze, brak apetytu, wymioty zaraz po
zjedzeniu, apatia i osowia³oœæ.

Chc¹c obejrzeæ gard³o psa chwytamy jedn¹ rêk¹ od góry za
szczêkê w ten sposób, aby jego górne fafle znalaz³y siê pomiêdzy
palcami naszej rêki, a jego zêbami. Nastêpnie palcem wskazuj¹cym
drugiej rêki naciskamy na jêzyk, jednoczeœnie lekko wyci¹gaj¹c go
z pyszczka. Dysponuj¹c dobrym oœwietleniem mo¿emy obejrzeæ
dok³adnie gard³o zwierzêcia.

Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

MIESZKAÑCU pomó¿! �� MIESZKAÑCU pomó¿!
Kiedy pies kaszle

* 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

Rodzice mojej ¿ony podarowali jej
w akcie darowizny mieszkanie. Jakie
s¹ moje prawa do tego mieszkania
w przypadku rozwodu lub separacji?
Czyje bêdzie ono po œmierci ¿ony?

Je¿eli rodzice ¿ony w akcie darowi-
zny obdarowanym ustanowili tylko j¹
to mieszkanie wchodzi na podstawie
kodeksu rodzinnego i opiekuñczego do
tzw. maj¹tku  odrêbnego ¿ony. W razie
rozwodu lub separacji podzia³owi pod-
lega tylko maj¹tek wspólny, co ozna-
cza, ¿e mieszkanie nie bêdzie dzielone
– pozostanie przy ¿onie. Natomiast roz-
liczane bêd¹ nak³ady na to mieszkanie
z maj¹tku wspólnego ma³¿onków, jeœli
by³y takie poczynione.

Natomiast w przypadku œmierci ¿ony,
mieszkanie normalnie wchodzi w sk³ad
spadku i jest przedmiotem dziedzicze-
nia z testamentu lub ustawy.

Mój tata wzi¹³ na raty sprzêt RTV.
Raty by³y roz³o¿one na 12 miesiêcy i
bez ¿yrantów. Zdo³a³ jednak sp³aciæ je-
dynie 5 rat. Po jego œmierci wys³a³am
zawiadomienie do banku (akt zgonu).
Bank natomiast powiadomi³ mnie, ¿e
na podstawie kodeksu cywilnego resztê
rat bêdê musia³ sp³aciæ ja. Pytano
mnie te¿ czy zosta³a przeprowadzona
sprawa spadkowa. O co w ogóle cho-
dzi? Czy rzeczywiœcie muszê sp³aciæ re-
sztê rat? 

Bank pyta³ o sprawê spadkow¹, by
dowiedzieæ siê czy ju¿ ustalono, kto jest
spadkobierc¹ Pana taty. Chodzi o to, ¿e
na spadkobiercê zmar³ego przechodzi
ogó³ praw i obowi¹zków zmar³ego. Jed-
nym zdaniem, trzeba ustaliæ, kto bêdzie
dziedziczy³ po tacie, bo to on bêdzie
musia³ sp³aciæ resztê rat.

Mam teraz sprawê w s¹dzie i tak siê
zastanawiam, kiedy w³aœciwie mo¿na
wydaæ wyrok zaoczny?

Odpowiedzi na to pytanie udziela ko-
deks postêpowania cywilnego. Otó¿ s¹

dwie sytuacje, które daj¹ s¹dowi kom-
petencje do wydania wyroku zaoczne-
go:

1. Gdy pozwany nie stawia siê na roz-
prawê, mimo ¿e mia³ tak¹ mo¿liwoœæ
i zosta³ prawid³owo zawiadomiony
o dniu i miejscu posiedzenia.

2. Gdy pozwany, co prawda na roz-
prawy siê stawia, ale nie bierze w nich
czynnego udzia³u.

Jednak nawet jeœli pozwany by³ nie-
obecny, wydany przez s¹d wyrok nie
bêdzie zaoczny, gdy pozwany ¿¹da³
przeprowadzenia rozprawy pod swoj¹
nieobecnoœæ lub sk³ada³ ju¿ w tej spra-
wie wyjaœnienia.

Pozwany ma prawo wnieœæ sprzeciw
od wyroku zaocznego. Jeœli zosta³ on
z³o¿ony prawid³owo, sêdzia wyznacza
termin kolejnej rozprawy, o którym in-
formuje powoda.

Witam, mam du¿y problem. W loka-
lu, w którym mieszkam (na terenie
Pragi Po³udnie) przez trzy lata p³aci-
³am sta³¹ stawkê za wodê, wydawa³o
mi siê, ¿e tak powinno byæ. Teraz Za-
k³ad Gospodarowania Nieruchomo-
œciami przes³a³ mieszkañcom rozlicze-
nie za ten okres, mimo ¿e z tego, co mi

wiadomo okres rozliczeniowy trwa rok.
Co ciekawsze kwoty s¹ bardzo ró¿ne
i nie uwzglêdniaj¹ na pewno rzeczywi-
stego zu¿ycia wody. Jako, ¿e jestem na
rencie, kwota ta jest dla mnie bardzo
wysoka i przewy¿sza w znacznym stop-
niu moje mo¿liwoœci finansowe. Jedy-
nym wyt³umaczeniem Zak³adu Gospo-
darowania Nieruchomoœciami jest to,
¿e przez 3 lata nie pracowa³a tam ksiê-
gowa i nie mia³ kto tych op³at rozli-
czaæ. Czy mieli prawo rozliczyæ mnie
nagle po trzech latach? Co mogê zro-
biæ, jeœli nie jestem w stanie zap³aciæ
tak du¿ego rachunku? Proszê o po-
moc. 

Jeœli jest przewidziany okreœlony
okres rozliczeniowy, to nie mo¿na roz-
liczaæ nale¿noœci wed³ug w³asnego
mniemania. T³umaczenie siê d³ug¹ nie-
obecnoœci¹ pracownika jest dla mnie
niewystarczaj¹ce. Istnieje art. 9 kode-
ksu postêpowania administracyjnego,
który mówi, ¿e organy administracji
publicznej s¹ obowi¹zane do nale¿yte-
go i wyczerpuj¹cego informowania
stron o okolicznoœciach faktycznych
i prawnych, które mog¹ mieæ wp³yw na
ustalenie ich praw i obowi¹zków.
Organ ma obowi¹zek udzielaæ osobie
wyjaœnieñ i wskazówek tak, aby osoba
nie znaj¹ca prawa nie ponosi³a z tego
powodu ujemnych konsekwencji. Brak
kompetentnej osoby do rozliczania lo-
katorów przez a¿ trzy lata stanowi po-
wa¿ne zaniechanie. Doprowadzi³o ono
do szkody lokatorów, w której czêœcio-
wym naprawieniu powinien wzi¹æ
udzia³ ZGN. Proponujê odwo³aæ siê od
decyzji powo³uj¹c siê na powy¿sz¹ ar-
gumentacjê.

Mecenas Jolanta Szewczyk czeka
na Pañstwa listy. 

Jednoczeœnie informujê, ¿e dy¿ury
dla mieszkañców odbywaj¹ siê
w ka¿dy wtorek w godz. 18.00-19.00
w lokalu przy ul. Kordeckiego 66.

Mecenas Jolanta 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 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

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


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


 Manicure, Tipsy
 Medyczna Pielêgnacja Stóp

 Szybkie, bezpieczne i trwa³e opalanie ERGOLINE 600 TURBO – POWER

FRYZJERSTWO DAMSKIE, MÊSKIE, DZIECIÊCE
Pe³en zakres us³ug

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

Saska Kêpa
ul. Indyjska 25, róg Argetyñskiej

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

www.pieknypies.pl

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski– Specjalista Chorób Psów i Kotów

04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,
tel. (022) 673-70-25

od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00-19.00, sobota: 9.00-14.00, 
niedziela: umówione wizyty
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WARSZAWA

- Czy problemy ze s³u-
chem to zjawisko rzadkie?

- Szacuje siê, ¿e oko³o 10%
ca³ej populacji ma znacz¹cy
ubytek s³uchu, z czego 20% to
ludzie w wieku 40-60 lat.
Mówi¹c bardziej obrazowo
w samej Warszawie jest to oko³o
200 tys. osób. Jak widaæ osoby
niedos³ysz¹ce to nie taka znów
rzadkoœæ.

- Czyli ubytek s³uchu i no-
szenie aparatu s³uchowego nie
dotycz¹ tylko osób starszych?

- Ubytek s³uchu dotyka ludzi
w ka¿dym wieku. Czêœciej jed-
nak zdarza siê on osobom powy-
¿ej 65 roku ¿ycia ni¿ m³odszym.

- Mówi siê, ¿e niedos³ysz¹cy
s¹ powolniejsi i mniej inteli-
gentni?

- Ubytek s³uchu u ró¿nych
osób mo¿e mieæ ró¿ne pod³o¿e:
mo¿e byæ dziedziczny, spowo-
dowany powik³aniami medycz-
nymi, powstaæ wskutek d³ugo-
letniej pracy w ha³asie b¹dŸ byæ
po prostu efektem starzenia siê.
Ale nie mo¿na o wiêkszoœci tych
osób mówiæ, ¿e s¹ mniej inteli-
gentne. Jeœli niektóre z nich np.
nie bior¹ udzia³u w rozmowie
lub w trakcie konwersacji pozo-
staj¹ „kilka kroków w tyle”, to
tylko kolejny powód, aby nosiæ
aparat s³uchowy. Warto tutaj
podkreœliæ, ¿e ubytek s³uchu mo-
¿e mieæ reperkusje psycholo-
giczne takie jak: depresja, po-
czucie odrzucenia czy niski sto-
pieñ samooceny. Problemy z ko-
munikacj¹ mog¹ byæ przyczyn¹
stresów w domu i pracy. Ich
zlekcewa¿enie i ci¹g³e odk³ada-

nie w czasie nieuchronnego
b¹dŸ, co b¹dŸ za³o¿enia aparatu
s³uchowego mo¿e sprawiæ, ¿e
problemy bêd¹ siê pog³êbiaæ,
a ubytek s³uchu pogarszaæ. Wiêc
im szybciej poszukamy pomocy
specjalisty, tym lepiej. 

- Czasem s³yszy siê tak¹ ar-
gumentacjê: „Jeœli cierpia³a-
bym z powodu ubytku s³uchu,
to zauwa¿y³bym to”.

- W wiêkszoœci przypadków
utrata s³uchu nastêpuje stopnio-
wo. Nie potrafimy sami zdiagno-
zowaæ naszego ubytku s³uchu,
gdy¿ rekompensujemy go pro-
sz¹c naszych rozmówców o g³o-
œniejsze mówienie lub s³uchaj¹c
g³oœniej radia i telewizji; mo¿e
to trwaæ ca³ymi latami. Wystar-
czy jednak zg³osiæ siê na badanie
s³uchu, które jasno okreœli czy
niedos³uch ma miejsce i jak jest
du¿y. 

- A co poradziæ osobom,
które zdaj¹ sobie sprawê z nie-
dos³uchu, ale bagatelizuj¹ pro-
blem uwa¿aj¹c go za zbyt ma-
³y, aby nosiæ aparat s³uchowy?

- Ubytki s³uchu i potrzeby s³u-
chowe s¹ ró¿ne u ka¿dego cz³o-
wieka. Tylko specjalista na pod-
stawie badania s³uchu, o którym
ju¿ mówiliœmy, potrafi okreœliæ,
jak bardzo aparat s³uchowy po-
prawi s³yszenie. Wiêkszoœæ osób

posiadaj¹cych aparat s³uchowy
zastanawia siê, dlaczego nie za-
³o¿y³y go wczeœniej. Warto przy
tej okazji dodaæ, ¿e dziêki zasto-
sowaniu nowoczesnych techno-
logii wspó³czesne aparaty s³u-
chowe s¹ skuteczne w ponad
90% przypadków. 

- Czasami s³yszy siê opinie,
¿e aparaty s³uchowe s¹ ma³o
skuteczne i za bardzo widocz-
ne, dlatego nikt nie chce ich
nosiæ

- Zastosowanie technologii
cyfrowej uczyni³o aparaty s³u-
chowe o wiele mniejszymi
i znacznie efektywniejszymi
ni¿ kiedykolwiek dot¹d. Apa-
raty mog¹ byæ schowane
w uchu lub umieszczone za
uchem i ukryte pod w³osami.
Zdjêcie powy¿ej przedstawia
np. najnowsze osi¹gniêcie
w tej dziedzinie – aparat Oti-
con Delta, niezwykle ma³y
i lekki w swej formie. Jeœli
chodzi o niezadowolenie ze
skutecznoœæ aparatu, to wynika
ono zazwyczaj z niew³aœciwe-
go jego dopasowania.

- Czy aparaty s³uchowe mo-
g¹ uszkodziæ s³uch?

-  W³aœciwie dopasowane
i eksploatowane aparaty s³ucho-
we nie mog¹ uszkodziæ s³uchu.
Co wiêcej - ich regularne u¿ywa-
nie mo¿e zapobiec jego dalsze-
mu pogarszaniu siê.

- Technologia cyfrowa na
dobre zdominowa³a wiele dzie-

dzin naszego ¿ycia. Coraz czê-
œciej s³yszy siê tak¿e o jej za-
stosowaniu w aparatach s³u-
chowych. Czy naprawdê cyfro-
we rozwi¹zania s¹ tak ró¿ne od
znanych dotychczas aparatów
analogowych i czy staæ nas na
ich zakup? 

- Technologia cyfrowa do-
starcza wielu dodatkowych ko-
rzyœci i daje mo¿liwoœæ opty-
malnego dopasowania do indy-
widualnych potrzeb pacjenta.
Aparaty cyfrowe mog¹ np. re-
dukowaæ niepotrzebne dŸwiêki,
takie jak ha³as otoczenia czy
sprzê¿enie, przy jednoczesnym
wzmocnieniu dŸwiêków mowy.
Zaawansowane technologicz-
nie cyfrowe aparaty s³uchowe
dostêpne s¹ dzisiaj w wielu
przedzia³ach cenowych i staæ
na nie prawie ka¿dego. Pytanie
tylko, czy traktuje siê taki za-
kup jako inwestycjê we w³asne
zdrowie. 

- Czy aparaty s³uchowe nie
zu¿ywaj¹ siê zbyt szybko?

- Aparaty mog¹ byæ u¿ywane
codziennie, od rana do wieczora.
Jeœli tylko w³aœciwie o nie dbamy
mog¹ nam s³u¿yæ przez wiele lat. 

- Czy badanie s³uchu jest ko-
sztowne lub bolesne? 

- Nie, w wiêkszoœci placówek
jest ono bezp³atne, a samo bada-
nie nie stanowi dyskomfortu dla
pacjenta i nie trwa zbyt d³ugo. 

- Dziêkujemy za rozmowê.
Mamy nadziejê, ¿e poruszone
w niej tematy pomog¹ na-
szym czytelnikom w odpo-
wiedzi na pytanie, co robiæ,
gdy oni sami lub ktoœ, kogo
znaj¹, cierpi z powodu niedo-
s³uchu. 

- Dziêkujê i proszê pamiêtaæ,
¿e ubytek s³uchu jest o wiele
bardziej dostrzegalny ni¿ noszo-
ny na uchu aparat s³uchowy. 

AS 2006

O mitach naros³ych wokó³ osób niedos³ysz¹-
cych i sensownoœci u¿ywania aparatów s³u-
chowych rozmawiamy z lekarzem medycyny
Ryszardem Miko³ajewskim – specjalist¹ oto-
laryngologiem. 

ZAPRASZA W LISTOPADZIE NA BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
ORAZ DOBÓR APARATU S£UCHOWEGO

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

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

ZABURZENIA SŁUCHU
– oddzielmy fakty
od mitów

ul. Komorska 42, 
Warszawa-Grochów

Tel. 879-87-61

Stomatologia 
zachowawcza

� wybielanie zêbów
� profilaktyka próchnicy dzieci

Protetyka
� mosty i korony porcelanowe
� protezy akrylowe 

i szkieletowe
� protezy elastyczne

Ortodoncja
� aparaty sta³e i ruchome

Chirurgia
Stomatologiczna

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

zêbów zatrzymanych
� chemisekcje
� IMPLANTY

Zapraszamy 
na leczenie doros³ych,

m³odzie¿, dzieci.

Znieczulenia miejscowe
Nowoczesny sprzêt i materia³y

Indywidualny dobór 
postêpowania leczniczego
PORADY I PRZEGL¥D

Czynne codziennie – 900-2100 

sobota – 900-1500

Mo¿liwoœæ p³acenia 
KARTAMI KREDYTOWYMI

SPRZÊT REHABILITACYJNO-MEDYCZNY
MATERACE ORTOPEDYCZNE

REFUNDACJA NFZ
SYSTEM RATALNY

pon.-pt.: 1000-1800

sob.:      1000-1400

WARSZAWA TEL. 818-77-68
UL. JAGIELLOÑSKA 34 499-33-40

www.rehactiv.com

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

CENTRUM MEDYCZNE
Dr Ryszard Rutkowski

�� Ginekolog – poniedzia³ek, œroda 16.00-18.30
�� Urolog; USG – poniedzia³ek 16.00-18.00
�� Laryngolog – œroda 16.00-18.00
�� Masa¿e – zapisy na telefon

ul. Kobielska 19 tel. 022 610-59-10

HOSPICJUM
DOMOWE

w Samodzielnym Zespole
Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego 

Warszawa Praga Po³udnie

realizuje œwiadczenia zdrowotne w zakresie

OPIEKI PALIATYWNEJ 
na terenie dzielnicy Praga Po³udnie

Zespó³  HOSPICJUM DOMOWEGO 
obejmuje wszechstronn¹ opiek¹ pacjentów 
w zaawansowanej chorobie nowotworowej

oraz udziela wsparcia ich bliskim.
Celem opieki jest poprawa jakoœci ¿ycia 

chorych i ich rodzin. 

Siedziba HOSPICJUM DOMOWEGO:
ZLO ul. Paca 40

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ 
od poniedzia³ku do pi¹tku 

w godzinach od 8.00 do 20.00
pod nr. tel 0−22 813−41−15 lub 0−606−754−735

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

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

sobota 10.00-13.30
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DOBRA CENA!
SZKŁA PLASTIKOWE AR

Spotkanie wyborcze 
Hanny Gronkiewicz-Waltz

CO W ZDROWIU
PISZCZY?

Uzdrowiê Warszawê – zapowiedzia³a kandy-
datka na prezydenta Warszawy, Hanna Gron-
kiewicz-Waltz na spotkaniu poœwiêconym
problemom dzielnicy Praga-Po³udnie. Roz-
mawiano g³ównie o s³u¿bie zdrowia.

Spotkanie odby³o siê 27 paŸdziernika w Dzielnicowym Centrum
Promocji Kultury przy ul. Grochowskiej. Oprócz Hanny Gronkie-
wicz-Waltz i Paw³a Lecha szefa po³udniowopraskiego ko³a Platfor-
my Obywatelskiej uczestniczy³o tak¿e trzech dyrektorów placówek
warszawskiej ochrony zdrowia. Ma³gorzata Stachurska-Turos, dy-
rektor Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa

Otwartego Warszawa – Praga Po³udnie, Jaros³aw Ros³on, dyrektor
Miêdzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie i Pawe³
Chêciñski, dyrektor Szpitala Dzieciêcego przy ulicy Niek³añskiej.

Dyrektorzy placówek mówili o bol¹czkach w ochronie zdrowia,
przedstawiali swoje problemy, w swoich szpitalach i ZOZ. Pos³an-
ka PO obieca³a inicjatywê poselsk¹ w tych sprawach.

– Reforma s³u¿by zdrowia jest trudna, ale idzie w dobrym kierun-
ku – mówi³a Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Ale konieczne s¹ kolejne
zmiany, chocia¿by wiêcej pieniêdzy na profilaktykê – doda³a. 

PóŸniej kandydatka na prezydenta Warszawy mówi³a o tym, co
chce w stolicy zmieniæ. W celu zapewnienia warszawiakom jak
najlepszego poziomu leczenia Hanna Gronkiewicz-Waltz chce
przygotowaæ m.in. „Warszawski Program Zdrowia”. Tak by okre-
œliæ cele i sposoby realizacji zadañ przy wspó³pracy z konsultanta-
mi wojewódzkimi, osobami zarz¹dzaj¹cymi zak³adami opieki zdro-
wotnej, przedstawicielami œrodowisk medycznych i pacjentami.

Magdalena Tenczyńska
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Krzyżówka Mieszkańca Nr 22

POZIOMO: 1-A pojazd bobasa. 1-J legendarny zbójnik z Tatr.
2-E rodzaj sza³u. 3-A umys³, intelekt. 3-G intruz, nieproszony
goœæ. 4-A misterny haft. 4-L starogrecki instrument dêty drew-
niany. 5-G skorupiak, nowotwór. 6-A pañstwo w Afryce Pó³noc-
nej. 6-K ¿o³nierz pieszy w dawnym wojsku niemieckim. 
7-B Henrik, duñski lekarz (Nagroda Nobla w 1943 r.). 7-G okla-
ski za pieni¹dze. 8-D narz¹d wzroku. 8-J eksploatuje statki. 
9-F niesiony przez œw. Miko³aja. 10-A meczet w Jerozolimie.
10-H u¿ywanie rzeczy albo prawa maj¹tkowego oparte na
umowie. 11-A ci¹gnie siê za komet¹. 12-H kompresor. 13-A
odbicie siê czegoœ bêd¹cego w locie. 14-J tylna strona tu³owia
od barków do pasa (plecy). 15-E s¹siad Europejczyka. 16-A
ludowy poeta w krajach Wschodu. 16-J znak graficzny, dywiz.
PIONOWO: A-1 ¿al, pretensja. A-10 niechêæ, odraza. B-6 cier-
pienie, mêka. C-1 œwiêtuje 24 maja. C-10 chroniony ptak z ro-
dziny dzierzb. D-6 rodzaj lakieru z po³yskiem. E-1 mêski but
z krótk¹ cholewk¹. E-11 asysta, poczet. F-8 malina, agrest, œli-
wa. G-1 cz³owiek pozbawiony poczucia humoru. H-2 œrodek
represyjny za z³y wystêpek. H-7 angielski tytu³ szlachecki. 

H-12 po¿arna lub graniczna. I-3 rzadkie imiê ¿eñskie. I-9 grec-
ki bajkopisarz. J-1 pó³wysep w Australii. J-7 drzewo owocowe,
œliwkodaktyl. J-12 mebel z pó³kami. K-5 syn Dedala. L-1 znak
muzyczny na piêciolinii. L-8 optyczne zjawisko na pustyni. £-4
imiê Amplera, kolarza z by³ego NRD. £-12 kawon. M-1 charak-
teryzuje sztukê. N-8 leczenie alkoholika. O-1 na Jasnej Górze.
O-12 dawny mieszkaniec Meksyku. opr. A. Kemski

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹-
zanie krzy¿ówki Nr 12/06:”Nie ma p³acy bez pracy”.

Nagrod¹ jest BON O WARTOŒCI 50 Z£
do wykorzystania w Centrum Fryzjerskim
„Diament”                                 tel. 870-14-44
Nagrodê wylosowa³a: p. Renata Grudzieñ
z ul. Magistrackiej. Wa¿ne do 20 listopada br.

9-G 10-H 7-D 8-£ 5-G 6-M 16-N 1-L 16-A 10-C 16-J 4-N 6-A

7-I 13-E 9-L 12-K 3-C 2-E 11-F 14-L 2-A 5-C 15-H

Ponad piêædziesi¹t lat po-
staæ wielkiego Marsza³ka
Polski – Józefa Pi³sudskie-

go by³a ukazywana w krzywym
zwierciadle historii. Po 1989 r.
Polacy mogli odkryæ swego bo-
hatera ponownie i postawiæ mu
pomniki. Tym bardziej wiêc wy-
pada przypomnieæ postaæ,
której zawdziêczamy dzieñ 11 li-
stopada. 

Józef Klemens Pi³sudski uro-
dzi³ siê 5 grudnia 1867 r. w Zu³o-
wie pod Wilnem. Dom Pi³sud-
skich nale¿a³ do najstarszych ro-
dów szlachty polsko-litewskiej.
Ojciec przysz³ego marsza³ka Pol-
ski - Wincenty Piotr - z wykszta³-
cenia agronom, podczas powsta-
nia styczniowego pe³ni³ funkcjê
komisarza Rz¹du Narodowego na
¯mudzi, wówczas te¿ o¿eni³ siê
z Mari¹ Billewiczówn¹. Pierwsze
7 lat ¿ycia Józef Pi³sudski spêdzi³
w Zu³owie, w otoczeniu braci
i sióstr oraz kochaj¹cych go rodzi-
ców. Mimo trudnoœci okresu po-
powstaniowego, ¿ycie rodziny
up³ywa³o w dostatku, a sam maj¹-
tek nie by³ zad³u¿ony. Niespo-
dziewany po¿ar dworu, w 1874 r.,
sprawi³, ¿e rodzina stanê³a u pro-
gu bankructwa i musia³a siê prze-
nieœæ do Wilna. Naukê w miejsco-
wym gimnazjum rozpocz¹³ Józef
Pi³sudski jesieni¹ 1877 r. Jako
uczeñ siedzia³ wielokrotnie w are-
szcie szkolnym za mówienie po
polsku. 

W 1885 r. po ukoñczeniu gim-
nazjum wyjecha³ do Charkowa,
gdzie wst¹pi³ na wydzia³ medycz-
ny uniwersytetu. Relegowany za

udzia³ w demonstracji studenckiej
w 1886 r., powróciwszy do Wilna,
rozpocz¹³ starania o przeniesienie
na uniwersytet w Dorpacie, s³yn¹-
cy z tolerancji. Czas oczekiwania
na za³atwienie formalnoœci wype³-
ni³a mu dzia³alnoœæ w kó³kach
m³odzie¿y wileñskiej. Wtedy ze-
tkn¹³ siê z ruchem socjalistycz-
nym. Gdy z pocz¹tkiem 1887 r.

nadesz³a zgoda na przeniesienie
do Dorpatu, nie skorzysta³ z ofer-
ty. Wpl¹tany w spisek na cara Ale-
ksandra III, wraz ze starszym bra-
tem Bronis³awem, zosta³ areszto-
wany i zes³any na Syberiê. Po po-
wrocie do Wilna, w kwietniu 1892
roku podj¹³ pracê w redakcji „Ro-
botnika”, organie PPS. Po fali are-
sztowañ w 1899 r. przeniós³ siê do
£odzi, gdzie samodzielnie redago-
wa³ „Robotnika”. Aresztowany
w kwietniu 1900 r. przewieziony
zosta³ do cytadeli w Warszawie.
W wyniku choroby trafi³ do szpi-
tala w Petersburgu, z którego z po-
moc¹ swego przyjaciela Sulkiewi-
cza, Tatara, uciek³ do Krakowa.
Prawie 2 miesi¹ce spêdzi³ na kura-
cji w Zakopanem. 

W 1902 r. znalaz³ siê w Londy-
nie, sk¹d wróci³ do Krakowa, a na-
stêpnie dziêki fa³szywemu pa-
szportowi przekroczy³ granicê ce-
sarstwa rosyjskiego. Tym razem
w³¹czy³ siê w nurt pracy konspira-
cyjnej w organizacji bojowej PPS.
Od po³owy r. 1908, po przeniesie-
niu do Galicji, zacz¹³ tworzenie
Zwi¹zku Walki Czynnej. Jeszcze
przed wybuchem I wojny wypra-
cowa³ w³asn¹ koncepcjê docho-
dzenia do niepodleg³oœci, która
niektórym ze wspó³czesnych wy-
dawa³a siê utopi¹. Jednak, gdy

z Dru¿yn Strzeleckich stworzy³
Legiony, okaza³o siê, ¿e jego kon-
cepcja jest jedynie s³uszna i pro-
wadzi do celu. W latach 1914-16
Legiony Polskie walczy³y na fron-
cie przeciwko Rosji. W lipcu 1917
roku nastêpuje kryzys przysiêgo-
wy – Józef Pi³sudski zostaje are-
sztowany i wywieziony do Mag-
deburga. Wybuch rewolucji na te-
rytorium Rzeszy otwiera bramê
twierdzy magdeburskiej. Dnia 10
listopada 1918 r. zjawia siê w War-
szawie. Nastêpnego dnia Rada Re-
gencyjna przekazuje mu w³adzê
wojskow¹ i naczelne dowództwo
wojsk polskich. W latach 1919-20
dowodzi oddzia³ami w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, jako Naczelny
Wódz i Naczelnik Pañstwa. 

19 marca 1920 r. otrzymuje no-
minacjê na Pierwszego Marsza³ka
Polski. 15 sierpnia 1922 r. – tzw.
„Cud nad Wis³¹” jest jego trium-
fem, a mimo to po zamordowaniu
prezydenta Narutowicza, wycofuje
siê z ¿ycia politycznego i osiada
w willi w podwarszawskim Sule-
jówku, bêd¹cej darem od narodu.
W maju 1926 r. dokonuje zamachu
stanu, przejmuje kierowanie polity-
k¹ pañstwa i wojskiem. Od sierpnia
pe³ni funkcjê generalnego inspek-
tora si³ zbrojnych, a od paŸdzierni-
ka 1926 r. do czerwca 1928 roku
jest premierem rz¹du. Ponownie te-
kê premiera obj¹³ w okresie od
sierpnia do grudnia 1930 roku.
Marsza³ek Józef Pi³sudski zmar³ 12
maja 1935 r., a jego uroczysty po-
grzeb odby³ siê na Wawelu.

Tadeusz Wł. Świątek

Piłsudskiego drogi
do niepodległości
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Dzieñ Seniora w Weso³ej
Pe³na po brzegi, hucz¹ca owacjami sala wi-
dowiskowa Klubu Garnizonowego „Koœciu-
szkowiec”, znakomici goœcie, w holu œwietna
wystawa „Ig³¹ malowane”, a w przyleg³ej sali
obfity, elegancki poczêstunek, prezenty – oto
jak obchodzono 3 listopada tegoroczny
Dzieñ Seniora w Weso³ej!

Staraniem Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz „Koœciu-
szkowca” zorganizowano wielk¹ galê. Tego Dnia Seniora
w Weso³ej nie zapomn¹ d³ugo. By³y serdeczne ¿yczenia od
w³adz dzielnicy, które przekaza³ z-ca burmistrza Edward
Zdzieborski podtrzymuj¹c inicjatywê dyrektor OPS M. To-
dorskiej o zbudowaniu domu dziennego pobytu dla Senio-
rów – dzia³ka ju¿ jest! Do ¿yczeñ do³¹czali siê przedstawi-
ciele organizacji pozarz¹dowych i inni goœcie, a w imieniu
seniorów dziêkowano Klubowi Garnizonowemu „Koœciu-
szkowiec”, w trzydziest¹ rocznicê dzia³alnoœci, za wspania-
³¹ wspó³pracê i otwartoœæ na lokalne potrzeby mieszkañców. 

Podoba³ siê wokalno – taneczny wystêp dzieci z Ogniska
TPD „Nika”. „Konika na biegunach” œpiewa³a z nimi ca³a
sala, jednak prawdziwa uczta zaczê³a siê potem: do Weso³ej
zawita³ wprost z Florydy Jerzy Po³omski, który da³ wspa-
nia³y, nostalgiczny koncert na ¿ywo piosenek bardzo zna-
nych i tych mniej popularnych. M³odzieñczy, dŸwiêczny
g³os (nie do wiary, ¿e w przysz³ym roku to ju¿ 50 lat na
estradzie!), bezpoœredni i serdeczny sposób bycia („sam siê
sobie dziwi³em, ¿e tu jeszcze nie by³em”), œwietny kontakt
z widowni¹ sprawi³y, ¿e wszyscy siê czuli jak na mi³ym,
prywatnym spotkaniu z panem Jerzym, a nie jak w sali kon-
certowej. „Sentymentalny, starszy pan” – jak mówi³ o sobie
Artysta - zbiera³ rzêsiste oklaski, a niejedno oko zwil¿y³a
ciep³a ³za... 

Wielkie brawa za wspania³e œwiêto Seniorów dla dyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i jej zespo³u oraz dla tych,
którzy przyczynili siê do realizacji bogatego programu: Klu-
bu Garnizonowego „Koœciuszkowiec”, hojnych sponsorów,
m³odzie¿y z gimnazjalnego wolontariatu i dzieci z TPD. Na
dworze by³o zimno, prószy³ œnieg; sala widowiskowa te¿
srebrzy³a siê od szronu na g³owach Seniorów, a oklaski, ³zy
wzruszenia i uœmiechy by³y najszczerszym podziêkowaniem
z g³êbi serca za ten wyj¹tkowy dzieñ. Warto by³o!
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�� BARAN 21.03-21.04
W tym miesi¹cu poczujesz przyp³yw wiêkszej
energii. Mimo chandry i czaj¹cej siê za oknem je-
siennej szarugi nie stracisz zapa³u do pracy.
W ¿yciu osobistym czeka ciê sporo radoœci. Nie
powinieneœ mieæ te¿ wiêkszych problemów z go-
tówk¹. W najbli¿szy weekend zaplanuj coœ sza-
lonego. Pamiêtaj o telefonie do dawno nie wi-
dzianej bliskiej osoby, która ma ci coœ wa¿nego
do powiedzenia.

 BYK 22.04-21.05
Problemy, które nagromadzi³y siê w ubieg³ym ty-
godniu powinny rozwi¹zaæ siê w ci¹gu paru nad-
chodz¹cych dni. W pracy œrednio spokojnie, co
nie oznacza, ¿e bêdzie mo¿na poleniuchowaæ.
Jak zwykle towarzysko jesteœ nie do zdarcia, ale
uwa¿aj na swoje drogocenne zdrowie, zw³a-
szcza po ca³onocnych eskapadach ³atwo o prze-
ziêbienie. B¹dŸ otwarty na nowe znajomoœci,
a mo¿e spotkasz swoj¹ drug¹ po³owê.

�� BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Twoje stanowisko w pracy mo¿e byæ zagro¿o-
ne, ale nie martw siê, to bêdzie jednak fa³szywy
alarm. Podobno pieni¹dze nie s¹ najwa¿niej-
sze, dlatego zajmij siê swoim zwi¹zkiem, ponie-
wa¿ mo¿e on zostaæ poddany próbie uczuæ.
Warto wys³uchaæ drugiej strony i pójœæ na kom-
promis. Postaraj siê wiêcej czasu spêdzaæ
z najbli¿szymi.

�� RAK 22.06-22.07
Zwolnij! Przez swoj¹ ambicjê zapomnisz o naj-
bli¿szych, a przecie¿ oni s¹ najwa¿niejsi. Za du-
¿o czasu spêdzasz w pracy, mo¿e to byæ nieko-
rzystne dla twojego zdrowia, a ju¿ na pewno nie
wró¿y dobrze twojemu zwi¹zkowi, o czym bê-
dziesz móg³ siê przekonaæ, jeœli natychmiast nie
zrobisz czegoœ w tej sprawie. Zacznij ma³ymi
kroczkami - spraw mi³y prezent, a wasze stosun-
ki mo¿e siê poprawi¹.

�� LEW 23.07-23.08
Jeœli jesteœ samotny, to nie potrwa d³ugo. Amor
nie odpuœci nawet najbardziej zabieganym
Lwom. Opanuje ciê gor¹czka zmys³ów. W pracy
spodziewaj siê pochwa³, a mo¿e nawet awansu,
a co za tym idzie podwy¿ki. W wolnych chwilach
zacznij uprawiaæ jakiœ sport, poprawisz dziêki te-
mu swoj¹ kondycjê. 

�� PANNA 24.08-23.09
Najtrudniejsze dni za tob¹. Teraz wiêcej uwagi
poœwiêæ swojej osobie. Pod koniec miesi¹ca mo-
¿esz spodziewaæ siê mi³ego telefonu. Na popra-
wê humoru umów siê z przyjació³mi na kolacjê
do waszej ulubionej knajpy. Nic tak nie stawia na
nogi jak dobry nastrój i optymistyczne nastawie-
nie do œwiata. Poza tym zacznij braæ witaminy,

gdy¿ teraz ³atwo o przeziêbienie i koniecznie po-
myœl o jakimœ dodatkowym zajêciu dla siebie,
abyœ nie narzeka³ na jesienn¹ nudê. 

�� WAGA 24.09-23.10
Przed tob¹ szansa na poprawê ¿ycia osobistego
jak i zawodowego. Wagi z koñca dekady powin-
ny uwa¿aæ na swoje zdrowie, które tak jak ich
stan ducha bywa chwiejne. Koniecznie skontak-
tuj siê z dawnym przyjacielem. To w³aœnie jego
osoba mo¿e okazaæ siê tak potrzebn¹ obecnie
bratni¹ dusz¹. W wolne dni wybierz siê na ma³¹
wycieczkê zaczerpn¹æ œwie¿ego powietrza i na-
cieszyæ siê widokami jesieni.

�� SKORPION 24.10-23.11
Na razie jesteœ ulubieñcem gwiazd, dlatego
wszystko idzie ci jak z p³atka. Zabierz ukochan¹
osobê w wasze ulubione miejsce, aby wzmocniæ
wzajemn¹ wiêŸ. Nie zawsze takie pomys³y przy-
chodz¹ ci ³atwo. Pamiêtaj jednak, ¿e wszelkie
wyrzeczenia uszlachetniaj¹ mi³oœæ, a tym sa-
mym spotykaj¹ siê z du¿ym uznaniem u p³ci
przeciwnej. Z prozy ¿ycia codziennego pamiêtaj
o rodzinie, która tak¿e potrzebuje twojej troski
i zainteresowania. Poza tym uwa¿aj na drodze!

�� STRZELEC 24.11-22.12
W tym miesi¹cu gwiazdy wró¿¹ ci zmiany na lep-
sze. Niektóre z nich oka¿¹ siê bardzo korzystne.
Zdecyduj siê na dietê, która poprawi twoje samo-
poczucie. Nie bêdziesz mieæ wiêkszych proble-
mów natury mi³osnej. Poœwiêæ siê pracy, a na
pewno tego nie po¿a³ujesz. Jeœli jest coœ, co za-
wsze chcia³eœ zrobiæ - teraz jest na to pora.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie skupiaj siê wy³¹cznie na pracy, to mo¿e za-
szkodziæ twojemu zdrowiu, a w koñcu robi siê
nudne. Zrób swojej rodzinie niedzielny obiad, bê-
dzie okazja do spêdzenia razem mi³o czasu.
Szczêœcie ci sprzyja – wykorzystaj to! Jeœli jesteœ
wci¹¿ sam, to w³aœnie teraz mo¿e siê to odmie-
niæ. Warto zaryzykowaæ!

�� WODNIK 21.01-19.02
Fortuna siê ko³em toczy. Pewna osoba przywróci
ci uœmiech na twarzy. Zwróæ uwagê na swój wy-
gl¹d, zaniedbujesz siê! Rozstrzygn¹ siê te¿ two-
je problemy osobiste. Dziêki temu znowu za-
czniesz ¿yæ na wysokich obrotach. Warto bêdzie
tak¿e sprawiæ komuœ bliskiemu mi³y podarunek.

�� RYBY 20.02-20.03
Uk³ady w twojej pracy s¹ dalekie od idea³u? Nie
bój siê porozmawiaæ o tym z szefem. Najbli¿szy
weekend spêdŸ w gronie najbli¿szych. Mo¿e
w tym tygodniu odkryjesz coœ zaskakuj¹cego –
to poprawi twój humor. Porzucisz wahania,
podejmiesz w³aœciwe decyzje i wreszcie przesta-
niesz ogl¹daæ siê za siebie. Anabel
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AUTO−MOTO kupię

� Astrê – Lanosa lub Skodê. 
Tel. 0506-871-924

KUPIĘ

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

0501-050-948
� 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

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
� Fortepian, organy – dojazd, mgr. 

Tel. 0501-162-175
� Gitara rockowa, angielski. 

Tel. 022 673-54-25
� J. polski. Tel. 022 673-72-39
�Korepetycje – matematyka, chemia.
Tel. 0502-630-062; 022 813-27-24
� Korepetycje – angielski dla po-
cz¹tkuj¹cych. Tel. 022 673-77-79
� LO dla Doros³ych. 

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

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

� 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/sprzedam

� Lub wynajmê gara¿ ul. Roz³uc-
ka. Tel. 0500-132-233
� Gara¿ pow. 20 m kw. przy ul.
Karczewskiej 7. 

Tel. 022 813-66-48

DAM PRACĘ

� Agencja Ochrony Osób i Mienia
„Kobuz” sp. j. przyjmie do pracy
mê¿czyzn od 40 r. ¿ycia w górê,
kobiety – do 35 r. ¿ycia – od zaraz.
Kierownik Tel. 0696-518-491
� Agencja Ochrony zatrudni mê¿-
czyzn do 50 lat. Zg³oszenia w godz.
9.00-14.00 „Amra” ul. Sosnow-
skiego 1. Tel. 022 643-90-99
� ALDIS – ochrona przyjmie mê¿-
czyzn, 4-5 z³ netto.

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

� Fryzjerce damsko-mêskiej - pil-
nie, ul. W¹wolnicka. 

Tel. 0504-646-340
� Firma remontowo-us³ugowa za-
trudni: glazurnika, malarza i mon-
tera p³yt G-K. 

Tel. 022 353-83-32; 
fax: 022 353-83-33 (10.00-16.00)

� Konstruktorów odzie¿y damskiej
oraz wykwalifikowane krawcowe
zatrudni firma odzie¿owa. 

Tel. 022 813-90-90
� Z ORIFLAME jako konsultant-
ka, zarobisz tyle – ile potrzebuje
Twój domowy bud¿et. Zadzwoñ
pod przyjazny 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

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

��KANCELARIAADWOKACKA
– prawo cywilne, karne, spadko-

we, rodzinne – obs³uga. Porady.
Anin ul. Gajowa 2 A, wtorek
i czwartek 15.00-18.00. 
Tel. 022 815-31-80; 0501-025-692

RÓŻNE

�� Bielizna, pasmanteria – ul.
Fieldorfa 10/324
� Biuro Matrymonialne „Ty i Ja”.
Tel. 022 818-81-37; 0502-879-561
� 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 kosmetyczny:
dogodne p³atnoœci, wykwalifikowa-
na kadra, zadzwoñ: 022 862-29-60, 

napisz:
warszawa@akademia-zdrowia.pl

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

USŁUGI

� AAA Sprz¹tanie wspólnot 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

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

Tel. 0694-977-485
�� AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 022 612-95-23,

0609 105 940
�� ANTENY – Telewizyjne i sate-
litarne, Cyfrowy Polsat 149,00 z³,
35,00 z³/m-c oraz dekodery bez
abonamentu 400 programów – 15
polskich (Polonia, TV Trwam).
Sprzeda¿, monta¿, naprawa, gwa-
rancja. Tel. 022 815-47-25; 

0501 123 566
� Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 

Tel. 0602-396-976
� Automatyczne pralki – naprawa,
tanio. Tel. 022 810-67-92; 

0605-404-132
� Cyklinowanie, lakierowanie -
Szpakowski. Tel. 022 872-93-03
� Ch³odnicze – urz¹dzenia – du¿e
komory i ma³e – sklepowe. Mon-
ta¿, naprawa. Tel. 0602-690-141 
�� 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
� Elektryczne. 
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.
Naprawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia. 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
�� Glazura, malowanie, tapeto-
wanie, hydraulika, elektryka, pa-
nele, gwarancja – Firma G³owac-
ki. Tel. 022 615-58-13, 

0504 61 88 88
� Glazura, hydraulika, remonty. 

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

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

Tel. 0606-464-453
�� Hydrauliczne. 
Tel. 022 615-58-13; 0504-61-88-88
� Hydraulik. 
Tel. 022 815-66-60, 0502-031-257
� Hydrauliczne, gazowe – osobi-
œcie. Tel. 022 610-81-21; 

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

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

0696-321-228
� Hydrauliczne, czyszczenie kana-
lizacji, kopanie szamb, bia³y mon-
ta¿, drobne naprawy itp. 
Tel. 022 424-92-53; 0500-016-491
� 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 – ta-
nio. 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

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

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

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

0501-190-127
�� REMONTY, przeprowadzki. 

Tel. 0502-088-052
� Remonty mieszkañ. 

Tel. 0691-040-034
�� STOLARZ - wykona solidnie -
meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. Tel. 022 810-38-04;

0602-126-214
�� Tapicerskie. Tel. 022 612-53-88
RAMKA
�� Us³ugi remontowe – pe³en za-
kres – dla firm, osób 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
��¯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 - napra-
wy, 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

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

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

Tel. 0694-977-485

OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE �� OOOO GGGG ££££ OOOO SSSS ZZZZ EEEE NNNN IIII AAAA     DDDD RRRR OOOO BBBB NNNN EEEE

REKLAMA REKLAMA

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski. 
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 022 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl Internet: www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 022 810-64-12.  Przygot. do druku: MAWA Press tel. 022 870-71-35. Druk:
„ODDI”, tel./fax 048 613-31-88. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych Redakcja
i Wydawca nie odpowiadaj¹.

Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
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Dystrybucji Prasy.

NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program kulturalny oraz 
szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli¿u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

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

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   

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD (bez lodówek) z³om
w ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.

Tel. 022 499-20-62 

SAMODZIELNY ZESPÓ£ PUBLICZNYCH ZAK£ADÓW  LECZNICTWA OTWARTEGO 
WARSZAWA PRAGA PO£UDNIE, Warszawa ul. Krypska 39

OGŁASZA  KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŒWIADCZEÑ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE STACJONARNEJ I WYJAZDOWEJ,

NOCNEJ I ŒWI¥TECZNEJ POMOCY LEKARSKIEJ NA RZECZ OSÓB UBEZPIECZONYCH 
W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I UPRAWNIONYCH DO BEZP£ATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WW   OOKKRREESSIIEE    OODD    0011..0011..22000077    rr..  DDOO  3311..1122..22000088  rr..
NA TERENIE DZIA£ANIA SAMODZIELNEGO ZESPO£U PUBLICZNYCH ZAK£ADÓW  LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA PRAGA PO£UDNIE, WARSZAWA UL. KRYPSKA 39
Do konkursu mog¹ przyst¹piæ podmioty wymienione w art. 35 ust.1, pkt 2 ustawy o ZOZ - ach,  posiadaj¹cy
kwalifikacje zawodowe do wykonywania œwiadczeñ zdrowotnych. Miejscem  udzielania stacjonarnych œwiad-
czeñ zdrowotnych jest ZLO przy ul. Grochowskiej 339.
1. Szczegó³owe warunki konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie

stacjonarnej i wyjazdowej, nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej bêd¹ dostêpne w siedzibie SZPZLO War-
szawa Praga-Po³udnie przy ul. Krypskiej 39, 04-082 Warszawa w Biurze Promocji Zdrowia i Marketingu I p.
pok. 102 od dnia 09.11.2006 r. od godz. 8.00.

2. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w siedzibie SZPZLO przy ul. Krypskiej 39 w Kancelarii do
dnia 21.11.2006 r. do godz. 15.00.

3. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 22.11. 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie SZPZLO.
4. Konkurs zostanie rozstrzygniêty do 28.11. 2006 r. Wyniki konkursu zostan¹ podane do publicznej wiadomo-

œci w siedzibie SZPZLO Warszawa Praga Po³udnie.
5. Sk³adaj¹cy ofertê jest ni¹ zwi¹zany przez okres do 30 dni od daty up³ywu terminu sk³adania ofert.
6. Oferentowi przys³uguje prawo do wniesienia skargi i protestu dotycz¹cego konkursu.
7. Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do odwo³ania konkursu lub do zmiany terminów.

Dyrektor SZPZLO

Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr 76
w Warszawie-Miêdzylesiu

przyjmie uczniów do klasy I, II, III
tel. 022 615-25-67

� Szko³a z wykwalifikowan¹ kadr¹ pedagogiczn¹ �
� Stosujemy wymagania uwzglêdniaj¹ce mo¿liwoœci 

i zdolnoœci uczniów w tym z dysfunkcjami �
� Zapewniamy bezpieczeñstwo i przyjazn¹ atmosferê nauki �

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
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�Monta¿ i wywa¿anie 
komputerowe 

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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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Prezydent Kazimierz Mar-
cinkiewicz podpisa³ dwana-
œcie decyzji o przekazaniu
w u¿ytkowanie wie-
czyste gruntów do-
tkniêtych tzw. „ruga-
mi warszawskimi”.
– Ostateczne unor-
mowanie tych spraw
bêdzie wymagaæ ustawy
parlamentarnej, ale tak d³u-
go, jak jej nie ma, trzeba ca³y
czas podejmowaæ decyzje i od-
powiadaæ na potrzeby mie-
szkañców Warszawy – powie-
dzia³. Jednoczeœnie prezydent
wspó³pracuje z ministrem
skarbu nad projektem ustawy,
która zwróci warszawiakom
nieruchomoœci odebrane przez
komunistów.

Lista zawiera nieruchomo-
œci, w stosunku do których zo-
sta³y z³o¿one przez dawnych
w³aœcicieli wnioski o przyzna-
nie praw w zwi¹zku z obowi¹-
zywaniem dekretu o w³asnoœci
i u¿ytkowaniu gruntów na ob-
szarze m. st. Warszawy. Na li-
œcie decyzji podpisanych przez
prezydenta znalaz³y siê g³ów-
nie rodzinne domy po³o¿one na
Bielanach, Mokotowie, Pradze
Po³udnie, Pradze Pó³noc, Tar-
gówku, Woli i ¯oliborzu. Ko-
lejne decyzje s¹ ju¿ przygoto-
wywane i bêd¹ podpisywane
sukcesywnie. 

� � �
Od kilku tygodni Ogólnopol-

skie Stowarzyszenie Kupców
i Drobnej Wytwórczoœci orga-
nizuje spotkania kupców z kan-
dydatami na prezydenta War-

szawy. Pod koniec paŸdziernika
w pó³nocnopraskim Hotelu
„Hetman” z kupcami spotka³
siê Kazimierz Marcinkiewicz.
Spotkanie prowadzi³a szefowa
stowarzyszenia Bo¿enna Koba.
Gospodarzem mityngu by³ Ze-
non Jêdra prezes stowarzysze-
nia kupców z „Bazaru Ró¿yc-
kiego”. 

� � �
Z okazji 212 rocznicy Rzezi

Pragi w sobotê 4 listopada
odby³a siê uroczysta sesja Ra-
dy Dzielnicy Pragi Pó³noc.
Posiedzenie zorganizowano

w nietypowym miejscu – w
podziemiach Katedry œw. Mi-
cha³a Archanio³a i œw. Floria-
na Mêczennika. W obradach
uczestniczyli m.in. przedsta-

wiciele duchowieñstwa i poli-
cji, a wicedyrektor Muzeum
Historycznego m.st. Warsza-
wy Andrzej So³tan wyg³osi³
okolicznoœciowy wyk³ad.

� � �
Zarz¹d Transportu Miejskie-

go oraz Koleje Mazowieckie
zawar³y porozumienie, w wy-
niku, którego od 1 listopada
br. obowi¹zuje wspólny bilet
kolejowy i komunikacji miej-
skiej na terenie ca³ej Warsza-
wy. Do odcinków obs³ugiwa-
nych do tej pory przez „wspól-
ny bilet” (Warszawa-Ursus,
Warszawa-Go³¹bki, Warsza-
wa-Jeziorki i Warszawa-Fale-
nica) do³¹czy³y odcinki War-
szawa-Choszczówka i Warsza-
wa-Wola Grzybowska.

Wysokoœæ dop³aty za bilet
KM do Warszawskiej Karty
Miejskiej spad³a od 1 listopa-
da z 10 z³ do 5 z³, a od nowe-
go roku zostanie zniesiona.
Efektem porozumienia jest
równie¿ planowane na styczeñ
2007 r. wprowadzenie biletu
elektronicznego, kodowanego
na kartach mikroprocesoro-
wych, który bêdzie kompaty-
bilny z Warszawsk¹ Kart¹
Miejsk¹. Na oko³o 100 sta-
cjach powstan¹ w tym celu
specjalne punkty do³adowañ.

� � �
Do 20 listopada br. przyjmo-

wane s¹ zg³oszenia do udzia³u
w III Przegl¹dzie Piosenki Za-
granicznej „Nutka Poliglotka”

organizowanym przez Klub
Kultury „Radoœæ”. Uczestni-
kami przegl¹du mog¹ byæ
dzieci i m³odzie¿ œpiewaj¹ce
indywidualnie i zespo³owo
w kategoriach wiekowych: 7-9
lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz
16-19 lat. Termin przes³ucha-
nia - 25 listopada. Ka¿dy
z uczestników mo¿e przedsta-
wiæ jeden lub dwa utwory.
Przegl¹d dotyczy wykonañ
piosenek wy³¹cznie zagranicz-
nych, wykonawcy œpiewaj¹ po
angielsku, niemiecku, francu-
sku, rosyjsku itd. Nie bêd¹
oceniane polskie wersje piose-
nek zagranicznych, niedozwo-
lone jest œpiewanie z playbac-
ku. W ka¿dej kategorii przy-
znane zostan¹ nagrody i wy-
ró¿nienia.

� � �
9 listopada w Zespole Szkó³

Nr 84 przy ul. Zwyciêzców
rozstrzygnie siê konkurs „Pa-
troni naszych ulic” zorganizo-
wany przez 387 KZ NSZZ

„Solidarnoœæ” Pracowników
Oœwiaty i Wychowania. W cza-
sie trzech etapów konkursu ko-
misje z³o¿one z przedstawicieli
KZ, nauczycieli, rad osiedli
i urzêdu dzielnicy wybiera³y
najlepsze prace plastyczne i li-
terackie wykonane przez
uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów.

� � �
W œrodê 25 paŸdziernika

w Centrum Promocji Kultury

zakoñczy³ siê wielki maraton
historyczny. Przez dwa mie-

si¹ce uczniowie po³udnio-
wopraskich podsta-

wówek i gimnazjów
poznawali historiê
swojej dzielnicy bio-
r¹c udzia³ w kursie

wiedzy o Warszawie
pt. „90 rocznica przy³¹-

czenia Grochowa do Warsza-
wy i powstania Towarzystwa
Przyjació³ Grochowa”. Kurs

zorganizowa³ Grochowski Od-
dzia³ TPW, a jego prezes Hali-
na Boratyñska mia³a du¿e po-
wody do satysfakcji widz¹c
jak m³odzie¿ chêtnie i licznie
w nim uczestniczy³a. Zwy-
ciêzcy zostali obdarowani
ksi¹¿kami i litografiami, a Od-
dzia³ TPW Grochów i Stare
Miasto otrzyma³ odznaki –
„Zas³u¿ony dla Warszawy”.

� � �
W Klubie Kultury „Zastów”

rozstrzygniêto III edycjê kon-
kursu plastycznego „Pocztów-
ka z wakacji”. Na konkurs
wp³ynê³o 1297 pocztówek z ca-
³ej Polski. Jury wybra³o i na-
grodzi³o 103 autorów naj³a-
dniejszych prac. Po zakoñcze-
niu czêœci oficjalnej mo¿na by-
³o jeszcze raz powspominaæ
wakacje ogl¹daj¹c nagrodzone
prace. 

� � �
Od 2 listopada zacz¹³ obo-

wi¹zywaæ „zakaz warszawski”
dla TIR-ów, wprowadzony
przez w³adze stolicy. Ma nie
tylko chroniæ nawierzchniê
ulic, ale równie¿ by odci¹¿yæ
warszawskie ulice w godzinach
od 7.00 do 10.00 i miêdzy
16.00 a 20.00. 

Za ³amanie zakazów - man-
dat. We wtorek i w œrodê tysi¹c
z³otych. Od czwartku - 250 z³.
Policja bêdzie kontrolowa³a
przestrzeganie zakazu w toku
normalnej s³u¿by. Wiêcej kon-
troli nie przewiduje te¿ inspek-
cja transportu drogowego. 

Firmy przewozowe i sieci
marketów poœpiesznie sk³ada-
j¹ wnioski o wy³¹czenie z za-
kazu czêœci ciê¿kiego taboru.

Wniosków jest ju¿ ponad trzy
tysi¹ce. 

� � �
Nawet póŸn¹ jesieni¹

w Ogrodzie Botanicznym
PAN w Powsinie warto prze-
spacerowaæ siê po arboretum,
gdzie du¿¹ atrakcjê stanowi¹
gatunki drzew. Podziwiaæ
mo¿na z³ote wachlarzyki mi-
³orzêbowych liœci, wielkie ro-
gate liœcie tulipanowca (na

zdjêciu), jak równie¿ buracz-
kowe liœcie perukowca ozdo-
bione delikatn¹ sieci¹ jasnych
¿y³ek. Klony zachwycaj¹ ró¿-
norodnoœci¹ form, barw i roz-
miarów swych blaszek liœcio-
wych. Ró¿owe liœcie kaliny

skrywaj¹ czerwone korale
owoców, a ciemnoró¿owe bu-
kiety kwiatów hortensji kon-
trastuj¹ z przebarwiaj¹cym siê
na z³oto listowiem.

Jeœli pogoda nie sprzyja spa-
cerom, a liœcie opad³y z drzew
warto zajrzeæ do szklarni eks-
pozycyjnej „Zielony Raj”,
gdzie widok kipi¹cego i zielo-
nego ¿ycia jest wprost niesamo-
wity. Ogród Botaniczny PAN
w okresie jesienno- zimowym
jest otwarty dla zwiedzaj¹cych
w soboty i niedziele, od godz.
10.00 do 15.00. 

� � �
W œrodê 8 listopada o godz.

20.00 w Osiedlowym Domu
Kultury na Kamionku przy ul.
Kinowej 19A odbêdzie siê spo-
tkanie wiceprezesa Rady Mini-
strów, Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Andrzeja Lep-
pera z mieszkañcami Warsza-
wy. W trakcie spotkania prze-
widziana jest krótka konferen-
cja prasowa.

(ab) (ar) (mkp)
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Zaproszenia dla mieszkańców

�� Koœció³ Najczystszego Serca Maryi, ul. Ch³opickiego 2 –
19.11. godz. 19.00 – Jan Pawe³ II - Tryptyk Rzymski – koncert
w wykonaniu Staszka Soyki. Kompozycje Stanis³awa Soyki do
s³ów „Tryptyku Rzymskiego” napisanego przez Jana Paw³a II.  
�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Grochow-
ska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) - 9.11. godz. 18.00 – Pol-
sko-rosyjski dylemat markiza Astolphe`a de Custine. Odczyt
prof. dr hab. Remigiusza Foryckiego na temat ksi¹¿ki: „Rosja
w 1839 r.”. Prowadzenie: Jan Zdzis³aw Brudnicki; 10.11. godz.
18.00 Dominik G³uch - pianista, dyrygent, antropolog kultury
i kompozytor; 13.11. - Klub Klezmera na wieczór muzyczny za-
prasza Janusz Marecki;16.11.godz. 18.00 - Ot, kabaret- wieczór
autorski Ryszarda Makowskiego z udzia³em Jacka Fedorowicza;
17.11. godz.18.00 - Praska Fala DŸwiêku - koncert zespo³ów
m³odzie¿owych; 19.11. godz. 11.00 Wars i Sawa – bajeczka dla
dzieci w wykonaniu Teatru Lalek Czarodziej; 20. 11. godz. 19.00
–  Pieœni rosyjskich bardów. OPPA, czyli Ogólnopolski Przegl¹d
Piosenki Autorskiej.
�� „Praskie Centrum Sztuk Walki" Zespó³ Szkó³ ul. Miñska
1/5 zaprasza dzieci i m³odzie¿ na zajêcia judo, które poprowadzi
mistrz tego sportu Rafa³ Majewski. Zapisy trwaj¹ od 6 listopada
br.!
�� Dom Kultury ,,Wygoda” ul. Koniecpolska 14 - 10.11. godz.
19.00-21.00; 24.11. godz. 19.00 – 21.00 - spotkanie Warszaw-
skiego Klubu Volkswagena Garbusa, 15.11. godz. 10.00-12.00
Filmoteka dla ka¿dego cz³owieka - film edukacyjny dla przed-
szkolaków; 18.11. godz. 17.00 Koncert operetkowy pt.,,Usta mil-
cz¹, dusza œpiewa” Wykonawcy: Sylwia Knap – sopran, Inga Pli-
chowska – sopran, Szymon Jêdruch – tenor, Piotr Kowalczyk –
baryton, Monika Polaczek – Przestrzelska – fortepian, Barbara
Rusin –Knap aran¿acja i re¿yseria koncertu; 24.11. godz. 18.00-
20.00 - spotkanie dla seniorów –  z wiza¿ystk¹.
��Klub Akademii Obrony Narodowej Warszawa Rembertów
bl. 56 – do 20.11. br. mo¿na zwiedzaæ wystawê pt. „Cud war-
szawskiej kapliczki” autorstwa Zuzanny Olczyk-Drosio (fotogra-
fia) i Ma³gorzaty Dygas-Konopackiej (wiersze). Dojazd autobu-
sami 515, 143, 196. 
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Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 21.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.

NZOZ LECZNICA NZOZ LECZNICA 
FUNDACJI ZDROWIEFUNDACJI ZDROWIE

ul. Niekłańska 4/24, 
03−924 Warszawa

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

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

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

w domu pacjenta

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

ZAPRASZA NA NAUKÊ P£YWANIA
– DZIECI od 4 lat

– M£ODZIE¯ – DOROŒLI

Specjalne zajêcia 
dla seniorów!
PARKING BEZP£ATNY

tel. 022 619-27-59; 022 818-83-81; fax 022 619-88-08
http://www.naka.waw.pl

„ N a m y s ³ o w s k a ”  S p .  z  o . o .
Wa r s z a w a ,  u l .  N a m y s ³ o w s k a  8

BASEN 
DLA KAŻDEGO

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

które w ci¹gu ostatnich 24 msc. 
nie wykonywa³y mammografii

lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka

Profilaktyki Przeciwnowotworowej 
i Chorób Okresu Przekwitania

ul. Niek³añska 4/24
(wejœcie od Londyñskiej)

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

SZYBKIE TERMINY BADAÑ! 

Gabinet stomatologiczny
lek. stom. Alicji Surowieckiej

leczenie zachowawcze ❍❍ chirurgia ❍❍ protetyka 
❍❍ profilaktyka

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

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

� Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
� Ginekolog

wtorek, czwartek, pi¹tek
16.00-19.00

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

16.00-18.00
� Urolog

wtorek 16.00-19.00
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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 15 LISTOPADA badanie ostroœci wzroku  i dobór okularów
– wizyta z konsultacj¹ lekarsk¹ 5 z³!


