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 My – Alicja D¹browska i El¿bieta Kowalska-Kobus, znane
dziesi¹tkom pacjentów i mieszkañcom Pragi lekarki przychod-
ni przy D¹browszczaków 5a, a jednoczeœnie radne dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy – oœwiadczamy, ¿e nie mo¿emy
d³u¿ej tolerowaæ agresywnej kampanii oszczerstw i pomówieñ,
któr¹ przeciwko nam prowadz¹: burmistrz dzielnicy Praga Pó-
³noc Robert Sosnowski i jego zastêpca – Kazimierz Konopko.
Ich dzia³ania budz¹ w nas oburzenie i odrazê.

Nie zamierzamy walczyæ z nimi t¹ sam¹ broni¹. W zwi¹zku z
tym informujemy, ¿e z³o¿y³yœmy przeciwko burmistrzowi i jego
zastêpcy pozwy do S¹du Rejonowego Praga Pó³noc

W zwi¹zku z naruszeniem ustawy o ochronie danych oso-
bowych, oddzielne skargi z³o¿y³yœmy w G³ównym Inspektora-
cie Ochrony Danych Osobowych.

Stefanowi Sosnowskie-
mu, bia³o³êckiemu radnemu
PiS (a prywatnie ojcu burmi-
strza Pragi Pó³noc, Roberta
Sosnowskiego), nie powio-
d³o siê zaskar¿enie wyroku.

Przypomnijmy pokrótce t³o
tego swoistego sporu o mie-
dzê, który mia³ swój fina³ w
s¹dzie. Stefan Sosnowski po-
zbawi³ drogi dojazdowej  s¹sia-
dów, a konkretnie pozostawi³
im dojazd œcie¿k¹ skrêcaj¹c¹
pod k¹tem 90 st. Powo³uj¹c siê
na prawo w³asnoœci,  zanego-
wa³ prawo s¹siadów, bêd¹-

Kargul, podejdŸ no ... fina³
cych posiadaczami samoistny-
mi gruntu przy K¹tach Grodzi-
skich 97a, do ³¹cznoœci ich
dzia³ki z drog¹ publiczn¹. 2,5-
metrow¹ œcie¿k¹ nie jest w sta-
nie dotrzeæ na posesjê ani sa-
mochód wywo¿¹cy œmieci, ani
szambiarka, nie wjedzie tu
stra¿ po¿arna ani ambulans.

Dodatkowego smaczku ca-
³ej sprawie dodaje fakt, i¿ s¹-
siedzi radnego s¹ równie¿
jego rodzin¹.

965-metrow¹ dzia³kê s¹sia-
duj¹c¹ z nieruchomoœci¹ Ste-
fana Sosnowskiego zamiesz-
kuje osiemnaœcie osób. W³a-
œcicielem gruntu by³ zmar³y w
1969 roku Jan D¹browski. Od
ponad 35 lat osobami w³ada-
j¹cymi dzia³k¹ s¹ Wanda Dzi-
midko i Piotr Papaczek. Z po-
wództwem przeciwko Stefa-
nowi Sosnowskiemu wyst¹pi-
³a Irena D¹browska, której
matka i wuj s¹ posiadaczami
samoistnymi owej dzia³ki i

wnosz¹ wszelkie op³aty,
œwiadczenia publiczne i poda-
tek od nieruchomoœci.

Ju¿ w 2003 roku, wyrokiem
z 14 lipca, s¹d nakaza³ przy-
wrócenie posiadania. Oto

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

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

Dzisiejszy felieton pozwolê
sobie rozpocz¹æ od pytania.

Dlaczego po raz pierwszy w
tej kadencji sesja, na której
mog¹ wa¿yæ siê losy burmistrza
Sosnowskiego, zosta³a zwo³a-
na na godzinê 15? Zwykle bo-
wiem sesje rozpoczyna³y siê o
10, a niekiedy nawet o 8.

Oto mo¿liwe odpowiedzi.
Ka¿dy mo¿e wybraæ sobie
najbli¿sz¹ jego pogl¹dów,
ocen i przekonañ.

Permanentna
awantura

10 maja sesja rozpoczyna
siê o 15, poniewa¿:

- Ktoœ wa¿ny, kto chce byæ
obecny na sesji, wraca dopie-
ro 10 maja z bardzo d³ugiego
weekendu.

- Burmistrz nie chce, aby
debacie w jego sprawie przy-
s³uchiwali siê urzêdnicy.

- Im póŸniej skoñczy siê se-
sja, tym mniej czasu bêd¹
mieli dziennikarze na napisa-
nie relacji prasowych.

- 10 maja ukazuje siê NGP
i w³adze dzielnicy chc¹ na bie-
¿¹co skomentowaæ na popo-
³udniowej sesji zamieszczone

Oœwiadczenie

Wiele osób zastanawia

siê, czy to ju¿ pora na bada-

nie s³uchu czy mo¿e krewni
i znajomi przesadzaj¹ mó-

Lepiej s³yszeæ
wi¹c, ¿e coraz trudniej jest

siê z nimi porozumieæ. A

przecie¿ pomiar s³uchu oraz
dobór aparatu jest bezbole-

sny i bezp³atny.

Szacuje siê, ¿e problem

ubytku s³uchu dotyczy oko³o
10% populacji. Oznacza to, ¿e

problem w Warszawie doty-

czy oko³o 200 tys. osób, choæ
z pewnoœci¹ o wiele mniej

zdaje sobie z tego sprawê.

dokoñczenie na str. 4

W bie¿¹cym roku mija 50 lat,
kiedy opuœciliœmy szkolne mury.
Z okazji jubileuszu 50-lecia
ukoñczenia szko³y mamy przy-
jemnoœæ zaprosiæ na uroczyste
spotkanie kole¿eñskie wszyst-
kich maturzystów rocznika 1956.

Uroczyste spotkanie odbê-
dzie siê 27 maja w budynku
VIII Gimnazjum i Liceum im.
Króla W³adys³awa IV w War-
szawie ul. Jagielloñska 38.

W programie  przewidziano:
- godz. 13 – Katedra Œw.

Floriana – Msza Œw. w intencji
zmar³ych profesorów i kolegów

- godz. 14.30 – Cmentarz
Bródnowski – z³o¿enie kwia-
tów na grobach profesorów

W³adys³awiacy - matura 1956
- godz. 15.30 – lekcja „wy-

chowania” – prowadzi prof.
Henryk Saliñski

- godz. 17 – sala spotkañ
Ko³a Wychowanków – spotka-
nie kole¿eñskie po latach.
Przewidziano gor¹cy posi³ek
oraz napoje i s³odycze.

W imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszamy wszyst-
kich maturzystów rocznika 1956
do licznego udzia³u w naszym
spotkaniu. Bêdziemy wdziêcz-
ni za przekazanie informacji o
uroczystoœci kolegom, do któ-
rych dotarcie i kontakt po latach
okaza³ siê niemo¿liwy.
Z up. zespo³u organizacyjnego

Mieczys³aw Wojdyga

dokoñczenie ze str. 7

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena

koron porcelanowychUWAGA!
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Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
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PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Wiosenna promocja tylko w maju
i czerwcu: kurs kat. B - 979z³

kurs kat. A - 722z³
kurs kat. A+B - 1699z³
kurs kat. C - 2500z³
kurs kat. E do C - 2000z³

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

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

Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

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

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

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

sentencja - Zabezpieczyæ rosz-
czenie Ireny D¹browskiej po-
przez zakazanie prowadzenia
prac budowlanych na dzia³ce
60/2 obr. 4-16-18 maj¹cych na
celu zniszczenie drogi dojazdo-
wej prowadz¹cej przez tê dzia-
³kê do dzia³ki o nr 59 (...) od stro-
ny po³udniowej obu dzia³ek.
Stefan Sosnowski nic sobie nie
robi³ z wyroku -  prace budow-
lane trwa³y i droga zosta³a zli-
kwidowana. Na jednej z kolej-
nych rozpraw przedstawi³ s¹do-
wi nowe mapy geodezyjne swo-
jej nieruchomoœci i dzia³ek z ni¹
s¹siaduj¹cych (ju¿ bez drogi od
po³udnia) i stwierdzi³, ¿e drogi
od strony po³udniowej nigdy nie
by³o! Gwoli przypomnienia -
uzyskaliœmy tylko jeden komen-
tarz Stefana Sosnowskiego w
tej sprawie z jednoznaczn¹ kon-
kluzj¹ - mieszkañcy K¹tów Gro-

dziskich 97a maj¹ dojazd do po-
sesji, gdyby chcieli przesun¹æ
swój parkan mogliby znacz¹co
poszerzyæ drogê. Po tym ko-
mentarzu radny odmówi³ dal-
szych. Podczas jednej z na-
szych wizyt u Ireny D¹browskiej
grozi³ nam teœæ Stefana So-
snowskiego - Jan D¹browski.
Tymczasem trwa³o postêpowa-
nie s¹dowe. Nastêpne terminy
rozpraw nie by³y dotrzymywa-
ne, a to z powodu choroby rad-
nego, innym razem z powodu
choroby jego ¿ony.

Powo³ano nowy sk³ad sê-
dziowski. Pe³nomocnik Ireny
D¹browskiej wyst¹pi³ do s¹du
o zbadanie przez bieg³ego
¿ony Stefana Sosnowskiego.
Dwie rozprawy nie odby³y siê
ze wzglêdu na fakt, i¿ by³a ran-
na w wypadku samochodo-
wym, podczas gdy s¹siedzi
widzieli j¹ w tym samym cza-
sie, w dobrym zdrowiu, krz¹-
taj¹c¹ siê w ogródku.

Jak mówi³a nam Irena D¹-
browska, wielokrotnie informo-
wa³a policjê o samowoli budow-
lanej. Funkcjonariusze rozk³a-
dali rêce traktuj¹c sprawê jako
s¹siedzkie zatargi, sugerowali,
¿e interwencjê mo¿na by³oby
przeprowadziæ, gdyby pojawi³o
siê  postanowienie s¹du. Kiedy
ju¿ siê pojawi³o, znów rozk³adali
rêce, bowiem Stefan Sosnow-
ski kategorycznie przypomina³

policjantom, ¿e znajduj¹ siê na
prywatnym terenie. Mieszkañ-
com s¹siedniej dzia³ki doradza³,
by byli wdziêczni za udostêp-
nienie 2,5-metrowej œcie¿ki.

W lipcu ubieg³ego roku I
Wydzia³ Cywilny S¹du Rejo-
nowego dla Warszawy Pragi
og³osi³ wyrok - (...) przywraca
powódce Irenie D¹browskiej
utracone przez ni¹ na skutek
naruszenia przez pozwanych
Stefana Sosnowskiego i Irenê
Sosnowsk¹ posiadanie prze-
jazdu i przejœcia po drodze
znajduj¹cej siê na dzia³ce nr
60/2 prowadz¹cej do dzia³ki nr
59 (...) przez nakazanie po-
zwanym (...) usuniêcia zagra-
dzaj¹cego tê drogê po obu
stronach ogrodzenia unie-
mo¿liwiaj¹cego przejazd i
przejœcie. Jak ³atwo siê domy-
œliæ, Stefan Sosnowski odwo-
³a³ siê od wyroku. Wydzia³ od-
wo³awczy oddali³ apelacjê,
uznaj¹c ubieg³oroczny wyrok
za prawomocny.

Rodzina Ireny D¹browskiej
obawia siê, ¿e wyrok pozosta-
nie na papierze. Po rozprawie
Stefan Sosnowski powiedzia³
swoim s¹siadom, ¿e wyrok ma
w g³êbokim powa¿aniu (zasto-
sowaliœmy eufemizm) i nie da
drogi. W jej miejscu  sadzi
drzewa. Poinformujemy Czy-
telników o dalszym rozwoju
wydarzeñ.                     (egu)

Kargul, podejdŸ no ... fina³
dokoñczenie ze str. 1

W zwi¹zku z ukazaniem siê
materia³u prasowego pod tytu-
³em „Prosto z mostu -Zaj¹czki1”,
autorstwa Pana Macieja Bia³ec-
kiego w numerze 8 (330) Nowej
Gazety Praskiej z dnia 12 kwiet-
nia 2006 r., w którym zosta³y
zawarte nieprawdziwe informa-
cje, wnoszê w trybie art. 31 pkt.
l i 2 ustawy prawo prasowe z
dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U.
z dnia 7 lutego 1984 r. nr 5, poz.
24 z póŸn. zm.) o opublikowa-
nie sprostowania stanowi¹cego
równie¿ odpowiedŸ na stwier-
dzenia tam zawarte a zagra¿a-
j¹ce moim dobrom osobistym.

Materia³ ten w sposób jed-
noznaczny œwiadczy o indolen-
cji i braku wiedzy autora oraz
stanowi dowód naruszenia rze-
telnoœci poprzez zaniechanie
sprawdzenia przytaczanych in-
formacji, nie mówi¹c ju¿ o do-
³o¿eniu nale¿ytej starannoœci.

Po pierwsze, nieprawd¹
jest, ¿e burmistrz Targówka
tworz¹c tzw. specjaln¹ strefê
ekonomiczn¹ przy ul. Zabra-
nieckiej, zrobi³ prezent firmom
dzia³aj¹cym na tym obszarze
- co insynuuje w pierwszym
akapicie autor. Zgodnie z art.
4 ust. l i 2 ustawy z dnia 20
paŸdziernika 1994 r. o specjal-
nych strefach ekonomicznych
(Dz. U. z dnia 23 listopada
1994 r. nr 123, poz. 600 z póŸn.
zm.) strefy ekonomiczne s¹
ustanawiane w drodze roz-
porz¹dzenia Rady Mini-
strów, na wniosek ministra
w³aœciwego do spraw gospo-
darki, uzgodniony z ministrem
w³aœciwym do spraw rozwoju
regionalnego, po uzyskaniu
opinii wojewody oraz zgody
rady gminy w³aœciwej ze
wzglêdu na po³o¿enie strefy.
Nie jest wiêc prawd¹, ¿e Mia-
sto ustanawia strefy - mo¿e
jedynie wyraziæ na to zgodê.

Po drugie, nieprawd¹ jest
te¿, ¿e kogokolwiek wprowadzi-
³em w b³¹d, a szczególnie rad-
nych na sesji Rady dzielnicy
Targówek, gdy¿ opiera³em siê
na materia³ach przekazanych

Strefa ekonomiczna
na Targówku - replika

przez Ministerstwo Gospodar-
ki oraz £ódzk¹ Specjaln¹ Stre-
fê Ekonomiczn¹, których kopie
przekazujê w za³¹czeniu. Wy-
nika z nich wyraŸnie, ¿e „prze-
widywane nak³ady inwestycyj-
ne osi¹gn¹ wielkoœæ docelow¹
oko³o 400 mln z³, a zatrudnie-
nie 500 osób”.

Oczywiœcie zrozumia³e jest,
¿e na pocz¹tku inwestycji na-
k³ady bêd¹ mniejsze, a poda-
ne wartoœci mog¹ byæ osi¹-
gniête dopiero na przestrzeni
kilku lat, ale nie oznacza to ¿e
przedstawiaj¹c powy¿sze
dane wprowadzi³em kogokol-
wiek w b³¹d.

Nie rozumiem te¿, sk¹d po-
jawi³a siê suma „50 mln z³”, któ-
rej zap³acenia w formie podat-
ku „dziêki utworzeniu specjal-
nej strefy ekonomicznej przy
ulicy Zabranieckiej” wskazywa-
na przez autora firma uniknie.
Z kalkulacji przedstawionych
przez Polsk¹ Agencjê Infor-
macji i Inwestycji Zagranicz-
nych wynika bowiem, i¿ w
okresie wsparcia, tzn. do
2017 r. wp³ywy do bud¿etu
pañstwa wynios¹ oko³o 428
mln z³ (w tym ok. 163 mln z³

trafi do bud¿etu m.st. War-
szawy z tytu³u PIT, CIT i po-
datku od nieruchomoœci). Po-
wy¿sza kwota uwzglêdnia ulgê
w postaci zwolnienia z podat-
ku dochodowego od osób
prawnych, która w przypadku
Warszawy mo¿e osi¹gn¹æ war-
toœæ 30% kwalifikowanych wy-
datków inwestycyjnych (warto
zaznaczyæ, i¿ w innych strefach
te zwolnienia mog¹ osi¹gn¹æ
wartoœæ nawet 65%).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e o tê
inwestycjê zabiegaj¹ równie¿
inne pañstwa europejskie, a
nawet Chiny. S¹dzê wiêc, ¿e
lepiej, aby to w³aœnie w Polsce
utworzono od 200 do 700
miejsc pracy, zainwestowano
od 160 do 400 min z³ i aby to
do bud¿etu naszego kraju
wp³ynê³o kilkaset milionów z³,
ni¿ gdyby nie wp³ynê³o nic.

Có¿, postawa prezentowana
przez autora artyku³u, do któ-
rego siê odnoszê, wskazuje, ¿e
myœlenie kategoriami pañstwa
nie jest dzisiaj w cenie.

Burmistrz Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy

Romuald Gronkiewicz

Kilka s³ów komentarza do listu
burmistrza Targówka. Pisz¹c felie-
ton „Zaj¹czki” by³em i nadal jestem
zbulwersowany pomys³em stwo-
rzenia warszawskiej filii £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(!). Specjalne strefy ekonomiczne
wymyœlono po to, by zachêcaæ
przedsiêbiorców poprzez ulgi po-
datkowe do inwestowania w miej-
scowoœciach specjalnej troski, na
przyk³ad w miastach obarczonych
wysokim bezrobociem struktural-
nym. Uwa¿am przy tym, ¿e strefy
nie powinno siê robiæ „pod” kon-
kretnego inwestora, gdy¿ mo¿e to
rodziæ rozmaite podejrzenia.

Warszawa nie ma struktural-
nego bezrobocia, a inwestorów
przyci¹ga najwiêcej w Polsce
bez pomocy specjalnych stref.
Stworzenie stu, a nawet (jak
twierdzi burmistrz Gronkiewicz)
piêciuset nowych miejsc pracy w
dwumilionowym mieœcie maj¹-
cym najni¿sze bezrobocie w kra-
ju nie jest warte oddania inwe-
storowi 50 mln z³. O ile w nowej
fabryce bêd¹ w ogóle pracowaæ
mieszkañcy naszego miasta.

Sk¹din¹d, nawet w miejsco-
woœci specjalnej troski sto ty-
siêcy z³otych na jednego bez-
robotnego mo¿na by wydaæ
znacznie efektywniej.

„Zaj¹czków” ci¹g dalszy
Dziwi mnie wyznanie burmi-

strza: „Nie rozumiem, sk¹d po-
jawi³a siê kwota 50 mln z³”.
Czy¿by zawiod³y go s³u¿by
prasowe? Wyliczenie tej kwo-
ty zaczerpn¹³em bowiem z ar-
tyku³u zamieszczonego w „Ga-
zecie Wyborczej” w dniu 7
kwietnia 2006 r. („Gazeta Sto-
³eczna”, str. 8).

I jeszcze jedno. Nie napisa-
³em, ¿e burmistrz „utworzy³”
strefê ekonomiczn¹, co wmawia
mi pan Gronkiewicz. Napisa³em,
¿e zabiega³ o pozytywn¹ opiniê
radnych - czemu, jak rozumiem,
nie zaprzecza, gdy¿ widzieli to
radni i goœcie obecni na sesji
Rady Dzielnicy Targówek.

Maciej Bia³ecki

Czêœciowo zadrzewion¹, li-
cz¹c¹ 6 ha dzia³kê kupi³a nie-
dawno od prywatnych w³aœci-
cieli firma BARC z zamiarem
zbudowania na tym terenie ko-
lejnego osiedla. BARC to zna-
ny w Bia³o³êce inwestor, budo-
wa³ ju¿ osiedle „Pod Dêbami”.

Kiedy robotnicy, uzbrojeni w
mechaniczne pi³y zaczêli wyci-
naæ drzewa, zaniepokojeni
mieszkañcy okolicznych domów
wezwali policjê i stra¿ miejsk¹.
Drwale uciekli, ale wrócili noc¹.
Tym razem pracowali pi³ami
rêcznymi, ¿eby nie robiæ ha³a-
su. Mieszkañcom nie uda³o siê
upilnowaæ drzew. Rano zoba-
czyli tylko zatarte œlady – przy-
sypane ziemi¹ pnie i resztki nie
wywiezionych ga³êzi. Ludzie siê
denerwuj¹, bo specjalnie szukali
mieszkania w miejscu, gdzie
jest du¿o zieleni, a teraz widz¹,
jak ta zieleñ bezpowrotnie ginie.
Drzewo roœnie przecie¿ kilka-
dziesi¹t lat, a mo¿na je œci¹æ w
kilka minut. Kto móg³ to zrobiæ?
Mieszkañcy Winnicy mówi¹, ¿e
dêby przeszkadza³y w budowie
nowych domów.

Najbardziej podejrzana jest
wiêc firma BARC, która przygo-
towuje sobie teren pod kolejn¹
inwestycjê. Dyrektorka BARCu,
Katarzyna Murkowska zarzeka
siê jednak, ¿e jej firma nie ma z
tym nic wspólnego. Twierdzi, ¿e
kupiona przez ni¹ dzia³ka objê-
ta jest miejscowym planem za-
gospodarowania, który wyzna-
cza i ogranicza dzia³ania inwe-
stora (plany takie opublikowa-

Nocna wycinka przy Leœnej Polanki
Zielona Bia³o³êka szybko przestaje byæ zielona. W kwiet-

niu dokonano kolejnego zamachu na bia³o³êck¹ przyrodê.
Obok osiedla Winnica, w rejonie miêdzy ulicami Leœnej Po-
lanki i Poetów wyciêto 30 du¿ych dêbów, rosn¹cych w rzê-
dzie, wzd³u¿ miedzy dawnego pola.

ne s¹ w Dzienniku Ustaw dla
województwa mazowieckiego).
Nie stara³a siê o pozwolenie na
wyciêcie drzew, poniewa¿ nie
ma jeszcze projektu osiedla.
Dopiero niedawno rozpisano
nañ konkurs. Drzewa nie mo-
g³y wiêc przeszkadzaæ w nieist-
niej¹cym projekcie.

- Drzewa zosta³y wyciête nie
tylko z naszego terenu, ale
równie¿ z dzia³ki obok – mówi
Katarzyna Murkowska – sami
z³o¿yliœmy tydzieñ temu na po-
licji wniosek o pope³nieniu
przestêpstwa.

To samo zrobi³ burmistrz Bia-
³o³êki Jerzy Smoczyñski. Obec-
nie trwa postêpowanie wyja-
œniaj¹ce. Spraw¹ zajmuje siê
Sekcja Kryminalna Wydzia³u
Dochodzeniowego Komisaria-
tu Policji Warszawa Bia³o³êka
przy ul. Myœliborskiej 65. Poli-
cja nie chce jednak udzielaæ
¿adnych informacji przed za-
koñczeniem dochodzenia. Ko-
mendant Daniel Jakubczak po-
wiedzia³ jedynie, ¿e pojawi³a
siê sporna kwestia dysponen-

ta terenu, z które-
go wyciêto drze-
wa, jednak o
udzielaniu infor-
macji prasie decy-
duje prokurator.

Zwróciliœmy siê
te¿ o opiniê w tej
sprawie do naczel-
nik Wydzia³u
Ochrony Œrodowi-
ska, Ilony Kuleczki,

która nie kryje zaniepokojenia:
-Teraz, przygotowuj¹c teren

pod inwestycjê, nie wycina siê
samowolnie drzew „w pieñ” -
mówi Ilona Kuleczka – Musi byæ
zrobiona inwentaryzacja i wtedy
ewentualnie daje siê pozwolenie
na wyciêcie drzew, za co trzeba
zreszt¹ du¿o zap³aciæ. Firma
BARC nie stara³a siê o pozwo-
lenie na wycinkê ani u nas, ani
w Biurze Naczelnego Architek-

ta Miasta. Inna sprawa, ¿e nie
jest to odosobniony przypadek.
Mo¿e grasuje w tej okolicy jakiœ
z³odziej drzew, który sprzedaje
potem cenne dêbowe drewno
firmom lub osobom prywatnym.

Naczelnik Ilona Kuleczka
apeluje o przerwanie zmowy
milczenia w sprawie niszcze-
nia przyrody. Musimy zrozu-
mieæ, ¿e drzewa to nasze
wspólne dobro, o które trzeba
dbaæ, póki nie jest za póŸno.

Osoby, które wiedz¹ coœ
na temat wyciêcia dêbów
przy ul. Leœnej Polanki i mo-
g³yby pomóc w znalezieniu
sprawcy tego przestêpstwa,
proszone s¹ o zg³oszenie
tych informacji w Urzêdzie
Dzielnicy Warszawa Bia³o³ê-
ka (tel. 51-03-141, 51-03-147)
lub w Komisariacie Policji
przy ul. Myœliborskiej 65 (tel.
60-35-130, 60-35-131, 60-35-227).

Joanna Kiwilszo

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl
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KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

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

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO

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

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY

MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

pn-pt: 10-19
sob 8-14

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

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

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

Ka¿dy z rodzajów sera
wskazuje na inn¹ technologiê
jego przygotowania. Ze wzglê-
du na niedobór mleka owcze-
go w okresie jesieñ - zima, a
jednoczeœnie du¿e zapotrze-
bowanie na sery owcze z Pod-
hala, bardzo trudno znaleŸæ
sery wykonane wy³¹cznie z
mleka owczego. Tego typu
wyroby s¹ praktycznie nieosi¹-
galne. Proponowane przez
nas sery owcze i mieszane
pochodz¹ z powiatu tatrzañ-
skiego i bieszczadzkiego.

Poni¿ej prezentujemy w
skrócie opis tradycyjnego spo-
sobu wyrobu oscypków.

Po œciêciu siê mleka, ser
zbiera siê w jeden bundz, któ-
ry jest w porcjach wk³adany do
cerpoka (z twarogu wyciska
siê serwatkê w tzw. cerpoku
(czerpaku) s³u¿¹cym do od-
mierzenia w³aœciwej dawki
sera do wyrobienia oscypka.
Po wygnieceniu sera w cerpo-

Sery owcze
i krowio-owcze

Oczywiœcie najbardziej znanymi serami owczymi i mie-

szanymi s¹ oscypek, bryndza i bundz.

ku, jest on formowany w d³o-
niach w kulê, a nastêpnie
wk³adany do gor¹cej wody na
5 do 10 minut. Po sparzeniu
ser jest wyjmowany, a nastêp-
nie dalej wygniatany w d³o-
niach w celu ca³kowitego wy-
ciœniêcia serwatki. W trakcie
wygniatania ser jest jeszcze
kilkakrotnie parzony w celu
podtrzymania temperatury i
niedopuszczenia do wysty-
gniêcia. Po kilkakrotnym pa-
rzeniu i wygniataniu ser staje
siê miêkki, elastyczny i zwar-
ty, po czym kula sera jest prze-
k³uwana drutem i w dalszym
ci¹gu wygniatana. Drut s³u¿y
do odprowadzenia reszty ser-
watki ze œrodka sera na ze-
wn¹trz. Kula jest formowana
w owalny kszta³t, formowane
s¹ sto¿kowate koñce, zaœ na
œrodek sera nak³adana jest
forma. Po uzyskaniu odpo-
wiedniego kszta³tu wyjmowa-
ny jest drut, ser jest jeszcze
raz parzony, a na koniec p³u-

kany w zimnej wodzie. Po zro-
bieniu oscypki moczy siê w
tzw. rosole, tj. roztworze soli
kuchennej na mniej wiêcej
jedn¹ dobê do momentu a¿
oscypki zaczn¹ p³ywaæ. Po
wyjêciu z roso³u serki wêdzo-
ne s¹ dymem z ogniska pod
dachem sza³asu od 3 dni do
dwóch tygodni.

Oscypek (pochodzenie:
Podhale). Sk³ad: mleko owcze
(poza sezonem domieszka
mleka krowiego), podpuszcz-
ka mleczarska, sól.

Cechy szczególne: w sezo-
nie letnim oscypek ten nie za-
wiera domieszki mleka kro-
wiego. Wytwarzany tradycyjn¹
metod¹. Nie zawiera konser-
wantów. Zawartoœæ bia³ka:
28,3 %, zawartoœæ t³uszczu:
32,8 %, sól: 3,58 %.

Bundz i Bryndza (pocho-
dzenie: Podhale). Sk³ad: mle-
ko owcze (poza sezonem do-
mieszka mleka krowiego)

Cechy szczególne: w sezo-
nie letnim zarówno bundz jak
i bryndza nie zawieraj¹ do-
mieszki mleka krowiego. Wy-
twarzane tradycyjn¹ metod¹.
Nie zawieraj¹ konserwantów.
Bundz - zawartoœæ bia³ka:
16,5 %, zawartoœæ t³uszczu:
22,5 %, sól: 0,16 %.

Wiêcej informacji znaj-
dziecie Pañstwo na

www.specjalwiejski.pl

oraz w naszych sklepie:

Tarchomin

ul. Œwiderska 100/20

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

Prawnik
przyjazny ludziom

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

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

rtg i naprawa protez

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

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Szanowni Pañstwo,

Niniejszy artyku³ mia³ byæ
poœwiêcony zagadnieniom
najmu lokali mieszkalnych, ale
o tym napiszemy za dwa ty-
godnie. Zamiast tego zajmie-
my sie problemem osoby, któ-
ra przys³a³a nastêpuj¹cy list:

Dwa tygodnie temu kupi-
³am na aukcji internetowej
trzy butelki ró¿nych perfum,
za które zap³aci³am ponad
350 z³otych. Perfumy s¹
chyba podrabiane albo sta-
re, bo butelki wygl¹daj¹ na
stare, a perfumy prawie nie
pachn¹. Pani, od której je
kupi³am nie chce zwróciæ
pieniêdzy. Wszystko wska-
zuje na to, ¿e straci³am kil-
kaset z³otych i nie wiem, co
dalej robiæ. Bardzo proszê o
pomoc w tej sprawie.

Pozdrawiam, Renata K.
(nazwisko do wiadomoœci
Kancelarii)

Problemem zakupów na
aukcjach internetowych zaj-
mowaliœmy siê przed Wigili¹,
ale trzeba do tego tematu
jeszcze powróciæ.

Wszelkiego rodzaju zakupy
oznaczaj¹ zawieranie umowy
sprzeda¿y okreœlonych rzeczy
lub us³ug. Poci¹ga to jednak
za sob¹ okreœlone prawa i
obowi¹zki obydwu stron takiej
umowy. Sprzeda¿ za poœred-
nictwem sklepów interneto-
wych lub aukcji internetowych
dokonywana jest w oparciu o
obowi¹zkowe regulaminy
œwiadczenia us³ug, jak rów-
nie¿ na podstawie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

W przypadku handlu w Inter-
necie nale¿y przede wszystkim
zwróciæ uwagê na Ustawê z
dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialnoœci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przez pro-
dukt niebezpieczny. Art. 2 ust.
1 reguluje kwestiê umowy za-
wartej poza lokalem przedsiê-

biorstwa, a art. 7 ust. 2 reguluje
umowy zawierane na odleg³oœæ
przy wykorzystaniu œrodków
komunikacji elektronicznej (w
tym przypadku Internet).

Ka¿dy konsument, tzn. oso-
ba nabywaj¹ca jak¹œ rzecz dla
celów nie zwi¹zanych z prowa-
dzeniem dzia³alnoœci gospodar-
czej, mo¿e odst¹piæ od umowy
sprzeda¿y w terminie 10 dni od
daty jej zawarcia lub wydania
rzeczy (art. 10 ust.1). Odst¹pie-
nia nale¿y dokonaæ na piœmie,
wysy³aj¹c je najlepiej listem
poleconym na adres sprzedaw-
cy. Nale¿y jednak wiedzieæ, ¿e
z tego uprawnienia mo¿na sko-
rzystaæ tylko wtedy, gdy sprze-
dawc¹ jest przedsiêbiorca pro-
wadz¹cy w taki sposób swoj¹
sprzeda¿. Brak zarejestrowania
dzia³alnoœci gospodarczej w za-
kresie sprzeda¿y okreœlonych
rzeczy nie ma znaczenia w
przypadku osoby, która handlu-
je na du¿¹ skalê (co najmniej
kilkadziesi¹t aukcji tego same-
go rodzaju – perfumy, telefony
komórkowe etc.). Osoba, która
prowadzi tak¹ dzia³alnoœæ bê-
dzie traktowana jako przedsiê-
biorca.

W przypadku Pani Renaty
K. mamy do czynienia w³aœnie
z tak¹ sytuacj¹. W chwili obec-
nej zajmujemy siê tym proble-
mem, który w braku zwrotu
pieniêdzy przez nieuczciwego
sprzedawcê znajdzie swój
fina³ w s¹dzie.

Wszelkie pytania i problemy
w takich i innych sprawach
mo¿na zg³aszaæ telefonicznie
na numery 022 884 84 00,
511 321 248, 502 535 361
oraz za poœrednictwem pocz-
ty elektronicznej na adres

legismedia@legismedia.pl

Odpowiemy na ka¿de pytanie.
Gwarantujemy udzielenie pomo-
cy ka¿demu naszemu Klientowi.

Piotr KaŸmirski

Kancelaria Prawna

Legis Media

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
to jedna z dwóch samorz¹do-
wych instytucji kultury w dziel-
nicy. Przez wiele lat funkcjono-
wa³ w budynku ratusza, od nie-
mal roku dzia³a w nowocze-
snym budynku przy Van Go-
gha 1. Jednym z g³ównych
zadañ BOK jest edukacja kul-
turalna dzieci i m³odzie¿y.
Poza pracowniami plastyczn¹,
grafiki komputerowej, mikro-
modelarstwa i kursami kompu-
terowymi, lektoratami jêzyko-
wymi m³odzie¿ mo¿e uczest-
niczyæ w zajêciach muzycz-
nych w Studiu Piosenki, uczyæ
siê gry na instrumentach kla-
wiszowych i na gitarze. W BOK
odbywaj¹ siê warsztaty hip-
hopowe, zajêcia taneczne w
kategoriach taniec nowocze-
sny, taniec wspó³czesny, bre-
akdance. Najm³odsze dzieci
mog¹ uczestniczyæ w muzycz-
nym studio przedszkolaka Lu-
zik. W placówce dzia³aj¹ licz-
ne teatry amatorskie - Teatr
Dzieciêcy Stonka, Gimnazjal-
ny Teatr Dzia³añ Twórczych,
Teatr Orchestra, Kompania Te-
atralna Mamro, Teatr 13, Teatr
Pora Na Seniora i zespó³ wo-
kalno - taneczny Klakson. BOK
jest animatorem i organizato-
rem wielu przedsiêwziêæ typu
recitale, wystêpy kabaretów,
imprezy plenerowe, spektakle
teatrów amatorskich, akcje
Lato i Zima w mieœcie. Rok-
rocznie organizuje ogólnowar-
szawski Festiwal Teatrów
Amatorskich „Garderoba Bia-
³o³êki”, festiwal artystyczny
„Przedszkolak Bia³o³êki”, festi-
wal artystyczny szkó³ Art
Show, liczne konkursy.

Nastêpn¹ z dwóch samorz¹-
dowych instytucji kultury jest
Biblioteka Publiczna. W jej
sk³ad wchodz¹ Wypo¿yczalnia
dla Doros³ych i M³odzie¿y nr 42
przy Antalla 5, Biblioteka dla
Dzieci i M³odzie¿y nr IV równie¿
przy Antalla 5 i Czytelnia Na-
ukowa nr XX przy Van Gogha
1. Filie wypo¿yczalni dla doro-
s³ych i m³odzie¿y dzia³aj¹ przy
Kowalczyka 3, Ambaras 12, Ra-
ciborskiej 20 i Œwiatowida 3.
Ksiêgozbiory wszystkich bia³o-
³êckich bibliotek licz¹ ponad 88
tys. woluminów. W 2005 roku bi-
blioteki zarejestrowa³y ponad 9
tys. czytelników, którzy wypo¿y-
czyli ponad 148 tys. ksi¹¿ek, na
miejscu skorzystano z 9,5 tys.
tytu³ów. Biblioteki dysponuj¹
równie¿ 55 tytu³ami czasopism.
Czytelnia Naukowa przy Van
Gogha jest skomputeryzowana
i dysponuje dostêpem do inter-
netu. Bia³o³êka czyta - fakt god-
ny odnotowania!

W dzielnicy dzia³a siedem
przedszkoli publicznych, w tym
dwa prowadzone przez siostry
zakonne - Felicjanki i Francisz-
kanki i siedemnaœcie przedszkoli
niepublicznych, a tak¿e dwa nie-
publiczne ¿³obki. Z opieki przed-
szkoli korzysta 796 dzieci.

W momencie startu w samo-
dzielny byt w 1994 roku bia³o-
³êcka oœwiata dysponowa³a nie-

wielk¹ iloœci¹ szkó³ w bardzo
kiepskim stanie. Wiêkszoœæ z
nich - pod wzglêdem lokalowym
- prezentowa³a poziom zanie-
dbanych wiejskich placówek
oœwiatowych. Obiekty szkolne
zosta³y wyremontowane, zmo-
dernizowane b¹dŸ zbudowane
od podstaw. W uznaniu zas³ug
ówczesnej gminy, burmistrz Je-
rzy Smoczyñski zosta³ wyró¿-
niony w 2002 roku Medalem
Edukacji Narodowej za rozbu-
dowê placówek oœwiatowych w
Bia³o³êce. Dziœ do dziesiêciu
publicznych, dwóch spo³ecz-
nych i dwóch niepublicznych
szkó³ podstawowych uczêsz-
cza 4938 uczniów. 1966
uczniów korzysta z edukacji w
piêciu gimnazjach publicznych,
zaœ 310 uczniów liczy jedyne w

Bia³o³êce liceum - CV Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Zbignie-
wa Herberta.

W dzielnicy dzia³a Wy¿sza
Szko³a Ubezpieczeñ i Banko-
woœci i dwa wydzia³y Szko³y
Wy¿szej im. Bogdana Jasiñ-
skiego, a tak¿e Wy¿sze Semi-
narium Duchowne Diecezji
Warszawsko - Praskiej.

Miejsca kultu i obiekty sakral-
ne to siedem koœcio³ów rzym-
sko - katolickich i cmentarz pa-
rafialny przy Mehoffera. W Bia-
³o³êce dzia³a kilka zgromadzeñ
zakonnych i instytutów ¿ycia
konsekrowanego - Klasztor
Ksiê¿y Sercanów, Zgromadze-
nie Misjonarzy Kombonianów
Serca Jezusowego, Instytut
Pomocnic Maryi Jasnogórskiej
Matki Koœcio³a, siostry Felicjan-
ki, siostry S³u¿ebniczki NMP,
siostry Westiarki, Zgromadze-
nie Córek Matki Bo¿ej Bole-
snej, siostry Franciszkanki.

Uroczystoœci patriotyczne w
dzielnicy odbywaj¹ siê przy
grobach powstañczych na
cmentarzu parafialnym. W
1997 roku odrestaurowano i
poœwiêcono kwatery ¿o³nierzy
5 i 6 Kompanii 2 Batalionu 1
Rejonu krypt. „Brzozów” VII
obwodu „Obro¿a” Okrêgu War-
szawskiego Armii Krajowej.

(egu)

Bia³o³êka w liczbach

Kultura, oœwiata, miejsca kultu

Klinika ffx z Warszawy, ul
Gagarina 30/7 w siedzibie
Oœrodka Hospicjum Domo-
wego w Warszawie i przy ak-
tywnym zaanga¿owaniu pra-
cowników jako wyk³adowców
rozpoczê³a kurs specjali-
styczny dla pielêgniarek.

Zapraszamy do uczestnic-
twa w kursie daj¹cym pod-
stawowe uprawnienia do
pracy w hospicjach. Ju¿ te-
raz mo¿na zg³aszaæ zapo-
trzebowanie na uczestnic-
two w kursie w Klinice ffx (tel.
0-22 841-31-48).

ks. Andrzej Dziedziul

Kurs specjalistyczny
dla pielêgniarek

damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 022 678-82-27
0501-772-753

dojazd do Klienta

√ TIPSY - ¯EL
√ MANICURE, PEDICURE

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

STYLIZACJA PAZNOKCI

AIR-BRUSH

√ opalanie natryskowe cia³a

√ zdobnictwo artystyczne

   paznokci

PE£NA KOSMETYKA

SOLARIUM Ergoline

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów 500 z³

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYTY
• KREDYT GOTÓWKOWY

  - wysokie kwoty bez porêczeñ i zgody wspó³ma³¿onka

• KREDYT KONSOLIDACYJNY

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

NOWOŒÆ! - bez hipoteki

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670-15-88, 818-09-52
ul. Targowa 66 (Pasa¿ Wileñski) paw. 2, tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47
ul. Œwiêtokrzyska 20 lok. 420 (IV piêtro), tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48

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

„Dom jak Nowy”

Kredyt na Wyposa¿enie

i Remont Domu

na karcie do 60.000 z³

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Praga ma ten szczególny
walor, ¿e jej tajemnice i pami¹t-
ki historyczne, do tej pory do-
g³êbnie nie przebadane, s¹
nadal stopniowo odkrywane i
to niejednokrotnie w sposób
doœæ przypadkowy. Mimo to
ksiêga dziejów dzielnicy za-
wiera jeszcze wiele „bia³ych
plam” czekaj¹cych na osoby,
które zape³ni¹ je treœci¹.

Naro¿na kamienica u zbie-
gu ulic Sierakowskiego i Okrzei
(jej adres to Sierakowskiego 4)
jeszcze do niedawna nie
wzbudza³a szczególnego zain-
teresowania wœród mi³oœników
praskich zabytków. Dwupiêtro-
wy dom, który w wiêkszej czê-
œci stoi dziœ pusty, zdawa³ siê
wyró¿niaæ spoœród innych tyl-
ko zachowan¹ jakimœ cudem
dekoracj¹ elewacji. Jednak
dziêki ustaleniom dokonanym
przez varsavianistê Janusza
Sujeckiego uda³o siê ustaliæ in-
teresuj¹ce fakty, dotycz¹ce hi-
storii kamienicy i z uwagi na jej
wartoœæ rozpocz¹æ proces wpi-
su obiektu do ewidencji chro-
nionych prawem zabytków.

Pana Sujeckiego zaintereso-
wa³ drzeworyt z 1869 r. opubli-
kowany ówczeœnie w popular-
nym czasopiœmie „K³osy”. Ilu-
stracja wykonana na podstawie
obrazu Juliusza Kossaka przed-
stawia widok targu koñskiego na
Pradze, który cyklicznie, co pi¹-
tek, odbywa³ siê na obszarze
s¹siaduj¹cym od pó³nocy z
obecnym Portem Praskim. Te
popularne w owym czasie targi
przyci¹ga³y zainteresowanych z
ca³ego kraju. Ich niew¹tpliw¹
barwnoœci¹ i malowniczoœci¹
zainteresowa³ siê wybitny polski
malarz tamtego okresu, Juliusz
Kossak, który w latach 1865-69
namalowa³ wiele obrazów i szki-
ców, ukazuj¹cych ró¿ne ujêcia
tego samego tematu – praskie-

go targu koñskiego. I oto na nie-
których obrazach Kossaka mo¿-
na dostrzec znajduj¹c¹ siê w
g³êbi, po prawej stronie, sylwet-
kê wyró¿niaj¹cej siê w krajobra-
zie kamienicy. Widoczna jest
ona tak¿e na wspomnianym
drzeworycie, wykonanym we-
d³ug obrazu Kossaka przez Jó-
zefa Holewiñskiego. Po porów-
naniu widoków przedstawio-
nych na obrazach ze wspó-

³czesn¹ topografi¹ tej czêœci
miasta okaza³o siê, i¿ widoczny
dom to zachowana do dziœ ka-
mienica przy Sierakowskiego 4.

W wyniku dalszych szcze-
gó³owych badañ ustalono, ¿e
dom zosta³ zbudowany w la-
tach 1860-63 dla Karola Juliu-
sza Mintera, wed³ug projektu

architekta Józefa Or³owskiego.
Karol Juliusz Minter by³ w³aœci-
cielem znanej wówczas war-
szawskiej odlewni, która miê-
dzy innymi wykona³a w 1855
r. rzeŸbê Syrenki, stoj¹cej dziœ
na Rynku Starego Miasta. Do-
konane ustalenia pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e dom Mintera
przy ul. Sierakowskiego nale-
¿y do grona najstarszych za-
chowanych praskich domów.
Zbudowano go w okresie, gdy
Praga, po latach zniszczeñ i
braku wiêkszych inwestycji,
zaczyna³a siê intensywnie roz-
wijaæ. W³aœnie w latach 60. XIX
wieku m.in. doprowadzono li-
nie kolejowe i wybudowano
praskie dworce, oddano do
u¿ytku sta³y most przez Wis³ê
i uregulowano czêœæ ulic. Ka-
mienica przy Sierakowskiego
4 zachowa³a tak¿e rzadki ju¿
na Pradze kompletny wystrój
elewacji, który nie zosta³ na
szczêœcie usuniêty.

W 1885 r. w wydzier¿awionej
od Minterów czêœci kamienicy
znalaz³o lokum Gimnazjum
Praskie. Budynek s³u¿y³ szkol-
nictwu do 1905 r., gdy gimna-
zjum przenios³o siê do nowego
gmachu, który do dziœ zajmuje
kontynuator jego tradycji – VIII
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
W³adys³awa IV. Wœród uczniów
szko³y by³ przysz³y spo³ecznik
i pedagog Janusz Korczak, za-

mordowany w komorach gazo-
wych Treblinki w 1942 r. razem
z dzieæmi z ¿ydowskiego siero-
ciñca. Korczak uczêszcza³ do
Gimnazjum Praskiego w latach
1891/92-1897/98, a jego naukê
w gimnazjum upamiêtnia dziœ
g³az z inskrypcj¹, zlokalizowa-
ny jednak nie przy historycznym
budynku, gdzie kszta³ci³ siê
m³ody Korczak, lecz przy obec-
nej siedzibie szko³y w Al. Soli-
darnoœci.

Jak wspomnia³em, kamieni-
ca Mintera w chwili obecnej jest
opuszczona przez wiêkszoœæ
mieszkañców i wydaje siê byæ
pozostawiona samej sobie.
Przez powybijane okna widaæ
smutny obraz zdewastowa-
nych wnêtrz. Dom stanowi w³a-
snoœæ spó³ki „Port Praski”, jed-
nostki organizacyjnej powo³a-
nej przez firmê „Elektrim”, ma-
j¹cej za zadanie doprowadze-
nie do zagospodarowania ob-
szaru portu praskiego ograni-
czonego od pó³nocy ulic¹
Okrzei. Jednak¿e mimo up³y-
wu lat brak jest jakichkolwiek
oznak, aby w bli¿ej okreœlonej
przysz³oœci rozpoczêto na tym
terenie jakiekolwiek inwestycje.

Warto w tym miejscu dodaæ,
¿e do pana Mintera nale¿a³a te¿
inna z praskich kamienic, która
zachowa³a siê do dziœ. Jest to
dom przy Targowej 56, tu¿ obok
Bazaru Ró¿yckiego, pochodz¹-
cy z lat 1865-67. Tak jak w przy-
padku wielu praskich kamienic,
dom utraci³ po wojnie ca³y wy-
strój fasady, w³¹cznie z dat¹
„1867” umieszczon¹ niegdyœ na
attyce wieñcz¹cej elewacjê.
Dziœ opuszczony, z zamkniêt¹
na g³ucho bram¹, równie¿ cze-
ka na lepsz¹ przysz³oœæ.

Osoby g³êbiej zaintereso-
wane tym tematem odsy³am
do lutowego numeru „Spotkañ
z zabytkami” z bie¿¹cego roku,
gdzie znajd¹ artyku³ Janusza
Sujeckiego poœwiêcony ka-
mienicy Mintera oraz artyku³
Wojciecha Przybyszewskiego
przybli¿aj¹cy dzieje obrazów
Juliusza Kossaka przedsta-
wiaj¹cych targi koñskie na Pra-
dze. Chcia³bym tak¿e podziê-
kowaæ panu Sujeckiemu za
przekazane informacje.

Micha³ Pilich

Przypominamy, ¿e w re-
dakcji Nowej Gazety Pra-
skiej przy ul. K³opotowskie-
go 15 lok. 2 (tel. 022 618 00 80)
jest nadal dostêpna ksi¹¿ka
„Warszawska Praga. Prze-
wodnik” autorstwa Micha³a
Pilicha.

Kamienica Mintera

Zakup aparatu s³uchowego
powinien byæ traktowany jako
inwestycja we w³asne zdrowie,
dlatego nale¿y staraæ siê wy-
braæ aparat s³uchowy, który
najlepiej odpowiada potrzebom
pacjenta, i to w³aœnie, a nie
wy³¹cznie cena, powinno wp³y-
n¹æ na jego ostateczny wybór.

Pe³en zakres us³ug zwi¹za-
nych z pomoc¹ osobom niedo-
s³ysz¹cym oferuje gabinet au-
dioprotetyczny firmy FONI-
KON, który mieœci siê przy uli-
cy Kondratowicza 37 (vis a vis
Szpitala Bródnowskiego). Mo¿-
na tu zbadaæ s³uch, przymie-
rzyæ oraz zaopatrzyæ siê w apa-
rat s³uchowy. Przy zakupie

Lepiej s³yszeæ
aparatu istnieje mo¿liwoœæ sko-
rzystania z refundacji Narodo-
wego Funduszu Zdrowia oraz
dofinansowania przez Powiato-
we Centra Pomocy Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹
aparaty s³uchowe renomowa-
nych firm, u¿ywane przez mi-
liony osób na ca³ym œwiecie, od
lat znane i sprawdzone tak¿e
na polskim rynku. Dostêpne w
pe³nej gamie produkty – od
analogowych do cyfrowych z
systemami sztucznej inteligen-
cji, od zausznych do wewn¹trz-
usznych – s¹ do nabycia za go-
tówkê lub w atrakcyjnym sys-
temie ratalnym (bez odsetek).
Dodatkowo, na miejscu mo¿na
nabyæ wszelkie niezbêdne ak-
cesoria i dodatki do aparatów
s³uchowych, czyli: baterie,
wk³adki, œrodki czyszcz¹ce, itp.

„Niezbêdnym Ÿród³em suk-
cesu przy doborze aparatu
s³uchowego jest zrozumienie
potrzeb pacjenta i uwzglêd-
nienie jego indywidualnego
trybu ¿ycia. Staranna analiza
oczekiwañ pacjenta umo¿li-
wia zaproponowanie konkret-
nego rozwi¹zania w postaci

nowoczesnego aparatu s³u-
chowego” – mówi pan Marek
Zgutka, dyplomowany audio-
protetyk z firmy FONIKON.

Gabinet audioprotetyczny
FONIKON czynny jest od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 10:00 – 17:30. Ponad-
to, w ramach trwaj¹cej pro-
mocji, badania s³uchu i
konsultacje audioprote-
tyczne odbywaj¹ siê bez-
p³atnie. Na wizyty mo¿na
umówiæ siê telefonicznie w
dogodnym dla siebie termi-
nie, tel. 022 353 06 20

Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

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

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia

Warszawa – Bródno,

ul. Kondratowicza 37,

tel. 022 353-06-20

Warszawa – Wawer,

ul. Br. Czecha 39,

tel. 022 353-42-50

Warszawa – Mokotów,

ul. J. D¹browskiego 16,

tel. 022 498-75-40

Warszawa – Wola,

ul. Leszno 17,

tel. 022 862 99 90

dokoñczenie ze str. 1

Stowarzyszenie „Otwarte
drzwi” uruchomi³o projekt „Po-
wrót”, który ma pomóc d³ugo-
trwale bezrobotnym i bezdom-
nym. Osoby takie przejd¹ nie-
odp³atnie ró¿ne szkolenia,
m.in. naucz¹ siê jêzyka angiel-
skiego i pos³ugiwania kompu-
terem. Dla najaktywniejszych
przewidziane s¹ nagrody – kurs
prawa jazdy. Docelowo autorzy
projektu chc¹ pomóc grupie
100 osób przez dwa lata.

Ju¿ w maju bior¹cy udzia³ w
projekcie przejd¹ warsztaty
socjoterapeutyczne oraz wy-
jad¹ na obóz integracyjny. Od
czerwca przez nastêpnych 6
miesiêcy czekaj¹ ich szkolenia
zawodowe. Autorzy przedsiê-
wziêcia przewiduj¹, ¿e pod ko-
niec roku absolwenci kursów
powinni znaleŸæ zatrudnienie.

Uczestnicy projektu „Po-
wrót” bêd¹ mieli zapewnione
wy¿ywienie, zostan¹ przeba-
dani, otrzymaj¹ pomoc rze-
czow¹, a wyró¿niaj¹cy siê na-
wet stypendia. Program

Oferta dla bezrobotnych
przewiduje tak¿e wiele imprez
kulturalnych i sportowych.

Nie ka¿dy jednak mo¿e
wzi¹æ udzia³ w realizacji pro-
gramu. Twórcy „Powrotu” sta-
wiaj¹ przede wszystkim na
osoby, które chc¹ pracowaæ
nad sob¹ i zmieniæ swoj¹ kon-
dycjê ¿yciow¹ i zawodow¹,
bezdomne i d³ugookresowo
bezrobotne w wieku 18-40 lat.
Chêtni musz¹ byæ tak¿e przy-
gotowani na wype³nienie an-
kiety rekrutacyjnej. Jak zapew-
niaj¹ pomys³odawcy w wype-
³nieniu ankiety pomog¹ praw-
nik, pracownik socjalny, psy-
cholog i doradca zawodowy.

Informacje dotycz¹ce pro-
gramu zosta³y ju¿ rozpo-
wszechnione na terenie War-
szawy; mo¿na siê o nim do-

wiedzieæ w urzêdach pracy,
noclegowniach, a tak¿e
oœrodkach pomocy spo³ecz-
nej. Na pytania odpowiadaj¹
przede wszystkim sami twór-
cy, czyli Stowarzyszenie
„Otwarte Drzwi” (ulica Tar-
gowa 82, tel. 0-22-619-85-01).
Koordynatorem projektu jest
Anna Machalica-Pu³torak.

Projekt wspó³finansowany jest
ze œrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego. Jego celem
jest ograniczenie zjawiska wyklu-
czenia spo³ecznego i zawodowe-
go oraz przygotowanie osób za-
gro¿onych wykluczeniem do
wejœcia i integracji na otwartym
rynku pracy po d³ugotrwa³ym
okresie bezrobocia, powrotu do
czynnego ¿ycia spo³ecznego i
zawodowego.     Adam Praski

Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 143 w Warszawie ul. Bartnicza 8 organizu-
je II edycjê miêdzyszkolnego konkursu „Targówek – moja ma³a Ojczyzna”. Kon-
kurs ma na celu propagowanie i pog³êbianie wiedzy o Dzielnicy Targówek wœród m³o-
dzie¿y gimnazjalnej. Odbêdzie siê 25 maja (czwartek) w bibliotece szkolnej w
godz. 9-11.30 i przebiegaæ bêdzie w dwóch kategoriach: konkurs wiedzy o Targówku
oraz pokaz prezentacj multimedialnych pt. „Slady Przesz³oœci na Targówku”. Uroczy-
stoœæ rozdania nagród laureatom odbêdzie siê 31 maja o godz. 15 na forum szko³y.

20 maja w Szkole Podstawowej nr 28 przy ulicy Goœciera-
dowskiej 18/20 odbêdzie siê festyn sportowo - rekreacyj-
ny dla najm³odszych uczniów szkó³ i przedszkoli (wraz z
rodzicami) z Dzielnicy Targówek. Serdecznie zapraszamy.
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DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka

ul. Ceglana 10a
tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

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

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

www.zpuhedyta.strona.pl

B E Z P £ A T N A  N A U K A

Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I
ul. Mieszka I nr 7 Warszawa - Targówek

Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹, chcesz dalej
kontynuowaæ naukê, aby zdobyæ maturê.

Proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce w formie wieczorowej (3 razy
w tygodniu) dla doros³ych

Przyjmowanie dokumentów: 19.06 - 25.08.2006r.
tel. 022 679-16-69,  022 679-54-39
Dojazd autobusami: 170, 307, 140

Na wiosnê 2005 r. Inter
IKEA Centre Polska rozpoczê-
³a budowê nowoczesnego
centrum handlowo-us³ugowe-
go o unikalnym na rynku pol-
skim programie i oryginalnej
koncepcji dzia³ania. W ci¹gu
niespe³na roku tu¿ obok skle-
pu IKEA, DECATHLON oraz
ELECTRO WORLD wyrós³
Park Handlowy Targówek -
pierwsze w Warszawie „zag³ê-
bie” pomys³ów, produktów i
us³ug dla  mi³oœników wnêtrz.

26 kwietnia otwarty zosta³
Park Meblowy. Nowoczesny
obiekt handlowy, o powierzch-
ni sprzeda¿y: 17 ty. m kw, za-
projektowany zosta³ specjal-
nie z myœl¹ o zakupach pro-
duktów wyposa¿enia wnêtrz.
W Parku Meblowym znajduje

„Lekarz robi swoje, ja robiê
swoje – to siê uzupe³nia” – mówi
pani Maria z Centrum Zdrowia i
Urody „Dar” przy ul. Targowej
36. Tu w³aœnie, na leczenie al-
ternatywne, które pozwala
uzdrowiæ zarówno cia³o, jak i
duszê, przychodz¹ ludzie starsi
i m³odsi, kobiety i mê¿czyŸni,
nawet mamy z chorymi dzieæmi.

Pani Maria pomaga im bio-
energoterapi¹, pani Iwona –
masa¿ami leczniczymi. W wie-
lu przypadkach bioenergotera-
peutka wspiera masa¿ystkê;
czasem masa¿ jest uzupe³nie-
niem terapii bioenergetycznej.

Celem terapii jest oczyszcze-
nie organizmu cz³owieka z tok-
syn, które s¹ przyczyn¹ chorób
i dolegliwoœci. Zbli¿aj¹c rêce do

cia³a pacjenta lub dotykaj¹c,
bioenergoterapeuta „widzi” jego
punkty energetyczne-czakramy,
w ró¿nych kolorach. Punkt, któ-
ry ma barwê czarn¹, wskazuje
na chore miejsce. Bioenergote-
rapeuta przekazuje tam dob¹
energiê. Pomaga uruchomiæ
uzdrawiaj¹ce si³y organizmu.

£atwiej jest pomóc ludziom
ufnym i wspó³pracuj¹cym.

Dla cia³a i duszy
Gdzie szukamy pomocy, gdy dokuczaj¹ bóle, stres, de-

presja? Najczêœciej udajemy siê do lekarza specjalisty. Gdy
kontakt z medycyn¹ akademick¹ nie przynosi oczekiwa-
nych skutków, warto zainteresowaæ siê terapiami natural-
nymi, medycyn¹ Wschodu.

Doœwiadczenie pracy z wie-
loma pacjentami pokazuje, ¿e
wiele chorób ma swój pocz¹-
tek w uszkodzeniach krêgo-
s³upa. Masa¿ystka wyczuwa
miejsca twarde, spiête, które
trzeba rozmasowaæ, rozgrzaæ.
Przy zaawansowanym  scho-
rzeniu pomoc nie od razu oka-
zuje siê skuteczna.

Osoba, korzystaj¹ca z za-
biegów w Centrum Zdrowia i
Urody „Dar”, mo¿e kontynu-
owaæ terapiê w domu. Gdy
wyrazi takie ¿yczenie, otrzy-
muje rysunek z dobranym
dla niej zestawem energety-
zuj¹cych barw, tzw. manda-
lê. Patrzenie na ni¹ daje
efekt do³adowywania  ener-
getycznego.

Chc¹c sprawdziæ dzia³anie
mandali na szerszym krêgu lu-
dzi, poprosiliœmy o wykonanie
jej dla naszych Czytelników.
Na wra¿enia i opinie czekaj¹:
redakcja „Nowej Gazety Pra-
skiej oraz Centrum Zdrowia
i Urody „Dar”, ul. Targowa
36 (wejœcie od podwórza),

tel. 022 670 07 29

i 0501 191 752.

Targówek Park Handlowy
wnêtrza ze smakiem

siê 11 sklepów polskich i za-
granicznych sieci handlowych,
miêdzy innymi: Meble Emilia,
Meble Gawin, Salony Meblo-
we Moœciccy, HTH Ekspert w
Kuchni, Eurofirany, Szynaka
Meble, Arte, Kler, Mebel Rust,
Carpetright, Mebelplast.

W czerwcu otwarty zostanie
kompleks restauracji oraz te-
reny zielone i rekreacyjne.

Restauracje Parku Handlo-
wego Targówek to unikalny
kompleks oferuj¹cy kuchnie z
ca³ego œwiata, w którym bê-
dzie mo¿na skosztowaæ dania
kuchni polskiej, w³oskiej, taj-
skiej czy brazylijskiej. Dotych-
czasowe standardowe po-
wierzchnie gastronomiczne w
centrach handlowych to
otwarte przestrzenie ze wspól-

nymi powierzchniami stoliko-
wymi, a oferta sprowadza siê
do dañ typu fastfood. Targó-
wek wprowadza na rynek
now¹ jakoœæ.

W kompleksie restauracji
PH Targówek konsument znaj-
dzie przytuln¹, czasami nawet
egzotyczn¹ atmosferê, a w
gor¹ce letnie dni chwile relak-
su i wytchnienia zapewni¹ ta-
rasy z widokiem na stawy.

Tereny zielone i rekreacyj-
ne zajmuj¹ ponad 30% ca³ej
powierzchni. Od pierwszych
dni czerwca mieszañcy Tar-
gówka oraz klienci Parku Han-
dlowego Targówek bêd¹ mie-
li do dyspozycji: olbrzymie
szachy na œwie¿ym powietrzu,
plac zabaw dla dzieci, zabawki
edukacyjne dla dzieci, skate

park dla m³odzie¿y oraz sta-
wy wraz z pomostem umo¿li-
wiaj¹cym rekreacjê dla mode-
larzy czy æwiczenia spinningo-
we dla wêdkarzy.

Centrum ma charaktery-
styczn¹ koncepcjê tematycz-
nego Parku Handlowego ofe-
ruj¹cego artyku³y i us³ugi wy-
posa¿enia wnêtrz. Drugim do-
minuj¹cym elementem pro-
gramu jest gastronomia, re-
kreacja i wypoczynek.

Dogodny, bezpieczny do-
jazd, funkcjonalny system ko-
munikacji, rozwi¹zania przyja-
zne dla osób niepe³nospraw-
nych, tereny zielone sprzyja-
j¹ce wypoczynkowi na œwie-
¿ym powietrzu to charaktery-
styczne cechy nowego Cen-
trum.

Tegoroczny Dzieñ Ziemi na
Targówku da³ uczniom szkó³
podstawowych  szansê wykaza-
nia siê wiedza ekologiczn¹, opo-
wiedzenia o swych kontaktach
ze zwierzêtami i ptakami, a tak-
¿e zadania pytañ specjalistom.

Przedszkolaki wyrazi³y swo-
je zainteresowanie, wykonuj¹c
rysunki, które stanowi³y barw-
ne t³o dla rywalizacji konkurso-
wych w sali konferencyjnej
urzêdu dzielnicy. Prace pla-
styczne wykona³o 50 dzieci, w
tym dwoje 3-latków i siedmio-
ro 4-latków. Ich wysi³ek zosta³
nagrodzony maskotkami.

Uczniowie klas „0” wyst¹pili
w konkursie recytatorskim
„Piêkno polskiej przyrody”.
Udzia³ wziê³o 22 dzieci z 14 pla-
cówek. Wszyscy otrzymali na-
grody: maskotki, gry, ksi¹¿ki, a
ich opiekunowie, nauczyciele –
dyplomy. Oprócz  walorów re-

Konkursowy Dzieñ Ziemi
cytacji uwagê zwraca³y piêkne
ludowe stroje oraz elementy
scenografii, przygotowane do
poszczególnych wystêpów.

Po trzech uczestników z klas
III siedmiu szkó³ podstawowych
wziê³o udzia³ w turnieju wiedzy
ekologicznej. Wszyscy otrzyma-
li ksi¹¿ki, gry edukacyjne i ma-
skotki, a nauczyciele – dyplomy.

Ksi¹¿kami, grami i maskotka-
mi nagrodzono tak¿e 14 uczest-
ników turnieju wiedzy ekolo-
gicznej dla uczniów klas VI z
siedmiu szkó³ podstawowych.

W debacie „Kochajmy zwierzê-
ta – te domowe i dzikie – przez
ca³y rok” wziê³o udzia³ 22 uczniów
z klas IV i V  z siedmiu szkó³ pod-
stawowych. Dorota Bêdkowska,
pe³nomocnik prezydenta ds.
zwierz¹t, odpowiada³a na pyta-
nia,  m.in. w sprawie dzikich zwie-
rz¹t, ¿yj¹cych w Warszawie.

Kilka wyjaœnieñ dotyczy³o
ptasiej grypy. Do najbardziej
wra¿liwych na zaka¿enie wiru-
sem influenzy ptaków nale¿¹:
kaczki, gêsi i ³abêdzie. Gdy nie
ma bezpoœredniego kontaktu z
chorym ptakiem, ryzyko zaka-
¿enia jest równe zeru. Obrób-
ka termiczna miêsa drobiowe-
go i jaj niszczy wirusa. Inne pta-
ki (bociany, go³êbie, wróble, ja-
skó³ki) s¹ stosunkowo odporne
na ptasi¹ grypê; niszczenie
gniazd ptasich jest bezcelowe,
a prawnie zabronione i karalne.

Z wolno ¿yj¹cych  - dzikich –
zwierz¹t najbli¿sze dzieciom s¹
koty. Nie wolno utrudniaæ im
bytowania np. przez zamyka-
nie dostêpu do ich naturalnych

schronieñ – piwnic. Koty stano-
wi¹ sta³y element ekosystemu
miejskiego; ich pobyt zapobie-
ga obecnoœci i rozmna¿aniu siê
gryzoni (myszy i szczurów).

Zainteresowanie Dniem Ziemi
wœród dzieci i nauczycieli szkó³
podstawowych i przedszkoli by³o
bardzo du¿e – ocenia El¿bieta
Maj, koordynator ds. edukacji eko-
logicznej dzielnicy Targówek, a
tak¿e Miejskiego Programu
Wspierania Edukacji Ekologicznej.

Dzieñ Ziemi na Targówku
zorganizowa³y wspólnie: Wy-
dzia³ Edukacji i Wydzia³ Ochro-
ny Œrodowiska. Organizatorzy
i goœcie z urzêdu miasta zgod-
ni s¹ co do tego, ¿e edukacja
ekologiczna, prowadzona w
pocz¹tkowym etapie nauczania
szkolnego oraz takie akcje, jak
Dzieñ Ziemi czy Sprz¹tanie
Œwiata – to najtañsze i najsku-
teczniejsze dzia³ania na rzecz
ochrony œrodowiska. Renata
Kwiatkowska, naczelnik wy-
dzia³u ochrony œrodowiska na
Targówku proponuje jedn¹
zmianê: Sprz¹tanie Œwiata
trzeba organizowaæ wiosn¹.  K.

Trwa nabór do Stra¿y. Oso-
bom, które chc¹ wst¹piæ w sze-
regi licz¹cej ju¿ blisko 1600
funkcjonariuszy warszawskiej
Stra¿y Miejskiej, mamy do za-
oferowania 75 etatów.

Kandydat na stra¿nika musi
cieszyæ siê nieposzlakowan¹
opini¹, mieæ ukoñczone 21 lat,
uregulowany stosunek do s³u¿-
by wojskowej (w przypadku
mê¿czyzn), posiadaæ co naj-
mniej œrednie wykszta³cenie,
byæ sprawnym fizycznie, oraz
nie karanym. Dodatkowym atu-
tem kandydata bêdzie dyplom
wy¿szej uczelni (preferowana
resocjalizacja, pedagogika, pra-
wo, administracja), dzia³alnoœæ
spo³eczna na rzecz spo³eczno-
œci lokalnych, doœwiadczenie w
s³u¿bach mundurowych, aktyw-
noœæ sportowa oraz dobra zna-
jomoœæ topografii Warszawy.

Podania mo¿na sk³adaæ
jeszcze tylko do pi¹tku 12
maja. Pozytywnie zakwalifiko-
wane osoby czekaj¹ testy
sprawnoœci fizycznej, testy wie-
dzy ogólnej, rozmowa kwalifi-
kacyjna, psycholog oraz bada-
nia lekarskie. Pomyœlne przej-
œcie wszystkich testów ozna-
cza skierowanie na trwaj¹ce
trzy miesi¹ce szkolenie, które
koñczy siê egzaminem. Po-
cz¹tkuj¹cy stra¿nik rozpoczyna
s³u¿bê jako tzw. aplikant z
pensj¹ 1560 z³ brutto. Kandy-
daci kierowani bêd¹ do ca³odo-
bowego Oddzia³u Patrolowo In-
terwencyjnego lub Zespo³u
Szkolnego dbaj¹cego o bezpie-
czeñstwo uczniów. Wyró¿nia-

Zostañ stra¿nikiem miejskim
j¹cy siê funkcjonariusze mog¹
liczyæ na premie i nagrody.

Osoby zainteresowane pro-
simy o przesy³anie do 12 maja:
¿yciorysu (cv), listu motywacyj-
nego oraz podpisanej w³asno-
rêcznie zgody na przetwarza-
nie danych osobowych.

„Wyra¿am zgodê na przetwa-
rzanie moich danych osobowych
przez Stra¿ Miejsk¹ m.st. War-
szawy zawartych w ofercie pra-
cy, niezbêdnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr
133 poz. 883 z pózn. zm.)”.

Dokumenty mo¿na przesy-
³aæ na adres: Stra¿ Miejska
m.st. Warszawy ul. Czernia-
kowska 130/132; 00-454 War-
szawa, z dopiskiem ,,Oferta
pracy”. Oferty mo¿na tak¿e
sk³adaæ osobiœcie. Uwaga:
NIEKOMPLETNE OFERTY
NIE BÊD¥ ROZPATRYWANE.
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mini og³oszenia
NAUKA

CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
NAUCZYCIELKA matema-
tyki udziela korepetycji
889-73-54, 0606-724-885

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

US£UGI
BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442
DACHY, izolacje hydroter-
miczne, us³ugi blacharsko-
dekarskie 0604-321-201
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-
we 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRACOWNIA poprawek
krawieckich Teksana, pasa¿
ul. Œwiatowida 49 lok. 33
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67

PSA-FRYZ - strzy¿enie
psów, konkurencyjne
ceny, ewentualny dojazd,
tel. 022 716-25-62
REMONTY A-Z, glazura,
terakota 20/m2, panele G/K,
g³adŸ 7/m2, solidnie
0692-226-289
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarcho-
min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.

SZUKAM PRACY
INSTRUKTORÓW tañca
towarzyskiego dla dzieci.
zg³oszenia: 0501-718-282

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzci-
ny, imprezy okolicznoœciowe.
Obiady domowe z dostaw¹.
Tanio. 022 679-81-06,
0692-600-178

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, ro-
syjski i inne  619-95-86

HISZPAÑSKI przysiêgle Od-
kryta 0601-569-710

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

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

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

Euro-Profil
♦ zarz¹dzamy nieruchomoœciami

♦ administrujemy

♦ nadzorujemy modernizacje i remonty

ul. Kondratowicza 37, kom. 0604-11-25-75

tel. (022) 301-10-02, (022) 614-46-30 wew. 143

biuro@euro-profil.dmkhost.net

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

Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe

�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne
�Parapety

Absolwent Paramedycz-
nego I Technicznego Instytu-
tu MERIDIAN w Baguio City
na Filipinach. Uznawany za
jednego z najlepszych heale-
rów na Filipinach. Od piêciu
lat odwiedza nasz kraj przy-
nosz¹c nadziejê, pomoc i
zdrowie tysi¹com Polaków.

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN

ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia natural-
ne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach ener-
gii duchowej, likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale
czasami zabieg trwa o wiele
d³u¿ej. Zale¿y to od stanu

chorego. Od tego
uzale¿nia te¿ wybór
techniki. Raz s¹ to
manualne manipu-
lacje, kiedy indziej
uzdrawianie ducho-
we, praniczne b¹dŸ
magnetyzacja tka-
nek. Tak zwane
bezkrwawe opera-
cje, filipiñski uzdro-
wiciel robi na ciele
eterycznym, choæ
czêsto pacjenci
maj¹ odczucia jakby
grzeba³ im we
wnêtrznoœciach lub
coœ wyrywa³. S¹
zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia
do Ÿród³a choroby oraz tym,
¿e ju¿ po pierwszej wizycie u
niego ustêpuj¹ czêsto wielo-
letnie schorzenia.

CONSTANCIO skutecznie
pomaga w leczeniu wielu cho-
rób. Miêdzy innymi: nowotwo-
rowych, chorobach organów
wewnêtrznych, prostacie, pro-
blemach hormonalnych, zapa-
leniu stawów, problemach reu-
matycznych, zmianach reu-
matycznych, chorobach uk³a-
du nerwowego, depresji, uda-

rze mózgu, migrenie, chorobie
Parkinsona, parali¿u, proble-
mach z kr¹¿eniem, chorobach
kobiecych, bólach krêgos³upa,
drêtwieniu r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
10, 12, 14, 16, 17, 19, 23,

26, 28, 30 - maja

2, 6, 7, 9 - czerwca

Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:

(022) 679-22-47,

0605-324-865, 0505-172-054

Niekonwencjonalne Meto-
dy Leczenia „NATURA”

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

SZYBKA GOTÓWKA

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

CENTRUM

KREDYTÓW

• mieszkaniowych
• samochodowych
• gotówkowych

SP£ACIMY DROGIE KREDYTY

MIESZKANIOWE I KONSOLIDACYJNE

Filia NR 1 ul. Bartnicza 6
Warszawa Bródno

tel. 022 814-53-62

WESELA, KOMUNIE,

PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO
pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Kariera królików miniaturo-
wych rozpoczê³a siê na dobre
po zaistnieniu kana³ów telewi-
zyjnych dla dzieci. Jedna z
najpopularniejszych kreskó-
wek to przygody królika Bug-
gsa. Buggs to nie królik minia-
turowy, mieszkaj¹cy w niewiel-
kim  mieszkanku, lecz tempe-
ramentny koleœ z du¿¹ iloœci¹
szalonych pomys³ów, pe³en
werwy ¿yciowej i wdziêku. A
brojenie i p³atanie psikusów to
jego wrodzone cechy i tutaj
jest bliski swoim kuzynom za-
mieszkuj¹cym nasze okolicz-
ne tereny.

Króliki lubi¹ jeœæ. Jako gry-
zonie skubi¹ wszystko, co jest
do jedzenia lub co do jedzenia
nie jest, lecz nadaje siê do gry-
zienia. Dwa s³owa o tym, co
jedz¹: ka¿dy pokarm roœlinny.
Najwiêkszymi przysmakami s¹
jednak warzywa. Sa³ata, kapu-
sta, marchew, cykoria, cukinia,
a za soczystego ogórka da³by
siê zabiæ – rysunkowo oczywi-
œcie. W ofercie sklepów dla
zwierz¹t s¹ suche karmy i do-
datki uzupe³niaj¹ce specyficz-
ne sk³adniki pokarmowe, takie
jak aminokwasy, witaminy i sole
mineralne. Ten rodzaj po¿ywie-
nia jest istotny w jesienno-zi-
mowo-wiosennym sezonie. W
bardzo istotny sposób sucha
karma mo¿e zapobiegaæ zatru-
ciom azotynami zawartymi w
przenawo¿onych soczystych
nowalijkowych przysmakach.
Œwie¿y pokarm najlepiej kupo-
waæ od sta³ych dostawców,
gwarantuj¹cych jedzenie bez
szkodliwych substancji, co nie

Buggs w domu
jest bez znaczenia dla nas sa-
mych, królik bowiem jest œwiet-
nym testerem jakoœci po¿ywie-
nia. Objawy zatrucia azotyna-
mi na pocz¹tku nie s¹ charak-
terystyczne. To przede wszyst-
kim posmutnienie, spadek ape-
tytu i aktywnoœci ruchowej. W
ostrzejszych przypadkach w³a-
œciciel zwierzêcia obserwuje
œlinotok, dusznoœæ, zasinienie
œluzówek i jêzyka, biegunkê.
Azotyny mog¹ byæ przyczyn¹

œmierci. Dlatego, je¿eli ju¿ ule-
gniemy dzieciêcemu g³osikowi
znad pod³ogi i lekkiemu szar-
paniu za rêkê  – kup mi Tato
lub Mamusiu, je¿eli królik jest
taki œliczny, przejdŸmy natych-
miast na zdrowy styl ¿ycia  i od-
powiedni¹ dietê, co na pewno
zaowocuje wzrostem tempera-
mentu, wiêksz¹ iloœci¹ szalo-
nych pomys³ów na pracê i wy-
poczynek niekoniecznie rysun-
kowych. Na koniec rada osobi-
sta dla doros³ych - królika mo¿-
na kupiæ  wy³¹cznie dla siebie -
nie ma siê czego wstydziæ. To
sympatyczne zwierzaki.

Sprawa uci¹¿liwoœci kot³ow-
ni u¿ytkowanej przez Szpital
im. Micha³a Okoñskiego przy
ulicy Brzeskiej (dawny Szpital
Kolejowy) jest dobrze znana i
w ¿adnym przypadku nie ba-
gatelizowana przez dyrekcjê.
Sugestie mieszkañców osiedli
s¹siaduj¹cych ze szpitalem,
co do niew³aœciwego postê-
powania z odpadami i ich uty-
lizacj¹ pojawi³y miedzy innymi
w artykule pt. „Co dymi na
Brzeskiej?”, który ukaza³ siê w
numerze 9 „Nowej Gazety Pra-
skiej” z 26 kwietnia 2006 r.
Przedstawione zosta³y tam ar-
gumenty jednej strony, dlate-
go te¿ pragniemy przekazaæ
stan faktyczny, który ma pokry-
cie w dokumentach.

Na pisma, bêd¹ce efektem
interwencji mieszkañców,
otrzymywane z wydzia³u ochro-
ny œrodowiska Urzêdu Dzielni-
cy Praga Pó³noc odpisywali-
œmy kilkakrotnie, udzielaj¹c
przy tym wszelkich informacji
dotycz¹cych posiadanej ko-
t³owni i gospodarowania odpa-
dami - w szczególnoœci me-
dycznymi. Kot³ownia jest nowo-
czesna, w pe³ni automatyczna,
opalana gazem ziemnym, a
dane o wielkoœci emisji przeka-
zywane zgodnie z wymogami

miêdzy innymi do Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Œro-
dowiska. Kominy o wysokoœci
25 m zaprojektowano tak, aby
nawet w najbardziej niekorzyst-
nych warunkach atmosferycz-
nych nie dochodzi³o do prze-
kroczeñ dopuszczalnych norm
powietrza w rejonie budynku
szpitala i okolicy. W urz¹dze-
niach tego typu nie ma mo¿li-
woœci utylizacji (spalania) ja-
kichkolwiek odpadów.

Gospodarka odpadami na
terenie szpitala prowadzona
jest zgodnie z ustaw¹ i pod bie-
¿¹cym nadzorem Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Warszawie, której
kontrole nie wykaza³y ¿adnych
uchybieñ w kwestii przechowy-
wania i dalszego postêpowania
z odpadami. W piœmie do wy-
dzia³u ochrony œrodowiska
Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
z dnia 13. kwietnia 2006r., ce-
lem ostatecznego wyjaœnienia
sytuacji, zaproponowaliœmy za-
poznanie siê na miejscu z funk-
cjonowaniem kot³owni i warun-
kami przechowywania odpa-
dów przedstawicielom zaintere-
sowanych mieszkañców w
obecnoœci pracowników wy-
dzia³u ochrony œrodowiska z
Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc.

Odnosz¹c siê do informacji
o „ma³o sympatycznym” przy-
jêciu i rozmowie z dyrekcj¹ pla-
cówki, uprzejmie informujê, ¿e
spotkanie takie nie mia³o miej-
sca. Bior¹c pod uwagê, ¿e w
okolicy znajduje siê du¿a iloœæ
budynków posiadaj¹cych do
ogrzewania piece kaflowe uwa-
¿amy, ¿e tam nale¿y dopatry-
waæ siê Ÿród³a uci¹¿liwego za-
nieczyszczenia powietrza.

Z powa¿aniem

Ewa Szajnocha

Dyrektor Szpitala

Co dymi na Brzeskiej?
- to nie szpital
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Prosto z mostu

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

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

Dlaczego niektórzy ludzie rzadziej choruj¹?

       Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Jaskinia Solna

„Almonis”

Gabinet masa¿u:

♦ klasyczny      ♦ wspomagaj¹cy odchudzanie

♦ leczniczy      ♦ refleksoterapia

Bielizna

dzienna

i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 619-31-07

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

MALWA

• bez porêczycieli i dodatkowych zabezpieczeñ nawet

  do 15-krotnoœci dochodów netto

• minimum formalnoœci, jasne zasady i szybka decyzja

• ochrona sp³aty kredytu w przypadku utraty

  pracy i choroby

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK w WARSZAWIE:
ul. Kondratowicza 18, tel. (022) 33-11-600, 33-11-609
ul. Ksi¹¿kowa 9 (Tarchomin) tel. (022) 889-49-96, 889-49-99
ul. Jagielloñska 55, tel. (022) 510-15-80 do 83
ul. Targowa 24, (022) 518-00-80

Z oferty mog¹ skorzystaæ osoby, które uzyskuj¹ miesiêczny dochód w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 899 z³.

£¹czna kwota kredytów gotówkowych, limitu w koncie osobistym i limitu w karcie kredytowej udzielonych przez

BZWBK nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci dochodów netto Klienta. Stan na 26.04.2006.

Permanentna awantura
artyku³y, które zapewne z
„obrzydzeniem”, ale jednak
czytaj¹.

Wy¿ej wspomniana sesja
zosta³a zwo³ana 28 kwietnia,
czyli jeszcze przed d³ugim
weekendem, lecz jednak do
godzin po³udniowych 4 maja
radni dzielnicy - oprócz porz¹d-
ku obrad, który zosta³ zamiesz-
czony na internetowej stronie
urzêdu i przes³any im mailami
na skrzynki pocztowe - nie
otrzymali ¿adnych z ni¹ zwi¹-
zanych materia³ów. W porz¹d-
ku obrad, który proponuje prze-
wodnicz¹cy rady, znajduje siê
18 punktów. W pierwszej czê-
œci obrad przewa¿aj¹ punkty
merytoryczne, dotycz¹ce wybo-
rów w jednostce ni¿szego rzê-
du dzielnicy Praga Pó³noc -
Kolonii Z¹bkowska, kolejna ko-
rekta bud¿etu, inicjatywa powo-
³ania Muzeum Pragi oraz nada-
nia sali konferencyjnej urzêdu
dzielnicy imienia B³ogos³awio-
nego Ks. Ignacego K³opotow-
skiego. O ile sprawy Kolonii
Z¹bkowska i inicjatywa powo-
³ania Muzeum Pragi w pa³acy-
ku Konopackiego na Strzelec-
kiej nie budz¹ kontrowersji
(mo¿e od razu pomyœleæ o filii
na Targowej 50/52 z ekspozycj¹
judaików), o tyle nadawanie
imion w œwieckich jakby nie by³o
urzêdach powinno wymagaæ
pewnego zastanowienia. Bo jak
bowiem bêd¹ wygl¹da³y zapro-
szenia, na przyk³ad na sesjê
rady dzielnicy, ot tak. Zwo³ujê
Sesjê Rady Dzielnicy Praga Pó-
³noc m.st. Warszawy na dzieñ
.... o godzinie...... w Urzêdzie
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy przy ul. K³opotow-
skiego 15, sala B³ogos³awione-
go Ks. Ignacego K³opotowskie-
go (parter)? Przysz³oœæ mo¿e
dopisaæ jeszcze bardziej kurio-
zalne rozwi¹zania - np. wejœcie
do urzêdu poœwiêcone zostanie
rewolucjoniœcie Stefanowi
Okrzei, a wejœcie do banku
Leszkowi Balcerowiczowi.

Du¿a czêœæ sesji znów po-
œwiêcona zostaje sprawom
wewn¹trzorganizacyjnym. Po-
jawia siê po wielu miesi¹cach
projekt uchwa³y wygaszaj¹cej
mandat zmar³ego 17 stycznia
radnego Antoniego Jakubow-
skiego, projekty uchwa³ w spra-
wie wyboru przewodnicz¹cego
i wiceprzewodnicz¹cego powo-
³anej megakomisji inwestycji,
bud¿etu i finansów, w sk³ad któ-
rej wchodz¹ wszyscy radni
dzielnicy (kandydaci PiS to pani
Elsner i pan Mioduszewski),
oraz projekt uchwa³y odwo³u-
j¹cej radnego SLD Mieczys³a-
wa Wojdygê przewodnicz¹ce-
go Towarzystwa Przyjació³ Pra-
gi z funkcji wiceprzewodnicz¹-
cego komisji kultury fizycznej i
sportu za brak pokory. Ostat-
ni¹ funkcyjn¹ radn¹ SLD pozo-
staje Danuta Kubiak w komisji
mieszkaniowej. Ciekawe, czy
dotrwa do koñca kadencji, czy
te¿ jak pozosta³ych radnych
SLD, PiS j¹ w ramach tworze-
nia IV RP wyeliminuje.

W porz¹dku obrad s¹ tak¿e
korekty bud¿etu. Zarz¹d miê-
dzy innymi chce reaktywowaæ
parking przy Skoczylasa,
opuszczony po latach przez
spó³dzielniê Uniwersum jako
niedochodowy i wnioskuje na
ten cel ponad 70 000 z³otych.
Drogi zarz¹dzie, myœlenie nie
kosztuje, a mo¿e zrezygnowaæ
w tym miejscu z niedochodo-
wego parkingu i zaplanowaæ
drug¹ nitkê dotychczas jedno-
kierunkowej ulicy Skoczylasa
z miejscami parkingowymi dla
mieszkañców (przy okazji re-
montuj¹c istniej¹c¹ ulicê) lub
urz¹dziæ tam teren zielony.

Najciekawsze punkty obrad
pozostawiono jednak na ko-

niec. Rada ma zleciæ komisji
rewizyjnej (w której wiêkszoœæ
ma PiS) zbadanie przydzia³u
mieszkañ komunalnych, co
ju¿ czyni¹ urzêdnicy z miasta
po aferze z przydzia³em
mieszkania dla ¿ony burmi-
strza Sosnowskiego oraz
sprzeda¿ nieruchomoœci w
okresie kadencji 1998 - 2002,
2002 - 2006 do 30 czerwca br.
Tu Czytelnikom nale¿¹ siê
ma³e wyjaœnienia. Obecnie
ani burmistrz, ani rada nie
maj¹ kompetencji do obrotu
nieruchomoœciami. Kontrola
dotyczyæ wiêc ma kadencji
poprzedniej. Na pytanie, za-
dane w tej materii przez jedn¹
z radnych, czy mog³o w tym
zakresie dochodziæ do niepra-
wid³owoœci, burmistrz So-
snowski po dwóch tygodniach
badania sprawy odpowiedzia³,
¿e nie mo¿e w oparciu o po-
siadane materia³y potwierdziæ,
ale tak¿e wykluczyæ ogólnie
mówi¹c nieprawid³owoœci. Je-
œli tak wygl¹da odpowiedŸ
burmistrza, który dysponuje
ca³ym aparatem urzêdniczym,
to czego mo¿na spodziewaæ
siê po komisji rewizyjnej, któ-
ra do tej pory jak ognia unika-
³a jednoznacznych stwierdzeñ
i opinii nawet w sprawach ewi-
dentnych, gdy te dotyczy³y
urzêdników PiS. Zreszt¹ do tej
pory nie jest zakoñczona kon-
trola zlecona tej komisji ju¿
ponad rok temu, dotycz¹ca
pustostanów mieszkanio-
wych. Obie kontrole to nic in-
nego jak tylko zas³ona dym-
na, maj¹ca ukryæ aferê z przy-
dzia³em mieszkania dla ¿ony
burmistrza Sosnowskiego. W
tych samych kategoriach na-
le¿y odbieraæ kolejne punkty
porz¹dku obrad, w których
burmistrz bêdzie informowa³
radê o z³o¿onych zawiadomie-
niach do Prokuratury i zatrud-
nieniu radnych w jednostkach
organizacyjnych dzielnicy. O
sprawach tych g³oœno by³o ju¿
na konferencjach prasowych
organizowanych przez zarz¹d
i - jak sadzê - wszyscy radni
dobrze o nich wiedz¹.

Prawdziwym hitem sesji ma
byæ podjêcie uchwa³y w spra-
wie udzielenia wotum zaufa-
nia burmistrzowi dzielnicy.
Uchwa³a w tej sprawie nie ma
¿adnego prawnego znacze-
nia, dla Roberta Sosnowskie-
go jest istotna z powodu sta-
wianych mu zarzutów o nepo-
tyzm. Dla radnych PiS bêdzie
swoistym dylematem: czy
maj¹ byæ solidarni z parti¹ czy
dotychczasowym jej liderem
(PiS cofn¹³ Robertowi So-
snowskiemu rekomendacjê
na funkcjê burmistrza). Dla
radnych opozycji bêdzie to
faktem bez znaczenia.

Porz¹dek rady mo¿e ulec
jednak istotnym modyfikacjom
i 10 maja wieczorem mo¿e siê
okazaæ, ¿e Robert Sosnowski
nie jest ju¿ burmistrzem Pragi
Pó³noc.

PS. Wszystkim, a szczegól-
nie radnym PiS, mi³ej lektury.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

dokoñczenie ze str. 1

Przedstawienia Teatralne

dla dzieci w Studio Animacji

ul. Œwiatowida 18
13 maja godz. 12

O brudasku oberwasku

20 maja godz. 12

Bajka o rybaku i z³otej rybce

 27 maja godz. 12

Muminkowy Kabarecik

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

sponsor;
m.st. Warszawa

Z pewnym rozbawieniem
przygl¹dam siê komentarzom
towarzysz¹cym poczynaniom
rz¹du braci Kaczyñskich. Roz-
budowa liczebnoœci stanowisk
rz¹dowych dla zaspokojenia
ambicji politycznych przypomi-
na reformê administracji war-
szawskiej sprzed trzech lat. W
ramach programu „tanie pañ-
stwo” zwalnia siê teraz dyrek-
torów departamentów, zwiêk-
szaj¹c za to liczbê ministrów i
wicepremierów. W warszaw-
skim ratuszu w ramach walki
z rzekomym „uk³adem” po-
zwalniano z pracy fachowców
i pozatrudniano dzia³aczy PiS
z ca³ego kraju. Zmniejszono
przy tym liczbê etatów mery-
torycznych, a powiêkszono
liczbê lepiej p³atnych stano-
wisk kierowniczych, czêsto
tworzonych specjalnie dla
dzia³aczy. Po tej operacji kosz-
ty administracji miejskiej wzro-
s³y o 25 procent.

Rz¹d pytany o osi¹gniêcia
wymienia projekty ustaw, któ-
re jeszcze nawet nie trafi³y do
Sejmu. Projekty i pomys³y
przedstawia jako rzeczywiste
dokonania. Podobn¹ propa-
gandê sukcesu Lech Kaczyñ-
ski uprawia³ w Warszawie. Na
przyk³ad, spowolni³ prace nad
zagospodarowaniem prze-
strzennym miasta, doprowa-
dzaj¹c do uchwalenia jednego
tylko nowego planu zagospo-
darowania Placu Defilad, sk¹d-
in¹d obarczonego w¹tpliwo-
œciami co do prawid³owoœci
proceduralnych. Dziêki licznym
konferencjom prasowym opinia
publiczna uwa¿a jednak, ¿e za
jego prezydentury plany rozwo-
ju miasta rozkwit³y.

I tak dalej. Koalicjê z Plat-
form¹ Obywatelsk¹ w Radzie
Warszawy Kaczyñski zerwa³
wkrótce po zawi¹zaniu, pod
pozorem oskar¿eñ dzia³aczy
PO o rzekome afery. Gdy w
wyniku jego oskar¿eñ, do dziœ
nie potwierdzonych ¿adnymi
wyrokami s¹dowymi, Platfor-
ma wyrzuci³a kilku radnych,

Powtórka z rozrywki
PiS przygarn¹³ ich do koalicji
(w opozycji pozostaj¹ PO,
LPR, SLD i Samoobrona).

Co jeszcze czeka Polskê?
Jest z czego wybieraæ. Bud¿et
Warszawy w czasach Kaczyñ-
skiego zwiêkszy³ zad³u¿enie
ponad dwukrotnie. Jednocze-
œnie tempo inwestycji miejskich
spad³o. Poprzez wprowadzenie
nadmiernie skomplikowanych
procedur administracyjnych
ograniczono tak¿e tempo inwe-
stycji prywatnych. Wzros³y
spektakularne wydatki na s³u¿-
bê zdrowia, lecz Kaczyñski nie
rozwi¹za³ ¿adnego problemu
warszawskich przychodni i
szpitali, jeden z nich doprowa-
dzaj¹c nawet do upadku. Wzro-
s³y realne p³ace pracowników

miejskiej sfery bud¿etowej
(urzêdników i nauczycieli), ale
spad³a jakoœæ ich us³ug. S³u¿-
ba porz¹dkowa, jak¹ jest Stra¿
Miejska, przesta³a utrzymywaæ
porz¹dek, a zajê³a siê obsesyj-
nym œciganiem przestêpców.
Ludziom siê to nawet z pocz¹t-
ku podoba³o...

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

(Platforma Obywatelska RP)

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

PROMOCJE SEZONOWE

(szczegó³y na stronie internetowej lub w lokalu)

Pizzeria ZUZOLA, ul. Strumykowa 40a lok. 15a

www.pizzeriazuzola.pl (sala klimatyzowana)

Tel. 424 27 27
czynne

od 12.00 do 22.00

Przy zakupie pizzy na has³o „Nowa Gazeta Praska”

napój 0,2 l - GRATIS!

Prowadzimy sprzeda¿ z dostaw¹ do domu (Tarchomin)

 powy¿ej 15 z³ - DOSTAWA GRATIS!

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

Serdecznie zapraszamy na uroczystoœæ I Rocznicy po-
œwiêcenia „Dêbu – ¯ywego Pomnika” S³ugi Bo¿ego Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II na Pradze.
Uroczystoœæ odbêdzie siê w 86. rocznicê urodzin Papie¿a 18
maja o godzinie 20 przy ul. Karola Darwina 9A.     Fundatorzy

Wspólnota Ruchu Œwiat³o-
¯ycie dzia³aj¹ca przy parafii
Œwiêtego Jakuba Aposto³a w
Tarchominie, przy œcis³ej wspó-
³pracy Parafialnego Klubu Spor-
towego „AGAPE”, ju¿ po raz
szósty dnia 29 kwietnia zorga-
nizowa³a na obiektach Bia³o³êc-
kiego Oœrodka Sportu turniej pi-
³karski, na który zaprosi³a m³o-
dzie¿ oazow¹ z ca³ej Diecezji
Warszawsko-Praskiej.

Coroczn¹ ide¹ imprezy jest
propagowanie wœród m³odzie¿y
stylu zabawy i spêdzanie wol-
nego czasu, który jest wolny od
u¿ywek i przemocy. Celem jest
dowartoœciowanie podwórkowe-
go, amatorskiego kopania pi³ki
no¿nej, poprzez stworzenie
m³odzie¿owym dru¿ynom para-
fialnym okazji do uczestnictwa
w profesjonalnych rozgrywkach
pi³karskich pod okiem zawodo-
wych sêdziów oraz z cennymi
nagrodami.

Turniej by³ imprez¹ za-
mkniêt¹ wy³¹cznie dla dru¿yn
parafialnych Ruchu Œwiat³o-
¯ycie. Zg³osi³o siê dwadzieœcia
zespo³ów z ca³ej Diecezji War-
szawsko-Praskiej, cztery dru¿y-
ny z dzielnicy Bia³o³êka, w tym
dru¿yna z parafii Œwiêtego Ja-
kuba Aposto³a, która by³¹
obroñc¹ mistrzowskiego tytu³u

Turniej Pi³karski Ruchu Œwiat³o-¯ycie 2006
Po ca³odziennych zmaga-

niach w finale dru¿yna z Koby-
³ki pokona³a zespó³ Domowego
Koœcio³a 1:0. W meczu o trze-
cie miejsce gospodarze Turnie-
ju, dru¿yna z Tarchomin, uleg³a
w rzutach karnych przedstawi-
cielom Chotomowa 5:4.

Najlepszym pi³karzem turnieju
zosta³ zawodnik dru¿yny z Domo-
wego Koœcio³a Ryszard Przyso-
wa, najlepszym bramkarzem by³
Piotr Nurek z zespo³u Tarchomin,
natomiast Królem Strzelców zo-
sta³ Jaros³aw Anio³ek równie¿ z
zespo³u gospodarzy turnieju.

15 maja o godzinie 17
w sali konferencyjnej

Urzêdu Dzielnicy Targówek,

ul. Kondratowicza 20

uroczyœcie otwarta zostanie
wystawa

„Gdynia - miasto z morza”.
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Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

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

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax 022 728-52-06

Informacje  o wspó³pracy:  0602-315-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii

Nastêpna gazeta - 24 maja

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-
ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob-
róbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y
p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³o-
szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

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

strona internetowa - www.ngp.pl

                 e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

             dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

 nowa gazeta praska

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

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

oraz biura og³oszeñ:

„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 676-54-37, 0606-969-280;

Nowa Gazeta Praska
poszukuje

przedstawicieli handlowych

MO¯LIWOŒÆ DOBRYCH ZAROBKÓW!
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

0501-355-155

Przyjmujemy przelewy i wp³aty za:

♦ ZUS   ♦ VAT   ♦ RTV   ♦ TV   ♦ czynsz

♦ energiê elektryczn¹   ♦ telefon  ♦ itp.

tel. 022 670-29-18, kom. 0501-731-795

AGENCJA FINANSOWA „EWER”
UL. K£OPOTOWSKIEGO 23/25 LOK. 1

Tak naprawdê nigdy nie za-
stanawia³eœ siê, co siê dzieje z
tym, co wrzucasz do kosza, a
nastêpnie wynosisz z domu w
foliowym worku. Problem z g³o-
wy! W Pary¿u 45% energii ciepl-
nej pochodzi ze spalania wyse-
gregowanych odpadów o walo-
rach paliwowych. Tak napraw-
dê to paryska energetyka stoi
na odpadach. Trzy wielkie spa-
larnie, a w³aœciwie elektrocie-
p³ownie poch³aniaj¹ jeden mi-
lion dziewiêæset tysiêcy ton pa-
ryskich œmieci rocznie. W za-
mian ofiarowuj¹ tej metropolii
obok ciep³a sto szeœædziesi¹t
milionów kilowatogodzin ener-
gii elektrycznej w ci¹gu roku.
Jednak myli³by siê ktoœ kto my-
œli, ¿e tu siê wszystko spala.
Otó¿ zgodnie z francuskim pra-
wem prowadzi siê na szeroka
skalê segregacjê odpadów,
przetwarza ¿u¿el  ze spalarni,
zagospodarowuje surowce z
odzyskanych urz¹dzeñ elek-
trycznych i elektronicznych. Nic
siê tutaj nie marnuje. Najnowo-
czeœniejszy zak³ad to spalarnia
Saint Quien przerabiaj¹ca w
ci¹gu roku 630 tysiêcy ton od-
padów. Wewn¹trz b³yszcz¹cej
w s³oñcu stalowej konstrukcji
zainstalowano trzy linie produk-
cyjne korzystaj¹ce z pobieranej
z Sekwany wody. Na miejscu
przetwarza siê ¿u¿el. Potê¿na
instalacja do oczyszczania ga-
zów spalinowych zawieraj¹ca
elektrofiltr, kolumny p³ucz¹ce
oraz katalizatory zabezpieczaj¹
utrzymywanie bardzo wysokich
norm czystoœci wylatuj¹cych z
komina gazów. Zak³ad posiada
tak¿e w³asn¹ oczyszczalniê
œcieków. Pozosta³e dwa zak³a-
dy pochodz¹ z prze³omu lat
szeœædziesi¹tych i siedemdzie-
si¹tych s¹ stale modernizowa-
ne, zw³aszcza   pod k¹tem eko-
logii. Te przetwórnie cechuje
pe³na automatyzacja procesów,

Energetyka œmieciowa
Co tu du¿o mówiæ: odkrêcasz kran – ciep³a woda,

chcesz mieæ ciep³o w mieszkaniu, ustawiasz temperatu-
rê i ju¿ mi³e ciepe³ko ogarnia ciê w fotelu. I to wszystko
dziêki twoim œmieciom. Marzenie?

skomputeryzowane stanowiska
do kontroli pracy urz¹dzeñ.
Francuskie doœwiadczenia w
zakresie przetwarzania œmieci
s¹ równie du¿e co niemieckie.
Mia³em mo¿liwoœæ zajrzeæ do
wnêtrza paryskich gigantów i
podziwiaæ rozmach. Tu nie cho-
dzi³o tylko o wydajnoœæ tych fa-
bryk ciep³a i pr¹du , lecz tak¿e
o wra¿enia estetyczne. Projek-
tant siêgn¹³ po wyobraŸniê i
wkomponowa³ rury, kominy,
zbiorniki i hale w kszta³t pojaz-
du kosmicznego. Jest to dowód
na to, ¿e spalarnia wcale nie
musi byæ kolejn¹ nudn¹ bry³¹,
z której coœ bucha w powietrze
i nie ma na czym oka zawiesiæ.
Tak niezwyczajnie zreszt¹ po-
st¹piono ze spalarni¹ wie-
deñsk¹, która stanowi obowi¹z-
kowy punkt programowy wielu
wycieczek. Mia³em równie¿
mo¿liwoœæ poznania rozwi¹zañ
belgijskich w zakresie spalania
odpadów. Zak³ady w Antwerpii
i Gandawie cechowa³a prosto-
ta rozwi¹zañ oraz informatyza-
cja i pe³na automatyzacja kon-
troli procesu. W zak³adach tych
prawie ca³kowicie odseparowa-
no cz³owieka od odpadów.
Wielk¹ uwagê skupiano na
oczyszczaniu tego co mia³o ule-
cieæ z komina. Zak³ad w Gan-
dawie ze wzglêdu na brak od-
biorców energii cieplnej wypo-
sa¿ono w kolumnê do sch³a-
dzania spalin, pe³na automaty-
zacja umo¿liwi³a ograniczenie
obs³ugi do 2 osób na jednej
zmianie.

Zostawmy jednak na chwile
spalarnie odpadów. Korzystaj¹c
z wolnego czasu wpad³em tak-
¿e do jednej z belgijskich
oczyszczalni œcieków. Intereso-
wa³o mnie co tam wyczynia siê
z brzydko pachn¹cymi pozosta-
³oœciami po œciekach. Otó¿ Bel-
gowie zaproponowali granulo-

wanie osadów w specjalnych
suszarkach pó³kowych. Jak wy-
gl¹da taka suszarka? Jest to
du¿a kolumna z talerzowymi
pó³kami. Tu wypada wspo-
mnieæ lepienie ba³wana. Gdy
ma³¹ kulkê œniegu potoczyæ po
œwie¿ym puchu, to wkrótce po-
wstanie taka du¿a kula nadaj¹-
ca siê na jedn¹ z czêœci korpu-
su lepionego przez nasze po-
ciechy ba³wana. Podobnie
przebiega proces suszenia na-
szego wstrêtnego osadu.

Gdy wstêpnie pozbêdziemy
siê z osadu pewnej iloœci wody,
mieszamy go z suchym osadem
i pakujemy do suszarki. Tu za
pomoc¹ specjalnego zgarniaka
ziarna suchego osadu wprawia-
ne s¹ w ruch obrotowy i obta-
czane w mokrym osadzie. Po-
niewa¿ wewn¹trz urz¹dzenia
panuje wysoka temperatura
tworz¹ siê na dole kolumny su-
che granulki. Tak odwodniony
osad mo¿e byæ wykorzystywa-
ny jako nawóz, lecz równie¿ jako
paliwo dla spalarni odpadów.

Ale nie wszystko jak wspo-
mnia³em spala siê. W naszych
œmieciach jest wiele odpadków
organicznych. Mo¿na je wyko-
rzystaæ dla celów nawozowych
na przyk³ad przy rekultywacji
trawników. Wysegregowane z
odpadów komunalnych wy¿ej
wspomniane materia³y podda-
je siê kompostowaniu. Z kom-
postem prawie ka¿dy z nas
mia³ do czynienia, no choæby
na dzia³ce. W skali przemys³o-
wej stosuje siê ró¿ne sposoby
przyspieszaj¹ce proces. Jak
wspomina³em wczeœniej war-
szawski Zak³ad Unieszkodli-
wiania Sta³ych Odpadów Ko-
munalnych, choæ przez niektó-
rych oskar¿any o spalanie
wszystkiego co siê do niego
dowiezie wcale nie jest typow¹
spalarni¹. Aby przygotowaæ
odpady do spalania, trzeba z
nich od³¹czyæ wszystkie niepo-
¿¹dane materia³y. Wybiera siê
wiêc opakowania po chemika-
liach, szk³o, materia³y niebez-
pieczne- wszystko to co mo¿e
póŸniej byæ szkodliwe zarówno
dla kompostu jak i urz¹dzeñ do
spalania. Wyselekcjonowany
materia³, który nadaje siê do
kompostowania transportowa-
ny jest do olbrzymiej hali, gdzie
uk³adany jest w pryzmy w spe-
cjalnych betonowych zbiorni-
kach. Tu w miarê potrzeby zra-
szany jest wod¹ oraz napowie-
trzany. W ten sposób umo¿li-
wia siê wykonanie pracy mikro-
organizmom, które powoduj¹
fermentacjê ca³ej masy. Po
oko³o 35 dniach mieszania, do-
czyszczania i fermentowania
na placu odk³adczym ZUSOKU
pojawia siê coœ co na pierwszy
rzut oka przypomina torf. I tu
zaczyna siê problem. Rosn¹ce
ha³dy kompostu wprost mieni-
³y siê ró¿nymi kolorami têczy.
Ze zmieszanych surowych od-
padów komunalnych trudno
by³o bowiem pozbyæ siê szk³a i
ceramiki. Zawsze coœ zostawa-
³o, by potem odstraszaæ poten-
cjalnych nabywców. Lekar-
stwem na tê dolegliwoœæ oka-
za³o siê specjalne, mobilne sito
o ma³ych oczkach, za pomoc¹
którego pozbyliœmy siê b³ysko-
tek. Zanim to urz¹dzenie trafi-
³o do ZUSOKU trzeba by³o
przeprowadziæ wiele prób,  siê-

19 maja Szko³a Podstawo-
wa Specjalna nr 99 przy ul.
Bartniczej 2 bêdzie obchodziæ
60-lecie. Zapowiedzi¹ jubile-
uszu by³o spotkanie w biblio-
tece publicznej przy ul. Suwal-
skiej, w sali ozdobionej deko-
racjami i rysunkami, wykona-
nymi przez uczniów SPS 99.

Ich koledzy piêknie zagrali po-
pularne melodie na fletach. Po-
niewa¿ ¿adne spotkanie w bi-
bliotece nie mo¿e siê obejœæ
bez prezentacji literatury, za-
proszono Mieczys³awa Morañ-
skiego z teatru „Rampa”, by
przeczyta³ wiersze o ró¿nych
porach roku. Pad³y ciep³e s³o-
wa o wspó³pracy szko³y z bi-
bliotek¹. „Robimy du¿o z
dzieæmi i dla dzieci. Czasem
przychodz¹ tu jak do konfesjo-
na³u” – powiedzia³a Wies³awa
¯ak. Panie z biblioteki otrzy-
ma³y od szko³y dyplomy i kwia-
ty, a od dzieci wierszyk.

ZapowiedŸ jubileuszu nie
by³a wolna od nuty niepokoju.
Tadeusz Makarski, dyrektor
SPS 99 od 1984 roku, przewi-
duje, ¿e potrzebne dzieciom
szko³y specjalne znikn¹ z
mapy, a dorobek  szko³y zosta-
nie zaprzepaszczony,

Publiczna Szko³a Podstawo-
wa nr 99 zosta³a zorganizowa-
na we wrzeœniu 1946 roku, w 2
salach budynku przy ul. Toruñ-
skiej 23. Pierwszym kierowni-
kiem szko³y by³a Maria Lasoc-
ka, a nauczycielami: Adela
¯elazowska i Romuald Sza-
niawski. W 1949 roku szko³ê
przeniesiono do budynku przy
Bia³o³êckiej 36 (obecnie Bartni-
cza 2). Do 1973 roku placówk¹
kierowa³a Stanis³awa Królowa,
potem Henryka Krzy¿anowska.

Po reformie systemu oœwia-
ty  Szko³a Podstawowa Spe-
cjalna nr 99 wesz³a w sk³ad po-
wo³anego w 2000 r .Zespo³u

gn¹æ do doœwiadczeñ kompo-
stowni we W³oszech, stosuj¹-
cych podobn¹ jak w Warszawie
metodê kompostowania. Ale to
ju¿ inna para kaloszy...

Jacek Kaznowski

Szkó³ Specjalnych. Obecnie do
szko³y podstawowej i gimna-
zjum uczêszcza 83 uczniów, z
którymi bezpoœrednio pracuje
23-osobowy personel, m.in.
psycholog, nauczyciel-logope-
da, reedukator, specjalista od
gimnastyki korekcyjnej, biblio-
tekarz szkolny i pielêgniarka.

Uczniowie bior¹ udzia³ w zajê-
ciach dydaktyczno-wyrównaw-
czych i ko³ach zainteresowañ:
turystyczno-krajoznawczym,
artystycznym, wokalno-mu-
zycznym, jêzykowym i informa-
tycznym. Reprezentuj¹cy szko-
³ê uczestnicy tych zajêæ uzy-
skali wiele nagród, dyplomów i
odznaczeñ na ró¿nych festiwa-
lach i konkursach.

W szkole odby-
wa siê wiele oko-
licznoœciowych im-
prez, m.in. an-
drzejki, jase³ka,
Dzieñ Matki, Dzieñ
N a u c z y c i e l a ,
Dzieñ Niepodle-
g³oœci i 3 Maja, po-
witanie wiosny (na
zdjêciu).

Co po jubileuszu?
W przygotowywanym pro-

jekcie organizacji roku szkol-
nego 2006/2007dyrektor Ta-
deusz Makarski  chce rozsze-
rzyæ ofertê zajêæ, usprawnia-
j¹cych uczniów fizycznie i in-
telektualnie. Bêd¹ prowadzo-
ne w kilkuosobowych zespo-
³ach, przez nauczycieli ze spe-
cjalistycznym przygotowa-
niem. Szko³a dysponuje baz¹,
pomocami, œrodkami dydak-
tycznymi.

Sk¹d pesymizm co do przy-
sz³oœci szko³y? Najwa¿niejsz¹
spraw¹ jest brak naboru
uczniów do szko³y podstawo-
wej. Mimo orzeczeñ poradni
psychologiczno-pedagogicz-
nych o niepe³nosprawnoœci in-
telektualnej – do szkó³ specjal-
nych uczniowie nie przy-
chodz¹. Zostaj¹ w szko³ach
macierzystych, w których w
ostatnich latach tworzy siê kla-
sy integracyjne (b¹dŸ ca³e
szko³y integracyjne).

Opinie psychologów s¹ po-
dzielone. Ci, którzy bli¿ej znaj¹
dzieci niepe³nosprawne, którzy
z nimi pracowali – opowiadaj¹
siê za tym, by szko³y specjal-
ne jednak funkcjonowa³y. Po-
lityka oœwiatowa idzie jednak
w  kierunku ”integracji”, a nie
rozwoju szkó³ specjalnych.

K.

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

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

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!


