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SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94
ul. Potocka 14, tel. 833-43-43

• ginekologia
• dermatologia

• neurologia
• okulistyka

• chorób p³uc
• medycyna pracy

Lek. med. Zbigniew CIERPISZ
Dyrektor Lecznicy

Stomatologiczno-Lekarskiej

DEMETER
zaprasza

www.demeter.com.pl    e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA dla doros³ych i dzieci

w pe³nym zakresie - równie¿ IMPLANTY.

  SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE m.in.:

  BADANIA LABORATORYJNE - PE£EN ZAKRES

Wybierz POLSK¥ FIRMÊ Z TRADYCJAMI

�

�

�

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e

� sesje zdjêciowe, portrety, akty

� zdjêcia techniczne, reprodukcje

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:

 komunikacyjne, maj¹tkowe, osobowe, na ¿ycie dla osób

fizycznych i dla firm.

Proponujemy:

Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ.
Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki dla wybranych marek

samochodów.
Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.

PRZEDSTAWICIELSTWO

Warszawa Targówek
ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa

tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 20:00

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

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 6

Przez lata polegamy na na-
szych zmys³ach. Dziêki wzro-
kowi i s³uchowi mo¿emy cie-
szyæ siê ¿yciem wraz ze zna-
jomymi, wspó³pracownikami,
oraz – co najwa¿niejsze – z

Perspektywa lepszego s³yszenia
tymi, których kochamy. Na co
dzieñ nie zastanawiamy siê
nad tym dlaczego widzimy i
s³yszymy. „Gdy tracimy
wzrok, tracimy kontakt z rze-
czami. Trac¹c s³uch, tracimy
kontakt z ludŸmi”. Autork¹ tej
jak¿e trafnej i daj¹cej do my-
œlenia sentencji jest Helen
Keller (1880-1968) - amery-
kañska g³uchoniema i niewi-
doma pisarka, która utraci³a
wzrok i s³uch jako niespe³na
dwuletnie dziecko. Kiedy nie-
dowidzimy z pomoc¹ id¹ nam
okulary. A co pocz¹æ kiedy
wydaje nam siê, ¿e zaczyna-
my gorzej s³yszeæ?

Rugi warszawskie - czytaj na str. 9
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

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

Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

tel. 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

tel. 674-66-06, 674-19-02

Szpital Praski (al. Solidarnoœci 67) zaprasza

na bezp³atne badania profilaktyki onkologicznej

Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego
przeznaczony jest dla osób w wieku 50-65 lat. Informacje i
zapisy w godz. 9-14 pod nr tel. 619-14-94
Program wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy
przeznaczony jest dla kobiet w wieku 30-59 lat. Badania
prowadzone s¹ przez Poradniê dla Kobiet. Informacje i za-
pisy w godz. 9-14 pod nr tel. 818-50-61 wew. 1232
Program wczesnego wykrywania nowotworu gruczo³u kro-
kowego (prostaty). Przeznaczony jest dla mê¿czyzn w wie-
ku 50-69 lat. Badania prowadzone s¹ przez Oddzia³ Urolo-
gii. Informacje i zapisy w godz. 10-13 pod nr tel. 619-15-20

Po raz szósty Fundacja Epi-
skopatu Polski „Dzie³o Nowe-
go Tysi¹clecia”      przyzna³a
nagrody „Totus” zwane katolic-
kim Noblem. Uroczystoœæ od-
by³a siê na Zamku Królewskim
15 paŸdziernika, w przededniu
V Dnia Papieskiego.

Srebrn¹ statuetk¹ „Totus”
i nagrod¹ 50 tys. z³ w kate-
gorii „Promocja cz³owieka,
praca charytatywna i eduka-
cyjno-wychowawcza” kapitu-
³a pod przewodnictwem bp.
Piotra Jareckiego uhonoro-
wa³a Jana Jakuba Wygnañ-
skiego, g³ównego twórcê ru-
chu organizacji pozarz¹do-
wych oraz redakcjê radiowej
mszy œw.., od 25 lat emito-
wanej w Programie I, z ko-
œcio³a Œw. Krzy¿a.

Laureatem nagrody w ka-
tegorii „Osi¹gniêcia w dziedzi-
nie kultury chrzeœcijañskiej”
zosta³ re¿yser Marek Piwow-
ski za film „Oskar”, a wyró¿-
nienia specjalnego – Muzeum
Powstania Warszawskiego.
W ocenie kapitu³y, której prze-
wodniczy³ ks. abp. Józef
¯yciñski, „Oskar” wyra¿a
œwiadectwo ludzkiej dobroci i
chrzeœcijañskiej  nadziei w
obliczu pozornych przegra-
nych. Muzeum Powstania
Warszawskiego uhonorowa-
no za rolê, jak¹ odgrywa dla
ocalenia pamiêci o Powstaniu
i oddanie sprawiedliwoœci
jego bohaterom, za prace na-
ukowe i dokumentacyjne oraz
edukacjê nowych pokoleñ.

Równie¿ w kategorii „Pro-
mowanie nauczania Ojca Œw.
Jana Paw³a II” kapitu³a, pod
przewodnictwem ks. bp. Ta-
deusza Pieronka przyzna³a
dwie nagrody. Indywidualnie
otrzyma³ j¹ o. Jan Góra, do-
minikanin, twórca Ruchu Led-
nickiego, dr teologii, duszpa-
sterz akademicki, autor 16
ksi¹¿ek. Druga nagroda przy-
pad³a „Tygodnikowi Po-
wszechnemu” za kilkudzie-
siêcioletnie prezentowanie
myœli Jana Paw³a II (wcze-

œniej – Karola Wojty³y)  i two-
rzenie pola debaty nad na-
uczaniem papieskim.

W nietypowej formie wyda-
³a werdykt kapitu³a pod prze-
wodnictwem o. Andrzeja Ko-
prowskiego SJ, przyznaj¹ca
nagrody w kategorii „Totus
medialny” dla upamiêtnienia
bp. Jana Chrapka oraz jego
roli w ukazywaniu osoby  i
nauczania Jana Paw³a II w
mediach: s³owami „Szczêœæ
Bo¿e” podziêkowano wszyst-
kim ludziom mediów ogólno-
polskich i lokalnych, publicz-
nych i prywatnych, którzy w
okresie agonii Jana Paw³a II
i ¿a³oby po jego œmierci –
piêknie i skutecznie budowa-
li wspólnotê Polaków.

Rozstrzygniête zosta³y tak-
¿e konkursy, przeprowadzane
przez Fundacjê „Dzie³o Nowe-
go Tysi¹clecia”: czwarty Aka-
demicki Konkurs im. bp. Jana
Chrapka i drugi – o indeks na
studia dziennikarskie oraz o
indeks na studia prawnicze.

Kandydaci musieli byæ tego-
rocznymi maturzystami, za-
mieszkiwaæ na wsi lub w mie-
œcie do 10 tys. mieszkañców,
mieæ œredni¹ ocen nie ni¿sz¹
ni¿ 4,25 oraz dochód na oso-
bê w rodzinie nie wy¿szy od
0,7 najni¿szego wynagrodze-
nia. Kandydaci na dziennika-
rzy obowi¹zani byli tak¿e
przedstawiæ esej nt. „Czy mo¿-
na, a mo¿e trzeba ograniczaæ
swoje marzenia?” oraz repor-
ta¿ „Na podstawie doœwiad-
czeñ osób ze swego œrodowi-
ska ustosunkuj siê do tezy, ¿e
pieni¹dze szczêœcia nie daj¹”.

W wyniku konkursu, indeks
na magisterskie Dzienne Stu-
dium Dziennikarstwa UW
otrzymali: Patrycja Pietrzak,
Daria Wackerman; wieczoro-
we SD: Monika Rybczyñska,
Piotr Zieliñski; na magisterskie
dzienne Studium Polityki Spo-
³ecznej: Katarzyna Puchacz,
Jola Jêdrysek; indeks na Li-
cencjackie Dzienne Studium
Dziennikarstwa UJ: Przemek
Radzyñski, Magdalena Jakub-
czak, Katarzyna Kubiak,
Agnieszka Ca³ek.

Kandydaci na studia praw-
nicze musieli spe³niaæ te
same warunki formalne, na-
pisaæ pracê „Prawo, spra-
wiedliwoœæ i prawda w dzia-
³aniu jednostek i wspólnot”
oraz zdaæ egzamin ustny.
Laureaci studiowaæ bêd¹
prawo na kilku uczelniach:
Tomasz Prorok, Kamila Kie-
pura (Uniwersytet £ódzki);
Ilona Ferens, Agnieszka Wi-
œniewska, Magdalena Sobo-
ciñska, Ewa Seremet, Ma-
³gorzata Wyskiel (Uniwersy-
tet Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego w Warszawie);
Beata Wiercioch, Urszula
Szczerba, Emilia Modzelew-

Totusy i stypendia
ska (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu).

Wœród laureatów obu kon-
kursów zdecydowan¹ prze-
wagê maj¹ dziewczêta (8:2).
Sk¹d taka ró¿nica? „Wybrano
najlepszych – zapewnia ks.
Dariusz Kowalczyk, z-ca prze-
wodnicz¹cego zarz¹du Fun-
dacji „Dzie³o Nowego Tysi¹c-
lecia” - Dziewcz¹t  zg³osi³o siê
trzy razy wiêcej ni¿ ch³opców.
W ma³ych miejscowoœciach
wiêcej dziewcz¹t robi maturê,
wiêcej siê „przebija”.

Stypendia s¹ mo¿liwe dziêki
sponsorom i zbiórkom pieniê¿-

nym, prowadzonym w Dniu Pa-

pieskim. Przyznane kwoty po-

zwalaj¹ na pokrycie czêœci po-

trzeb studenta, by mia³ on za-
chêtê do podejmowania w³a-

snych inicjatyw.                  K.

Robocza czêœæ  XXXVIII
sesji Rady Targówka 13 paŸ-
dziernika zaczê³a siê od zdjê-
cia z porz¹dku obrad propo-
zycji centralizacji zarz¹dzania
obiektami w stolicy: formalnej
likwidacji dzielnicowych OSi-
Rów i utworzenia WOSiRu. O
wycofanie wniosku poprosi³a
jednostka, która go przys³a³a
do zaopiniowania – Biuro Kul-
tury Urzêdu m.st. Warszawy.

Kolejny projekt, przys³any
przez Urz¹d Miasta do zaopi-
niowania, wywo³a³ wiele py-
tañ. Odpowiedzi naczelnika
Wydzia³u Administracyjno-
Gospodarczego Grzegorza
Konopki i burmistrza Romu-
alda Gronkiewicza nie prze-
kona³y wiêkszoœci radnych o
korzyœciach z zawarcia na
okres 3 lat umów dotycz¹-
cych us³ug sprz¹tania i ochro-
ny budynku Urzêdu Dzielni-
cy. Projekt uchwa³y w tej

Od opinii do opinii
sprawie popar³o 8 radnych, 8
by³o przeciw, 2 wstrzyma³o
siê od g³osu.

Po informacji, ¿e projekt
zmiany za³¹cznika dzielnico-
wego do bud¿etu m.st. War-
szawy na rok 2005 zosta³ po-
zytywnie zaopiniowany przez
komisje: bud¿etow¹, inwesty-
cji i ochrony œrodowiska-
uchwa³ê z pozytywn¹ opini¹
podjêto jednomyœlnie, 18 g³o-
sami. Plan dochodów zmniej-
szony zosta³ o 4698 096 z³ (w
dzia³ach: gospodarka miesz-
kaniowa oraz pomoc spo-
³eczna) i zwiêkszony o
7660766 (m.in. dochody uzy-
skane przez zak³ady gospo-
darowania nieruchomoœciami
nr 1 i 2); plan wydatków
zmniejszono o 6049869 i
zwiêkszono o 9012539 z³.

Trudniejszym tematem
okaza³ siê za³¹cznik Dzielni-
cy Targówek do wstêpnego
projektu uchwa³y bud¿etowej
m.st. Warszawy na rok 2006.
Komisje: bud¿etowa, inwe-
stycji i ochrony œrodowiska
jednomyœlnie odrzuci³y za-
proponowany spis zadañ in-
westycyjnych i opowiedzia³y
siê za wersj¹, przes³an¹
wczeœniej do w³adz miasta
przez zarz¹d Targówka. W
projekcie znalaz³a siê tylko
jedna inwestycja, rozpoczy-
nana w roku 2006 – studium
wykonalnoœci Grodziska i
Osady Podgrodowej na Sta-
rym Bródnie.

Alicja ¯ebrowska i Witold
Harasim zwrócili uwagê, ¿e z
roku na rok bud¿et Targówka
siê zmniejsza, Rada Warsza-
wy obcina fundusze na inwe-
stycje. w latach 1998 – 2002
Gmina Targówek z w³asnych
œrodków realizowa³a inwesty-
cje za ok. 60 mln z³. W 2003
r. z postulowanych 45,8 mln
z³ Targówek otrzyma³ 33,3
mln. W latach 2004 – 2005
prezydent i Rada Warszawy
daj¹ mniej ni¿ po³owê tego, o
co prosi³a dzielnica, a ponad-
to w III-IV kwartale  o 37% (w
2005 r. o 50%) wiêcej ni¿ na
pocz¹tku „To nie ma nic
wspólnego z racjonalnym pla-
nowaniem”- te opiniê Witolda
Harasima potwierdzi³y wyja-
œnienia naczelnika Waldema-
ra Mas³owskiego, dotycz¹ce
procedur, zw³aszcza przy in-
westycjach wieloletnich.

Uchwa³ê, pozytywnie opi-
niuj¹c¹ przys³any  ze sto³ecz-
nego ratusza projekt, popar³o
w g³osowaniu 16 radnych, 1
by³ przeciw.

W listopadzie radnych Tar-
gówka czeka powa¿ne za-
danie – zaopiniowanie stra-
tegii rozwoju Warszawy do
roku 2020. Opinia musi po-
wstaæ w ci¹gu 10 dni od
otrzymania projektu. Niedo-
trzymanie terminu bêdzie
potraktowane jako zgoda na
wersjê przygotowan¹ przez
w³adze miasta.                 K.

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

Klub Wolontariatu dzia³aj¹-
cy przy Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej Dzielnicy Targó-
wek m.st. Warszawa ul. Sto-
janowska 12/14 zaprasza
osoby chêtne do pracy

wolontarystycznej z oso-
bami samotnymi, starszy-

mi i niepe³nosprawnymi

oraz dzieæmi, które potrze-
buj¹ pomocy w nauce. Spo-
tkania naszego Klubu odby-
waj¹ siê w ka¿d¹ œrodê w
godz. 11-16 oraz czwartki w
godz. 16.30-18.
Telefon kontaktowy do ko-
ordynatorów ds. wolontaria-
tu: 678-70-65, Ma³gorzata
Kornet kom. 0693-495-694
i Monika Gomo³a kom.
0502-995-862.

W granicach administra-
cyjnych Dzielnicy Targówek
znajduje siê 26 obiektów,
stanowi¹cych Miejsca Pa-
miêci Narodowej. Od wielu
lat lokalne w³adze wykazuj¹
wiele troski i zabiegów, by
miejsca te  utrzymywane
by³y we wzorowym porz¹d-
ku i stanie technicznym. 3
paŸdziernika br. dzielnica
wzbogaci³a siê o tablicê pa-
mi¹tkow¹ ku czci 20. Kreso-
wej Dywizji Pancernej i jed-
nostek wchodz¹cych w jej
sk³ad, bohatersko walcz¹-
cych w obronie pó³nocnych
rubie¿y prawobrze¿nej War-
szawy, Pragi Pó³noc we
wrzeœniu 1939 roku. Tablica
ta po 65 latach oddaje ho³d
¿o³nierzom i dowódcom  jed-
nostek Wojska Polskiego,
które wróg nazwa³ ¯elazn¹
Dywizj¹. 20. Kresowa Dywi-
zja Pancerna  prawie przez
tydzieñ powstrzyma³a atak
zgrupowania uderzeniowego
niemieckiego Wehrmachtu,
w sk³adzie ponad 4 dywizji
(w tym jednej pancernej) pod
M³aw¹, na najkrótszej dro-
dze do Warszawy. Jednostki
wchodz¹ce i podporz¹dko-
wane 20. KDP nie odda³y od
po³owy wrzeœnia nawet me-
tra bronionych pozycji (w³a-
œnie  na tym miejscu stoi te-
raz ratusz Targówka). Na

Cmentarzu Bródnowskim, w
kwaterze ̄ o³nierzy Wrzeœnia
1939 r. spoczywa ponad 500
¿o³nierzy tej Dywizji, pole-
g³ych w toku walk obron-
nych. Mogi³y tych ¿o³nierzy
s¹ miejscem czci i ho³du, od-
dawanego przez œrodowiska
kombatanckie i w³adze dziel-
nicy w ka¿d¹ rocznicê Wrze-
œnia.

13 paŸdziernika, na 38.
sesji Rady Dzielnicy Targó-
wek, mówi³ o tym p³k Cze-
s³aw Lewandowski, prezes
Spo³ecznej Rady Komba-
tanckiej Dzielnicy, reprezen-
tuj¹cej 7 zwi¹zków i stowa-
rzyszeñ kombatanckich.
Wœród obecnych na sali
kombatantów by³o trzech (z

czterech ¿yj¹cych) bohate-
rów walk tej formacji: kpt.
mec. Stanis³aw Œlesiñski,
mjr Sergiusz Grudkowski,
ówczesny kpr. pchor. i pp³k
Ryszard Zysek, ówczesny
kpr. 1 pp obrony Warszawy.

Na wniosek Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej, Rada
Ochrony Pamiêci Walki i Mê-
czeñstwa nada³a Dzielnicy

Targówek z³oty medal Opie-
kuna Miejsc Pamiêci Naro-
dowej, za wzorow¹ opiekê
nad Miejscami Walki i Mê-
czeñstwa, patriotyczny sto-
sunek do dalszej i bli¿szej
przesz³oœci, za troskê w or-
ganizowaniu ze œrodowiska-
mi kombatanckimi patrio-
tycznego wychowania m³o-
dzie¿y, za troskê o œrodowi-
ska kombatanckie.  Odzna-
czenie to p³k. Lewandowski
przekaza³ burmistrzowi Ro-
mualdowi Gronkiewiczowi i
przewodnicz¹cemu rady,
Maciejowi Œwiderskiemu.
Poprosi³ tak¿e o utrwalenie
informacji o dzia³alnoœci ka-
pelana Szarych Szeregów i
Obwodu AK, ks. WoŸniaka,
spoczywaj¹cego na Cmen-
tarzu Bródnowskim.

Medal za pamiêæ

K.
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Zamieszkaj

w willowej okolicy

na Zaciszu

telefony;

(022) 711-09-01

(022) 711-09-02

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

Mirabel Plus Sp. z o.o.

Mysiad³o, ul. Polna 19F

BliŸniak
pow. segmentów
113 i 104 m2

plus poddasze
20 i 26 m2

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

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

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

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 moja stronê

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Zapraszam od 1 wrzeœnia

Gabinet
Logopedyczny

Ewa Bielecka

- terapia wad wymowy
- terapia pedagogiczna

ul. Polnych Kwiatów 54c/3

0509-69-69-81;
499-26-58

www.gabinet-logopedyczny.waw.pl

Od niezwykle mi³ej uroczy-
stoœci rozpoczê³a siê kolejna
sesja Bia³o³êki. Zarz¹d G³ów-
ny Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczpospolitej i By³ych
WiêŸniów Politycznych ude-
korowa³ Odznak¹ za Zas³ugi
dla ZKRPiBWP Ma³gorzatê
Kozie³, naczelnika wydzia³u
kultury i Zygmunta Krupieñ-
czyka, kombatanta, ¿o³nierza
Wileñskiego Zgrupowania
AK. Ma³gorzata Kozie³ od lat
blisko wspó³pracuje ze Spo-
³eczn¹ Rad¹ Kombatanck¹ i
œrodowiskiem kombatanc-
kim. Jak ma³o kto rozumie i
docenia inicjatywy kombatan-
tów, pomaga w rozwi¹zywa-
niu problemów œrodowiska,
wspomaga organizowanie
uroczystoœci wa¿nych dla
polskiej historii. Zygmunt Kru-
pieñczyk jest sekretarzem
bia³o³êckiej Spo³ecznej Rady
Kombatanckiej, pomaga naj-
bardziej potrzebuj¹cym, wi-
dz¹c dobro we wspieraniu in-
nych.

W kolejnym punkcie, ju¿
niemal tradycyjnie, pojawi³a
siê sprawa oczyszczalni
Czajka. Burmistrz Tadeusz
Semetkowski poinformowa³,
¿e miasto w dalszym ci¹gu w
swych planach dotycz¹cych
jej modernizacji nie bierze
pod uwagê postulatów dziel-
nicy. Nie zosta³a wskazana
lokalizacja pod oczyszczalniê
Pancerz - dla lewobrze¿nej
czêœci stolicy, nie uwzglêd-
niono stanowczego „nie” dla
spalarni - pozornie zapis o
tej¿e nie funkcjonuje, ale
pewne elementy ka¿¹ s¹dziæ,
¿e nie odst¹piono od pomy-
s³u. Nie zosta³ rozwi¹zany
problem wyp³ywu œcieków do
Wis³y po bielañskiej stronie,
co spowoduje, ¿e potworne
iloœci odorów - po rozszczel-
nieniu - bêd¹ emitowane po
bia³o³êckiej stronie Wis³y, tu¿
przy du¿ym osiedlu mieszka-
niowym na Obrazkowej. Naj-
lepsz¹ ilustracj¹ braku kon-
kretnych rozwi¹zañ tej kwe-
stii jest wybudowana w po³o-
wie lat 90. przepompownia w
Nowodworach. Sprawa emi-
sji odorów nie zosta³a
uwzglêdniona w projekcie in-
westycji. Efekt - dotkliwy fe-
tor, na tyle dotkliwy, ¿e Woje-
wódzki Inspektorat Sanitarny
stwierdzi³, i¿ MPWiK powin-
no siê zaj¹æ problemem na-
tychmiast. Uchwa³a o przyjê-
ciu negatywnego stanowiska
we wszystkich powy¿szych
kwestiach zosta³a przyjêta
jednog³oœnie.

Opinia rady na temat pro-
jektu za³¹cznika do bud¿etu
dzielnicy na ten rok wskazu-
je na niedobory œrodków na
zadania bie¿¹ce. Niedobór
jest spory - blisko 11 mln z³.
Uruchomiona rezerwa celo-
wa w bud¿ecie miasta nie

XXXV sesja Bia³o³êki

Umieranie inwestycji
zapewni³a œrodków na wyp³a-
ty wynagrodzeñ dla pracow-
ników oœwiaty i odprowadza-
nie od nich sk³adek, a tak¿e
na dotacje do przedszkoli nie-
publicznych. St¹d przeg³oso-
wana propozycja zmian. Dra-
styczne ciêcia œrodków do-
tycz¹ równie¿ projektu bu-
d¿etu na rok 2006. Z 45 mln
na inwestycje pozosta³o 28,8
mln z³. Burmistrz Jerzy Smo-
czyñski z gorycz¹ skonstato-
wa³ - Mo¿emy nie inwesto-

waæ, ale nie mo¿emy zanie-
chaæ budowy gimnazjum przy
Ostródzkiej i przebudowy
szko³y 112. W dyskusji pada-
³y ostre s³owa pod adresem
miasta - znikaj¹ œrodki na in-
westycje, ka¿dego roku coraz
mniej jest pieniêdzy na oœwia-
tê. Radny Andrzej Opolski
mówi³ o powolnym umieraniu
inwestycji. Burmistrz Smo-
czyñski próbowa³ pocieszaæ,
¿e dopóki bud¿et nie jest
uchwalony zwiêkszenia s¹
wci¹¿ mo¿liwe. Powróci³ te-
mat z ostatniej nadzwyczaj-
nej sesji - bia³o³êckie szko³y
lada chwila bêd¹ pêkaæ w
szwach. Jeœli nie rozpocznie
siê niemal natychmiast budo-
wy trzech szkó³ podobnych
do tej przy Strumykowej do
2011 roku zabraknie miejsc
dla ponad 800 dzieci! Na su-
gestie Andrzeja Opolskiego,
¿e szko³y trzeba budowaæ za
skromniejsze œrodki, bur-
mistrz kategorycznie stwier-
dzi³, ¿e na szko³ach nie mo¿-
na oszczêdzaæ, bowiem „ta-
kie s¹ Rzeczypospolite, jakie
m³odzie¿y chowanie”.

Pozytywnie zaopiniowano
projekt uchwa³y miasta zak³a-
daj¹cy likwidacjê oœmiu zak³a-
dów bud¿etowych - w tym Bia-
³o³êckiego Oœrodka Sportu -
pod warunkiem, ¿e mienie
oœrodka zostanie przekazane
bia³o³êckim szko³om. Hala -
szkole przy Strumykowej, bo-
isko BOS - szkole przy Era-
zma, zespó³ boisk i korty przy
Picassa - gimnazjum przy Van
Gogha. Obiekt przy Œwiatowi-
da znajdzie siê pod zarz¹dem
Warszawskiego Oœrodka
Sportu. Radni pytali o reper-
kusje zmiany statusu BOS dla
dzia³alnoœci klubów, o usytu-
owanie prawne p³ywalni i o
w¹tpliwe korzyœci p³yn¹ce z
centralizacji obiektów sporto-

wych. Burmistrz Dariusz
Ostrowski poinformowa³, ¿e
Bia³o³êcki Uczniowski Klub
Sportowy bêdzie dzia³a³ na-
dal, na tych samych zasa-
dach. Nowa sytuacja nie
wp³ynie na dzia³alnoœæ p³y-
walni, a jeœli wp³ynie, to ko-
rzystnie. Ceny biletów zo-
stan¹ ujednolicone w ca³ej
stolicy i maj¹ byæ ni¿sze.
Przekazanie hal sportowych
szko³om sprawi, ¿e po zajê-
ciach dla uczniów mieszkañ-
cy dzielnicy bêd¹ z nich mo-
gli korzystaæ po ni¿szych ce-
nach. Wszyscy pracownicy
pozostan¹ na swoich stano-
wiskach, zmieni siê jedynie
pracodawca. Czy obiekty
BOS zostan¹ przekazane bia-
³o³êckim szko³om? O tym za-

decyduje miasto. Jerzy Smo-
czyñski przypomnia³ - To nie
jest nasza uchwa³a, kultura i
sport zosta³y nam odebrane

trzy lata temu. (...) My prowa-
dzimy szko³y. Nasz warunek
- hale wróc¹ do szkó³, bo to
im powinny s³u¿yæ.

Z jedn¹ uwag¹ przeg³oso-
wano nazewnictwo nowych
ulic. Zaciekawienie radnych
wzbudzi³o nazwisko patrona
jednej z nich - Roman Macie-
jewski. Burmistrz Semetkowski
uspokoi³ i zapewni³, ¿e patron
to wybitny muzyk. Nazwisko
patrona innej ulicy - Marian
Hemar - nie budzi³o w¹tpliwo-
œci. Sympatycznie brzmi¹ ko-
lejne nazwy ulic - Brzozowy
Zagajnik i Wilczej £¹ki.

(egu)
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Zarz¹d zmienia front
Sesja rozpoczê³a siê z

pewnym opóŸnieniem, spo-
wodowanym oczekiwaniem
na radnego Antoniego Jaku-
bowskiego, który jako prze-
wodnicz¹cy komisji inwestycji
i samorz¹du by³ inicjatorem
pomys³u uchwa³y rady dziel-
nicy rekomendowania kapitu-
le wyró¿nieñ „ Zas³u¿ony dla
Warszawy” nazwisk trójki pie-
lêgniarek pracuj¹cych na te-
renie dzielnicy Praga Pó³noc
od wielu lat, jako beneficjen-
tek tego wyró¿nienia. Po do-
tarciu na salê obrad radny
wycofa³ inicjatywê komisji z
powodu braków w uzasadnie-
niu do dalszego przepracowa-
nia i zubo¿y³ tym samym po-
rz¹dek obrad o jeden punkt.

W dalszej czêœci obrad
rada praktycznie jednog³oœnie
podjê³a uchwa³y o wyst¹pie-
niu do Rady Warszawy z
wnioskami o nadanie imienia:

- Zespo³owi Szkó³ Nr 15,
Gimnazjum z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi Nr 58 przy
ulicy Jagielloñskiej 38 - imie-
nia W³adys³awa IV

- Gimnazjum z Oddzia³ami
Integracyjnymi Nr 32 przy uli-
cy Otwockiej 3 - imienia Ada-
ma Asnyka

- Gimnazjum z Oddzia³ami
Integracyjnymi Nr 31 przy uli-
cy Sierakowskiego 9 - imienia
rotmistrza Witolda Pileckiego

Kontrowersje pojawi³y siê
przy opiniach dotycz¹cych
zmian w tegorocznym bud¿e-
cie dzielnicy Praga Pó³noc.
Radna opozycyjnego SLD
Maria Tondera w trakcie prac
nad projektem uchwa³y w ko-
misjach rady nie mog³a poj¹æ,
dlaczego zarz¹d dzielnicy,
zwiêkszaj¹c dochody w³asne
o prawie 180 000 z³otych,
chce jednoczeœnie oddaæ sa-
modzielnie do miasta kwotê
16 400 z³otych, na które nie
znalaz³ tytu³u wykonawczego,

czyli mówi¹c lapidarnie nie ma
pomys³u, na co te pieni¹dze
wydaæ. Po takich zarzutach
reakcja zarz¹du by³a b³yska-
wiczna i jeszcze w trakcje se-
sji pojawi³a siê autopoprawka
do pierwotnej propozycji, w
której zarz¹d nie tylko zrezy-
gnowa³ z pomys³u oddania
œrodków do miasta, ale zapro-
ponowa³ wyst¹pienie o dodat-
kowe pieni¹dze z przeznacze-
niem na potrzeby bibliotek.
Takie podejœcie w pe³ni usa-
tysfakcjonowa³o wszystkich
radnych, którzy solidarnie po-
parli projekt korekty.

Najdziwniejsze rzeczy dzia-
³y siê w trakcie opiniowania
wstêpnego projektu za³¹czni-
ka Dzielnicy Praga Pó³noc do
bud¿etu miasta sto³ecznego
Warszawy na rok 2006. W
tym roku zarz¹d Pragi Pó³noc
(burmistrz z PiS) przeszed³
sam siebie i po raz pierwszy
od pocz¹tku urzêdowania za-
proponowa³ radzie negatyw-
ne zaopiniowanie projektu
prezydenta Lecha Kaczyñ-
skiego - tak¿e PiS, co szero-
ko otwieraj¹c oczy ze zdumie-
nia skwapliwie podchwyci³a
opozycja. Przyczyny takiego
stanowiska by³y dla niej jasne.
Rok 2006 jest rokiem wybor-
czym w samorz¹dzie, a ka¿-
dy rz¹dz¹cy chce siê wykazaæ
przed wyborcami, choæby w
tym jednym roku.

W³adze Warszawy nie u³a-
twi³y sytuacji zarz¹dowi Pragi
Pó³noc, proponuj¹c na rok
2006 bud¿et o 6,5 miliona
mniejszy ni¿ przewidywane
wykonanie w 2005. Zabrak³o-
by w nim na wszystko, przede
wszystkim na wydatki sta³e,
jakie stanowi¹ p³ace, w tym
tak¿e nauczycieli praskich
szkó³, niezbêdne wydatki rze-
czowe, nie mówi¹c ju¿ o re-
montach budynków komunal-
nych i inwestycjach. Takie pro-
pozycje w roku wyborczym nie

mog³y uzyskaæ akceptacji na-
wet rz¹dz¹cej koalicji PO i
PiS, co dobrze rozumia³ bêd¹-
cy ich emanacj¹ zarz¹d dziel-
nicy. Dodatkowo komisja bu-
d¿etu wyst¹pi³a z projektem
zwiêkszenia wydatków na
2006 rok o ponad 1,5 miliona
z³otych z przeznaczeniem na
zakupy pracowni komputero-
wych dla praskich szkó³.

Popieraj¹c projekt uchwa-
³y o negatywnej opinii w spra-
wie bud¿etu w imieniu klubu
radnych SLD jego przewodni-
cz¹ca Maria Tondera zadekla-
rowa³a, i¿ klub radnych SLD
dzielnicy Praga Pó³noc bê-
dzie lobbowa³ na rzecz no-
wych zapisów w bud¿ecie
dzielnicy w klubie radnych
SLD miasta Warszawy.
Chcia³a jednoczeœnie uzy-
skaæ zapewnienie, i¿ zarz¹d
jest w stanie zrealizowaæ
wszystkie dodatkowe zamie-
rzenia, o które wystêpuje,
szczególnie w zakresie re-
montów szkó³. Wywo³a³o to
konsternacjê oraz nerwowe
reakcje burmistrza Sosnow-
skiego, który odpowiada³ tak,
by nie z³o¿yæ ¿adnych wi¹¿¹-
cych deklaracji. Radni koali-
cji PO i PiS deklaracji oddzia-
³ywania na swoich kolegów
radnych miasta nie z³o¿yli, tak
jakby nie wierzyli w mo¿liwoœæ
uzyskania korzystnych roz-
wi¹zañ dla Pragi. Mimo to
wszyscy radni jednog³oœnie
poparli projekt uchwa³y o
negatywnej opinii wobec
propozycji prezydenta War-
szawy w sprawie bud¿etu
dzielnicy Praga Pó³noc na
2006 rok z uwagami zarz¹-
du i poprawk¹ komisji bu-

d¿etu domagaj¹cymi siê w
sumie kwoty o 33 miliony
wiêkszej ni¿ propozycja pre-
zydenta Kaczyñskiego.

Informacja przewodnicz¹-
cej rady o dzia³alnoœci komi-
sji rady i planach pracy na II
pó³rocze nie wzbudzi³a ¿ad-
nych emocji. Rada ponownie
o¿ywi³a siê w trakcie oœwiad-
czeñ, zapytañ i interpelacji,
które zadawali wy³¹cznie rad-
ni SLD pragn¹c siê dowie-
dzieæ, co dzieje siê z od daw-
na zapowiadanymi inwesty-
cjami, jak budowa hali spor-
towej przy Kowieñskiej 12/20,
nadbudowa piêtra w Zespole
Szkó³ przy Jagielloñskiej 7
oraz wnioskami o œrodki z
Unii Europejskiej na rewitali-
zacjê Pragi.  Czêœciowych
odpowiedzi  udzieli³ burmistrz
Sosnowski. Pe³ne, w ci¹gu 14
dni, maj¹ byæ udzielone za-
interesowanym na piœmie.

Informacj¹ o kolejnym po-
siedzeniu w rady, które odbê-
dzie siê 4 listopada w Bazyli-
ce na Kawêczyñskiej, a po-
œwiêcone bêdzie obchodom
rocznicy Rzezi Pragi, prze-
wodnicz¹ca Jarzêbska za-
koñczy³a obrady.          DCh

ODZIE¯ CI¥¯OWA
„Bêdê mam¹”

Borzymowska 43 lok. 8

tel. 0601-440-882

pon.-pt. 10-20,
sob 10-16, nd. 11-15

www.bedemama.com.pl

Parafialny Klub Sportowy AGAPE zaprasza
dzieci i m³odzie¿ do udzia³u w zajêciach sekcji szachowej.

Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody i pi¹tki w godz. 16-18
w parafii Najœwiêtszej Marii Panny Matki Piêknej Mi³oœci

ul. Myœliborska 100.

Radzymiñska 116
tel./fax 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
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PROPONUJE:

- naukê p³ywania dla dzieci,

  m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
  szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê

PONADTO:

- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie

- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
 seniorów

NA MIEJSCU:

- bar, sklep p³ywacki
  i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

NAMYS£OWSKA sp. z o.o.

WARSZAWA,

ul. NAMYS£OWSKA 8

Tel. 619-27-59, 818-83-81

Fax 619-88-08

http:www.naka.waw.pl

BASEN

DLA

KA¯DEGO

818-89-68,
0602-616-877

PRASKA

AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Wyk³ady codziennie

rano i wieczorem

Jazdy szkoleniowe ca³y dzieñ

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

pn-pt: 10-19
sob 8-14

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.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

 W listopadzie 2004 r. tele-
wizyjna „dwójka” wyemitowa-
³a program, bêd¹cy promocj¹
nowej p³yty Stanis³awa Wie-
lanka, barda Warszawy i kon-
tynuatora piosenkarskiej tra-
dycji Grzesiuka. P³yta nosi
tytu³ „City boy”. Tym razem
nie Stanis³aw Wielanek, lecz
Henryk Rejmer, autor 10 z 16
tekstów, w tym tytu³owego
„City boy” bêdzie bohaterem
niniejszego artyku³u. Uwa¿-
nym czytelnikom NGP nazwi-
sko Henryka Rejmera nie po-
winno byæ obce. Jest on au-
torem s³ynnej ju¿ „Ballady o
Bazarze Ró¿yckiego”, cyto-
wanej w moim cyklu poœwiê-
conym folklorowi Pragi. Przy
okazji festynu na Bazarze Ró-
¿yckiego w 2002 r. ballada
wydrukowana zosta³a w jed-
nodniówce „Ró¿yc” wydanej
na tê okazjê.

Zacznijmy jednak¿e od po-
cz¹tku. Henryk Rejmer uro-
dzi³ siê w 1948 r. w Drzewi-
cy ko³o Radomia. W 1977
ukoñczy³ resocjalizacjê na
UW. W swoim bogatym
¿yciorysie, wartym filmu sen-
sacyjnego, by³ m.in. wycho-
wawc¹ w OHP, robotnikiem
budowlanym w Polsce i za-
granic¹, zajmowa³ siê han-
dlem walizkowym w tzw. Kra-
jach Demokracji Ludowej (w
skrócie KDL), a nastêpnie po
1989 r. za³o¿y³ w³asn¹ firmê
importow¹ i w interesach jeŸ-
dzi³ m.in. do Singapuru, Ro-
sji, Turcji, Chin. Obecnie
utrzymuje siê z gry na gie-
³dzie. Od 1990 r. mieszka w
wie¿owcu przy ul. Targowej,
z którego rozci¹ga siê wspa-
nia³y widok nasz¹ Pragê. Z
okna jego mieszkania znaj-
duj¹cego siê na 13 piêtrze
widaæ jak na d³oni Ró¿yca.
Oprócz dzia³alnoœci handlo-
wej Henryk Rejmer para siê
równie¿ poezj¹. W 1999 r.
debiutowa³ w kwartalniku
„Okolica poetów”. Wyda³
zbiory poezji „Przeprosiny z
Bogiem” i „Ucieczka z krainy
lenistwa”. W 2000 r. zg³osi³
kilka swoich wierszy i piose-
nek do drugiej edycji konkur-
su „Ocaliæ od zapomnienia”.
Konkurs poœwiêcony by³ te-
matyce praskiej, a zorgani-
zowany zosta³ przez Agatê

Henryk Rejmer i jego „City boy”
Rymkiewicz, ówczesnego
prezesa Towarzystwa Przy-
jació³ Pragi. W tomie pt. Oca-
liæ Pragê…” opublikowano
osiem jego utworów, w tym
wspomnian¹ „Balladê o Ba-
zarze Ró¿yckiego”. W trak-
cie promocji tego tomu, jako
autor jednego  z zamieszczo-
nych w nim artyku³ów, mia-
³em okazjê poznaæ Henryka
Rejmera osobiœcie.

Meandrami tom „Ocaliæ
Pragê…” znalaz³ siê w rêkach
Stanis³awa Wielanka. Tak
nawi¹za³a siê jego wspó³pra-
ca z Rejmerem, której owo-
cem jest p³yta „City boy”.
PrzejdŸmy obecnie do bar-
dziej szczegó³owego omó-
wienia zawartych na p³ycie, a
napisanych przez Henryka
tekstów.

Ju¿ przy pobie¿nej ich ana-
lizie rzuca siê w oczy znako-
mite wyczucie jêzyka wspó-
³czesnej ulicy warszawskiej.
Wœród œwietnych wzorów
jego twórczoœci mo¿na by
wymieniæ takie tuzy polskiej
piosenki, jak Agnieszka
Osiecka(np. „Ksiê¿yc frajer”),
Wojciech M³ynarski czy Jere-
mi Przybora. Drugi aspekt to
olbrzymi, dodajmy - g³êboko
uczuciowy - ³adunek tematy-
ki miejskiej, a mówi¹c dok³ad-
niej, warszawskiej. Powiedz-
my szczerze, Warszawa
przez d³ugie lata nie by³a spe-
cjalnie ho³ubiona w piosence.
Po „Œnie o Warszawie” Cze-
s³awa Niemena (1966), bo-
daj¿e dopiero pod koniec lat
90. Muniek Staszczyk napisa³
swój przebój pt. „Warszawa”,
œpiewany w ca³ej Polsce. Po
trzecie, autora charakteryzu-
je wielki zmys³ obserwacyjny,
nazwijmy go „socjologiczny”,
dziêki któremu s³uchacz
mo¿e dowiedzieæ siê o „dru-
gim”, podskórnym ¿yciu War-
szawy. Przemiany po 1989 r.
znalaz³y swe odbicie równie¿
w tych sferach. Oddajmy g³os
wybitnemu pisarzowi Marko-
wi Nowakowskiemu, który o
owych przemianach lapidar-
nie, ale jak¿e celnie pisze w
s³owie wstêpnym do albumu
„City boy”: „…szaleñcza go-
r¹czka zdobywania Kasy,
Mamony zestawiona jest kon-
trastowo z t¹ umar³¹, cwa-
niack¹ Warszaw¹ z ballad
Grzesiuka, gdzie by³ honor,
charakternoœæ, istnia³ jakiœ
kodeks moralny, którego dziœ
zabrak³o. Okrutna, bez-
wzglêdna walka o Kasê prze-
s³oni³a wszystko. A oto kim
jest wspó³czesny „City boy”:
City boy, to jest miastowy
ch³opak,
Dresy jak trza i glaca w  s³oñ-
cu lœni,
¯ycie ustawi³ swe na opak,

Po uszy w polskim bagnie tkwi.
Dzisiaj ma dziwki, forsê, dragi,
Bejsbolem przetr¹cony ³eb,
Wóda dodaje mu odwagi,
Gdy noc¹ je z³odziejski chleb.
Szybkie ¿ycie, szybkie dziew-
czyny i.. szybka œmieræ.
W bia³y dzieñ to by³o na Ko-
zielskiej
Szeœæ kulek wzi¹³ z ka³acha
w klatê sw¹,
Na Bródnie pogrzeb mia³
szpanerski,
Ch³opcy z ferajny stali w kr¹g.
Chryzantem, wieñców by³o
dosyæ,
Orkiestra gra³a mu nam ful,
Wiatr œmiechem w brzozach
siê zanosi³,
Gdy œpiewa³ mu koœcielny
chór.

Wspomniany ju¿ Marek
Nowakowski na moje, zada-
ne w czasie jednego ze spo-
tkañ pytanie, jaka jest dzisiej-
sza Warszawa odpowiedzia³
krótko: „Jakaœ taka”. O tej „ja-
koœtakoœci” Henryk Rejmer
pisze w refrenie piosenki pt.
„Moje miasto szemrane War-
szawa”
Moje miasto szemrane -War-
szawa,
Ten haracz œci¹ga, tamten
ograbia.
Tu kwiat bandytów zjecha³ z
obcych stron,
Ju¿ ch³opcy z miasta repetuj¹
broñ.
Tu Mongo³ z Wañk¹ interesy
ma,
A ¿ó³tek kota z ro¿na do bu-
dyniu pcha,
A rynek wci¹¿ dyktuje swoj¹
cenê,
Kulka w kolano, palec w oko,
podpalenie.
Ja siê nie piszê na ten ca³y
obcy ch³am,
Bo honor swój warszawski
mam.

Zjawiskiem nienowym, ale
stanowi¹cym olbrzymi pro-
blem ze wzglêdu na jego ska-
lê jest handel narkotykami.
Tematykê tê znajdziemy w
balladzie pt. „Diler w opa-
³ach”, która oprócz cennych
spostrze¿eñ obyczajowych,
stanowi znakomity przyk³ad
operowania przez autora
wspó³czesnym slangiem i
¿argonem:
Kupe kaski dziœ mi posz³o, a¿
mi w bañce trzeszczy,
Trzech dresiarzy mnie dopa-
d³o, jeden do mnie wrzeszczy.
-Kopsnij d¿ointa, odpal fajê,
albo w nochal zbierzesz.
Nie zd¹¿y³em siê zmiksowaæ
i pod ³awk¹ le¿ê.

Zajrzyjmy wraz  z Henry-
kiem Rejmerem do „Knajpy
trendy”, gdzie tym razem
znajdziemy nagromadzenie
zaœmiecaj¹cych jêzyk polski
amerykanizmów:
W trendy knajpie kirasz dri-
na, jarasz fajê,
Walisz browca, ci¹gniesz
wino, s¹czysz grog,
Did¿ej z lod¿y fajansiarsk¹
muzê daje.
Po co œciemnia? Jak to prze-
cie¿ jego d¿ob.
Ju¿ zadyma, jucha bucha,
glany trzeszcz¹,
Facio z dyni koncertowo ze-
bra³ w nos.

Jakieœ laski nar¹bane kok-
sem wrzeszcz¹,
A za oknem siê przechadza
polska noc.

Obok opisu tych smutnych,
wrêcz tragicznych zjawisk, w
tekstach Henryka Rejmera
znajdziemy nuty g³êboko li-
ryczne. Do tej grupy zaliczyæ
nale¿y: „Moja wizytówka”,
„Tango to ty”, „Warszawa
moja mi³oœæ”, czy „Przechadz-
ka z Chopinem”. Ta ostatnia
szczególnie zachwyca swoim
klimatem i jest ho³dem dla
wielkiego kompozytora:
Gdy po £azienkach w dzieñ
s³oneczny spacerujê,
To lubiê czasem pod Chopi-
na pomnik przyjœæ,
I jakieœ ciep³o i nostalgiê w
sercu czujê,
I jakaœ rzewna nuta w g³owie
mojej brzmi.

Nie sposób pomin¹æ w oma-
wianych tekstach epizodów
praskich. Z Prag¹ Henryk Rej-
mer zwi¹zany jest ju¿ od lat stu-
denckich, gdy zamieszkiwa³ w
akademiku  na ul. Kickiego,
potem na Ró¿ycu trochê han-
dlowa³, a od 1990 r. mieszka
na Pradze. W piosence pt.
„Warszawa moja mi³oœæ” pisze:
Warszawê sw¹ jak kieszeñ
znam,
Na Pradze jeszcze kumpli mam.
Na Ró¿yckiego lubiê przyjœæ,
By tu pod pyzy piwko piæ.

Liryczna nuta brzmi rów-
nie¿ w piosence pt. „W pra-

Charakterystyczny cztero-
piêtrowy dom przy ulicy Ka-
wêczyñskiej podzielony jest
pomiêdzy dwa numery. 4a to
Dom Prowincjalny Zgroma-
dzenia Sióstr Albertynek Po-
s³uguj¹cych Ubogim, przy 4b
mieœci siê Pañstwowy Dom
Pomocy Spo³ecznej im. œw.
Brata Alberta.

Pod 4a oprócz domu za-
konnego swoj¹ siedzibê ma
kuchnia dla ubogich, bezdom-
nych i bezrobotnych. To oni
stoj¹ w kolejce – wyjaœnia mi
siostra, która nie chce ujaw-
niaæ swojego imienia, ale za
to prosi o wspomnienie w ar-
tykule o siostrze Makarii – ona
tu najwiêcej pracuje, jest pie-
lêgniark¹, kuchark¹, rozdzie-
la po¿ywienie – i rzeczywiœcie
siostra Makaria odziana w bia-
³y fartuch krz¹ta siê pomiêdzy
sto³ownikami w jadalni. Sto-
³ówka jest bardzo ciasna,
mo¿e pomieœciæ jednorazowo
tylko 50 osób. Chêtnych do
skorzystania jest o wiele wiê-
cej. Co godzina wchodzi jed-
na grupa. Jest czytanie Pisma
Œwiêtego, modlitwa, posi³ek –
porcja zupy, coœ na deser,
sprz¹tanie i przygotowanie
sto³ówki dla nastêpnych cze-
kaj¹cych u drzwi. Grup jest 5,

Kolejka inna ni¿ wszystkie

skiej kafejce „Pod Fregat¹”:
W praskiej kafejce „Pod Fre-
gat¹”,
Gdzie barman mia³ czerwo-
ny nos,
Kocha³em ciebie nie wiem,
za co,
I w bzach za oknem styg³a noc.
W praskiej kafejce „Pod Fre-
gat¹”
Skrzypek do rana tanga gra³,
A kelner by³ pod dobr¹ dat¹
I bia³e wino w szklanki la³.

W krótkim artykule nie spo-
sób poruszyæ wszystkich w¹t-
ków twórczoœci Henryka Rej-
mera. Swoje poletko do pra-
cy badawczej mog¹ znaleŸæ
tu filolodzy, etnografowie, so-
cjolodzy, varsavianiœci. Jego
piosenki to niezwykle wnikli-
wy, choæ czasem bolesny opis
Warszawy pocz¹tku XXI w.

Trudno nie podkreœliæ tu
sprawy zasadniczej, tzn. zna-
komitej muzyki Stanis³awa
Wielanka. W moim g³êbokim
przekonaniu p³yta „City boy”
skazana jest na sukces. Z
bezpoœredniej rozmowy  z
Henrykiem Rejmerem dowie-
dzia³em siê, ¿e przekaza³ on
Staœkowi kolejne swoje teksty.
Tandemowi Wielanek-Rejmer
¿yczymy powodzenia.

Tom „Ocaliæ Pragê…” mo¿-
na jeszcze kupiæ w Domu
Kultury „Praga” przy ul. D¹-
browszczaków 2 w pokoju
dyr. Agaty Rymkiewicz od
pn..-pt. w godz 8-16, lub w
czasie dy¿urów TPP pod tym
samym adresem w œrody w
godz.12-15.

P³yta „City boy” dostêpna
jest we wszystkich Empikach.
Tadeusz Czarnecki- Babicki

DORADCA PODATKOWY
Katarzyna Fija³

licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych

ul. Mehoffera 26 paw. 4

676-84-93
0501-139-314
TARCHOMIN

WESELA,
PRZYJÊCIA

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

Gwarna grupa ludzi stoj¹ca wzd³u¿ ceglanej œciany bu-
dynku. Kilkadziesi¹t kobiet i mê¿czyzn, starszych i w œred-
nim wieku. Pytam ostatniego w kolejce, postawnego je-
gomoœcia: za czym ta kolejka. Do sióstr, po suchy pro-
wiant – odpowiada.

czasem 4. Gdy nie ma zupy,
rozdawany jest suchy pro-
wiant – sery, makaron, ry¿,
mleko. ¯ywnoœæ pochodzi z
ró¿nych Ÿróde³: z Urzêdu Mia-
sta, Urzêdu Wojewody, z
Agencji Banku Rolnego, z
ofiar indywidualnych wp³ywa-
j¹cych na konto, czasem któ-
ryœ z kupców przyniesie coœ z
bazarku dzia³aj¹cego po s¹-
siedzku.

Jednak myli siê ten, kto my-
œli, ¿e wszystko tu podaje siê
na tacy – mówi siostra, opro-
wadzaj¹c mnie po kuchni. Wy-
brane osoby z kolejki pomagaj¹
przy przygotowaniu posi³ków,
przy sprz¹taniu, dŸwigaj¹ zaku-
py, bo s¹ pewne artyku³y, które
sami musimy kupiæ – np. ma-
s³o czy herbatê, i wykonuj¹
inne ciê¿kie prace.

Na pytanie, czy zna wszyst-
kich z kolejki, siostra siê uœmie-
cha. Znamy ich po imieniu,
chocia¿ nie wymagamy doku-
mentów przy wejœciu – mówi
– zreszt¹ wielu z nich pogubi-
³o dokumenty. To¿samoœæ jest
potrzebna dopiero przy zapi-
sach na paczki œwi¹teczne. Ale
i tak siê zdarza, ¿e po¿yczaj¹
sobie wzajemnie dowody.

Moja rozmówczyni jest
jedn¹ z dwóch sióstr emery-

tek kieruj¹cych kuchni¹ i sto-
³ówk¹. Zgodnie z charyzma-
tem, Albertynki s³u¿¹ Chrystu-
sowi w bliŸnich, zw³aszcza w
najbiedniejszych. Z obrazu w
przedsionku nad wszystkim
czuwa œw. Brat Albert, za³o-
¿yciel zakonu, który mawia³:
Powinno siê byæ dobrym jak
chleb. Wychodz¹c do ubogich
zawsze mia³ w kieszeni krom-
kê chleba.

Pozosta³e siostry, m³odsze
wiekiem, pracuj¹ w s¹siednim
Pañstwowym Domu Opieki
Spo³ecznej jako wykwalifiko-
wana kadra pielêgniarska
oraz w administracji. Opiekuj¹
siê przede wszystkim starszy-
mi, przewa¿nie w wieku eme-
rytalnym, kobietami, czasem
bardzo chorymi. W holu na
œcianie umieszczona jest ta-
blica ze spisem wszystkich
mieszkanek – osza³amiaj¹-
ce… ponad sto nazwisk.

Adam Praski
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Publikacje ksi¹¿kowe doty-
cz¹ce Pragi s¹ niezmiernie
rzadkie, dlatego wydanie albu-
mu poœwiêconemu tej dzielni-
cy zas³uguje na tym wiêksze
podkreœlenie i uznanie.

Oto nak³adem bydgoskiego
wydawnictwa Studio Plus,
specjalizuj¹cego siê w wy-
dawnictwach albumowych po-
œwiêconych g³ównie polskim
miastom, ukaza³ siê w³aœnie
album prezentuj¹cy historiê i
dzieñ wspó³czesny koœcio³ów
tworz¹cych sieæ warszaw-
skich dekanatów Diecezji
Warszawsko-Praskiej.

We wstêpie do albumu czy-
tamy: „W Polsce koœcio³y

Praska biblioteczka

Koœcio³y Diecezji Warszawsko-Praskiej
wspó³tworzy³y historiê i oca-

la³y j¹ od zapomnienia. Wie-
le praskich œwi¹tyñ to koœcio-

³y-pomniki, milcz¹cy œwiadko-
wie najwspanialszych mo-

mentów w historii, staro¿yt-

nych narodowych pami¹tek.”
Opracowanie, którego wspó-
³wydawc¹ jest Zarz¹d G³ów-
ny Towarzystwa Przyjació³
Warszawy, zawiera opis 55
œwi¹tyñ rzymsko-katolickich
nale¿¹cych do dekanatów
praskiego, aniñskiego, bród-
nowskiego, grochowskiego,
rembertowskiego i tarchomiñ-
skiego diecezji. Obszar tych
szeœciu dekanatów pokrywa
siê w wiêkszoœci z terenem
prawobrze¿nej Warszawy,
choæ s¹ i wyj¹tki, jak choæby
przypadek nale¿¹cego do
dekanatu tarchomiñskiego
barokowego koœcio³a p.w.
Niepokalanego Poczêcia
NMP w podwarszawskim
Nieporêcie.

G³ównym zadaniem ka¿-
dego albumu jest prezentacja
tematu poprzez profesjonal-
nie wykonane zdjêcia. W
omawianej publikacji strona

tekstowa wydaje siê mieæ
przewagê. Teksty pióra
Agnieszki Marii Wygody ilu-
strowane s¹ licznymi fotogra-
fiami autorstwa Wojciecha
Zdunka, ukazuj¹cymi elewa-
cje, wnêtrza i warte uwagi
elementy wyposa¿enia ko-
œcio³ów. Zdjêcia wykonano w
sposób profesjonalny, lecz s¹
one wy³¹cznie uzupe³nieniem
tekstu i nie maj¹ indywidual-
nych cech artystycznych.
Dziêki temu silnie rozbudo-
wana jest informacyjna stro-
na ksi¹¿ki, gdy¿ przegl¹daj¹c
jej karty „bez ruszania siê z
miejsca” poznajemy historiê
i dzieñ wspó³czesny praskich
œwi¹tyñ, na zdjêciach ogl¹da-
my ich architekturê i wystrój.
Wa¿n¹ cech¹ albumu, zwiêk-
szaj¹c¹ grono odbiorców i
podnosz¹c¹ wartoœæ ca³oœci
publikacji, jest dwujêzycz-
noœæ tekstu, gdy¿ polskiemu
opisowi towarzyszy angielski
przek³ad. Ksi¹¿ka licz¹ca 170
stron zawiera na koñcu rów-
nie¿ u¿yteczny spis wszyst-
kich opisanych koœcio³ów
wraz z podanym dla ka¿de-
go z nich porz¹dkiem Mszy
Œwiêtych.

Przy lekturze tej wartoœcio-
wej pozycji mo¿na jednak od-
nieœæ wra¿enie, ¿e najstar-
szym i najwa¿niejszym œwi¹-
tyniom diecezji poœwiêcono w
warstwie tekstowej zbyt ma³o
miejsca. Ich historyczny opis
móg³by byæ choæ odrobinê
bogatszy, tak jak zas³uguj¹ na
to ich barwne dzieje. Jak naj-
bardziej zrozumia³ym jest to,
¿e wœród wielu ciekawych in-
formacji, musz¹ znaleŸæ siê
tak¿e pewne nieœcis³oœci,
lecz ju¿ powa¿nym b³êdem,
powtarzanym w publikacji,
jest stwierdzenie, ¿e Praga
sta³a siê dzielnic¹ Warszawy
w XX wieku, a nie w 1791
roku na mocy ustawy o mia-
stach, któr¹ przyj¹³ Sejm
Czteroletni.

Album „Koœcio³y Diecezji
Warszawsko-Praskiej” nie jest
dostêpny w ksiêgarniach, lecz
jedynie w przykoœcielnych
sklepikach z dewocjonaliami
i ksi¹¿kami religijnymi. Zama-
wiaæ mo¿na go równie¿ u wy-
dawcy. Z informacji, jakie do
mnie dotar³y, wynika równie¿,
¿e cena publikacji ró¿ni siê w
zale¿noœci od miejsca, gdzie
j¹ nabywamy i w przykoœciel-
nych sklepikach wynosi od 50
do nawet 63 z³.

Micha³ Pilich

Czy pamiêtacie Pañstwo
film „Zakonnica w przebraniu”
i s³ynne brawurowe wykona-
nie „Oh, happy day”? Przy-
znam, ¿e nie wiem, co takie-
go ma w sobie muzyka go-
spel, wywodz¹ca siê od ame-
rykañskich Murzynów-nie-
wolników, ciê¿ko pracuj¹cych
na plantacjach, ¿e przyci¹ga
rzesze amatorów wspólnego
œpiewania, ¿e wywo³uje ra-
doœæ, niesamowity entu-
zjazm, ¿ar, autentycznie po-
trafi porwaæ ludzi w ka¿dym
wieku? Mo¿e to sprawa ryt-
mu, mo¿e specyficznej har-
monii, a mo¿e wreszcie kwe-
stia treœci i przes³ania?

Gospel to nic innego jak
wyœpiewywana niezwykle
ekspresyjnie, z wielkim
³adunkiem emocjonalnym
Ewangelia Nadziei. Niemal
ka¿da pieœñ tego gatunku
odwo³uje siê do Biblii – opo-
wiada lub komentuje konkret-
ne wydarzenia czy przypo-
wieœci. I niesie bardzo wy-
raŸn¹, buduj¹c¹ naukê: ¿ycie
to wielki skarb, nale¿y je do-
brze wykorzystaæ, niezale¿-
nie od przeciwnoœci i trudów,
zawsze mo¿na liczyæ na po-
moc Jezusa. Gospel anga¿u-
je ca³ego cz³owieka: bardzo
istotne s¹ wykonywane gesty,
taniec, elementy akustyczne
– pstrykanie, klaskanie… Si³a
gatunku tkwi chyba tak¿e w
genezie – pierwsze pieœni
tworzyli ludzie cierpi¹cy, z
wiary i wielkiej potrzeby ser-
ca, ku pocieszeniu.

Aby posmakowaæ w owej
przemieniaj¹cej cz³owieka
muzyce, nale¿y odwiedziæ
Dom Kultury „Œwit” w nie-
dzielê, 30 paŸdziernika o
godz. 19. Tego dnia wyst¹pi
tam jeden z najbardziej cenio-
nych wykonawców gatunku,
czarnoskóry muzyk, oryginal-
ny baryton – Mister Blaiz z
Francji. Twierdzi, ¿e gospel
jest odpowiedzi¹ na problemy
i trudnoœci dzisiejszego œwia-
ta. Przemierzy³ niemal ca³¹
Europê, aby „do³adowaæ aku-

Zaduszki gospel
mulatory tych, którzy w¹tpi¹,
boj¹ siê i cierpi¹… i zanieœæ
im przes³anie nadziei”. Jest
jednym z najbardziej cenio-
nych znawców tradycyjnego
gospel, którym zajmuje siê od
1982 r. Systematycznie
wspó³pracuje z francusk¹ te-
lewizj¹ i artystami tej miary co
Celine Dion. Obecnie wyk³a-
da na uniwersytecie w Pary-
¿u. Do Polski przyjedzie ju¿
po raz drugi.

Ostatnio goœci³ w Warsza-
wie w kwietniu br. na specjal-
ne zaproszenie Avetek. 15 IV
dedykowa³ specjalny koncert
pamiêci Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II Wielkiego. Taki po-

mys³ uczczenia Papie¿a-Po-
laka pochodzi³ od g³ównego
wykonawcy, który – notabe-
ne – jest protestantem. Dwa
dni wczeœniej Blaiz poprowa-
dzi³ dwudniowe warsztaty, w
których oprócz chórów Ave-
ci¹tek, Avetek, Ave Men i
Gold Old Ave wziê³o udzia³
kilkadziesi¹t osób nie zrze-
szonych w Muzycznej Rodzi-
nie Ave. Ich uczestnicy stwo-
rzyli na potrzeby koncertu 80-
osobowy chór gospel i w
œwietnym stylu zaprezento-
wali piêæ utworów. Ca³oœæ
wypad³a imponuj¹co! Feno-
menalne, ¿e ludzie w ró¿nym
wieku: od 8 po 70-latków i
ró¿nych specjalnoœci: od
œpiewaków filharmonii po zu-
pe³nych amatorów, potrafili
szybko i skutecznie przyswo-
iæ (bez nut i tekstów) anglo-
jêzyczne pieœni, co wiêcej,
stworzyli prawdziwie zgrany
zespó³, nie tylko poprawnie
wykonuj¹cy partie muzyczne,
ale autentycznie rozradowa-
ny, porwany i zjednoczony
œpiewem. Trzeba by³o wi-
dzieæ tych roztañczonych,
klaszcz¹cych, prze¿ywaj¹-
cych wielkie uniesienia œpie-
waków-zwyk³ych ludzi.

Zreszt¹ ca³y koncert – kil-
kanaœcie pieœni spirituals za-
prezentowa³ duet Blaiz            i
towarzysz¹ca mu wokalistka
Noel - spotka³ siê z entuzja-
stycznym wprost przyjêciem
publiki. Po ostatnim utworze,
notabene w³aœnie „Oh, happy
day”, d³ugo rozlega³y siê bra-
wa, a publicznoœæ nie chcia³a
wyjœæ z sali i pod egid¹ pro-
wadz¹cego koncert skando-
wa³a po francusku: „Œwietnie
œpiewasz!” Nic dziwnego, Bla-
iz to nie tylko znakomity soli-
sta, profesjonalista w pe³nym
tego s³owa znaczeniu, ale
równie¿ cz³owiek z wielk¹
charyzm¹, o wielkich talen-
tach aktorskich, œwietnie ko-
munikuj¹cy siê z publik¹!
Jego koncert to coœ wiêcej ni¿
muzyka - to prawdziwe prze-
s³anie: radoœci, nadziei, mi³o-
œci, jednoœci i wiary. Bardzo
autentyczne i sugestywne!

Kwietniowy koncert udo-
wodni³, ¿e gospel potrafi jed-
noczyæ ludzi. I chyba
o tworzenie w³aœnie takiej at-
mosfery miêdzy ludŸmi ró¿-
nych narodów, ras, wyznañ,
upodobañ… chodzi³o Wielkie-
mu Patronowi, który w encykli-
ce „Ut unum sint” napisa³: „Ce-
lem kontaktów miêdzy chrze-
œcijanami nie jest tylko wza-
jemne poznanie siê, wspólna
modlitwa i dialog. Przewiduj¹
one i domagaj¹ siê podjêcia
ju¿ od tej chwili wszelkiej mo¿-
liwej wspó³pracy praktycznej
na ró¿nych p³aszczyznach:
duszpasterskiej, kulturowej,
spo³ecznej…”.

Ponowna okazja do eks-
plozji autentycznej radoœci ju¿
30 paŸdziernika! Tym razem
koncert bêdzie mia³ charak-
ter zaduszkowy, nie zabrak-
nie wiêc z pewnoœci¹ s³ynne-
go „Gdy œwiêci swój
opuszcz¹ grób…” Warto w
tym kontekœcie pamiêtaæ, ¿e
pierwsze dni listopada to nie
tylko czas smutnej refleksji o
przemijaniu, ale tak¿e na-
dzieja lepszej, wiecznej rze-
czywistoœci; dzieñ wesela z
wielkiej rzeszy œwiêtych i b³o-
gos³awionych – a wiêc wiecz-
nie szczêœliwych! Zaintereso-
wani bêd¹ mogli równie¿ sta-
n¹æ na scenie obok mistrza
Blaiza (po uprzednim krótkim
przygotowaniu). Szczegó³o-
we informacje o koncercie i
warsztatach oraz zapisy w
sekretariacie DK Œwit.

Bart³omiej W³odkowski

ul. Mehoffera 26 paw. 4
TARCHOMIN

NOWA ODZIE¯

MARKOWYCH FIRM

BARDZO ATRAKCYJN
E C

EN
Y!

koñcówki serii

Ludzie z dawien dawna
wierzyli w moc swoich zma-
r³ych przodków. Ufali, ¿e ci
otocz¹ ich opiek¹ tutaj na
ziemi lub bêd¹ im s³u¿yæ
pomoc¹ w zaœwiatach. Od
najdawniejszych czasów
wierzono w nieœmiertelnoœæ
duszy, w ¿ycie pozagrobo-
we i tajemn¹ ³¹cznoœæ
œwiata ¿ywych i umar³ych.
Dlatego te¿ tak istotne by³o
miejsce pochówku rodziny
i bliskich.

To chrzeœcijañstwo wpro-
wadzi³o zwyczaj chowania
zw³ok na poœwiêconej ziemi
przylegaj¹cej do koœcio³a.
Dziœ nie wyobra¿amy sobie,
¿e mo¿e byæ inaczej. Tym-
czasem, przed wiekami,
cmentarzem naszych prapra-
dziadów by³y polany w lesie,
pagórki i pola.

Obecnie natomiast, w nie-
których czêœciach œwiata
sk³adanie zmar³ych w ziemi
jest wrêcz zabronione. Tak
zdarza siê np. w Tybecie.
Choæ nam wydaje siê to nie-
prawdopodobne, Tybetañ-
czycy cia³a swoich bliskich
zostawiaj¹ wysoko w górach,
bez ¿adnej ochrony.

Listopadowy czas
W krajach muzu³mañskich

z kolei do pogrzebu nie u¿y-
wa siê trumien. Zmar³y owi-
jany jest w ca³un i uk³adany
na prawym boku, twarz¹ w
stronê Mekki. Znamienne,
¿e w uroczystoœciach nie
mog¹ braæ udzia³u kobiety,
nawet ¿ona zmar³ego. Dla
niej ¿a³oba trwa kilka miesiê-
cy; przez ten czas nie powin-
na w ogóle wychodziæ za
próg domu.

Wszechobecne w naszej
kulturze znicze s¹ wœród mu-
zu³manów zupe³nie niezna-
ne. Na cmentarzach ¿ydow-
skich natomiast nie zobaczy-
my w ogóle kwiatów. Trady-
cyjny grób czêsto ob³o¿ony
jest kamieniami, jako pozo-
sta³oœæ staro¿ytnego oby-
czaju, kiedy miejsce po-
chówku w ten sposób zabez-
pieczano przed dzikimi zwie-
rzêtami.

Dawny zwyczaj sati, czyli
palenia wdów na stosach
¿a³obnych ich mê¿ów, zosta³
prawnie zakazany w 1829 r.
Ale w Indiach, w godzinie
œmierci, dalej p³onie ogieñ.
Cia³a zmar³ych wyznawców
hinduizmu s¹ palone, a ich

prochy rozsypuje siê nad
œwiêt¹ rzek¹. Cmentarzem
dla hinduistów jest bowiem
Ganges.

W ka¿dym zak¹tku œwia-
ta inaczej czci siê swoich
zmar³ych. Muzu³manie sta-
wiaj¹ na grobach czarki z
wod¹ dla duchów, Chiñczy-
cy maj¹ domowe o³tarzyki,
my 1 listopada zapalamy
œwiate³ka. Ale to nie rytua³y
s¹ najbardziej istotne. Naj-
wa¿niejsza jest pamiêæ o
tych, co odeszli. Pamiêæ,
która trwa d³u¿ej ni¿ ten li-
stopadowy dzieñ.

Ludmi³a Milc

Z.P.U.H. Edyta

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

W-wa, ul. Kondratowicza 4

(bazar, pawilon 24)

pomiar, porada, wycena - gratis!

OKNA I DRZWI

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

7 Oddzia³ ul. Kondratowicza 18, tel. 33-11-600, 33-11-609

30 Oddzia³ ul. Ksi¹¿kowa 9 tel. 889-49-96, 889-49-99
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Perspektywa lepszego s³yszenia
Niektóre osoby rodz¹ siê z

uszkodzonym s³uchem, pod-
czas gdy u innych przyczyn¹
mo¿e byæ choroba ucha lub
ha³aœliwe otoczenie w pracy.
Jednak wiêkszoœæ ubytków
s³uchu u doros³ych wynika z
naturalnego procesu starze-
nia siê – przez lata fragmen-
ty delikatnych mechanizmów
mog¹ siê uszkodziæ lub po
prostu zu¿yæ.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ i s¹ indywidu-
alne u ka¿dej osoby. Wiêk-
szoœæ z nich mo¿e zostaæ
skorygowana dziêki nosze-
niu aparatów s³uchowych.
Lepsze s³yszenie oznacza
poprawê jakoœci ¿ycia za-
równo samego zaintereso-
wanego jak i jego najbli¿-
szych. Typowym przyk³a-

dem jest bardzo g³oœne ogl¹-
danie telewizji przez osoby
niedos³ysz¹ce, które powo-
duje mniejszy komfort s³y-
szenia przez innych. Wybór
konkretnego typu aparatu w
znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale
tak¿e od osobistych prefe-
rencji pacjenta i jego trybu
¿ycia. W ka¿dym przypadku
specjalista zaproponuje naj-
lepsze rozwi¹zanie i pomo-
¿e dokonaæ najlepszego
wyboru.

„W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zainte-
resowanie pacjentów naszy-
mi us³ugami. Noszenie no-
woczesnego, miniaturowe-
go aparatu s³uchowego nie
jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy
20 lat temu, a jako najczêst-
sze przyczyny dyskomfortu
pacjenci wskazuj¹ trudnoœci
w komunikowaniu siê z ro-
dzin¹ i znajomymi. Nowo-
czesne technologie nie omi-
nê³y aparatów s³uchowych,
które wyposa¿one s¹ w bar-
dzo szybkie procesory po-
trafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem
prawdziwe cuda” – mówi
pan Marek Zgutka, dyplo-
mowany audioprotetyk z fir-
my FONIKON, która specja-

dokoñczenie na str. 1 lizuje siê w niesieniu pomo-
cy osobom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ we
wrzeœniu promocj¹ pracowni-
cy gabinetu audioprotetycz-
nego firmy FONIKON miesz-
cz¹cego siê przy zbiegu uli-
cy Kondratowicza 37 zapra-
szaj¹ wszystkie chêtne oso-

by na bezp³atne badania

s³uchu. Poza zbadaniem s³u-
chu pacjenci mog¹ tak¿e nie-
odp³atnie zasiêgn¹æ fachowej
porady i przymierzyæ aparat
s³uchowy. Przy zakupie po-
mocy s³uchowych istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji Narodowego Fundu-
szu Zdrowia oraz dofinanso-
wania przez Powiatowe Cen-
tra Pomocy Rodzinie. Gabi-
net czynny jest codziennie od
poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach 10.00–17.30, tel.

353-06-20.

Zapraszamy tak¿e do na-
szych oddzia³ów:

Warszawa-Mokotów,

ul. D¹browskiego 16,

tel. 498-75-40

i Warszawa-Wawer,

ul. Br. Czecha 39,

tel. 353-42-50

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

Bioenergoterapeutka –
pani Maria swój niezwyk³y dar
odkry³a w 1991 roku. Od tam-
tej pory postanowi³a dosko-
naliæ swoje umiejetnoœci,
ukoñczy³a specjalistyczne
kursy i pomaga ludziom. Pani
Maria posiada nie tylko umie-
jêtnoœæ leczenia za pomoc¹
bioenergii, ale i tak¿e niezwy-
k³y dar jasnowidzenia, który

Gdy medycyna jest bezradna

Odwiedzi³am niedawno
pracowniê jubilersk¹ przy uli-
cy Jagielloñskiej 1 aby do-
wiedzieæ siê o koszt kilku
przeróbek. Mam miêdzy inny-
mi stare kolczyki, pamiêtaj¹-
ce czasy caratu, w których
trzeba wymieniæ per³y. Spo-
dziewa³am siê us³yszeæ wy-
sok¹ cenê, na zap³acenie
której nie bêdzie mnie staæ.

Pani zada³a mi kilka pytañ,
aby upewniæ siê, ¿e dobrze
rozumie moje potrzeby. Na-
stêpnie uprzejmie, nienatar-
czywie i - co wa¿ne - rzeczo-
wo wyjaœni³a wszystkie mo¿-
liwoœci wykonania us³ugi.
Stara³a siê przy tym wybraæ
wariant dostosowany do mo-
ich skromnych mo¿liwoœci fi-
nansowych. Okaza³o siê, ¿e
per³y w moich ulubionych  kol-
czykach, mogê wymieniæ ju¿
za 60 z³otych.

Spokój i fachowoœæ prowa-
dzonej rozmowy bardzo po-

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

List do redakcji

PTTK Oddzia³ Sto³eczny im. Aleksandra Janowskiego przyjmuje zg³oszenia kandyda-
tów na: demonstratora narciarskiego (wiek 12-16 lat), pomocnika instruktora narciarskiego
(do 30 lat) i przewodnika turystyki narciarskiej (do 45 lat). Chêtnych zapraszamy w ponie-
dzia³ki w godzinach 17-18 na ul. Podwale 23. Organizujemy zgrupowania narciarsko-pie-
sze, na pogórzu karkonowskim i w górach Izerskich (polskich i czeskich).

Wspó³organizujemy udzia³ chêtnych w rajdach narciarskich i zawodach (Bieg Piastów)
oraz miêdzynarodowym rajdzie pieszym „3 dni – 3 wêdrówki” 21-23 kwietnia 2006.

Organizujemy wycieczki narciarsko-piesze i spacery nordyckie w okolicach Warszawy.
Zapraszamy 19 listopada na spacer nordycki (z kijami) dla narciarzy i piechurów (Marysin
Wawerski – Kamieñ Pi³sudskiego – Stara Mi³osna – Barciucha – Anin). Trasa oko³o 12 km.
Zbiórka – Marysin Wawerski, pêtla autobusów 141, 520 godz. 10.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 635-27-52

mog³a mi podj¹æ decyzjê.
Gdy by³am w tym maleñkim
zak³adzie, wesz³o jeszcze kil-
ka osób. Wszystkie by³y trak-
towane podobnie - mog³y
wszystko spokojnie obejrzeæ,
a ¿adne pytanie nie pozosta-
wa³o bez odpowiedzi.

Szczerze polecam zak³ad
Pañstwa Winiarek. Ja ju¿ go
nie zmieniê.

 Gra¿yna z Bia³o³êki

miedzy innymi umo¿liwia
precyzyjne okreœlenie Ÿród³a
choroby. Dar ten sprawdzi³
siê wielokrotnie w przypad-
kach odnajdywania zaginio-
nych ludzi, gdy o pomoc bio-
energoterapeutki prosi³a po-
licja. Inn¹ specjalnoœci¹ Pani
Marii jest oczyszczanie
mieszkañ ze z³ej energii oraz
lokalizowanie szkodliwych
dla zdrowia cieków wodnych.
Leczy nie tylko ludzi, ale i
zwierzêta oraz roœliny. Swo-
je energie jest w stanie prze-
s³aæ na znaczne odleg³oœci,
co pozwala jej leczyæ ludzi ze
zdjêcia.

Do najwiêkszych sukcesów

pani Marii nale¿¹: wybudze-
nie  kilku osób ze œpi¹czki, wy-

leczenie dziewiêtnastoletniej

dziewczyny chorej na bia³acz-
kê, wyleczenie mê¿czyzny

chorego na raka p³uc i cukrzy-
cê, zlikwidowanie zaburzeñ

b³êdnika u starszego mê¿czy-
zny, zmniejszenie bielactwa u

nastolatki, zlikwidowanie reu-

matoidalnego zapalenia sta-
wów. Pani Maria leczy³a tak-

¿e choroby zêbów, pomaga-
³a w pora¿eniach dzieciêcych

i stanach nerwicowych. Bio-

energoterapia skuteczna jest
tak¿e przy leczeniu schorzeñ

krêgos³upa, przy jej pomocy
mo¿na bezboleœnie nasta-

wiaæ krêgi.  Przyk³adem mo¿e

byæ studentka z wysuniêtym
krêgiem lêdŸwiowym, której

lekarze nie dawali szans na
dojœcie do zdrowia. Po kilku

zabiegach nast¹pi³a znaczna

poprawa. Kolejnym przyk³a-
dem jest starszy pan po 70 –

tce, cierpi¹cy na bóle krêgo-
s³upa (osteofity). Po kilku wi-

zytach zacz¹³ normalnie funk-
cjonowaæ.

O zalo¿eniu gabinetu pani
Maria marzy³a od dawna.
Chcia³a pomagaæ ludziom nie
tylko za pomoc¹ bioenergo-
terapii, ale tak¿e za pomoc¹
masa¿y leczniczych oraz
energetycznych mandal zdro-
wotnych. Jej marzenie spe³ni-
³o siê w marcu 2004 roku –
tego dnia rozpoczê³o dzia³al-
noœæ Centrum Zdrowia i Uro-
dy „DAR”, gabinet na war-
szawskiej Pradze.

Centrum Zdrowia

i Urody „DAR”

ul. Targowa 36

tel. 670-07-29,

0-501-191-752

www.dar.prv.pl

K³opoty z poruszaniem siê
po miejskim g¹szczu? Teraz
to ju¿ ¿aden problem!

W Polsce trochê zapomnia-
na, ale na has³o „Charade”
momentalnie wraca pasjona-
tom czterech kó³ek obraz ma-
³ego samochodu z napisem
Daihatsu. Teraz pró¿no go
szukaæ na naszych drogach,
chocia¿ jak widaæ ma siê do-
brze i ca³y czas stara siê po-

Moto Flesz Miejska terenówka

Do czo³ówki producentów
pojazdów hybrydowych do³¹-
czy³ równie¿ twórca modeli
Jazz i Accord.

Znany z naszych dróg mo-
del Civic doczeka³ siê swojego
hybrydowego nastêpcy. Honda
na targach we Frankfurcie za-
prezentowa³a auto, które a¿ w
5% oszczêdzi nasz portfel po
tankowaniu na stacji paliw. Do
napêdzania nowej wersji Civica
IMA projektanci stworzyli nowo-
czesny silnik o pojemnoœci 1.3
litra z 3-zakresowym uk³adem
i-VTEC. Jednostka posiada
moc porównywaln¹ z tradycyj-
nym silnikiem o pojemnoœci 1.8

Koreañski koncern KIA nie
narzeka na brak zainteresowa-
nia polskich klientów odnotowu-
j¹c wzrost sprzeda¿y o 106%.

Wzrost sprzeda¿y odzwier-
ciedla siê stale rosn¹cym za-
ufaniem wobec tej marki oraz
potwierdza dopasowanie naj-
nowszych modeli jak: Pican-
to, Rio czy Sportage do gu-
stów i oczekiwañ. Wzmo¿one
zainteresowanie autami KIA
nie dotycz¹ wy³¹cznie nasze-
go kraju. Jak dowiod³o naj-
nowsze badanie presti¿owej
amerykañskiej organizacji
konsumenckiej J.D.Power,

Moda na hybrydy
litra przy jednoczesnym zmniej-
szeniu zu¿ycia paliwa i gaba-
rytów. Nowe, elektryczne ser-
ce pojazdu wspó³pracuj¹ce z
jednostk¹ benzynow¹ ma o
oko³o 20 % wiêksz¹ moc w po-
równaniu z poprzedni¹ gene-
racj¹ silników IMA, poprzez za-
stosowanie cewek o gêstszym
uzwojeniu oraz wydajniejsze
magnesy. Ju¿ w tej chwili nowy
Civic IMA mo¿e poszczyciæ siê
najni¿szym na œwiecie pozio-
mem emisji spalin, jak równie¿
stanowiæ mo¿e powa¿ne za-
gro¿enie dla najbardziej popu-
larnego auta hybrydowego, ja-
kim jest Toyota Prius.

maj¹cej na celu badanie opi-
nii klientów w ci¹gu trzech
pierwszych miesiêcy u¿ytko-
wania pojazdu, KIA znacz¹co
poprawi³a jakoœæ swoich sa-
mochodów. Po raz pierwszy
samochody tego producenta
takie jak Sportage i Opirus od-
nios³y sukces, zajmuj¹c w
swoich segmentach najwy¿-
sze pozycje.

W pogoni za sukcesem

kazaæ œwiatu swoje „ma³e” wy-
roby. O ci¹g³oœci dzia³ania w
bran¿y motoryzacyjnej œwiad-
czy chocia¿by nowoœæ poka-
zana na frankfurckich targach
- model D-Compact 4x4.

Niewielkie autko terenowe
segmentu compact SUV gaba-
rytami zbli¿one jest do znane-
go na naszym rynku Suzuki
Jimny, mierzy bowiem 4075
mm d³ugoœci oraz 1745 mm

szerokoœci i 1760 mm wysoko-
œci. D-Compact napêdzany
jest silnikiem 16-zaworowym o
pojemnoœci 1.5 litra i mocy 103
KM. Posiada permanentny na-
pêd na obie osie z mecha-
niczn¹ blokad¹ centralnego
dyferencja³u oraz wyposa¿ony
jest w ogromne 18-calowe
ko³a. Wysoko umieszczony
œrodek ciê¿koœci, nie kwalifiku-
je jednak tego autka do jazdy
w ciê¿szym terenie. Najlepiej
bêdzie siê czu³ w mieœcie, po-
konuj¹c wy¿sze progi zwalnia-
j¹ce czy krawê¿niki. Kompak-
towe rozmiary nadwozia prze-
widuj¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ
miejsca dla czterech pasa¿e-
rów, choæ oficjalnie Daihatsu
prezentowane jest jako autko
5-osobowe. W dziedzinie bez-
pieczeñstwa Daihatsu D-Com-
pact równie¿ nie odbiega od
œredniej. Seryjnie zamontowa-
ne s¹ poduszki czo³owe, bocz-
ne oraz systemy kurtyn. Obok
systemu ABS zastosowano
tak¿e system kontroli stabiliza-
cji pojazdu VSC, przydatny w
czasie „drobnych szaleñstw” w
terenie. D-Compact w testach
przeprowadzonych przez Euro
NCAP otrzyma³ 3 gwiazdki.

MYJNIA RÊCZNA:
- mycie karoserii
- mycie silników
- czyszczenie wnêtrz
- pranie tapicerki

CENTRUM OPON:
- wulkanizacja
- sprzeda¿, monta¿
- wymiana opon
- akumulatory

W-wa Tarchomin, ul. Œwiderska 115 tel./fax 670-39-67

pn.-pt. 8-20, sob. 8-18 pn.-pt. 8-18, sob. 8-16
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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

618-88-84

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

We³niane wyk³adziny
Axminser z Kowar

znów w Warszawie!

Plaster miodu, Imperial i
wzory angielskie - co je ³¹czy?

To dywany i wyk³adziny mon-
towane na wymiar i wed³ug

¿yczeñ klienta. Firma Budwit
& Kubacki z siedzib¹ przy Ja-
gielloñskiej 12 jest potenta-

tem w tej dziedzinie. Dzia³a na
ca³ym œwiecie, wykorzystuje

przede wszystkim dywany i
wyk³adziny renomowanej,
150-letniej Fabryki Dywanów

w Kowarach. Od maja ka¿dy
mieszkaniec Pragi mo¿e mieæ

w swoim mieszkaniu we³nia-
ny dywan lub wyk³adzinê -

perfekcyjnie u³o¿one przez fir-
mê Budwit & Kubacki. Wystar-
czy przyjœæ do siedziby firmy i

wybraæ wzór.

Jeden z klientów Budwitu
by³ zaskoczony kiedy okaza-
³o siê, ¿e wy³o¿enie przepiêk-
nym dywanem schodów w
jego domu, wykonanych z
egzotycznego drewna, bê-
dzie tañsze ni¿ ich renowa-
cja. Zdecydowa³ siê natych-
miast, bo któ¿ nie chcia³by za
trzygwiazdkow¹ cenê mieæ
we w³asnym mieszkaniu
komfortu piêciogwiazdkowe-
go hotelu. I nie ma w tym ¿ad-
nej przesady, bowiem trudno
znaleŸæ w Warszawie hotel,
w którym nie by³oby eksklu-

zywnych kowarskich wyk³a-
dzin, po których st¹pa siê ci-
cho i miêkko, wykonanych
przez Budwit - hotele Hilton,
Marriott, Sheraton, Polonia,
Bristol, Alicja, Warszawianka.
Kowarskie wyk³adziny znala-
z³y siê równie¿, za spraw¹
pracowników Budwitu, w ho-
telach w ca³ej Polsce i na

œwiecie. Szczyc¹ siê nimi
m.in. Westin Bellevue w
DreŸnie, Ritz Carlton, Radis-
son i Grand Hotel w Berlinie,
Shangri La Hotel w Dubaju,
Renaissance w Sankt Peters-
burgu. We³niane wyk³adziny
z Kowar zdobi¹ niezliczon¹
iloœæ presti¿owych biur, pry-
watnych rezydencji, aparta-
mentów i mieszkañ w Polsce
i na ca³ym œwiecie.

Wielki powrót
Budwit dzia³a na rynku od

1989 roku. Opinie kontrahen-

tów s¹ zawsze pozytywne -
chwal¹ profesjonalizm pra-

cowników, szybkoœæ i dosko-
na³oœæ wykonania. Najkrócej
rzecz ujmuj¹c monta¿ wyk³a-

dzin odbywa siê metod¹ na-
pinania i podwójnego klejenia

na oddzielnym podk³adzie.
Jest to najdoskonalsza meto-
da monta¿u. Wyk³adzinê przy-

pina siê do specjalnych listew,
tzw. gripperów, zaœ napina siê

j¹ miêdzy owymi listwami przy
u¿yciu strecherów. Pod wyk³a-
dzin¹ znajduje siê specjalny

kauczukowy podk³ad, który
znacz¹co poprawia komfort

u¿ytkowania, t³umi ha³as,
zwiêksza izolacjê ciepln¹ i
przed³u¿a ¿ywotnoœæ wyk³a-

dziny o 40 proc. Wyk³adzina
nie jest przyklejana do pod³o-

gi - jeœli siê zniszczy lub znu-
dzi wystarczy j¹ zdj¹æ, zarów-
no kauczukowy podk³ad jak i

grippery mog¹ byæ ponownie
wykorzystane - wytrzymaj¹

dwadzieœcia lat. Warto dodaæ,
¿e wzór wyk³adziny jako ¿ywo
przypomina wzór dywanu ze

wszystkimi wykoñczeniami.
Oferta Budwitu jest na ka¿d¹

kieszeñ - i tê zasobn¹ i tê
mniej zasobn¹. Koñcówki se-
rii sprzedaje siê po znacznie

ni¿szych cenach,  profesjonal-
ny monta¿ - gwarantowany.

Pracownicy firmy wykonuj¹
dla klientów równie¿ piêkne

dywany - klejone z kawa³ków,
z idealnie dopasowanymi

wzorami, elegancko wykoñ-
czone. Kszta³t - zgodny z
upodobaniami.

Firma Budwit & Kubacki
zaprasza od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 10 - 17

na ulicê Jagielloñsk¹ 12.
Tel. 618-31-19

WyobraŸcie sobie, Sza-

nowni Czytelnicy, ¿e wycho-
dzicie przed dom i pierwsze

co widzicie to las, sosnowo-

brzozowe po³acie lasu, jedy-

ne co s³yszycie - to wiatr i

œpiew ptaków, odwracacie
g³owê i widzicie, ¿e dom, to

wcale nie blok, ani nie kamie-

nica ale… sza³as starannie

wykonany z ga³êzi pokrytych

roœlinnoœci¹ Tak w³aœnie
przypuszczalnie wygl¹da³y

obszary dzisiejszego Ma-

zowsza w epoce kamienia.

Ju¿ œpieszê z wyjaœnienia-
mi. Archeologia to nauka ba-

daj¹ca przesz³oœæ za po-

moc¹ znalezionych w ziemi

pozosta³oœci po przodkach;

a ci zostawili tego bardzo

du¿o (nb. po nas równie¿
zostan¹ wielkie zwa³y œmie-

ci, ruiny i cmentarze). W cza-

sie badañ wykopaliskowych

znajdowane s¹ przede

wszystkim fragmenty pot³u-
czonych glinianych garnków,

narzêdzia wykonane z krze-

mienia (rodzaj ska³y), koœci

po konsumpcji zwierz¹t oraz

groby ludzi. Naukowcy czas
ewolucji cz³owieka podzielili

na epoki – kamienia, br¹zu,

¿elaza, œredniowiecze i no-

wo¿ytnoœæ.

Najstarsze œlady pobytu

ludzi w okolicach dzisiejszej

Warszawy pochodz¹ z epo-

ki kamienia, sprzed oko³o 10

tysiêcy lat, a wiêc tysi¹ce lat
przed Mieszkiem I, czy Bo-

les³awem Chrobrym. Na pra-

skim brzegu Wis³y (koryto

rzeki mia³o wówczas inny

kszta³t) swe obozowiska za-
k³adali ³owcy – ludzie uzbro-

jeni w harpuny, oszczepy i

³uki – którzy zastawiali siê na

pas¹ce i przemieszczaj¹ce

siê renifery czy inn¹ leœn¹
zwierzynê. Oprócz karmienia

siê tak szlachetnym miêsi-

wem nie wzgardzili równie¿

orzechami laskowymi, dziki-

mi owocami, ma³¿ami czy
z³owion¹ ryb¹. Przy sprawia-

niu upolowanej zwierzyny

pos³ugiwali siê prostymi na-

rzêdziami, wykonanymi z

krzemienia.

Prawdziw¹ jednak rewolu-

cjê przynios³y grupy ludzi z

po³udnia. Rewolucja ta pole-

ga³a na osiad³ym trybie ¿ycia
– niektórzy naukowcy przy-

puszczaj¹, ¿e jest to wynik

postêpuj¹cego lenistwa.

Okres, który symbolizuje

trwaj¹c¹ do dziœ przemianê

przyzwyczajeñ cz³owieka
nazywamy neolitem lub re-

wolucj¹ neolityczn¹. Istn¹

nowoœci¹ by³a uprawa ziemi,

hodowla udomowionych

zwierz¹t, handel. Ludzie na-
uczyli siê mieszkaæ w osa-

dach (coœ w rodzaju dzisiej-

szej wsi) obowi¹zkowo za-

k³adanych w pobli¿u cieków

wodnych, wytwarzaæ z gliny
naczynia, nastêpnie wyko-

rzystywaæ niektóre z³o¿a

metali do wyrobu narzêdzi.

Trudno jest sprecyzowaæ,
kiedy te przemiany objê³y

obszar dzisiejszego Mazow-

sza. Z badañ archeologicz-

nych wynika, ¿e je¿eli osia-

d³y tryb ¿ycia nazwiemy no-

woœci¹, to na terenie War-
szawy mieszkali ludzie zaco-

fani, wci¹¿ biegaj¹cy po le-

sie za zwierzyn¹. Panowa³y

tu wci¹¿ raczej starsze zwy-

czaje, a jednak… Na Bród-
nie i Grochowie odkryto to-

pory, siekierki i motyki, frag-

menty naczyñ – oznacza to,

¿e ówczeœni byli zaintereso-

wani pewnymi elementami z
¿ycia s¹siadów-rolników,

jednak woleli zachowaæ w³a-

sny sposób zdobywanie po-

¿ywienia.

Pod koniec neolitu, w cza-

sie, gdy faraonom w Egip-

cie budowano monumental-

ne piramidy, pojawili siê

jeszcze koczownicy i paste-
rze, ale i oni nie wp³ynêli

znacz¹co na ¿ycie miesz-

kañców Mazowsza w epo-

ce kamienia, ba, w³asnej tra-

dycji miejscowi trzymali siê
nawet w kolejnej epoce – w

epoce br¹zu, ale o tym w

kolejnym artykule.

Adam Praski

Dawno, dawno temu…

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Kredyt gotówkowy
1. Wysokie kwoty bez zabezpieczeñ nawet do 20.000 z³
2. Minimalny dochód 600 z³ netto (ma³¿eñstwa po 450 z³ netto)
3. Dogodna forma wyp³aty kredytu - ju¿ w ci¹gu 1 dnia

Kredyt na Wyposa¿enie

i Remont Domu

„Dom jak Nowy”
- Kredyt na karcie do 60.000 z³
- Odroczenie sp³aty I raty kredytu
  nawet do 5 miesiêcy
- D³ugi okres sp³at - do 6 lat
- Minimum formalnoœci bez porêczeñ
  i zabezpieczeñ
- Minimalny dochód 1.000 PLN netto

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670-15-88, 818-09-52
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

Przy dochodzie 1.400 z³ netto

otrzymasz kredyt do 15.000 z³
bez porêczycieli i zgody wspó³ma³¿onka

Kredyt konsolidacyjny
1. £¹czenie wszystkich kredytów w jeden,
    nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach
2. Pozbycie siê zbêdnych zobowi¹zañ
3. Dodatkowa gotówka
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ul. Remiszewska 1 lok. 10A tel. 744-02-00

Nadszed³ czas podsumowa-
nia prawie rocznych dzia³añ
kampanii „Daj im przysz³oœæ –
Warszawskie Rodzinne Domy
Dziecka”. Akcjê spo³eczn¹ za-
inicjowa³o w listopadzie 2004
r. Biuro Polityki Spo³ecznej
Urzêdu m.st. Warszawy.

W ramach kampanii prze-
szkolono ju¿ 51 rodzin. W chwili
obecnej funkcjonuj¹ ju¿ 2 rodzi-
ny zastêpcze o charakterze
pogotowia rodzinnego. Jedna z
rodzin pe³ni tê funkcjê od 25 lip-
ca, a druga od 22 wrzeœnia br.

Rozpoczêto budowê ufun-
dowanych przez miasto ro-
dzinnych domów dziecka w Ur-
susie i Weso³ej. Rodziny wraz
z dzieæmi bêd¹ mog³y w nich
zamieszkaæ ju¿ na wiosnê
przysz³ego roku.

Po ulicach Warszawy je¿d¿¹
tramwaje i autobusy z reklam¹
akcji, która uwidacznia i rozpo-
wszechnia j¹ wœród mieszkañ-
ców stolicy. Dodatkowo przy-

Daj im przysz³oœæ
gotowane zostan¹ ulotki z wia-
domoœciami o kampanii, które
bêd¹ dostêpne równie¿ w
œrodkach transportu miejskie-
go. Poza tym ju¿ w grudniu re-
klama kampanii bêdzie wi-
doczna zarówno w wagonach,
jak i na stacjach warszawskie-
go metra. Na dzieñ 18 grudnia
br. zaplanowano organizacjê
wigilii, na któr¹ zaproszeni zo-
stan¹ wszyscy mieszkañcy
Warszawy. W tym dniu kampa-
nia bêdzie promowana szcze-
gólnie – konsultanci bêd¹
udzielaæ informacji, a dla dzie-
ci organizatorzy przygotuj¹
wiele atrakcji.

Obecnie trwa ju¿ trzeci cykl
szkoleñ dla wszystkich chêt-
nych osób zainteresowanych
zak³adaniem rodzinnych do-
mów dziecka. Aktualnie w
szkoleniu uczestniczy 12 ro-
dzin. Szkolenia prowadzone s¹
przez  trzy wyspecjalizowane
oœrodki adopcyjno-opiekuñcze.

Celem d³ugofalowym kam-
panii jest zmiana nastawienia
spo³eczeñstwa Warszawy wo-
bec wychowanków domów
dziecka. Konkretne dzia³ania
zaœ maj¹ na celu m.in. zachê-
canie  warszawiaków do zak³a-
dania rodzinnych domów
dziecka oraz przygotowanie
dla nich odpowiedniej bazy lo-
kalowej na terenie Warszawy.
Kampania wpisuje siê w prze-
budowê systemu opieki za-
stêpczej nad dzieæmi w Pol-
sce. Dla celów informacyjnych
powsta³a strona internetowa:
www.dajimprzyszlosc.pl oraz
bezp³atna infolinia (tel. 0-800
88 99 88), pod której numerem
mo¿na uzyskaæ pe³n¹ informa-
cjê na temat rodzinnych do-
mów dziecka.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

     tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Firma TERMEK funkcjonuje
na Pradze Pó³noc od ponad
piêædziesiêciu lat. Dziœ mieœci
siê przy ulicy Z¹bkowskiej 13,
w pawilonie nr 4. Jej za³o¿ycie-
lem by³ in¿ynier Stanis³aw Kar-
powicz. Jest typow¹ firm¹ ro-
dzinn¹, jej podstawowy profil -
elektrogrzejnictwo - pozostaje
niezmienny od pocz¹tku dzia-
³alnoœci. Dziœ szefem TERMEK
jest syn Stanis³awa Karpowi-
cza - Piotr Karpowicz - absol-
went technikum elektrycznego
i wydzia³u prawa. Do sukcesji
po ojcu przygotowuj¹ siê dzie-
ci - Anna i Pawe³.

Stanis³aw Karpowicz urodzi³
siê w Wilnie. Pochodzi³ z wie-
lodzietnej rodziny o tradycyj-
nych wartoœciach - wiara,
uczciwoœæ, patriotyzm. Ukoñ-
czy³ Politechnikê Warszawsk¹
i tu¿ po wybuchu II wojny œwia-
towej wst¹pi³ do S³u¿by Zwy-
ciêstwu Polski, nastêpnie do
Zwi¹zku Walki Zbrojnej, które
ostatecznie przekszta³ci³y siê w
Armiê Krajow¹. Stanis³aw Kar-
powicz by³ jej cz³onkiem jak
reszta rodzeñstwa - Krystyna,
Alina, Klara i Tytus. Trudne
dzieje ziem kresowych sprawi-
³y, ¿e za narodowoœciow¹ i pa-
triotyczn¹ dzia³alnoœæ w Armii
Krajowej jego siostra Klara i
brat Tytus zostali zes³ani przez
sowieckich okupantów na d³u-
goletnie obozy na Syberii i w
kopalniach Ukrainy. Stanis³aw
Karpowicz w czasie okupacji
niemieckiej przebywa³ w War-
szawie. Tu¿ przed wybuchem
wojny, w 1938 roku, otworzy³
warsztat zajmuj¹cy siê prze-
zwajaniem silników. W czasie
okupacji warsztat zamieni³ siê
w zakonspirowan¹ montowniê
radiostacji s³u¿¹cych patrio-
tycznemu podziemiu. Radio-
stacje pochodzi³y z alianckich
zrzutów. - Ojciec mówi³ mi o
wielu zdarzeniach z czasów
wojennych. Jedno zapamiêta-
³em szczególnie. Pod jego
warsztat, mieszcz¹cy siê przy
ulicy Czackiego, dotar³y ryksz¹
alianckie radiostacje. Elemen-
ty do sk³adania by³y umiesz-
czone w ciê¿kich skrzyniach.
Pech chcia³, ¿e w tym samym
czasie do warsztatu przyjecha³
samochodem wojskowym ofi-
cer niemiecki wraz ze spor¹
obsad¹ ¿o³nierzy. PrzywieŸli do
naprawy radio. Jeden z pra-

SKUTECZNIE POMAGA CHORYM
- nerwice dzieci, m³odzie¿y i doros³ych - regeneracja psychiczna

- deprsesja, bezsennoœæ, z³e samopoczucie, bóle reumatyczne
- choroby ciê¿kie i przewlek³e, schorzenia narz¹dów wewnêtrznych

- regeneracja pooperacyjna i pourazowa
- problemy alkocholowe nikotynowe i inne (komputer, pracoholizm)

- likwidacja stanów chronicznego zmêczenia

MASZ PROBLEMY - ZADZWOÑ
0501-742-406,

(022) 423-68-33

Warszawa Anin, ul. Lucerny 96
www.uzdrowiciel.net
www.euroadres.pl

EGZORCYZMY
UWALNIANIE LUDZI, DOMÓW, FIRM

OD KL¥TW, UROKÓW I ZAKLÊÆ
W KA¯DYM PRZYPADKU MO¯LIWE DZIA£ANIE NA ODLEG£OŒÆ

UZDROWICIEL JASIENIECKI

cowników ojca zblad³ ze stra-
chu i by³ bliski omdlenia. Ojciec
zamkn¹³ go w pomieszczeniu
gospodarczym, zaœ sam zwró-
ci³ siê do ¿o³nierzy niemieckich
z proœb¹ o pomoc w przenie-
sieniu skrzyñ. Zgodzili siê i
ochoczo przenosili skrzynie do
warsztatowych pomieszczeñ.
Do dziœ nie mogê zrozumieæ
jak to siê sta³o, ¿e nie pytali co
jest w œrodku i nie próbowali
tych skrzyñ otworzyæ - opowia-
da Piotr Karpowicz, obecny
szef firmy TERMEK.

Po wojnie Stanis³aw Karpo-
wicz przez kilka lat uczestniczy³
w elektryfikacji podkarpackich
wsi. - Górale ogromnie szano-
wali ojca. Trudno nam dziœ zro-
zumieæ czym w tych czasach
by³o œwiat³o elektryczne w wiej-
skich cha³upach. Ludzie, któ-
rzy przez ca³e swoje ¿ycie znali
tylko blask lamp naftowych byli
poruszeni oœlepiaj¹cym œwia-
t³em - jak to siê wówczas mó-
wi³o - 40-œwiecowych ¿arówek.
Z tych czasów pamiêtam histo-
riê, któr¹ opowiada³ ojciec.
Podczas pracy zgubi³ grzebieñ
i powiedzia³ o tym góralom. Ich
dzieci szuka³y tego grzebienia
po ca³ej wsi. Szuka³y, znalaz³y
i z dum¹ przynios³y go ojcu -
mówi ze œmiechem Piotr Kar-

powicz. Po trudach elektryfika-
cyjnych Stanis³aw Karpowicz
powróci³ do Warszawy i u zbie-
gu  Z¹bkowskiej i Brzeskiej
za³o¿y³ w³asn¹ firmê - wówczas
mówi³o siê o tego typu przed-
siêwziêciach warsztat rze-
mieœlniczy. Warsztat jeszcze
dwukrotnie zmienia³ miejsce -
najpierw przeniós³ siê na Z¹b-
kowsk¹ 16 i w koñcu ostatecz-
nie znalaz³ siê pod numerem
13, gdzie funkcjonuje do dziœ.

Stanis³aw Karpowicz by³
cz³owiekiem wybitnie uzdolnio-
nym. Dorobi³ siê kilku patentów
i podpisa³ niezwykle korzystn¹
umowê na dostawy w³asnych
elementów grzejnych do syste-
mów ogrzewania wagonów pro-
dukowanych przez wroc³awski
PAFAWAG, ówczesnego euro-
pejskiego potentata w tej dzie-
dzinie. – Pamiêtam,  jaki dum-
ny by³em z ojca, kiedy w wago-
nach znajdowa³em tabliczki z
nazwiskiem producenta ele-
mentów grzejnych - S. Karpo-
wicz. Kiedy pokazywa³em je ko-
legom ze szko³y, nie bardzo
chcieli wierzyæ, ¿e to mój ojciec
- mówi Piotr Karpowicz. Nieste-
ty, w komunistycznej Polsce ko-
niunktura dla rzemios³a by³a
zmienna. W koñcówce lat 40.
przejœciowo firma zosta³a nawet

znacjonalizowana. Pod koniec
lat 50. i na pocz¹tku 60. zgas³o
zielone œwiat³o dla rzemios³a i
Stanis³aw Karpowicz, cz³owiek
dotychczas bardzo majêtny,
niemal z dnia na dzieñ stan¹³
wobec problemu utrzymania
swojej du¿ej rodziny - ¿ony i
czwórki dzieci. Z trudem uda³o
mu siê pokonaæ problemy, fir-
ma nie powróci³a do dawnej
œwietnoœci, choæ w dalszym ci¹-
gu produkowa³a elementy
grzejne dla zak³adów, przedsiê-
biorstw i odbiorców detalicz-
nych. Warsztat czas jakiœ pro-
wadzi³a ¿ona Stanis³awa Kar-
powicza - Krystyna. W firmie
pracowa³y przejœciowo wszyst-
kie ich dzieci - Maria, Barbara,
S³awomir i Piotr. Ostatecznie to
Piotr, najm³odszy z dzieci sze-
fa, przej¹³ firmê. - Ukoñczy³em
technikum elektryczne, ojciec
bardzo powa¿nie zaniemóg³.
Chorowa³ kilka lat. Zdecydowa-
³em siê i cieszê siê z tej decy-
zji. Cieszê siê szczególnie z za-
ufania, jakie maj¹ do mnie naj-
starsi klienci, pamiêtaj¹cy i
chwal¹cy markê, przez pamiêæ
mojego ojca. O marce firmy
mo¿e œwiadczyæ i to, ¿e od
osiemnastu lat jest w niej za-
trudniony Bogus³aw Kiliñski,
mój zaufany pracownik  - mówi
Piotr Karpowicz.

TERMEK nie zmieni³ od lat
swojego profilu. Produkcja i
sprzeda¿ elementów grzejnych
jest wci¹¿ podstaw¹ dzia³alno-
œci. Zmieni³ siê wystrój firmy,
ale nie tylko. Pawe³ Karpowicz,
syn Piotra, absolwent Politech-
niki Warszawskiej wprowadza³
TERMEK w XXI wiek i wci¹¿
wdra¿a nowe technologie. - To
wymóg tych czasów i cieszê
siê, ¿e to w³aœnie mój syn od-
powiada za produkcjê zgodn¹
z najnowsz¹ technologi¹. Dziê-
ki temu nasze elementy grzej-
ne pracuj¹ w wielkich sieciach
hipermarketów w ca³ej Polsce,
choæby w Auchan czy Carrefo-
ur. S¹ montowane w piecach
piekarniczych. Wysy³amy na-
sze produkty do Rosji i na
Ukrainê. Oczywiœcie,  równie¿
klienci indywidualni kupuj¹ pro-
dukowane przez nas grza³ki,
np. do term czy bojlerów. Wy-
konujemy tak¿e naprawy ele-
mentów grzejnych - informuje
Piotr Karpowicz.

Wyjœcie naprzeciw oczeki-
waniom klientów to ró¿nego
rodzaju drobne us³ugi, o które
TERMEK rozszerzy³ sw¹ ofer-
tê - ksero, wysy³anie faksów,
wydruki komputerowe, pisanie
pozwów i podañ, rozliczanie
PIT-ów, wykonywanie piecz¹-
tek, us³ugi fotograficzne, rege-
neracja pojemników do druka-
rek, sprzeda¿ druków akcyden-
sowych, maszynopisanie, folio-
wanie, skanowanie, bindowa-
nie. - Jest to swoisty ekspery-
ment, ale s¹dzê, ¿e siê po-
wiód³. Tego typu punkty, w któ-
rych mo¿na wykonaæ wiele rze-
czy na raz, bez zbêdnego bie-
gania i poszukiwañ s¹ bardzo
potrzebne - zapewnia Piotr
Karpowicz.

Mo¿na z ogromnym prawdo-
podobieñstwem za³o¿yæ, ¿e
TERMEK pozostanie na Pradze
Pó³noc przez co najmniej kolej-
nych piêædziesi¹t lat. Anna Kar-
powicz ju¿ pracuje w tej czêœci
firmy, która obs³uguje klientów.
Pawe³ Karpowicz wdra¿a do
produkcji nowe technologie. Byæ
mo¿e firmowego bakcyla z³apie
druga córka szefa - Katarzyna?
Piotr Karpowicz myœli perspek-
tywicznie - Moja wnuczka Nata-
lia jest bardzo rezolutn¹ i m¹dr¹
dziewczynk¹. Kto wie - mo¿e
ona kiedyœ zast¹pi dziadka ...

Notowa³a El¿bieta Gutowska

Niejednokrotnie na ³amach
gazety porusza³am problem
komunikacji miejskiej. Opisy-
wa³am uci¹¿liwoœci porannych
dojazdów z Tarchomina do
centrum. Przede wszystkim in-
teresowa³ mnie szczególnie mi
„bliski” autobus 518. Zwraca-
³am uwagê na jego zat³ocze-
nie i zmiany w rozk³adzie jaz-
dy. Dziœ pragnê powróciæ do te-
matu w trochê innym aspekcie.

Liniê 518, niezwykle zreszt¹
atrakcyjn¹, bo biegn¹c¹ Trak-
tem Królewskim, upodoba³a so-
bie m³odzie¿ z tarchomiñskich
szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych. Zorganizowane grupy
wraz z pedagogami je¿d¿¹ na
lekcje na Zamek Królewski, do
Muzeum Narodowego i innych
muzeów, a mo¿e i do Sejmu.

Kursowym autobusem pod-
ró¿uje wtedy ca³a klasa szkol-
na, a czêsto i dwie na raz. W
takim przypadku na 7 przystan-
ku przy ul. Myœliborskiej na Tar-
chominie ju¿ nie mo¿na wejœæ
do œrodka, a jeœli siê to uda,
jedzie siê w okropnym œcisku.
Pasa¿erowie ledwo stoj¹, na-
tomiast dzieci-anio³ki lub zmê-
czona m³odzie¿ oczywiœcie sie-
dzi, poniewa¿ najczêœciej wsia-
da na pêtli Nowodwory.

Uczniowie œwietnie siê
bawi¹, krzycz¹, opowiadaj¹
sobie zabawne historie, u¿y-
waj¹c do tego kwiecistej,
m³odzie¿owej polszczyzny,
w której s³owo na k… pe³ni
rolê przecinka, a najgorsze
przekleñstwa s¹ na porz¹d-
ku dziennym. Co chwila ktoœ
wyra¿a swój zachwyt, u¿y-
waj¹c nie takiego okreœlenia

Jazda z klas¹

Chryzantemy to kwiaty tej pory roku. Wyhodowano je w
Chinach w wyniku krzy¿owania ró¿nych gatunków z³ocienia.
St¹d te¿ i ich nazwa; od greckich s³ów „chrystos” – z³oto i
„anthemon” – kwiat. Mo¿e trudno w to uwierzyæ, ale na œwie-
cie uprawia siê prawie 5 tysiêcy gatunków chryzantem. S¹
pojedyncze z ogromnym kielichem na grubej ³odydze i deli-
katniejsze, z kilkoma kwiatkami na pêdzie. Spotykamy te¿
odmiany drzewiaste do hodowania w donicach.

Nie wszyscy lubi¹ kwaskowo-s³odki smak je¿yn, jednak
warto wzbogaciæ o nie jesienn¹ dietê. Bo 10 dkg tych owo-
ców zawiera 32 mg wapnia i tyle samo fosforu. Jest w nich
równie¿ witamina C, a tak¿e dobroczynna dla oczu witamina
A. Medycyna ludowa ju¿ od dawna wykorzystuje lecznicze
w³aœciwoœci je¿yn. Kurowano nimi niedokrwistoœæ, a napar z
liœci podawano przy dolegliwoœciach przewodu pokarmowe-
go i jako œrodek napotny. W Polsce rosn¹ a¿ 63 odmiany
tych krzewów (m.in. czerwone, popielatoniebieskie i oczywi-
œcie czarne). Nie koniec na tym: na ca³ym œwiecie gatunków
je¿yn jest prawie 200! Wol¹ raczej kraje o ch³odniejszym kli-
macie; wyj¹tkiem jest… wyspa Jawa, ale tam mo¿na je spo-
tkaæ wysoko w górach.

27 lat temu, 16 paŸdziernika, Wanda Rutkiewicz stanê³a na
szczycie Mount Everestu. Ta najwy¿sza góra œwiata (8.848 m
n.p.m.) znajduje siê na granicy Nepalu i Tybetu i od lat kusi
wszystkich alpinistów. Wanda Rutkiewicz (1943-1992) zdoby-
³a j¹ jako pierwsza Polka i trzecia kobieta na œwiecie. Ale, oczy-
wiœcie, to nie by³o jedyne jej osi¹gniêcie. Wspina³a siê w Al-
pach, górach Norwegii i Hindukuszu. By³a pierwsz¹ kobiet¹,
która stanê³a na K2, drugim pod wzglêdem wysokoœci szczy-
cie na Ziemi. Nie powiód³ siê jedynie jej plan wejœcia na wszyst-
kie oœmiotysiêczniki œwiata. Nim zaginê³a na zawsze w uko-
chanych górach, zdoby³a osiem z nich.              Ludmi³a Milc

Jesienny kalejdoskop

jak „fajne”, „super” czy „eks-
tra”, lecz – zaj....te.

Wiadomo, ¿e wulgaryzmy
obecne s¹ teraz wszêdzie – w
filmach, ksi¹¿kach, je¿eli ktoœ
je jeszcze czyta, reklamach.
Nic dziwnego, ¿e m³odzie¿ sta-
ra siê naœladowaæ jêzyk swo-
ich idoli. Takie s³ownictwo jest
modne, dodaje w¹tpliwego
splendoru. Tak mówi¹ „twar-
dziele”, wiêc trzeba tak mówiæ.

Oczywiste jest, ¿e m³odzie¿
pos³uguje siê wulgarnym jêzy-
kiem na pokaz, ¿eby prowoko-
waæ, wiêc nikt ju¿ nie protestu-
je, bo to by tylko dola³o oliwy
do ognia. Ja jednak zaprotestu-
jê. Czy musimy tego potulnie
wys³uchiwaæ? Czy musimy siê
na to godziæ? Ta m³odzie¿ jeŸ-
dzi z opiekunami. Zwykle
¿aden z nich nie reaguje. Mo¿e
chc¹ mieæ spokój? Mo¿e na-
uczycielowi nie wolno skarciæ
wychowanka, bo zabrania tego
kodeks praw ucznia?

W takim razie postulujê spi-
saæ kodeks praw doros³ych pa-
sa¿erów autobusu, którzy chc¹
w miarê spokojnie dojechaæ do
pracy. Rozumiem, ¿e ka¿dy ma
prawo korzystaæ z komunikacji
miejskiej, a wiêc i grupy szkol-
ne te¿. Trudno wymagaæ, aby
szko³y stara³y siê o specjalny
transport w obrêbie Warszawy.
Z drugiej strony, skoro p³acimy
za przejazd, mamy chyba pra-
wo do minimum komfortu jaz-
dy. Myœlê, ¿e problem móg³by
rozwi¹zaæ ZTM, dodaj¹c do-
datkowe wozy w rannych go-
dzinach na bardzo uczêszcza-
nej trasie autobusu 518.

Joanna Kiwilszo

Praskie firmy

Trzypokoleniowa marka
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Problem w³asnoœci gruntów warszaw-
skich liczy sobie ju¿ 60 lat. Komunistycz-
ny dekret, znany pod nazw¹ „Dekretu
Bieruta”, znacjonalizowa³ grunty miasta
w granicach z 1939 roku. Nacjonalizacja
mia³a s³u¿yæ odbudowie miasta ze znisz-
czeñ wojennych, ale tak naprawdê by³a
kar¹ wymierzon¹ przez narzucone w³a-
dze niepokornym mieszkañcom Stolicy.

Potem bywa³o ró¿nie, ale mieszkañ-
cy siedzieli na swoich gruntach bardziej
lub mniej „legalnie”. Czeœæ z nich otrzy-
ma³a prawo wieczystego u¿ytkowania
gruntów za symboliczn¹ op³at¹, czêœæ za
1% wartoœci gruntów p³aconych corocz-
nie, a o pozosta³ych zapomniano na 60
d³ugich lat. Pod koniec lat dziewiêædzie-
si¹tych prezydent Marcin Œwiêcicki roz-
pocz¹³ procedury zwrotu nieruchomoœci
prawowitym w³aœcicielom. Zd¹¿y³ zwró-
ciæ ponad 800 dzia³ek. Nie sprzeciwia³
siê te¿ wyrokom s¹dowym, które nada-
wa³y prawo w³asnoœci warszawiakom po-
przez zasiedzenie.

Trzy lata temu mieszkañcy Stolicy wy-
brali zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów
Lecha Kaczyñskiego na nowego prezy-
denta miasta. Wi¹zano z nim nadziejê,
¿e rozpocznie na du¿¹ skalê procedury
zwrotu nieruchomoœci tak, jak to obie-
cywa³ na przedwyborczych spotkaniach
i ulotkach. Niestety, zawiód³ tych, któ-
rzy w te obietnice uwierzyli. Najpierw
zacz¹³ gnêbiæ mieszkañców podnosze-
niem op³at za wieczyste u¿ytkowanie
gruntów. Podwy¿ki o 500% by³y norm¹.
Rekordzista otrzyma³ propozycjê zwiêk-
szenia op³aty o 1380%. Teraz zabra³ siê
za tych, którzy maj¹ nierozpatrzone
wnioski dekretowe o u¿yczenie czasowe
gruntu, którzy z ró¿nych powodów tych
wniosków nie z³o¿yli, którym w³adze ko-
munistyczne zwróci³y jedynie czêœæ grun-
tów, a oni dalej w³adaj¹ czêœci¹ zagra-
bion¹ oraz za tych, którym odebrano
paski ziemi wzd³u¿ ulic na ich poszerze-
nie, a inwestycji mimo up³ywu dziesi¹t-
ków lat nie wykonano.

Ostatnie miesi¹ce sprawi³y, ¿e du¿e
zamieszanie w Stolicy zrobi³a akcja
urzêdników Kaczyñskiego zmierzaj¹ca
do „uporz¹dkowania spraw w³asnoœci
gruntów”. Nadarza³a siê okazja, aby
prawowici w³aœciciele poprzez zasiedze-
nie gruntów mogli odzyskaæ swoje nie-
ruchomoœci. Kaczyñski zniweczy³ tê mo¿-
liwoœæ dokumentnie.

Przeanalizujmy mo¿liwoœci prawne
zasiedzenia nieruchomoœci. Zgodnie z
Kodeksem Cywilnym samoistny posia-
dacz nieruchomoœci mo¿e j¹ zasi¹œæ w
dobrej wierze po dwudziestu latach lub
w z³ej wierze po latach trzydziestu.

Dobra wiara jest bardzo trudna do
udowodnienia przed s¹dem i praktyka
wykazuje, ¿e mo¿na j¹ udowodniæ jedy-

nie w nielicznych przypadkach kupna
nieruchomoœci, przy której sporz¹dzono
dokumenty prawne z b³êdami formal-
nymi, na które nie mieliœmy wp³ywu i w
wyniku których sami zostaliœmy wpro-
wadzeniu w b³¹d. Dlatego te¿ wiêkszoœæ
zasiedzeñ jest zas¹dzana w z³ej wierze
po trzydziestu latach nieprzerwanego
u¿ytkowania gruntów. Tu napotykamy
siê na kolejn¹ przeszkodê w postaci orze-
czenia siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿sze-
go z 2002 roku, które to orzeczenie pre-
cyzuje, ¿e okres zasiedzenia przed paŸ-
dziernikiem 1990 roku liczony jest w po-
³owie lat, przez które u¿ytkowano po-
siad³oœæ i zaliczany jest w wymiarze nie
wiêkszym ni¿ piêtnaœcie lat. Oznacza to,
¿e aby skutecznie wystêpowaæ do s¹du
o zasiedzenie zainteresowany musi udo-
wodniæ, ¿e jest samoistnym posiadaczem,
co najmniej od wrzeœnia 1960 r.

Wnosz¹c sprawê do s¹du nale¿y przy-
gotowaæ mo¿liwie dok³adny materia³ do-
kumentuj¹cy fakt, ¿e nieruchomoœæ by³a
traktowana przez zainteresowanego jako
jego w³asnoœæ, za któr¹ op³aca³ podatek
gruntowy i od nieruchomoœci, dba³ o ni¹
nale¿ycie uprawiaj¹c grunt, maluj¹c ogro-
dzenie, zamieszkuj¹c j¹ doprowadza³ na
w³asny koszt wodê, elektrycznoœæ czy te¿
kanalizacjê. Oprócz dokumentów œwiad-
cz¹cych o samoistnym posiadaniu nieru-
chomoœci warto zadbaæ o œwiadectwo s¹-
siadów, którzy mogliby poœwiadczyæ ten
stan spraw w³asnym s³owem. Trzeba rów-
nie¿ wiedzieæ, ¿e nie mo¿na zasiadaæ
gruntów, które posiada siê w sposób za-
le¿ny, czyli poprzez umowê dzier¿awy.
Podpisanie takiej umowy jednoznacznie
zamyka mo¿liwoœæ zasiedzenia i jest
prawn¹ form¹ potwierdzenia, ¿e grunt
nie nale¿y do u¿ytkownika.

Kolejnymi problemami, przed który-
mi staje osoba d¹¿¹ca do zasiedzenia, s¹
wysokie koszty. Koszty s¹dowe wynoszê
8% wartoœci nieruchomoœci. Osoby s³abo
sytuowane mog¹ wnosiæ do s¹du wnioski
o zwolnienie z nich. Przy dochodach nie-
przekraczaj¹cych œredniej krajowej mo¿-
liwe jest czêœciowe lub nawet ca³kowite
zwolnienie z nich decyzj¹ s¹du. Trzeba
siê te¿ liczyæ z kosztami dodatkowymi,
takimi jak: porady lub uczestnictwo pro-
cesowe adwokata, wycena rzeczoznaw-
cy maj¹tkowego czy te¿ koszt map spo-
rz¹dzonych przez geodetê. Na koniec,
kiedy przebrnie siê przez sam proces i
Kaczyñski ¿yczliwie nie wniesie przeciw-
ko wyrokowi apelacji do s¹du wy¿szej in-
stancji, bêdzie koniecznoœæ zap³acenia w
urzêdzie skarbowym podatku od w zbo-
gacenia w wysokoœci 8% wartoœci nieru-
chomoœci oraz poniesienia kosztów wpi-
su do ksiêgi wieczystej. Sumuj¹c te wy-
datki koszt zasiedzenia wyniesie oko³o
20% jej wartoœci. Za³ó¿my, ¿e sprawa za-
siedzenia dotyczy gruntu warszawskie-

go o powierzchni 300 m2. Za³ó¿my, ¿e
metr kwadratowy kosztuje 1.000 z³.
Oznacza to, ¿e przedmiotowa nierucho-
moœæ warta jest 300.000 z³, a zaintere-
sowany musi zap³aciæ za ni¹ 60.000 z³.
Uwa¿am, ¿e 95% osób, które maj¹ pod-
stawy prawne do zasiedzenia, zrezygnu-
je z tego, poniewa¿ nie bêdzie w stania
unieœæ jej pod wzglêdem finansowym.
Przypominam równie¿, ¿e te 95% miesz-
kañców Stolicy, naszych s¹siadów, wal-
czy o swoj¹ w³asnoœæ, któr¹ w formie no-
tarialnej lub zwyczajowej umowy kupna
– sprzeda¿y nabyli ich poprzednicy praw-
ni: dziadkowie, ojcowie. Odczuwaj¹ oni
bardzo silnie krzywdê i niesprawiedliwo-
œci wynikaj¹ce z dekretu komunistyczne-
go oraz dzia³añ obecnych w³adz miasta.
W ich oczach Kaczyñski jest wnukiem Bie-
ruta i jego politycznym spadkobierc¹.

Urzêdnicy miejscy nawo³uj¹ do pod-
pisywanie umów dzier¿awy gruntów.
Nale¿y siê wczuæ w sytuacjê osób posta-
wionych pod œcian¹. Od pokoleñ siedz¹
na swoich gruntach i w swoich domach,
a teraz Kaczyñski ¿¹da od nich, aby
przyznali, ¿e nieruchomoœci do nich nie
nale¿¹. Niektórzy z ur zêdników
twierdz¹, ¿e: „Zawieramy umowy nie po
to, ¿eby je wypowiadaæ”. Mieszkañcy od-
powiadaj¹ na to, ¿e tyle razy byli oszu-
kiwani, ¿e nie widz¹ powodu, aby wie-
rzyæ w zapewnienia urzêdników Kaczyñ-
skiego, który notabene te¿ nie dotrzy-
ma³ obietnic wyborczych tak w sprawie
gruntów warszawskich, jak i budowy
dwóch mostów oraz autostrady.

Wysocy urzêdnicy miejscy wprowa-
dzaj¹ œwiadomie opiniê publiczn¹ w b³¹d
twierdz¹c, ¿e nale¿y przygotowaæ now¹
ustawê reprywatyzacyjn¹ dla Warszawy
i przeprowadziæ j¹ w przysz³ym Sejmie.
Mieszkañcy zdaj¹ sobie doskonale spra-
wê, ¿e obecne ustawy s¹ wystarczaj¹ce,
aby uporz¹dkowaæ 99,9% spraw nieru-
chomoœci w naszym mieœcie. Trzeba za-
braæ siê do roboty, a nie mówiæ o tym,
¿e siê coœ zrobi. Ustawa o gospodarowa-
niu nieruchomoœciami z 1997 r., ustawa
o przekszta³ceniach w³asnoœciowych z
1997 r. i 2001 r. oraz ustawa z 29 lipca
2005 r. s¹ wystarczaj¹cymi aktami praw-
nymi, na podstawie których mo¿na spra-
wiæ, aby grunty warszawskie wróci³y do
tych, których domy stoj¹ na tych grun-
tach. Pi³ka jest po stronie prezydenta
miasta, a nie Sejmu. To on w³adny jest
przeprowadziæ odpowiednie uchwa³y w
radzie miasta. Dlaczego tego nie czyni?

Ryszard Bill

Bezp³atne Biuro Pomocy Prawnej
dla Mieszkañców Warszawy

ul. Marsza³kowska 77/79
róg Wilczej, VI piêtro, siedziba Partii

Demokratycznej – demokraci.pl

W imiê prawa Szanowni Pañstwo! Drodzy S¹siedzi!

26 paŸdziernika mija 60. rocznica podpisania przez dyktatora Boles³awa Bieruta haniebnego
dekretu komunistycznego, na mocy którego warszawiacy zostali pozbawieni prawa do nierucho-
moœci. Dlatego te¿ w tê ponur¹ rocznicê zwo³ujemy „Czarn¹ Manifestacjê”. Spotykamy siê 26
bm. w œrodê na ulicy Wiejskiej na przeciwko Sejmu o godzinie 11. Przychodzimy ubrani na
czarno. Odczytamy petycjê do nowo wybranego Marsza³ka i wrêczymy mu j¹. To hañba równie¿
dla naszej 16-letniej demokracji, ¿e w stolicy 40 mln. narodu stosuje siê komunistyczne prawo.

 Jestem przekonany, ¿e stawicie siê Pañstwo z rodzinami, znajomymi i s¹siadami, aby do-
magaæ siê od Sejmu:

* Zniesienia skutków komunistycznego dekretu

* Ustawy odszkodowawczej za utracone mienie w czasach komunistycznych tak za Bugiem
jak i w Warszawie oraz w innych miejscach w Polsce.                                           Ryszard Bill

                                                                                .............................., dnia ......................

                                                                                         S¹d Rejonowy

                                                                                           w .....................
                                                                                          Wydzia³ Cywilny

Wnioskodawca: ..................................
adres zamieszkania

Uczestnicy: ................................
adresy zamieszkania

Wartoœæ przedmiotu sprawy: ............. z³

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
Wnoszê o stwierdzenie, ¿e ........................................ (imiê nazwisko wnioskodawcy) z dniem
............. (podaæ datê) naby³ przez zasiedzenie w³asnoœæ nieruchomoœci o pow. ...................,
po³o¿onej w .................... przy ul. ..................., oznaczonej jako dzia³ka ewid. ........... dla
której S¹d Rejonowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê wieczyst¹ o nr .............

Uzasadnienie
W uzasadnieniu wniosku nale¿y przede wszystkim wskazaæ:
♦  od kiedy wnioskodawca jest samoistnym posiadaczem nieruchomoœci bêd¹cej
przedmiotem wniosku o zasiedzenie uwzglêdniaj¹c przy tym okres czasu wymagany
przez przepisy kodeksu cywilnego do zasiedzenia,

♦  w jakich okolicznoœciach dosz³o do objêcia tej nieruchomoœci w samoistne posiadanie
(np. w drodze nieformalnej umowy), a tak¿e wskazaæ, ¿e wnioskodawca czu³ siê
w³aœcicielem i op³aca³ z tego tytu³u podatki, na dowód czego nale¿y przedstawiæ
zaœwiadczenie z gminy o op³acaniu podatku,

♦  wskazaæ œwiadków (np. s¹siadów), którzy mogliby zeznaæ na okolicznoœæ charakteru
posiadania przez wnioskodawcê nieruchomoœci oraz faktu traktowania go przez s¹siadów
jako w³aœciciela

Uwagi ogólne dotycz¹ce wniosku:

♦  z wnioskiem o zasiedzenie mo¿e wyst¹piæ ka¿dy zainteresowany, niemniej najczêœciej
    z wnioskiem wystêpuj¹ osoby, na których rzecz ma nast¹piæ zasiedzenie,
♦  wniosek nale¿y z³o¿yæ do S¹du Rejonowego, który jest w³aœciwy miejscowo ze wzglêdu

   na po³o¿enie nieruchomoœci (np. s¹dem w³aœciwym dla nieruchomoœci p³o¿onej w

   Dzielnicy Mokotów bêdzie S¹d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa),

♦  jako uczestników postêpowania – oprócz wnioskodawcy – nale¿y wskazaæ tych, których

   prawa dotyczy wynik postêpowania, a zatem poprzedniego w³aœciciela przeciwko któremu

   biegnie termin zasiedzenia, posiadaczy gruntów s¹siednich, je¿eli roszcz¹ sobie prawo

    do w³asnoœci nieruchomoœci,
♦  we wniosku nale¿y podaæ wartoœæ przedmiotu sprawy - stanowi¹c¹ szacunkow¹

   wartoœæ nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem wniosku – od której to kwoty bêdzie

   uiszczany wpis s¹dowy.

♦  do wniosku o zasiedzenie nale¿y do³¹czyæ:
− odpis z ksiêgi wieczystej albo zaœwiadczenie o stanie prawnym nieruchomoœci
wynikaj¹cym ze zbioru dokumentów,

− mapê nieruchomoœci sporz¹dzon¹ wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy oznaczaniu
nieruchomoœci w ksiêgach wieczystych, chyba ¿e wniosek o zasiedzenie obejmuje ca³¹
nieruchomoœæ, dla której urz¹dzona jest ksiêga wieczysta,
− wypis z ewidencji gruntów,
− zaœwiadczenie o op³acaniu podatków
− zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e w przypadku gdy do wniosku nie zostan¹ do³¹czone
wszystkie niezbêdne dokumenty s¹d wyznaczy wnioskodawcy odpowiedni termin do
ich z³o¿enia, niemniej lepiej mieæ przygotowane w/w dokumenty ju¿ w momencie
sk³adania wniosku.

                                                                            ...................................., dnia .................

Wnioskodawca: ............................
                              adres zamieszkania
                                                                                           S¹d Rejonowy

                                                                                            w .................

                                                                                           Wydzia³ Cywilny

sygn. akt ..................

Wniosek o zwolnienie od kosztów s¹dowych

W zwi¹zku z wezwaniem S¹du do uiszczenia wpisu s¹dowego uprzejmie proszê
o zwolnienie mnie od kosztów s¹dowych w niniejszej sprawie dotycz¹cej wniosku

o zasiedzenie, z uwagi na fakt i¿ nie jestem w stanie, bez uszczerbku utrzymania

koniecznego dla siebie i rodziny, ponieœæ w/w kosztów s¹dowych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu nale¿y podnieœæ kwestie, które s¹ uzale¿nione od sytuacji

poszczególnych osób, a dotycz¹ce np.:

- wysokoœci uzyskiwanych dochodów,
- wieku i stanu zdrowia wnioskodawcy,
- iloœci osób pozostaj¹cych pod opiek¹ oraz wydatków zwi¹zanych np. z edukacj¹ dzieci,

Uwagi ogólne:

- wniosek nale¿y z³o¿yæ w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcê wezwania

S¹du do uiszczenia wpisu s¹dowego,

- zaznaczyæ nale¿y, ¿e S¹d po otrzymaniu wniosku o zwolnienie od kosztów s¹dowych
dorêczy wnioskodawcy formularz oœwiadczenia o stanie rodzinnym, maj¹tku i dochodach,
który nale¿y wype³niæ i odes³aæ do S¹du zgodnie z pouczeniem w terminie 7 dni od dnia
otrzymania,
- we wniosku nale¿y powo³aæ siê na sygnaturê akt sprawy, która bêdzie podana w wezwaniu
S¹du do uiszczenia wpisu s¹dowego,

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 619-99-99

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

Czarna manifestacja to kolej-
ny krok Inicjatywy Obywatelskiej,
po 27 mniej spektakularnych pró-
bach uzyskania  rozwi¹zañ, sa-
tysfakcjonuj¹cych w³aœcicieli
gruntów, objêtych nacjonalizacj¹
na mocy dekretu z 1945 roku. Od
wiosny br. urzêdnicy m.st. War-
szawy nak³aniali ich do zawiera-
nia umów dzier¿awy gruntu na 3
lata, b¹dŸ dobrowolnego wyda-
nia nieruchomoœci. Opornym
grozi³y sprawy s¹dowe. Od lip-
ca, na mocy uchwa³y Rady War-
szawy, zachêcali do podpisywa-
nia umów o 30-letni¹ dzier¿awê,
bez naruszenia uprawnieñ do
ubiegania siê o zwrot .

28 lipca, na spotkaniu z 3-
osobow¹ grup¹ przedstawicieli

mieszkañców, wiceprezydent
Robert Draba obieca³ podjêcie
dzia³añ na rzecz zawieszenia
wniesionych  przez Urz¹d Mia-
sta do s¹dów spraw o wydanie
nieruchomoœci oraz niewno-
szenie nowych pozwów windy-
kacyjnych. Mimo to, akcja na-
sili³a siê przed 1 paŸdziernika,
kiedy up³ywa³ termin, po  któ-
rym prawo w³asnoœci przys³u-
giwa³o na mocy zasiedzenia..
Zapobiegaj¹ce temu dzia³ania
pe³nomocnik prezydenta da.
zasiedzeñ, Zbys³aw Sucho¿e-
brski t³umaczy³ trosk¹ o maj¹-
tek miasta: grunty, których nie
pozwolono zasiedzieæ, warte
s¹ ok. 10 mld z³.

17 paŸdziernika Inicjatywa
Obywatelska zorganizowa³a
na S³u¿ewie kolejne spotkanie
mieszkañców domagaj¹cych
siê swych praw. Do prezyden-
ta Warszawy wystosowano
„List otwarty mieszkañców
Warszawy rugowanych z ich
gruntów, posiadanych od poko-
leñ”. Przypomniano w nim pod-
stawy prawne ¿¹dañ miesz-
kañców: Konstytucjê RP, art.
172 i 176 Kodeksu Cywilnego,
ustawê z 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami

Nabycie praw w³asnoœci z
mocy zasiedzenia Urz¹d Miasta
warunkuje op³at¹ w wysokoœci
8% wartoœci rynkowej nierucho-
moœci. Na tak¹ kwotê, w grani-
cach kilkudziesiêciu tysiêcy z³o-
tych, na ogó³ nie staæ osób w³a-
daj¹cych dotychczas nierucho-
moœciami, najczêœciej emerytów.
Zdaniem urzêdników, przepisy
nie umo¿liwiaj¹ wykupu tych
gruntów za 1% wartoœci. Nato-
miast kancelaria prawnicza prof.
H. Izdebskiego wyrazi³a opiniê,
¿e obowi¹zuj¹ce przepisy
(zw³aszcza ustawa z 21 sierpnia
1997 r.) uprawniaj¹ w³adze mia-
sta do zastosowania ulgi 99%, po
podjêciu przez Radê Warszawy
odpowiedniej uchwa³y.

 „Oczekujemy od Szanow-
nego Pana Prezydenta przy-
wrócenia prawu w tym zakre-
sie nale¿nej rangi, by nie po-
szukiwaæ sprawiedliwoœci w tej
sprawie na forum Trybuna³u
Miêdzynarodowego w Stras-
burgu – w imiê poszanowania
prawa i sprawiedliwoœci we
w³asnym kraju” -  pisze Ry-
szard Bill z grup¹ s¹siadów.

Wsparcie dla dzia³añ Inicja-
tywy Obywatelskiej zadeklaro-
wa³a pos³anka Julia Pitera.   K.

Zasiedzenie gruntów warszawskich
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI tanio, ka¿dy za-
kres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka 839-32-
07, 0695-612-825
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
NAUKA GRY - fortepian, key-
bord 670-31-88, 0502-935-459
NIEMIECKI 0501-215-687
POLSKI doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32
REEDUKACJA - dysleksja,
dojazd, 631-93-64

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, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (kriote-
rapia), urolog (stulejki, wêdzide-
³ka) psychiatra, psycholog, aku-
punktura laserem, internista -
badania profilaktyczne, wizyty
domowe, bioenergoterapeuta.
Panieñska 4,  tel. 619-52-31

US£UGI
ALKO przeprowadzki, us³u-
gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
ANTENY telewizyjne, radio-
we, satelitarne, solidnie,
gwarancja 665-04-89 lub
0601-867-980
ATRAKCYJNE ubranka roz-
miar 50-74, cena do 20 z³
466-05-22
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
DOMOFONY, naprawa, mo-
dernizacja, instalacja, konser-
wacja 0502-978-535

ELEKTRYKA, elektromechani-
ka, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 756 52 83 i  0698
916 118
KSIÊGOWA, licencja MF, tanio,
dojazd 466-51-24, 0605-544-
757
KOMIS meblowy - skup
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83 tel. 0661-999-913,
676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycz-
nych. Gwarancje serwisowe.
614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
PIERZEMY dywany, wyk³adzi-
ny, tapicerkê, profesjonalnie
670-08-56, 0605-726-258
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRACOWNIA poprawek kra-
wieckich. Teksana pasa¿ Œwia-
towida 49 paw. 33
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki), szycie ko³der ul.
Konopacka 21, czynne 9-17
tel. 619-10-67
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 wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 679-
60-81, 0604-460-142
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.

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

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

INNE
KANTOR - lombard, natych-
miastowe po¿yczki  pod zastaw
- z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzy-
miñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z bali
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-
27-83, 0501-550-975
KREDYTY gotówkowe w 15
minut, minimum formalnoœci
617-46-51
WYPO¯YCZALNIA elektrona-
rzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñ-
ska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48.

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491  (9-19),
0601967539, „ALFA” Agen-
cja Mieszkaniowa, ul. Rem-
bieliñska 9 pok. 1. Istnieje od
1991 r. Licencja nr 1193. Szyb-
ko! Solidnie! Tanio! www.alfa-
mieszkania.pl, e-mail: alfa@al-
famieszkania.pl
NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0505-
307-360, 0602-219-012

GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe, catering (obia-
dy domowe z dostaw¹). Tanio,
 0692-600-178, 679-81-06

WINDYKACJA

022 425 42 23

zlecenia od 2000 PLN bez op³at wstêpnych

wynagrodzenie p³atne z odzyskanych kwot
STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-267 Warszawa

9.00 - 15.00
www.ster-fs.com

skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Admi-

nistracyjnego

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowa-
nych inwestycji: ¿e  zosta³a  wydana  decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 63/CP/05 w dniu
17.10.2005r. polegaj¹cej na kompleksowej budowie

ul. Nowodworskiej (budowa ulicy wraz z towarzysz¹c¹
infrastruktur¹ na odcinku od ul. Mehoffera do prze-

wodów t³ocznych, do dz. o numerze policyjnym 40, o

d³ugoœci ca 520,0 m.b.), na dzia³kach  o nr ew:

13, 68/2  w obrêbie 4-03-04;  1/1, 3/2 w obrêbie 4-03-07;
58, 8, 5/1, 9/19, 10/16, 57/3, 12/3, 14, 15/2, 24/9, 25/13,
25/16, 26/10, 28/6, 29/8, 29/9, 125, 41/6, 42/1, 45/2, 46/
5, 47/3, 48/2, 53 w obrêbie 4-01-22;  22/1, 20, 19, 17/1,
16, 15/1, 14/1, 13/1, 12/1, 11/1, 10/1, 9/1, 23, 18, 26/1, 5/
1, 4/1, 3/1, 2   w obrêbie 4-01-23   na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomo-
œci w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³a-
nie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za
poœrednictwem Delegatury Biura Naczelnego Architekta
Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka w terminie 14 dni od
daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹
zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w
przypadku realizacji inwestycji.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbo-
wa w wysokoœci 5 z³ od podania i 50 gr od ka¿dego za-
³¹cznika ( ustawa z 9 wrzeœnia 2000r. o op³acie skarbo-
wej – Dz. U. Nr 86 poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelne-
go Architekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Mo-
dliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ek w godz. 10.00-do
18.00; w pozosta³e dni tygodnia od godz. 8.00- do 16.00,
tel. 51-03-225.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-
szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprze-
ciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

� 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. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Warszawska policja zatrzyma-
³a pirackie oprogramowanie o
³¹cznej wartoœci 1,5 mln z³otych.

Policja zarekwirowa³a 7 ty-
siêcy p³yt z nielegalnymi grami
komputerowymi oraz progra-
mami u¿ytkowymi, wœród któ-
rych znalaz³y siê programy do
nawigacji AutoMapa®. Akcja
by³a efektem œledztwa firmy
Lege-Artis-Service przeprowa-
dzonego przy wspó³pracy z
policj¹ z warszawskiej Woli.

W czwartek 13 paŸdziernika
2005 r. policjanci Sekcji dw. z
Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹
zatrzymali mieszkañca stolicy
podejrzanego o rozpowszech-
nianie nielegalnych programów
komputerowych.

 Na jednej z gie³d interneto-
wych przedstawiciel firmy
Lege-Artis-Service, zajmuj¹cej
siê ochron¹ praw autorskich
AutoMapy®, zauwa¿y³ podej-
rzan¹ ofertê sprzeda¿y progra-
mu komputerowego. -„Zbiera-
liœmy dowody dzia³alnoœci
przestêpczej podejrzanego
przez niemal 3 miesi¹ce. Na-
tychmiast po skompletowaniu
dowodów przeprowadziliœmy
akcjê skoordynowan¹ z funk-
cjonariuszami wolskiej policji –
opowiada pracownik operacyj-
ny Lege-Artis-Service.

Policjanci ustalili kilka adre-
sów miejsc, w których przecho-
wywano pirackie p³yty oraz
sprzêt do ich kopiowania i na-

Pirackie oprogramowanie
grywania. W jednym z miesz-
kañ zatrzymano 29-letniego
Artura G. (informatyka) trudni¹-
cego siê kopiowaniem, nagry-
waniem i rozpowszechnianiem
p³yt. - Po zatrzymaniu podejrza-
nego funkcjonariusze udali siê
do jego siedziby, gdzie zabez-
pieczyli komputery, pirackie p³y-
ty CD, gotówkê, potwierdzenia
dokonania wysy³ki p³yt poczt¹
oraz potwierdzenia wp³ywów
pieniêdzy na konto bankowe z
dokonywanych transakcji. W
chwili obecnej, dysponuj¹c da-
nymi osób dokonuj¹cych zaku-
pów pirackich wersji, przygoto-
wujemy zarzuty przeciwko
klientom „pirata” z tytu³u paser-
stwa oraz nielegalnego rozpo-
wszechniania praw autor-
skich”– dodaje przedstawiciel
Lege-Artis-Service.

- Funkcjonariusze zabezpie-
czyli prawie 7 tysiêcy p³yt, kom-
putery i twarde dyski. Gdyby
oceniaæ wszystkie zabezpie-
czone przedmioty w kategorii
orygina³ów, ich wartoœæ siêgnê-
³aby prawie 1,5 mln z³otych.
Zatrzymanemu grozi do 5 lat
pozbawienia wolnoœci – mówi
asp. sztab. Krzysztof Nowak,
oficer prasowy z Komendy Re-
jonowej Policji Warszawa IV.

Ograniczenie piractwa kom-
puterowego to nie tylko ni¿sza
cena oryginalnych programów,
ale równie¿ wiele korzyœci w
postaci nowych miejsc pracy w
sektorze zaawansowanych
technologii, zwiêkszenie docho-
dów krajowych firm, wzrost PKB
oraz dodatkowe wp³ywy z po-
datków. Bardzo istotnym rezul-
tatem ograniczenia piractwa jest
równie¿ ochrona u¿ytkowników
przed podróbkami czêstokroæ
oferowanymi „jak orygina³y” i na-
ra¿aj¹cymi kupuj¹cych „okazyj-
nie” na infekcje wirusów kompu-
terowych, problemy u¿ytkowe a
w skrajnych przypadkach utra-
tê danych i odpowiedzialnoœæ
karn¹ z tytu³u paserstwa.

W czerwcu br. producenci
programu AutoMapa® podpisa-
li umowê z firm¹ Lege-Artis-Se-
rvice. Firma ta ma wieloletni¹
praktykê w ochronie praw autor-
skich, patentowych, znaków to-
warowych oraz w walce z nie-
uczciw¹ konkurencj¹ w bran-
¿ach: odzie¿owej, paliwowej,
farmaceutycznej, kosmetycznej,
zabawkarskiej. Lege-Artis-Servi-
ce jest cz³onkiem Stowarzysze-
nia Polskiego Rynku Oprogra-
mowania dzia³aj¹cego g³ównie
na rzecz ochrony praw twórców,
producentów i sprzedawców
oprogramowania oraz dostaw-
ców telewizji cyfrowej. Firma
wspó³pracuje tak¿e ze S³u¿b¹
Celn¹ oraz odpowiednimi wy-
dzia³ami Stra¿y Granicznej.

Przede wszystkim chcia³bym
serdecznie podziêkowaæ przed-
stawicielom Etapu B za zapro-
szenie mnie na Nadzwyczajne
Zebranie Wspólnoty ( Œw. Win-
centego Nr 112). By³o mi bar-
dzo mi³o przedstawiæ siê
wszystkim obecnym na zebra-
niu i potwierdziæ moje zaintere-
sowanie zarz¹dzaniem Etapem
B. Jak ju¿ wczeœniej pisa³em na
³amach Nowej Gazety Praskiej,
podkreœlam ponownie, ¿e ca³e
osiedle powinno byæ zarz¹dza-
ne przez jednego zarz¹dcê, któ-
ry dzia³aj¹c na rzecz trzech
wspólnot by³by równie¿ rzecz-
nikiem wspólnych dzia³añ tych
spo³ecznoœci dla utrzymania
czêœci wspólnie u¿ytkowanych.

To, ¿e Wspólnota B zamierza
po¿egnaæ siê z dotychczaso-
wym zarz¹dc¹ jest dla mnie
oczywistym skutkiem jedno-
znacznej oceny Wspólnoty, ¿e
w sposób widoczny zarz¹dca
nie dzia³a³ w jej interesie. Logi-
ka wyboru zarz¹dcy przez de-
welopera jest prosta. Dosta³eœ
kontrakt od dewelopera, od-
wdziêcz siê. Wdziêcznoœæ mo¿e
przejawiaæ siê w ró¿nych for-
mach. Jedn¹ z nich mo¿e byæ
pomoc dla dewelopera w prze-
czekaniu okresu rêkojmi i gwa-
rancji poprzez nieudokumento-
wanie wystêpuj¹cych w tym
okresie wad i usterek w czêœci
wspólnej. Innym powodem do
wdziêcznoœci w stosunku do de-
welopera jest wynagrodzenie
zarz¹dcy. W tym konkretnym
przypadku o wynagrodzeniu za-
rz¹dcy w pierwszym okresie
zarz¹dzania decyduje dewelo-
per w umowie z zarz¹dc¹.

Przypominam sobie, jak gwa-
³townie deweloper próbowa³ lan-

Szanowni Pañstwo,
 mieszkañcy Zielonego Zacisza

sowaæ zarz¹dcê Etapu B na ze-
braniu Wspólnoty A w marcu
2004 r.  Wówczas pracowa³em
w Metropolitan Adress od
dwóch tygodni, w zwi¹zku z
czym nie mia³em okazji poznaæ
wczeœniej nastrojów, panuj¹-
cych we Wspólnocie A i walki,
jak¹ toczy³ deweloper z aktual-
nym zarz¹dem u¿ywaj¹c w tej
walce osoby zarz¹dcy Etapu B.
Deweloper chcia³ wówczas na-
rzuciæ wdziêcznego sobie za-
rz¹dcê wspólnocie A. By³em
wtedy nieco zdezorientowany,
ale zgromadzeni mieszkañcy z
budynku przy ul. Œw. Wincente-
go 110 œwietnie odczytali jego
intencje i nie zag³osowali tak, jak
sobie tego ¿yczy³ deweloper.
Dla mnie z tej ca³ej historii mora³
jest taki, ¿e jeœli zarz¹dca ulega
naciskom dewelopera, to
Wspólnota  toleruje go krótko.

Wydaje siê, ¿e zarz¹dca
Etapu B zabrn¹³ w swojej
wdziêcznoœci wobec dewelo-
pera za daleko i st¹d jego od-
rzucenie przez Wspólnotê.

Dlaczego o tym, co zdarzy-
³o siê na Zielonym Zaciszu w
2004 r.,  przypominam Pañ-
stwu teraz? Wspólnota C albo
ju¿ powsta³a, albo stanie siê to
za chwilê. Przypominam, ¿e
wspólnota  powstaje z mocy
prawa w momencie podpisania
z deweloperem aktu notarial-
nego przez pierwszego w³aœci-
ciela. Wtedy deweloper mo¿e
te¿ rozstrzygn¹æ o wyborze
zarz¹dcy, gdy¿  to on posiada
wiêkszoœæ udzia³ów we wspól-
nocie. Jest to moment dla
wspólnoty bardzo wa¿ny.

Nie przeczê, ¿e chcia³bym
zarz¹dzaæ Wspólnot¹ C. Z³o¿y-
³em deweloperowi ofertê na za-

rz¹dzanie. Sadzê, ¿e moja ofer-
ta jest z punktu widzenia ceny
za zarz¹dzanie i us³ugi towa-
rzysz¹ce ofert¹ najkorzyst-
niejsz¹. Ma te¿ inn¹ potencjaln¹
wartoœæ. Zarz¹dzam Etapem A,
a w³aœciciele Etapu B podjêli
zdecydowane kroki dla zmiany
zarz¹dcy i wszystko wskazuje
na to, ¿e przeg³osuj¹ moj¹ oso-
bê na swojego zarz¹dcê. Gdy-
by zatem deweloper powierzy³
mi zarz¹dzanie etapem C, to je-
den zarz¹dca zarz¹dza³by  ca-
³ym Osiedlem Zielone Zacisze.
Warunki podane w mojej ofercie
s¹ przejrzyste, a moje stanowi-
sko, ¿e podmiotem, dla którego
zarz¹dca pracuje jest Wspólno-
ta Mieszkaniowa, jest dewelope-
rowi znane. W najbli¿szym cza-
sie ¿ycie przyniesie odpowiedŸ
na nastêpuj¹ce pytania:

Czy dla dewelopera ma
jakaœ wartoœæ sytuacja, ¿e ca³e
Osiedle Zielone Zacisze mo¿e
byæ zarz¹dzane przez jednego
zarz¹dcê i czy dla dewelopera
nie jest przeszkod¹, ¿e ten za-
rz¹dca zgodnie z obowi¹zuj¹-
cym go prawem i etyk¹ zawo-
dow¹ reprezentuje interesy
Wspólnoty Mieszkaniowej.

Pozdrawiam  wszystkich
mieszkañców Zielonego Zacisza.
W³aœcicielom z etapu B  serdecz-
nie dziêkujê za zaufanie wyra¿o-
ne w g³osowaniu na moj¹ osobê.

Jeœli ktoœ z czytelników NGP
mieszkaj¹cy na Zielonym Zaci-
szu chcia³by wypowiedzieæ siê
na ³amach gazety to proszê
przes³aæ do mnie tekst o objêto-
œci jednej strony maszynopisu.

Józef Kaziñski Zarz¹dca

biuro@euro-profil.dmkhost.net
tel. 301-10-02

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka
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Prosto z mostu

Systematyczne 50-minutowe inhalacje w mikroklimatycznej jaskini solnej
wspomagaj¹ leczenie: chorób dróg oddechowych (astma, zapalenia zatok),
chorób laryngologicznych, niedoczynnoœci tarczycy, nerwic, schorzeñ der-
matologicznych, spadków odpornoœci na stres, odbudowuj¹ w³asne mecha-
nizmy obronne organizmu, zapobiegaj¹ chorobom dróg oddechowych, gry-
pie, katarowi siennemu.

Rezerwacje: 424-99-99, www.almonis.pl
Tarchomin, ul.Œwiatowida 47 lok.16

Specjalna oferta dla emerytów, rencistów i opiekunów z dzieæmi

TYLKO U NAS PRZY ZAKUPIE KARNETU PREZENT!

ZDROWIE I RELAKS

DLA DOROS£YCH I DZIECI

DLA DZIECI DO LAT 3 SEANS GRATIS

Przedstawienia Teatralne

dla dzieci w Studio Animacji

ul. Œwiatowida 18
5 Listopada  godz. 11 i 12

Przygody G¹ski Dorotki

19listopada  godz. 11 i 12

Bajkowe Opowieœci

Dwóch Micha³ów

Rezerwacja tel. 811 60 14
www.studioanimacji.pl

sponsor;
m.st. Warszawa

Po raz pierwszy od czasu
objêcia w³adzy na Pradze Pó-
³noc przez PiS i PO, na sesjê
rady, która mia³a opiniowaæ
wstêpne za³o¿enia do bud¿e-
tu na 2006 rok trafi³ projekt
uchwa³y o negatywnym zaopi-
niowaniu propozycji prezyden-
ta Warszawy Lecha Kaczyñ-
skiego, i to na cztery dni przed
wyborami prezydenckimi, w
których prezydent Warszawy
walczy³ o ka¿dy g³os.

Zachodzê w g³owê: czy to
dywersja czy sabota¿? Co jest
przyczyn¹ takiej zmiany w sta-
nowisku zarz¹du dzielnicy?

 Mam dwie koncepcje wza-
jemnie siê nie wykluczaj¹ce.
Pierwsza z nich g³osi, i¿ jest
to skutek odejœcia z zarz¹du
wiceburmistrza Sipiery, który
jako jedyny nie pra¿anin w tym
zarz¹dzie mia³ bardzo s³u¿al-
czy stosunek do w³adz miasta
i za nic nie chcia³ dopuœciæ do
jakichkolwiek rozbie¿noœci po-
miêdzy propozycjami miasta,
a opini¹ dzielnicy. Druga wy-
raŸnie wskazuje na to, i¿ rok
2006 jest rokiem wyborczym i
warto mieæ, lub chocia¿ po-
walczyæ o lepszy bud¿et po-
zwalaj¹cy wykazaæ siê miesz-
kañcom –wyborcom.

A teraz konkretnie. Jakie ist-
niej¹ rozbie¿noœci pomiêdzy
projektem prezydenta Ka-
czyñskiego a oczekiwaniami
w³adz i rady dzielnicy ilustruje
tabela poni¿ej.

Rubryka „Bud¿et dzielnicy
na 2005” s¹ to przewidywane
wydatki w dzia³ach do koñca
2005 roku. „Plan miasta na
2006” to propozycje prezyden-
ta dla Pragi. „Kwota wniosko-
wanej korekty na 2006” to
œrodki, o które dzielnica chce
wyst¹piæ dodatkowo ( bli¿ej
omówione zostan¹ pod tabel¹).
„Plan wydatków po korekcie
na 2006” to ogólna kwota
oczekiwana przez dzielnicê.

Dzielnica domaga siê wiê-
cej œrodków na nastêpuj¹ce
zadania:

- Dzia³ 600 – 200 000 z³ na
remonty dróg wewn¹trzosie-
dlowych, konserwacjê zieleni
i zimowe utrzymanie dróg.

- Dzia³ 700 – 1,5 miliona na
p³ace dla pracowników ZGN i
ponad 3 mln na remonty bu-
dynków komunalnych.

- Dzia³ 750 – 700 000 z³ na
p³ace dla pracowników urzê-

Praski bud¿et 2006 – uwag kilka

Sprzeda¿ POL-TOP

ul. Radzymiñska 211

tel. 678-14-14, fax 678-04-04ul. Bogumiñska 12

� cena tylko 3580 z³/m2 brutto

� kameralny, chroniony budynek

� gara¿ podziemny

� w³asnoœæ hipoteczna

� gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz

� gratis udzia³ w gruncie

� gratis balkony

Zacisze luksus wœród willi

ost
atn
ie
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Pe³na obs³uga ksiêgowa

Badanie bilansów

Doradztwo podatkowe

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa

tel. 818-99-76, 0602-400-670

www.psaudyt.com.pl

Dzia³ania profilaktyczne i
zapobiegaj¹ce zaburzeniom
uk³adu ruchowego

OSTEOPOROZA – choro-
ba koœci (przez utratê wapnia
i innych minera³ów). Najczê-
œciej wystêpuje u kobiet po
menopauzie. Osteoporoza
starcza wystêpuje u kobiet i
mê¿czyzn po 75 roku ¿ycia.
PIERWSZY OBJAW - ból w
okolicy krzy¿a, spowodowany
bardzo ma³ymi z³amaniami
kompresyjnymi w krêgos³upie.
Prowadzi to do zmniejszenia
wzrostu i deformacji postawy,
popularnie zwanej „wdowim
garbem”. Czêsto dochodzi do

Pomó¿ sobie!

W Pracowni Mammografii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego istnie-
je mo¿liwoœæ wykonania bezp³atnego badania mammograficznego w
ramach realizowanego przez Pracowniê „Populacyjnego programu wykry-
wania raka metod¹ mammografii przesiewowej w Polsce 2005” Do progra-
mu mog¹ zg³aszaæ siê bez skierowania kobiety w wieku 50–69 lat,
które nie mia³y wykonywanej mammografii w ci¹gu ostatnich 24 mie-
siêcy. Na badania nale¿y zg³aszaæ siê z numerem PESEL i dowodem ubez-
pieczenia w NFZ. Zapisy i szczegó³owe informacje w Rejestracji Zak³adu Ul-
trasonografii oraz po numerem telefonu: 326–54–81 w godz. 11-17.

z³amania szyjki koœci udowej
i z³amania nadgarstka.

PAMIÊTAJ! – odbudowa
Twoich koœci to chodzenie i
wszelki nieograniczony ruch w
wodzie. Æwiczenia w wodzie
stwarzaj¹ doskona³e warunki
³agodnego masa¿u ca³ego
cia³a. Tylko Ty mo¿esz  sobie
pomóc w odzyskaniu zdrowia.
ZAPRASZAMY NA ZAJÊCIA:
Baseny „Namys³owska”,

ul. Namys³owska 8

Tel. 619-27-59, 818-83-81,

tel/fax 619-88-08

Zajêcia prowadzi
mgr Aleksander Rêkas

Dlaczego w Warszawie nie
powsta³ spo³eczny komitet pro-
testu przeciwko k³amstwom w
kampanii wyborczej? Prezy-
dent Warszawy i jego sztab
wielokrotnie mijali siê z prawd¹,
opowiadaj¹c o sukcesach w
zarz¹dzaniu stolic¹. Komitet
móg³by te¿ protestowaæ prze-
ciwko nadu¿ywaniu w³adzy na
potrzeby kampanii wyborczej.

W czerwcu w namiocie na
Placu Defilad Kaczyñski zor-
ganizowa³ wystawê. Zapre-
zentowa³ na niej makiety i ob-
razki inwestycji, które wed³ug
jego obietnic mia³y siê w³aœnie
w tym roku koñczyæ, a co naj-
mniej nabieraæ kszta³tów na
placach budowy. ̄ adna z nich
siê nawet nie zaczê³a. Dziêki
wystawie jednak sto³eczne
media zape³ni³y siê po raz ko-
lejny kolorowymi obrazkami
wirtualnych budowli. Nic dziw-
nego, ¿e Kaczyñski wygra³
wybory – nawet obietnice, któ-
re nie zosta³y spe³nione, umia³
przekuæ w pozytywne wyda-
rzenie medialne.

Wystawie towarzyszy³a
ksi¹¿eczka „Strategia rozwo-
ju Warszawy do 2020 roku”.
Ksi¹¿eczka mia³a wydruko-
wan¹ datê „30 czerwca 2005
r.” Bardzo siê zdziwi³em, gdy
niemal identyczna ksi¹¿ecz-
ka, tyle ¿e z dat¹ „wrzesieñ
2005 r.”, pojawi³a siê jako do-
datek do „Gazety Wyborczej”
pod koniec kampanii wybor-
czej. Zupe³nie bez zwi¹zku z
kampani¹ - s³owo honoru, jak
mawia Kaczyñski. Po prostu

Barwy kampanii
zbieg okolicznoœci finanso-
wany z naszych podatków.

Szczytem bezczelnoœci by³a
ok³adka ksi¹¿eczki. Widnieje
na niej widok wyremontowane-
go pasa¿u Wiecha. Faktycz-
nie, remont pasa¿u chcia³
przeprowadziæ w³aœciciel s¹-
siednich Domów Centrum,
gdy¿ w³adze miasta komplet-
nie siê tym nie interesowa³y.
Urzêdnicy prezydenta Kaczyñ-
skiego w koñcu zablokowali
remont w charakterystyczny
dla siebie sposób, przejawia-
j¹c chroniczn¹ niechêæ do pry-
watnej firmy.

Na konferencji prasowej tu¿
przed wyborami Kaczyñski za-
prezentowa³ wyliczenie szkód
dokonanych w Warszawie
przez hitlerowców. Raport na
ten temat zosta³ opublikowany
dawno temu, ale teraz urzêd-
nicy ratusza wydali ca³oœæ w
formie ksi¹¿ki, co by³o okazj¹
do konferencji. Kaczyñski przy-
siêga, ¿e o przygotowaniach do
konferencji dowiedzia³ siê w
ostatniej chwili. Nic dziwnego:
wszak na potrzeby kampanii
wyborczej wzi¹³ urlop.

Urlop nie przeszkodzi³ mu jed-
nak w przeja¿d¿ce wagonikiem
Szybkiej Kolei Miejskiej urucho-
mionej na potrzeby kampanii i w
ustanowieniu nagrody za pomoc
w z³apaniu sprawców ostatnie-
go alarmu bombowego...

Odczuwa³em w tej kampa-
nii ogromny niedosyt. Myœla-
³em, ¿e kandydat Kaczyñski
zostanie rozliczony z funkcji

publicznej, jak¹ zajmowa³. Nie
jest to ¿aden „czarny PR” - ta-
kim mianem okreœla siê ujaw-
nianie incydentów z ¿ycia oso-
bistego albo z odleg³ej prze-
sz³oœci kandydata, o której za-
interesowany chcia³by zapo-
mnieæ. Tymczasem nic z tego.

Nieliczne formu³owane za-
rzuty wobec Kaczyñskiego
by³y przedstawiane nieœciœle.
Tak by³o z incydentaln¹
spraw¹ dotacji dla hospicjów,
która na skutek niesmacznego
b³êdu polityków PO – konfe-
rencjê prasow¹ na ten temat
zwo³ano na terenie jednego z
hospicjów – raczej zaszkodzi-
³a Tuskowi ni¿ Kaczyñskiemu.
Prawda jest zaœ taka, ¿e w
2005 r. prezydent obci¹³ kwo-
tê dotacji dla hospicjów z
580 000 do 433 890 z³. Do-
piero gdy wybuch³ skandal,
ratusz przyzna³ dodatkowe
pieni¹dze, które zreszt¹ do
dziœ do hospicjów nie dotar³y.

W Warszawie Kaczyñski
przegra³, uzyskuj¹c tylko
40,34% g³osów. Donald Tusk
wygra³ we wszystkich dzielni-
cach. Czytelników NGP najbar-
dziej zainteresuj¹ wyniki w Bia-
³o³êce (64,54%), na Pradze
Pó³noc (52,28%) i Targówku
(51,55%). Komitet walki z nad-
u¿yciami prawa i sprawiedliwo-
œci mia³by tu niez³e poparcie...

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

maciej@bialecki.net.pl

du i 1,8 mln na dokoñczenie
remontu oraz jego bie¿¹ce
utrzymanie budynku przy K³o-
potowskiego 15.

- Dzia³ 801 - 500 000 z³ na
p³ace dla nauczycieli, prawie
12 mln na wydatki rzeczowe
zwi¹zane z remontami szkó³ i
1 mln na wydatki maj¹tkowe,
czyli zakupy inwestycyjne we
wszystkich typach placówek.

- Dzia³ 852 – 5 milionów na
zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe, a tak¿e
dodatki mieszkaniowe.

- Dzia³ 854 – 600 000 z³o-
tych na remonty, ponad 250
000 na p³ace, 1,5 mln na in-
westycjê - modernizacja i roz-
budowa Ogrodu Jordanow-
skiego

- Dzia³ – 900 – 250 000 z³o-
tych na zabezpieczenie œrod-
ków na letnie i zimowe sprz¹-
tanie dzielnicy.

- Dzia³ 921 – z brakuj¹cego
1 mln z³otych w³adze Pragi
chcia³yby przeznaczyæ 600
000 z³ na potrzeby bibliotek,
a 400 000 z³ na zwiêkszenie
wydatków zwi¹zanych z wy-
stawami, koncertami, pikni-
kiem artystycznym itp.

- Dzia³ 926 – 1,5 mln na
rozpoczêcie modernizacji
kompleksu sportowego
przy Kawêczyñskiej 44 i
250 000 z³ na bie¿¹ce po-
trzeby DOSiR.

¯¹dania zarz¹du dzielnicy
s¹ w znakomitej wiêkszoœci
przypadków uzasadnione.
Projekt pana prezydenta za-
k³ada bowiem na starcie
mniejszy bud¿et Pragi Pó³noc
na rok 2006 ni¿ ten, który jest
realizowany w 2005 o kwotê
prawie 6,5 miliona z³otych.
Zarz¹d dzielnicy ze swej stro-
ny oczekuje w 2006 roku œrod-
ków o ponad 25 milionów wy-
¿szych ni¿ te, które ma do dys-
pozycji w 2005 i o ponad 31
milionów wiêkszych ni¿ te, któ-
re proponuje pan prezydent (a
po przyjêciu na sesji wniosku
komisji bud¿etu, ¿¹dania
dzielnicy wzros³y do prawie 33
milionów z³otych).

Moim zdaniem, niektóre
oczekiwania wydaj¹ siê wy-
górowane i niemo¿liwe do re-
alizacji w jednym roku bud¿e-
towym. Osobiœcie, na przy-
k³ad, nie wierzê w mo¿liwoœæ
przygotowania i przeprowa-
dzenia w jednym roku 27 po-
stêpowañ przetargowych na
remonty placówek oœwiato-
wych i wydatkowanie na ten
cel prawie 12 milionów z³o-
tych. Propozycjê zarz¹du
dzielnicy w tym zakresie trak-
tujê jako spis pobo¿nych
¿yczeñ, ale kierunek jest
s³uszny. Nasuwa siê pytanie,
dlaczego nie wczeœniej?

Niezale¿nie od wszystkiego
wydaje mi siê nader zasadne
przyjrzenie siê rozpasanym
wydatkom administracyjnym.
Tu rozumiem powœci¹gliwoœæ
prezydenta: wszak na remont
budynku przy K³opotowskiego
wydano prawie 14 milionów z³o-
tych, a koñca prac nie widaæ.

W propozycjach zarz¹du
widaæ nacisk na nowe projek-
ty inwestycyjne. Mam nadzie-
jê, ¿e s¹ one mocno poparte
merytorycznie i z góry nie s¹
skazane na niepowodzenie.
Przyk³adem takich dzia³añ
jest projektowana moderniza-
cja Ogrodu Jordanowskiego
przy Namys³owskiej – plano-
wana docelowa kwota inwe-
stycji - 10 milionów z³otych -
w mojej ocenie, mimo i¿ trak-
tujê ten pomys³ jako warty

rozwa¿enia, jest bez szans
na realizacjê w najbli¿szych
latach.

Priorytetem winno jednak
byæ zadbanie o œrodki na in-
westycje zaplanowane ju¿
wczeœniej i mocno osadzone
w Wieloletnim Planie Inwesty-
cyjnym oraz sprawniejsze ich
prowadzenie ( np. hala spor-
towa przy SP 126 - ulica Ko-
wieñska 12/20, hala sportowa
przy VIII LO im. W³adys³awa
IV, budowa mieszkañ komu-
nalno - socjalnych na Golêdzi-
nowie, rewitalizacja Pragi). W
tym zakresie bowiem nadal
zbyt ma³o siê dzieje. Wynika
to, moim zdaniem, z braku
serca do pomys³ów inwesty-

cyjnych przejêtych po po-
przednikach i chêci¹ zazna-
czenia swojej obecnoœci w
planowaniu nowych rozwi¹-
zañ na razie jedynie w sferze
idei i na papierze.

Warto jednak pamiêtaæ o
tym, ¿e w³adze siê zmie-
niaj¹, a Praga by³a, jest i
bêdzie.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD



12  nowa gazeta praska

Promocja! Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

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 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

Nastêpna gazeta - 9 listopada

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-

ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia  i ob-
róbka Maciej Pilipczuk.  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie

zamówionych nie zwracamy.  Materia³y p³atne oznaczone s¹ zna-
kiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsoro-

wanych nie odpowiadamy.

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

e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

             dla reklam  i zdjêæ reklama@ngp.pl

 nowa gazeta praska

Warsztaty dla aktywnie poszukuj¹cych pracy

Firma doradztwa personalnego PEOPLE NETWORK zapra-
sza 29 paŸdziernika o godz. 11 do Teatru Rampa (ul. Ko³owa
20) na bezp³atne warsztaty szkoleniowe, na których dowiesz
siê od specjalistów i profesjonalistów jak i gdzie szukaæ pracy,
jak napisaæ CV i list motywacyjny oraz jak przygotowaæ siê do
rozmowy kwalifikacyjnej, jak zwiêkszyæ swoje szanse na kon-
kurencyjnym rynku pracy w Polsce.

Prosimy przynieœæ na warsztaty: notatnik, coœ do pisania,
w³asne CV i list motywacyjny.

21 paŸdziernika odby³o siê
uroczyste wmurowanie aktu
erekcyjnego pod przedszkole
przy ul. Korzona 2. Kosztem
prawie 8 mln z³ powstanie naj-
nowoczeœniejszy obiekt tego
typu w Warszawie. Projekt
przedszkola zosta³ wy³oniony
w konkursie, w którym brali
udzia³ najbardziej znani archi-
tekci w Warszawie. Wybrany
projekt autorstwa Piotra P³a-
skowickiego, zachwyci³ komi-
sjê nowatorskim podejœciem
i… dyni¹ w œrodku. Ta tajem-
nicza dynia, widoczna przez
przeszklone œciany holu, bê-
dzie wykorzystywana podczas
oficjalnych uroczystoœci, ale
przede wszystkim bêdzie
wspania³¹, ogromn¹ zabawk¹.

W ramach inwestycji roze-
brano stary budynek, który
posiada³ elementy z p³yt
azbestowo-cementowych. Na

Przedszkole marzeñ
jego miejscu stanie nowy, któ-
ry ma byæ gotowy ju¿ na je-
sieni przysz³ego roku. Bêdzie
on wykonany z najnowocze-
œniejszych materia³ów i dosto-
sowany do potrzeb dzieci.
Jasne sale, du¿e okna, licz-
ne œwietliki, ciep³e wyk³adzi-
ny i mnóstwo elementów za-

bawowych – to wszystko
sprawia, ¿e dzieci na pewno
bêd¹ tu przychodziæ z ochot¹.
Bêd¹ mog³y bawiæ siê tak¿e
w ogrodzie i na wewnêtrznym
patio wykoñczonym elemen-
tami z egzotycznego drewna
bagkirai. Ca³y teren bêdzie
oœwietlony i monitorowany.

Odcinek Sprawnej od Od-
krytej do Aluzyjnej, licz¹cy
sobie zaledwie oko³o pó³ ki-
lometra, mia³ byæ zbudowa-
ny ju¿ w zesz³ym roku. Dziel-
nica Bia³o³êka przygotowa³a
wtedy mapê podzia³ow¹,
przeprowadzono rozmowy z
w³aœcicielami gruntów, któ-
rych wykupienie by³o ko-
nieczne pod budowê tej dro-
gi. Wszyscy byli za tym. Nie
doœæ na tym – by³y i s¹ pie-

Niesprawna Sprawna
ni¹dze zarówno na wykup
gruntów (oko³o 800 tys. z³),
jak i na sam¹ budowê drogi –
prawie 1.200 tys. z³. Jest tak-
¿e wy³oniony w przetargu wy-
konawca - firma Kroll.

Sama droga, która zgodnie
z planem ma mieæ po obu
stronach chodniki, a jezdnia –
szerokoœæ 7 metrów (co po-
zwoli docelowo uruchomiæ
tam komunikacjê miejsk¹)
znakomicie u³atwi³aby ¿ycie
mieszkañcom pobliskich du-
¿ych osiedli, gdy¿ m.in. mo¿-
liwy sta³by siê dowóz dzieci do
szko³y z pominiêciem niezwy-
kle zat³oczonej Modliñskiej.

Jeœli wszyscy tego chc¹, s¹
pieni¹dze i wykonawca, to co
stoi na przeszkodzie?

- Niestety, sprawa utknê³a
w Biurze Nieruchomoœci m.st.
Warszawy – mówi wicebur-
mistrz Bia³o³êki Tadeusz Se-
metkowski. – Pozyskiwanie
gruntów jest nadal scentrali-
zowane, tote¿ jesteœmy w
tym wzglêdzie ca³kowicie od
nich uzale¿nieni. Od zesz³e-
go roku obiecuj¹ nam zajêcie
siê wykupem gruntów, by³y
ju¿ wyznaczane terminy. I nic.
Od lipca nawet obowi¹zuje
zarz¹dzenie prezydenta, któ-
ry poleci³ te dzia³ki wykupiæ.
Nadal jednak nikt nic nie robi.
Zupe³nie nie jestem w stanie
powiedzieæ, dlaczego.

Wykonawca twierdzi, ze
gdyby problem zosta³ wresz-
cie rozwi¹zany, jest w stanie
w ci¹gu 5-6 tygodni, czyli
jeszcze przed koñcem roku,
ca³¹ drogê zbudowaæ.

Urodzi³ siê w nowogródz-
kich Borowiczach. By³ har-

cerzem Wileñskiej Chor¹-

gwi ZHP. We wrzeœniu1939
roku broni³ M³awy, potem

Modlina i Warszawy. W
1944 roku w szeregach I

Armii WP walczy³ na przed-

polach Pragi; jako dowódca
plutonu artylerii 32. Pu³ku

Piechoty II Armii przeby³
szlak bojowy przez Toruñ,

Poznañ, Wroc³aw, Drezno,

Horkê, Lomsk, Kamenz. W
œwiat malarstwa wprowadzi³

go wybitny akwarelista Hen-
ryk H. Szerer W warszaw-

skiej ASP studiowa³ pod kie-

runkiem prof. Jana Cybisa i
w pracowni prof. Janusza

Podoskiego. W SGGW uzy-
ska³ dyplom in¿yniera rol-

nictwa. Twórczoœæ ma-

larsk¹ ³¹czy³ z prac¹ w dzie-
dzinie hodowli roœlin i na-

siennictwa. Od 30 lat Ser-
giusz Grudkowski, mieszka-

niec Targówka, ca³kowicie

oddaje siê malarstwu., ale
nie zaniedbuje kontaktów z

kolegami z pola walki.

Wystawa akwareli Ser-
giusz Grudkowskiego „Nad
Niemnem” otworzy³a 22 paŸ-
dziernika sezon kulturalny w
Domu Kultury „Zacisze”.-
Chcia³em przedstawiæ kraj lat

dziecinnych- powiedzia³ arty-
sta – Wystawê dedykujê ko-

legom z 20. Dywizji Pancer-

nej, którzy walczyli o Targó-
wek i kresowiakom, którzy

opuœcili rodzinne strony i nie
mog¹ wróciæ. Sk³adam im

symboliczny ho³d.

-W odczuciu laika, kobiety,
prezentowane akwarele z cy-

klu „Nad Niemnem” s¹ ulot-
ne, delikatne, przejrzyste –
tak swe wra¿enia nazwa³a
Bo¿enna Dydek, dyrektor DK
„Zacisze”.

-Szare, doœæ ponure akwa-
rele wraz z wiekiem dojrze-
wa³y, stawa³y siê jaœniejsze,
radoœniejsze – oceni³ zaprzy-
jaŸniony artysta Adam Boja-
ran.- Co powiedzieæ o Sergiu-
szu, który swoim ¿yciorysem
mo¿e obdarowaæ 3 osoby?
On zawsze robi coœ dla
kogoœ, myœli o kimœ.

Na wernisa¿u, dla pana Ser-
giusza gra³, œpiewa³ i tañczy³
ludowy zespó³ z obwodu kali-
ningradzkiego. Wielu przyjació³
obdarowa³o go kwiatami. Orga-
nizatorzy wystawy przygotowali
wielki tort, by uczciæ zbli¿aj¹ce
siê 90. urodziny artysty. Wszy-
scy zaœpiewali mu „Sto lat”

Niemen w akwareli
Czyste i œwie¿e kolory, de-

likatne i miêkkie gamy barw,
spontaniczny i lekki sposób
wypowiadania siê, s¹ nie-
od³¹cznymi elementami
akwareli.(...) Wiêkszoœæ jego
obrazów charakteryzuje siê
ciekaw¹ walorow¹ faktur¹,
piêkn¹ kolorystyk¹, pogod-
nym i pe³nym s³oñca nastro-
jem. Ogl¹danie tych prac
sprawia, ¿e cz³owiek mo¿e
czuæ siê radoœniej i z wiêk-
szym optymizmem myœleæ o
dniu jutrzejszym – czytamy w
przewodniku po wystawie,
któr¹ mo¿na ogl¹daæ do 27
listopada.

  K.

Sk³adka, któr¹ pobiera ZUS
jest przeznaczona na cztery
rodzaje ubezpieczenia spo-
³ecznego:

- emerytalne, które zapew-
nia nam œwiadczenie z chwil¹
do¿ycia wieku emerytalnego,

- rentowe, które zapewnia
nam rentê, jeœli stan zdrowia
spowoduje utratê zdolnoœci do
pracy, a tak¿e rentê rodzinn¹
dla wspó³ma³¿onka i dzieci (w
okreœlonych sytuacjach) w
przypadku naszej œmierci,

- chorobowe, zapewniaj¹ce
wyp³atê zasi³ku chorobowego
i macierzyñskiego,

- wypadkowe, zapewniaj¹ce
rentê i jednorazowe odszkodo-
wanie w sytuacji gdy doznamy
uszczerbku na zdrowiu w wy-
niku wypadku w pracy.

Dodatkowo - co jest bardzo
wa¿ne - ZUS pobiera tak¿e
sk³adki na ubezpieczenie zdro-
wotne oraz Fundusz Pracy i
Fundusz Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych.

Sk³adka emerytalna wyno-
si 19,52 proc. podstawy wy-
miaru. Taka sk³adka powinna
zostaæ zapisana na indywidu-
alnym koncie w ZUS osoby,
która nie jest cz³onkiem otwar-
tego funduszu emerytalnego.
W przypadku cz³onka OFE na
koncie w ZUS zapisuje siê
12,22 proc. podstawy wymia-
ru, a do OFE trafia sk³adka
stanowi¹ca  7,3 proc. podsta-

Nasza sk³adka do ZUS
wy wymiaru. Sk³adka rentowa
wynosi 13 proc. podstawy
wymiaru, sk³adka chorobowa
2,45 proc. zaœ sk³adka wypad-
kowa jest zró¿nicowana - naj-
czêœciej mieœci siê w przedzia-
le 2 - 3 proc. Warto mieæ
œwiadomoœæ, ¿e tylko sk³ad-

ka emerytalna buduje nasz
kapita³ emerytalny.

Przepisy bardzo precyzyj-
nie okreœlaj¹, co to jest pod-
stawa wymiaru dla ró¿nych
grup ubezpieczonych. Warto
wiedzieæ, ¿e dla pracowników
(czyli osób na umowie o pra-
cê) ta podstawa wymiaru to
wynagrodzenie brutto po-
mniejszone o kwotê tej czêœci
sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne, która jest op³aca-
na przez pracownika i potr¹-
cana z jego wynagrodzenia.
Jednak do podstawy wymiaru
nie wlicza siê wynagrodzenia
za czas choroby i zasi³ków
chorobowych. Podstawo-
wym Ÿród³em informacji o

tym, ile wynosi nasza pod-
stawa wymiaru jest informa-
cja (np. na druku ZUS

RMUA), któr¹ co miesi¹c
przekazuje nam p³atnik.

Osoby prowadz¹ce dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ samodziel-
nie deklaruj¹ swoj¹ podstawê
wymiaru, jednak nie mo¿e ona
byæ ni¿sza ni¿ 60 proc. prze-
ciêtnego wynagrodzenia z
ostatniego kwarta³u. Bardzo
korzystnym rozwi¹zaniem (we-
sz³o w ¿ycie od 25 sierpnia
2005) dla osób podejmuj¹cych
po raz pierwszy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, jest mo¿liwoœæ
zg³oszenia ni¿szej podstawy
wymiaru - w wysokoœci 30 proc.
minimalnego wynagrodzenia -
przez pierwsze 24 miesi¹ce tej
dzia³alnoœci. W praktyce ozna-
cza to, ¿e sk³adka kierowana
do ZUS mo¿e byæ miesiêcznie

ni¿sza o ok. 400 z³, czyli pra-
wie 5 tys. z³ rocznie.

Osoby prowadz¹ce dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ op³acaj¹
sk³adki samodzielnie. Podobnie
jest z osobami podlegaj¹cymi
dobrowolnie ubezpieczeniu
spo³ecznemu. W przypadku
wiêkszoœci pozosta³ych ubez-
pieczonych sk³adki do ZUS od-
prowadza p³atnik. P³atnikiem
jest np. pracodawca, który od-
prowadza sk³adki pracowników,
zleceniodawca - odprowadzaj¹-
cy sk³adki za zleceniobiorców,
spó³dzielnia odprowadzaj¹ca
sk³adki za cz³onków spó³dziel-
ni. Dla bezrobotnych, maj¹cych
prawo do zasi³ku, p³atnikiem jest
powiatowy urz¹d pracy, zaœ dla
¿o³nierzy niezawodowych, od-
bywaj¹cych s³u¿bê czynn¹ - od-
powiednia jednostka organiza-
cyjna MON. Sk³adkê na ubez-
pieczenie spo³eczne najczêœciej
finansuje w ca³oœci osoba ubez-
pieczona (np. prowadz¹cy dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹) albo te¿
obie strony po po³owie (np. pra-
codawca i pracownik). W tym
ostatnim przypadku sk³adkê
ubezpieczonego p³atnik potr¹ca
z wynagrodzenia i przekazuje
do ZUS razem ze swoj¹ czêœci¹
sk³adki. W niektórych sytu-
acjach (urlop wychowawczy,
s³u¿ba wojskowa, pobieranie
zasi³ku dla bezrobotnych) sk³ad-
ki s¹ finansowane w ca³oœci ze
œrodków publicznych.

Wiedza o tym, ile wynosi
sk³adka, kto j¹ finansuje, a tak-
¿e kto jest p³atnikiem jest nie-
zbêdna aby kontrolowaæ, czy
nasza sk³adka emerytalna jest
prawid³owo rejestrowana w
ZUS i przekazywana do OFE.

Krzysztof Pater

Autor jest by³ym ministrem
polityki spo³ecznej, od wielu
lat zajmuje siê problematyk¹
ubezpieczeñ spo³ecznych

Krzysztof Pater radzi


