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Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:

 komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych, na ¿ycie

dla osób fizycznych i dla firm.

Proponujemy:

Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ!

Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki
dla wybranych marek samochodów.

Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.

PRZEDSTAWICIELSTWO

ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa

tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 19:00

sobota w godzinach 10:00 - 15:00
www.warta.pl

Zapraszamy równie¿ do nowo otwartego

Punktu Obs³ugi Klienta w MARKACH

ul. Pi³sudskiego 143 B, tel/fax (022) 771-23-85
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11:00 - 18:00

naprzeciwko supermarketu „MARCPOL”

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

ul. Jagielloñska 3, tel. 022 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 022 436-58-35/37
ul. Myœliborska 98F tel. 0603-58-77-22

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e

� sesje zdjêciowe, portrety, akty

� zdjêcia techniczne, reprodukcje

www.foto-kobus.pl

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14

OKULISTYKA

m.in.

LECZENIE

JASKRY

LECZNICA DEMETER

ul. Bia³ostocka 7

tel. 022 619-81-94

www.demeter.com.pl

Dzielnicowa Komisja Wyborcza

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

informuje:

Dy¿ur cz³onków Komisji pe³niony jest:

 - w poniedzia³ki w godz. 10.00-18.00

 - w pozosta³e dni robocze w godz. 8.00-16.00

 - w dniu 13 paŸdziernika 2006 roku do godz. 24.00

w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
ul. Modliñska 197, pok. 121 I p., tel. 0-22 51-03-248, 0-22 51-03-162.

Przyjmowanie do zarejestrowania zg³oszeñ list kandydatów
na radnych do 13 paŸdziernika 2006 roku do godz. 24.00.

WARSZAWA
ul. Gajkowicza 9
tel. 022  679-49-30

Wiele osób zastanawia
siê, czy to ju¿ pora na bada-
nie s³uchu czy mo¿e krewni
i znajomi przesadzaj¹ mó-
wi¹c, ¿e coraz trudniej jest
siê z nimi porozumieæ. A
przecie¿ pomiar s³uchu oraz
dobór aparatu jest bezbole-
sny i bezp³atny.

Lepiej s³yszeæ
Szacuje siê, ¿e problem

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

OTWARCIE !                                                               Champion-Tarchomin

Oferujemy Pañstwu pe³ny zakres us³ug zwi¹zanych z dekoracj¹ kwiatow¹

bukiety ♦♦♦♦♦  kompozycje kwiatowe ♦♦♦♦♦  wi¹zanki okolicznoœciowe
kosze mieszane ♦♦♦♦♦ kwiaty doniczkowe

wszystkie kompozycje dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta
Kontakt: tel. kom. 0515-479-444

 Wojewódzki Szpital Dzie-
ciêcy przy Niek³añskiej to je-
dyna tego rodzaju specjali-
styczna placówka po prawej
stronie Warszawy. Centrum
Zdrowia Dziecka to zupe³nie
co innego, to szpital o wy-
¿szym stopniu referencyjno-
œci, innym finansowaniu. Nie-
k³añska ma swoj¹ 47-letni¹
tradycjê i znakomit¹ markê.
295 ³ó¿ek, 10 oddzia³ów spe-
cjalistycznych, 600 pracowni-
ków, du¿a przychodnia przy-
szpitalna, zak³ad rehabilitacji
i unikalny na Mazowszu za-

Pomoc otrzymuje ka¿dy
mówi Pawe³ Chêciñski, naczelny dyrektor Szpitala Dzie-
ciêcego przy Niek³añskiej. - Tê zasadê wprowadzi³em
4 lata temu, gdy zacz¹³em tu pracowaæ. Lekarze nie
zawsze siê ze mn¹ zgadzali, bo oznacza to o wiele wiê-
cej pracy, ale przekona³em ich, ¿e tak jest lepiej dla
pacjenta, szpitala i dla nich samych.

k³ad psychosomatyczny,
gdzie dzieci maj¹ szansê po-
wrotu do w miarê normalne-
go ¿ycia po ró¿nego rodzaju

Rozmowa z Januszem Owsianym, prezesem zarz¹du
Stowarzyszenia Monopol Warszawski

Boje o zabytki
- Jakie wra¿enia wyniós³

Pan z sesji Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc?

- Sesja by³a dla mnie wiel-
kim, kszta³c¹cym prze¿yciem,
lekcj¹ pokory. Przyszed³em
na obrady w sprawie lokaliza-
cji Muzeum Pragi, by w imie-
niu Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich powiedzieæ, co, na-
szym zdaniem, ma sens. Nie
mog³em przebiæ siê do g³osu.
Nikt mnie nie chcia³ zapytaæ,
który punkt uwa¿am za lep-
szy: przy ul. Strzeleckiej czy
przy ul. Targowej 52, na pie-
rzei Bazaru Ró¿yckiego. Jako
wieloletni przewodnik po Pra-
dze i mieszkaniec tej dzielni-

cy uwa¿am, ¿e zlokalizowanie
takiego obiektu w pustce in-
dustrialnej na ul. Strzeleckiej
nie ma wielkiego sensu: do-
wo¿enie tam ludzi, zostawia-
nie autokarów i prezentowa-
nie w tym budynku zabytków
praskich by³oby trudne ze
wzglêdów organizacyjnych.
Skoñczy³oby siê tak, jak pra-
wie z wszystkimi filiami Mu-
zeum Historycznego: Mu-
zeum musi za to p³aciæ, a do
filii nikt nie przychodzi.

17 paŸdziernika w Oratorium przy Ba-
zylice - Kawêczyñska 53 w godz. 9.30 -
13 odbêdzie siê „Krajowy Festiwal In-
spiracji Artystycznej Dzieci”

KFIAD

Jest to ostatnia z cyklu sied-
miu imprez pod has³em „Po-
znaj swoje miasto”, maj¹cych
na celu prezentacjê historycz-
nego i turystycznego znacze-
nia Bazyliki NSJ w po³¹cze-
niu z interaktywnym spekta-
klem teatralnym. Towarzyszy
temu zabawa - interaktywna
bajka wraz z konkursami,
dziêki czemu dzieci (w wieku
7-11 lat) maj¹ mo¿liwoœæ

dokoñczenie na str. 7

Pod takim has³em odby³a
siê w sobotê 7 paŸdziernika
impreza rekreacyjna, zorgani-
zowana na terenie Bia³o³êc-
kiego Oœrodka Sportu przy ul.
Œwiatowida 56 przez Oœrodek

Sport, zdrowie i zabawa
- fajna sprawa!

Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy
Bia³o³êka, Bia³o³êcki Oœrodek
Sportu oraz Samodzielny

dokoñczenie na str. 12
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Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

www.zpuhedyta.strona.pl

Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Pomoc otrzymuje ka¿dy
bolesnych prze¿yciach - cza-
sem amputacjach, czasem
wypadkach, w których stracili
bliskich. Niestety, kolejki tu s¹
d³ugie... Na bie¿¹co wsparcie
duchowe mo¿na otrzymaæ od
kapelana szpitalnego.

- Budowa kaplicy by³a jedn¹
z moich pierwszych decyzji -
mówi Pawe³ Chêciñski. - Po-
rozumia³em siê z probosz-
czem tutejszej parafii, ksiê-
dzem Stanis³awem Rawskim.
Przygotowania trwa³y kilka
miesiêcy. Kaplica zosta³a
ostatecznie otwarta w 2003 r.
Ratujemy dzieci, wykorzystu-
j¹c najlepsz¹ wiedzê i sprzêt.
Wielu pacjentom i ich rodzi-
com jednak potrzebne jest
wsparcie duchowe.

Rocznie w szpitalu przeby-
wa ponad 13 tys. ma³ych pa-
cjentów, a w przychodni oko-
³o 100 tysiêcy uzyskuje pora-
dy specjalistyczne. To du¿o,
ale bynajmniej nie pokrywa to

potrzeb - ta jedyna po naszej
stronie Wis³y specjalistyczna
przychodnia dla dzieci boryka
siê z takimi samymi problema-
mi, jak pozosta³e - zbyt niskie
limity przyjêæ pacjentów, na-
rzucone przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Pó³roczny limit

dla tego szpitala to 15 mln z³.
W tym roku zosta³ ju¿ przekro-
czony o 680 tys., które raczej
trudno bêdzie odzyskaæ.

Ca³odobowej pomocy
udziela jedyny w wojewódz-
twie dzieciêcy szpitalny od-
dzia³ ratunkowy. W pierw-
szym roku jego istnienia (po-
wsta³ w styczniu 2003) przy-
jêto tu 30 tys. pacjentów, a na
koniec wrzeœnia br. by³o ich
ju¿ 22 tys. wiêc pewnie - jak
mówi dyr. Chêciñski - ten rok
zamknie siê liczb¹ ok. 50 tys.
Tu, na szczêœcie dla pacjen-
tów, nie ma limitu.  To tym
bardziej wa¿ne, ¿e od kwiet-
nia nie ma ostrych dy¿urów.
Pacjenci w nag³ych przypad-

kach przyjmowani s¹ w³aœnie
przez SOR.

O poziomie szpitala œwiad-
czy tak¿e certyfikat ISO, czyli
potwierdzenie wysokiej jako-
œci us³ug, który Niek³añska
uzyska³a w czerwcu br. Tê
wysok¹ jakoœæ doceniaj¹ tak-

¿e pacjenci (a raczej ich opie-
kunowie). Od 5 lat liczba
skarg, które s¹ du¿ym proble-
mem wiêkszoœci szpitali, nie
tylko warszawskich, jest na
podobnym poziomie - jedna
miesiêcznie. To naprawdê
ma³o. A warto dodaæ, ¿e czê-
sto nie dotycz¹ one spraw
medycznych, ale np. niew³a-
œciwego zachowania portiera.

Na jakoœæ us³ug medycz-
nych - nie brzmi to wprawdzie
najlepiej, ale tak siê nazywa -
maj¹ niew¹tpliwy wp³yw wa-
runki, w jakich s¹ one wyko-
nywane.

Do koñca lat 90. pod wzglê-
dem remontów i modernizacji
w szpitalu panowa³ wyraŸny
zastój. Dopiero teraz wszyst-
ko ruszy³o. Wymiany i ocieple-
nia doczeka³y siê ponad 40-
letnie dachy, wszystkie okna
wymieniono ju¿ na ciep³e i no-
woczesne plastiki. Kolejno re-
montowane s¹ oddzia³y. W tym
roku koñczy siê remont przy-
chodni, a przedsiêwziêcie to
niebagatelne - ponad 1000 m2!
W przysz³ym roku planowany
jest te¿ kompleksowy remont
SOR.

Pieni¹dze na ten cel po-
chodz¹ od samorz¹du woje-
wództwa mazowieckiego, któ-
remu podlega szpital. Nie bez
znaczenia s¹ tak¿e œrodki z
Unii Europejskiej. Przez ostat-
nie dwa lata szpital dosta³ 5
mln z³ z tego w³aœnie Ÿród³a
na sprzêt. Dosta³, dziêki do-
brze przygotowanemu wnio-
skowi o dotacjê, a w³aœnie z
powodu rozmaitych b³êdów
wiele innych placówek traci tê
szansê. Wniosek szpitala przy
Niek³añskiej eksperci uznali
za jeden z najlepszych w wo-
jewództwie! To dziêki tym pie-
ni¹dzom kupiono m.in. rent-

dokoñczenie ze str. 1

gen stacjonarny i przenoœny,
wiele sprzêtu anestezjologicz-
nego. W roku 2004 szpital
wypracowa³ nawet zysk - 1
mln z³. Dziêki temu dosta³ do-
tacje od ministra zdrowia dla
jednostki nie zad³u¿onej - 1,3
mln z³. Spad³y jak z nieba -
dziêki temu kupili tomograf
komputerowy i uda³o siê do-
koñczyæ komputeryzacjê szpi-
tala. Dziêki temu praktycznie
przesta³ istnieæ problem doku-
mentacji pacjentów - wszyst-
ko jest zapisane elektronicz-
nie i jednym klikniêciem mo¿-
na odtworzyæ ca³¹ historiê
choroby.

- Gdy rozpocz¹³em tu pra-
cê, ponad 4 lat temu - mówi
dyrektor Pawe³ Chêciñski -
mia³em ju¿ spore doœwiadcze-
nie, nabyte  podczas 11-letniej
pracy w szpitalu kolejowym w
Miêdzylesiu. Wprowadzi³em
wiele zmian, prowadz¹cych
do oszczêdnoœci. To zmiany
organizacyjne.

Przede wszystkim zlikwido-
waliœmy trzy poradnie nasze-
go szpitala, które od lat istnia-
³y, zupe³nie niepotrzebnie,
pod drugiej stronie Wis³y. Te-
raz ca³a dzia³alnoœæ skupia siê
w samym szpitalu. Wprowa-
dziliœmy kontrolê zakupów,
rozwa¿aj¹c po kolei ich celo-
woœæ. Wprowadziliœmy
oszczêdnoœci energii. £¹cznie
da³o to w skali roku 1,5 mln
z³otych mniej. W liczbach bez-
wzglêdnych jest to odpowied-
nio 10,5 i 9 mln z³ rocznie. I
ten poziom, mimo wzrostu
cen, udaje siê utrzymaæ. Na
pewno pomaga mi tak¿e wie-
dza mened¿erska, któr¹ po-
g³êbi³em na studiach podyplo-
mowych, w wyniku których
uzyska³em certyfikat MBA
(Master of Bussines Admini-
stration), jeden z najbardziej
licz¹cych siê w miêdzynarodo-
wym biznesie.

Niestety, w tym roku jeste-
œmy trochê zad³u¿eni. W ub.
roku mieliœmy obiecan¹ dota-
cjê unijn¹. Z t¹ perspektyw¹
rozpoczêliœmy remont labora-
torium. Tymczasem w czerw-
cu okaza³o siê, ¿e dotacji nie
dostaniemy, bo zmieni³y siê
zasady. Za remont trzeba by³o
zap³aciæ z bud¿etu szpitala - te
800 tys. jest praktycznie nie do
odrobienia w krótkim czasie.

- Od 5 lat mieszkam na Pra-
dze Pó³noc, przy Wileñskiej. Z
t¹ dzielnic¹ postanowi³em siê
zwi¹zaæ na sta³e. Dlatego, po
d³ugim zastanowieniu, zdecy-
dowa³em siê kandydowaæ z
listy Platformy Obywatelskiej
do rady dzielnicy. Myœlê, ¿e
wiele z tego, co umiem, mo¿e
siê przydaæ w samorz¹dzie. O
wszystkim jednak zadecyduj¹
wyborcy.

(T)

Przychodnia Lekarska

Warszawa, ul. Kijowska 11 (róg ul. Markowskiej)

Informacje i zapisy: tel. 022 618-56-46

lub 022 818-03-49 oraz osobiœcie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szanowna Pani!

To og³oszenie jest zaproszeniem na

BEZP£ATNE

BADANIE MAMMOGRAFICZNE

Nie zwlekaj, zbadaj siê!

Od tej decyzji mo¿e zale¿eæ Twoje zdrowie i ¿ycie!

- badania wykonywane s¹ w ramach Programu

  Promocji Zdrowia na podstawie umowy

  z Narodowym Funduszem Zdrowia

- oferta dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat

Ponadto BEZP£ATNIE oferujemy tak¿e:

   badania cytologiczne (dotyczy kobiet w wieku 25-59 lat)

   badania cholesterolu (dotyczy osób w wieku 35-55 lat)
•
•

Boje o zabytki
Doczekawszy do „spraw

ró¿nych”, mog³em wreszcie
radnym powiedzieæ, ¿e jedy-
ne racjonalne, stosunkowo
tanie i efektowne dla Muzeum
Pragi miejsce to ul. Targowa
52. Na zapleczu tej kamieni-
cy znajduje siê ¿ydowski  Dom
Modlitwy, który cudem ocala³
i zachowa³ swoje polichromie.
Kamienica jest zabytkiem i ten
barak jest zabytkiem - na oby-
dwa obiekty miasto musi ³o¿yæ
pieni¹dze. To miejsce po³o¿o-
ne jest w centrum starej Pra-
gi: zewsz¹d ³atwo tu dojœæ, a
ciekawe obiekty s¹ jedne obok
drugich - od planowanej syna-
gogi na ul. Szerokiej, ca³y
kompleks teatru
„Baj”, Bazar Ró-
¿yckiego, Ko-
neser. Wszyst-
ko to mog¹
obejrzeæ grupy,
spaceruj¹ce po
starej Pradze.
W ten szlak w
sposób natural-
ny wpisuje siê
Muzeum Pragi.
Tu mo¿na po-
kazaæ rzeczy,
które nie maj¹
du¿ej wartoœci
h istorycznej ,
ale maj¹
ogromn¹ war-
toœæ sentymentaln¹, np. sta-
re, postrzelane tabliczki z na-
zwami ulic, czy pami¹tki typu
izolatory ze starych budyn-
ków.

Sesja zakoñczy³a siê moj¹
sentymentaln¹ opowieœci¹, ¿e
w tym miejscu muzeum Pragi
ma sens. Pointa by³a taka: na
adaptacje kompleksu na Tar-
gowej miasto zapreliminowa-
³o 30 mln z³otych, 3 mln z³ na
opracowanie dokumentacji.
Nie trzeba przeszkadzaæ w³a-
dzom Warszawy w wydawa-
niu pieniêdzy na Pragê. Trze-
ba staraæ siê wydawaæ te pie-
ni¹dze na takie miejsce, które
bêdzie mo¿na ³adnie pokazaæ
i które bêdzie Pradze s³u¿yæ.
Uwa¿am, ¿e radnym ³atwo by-
³oby znaleŸæ inn¹ ogólno-
miejsk¹ funkcjê dla obiektu
przy ul. Strzeleckiej i uratowaæ
ten budynek. Mog³aby tu mieæ
siedzibê filia Biura Konserwa-
tora.

- W sierpniu przedstawili-
œmy propozycjê  Stowarzy-
szenia Monopol Warszaw-
ski, dotycz¹c¹ uratowania
WWW Koneser. Czy dziœ je-
steœmy bli¿ej realizacji tego
projektu?

- Nic siê nie zmieni³o. Ko-
neser nie ma nowego inwe-
stora ani w³aœciciela. Nie jest
wiêc „bli¿ej”, ale mo¿e „lepiej”.
Naczelny architekt  miasta,
in¿. Micha³ Borowski wyda³
decyzjê - jako za³¹cznik do
warunków przetargu - ¿e tyl-
ko 40% powierzchni mo¿e byæ
przeznaczone na zabudowê
œciœle komercyjn¹, dewelo-
persk¹, wielkokubaturow¹
(uwzglêdniaj¹c proporcje tego
miejsca - do 6 kondygnacji,
mniej wiêcej tak, jak po dru-

dokoñczenie ze str. 1 giej stronie u. Bia³ostockiej).
Przetarg pokaza³ minimalne
zainteresowanie dewelope-
rów tym miejscem. Lokaliza-
cja wymaga zamro¿enia du-
¿ych pieniêdzy i „boksowania
siê” z konserwatorem, wpisa-
nia siê we wspomniane ogra-
niczenia z kubatur¹. Og³oszo-
no kolejny przetarg, który ma
zakoñczyæ siê 20 paŸdzierni-
ka. Cenê wywo³awcza podnie-
siono o parê milionów.

Nieustannie namawiamy
w³adze Warszawy, by miasto
zaanga¿owa³o siê w rewitali-
zacjê Konesera. Ostatnio mia-
sto wydelegowa³o przedstawi-
cieli Biura Teatru, by na miej-
scu zapoznali siê z sytuacj¹ i

podpowiedzieli prezydentowi,
czy miasto powinno teren Ko-
nesera kupiæ z przeznacze-
niem na cele kulturalne, ogól-
nomiejskie i praskie. Uzyska-
³em informacjê, ¿e po zakoñ-
czeniu procesu przetargowe-
go, miasto, byæ mo¿e, skorzy-
sta z prawa pierwokupu tere-
nu Konesera. Przyst¹pienie
prezydenta Warszawy do gry
daje szansê na to, by dzia³a-
j¹ce na terenie Konesera in-
stytucje kulturalne mog³y pla-
nowaæ sw¹ dzia³alnoœæ na
d³u¿ej ni¿ na miesi¹c. Dla mia-
sta, nasza dzia³alnoœæ to go-
towy kawa³ek wysokiej kultu-
ry, s³u¿¹cy presti¿owi Warsza-
wy, a tak¿e poligon doœwiad-
czalny, jak z dobrym skutkiem
wydawaæ pieni¹dze dzielnico-
we, miejskie i europejskie.

- Jest wiêc nadzieja na re-
alizacjê waszego projektu...

- Niestety, urzêdnicy odk³a-
daj¹ podejmowanie decyzji, a
nawet rozmów z nami. Jako
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Pra-
skich prosiliœmy o spotkanie z
prezydentem miasta. Odpo-
wiedziano nam, ¿e najbli¿szy
termin to listopad.

Zofia Kochan

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Prawnik
przyjazny ludziom

Kancelaria Prawna
Legis Media
ul. Kondratowicza 37
lok. 202, II p.

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

ul. Szymanowskiego 8, tel. 022 619-19-16, 601-360-110

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO

SP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY

MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

„Specja³ Wiejski”, znakomi-
cie rozwijaj¹ca siê sieæ skle-
pów z wyrobami gospodarski-
mi wed³ug dawnych receptur,
starannie kontrolowanymi w
najlepszych laboratoriach,
wzbogaci³ swoj¹ jesienn¹
ofertê o now¹ liniê produktów:
domowe, staroœwieckie prze-
twory z owoców. To prawdzi-
we skarby, mieni¹ce siê bar-
wami purpury rubinów, mio-
dowych topazów czy jagodo-
wych ametystów, nies³ycha-
nie aromatyczne konfitury z
malin, wiœni, truskawek, po-
wid³a œliwkowe a tak¿e, po-
lecane przez lekarzy dla ma-
³ych dzieci i tych, którzy du¿o
pracuj¹ przy komputerze
przetwory z jagód: pyszny
mus jagodowy i ca³e jagody
w syropie.

Oferta obejmuje tak¿e ja-
rzêbinê do herbaty, borówki
z cynamonem lub z gruszk¹,
¿urawinê z jab³kiem oraz wie-
le innych prawdziwie domo-
wych przysmaków przygoto-
wanych œciœle wedle domo-
wych receptur, bez ¿elfixów,
konserwantów i sztucznych
barwników.

Chodzi o to, by zatrzymaæ
w zdrowym, pysznym produk-
cie jak najwiêcej witamin i mi-
kroelementów ale tak¿e – by
od¿y³y wspomnienia dzieciñ-
stwa naszego czy naszych
babæ...  przepiêkny zapach
dojrza³ych malin, delikatny i
s³odki, miesza siê ze s³oñcem
za oknem, wype³nia ca³y dom,
ca³¹ wyobraŸniê przypomina-
j¹c o minionym lecie, o mali-

Jesieñ pachnie
konfitur¹

nowym chruœniaku, o praco-
witych rêkach kochanej babu-
ni, która skrzêtnie zape³nia³a
s³oiczkami stare, drewniane
pó³ki w spi¿arni... A ka¿dy s³o-
iczek w „Specjale” jest schlud-
nie podpisany, obdarzony ko-
lejnym numerkiem by wiado-
mo choæby, które konfitury s¹
z tych wczeœniejszych wiœni a
które – te bli¿ej jesieni.

D¿emy nawet bardzo do-
brych marek maj¹ wyraŸnie
napisane, ile owoców wcho-
dzi na ile gotowego produk-
tu. Tylko te z „wy¿szej pó³ki”
chwal¹ ¿e z a¿ 50 g œwie¿ych
owoców uzyskano 100 goto-
wego produktu. To jednak
oznacza, ¿e z owoców nie
odparowano ani kropli wody
(!) oraz, ¿e dodano do nich
drugie tyle... w³aœnie, czego?!

Jeœli kiedykolwiek robiliœcie
prawdziwy, staroœwiecki
d¿em, bez tych wszystkich „fi-
xów” i buraczanego przecie-
ru wiecie, jak bardzo przetwo-
ry odparowuj¹ podczas przy-
gotowañ, jak zmniejszaj¹
swoj¹ wagê i objêtoœæ. O to
w³aœnie chodzi, ¿eby pozbyæ
siê wody, by pozostawiæ inten-
sywny, bogaty smak, piêkny
aromat rozgrzanych s³oñcem
owoców. Dodatek rozs¹dnej
iloœci cukru jest konieczny, by
d¿em czy konfitury mo¿na
by³o przechowaæ w doskona-
³ej kondycji przez kilka miesiê-
cy czy jeszcze d³u¿ej.

Tu, w Specjale Wiejskim,
gwarantuj¹ zupe³nie inne pro-
porcje: ze 150 -  300g owoców
po dodaniu cukru (i tylko cukru!)

Szanowni Pañstwo,
W niniejszym artykule

chcia³bym poœrednio nawi¹-
zaæ do sytuacji, z któr¹ ka¿-
dy z mieszkañców Warszawy
ma do czynienia na co dzieñ.

Po wejœciu naszego kraju
do Unii Europejskiej liczba
samochodów sprowadzo-
nych z zagranicy wzros³a
ogromnie. Ogromn¹ czêœæ z
nich stanowi³y samochody
starsze, za które nale¿a³o
uiœciæ podatek akcyzowy, w
ocenie wiêkszoœci z nas, ca-
³kowicie bezpodstawnie (acz-
kolwiek zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym prawem).

W chwili obecnej kwestia
nienale¿nego poboru podat-
ku akcyzowego znajduje siê
w Europejskim Trybunale
Sprawiedliwoœci, którego
przedstawiciele wielokrotnie
sygnalizowali kierunek spo-
dziewanego orzeczenia w tej
sprawie. Spodziewana za
oko³o dwa miesi¹ce decyzja
sêdziów bêdzie raczej nieko-
rzystna dla bud¿etu Pañ-
stwa, na tej podstawie
wszystkie osoby, które spro-
wadzi³y samochody z krajów
Unii Europejskiej po dniu 1
maja 2004 r. bêd¹ mog³y

ubiegaæ siê o zwrot zap³aco-
nego podatku.

Trybuna³ wychodzi bowiem
z za³o¿enia, i¿ nie mo¿na dys-
kryminowaæ importerów samo-
chodów ze wzglêdu na wiek
czy okres u¿ytkowania dane-
go auta, a wszystkie obci¹¿e-
nia powinny byæ takie same.

Nie jest do koñca wiadome,
w jaki sposób bêdzie mo¿na
ubiegaæ siê o zwrot tego podat-
ku, jednak¿e prawie pewnym
jest to, ¿e mo¿e staæ siê to
skomplikowane. Kancelaria
Prawna Legis Media przygo-
towuje obecnie specjaln¹
us³ugê dla wszystkich osób,
które bêd¹ chcia³y ubiegaæ
siê o odzyskanie swoich pie-
niêdzy. Przy naszej pomocy
bêdzie mo¿na ³atwo ten poda-
tek odzyskaæ, oczywiœcie tylko
wtedy gdy orzeczenie Europej-
skiego Trybuna³u Sprawiedli-
woœci pozwoli na takie dzia³a-
nia. O dalszych postêpach w tej
sprawie bêdziemy Pañstwa na
bie¿¹co informowaæ.

Wszelkie pytania i proble-
my w tej i innych sprawach
mo¿na zg³aszaæ telefonicznie
na numer 022 884 84 00 lub
502 535 361 lub za poœrednic-
twem poczty elektronicznej na
adres legismedia@legismedia.pl

Piotr KaŸmirski

Kancelaria Prawna

Legis Media

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
Radoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37

- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Tarchomin,
ul. Œwiderska 100/20

(wejœcie od ul. Æmielowskiej),
tel.: 022 670 37 93

pon.-pt. 10 - 19,  sob. 8 - 15

 ¯oliborz,
ul. Feliñskiego 52
(przy pl. Wilsona)

pon.-pt.  8 – 20,  sob. 8 - 15
Kabaty,

ul. W¹wozowa 36 paw.28
(teren bazarku),

tel.: 022 648 32 72
pon.-pt.  8 – 20,  sob. 8 - 15

Œródmieœcie,
ul. Polna 13 paw. 48

(bazar Polna),
tel.: 022 825 67 86 w.135

pon.-pt. 11 – 19,  sob. 9 - 16

S³u¿ew,
ul. Wa³brzyska 11, lok. 2,

(CH Land),
tel.: 022 549 90 08

pon.-pt.  10 – 20,  sob. 10 - 18

sklepik wspó³pracuj¹cy z nami
Sadyba, ul. Konstanciñska 3,

tel.: 022 858 36 14
pon.-pt.  9 – 19,  sob. 9 - 15
www.specjalwiejski.pl

i tradycyjnym sma¿eniu konfi-
tur czy powide³ wychodzi 200
g skarbów w s³oiczku. Wszyst-
ko odbywa siê pod œcis³ym
nadzorem specjalistów z czy-
œciutkiej, posiadaj¹cej certyfi-
katy ISO 9001 i HACCP prze-
twórni, po³o¿onej w malowni-
czych Borach Tucholskich.

Przetwory „Specja³u Wiej-
skiego”, bezpieczne nawet
dla malutkich dzieci i osób
starszych, zdrowe, pyszne,
wybornie smakuj¹ na grzan-
ce, chrupi¹cej bu³eczce czy
jako dodatek do popo³udnio-
wej herbatki. Dlatego na je-
sienne pluchy i zimowe ch³o-
dy warto mieæ kilka s³oiczków
w zapasie...

Zapraszamy do naszych
sklepików w Warszawie:

Okiem drogowca

Stracone szanse

Projekt warszawskiej Trasy
N-S (S-7) opracowany zosta³
w latach 60. Wtedy tereny, na
których zlokalizowano trasê,
w wiêkszoœci nale¿a³y do
PGR-ów czy drobnych w³aœci-
cieli i nikt 40 lat temu nie my-
œla³, ¿e powstan¹ tam jakie-
kolwiek bloki. Rzeczywistoœæ
uleg³a jednak zmianie. Dziœ
Ochota, Bemowo, ¯oliborz to
œrodki aglomeracji - centrum
prawie 2 mln metropolii. B³ê-
dem jest prowadzanie tras
ekspresowych do miasta -
powinny znajdowaæ siê na
krañcach miasta z systemem
dróg rozprowadzaj¹cych w
kierunku centrum i na trasy
wylotowe. Obwodnica oko³o-
miejska musi dawaæ mo¿li-
woœæ miniêcia stolicy bez ko-
niecznoœci wjazdu do miasta.

Obecne analizy drogowe
wskazuj¹, ¿e drogami eks-

Coraz czêœciej dochodzê do wniosku, ¿e gdyby zamo¿-
noœæ pañstwa mierzyæ wartoœci¹ przygotowanych planów

i koncepcji do realizacji, to bylibyœmy w œwiatowej czo-
³ówce. Analizy, wizje, akcje - sumiennie nag³aœniane ini-

cjatywy, a w oddali jedno wielkie nic ...
presowymi, które zlokalizo-
wane zostan¹ praktycznie w
centrum Warszawy S-7 (SN-
S) S-8, w ci¹gu doby tylko w
jednym kierunku porusza³o
siê bêdzie ponad 100 tys.
pojazdów na drogach.

Gdy wybudowano Most
Œwiêtokrzyski, w „nieboszcz-
ce” Gminie Centrum opraco-
wano trasê przelotow¹
³¹cz¹c¹ most z ul. Kijowsk¹

odci¹¿aj¹c¹ w ruchu ul. Tar-
gow¹. Do dnia dzisiejszego
Most Œwiêtokrzyski nie jest
w³¹czony bezkolizyjnie do ul.
Œwiêtokrzyskiej. Niestety,
podobnie jak wiêkszoœæ pla-
nów, tak niezbêdna rozbudo-
wa trasy Mostu Œwiêtokrzy-
skiego pozostaje pobo¿nym
¿yczeniem.

Z prasy warszawskiej co i
rusz dowiadujemy siê kolejnych
próbach rozpoczêcia budowy
Mostu Pó³nocnego. Dziwne, ¿e
nie pojawiaj¹ siê informacje o
stanie wykupów gruntów pod
budowê Trasy i Mostu Pó³noc-
nego. Trzeba zdaæ sobie spra-
wê, ¿e ¿adna inwestycja dro-
gowa nie ruszy bez wczeœniej-
szego wykupienia gruntów.
Dlatego radzê zacz¹æ od tego
miejsca, abyœmy za kolejne 4
lata nie znajdowali siê nadal w
tym samym punkcie.

Roman Lulis

Sztuka i s³u¿ba
13 paŸdziernika w Teatrze „Rampa” odbêdzie siê pre-

miera sztuki, opartej na motywach dramatu Karola Wojty-
³y „Brat naszego Boga” i poezji ks. Jana Twardowskiego.

Tytu³owy bohater, Adam
Chmielowski, by³ uczestni-
kiem Powstania Styczniowe-
go, artyst¹ malarzem. Zerwa³

ze sztuk¹, by poœwiêciæ ¿ycie
s³u¿bie ludziom bezdomnym,
chorym, nêdzarzom. Przy-
wdzia³ habit jako brat Albert,
za³o¿y³ Zgromadzenia Braci
Albertynów i Sióstr Albertynek.

Dla mnie ta postaæ mia³a
znaczenie decyduj¹ce, po-
niewa¿ w okresie mojego
w³asnego odchodzenia od
sztuki, literatury i od teatru
znalaz³em w nim szczególne
duchowe oparcie i wzór rady-
kalnego wyboru drogi powo-
³ania - wspomina Jan Pawe³
II w „Autobiografii”. Istnieje
wiêc jakiœ intymny, duchowy
zwi¹zek autora ze swoim bo-
haterem: malarz Adam, mo¿e
aktor Karol?

Muzykê do przedstawienia w
„Rampie” napisa³ Zygmunt Ko-
nieczny, scenariusz Jan Pro-
chyra i Pawe³ Aigner (tak¿e in-
scenizacja i re¿yseria). W po-
staæ tytu³owego bohatera wcie-
li³ siê Mieczys³aw Morañski.

Pawe³ Aigner podkreœla, ¿e
jest to dramat o powo³aniu i
ofierze; bardzo szczera wy-
powiedŸ cz³owieka teatru,
który ma prawdziwy dylemat,
jest wewnêtrznie rozdarty.
Szuka drogi dla siebie.

Szczególnie zainteresowa³
twórców drugi akt dramatu  -
co siê dzieje we wnêtrzu
g³ównego bohatera. Drugim
bohaterem jest t³um, który to-
warzyszy Bratu w pracowni,
ogrzewalni i na ulicy. Niesa-
mowity kontekst stanowi mu-
zyka. Z wy³onionych droga
castingu aktorów powsta³ je-
dyny w Polsce chór, œpiewa-
j¹cy muzykê nierozrywkow¹.

Dyrygent Marcin G³uch re-
komenduje: dzie³o niesamo-
wite, przepiêkne, trudne.

 Wszystkich, którym bliska
jest taka sztuka, zaprasza Te-
atr Rampa, ul. Ko³owa 20, tel
022 679 89 76, 022 67905 35.

K.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe
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BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43

(Targówek), czynne 10 - 18

Tel. 407-84-27,
kom. 0601-160-938

Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji

ul. Œwiatowida 18
14 paŸdziernika godz. 11 i 12

Pantomima

21 paŸdziernika godz. 11 i 12

Magiczne s³owa

Rezerwacja tel. 811-60-14
www.studioanimacji.pl

sponsor;
m.st. Warszawa

Ka¿da g³upota, ka¿dy od-
ruch gwa³tu na swobodach
obywatelskich rodzi jednak
wczeœniej  czy póŸniej skutek
odwrotny od zamierzonego.
Dlatego dziœ ¿yjemy w zupe³nie
innym œwiecie.

Jedynie s³uszna w³adza
Kiedyœ funkcjonowa³a opinia, jak to w minionej epoce je-

dynie s³usznej w³adzy rodzi³y siê decyzje o takiej czy innej
inwestycji o wa¿nym znaczeniu dla spo³eczeñstwa. Rzeko-
mo œlepy traf i palec po omacku skierowany na jakieœ miej-
sce na mapie wysoko postawionego decydenta by³ wyrocz-
ni¹ o dalszych losach czyjejœ w³asnoœci. Tak powstawa³y
osiedla na czarnoziemie, w strefach zalewowych, zak³ady w
œrodku puszczy. Pukanie w czo³o nale¿a³o zostawiæ sobie na
wieczory spêdzane w domu przed ekranem telewizora, z któ-
rego lecia³y jedynie s³uszne wiadomoœci epoki wszechobec-
nej propagandy sukcesu. Do nowego szybko siê przyzwycza-
jamy, zw³aszcza, jeœli gwarantuje nam wiêksze swobody, a
z³e szybko ulatuje i zaciera siê w niebycie. Pamiêæ o pó³kach
sklepowych z octem, zdobywanym i przynoszonym w aureoli
zwyciêzcy wianuszku 10 rolek papieru toaletowego staje siê
bajk¹, w któr¹ nie chc¹ wierzyæ nasze dzieci.

Doœwiadczenia zwi¹zane z
przekszta³caniem œrodowiska w
ca³ej Europie zrodzi³y zalecenia
dla pañstw cz³onkowskich odno-
œnie sposobu myœlenia i realiza-
cji pomys³ów, zw³aszcza tych,
które w znacz¹cy sposób mog¹
mieæ wp³yw na otoczenie miesz-
kañców. Prawo europejskie za-
jê³o siê kwesti¹ unikania konflik-
tów rodz¹cych siê, gdy w funk-
cjonuj¹cy organizm miasta czy
wsi, a nawet osiedla wkrada siê
coœ burz¹cego dotychczasowy
porz¹dek. Z ka¿d¹ inwestycj¹
zwi¹zany jest konflikt interesów.
Zwykle obok zwolenników poja-
wiaj¹ siê przeciwnicy. I tu wkra-
czaj¹ przepisy unijne, daj¹ce za-
interesowanym mo¿liwoœæ uzy-
skania wyczerpuj¹cych odpo-
wiedzi na nurtuj¹ce ich w¹tpli-
woœci - odpowiedzi opartych na
naukowych przes³ankach.

Jeœli chcemy zrealizowaæ
jak¹œ znacz¹c¹ dla œrodowiska
inwestycjê, musimy sobie zda-
waæ sprawê, ¿e naszym obo-
wi¹zkiem jest zaprosiæ zainte-
resowanych mieszkañców do
dialogu. Powinniœmy wyposa-
¿yæ siê w kilka wariantów reali-
zacji naszego pomys³u, opraco-
waæ analizy ekonomiczne i
przygotowaæ publiczn¹ debatê
nad mo¿liwymi koncepcjami
tak, aby spo³eczeñstwo mog³o

uzyskaæ pe³niê wiedzy o na-
szych zamiarach, o mo¿liwych
uci¹¿liwoœciach, skutkach p³y-
n¹cych z pojawienia siê auto-
strady, zak³adu. Argumentem
za jedynie s³usznym pomys³em
nie mo¿e byæ brak czasu. Taka
debata daje szansê na wybór
najmniej kontrowersyjnego wa-
riantu realizacji inwestycji, po-
zwoli unikn¹æ protestów, a spo-
³eczeñstwu pozwoli uczestni-
czyæ w etapie przygotowania
budowy. Wspólny wybór wa-
riantu daje szansê na zawarcie
kompromisu, pewnego rodzaju
umowy spo³ecznej, uwzglêd-
niaj¹cej realia lokalne. Zgodnie
z zaleceniami unijnymi, War-
szawa powinna rozwi¹zaæ pro-
blem oczyszczania œcieków do
2010 roku. Dodatkowo wisi nad
nami kwestia osadów œcieko-
wych, których nie mo¿na zago-
spodarowaæ poprzez kompo-
stowanie, a sk³adowanie nie
jest naszym marzeniem.

Oczyszczalnia œcieków „Czaj-
ki” spêdza sen z powiek miesz-
kañcom Bia³o³êki od wczesnych
lat dziewiêædziesi¹tych. Ju¿
wówczas pojawia³y siê interwen-
cje odnoœnie fetorów. Choæ za-
k³ad ten ukryto skrzêtnie przed
okiem przypadkowego goœcia w
lesie, to efekt dzia³ania tego za-
k³adu niestety by³ odczuwalny -
nie pozwala³ wietrzyæ domostw
ze wzglêdu na cyklicznie poja-
wiaj¹cy siê nie do zniesienia fe-
tor. Wiêcej, paradoksem Bia³o³ê-
ki by³o to, ¿e wyposa¿ona w
oczyszczalniê œcieków dzielnica
jeszcze do niedawna wszystkie
swoje nieczystoœci spuszcza³a
do królowej polskich rzek - Wi-
s³y. Nic wiêc dziwnego, ¿e „Czaj-
ki” sta³y siê z czasem Ÿród³em
napiêæ spo³ecznych. Dziœ naro-
s³y konflikt nie da siê sp³awiæ  jak
woda z wc. Mieszkañcy doma-
gaj¹ siê traktowania po partner-
sku, w myœl intencji unijnego po-
mys³odawcy nowych regu³ gry w
procesie inwestycyjnym. Trzeba
tu nadmieniæ, ¿e w tzw. miêdzy-
czasie wokó³ „Czajek” wyros³y
osiedla mieszkaniowe, pobliska
Choszczówka sta³a siê repre-
zentacyjn¹ czêœci¹ dzielnicy ze
wspania³ymi rezydencjami. Kil-
kaset metrów od p³otu pojawi³y
siê blokowiska. Tu nie wystarczy
wola wykupu gruntów pod 300-
metrow¹ strefê ochronn¹ - takiej
strefy po prostu ju¿ nie ma. Za-

pewnienia ze strony inwestora,
¿e uci¹¿liwoœci zak³adu po jego
modernizacji ogranicz¹ siê do
terenu tego¿ zak³adu nikogo ju¿
nie zadowalaj¹ - zapachowi nie
mo¿na bowiem nakazaæ, by siê
zatrzyma³. Ludzie protestuj¹ nie
przeciw modernizacji zak³adu,
lecz przeciwko sposobowi narzu-
cania jedynie s³usznego pomy-
s³u. W³adze licz¹ na olbrzymie
œrodki z Unii- mieszkañcy na
sprawiedliwoœæ, której byæ mo¿e
poszukaj¹ tak¿e w Unii. Eskala-
cja konfliktu trwa. Temat „Czajek”
to ju¿ nawet nie tylko problema-
tyka oczyszczania œcieków.
Ostatnio, gdy nawiedzi³em urz¹d
dzielnicy, podszed³ do mnie star-
szy pan z pytaniem o to, czy tu-
taj œmierdzi. Zapragn¹³ sobie ku-
piæ mieszkanie w Tarchominie, a
kryterium trafnego wyboru sta³
siê fetor warszawskich œcieków,
oby nie zdwojony po projektowa-
nej rozbudowie oczyszczalni.
Oczyszczalnia musi jednak byæ
zmodernizowana, a problem
osadów poœciekowych pilnie roz-
wi¹zany dla dobra wszystkich
warszawiaków.

Dziœ ¿yjemy, mam jednak
nadziejê, w zupe³nie innym
œwiecie...

Jacek Kaznowski

Platforma Obywatelska

www.jacekkaznowski.pl

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

tel. (022) 679 84 69, 743 87 10

11 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny.
Wstêp: 8 z³.

15 paŸdziernika (niedziela) godz. 17 - Micha³ Adamczyk
„Morze w akwareli” - akwarela.

18 paŸdziernika (œroda) - godz. 16 - Spotkanie Ko³a Sybi-
raków, godz. 18 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a
Nr 5, godz. 18.30 - Wybory do Rady Osiedla Zacisze.

21-22 paŸdziernika (sobota-niedziela) - Mazowieckie
Warsztaty Kapelmistrzów.

24 paŸdziernika (wtorek) godz. 17 - Warsztaty literackie

Prowadzi Zbigniew Jarzyna (poeta i dramaturg). Spotkanie adre-
sowane jest do wszystkich pisz¹cych poetów. Wstêp wolny.

25 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny.
Wstêp: 8 z³.

31 paŸdziernika (wtorek) godz. 17 - Warsztaty recytator-
skie dla doros³ych. Prowadzi Barbara Kobrzyñska (aktorka).
Praca nad tekstem mówionym i poprawnoœci¹ mówienia w
jêzyku ojczystym. Wstêp wolny.

Wkrótce po zaniechaniu
walk Niemcy wezwali miesz-
kañców do opuszczenia mia-
sta i stawienia siê mê¿czyzn
od 16 do 65 lat, w okreœlonych
punktach zbornych. Tylko nie-
liczni mieszkañcy Pragi us³u-
chali wezwania, tote¿ rozpo-
czê³a siê si³owa deportacja.
Trwa³a do czasu zdobycia
Pragi przez oddzia³y radziec-
kie i Wojska Polskiego, tj. do
14 wrzeœnia.

 15 wrzeœnia, wyznaczony
na komendanta miasta gen.
Boles³aw Kieniewicz, wyda³
rozkaz, nakazuj¹cy rozwi¹za-
nie wszystkich organizacji
konspiracyjnych oraz stawie-
nie siê, w ci¹gu dwóch dni,
wszystkim dowódcom organi-
zacji podziemnych, pod
groŸb¹ s¹du polowego.

Pu³kownik Antoni ¯urowski
zdecydowa³ siê na spotkanie z
komendantem miasta. Wspomi-
na to tak: Nie groŸba s¹du po-
lowego sk³ania³a mnie do ujaw-
nienia siê, ale koniecznoœæ.
Wiedzia³em, ¿e trzeba coœ zro-
biæ, ratowaæ ludzi, którzy zostali
jeszcze na Pradze, a których tu
i ówdzie zaczêli aresztowaæ.

18 wrzeœnia dosz³o do spo-
tkania z gen. Boles³awem Kie-
niewiczem, a potem z gen.
Zygmuntem Berlingiem - do-
wódc¹ I Armii Wojska Polskie-
go. Na tym spotkaniu p³k
¯urowski zadeklarowa³ wst¹-
pienie pozosta³ych na Pradze
¿o³nierzy w szeregi Wojska
Polskiego. Domaga³ siê przy
tym, aby praskiemu Obwodo-
wi Armii Krajowej przypisaæ
nazwê 36. pp LA, który pod-
porz¹dkowany operacyjnie
dowódcy I Armii WP, weŸmie
udzia³ w walkach o Warszawê.

Wierz¹c w pomyœlne przyjê-
cie swojej propozycji, przygo-
towa³ odezwê do podleg³ych
mu ¿o³nierzy, aby wstêpowali
do Wojska Polskiego. Odezwa
zosta³a wydana. By³ to akt do-
brej woli, który mia³ przekonaæ
rozmówców, ¿e ma szczere
intencje, a odezwa stanowi
pierwszy krok do powo³ania
proponowanego 36.pp, które-

go sk³ad stanowiliby ¿o³nierze
i oficerowie Armii Krajowej.

Komendant V rejonu, pp³k
Zygmunt Bobrowski wyda³
rozkaz do podleg³ych dowód-
ców zgrupowañ, ¿eby w spo-
sób zorganizowany stawili siê
ze swymi ¿o³nierzami na
punkcie werbunkowym. Za-
³¹cznik do tego rozkazu za-
wiera³ wykaz oficerów i pod-
oficerów, przydzielonych do
nowo tworzonego pu³ku.

Zaczêto werbunek. Rozmo-
wy w sprawie powo³ania wy-
odrêbnionej jednostki nie
przybli¿a³y siê jednak do po-
myœlnego rozwi¹zania. Ode-
zwa p³k ¯urowskiego do pod-
leg³ych  ¿o³nierzy, wbrew jego
woli, zosta³a rozpropagowana
i og³oszona w prasie pod ty-
tu³em „Obwód Praga w ca³o-
œci w Wojsku Polskim” - w
wersji odbiegaj¹cej od orygi-
na³u, m.in. przypisuj¹cej goto-
woœæ podporz¹dkowania siê
Polskiemu Komitetowi Wy-
zwolenia Narodowego; by³aby
to decyzja polityczna, która nie
mieœci³a siê w zamiarze ko-
mendanta. By³ on ¿o³nierzem
konstytucyjnej armii, zaœ przy-
jêcie zwierzchnoœci PKWN
by³oby odstêpstwem od przy-
siêgi, z³o¿onej na wiernoœæ
rz¹dowi RP.

Odezwa p³k ¯urowskiego
kierowana by³a wy³¹cznie do
¿o³nierzy AK i powinna byæ im
przekazana do wiadomoœci po-
przez w³aœciwych dowódców.

Widz¹c, ¿e propozycja
utworzenia samodzielnej jed-
nostki wojskowej z³o¿onej z
¿o³nierzy AK Obwodu Praga,
zosta³a odrzucona - zrozu-
mia³, ¿e jest ju¿ swoim roz-
mówcom niepotrzebny, a pro-
wadzone rozmowy s¹ dzia³a-
niem na zw³okê i swoist¹ gr¹.
Ich plany by³y zupe³nie inne,
co potwierdzi³y najbli¿sze ty-
godnie. Postanowi³ przerwaæ
rozmowy. 25 wrzeœnia wys³a³
do gen. Berlinga list, w którym
m.in.  napisa³: Postanowi³em
udaæ siê do Warszawy, aby
zameldowaæ siê u swoich
prze³o¿onych po dalsze roz-
kazy. Decyzjê swoj¹ uzasad-
niam nastêpuj¹co:

Nie mogê z³amaæ przysiê-
gi, która na przestrzeni 5 lat
pracy konspiracyjnej zbyt sil-
nie zespoli³a nasze wysi³ki i
jest podstaw¹ dyscypliny woj-
skowej i wiary w naszych do-
wódców;

Nie zrozumiano mojej inten-
cji, której celem by³a wspó-
³praca dla szybkiego oswobo-
dzenia Warszawy wspólnymi
si³ami;

Nie zgodzono siê na moj¹
propozycjê wspó³pracy woj-

skowej, lecz narzucono mi
niemal si³¹, tak¹ treœæ odezwy,
jak¹ rozplakatowano na Pra-
dze. Ponadto, wykorzystano
tê odezwê do propagandy  w
prasie, na co wyraŸnie nie
zgadza³em siê w czasie roz-
mów w komendzie placu;

Maj¹c na uwadze wiarê w
to, ¿e dojdzie do uzgodnienia
pomiêdzy w³adz¹ naczeln¹
wojskow¹ Armii Krajowej a
Wojskiem Polskim, zw³aszcza
w osobie Pana genera³a, pro-
szê o niezaprzysiê¿anie do
czasu za³atwienia przez ko-
mendê G³ówn¹ Si³ Zbrojnych
w Kraju i zachowanie spoisto-
œci zarejestrowanych oddzia-
³ów AK pod dowództwem
pp³k. Bobrowskiego.

Proœby p³k. ¯urowskiego
nie wziêto pod uwagê, nie za-
chowano tak¿e spoistoœci od-
dzia³u pp³k. Bobrowskiego.

Nie maj¹c ¿adnej mo¿liwo-
œci przedostania siê za Wis³ê,
p³k ¯urowski przeniós³ siê do
Œwidra i tam 17 listopada zo-
sta³ aresztowany. 13 kwietnia
1945 roku, wyrokiem s¹du
wojskowego zosta³ skazany
na karê œmierci, zamienion¹ w
kolejnym procesie na 10 lat
pozbawienia wolnoœci.

W czasie  przewo¿enia
skazanych do wiêzienia we
Wronkach (by³ wœród nich p³k
¯urowski), na trasie pomiêdzy
Dêblinem a Garbatk¹, oddzia³
partyzancki por. Bernaciaka
zaatakowa³ transport i oswo-
bodzi³ przewo¿onych, m.in.
p³k. ¯urowskiego.

Autor tych wspomnieñ, p³k
Bohdan Zawolski, prezes za-
rz¹du Œrodowiska ̄ o³nierzy 6-
XXVI Obwodu AK Zwi¹zku
Powstañców Warszawskich,
zakoñczy³ je ogóln¹ refleksj¹.

Spór historyków o to, czy
Powstanie Warszawskie by³o
czymœ dobrym czy z³ym - trwa
i na pewno trwaæ bêdzie jesz-
cze d³ugo; byæ mo¿e, nie za-
koñczy siê nigdy. Przychylam
siê do opinii osób, które uwa-
¿aj¹, ¿e przy podejmowaniu
decyzji o wszczêciu Powsta-
nia chodzi³o o wykorzystanie
resztki szans na niepodle-
g³oœæ Polski. Polacy mieli pra-
wo liczyæ, ¿e Warszawa otrzy-
ma pomoc aliantów. Od pyta-
nia, dlaczego podjêliœmy wal-
kê, s³uszniejsze jest pytanie,
dlaczego alianci nam nie po-
magali; wszak byliœmy w tej
samej koalicji antyhitlerow-
skiej, w której by³ tak¿e Zwi¹-
zek Radziecki. OdpowiedŸ
jest prosta: troska o w³asne in-
teresy Wielkiej Brytanii i Sta-
nów Zjednoczonych by³a
wa¿niejsza ni¿ lojalnoœæ so-
jusznicza.                           K.

Epilog Powstania na Pradze

                Towarzystwo Przyjació³ Pragi                                                 Warszawa, 26 wrzeœnia
                 Oddzia³ Praski Towarzystwa Przyjació³ Warszawy

                                                                     Szanowny Pan Artur Marczewski
                                                                      Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st Warszawy

Od wydarzeñ, które rozegra³y siê l lutego 1944 roku w okupowanej Warszawie minê³o 62 lata.
Tego dnia z r¹k ¿o³nierzy podziemnego pañstwa polskiego w bia³y dzieñ w centrum Warsza-

wy w dzielnicy szczególnie chronionej, zamieszka³ej przez Niemców, ginie dowódca SS i Policji
Genera³ Kutschera.

Sprowadzony do Polski jako specjalista od bezwzglêdnego terroru, wczeœniej sprawdzony
przy niszczeniu ruchu oporu w Czechos³owacji, Danii, Holandii. Wykonanie wyroku i zg³adze-
nie znienawidzonego genera³a w centrum miasta wywo³a³o wielkie wra¿enie w ca³ej okupowa-
nej Europie i œwiecie. Polacy uderzyli silnie i celnie, pokazuj¹c, ¿e okupanci i zbrodniarze nie
mog¹ czuæ siê bezpiecznie nigdzie.

Cena jak¹ zap³aci³a Warszawa, jej mieszkañcy i ¿o³nierze by³a olbrzymia. Niemcy zrozumieli
jednak, ¿e nasilanie terroru wzmaga opór i nasila ¿¹dzê odwetu. Wkrótce wydano rozkaz za-
przestania ulicznych egzekucji i ³agodzenia przeœladowañ w Generalnej Guberni.

W tych wydarzeniach ma swój udzia³ nasza Dzielnica. Z tego wzglêdu zwracam siê do
Pana Burmistrza z uprzejm¹ proœb¹ o ufundowanie i umieszczenie pami¹tkowej tablicy
na frontonie Szpitala Praskiego im. Przemienienia Praskiego dla upamiêtnienia tej bra-
wurowej akcji ¿o³nierzy Kedywu i personelu szpitala, lekarzy, pielêgniarek za udzielenie
pomocy z nara¿eniem ¿ycia, rannym ¿o³nierzom „Bronkowi” i „Cichemu”.

Wykonanie powa¿nych operacji i brawurowa akcja uwolnienia ze strze¿onego szpitala ¿o³nierzy
niech przypomina m³odym pokoleniom Pra¿an i Warszawiaków o tamtych czasach i ludziach
zdolnych do najwy¿szych poœwiêceñ.

Tablica ta niech bêdzie wyrazem wdziêcznoœci, pamiêci i ho³du jaki sk³adaj¹ mieszkañcy
Warszawy i Pragi ¿o³nierzom i zawsze ofiarnym pracownikom Szpitala Praskiego.

Pozostajê z wyrazami szacunku
Prezes Towarzystwa Przyjació³ Pragi Radny Dzielnicy Mieczys³aw Wojdyga

Mamy znów PNKK
9 paŸdziernika MSWiA dokona³o legalizacji Polskiego Narodowego Katolickiego Ko-

œcio³a w Rzeczypospolitej Polskiej (PNKK w RP). PNKK istnia³ w Polsce do 1951 r. Wówczas
parafie oraz maj¹tki PNKK zosta³y przejête przez utworzony przez w³adze komunistyczne
Koœció³ Polskokatolicki.

Od 9 paŸdziernika PNKK w Polsce reaktywuje swoj¹ misjê. Za priorytetowe zadania  PNKK
w RP stawia sobie jurysdykcyjn¹ jednoœæ z PNKK w USA i Kanadzie oraz pe³n¹ komuniê z
Koœcio³em Rzymskokatolickim.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16
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Sebastian Wierzbicki, lat 29. Przedstawi-
ciel nowego pokolenia lewicy. Z wykszta³ce-
nia socjolog, absolwent Uniwersytetu War-
szawskiego. Mieszkaniec Pragi Pó³noc, a
wczeœniej Bia³o³êki, dziêki czemu bardzo do-
brze zna problemy obu dzielnic. Wie równie¿,
jak mo¿na je rozwi¹zaæ: w latach 2001 – 2003
pracowa³ w warszawskim samorz¹dzie jako

Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ zaprezen-

towaæ Pañstwu kandydatów do Rady Mia-
sta Warszawy z ramienia komitetu LEWICA

i DEMOKRACI (SLD+SDPL+PD+UP) w

okrêgu wyborczym nr 6, czyli Praga Pó³noc
i Bia³o³êka. Na liœcie znajduj¹ siê  przedsta-

wiciele ró¿nych zawodów i œrodowisk, s¹
ludzie z wieloletnim, bogatym doœwiadcze-

niem ¿yciowym, ale równie¿ m³odzi, wy-

kszta³ceni i kompetentni mieszkañcy tej czê-
œci Warszawy.

Naszym wspólnym celem jest oddanie War-
szawy jej Mieszkañcom. Po czterech latach
nieudolnych rz¹dów nadszed³ bowiem czas
na zmiany. Oni ju¿ siê popisali: smrodem z
oczyszczalni na Bia³o³êce, zablokowaniem
budowy Mostu Pó³nocnego, likwidacj¹ przed-
szkoli i szkó³, spowolnieniem budowy metra,
brakiem inwestycji i wreszcie licznymi afera-

Sebastian Wierzbicki - pierwsze miejsce na liœcie kandydatów

Lewicy i Demokratów do Rady Miasta Warszawy z Pragi Pó³noc i Bia³o³êki

mi z udzia³em ich radnych i urzêdników. Tak
dalej byæ nie mo¿e!

Chcemy, aby Warszawa sta³a siê stolic¹
Europy XXI wieku. ¯eby by³o to miasto bez
podzia³u na lew¹ i praw¹ - gorsz¹ stronê. Mia-
sto, które siê rozwija i inwestuje - sprawnie i
skutecznie, w którym ¿yje siê bezpiecznie i
spokojnie. Którego urzêdnicy s¹ uczciwi i
przyjaŸni obywatelom, a szko³y najlepsze w
kraju i Europie. ¯eby ulicami siê jeŸdzi³o, a
nie sta³o w kilometrowych korkach.

Wiem, ¿e Pañstwo równie¿ chc¹ takiej War-

szawy. My tak¹ Warszawê chcemy wspólnie z
Pañstwem zbudowaæ. Dlatego bardzo proszê
o poparcie i g³os na kandydatów Lewicy i De-
mokratów. Nam mog¹ Pañstwo zaufaæ - nie tyl-
ko w dniu wyborów. My dotrzymujemy s³owa.

Sebastian Wierzbicki

Lider listy Lewica i Demokraci

do Rady Miasta Warszawy

g³ówny specjalista w Urzêdzie Dzielnicy Pra-
ga Pó³noc. Nastêpnie by³ radc¹ ministra w
Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji. Obecnie mened¿er w prywatnej fir-
mie. Przewodnicz¹cy SLD na Pradze Pó³noc,
cz³onek w³adz warszawskich i mazowieckich
Sojuszu.

Wiêcej na: www.sebastianwierzbicki.pl

Nasi kandydaci do Rady Miasta Warszawy

z okrêgu nr 6 - Praga Pó³noc i Bia³o³êka

 1. Sebastian Wierzbicki

 2. Arkadiusz Jan Przybylski

 3. Barbara Danuta Grzybowska-Kabañska

 4. Urszula Izabela Parzych

 5. W³adys³aw Jerzy £adniak

 6. Mieczys³aw Józef Nowakowski

 7. Krystyna Teresa Suszyñska - Olszewska

dokoñczenie na str. 3

Warszawa – Bródno,

ul. Kondratowicza 37,

tel. 022 353-06-20

Warszawa – Wola,

ul. Leszno 17,

tel. 022 862 99 90

Warszawa – Wawer,

ul. Br. Czecha 39,

tel. 022 353-42-50

Warszawa – Mokotów,

ul. J. D¹browskiego 16,

tel. 022 498-75-40

Lepiej s³yszeæ
Zakup aparatu s³uchowego

powinien byæ traktowany jako
inwestycja we w³asne zdro-
wie, dlatego nale¿y staraæ siê
wybraæ aparat s³uchowy, któ-
ry najlepiej odpowiada po-
trzebom pacjenta, i to w³a-
œnie, a nie wy³¹cznie cena,
powinno wp³yn¹æ na jego
ostateczny wybór.

Pe³en zakres us³ug zwi¹-
zanych z pomoc¹ osobom
niedos³ysz¹cym oferuje gabi-
net audioprotetyczny firmy
FONIKON, który mieœci siê
przy ulicy Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnow-
skiego). Mo¿na tu zbadaæ
s³uch, przymierzyæ oraz za-
opatrzyæ siê w aparat s³ucho-
wy. Przy zakupie aparatu ist-
nieje mo¿liwoœæ skorzystania
z refundacji Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz dofi-
nansowania przez Powiato-
we Centra Pomocy Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹
aparaty s³uchowe renomo-
wanych firm, u¿ywane przez
miliony osób na ca³ym œwie-
cie, od lat znane i sprawdzo-
ne tak¿e na polskim rynku.
Dostêpne w pe³nej gamie
produkty – od analogowych

do cyfrowych z systemami
sztucznej inteligencji, od za-
usznych do wewn¹trzusz-
nych – s¹ do nabycia za go-
tówkê lub w atrakcyjnym sys-
temie ratalnym (bez odsetek).
Dodatkowo, na miejscu mo¿-
na nabyæ wszelkie niezbêd-
ne akcesoria i dodatki do apa-
ratów s³uchowych, czyli: ba-
terie, wk³adki, œrodki czysz-
cz¹ce, itp.

„Niezbêdnym Ÿród³em

sukcesu przy doborze apa-
ratu s³uchowego jest zrozu-

mienie potrzeb pacjenta i
uwzglêdnienie jego indywi-

dualnego trybu ¿ycia. Sta-

ranna analiza oczekiwañ pa-
cjenta umo¿liwia zapropono-

wanie konkretnego rozwi¹-
zania w postaci nowocze-

snego aparatu s³uchowego”

– mówi Marek Zgutka, dyplo-
mowany audioprotetyk z fir-

my FONIKON.

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

Gabinet audioprotetyczny
FONIKON czynny jest od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 10:00 – 17:30. Ponad-
to, w ramach trwaj¹cej pro-

mocji, badania s³uchu i

konsultacje audioprote-
tyczne odbywaj¹ siê bez-

p³atnie. Na wizyty mo¿na
umówiæ siê telefonicznie w
dogodnym dla siebie termi-
nie, tel. 022 353 06 20

Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

PaŸdziernikowy kalejdoskop
Minê³o 56 lat od œmierci Hanki Ordonówny (1902-1950).

Maria Anna Tyszkiewicz wczeœnie przyjê³a pseudonim Or-
donka. Nic dziwnego, jej prawdziwe (rodowe) nazwisko

Pietruszyñska nie bardzo nadawa³o siê na scenê. A wy-
stêpowaæ zaczê³a bardzo wczeœnie, bo w wieku 14 lat.

By³a prawdziw¹ gwiazd¹ rewiow¹ przedwojennej Warsza-

wy. Gra³a w teatrach i filmach. Rola w „Szpiegu w masce”
ugruntowa³a jej s³awê. W czasie II wojny zosta³a zes³ana

do ³agru. W 1942 r. razem z mê¿em, hrabi¹ Tyszkiewi-
czem, pojecha³a z armi¹ Andersa do Indii, jako opiekunka

polskich sierot. Napisa³a o tym wzruszaj¹c¹ ksi¹¿kê „Tu-

³acze dzieci”.

Aktorka, piosenkarka, tancerka ze szko³y baletowej, ¿ona
hrabiego, kierowniczka sierociñca, wiêziona na Pawiaku au-
torka zbioru wierszy.

By³a jak barwny motyl i ¿y³a równie krótko. Zmar³a w Bej-
rucie na gruŸlicê w wieku 48 lat.

30 lat temu ukaza³ siê w polskim przek³adzie „Ojciec
Chrzestny”. Tê bestsellerow¹ powieœæ napisa³ Amerykanin
w³oskiego pochodzenia, Mario Puzo (1920-99). Saga o ma-
fijnej rodzinie Corleone zosta³ sprzedana w USA w nak³adzie
20 milionów egzemplarzy. Wkrótce, na podstawie powieœci,
powsta³ wielokrotnie nagradzany film. Na fali sukcesu Puzo
napisa³ te¿ scenariusze do dwóch nastêpnych filmowych czê-
œci „Ojca chrzestnego”.

3 paŸdziernika 1996 r. Wis³awa Szymborska zosta³a

nagrodzona literack¹ Nagrod¹ Nobla. Mieszkaj¹ca w Kra-
kowie poetka jest autork¹ wierszy zgromadzonych w to-

mach „Wo³anie do Yeti”, „Sto pociech”, „Ludzie na mo-

œcie”, „Chwila” i „Dwukropek”.
Ludmi³a Milc

9 paŸdziernika rusza
kampania zachêcaj¹ca do

udzia³u w wyborach. Skie-
rowana jest do osób stu-

diuj¹cych lub pracuj¹-

cych, silnie zwi¹zanych z
Warszaw¹, które nie figu-

ruj¹ w rejestrze wybor-
ców w stolicy.

Akcjê zainicjowa³y organi-
zacje skupione wokó³ Ruchu
Obywatelskiego powo³ane-
go przez Donalda Tuska,
przewodnicz¹cego Platfor-
my Obywatelskiej. Podsta-
wowym celem kampanii jest
przekonanie do prostej i
szybkiej procedury dopisa-
nia siê do rejestru wyborców
w mieœcie sto³ecznym.

•ród³em informacji o akcji s¹

kolportowane w ca³ej Warszawie

ulotki oraz strona internetowa:

www.glosujbezmeldunku.pl

Mo¿na tam znaleŸæ infor-
macje jak krok po kroku do-
pisaæ siê do rejestru wybor-
ców. Na stronie znajduje siê
równie¿ wzór wniosku, przy-
datne dokumenty oraz opinie
prawne.

W razie potrzeby do dys-
pozycji jest zespó³ prawni-
ków. Pod adresem e-mail

porady@glosujbezmeldunku.pl,
a tak¿e pod numerem infoli-
nii (22) 827 64 03 w ka¿dy

poniedzia³ek, wtorek i
czwartek, miêdzy godzin¹

17 a 20, bêd¹ dy¿urowa³y
osoby, które udziel¹ dodat-
kowych informacji i pomog¹

w razie jakichkolwiek proble-
mów.

Na konferencji prasowej
Ma³gorzata Kidawa – B³oñ-

ska, pos³anka na Sejm RP,
zaapelowa³a do wszystkich

kandydatów na Prezydenta

m.st. Warszawy o poparcie
tej inicjatywy. Wyrazi³a tak¿e

nadziejê, ¿e Kazimierz Mar-
cinkiewicz, który niedawno

przeprowadzi³ siê z Gorzowa

Wielkopolskiego do Warsza-
wy, z³o¿y³ ju¿ wniosek o wpis

do rejestru wyborców.

Koordynator kampanii glo-

sujbezmeldunku.pl, Krzysztof
Miszewski przedstawi³ na kon-

ferencji prasowej m.in. g³ów-

ne za³o¿enia akcji, informacje
na temat problemów z dopisa-

niem siê do rejestru wyborców
w poszczególnych dzielnicach

oraz kalendarz akcji.

Kampania glosujbezmeldunku.pl

ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

tel. (022) 424 99 99, 497 78 84
www.almonis.pl

       Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Jaskinia Solna „Almonis”

STREFA ZDROWIA I RELAKSU

- JASKINIA SOLNA WZMACNIA I OCZYSZCZA ORGANIZM
-  MASA¯E POLINEZYJSKIE (m.in. Ma-uri)

- MASA¯E KLASYCZNE I LECZNICZE (m.in. limfatyczny)

- RELAKS Z JOG¥
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KIM JESTEŒMY
Porozumienie Wyborcze Gospodarnoœæ za³o¿yliœmy w 1994
roku. Jesteœmy jedn¹ z najd³u¿ej dzia³aj¹cych lokalnych orga-
nizacji samorz¹dowych w Warszawie. Z wyborów na wybory
zdobywaliœmy coraz wiêksze zaufanie zarówno rdzennych, jak
i nowo przyby³ych mieszkañców. Z dum¹ mo¿emy powiedzieæ,
¿e od 12 lat wspó³odpowiadamy za rozwój Bia³o³êki, która
bezspornie uwa¿ana jest za najprê¿niej rozwijaj¹c¹ siê dziel-
nicê m.st. Warszawy. Wœród nas s¹ z ludzie ró¿nych grup
spo³ecznych i zawodowych, specjaliœci wielu dziedzin, samo-
rz¹dowcy z wieloletnim doœwiadczeniem, jak i ludzie m³odzi,
którzy wraz z nami pragn¹ wspólnie budowaæ miasto naszych
marzeñ.
Nasi przedstawiciele Jerzy Smoczyñski i Tadeusz Semet-
kowski od 12 lat pe³ni¹ funkcjê Burmistrza i Zastêpcy Bur-
mistrza Bia³o³êki.
Z ramienia GOSPODARNOŒCI Radnymi byli m.in.: M. Am-
broziewicz, W. Ciejka, M. Czarnecka, A. Dziewulska, M. Fron-
czak,  J. Kaznowski, E. Ko³aczyk, T. Maciejewska,  E. Maj-
lert, J. M³odkowski, M. M³odkowski, A. Naumowicz, H. Rê-
belski, T. Semetkowski, J. Smoczyñski,  A. WoŸniakowska,
S. Zawadzki, ludzie pe³ni¹cy czêsto najwy¿sze funkcje w ra-
dzie. Przez 12 lat stabilnie rz¹dziliœmy Bia³o³êk¹. Potrafili-
œmy porozumieæ siê z ka¿d¹ parti¹, aby szybko i w zgodzie
nadrabiaæ wieloletnie zaniedbania w infrastrukturze naszej
dzielnicy. Od kilku ju¿ lat Bia³o³êka uznawana jest za naj-
szybciej rozwijaj¹c¹ siê dzielnicê miasta, œwiadczy o tym
miêdzy innymi sta³y przyrost liczby mieszkañców. Obecnie
jest nas  prawie 70 tysiêcy.

CZEGO DOKONALIŒMY
przez trzy kadencje

Nasze zobowi¹zania z poprzednich wyborów wype³nialiœmy
w ca³oœci, w ramach kompetencji jednostki, któr¹ kierowaliœmy.
Problemy lokalowe w szko³ach rozwi¹zywaliœmy buduj¹c
w poprzednich latach Szko³ê Podstawow¹ Nr 344 przy ul. Era-
zma z Zakroczymia z basenem, nowoczesn¹ hal¹ sportow¹
oraz boiskami, SP Nr 342 i Gimnazjum Nr 123 przy ul. Strumy-
kowej, SP Nr 31 przy ul. Kobia³ka, rozbudowuj¹c SP Nr 231
przy ul. Juranda ze Spychowa. Przy wszystkich tych szko³ach

zbudowane zosta³y hale sportowe oraz boiska sportowe ze
sztuczn¹ nawierzchni¹. Dobudowaliœmy halê sportow¹ przy
SP Nr 112 przy ul. Berensona i Gimnazjum przy ul. Przytulnej.
W budowie s¹ boiska sportowe ze sztuczn¹ nawierzchni¹ na
terenie SP Nr 257 przy ul. Podró¿niczej i SP Nr 110 przy ul.
Bohaterów. W trakcie rozbudowy o sale dydaktyczne, œwietli-
cê oraz sto³ówkê jest SP Nr 154 przy ul. Leœnej Polanki.
W ostatnich trzech latach wybudowana zosta³a SP Nr 342 przy
ul. Strumykowej i Zespó³ Szkó³ przy ul. Van Gogha. Ten ostat-
ni obiekt to nie tylko 36-klasowa szko³a gimnazjalna i licealna
z obiektami sportowymi, ale tak¿e Dom Kultury z sal¹ wido-
wiskow¹ na 350 miejsc oraz bibliotek¹ naukow¹.
Zaprojektowane zosta³o gimnazjum wraz z hal¹ sportow¹ i
boiskami zewnêtrznymi przy ul. Ostródzkiej oraz przedszkole
w tym samym rejonie. Jeszcze w roku bie¿¹cym rozpocznie-
my budowê tych obiektów. Kolejn¹ szko³ê projektujemy przy
ul. Berensona w miejsce SP Nr112.
Wybudowaliœmy dwa przedszkola, ka¿de po 200 miejsc. Sto-
³ówki szkolne zmodernizowaliœmy lub wybudowaliœmy prawie
w ka¿dej szkole.
Dobrze s³u¿y mieszkañcom wybudowany przez nas Park Pi-
cassa wyposa¿ony m.in. w korty tenisowe oraz  boisko do ko-
szykówki. Park ten zostanie wzbogacony o zaprojektowany
stadion pi³karski. Realizowany obecnie park przy ulicy Stru-
mykowej uatrakcyjni ¿ycie mieszkañcom Nowodworów.
Œcie¿ki rowerowe s¹ coraz d³u¿sze, d¹¿ymy do stworzenia
spójnego systemu tras rowerowych o znaczeniu lokalnym oraz
ponadlokalnym.
Dzielnicy przyby³o ponad 100 km wodoci¹gów wybudowanych
w poprzednich latach oraz oko³o 25 km sieci kanalizacyjnej.
Sieæ dróg lokalnych do niedawna polnych bezdro¿y, zosta-
³a wyasfaltowana. Powsta³o równie¿ wiele kilometrów ulic
zbiorczych, dobrze oœwietlonych z chodnikami, takich jak uli-
ce: Œwiatowida, Odkryta, Strumykowa, Topolowa, Æmielow-
ska, Botewa, Ceramiczna (w budowie), Œwiderska, Myœlibor-
ska, Sprawna Aluzyjna, Strumykowa, Stefanika, Ksi¹¿kowa,
Marcho³ta, Dêbowa, Czeremchowa, Brzeziny, Naprze³aj,
Brzeziñska, Œwiderska, Obrazkowa, Milenijna, Grzymalitów,
Kobia³ka, Mochtyñska, Ostródzka, Juranda ze Spychowa,
Echa Leœne, Wielkiego Dêbu i wiele innych odcinków ulic
gminnych.

Bezpieczeñstwo na ulicach powiatowych podnieœliœmy przej-
muj¹c od miasta budowê od dawna oczekiwanych chodników
przy ulicach G³êbockiej i Bia³o³êckiej.
Dostêpnoœæ do opieki zdrowotnej podnieœliœmy poprzez budo-
wê nowoczesnej przychodni zdrowia przy ul. Milenijnej oraz
przychodni przy ul Marywilskiej.
Przychodnia psychologiczno-pedagogiczna otacza opiek¹ dzie-
ci maj¹c swoj¹ siedzibê w wyremontowanym biurowcu przy
ul. Marywilskiej.
Bezpieczeñstwo to równie¿ oko³o 100 km nowo oœwietlonych
ulic, nowe chodniki wzd³u¿ starych ulic, to równie¿ wiele œwia-
te³ na przejœciach dla pieszych czy cztery nowe ronda na te-
renie naszej dzielnicy.
Wybudowany przez nas Komisariat Policji przy ul. Myœlibor-
skiej i posterunek przy ul. Marywilskiej poprawi³y warunki pra-
cy policji.
Potrzeby kulturalne mieszkañców naszej dzielnicy zaspokaja
funkcjonuj¹cy od dziesiêciu lat Bia³o³êcki Oœrodek Kultury.
Pierwsza jego siedziba mieœci³a siê w ratuszu, a od roku dzia-
³a w nowym obiekcie przy ulicy Van Gogha, gdzie na pierw-
szej scenie teatralnej Bia³o³êki, odbywa siê wiele znacz¹cych
wydarzeñ kulturalnych. Ponadto wiele uroczystoœci patriotycz-
nych oraz kulturalnych organizowanych jest w koœcio³ach na
terenie naszej dzielnicy.
Ratusz wybudowany przez nas w 1997 r. uznano za najlepszy
budynek w Polsce, wybudowany ze œrodków publicznych w
latach 1989-1999.
Wiêkszoœæ inwestycji mo¿ecie Pañstwo obejrzeæ na stronie
www.bialoleka.waw.pl.

ZOBOWI¥ZUJEMY SIÊ
Poprawiæ komunikacjê

• Doprowadziæ do powstania Mostu Pó³nocnego i moderni-
zacji Trasy Toruñskiej
• Zmodernizowaæ wjazd na Trasê Toruñsk¹ z ul. G³êbockiej
• Spowodowaæ przed³u¿enie pierwszej linii metra na Nowo-
dwory lub powstanie linii tramwajowych
• Wspieraæ modernizacjê linii kolejowej w kierunku Legio-
nowa i budowê wiaduktów na ulicach Klasyków i Mehoffera
• Poprawiæ komunikacjê autobusow¹ na Zielonej Bia³o³êce
• Dokoñczyæ budowê ulicy Œwiatowida
• Rozwi¹zaæ problem parkingu przy cmentarzu przy ul. Me-
hoffera

Rozwijaæ oœwiatê

• Zwiêkszyæ iloœæ miejsc w przedszkolach poprzez budowê
nowych obiektów w ca³ej dzielnicy oraz dofinansowanie po-
bytu dzieci w placówkach niepublicznych
• Wybudowaæ nowe szko³y podstawowe i gimnazja
• Doprowadziæ do powstania szko³y œredniej na Nowodwo-
rach i przy ul. Ostródzkiej
• Opracowaæ i wdro¿yæ ciekaw¹ ofertê sportow¹ dla dzieci i
m³odzie¿y
• Wybudowaæ co najmniej dwa ¿³obki

Rozszerzaæ ofertê rekreacji i kultury
• Zbudowaæ ogólnodostêpne centrum sportowe wraz z basenem
• Doprowadziæ do powstania domów kultury wraz z bibliote-
kami na Nowodworach i Zielonej Bia³o³êce
• Spowodowaæ budowê nowoczesnego kina i centrum rozrywki
• Dokoñczyæ realizacjê Parku Picassa i Parku Strumykowa,
utworzyæ kolejne parki i tereny rekreacyjne na terenie ca³ej
Bia³o³êki
• Spowodowaæ rozwój rekreacji wzd³u¿ rzeki Wis³y.
• Wybudowaæ sieæ œcie¿ek rowerowych.

Jesteœmy bezwzglêdnie przeciwni budowie spalarni na
terenie Oczyszczalni Czajka.
Dla poprawy dostêpu do s³u¿by zdrowia doprowadzimy
do powstania ca³odobowej pomocy medycznej.

NATURALNIE, ¯E CHCEMY TU ¯YÆ

www.gospodarnosc.org.pl
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

• DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY

  - od 1.000 do 50.000 z³
  - max. okres kredytowania do 72 miesiêcy
  - min. dochód 470 z³ netto
  - bez zaœwiadczeñ o zarobkach

• DOBRY KREDYT KONSOLIDACYJNY

  - kredyt na sp³atê innych zobowi¹zañ
  - jedna rata zamiast wielu
  - ju¿ przy dochodzie 600 z³ netto,
  - do 75.000 z³ brutto
  - dodatkowa gotówka nawet do 50.000 z³
  - okres kredytowania - nawet do 72 miesiêcy
  - bez zabezpieczenia hipotecznego

• TANIE KREDYTY MIESZKANIOWE

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2,

tel. 670-15-88, 818-09-52

ul. Targowa 66 (Pasa¿ Wileñski) paw. 2,

tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47

Minê³y kolejne cztery lata.
Warszawa jakby stanê³a w
miejscu. Bombardowa³y nas
ze wszystkich stron sensacyj-
ne informacje o aferach, mal-
wersacjach poprzedników. W
nowym uk³adzie mia³o byæ le-
piej i taniej. Warszawa mia³a
kwitn¹æ, mieszkañcom mia³o
byæ l¿ej. I có¿ z tego wysz³o?
Kolejka ze z³omu. W obliczu
nowych wyborów samorz¹do-
wych i fali fantastycznych po-
mys³ów na przysz³oœæ (np.
PiS-owski tunel pod ca³¹ War-
szaw¹ - o czym donios³a sto-
³eczna prasa) trzeba by zejœæ
jednak na ziemiê.

Przez cztery lata niewiele
powsta³o, lecz niektórzy nadal
z dobrym samopoczuciem
wmawiaj¹ nam, ¿e jest lepiej i
wspanialej - zapomnieli chyba
o s³u¿bie mieszkañcom i to nie
tylko tam, gdzie wynika to bez-
poœrednio z przepisów prawa.

S³yszeliœmy wiêc utyskiwa-
nia, ¿e niewiele mo¿na zrobiæ,
bowiem to Prezydent podejmo-
wa³ z³e decyzje - i to z ust jego
urzêdników. Korzystaliœmy w
Bia³o³êce z niedokoñczonych
budynków s³u¿by zdrowia, bo-
wiem chyba zabrak³o pieniê-
dzy, nie mogliœmy siê doczekaæ
parków i zieleñców, bo zawsze
inne sprawy by³y wa¿niejsze,
wypoczywaliœmy pilnuj¹c sk³a-
dowiska destruktu w sercu Tar-
chomina, patrzyliœmy, jak zim¹
z ca³ej Warszawy przywozi siê
do Portu ¯erañskiego zasolo-
ny œnieg itd.

Skoñczmy jednak z biado-
leniem. W obecnej sytuacji
ustrojowej stolicy w³adza lo-
kalna musi mieæ pomoc rady
miasta i Prezydenta. Bez tego
najlepsze chêci niewiele zwo-
juj¹. Dlatego Platforma opra-
cowa³a projekt statutu miasta,
zak³adaj¹cy przekazanie sze-
regu kompetencji dzielnicom.
Bo przez ostatnie cztery lata
stolica, wbrew ustawowym
wytycznym, nie dorobi³a siê
w³asnej konstytucji. Wreszcie
po kilku latach samowoli pre-
zydenckiej i rozdawania przy-
wilejów po uwa¿aniu rodzi siê
szansa, by dzielnice uzyska³y
nowy impuls do rozwoju. I nie
s¹ to obiecanki bez pokrycia -
jest ju¿ gotowy dokument do
rozpatrzenia dla nowego war-
szawskiego samorz¹du.

Czym ma wiêc zajmowaæ
siê lokalna w³adza? Wszyst-
kimi sprawami lokalnymi
³¹cznie z zagospodarowa-
niem przestrzennym, gospo-
dark¹ gruntami i geodezj¹.

Wielk¹ wagê przywi¹zuje-
my do ochrony œrodowiska.
Pragniemy uporz¹dkowaæ
warszawsk¹ gospodarkê od-
padami, zmodernizowaæ war-
szawskie zak³ady komunalne
i wdro¿yæ jednolity nowocze-
sny system segregacji. Jedn¹
z najwa¿niejszych spraw jest
modernizacja oczyszczalni
œcieków „CZAJKI” wraz z roz-
budow¹ kanalizacji ogólno-
sp³awnej oraz rozwi¹zanie
problemu unieszkodliwiania
osadów œciekowych. Jednak
w odró¿nieniu od poprzedni-
ków pragniemy, by wszelkie
nowe inwestycje odbywa³y siê
w zgodzie z duchem prawo-
dawstwa unijnego zak³adaj¹-
cego faktyczny udzia³ spo-
³ecznoœci lokalnej w procesie
przygotowywania inwestycji.
Naszym zdaniem, drog¹ do
rozwi¹zania nabrzmia³ego
problemu jest umowa spo-
³eczna z mieszkañcami daj¹-
ca im dostêp do kanalizacji na
dogodnych warunkach.

Priorytetem jest tak¿e z utê-
sknieniem wyczekiwany Most

Pó³nocny. Tutaj musi nast¹piæ
olbrzymie przyspieszenie. Wraz
z mostem do Tarchomina zawi-
ta tramwaj. W programie Plat-
formy za³o¿ono rozwój Szybkiej
Kolei Miejskiej wraz z moderni-
zacj¹ infrastruktury. Powracamy
tak¿e do budowy metra w Bia-
³o³êce. Rozwa¿amy ró¿ne wa-
rianty, w tym przed³u¿enie linii
z Targówka. W Bia³o³êce po³o-
¿ymy tak¿e nacisk na rozwój i
modernizacjê systemu dróg i
poprawê komunikacji. Pragnie-
my usprawniæ powi¹zania ko-
munikacji autobusowej miêdzy
ró¿nymi rejonami dzielnicy oraz
centrum miasta. Mamy nadzie-
jê, ¿e kompleksowe potrakto-
wanie tego problemu roz³aduje
obecne totalne blokowanie siê
naszej dzielnicy. Planujemy tak-
¿e tworzenie miejsc wypoczyn-
ku - nowych parków w rejonach
intensywnej zabudowy miesz-
kaniowej. Bêd¹ to ogrody wy-
posa¿one w place zabaw dla
dzieci- oœwietlone, z pe³n¹ in-
frastruktur¹, przyci¹gaj¹ce ko-
lorami i ma³¹ architektur¹. Na
pewno nie bêd¹ to parki typu
zdewastowanego terenu w re-
jonie ulicy Dziatwy pod czu³ym

Koniec z pustymi obiecankami
- mówi Jacek Kaznowski, lider Platformy Obywatelskiej na Bia³o³êce

i zapobiegliwym okiem obec-
nych decydentów. Temu
wszystkiemu bêdzie s³u¿y³a in-
tensyfikacja tworzenia planów
zagospodarowania przestrzen-
nego, by unikn¹æ takich konflik-
tów, jak w okolicach ulicy Leœnej
Polanki, gdzie umo¿liwiono jed-
nemu z inwestorów budowê
Manhattanu w oazie ciszy i spo-
koju i sprowadzono niebezpie-
czeñstwo kolejnej likwidacji sta-
rych dêbów. Zak³adamy tak¿e
powstanie w bezpoœredniej bli-
skoœci Ratusza nowoczesnego
centrum administracyjno - us³u-
gowego dzielnicy.

Myœlimy równie¿ o nowo-
czesnych formach edukacji. W
programie Platformy jest two-
rzenie nowoczesnych czytel-
ni multimedialnych (przy ulicy
Pancera i w rejonie ulicy
Ostródzkiej) umo¿liwiaj¹cych
prowadzenie w nowoczesnej
formule zajêæ z zakresu lite-
ratury i edukacyjnych. Temu
celowi ma tak¿e s³u¿yæ multi-
medialne naukowe centrum
dzielnicowe w Tarchominie,
które na pewno  spotka siê z
olbrzymim zainteresowaniem
m³odego pokolenia.

 To tylko niektóre zamierze-
nia, które planujemy zrealizo-
waæ przy wsparciu nowych
w³adz miasta i wyborców, je-
œli nam zaufaj¹. Bia³o³êce po-
trzeba zmian, œwie¿ych pomy-
s³ów. Jednoczeœnie pragnie-
my ws³uchiwaæ siê w g³os
mieszkañców, bowiem im ma
s³u¿yæ samorz¹d.

Jacek Kaznowski

Okrêg nr 2

Miejsce  1

Sta³¹ pomoc otrzymuj¹ oso-
by bezdomne, a w razie po-
trzeby - ofiary klêsk ¿ywio³o-
wych i takich tragicznych zda-
rzeñ jak po¿ar, który w nocy
wybuch³ na ul. Wileñskiej.
Rano poszkodowani otrzymali
¿ywnoœæ, ko³dry, koce.

Przez ca³y rok przychodz¹
dzieci z rodzicami, by dostaæ
ubranie. Wiêcej zg³asza siê
ch³opców; dziewczynki s¹
mniej odwa¿ne.

Tradycyjnie, we wrzeœniu od-
bywa siê akcja „¯ak”. Wed³ug
list, sporz¹dzonych przez oœrod-
ki pomocy spo³ecznej, ucznio-
wie s¹ wyposa¿ani w komplety
materia³ów do szko³y. W tym
roku odebra³o je kilkudziesiêciu
uczniów. Z kolonii w Stegnie
skorzysta³o w ubieg³ym roku
135 dzieci, w bie¿¹cym - 45.

W czerwcu 2005 roku na
prezesa Zarz¹du Rejonowego
PCK Warszawa Praga Pó³noc
wybrany zosta³ Jan Kisiel.
Jego zastêpc¹ jest Waldemar
Ostrowski. Biurem przy ul.
Szymanowskiego kieruje Ire-
na Wielebska.

Jan Kisiel ocenia, ¿e punktów
PCK jest za ma³o w stosunku
do potrzeb. Niezbêdne s¹ zmia-
ny w przepisach, dotycz¹cych
drugiej wa¿nej dziedziny dzia-
³alnoœci PCK - honorowego
krwiodawstwa. Z wielu dzia³a-
j¹cych dawniej Klubów HDK w
prawobrze¿nej Warszawie po-
zosta³ tylko jeden - przy Pol-
skich Kolejach Pañstwowych.

Sytuacjê ratuje nowoczesny
ambulans Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, wystawiany w ró¿-
nych miejscach stolicy m.in.
podczas imprez masowych.

Nie mo¿e to jednak zaspoko-
iæ zapotrzebowania szpitali na
najcenniejszy, niezast¹piony
przy operacjach lek. Lekarze
wci¹¿ apeluj¹ do warszawia-
ków o oddawanie krwi. Czê-
sto trzeba j¹ sprowadzaæ z in-
nych miast, zw³aszcza krew
grup: A Rh (-) i O Rh (-).

Zdaniem Jana Kisiela, trze-
ba zwiêkszyæ przywileje dla
honorowych dawców krwi, za-
pewniaj¹c im np. bezp³atny
pobyt w sanatorium, bezp³at-
ne leki na nadciœnienie, mo¿-
liwoœæ zakupu leków bez ko-
lejki. Byæ mo¿e, nale¿a³oby
wprowadziæ jak¹œ formê od-
p³atnoœci za oddawan¹ krew.

Nadziejê na poprawê sytuacji
prezes wi¹¿e z akcj¹ „M³oda
krew”, zachêcaj¹c¹ uczniów
szkó³ œrednich do honorowego
krwiodawstwa. Na spotkaniach
w tej sprawie z dyrektorami szkó³
odzew by³ s³aby, ale dobry przy-
k³ad daje Liceum im. Boles³awa
Prusa z ul. Zwyciêzców.

Wszystkich, którzy chcieliby
uzyskaæ szczegó³owe infor-
macje i do³¹czyæ do grona
krwiodawców, praski PCK za-
prasza do swej siedziby od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
10 - 14, tel. 022 619 85 49,
022 619 32 45.                        K.

Pomocna d³oñ
Ulica Karola Szymanowskiego 7, lok. 112 - tu od piêciu

lat mieœci siê placówka Polskiego Czerwonego Krzy¿a -
Zarz¹d Rejonowy Warszawa Praga. Ró¿nymi formami po-
mocy obejmuje ponad 3,5 tysi¹ca podopiecznych, zamiesz-
ka³ych na obszarze od Otwocka do Legionowa. W 2005 r.
wydano im ¿ywnoœæ, odzie¿ i leki o wartoœci 420 tys. z³, w
ci¹gu 3 kwarta³ów bie¿¹cego roku - za 120 tys. z³.

KFIAD
utrwalenia przekazanej wie-
dzy historycznej.

Uczestnicy zwiedzaj¹ Ba-
zylikê wraz z podziemiami,
zakrysti¹, a oprowadzaj¹cy
zapoznaje ich z historiê ko-
œcio³a, mówi o ojcach salezja-
nach i ich dzia³alnoœci.

Celem KFIAD jest uaktywnie-
nie artystyczne dzieci poprzez
wspó³udzia³ w tworzeniu wido-
wiska. Warunek „kolektywnej
gry” o charakterze parateatral-
nego zdarzenia, pozwoli na
przekroczenie granic pomiêdzy
widzem i wykonawc¹.

Organizatorami imprezy s¹:
- Fundacja „Homo Viator”,
Salezjañski Oœrodek dla Dzie-
ci i M³odzie¿y Oratorium im.
Œw. Jana Bosko przy Bazyli-
ce NSJ, a ca³oœæ przedsiê-
wziêcia realizowana jest z do-
tacji Urzêdu m.st. Warszawy

Wydzia³ Kultury
Dzielnicy Praga-
Pó³noc m.st. War-
szawy.

Program:
Dzia³ania interakcyjne

10.10 - 11
Akcja 1. „Chaos” (sala wi-

dowiskowa i hol)
Og³oszenie rozpoczêcia

akcji i zaproszenie dzieci do
wziêcia udzia³u w zabawie.

Akcja 2. „Krêgi” (hol). Po-
dzielone na grupy dzieci dzia-
³aj¹ w „miejscach zdarzeñ ar-
tystycznych”.

Akcja 3. „Malowanki, prze-
bieranki” (miejsce - hol). Dzia-
³ania plastyczne, wykonywa-
ne przez dzieci.

Akcja 4. „ Salon muzyczny”
(sala boczna). Dzia³ania muzycz-
ne wykonywane przez dzieci.

Akcja 5. „Taniec” (scena w
sali widowiskowej). Zadania
pantomimiczno-taneczne i
zajêcia z charakteryzacji.

III - Spektakl teatralny godz.
11- 11.30

Akcja 6. „Teatr”( miejsce -
sala widowiskowa). Widowisko
teatralne w wykonaniu dzieci
ze Szko³y Podstawowej nr 30

Po zakoñczeniu dzia³añ
zwi¹zanych z akcj¹ „Teatr”,
animatorzy zapraszaj¹ dzieci
i goœci na poczêstunek.

IV - przerwa na poczêstu-
nek godz. 11.30- 11.45 ( hol i
kawiarenka )

V - wznowienie akcji inte-
rakcyjnych godz.11.45 (hol
oraz plener )

Akcja 7. „Magia”. Rozpo-
czêcie akcji budowania nad-
marionet.

Akcja 8. „Smok”. Budowa-
nie przez dzieci nadmarione-
ty Smoka.

Akcja 9. „Królewna”. Budo-
wanie przez dzieci nadmario-
nety Królewny.

Akcja 10. „Rycerz”. Budo-
wanie przez dzieci nadmario-
nety Rycerza.

VI - dzia³ania happeningo-
we godz. ok. 12.15 (skwer oraz
fragment ulicy Kawêczyñskiej)

Akcja 11. „Happening”
(skwer przed Bazylik¹).Wyko-
nawcy i dzieci improwizuj¹
akcjê z kuk³ami.

Akcja 12. „Pochód” (frag-
ment ul. Kawêczyñskiej).Dzie-
ci i animatorzy organizuj¹ wiel-
ki pochód wraz z kuk³ami ani-
mowanymi przez uczestników.
W zale¿noœci od warunków
pogodowych pochód mo¿e
przejœæ fragmentem ulicy Ka-
wêczyñskiej albo przemasze-
rowaæ wokó³ Placu Zabaw.

Akcja 13 „Wielkie Sprz¹tanie”
VII - uroczyste zakoñczenie

festiwalu godz. 13.

dokoñczenie ze str. 1

TERMEK

PROMOCJA!
Zdjêcia w 3 min.

8 szt. tylko 16 z³!

www.termek.neostrada.pl

ul. Z¹bkowska 13 paw. 4 (wejœcie od Brzeskiej)

Amelka zosta³a znaleziona przez stra¿ miejsk¹, gdy b³¹ka-
³a siê samotna i przestraszona po Tarchominie.

Obecnie, po pobycie w lecznicy, przebywa na ul. Ksi¹¿ko-
wej w domu tymczasowym.

Je¿eli to Ty w³aœnie jej szukasz, to nie zwlekaj, proszê!!!
Ona tak bardzo potrzebuje mi³oœci i w koñcu swojego
cz³owieka...

Amelka ma oko³o 3-4 mie-
siêcy, jeszcze mleczne z¹bki i
be¿owe futerko. Podobno uro-
œnie tylko do kolana.

Jest niesamowit¹ przylep¹ -
nad spacerki przedk³ada przy-
tulanie i branie na r¹czki...

Je¿eli jesteœ zdecydowany
adoptowaæ Amelkê zadzwoñ:

Kto przytuli Amelkê?

0512 536 413

lub napisz: iv1@onet.eu
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Naszym klientom oferujemy:

♦♦♦♦♦meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie

♦♦♦♦♦meble pokojowe  ♦♦♦♦♦sypialnie  ♦♦♦♦♦wypoczynki

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

Sta³a ekspozycja 600 m2, dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.

tel. 022 614-87-09

zapraszamy 11-19, sobota 10-14

Ponad 300 osób przysz³o w niedzielê, 17 wrzeœnia, pod
Oczyszczalniê Czajka, aby wyraziæ swój protest przeciw-

ko gigantycznej rozbudowie oczyszczalni i budowie na

jej terenie spalarni osadów poœciekowych. Prawie wszy-
scy uczestnicy manfestacji ubrani byli w T-shirty z napi-

sem „Nie - dla spalarni w Czajce” oraz „Ja kocham Bia³o-
³êkê”. Towarzyszy³y nam has³a: Wiêksza oczyszczalnia -

wiêkszy smród,  Spalarnia do zag³êbia przemys³owego,

Tak dla hermetyzacji - nie dla spalarni.

NIE - dla spalarni w Czajce

Bardzo wyraŸnie swój
udzia³ zaakcentowa³o bia³o-
³êcke kolo Platformy Obywa-
telskiej. Warto przypomnieæ,
¿e Platforma jako jedyne

ugrupowanie polityczne od
samego pocz¹tku konfliktu z
MPWiK by³a po stronie
mieszkañców i solidaryzowa-
³a siê ze stanowiskiem Komi-

tetu Protestacyjnego dzia³a-
j¹cego przy Stowarzyszeniu
Nasza Choszczówka.

Na manifestacjê przybyli
równie¿ kandydaci na prezy-
denta Warszawy: Hanna
Gronkiewicz - Waltz oraz Ma-
rek Borowski. Mieszkañcy do-
cenili kandydatów, którzy mieli
odwagê stan¹æ przed lokaln¹
spo³ecznoœci¹ i wyraziæ swo-
je stanowisko w tej sprawie.
Nie by³o co prawda z ich stro-
ny jednoznacznego sprzeciwu
wobec budowy spalarni, ale

sposób myœlenia kandydatów
szed³ w kierunku uwzglêdnie-
nia woli mieszkañców i próbie
zastanowienia siê na nowo
nad alternatywnymi sposoba-
mi utylizacji odpadów.

Jak powiedzia³a Hanna
Gronkiewicz Waltz - paradok-
sem jest, ¿e mieszkaj¹cy
wokó³ oczyszczalni ludzie nie
maj¹ do tej pory kanalizacji.
Niedopuszczalny te¿ wg niej
jest sposób prowadzenia
„konsultacji” przez MPWiK z
mieszkañcami. W przypadku
jej zwyciêstwa w wyborach
g³os mieszkañców bêdzie
bardzo dok³adnie wys³ucha-
ny i uwzglêdniony w ostatecz-
nych decyzjach. Te zapew-
nienia protestuj¹cy przyjêli
burzliwymi oklaskami.

P.S. Osoby, które bra³y
udzia³ w manifestacji rok
temu mog¹ spaæ spokojnie.
Pierwszy wyrok, który zapad³
w tej sprawie jest dla nas sa-
tysfakcjonuj¹cy. Chocia¿ za-
k³ócaliœmy spokój pracowni-
kom MPWiK na ich pikniku,
mieszkañcy maj¹ prawo de-
monstrowaæ swoje niezado-
wolenie przeciw zanieczysz-
czaniu œrodowiska - tak
orzek³ S¹d i odst¹pi³ od wy-
mierzenia kary grzywny pro-
testuj¹cym.

Krzysztof Pelc

Prezes Stowarzyszenia

 Nasza Choszczówka

Tarchomiñska Parafiada

W Igrzyskach bra³y udzia³
dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych
szeœciu parafii: z Nowego
Dworu Mazowieckiego, Józe-
fowa, Nieporêtu, Stanis³awo-
wa, P³ud oraz z parafii NMP
Matki Piêknej Mi³oœci w Tar-
chominie. O godz. 10, w obec-
noœci burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka Jerzego Smoczyñ-
skiego, przewodnicz¹cego
Rady Dzielnicy Paw³a Stañ-
czyka, ksiêdza Dziekana Ta-
deusza Olaczka i dyrektor
Zespo³u Szkó³ nr 106 Alicji
Ma³eckiej-Mierzwy, uczestni-
ków zawodów powita³ ksi¹dz
Andrzej Kinowski, prezes Klu-
bu AGAPE.

Otwieraj¹c Igrzyska, bur-
mistrz Dzielnicy Bia³o³êka Je-
rzy Smoczyñski zapewni³, ¿e
wszystkie rywalizuj¹ce sporto-
wo parafie s¹ mu dobrze zna-
ne i ¿yczy³ m³odym zawodni-
kom dobrej zabawy w tym no-

Ju¿ po raz drugi rywalizowa³y ze sob¹ sportowe repre-
zentacje parafii Dekanatu Tarchomiñskiego. II Igrzyska
Dekanatu Tarchomiñskiego, bo tak brzmi oficjalna nazwa
zawodów, odby³y siê w sobotê, 7 paŸdziernika na terenie
Zespo³u Szkó³ nr 106, przy ul. Van Gogha 1. G³ównym
organizatorem imprezy by³ Parafialny Klub Sportowy
AGAPE przy parafii Najœwiêtszej Marii Panny Matki Piêk-
nej Mi³oœci w Tarchominie. Honorowy patronat nad za-
wodami obj¹³ J. E. Arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ.

wym, piêknym obiekcie, jakim
jest szko³a przy ul. Van Go-
gha. W imieniu nieobecnego
Arcybiskupa S³awoja Leszka
G³ódzia zawody otworzy³
ksi¹dz Dziekan Tadeusz Ola-
czek. Przypominaj¹c, ¿e 7
paŸdziernika jest dniem Matki
Boskiej Ró¿añcowej, ¿yczy³
wszystkim uczestnikom du¿o
radoœci, sukcesów i si³y w
sportowej rywalizacji.

W ramach igrzysk rozegra-
ne zosta³y nastêpuj¹ce kon-
kurencje sportowe: turniej pi-
³ki no¿nej dla ch³opców m³od-
szych (szko³a podstawowa),
turniej pi³ki no¿nej dla m³o-
dzie¿y, turniej siatkówki
dziewcz¹t, turnieje szachowe
dla juniorów i seniorów, ro-
dzinny turniej tenisa sto³owe-
go oraz konkurencje biegowe.

Przygotowano równie¿ cie-
kawe konkursy. W konkursie
religijnym „Encykliki Jana Pa-
w³a II” zawodnicy musieli wy-

kazaæ siê znajomoœci¹ pism
papieskich. Konkurs plastycz-
ny dla dzieci „Pontyfikat Jana
Paw³a II” prowadzi³a malarka
Ewa Iwanowska. Dzieci ma-
lowa³y Papie¿a podczas wê-
drówki w górach, w kajaku, a
nawet graj¹cego w siatkówkê
z ...Benedyktem XVI. Og³o-
szono te¿ konkurs na Super-
ciasto Bia³o³êki.

Mo¿na by³o równie¿ wzi¹æ
udzia³ w grach i zabawach
sprawnoœciowych, jak np. sla-
lom rowerowy. Podczas trwa-
nia imprezy czynny by³ tak¿e
kiermasz ksi¹¿ek poœwiêco-
nych Janowi Paw³owi II. Kie-
³baski z grilla zapewni³a firma
„Soko³ów”, a napoje-hurtow-
nia pañstwa Gulatowskich. W
programie artystycznym wy-
st¹pi³ zespó³ taneczny oraz
wokalny z parafii w Józefowie.
Nad ca³oœci¹ czuwa³ jak zwy-
kle prezes klubu AGAPE,
ksi¹dz Andrzej Kinowski.

Dla zwyciêzców poszcze-
gólnych konkurencji organiza-
torzy przygotowali medale i
dyplomy. Zdobywcy 6 pierw-
szych miejsc w konkursie pla-
stycznym otrzymali hulajnogi.
Trudno jest wymieniæ tutaj
zwyciêzców wszystkich konku-
rencji. Wymieniê tylko niektó-
rych. 1 miejsce i tytu³ mistrzow-

ski w turnieju siatkówki zdoby-
³y i obroni³y dziewczêta z pa-
rafii Œwiêtych Aposto³ów Pio-
tra i Paw³a w Nowym Dworze
Mazowieckim. Nagroda za
Superciasto Bia³o³êki powê-
drowa³a do Józefowa. Dziew-
czêta z Józefowa by³y te¿ nie-
pokonane w biegach: 1 miej-
sce w biegu na dystansie 300
m zajê³a Paulina ̄ mijewska, a
na 100 m - Dominika Bieñ, obie
z Józefowa. W biegu na 100
m ch³opców najlepszy okaza³
siê Dawid Siedlecki z Tarcho-
mina. Najm³odszym uczestni-
kiem Igrzysk by³ szeœcioletni
szachista Jaœ Mrozowski. W
klasyfikacji generalnej zwyciê-
¿y³a z wynikiem 101 punktów
parafia NMP Matki Piêknej Mi-
³oœci w Tarchominie.

Nie wyniki i nie miejsca s¹
tu jednak najwa¿niejsze. Naj-
bardziej liczy siê sportowa ry-
walizacja, dobra zabawa,
zdrowe spêdzanie czasu. Do-
pisa³a pogoda i humory m³o-
dych zawodników. II Parafia-
da Dekanatu Tarchomiñskie-
go by³a imprez¹ bardzo udan¹
i dobrze zorganizowan¹. Do
sukcesu na pewno przyczyni-
³y siê œwietne warunki nowej
szko³y, w której zawody by³y
rozgrywane.

Joanna Kiwilszo

NGP w podró¿y

Mr¹gowo to popularny oœro-
dek turystyczny po³o¿ony na
Mazurach, znany równie¿ z
Pikniku Country, miêdzynaro-
dowego festiwalu muzyki. Mia-
sto nazwê otrzyma³o w 1947
r. na czeœæ K. C. Mrongowiu-
sza, obroñcy jêzyka polskiego
na tych ziemiach. Do tej pory
nazywa³o siê Z¹dŸbork. I w³a-
œnie tutaj znajdujemy swojsk¹,
prask¹ ulicê Ratuszow¹.  Ra-
tuszowa nazywa siê tak oczy-
wiœcie dlatego, ¿e prowadzi do
ratusza.

Ratusz by³ dawniej nie-
zmiernie wa¿n¹ budowl¹.
Jako siedziba w³adz miejskich
by³ zazwyczaj usytuowany na
rynku, w centrum miasta. Tak
by³o i w Mr¹gowie. Zbudowa-
ny w 1825 r. kryty czerwon¹
dachówk¹ ratusz mieœci siê
na rynku starego miasta. Nie
pe³ni ju¿ funkcji administracyj-
nych, jest w nim muzeum.

W Warszawie ul. Ratuszo-
wa istnieje ju¿ od XVII wieku.
Wiod³a wówczas oczywiœcie
do placu, na którym sta³ nie
zachowany do dziœ ratusz.
Dwa stulecia póŸniej za³o¿o-
no przy niej Park Praski, gdzie
na pocz¹tku XX wieku odby-
wa³y siê zabawy taneczne. W
parku zbudowano te¿ teatr i
weso³e miasteczko z kolejk¹
górsk¹, zniszczone we wrze-
œniu 1939 r. Z ulicy Ratuszo-

Ul. Ratuszowa (Mr¹gowo)
wej wejdziemy równie¿ do sto-
³ecznego ogrodu zoologiczne-
go. Zoo otwarto w 1928 r. i sta-
³o siê ono jednym z ulubio-
nych miejsc ma³ych warsza-
wiaków. Dziœ odwiedza je pra-
wie milion osób rocznie. Przy-
chodz¹, ¿eby zobaczyæ prze-
sz³o 200 gatunków zwierz¹t.

Ludmi³a Milc

022 425-57-49, 0-504-189-097

e-mail: biuro@multipodlogi.pl
ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej

pawilon nr 8

www.multipodlogi.pl

PARKIETY

MULTI-S
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� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

� biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Radzymiñska 116

tel./fax 022 679-23-41

0600-925-147

CENY PRODUCENTA
• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
transport i obmiar gratis

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe

�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne
�Parapety

Dyskutowanie nad kilkuna-
stoma punktami umieszczo-
nymi w porz¹dku obrad roz-
poczê³o siê od  zmian w bu-
d¿ecie na 2006 rok. Wiêcej na
drogi publiczne - Dêbowa i
Œwiatowida, oœwiatê i wycho-
wanie - budowa szko³y pod-
stawowej w osiedlu Nowo-
dwory, przedszkola i gimna-
zjum przy Ostródzkiej. Na-
stêpna uchwa³a dotyczy³a
wyst¹pienia do Rady Miasta
o utrzymanie bia³o³êckiego
odcinka przebiegu linii metra
w projektowanym Studium
uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego m.st. Warszawy. Radni
wnioskowali równie¿ o utrzy-
manie rezerwy gruntów pod
liniê metra. Uzasadnienie jest
oczywiste - nowe osiedla
mieszkaniowe, wci¹¿ rosn¹-
ca liczba mieszkañców Bia³o-
³êki i zwi¹zane z tym bardzo
powa¿ne problemy komuni-
kacyjne - korki na Modliñskiej
i przy wjeŸdzie na most Gro-
ta - Roweckiego. Odpowied-
ni¹ uchwa³¹ wyst¹piono o
zwiêkszenie dotacji do przed-
szkoli niepublicznych z 75 do
100%. Nastêpne uchwa³y do-
tyczy³y zakupów dzia³ek - pod
budowê parkingu przy szkole
nr 275, pod budowê przed-
szkola i szko³y przy ulicy Sza-
mocin, gimnazjum przy Le-
œnej Polanki. Dzia³ki przy Ta-
larowej i Ceramicznej zostan¹
przeznaczone pod budowê
szko³y podstawowej i przed-
szkola, szko³y podstawowe
powstan¹ równie¿ przy Ksi¹¿-
kowej i Nowodworskiej. Zaku-
pienie dzia³ki przy Odkrytej
pozwoli na budowê liceum
ogólnokszta³c¹cego. Uchwa-
³y przyjêto jednog³oœnie, po-
trzeby oœwiatowe dzielnicy s¹
oczywiste dla wszystkich rad-
nych - do 2010 przybêdzie
1700 uczniów w podstawów-
kach i 500 w gimnazjach.
Rocznie przybywa równie¿
500 dzieci w wieku przed-
szkolnym. Wszystko to ozna-
cza, ¿e w ci¹gu czterech lat
nale¿y wybudowaæ dwie du¿e
szko³y podstawowe, jedno
gimnazjum i a¿ szeœæ przed-
szkoli. Zapewnienie kolejnych
dzia³ek pod budowê nastêp-
nych szkó³ wymaga zamiany
nieruchomoœci nale¿¹cych do
miasta na te, które s¹ w³asno-
œci¹ Kurii Biskupiej Diecezji
Warszawsko - Praskiej i pa-
rafii p.w. œw. £ukasza Ewan-
gelisty przy Ostródzkiej, Ru-
skowym Brodzie, Kobia³ki i
G³êbockiej pod budowê szkó³
podstawowych, gimnazjów i
przedszkoli. Zamiana dzia³ek
Myœliborska za Sprawn¹ po-
zwoli na wybudowanie szko-
³y podstawowej.

Radni wyst¹pili do Rady
Miasta o zwiêkszenie œrod-
ków na œwiadczenia zdrowot-
ne i opiekê nad dzieæmi w
¿³obku. Roœnie zainteresowa-
nie rodziców tego rodzaju
opiek¹, a w Bia³o³êce nie ma
publicznego ¿³obka. Nale¿y
wiêc zwiêkszyæ iloœæ miejsc
wykupywanych w ¿³obku nie-
publicznym.

Jednog³oœnie przyjêto
uchwa³y dotycz¹ce przekaza-
nia œrodków trwa³ych dla Ze-
spo³u Szkó³ nr 106 przy Van
Gogha 1, dla biblioteki pu-
blicznej pod tym samym ad-
resem i dla Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury, równie¿ przy

Van Gogha 1. W¹tpliwoœæ
wyrazi³ Andrzej Opolski, rad-
ny SLD. Dotyczy³a ona kosz-
tów wyposa¿enia wentylacji i
klimatyzacji auli. Radny by³
zdania, ¿e owe dodatkowe
koszty (264 tys. z³) s¹ wyni-
kiem b³êdów w fazie projek-
towania obiektu.

Uchwa³a w sprawie opraco-
wania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Winnicy Po-
³udniowej powsta³a m.in. na
skutek protestu mieszkañców
osiedla Winnica, którego pro-
jekt (wielokrotnie nagradzany)
uwa¿any by³ za wzorcowy, je-
œli chodzi o ³ad architektonicz-
ny i sposób wkomponowania
w otaczaj¹c¹ zieleñ. Brak pre-
cyzyjnych zapisów w planie
powoduje, ¿e rosn¹ zakusy
deweloperów, by w otoczeniu
osiedla budowaæ wie¿owce,
nawet do wysokoœci 18 kon-
dygnacji. Uchwa³a wnioskuje
o ograniczenie zabudowy do
maksymalnej wysokoœci 4,5
kondygnacji (dwanaœcie me-
trów) i zachowania 40 proc.
powierzchni biologicznie
czynnej. Mieszkañcy osiedla
Winnica, licznie zgromadzeni
na sesji, w gor¹cych s³owach
optowali za tym rozwi¹zaniem
wspierani przez radnego
Drzewieckiego z Rady War-
szawy (by³ obecny na sesji).
Mieszkañcy zwrócili siê do
radnych z proœb¹ o przekszta-
³cenie ulicy Leœnej Polanki w
ci¹g pieszo - rowerowo - flo-
rystyczny, uwa¿aj¹, ¿e ulica
jest na tyle wyj¹tkowa, by
wprowadziæ na niej ca³kowity
zakaz ruchu dla samocho-
dów. Burmistrz Tadeusz Se-
metkowski stwierdzi³, ¿e na
razie nie ma takiej mo¿liwo-
œci, ulica Leœnej Polanki sta-
nowi istotny szlak komunika-
cyjny. Mo¿na jedynie rozwa-
¿aæ ograniczenie ruchu samo-
chodów ciê¿arowych. Sprawa
Leœnej Polanki bêdzie dysku-

towana na posiedzeniu naj-
bli¿szej komisji inwestycyjnej
i powróci na kolejnej sesji.

Przy okazji uchwa³ nadaj¹-
cych nazwy nowym ulicom -
Romana Wilhelmiego, Perku-
syjna, Wiolonczeli, Gitarowa,
Spedycyjna powróci³ temat
przewlek³oœci procedur. Rad-
ni apelowali do w³adz miasta,
za poœrednictwem radnego
Drzewieckiego, o skracanie
procedur i o generaln¹ zmia-
nê w prawie. Chodzi o to, by
ulicom mo¿na by³o nadawaæ
nazwy zanim zostan¹ wybu-
dowane. Uniknê³oby siê tym
samym póŸniejszych kosztów
zwi¹zanych ze zmianami ad-
resów itp.

Radni pytali o remont ulicy
Pomorskiej - bêdzie nieba-
wem modernizowana, o re-
mont Trasy Toruñskiej i wia-
duktu w P³udach. Na zakoñ-
czenie g³os zabra³ mieszka-
niec Bia³o³êki - mówi³ o pro-
blemach komunikacyjnych, o
zbójeckim zachowaniu dewe-
loperów buduj¹cych niektóre
osiedla, o tym, ¿e chcia³by -
jak wiêkszoœæ mieszkañców
dzielnicy - mieszkaæ w zielo-
nej Bia³o³êce, dobrze skomu-
nikowanej z reszt¹ miasta, nie
zaœ tkwiæ godzinami w gigan-
tycznych korkach. W odpo-
wiedzi na tê interpelacjê - apel
burmistrz Tadeusz Semet-
kowski bardzo emocjonalnie
odpowiedzia³, ¿e miasto rzu-
ca dzielnicom k³ody pod nogi.
Brak statutu powoduje
ogromne zamieszanie, kom-
petencje s¹ niejasne, a dziel-
nice maj¹ zbyt ma³o samo-
dzielnoœci.                    (egu)

XLI sesja Rady Bia³o³êki

Wiêcej szkó³

Nasze miasto nie bez przy-
czyny powsta³o nad Wis³¹.
By³ to najwa¿niejszy szlak
handlowy na polskich zie-
miach. W czasach, gdy nie
by³o samochodów – a przede
wszystkim nie by³o kolei –
naj³atwiej (i najtaniej) wszel-
kie towary przewozi³o siê
szlakami rzecznymi. Dawniej
by³o to przede wszystkim zbo-
¿e, bli¿ej naszych czasów –
wêgiel i inne surowce mine-
ralne.

Niestety, Wis³a nie tylko jest
b³ogos³awieñstwem, ale i
przekleñstwem. Jej brzegi
bardzo czêsto bywa³y zalewa-
ne przez powodzie. Nieuregu-
lowana Wis³a by³a rzek¹ sze-
rok¹ i niebezpieczn¹. Jej zwy-
k³y nurt rozlewa³ siê dwa-trzy
razy szerzej ni¿ dzisiaj. W
okresie czêstych powodzi za-
lewy siêga³y skarpy warszaw-
skiej (nie bez kozery na Po-
wiœlu jedna z ulic nazywa siê
Topiel) i podchodzi³y niemal
pod dzisiejsz¹ Targow¹.

Co wiêcej, nieuregulowany
nurt utrudnia³ korzystanie z
Wis³y jako drogi transportu.
Tymczasem w XIX wieku
³adunki by³y coraz masywniej-
sze i ciê¿sze, a ich przewo-
¿enie wymaga³o olbrzymich

Patroni naszych ulic

Wybrze¿e Helskie i Szczeciñskie
barek o wiêkszym zanurzeniu
– a wiêc g³êbszej rzeki o do-
brze znanym nurcie. Taki re-
zultat mo¿na by³o osi¹gn¹æ
poprzez uregulowanie rzeki.
Na zachodzie Europy pierw-
sze masowe regulacje rzek
rozpoczêto ju¿ w XVIII wieku.
Wis³a w okolicach Warszawy
czeka³a na to jeszcze niemal
dwieœcie lat.

Pierwsze zakrojone na sze-
rok¹ skalê prace wykonano w
zwi¹zku z budow¹ nowocze-
snych wodoci¹gów warszaw-
skich, które uruchomione w
1886 roku dzia³aj¹ po dziœ
dzieñ. Na naszym brzegu Wi-
s³y prace zaczê³y siê póŸniej
(bo te¿ i Praga zasilana jest
przede wszystkim przez
„Grub¹ Kaœkê” i Wodoci¹g
Pó³nocny). Zbudowano wa³
biegn¹cy pomiêdzy rzek¹ a
Miedzeszynem, którym dziœ
biegnie ruchliwa ulica nazwa-
na „Wa³ Miedzeszyñski”, a od
Mostu Poniatowskiego po
Park Praski zbudowano kolej-
ny wa³, nazwany w latach
dwudziestych „Wybrze¿em
Helskim”.

W tym czasie Polska mia³a
niewielki dostêp do morza.
Sk³ada³y siê nañ bagna na
pó³noc od Gdañska, wysoki
brzeg w okolicach Rozewia i
d³uga na 35 km i szeroka na
100-300 metrów piaszczysta
mierzeja. Stanowi ona naj-
m³odszy fragment polskiego
wybrze¿a – jeszcze 200 lat
temu znajdowa³ siê tu ci¹g
wysp i wysepek. Przez d³ugi
czas nie mia³a ona ¿adnego
znaczenia – poza dekoracyj-
nym i – jakbyœmy dziœ powie-
dzieli – turystycznym. Jednak
po odzyskaniu w 1920 roku
przez Polskê dostêpu do mo-
rza znaczenie mierzei by³o ol-
brzymie – natychmiast wybu-
dowano liniê kolejow¹ do mia-
sta Hel (znajduj¹cego siê na
jej krañcu i licz¹cego dziœ po-
nad 4000 mieszkañców) i za-
³o¿ono tam bazê Polskiej Ma-
rynarki Wojennej. W g³êbi Pol-
ski zaczêto akcjê promocyjn¹,
maj¹c¹ przywi¹zaæ Polaków
do tego najbardziej odleg³e-
go i najmniej znanego zak¹t-
ka kraju. Masowo obchodzo-
no Dni Morza, zachêcano do
sk³adek na rzecz budowy pol-
skiej floty, a wakacje na Mie-
rzei Helskiej – w KuŸnicy, Ja-
starni i Juracie – sta³y siê
szczytem snobizmu.

Nic wiêc dziwnego, ¿e
prask¹ ulicê biegn¹ca skra-
jem drogi œródl¹dowej do Ba-
³tyku nazwano „Wybrze¿em
Helskim”. Hel sta³ siê s³awny
w 1939 roku, gdy jako baza
floty najd³u¿ej opiera³ siê na-
jeŸdŸcom. Podda³ siê dopie-
ro w paŸdzierniku – d³u¿ej

walczy³y oddzia³y opieraj¹ce
siê najazdowi sowieckiemu.

Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej Polska uzyska³a o
wiele szerszy dostêp do mo-
rza – dziœ jest to 788 kilome-
trów. Najwa¿niejszym mia-
stem na zachodzie jest
Szczecin. Miasto jest ponad
100 razy ludniejsze ni¿ Hel –
ma 410 tys. mieszkañców.
Szczecin le¿y wzd³u¿ brze-
gów Odry i choæ od Ba³tyku
dzieli go 60 kilometrów, jest
du¿ym portem morskim (ob-
s³uguj¹cym przede wszystkim
eksport wêgla ze Œl¹ska i nie-
mieck¹ stolicê – Berlin). Histo-
ria Szczecina jest d³uga – ju¿
na mapach rysowanych pra-
wie 2000 lat temu zaznacza-
no miasto le¿¹ce u ujœcia
Odry – i niemal jak d³uga, tak
skomplikowana. 1000 lat
temu by³a to ziemia zamiesz-
kana przez S³owian, nie na-
le¿¹ca jednak do Polski. Co
prawda polscy ksi¹¿êta
(Mieszko i Boles³aw Krzywo-
usty) z powodzeniem podbi-
jali te ziemie, jednak ich w³a-
dza by³a iluzoryczna, a
przede wszystkim krótkotrwa-
³a – biskupstwo w Ko³obrze-
gu za³o¿one w 1000 roku zo-
sta³o zniszczone ju¿ piêæ lat
póŸniej. Do 1637 Pomorze
Zachodnie by³o samodziel-
nym pañstwem uznaj¹cym
w³adzê cesarsk¹, a po œmier-
ci ostatniego ksiêcia z dyna-
stii Gryfitów – Bogus³awa XIV
– zosta³o podzielone pomiê-
dzy Brandenburgiê i Szwecjê.

Szczecin – pocz¹tkowo
szwedzki – trafi³ w 1713 roku
w granice Prus. W 1945 roku
zosta³ przyznany Polsce.

Jako ¿e miasto w du¿ej
czêœci znajduje siê na za-
chodnim brzegu Odry, jego
losy nie by³y do koñca prze-
s¹dzone – zainstalowane
wiosn¹ polskie w³adze zosta-
³y latem wyrzucone przez
Sowietów, a miasto zwróco-
no Niemcom. Nastêpnie Sta-
lin zadecydowa³, ¿e miasto
jednak powinno byæ polskie –
i tym razem to administracja
niemiecka musia³a opuœciæ
Szczecin.

Po 1945 roku Szczecin
(chocia¿ jego powi¹zania z
dawn¹ Rzeczpospolit¹ wcale
nie s¹ oczywiste) sta³ siê sym-
bolem „Ziem Odzyskanych”.
Gdy w po³owie lat piêædziesi¹-
tych XX wieku ziemie po³o¿o-
ne pomiêdzy mostem Œl¹sko-
D¹browskim a Gdañskim wró-
ci³y pod zarz¹d miasta (przed-
tem by³y to tereny wojskowe)
przed³u¿ono Wybrze¿e Hel-
skie, nadaj¹c nowemu frag-
mentowi trasy miano „Wy-
brze¿a Szczeciñskiego”.

T. Paw³owski

Msz¹ œw. w Katedrze Œw. Micha³a Archanio³a i Œw. Floria-
na Mêczennika rozpoczê³y siê obchody 50. rocznicy powo³a-
nia Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. War-
szawy. Dalszy ci¹g uroczystoœci odby³ siê w podziemiach
Katedry w trakcie L uroczystej sesji Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy. Powitano zaproszonych goœci. Wy-
g³oszono przemówienia okolicznoœciowe i wrêczono dyplo-
my. Na uwagê zas³ugiwa³o wyst¹pienie dyrektora biblioteki
publicznej m.st. Warszawy Micha³a Str¹ka, mówi¹cego o
darmowym dostêpie do bibliotek i niekoñcz¹cej siê misji bi-
bliotekarzy w procesie kszta³cenia i wychowywania m³odzie-
¿y. Ciekawy referat koreluj¹cy wspó³istnienie bibliotek, sa-
morz¹du i Koœcio³a wyg³osi³a tak¿e prof. dr hab. Jadwiga
Ko³odziejska. Dyplomy otrzymali wszyscy pracownicy pra-
skich bibliotek, wiêkszoœæ z nich oczekiwa³a jednak chyba
bardziej wymiernego podziêkowania za ich pracê.        DCH

L sesja Rady Targówka

Krótko przed podsumowaniem

L sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Dwa jubileusze

Podczas 50. sesji, 9 paŸ-
dziernika, Rada Dzielnicy Tar-
gówek mia³a tylko zaopinio-
waæ zmiany w za³¹czniku
dzielnicowym do bud¿etu
m.st. Warszawy na rok 2006.
Porz¹dek dzienny wzbogaco-
no o „interpelacje i wnioski”..

G³ówny temat tu¿ przed
sesj¹ omawia³y wspólnie ko-
misje: bud¿etu i finansów, go-
spodarki komunalnej i miesz-
kaniowej, zdrowia i pomocy
spo³ecznej oraz rozwoju inwe-
stycji i ochrony œrodowiska.
Witold Harasim poinformowa³,
¿e proponowane zmiany uzy-
ska³y pozytywn¹ opiniê, 1 rad-
ny wstrzyma³ siê od g³osu.
Równie¿ w g³osowaniu na
sesji by³ 1 g³os wstrzymuj¹cy
siê; za uchwa³¹, pozytywnie
opiniuj¹c¹ zmiany opowie-
dzia³o siê 20 radnych. Po
zmianach, uwzglêdniaj¹cych
autopoprawkê zarz¹du z 6
paŸdziernika, bud¿et Targów-
ka to kwota 241 389 435 z³.

OdpowiedŸ na interpelacjê
Zbigniewa Poczesnego mo¿e
zainteresowaæ osoby, które
mieszkaj¹, lecz nie s¹ zamel-
dowane na Targówku, a chc¹
wzi¹æ udzia³ w wyborach sa-
morz¹dowych: na zasadzie

oœwiadczenia zostan¹ dopisa-
ne przez komisjê wyborcz¹ do
list wyborców. Od siebie radzi-
my jednak przeczytaæ na str.
5 og³osowaniu bez meldunku.

Ostatnia w tej kadencji, 51.
sesja Rady Dzielnicy Targówek
odbêdzie siê 19 paŸdziernika o
godz. 10.00 - poinformowa³
przewodnicz¹cy Rady, Andrzej
Kobel, prosz¹c przewodnicz¹-
cych komisji, by z³o¿yli  na niej

sprawozdania z tego, co zrobi-
li i czego nie zrobili. Na ¿ycze-
nie Urzêdu Miasta równie¿ rad-
ni maj¹ przygotowaæ informa-
cje na temat swoich interpela-
cji i interwencji.

Dla mieszkañców to wyj¹tko-
wa okazja poznania dokonañ
wybranych 4 lata temu samorz¹-
dowców. Obrady odbywaj¹ siê w
sali konferencyjnej ratusza Tar-
gówka, ul. Kondratowicza  20.  K.
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA Nauczycielka matema-
tyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-825
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, rosyjski - grupy, indywi-
dualnie 0606-744-724
ANGIELSKI profesjonalnie
Tarchomin 0604-484-319
ANGIELSKI tanio, fachowo,
ka¿dy zakres 0601-362-561
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
MATEMATYKA - ka¿dy po-
ziom 0669-367-550
MATEMATYKA studentka
UW 0888-720-156
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI - ka¿dy poziom
0669-367-550
NIEMIECKI nauczycielka 022
676-75-40

ZDROWIE I URODA
CHIRURG - wizyty domowe,
esperal 022 329-67-94,
0608-514-789
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, pro-
filaktyczne badanie znamion,
laryngolog,  psychiatra, psy-
cholog, akupunktura laserem,
internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe, bio-
energoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
ODCHUDZANIE - produkty
Herbalife, tel. 0601-315-315

US£UGI
0501-758-873 pranie dywa-
nów, tapicerki
ANTENY R/TV/SAT, instala-
cje tel. 0509-610-850
BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-
we 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Na-
mys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PORADY prawne, pozwy,
wnioski i inne pisma proce-
sowe 0508-267-010
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
PSA-FRYZ - strzy¿enie
psów, konkurencyjne
ceny, ewentualny dojazd,
tel. 022 716-25-62
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
TEKSANA profesjonalna
pracownia poprawek krawiec-
kich Œwiatowida 49 paw. 33
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.
¯UKIEM, piach, ¿wir
0505-034-387

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny -
tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

KUPIÊ
KSI¥¯KI skupujê 0501-285-268
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta sprzedam, ho-
dowla tel. 0606-344-485

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

POSZUKUJÊ pokoju do wyna-
jêcia za niewygórowan¹ op³at¹
dla dwojga oferuj¹c pomoc
0661-496-488

WYNAJMÊ magazyn 40m2

(500 z³) 022 614-49-65

KURSY

KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

DAM PRACÊ
ASYSTENTKA do gabinetu
stomatologicznego Warsza-
wa - Tarchomin 0889-935-657

N I E P E £ N O L E T N I C H
uczniów do fryzjerstwa
Bródno 0694-059-079

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

QUALITY
kursy jêzyków obcych

Bia³o³êka Dworska

ul. Zio³owa 40 lok. 6

ul. Œwiderska 37

022 614-36-93

0506-175-451

0606-528-738

www.qualityschool.pl

Instytucja finansowa poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w Warszawie
     Oferujemy: - pracê na umowê zlecenie,
                        - motywacyjny system wynagrodzeñ.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
tel. (022) 698 68 08 w godz.9-17, 697 08 08 20

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

Wróæmy do kocich spraw.

Czêsto jako lekarz wetery-
narii jestem pytany, jak czê-
sto odrobaczaæ koty, czy

robaki jelitowe kotów s¹
groŸne dla cz³owieka.

Zacznijmy od pocz¹tku.

Glistnica jest chorob¹ paso-

¿ytnicz¹, wywo³an¹ przez ni-
cienie z rodzaju Toxocara.

Mamy Toxocary kocie, mamy
Toxocary psie. Wystêpowanie

paso¿ytów jest kosmopolitycz-

ne, czyli po prostu - s¹ wszê-
dobylskie. Nicienie bytuj¹ w

jelicie cienkim, czerpi¹c z da-
rów ¿ywiciela. W tym odcinku

przewodu pokarmowego do-

chodzi do zap³adniania nitko-
watych samic, które po pew-

nym czasie zaczynaj¹ produ-
kowaæ jajeczka. Potomstwo

wraz ka³em dostaje siê do œro-

dowiska i przechodz¹c
pierwsz¹ wylinkê przeobra¿a

siê w larwê stadium drugiego.

Kocie glisty
Na tym etapie larwy s¹ ju¿ in-

wazyjne, czyli zdolne do za-
ra¿enia.

Sam proces inwazji mo¿e

mieæ ró¿ne okolicznoœci. Naj-
czêstsz¹ inwazj¹ jest inwazja
poprzez uk³ad pokarmowy

(per os). Zjadanie kocich od-
chodów, przebywanie w towa-

rzystwie zara¿onych zwierz¹t,
powoduje dostanie siê larw do
uk³adu pokarmowego, gdzie

przedostaj¹ siê poprzez jelito
do naczyñ prowadz¹cych

krew do w¹troby, serca i p³uc.
Podczas odruchu kaszlu do-
staj¹ siê ponownie do uk³adu

pokarmowego, gdzie dojrze-
waj¹ p³ciowo i pozostaj¹ do

koñca ¿ycia swojego lub ¿ywi-
ciela. Inn¹ form¹ przetrwania
larw jest dop³yniêcie wraz z

krwi¹ do ró¿nych organów we-
wnêtrznych i miêœni.

Kot mo¿e zaraziæ siê po-

przez zjadanie upolowanych

gryzoni, które s¹ nieswoisty-
mi nosicielami larw.

Kolejnym sposobem zara-
¿enia mo¿e byæ inwazja œród-
maciczna. Oznacza to, ¿e w
trakcie wêdrówki larwy trafiaj¹
do p³odów lub po uprzednim
otorbieniu s¹ pobudzane
przez hormony ci¹¿owe, wni-
kaj¹ do uk³adu krwionoœnego,
a dalej ju¿ wiadomo.

Zjawisko larw drzemi¹cych
jest kluczem do popularnoœci
tych paso¿ytów u naszych
najbli¿szych pupili. Leki dzia-
³aj¹ wy³¹cznie na paso¿yty
¿yj¹ce w jelitach. Nie dyspo-
nujemy jeszcze preparatami,
niszcz¹cymi ukryty desant.
Dlatego w³aœciciel kota, a
zw³aszcza kota wychodz¹ce-
go poza obrêb mieszkania
musi dopracowaæ wraz ze
swoim lekarzem weterynarii
program profilaktyczny. S³u-
chaj¹c ró¿nych wiadomoœci
widzê tu analogiê do teczek
drzemi¹cych w Instytucie Pa-
miêci Narodowej. Nie wiado-
mo, co gorsze - glisty czy
kryszta³owo czyœci notowani...

Komitet Warsaw Feis z ogromnym zaskoczeniem i niek³amanym zdumieniem
przeczyta³ Pani artyku³ na temat tegorocznej edycji zawodów w tañcu irlandzkim.

Chcielibyœmy wyjaœniæ kilka niedomówieñ które pojawi³y siê w Pani tekœcie i w
naszym mniemaniu s¹ dla nas jako organizatorów bardzo krzywdz¹ce oraz prosiæ o
umieszczenie sprostowania.

 „Jednak najwiêcej nagród zdobyli uczniowie polskiej szko³y tañca irlandzkiego
Ua Niall z Warszawy i z Wroc³awia. Ewa Suleja z Ua Niall z Wroc³awia zdoby³a 11
medali. Œwiadczy to o niew¹tpliwym kunszcie zawodniczki, ale nasuwaj¹ siê te¿ w
tym momencie uwagi, wyra¿ane przez innych uczestników. Przy takiej randze za-
wodów, nie powinno byæ tak, ¿e jedna szko³a (w³aœnie Ua Niall) jest g³ównym orga-
nizatorem konkursu. Wygl¹da na to, ¿e szko³a-organizator „zgarnia” wiêkszoœæ
nagród. Komitet organizacyjny powinien byæ niezale¿ny.”

 W nawi¹zaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej przez Pani¹ z na-
szym biurem, jedyne uwagi o jakich nas Pani poinformowa³a telefonicznie by³y wy-
suwane przez Pani¹ Annê Zawadzk¹, instruktora zespo³u Realtai.

 Ogromnie ¿a³ujemy, i¿ nie sprecyzowa³a Pani tej informacji w artykule, krzyw-
dz¹c pozosta³ych nauczycieli (³¹cznie 8 innych szkó³ z Polski, Niemiec, Rosji, Holan-
dii, Czech i Austrii), którzy brali udzia³ w zawodach a nie przypominaj¹ sobie aby
wyra¿ali podobne opinie.

 Wszystkie turnieje Komisji Tañca Irlandzkiego na poziomie takim jak Warsaw
Feis s¹ organizowane przez szko³y, bo tylko szko³a tañca jako organizator jest w
stanie zapewniæ odpowiedni standard i odpowiednie procedury przebiegu zawodów.
Podobnie jest w przypadku turniejów tañca towarzyskiego. W latach poprzednich
równie¿ wy³¹cznie nasza szko³a by³a organizatorem i nie wnoszono nigdy wczeœniej
wobec nas tak krzywdz¹cych zarzutów.

Zawody s¹ sêdziowane przez niezale¿nych sêdziów Komisji Tañca Irlandzkiego,
a nie przez komitety organizacyjne jakby to mog³o wynikaæ z artyku³u.

Pani Miriam McCarthy, która sêdziowa³a tegoroczne zawody, zasiada nie tylko w
panelach sêdziuj¹cych Mistrzostwa Œwiata, ale posiada równie¿ uprawnienia do za-
siadania w komisjach egzaminacyjnych, które odpowiadaj¹ za certyfikacjê nowych
nauczycieli i sêdziów tañca irlandzkiego.

 Dodatkowo nale¿y zaznaczyæ i¿ podczas zawodów obecny by³ jak Pani wspo-
mnia³a w artykule Przewodnicz¹cy Komisji Tañca Irlandzkiego Pan Seamus O’Se,
równie¿ sêdzia i egzaminator.

Pewn¹ ciekawostk¹ bêdzie zapewne równie¿ fakt i¿ Pani Ni Chonchubhair, która
akompaniowa³a zawodnikom, oprócz tego i¿ jest muzykiem jest równie¿ certyfiko-
wanym sêdzi¹ tañca irlandzkiego.

 „Wygl¹da na to, ¿e szko³a-organizator „zgarnia” wiêkszoœæ nagród. Komitet
organizacyjny powinien byæ niezale¿ny. Podobno z tego w³aœnie powodu nie wszyst-
kie szko³y chcia³y uczestniczyæ w zawodach. W tym roku spodziewano siê ok. 300
zawodników, konkurs mia³ trwaæ 2 dni. Tymczasem okaza³o siê, ¿e jest mniej chêt-
nych, ni¿ rok temu.”

 Zawody Komisji Tañca Irlandzkiego s¹ z regu³y zamkniête dla uczniów nauczycieli zrze-
szonych w tej organizacji. Nauczyciele nie certyfikowani nie mog¹ braæ w nich udzia³u.

 Certyfikacja czyli egzamin jaki musi zdaæ nauczyciel lub sêdzia w Komisji Tañca
Irlandzkiego ma zapewniæ odpowiedni standard nauczania i sêdziowania. O ile z
regu³y egzamin na nauczyciela zdaje 40% podchodz¹cych do niego, o tyle tylko
oko³o 10% podchodz¹cych zdaje egzamin na certyfikowanego sêdziego.

 Dziêki uprzejmoœci Komisji Tañca Irlandzkiego zawody w Polsce by³y przez ostatnie
trzy lata rozgrywane jako promocja organizacji i by³y otwarte dla wszystkich chêt-
nych nauczycieli, dziêki temu tacy uczestnicy jak uczniowie Pani Anny Zawadzkiej
mogli braæ w nich udzia³.

 Od dwóch lat Komisja wprowadza dla nauczycieli z kontynentalnej Europy pragn¹-
cych w³¹czyæ siê w struktury organizacji, stopniowy, warunkowy program certyfikacji.

Nauczyciel pragn¹cy wzi¹æ udzia³ w tym programie musi w pierwszym podejœciu
zdaæ przed komisj¹ egzaminacyjn¹ 5 podstawowych stopni (obejmuj¹ one tañce na
podstawowym poziomie trudnoœci), a przez kolejne 5 lat od daty pierwszego egza-
minu musi zdawaæ po jednym, dwa poziomy co roku a¿ zda wszystkie 12 poziomy.
Program ten ma zapewniæ stopniowe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli jednocze-
œnie umo¿liwiaj¹c start ich uczniów w turniejach tañca.

 Od przyst¹pienia do tego programu Komisja Tañca Irlandzkiego uzale¿nia w tej
chwili wydanie nie certyfikowanemu nauczycielowi pozwolenia na udzia³ w organi-
zowanych przez ni¹ zawodach.

 Od 2006 roku obowi¹zek ten obj¹³ ten równie¿ wszystkich uczestników Warsaw
Feis, nauczyciele pragn¹cy wzi¹æ udzia³ w naszych zawodach musieli zdeklarowaæ
chêæ przyst¹pienia do programu i zdania pierwszego egzaminu, dopiero wtedy uzy-
skiwali zgodê Komisji Tañca Irlandzkiego na udzia³ w Warsaw Feis.

Niestety nie wszyscy uczestnicy poprzednich edycji Warsaw Feis wyrazili chêæ
przyst¹pienia do nowego programu przez co nie uzyskali zgody Komisji Tañca Ir-
landzkiego na start w Warsaw Feis, co zaowocowa³o zmniejszeniem liczby zawodni-
ków i decyzj¹ o skróceniu czasu trwania zawodów.

Z wstêpnych wyliczeñ Komitetu wynika ¿e straciliœmy w ten sposób oko³o 80
zawodników z Europy œrodkowo-wschodniej. Wiemy równie¿, ¿e oko³o 20 zawodni-
ków z Krakowa nie przyjecha³o na zawody gdy¿ ich termin kolidowa³ z koncertem
na który byli zarezerwowani rok wczeœniej.

„Powsta³a te¿ ró¿nica zdañ wokó³ oceny tañców grupowych w oryginalnym uk³a-
dzie choreograficznym nauczyciela. Wielkie brawa i aplauz publicznoœci wywo³a³
wystêp warszawskiego zespo³u „Realtai”, kierowanego przez Annê Zawadzk¹. Ale
nie zdoby³ nagrody. Okaza³o siê, ¿e w uk³adzie by³y niedozwolone regulaminowo
elementy. Renata Ilnicka wyjaœnia, ¿e choreografia „Realtai” by³a piêkna i bardzo
widowiskowa, ale nadawa³a siê raczej na pokazy, a nie na zawody, które rz¹dz¹ siê
w³asnymi prawami. Czêsto opinie publicznoœci ró¿ni¹ siê od ocen jury. Dla nas, wi-
dzów, wystêp zespo³u „Realtai” by³ wspania³y i jego dyskwalifikacja wydaje siê bar-
dzo niesprawiedliwa, ale z pewnoœci¹ sêdziowie maj¹ swoje racje.”

 Zespó³ Realtai nie zosta³ zdyskwalifikowany, ale otrzyma³ mniej punktów. Miê-
dzy innymi za fakt ¿e w trakcie tañca jeden z zawodników przerwa³ taniec, zbieg³
na chwilê ze sceny i zacz¹³ zdejmowaæ buty.

 W opinii Komitetu najlepszym sposobem weryfikacji umiejêtnoœci swoich uczniów
jest wybranie siê z nimi na inne zawody Komisji Tañca Irlandzkiego sêdziowane
przez innego sêdziego. Jeœli oka¿e siê, ¿e podczas kolejnych zawodów nasi ucznio-
wie nadal nie mog¹ uzyskaæ w³aœciwych w naszym mniemaniu miejsc medalowych,
to nie nale¿a³oby obwiniaæ o to organizatorów zawodów czy sêdziów, ale raczej
powa¿nie zastanowiæ siê nad zmian¹ metodyki nauczania swoich uczniów.

 Pewien bardzo doœwiadczony sêdzia tañca irlandzkiego powiedzia³ kiedyœ: “Pod-
czas sêdziowania zawodów nie mo¿na zadowoliæ wszystkich. Tak naprawdê zadowo-
lony jest tylko zdobywca 1 miejsca. Zdobywcy 2 i 3 miejsca nie s¹ zadowoleni bo byli
blisko 1 miejsca. Pozostali w kolejnoœci s¹ niezadowoleni bo nie wygrali medali. Nie
sztuk¹ jest wygraæ z klas¹, najtrudniejsz¹ sztuk¹ jest przegraæ z pokor¹.”

 I to w³aœnie tej umiejêtnoœci przegrywania z pokor¹ w imieniu Komitetu Warsaw
Feis ¿yczymy wszystkim uczestnikom zawodów w tañcu irlandzkim.

Pozdrawiam

Renata Ilnicka Sekretarz Zawodów Warszaw Feis 2006

Rol¹ dziennikarza jest obiektywne przekazywanie informacji
i podawanie do wiadomoœci ogó³u ró¿nych opinii, równie¿
zas³yszanych w kuluarach, nie zawsze zgodnych z oczeki-
waniami organizatorów relacjonowanych imprez.

Jako prawdziwa wielbicielka tañca irlandzkiego ju¿ po raz
drugi z wielkim zainteresowaniem obserwowa³am zawody
Warsaw Feis i stara³am siê jak najlepiej je opisaæ, przybli¿a-
j¹c w ten sposób czytelnikom kulturê Irlandii. Zamieœci³am
obszerne informacje o tañcu irlandzkim i zasadach organizo-
wanych w Warszawie konkursów.

Nie chc¹c nikogo krzywdziæ ani obra¿aæ nie mog³am jed-
nak przemilczeæ pewnych krytycznych opinii, jakie dotar³y
do mnie na temat organizacji zawodów. Wraz z tymi opinia-
mi przedstawi³am rzetelnie wyjaœnienia i argumenty organi-
zatorów.

Dziennikarz ma prawo do wyra¿ania w³asnych s¹dów i
napisania, co najbardziej, s¹dz¹c po brawach, podoba³o siê
publicznoœci, choæby to nie pokrywa³o siê z werdyktem jury.

Fakt pojawienia siê odmiennych opinii i krytycznych uwag
na temat warszawskich zawodów tañca irlandzkiego nie po-
mniejsza znaczenia pracy Komitetu Organizacyjnego War-
saw Feis, ale powinien sk³oniæ organizatorów do zastano-
wienia siê nad nimi i wyci¹gniêcia odpowiednich wniosków.

Joanna Kiwilszo

Wokó³ Warsaw Feis
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CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI OD FIRM

ZAGRANICZNYCH!!!
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1NR

Warszawa,

ul. Kondratowicza 23,

tel. 022 674 29 29, 022 675 44 33
czynne w dni robocze 9.00-19.00

w soboty 9.00-14.00

0,5 godz. wykonanie
okularów
Najwiêkszy wybór
oprawek 2500
Soczewki kontaktowe
z filtrem UV
Komputerowo-optyczne
badanie wzroku
(lekarze non stop)

technologie bezpieczeñstwa

www.suskiplus.pl

SPRZEDA¯ ♦♦♦♦♦ MONTA¯ ♦♦♦♦♦ SERWIS 24 GODZ.
DRZWI ANTYW£AMANIOWE ♦♦♦♦♦ OKNA ♦♦♦♦♦ ZAMKI

AUTORYZOWANY PUNKT
HANDLOWO-US£UGOWY
Warszawa ul. Dobra 17

tel./fax (022) 826 01 68
kom. 0601 062 773

Wyj¹tkowa

odpornoœæ

na w³amania,

certyfikaty Klasy C

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE

Permanentny kryzys

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

Masz problem ze s³uchem
√√√√√
√√√√√
√√√√√

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
skonsultujemy z laryngologiem
dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy
œwiatowych producentów: Siemens, Phonak, Rion

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

przegl¹d techniczny oraz porady
œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
wk³adki uszne

RATY!RATY!

Od przesz³o roku, czyli od
ostatnich wyborów parlamen-
tarnych, nasz¹ Rzeczpospo-
lit¹ targaj¹ ci¹g³e kryzysy.
Miodowy miesi¹c w parla-
mencie skoñczy³ siê nad wy-
raz szybko, gdy okaza³o siê,
¿e planowana jeszcze przed
wyborami koalicja PO - PiS
nie mo¿e dojœæ do skutku.
Premierem zosta³ w tym mo-
mencie Kazimierz Marcinkie-
wicz, obecny komisarz War-
szawy. Jego powo³anie by³o
wielkim zaskoczeniem dla
obserwatorów sceny politycz-
nej, którzy s¹dzili, i¿ tekê pre-
miera obejmie Jaros³aw Ka-
czyñski. Chwyt z powo³aniem
Marcinkiewicza na premiera
(który, wed³ug s³ów prezesa
PiS Jaros³awa Kaczyñskiego,
mia³ byæ premierem na czte-
ry lata) okaza³ siê medialnie
trafny i otworzy³ drogê do pre-
zydentury Lecha Kaczyñskie-
go. Maj¹c w swoich rêkach
urz¹d premiera i prezydenta,
PiS pogoni³ PO i rozpocz¹³
flirt z Samoobron¹ i LPR.
Bocz¹cego siê z pocz¹tku
Giertycha szybko spacyfiko-
wano wyjmuj¹c mu z klubu
kilku pos³ów, którzy dziœ sta-
nowi¹ podstawê klubu Ruchu
Ludowo - Narodowego. Do
tego uk³adu ochoczo przyst¹-
pi³ Lepper, bo to otworzy³o mu
drogê na salony w³adzy. Przy
asyœcie telewizji TRWAM za-
warto pakt stabilizacyjny, któ-
ry wkrótce przeistoczy³ siê w
koalicjê PiS - LPR - Samo-
obrona. W tym rz¹dzie by³o
a¿ czterech wicepremierów.
Nadal funkcjonuj¹ ca³e tabu-
ny ministrów oraz ich zastêp-
ców, co nijak siê ma do g³o-
szonej idei taniego pañstwa.
Osi¹gn¹wszy wzglêdn¹ rów-
nowagê, rz¹dz¹cy do tej pory
z tylnego fotela Jaros³aw Ka-
czyñski zdecydowa³ siê wejœæ
do gry i zes³a³ Marcinkiewi-
cza na Warszawê, gdy ten
zacz¹³ okazywaæ objawy nie-
œmia³ej samodzielnoœci m.in.
odwo³uj¹c pos¹dzon¹ o z³a-
manie ustawy lustracyjnej
wicepremier Gilowsk¹ i sam
obj¹³ funkcjê premiera rz¹du
RP. Marcinkiewicz zamiast
deklarowanych czterech lat
rz¹dzi³ 9 miesiêcy.

Po tej zmianie wyraŸniej
zaczê³y zaznaczaæ siê ten-
dencje odœrodkowe w ³onie
koalicji. Prezes Samoobrony,
który okrzep³ na posadzie,
zacz¹³ stawiaæ coraz dalej
id¹ce warunki, domagaj¹c siê
kolejnych nale¿nych mu w
wyniku umowy stanowisk dla
swoich ludzi i wiêkszych pie-
niêdzy dla rolnictwa, próbuj¹c
tym samym ratowaæ coraz
bardziej w¹t³¹ pozycjê Samo-
obrony w badaniach sonda¿o-
wych. Premier Jaros³aw Ka-
czyñski wytrzyma³ to trzy mie-
si¹ce. W tym czasie doprowa-
dzi³ do przepchniêcia przez
Sejm w oparciu o istniej¹c¹
koalicjê kolejnych ustaw, na
których zale¿a³o PiS-owi,
m.in. ustawy pozwalaj¹cej
blokowaæ listy w wyborach sa-
morz¹dowych. Jej zafunkcjo-
nowanie spowoduje, i¿ ma³e
komitety wyborcze, szczegól-
nie w du¿ych miastach, wy-
padn¹ z gry. Z takim obrotem
sprawy pogodzi³ siê Giertych,
który z rangi partnera spad³
do roli wasala PiS, ockn¹³ siê
jednak Lepper, lecz chyba za
póŸno, bo jego zamys³ o wyj-

œciu z uk³adu z PiS-em uprze-
dzi³ Kaczyñski, wyrzucaj¹c
Leppera z rz¹du. Wykonuj¹c
ten ruch premier liczy³ zapew-
ne na dawno sprawdzony
scenariusz doprowadzenia do
podzia³u w Samoobronie,
skaptowania PSL i utrzymania
w ten sposób wiêkszoœci w
Sejmie. Rozpoczê³y siê pod-
chody i polowanie na pos³ów
Samoobrony, uwieñczone
czêœciowym sukcesem, któ-
rym tamê po³o¿y³a pos³anka
Renata Beger. Wiêkszoœæ z
nas widzia³a ujawnione w
TVN nagrania rozmów po-
s³anki z ministrami rz¹du Ja-
ros³awa Kaczyñskiego, nie
bêdê wiêc ich komentowa³.
Ocenê, czy by³a to próba „ko-
rupcji politycznej” czy nie po-
zostawiam ka¿demu z Czytel-
ników. Wprowadzi³o to konflik-
ty na scenie politycznej w
now¹ fazê. W³¹czona do nich
zosta³a stacja TVN. Zbieg³o
siê to w czasie z zakoñcze-
niem prac nad likwidacj¹ WSI
i opublikowaniem tajnego ra-
portu z tej czynnoœci. Oczywi-
œcie, jak zwykle pojawi³y siê
przecieki, z których wynika, i¿
stacja ta mog³a mieæ w swych
szeregach agentów s³u¿b.
Jak¿e mog³o byæ inaczej, kto
jak nie agenci mogli inspiro-
waæ dzia³ania przeciwko jedy-
nie s³usznej partii i rz¹dowi,
który chce walczyæ z wszech-
obecnym uk³adem i zmieniaæ
Polskê - takie stanowisko pre-
zentuje PiS. Tylko jaka jest
pewnoœæ, ¿e Polacy g³osowali
za takimi zmianami, za rz¹da-
mi Giertycha i Leppera, two-
rz¹cymi w pewnym momen-
cie wraz z Kaczyñskimi nowy
uk³ad. Kiedyœ mówiono - oni
to klika, my to grono. Dziœ
wróci³o to w zmienionej for-
mie. Jestem sta³ym widzem
„Szk³a kontaktowego” progra-
mu TVN 24, stamt¹d dowie-
dzia³em siê, i¿ oni w ocenie
braci Kaczyñskich i ich przy-
bocznych to uk³ad, ³¿e elity,
wykszta³ciuchy. Epitetów jest
wiêcej, padaj¹ skróty myœlo-
we ocieraj¹ce siê o pomrocz-
noœæ jasn¹. Efekt prowadze-
nia takiej polityki przez PiS
staje siê coraz bardziej wi-
doczny. Po roku rz¹dzenia
poparcie dla tej partii spad³o
o prawie 10% i PiS czuje ju¿

na plecach oddech pn¹cej siê
w sonda¿ach koalicji centro-
lewicy. Samotnym liderem
rankingów jest PO, która po-
stanowi³a dobiæ rywali w trak-
cie obecnej kampanii do sa-
morz¹du wyprowadzaj¹c
swoich zwolenników na ulice.
Oliwy do ognia dolewa sam
premier Kaczyñski, wypowia-
daj¹c siê niezbyt pochlebnie
o swoich przeciwnikach, co
mogliœmy us³yszeæ i zobaczyæ
w trakcie relacji z wiecu w
stoczni. To chyba rodzinne,
przypomina mi siê bowiem
jego brat i jego obraŸliwe
„spieprzaj dziadu,” którym po-
traktowa³ jednego z miesz-
kañców naszej dzielnicy.

Szykuje siê gor¹ca jesieñ.
Aby nie wypaœæ z gry, swoje
kontrdemonstracje organizu-
je LPR, a PiS kolejne wiece
poparcia dla rz¹du. PSL
waha siê, czy wejœæ do rz¹-
du. Samoobrona zaczyna za
nim têskniæ. Giertych wystê-
puje w roli mediatora. Dom
wariatów.

Spokój zachowuje, jak do-
t¹d, koalicja centrolewicy,
id¹c do samorz¹dowej kam-
panii z has³em „Dobry samo-
rz¹d. ¯adnych popisów”.

PS. Swoich zwolenników
zapewne ucieszê, a przeciw-
ników zmartwiê. Przez ostat-
nich osiem lat z woli Pañstwa
pe³ni³em mandat radnego
województwa mazowieckie-
go. W tych wyborach po sze-
regu rozmów z s¹siadami,
znajomymi i przyjació³mi po-
stanowi³em ubiegaæ siê o
mandat radnego Dzielnicy
Praga Pó³noc z okrêgu wy-
borczego nr 1, który bêdê
mia³ zaszczyt otwieraæ.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Gdy patrzy³em na sobot-

nie marsze w Warszawie,
przysz³a mi do g³owy here-

zja, ¿e bezpoœrednie wybo-
ry prezydenta w wielkim

mieœcie nie s¹ mo¿e jednak

dobrym pomys³em...

Do 2002 roku prezydenta
Warszawy wybiera³a rada
miasta. Prezydentami zosta-
wa³y osoby maj¹ce doœwiad-
czenie samorz¹dowe: zarów-
no Pawe³ Piskorski jak i Woj-
ciech Kozak wczeœniej byli
radnymi, a pierwszy prezy-
dent stolicy Stanis³aw Wyga-
nowski by³ cenionym urba-
nist¹. W 2002 roku po raz
pierwszy wybieraliœmy prezy-

Prosto z mostu

Maszeruj¹ wyborcy
denta bezpoœrednio i polityk
Lech Kaczyñski, deklaruj¹cy
wczeœniej otwarcie niechêæ
do samorz¹du terytorialnego
jako takiego, wygra³ z An-
drzejem Olechowskim, co
prawda równie¿ politykiem z
pierwszych stron gazet, ale
maj¹cym za sob¹ doœwiad-
czenie przewodzenia Radzie
Gminy Warszawa-Wilanów.

Prezydenci Warszawy za-
wsze bronili miasta przed
ulicznymi manifestacjami,
które powodowa³y parali¿
komunikacyjny, utrudnia³y
pracê stra¿y po¿arnej i pogo-
towia ratunkowego oraz po
prostu ogranicza³y prawa
mieszkañców miasta do bez-
piecznego i spokojnego
¿ycia. W 1999 roku prezydent
Piskorski wyda³ zakaz odby-
cia kilkudziesiêciotysiêcznej
demonstracji OPZZ, która
mog³a zablokowaæ miasto.
Po przemarszu Samoobrony
przez Warszawê Piskorski

zg³osi³ nawet w Sejmie pro-
jekt zmiany ustawy o zgroma-
dzeniach u³atwiaj¹cy utrzy-
manie porz¹dku publicznego
podczas manifestacji.

Tak by³o kiedyœ. W sobotê 7

paŸdziernika 2006 roku na cze-

le manifestacji maszerowa³a
radoœnie przez miasto kandy-

datka na prezydenta Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W manifestacji wziê³o udzia³

kilkanaœcie tysiêcy ludzi zwie-
zionych autokarami przez Plat-
formê Obywatelsk¹ z ca³ej

Polski. Wiadomo przy tym, ¿e
manifestacja Platformy nie

by³a spontaniczn¹ reakcj¹ na
„taœmy Begerowej”, lecz
znacznie wczeœniej zaplano-

wanym elementem kampanii
samorz¹dowej.

Jestem tym zasmucony, ale

nie zaskoczony. Niedawno li-
derzy Platformy wymusili na

samorz¹dowcach PO rezy-
gnacjê z uczestnictwa w po-

zapartyjnych komitetach sa-
morz¹dowych i kandydowanie
pod szyldem partyjnym. Sa-

morz¹dy sta³y siê jeszcze jed-
nym polem bitwy miêdzypar-

tyjnej, jak media i trybuna³y.

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Moje Mazowsze
Do 30 paŸdziernika w DK

„Praga” przy ul. D¹browszcza-
ków 2 mo¿na ogl¹daæ prace
32 artystów, m.in. z Pragi, po-
kazuj¹ce krajobrazy, przyro-
dê, tradycje i ludzi Mazowsza.



12  nowa gazeta praska

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 022 610-52-60

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax 022 728-52-06

Informacje  o wspó³pracy:  0602-315-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii

Nastêpna gazeta - 25 paŸdziernika

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-
ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob-

róbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y

p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³o-
szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2  tel./faks 022 618-00-80,  022 618-24-38   poniedzia³ek
w godz. 14-18 od wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14

strona internetowa - www.ngp.pl

                 e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

             dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

 nowa gazeta praska

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280;

Sport, zdrowie i zabawa - fajna sprawa!
Publiczny Zak³ad Opieki zdro-
wotnej Warszawa-Bia³o³êka.

Zrealizowany w ramach
kampanii „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³ 2006” oraz „Bli¿ej sie-
bie - dalej od narkotyków” fe-
styn mia³ na celu po³¹czenie
aktywnoœci ruchowej, promo-
cji zachowañ prozdrowotnych
oraz profilaktyki uzale¿nieñ.
Jak poinformowa³a nas Edyta
Mañk, kierownik dzia³u uza-
le¿nieñ Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka,
chodzi o aktywizacjê ludzi w
ró¿nym wieku i propagowanie
zdrowego trybu ¿ycia.

Program imprezy obejmowa³
zarówno wystêpy rozrywkowe,
rekreacjê jak te¿ po¿yteczne
dla zdrowia dzia³ania profilak-
tyczne. W ramach „bia³ej sobo-
ty”, zorganizowanej przez SP
ZOZ Warszawa-Bia³o³êka, ka¿-
dy móg³ poddaæ siê badaniom
- zmierzyæ ciœnienie krwi, wy-
konaæ badanie poziomu chole-
sterolu i cukru, a nastêpnie
omówiæ wyniki i zwróciæ siê po
poradê do dr El¿biety Olszew-
skiej-Leœ, kierowniczki przy-
chodni przy ul. Milenijnej 4.

Kobiety mog³y bezp³atnie
wykonaæ mammografiê. W
czasie trwania imprezy, w godz.
od 11 do 16, zapewniony by³
wolny wstêp na zajêcia rekre-
acyjno-sportowe na p³ywalni, w
hali sportowej i si³owni.

Uczestnikom imprezy ca³y
czas towarzyszy³y wystêpy
zespo³ów artystycznych,
m.in.: W³odarki Famili, zespo-
³u Avetki, grupy tanecznej
Enigma oraz teatru „Pora na
Seniora”, który przypomnia³
nam stare piosenki, takie jak
„Z³oty pierœcionek”. By³y te¿
liczne pokazy sportowe,
wœród których najwiêksze za-
interesowanie wzbudzi³ pokaz

walki karate, wykonany przez
Fight Club „Hikson’ Karate Ky-
okushin Roberta Chojnow-
skiego.

Ponadto na uczestników im-
prezy czeka³y liczne niespo-
dzianki i konkursy, takie jak quiz
przygotowany przez Silver
Screen Targówek oraz smako-
wite pajdy chleba ze smalcem,
o które zadba³ bar „Dziki Zak¹-
tek” z Choszczówki.

O godz. 14 wrêczono nagro-
dy za uczestnictwo w kampanii
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³
2006”. W tym roku by³o to ju¿ 5
edycja tej ogólnopolskiej kam-
panii informacyjno-edukacyjnej,
a 3, w której bra³ udzia³ Bia³o-
³êcki Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej. Nagrody otrzymali:

1. Joanna Kowalewska

2. Ola Sierakiewicz

3. Pawe³ W¹sowski

4. Sebastian Herman

5. Anna Siekiera

6. Ewelina Paw³owska

7. Piotr £oskot

O tej kampanii oraz o in-
nych projektach realizowa-
nych przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³ê-
ka mo¿na siê by³o dowiedzieæ
w stoisku informacyjnym
Oœrodka, przy wejœciu na te-

dokoñczenie ze str. 1

ren festynu. Rozdawano tam
ulotki i plakaty, a nawet koszul-
ki promuj¹ce kampaniê „Bli¿ej
siebie - dalej od narkotyków”.
Dla rodziców przygotowano
koszulki z has³em „Ja rozma-
wiam z moim dzieckiem”, a dla
dzieci - z has³em „Ja rozma-
wiam z moimi rodzicami”.

Sobotnia impreza by³a ze
wszech miar udana i po¿ytecz-
na, ale chyba za ma³o rozpro-
pagowana. O ile do badañ i
mammografii ca³y czas usta-
wia³y siê kolejki, o tyle na ba-
senie wcale nie by³o t³oku.
Sprawdzi³am to osobiœcie. Po
po³udniu postanowi³am skorzy-
staæ z wolnego wejœcia na p³y-
walniê. W godz. 15-15.30 by³o
nas na basenie 6 osób. Mia³am
ca³y tor dla siebie, co mnie
oczywiœcie bardzo cieszy³o, ale
œwiadczy chyba o niedoinfor-
mowaniu. Czy¿by tak ma³o
by³o chêtnych do uprawiania
sportu? Tym bardziej s¹ po-
trzebne tego typu imprezy, pro-
paguj¹ce zdrowy tryb ¿ycia. W

tym miejscu wypada powtórzyæ
refren piosenki, wykonywanej
na sobotniej imprezie przez
zespó³ „W³odarki Famili”:
„Grunt, ¿ebyœmy zdrowi byli -
reszta jakoœ bêdzie!”

Joanna Kiwilszo

Tradycja bywa piêkn¹
rzecz¹. Czêsto - wskazuj¹c
ludziom szlachetny cel - jedno-
czy ich i mobilizuje do wspól-
nego dzia³ania. Sprawia te¿,
¿e ludzie wzajemnie lepiej siê
poznaj¹, ³atwiej prze³amuj¹
stereotypy i weryfikuj¹ pochop-
nie formu³owane os¹dy.

Jesienny piknik rodzinny, po-
³¹czony z kwest¹ na rzecz bez-
domnych zwierz¹t ze schroni-
ska w Józefowie - to w³aœnie
tradycja Przedszkola nr 192
„Weso³y Pêdzelek”, mieszcz¹-
cego siê przy ul. Liczyd³o 3a w
Warszawie. Impreza bez w¹t-
pienia spe³nia wspomniane
cele, o czym móg³ siê przeko-
naæ ka¿dy, kto odwiedzi³ przed-
szkolny ogród w sobotê - 30
wrzeœnia 2006 r.

Atmosfera by³a po prostu
wspania³a. Rozradowane
dzieci próbowa³y zajmowaæ
siê wszystkimi atrakcjami rów-
noczeœnie - a dziêki wsparciu
finansowemu Wydzia³u Kultu-
ry Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
by³o ich wiele. Mieliœmy za-
szczyt goœciæ m.in. obdarzo-
nego imponuj¹cym talentem
wodzireja z przeurocz¹ woka-
listk¹, przeœmiesznego klau-
na „brata - ³atê” oraz iluzjoni-
stê. By³a  loteria fantowa, ma-
lowanie przy sztalugach i
wspania³y poczêstunek   przy-
gotowany przez rodziców.
Sto³y ugina³y siê wrêcz od

pysznych ciast i ciaste-
czek. ̄ adnych smakowito-
œci tam nie brakowa³o!

Zabawa zabaw¹, ale nie
wolno zapomnieæ o bardzo
powa¿nym celu imprezy.
Przybywaj¹cy goœcie hoj-
nie zasilali puszkê na dat-
ki, wnosili paczki karmy dla
zwierzaków, a tak¿e koce i
poduszki, które pos³u¿¹ do
ocieplania legowisk.

Szczególn¹, serdeczn¹ i
tradycyjn¹ ju¿ pomoc w orga-
nizacji i uatrakcyjnieniu tej
charytatywnej imprezy okaza-
³y osoby i przedsiêbiorstwa,
którym przedszkole chcia³oby
t¹ drog¹ wyraziæ ogromn¹
wdziêcznoœæ - w imieniu w³a-
snym i zwierzaków. S¹ to: Wy-
dawnictwa WSiP i MAC Edu-
kacja,  Finlife, restauracja
KFC przy ul. Modliñskiej 144,
Terenix S.A., a tak¿e Pañ-
stwo: Agata i Pawe³ K³oczyñ-

Weso³y Pêdzelek

scy, Barbara i Sylwester Pa-
w³owscy, Pani El¿bieta Dmu-
chowska, Pan Marek Zych i
Pan Andrzej Michalski.

Za rok - kolejne spotkanie!
Pani dyrektor i wszyscy pra-
cownicy przedszkola „Weso-
³y Pêdzelek” ju¿ teraz ser-
decznie zapraszaj¹ na nie
wszystkich, którzy kochaj¹
zwierzêta!

Hanna Krakowiak,

Iwona Fabiszewska

Przypominamy, ¿e w re-

dakcji Nowej Gazety
Praskiej przy ulicy K³o-

potowskiego 15 lok. 2
(tel. 022 618 00 80) jest

nadal dostêpna ksi¹¿ka

„Warszawska Praga.
Przewodnik” autorstwa

Micha³a Pilicha.


