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• przyjazna atmosfera

• najwy¿sza jakoœæ

• nowoczesna protetyka
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• konkurencyjne ceny
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S³abo s³yszysz? Masz

problemy z rozumieniem

mowy? A mo¿e ktoœ z
bliskich ma k³opoty ze

s³uchem? Przeczytaj, w
jaki sposób zasiêgn¹æ

pomocy!

W niedzielê 26 marca w

przychodni przy ul. Tykociñ-

skiej 32/34 odbêdzie siê Bia-
³a Niedziela, w ramach któ-

rej pacjenci bêd¹ mogli bez-
p³atnie zbadaæ s³uch oraz za-

siêgn¹æ fachowej porady

protetyków s³uchu. Zapisy
telefoniczne: 022-353-06-20

i 022-679-53-45.

Pokonaj
niedos³uch!

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 022 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Za pó³tora miesi¹ca, w tym roku 2 maja, mija termin sk³a-
dania zeznania podatkowego za 2005. Zeznania sk³adamy
od kilkunastu lat, ale wci¹¿ zdarza siê nam pope³niaæ b³ê-
dy podczas wype³niania formularzy. O kilka rad poprosili-
œmy pani¹ Agnieszkê Pasik, kierownika dzia³u podatku do-
chodowego od osób fizycznych.

Dla praskich podatników

Urz¹d Skarbowy Warszawa
Praga przy Jagielloñskiej 15
obs³uguje podatników z Pra-
gi Pó³noc i Pragi Po³udnie, za-
mieszkiwanych ³¹cznie przez
ponad 260 tys. mieszkañców.

Jakie b³êdy pope³niaj¹ naj-
czêœciej podatnicy sk³adaj¹cy
roczne zeznania podatkowe?

- Zdarza siê wci¹¿ sporo b³ê-
dów rachunkowych, choæ trze-

ba przyznaæ, ¿e jest ich coraz
mniej, bowiem wielu podatni-
ków korzysta ju¿ z programów
komputerowych, które s¹ bar-
dzo pomocne w wype³nianiu
zeznañ podatkowych. Po-
wszechnym b³êdem jest wpisa-
nie niew³aœciwego adresu. Po-
datnicy najczêœciej wpisuj¹ ad-
res zameldowania, zaœ obowi¹-
zuj¹cym jest adres zamieszka-
nia w dniu 31 grudnia roku, za
który sk³adane jest zeznanie.
Czêstym b³êdem jest brak pod-
pisu podatnika. Warto czytaæ
objaœnienia rubryk formularzy,
s¹ one doœæ dok³adne. Warto
równie¿ czytaæ broszury infor-
macyjne do³¹czane do formu-
larzy, s¹ w nich zawarte instruk-
cje dotycz¹ce wype³niania ze-
znañ podatkowych.

 Przybywaj¹ nam kolejne
roczniki podatników. Próbuje-
my budziæ œwiadomoœæ podat-
kow¹ u najm³odszych pra¿an.
Prowadzimy akcjê informa-
cyjn¹ dla uczniów ostatniej
klasy szko³y podstawowej.

Czy podatnicy mog¹ li-
czyæ na pomoc urzêdników
w wychwytywaniu  b³êdów?

- Oczywiœcie, pod warun-
kiem, ¿e zeznanie nie jest sk³a-
dane w ostatniej chwili. Tu¿
przed up³ywem ustawowego
terminu kolejki w urzêdach
skarbowych s¹ spore i wów-
czas nie ma czasu na dok³ad-
ne zweryfikowanie poprawno-
œci sk³adanego zeznania. Od-
k³adanie pewnych obowi¹zków
na ostatni moment jest nieste-
ty nasz¹ polsk¹ specjalnoœci¹.

Jakie nowoœci zapropo-
nowa³ ustawodawca w ze-
znaniu za rok 2005?

- Mo¿emy odliczyæ od do-
chodu, do kwoty 760 z³, wy-

Dwa testamenty –
przed epilogiem

Dzia³anie z niskich pobudek
dla osi¹gniêcia korzyœci ma-
j¹tkowych, sfa³szowanie te-
stamentu Florentyny Krze-
szewskiej, wprowadzenie w
b³¹d s¹du w celu nabycia
spadku w postaci kamienic
przy Tykociñskiej 30 i 40 – oto
zarzuty postawione przez pro-
kuraturê oskar¿onemu Miro-
s³awowi K. Oskar¿yciel za¿¹-
da³ wyroku dwóch lat w zawie-
szeniu na piêæ, s¹d podwy¿-
szy³ wyrok do trzech lat bez
zawieszenia. Obrona zapo-
wiedzia³a odwo³anie siê od
wyroku.

To by³a ostatnia ju¿ rozpra-
wa w V Wydziale Karnym

S¹du Rejonowego m.st. War-
szawa w bulwersuj¹cej spra-
wie o sfa³szowanie testamen-
tu i nielegalne nabycie spad-
ku. Fa³szerstwo zosta³o udo-
wodnione ponad wszelk¹ w¹t-
pliwoœæ przez dwóch bieg³ych
grafologów. Jeden z nich, w³a-
œnie na ostatniej rozprawie,
przeprowadzi³ szczegó³ow¹
analizê dowodz¹c¹, ¿e testa-
ment nie by³ spisany rêk¹ Flo-
rentyny Krzeszewskiej.
Oskar¿ony Miros³aw K. nie
przyzna³ siê do winy i nie oka-
za³ skruchy.

Przypomnijmy pokrótce t³o
ca³ej sprawy, która znalaz³a
swój fina³ w s¹dzie dziêki do-
ciekliwoœci i bezkompromiso-
woœci Hanny Mocheckiej, rad-
nej Prawa i Sprawiedliwoœci z
Targówka. To ona z pomoc¹
lokatorów obu kamienic zdo-
bywa³a dowody i cenne infor-
macje. Jolanta Kisielewska,
bratanica Florentyny Krze-
szewskiej by³a w posiadaniu
autentycznego testamentu
zmar³ej, spisanego w 1979
roku, w myœl którego nieru-
chomoœci przy Tykociñskiej
zapisa³a instytucjom koœciel-
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„Mamy zaszczyt i przyjem-
noœæ poinformowaæ, i¿
przedstawiciele dzia³aj¹cych
na Pradze organizacji i insty-
tucji postanowili podj¹æ
wspó³pracê i utworzyæ Zwi¹-
zek Stowarzyszeñ Praskich.

Celem naszych wspól-
nych dzia³añ bêdzie: dba-
³oœæ i starania o zrównowa-
¿ony rozwój Pragi; promo-
cja praskich zjawisk kultu-
ralnych; utrwalanie wiedzy
o historii dzielnicy i Warsza-
wy, ochrona dziedzictwa
kulturowego; budowanie
wizerunku Pragi i jej atrak-
cyjnoœci dla inwestorów i
turystów. Licz¹c  ma ak-
tywn¹ i owocn¹ wspó³pra-
cê, ³¹czê wyrazy szacunku.”

Jako pierwsi, po adresatach
tego pisma: Miros³awie Ko-
chalskim, Robercie Sosnow-
skim i Ma³gorzacie Naimskiej,

Razem dla Pragi
nasi  czytelnicy dowiaduj¹ siê
o tej inicjatywie, podejmowa-
nej wspólnie przez: Stowarzy-
szenie Ulica Szeroka, Stowa-
rzyszenie In¿ynierska, Towa-
rzystwo Przyjació³ Pragi, Fun-
dacjê Panda, ZOO Warsza-
wa, Mazowieckie Towarzy-
stwo Kultury, Ko³o Wycho-
wanków Liceum im. W³adys³a-

dokoñczenie na str. 2

Wokó³ Czajki

Pilnowaæ
i protestowaæ

Nie chcieli siê z tym stanem
rzeczy pogodziæ mieszkañcy.
Za¿arta walka o zmianê pla-
nu zagospodarowania War-
szawy, w którym istnia³y
ogromne rezerwy terenu pod
te inwestycje, trwa³a od 1989
roku, od powstania demokra-
tycznego samorz¹du. To dziê-

Byæ mo¿e, nie wszyscy mieszkañcy Bia³o³êki wiedz¹, ¿e
ta czêœæ Warszawy przez prawie 50 lat by³a przez w³adze
kraju i Warszawy skazana na stopniowy upadek. Tu bo-
wiem, zgodnie z planami, mia³a powstaæ najwiêksza elek-
trociep³ownia i wysypisko popio³ów i ¿u¿la. Nie wolno by³o
nie tylko nic budowaæ, ale nawet remontowaæ domów. Zie-
lone œwiat³o by³o tylko dla blokowisk nad Wis³¹.

ki grupie radnych z Bia³o³êki
(z Jerzym Smoczyñskim, El¿-
biet¹ Majlert i Henrykiem Rê-
belskim, rdzennymi mieszkañ-
cami Bia³o³êki), dosz³o do
wprowadzenia zmian w planie
ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Warszawy.

W³aœnie te zmiany pozwoli-
³y potem, gdy w 1994 roku
Bia³o³êka uzyska³a samodziel-
noœæ jako gmina, na wielki
boom inwestycyjny. W ci¹gu
dwunastu lat liczba mieszkañ-
ców zwiêkszy³a siê ponad
dwukrotnie. Ale przyby³o i pro-
blemów. Piszemy o nich czê-
sto. Teraz jednak skoncentruj-

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!
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Pilnowaæ i protestowaæ
Wokó³ Czajki

Dla praskich podatników
datki z tytu³u u¿ytkowania in-
ternetu zainstalowanego w na-
szym miejscu zamieszkania.
Odliczenie musimy udoku-
mentowaæ imienn¹ faktur¹ wy-
stawion¹ przez dostawcê
us³ug internetowych. Odlicze-
nia mog¹ dokonywaæ ma³¿on-
kowie wspólnie pod warun-
kiem, ¿e faktura zawiera ich
dane osobowe. Do 6 proc.
dochodu podwy¿szono limit
odliczenia od dochodu z tytu-
³u darowizn dla organizacji
po¿ytku publicznego i na cele
kultu religijnego. W dalszym
ci¹gu mo¿emy odliczaæ od do-
chodu wydatki na cele rehabi-
litacyjne, w tym na zakup le-
ków w wysokoœci stanowi¹cej
ró¿nicê pomiêdzy faktycznie
poniesionymi wydatkami w
danym miesi¹cu a kwot¹ 100
z³. Od 2003 roku, dokonuj¹c
wp³at na rzecz organizacji po-
¿ytku publicznego, mo¿emy
pomniejszaæ podatek o 1 proc.

Chcia³abym zatrzymaæ siê
przy jednoprocentowej daro-
wiŸnie. Wci¹¿ bardzo ma³o
osób decyduje siê na oddanie
tej  czêœci swojego podatku
organizacjom po¿ytku publicz-
nego t³umacz¹c, ¿e kosztuje to
zbyt wiele trudu – trzeba od-
staæ w kolejce na poczcie czy
w banku, wp³aciæ pieni¹dze z
góry, zanim dostanie siê zwrot
nadp³aconego podatku z urzê-
du skarbowego, nie mo¿na po-
s³u¿yæ siê internetowym kon-
tem bankowym …

- Rzeczywiœcie, wymaga to
od podatnika pewnego wysi³ku,
wp³acenia pieniêdzy na konto
organizacji po¿ytku publiczne-
go z w³asnych œrodków, zanim
otrzyma siê zwrot nadp³acone-
go podatku z urzêdu skarbowe-
go. Wydaje siê jednak, ¿e war-
to tego dokonaæ, bowiem byt
organizacji charytatywnych
czêsto zale¿y od naszych
wp³at, a wykonuj¹ one wiele

wa¿nych i potrzebnych spo³e-
czeñstwu zadañ. Jeœli chodzi o
wp³aty poprzez konta interne-
towe to ich nie honorowanie
przez urzêdy skarbowe jest ja-
kimœ nieporozumieniem. Wy-
druk komputerowy wyci¹gu z
nazw¹ organizacji po¿ytku pu-
blicznego, numerem jej konta,
nazwiskiem podatnika i nume-
rem jego konta jest przez nas
honorowany i stanowi dowód
wp³aty 1 proc. podatku na rzecz
tej organizacji. Wcale wiêc nie
trzeba staæ w kolejce na po-
czcie czy w banku, jeœli oczy-
wiœcie podatnik dysponuje ban-
kowym kontem internetowym.

Byæ mo¿e to pytanie nale-
¿a³oby uznaæ za naiwne, ale
informacji nigdy za wiele. W
jaki sposób sk³adamy roczne
zeznanie podatkowe i czy na
przyk³ad osoby sêdziwe, nie-
pe³nosprawne mog¹ w tym
obowi¹zku wyrêczyæ inni?

- Roczne zeznanie podatkowe
mo¿emy z³o¿yæ osobiœcie w urzê-
dzie skarbowym. Warto sporz¹-
dziæ zeznanie w dwóch egzem-
plarzach i poprosiæ o potwierdze-
nie. Zeznanie mo¿na równie¿ wy-
s³aæ za poœrednictwem poczty,
przesy³k¹ polecon¹, by mieæ po-
twierdzenie nadania. Osoby star-
sze i niepe³nosprawne mog¹ wy-
rêczyæ w dope³nieniu obowi¹zku
z³o¿enia zeznania znajomi, rodzi-
na, a nawet obcy.

Jeden z wa¿niejszych, bo-
daj czy nie najwa¿niejszy nu-
mer podatnika to NIP – numer
identyfikacji podatkowej. Czy
jest nadawany raz na zawsze?

- Tak, jest nadawany jeden
raz. Prefiks, trzy pierwsze cyfry
wskazuj¹ urz¹d skarbowy, któ-
ry go nada³. W pewnych przy-
padkach dane objête zg³osze-
niem NIP wymagaj¹ aktualiza-
cji, ale NIP siê nie zmienia. Ak-
tualizacja jest wymagana, kie-
dy np. zmieniamy miejsce za-
mieszkania, adres zameldowa-
nia, wymieniamy na nowy do-
wód osobisty, kiedy zmieniamy
nazwisko lub zmienia siê zg³o-
szony numer konta bankowego,
na które urz¹d dokonuje zwro-
tów podatku dochodowego.
Rozmawia³a El¿bieta Gutowska

Razem dla Pragi
wa IV, Stowarzyszenie Kup-
ców Warszawskich Bazaru
Ró¿yckiego, Stowarzyszenie
„Monopol Warszawski”, Sto-
warzyszenie Przyjació³ Osso-
wa –pod patronatem medial-
nym „Nowej Gazety Praskiej”.

Przedstawiciele wymienio-
nych organizacji zaproponowali
dzia³ania m.in. na rzecz wybu-
dowania do 2010 roku hali spor-
towej dla Liceum W³adys³awa
IV, utworzenia Nadwiœlañskiego
Parku Kulturowego i Muzeum

Pragi, odbudowania synagogi,
rewitalizacji Fabryki Wódek
„Koneser” i Bazaru Ró¿yckiego,
rekonstrukcji elewacji kamieni-
cy Pod Sowami, upamiêtnienia
miejsc wa¿nych w historii Pra-
gi, wydania praskich informato-
rów (kulturalnego i turystyczne-
go), zorganizowania festiwalu
gwary warszawskiej i obcho-
dów Dni Warszawy 2006 . Lista
tematów nie jest zamkniêta,
propozycje mo¿na zg³aszaæ do
wymienionych organizacji i do
redakcji NGP.
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my siê na tym, który najbar-
dziej zintegrowa³ mieszkañ-
ców: na  Czajce.

Wiêkszoœæ obecnych miesz-
kañców wprowadzi³a siê, gdy
ta oczyszczalnia ju¿ istnia³a.
Okresowo dociera³y do nich
fale smrodu z dwóch miejsc –
z oczyszczalni i Polfy.

W ubieg³ym roku, ze wzglê-
du na niezwykle upalne lato,
smród sta³ siê nie do zniesie-
nia. Jednoczeœnie nasili³a siê
kampania informacyjna o pla-
nach „modernizacji” Czajki.

Wszystko by³oby w porz¹d-
ku, bo przecie¿ chodzi o to,
¿eby by³o lepiej.

- W lipcu ub. roku odby³a siê
sesja rady dzielnicy z udzia³em
mieszkañców, wiceprezydenta
Skrzypka (w którego gestii by³y
te sprawy) i dyrektora MPWiK.
– przypomina wiceburmistrz
Bia³o³êki Tadeusz Semetkow-
ski, który prowadzi m.in. spra-
wy inwestycyjne -  Zaniepoko-
jonym mieszkañcom z³o¿ono
wiele deklaracji. (NGP o tym
wtedy pisa³a). Wiceprezydent
Skrzypek obieca³, ¿e osobiœcie
dopilnuje inwestycji, a z miesz-
kañcami zostanie podpisane
porozumienie spo³eczne. W³a-
œciciele dzia³ek, po³o¿onych w
pobli¿u oczyszczalni, mieli,
zgodnie ze z³o¿on¹ obietnic¹,
w ka¿dej chwili móc sprzedaæ
je Miejskiemu Przedsiêbiorstwu
Wodoci¹gów i Kanalizacji.

W¹tpliwoœci mieszkañców
dodatkowo potêgowa³o to, ¿e
MPWiK kosztem 12 mln z³o-
tych wprawdzie wykona³o tzw.
hermetyzacjê oczyszczalni,
ale, jak siê okaza³o, nie spe-
³ni³o to w pe³ni oczekiwañ-
smród roznosi³ siê dalej, choæ
nieco mniej intensywnie.

- By³y jednak jeszcze dwa
istotne elementy – mówi T. Se-
metkowski. W studium warun-
ków i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Warsza-
wy przewidziana by³a rezerwa
terenu pod oczyszczalniê „Pan-
cerz” na Bielanach. Nie by³o te¿
w nim mowy o spalarni osadów
w Czajce. Mowa by³a tylko o
modernizacji. Logiczne zatem
by³o, ¿e chodzi o udoskonale-
nie technologiczne, bo moder-
nizuje siê zawsze coœ, co ju¿ ist-
nieje. Tymczasem  postanowio-
no wprowadziæ do oczyszczalni
ca³kiem nowy obiekt – spalarniê.
I to wywo³a³o lawinê protestów.

- Nie doœæ na tym. Okaza³o
siê, ¿e ze studium zagospoda-
rowania przestrzennego War-
szawy znikn¹³ „Pancerz”. W
Warszawie, zgodnie z tym doku-
mentem, mia³y istnieæ dwie
oczyszczalnie: dla Mokotowa i
Ursynowa funkcjonuj¹ca ju¿
oczyszczalnia w Wilanowie, czyli
„Po³udnie” i nasza Czajka, do
której maj¹ trafiaæ œcieki z pozo-
sta³ej czêœci Warszawy. „Spalar-
nia” pod ³adniejsza nazw¹ „spo-
pielarnia” znalaz³a siê w projek-
cie owej modernizacji. Nie doœæ
na tym. Po przeœledzeniu plano-
wanego sposobu przesy³u œcie-
ków mieszkañcy obawiaj¹ siê,

¿e dodatkowe Ÿród³o smrodu po-
wstanie przy ulicy Obrazkowej,
niemal¿e w œrodku wielkiego
osiedla Tarchomin I. Tam bo-
wiem planowana jest komora
wyp³ywu œcieków, p³yn¹cych z
Bielan si³¹ ci¹¿enia pod Wis³¹,
które przy ul. Obrazkowej ulegn¹
rozprê¿eniu, by znów grawitacyj-
nie pop³yn¹æ do Czajki – konty-
nuuje wiceburmistrz Semetkow-
ski. – Na Bielanach obecne miej-
sce wyp³ywu œcieków do Wis³y
znajduje siê mniej wiêcej na wy-
sokoœci Lasku Bielañskiego. Te-
raz dokucza to najwy¿ej rowe-
rzystom na tamtejszej œcie¿ce
rowerowej i ewentualnie
gnie¿d¿¹cym siê tam ptakom.
Nie wyobra¿am sobie jednak, co
bêdzie, gdy ten zapach przenie-
sie siê w œrodek osiedla…

W paŸdzierniku odby³a siê
kolejna sesja rady dzielnicy. W
uchwale rada stwierdzi³a, ¿e nie
uwzglêdniono tych istotnych dla
mieszkañców ze zg³aszanych
wczeœniej postulatów tj. lokali-
zacji oczyszczalni po stronie
bielañskiej oraz rozwi¹zania
problemu spalarni (czyli tego
wszystkiego, o czym by³a mowa
na sesji po³¹czonej ze spotka-
niem z mieszkañcami w lipcu).
Dlatego zg³oszono kategorycz-
ny sprzeciw wobec  planu bu-
dowy spalarni osadów œcieko-
wych, przyjêtej technologii bu-
dowy kolektorów sanitarnych
(sprawa smrodu na Obrazko-
wej) oraz niepodpisania porozu-
mienia spo³ecznego z miesz-
kañcami .W tym czasie, miesz-
kañcy ze Stowarzyszenia „Na-
sza Choszczówka” wraz z eko-
logami ze stowarzyszeñ „Zielo-
ne Mazowsze” i „Œwiatowid”
zaskar¿yli decyzjê Prezydenta
Warszawy „ustalaj¹c¹ lokaliza-
cjê inwestycji celu publicznego
dla realizacji rozbudowy i prze-
budowy (modernizacji) oczysz-
czalni œcieków Czajka” – bo tak
brzmi pe³na nazwa – do Samo-
rz¹dowego Kolegium Odwo-
³awczego, które jest pierwsz¹
instancj¹ dla tego rodzaju
spraw. SKO w uzasadnieniu
decyzji napisa³o, ¿e „przepro-
wadzone analizy wykaza³y do-
puszczalnoœæ realizacji plano-
wanego zamierzenia w œwietle
przepisów szczególnych(…)
Sk³ad orzekaj¹cy Kolegium Od-
wo³awczego nie stwierdzi³, by
zaskar¿ona decyzja wydana
zosta³a z naruszeniem obowi¹-
zuj¹cych aktualnie  przepisów
ustawy z dnia 27 marca 2003 o
planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. Równie¿
postêpowanie dowodowo-wyja-
œniaj¹ce poprzedzaj¹ce wyda-
nie przez organ I instancji zo-
sta³o prawid³owo przeprowa-
dzone i nie narusza przepi-
sów(…)”. Zosta³o to, oczywi-
œcie, zaskar¿one do Wojewódz-
kiego S¹du Administracyjnego.

Ostatnio jednak, bo na po-
cz¹tku marca, do Paw³a Stañ-
czyka, przewodnicz¹cego
Rady Dzielnicy Bia³o³êka dota-
r³o pismo przewodnicz¹cego
Rady Warszawy, W. Ko³odziej-
skiego, który odnosi siê do
uchwa³y rady dzielnicy z paŸ-
dziernika (tej protestuj¹cej, o
której wspominamy wy¿ej).
Wprawdzie od uchwa³y rady
minê³o 5 miesiêcy, ale i tak jest
to wydarzenie niezwyk³e. Ru-
tynowo bowiem wszystkie
uchwa³y rad dzielnic trafiaj¹ do
przewodnicz¹cego Rady War-
szawy, ale nad wyraz rzadko
zdarza siê reakcja, co zreszt¹
podkreœla nasz rozmówca, Ta-
deusz Semetkowski. Najogól-
niej rzecz bior¹c, przewodni-
cz¹cy Ko³odziejski stara siê w
nim uspokoiæ emocje i radnych,
i mieszkañców, pisz¹c m.in., ¿e

„brak porozumienia spo³eczne-
go, dotycz¹cego planowanej
inwestycji nie wyklucza realiza-
cji przez MPWiK postulatów
zg³aszanych przez spo³ecz-
noœæ Bia³o³êki. S¹ one przecie¿
realizowane, czego najlepszym
przyk³adem jest rozpoczêcie
przez MPWiK programu wyku-
pu nieruchomoœci po³o¿onych
w s¹siedztwie oczyszczalni
„Czajka” czy prac nad harmo-
nogramem szybkiego skanali-
zowania dzielnicy”. Program
kanalizacji dzielnicy jest wci¹¿
w powijakach. Paradoksem
jest, ¿e ci, którzy mieszkaj¹
najbli¿ej na razie tej kanaliza-
cji, nie maj¹, trwaj¹ co prawda
prace przygotowawcze, ale do
realizacji jest jeszcze daleko.

Nie bêdziemy cytowaæ ca³e-
go pisma, bo jest doœæ d³ugie,
ale samo zakoñczenie warto,
bo s¹dzê, ¿e nie wszyscy
mieszkañcy bêd¹ mieli mo¿li-
woœæ siê z nim zapoznaæ. „Fakt,
¿e oczyszczalnia œcieków Czaj-
ka bêdzie obs³ugiwaæ tak¿e le-
wobrze¿n¹ Warszawê, wynika
nie tylko z ograniczonych zaso-
bów terenowych, ale tak¿e ze
wzglêdu na to, ¿e trudno by³o-
by znaleŸæ uzasadnienie eko-
nomiczne, ale te¿ œrodowisko-
we dla tworzenia w Warszawie
kilku podsystemów odprowa-
dzania i oczyszczania œcieków.
W innych dzielnicach m.st. War-
szawy równie¿ s¹ zlokalizowa-
ne obiekty i urz¹dzenia zapew-
niaj¹ce us³ugi dla miasta, jak
np. w dzielnicy Wilanów, na te-
renie której prowadzone s¹
obecnie prace zwi¹zane z roz-
ruchem technologicznym nowo
wybudowanej oczyszczalni
œcieków „Po³udnie”. Ponadto,
jak wynika z przeprowadzonych
badañ opinii publicznej, wiêk-
szoœæ mieszkañców dzielnicy
Bia³o³êka pozytywnie odnosi siê
do planowanej inwestycji”.

Ostatnia czêœæ zdania budzi
najwiêksze zdumienie. Co na
to mieszkañcy, „wypowiada-
j¹cy siê pozytywnie”? Dla-
czego nie powstaje „Pancerz”,
choæ rezerwa terenu by³a tam
od dawna? Na te i liczne inne
pytania nie chce jakoœ odpo-
wiedzieæ Naczelny Architekt
Warszawy. Od paŸdziernika,
mimo licznych próœb, nie zna-
laz³ czasu, by spotkaæ siê w
tych sprawach z radnymi.

- Sprawa modernizacji Czajki
jest w Brukseli co najmniej od 5
lat – przypomina wiceburmistrz
Semetkowski. – Obecnie War-
szawa ubiega siê o dotacje na
lata 2007-2013, w tym tak¿e na
ten cel. A chodzi o niebagateln¹
kwotê – ca³a inwestycja ma
kosztowaæ ok. 1 mld z³. Jedyn¹
szans¹ dla nas, mieszkañców
jest stosowanie zasady nad wy-
raz ograniczonego zaufania do
MPWiK i badanie ka¿dej proce-
dury na etapie koncepcji, projek-
towania oraz ewentualne suge-
rowanie pewnych rozwi¹zañ.
Inna sprawa, ¿e my, mieszkañ-
cy nie dysponujemy takimi œrod-
kami jak MPWiK, nie staæ na
wynajêcie ekspertów, którzy np.
udowodni¹, ¿e dana procedura
jest projektowana niew³aœciwie.
Osobiœcie jednak wiem, ¿e
oczyszczalnia nie musi byæ
uci¹¿liwa. Widywa³em takie
obiekty w Europie. Np. w Mar-
sylii ca³a oczyszczalnia jest
schowana pod p³yt¹ stadionu, a
ciep³o, które siê wydziela w pro-
cesie oczyszczania œcieków,
s³u¿y do jej podgrzewania. Na-
wet bym siê nie domyœli³, ¿e jest
tam oczyszczalnia… Wszystko
jest kwesti¹ pomys³u, projektu i
wykonania. I to trzeba maksy-
malnie kontrolowaæ i analizo-
waæ. Mamy taki przyk³ad na

Nowodworach. Zbudowana tam
wielka przepompownia, i to nie-
dawno, zaczê³a œmierdzieæ.
Mieszkañcy narzekali. Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Œro-
dowiska przeprowadzi³ badania
i okaza³o siê, ¿e wiele wymogów
w tym zakresie nie zosta³o spe-
³nionych. Dlatego trzeba pilno-
waæ, by projekt nie rozmin¹³ siê
z oczekiwaniami, jak to zdarza
siê w wielu przypadkach.

Ewa Tucholska

Bielizna

dzienna

i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

MALWA

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21

0501-719-046
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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

pn-pt: 10-19
sob 8-14

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
  domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- wina mo³dawskie i gruziñskie
- ciasta domowe

Prawnik
przyjazny ludziom

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

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 022 619-99-99
022 818-44-77

poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Specja³ Wiejski
zaprasza

Szanowni Pañstwo

Nasze sklepiki powsta³y po
to, by mo¿na by³o w jednym
miejscu znaleŸæ to, co jest naj-
lepsze pod wzglêdem kulinar-
nym w poszczególnych regio-
nach Polski. Podstaw¹ naszych
dzia³añ jest obsesyjne wrêcz
d¹¿enie do wyeliminowania sto-
sowania przez naszych wytwór-
ców wszelkich dodatkowych
chemicznych substancji s³u¿¹-
cych nadaniu odpowiedniej bar-
wy wyrobom lub podniesieniu
wydajnoœci ich produkcji.

W zwi¹zku z powy¿szym, na-
turalnym drogowskazem na-
szych poszukiwañ by³o dotarcie
w pierwszej kolejnoœci do pro-
ducentów, którzy za swoje wy-
roby otrzymali nagrodê Z³ota
Per³a, przyznawan¹ co roku w
trakcie targów Nasze Kulinarne
Dziedzictwo. Wœród tych wyro-
bów na szczególn¹ uwagê za-
s³uguj¹ kie³basa Lisiecka, kin-

dziuk pochodz¹cy oczywiœcie z
jedynej w Polsce gminy litew-
skiej, ser koryciñski, kie³basa
markowa czy pachn¹cy œmie-
tan¹ sêkacz. W najbli¿szym
czasie nasza oferta zostanie
rozszerzona o najbardziej uzna-
ne regionalne produkty z krajów
Unii Europejskiej.

Kolejnym krokiem naszego
rozwoju sta³o siê dopracowa-
nie produktów, które s¹ po-
wszechnie znane, ale zale¿a-
³o nam na jak najwy¿szej ich
jakoœci – st¹d specjalnie na
nasze zamówienie przygoto-
wywane s¹ np. wêdliny przy-
gotowywane w oparciu o je-
dyny dopuszczalny przez nas
konserwant – sól kuchenn¹
(ew. kopalnian¹ sól k³o-
dawsk¹). Przyk³adem mo¿e
byæ m.in.  krakowska sucha
wytwarzana w niewielkiej ma-
sarni, czy seria produktów
wêdliniarskich nosz¹cych na-
zwê „dêbowe”, które zosta³y
zg³oszone do rejestracji w
Urzêdzie Patentowym.

W trakcie podró¿y po Polsce
i poszukiwañ ciekawych wy-
twórców dotarliœmy do produ-
centów wspania³ych kiszonych
ogórków i kapusty na Podlasiu.
Jako prawdopodobnie jedyni w
Polsce zamawiamy czysto
owcze oscypki.  Prosto z Biesz-

czadów œci¹gamy czysto kozie
sery oraz baraninê na comber i
pieczony udziec barani.

Nadaj¹c priorytet jakoœci i
czystoœci chemicznej sprowa-
dzanym do nas wyrobom nie
mogliœmy nie doceniæ wybit-
nych entuzjastów produkcji
ekologicznej. W ci¹g³ej sprze-
da¿y znajdziecie Pañstwo pro-
dukty pierwszych w Polsce
wytwórców eko: masarni –
hoduj¹cej w³asn¹ trzodê, mle-
czarni, przetwórni owoców i
warzyw, pasieki, wytwórni
makaronów (w tym pe³na ofer-
ta produktów z orkiszu).

W trosce o naszych klien-
tów zakupiliœmy pojazdy
ch³odnicze, dziêki którym pro-
dukty z najdalszych stron na-
szego kraju doje¿d¿aj¹ do
Warszawy w kontrolowanej
temperaturze. Wyznaj¹c za-
sadê, ¿e dostawcom nale¿y
ufaæ, potwierdzamy tê ufnoœæ
niezapowiadanymi badaniami
w laboratorium SGGW.

Wiêcej informacji znaj-
dziecie Pañstwo na
www.specjalwiejski.pl
oraz w naszych sklepikach:

Sadyba – ul. Konstanciñska 3
tel. 022 8583614;

Kabaty – ul. W¹wozowa 36,
paw. 28 (teren bazarku), tel.
648-32-72;

Œródmieœcie – ul. Polna 13,
paw. 48, (teren bazaru „Po-
lna”) tel. 825-67-86 w. 135;

Grochów – ul. Zamieniecka 90
paw. 53B (teren bazaru
„Szembeka”), tel. 333-21-53;

Centrum Handlowe Land –
ul. Wa³brzyska 11  (budynek A)
pawilon 2b tel. 22 549-90-08.

Tarchomin

ul. Œwiderska 100/20

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

XLII sesja Rady Dzielnicy
Targówek, zwo³ana 9 marca na
wniosek burmistrza Romualda
Gronkiewicza, rozpoczê³a siê
od og³oszenia przerwy, potem
jej przed³u¿enia. Up³ynê³a go-
dzina, zanim wewnêtrznymi
schodami zeszli do sali obrad
radni z klubów PiS i LPR. Jak
siê okaza³o, na górze trwa³y
uzgodnienia w sprawie wnio-
sków o odwo³anie Sylwii Gó-
ralskiej, wiceprzewodnicz¹cej
i Macieja Œwiderskiego, prze-
wodnicz¹cego rady. Pad³o te¿
nazwisko  wiceburmistrza Ro-
berta Radzika.

Wniosek o odwo³anie Sylwii
Góralskiej zg³osi³ Krzysztof
Zaleski; oprócz niego podpisali
siê pod wnioskiem: Henryk
Wiel¹dek, Tomasz Cichocki,
Edyta Sosnowska, Andrzej
Gapys, Jerzy Raczyñski, Ur-
szula Suzdalcew, Celina Sier-
piñska, Janina Paszkowska.

Pod wnioskiem o odwo³anie
Macieja Œwiderskiego, zg³oszo-
nym przez Henryka Wiel¹dka,
podpisali siê tak¿e: Jerzy Ra-

Zanim siê zaczê³o
czyñski, Edyta Sosnowska, To-
masz Cichocki, Andrzej Gapys,
Agnieszka Kaczmarska, Urszu-
la Suzdalcew, Celina Sierpiñ-
ska, Janina Paszkowska.

„Koalicja przesta³a istnieæ,
PO przechodzi do opozycji” –
oœwiadczy³ Maciej Œwiderski.
Publikacje prasowe, które po-
dano jako motyw wniosku o
odwo³anie, okreœli³ jako w
wiêkszoœci k³amliwe; udzieli³
radnym odpowiedzi na piœmie;
zapowiedzia³ wyst¹pienie do
s¹du z pozwem przeciw „GW”.

Totalne kpiny, ¿enada, farsa,
igrzyska polityczne, bawienie
siê w politykê, rozgrywki za-
miast powa¿nych spraw, kom-
promitacja rady wobec miesz-
kañców – tak dzia³ania wnio-
skodawców odwo³ania nazwa-
li: Andrzej Kobel, Witold Hara-
sim i Maciej Œwiat³owski.

Wnioski o odwo³anie rozpa-
trzone zostan¹ na nastêpnej
sesji, podobnie jak przekaza-
ny do komisji  projekt uchwa³y
wnioskuj¹cej przekazanie
Gimnazjum nr 142 – hali spor-
towej, administrowanej przez
OSiR Targówek.

W pierwszej z podjêtych 9
marca uchwa³ Rada Targówka
zwróci³a siê do Rady m.st.

Warszawy o przyjêcie uchwa-
³y w sprawie utworzenia Pod-
strefy Targówek w ramach
£ódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Za t¹ inten-
cyjn¹ uchwa³¹, która  ma na
celu przyci¹gniêcie inwesto-
rów i tworzenie nowych miejsc
pracy na Targówku Przemys³o-
wym, opowiedzia³o siê zgod-
nie 18 radnych.

Równie¿ jednomyœlnie, 17
g³osami, przyjêto uchwa³ê,
wyra¿aj¹c¹ pozytywn¹ opiniê
w sprawie przekazania przez
firmê Procter & Gamble kwoty
75 000 USD na konto Rady
Rodziców Zespo³u Szkó³ im.
Mieszka I, z przeznaczeniem

na czêœciowe sfinansowanie
budowy obiektów sportowych
wokó³ szko³y.

Z pozytywn¹ opini¹ Rady
Targówka (15 g³osów – wszyst-
kie „za”) trafi do prezydenta
m.st. Warszawy sprawozdanie
dyrektora Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Targówek z dzia³al-
noœci oœrodka za 2005 rok. W
45-stronicowym sprawozdaniu
znalaz³y siê m.in.  nastêpuj¹ce
dane bud¿et  OPS (24 193 559
z³) wykonany zosta³ w 95,78%,
zadania w³asne w 99,57%. Z
pomocy w formie pracy socjal-
nej oraz pomocy finansowej i
rzeczowej skorzysta³o 4521
rodzin (9693 osoby).

Bez dyskusji, 13 g³osami,
przy 2 wstrzymuj¹cych siê,
przyjêty zosta³ Lokalny Pro-
gram Profilaktyki Uzale¿nieñ
dla Dzielnicy Targówek. Lokal-
ny Program jest czêœci¹ Pro-
gramu dla m.st. Warszawy;
œrodki na jego realizacjê po-
chodz¹ z bud¿etu miasta

W zwi¹zku z niedoborem
œrodków finansowych na funk-
cjonowanie SP nr 58 przy ul.
Mieszka I, rada podjê³a uchwa-
³ê o wyst¹pieniu do Rady War-
szawy z wnioskiem o przyzna-
nie na ten cel œrodków inter-
wencyjnych w wysokoœci mini-
mum 328 290 z³. Za uchwa³¹
g³osowa³o zgodnie 14 radnych.

Równie¿ do Rady Warszawy
skierowana zostanie, przyjêta
16 g³osami uchwa³a – wniosek
o zmianê z dniem 1 wrzeœnia
2006 roku nazwy Zespo³u
Szkó³ przy ul. Odrow¹¿a i zmia-
nê nazwy Technikum nr 11,
wchodz¹cego w sk³ad zespo³u
– przez dodanie s³ów „z oddzia-
³ami integracyjnymi”.

Z licznej na pocz¹tku obrad
grupy goœci-obserwatorów, do
koñca 3-godzinnej sesji wytrwa-
³a tylko jedna osoba – przedsta-
wiciel Samoobrony, z ko³a na
Targówku. Przy stole dla prasy
pracowa³a tylko dziennikarka
„Nowej Gazety Praskiej”. Inne ty-
tu³y nie by³y chyba zaintereso-
wane porz¹dkiem dziennym bez
sensacyjnych punktów. Zoba-
czymy, czy nastêpnym razem,
gdy bêd¹ rozpatrywane wnioski
o odwo³anie, zjawi¹ siê inne re-
dakcje z Pragi i bliskiego ponoæ
Targówkowi Bemowa.            K.

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

damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 022 678-82-27

0501-772-753

dojazd do Klienta

√ TIPSY - ¯EL
√ MANICURE, PEDICURE

√ kosmetyka twarzy
√ depilacja woskiem
√ makija¿
√ henna
√ MASA¯ (leczniczy i dzieci)

STYLIZACJA PAZNOKCI

AIR-BRUSH

√ opalanie natryskowe cia³a

√ zdobnictwo artystyczne

   paznokci

PE£NA KOSMETYKA

SOLARIUM Ergoline

Szanowni Pañstwo,
W niniejszym artykule chcia-

³bym Pañstwu przybli¿yæ kwe-
stiê, która najbardziej interesu-
je wszystkie osoby potrzebu-
j¹ce profesjonalnej i rzetelnej
pomocy prawnej, a mianowicie
ceny us³ug prawniczych.

Ka¿dy, kto kiedykolwiek
musia³ skorzystaæ z pomocy
adwokata musia³ za tak¹ us³u-
gê bardzo du¿o zap³aciæ. To
powoduje, ¿e porada prawna
traktowana jest jako ostatecz-
noœæ, wysokie ceny us³ug
sprawiaj¹, ¿e rzadko korzysta
siê z takiej pomocy.

Tak nie mo¿e byæ!
Dewiz¹ Kancelarii Prawnej

Legis Media jest has³o „Praw-
nik przyjazny ludziom”. Nasi
prawnicy nie tylko doskonale
poruszaj¹ siê wœród problemów
¿ycia codziennego, naszym
podstawowym atutem s¹ ceny.

Podstawowa us³uga ofero-
wana przez nasz¹ Kancelariê
to krótka porada prawna udzie-
lana osobiœcie w siedzibie
Kancelarii. Koszt takiej us³ugi
to jedynie 36 z³otych – to jest
najni¿sza stawka na rynku
us³ug prawniczych w Warsza-
wie. Oczywiœcie w przypadku,
kiedy przedstawione zagad-
nienie jest bardzo obszerne, a
nasi prawnicy musz¹ przeana-
lizowaæ dokumenty Klienta,
cena us³ugi wzrasta, jednak¿e
zazwyczaj nie przekracza kwo-
ty 122 z³otych.

Co wiêcej, koszt przygoto-
wania pisma procesowego,
pozwu, wniosku, odwo³ania i
innych tego typu dokumentów
wynosi przewa¿nie od 60 do
400 z³otych, w zale¿noœci od

stopnia jego skomplikowania
i terminu realizacji zlecenia.

Œwiadczymy równie¿ us³u-
gi kompleksowe, czyli zajmu-
jemy siê obs³ug¹ prawn¹ da-
nego problemu a¿ do jego
zakoñczenia.

Dla przyk³adu koszt obs³ugi
prawnej, polegaj¹cej na do-
radztwie oraz sporz¹dzaniu
wszelkich niezbêdnych pism w
sprawach zwi¹zanych ze
spadkami, rozwodami, ali-
mentami, odszkodowaniami,
komornikami, sprawami pra-
cowniczymi etc. wynosi prze-
wa¿nie od 200 do 600 z³otych.

Powy¿sze stawki mo¿na
zawsze negocjowaæ, wszyst-
kie nasze ceny dostosowuje-
my do stopnia skomplikowa-
nia problemów oraz mo¿liwo-
œci naszych Klientów.

W naszej Kancelarii liczy siê
Klient i skuteczne rozwi¹zanie
jego problemów, a koszt obs³u-
gi nigdy nie jest decyduj¹cy.

W imieniu naszych prawni-
ków zapraszam do korzysta-
nia z us³ug Kancelarii Praw-
nej Legis Media.

Wszelkie pytania i pro-
blemy mo¿na zg³aszaæ
telefonicznie na numer
022 884 84 00, 511 321 248,
502 535 361 oraz za po-
œrednictwem poczty
elektronicznej na adres
legismedia@legismedia.pl.

Odpowiemy na ka¿de pyta-
nie. Gwarantujemy udzielenie
pomocy ka¿demu naszemu
Klientowi.

Piotr KaŸmirski

Kancelaria Prawna

Legis Media

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 na moj¹ stronê

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

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

STUDIO FRYZJERSKIE
zaprasza w godzinach 9 - 21

ul. Darwina 15, tel. 022 818-98-46

Promocyjne ceny! Strzy¿enie mêskie ju¿ od 12 z³

Oddzia³ Warszawski Stowarzyszenia Ma-
rynistów Polskich zaprasza swych cz³on-
ków oraz m³odziez z gimnazjów i liceów
Targówka (14-20 lat) do udzia³u w kon-
kursie plastycznym „Gdynia miasto
morza”. Prace (malarstwo, rysunek,
grafika, fotografia, rzeŸba) nale¿y sk³a-
daæ w sali 308 Urzêdu Dzielnicy Targó-
wek 3 kwietnia w godz. 11-17.
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYTY
• KREDYT GOTÓWKOWY
  - wysokie kwoty bez porêczeñ i zgody wspó³ma³¿onka

• KREDYT KONSOLIDACYJNY
  - ³¹czenie kredytów w jeden (wszystkie banki)
  - jedna ni¿sza rata
  - dodatkowa gotówka do 5 tys.

NOWOŒÆ! - bez hipoteki

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
ul. Œwiêtokrzyska 20 lok. 420 (IV piêtro), tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48

ul. Batorego 18 lok. 215, tel. 875-91-71, tel./fax 875-91-70

„Dom jak Nowy”

Kredyt na Wyposa¿enie

i Remont Domu

na karcie do 60.000 z³

bielizna damska i mêska
bielizna i rajstopy dla kobiet w ci¹¿y

biustonosze i koszule
dla mam karmi¹cych

pid¿amy i koszule nocne
szlafroki i rajstopy

poñczochy
podkolanówki

bielizna bezszwowa
topy i koszulki

bogata oferta na ka¿d¹ kieszeñ

ul. Odkryta 51 tel. 022 889-77-09
pon. - pt. 1100-2000, sobota 1000-1500

ul. Œwiatowida 49 lok. 19
(w pasa¿u handlowym)

pon. - pt. 1100-1900, sobota 1000-1400

AKCEPTUJEMY KARTY P£ATNICZE

NUMER 1 NA POLSKIM RYNKU POD WZGLÊDEM ILOŒCI STANOWISK
TELEMARKETINGOWYCH Z UZNAN¥ MARK¥ WŒRÓD KLIENTÓW

Zatrudni:
KONSULTANTÓW PROJEKTÓW TELEMARKETINGOWYCH

W GODZINACH POPO£UDNIOWYCH
W NASZYM ODDZIALE NA PRADZE PO£UDNIE

Oferujemy:
• Profesjonalny pakiet szkoleñ
• Sta³¹ pracê w godzinach popo³udniowych
• Atrakcyjne wynagrodzenie,
   dodatkowo prowizje,
   premie i bonusy
• Ciekawe projekty miêdzy
   innymi dla liderów z  bran¿y
    telekomunikacyjnej, bankowej,
   ubezpieczeniowej, kurierskiej

ZADZWOÑ I DO£¥CZ DO GRONA NAJLEPSZYCH

Tel. 022 51 19 132
www.pcm.pl

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

Dwa testamenty – przed epilogiem
nym. Wed³ug bieg³ych porów-
nuj¹cych ró¿ne dokumenty pi-
sane rêk¹ testatorki, zapisy te-
stamentu przedstawionego
przez Miros³awa K., spisane-
go rzekomo w 1982 roku, zo-
sta³y spreparowane na podsta-
wie autentycznego podpisu
Florentyny Krzeszewskiej z
maja 1922 roku. Testament
zosta³ wiêc sporz¹dzony rêk¹
osoby stosunkowo m³odej.

Zapisy drugiego testamentu
z 1979 roku s¹ dokonane rêk¹
osoby w podesz³ym wieku -
chwiejne pismo, nieregularno-
œci, niepewne prowadzenie kre-
ski. Na podstawie sfa³szowane-
go testamentu Miros³aw K.
zdo³a³ przej¹æ dwa budynki
przy Tykociñskiej - numery 30 i
40 - bez kilku mieszkañ wyku-
pionych na w³asnoœæ przez
najemców. Budynki zosta³y
przekazane nowemu w³aœcicie-
lowi przez dotychczasowego
zarz¹dcê, Administracjê Do-
mów Komunalnych Targówek.
Trudno siê dziwiæ, ¿e budynki
przekazano, bowiem nakazy-
wa³a to decyzja burmistrza
gminy Warszawa Targówek z 6
czerwca 2002. Miros³aw K.
uzyska³ tê decyzjê powo³uj¹c
siê na postanowienie s¹du o
nabyciu spadku. S¹d opiera³
siê, jak wiadomo, na sfa³szo-
wanym testamencie. Hanna
Mochecka zawiadamiaj¹c pro-
kuraturê o sfa³szowaniu testa-
mentu Florentyny Krzeszew-
skiej powstrzyma³a ekspansjê
rzekomego spadkobiercy. W
zwi¹zku z postawieniem Miro-
s³awowi K. zarzutu,  prezydent
m. st. Warszawy  w 2004 roku
zawiesi³ postêpowanie o usta-
nowienie prawa u¿ytkowania

dokoñczenie ze str. 1 wieczystego gruntu przy Tyko-
ciñskiej 30 i 40 - do czasu za-
koñczenia sprawy s¹dowej.
Pazernoœæ Miros³awa K. by³a
ogromna. Na podstawie sfa-
³szowanego testamentu zdo³a³
tak¿e przej¹æ zabytkowy gro-
bowiec rodziny Krzeszewskich
na Cmentarzu Bródzieñskim,
próbowa³ uzyskaæ odszkodo-
wanie za dwie nieruchomoœci
przy Ho¿ej i Wspólnej nale¿¹-
ce niegdyœ do Rocha Krze-
szewskiego, mê¿a Florentyny
Krzeszewskiej. Odszkodowa-
nia nie uzyska³, bowiem za¿¹-
da³ zbyt du¿ej kwoty. Zapewne
zdo³a³ siê wzbogaciæ na czyn-
szach pobieranych od lokato-

rów kamienic przy Tykociñskiej.
Niemal na wszystkich rozpra-
wach, podczas których zezna-
wa³, bez skrupu³ów mówi³ nie-
prawdê.

Mieszkañcy Tykociñskiej 30
i 40 odetchnêli z ulg¹. Uwolnili
siê od bardzo nieprzyjemnego
oszusta. Jak powiedzieli NGP
wcale nie zale¿y im na tym,
¿eby oskar¿ony odsiedzia³
wyrok, jest starym cz³owie-
kiem. Ciesz¹ siê, ¿e sprawie-
dliwoœci sta³o siê zadoœæ i maj¹
nadziejê, ¿e ten wyrok bêdzie
przestrog¹ dla innych. My te¿
odczuwamy satysfakcjê, jako
¿e tej sprawie towarzyszyliœmy
od samego pocz¹tku.      (egu)

Pisaliœmy ju¿ w NGP o roz-
poczêtej na jesieni moderniza-
cji Ronda Starzyñskiego.
Obecnie prace modernizacyj-
ne s¹ mocno zaawansowane.
Przypomnijmy, zatem, ¿e pro-
jekt przebudowy przewiduje:

-budowê dwóch estakad na
osi Wschód-Zachód, zapew-
niaj¹cych bezkolizyjny prze-
jazd w ci¹gu ulicy Starzyñskie-
go -Most Gdañski

- poszerzenie jezdni po obu
stronach estakad

- przebudowê skrzy¿owania
z wysp¹ centraln¹ i zapewnie-
nie bezpiecznych przejœæ dla
pieszych

- budowê nowych zatok au-
tobusowych i przystanków
tramwajowych.

Planuje siê równie¿ wyty-
czenie œcie¿ek rowerowych i
chodników dla pieszych.

Jedna estakada bêdzie pro-
wadzi³a ruch od strony lewo-
brze¿nej Warszawy w kierun-
ku ronda ̄ aba, druga - z Pragi
do centrum. Do³em, tak jak
dotychczas, bêd¹ bieg³y linie
tramwajowe.

Kto bêdzie chcia³ skrêciæ w
Jagielloñsk¹ w stronê ¯erania
lub Pragi, bêdzie mia³ ruch
okrê¿ny pod estakadami. Na
ka¿dej estakadzie przewiduje
siê po dwa pasy ruchu po 3,5
m szerokoœci i malutki chodnik.
Mimo to, ruchu pieszego na
estakadach nie bêdzie.

G³ównymi wykonawcami
przebudowy Ronda Starzyñ-
skiego s¹ konsorcjum Strabag

Co s³ychaæ na rondzie?
Sp. z o.o. oraz przedsiêbior-
stwo Mosty-£ódŸ. Strabag od-
powiada za wszystkie media i
roboty drogowe, Mosty-£ódŸ
wykonuj¹ estakady. Kierowni-
kiem budowy jest mgr in¿.
Mariusz Selke.

Prace trwaj¹ od paŸdzierni-
ka 2005r. Koniec remontu prze-
widywany jest w czerwcu 2007
r. Inwestycja, której koszt obli-
czony zosta³ na ponad 86 mln

z³, finansowana jest w znacz-
nej mierze (75%) z funduszów
unijnych w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.

W paŸdzierniku przeprowa-
dzono prace przygotowawcze
terenu budowy, zabezpieczono
i przesadzono wiêksze drzewa.
W listopadzie zakoñczono bu-
dowê docelowej jezdni pó³noc-
no-wschodniej ulicy Starzyñ-
skiego na odcinku od ulicy Na-
mys³owskiej do ronda. Od je-
sieni ca³y czas trwa przebudo-

wa sieci uzbrojenia podziemne-
go. Przestawiane jest oœwietle-
nie, gaz, kanalizacja, telekomu-
nikacja. Fachowo nazywa siê
to przek³adaniem mediów.

W grudniu na rondo wjecha³
ciê¿ki sprzêt. Rozpoczêto pra-
ce zwi¹zane z budow¹ esta-
kad. Obecnie trwa wykonywa-
nie pali fundamentowych pod-
pór. O informacje o aktualnym
stanie prac poprosiliœmy dyrek-
tora warszawskiego oddzia³u
przedsiêbiorstwa Strabag, in-
¿yniera Mieczys³awa Ciupê.

-Obecnie wykonywane s¹
mury oporowe i podpory do
estakady. Podpory betonowe
na palach du¿ych œrednic, na
tym oparta konstrukcja stalo-
wa z p³yt¹ ¿elbetow¹ wspó-
³pracuj¹c¹ – objaœnia kon-
strukcjê estakad in¿. Mieczy-
s³aw Ciupa.

Pracuj¹ maszyny z ogrom-
nymi œwidrami, które zag³êbia
siê w ziemi. To wwiertnice lub

inaczej palownice. S³u¿¹ one
do posadowienia pali pod pod-
pory estakad. Pale zag³êbia siê
w ziemi na g³êbokoœæ 18-20 m.

-Pod ka¿d¹ podpor¹ s¹ 3 lub
4 pale, na wierzchu ³¹czy siê
je betonowym oczepem i to
stanowi jakby fundament ca³ej
podpory – mówi in¿. Ciupa.

Na tak przygotowanym fun-
damencie stawia siê kolumny,
czyli s³upy, na nich wykonuje
siê konstrukcje stalowe. Na-
stêpnie wylewa siê p³ytê ¿el-
betow¹ i na to daje siê dwie
warstwy asfaltu. Podpory, od
strony ulicy Namys³owskiej ni-
skie, w miarê dochodzenia do
ronda staj¹ siê coraz wy¿sze.
Na rondzie osi¹gn¹ wysokoœæ
4,5 metra, tak, aby pod esta-
kadami bez przeszkód przeje-
cha³y wszystkie tiry. Nie bêdzie
¿adnych ograniczeñ co do
wielkoœci pojazdów.

Estakady w pewnym mo-
mencie w³¹cz¹ siê w Most
Gdañski. W zwi¹zku z tym,
jezdnie obok nich zostan¹ po-
szerzone o jeden pas ruchu.
Dlatego wykonuje siê teraz mur
oporowy nasypu kolejowego. Z
drugiej strony jezdnia przebie-
gaæ bêdzie bli¿ej Ogrodu Zoo-
logicznego. Przewidziane jest
wiêc zastosowanie ekranów
akustycznych, aby ha³as nie
przeszkadza³ zwierzêtom.

Podobne ekrany zbudowane
zostan¹ równie¿ przy blokach
s¹siaduj¹cego z rondem osie-
dla mieszkaniowego. W zwi¹z-
ku z postulatami mieszkañców,
w domach tych trwa wymiana
okien na bardziej szczelne.

W tym roku planowane jest
wykonanie konstrukcji stalo-
wych estakad. Mo¿e uda siê
puœciæ ju¿ jedn¹ estakadê. Nie
jest to pewne, gdy¿ ciê¿ka
zima opóŸni³a trochê tok robót.
Do zakoñczenia wszystkich
prac, to jest do czerwca 2007
r. ruch na rondzie nie zostanie
wstrzymany. Nie bêdzie te¿
specjalnych ograniczeñ w ru-
chu. Mo¿e jedynie w lecie, w
nocy na 1-2 godziny, kiedy
bêd¹ asfaltowane jezdnie. W
dzieñ zawsze utrzymywane
bêd¹ dwa pasy ruchu.

Joanna Kiwilszo

„Moje prace nie maj¹ tytu-
³ów. Zostawiam ogl¹daj¹cym
pole do interpretacji” – mówi
artystka Irena C-C (w doku-
mentach: Czy¿ewicz- Cieœlak)
o swych kola¿ach, od 10 mar-
ca prezentowanych w siedzi-
bie Ligi Kobiet Polskich przy ul.
Ks. K³opotowskiego 6 lok. 60.
Tworzywem s¹: kolorowy pa-
pier, klej i no¿yczki. W miesz-
kaniu przy ul. Z¹bkowskiej 16
tworzy z nich kompozycje o

Od barwy do s³owa
ró¿nych formatach, od A4 – A3
do 1,0 – 1,5 m. Dzieli papier
na rozmaite formy, uzupe³nia
kawa³kami w innym kolorze.
Uk³ada, traktuj¹c je jak coœ
¿ywego. Z tych samych ele-
mentów mog¹ powstaæ zupe-
³nie ró¿ne prace

Wielkim marzeniem artystki
jest, by ogl¹daj¹cy zatrzyma³
siê przy kompozycji, która naj-
bardziej mu siê podoba i
”poby³” z ni¹, prze¿ywaj¹c

ukryte w niej treœci.
Urodzona w 1929 roku

pani Irena, absolwentka
uniwersytetów we Wro-
c³awiu i £odzi, pracowa-
³a jako geomorfolog. W
m³odoœci rysowa³a por-
trety i malowa³a krajobra-
zy. W ostatnich latach za-
interesowa³a siê tech-
nik¹ kola¿u. Wykona³a
ju¿ ponad 500 takich
prac. Niektóre prezento-
wa³a w czerwcu ubieg³e-
go roku, podczas impre-
zy „S¹siedzi dla s¹sia-
dów” w dawnym zak³a-

dzie cukierniczym  przy ul. 11
Listopada 10.

Autorka kola¿y chcia³aby
zrobiæ katalog swych prac.
Mo¿e dziêki prezentacji w sie-
dzibie LKP uda siê pozyskaæ
na ten cel niezbêdne œrodki.

Wystawa prac pani Ireny za-
inaugurowa³a seriê spotkañ, po-
kazuj¹cych twórcze dokonania
mieszkañców Pragi. Na werni-
sa¿u, z okazji przypadaj¹cego
10 marca Œwiêta Mê¿czyzn (40
Mêczenników), pan Henryk zo-
sta³ obdarowany wierszem
przez pani¹ Alicjê. Tak zrodzi³
siê pomys³ na nastêpne spotka-
nie: oboje zaprezentuj¹ na nim
swoje poezje. Chêæ udzia³u, tak-
¿e autorskiego, w poetyckim
wieczorze przy œwiecach mo¿-
na zg³aszaæ w siedzibie Ligi Ko-
biet Polskich przy ul. Ks. K³opo-
towskiego 6 lok. 60.

W poniedzia³ki udzielane s¹
tam porady prawne, we wtorki
– porady radiestezyjne.

Kola¿e pani Ireny mo¿na
ogl¹daæ do 24 marca w godz.
14 – 18.                               K.
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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

Warszawa – Bródno,

ul. Kondratowicza 37,

tel. 022 353-06-20

Warszawa – Wawer,

ul. Br. Czecha 39,

tel. 022 353-42-50

Warszawa – Mokotów,

ul. J. D¹browskiego 16,

tel. 022 498-75-40

Warszawa – Wola,

ul. Leszno 17,

tel. 022 862 99 90

Pokonaj niedos³uch!
dokoñczenie ze str. 1

Szacuje siê, ¿e oko³o 10
procent populacji niedos³yszy.
Oznacza to, ¿e s³uch oko³o
200 tys. Warszawiaków nie
jest prawid³owy, choæ z pew-
noœci¹ nie ka¿dy zdaje sobie
z tego sprawê.

Nasz s³uch jest jedyny w
swoim rodzaju, tak jak odci-
ski palców. Jeœli go nam uby-
wa, tracimy czêœæ siebie,
czêœæ naszej to¿samoœci. Nie-
dos³uch to problem nie tylko
osoby s³abo s³ysz¹cej, ale
tak¿e jej rodziny i przyjació³,
którzy znajduj¹ siê po drugiej
stronie powsta³ej bariery ko-
munikacyjnej. Czêsto powta-
rzane zdanie: „S³yszê dobrze,
po prostu nie rozumiem co do
mnie mówisz!” nale¿y potrak-
towaæ jako pierwsze ostrze¿e-
nie. Na szczêœcie szybki roz-
wój nowych technologii przy-
czynia siê do powstawania
coraz doskonalszych rozwi¹-
zañ dla osób niedos³ysz¹-
cych, dziêki czemu ciche i
dawno zapomniane dŸwiêki
mo¿na us³yszeæ na nowo! A
korzyœci jest wiele...

Nowoczesne aparaty s³u-
chowe potrafi¹ w gruncie rze-

czy zdzia³aæ cuda, dopasowu-
j¹c siê do niedos³uchu konkret-
nego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i
stylu ¿ycia. Te najnowocze-
œniejsze wyposa¿one s¹ w
uk³ady sztucznej inteligencji,
które nieustannie monitoruj¹ to
co dzieje siê w otoczeniu s³u-
chowym osoby niedos³ysz¹cej
i skutecznie reaguj¹ na jego
zmiany. Wspó³czesne aparaty
s³uchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich mo¿-
liwoœciach przetwarzania
dŸwiêku. Wystêpuj¹ we
wszystkich kszta³tach i rozmia-
rach – od ma³ych dyskretnych
modeli wewn¹trzusznych do
ró¿nobarwnych modeli zausz-
nych w odcieniach koloru w³o-
sów i karnacji skóry.

Kszta³t i dopasowanie apa-
ratów s³uchowych jest oczy-
wiœcie wa¿n¹ spraw¹, ale nie
mniej istotne jest to, jak dana
osoba zamierza z nich korzy-
staæ. Ka¿dy ma swój w³asny
styl ¿ycia, zainteresowania i
zdolnoœci, a aparaty s³ucho-
we i programy do ich ustawia-
nia potrafi¹ wzi¹æ to wszyst-
ko pod uwagê. „Niezbêdnym
Ÿród³em sukcesu przy dobo-
rze aparatu s³uchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta
i uwzglêdnienie jego indywi-
dualnego trybu ¿ycia. Staran-
na analiza oczekiwañ pacjen-
ta umo¿liwia zaproponowanie
konkretnego rozwi¹zania w
postaci nowoczesnego apara-
tu s³uchowego” – mówi pan
Marek Zgutka, dyplomowany
audioprotetyk z firmy FONI-
KON, która specjalizuje siê w
niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetu
audioprotetycznego firmy Fo-
nikon zapraszaj¹ wszystkich
zainteresowanych na bezp³at-
ne badanie s³uchu oraz kon-
sultacjê audioprotetyczn¹. Ist-
nieje mo¿liwoœæ skorzystania
z refundacji NFZ i œrodków
PFRON. Gabinet mieœci siê
przy ulicy Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnow-
skiego), tel. 353-06-20. Firma
Fonikon zaprasza tak¿e
wszystkich zainteresowanych
w dniu 26 marca na Bia³¹ Nie-
dzielê do przychodni lekar-

skiej przy ul. Tykociñskiej 32/
34, w ramach której bêdzie
mo¿na bezp³atnie zbadaæ
s³uch, a tak¿e poziom cukru,
ciœnienie têtnicze, EKG, a tak-
¿e zasiêgn¹æ porady urologa,
kardiologa, gastrologa i diete-
tyka. Organizatorem Bia³ej
Niedzieli jest Samodzielny
Zespó³ Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego War-
szawa-Bródno.

Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

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

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

Dlaczego niektórzy ludzie rzadziej choruj¹?

       Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Jaskinia Solna

„Almonis”

Gabinet masa¿u:

♦ klasyczny      ♦ wspomagaj¹cy odchudzanie

♦ leczniczy      ♦ refleksoterapia

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI

♦♦♦♦♦     oprawa obrazów

♦♦♦♦♦     lustra

♦♦♦♦♦     szlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦     szklenie okien

przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08
pn.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

ul. Brechta 9 www.classic.com.pl

*Uwaga - Serwis i czêœci zamienne czynne co drug¹ sobotê naprzemiennie
z ASO Classic Warszawa ul. Pu³awska 338, tel. (022) 644 60 18

Salon, akcesoria
00-133 Warszawa, Al. Jana Paw³a II 20 tel. (022) 620 38 98
Serwis, czêœci zamienne
03-687 Warszawa, ul. £odygowa 23 B tel. (022) 679 99 80

Pn, œr, czw, pt
Wtorek
Sobota*

Salon

10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 14.00

Serwis

7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
8.00 - 14.00

Czêœci zamienne

7.30 - 17.30
7.30 - 18.00
8.00 - 14.00

Zgodnie z obietnic¹ powraca-
my dziœ do informacji przekaza-
nych dziennikarzom na konfe-
rencji prezentuj¹cej Bia³o³êkê.

Wielkim atutem dzielnicy jest
wiele terenów zielonych i czy-
ste powietrze. Dla czystoœci po-
wietrza bezcenne s¹ otwarte
wody. Bia³o³êka ma ich na swo-
im obszarze sporo - m.in. po-
nad 10 km Wis³y, ponad 9 km
Kana³u ̄ erañskiego, ponad 9,5
km Kana³u Henrykowskiego,
5,5 km rzeki D³ugiej, 4 km Ka-
na³u Bródnowskiego i blisko 2
km strugi Jab³onna. Z pewno-
œci¹ dobre powietrze zawdziê-
cza dzielnica równie¿ sporej
liczbie gruntów ornych. £¹czna
powierzchnia gruntów gospo-
darstw indywidualnych wynosi
2,3 tys. ha, zaœ powierzchnia
u¿ytków rolnych z sadami,
³¹kami i pastwiskami to niewie-
le ponad 2 tys. ha. Warto rów-
nie¿ wspomnieæ o blisko 67
hektarach powierzchni ogro-
dów dzia³kowych. Spora czêœæ

Bia³o³êka w liczbach

Flora i fauna
terenów zielonych Bia³o³êki jest
objêta ochron¹ przyrodnicz¹ ze
wzglêdu na koniecznoœæ za-
chowania wyró¿niaj¹cych siê
krajobrazowo ekosystemów.
Warszawski Obszar Chronio-
nego Krajobrazu utworzono
rozporz¹dzeniem wojewody 29
sierpnia 1997 roku. 1315 hek-
tarów wchodz¹cych w jego
sk³ad to tereny bia³o³êckie. W
1998 roku Minister Ochrony
Œrodowiska zasobów Natural-
nych i Leœnictwa uzna³ za re-
zerwat przyrody wyspy, piasz-
czyste ³achy i op³ywaj¹ce je
wody Wis³y pod nazw¹ £awice
Kie³piñskie. Ich czêœæ - 88,2
hektary le¿¹ na terenie Bia³o-
³êki. Parki i zabytkowe ogrody
m.in. z 85 drzewami, które
otrzyma³y status pomników
przyrody, wœród nich s¹ dêby i
lipy zosta³y objête opiek¹ Kon-
serwatora Zabytków. T¹ opiek¹
jest równie¿ otoczony jedyny w
dzielnicy g³az narzutowy. W
specjalnym programie Natura
2000 znalaz³a siê ochrona
ptactwa w dolinie œrodkowej
Wis³y. Szczególnej ochronie
poddano wydmy poroœniête la-
sem w Nowodworach i Tarcho-
minie i otulinê rezerwatu £êgi
Czarnej Strugi w pobli¿u osie-
dla Olesin. Wiêkszoœæ bia³o³êc-
kich lasów zajmuj¹cych obszar
ponad 900 hektarów znajduje
siê w Choszczóce i Bia³o³êce
Dworskiej. Kompleksy leœne
pe³ni¹ funkcje rekreacyjne.

Bogactwa fauny mog¹ z
pewnoœci¹ pozazdroœciæ Bia-
³o³êce inne dzielnice Warsza-
wy. Podczas spacerów uwa¿-
ny obserwator przyrody mo¿e
spotkaæ wiele gatunków pta-
ków - ³abêdzie nieme, nurogê-

si, or³y bieliki, wiele gatunków
mew, krogulce, myszo³owy
w³ochate, turkawki, dziêcio³y
zielone i czarne, jastrzêbie,
ba¿anty, mysikróliki i dudki -
wielk¹ rzadkoœæ faunistyczn¹
w okolicach Warszawy. Spo-
œród sto³ecznych dzielnic Bia-

³o³êka dysponuje najwiêksz¹
liczb¹ zamieszka³ych bocia-
nich gniazd. W dzielnicy wystê-
puje trzynaœcie gatunków ssa-
ków m.in. krety, kuny kamion-
ki, lisy, wiewiórki, zaj¹ce, kró-
liki, sarny, ³osie, dziki, nietope-
rze i bobry.                    (egu)

Szanowna Redakcjo.
W marcowej NGP przeczyta³em artyku³ „Dziennikarze od-
wiedzili Bia³o³êkê”. Chcia³em dodaæ swoje trzy grosze.

1. Burmistrz Smoczyñski powinien poznaæ lepiej historiê swo-
jej dzielnicy, której rozwój od samego pocz¹tku zwi¹zany jest z
Tarchominem. Pierwsze wzmianki o Tarchominie jako wsi koœciel-
nej pochodz¹ pochodz¹ z XII wieku, koœció³ Œw. Jakuba powsta³
wczeœniej ni¿ podaje Gazeta i jest jednym z najstarszych koœcio-
³ów w Warszawie. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ
min. w ksi¹¿ce „Dzieje Pragi” oraz w broszurach wydanych przez
ks. Drzewieckiego o historii koœcio³a œw. Jakuba w Tarchominie.

Podkreœlaj¹c zas³ugi burmistrza Smoczyñskiego dla rozwoju
dzielnicy nie mogê pozwoliæ na deprecjonowanie roli Tarchomina,
tym bardziej, ¿e mój dziadek Kazimierz W¹tkowski by³ so³tysem
Gromady Nowodwory i Winnica przed wojn¹ i w czasie okupacji.

2. Tak zachwalane przez w³adze dzielnicy tereny zielone ule-
gaj¹ degradacji pozbawione ochrony ze strony tych¿e w³adz.
Tereny zielone w naszej dzielnicy kurcz¹ siê w drastycznym tem-
pie przeznaczane pod zabudowê wielorodzinn¹.

3. Rozwój infrastruktury (szczególnie szko³y, przedszkola i dro-
gi) nie nad¹¿a za rozwojem osiedli mieszkaniowych powstaj¹-
cych jak grzyby po deszczu.

4. Termiczne unieszkodliwianie osadów œciekowych jest naj-
bardziej przyjaznym dla œrodowiska i ekonomicznym sposobem.
W Wiedniu maj¹ cztery spalarnie odpadów i centraln¹ oczysz-
czalniê œcieków a ludzie s¹ zadowoleni. Trzeba radnych wys³aæ
na szkolenie z zakresu ochrony œrodowiska.

To wszystko. Pozdrawiam. Adam W¹tkowski.

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
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI tanio, ka¿dy za-
kres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
NAUCZYCIELKA matema-
tyki udziela korepetycji
889-73-54, 0606-724-885
NAUKA GRY, fortepian,
keybord 670-31-89
NIEMIECKI tanio 0507-302-548

ZDROWIE I URODA
LOGOPEDA 0691-673-596
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

US£UGI
A pralki, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
A pranie dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki u klienta i w
pralni, profesjonalnie, eko-
œrodki 022 619-40-13,
0502-928-147
ABY hydraulik, remonty, in-
stalacje 0507-302-734
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
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Mo-
dliñska 83 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 pralek, lodó-
wek, gwarancja 670-39-34,
0502-253-670
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12

POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRACOWNIA poprawek
krawieckich Teksana, ul.
Œwiatowida 49 lok. 33
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i in-
nych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16.

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, ro-
syjski i inne  619-95-86
HISZPAÑSKI przysiêgle Od-
kryta 0601-569-710

DAM PRACÊ
MANICIURZYSTKÊ i fryzjerkê,
mo¿liwoœæ 1/2 etatu 604-820-040

Euro-Profil
♦ zarz¹dzamy nieruchomoœciami

♦ administrujemy

♦ nadzorujemy modernizacje i remonty

ul. Œw. Wincentego 110, 03-291 Warszawa
tel. 022 301-10-02, 0604-11-25-75
biuro@euro-profil.dmkhost.net

ZATRUDNIÊ pani¹ na pó³
etatu do sprztania budynku na
Tarchominie tel. 660-363-246

INNE
KREDYTY gotówkowe w 15
minut, minimum formalno-
œci 022 617-46-51
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

NIERUCHOMOŒCI
A KUPIÊ - bezpoœrednio -
dom na Zaciuszu (bliŸniak,
segment, wolnostoj¹cy) z lat
90-tych, do 250m2 powierzch-
ni mieszkalnej, dzia³ka mini-
mum 300m2, cicha okolica,
tel. 0601-623-374.
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
WYNAJMÊ 2 pok. Tarchomin
0606-713-111
WYNAJMÊ pokój studentce
022 818-88-04

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny,
imprezy okolicznoœciowe, ca-
tering (obiady domowe z do-
staw¹). Tanio, 0692-600-178,
022 679-81-06

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

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30,
0603-956-654

Proszê Pañstwa Szanow-
nych. Na moment przerwiemy
rozwa¿ania nad alergiami.
S³oñce coraz wy¿ej, tote¿
zgodnie z sumieniem i doœwiad-
czeniem ostrzegam przed mo¿-
liwoœci¹ ataku krwiopijnych
kleszczy, roznosz¹cych borelio-
zê i babeszjozê u psów. Choro-
by to bardzo groŸne i podstêp-
ne, ale mo¿na je okreœliæ jako
sezonowe, wystêpuj¹ce w okre-
œlonych warunkach pogodo-
wych. Jest jednak w naszym
kraju pewien patologiczny feno-
men o cechach ca³orocznoœci i
wci¹¿ o bardzo silnym nasile-
niu, to jest picie alkoholu na
³onie przyrody. Osobiœcie nic nie
mam przeciwko szlachetnym
trunkom,  ale czêœæ konsumen-
tów po spo¿yciu rozbija butelki
na trawnikach parków, na
³¹kach czy w laskach. Rozbija-
nie butelek i pozostawienie
ostrych kawa³ków szk³a ukry-
tych w œniegu jest tak bezna-
dziejnie g³upie, jak sk³ad spo-
¿ywanych napojów o podejrza-
nie niskiej cenie, a przez to po-
woduj¹cych pó³p³ynnoœæ mó-
zgów kolesi bawi¹cych siê w

matkê chrzestn¹ w porcie przy
wodowaniu statku.

W ka¿dej chwili mo¿e przy-
trafiæ siê skaleczenie. Najczê-
œciej rozcinane s¹ opuszki pal-
cowe spaceruj¹cych psów.
Nag³y skowyt, odskok i silne
krwawienie szybko uœwiada-
miaj¹ nam, ¿e oto wpadliœmy
na szklan¹ pu³apkê.

Jak siê zachowaæ? Nale¿y
uspokoiæ zwierzaka i zoriento-
waæ siê o g³êbokoœci i rozleg³o-
œci rany. Najczêœciej kaleczone
s¹ martwe warstwy rogowe
opuszki wraz z tkank¹ pod-
skórn¹. Poniewa¿ rejon ten jest
bogato unaczyniony (podobnie
jak nasze d³onie czy stopy), w
pierwszej fazie krew bêdzie laæ

Szklana pu³apka
siê strumieniami. Mo¿na wów-
czas zacisn¹æ chustkê lub pa-
sek od spodni na ³apie powy¿ej
rany i w ten sposób ograniczyæ
utratê krwi. Oczywiœcie, wizyta
u najbli¿szego lekarza wet. przy-
niesie optymalne rozwi¹zanie
problemu, ale wstêpnie mo¿na
opatrzyæ ranê samemu. Je¿eli
nie zosta³a przeciêta têtnica,
lekko krwawi¹c¹ ³apê mo¿na
zabanda¿owaæ, nastêpnie w³o-
¿yæ w torebkê foliow¹, a ca³oœæ
os³oniæ skarpetk¹. £agodniejsze
krwotoki ustêpuj¹ po kilku lub
kilkunastu godzinach. Najczê-
œciej nie stosuje siê szycia ran,
ale zalecam  os³onowe podawa-
nie antybiotyku. Aliœci przypomi-
nam o zdjêciu zaciœniêtej chust-
ki czy paska z ³apy. I uwa¿ajcie
Pañstwo na spacerach na lokal-
ne „stocznie” tam woduje siê na
ca³ego….

Tresura grupowa. Tresura stacjonarna z zakwaterowaniem psa.
Tresura indywidualna - treser przyje¿d¿a do miejsca zamieszkania

Warszawa ul. Targowa 80
Wo³omin-S³oneczna ul. Rolna 26

tel. 0507-257-824

 0507-292-311

0504-649-287

(022) 424-26-95

„GRANICA”

Mamy dla psów najnowsz¹
karmê z USA PROFormance 0507-257-824, 0504-649-287

SZKO£A TRESURY PSÓW RASOWYCH I NIERASOWYCH

Pensjonat dla psów,
kotów i œwinek morskich

50% zni¿ki na pensjonat dla zwierz¹t,
które ucz¹ siê w szkole „GRANICA”

- spo¿ywaj miêso drobiowe, przetwory
drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej
obróbce cieplnej w temp. minimum 70oC;
- myj dok³adnie z u¿yciem detergentu
wszystkie przedmioty, które mia³y kon-
takt z surowym drobiem (deski, no¿e,
talerze); pamiêtaj, ¿e zamro¿enie miê-
sa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;
- nie dotykaj, bez odpowiedniego zabez-
pieczenia, martwych lub sprawiaj¹cych
wra¿enie chorych ptaków dzikich ani ubi-
tego drobiu;
- zadbaj o to aby dzieci unika³y miejsc
bytowania dzikiego ptactwa, ferm dro-
biu oraz innych miejsc jego przetrzymy-
wania;
- myj rêce po ka¿dorazowym zetkniêciu
siê z ptactwem, zarówno dzikim, jak i
hodowlanym;
- pamiêtaj, aby surowe miêso drobiowe
nie mia³o stycznoœci z innymi produkta-
mi ¿ywnoœciowymi;
- przypominamy o przestrzeganiu zakazu
przywozu z zagranicy ¿ywego lub martwe-
go ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarski,
jaj, nieprzetworzonych piór i ich czêœci, pie-
rza, puchu oraz trofeów myœliwskich;
Informacja dla osób udaj¹cych
siê do krajów w których stwier-

dzono wystêpowanie ognisk
ptasiej grypy.
Nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ siê do
wszelkich zaleceñ miejscowej s³u¿by
zdrowia, œciœle przestrzegaæ re¿imu sa-
nitarnego, a w szczególnoœci:
- unikaæ miejsc bytowania dzikiego ptac-
twa, ferm drobiu oraz innych mjejsc jego
przetrzymywania, handlu drobiem i wy-
robami drobiarskimi, w tym pierzem;
- nie dotykaæ martwych ptaków ani ubi-
tego drobiu;
- nie spo¿ywaæ miêsa drobiowego, prze-
tworów drobiarskich i jaj nie poddanych
odpowiedniej obróbce cieplnej w tempe-
raturze minimum 70°C;
Ponadto zaleca siê:
- w przypadku wyst¹pienia objawów choro-
bowych (podwy¿szona temperatura cia³a,
kaszel, dusznoœci, bóle miêœniowo-stawowe)
- natychmiastowy kontakt z lekarzem;
- poddanie siê szczepieniu p/grypie se-
zonowej co najmniej 14 dni przed wy-
jazdem do krajów, w których wystêpuj¹
ogniska ptasiej grypy.
Informacja dla osób powracaj¹cych
z krajów, w których stwierdzono
wystêpowanie ognisk ptasiej grypy
- bezwzglêdnie natê¿y przestrzegaæ za-
kazu przywozu ¿ywego lub martwego
ptactwa, drobiu j wyrobów drobiarskich,
jaj, nieprzetworzonych piór i ich czêœci,
pierza oraz puchu;
- w przypadku wyst¹pienia, w okresie 7-
10 dni od powrotu do kraju, objawów cho-
robowych (podwy¿szona temperatura
cia³a, kaszel, dusznoœci, bóle miêœniowo-
stawowe) nale¿y niezw³ocznie udaæ siê
do lekarza PÓZ, najbli¿szego szpitala za-
kaŸnego, lub Innej placówki leczniczej.
Bezwzglêdnie przestrzegaj zaleceñ wy-
danych przez przedstawicieli Inspekcji
Weterynaryjnej i Pañstwowe Inspekcji
Sanitarnej.

Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie zawiadamia,
¿e G³ówny Inspektor Sanitarny w zwi¹zku z wyst¹pieniem zachorowañ ptaków na
ptasi¹ grypê wyda³ nastêpuj¹ce zalecenia:

Absolwent Paramedyczne-
go I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City na
Filipinach. Uznawany za jed-
nego z najlepszych healerów
na Filipinach. Od piêciu lat od-

wiedza nasz kraj przynosz¹c
nadziejê, pomoc i zdrowie ty-
si¹com Polaków.

Znajduje zaburzenia energe-
tyczne ró¿nych organów w ciele
cz³owieka i skutecznie je elimi-
nuje. Wzmacnia naturalne si³y
obronne organizmu, udra¿nia i
oczyszcza kana³y energetyczne.
Dzia³a na wszystkich poziomach
energii duchowej, likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale
czasami zabieg trwa o wiele d³u-

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN

¿ej. Zale¿y to od stanu chorego.
Od tego uzale¿nia te¿ wybór
techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdra-
wianie duchowe, praniczne b¹dŸ

magnetyzacja tka-
nek. Tak zwane bez-
krwawe operacje, fi-
lipiñski uzdrowiciel
robi na ciele ete-
rycznym, choæ czê-
sto pacjenci maj¹
odczucia jakby
grzeba³ im we
wnêtrznoœciach lub
coœ wyrywa³. S¹
zdumieni umiejêtno-
œci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a
choroby oraz tym,
¿e ju¿ po pierwszej
wizycie u niego
ustêpuj¹ czêsto wie-
loletnie schorzenia.

CONSTANCIO
skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Miê-
dzy innymi: nowotworowych,
chorobach organów wewnêtrz-
nych, prostacie, problemach
hormonalnych, zapaleniu sta-
wów, problemach reumatycz-
nych, zmianach reumatycz-
nych, chorobach uk³adu ner-
wowego, depresji, udarze mó-
zgu, migrenie, chorobie Parkin-
sona, parali¿u, problemach z
kr¹¿eniem, chorobach kobie-
cych, bólach krêgos³upa, drê-
twienia r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

26, 28, 29 i 31 marca

4, 5, 7, 11 i 12 kwietnia

Zapisy i informacje pod
numerami telefonu:

(022) 679-22-47,

0605-324-865, 0505-172-054

Niekonwencjonalne Meto-
dy Leczenia „NATURA”

Marcowy kalejdoskop
Do tamtej pory stolic¹ Polski by³ Kraków. Wszystko zmieni³o

siê 18 marca 1596 r. W³aœnie wtedy, 410 lat temu, Zygmunt III
Waza zdecydowa³, ¿e to Warszawa powinna byæ najwa¿niejszym
miastem w naszym kraju. Waza królowa³ ponad 40 lat, mia³ 2
¿ony i 8 dzieci. By³ wielkim mecenasem kultury, przebudowa³ Za-
mek Królewski, a poza tym interesowa³ siê alchemi¹ i gr¹ w pi³kê.

260 rocznicê urodzin Izabeli Czartoryskiej obchodzimy 3 marca.
Czartoryska (1746-1835) po trzecim rozbiorze zbudowa³a w Pu³a-
wach rezydencjê. Wkrótce Pu³awy sta³y siê g³ównym oœrodkiem
kultury polskiej XIX wieku. Sama Izabela zajmowa³a siê tak¿e dzia-
³alnoœci¹ charytatywn¹ i oœwiatow¹. Napisa³a „Myœli ró¿ne o zak³a-
daniu ogrodów”. Interesowa³ j¹ równie¿ teatr, finansowa³a kszta³ce-
nie m³odzie¿y aktorskiej, a czasami… wystêpowa³a na scenie.

Wiosna, która jakoœ nieœmia³o w tym roku nadchodzi, to czas
tulipanów, hiacyntów i ¿onkili. Tylko te ostatnie zosta³y wyho-
dowane w Europie; dokonali tego angielscy ogrodnicy, choæ
sama nazwa ¿onkil pochodzi z francuskiego. Tulipan jest s³o-
wem perskim, bo stamt¹d w³aœnie – z Bliskiego Wschodu –
przywieziono pierwsze cebulki. Hiacynty (z greckiego) pocz¹t-
kowo uprawiano w Turcji.                                  Ludmi³a Milc

Zatrudnimy pracowników

w Delikatesach BOMI
w „Galerii pod Dêbami” ul. Pas³êcka 8D

zg³oszenia na miejscu

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

Przypominamy, ¿e w re-
dakcji Nowej Gazety Pra-

skiej przy ul. K³opotow-
skiego 15 lok. 2 (tel. 022
618 00 80) jest nadal do-
stêpna ksi¹¿ka „Warszaw-
ska Praga. Przewodnik”

autorstwa Micha³a Pilicha.

Chcesz siê ustrzec ptasiej grypy?
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Prosto z mostu

� 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!

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa

Marek Krzemiñski
Naprawy od A do Z

Tanio, solidnie,

szybkie terminy

Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

ul. Modliñska 223
tel. 676-78-66, 503-628-784
czynne w godzinach 9-17

Ostatnie kilka felietonów
zmuszony by³em poœwiêciæ
wynurzeniom na tematy ogól-
nokrajowe. Czyni³em to nie z
zami³owania do du¿ej polityki,
lecz z koniecznoœci. Felietoni-
sta ¿ywi siê komentowaniem
bie¿¹cych wydarzeñ w danej
spo³ecznoœci, o ile coœ siê w
niej dzieje. Na pocz¹tku stycz-
nia napisa³em, ¿e Praga zama-
rz³a. W takim stanie uœpienia
znajduje siê do dziœ. Wszyst-
ko to miêdzy innymi za spraw¹
nowego przewodnicz¹cego
rady dzielnicy, Jacka Wacho-
wicza. Pan Jacek obj¹³ swoj¹
funkcjê 23 listopada ubieg³e-
go roku, zastêpuj¹c na tym sta-
nowisku Hannê Jarzêbsk¹,
która kierowa³a pracami rady
od listopada 2002

Nowy przewodnicz¹cy, wy-
brany do rady dzielnicy z list
Wspólnoty Samorz¹dowej, zd¹-
¿y³ przez ostatnie trzy lata zmie-
niæ swoj¹ przynale¿noœæ klu-
bow¹ trzykrotnie. Ostatecznie
wyl¹dowa³ w klubie radnych
PiS, co w koñcowym etapie za-
pewni³o mu kierowanie praca-
mi rady dzielnicy. Panu Jacko-
wi nie przeszkadza³o to, ¿e w
styczniu 2005 roku ci sami rad-
ni PiS zmusili go do z³o¿enia
rezygnacji z funkcji wiceprze-
wodnicz¹cego rady. No có¿, byt
okreœla œwiadomoœæ. Pan Ja-
cek w trakcie swojego urzêdo-
wania raczy³ by³ zwo³aæ tylko
jedn¹ sesjê rady, która odby³a
siê 7 grudnia. Odby³a siê, bo za-
rz¹d dzielnicy musia³ mieæ opi-
niê rady przy wyst¹pieniu do
w³adz miasta, aby nie wydatko-
wane przez niego œrodki inwe-
stycyjne (a by³o tego du¿o)

Pan Jacek rz¹dzi
mog³y zostaæ wydane w roku
bie¿¹cym. Rada Miasta nie
przychyli³a siê do tego wniosku,
ale to materia³ na kolejny felie-
ton. Od tamtego czasu cisza.

Artyku³ 20 ust.1 ustawy z  8
marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym nak³ada na przewod-
nicz¹cego rady obowi¹zek
zwo³ywania sesji w miarê po-
trzeby, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³. Kwarta³ to
okres trzech miesiêcy i usta-
wowy termin na zwo³anie se-
sji rady min¹³ 7 marca. Nie
przypominam sobie, by ktokol-
wiek wczeœniej próbowa³ „fa-
landyzowaæ” ten zapis. Dla-
czego pan Jacek nie zwo³uje
sesji rady? Czy¿by od 7 grud-
nia na terenie dzielnicy nie
wydarzy³o siê nic, nad czym
rada nie mog³aby debatowaæ?
Byæ mo¿e rzecz w tym, by w³a-
œnie nie mog³a siê wypowie-
dzieæ? Przecie¿ nie chodzi o
obawy zwi¹zane z wynikiem
g³osowania. Przy podejmowa-
niu wi¹¿¹cych decyzji radni
PiS maj¹ w radzie przewagê
tym wiêksz¹, i¿ po œmierci rad-
nego Antoniego Jakubowskie-
go mandat po nim jest nadal
nie obsadzony. Wiêcej, rada
nawet go nie wygasi³a, a tym
samym uniemo¿liwia kolejnej
osobie z listy PO podjêcie pra-
cy w praskim samorz¹dzie. Nie
to chyba jest sednem sprawy,
chyba ¿e coœ siê zmieni³o we-
wn¹trz klubu PiS, o czym nie
wiemy. Problem raczej polega
na tym, ¿e rada, kiedy nie ob-
raduje, nie wypowiada siê w
aktualnych, wa¿nych spra-
wach dla dzielnicy. Okres ma-
razmu spowodowa³, ¿e radê
dzielnicy, a tak¿e merytorycz-
ne komisje rady, ominê³y dys-
kusje nad za³o¿eniami i prze-
biegiem akcji zima w mieœcie,
sprawami zwi¹zanymi z miesz-
kaniami czynszowymi na Z¹b-
kowskiej, budow¹ komunalne-
go osiedla na Jagielloñskiej, a
tak¿e g³oœna ostatnio w me-
diach sprawa lokalizacji po-
mnika zwanego przez jednych
pomnikiem warszawiaka, a
przez innych pomnikiem pra-
skiej kapeli podwórkowej au-
torstwa Andrzeja Renesa (An-
drzej Renes jest ju¿ autorem
pomnika ksiêdza Skorupki
przed katedr¹ œw. Micha³a Ar-
chanio³a i œw. Floriana Mê-
czennika na Pradze Pó³noc).

Rok 2006 jest rokiem wybor-
czym i w tym nale¿y upatrywaæ
powœci¹gliwoœæ w³adzy, któr¹
tak¿e reprezentuje Pan Jacek.
Brak sesji uniemo¿liwia rad-

nym opozycji sk³adanie zapy-
tañ do zarz¹du w wa¿nych dla
mieszkañców i dzielnicy spra-
wach, utrudnia mandatariu-
szom praskiej spo³ecznoœci
patrzenie na rêce w³adzy.

Ca³a ta sytuacja mocno zde-
nerwowa³a radnych SLD, PO i
nie zrzeszonych, którzy w spo-
koju czekali na zwo³anie sesji
rady w ustawowym terminie i
.... nie doczekali siê.

8 marca, w Dzieñ Kobiet,
siedem pañ radnych (Alicja
D¹browska, Hanna Jarzêbska,
Anna Jurczyñska, Ewa Kowa-
lik, El¿bieta Kowalska, Danu-
ta Kubiak, Maria Tondera) z³o-
¿y³o na rêce  przewodnicz¹ce-
go Wachowicza wniosek o
zwo³anie nadzwyczajnej sesji
rady dzielnicy z projektem jed-
nego merytorycznego punktu
porz¹dku obrad - odwo³ania
przewodnicz¹cego rady dziel-
nicy Praga Pó³noc - za z³ama-
nie zapisów ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym. Zgodnie z ustaw¹ po ta-
kim wezwaniu przewodnicz¹-
cy powinien odbyæ posiedze-
nie rady w ci¹gu siedmiu dni
(to jest do 15 marca), chyba ¿e
Pan Jacek ponownie swoiœcie
zinterpretuje zapisy ustawowe.

Nomen omen od wprowa-
dzenia ustawy, która sta³a siê
konstytucj¹ samorz¹du, minê-
³o 8 marca 2006 roku ju¿ 16 lat.
Na temat stosowania jej zapi-
sów zu¿yto ju¿ wiele papieru,
a mimo to nadal s¹ tacy, którzy
próbuj¹ j¹ naginaæ do swoich

partykularnych interesów.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

Jedn¹ ze sztandarowych in-
westycji PiS-owskiej w³adzy w
stolicy mia³ byæ z utêsknieniem
wyczekiwany przez mieszkañ-
ców Most Pó³nocny. Pan prezy-
dent Lech Kaczyñski wielokrot-
nie zapowiada³ rych³e rozpoczê-
cie budowy. Powo³a³ nawet swo-
jego pe³nomocnika. W nawale
wszechobecnej podejrzliwoœci,
rozpoczynania wszystkiego od
pocz¹tku, tworzenia  lepiej i ta-
niej, przeprawa mostowa zaczê-
³a topiæ siê w jakiejœ dziwnej nie-
mocy sto³ecznych urzêdników.

Prasa donosi³a o konkur-
sach, rozstrzygniêciach, pó³mi-
lionowych nagrodach dla pro-
jektantów. Dziennikarze prze-
œcigali siê w doniesieniach o
id¹cych pe³n¹ par¹ przygoto-
waniach, o spodziewanych
pierwszych wykopach. Jak siê
jednak okaza³o, znów na prze-
szkodzie stanê³y przepisy o za-
mówieniach publicznych. Cie-
kawe jest jednak to, ¿e przepi-
sy te przeszkadzaj¹ g³ównie
sto³ecznemu ratuszowi. Inne
miasta jakoœ radz¹ sobie z wy-

A mia³o byæ lepiej...
konawcami, potrafi¹ zdobywaæ
dotacje unijne, budowaæ zapla-
nowan¹ infrastrukturê. Kolejny
ju¿ raz dowiadujemy siê, ¿e nie
potrafiono wydatkowaæ 40%
funduszy inwestycyjnych ze
sto³ecznego bud¿etu.

Tymczasem pojawi³y siê in-
formacje o katastrofalnym sta-
nie estakad Trasy Toruñskiej.
Jeœli pech bêdzie warszawia-
ków przeœladowa³, to nied³ugo
pozostanie nam wybudowaæ
przeprawê pontonow¹.

Mia³o byæ taniej. Krytykowa-
na przez obecnych w³odarzy
inwestycja zwi¹zana z reali-
zacj¹ Trasy Siekierkowskiej
podobno by³a zbyt droga. Dziœ
dowiadujemy siê, ¿e nowy
most, choæ najprostszy kon-
strukcyjnie i bez architekto-
nicznych fajerwerków, ma
kosztowaæ wielokrotnie wiêcej.

Jednak, aby rozpocz¹æ budo-
wê trzeba najpierw wykupiæ
grunty pod now¹ trasê. I tu znów
bariera nie do pokonania. Z za-
planowanych na 2004 rok 15
milionów z³otych na zakup tere-
nu wydatkowano 6,54 miliona
z³otych. Z 35 milonów z³otych w
bud¿ecie 2005 roku uda³o siê
spo¿ytkowaæ na wy¿ej wspo-
mniany cel zaledwie 13,3 milio-
na. To zaniechanie bêdzie dro-
go kosztowa³o warszawiaków.

Okazuje siê, ¿e ceny grun-
tów na terenie przewidzianym
pod budowê Trasy znacznie
wzros³y. Dziœ za ka¿dy metr
kwadratowy gruntu trzeba za-
p³aciæ oko³o 100 dolarów. Wo-
bec braku planów zagospoda-
rowania grozi nam tak¿e
¿ywio³owa zabudowa i spowo-

dowane beztrosk¹ urzêdnicz¹
odszkodowania dla w³aœcicie-
li nieruchomoœci.

Obecnie  trudno przewi-
dzieæ, jakie bêd¹ dalsze losy
nowego mostu. Szumne zapo-
wiedzi prys³y jak bañka mydla-
na. Rozstrzygniête ju¿ konkur-
sy s¹ uniewa¿nione w wyniku
z³ego przygotowania doku-
mentacji. Rosn¹ koszty. Korki
staj¹ siê nie do wytrzymania.
Kierowcom puszczaj¹ nerwy.
W wypadkach gin¹ ludzie. A
przys³owiowego œwiate³ka w
tunelu znów nie widaæ.

Sprawa mostu jednak nie
mo¿e czekaæ. Z nim zwi¹zane
s¹ nowe po³¹czenia komunika-
cyjne dla pó³nocnych rejonów
stolicy i nadzieje na poprawê
sytuacji. Mieszkañcy wypatruj¹
szybkiego tramwaju, a nawet
nie przestaj¹ marzyæ o metrze.
Tuba propagandy sukcesu z
kampanii przedwyborczej jak-
by zel¿a³a. Mostu jednak jak
nie by³o widaæ, tak go nie ma.
Pozostaje tylko pytanie, kto z
kogo próbuje robiæ balona i kto
poniesie tego konsekwencje.

Póki co, pozostaje siê nam
tylko rozmarzyæ i oczami wy-
obraŸni wybraæ siê na prze-
chadzkê po nowej warszaw-
skiej k³adce, rozkoszuj¹c siê
widokiem dzikiej przyrody i wi-
œlanych rozlewisk. Mo¿e bê-
dzie tak¿e dane przejechaæ siê
piêknym supernowoczesnym
tramwajem niskopod³ogowym
wyznaczaj¹cym rzeczywiœcie
now¹ epokê sto³ecznej komu-
nikacji szynowej- bowiem kolo-
rowy SKM to kolejny niewypa³.

J. Raczyñski

Czy Pañstwo wiedz¹, jaka
przed wojn¹ by³a definicja huc-
py? Otó¿ ilustrowa³a j¹ nastê-
puj¹ca historia s¹dowa. W pro-
cesie o zabójstwo ojca i matki
przed og³oszeniem wyroku
oskar¿ony mia³ prawo do wy-
g³oszenia ostatniego s³owa.
Odezwa³ siê w te s³owa: „Wy-
soki s¹dzie, przyznajê siê do
wszystkiego, ale proszê wyso-
ki s¹d o ³askê przy wydawa-
niu wyroku ze wzglêdu na to,
¿e jestem sierot¹...”

Nasze kierownictwo partyj-
no-rz¹dowe swoimi dzia³ania-
mi przedstawia nam coraz to
nowe propozycje definicji huc-
py. W dniu 31 grudnia 2005
roku Warszawa by³a jedynym
du¿ym miastem w Polsce, w
którym nie zorganizowano za-
bawy sylwestrowej pod go³ym
niebem. Trzyletnia kampania
wyborcza naszego prezyden-
ta skoñczy³a siê i fajerwerki dla
ludu nie by³y ju¿ potrzebne.
Tego wieczoru nasze miasto
by³o najsmutniejsz¹ stolic¹ Eu-
ropy i byæ mo¿e w³aœnie to za-
pocz¹tkowa³o w sto³ecznych
mediach krytykê „dokonañ”
Lecha Kaczyñskiego w War-
szawie.

Urzêdnicy PiS szybko zo-
rientowali siê, ¿e pope³nili
b³¹d. Wszak w tym roku cze-

Hucpa
kaj¹ nas kolejne wybory... W³a-
dze miasta zapowiedzia³y
wiêc, i¿ zabawa sylwestrowa
w 2006 roku odbêdzie siê. Z
wielk¹ pomp¹ og³oszono w lu-
tym akcjê „Jak Sylwester - to
tylko w Warszawie”. Wyborcy
musz¹ koniecznie uwierzyæ, ¿e
Prawo i Sprawiedliwoœæ popie-
ra zabawy sylwestrowe!

Ka¿de dziecko wie, ¿e tej
jesieni odbêd¹ siê wybory sa-
morz¹dowe i w³adzê w War-
szawie obejmie nowy prezy-
dent, który sam zdecyduje o
tym, co stanie siê w grudniu.
Ale przecie¿ chodzi o to, ¿eby
wyborcy zapomnieli o kompro-
mituj¹cej decyzji z ubieg³ym
roku. Nie by³o sylwestra? Jak
to nie by³o, przecie¿ bêdzie!

Swoj¹ drog¹, pamiêtam at-
mosferê 2003 roku, w którym
zabawa sylwestrowa na Placu
Defilad jeszcze siê odby³a.
Naprawdê baliœmy siê wtedy
zamachu terrorystycznego -
nied³ugo potem mia³ miejsce
krwawy zamach w Madrycie.
Policja i wszystkie s³u¿by zo-
sta³y postawione na bacznoœæ.
Osobista troska prezydenta

GIMNAZJALISTO!

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr 24
im. prof. Stefana Bry³y

w Warszawie,
ul. Ks. Janusza 45/47

tel. (022) 836-17-71
www.bryla.edu.pl

og³asza nabór
do klas pierwszych
w roku szkolnym

2006/2007
Zapraszamy do szkó³:

CXIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
XXXII Liceum Profilowane
Technikum Budowlane nr 5

spotkania informacyjne:

18 marca o godz. 10
20 kwietnia o godz. 18

dogodny dojazd z Bia³o³êki,
Pragi Pó³noc i Targówka

tramwaje linii: 2, 13, 20, 23, 24

miasta o bezpieczeñstwo war-
szawiaków przejawi³a siê na-
tomiast w taki oto sposób, ¿e
Lech Kaczyñski wzi¹³ urlop od
31 grudnia 2003 r. do 4 stycz-
nia 2004 r. i spokojnie pojecha³
do Sopotu do domu.

...W niedawnej rozmowie o
pi³ce no¿nej z niemieckim
prezydentem Horstem Köhle-
rem Lech Kaczyñski powie-
dzia³: „Muszê pana ostrzec,
¿e zawsze jak jestem na me-
czu, to nasi wygrywaj¹”. Kto
mi powie, na ilu meczach pi-
³ki no¿nej w ¿yciu byli bracia
Kaczyñscy?

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

(Platforma Obywatelska)

maciej@bialecki.net.pl

www.termek.neostrada.pl

Decoteria Cafe, Ul. Z¹bkowska 16 zaprasza
18 marca o godz. 19 na sztukê „O czym marzy dziewczyna”

Wyst¹pi¹: Katarzyna Kownacka, Waldemar Kownacki oraz
Jurek Jastrzêbski - akordeonista z Chmielnej. Wstêp wolny!

• oprocentowanie 1,6 %
• bez ¿adnych op³at, wystarczy tylko oœwiadczenie
   o dochodach
• sprawdŸ o ile zmniejszy siê Twoja rata -
   to nic nie kosztuje!
• okres kredytowania do 45 lat

SZYBKA GOTÓWKA
• dla klientów posiadaj¹cych samochód
• kwoty do 70 % wartoœci
   rynkowej auta
• wystarczy tylko
   dowód osobisty
• wyp³aty gotówki
   w ci¹gu jednej doby

CENTRUM
KREDYTÓW

• mieszkaniowych
• samochodowych
• gotówkowych

SP£ACIMY DROGIE KREDYTY

MIESZKANIOWE I KONSOLIDACYJNE

Filia NR 1 ul. Bartnicza 6
Warszawa Bródno

tel. 022 814-53-62
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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. 022 676-54-37, 0606-969-280;

Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Wszyscy lubimy od czasu do
czasu wyskoczyæ z miasta i na
³onie natury delektowaæ siê gril-
lowan¹ kie³bas¹, karkówk¹ i in-
nymi specja³ami. Ma³o kto z nas
myœli wówczas o ekologii. A to
w³aœnie niedzielne grillowanie
jest jednym ze Ÿróde³ dioksyn.
Dioksyny s¹ wszêdzie. Dziœ po-
trafimy je eliminowaæ i zapobie-
gaæ ich powstawaniu. Dlatego
tak wa¿n¹ rolê ma prowadze-
nie procesów spalania w spo-
sób kontrolowany, w instala-
cjach do tego celu przeznaczo-
nych i w pe³ni zabezpieczo-
nych. Warszawska spalarnia
odpadów mimo trudnych chwil
mia³a równie¿ kilka w¹tków
podnios³ych w swej historii.
Tak¹ na pewno by³a uroczy-
stoœæ przekazania zak³adu do
rozruchu, wieñcz¹ca dzie³o firm
budowlanych, wysi³ek projek-
tantów, organizatorów i za³ogi.
W marcu 2000 roku odby³o siê
na Targówku spotkanie zwolen-
ników i przeciwników inwesty-
cji. Jedni polowali na potkniêcia
i sensacje, o których mo¿na by
donieœæ, inni dziêkowali za trud
i wysi³ek w³o¿ony w realizacjê.
Wszystkich jednoczy³a biesia-
da z kie³bas¹ z grilla w roli g³ów-
nej. Wszystkim przeœmiewcom
ukaza³ siê wreszcie zak³ad w
pe³nej krasie, ze skomplikowa-
nymi instalacjami, który mia³ za
chwilê uwidoczniæ wszystkie
negatywne aspekty ówczesne-
go rynku odpadowego.

Za³o¿enia z projektów by³y
nieaktualne. O tym czy uniesz-
kodliwiaæ, czy sk³adowaæ, czy
segregowaæ decydowa³a cena
- a ta by³a na tyle niska, by od-
straszyæ od korzystania z us³ug
nowoczesnego, lecz dro¿sze-
go zak³adu. Okaza³o siê, ¿e
realia polskie wykluczaj¹ z gro-
na graczy tych pragn¹cych ina-
czej ni¿ dotychczas obchodziæ
siê ze œmieciami. Przepisy nie
zauwa¿a³y, b¹dŸ nie chcia³y
dojrzeæ zmian które zaczê³y na-
stêpowaæ. Tworzone naprêdce
rozporz¹dzenia wnosi³y wiele

zamieszania, pozostawiaj¹c
skrzêtnie wykorzystywane luki.
Ze wszech stron p³ynê³y oskar-
¿enia o chêæ monopolizacji ryn-
ku przez samorz¹d i teorie snu-
j¹ce wizje zag³ady ludzkoœci
wyp³ywaj¹ce z ewentualnego
upowszechniania spalania od-
padów. Do pewnego momentu
doceniano mój wysi³ek. Gdy
odeszli ci, którzy wykreowali
ZUSOK, którzy rozumieli ca³o-
kszta³t zagadnieñ, pozosta³a
pustka i pytanie o sens dal-
szych zmagañ. Jawiæ siê za-
czê³y pomys³y spalania le-
karstw, odpadów niebezpiecz-
nych - nikt nie rozmawia³ o
przyczynach sytuacji. O spra-
wach ZUSOKU rozmawiano
bez udzia³u samych zaintere-
sowanych, straszono audytem,
decydowa³y osoby , które nigdy
do niego nie zajrza³y. Zaczê³a
siê nowa rzeczywistoœæ…

W marcowe przedpo³udnie
2000 roku pojawi³y siê w ZU-
SOKU limuzyny dygnitarzy,
rozpoczê³y siê przemówienia,
zaproszono prezydenta do
symbolicznego uruchomienia
palników w piecu za pomoc¹
klikniêcia myszk¹. W piecu za-
jaœnia³o, wszyscy zebrani z
zapartym tchem obserwowali
jak idzie nowe. Oklaski, b³yski
fleszów, podziêkowania, re-
fleksje i niekoñcz¹ce siê ko-
mentarze wieñcz¹ce dzie³o.

Zanim jednak na teren zak³a-
du wjecha³ pierwszy samochód
z odpadami mia³o up³yn¹æ jed-
nak jeszcze wiele czasu. Na ZU-
SOK zasadzili siê jego wrogo-
wie. Zaczê³y siê przepychanki z
decyzjami umo¿liwiaj¹cymi uru-
chomienie zak³adu, z zaskar¿e-
niem decyzji o pozwolenie na
budowê po jej zakoñczeniu. Nie-
wiara w dobre intencje budow-
niczych by³a tak du¿a, ¿e pod-
czas jednej z rozpraw admini-
stracyjnych próbowano zmusiæ
mnie do zapraszania do obser-
wacji badañ stê¿enia dioksyn
prawie wszystkich organizacji
ekologicznych w Polsce. Urato-
wa³o mnie  usytuowanie zawo-
ru do pobierania próbek wyso-
ko nad poziomem terenu. Za¿¹-
da³em wiêc, aby obserwatorzy
posiadali uprawnienia do pracy
na wysokoœci i mogli siê wyka-
zaæ stosownymi ubezpieczenia-
mi. To ostudzi³o zapa³y. Mimo to
zaproponowano, aby w ZUSO-
KU zastosowaæ ci¹g³y monito-
ring stê¿enia dioksyn, o czym
ktoœ gdzieœ podobno czyta³. O
ma³y w³os ta absurdalna propo-
zycja zyska³aby wsparcie- tu
jednak z pomoc¹ przyszli mi na-

ukowcy. Zak³ad naprawdê jest
jednym z najlepiej zabezpieczo-
nych pod wzglêdem ekologicz-
nym w kraju, jego parametry pra-
cy spe³niaj¹ wymogi wynikaj¹ce
z przepisów Unii Europejskiej
oraz zaleceñ maj¹cych wejœæ w
¿ycie od 2006 roku. Jeœli ktoœ siê
chce uspokoiæ, ma szansê po-
równania emisji z komina z nor-
mami na stoj¹cej przed zak³a-
dem tablicy elektronicznej. W in-
ternecie mo¿na sprawdziæ efekt
pracy instalacji doczyszczaj¹cej
gazy spalinowe, instalacja objê-
ta jest zgodnie z przepisami pol-
skiego prawa monitoringiem ci¹-
g³ym substancji emitowanych do
atmosfery i musi rozliczaæ siê
pod tym wzglêdem z Wojewódz-
kim Inspektoratem Ochrony Œro-
dowiska, dwa razy do roku pod-
dawana jest badaniom porów-
nawczym. I choæ kr¹¿¹ obiego-
we opinie o rzekomym wy³¹cza-
niu w nocy filtrów, to pragnê
wspomnieæ, ¿e zak³ad wyposa-
¿ono w filtry tkaninowe których
nie da siê wy³¹czyæ - zadzia³aj¹
automatycznie zabezpieczenia
procesu.

W swoich analizach wielokrot-
nie odnosi³em siê do ekonomicz-
nych spraw ZUSOKU. Wskazy-
wa³em na jego luki w wyposa-

Emocje

Rozpalanie grilla

„Niech jego postaæ bêdzie
inspiracj¹ dla bezinteresowne-
go poœwiêcenia” – powiedzia³
celebrans w czasie tradycyjnej
Mszy œwiêtej. Uroczystoœci
zgromadzi³y wychowanków
ognisk Towarzystwa Przyjació³
Dzieci Ulicy (TPDU) przez nie-
go za³o¿onych, m.in. przy uli-
cy Œrodkowej 9. Po Euchary-
stii, g³ówna czêœæ imprezy mia-
³a miejsce w Teatrze Stara Pro-
chownia na Starym Mieœcie.

Na scenie teatru wyst¹pi³
chór sk³adaj¹cy siê z by³ych i
obecnych reprezentantów
ognisk. Do pogodnych harcer-
skich œpiewów przy³¹czy³a siê
ca³a sala. Radoœæ i burze okla-
sków wzbudzi³y tak¿e recyta-
cje wierszy przez najm³od-
szych wychowanków, oraz wy-
stêp chóru „Lira” z Warszawy.
Mo¿na by³o ogl¹daæ projekcjê
czarno-bia³ych zdjêæ i wys³u-
chaæ okolicznoœciowej przemo-
wy „Dziadka” sprzed kilkudzie-
siêciu lat, odtwarzanych ze
sprzêtu komputerowego.

G³os zabrali tak¿e zaprosze-
ni goœcie: przedstawicielka
ambasady Niemiec, dyrektor
£azienek Królewskich prof.
Marek Kwiatkowski oraz ksiê¿-
na Renata Sapie¿yna. „W cza-
sie œpiewów widzia³am, ¿e
duch Dziadka ¿yje, a je¿eli
duch ¿yje, to i Dziadek ¿yje” –
powiedzia³a ksiê¿na. Ca³¹ im-
prezê prowadzi³ prezes TPDU
Wac³aw Skudniewski. Powie-
dzia³ on „nie wolno zapomnieæ
o tym wielkim pedagogu i wy-
chowawcy. My pamiêtamy i
bêdziemy uczyæ pamiêtaæ”.
Ostatnim punktem imienino-
wych obchodów by³ wspólny
obiad oraz „kawiarniane spo-
tkania po latach”.

„Imieniny Dziadka” to naj-
wiêksze œwiêto wszystkich wy-
chowanków, wspó³pracowni-
ków i przyjació³ ognisk. Co
roku spotykaj¹ siê oni w
pierwsz¹ niedzielê marca, by
uczciæ najwa¿niejszego soleni-
zanta. Tegoroczna uroczy-
stoœæ mia³a szczególny cha-
rakter – rozpoczyna³a Rok
Kazimierza Lisieckiego, zaini-

Imieniny Dziadka Lisieckiego

cjowany w 30. rocznicê jego
œmierci. Wyj¹tkowoœci dniu
doda³a informacja, ¿e tytu³
Honorowego Prezesa Towa-
rzystwa „Przywróciæ Dzieciñ-
stwo”, skupiaj¹cego wszystkie
ogniska, objê³a pani prezyden-
towa Maria Kaczyñska. Ten
gest nawi¹zuje do tradycji
przedwojennej, kiedy ogni-
skom patronowa³a Maria Mo-
œcicka – ¿ona Prezydenta prof.
Ignacego Moœcickiego.

Kazimierz Lisiecki „Dziadek”
(ur. 1902 r., w podwarszawskim
¯bikowie) by³ pedagogiem,
wspó³za³o¿ycielem i wieloletnim
dyrektorem Towarzystwa Przy-
jació³ Dzieci Ulicy, zajmuj¹cym
siê wychowaniem dzieci i m³o-
dzie¿y ze œrodowisk zagro¿o-
nych patologi¹ spo³eczn¹. Dla
gazeciarzy, czyœcibutów, m³o-
dych ch³opców czêsto pozba-
wionych dachu nad g³ow¹ i cie-
p³a rodzinnego postanowi³ stwo-
rzyæ drugi dom. Wprowadzi³
now¹ formê wychowawcz¹,
któr¹ jest ognisko. G³ówne war-

Klinika InviMed -Europej-
skie Centrum Macierzyñstwa
zaprasza na cykl bezp³atnych,
otwartych dla wszystkich spo-
tkañ - wyk³adów pod has³em
„Psychosomatyczny program
wspomagania leczenia nie-
p³odnoœci”. Spotkania popro-
wadzi psycholog Kliniki mgr
Tatiana Ostaszewska-Mosak i
zaproszeni przez ni¹ goœcie.

Cykl piêciu spotkañ rozpo-
czyna siê w œrodê 15 marca o
godz. 18. Kolejne wyk³ady - w
œrody: 22 i 29 marca oraz 5 i
12 kwietnia. Spotkania bêd¹
siê odbywa³y w Klinice InviMed
w Warszawie przy ul. Rako-
wieckiej 36. Tematy wyk³adów:

15 marca: Charakterystycz-
ne etapy zmagania siê z wymu-
szon¹ bezdzietnoœci¹. Wyja-
œnienie podstawowych pojêæ i
zagadnieñ, wprowadzenie do
tematu. Przedstawienie etapów
leczenia, a tak¿e emocji i innych
reakcji z nimi zwi¹zanych.

Psychosomatyczny program wspomagania leczenia niep³odnoœci

200 osób przysz³o 5 marca œwiêtowaæ imieniny
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, cz³owieka, któ-
ry poœwiêci³ ca³e swoje ¿ycie dzieciom ulicy.

toœci pedagogiczne w ogni-
skach to poszanowanie pracy,
wyrabianie poczucia w³asnej
godnoœci, honoru i mi³oœci do
Ojczyzny. Od 1928 r., kiedy po-
wsta³o pierwsze ognisko w War-
szawie, dzia³a kilkanaœcie takich
oœrodków nie tylko w stolicy, ale
równie¿ w innych miastach Pol-
ski. W 1933 roku powsta³o, dzia-
³aj¹ce do po dziœ dzieñ, ognisko
„Praga” przy ulicy Œrodkowej 9.

W dniu pogrzebu tego wybit-
nego pedagoga (12.12.1976 r.)
powsta³o Ko³o Wychowanków
ognisk za³o¿onych przez K. Li-
sieckiego. Dziœ dzia³a ono jako
organizacja po¿ytku publiczne-
go pod nazw¹ „Przywróciæ
Dzieciñstwo” Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci Ulicy im. K.
Lisieckiego „Dziadka”. G³ów-
nym celem Towarzystwa jest
popularyzowanie myœli pedago-
gicznej „Dziadka” oraz wspar-
cie dzia³aj¹cych i nowo tworzo-
nych klubów i ognisk TPDU.

W 2000 r. w plebiscycie „Ga-
zety Wyborczej” i Telewizji WOT
Kazimierz Lisiecki zosta³ wybra-
ny V „Warszawiakiem XX wieku”.

Adam Praski

22 marca: Powi¹zania psy-
chosomatyczne w problematy-
ce i leczeniu niep³odnoœci. Pró-
ba wyjaœnienia powi¹zañ po-
miêdzy poziomami funkcjono-
wania cz³owieka w zwi¹zku z
niep³odnoœci¹ i jej leczeniem.
Zagro¿enia, jakie mog¹ czy-
haæ na lecz¹c¹ siê kobietê i ich
wp³yw na psychikê.

29 marca: Z gabinetu psy-
chologa - co siê ze mn¹ dzieje
i czy to jest „normalne”? Naj-
czêœciej pojawiaj¹ce siê k³opo-
ty, w¹tpliwoœci i problemy, z ja-
kimi pary zg³aszaj¹ siê do psy-
chologa w Klinice. Okreœlenie
ich typowoœci i wyj¹tkowoœci.

5 kwietnia: Komunikacja
w zwi¹zku - jaka pomaga, a
jaka szkodzi? Trochê teorii i
konkretne przyk³ady dobrej i
z³ej komunikacji w sytuacji
niepowodzeñ przy zachodze-
niu w ci¹¿ê. Wyjaœnienie jak
komunikowanie siê miêdzy
partnerami wp³ywa na ich

stan emocjonalny w sytuacji
kryzysu.

12 kwietnia: Jak radziæ sobie
ze stresem diagnozowania i le-
czenia, przegl¹d metod. Próba
odpowiedzi na pytanie, czy stres
jest zawsze tylko czynnikiem
zak³ócaj¹cym, czy mo¿e rów-
nie¿ pe³niæ funkcjê ochronn¹; jak
mo¿na go wykorzystaæ, rozpo-
znaæ, jak sobie z nim radziæ w
zale¿noœci od indywidualnych
stylów, sposobów, mo¿liwoœci.
Ogólne omówienie technik mo¿-
liwych do wykorzystania w celu
zharmonizowania swoich emo-
cji, praktyczne ich zastosowanie;
co mo¿na zrobiæ samemu, cze-
go trzeba siê nauczyæ, kiedy i jak
z nich korzystaæ.

Serdecznie zapraszam Pañ-
stwa na spotkania - wyk³ady,
Tatiana Ostaszewska-Mosak

Informacja w recepcji Kliniki
pod numerem: 022 856 56 56
lub na www.invimed.pl

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka zaprasza pracodawców i osoby
poszukuj¹ce pracy do udzia³u w Targach Pracy i Przedsiêbior-
czoœci, które odbêd¹ siê w hali sportowej przy ul. Strumyko-
wej 21, 30 marca  w godz. 10 - 15. Udzia³ w targach jest
bezp³atny. Szczegó³owych informacji udzielaj¹: Wydzia³ Spraw
Spo³ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bia³o³êka tel. 022 51-03-
165 i  Klub Pracy Bia³o³êka tel. 022 811-62-64.

¿eniu, brak wêz³a odzysku cie-
p³a, które mog³oby byæ z korzy-
œci¹ dla miasta sprzedawane. Te
plany zwi¹zane z modernizacj¹
zak³adu uda³o mi siê doprowa-
dziæ do etapu listu intencyjnego
z warszawskim dystrybutorem
ciep³a Sto³ecznym Przedsiêbior-
stwem Energetyki Cieplnej S.A.
Wykaza³em równie¿ potrzebê
myœlenia o drugiej linii spalania
odpadów. Te instalacje otwieraj¹
drogê ZUSOK do pracy bez do-
tacji miasta, lecz wizja utrzymy-
wania warszawskiej komunika-
cji z dzia³alnoœci spalarni odpa-
dów jest raczej fantazj¹.

Jacek Kaznowski

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


