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DRZWI PRZESUWANYCH

PRODUCENT

DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

Uczniowski Klub Sportowy

B³yskawica powsta³ dwa lata

temu. - Chcieliœmy stworzyæ

naszym dzieciom jak¹œ alter-

natywê dla ma³o interesuj¹-

B³yskawica na

Pradze
To bêdzie drugi Turniej Halowej Pi³ki No¿nej zagrany

przez m³odych zawodników z Pragi Pó³noc. Tegoroczny,

ju¿ 28 lutego bêdzie mia³ szczególnie uroczyst¹ oprawê

- patronat burmistrza Roberta Sosnowskiego, medialne

nag³oœnienie Nowej Gazety Praskiej, Radia Praga, Radia

dla Ciebie, WOT-u i - tak¹ maj¹ nadziejê organizatorzy -

udzia³ mo¿nych sponsorów. A wszystko dla m³odych za-

wodników praskiego UKS B³yskawica, którzy kochaj¹

gonitwê za pi³k¹.

cych, nie zawsze bezpiecz-

nych podwórek i przesiady-

wania przed komputerem.

Jest to ca³kowicie oddolna

inicjatywa kilku rodziców,

wszystko organizujemy sami

- zabiegamy o œrodki od

sponsorów, kupujemy stroje

i obuwie, dowozimy dzieci na

zawody, organizujemy obo-

zy szkoleniowe. Dziêki

uprzejmoœci w³adz dzielnicy

mo¿emy korzystaæ podczas

treningów - jeœli pogoda do-

pisuje - z boiska przy Kawê-

czyñskiej 44, zaœ dziêki

uprzejmoœci szefostwa DO-

SiR-u z hal sportowych przy

Parafialny chór

AVETKI

serdecznie zaprasza na koncert,

który odbêdzie siê

20 lutego o godz. 18.30

w Gimnazjum nr 4

przy ul. Przytulnej 3.

WSTÊP WOLNY

W kolejnym odcinku historii, któr¹ - trudno w to uwie-

rzyæ - napisa³o ¿ycie zamierzaliœmy wyjaœniæ zawi³oœci

prawne sytuacji mieszkañców budynków przy Tykociñ-

skiej 30 i 40, ale na obecnym etapie niewiele mogliœmy

siê dowiedzieæ.

Testament bêd¹cy w po-

siadaniu Miros³awa Krze-

szewskiego, rzekomego

spadkobiercy Florentyny

Krzeszewskiej jest bez w¹t-

pienia sfa³szowany - wyni-

ka to niezbicie z treœci po-

stanowienia Prokuratury

Rejonowej Praga Pó³noc.

Miros³aw Krzeszewski naby³

co prawda spadek - m.in.

budynki przy Tykociñskiej

30 i 40 - prawomocnym

wyrokiem s¹du, ale w opar-

ciu o sfa³szowany doku-

ment.

25 lutego w V Wydziale

Karnym  S¹du Rejonowego

dla m.st. Warszawy odbê-

dzie siê pierwsza rozprawa

w kwestii fa³szerstwa.

Krzysztof Wojtalewicz, pro-

kurator prowadz¹cy postê-

powanie, zapytany o spra-

wê testamentu poprosi³ o

cierpliwoœæ do czasu zakoñ-

czenia postêpowania s¹do-

wego. - Dla dobra sprawy

chcia³bym wstrzymaæ siê na

razie od wszelkich komen-

tarzy, z przyjemnoœci¹ s³u-

¿ê wszelkimi wyjaœnieniami

po zakoñczeniu postêpowa-

nia s¹dowego - powiedzia³.

 Zapytany o poœpieszne -

zdaniem mieszkañców -

przekazanie Miros³awowi

Krzeszewskiemu budynków

przy Tykociñskiej 30 i 40

przez Administracjê Domów

Komunalnych Targówek z

Goœcieradowskiej, Stefan

£akomy, dyrektor tej¿e

przekaza³ nam przez swoj¹

urzêdniczkê lakoniczn¹ in-

formacjê o braku wiedzy na

powy¿szy temat, uzasadnia-

j¹c, ¿e stanowisko zajmuje

od niedawna.

W sprawie pojawi³y siê

nowe elementy, które stop-

Dwa testamenty (2)

niowo bêdziemy wyjaœniaæ.

Z ksi¹¿eczek op³at czynszo-

wych mieszkañców zniknê-

³o nazwisko Miros³aw Krze-

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 2

Syrenka

o piêknych

oczach
Urodzi³a siê 4 stycznia  br.,

jest córka Lissy z Hanoweru i

Largo z £odzi. Ojciec ma 5 m

wzrostu, mama  4,5 m, córecz-

ka – prawie 2 metry. Co roku bê-

dzie wy¿sza o 30 cm. Na razie

korzysta z pokarmu matki,

wkrótce pozna smak suszonych

listków wierzby. Jak ka¿da ¿y-

rafa, ma w³asny, niepowtarzal-

ny rysunek barw i umarszcze-

nia. Mieszka w s¹siedztwie an-

tylopy bongo, ma³pek pigmejek,

gwarków nieœwiszczuków.

dokoñczenie na str. 5

... ChodŸ do nas.

Przyleæ

Na serc grzanie,

Dusz pieczenie,

S³ów wibrowanie /.../

Zapraszamy Ciê, Poeto,

Na wspólne latanie...

- tymi s³owy Renata Smoliñska

zachêca poetów i sympatyków

literatury, by odwiedzili Dom

Kultury “Praga” . 20 lutego o

godz. 17 rozpocznie siê tu

spotkanie Ko³a Literackiego

Klubu Praskich Twórców.

Tego dnia placówka przy ul.

D¹browszczaków 2 otwiera

swe podwoje dla ludzi pióra,

zachêcaj¹c do prezentacji w³a-

snych utworów. Mile widziani

bêd¹ sympatycy literatury, a

tak¿e amatorzy-hobbyœci, za-

fascynowani innymi dziedzina-

mi sztuki lub rzemios³a arty-

stycznego. Oni te¿ maj¹ szan-

dokoñczenie na str. 3

Pies to oczywiœcie cztery

³apy, ruchliwy nosek i weso³y

ogon. Pies to radoœæ, kiedy wra-

casz do domu i pe³ne mi³oœci

spojrzenia. To d³ugie spacery i

rozg³oœne mlaskanie przy je-

dzeniu. Bezwarunkowa wier-

noœæ i lojalnoœæ. Gramolenie siê

w nocy do twojego ³ó¿ka i po-

ca³unki sk³adane na twoich rê-

kach. Ale równie¿ le¿enie plac-

kiem na stopach, kiedy akurat

chcesz wstaæ i zrozpaczony

wzrok, gdy idziesz do pracy.

To podrapane drzwi, wtyka-

B¹dŸ cz³owiekiem,

przygarnij psa
nie nosa do lodówki, przesuwa-

nie znacz¹co miski po pod³odze

i rewizje w torbie na zakupy. To

wk³adane do koszyka w sklepie

psie smako³yki. Patyki rzucane

ci pod nogi z proœb¹ o zabawê.

Zachwyt, kiedy go g³aszczesz.

Jedwabiste uszy i wywalony jê-

zyk. Mocne, bia³e zêby i sierœæ

na dywanie. Staranne obw¹chi-

wanie twojego p³aszcza. Z³oœæ,

gdy ktoœ na ciebie krzyczy.

Swawolne podskoki i podawa-

nie ³apy.

dokoñczenie na str. 4

Prokuratura

Rejonowa

Warszawa Praga

ul. Jagielloñska 5

informuje,

¿e w dniach

23-27 lutego
Tygodniu Ofiar

Przestêpstw

mo¿na bezp³atnie

skorzystaæ z porad

prawnych

o uprawnieniach

pokrzywdzonych.

Osoby zainteresowane

mog¹ zg³aszaæ siê we

wskazanym terminie

w godz. 9-18

DEMETER E.Z. Cierpisz

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

CZY JESTEŒ ZAGRO¯ONY PARADONTOZ¥?

przyjdŸ i sprawdŸ!
w lutym BEZP£ATNIE oceni to lekarz stomatolog

zdjêcie kamienia  promocja 50%

STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI

- pe³ny zakres

MEDYCYNA  PRACY

LEKARZE SPECJALIŒCI

ANALIZY, USG, EKG
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Publiczne Przedszkole nr 291

dla dzieci z zezem i niedowidzeniem

 jednoocznym  przy ul. Siennickiej 19b

przyjmie

jeszcze w tym roku szkolnym

dzieci potrzebuj¹ce opieki okulistycznej.

Zg³oszenia codziennie w godz. 8-16, tel./fax 810-54-59.

W przedszkolu pracuj¹ wysoko wykwalifikowani na-

uczyciele, psycholog, logopeda, pedagog, rehabilitanci:

muzykoterapii i gimnastyki korekcyjne. Na terenie dzia³a

gabinet okulistyczny, w którym codziennie prowadzone

s¹ z dzieæmi æwiczenia wzroku przez rehabilitantki widze-

nia i raz w tygodniu lekarz okulista bada dzieci.

Nasza strona www.przedszkole_291webpark.pl

MAR-MET

Drzwi

antyw³amaniowe

Dierre, Gerda, Stalmet

Okna PCV i AL

Foris,  Rehau,

3 i 5-komorowe

Drzwi wewnêtrzne

Porta, Interdoor

Parapety  wewnêtrzne

i zewnêtrzne

Radzymiñska 116

tel./fax 679-23-41

0600-925-147

CENY PRODUCENTA

�  raty �  rabaty

� sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

�

�

�

�

� ³ó¿ka � stela¿e � podg³ówki

   � poduszki � ko³dry

MATERACE

KONDRATOWICZA 45

tel./fax 332-00-85 pon.-pt. 10-19, sob. 10-14

TRANSPORT GRATIS  na  terenie W-wy przy zakupie powy¿ej 1000 z³

do nabycia równie¿
(tak¿e na wymiar)

XERO
ul. Okrzei 23

tel. 670-15-56

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A5 – A0  zoom

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ plotowanie - skanowanie

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ wydruki komputerowe

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ czarno-bia³e

    i w kolorze A4 - A0

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kserodruk  5 kolorów

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ oprawy ró¿ne

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ laminowanie

pon.-pt. 8-17, sob. 9-13.

wyrób

sprzeda¿

naprawa

czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska

MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

OFERTA  SPECJALNA

HURTOWNI CHEMII GOSPODARCZEJ „WIKTOR”

- brakuje czasu?

- nie mo¿ecie wyjœæ z pracy, domu?

- czegoœ zabrak³o?

Mili Klienci

dostarczymy tel. 619-84-46, fax 670-26-79

solidna obs³uga, dyskrecja, zlecenia sta³e

Wiele osób, które spotykam

zadaje mi pytanie, dlaczego od

pewnego czasu nie ukazuj¹ siê

moje felietony w NGP. Czy¿by

redakcja nie chce ich ju¿ publi-

kowaæ? Otó¿ nie. Powody s¹

prozaicznie proste. Z jednej

strony brak czasu z racji no-

wych obowi¹zków, a z drugiej -

tak naprawdê cz³owiek czasa-

mi odczuwa zw¹tpienie, czy

warto wysilaæ swoje szare ko-

mórki i t³uc g³ow¹ w mur, bo do

tego czêsto sprowadzaj¹ siê

podejmowane inicjatywy.

Na pocz¹tek dwie dobre in-

formacje. Ruszy³y wreszcie, po

wielomiesiêcznej przerwie, ga-

binety stomatologiczne w pó-

³nocnopraskich placówkach

oœwiatowych. Co prawda, za-

kres pomocy stomatologicznej

ograniczony jest do profilaktyki

G³ow¹ w murG³ow¹ w murG³ow¹ w murG³ow¹ w murG³ow¹ w mur

szewski, pozosta³ jedynie

numer konta.

Mieszkañcy wystosowali

zapytanie w tej sprawie do

Ogólnopolskiego Ruchu

Ochrony Interesów Lokato-

rów, gdzie uzyskali informa-

cjê, ¿e jest to sytuacja doœæ

kuriozalna. My równie¿ za-

pytaliœmy o tê kwestiê pra-

cowników OROIL informu-

j¹c zarówno o znikniêciu z

ksi¹¿eczek nazwiska Krze-

szewski jak i o pojawieniu

siê tajemniczego Piotra Wo-

³osiaka, którego status jest

niejasny - nie wiadomo, czy

jest on kimœ  w rodzaju ple-

nipotenta rodziny Krze-

szewskich czy te¿ ich to-

tumfackim, bowiem to on

ostatnio kontaktuje siê z

mieszkañcami Tykociñskiej

30 i 40.

Pracownicy OROIL pora-

dzili lokatorom, by wystoso-

wali pismo do administra-

torów, których siedziba

mieœci siê na Saskiej Kêpie

i za¿¹dali zorganizowania

zebrania, przedstawienia

Jagielloñskiej i Szanajcy.

W³aœnie przy Szanajcy odbê-

dzie siê 28 lutego nasz drugi

Turniej Halowej Pi³ki No¿nej

w kategoriach wiekowych

roczników 1994, 1993 -

mówi Waldemar Woœ, jeden

z bardziej aktywnych „b³y-

skawicowych” rodziców.

Marcin, syn Waldemara Wo-

sia jest - mimo m³odego wie-

ku - wybijaj¹cym siê pi³ka-

rzem. Klubowicze graj¹ nie-

ca³e dwa lata, a ju¿ ogrywa-

j¹ pi³karzy ligowych. Kto wie,

mo¿e w przysz³oœci o zawod-

ników B³yskawicy bêd¹ wal-

czyæ renomowane kluby pi-

³karskie z ca³ej Europy?

Od stycznia tego roku pre-

zesem klubu jest Leszek

Ostrowski, blisko setkê za-

wodników æwicz¹ trzej trene-

rzy - Dariusz Bauer, Andrzej

Klimkiewicz i Roman Niebo-

rek.

Rodzice zawodników s¹ z

nich do tego stopnia dumni,

¿e wielu przychodzi na tre-

ningi, bez szemrania p³ac¹

sk³adki. - Fajne jest to, ¿e

stworzyliœmy tak¹ prawdzi-

wie klubow¹ rodzinê. Rodzi-

ce zawodników u¿yczaj¹ sa-

mochodów - jeœli je maj¹, cie-

sz¹ siê z sukcesów swoich

dzieci. Wielu z nich - jak ja -

gra w dru¿ynie old boy’ów,

graj¹ z nami trenerzy, jeste-

œmy w drugiej lidze, gramy

w Warszawie i na Mazow-

szu. Chcieliœmy, by Uczniow-

B³yskawica na

Pradze ski Klub Sportowy nazywa³

siê B³yskawica - to jest kon-

tynuacja pewnej tradycji. Po

wojnie na Pradze Pó³noc by³

klub pi³karski o nazwie B³y-

skawica - grali w nim mój oj-

ciec i wuj. Biegali za pi³k¹ po

kartoflisku - nie by³o jeszcze

boisk z prawdziwego zdarze-

nia - opowiada Waldemar

Woœ.

Wszystkie praskie dzieci

s¹ mile widziane w UKS - nic

tylko zg³aszaæ swój akces.

Mile widziani s¹ te¿ sponso-

rzy - ot choæby na jednolite

dresy, których zawodnicy

jeszcze nie maj¹. W uzyska-

niu jednolitych strojów - ko-

szulki i spodenki - po bar-

dzo preferencyjnych cenach

pomo¿e firma Stelman pro-

dukuj¹ca odzie¿ sportow¹,

UKS ma to ju¿ obiecane. Je-

œli chodzi o sponsoring tur-

nieju trwaj¹ rozmowy z To-

talizatorem Sportowym i Er¹

GSM. Zobaczymy czy wielcy

s¹ równie hojni, jak ci mniej-

si.

Mile widziani bêd¹ równie¿

wszyscy goœcie - 28 i 29 lu-

tego od godz. 8.30, w hali

sportowej DOSiR przy Sza-

najcy 17/19.

M³odzi zawodnicy profe-

sjonalnie przygotowuj¹ siê

do turnieju - w³aœnie trwa

obóz kondycyjny w Pcimiu

ko³o Zakopanego. Wróc¹ za-

pewne w tak doskona³ej for-

mie, ¿e widzowie bêd¹ prze-

¿ywaæ prawdziwie sportowe

emocje. Trzymamy kciuki za

wszystkich m³odych pi³ka-

rzy.                               (egu)

dokoñczenie ze str. 1

Dwa testamenty(2)

dokoñczenie ze str. 1

i leczenia w stanach bólowych,

ale lepszy rydz i ni¿ nic. Tym sa-

mym chcia³bym podziêkowaæ

tym wszystkim, którzy wsparli

dzia³ania czwórki radnych z klu-

bu SLD, którzy w tej sprawie

odwo³ali siê do opinii publicznej.

Szanowni Pañstwo! Wasze

dzia³anie okaza³o siê skutecz-

ne. Co prawda jedn¹ z inicjato-

rek apelu radn¹ Annê Jurczyñ-

sk¹ odwo³ano z przewodnictwa

komisji edukacji, a moja ¿ona

na znak protestu przeciwko ta-

kim praktykom zrezygnowa³a z

funkcji wiceprzewodnicz¹cej

rady dzielnicy, lecz najwa¿niej-

sze, ¿e cel zosta³ osi¹gniêty.

Wielkie podziêkowania nale¿¹

siê tu dyrektorom szkó³ i szefo-

wej ZOZ  przy Jagielloñskiej Ali-

cji Chrabo³ – Sura, która czêœæ

gabinetów bêdzie prowadzi³a w

ramach kontraktu otrzymanego

z NFZ.

Druga dobra wiadomoœæ. Ru-

szy³a tak¿e winda dla pacjen-

tów w przychodni na D¹browsz-

czaków, której budowê wspar³

finansowo pó³nocnopraski sa-

morz¹d w ubieg³ej kadencji.

Nawiasem mówi¹c, dzia³al-

noœæ komisji edukacji pod no-

wym przewodnictwem radnego

Lisieckiego praktycznie zama-

r³a, podobnie zreszt¹ jak ca³y

pó³nocnopraski samorz¹d. Byæ

mo¿e nie ma powodu, by radni

siê zbierali. S¹ jednak sprawy,

o których przedstawiciele pra-

skiej spo³ecznoœci byli zawsze

informowani i w nich uczestni-

czyli, jak chocia¿ akcja zima

podczas trwaj¹cych ferii. O za-

mierzeniach w tym zakresie na

Pradze szybciej mo¿na siê do-

wiedzieæ z informacji w gaze-

tach ni¿ od zarz¹du dzielnicy.

Zapaœæ jest kompletna, do tego

stopnia, ¿e ostatnie posiedze-

nie po³¹czonych komisji eduka-

cji i bud¿etu zosta³o prze³o¿o-

ne na czas nieokreœlony, ponie-

wa¿ radnym nikt z zarz¹du nie

by³ w stanie przedstawiæ wiary-

godnych informacji o wydatkach

na oœwiatê i edukacjê zrealizo-

wanych w minionym roku.

Dokonania zarz¹du dzielnicy

w roku ubieg³ym bêd¹ na pew-

no tematem moich kolejnych

felietonów, bo tak naprawdê

dokonane wydatki œwiadcz¹ o

jego pracy. Na razie p³yn¹ce

sygna³y nie s¹ optymistyczne.

Odwo³am siê do jednego przy-

k³adu: hali sportowej przy SP30

na ulicy Kawêczyñskiej. Pier-

wotnie hala mia³a byæ ukoñczo-

na w maju ub. roku, nastêpnie

termin przesuniêto na listopad.

Z relacji w telewizyjnej trójce do-

wiedzia³em siê ¿e wykonawca

zg³osi³ obiekt do odbioru w ter-

minie, lecz nie ma go kto ode-

braæ. Hala stoi, a dzieci z tej pla-

cówki nadal æwicz¹ na koryta-

rzach. W tej samej sprawie do-

chodz¹ mnie niepokoj¹ce sy-

gna³y, i¿ zarz¹d rozwa¿a prze-

kazanie tego obiektu w admini-

stracjê DOSiR- owi, podczas

gdy od pocz¹tku inwestycja

by³a wykonywana z œrodków

oœwiatowych  jako sala przy-

szkolna. Motyw takiego dzia³a-

nia mo¿e byæ tylko jeden: chêæ

utworzenie kilku nieŸle p³atnych

posad dla znajomków. Zoba-

czymy - mamy bowiem nowe-

go dyrektora DOSiR Paw³a

Machejka. Panie burmistrzu

Sosnowski: z jakiej partii jest

nowy dyrektor?

Ponownie Ÿle siê zaczyna

dziaæ na Bazarze Ró¿yckiego.

Ostatnio uczestniczy³em w dys-

kusji zorganizowanej przez To-

warzystwo Przyjació³ Pragi i

Stowarzyszenie Kupców Baza-

ru Ró¿yckiego na temat “Dziœ i

jutro Bazaru Ró¿yckiego”. Kup-

com koñczy siê trzyletnia dzier-

¿awa, któr¹ otrzymali od po-

przedniego zarz¹du. Staj¹ wiêc

przed dylematem: co dalej. Kto

bêdzie dalej administrowa³ tym

terenem. Byæ mo¿e siê mylê,

ale decyzja ju¿ zapad³a, powie-

dzia³ to wyraŸnie wiceurmistrz

Sipiera w jednej z wypowiedzi

prasowych. Bazar wraca pod

zarz¹d dzielnicy, koniec z sa-

morz¹dnoœci¹ kupieck¹. Praw-

dopodobnie bazarem admini-

strowaæ bêdzie Zarz¹d Portu

Praskiego i Terenów Publicz-

nych Praga.  Panie burmistrzu

Sosnowski apelujê o rozwagê i

zalecam ostro¿noœæ przypomi-

naj¹c nie do koñca przemyœla-

ne dzia³ania w tym zakresie, po-

dejmowane przez mojego po-

przednika Arkadiusza Urbana.

PS I Mur jest bardzo twardy,

ale warto weñ biæ.

PS II Panie burmistrzu co z

posterunkiem stra¿y miejskiej

na Pradze. Budynek przy M³o-

ta stoi i czeka - na co - na de-

wastacjê?

PS III. Kiedy wreszcie zakoñ-

czy siê kontrola komisji rewizyj-

nej w sprawie niewykonania re-

montu kamienicy przy Z¹bkow-

skiej 11 i kiedy wreszcie zakoñ-

czy siê sam remont?

PS IV. Czy w tym roku zosta-

n¹ oddane do u¿ytku nowe

studnie oligoceñskie, których

powstania by³em inicjatorem.

Ireneusz Tondera

Radny

Województwa Mazowieckiego

Z ostatniej chwili. Przewodni-

cz¹ca rady dzielnicy wyznaczy-

³a termin najbli¿szej sesji rady

dzielnicy na pi¹tek 13 lutego

godzina 10. Brrrr  - pi¹tek i na

dodatek –13! Pewnie bêdzie

strasznie.

wiarygodnych dokumen-

tów, z których wynika³oby

jasno, kto jest w³aœcicielem

budynków.

Kolejnym nowym elemen-

tem w sprawie jest informa-

cja, ¿e budynki zosta³y prze-

kazane Miros³awowi Krze-

szewskiemu bez gruntu, na

którym s¹ posadowione! I tê

sprawê bêdziemy wyja-

œniaæ.

Uda³o nam siê równie¿

odbyæ krótk¹ rozmowê tele-

foniczn¹ z Iren¹, ¿on¹ Mi-

ros³awa Krzeszewskiego.

Nie pad³y ¿adne konkrety

poza obwinianiem miesz-

kañców Tykociñskiej i rad-

nej Hanny Mocheckiej o

nieuzasadniony atak na ro-

dzinê Krzeszewskich. Trze-

ba oddaæ sprawiedliwoœæ -

bez inwektyw pod adresem

NGP, aczkolwiek z wielo-

krotnie  podejmowan¹ pró-

b¹ uzyskania od nas Ÿróde³

informacji. Oczywiœcie bez

powodzenia.

Mamy od Ireny Krzeszew-

skiej obietnicê  spotkania i

wyjaœnienia sprawy w naj-

bli¿szym czasie. Irena i Mi-

ros³aw Krzeszewscy nie s¹

mieszkañcami Warszawy.

Ci¹g dalszy naszej historii

zapewne w kolejnych wyda-

niach NGP.

                                   (egu)

SZKO£A JÊZYKÓW

OBCYCH

AGENCJA T£UMACZEÑ

Rok  za³o¿enia 1991

Zaufaj szkole

z tradycjami!

kursy

dla dzieci

m³odzie¿y

doros³ych

wszystkie

poziomy

ma³e grupy

profesjonalna

kadra lektorska

TARGÓWEK

ul. Tu¿ycka 2

tel. 678-63-60

Centrum, Ochota

 tel.  658-09-35

 825- 80-86

www.linguanova.com.pl

A kto kocha sport ma niepowtarzaln¹ okazjê pomóc

przysz³ym gwiazdom polskiej pi³ki no¿nej:

Uczniowski Klub Sportowy B³yskawica

Warszawa Praga Pó³noc

03-770 Warszawa, ul. Kawêczyñska 44

BGZ S.A. nr konta:

04-2030-0045-1110-0000-0002-9230

z dopiskiem: „rocznik 1994 i m³odsi”

Zapraszamy

Pañstwa na

wieczór poezji

mi³osnej

17 lutego

o godz. 17

w Domu Kultury

,,Zacisze’’

ul. Blokowa 1.

Podczas tego wieczoru

zaciszañscy poeci amatorzy

zaprezentuj¹ swoje utwory.
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TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%

100% gwarancji

Biuro

Rachunkowe

„URKANA” Sp. z o.o.

taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,

ZUS, VAT PIT-y, inne

ul. Rzepichy 8 lok. 77

tel/fax 674-34-12

 0606-353-393

DORADZTWO PODATKOWE

BIURO RACHUNKOWE

„BIUSEK”

Rok za³. 1992

HENRYK NIKONOWICZ

doradca podatkowy

Pe³ny zakres us³ug.

ZUS (elektronicznie), kadry.

Sporz¹dzanie zeznañ rocznych.

Odwo³ania, zaleg³oœci, inne.

 ul. Burdziñskiego 9 m 18

tel./fax (0-22) 618-45-45

0605-052-435

Najpopularniejszy w lutym

œwiêty by³ biskupem i ¿y³ w IV

wieku. Walenty nie od razu sta³

siê patronem zakochanych.

Pocz¹tkowo otacza³ opiek¹

chorych i epileptyków. PóŸniej

udziela³ œlubów, ale jego naj-

bardziej spektakularny wyczyn

wi¹¿e siê z przywróceniem

wzroku córce wiêziennego

stra¿nika. Gdzie j¹ spotka³?

Tam, gdzie oczekiwa³ œmierci,

skazany na œciêcie za szerze-

nie wiary chrzeœcijañskiej. A 14

lutego to w³aœnie data jego eg-

zekucji.

Mija³y stulecia, a o Walen-

tym trochê zapomniano. Do-

piero w XVIII wieku pojawi³y

siê pierwsze kartki jego imie-

nia. Jeszcze rêcznie malowa-

ne, zdobne w kwiaty i serca.

W krajach anglosaskich panu-

je co prawda przekonanie, ¿e

owa walentynka nie jest zwi¹-

zana z ¿adnym œwiêtym. Naj-

prawdopodobniej zwyczaj ten

zrodzi³ siê z przekonania, ¿e

14 lutego ptaki ³¹cz¹ siê w

pary. Nic zatem dziwnego, ¿e

taki romantyczny obrazek po-

dzia³a³  te¿ na ludzi.

Chocia¿ byæ mo¿e wysy³a-

na do ukochanej kartka ma te¿

rzymskie korzenie. W po³owie

lutego w antycznym Rzymie

obchodzono œwiêto p³odnoœci

– Luperkalia. Choæ brzmi to tak

zachêcaj¹co, nie ma czego

staro¿ytnym zazdroœciæ. Tego

dnia kap³ani uderzali przecho-

dz¹cych ludzi rzemieniami,

¿eby ich oczyœciæ, a kobiety

dodatkowo zabezpieczyæ

przed bezp³odnoœci¹. Cieka-

warto wiedzieæ

Œwiêty Walenty
wostk¹ jest fakt, ¿e 14 lutego

przez d³ugi czas u naszych za-

chodnich s¹siadów mia³ z³¹

s³awê. Niemcy uwa¿ali ten

dzieñ za feralny.

Serce
To najbardziej popularny w

tym tygodniu kszta³t. Czerwo-

ne serduszka mo¿emy zoba-

czyæ dos³ownie wszêdzie; s¹

na wystawach, w kwiaciar-

niach i na walentynkowych

kartkach. Podziwiaj¹c kr¹g³e i

s³odkie serca pamiêtajmy te¿

o ... w³asnym. Wiemy, ¿e ob³a-

dowana tlenem krew z lewej

komory przep³ywa do aorty,

g³ównej têtnicy ludzkiego cia-

³a. Kr¹¿¹c po ca³ym organi-

zmie „oddaje” ów tlen, w za-

mian zbieraj¹c dwutlenek wê-

gla i produkty przemiany ma-

terii.

Brzmi to bardzo prosto, tym-

czasem w ci¹gu jednego dnia

serce przepompowuje tyle

krwi, ¿e wype³ni³aby ona ba-

sen o pojemnoœci 10 tysiêcy

litrów. Nie ma siê co dziwiæ, u

doros³ego cz³owieka uderza

zazwyczaj 72 razy na minutê,

czyli oko³o 38 milionów razy na

rok! Jego pracê naukowcy po-

równuj¹ do zajêcia tragarza,

który musi wnieœæ 3 tony wê-

gla na 3 piêtro.

A przecie¿ serce jest przy

tym stosunkowo niedu¿e:

wa¿y do 300 gram i ma zwy-

kle 12 centymetrów d³ugoœci.

Staro¿ytni wierzyli, ¿e jest ono

siedliskiem inteligencji. Innymi

s³owy, ¿e jest wa¿niejsze ni¿

g³owa. Przez wiele lat uwa¿a-

no te¿, ¿e dziel¹ca obie komo-

ry przegroda jest wyposa¿ona

w drobne otwory, które wspo-

magaj¹ przep³yw krwi. O tym,

¿e tak nie jest przekonano siê

dopiero w XVIII wieku, kiedy

badania dowiod³y, ¿e serce

jest pewnego rodzaju pomp¹.

Niestety tak¹, która siê cza-

sem psuje. Dlatego warto o nie

dbaæ i dopieszczaæ je. A po wy-

s³aniu walentynek pójœæ na

d³ugi spacer, bo nasza „pom-

pa” szalenie lubi ruch.

Ludmi³a Milc

Gabinet  terapii dzieciêcej
zaprasza na:

- terapiê integracji sensorycznej

- logoterapiê

- zajêcia korekcyjno-wyrównawcze

Terapia skierowana jest do dzieci:

- z zaburzeniami integracji sensorycznej (trudnoœci w uczeniu

siê, autyzm, zespó³ Downa);

- z uszkodzeniami i dysfunkcjami oœrodkowego uk³adu ner-

wowego (mózgowe pora¿enie dzieciêce);

- z zaburzeniami komunikacji jêzykowej (wady wymowy, wcze-

snodzieciêca niep³ynnoœæ mowy, j¹kanie, zaburzenia rozwoju

jêzyka);

- ze specyficznymi trudnoœciami w uczeniu siê: dysleksja, dys-

grafia, dysortografia, niepowodzenie w uczeniu siê matematyki;

- z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalno-spo³ecznego

(nadpobudliwoœæ psychoruchowa, zaburzenie uwagi);

- wymagaj¹cych wczesnej interwencji (dzieci nieharmonijnie

rozumiej¹ce siê, z opóŸnieniami i zaburzeniami rozwojowymi, z

grupy ryzyka dysleksji).

Zajêcia prowadzone s¹ indywidualnie.

Zapisy telefonicznie 0691-858-303

ul. Tarchomiñska 4

Dom Kultury „Praga”

ul. D¹browszczaków 2, 618-41-51

Biblioteka Dzielnicowa Pragi Pó³noc

Towarzystwo  Przyjació³ Pragi

zapraszaj¹

do udzia³u w II edycji konkursu historycznego

„OCALIÆ  OD  ZAPOMNIENIA”

   Celem konkursu jest poznanie  Pragi poprzez przypomnienie

historii rodzin praskich. Prosimy mieszkañców dzielnicy o aktyw-

ny udzia³ w gromadzeniu pami¹tek/dokumenty, stare mapy, zdjê-

cia, pami¹tki rodzinne, ksi¹¿ki, filmy itp./ Zebrane pami¹tki bêd¹

przedmiotem oceny jury, a ich w³aœciciele zostan¹ uhonorowani

pami¹tkowymi dyplomami i odznakami.

Wszystkich chêtnych prosimy o kontakt Agat¹  Rymkiewicz lub

Wand¹ Susk¹ w Domu Kultury „Praga”.

Konkurs trwa od 10. 02 do 15. 10.2004 i zakoñczy siê uro-

czystym fina³em i wystaw¹ historyczn¹ w dniu 4.11.2004 w

Domu Kultury „PRAGA”.

Zamierzeniem organizatorów jest, aby zgromadzone pami¹tki

sta³y siê pocz¹tkiem zbiorów przysz³ego Muzeum Pragi.  Do cza-

su jego powstania, najciekawsze eksponaty bêdzie mo¿na ogl¹-

daæ na sta³ej wystawie w Praskim Centrum Wystawowym w Domu

Kultury „PRAGA”.

sê stworzyæ swoje Ko³a Klubu

Praskich Twórców.

DK „Praga” i Towarzystwo

Przyjació³ Pragi pragn¹

wszystkim u³atwiæ twórcze

dzia³ania, wymianê doœwiad-

czeñ  oraz daæ mo¿liwoœæ pre-

zentacji dokonañ.

Naszych Czytelników zachê-

dokoñczenie ze str. 1

Spotkanie Klubu

Praskich Twórców
camy, by podane tu informa-

cje przekazali swoim bliskim,

s¹siadom i znajomym o twór-

czych zainteresowaniach.

Szczegó³y mo¿na bêdzie

omówiæ na spotkaniu 20 lu-

tego, a tak¿e w kontaktach

telefonicznych z Agat¹ Rym-

kiewicz, nr 618-41-51, 618-

64-05, 618-51-80.

MAGIEL PRASUJ¥CY

 I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

równie¿

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Chcia³oby siê powiedzieæ:

nareszcie! Nak³adem Funda-

cji Wspierania Kultury

„Veda”, w serii „Ulice nasze-

go miasta” ukaza³ siê daw-

no oczekiwany tom autor-

stwa naszego kolegi redak-

cyjnego Micha³a Pilicha pt.

„Ulice Nowej Pragi”. Naresz-

cie, bowiem gotowy materia³

zosta³ z³o¿ony w wydawnic-

twie kilkanaœcie miesiêcy

wczeœniej i zaczê³a go pokry-

waæ coraz grubsza warstwa

kurzu zapomnienia.

Zanim przejdê do omówie-

nia tej cennej pozycji winien

jestem pewn¹ anegdotê do-

tycz¹c¹ osoby autora. Otó¿

zbieraj¹c materia³y dotycz¹-

ce historii Pragi publikowa-

ne na ³amach NGP, obok ar-

tyku³ów Paw³a Elszteina i

Joanny Kiwilszo zwróci³

moj¹ uwagê cykl pt. „Ulice

Pragi” sygnowany nazwi-

skiem Micha³ Pilich. Artyku-

³y wycina³em i zbiera³em w

Puzzle historii Nowej Pragi
moim prywatnym archi-

wum. Wkrótce potem sam

sta³em siê wspó³pracowni-

kiem NGP.

W czasie jednej z wizyt zo-

baczy³em m³odego cz³owieka

o twarzy licealisty. Pomyœla-

³em wówczas, ¿e jest to kol-

porter, lub akwizytor og³o-

szeñ, pragn¹cy dorobiæ tro-

chê pieniêdzy do skromnego

uczniowskiego bud¿etu. Ja-

kie¿ by³o moje zdziwienie,

gdy w chwilê po jego wyjœciu

dowiedzia³em siê, ¿e to by³

w³aœnie Micha³ Pilich ówcze-

sny student (dziœ absolwent)

Wydzia³u Prawa Uniwersyte-

tu im. Kardyna³a Wyszyñ-

skiego (od skrótu UKSW

zwany dowcipnie ukswor-

dem).

A oto co we wstêpie do

„Ulic Nowej Pragi” na temat

Micha³a Pilicha pisze znany

varsavianista Jaros³aw Zie-

liñski:

Autora niniejszej pracy po-

zna³em w 1996 r. zasiadaj¹c

w jury fina³owego etapu kon-

kursu „Warszawa, moje mia-

sto”. Micha³ Pilich ówczeœnie

jeszcze licealista, zosta³ zwy-

ciêzc¹ tego konkursu i od

tego momentu moim wspó-

³pracownikiem na polu ba-

dañ i inwentaryzacji war-

szawskiej architektury. Nie-

zwyk³a precyzja w groma-

dzeniu materia³ów, sporz¹-

dzaniu inwentaryzacji oraz

interpretacji danych sprawi-

³a, ¿e ju¿ dwa lata póŸniej

sta³ siê wspó³twórc¹ wyda-

nego przeze mnie wielotomo-

wego „Atlasu dawnej archi-

tektury ulic i placów Warsza-

wy” i jako jeden z nielicznych

jak dot¹d badaczy naszego

miasta potrafi³ wykorzystaæ,

rozwin¹æ, a w kilku przypad-

kach tak¿e zweryfikowaæ

zawarte tam informacje. W

ostatnich latach na ³amach

NGP oraz kilku innych perio-

dyków ukaza³y siê liczne

eseje jego pióra, w wiêkszo-

œci traktuj¹ce o dziejach pra-

skich ulic i zabytków. Tema-

tyka praska, jak¿e do nie-

dawna niepopularna w œro-

dowisku varsavianistów, dla

Micha³a Pilicha sta³a siê pa-

sjonuj¹cym, niejako dziewi-

czym terenem poszukiwañ

badawczych, tak wiêc zachê-

ta z mojej strony do podjêcia

przez Autora pracy nad mo-

nografi¹ Nowej Pragi spowo-

dowa³a natychmiastow¹, po-

zytywn¹ reakcjê.

Za przedmiot swoich roz-

wa¿añ Micha³ Pilich wybra³

niezwykle interesuj¹cy frag-

ment  Pragi ograniczony uli-

cami 11 Listopada, Szwedz-

k¹, Konopack¹ i Wileñsk¹.

Miejsce „magiczne”, gdzie

zachowa³y siê ca³e zespo³y

architektury prze³omu XIX i

XX w., czy choæby jeden z

nielicznych na terenie ca³ej

Warszawy drewnianych do-

mów (Ognisko im. „Dziadka”

Lisieckiego na Œrodkowej),

gdzie na elewacjach kamie-

nic mo¿na znaleŸæ napisy z

okresu przedwojennego, a

nawet czasów carskich pisa-

nych cyrylic¹. Nowa Praga

stanowi³a ze wzglêdu na sw¹

architekturê obiekt zaintere-

sowania filmowców. Tu zna-

leziono bowiem odpowiednie

plenery do takich filmów jak

„Dziewczêta z Nowolipek”,

serialu „Dom”, czy wreszcie

s³ynnego „Pianisty”.

O inicjatywach, które przy-

œwieca³y mu przy opracowa-

niu ksi¹¿ki Micha³ Pilich pi-

sze:

Nowa Praga dot¹d prak-

tycznie nie istnia³a tak¿e dla

badaczy warszawskich dzie-

jów. Z ma³ymi wyj¹tkami, na

pró¿no mo¿na szukaæ jakich-

kolwiek wiarygodnych opra-

cowañ tego bogatego tema-

tu. Czas g³êbiej poznaæ i do-

ceniæ ca³¹ Pragê, jak mówi¹

niektórzy, tê najbardziej

warszawsk¹ ze sto³ecznych

dzielnic. Mam nadziejê, ¿e

choæ trochê przyczyni siê do

tego ta ksi¹¿ka, dotycz¹ca jej

czêœci Nowej Pragi. Nie jest

to „rasowa publikacja histo-

ryczna”, gdyz nie jestem hi-

storykiem. Nie s¹ te¿ gawê-

dziarskie wspominki, gdy¿

nie upowa¿nia mnie do nich

mój wiek. Jest to dzie³o war-

szawskiego pasjonata. Mam

œwiadomoœæ, ¿e wiele zagad-

nieñ tylko zarysowa³em, nie

wyczerpuj¹c dog³êbnie tema-

tu.

Wydaje siê, ¿e autor na-

zbyt skromnie wspomina, ¿e

nie jest to „rasowa” publika-

cja. To prawda, ¿e nie jest hi-

storykiem, ale tylko w zna-

czeniu historykiem z wy-

kszta³cenia. Poziom meryto-

ryczny wskazuje raczej na

pracê historyka zawodowca.

Z precyzj¹ godn¹ detekty-

wa Micha³ Pilich tropi wszel-

kie dostêpne œlady czy to

przez wizjê lokaln¹, czy przez

¿mudn¹ kwerendê w archi-

wach, aby posk³adaæ poje-

dyncze puzzle w ¿ywy i barw-

ny obraz historii Nowej Pra-

I Ty mo¿esz zostaæ bezrobotnym

lub pokrzywdzonym przez los

(czego Ci nie ¿yczê)
Bezrobotnych w Polsce jest 3 miliony i 700 tys. pokrzywdzo-

nych przez los. W wiêkszoœci przypadków ludzie ci pozostawieni

s¹ samym sobie. Partiê Bezrobotnych i Pokrzywdzonych chcemy

za³o¿yæ po to, aby tych ludzi broniæ w sposób zorganizowany i

przewidziany prawem. Zwracam siê do Pañstwa o poparcie tego

zamierzenia swoim podpisem. Aby partie zarejestrowaæ s¹d wy-

maga 1000 podpisów. Przy przychylnoœci Pañstwa ten wymóg

zostanie spe³niony.

Jeœli chcesz pomóc, zrób listê - wed³ug podanego wy¿ej

wzoru, zbierz podpisy i zadzwoñ pod numer 0691-877-445.

Powiem co dalej.

Z powa¿aniem

koordynator PBiP

Partia Bezrobotnych i Pokrzywdzonych

l .p. Imie i nazwisko Adres Pesel podpis

OKAZJA

� oferujemy odzie¿ i artyku³y przemys³owe

      z urzêdów skarbowych i celnych

� koñcówki serii

� towary z likwidowanych firm
bluzki

13 z³/szt

Targowa 1 - wejœcie od Zamoyskiego

pon.-pt. 10-18, sob. 8-14

tel. 618-64-19

dokoñczenie na str. 4

ODEZWA
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wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51, 675-31-58

propan-butan
dostawa do Klienta GRATIS

dostawy gazu autocystern¹
sp. z o.o.

Taki w skrócie jest pies, ale tylko wtedy, gdy ma przy sobie

cz³owieka. Inaczej potrafi wygryzaæ sobie sierœæ, le¿eæ apatycz-

nie ca³ymi godzinami lub podrywaæ siê nerwowo na ka¿dy dŸwiêk

w nadziei powrotu nieobecnego pana. Takie s¹ psiaki w przytuli-

sku w Falenicy. Zagubione, wyrzucone z samochodu i ciep³ego

dot¹d domu. Przygaszone i przeraŸliwie smutne. Nierozumiej¹ce

swojej sytuacji. Stêsknione. Czekaj¹ce na kogoœ, kto je przygar-

nie i pokocha. Mo¿e w³aœnie na ciebie?

B¹dŸ cz³owiekiem,

przygarnij psa
dokoñczenie ze str. 1

Rasowe i kundelki, wiêksze i malutkie,

zaszczepione, do wziêcia, za darmo.

Falenica „Psi anio³”

tel. 612-62-97 (póŸno wieczorem)

lub 0605-99-12-77

e-mail fundacja@psianiol.org.pl

Wiêcej zdjêæ na stronie

www.psianiol.org.pl

LESTER

Niem³ody ju¿ wilczur, zrówno-

wa¿ony, ciep³y i m¹dry. Gdy by³

w bardzo z³ych warunkach w

Aninie, dobry cz³owiek zaj¹³ siê

nim. Nie mog¹c go adoptowaæ,

op³aci³ tymczasowe lokum i w

tym czasie szuka³ dla niego

domu. Niestety nie znalaz³.

LADIA

Mieszaniec owczarka kauka-

skiego. Niem³oda, tolerancyjna

do innych zwierz¹t, dla ludzi ³a-

godna i pos³uszna. Potrafi z³a-

paæ za spodnie obcego mê¿-

czyznê. Przyprowadzona przez

w³aœciciela, który nie móg³ siê

ni¹ dalej opiekowaæ.

MAKS

M³ody, œredni, g³adkow³osy, bia-

³y nakrapiany w czarne ³aty.

Wra¿liwiec miotany emocjami.

Koczowa³ przy szosie w Mar-

kach, w schronisku jest mu ciê¿-

ko, poniewa¿ jest delikatny i

trudno dogaduje siê z innymi

psami.

BOLEK

Œredni, czarny, z siwym py-

skiem ¯ywio³owy, przyjazny.

Wziêty z przystanku w Faleni-

cy.

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,

 karta, kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21, 0501-719-046

=+

Co robi mistrz? Z odpowie-

dzi¹ na to pytanie  nie mieli k³o-

potu uczestnicy zajêæ sporto-

wych i edukacyjnych “B¹dŸ mi-

strzem”. Przez 4 dni w Szkole

Podstawowej nr 85 przy ul. Tur-

monckiej 20 ponad setka dzie-

ci  gra³a w koszykówkê sporto-

w¹ i pi³kê no¿n¹, uczy³a siê tak-

¿e zasad  obowi¹zuj¹cych na

boisku i poza nim. Programem

sportowym kierowa³  trener ka-

dry kadetek Mariusz Œwierk,

przy pomocy ok. 30 wolontariu-

szy: sportowców, trenerów, sê-

 Mistrzem!
dziów. Na zakoñczenie, 5 lute-

go, rozegrano fina³ mistrzostw

œwiata w przenoszeniu wody

(mistrzostwa takie odbywaj¹ siê

w ramach olimpiady dla dzieci;

polska dru¿yna bra³a w nich

udzia³ po raz pierwszy). Rywa-

lizowa³y 10-osobowe zespo³y,

¿ywo dopingowane przez kole-

gów i licznie przyby³ych rodzi-

ców. Na sygna³ gwizdka pierw-

szy zawodnik nabiera³ wodê  w

rêce, przekazywa³ j¹ nastêpne-

mu, ten – kolejnemu z dru¿yny.

Ostatni otrzyman¹ porcjê wrzu-

ca³ do pojemnika. Konkurencja

trwa³a 3 minuty. Jury zmierzy³o

iloœæ wody, jak¹ uda³o siê prze-

nieœæ ka¿dej dru¿ynie. Najm³od-

si (5-9 lat) donieœli jedn¹ kropel-

kê, zwyciêska grupa druga-  45

kropli, grupa trzecia 41 kropli.

Wynik pojawi siê wkrótce na

stronie internetowej.

Wszyscy  uczestnicy zajêæ

otrzymali dyplomy, najlepsi tak-

¿e nagrody: ksi¹¿ka „Pe³ne

zwyciêstwo” i kasety, do wybo-

ru o mistrzach pi³ki no¿nej i ko-

szykówki.

Uroczystoœæ zakoñczy³y wy-

stêpy dzieci oraz koncert . Or-

kiestra, w której graj¹ cz³onko-

wie koœcio³a “Chrzeœcijañska

Spo³ecznoœæ” , zaprezentowa-

³a piosenki “Arki Noego”.

Te atrakcje “Zimy w mieœcie”

dla ponad 100-osobowej grupy

dzieci przygotowali organizato-

rzy z “Athletes in Action” Pol-

ska, “Chrzeœcijañska Spo³ecz-

noœæ” w Warszawie, Stowarzy-

szenie “Joni i Przyjaciele” Pol-

ska, Dariusz Klimaszewski,

radny m.st. Warszawy, SP nr

285. Impreza by³a kolejnym

wspólnym dzie³em Dariusza

Klimaszewskiego i pastora

Krzysztofa Zarêby. Pastor po-

stara³ siê o instruktorów; radny

pozyska³ sponsorów, dziêki

którym dzieci mog³y posiliæ siê

pizz¹ i dobr¹ wod¹ mineraln¹.

Podwoje szko³y chêtnie otwo-

rzy³a dyrektor Bo¿enna Gór-

ska. “Jeœli starczy si³ i  sponso-

rzy pomog¹ – co roku bêdzie

taka Zima na Targówku”- obie-

cuje Dariusz Klimaszewski.

K.

Kim chcia³byœ byæ?

gi. Imponuj¹ca jest biblio-
grafia œwiadcz¹ca o du¿ej
rzetelnoœci, zawieraj¹ca in-
formacje publikowane po raz
pierwszy. Mimo olbrzymiego
³adunku erudycyjnego oraz
fachowego s³ownictwa z za-
kresu architektury ksi¹¿ka
nie jest nudna. „Ulice Nowej
Pragi” têtni¹ ¿yciem jej daw-
nych mieszkañców. Dziêki
swojej narracji, czyta siê j¹ z
wypiekami na twarzy. Nie
pominiêto w niej bardzo
ma³o znanych epizodów z
historii powojennej Pragi,
dotycz¹cej martyrologii ¿o-
³nierzy okupacyjnego podzie-
mia, przes³uchiwanych i ka-
towanych w kazamatach
NKWD i UB na ul. Strzelec-
kiej i Œrodkowej. Nie sposób
te¿ nie doceniæ znakomitej

warstwy ikonograficznej.
Autor z pasj¹ potrafi opowia-
daæ równie¿ o tym co by³o (w
sensie materialnym) a czego
nie ma. Pomoc¹ w tym s¹
unikatowe zdjêcia nie istnie-
j¹cych ju¿ obiektów, po któ-
rych trudno szukaæ œladu.

Niezwykle wa¿nym w¹t-
kiem ksi¹¿ki jest krytyka
polityki powojennych w³adz,
której skutkiem z szeregu
budynków  bezmyœlnie, bar-
barzyñsko skuwano detale
elewacji kamienic uznaj¹c je
za relikt „bur¿uazyjnej archi-
tektury”.

„Ulice Nowej Pragi” obok
wielkiego ³adunku intelektu-
alnego zawieraj¹ olbrzymi ³a-
dunek emocjonalny. Nie-
trudno stwierdziæ, i¿ Micha³
Pilich Now¹ Pragê bardzo

lubi, co ³atwo udziela siê czy-
telnikowi.

Cytowany ju¿ Jaros³aw
Zieliñski w zakoñczeniu
wstêpu pisze: „... nale¿y ¿y-

wiæ nadziejê, ¿e czytelnik

otrzyma w przysz³oœci kolej-

ne tomy prac Micha³ Pilicha

przywracaj¹ce zbiorowej pa-

miêci dzieje Pragi - najlepiej

zachowanej, a jednoczeœnie

najbardziej zapomnianej

dzielnicy Warszawy.

S¹ to s³owa niejako proro-
cze. Otó¿ z radoœci¹ informu-
jê, ¿e wkrótce nak³adem wy-
dawnictwa AMG WiP uka¿e
siê druga ksi¹¿ka Micha³a
Pilicha pt. „Przewodnik  po
Pradze”.

Tadeusz Czarnecki-Babicki

Puzzle historii

Nowej Pragi

Ksi¹¿ka „Ulice Nowej Pra-

gi” jest do kupienia w naszej

redakcji.

dokoñczenie ze str. 3

Goœcieradowska 1

tel. 678-28-69

czynne 14-18

sob. 9-11

chirurgia, interna

prowadzenie rozwoju m³odych psów

wizyty domowe specjalnoœæ rottweilery

LECZNICA DLA ZWIERZ¥T

� zacisze luksus wœród willi

� kameralny, chroniony budynek

� gara¿ podziemny + parking

� w³asnoœæ hipoteczna

� mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz gratis

� udzia³ w gruncie gratis

� balkony gratis

� cena tylko 3250 z³/m2

Sprzeda¿ POL-TOP, ul. Radzymiñska 211, tel. 678-14-14, fax 678-04-04

okazja

do

wykorzystania

ulgi re
montowej

ul. Bogumiñska 12

Budynek mieszkalno-us³ugowy

Zapraszamy
pon.- pt. 11-19, sob. 10-14

Dekor Styl

 tel. 466-01-03

ul. Œwiatowida 49
pawilon 21

poleca
� firanki, zazdrostki
� tkaniny zas³onowe
� karnisze, dr¹¿ki
� akcesoria dekoracji okien
� ¿aluzje, verticale, rolety

Projektujemy komputerowo
szyjemy dekoracje

montujemy karnisze,
rolety, ¿aluzje
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zapraszamy do placówek IV Oddzia³u Centrum PKO BP S.A.

IV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 42, tel. 670-11-55

XXII Oddzia³, Warszawa ul. Kijowska 11, tel. 619-90-98

XXIII Oddzia³, Warszawa ul. Piotra Skargi 61, tel. 678-33-30

XL Oddzia³, Warszawa ul. Krasnobrodzka 11, tel. 675-02-78

XLI Oddzia³, Warszawa ul. G³êbocka 15, tel. 675-97-97

XLIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 8, tel. 811-54-69

LI Oddzia³, Warszawa ul. Œwiatowida 47, tel. 819-03-50

LV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 68, tel. 619-20-61

LIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 310/312, tel. 819-05-85

LXV Oddzia³, Warszawa ul. Ksi¹¿kowa 9b, tel. 466-51-02

I Oddzia³ w Markach ul. Promienna 4b, tel. 771-30-10

II Oddzia³ w Markach ul. Pi³sudskiego 1, tel. 771-34-66

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze

gorsety

body
zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07

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

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦      oprawa obrazów

♦♦♦♦♦      lustra

♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦      szklenie okien

przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13
faktury VAT

ul. Brechta 9

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli

• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO - JODOWA

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP

I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

30 stycznia w samo po-

³udnie do ¿yrafiarni sto-

³ecznego ZOO przybyli go-

œcie. Namówiony przez dy-

rektora ZOO Jana Macie-

ja Rembiszewskiego wice-

prezydent Warszawy An-

drzej Urbañski wyst¹pi³ w

roli ojca chrzestnego m³o-

dej ¿yrafki. “W ¿yciu szu-

ka³em kobiet, które by mia-

³y tak piêkne oczy” – wy-

zna³ prezydent przed uro-

czystym nadaniem córce

chrzestnej imienia Syren-

ki - symbolu Warszawy

(pos¹dzenia, ¿e chodzi o

nazwê jego pierwszego

samochodu, s¹ bezzasad-

ne).

Na czeœæ Syrenki goœcie

zaœpiewali “Sto lat” i wy-

chylili lampkê szampana.

Honorowy akt adopcji

“zobowi¹zuje opiekuna do

do¿ywotniej troski nad

podopieczn¹”. A.Urbañski

obieca³ odwiedzaæ ¿yrafkê

i jak lew walczyæ o fundu-

sze dla ZOO.

Sponsorem Syrenki jest

Wy¿sza Szko³a Promocji

w Warszawie, która co

miesi¹c na konto ZOO bê-

dzie przekazywaæ 800 z³.

Dyrektor J. Rembiszew-

ski obiecuje wróciæ do tra-

dycji uroczystego chrzcze-

nia zwierz¹t przez znane

osobistoœci.

K

Syrenka o piêknych

oczach
dokoñczenie ze str. 1

Projekt Stowarzyszenia

“Otwarte Drzwi”, wykorzystuj¹-

cy 8-letnie doœwiadczenia spo-

³ecznego klubu pracy, okaza³

siê najbli¿szy programowi, któ-

ry od ubieg³ego roku realizuje

Powiatowy Urz¹d Pracy. Dlate-

go w³aœnie w siedzibie tego sto-

warzyszenia przy ul. Targowej

80/82 otwarto 26 stycznia Klub

Pracy – pierwsz¹ z 9 takich pla-

cówek, tworzonych na podsta-

wie porozumienia   organizacji

pozarz¹dowych z Urzêdem

Pracy  m.st. Warszawy. Klub

Pracy bêdzie pe³ni³ wiele funk-

cji, m.in. poœrednictwo i doradz-

two – zapowiedzia³ Robert

Kwiatkowski, dyrektor PUP.

Osobom, które tu zobacz¹

sw¹ ¿yciow¹ szansê, kierownik

Klubu Pracy i Spo³ecznego Biu-

ra Poœrednictwa Pracy Marze-

na Sadowska, ¿yczy³a w dniu

inauguracji, by uwierzy³y w sie-

bie, ¿e mog¹ osi¹gn¹æ sukces.

Klub Pracy prowadzi: indywi-

dualne konsultacje z doradc¹

zawodowym; warsztaty aktyw-

nego poszukiwania pracy; kur-

sy komputerowe; kursy obs³u-

Szansa na pracê
gi sprzêtu biurowego; kawia-

renkê internetow¹; porady

prawne; kursy podstaw przed-

siêbiorczoœci; kursy rachunko-

woœci; kursy zawodowe (na rok

2004 zaplanowano kurs pod-

staw ksiêgowoœci, kucharza,

cateringu, stolarza); kursy jêzy-

ka angielskiego i niemieckiego.

Dla osób bezrobotnych prowa-

dzone s¹ nieodp³atnie kursy

komputerowe, obs³ugi sprzêtu

biurowego. W Klubie Pracy

osoby poszukuj¹ce zajêcia

w³¹czaj¹ siê do pracy w Oœrod-

ku Pomocy Wzajemnej.

Klub Pracy czynny jest co-

dziennie w godz. 9– 17. Dzia³a

w ramach Centrum Pomocy

Wzajemnej, wspó³dzia³a ze

Spo³ecznym Biurem Poœred-

nictwa Pracy. Zapisy na indy-

widualne konsultacje i porady

przyjmowane s¹ w Biurze Po-

œrednictwa Pracy.

Z us³ug Klubu Pracy korzy-

staæ mo¿e nieodp³atnie ka¿-

da osoba bezrobotna. Kon-

takt telefoniczny: 619 85 01,

618 86 96.                           ZK
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NAUKA

ANGIELSKI solidnie nauczy-

cielka 670-39-78 Tarchomin

ANGIELSKI doœwiadczony lek-

tor skutecznie metod¹ konwer-

sacji, literacki, potoczny tel.

676-73-65 Tarchomin

MATEMATYKA studentka UW

0505-159-940

MATEMATYKA - student PW

0609-575-861, 678-43-52

MATEMATYKA, fizyka doœwiad-

czenie 0501-752-111, 670-39-

78 Tarchomin

MATEMATYKA, fizyka stydent

PW  614-54-02, 0604-198-938

NAUCZYCIELKA  matematyki

udziela korepetycji 889-73-54,

0606-724-885

NIEMIECKI nauczyciel 676-75-

40

NIEMIECKI studentka 46-62-

986

STUDENTKA anglistyki UW

dzieci, m³odzie¿ dojazd 0504-

323-823

ZDROWIE I URODA

APARATY s³uchowe nowocze-

sne, przystêpne ceny. Targowa

71/10 w podwórzu obok pocz-

ty. 618-83-60, 670-29-26, 0602-

105-672.

MEDICA - USG, narkoza, sto-

matolog, ginekolog, laryngolog,

chirurg, ortopeda, dermatolog -

wenerolog (krioterapia), urolog

(stulejki, wêdzide³ka) psychiatra

- akupunktura, internista - ba-

dania profilaktyczne, wizyty do-

mowe, bioenergoterapeuta. Pa-

nieñska 4,  619-52-31

NOWOCZESNA diagnostyka

komputerowa ca³ego organi-

zmu - pe³na informacja o sta-

nie zdrowia i objawach choro-

bowych, dobór najskuteczniej-

szych preparatów wspomaga-

j¹cych leczenie ul. Trocka 10A,

tel. 679-30-60, 0502-813-252

PROTEZY dentystyczne od

350 z³, korony porcelanowe

320 z³ tel. 0501-069-428, 761-

01-45

ZIO£OWE œwiece Indian Hopi

0504-008-424

mini og³oszenia

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów

negocjacje zaleg³ych p³atnoœci

udokumentowane d³ugi osób prywatnych

022 435 42 23
9.00-15.00

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³,  wynagrodzenie

 potr¹cone z odzyskiwanych kwot

STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-276 Warszawa

Singer

z Osieck¹
Wkrótce w Teatrze “Rampa”

mo¿na bêdzie zobaczyæ “Sztuk-

mistrza z Lublina” – insceniza-

cjê adaptacji powieœci Isaaca

Bashevisa Singera, wyre¿yse-

rowan¹ przez Jana Szurmieja,

z muzyk¹ Zygmunta Koniecz-

nego, z tekstami pieœni

Agnieszki Osieckiej. Oprócz

zespo³u “Rampy” w spektaklu

wyst¹pi¹ wybitni artyœci: Jan

Nowicki, Jerzy Kamas oraz wo-

kalista jazzowy Marek Ba³ata

jako Kantor. Tytu³ow¹ rolê Ja-

szy zagraj¹ na zmianê Robert

Kowalski i Maciej Tomaszewski.

Wiêcej o przedstawieniu napi-

szemy po premierze 15 lutego.

SPROSTOWANIE
Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy Biuro Naczelnego Ar-

chitekta Miasta Delegatura w Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹

w Warszawie przy ul. Modliñskiej 197 podaje do publicznej

wiadomoœci, ¿e w zawiadomieniach, które ukaza³y w dniu

22 grudnia 2003 r. o wydaniu przez Prezydenta Miasta Sto-

³ecznego Warszawy Decyzji o warunkach zabudowy nast¹-

pi³a omy³ka w numerze ewidencyjnym dzia³ki:

Winno byæ

l/ Decyzja Nr 676/B/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. dla in-

westycji polegaj¹cej na budowie I etapu ulicy Nowodworska -

Odkryta na odcinku od ul. Mehoffera w kierunku pó³nocnym

do granicy dz. nr ew. 25/16 z obrêbu 4-01-22 na terenie Dziel-

nicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

l/ Decyzja Nr 677/B/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. dla in-

westycji polegaj¹cej na budowie II etapu ulicy Nowodworska

- Odkryta na odcinku od ul Mehoffera w kierunku pó³nocnym

od po³udniowej granicy dz. nr ew. 25/16 z obrêbu 4-01-22 w

kierunku pó³nocnym do ul. Cio³kosza na terenie Dzielnicy Bia-

³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE

O POSTANOWIENIU

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postêpowania administracyjnego

WOJEWODA MAZOWIECKI

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci usytuowanej wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e w

dniu  17 .12.2003 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Pta-

ków wnios³o za¿alenie  na postanowienie  Wojewody Mazo-

wieckiego Nr WŒR- VII/6810/ 117-3 /03 uzgadniaj¹ce warun-

ki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji po-

legaj¹cej na  budowie Trasy Mostu Pó³nocnego i dróg

dojazdowych wraz z przepraw¹ mostow¹ na terenie Dziel-

nic Warszawa Bielany i Warszawa Bia³o³êka (dla czêœci

obszaru po³o¿onego w Warszawskim Obszarze Chronio-

nego Krajobrazu).

Wojewoda pismem Nr WŒR/VII/6810/117-5/04 z dnia  26.

01.2004 r. przes³a³ sprawê do rozpatrzenia Ministrowi Œrodo-

wiska.

Zawiadomienie lub dorêczenie o powy¿szym  uwa¿a siê

za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-

szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Wo-

jewódzkiego , Plac Bankowy 3/5 - Wejœcie F od Al. Solidarno-

œci, III piêtro, po prawej stronie od windy (licz¹c od daty  og³o-

szenia).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. dokumentów  w Urzêdzie Wojewódzkim w

Warszawie, Plac Bankowy 3/5 (wejœcie F od Al. Solidarnoœci,

III piêtro pok. 714, tel. 695-67-02,  w godzinach poniedzia³ek

9-17, wtorek - pi¹tek  8-16).

ZAWIADOMIENIE

O POSTANOWIENIU

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postêpowania administracyjnego

WOJEWODA MAZOWIECKI

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci usytuowanej wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e  w

dniu 17 .12.2003 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Pta-

ków wnios³o za¿alenie  na postanowienie  Wojewody Mazo-

wieckiego  Nr WŒR- VII/6810/ 11-3 /03 uzgadniaj¹ce warunki

zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pole-

gaj¹cej na  budowie  I etapu realizacji Trasy Mostu Pó-

³nocnego wraz z przepraw¹ mostow¹ na odcinku od rejo-

nu ulic: Pu³kowej z Marymonck¹ i Wybrze¿em Gdyñskim

(na terenie Dzielnicy Bielany) do rejonu skrzy¿owania z

ul. Modliñsk¹ (na terenie  Dzielnicy Bia³o³êka) wraz z nie-

zbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ (dla czêœci obszaru

po³o¿onego w granicach Warszawskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu).

Wojewoda pismem Nr WŒR/VII/6810/11-5/04 z dnia  26.

01.2004 r. przes³a³ sprawê do rozpatrzenia Ministrowi Œrodo-

wiska.

Zawiadomienie lub dorêczenie o powy¿szym  uwa¿a siê

za dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-

szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Wo-

jewódzkiego , Plac Bankowy 3/5 - Wejœcie F od Al. Solidarno-

œci, III piêtro, po prawej stronie od windy (licz¹c od daty  og³o-

szenia).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. dokumentów  w Urzêdzie Wojewódzkim w

Warszawie, Plac Bankowy 3/5 (wejœcie F od Al. Solidarnoœci,

III piêtro pok. 714, tel. 695-67-02,  w godzinach poniedzia³ek

9-17, wtorek - pi¹tek  8-16).

Po d³u¿szej przerwie wraca-

my do nowego prawa konsu-

menckiego. Dziœ niezwykle

istotne dla ka¿dego klienta za-

gadnienie - uprawnienia przy-

s³uguj¹ce kupuj¹cym.

Niezgodnoœæ z umow¹ zaku-

pionego przez nas towaru na-

k³ada na sprzedawcê pewne

obowi¹zki. Prawo pozwala nam

domagaæ siê nieodp³atnej na-

prawy lub wymiany towaru na

nowy. Dodatkowo - jeœli ponie-

œliœmy koszty demonta¿u, do-

wozu towaru, ponownego za-

montowania i uruchomienia -

sprzedawca ma obowi¹zek fi-

nansowego zrekompensowa-

nia  nam tych kosztów.

To my mamy prawo wybraæ

konkretn¹ realizacjê roszczenia

- naprawê lub wymianê towaru

na nowy. Warunek - trzeba to

zrobiæ w formie pisemnej, naj-

lepiej listem poleconym z po-

twierdzeniem odbioru. Jeœli

zg³osimy roszczenie o wymia-

nê towaru na inny, a ta bêdzie

niemo¿liwa lub zbyt kosztowna

mo¿emy siê ubiegaæ o napra-

wê. Analogicznie jeœli naprawa

bêdzie niemo¿liwa lub zbyt

kosztowna mo¿emy za¿¹daæ

wymiany towaru na nowy. ¯¹-

danie obni¿enia ceny lub zwro-

tu pieniêdzy (odst¹pienie od

Nowe prawo konsumenckie

Uprawnienia kupuj¹cego
umowy) jest mo¿liwe wówczas

gdy naprawa lub wymiana nie

mog¹ dojœæ do skutku, sprze-

dawca nie jest w stanie wywi¹-

zaæ siê z naprawy czy wymiany

w odpowiednim czasie, oba

roszczenia nara¿aj¹ nas na

powa¿ne niedogodnoœci.

Udowodnienie, ¿e sprzedaw-

ca - w momencie, gdy nabywa-

liœmy okreœlony towar - wiedzia³

o jego niezgodnoœci z umow¹

powoduje, ¿e mo¿emy zrealizo-

waæ swoje roszczenie nawet

przez dziesiêæ lat  - tyle w³aœnie

w prawie polskim przewidziano

czasu na  przedawnienie. We

wszystkich innych przypadkach

o stwierdzonej niezgodnoœci

towaru konsumpcyjnego z umo-

w¹ powinniœmy poinformowaæ

sprzedawcê przed up³ywem

dwóch lat od zakupu.

W przypadku zakupu rzeczy

u¿ywanej termin mo¿e byæ krót-

szy (ale nie krótszy ni¿ rok) je-

œli tak uzgodnimy ze sprzedaw-

c¹. O niezgodnoœci towaru z

umow¹ powinniœmy poinformo-

waæ sprzedawcê w terminie nie

d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od

momentu jej stwierdzenia.

Stwierdzenie wady i niepoinfor-

mowanie o tym sprzedawcy

powoduje, ¿e roszczenie po

roku ulega przedawnieniu.

 Przedawnienie zawiesza siê

na czas naprawy lub wymiany

towaru na nowy i na czas roko-

wañ pomiêdzy konsumentem a

sprzedawc¹.

Rokowania nie mog¹ trwaæ

d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce. W ci¹-

gu roku od wykrycia wady to-

waru mo¿na ¿¹daæ odst¹pienia

od umowy i zwrotu zap³aconych

zañ pieniêdzy.

 Jeœli sprzedawca nie usto-

sunkowa³ siê do naszych ¿¹dañ

w 14-dniowym terminie mo¿e-

my przyj¹æ, ¿e uzna³ je za uza-

sadnione. W nastêpnym odcin-

ku uprawnienia sprzedawcy.

(egu)

US£UGI

AG-RAM t³umaczenia angielski,

francuski, niemiecki, rosyjski i

inne  619-95-86

ARTYSTYCZNE cerowanie,

wszelkie krawieckie, obci¹ga-

nie guzików, napy, overlock, tel.

618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.

CEROWANIE artystyczne, po-

prawki krawieckie i dziewiar-

skie, overlock, wszywanie su-

waków ul. Targowa 59/42 w po-

dwórzu,  0501-821-811

ELEKTRYCZNE i hydraulicz-

ne szybko i solidnie 24 h Ja-

nusz Niedzió³ka 0506-313-

694, 337-62-68

ELEKTROINSTALACJE 0502-

148-467

HYDRAULICZNO-glazurnicze

889-41-25, 0505-87-63-31

MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,

drobne roboty remontowe 678-

34-12, 0507-981-399

NAPRAWA telewizorów, by³y

serwis fabryczny  Elemis, tel.

818-82-67 ul. Namys³owska 12

NAPRAWA sprzêtu RTV, VI-

DEO,  CD firm Philips, Sony,

Daewoo i innych. Gwarancja.

Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w

godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00

tel. 614-97-57

NAPRAWA, renowacja futer,

ko¿uchów, skór (równie¿ mebli

i tapicerski) tel. 618-66-68, ul.

Z¹bkowska 16.

NAPRAWA pralek, lodówek

gwarancja 670-39-34, 857-38-

97

NAPRAWA AGD i maszyny do

szycia 614-61-86 ul. Wittiga 2

NAPRAWA pralek, lodówek

ca³y tydzieñ: Polar, Whirlpool,

Indesit, Ardo, Candy. Gwaran-

cja roczna 614-83-83.

NAPRAWA pralek: Whirlpool,

Ardo, Polar, Indesti, Candy

676-52-25 Bia³o³êka

NAPRAWA pralek dojazd gra-

tis 670-31-87

NAPRAWA pralki, zmywarki

679-00-57, 0501-587-257

POPRAWKI krawieckie Tarcho-

min. Œwiatowida 49,  pawilon 33

REMONT kompleksowo glazu-

ra, hydraulika 614-49-34, 0506-

091-379

SZEWC - naprawa,  618-66-68,

ul. Z¹bkowska 16.

SZEWSKIE Tarchomin ul. Pan-

cera 12 czynne 11-19 tel. 0600-

793-375

TAPICERSTWO 811-59-46,

0609-806-695

TRANS BAGA  ̄- przeprowadz-

ki, przewozy dostawczymi 676-

60-69

WSZELKIE poprawki ogólnobu-

dowlane pofachowcach War-

szawa tel. 0607-505-503

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwaran-

cj¹, baterie do pilotów, paski i

bransolety. Tarchomin, Szczê-

œliwa 2,  pon-pt. 10-19, sobota

10-16.

NIERUCHOMOŒCI

BEZPOŒREDNIO w³asnoœcio-

we o pow. 35 m2 okolice Tarcho-

mina 676-57-23 po godz. 17.

FIRMA wynajmie teren oko³o

2000 m2, konieczny dojazd dla

TIRów, wskazane media, okoli-

ca dzielnica Bia³o³êka, telefon

674-85-91 w godz. 9-15 pn.-pt.

WYNAJMÊ lokal u¿ytkowy pow.

60 m2 pasa¿ handlowy ul.

Ksi¹¿kowa 9A tel. 0504-232-

860

SPRZEDAM mieszkanie 2-po-

kojowe 52 m2 z gara¿em na ul.

Myœliborskiej 0501-256-846,

676-82-21

SPRZEDAM notarialnie gara¿

murowany przy ul. Wo³omiñ-

skiej 0603-616-682

INNE

KANTOR - lombard, natychmia-

stowe po¿yczki  pod zastaw -

z³oto, elektronika, samochód.

Korzystne warunki, ul. Radzy-

miñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.

678-81-48

KREDYTY gotówkowe i gospo-

darcze, leasing, windykacja d³u-

gów z dzia³alnoœci gospodar-

czej, ul. Miñska 69 pokój 41, tel.

870-27-83, 810-10-01 do 9

wew. 433

PODEJMIEMY wspó³pracê z

osobami posiadaj¹cymi plac w

okolicach ulic: Œwiatowida, My-

œliborsk¹, Modliñsk¹, Zarzecze,

z budynkiem gospodarczym lub

mieszkalnym pod skup z³omu,

telefon 674-85-91 w godz. 9-15

pn.-pt.

WYPO¯YCZALNIA elektrona-

rzêdzi - cykliniarki, wiertarki,

szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska

148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-

81-48.

PRACA

Kobieta w œrednim wieku po-

szukuje dodatkowej pracy:

opieka do starszych lub

sprz¹tanie 676-80-38 dzwoniæ

po 18

GOSPOSIA uczciwa - gotuj¹ca

szuka pracy  614-75-20

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

Pracownia

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek  w

godz. 16-20 tel. 614-80-68

szybko-tanio-solidnie
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ZABAWA

W OSTATNI¥ SOBOTÊ KARNAWA£U

za jedyne 100 z³ od osoby

przyjêcia, bankiety, wesela, jubileusze,

imieniny, chrzciny do 50 osób

 bogate  i atrakcyjne menu

przyjmujemy zamówienia na dania gotowe

tel. 679-81-06,  0692-600-178

www.centrumzacisze.prv.pl



7nowa gazeta praska

Z 92 km ulic Targówka tylko

18 km mo¿na uznaæ za godne

miasta sto³ecznego Warszawy,

ok. 15 km to drogi polne, 14 km

drogi szutrowe; tylko 30 km –

drogi po remontach. Na terenie

dzielnicy s¹ obszary, takie jak

Elsnerów, gdzie poza energi¹

elektryczn¹ nie ma nic: ani

wody, ani kanalizacji, ani gazu;

na Targówku Przemys³owym

szereg ulic jest tylko na planie.

Z punkty widzenia dzielnic

tzw. wianuszka (w tym -Targów-

ka) obraz planu 10-letniego jest

na swój sposób przera¿aj¹cy –

ocenia Witold Harasim. Byæ

mo¿e, z³agodzimy swoje od-

czucia, gdy zostan¹ nam

przedstawione za³o¿enia do

wieloletniego planu inwestycyj-

nego dla Warszawy; gdy oka-

¿e siê na przyk³ad, ¿e bêdzie

realizowana II linia metra, któ-

ra ma przyjœæ na Targówek. Po-

winny byæ kontynuowane i do-

koñczone inne inwestycje o

fundamentalnym znaczeniu,

np. Rondo ¯aba zrealizowane

w poprzedniej kadencji samo-

rz¹du. Mieliœmy obiecan¹ dru-

g¹ jezdniê ul. Œwiêtego Win-

centego, od Ronda ̄ aba do ul.

Budowlanej – na razie o tym nie

s³ychaæ. Mamy dokumentacjê

na ulicê Nowo- Trock¹, ale nie

mo¿emy jej “wcisn¹æ” do pla-

nu. To jeden z najbardziej real-

nych na dziœ wariantów Trasy

Tysi¹clecia, wiêc ul. Nowo-

Trocka powinna ju¿ byæ w pla-

Co dzielnicom

po prognozie (2)

Przygotowanie projektu

uchwa³y bud¿etowej z obja-

œnieniami i tabelami nale¿y do

wy³¹cznej kompetencji zarz¹-

du jednostki samorz¹du teryto-

rialnego. Integraln¹ czêœæ z³o-

¿onego projektu bud¿etu sta-

nowi informacja o stanie mie-

nia komunalnego, która zawie-

ra:

1. dane dotycz¹ce przys³ugu-

j¹cych j.s.t. praw w³asnoœci,

2. dane dotycz¹ce innych

praw maj¹tkowych,

3. dane o zmianach w stanie

mienia komunalnego

4. dane o dochodach uzyska-

nych z tytu³u wykonywania pra-

wa w³asnoœci i innych praw ma-

j¹tkowych,

5. inne dane  i informacje o

zdarzeniach maj¹cych wp³yw

na stan mienia komunalnego.

Projekt uchwa³y bud¿etowej

z za³¹cznikami zarz¹d jednost-

ki samorz¹du przedstawia do

15 listopada roku poprzedzaj¹-

cego rok bud¿etowy :

1. regionalnej izbie obrachun-

kowej celem zaopiniowania,

2. organowi stanowi¹cemu -

radzie jednostki samorz¹du te-

rytorialnego.

W roku 2003 z uwagi na zno-

welizowan¹ ustawê o docho-

dach jednostek samorz¹du te-

rytorialnego, która ukaza³a siê

29 listopada 2003 roku, a obo-

wi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.,

ustawowy termin na przed³o¿e-

nie projektu bud¿etu zosta³

przesuniêty do 15 grudnia.

Zarz¹d jednostki samorz¹du

przed uchwaleniem bud¿etu

obowi¹zany jest przedstawiæ

radzie opinie regionalnej izby

obrachunkowej do z³o¿onego

projektu bud¿etu.

15 grudnia 2003 roku rady

dzielnic oraz zarz¹dy otrzyma-

³y projekty za³¹czników w za-

kresie dochodów i wydatków

dzielnicy.

Pisemne  sprawozdanie za-

rz¹du dzielnicy Targówek  z

pracy miêdzy sesjami Rady,

przedstawione na XIV sesji, za-

dowoli³o radnych na tyle, ¿e

zapytali jedynie o to, dlaczego

DK “Œwit” otrzyma³ mniej œrod-

ków, a DK “Zacisze” wiêcej ni¿

zaopiniowa³a komisja meryto-

ryczna oraz o zmianê dodatków

dla dyrektorów szkó³.

Nieco szersze mo¿liwoœci

wykazania siê aktywnoœci¹

da³y “Interpelacje, zapytania,

wnioski”. Pytano zarówno o

sprawy ponadlokalne: skutki

ustawy o nabywaniu prawa

w³asnoœci nieruchomoœci, do-

datki mieszkaniowe, jak te¿ o

konkrety dzielnicowe: przeka-

zanie do ZOZ pawilonu na Po-

borzañskiej, op³aty  za niektó-

re us³ugi w ZOZ Bródno.

Najwiêcej pytañ wywo³a³a

“Informacja o dzia³alnoœci Do-

raŸnej Komisji Rady Dzielnicy”.

W³aœnie od pytañ zacz¹³ sw¹

wypowiedŸ  jej przewodnicz¹-

cy Andrzej Kobel: co zrobi³a

komisja, dlaczego tak ma³o?

OdpowiedŸ by³aby ³atwiejsza,

gdyby informacjê przygotowa-

no na piœmie. Trzeba bêdzie

poczekaæ do koñca 2004 roku

By³o dyskutantów wielu(2)

– do tego czasu uchwa³a rady

przed³u¿y³a dzia³anie komisji.

Bêdzie ona analizowaæ proto-

kó³ Biura Audytu i Kontroli Ze-

wnêtrznej Urzêdu Miasta, mó-

wi¹cy, ¿e “nieprawid³owoœci,

których siê dopuszczono,

mog¹ mieæ pod³o¿e korupcyj-

ne”.

Radny Zbigniew Poczesny

nazwa³ ten dokument korupcyj-

n¹ ksiêg¹ i zaproponowa³, by

opublikowaæ go w gazetach.

Zdaniem Witolda Harasima,

przed zbadaniem wszystkiego

i przed rozstrzygniêciem nie

nale¿y tych materia³ów publiko-

waæ; potrzebny jest umiar i tro-

chê samokrytyki. Nie jesteœmy

prawem ani s¹dem- przypo-

mnia³a Hanna Mochecka, pro-

ponuj¹c przekazaæ sprawê do

prokuratury, a do komisji powo-

³aæ Sebastiana Koz³owskiego.

Przewodnicz¹cych komisji po-

winno byæ dwóch – uwa¿a Jan

Mamaj – Andrzej Kobel powi-

nien badaæ dzia³ania zarz¹du

w czasie, gdy nie by³ jego

cz³onkiem. Zdaniem Macieja

Œwiderskiego, komisja jest po-

trzebna  dla radnych, jako na-

uka.

Ze s³ów przewodnicz¹cego

komisji mo¿na wnioskowaæ, ¿e

nie bêdzie to ³atwe; My, laicy,

nie jesteœmy w stanie ró¿nych

rzeczy sprawdziæ... Jestem

przekonany o wielkiej niego-

spodarnoœci, choæ w papier-

kach lewa strona zgadza siê z

praw¹.

Sebastian Koz³owski stawia³

sprawê tak: po to przed³u¿yli-

œmy ¿ywot komisji, by zrobi³a

coœ konkretnego, np. opraco-

wa³a wstêpne wnioski.

Po pó³toragodzinnej dysku-

sji, oprócz  przed³u¿enia dzia-

³ania komisji, rada uchwali³a

wyst¹pienia do prezydenta

miasta o przeprowadzenie kon-

troli za okres II kadencji w za-

kresie inwestycji realizowanych

ze œrodków dzielnicy Targówek

oraz w sprawie budowy base-

nu przy ul. £abiszyñskiej. Za

tymi uchwa³ami g³osowa³o 16

radnych.

Nie wzbudzi³ kontrowersji

projekt uchwa³y, w której radni

wnioskuj¹ przekazanie  z bu-

d¿etu miasta do za³¹cznika bu-

d¿etowego Targówka dotacji na

zadania z zakresu pomocy spo-

³ecznej, realizowane przez or-

ganizacje pozarz¹dowe, dzia-

³aj¹ce w tej dzielnicy. Radny Ja-

cek Pu¿uk by³ jednak sceptycz-

ny: uchwa³a niewiele zmieni;

nie po to prezydent Warszawy

przeniós³ dotacje do kompeten-

cji miasta, by spe³niaæ takie

proœby.

Dyskusjê z udzia³em 9 rad-

nych wywo³a³ projekt uchwa³y,

uznaj¹cej skargê p. M. Wysoc-

kiego za niezasadn¹. Mimo do-

³¹czenia do materia³ów uza-

sadnienia i odpowiedzi na skar-

gê – radni stwierdzali: “za ma³o

wiemy, by wydaæ wyrok (Z. Po-

czesny), “nie wiemy nic o sed-

nie sprawy”. Radnym zale¿a³o

na tym, by poznaæ “dwie stro-

ny medalu”. Na sesjê nie przy-

by³ jednak autor skargi, choæ

zosta³ zaproszony. Po obszer-

nych wyjaœnieniach wiceburmi-

strza Jacka Wojciechowicza

zg³oszono wniosek, by sprawê

przenieœæ na nastêpn¹ sesjê.

Popar³o go jednak tylko 7 rad-

nych, 12 by³o przeciw, 2 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. “Przeciwni”

g³osowali za uchwa³¹. W re-

asumpcji g³osowania uchwa³a

o niezasadnoœci skargi, z przy-

czyn faktycznych i prawnych

zosta³a podjêta 13 g³osami.

Pisemna informacja na temat

strategii promocji dzielnicy wy-

wo³a³a wiele krytycznych uwag

przewodnicz¹cego rady Macie-

ja Œwiderskiego i pytañ do na-

czelnika sekretariatu zarz¹du

Romana Wróbla. Zarzuty doty-

czy³y m.in. braku aktywnoœci w

pozyskiwaniu sponsorów, zbyt

wysokich kwot zaplanowanych

na zdjêcia itp. Wiceburmistrz

Robert Radzik prosi³ o zrozu-

mienie realiów: trudno zachê-

caæ do inwestycji, gdy nie

mamy wp³ywu na inwestycje,

architekturê i wiele innych

spraw; jako dzielnica nie mo-

¿emy pozyskiwaæ pieniêdzy –

musi to przejœæ przez Biuro Pro-

mocji Miasta.

Przyjêta wersja uchwa³y zo-

bowi¹zuje zarz¹d dzielnicy do

przedstawiania radzie do ak-

ceptacji za³o¿eñ strategii pro-

mocji na kolejne lata. Plany pro-

mocji oraz dzia³añ spo³eczno-

oœwiatowo-kulturalnych opinio-

waæ maj¹ komisje rady.

Jak powstaje

bud¿et? (4)

Za³¹czniki dzielnicowe po-

wsta³y w oparciu o sk³adane

przez zarz¹dy dzielnic projek-

ty bud¿etu.

Obecnie Rada m.st. Warsza-

wy analizuje i opiniuje podczas

prac w komisjach merytorycz-

nych przed³o¿ony przez prezy-

denta projekt bud¿etu. Radni

dzielnic wraz z przedstawicie-

lami zarz¹dów uczestnicz¹ w

pracach tych¿e komisji, przed-

stawiaj¹c swoje problemy i

uzasadniaj¹ proponowane

zmiany.

Do czasu uchwalenia

uchwa³y bud¿etowej, nie póŸ-

niej ni¿ do 31 marca roku bu-

d¿etowego, podstaw¹ gospo-

darki finansowej jest projekt

bud¿etu.

Zarz¹dy dzielnic, maj¹ce

uwagi do przed³o¿onych za-

³¹czników proponuj¹ zmiany w

zakresie dochodów lub wydat-

ków, które mog¹ byæ uwzglêd-

nione w autopoprawce do pro-

jektu bud¿etu przed³o¿onego

przez prezydenta Radzie m.st.

Warszawy.

W wyj¹tkowych przypad-

kach dochody i wydatki pañ-

stwa w okresie krótszym ni¿

rok mo¿e okreœliæ ustawa o

prowizorium bud¿etowym. Jej

przyczyn¹ mog¹ byæ problemy

gospodarcze, np. kryzys eko-

nomiczny.

Prowizorium bud¿etowe jest

to krótkookresowy, najczêœciej

kwartalny plan dochodów i wy-

datków bud¿etowych o mniej-

szej szczegó³owoœci.

W przypadku uchwalenia

prowizorium bud¿etu pañstwa

rada j.s.t. na wniosek zarz¹du

mo¿e uchwaliæ prowizorium

bud¿etowe jednostkom samo-

rz¹du terytorialnego na okres

objêty prowizorium bud¿eto-

wym pañstwa.

 Magdalena Kloss-Kowalska

ZARZ¥DZANIE

NIERUCHOMOŒCIAMI

nie. To moje pierwsze negatyw-

ne odczucia. Zgadzam siê z

tym, co mówi³ wiceprezydent

S³awomir Skrzypek: jesteœmy

w amplitudzie pomiêdzy opty-

mizmem a pesymizmem. Ja

raczej patrzê pesymistycznie.

Jest mo¿liwoœæ skorzystania ze

œrodków Unii Europejskiej, ale

– jak na razie – my w dzielni-

cach nic nie wiemy o tym jak,

miasto sto³eczne Warszawa do

tego siê przygotowuje.         K

� zapraszamy do wspó³pracy w zakresie administrowania

       nieruchomoœciami

� pomagamy w przygotowaniu audytu energetycznego

      i pozyskania kredytu na termomodernizacjê

na ¿yczenie przesy³amy folder o naszej firmie

 zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.budner.pl

tel. (22) 622-85-02, fax 625-55-88 kom. 0602-420-272

e-mail: fredyk@budner.pl

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,

W£AŒCICIELE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W koñcowej czêœci sesji na-

czelnik Hanna Stañczak z³o¿y-

³a obszern¹ informacjê o dzia-

³¹j¹cym w ratuszu od 12 stycz-

nia Wydziale Obs³ugi Miesz-

kañców. Wydzia³ jest w struk-

turach Urzêdu Dzielnicy Targó-

wek, równoczeœnie wpisany

jest w struktury Biura Admini-

stracji i Spraw Obywatelskich

Urzêdu m.st. Warszawy. Jest

jednym z 5 dzia³aj¹cych w War-

szawie WOM-ów. Za³atwia

sprawy mieszkañców z wielu

dziedzin takich jak ewidencja

pojazdów, zasoby lokalowe,

gospodarka nieruchomoœciami,

architektura, geodezja, eduka-

cja, kultura, ochrona œrodowi-

ska. Sesja zakoñczy³a siê py-

taniami w wykonaniu rekordzi-

sty w tej dziedzinie Jana Ma-

maja.                                    K

Strony www

e-biznes
Witryna www.exploder.pl to

w³aœciwie niezwykle cenny po-

radnik dla tych, którzy chcieli-

by stworzyæ stronê np. w³asnej

firmy. Stworzyæ w taki sposób,

by czerpaæ wymierne korzyœci

z tej formy promocji. Trzeba

wszak¿e pamiêtaæ o kilku za-

sadach - witryna musi byæ stwo-

rzona w p³atnej domenie, mieæ

w³asn¹, swoist¹  nazwê - naj-

lepiej w stylu www.mojafirma.pl

lub www.mojafirma.com.pl, nie

powinna byæ prze³adowana

grafik¹ (wolno siê wczytuje, a

internauci s¹ niecierpliwi). Przy

jej tworzeniu nale¿y u¿ywaæ

stonowanych kolorów - ostre

denerwuj¹ i rozpraszaj¹, stoso-

waæ tradycyjne czarne czcion-

ki na bia³ym b¹dŸ kremowym

tle, stosowaæ intuicyjne i czytel-

ne dla wszystkich menu, umie-

œciæ stronê we wszystkich mo¿-

liwych wyszukiwarkach, aktuali-

zowaæ jak najczêœciej. Ofero-

wany przez siebie produkt opi-

saæ tak szczegó³owo, by ka¿dy

znalaz³ tê informacjê, na której

mu zale¿y, umieszczaæ zdjêcie

produktu - jeœli to mo¿liwe.

Dbaæ o klienta - odpowiadaæ na

wszystkie jego maile. Jeœli py-

tania siê powtarzaj¹ stworzyæ

tzw. listê FAQ - frequently

asked question, czyli najczê-

œciej zadawanych pytañ.  (egu)

Centrum Pomocy

Spo³ecznej przyjmie

meble, sprzêt AGD

618-14-59

Dom Kultury

„PRAGA”

ul. D¹browszczaków 2

tel. 618 41 51

zaprasza do udzia³u w no-

wych formach pracy:

Pracownia rzeŸby dla dzie-

ci, m³odzie¿y i doros³ych: pi¹tki

godz. 18

 Klub Szachowy -  pierwsze

spotkanie 19 lutego (czwartek)

o godz. 16.30

Dla Seniorów - 24 lutego

(ostatki), o godz. 18 „Wieczór

karnawa³owy” - koncert przebo-

jów operetkowych i musicalo-

wych   pt. „Przetañczyæ ca³¹

noc” - po koncercie zabawa ta-

neczna

Wstêp wolny

Jeszcze

dwa dni
12 lutego (czwartek) godz.

10-15 zajêcia: malowanie na

szkle, plastyka, zabawa z nitk¹,

szachy, ping-pong.

Godz. 13 - pokaz walk rycer-

skich - widowisko „Rycerze kró-

la Warneñczyka”.

13 lutego (pi¹tek) w godz.

10-15 - zajêcia: plastyka, sza-

chy, zabawa w teatr, ping-pong.

Godz. 12 - uroczyste zakoñ-

czenie ferii: konkursy i zabawy

z nagrodami.

Ka¿dy dzieñ zimowy kosztu-

je tylko  2 z³. Zapraszamy dzie-

ci w wieku 6-14 lat.

Prosimy dzieci o przyniesie-

nie butów na zmianê.

Zaprasza Dom Kultury „Za-

cisze” ul. Blokowa 1

Bardzo szkoda, ¿e Stefan

Sosnowski odmówi³ komenta-

rza do zarzutów postawionych

mu w tekœcie „Sumiasty w¹s,

sarmackie obyczaje” (NGP nr

24/25 z 22.12.03). Otrzyma³by

do autoryzacji ca³y tekst i z pew-

noœci¹ zauwa¿y³by b³¹d litero-

wy w cytowanej przez nas wy-

powiedzi Franciszki Chotkow-

skiej. Zdanie „... bo czy¿ mo¿-

na uznaæ za w³asnoœæ dzia³ki

nale¿¹ce do jego stryjów czy

nawet do ojca, który przecie¿

¿yje?” powinno brzmieæ „... bo

czy¿ mo¿na uznaæ za w³asnoœæ

dzia³ki nale¿¹ce do jego stryjów

czy nawet do ojca, który prze-

cie¿ nie ¿yje?” Przepraszamy

za ten b³¹d i prosimy o nieata-

kowanie zañ Bogu ducha win-

nej Franciszki Chotkowskiej, jak

to mia³o miejsce podczas nie-

dawnej rozprawy w s¹dzie kie-

dy to Stefan Sosnowski krzy-

cza³, ¿e pani Franciszka pod-

nosi z grobu jego ojca. Nerwo-

wa atmosfera towarzysz¹ca po-

Sumiasty w¹s (...)

sprostowanie
wstawaniu tekstu, a raczej przy-

krej odmowie komentarza ze

strony Stefana Sosnowskiego

sprawi³a, ¿e w tekœcie znalaz³

siê i inny b³¹d. Pas strefy

ochronnej znajduje siê oczywi-

œcie przy Kanale Markowskim,

nie zaœ ̄ erañskim. Zaintereso-

wanych przepraszamy.

El¿bieta Gutowska

Dyrekcja Szpitala

Praskiego

informuje, ¿e 5 lutego br.

na tablicy og³oszeñ

znajduj¹cej siê w holu

g³ównym szpitala zosta³

wywieszony wykaz nr 1/04

nieruchomoœci

do wynajêcia.

Bli¿sze informacje w

przedmiocie wynajmu

mo¿na uzyskaæ w Biurze

Organizacyjno-Prawnym

(bud. D pok. 7) lub

telefonicznie nr 818-50-61

wewn. 1154 lub 619-19-06
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infolinia 0801-353-303
www.avon.com.pl

konkurs
Piêæ osób, które odpowie 11 lub 12 lutego pod

nr tel. 618-00-80 w godz. 10-14 na dwa pytania:

który dzieñ lutego jest dniem zakochanych

jak nazywa siê proponowana przez Avon

seria na Walentynki

otrzyma od redakcji NGP poni¿szy

zestaw Walentynkowy

(nawil¿aj¹cy ¿el pod prysznic, woda toaletowa,

olejek do masa¿u i krem do r¹k i cia³a)

�

�

AVON

P£YWANIE

dla niemowl¹t

i dzieci do 3 roku
specjalny basen z podgrzewan¹ wod¹

 P³ywalnia „POLONEZ”

ul. £abiszyñska 20

tel. 637-54-67, 0603-200-006, 0608-500-069

www.sportiwakacje.pl

Przypomnijmy - w paŸdzier-

niku i listopadzie ub.r. zagro-

¿ony by³ dalszy byt oddzia³u

ginekologiczno-po³o¿niczego

i noworodków Szpitala Pra-

skiego. W pewnym momencie

nawet ich pracownicy otrzy-

mali wypowiedzenia z pracy

(póŸniej wycofane).

 Przeciwko likwidacji od-

dzia³ów chórem wypowiedzieli

siê: Spo³eczna RadaSzpitala,

Rada Dzielnicy Praga Pó³noc,

Komisja Zdrowia Rady m.st.

Warszawy, która zreszt¹ tu, w

szpitalu przeprowadzi³a swo-

je posiedzenie. Warto podkre-

œliæ, ¿e sprzeciw wobec za-

miaru zamkniêcia oddzia³ów

zjednoczy³ radnych ze skraj-

nie ró¿nych opcji. Zgodnym

chórem wypowiada³ siê Jan

Maria Jackowski z Ligi Pol-

skich Rodzin i radny Andrzej

Golimont z SLD.

W tym równie¿ czasie, z ini-

cjatywy radnej SLD Danuty

Kubiak z Pragi Pó³noc przy

pomocy radnej PiS Hanny

Mocheckiej i z udzia³em re-

dakcji NGP zebraliœmy w ci¹-

gu 10 dni ponad 3,5 tysi¹ca

podpisów mieszkañców prze-

ciwnych zamys³owi zamkniê-

cia oddzia³ow.

Podczas sesji Rady War-

szawy radny Jerzy Œwitalski

z³o¿y³ te podpisy na rêce od-

powiedzialnej wówczas za

sprawy polityki zdrowotnej wi-

ceprezydent Doroty Safjan

wraz z ustn¹ interpelacj¹. Pani

wiceprezydent - te¿ pos³ugu-

j¹c siê argumentami „demo-

grafii” i bliskoœci innych szpi-

tali (wymieni³a Inflanck¹, Ka-

row¹ i ̄ elazn¹ - wszystkie po

lewej stronie Wis³y) pos³u¿y-

³a siê nieprawdziwymi, znacz-

nie zani¿onymi liczbami. To

miêdzy innymi spowodowa³o

z³o¿enie  interpelacji na pi-

œmie na któr¹ odpowiedŸ uzy-

skan¹ dopiero po 3 miesi¹-

cach przytaczamy w ca³oœci.

Pan Jerzy Œwitalski

Radny

Rady m.st. Warszawy

W zwi¹zku z interpelacj¹

Pana Radnego z dnia 27 li-

stopada 2003 r. w sprawie

planowanej likwidacji od-

dzia³ów w Szpitalu Praskim

p.w. Przemienienia Pañskie-

go SPZOZ uprzejmie wyja-

œniam, co nastêpuje.

Oddzia³ dzia³a,

prezydent wyjaœnia
Projekt restrukturyzacji

Szpitala Praskiego SPZOZ

wynika³ z wystêpowania w

Mieœcie okreœlonych tenden-

cji epidemiologicznych i de-

mograficznych. Spadek licz-

by narodzin powoduje, i¿

Szpital udziela coraz mniej-

szej iloœci œwiadczeñ zdro-

wotnych z zakresu gineko-

logii, po³o¿nictwa i neonato-

logii. W konsekwencji pro-

wadzi to do powstania strat

finansowych i zad³u¿ania siê

tej jednostki. Generowane

przez powy¿sze oddzia³y

straty wynosz¹ ok. 100.000

z³ miesiêcznie.

Dotkliwym problemem

jest tak¿e dysponowanie

przez Szpital zdekapitalizo-

wan¹ baz¹ w zakresie nieru-

chomoœci i wyposa¿enia, za-

tem dalsze utrzymywanie w

strukturze jednostki powy¿-

szych oddzia³ów, niesie za

sob¹ ryzyko pogorszenia ja-

koœci udzielanych œwiad-

czeñ.

Tym niemniej jednak, na

skutek stanowisk Rady

Dzielnicy Praga P³n. m. st.

Warszawy oraz Komisji

Zdrowia Rady m. st. Warsza-

wy postanowiono czasowo

od³o¿yæ program restruktu-

ryzacji Szpitala Praskiego,

jednoczeœnie szczegó³owo

monitoruj¹c iloœæ i jakoœæ

udzielanych tam us³ug zdro-

wotnych.

Pragnê jednak¿e zazna-

czyæ, i¿ restrukturyzacja

Szpitala zostanie przepro-

wadzona w sytuacji dalsze-

go utrzymywania niesatys-

fakcjonuj¹cych zjawisk epi-

demiologicznych i demogra-

ficznych, stawiaj¹cych

œwiadczeniodawcê w nieko-

rzystnej sytuacji ekonomicz-

nej.

Prezydent

Miasta Sto³ecznego Warszawy

Lech Kaczyñski

¯aden szpital, ani jego od-

dzia³ nie ma wp³ywu na „epi-

demiologiê i demografiê” jak

s³usznie zauwa¿a Pan Prezy-

dent. Ale - jak radny Œwitalski

podkreœla w z³o¿onej na pi-

œmie interpelacji - chodzi tak-

¿e o oddzia³ ginekologiczny,

który wprawdzie wystêpuje ra-

zem z po³o¿nictwem, ale jego

praca niejednokrotnie nie ma

nic wspólnego z liczb¹ nowo

narodzonych dzieci - aczkol-

wiek z demografi¹ - owszem.

Bo demografia to równie¿ sta-

rzenie siê spo³eczeñstwa. Te

kobiety, które kilkanaœcie lub

kilkadziesi¹t lat temu rodzi³y

dzieci, teraz choruj¹, wyma-

gaj¹ ró¿nego rodzaju opera-

cji, czêsto bardzo powa¿nych,

ratuj¹cych ¿ycie. Jest wiele

przypadków, gdy inne szpita-

le odmawiaj¹ im pomocy. Nie

mo¿emy ich przytaczaæ - obo-

wi¹zuje tajemnica lekarska -

ale mo¿ecie nam Pañstwo

wierzyæ, ¿e takie sytuacje

zdarzaj¹ siê nawet doœæ czê-

sto.

Stwierdzenie, ¿e szpital (i

oddzia³) „generuje” d³ugi choæ

jest prawdziwe, to dotyczy

wszystkich szpitali tzw. miej-
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skich i powiatowych w Polsce.

Jest to problem, którego nie

rozwi¹¿e ani ordynator, ani

dyrektor szpitala, ani chyba

nawet prezydent  miasta.Tak

d³ugo, jak d³ugo chory bêdzie

system, tak d³ugo my - pacjen-

ci - bêdziemy nara¿eni na od-

suwanie od dostêpnoœci po-

mocy.

Nawiasem mówi¹c, oddzia³

ginekologiczno-po³o¿niczy i

noworodków ma podpisany

kontrakt z NFZ na ca³y 2004

r. Jakby wbrew demografii w

styczniu br. urodzi³o siê tu 91

zdrowych dzieci ( w tym sa-

mym okresie rok temu 64), a

na oddziale ginekologii ope-

rowanych by³o w styczniu 25

kobiet. Wszystkie trafi³y tu z

w³asnego wyboru. Czy zatem

nadal ktoœ mo¿e mieæ w¹tpli-

woœci, ¿e oddzia³ musi ist-

nieæ?                                  (T)

Zbli¿a siê Dzieñ Chorych.

Trzeba zachêcaæ innych do

podjêcia s³u¿by mi³oœci wzglê-

dem cierpi¹cych.

Nasz Oœrodek Hospicjum

Domowe w ostatnich miesi¹-

cach w ramach akcji “Pola Na-

dziei” próbuje, miêdzy innymi,

dzieliæ siê naszym doœwiadcze-

niem w pracy z ró¿nymi osoba-

mi cierpi¹cymi.

W niektórych szko³ach odby-

³y siê spotkania i prelekcje dla

Zaraz, zaraz: po pierwsze,

wcale nie taki stary. Miœ Mira¿

urodzi³ siê w Gdañsku 26 lat

temu. Jego towarzyszki: Turnia

i Tatra przysz³y na œwiat w tu-

tejszym ogrodzie zoologicznym,

w sylwestra 1982 r. – mówi dok-

tor Anna Z³amal kieruj¹ca sek-

cj¹ zwierz¹t drapie¿nych w war-

szawskim zoo. Mira¿ i obie nie-

dŸwiedzie bliŸniaczki znalaz³y

swoje miejsce na wybiegu przy

Parku Praskim.

NiedŸwiedzie brunatne s¹ w

Polsce pod ochron¹. Prowa-

dzone w latach dziewiêædzie-

si¹tych badania stwierdzi³y

obecnoœæ oko³o 80 miœków na

terenie naszego kraju (g³ównie

w Bieszczadach). To ogromne

zwierzêta, d³ugoœæ ich cia³a

dochodzi do 2 metrów, poza tym

ciê¿kie (niektóre wa¿¹ prawie

400 kilo) i bardzo niebezpiecz-

ne. Dlatego najlepiej podziwiaæ

je z  du¿ej odleg³oœci, za ogro-

dzeniem. Ale tych warszaw-

skich  nie mo¿emy  teraz ogl¹-

daæ, bo zapad³y w zimowy sen.

Chocia¿...

Nie, nie œpi¹ mocno. ¯yj¹ce

na swobodzie dzikie niedŸwie-

dzie brunatne zapadaj¹ ow-

szem w zimowy sen. Ale te

mieszkaj¹ce w zoo trochê od-

chodz¹ od tych zwyczajów –

opowiada pani doktor. – Nie

œpi¹ s³odko w swoich wy³o¿o-

nych s³om¹ legowiskach. S¹ tyl-

ko mniej g³odne, mniej ruchliwe

i bardziej senne. To, ¿e nie wi-

daæ ich na wybiegu jest spowo-

dowane ich obni¿on¹ aktywno-

œci¹ i niechêci¹ do wychodze-

nia, a nie zimowym letargiem.

Zatem wcale nie musimy cho-

dziæ ko³o nich na palcach.

W naturze rzecz ma siê nie-

co inaczej; ju¿ w listopadzie

misie mówi¹ dobranoc œwiatu.

Przygotowuj¹ sobie gawrê w ja-

skiniach, g¹szczu krzewów lub

miêdzy korzeniami drzew. Na

dwa tygodnie przed snem po-

szcz¹, aby oczyœciæ przewód

pokarmowy. Zim¹ zu¿ywaj¹

w³asne zapasy t³uszczu. Co cie-

kawe, obni¿a siê wtedy tempe-

ratura ich cia³, jednak nie zasy-

piaj¹ tak twardo jak sus³y, które

potrafi¹ ca³kowicie wych³odziæ

swój organizm.

Nie mo¿na te¿ o  pra-

skich misiach powie-

dzieæ, ¿e  teraz g³oduj¹.

Mimo s³abszego apety-

tu ich sto³ówka nadal

jest pe³na. Podjadaj¹

g³ównie warzywa: mar-

chew, ogórki, lubi¹ te¿

jab³ka i  pieczywo. Miê-

so dostaj¹ dwa razy w

tygodniu. Natomiast

ryby znajd¹ siê w ich ja-

d³ospisie dopiero latem.

Kiedy zatem bêdzie-

my je mogli ogl¹daæ w

ca³ej brunatnej krasie?

Zaczn¹ wychodziæ na

dwór dopiero, gdy bê-

dzie cieplej i dzieñ zrobi

siê d³u¿szy. Wtedy na

nowo odzyskaj¹ zainte-

resowanie œwiatem. Ale

najwczeœniej w marcu

lub kwietniu. Wtedy za-

praszamy – mówi pani

Z³amal.

Ludmi³a Milc

Stary niedŸwiedŸ

mocno œpi...

dzieci i m³odzie¿y. By³o to nie

tylko zapoznanie z dzia³aniami

hospicyjnymi, ale zachêta do

tworzenia lub rozwijania grup

charytatywnych w szko³ach.

Czêœciowo siê to uda³o.

Organizujemy tak¿e, kilkugo-

dzinne szkolenia dla ró¿nych

grup. W najbli¿szym czasie – 21

lutego - szkolenie dla studen-

tów oraz na pocz¹tku marca

drugie szkolenie dla m³odzie¿y.

Tradycyjne, w Krynicy Gór-

skiej odby³o siê terapeutyczne

zimowisko dla dzieci osieroco-

nych.

Ks. Andrzej Dziedziul MIC
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Pomó¿

innym

Gdy s¹ na wybiegu najczêœciej

prosz¹ nas o jab³ka


