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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena

koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 4

GOTÓWKA
tuu...

KREDYT PUNKT

Warszawa, ul.Targowa 33

tel. /022/ 670 29 120 801 88 55 44
Koszt po³¹czenia 0,35 z³

szybka po¿yczka dla ka¿dego

minimum formalnoœci

bez porêczycieli

nie ukrywamy ¿adnych kosztów

dokoñczenie na str. 4

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:

 komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych, na ¿ycie

dla osób fizycznych i dla firm.

Proponujemy:

Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ!

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

Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.

PRZEDSTAWICIELSTWO

ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa

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

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

Zapraszamy równie¿ do nowo otwartego

Punktu Obs³ugi Klienta w MARKACH

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

naprzeciwko supermarketu „MARCPOL”

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

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

Do obejrzenia wystawy
„Moja Warszawa” zachêca
Czytelników  Stanis³aw So-
szyñski, uczestnik Powstania
Warszawskiego, w latach
1950-56 student ASP, w la-
tach 1972-91 naczelny pla-
styk Warszawy, projektant w
dziedzinie wzornictwa prze-
mys³owego, twórca pomni-
ków na Pow¹zkach Wojsko-
wych. Prezentowan¹ w Mu-
zeum Niepodleg³oœci wysta-
wê zainspirowa³a pasja pana

Stanis³awa zbierania pami¹-
tek, ocala³ych na gruzach
zburzonego miasta: tabliczek
z nazwami ulic, sprzêtów do-
mowych, fragmentów okuæ i
bram itp przedmiotów. Ten
zbiór wzbogaci³y pozyskane
póŸniej pami¹tki zwi¹zane z
Powstaniem Warszawskim:
egzemplarze gazet, ulotek,
dokumentów, a tak¿e rzeczy,
zwi¹zane z wczeœniejszymi
dziejami stolicy: pocztówki,
plakaty, dokumenty.

Podczas uroczystego

otwarcia wystawy Stanis³aw
Soszyñski przypomnia³ s³o-

wa swej matki: „Niech mi

ktoœ wyt³umaczy, po co by³o
to Powstanie”. Postanowi-

³em to zrobiæ, zbiera³em ma-
teria³y. Wiedzê, pamiêæ i kli-

S³abo s³yszysz? Masz
trudnoœci z rozumieniem

mowy? A mo¿e ktoœ z bli-
skich ma k³opoty ze s³u-

chem? Przeczytaj, w jaki

sposób zasiêgn¹æ pomo-
cy!

Szacuje siê, ¿e oko³o 10
procent populacji niedos³y-
szy. Oznacza to, ¿e s³uch
oko³o 200 tys. Warszawiaków
nie jest prawid³owy, choæ z
pewnoœci¹ nie ka¿dy zdaje
sobie z tego sprawê.

Trudno jest zdefiniowaæ ta-
kie pojêcie jak „normalne s³y-
szenie”. Istnieje znaczna ró¿-
nica miêdzy zdolnoœci¹ s³y-
szenia u noworodka i nasto-
latka. Tak samo jak wystêpuj¹
ró¿nice u ludzi dwudziesto-,

Lepiej s³yszeæ
czterdziesto i szeœædziesiê-
cioletnich. Jak wiele innych
rzeczy s³uch zmienia siê na
przestrzeni ¿ycia, ale zmiany
zazwyczaj wystêpuj¹ tak wol-
no, ¿e na pocz¹tku wcale ich

„Warszawa jest moim mia-
stem. Tutaj 1 sierpnia 1944
mój Ojciec wyszed³ do Po-
wstania, nic nie mówi¹c mo-
jej Babci. Tu siê urodzi³am, tu
od 30 lat pracujê” - tak przed-
stawi³a siê na konferencji pra-
sowej 10 sierpnia Hanna
Gronkiewicz-Waltz. Kandy-
datka Platformy Obywatel-
skiej na prezydenta Warsza-
wy zaprezentowa³a swoj¹
wizjê stolicy: Warszawa musi
byæ wielka, piêkna, europej-
ska, przystêpna, przejezdna,
przyjazna, proinwestycyjna.
Musi byæ zarz¹dzana m¹drze
i sprawnie (Dotychczas ka¿-
dy o tym mówi³, ale nic siê nie
dzia³o). Jako mened¿er w
du¿ych organizacjach od 13
lat, Hanna Gronkiewicz-Waltz
dostrzega zaniechania, opóŸ-
nienia i nieudolnoœæ w³adz.
Przyk³ady: tylko 14% gruntów
ma plany zagospodarowania,
choæ jest na nie du¿y popyt;
nie ma regulacji, dotycz¹cych

Co i jak?
gruntów, odebranych tzw.
dekretem Bieruta (jako po-
s³anka, dwukrotnie sk³ada³a
interpelacjê w tej sprawie).

Przestaæ mówiæ, zacz¹æ
robiæ - zgodnie z tym przes³a-
niem Hanna Gronkiewicz-
Waltz zapowiada budowê
mostów, drugiej linii metra,
œcie¿ek rowerowych oraz
modernizacjê taboru tramwa-
jowego i autobusowego. W jej
wizji Warszawa musi byæ
otwarta dla inwestorów du-
¿ych i ma³ych. Procesy inwe-
stycyjne prowadzone bêd¹
tak¿e w formie partnerstwa
publiczno-prywatnego, we-
d³ug przejrzystych procedur.

„Wiem, jak to zrobiæ” - za-

pewni³a kandydatka, prezen-
tuj¹c receptê na optymalne

gospodarowanie terenami:

decentralizacja decyzji (cho-
re i nienormalne jest, ¿e teraz

prezydent decyduje o remon-
cie przedszkola); przejrzy-

Do 13 wrzeœnia w skle-
pach sieci Tesco trwa akcja,

dziêki której szko³y mog¹

otrzymaæ cenne nagrody.
Sposobem na ich zdobycie

jest przekonanie osób, do-
konuj¹cych zakupów  w

tych sklepach, by w³aœnie

na dan¹ szko³ê przekaza³y
punkty. Ka¿da z³otówka

wydana w Tesco to 1 punkt.

Aby przyst¹piæ do akcji,
szko³y nie musz¹ wype³niaæ
¿adnych zobowi¹zañ ani de-
klaracji. Zag³osowanie na
dan¹ szko³ê wymaga tylko
czytelnego wype³nienia kupo-
nu konkursowego, dostêpne-
go w ka¿dej kasie w sklepach
Tesco. Kupon nale¿y wrzuciæ
do urny, znajduj¹cej siê w
pobli¿u punktu obs³ugi klien-
ta. Mo¿na wrzucaæ dowoln¹
iloœæ kuponów.

Szansa dla szkó³
Ka¿da szko³a, na któr¹

przekazano co najmniej 1

punkt, ma za³o¿one tzw.
konto punktowe. Podczas

ca³ego okresu trwania akcji

gromadzone s¹ na nim

punkty. Aktualizowane wyni-

ki mo¿na znaleŸæ na tronie
internetowej www.tesco.pl

oraz pod numerem infolinii

Tesco 0 801 650 650.Osta-

teczne podsumowanie

punktów na koncie punkto-
wym nast¹pi 30 wrzeœnia.

Tesco gwarantuje nagrody.
Ka¿da szko³a mo¿e je wy-
graæ. Wystarczy uzyskaæ mi-
nimalny próg punktowy –
3500 pkt.

Nagrody zwi¹zane s¹ z ilo-

œci¹ przypisanych im punktów,

np. 3500 pkt – do wyboru:

s³owniki jêzykowe – materia³y

szkolne – napoje; 7000 pkt. -

do wyboru: akcesoria sporto-

we – zestaw lektur szkolnych

– zestaw œwietlicowy; 50 000

pkt. – do wyboru: cyfrowy apa-

rat fotograficzny – drukarka la-

serowa; 180 000 pkt. – do wy-

boru: telewizor – zestaw kom-

puterowy; 540 000 pkt – do

wyboru: rzutnik multimedialny

– multimedialny notebook; 1

300 000 pkt. – nagroda: pra-

cownia komputerowa. Z kata-

logu nagród szko³a mo¿e wy-

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

SZKO£Y RODZENIA
na zajêcia teoretyczne, praktyczne

i gimnastyczne z elementami muzykoterapii

w ramach programu „Zdrowie, Mama i Ja”.

Program finansowany jest przez Urz¹d Miasta St. Warszawy.

Zajêcia w ramach programu s¹ dla uczestników

B E Z P £ A T N E

Pomo¿emy Wam przygotowaæ siê

do najwa¿niejszej chwili w ¿yciu!

Tatusiowie mile widziani.

Przychodnia Lekarska

Warszawa, ul. Kijowska 11 (róg ul. Markowskiej)
Informacje i zapisy:

tel. 022 818-03-49 lub 022 618-56-46
oraz osobiœcie.

Zapraszamy!!!

Ankieta Konsultacji
Programowych
Najwa¿niejsze sprawy dla Pragi Pó³noc

czytaj na str. 4
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czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

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

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

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

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

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

pawilon nr 8

www.multipodlogi.pl

PARKIETY

MULTI-S

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

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

       Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Jaskinia Solna

„Almonis”

WAKACJE W JASKINI

- OFERTA SPECJALNA!

Do nas bli¿ej ni¿ nad morze!

Co i jak?
stoœæ (kontrolowane procedu-

ry) i synergia œrodków finan-

sowych (mamy ich bardzo
du¿o: 8  mld z³ - bud¿et mia-

sta, œrodki z bud¿etu pañstwa
i œrodki z Unii Europejskiej).

Hanna Gronkiewicz-Waltz
docenia wa¿noœæ inicjatyw
obywatelskich, obiecuje po-
wa¿ne traktowanie konsulta-
cji spo³ecznych. Chce, by
powsta³ Miejski Oœrodek Ini-
cjatyw Spo³ecznych, by roz-
wija³a siê wspó³praca z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi, by
powo³ana zosta³a M³odzie¿o-
wa Rada Miasta.

Odpowiadaj¹c na pytania
dziennikarzy o realizacjê
przedstawionej wizji, kandy-
datka przypomnia³a o swych
doœwiadczeniach mened¿er-
skich i zadeklarowa³a: „Wiem,
jak to zrobiæ. Na pewno to
zrobiê. Maj¹ Pañstwo to jak
w banku” Stanowczo zde-
mentowa³a doniesienia pra-
sowe o wojnie kobiecej w PO,
a jako œmieszne okreœli³a su-
gestie o swoim zwi¹zku z
upad³oœci¹ Banku Staropol-
skiego (orzek³ o tym s¹d).

Hannê Gronkiewicz-Waltz
poprosiliœmy o „s³owo o Pra-
dze”. Powiedzia³a, ¿e przez
17 lat mieszka³a w osiedlu
Ostrobramska, od 10 lat
mieszka w Wawrze.  W ubie-
g³ym roku odwiedzi³a rejon
ulicy Targowej i Z¹bkowsk¹,
pozna³a katedrê œw. Floriana
i „piêkn¹, przyjazn¹” bazylikê
na Kawêczyñskiej. Uwa¿a,
¿e, wzorem Londynu, trzeba
wykorzystaæ obiekty poprze-
mys³owe na Pradze, np. „Ko-
nesera”. Trzeba zmieniæ wi-
zerunek Pragi, która wielu lu-
dziom nadal kojarzy siê z
„szemran¹” - na Pragê ³adn¹
i przyjazn¹ ludziom. Za bar-
dzo wa¿ne i pilne uwa¿a za-
³atwienie spraw w³asnoœci
gruntów (najlepiej - ustaw¹).
Jako  kolejne zadanie stawia
pozyskanie œrodków unijnych
na rewitalizacjê, do której
kwalifikuje siê wiele praskich
obiektów. Lewo- i prawo-
brze¿n¹ Warszawê chcia³aby
zbli¿yæ do Wis³y.

Organizatorzy konferencji
przekazali dziennikarzom kil-
ka projektów: „Platforma dla
Warszawy 2006-2010. Pro-
gram samorz¹dowy Platfor-
my Obywatelskiej”, „Statut
miasta sto³ecznego Warsza-
wy”, „Kodeks etyczny dla pra-
cowników urzêdów m.st.
Warszawy”.

W projekcie Programu dla
Warszawy znalaz³y siê nastê-
puj¹ce zagadnienia: 1. War-
szawa metropoli¹ XXI wieku,
czyli jakie wyzwania stoj¹

dokoñczenie ze str. 1 przed naszym miastem, 2.
Miasto ze stylem i klimatem -
czego potrzeba, by miasto
zajaœnia³o pe³nym blaskiem,
3. Po mieœcie szybko i wy-
godnie - jak usprawniæ i roz-
win¹æ system komunikacyjny,
4. Razem ³atwiej - rzecz o
dialogu miasta z partnerami
spo³ecznymi, 5. Sto³eczny
kaganek edukacji - o tym, jak
poprawiæ jakoœæ warszaw-
skiej edukacji i kultury fizycz-
nej, 6. Z trosk¹ o potrzebuj¹-
cych - nasze pomys³y na sys-
tem opieki nad chorymi i s³a-
bymi, 7. Z przyrod¹ na ty - co
zrobiæ, by ochroniæ war-
szawsk¹ zieleñ i zneutralizo-
waæ odpady, 8. Szlachectwo

zobowi¹zuje - jak uczyniæ sto-
licê pañstwa stolic¹ tak¿e
kulturaln¹, 9. Po mieœcie bez
strachu - w jaki sposób
usprawniæ system bezpie-
czeñstwa w mieœcie, 10. War-
szawa, Polska, Europa - któ-
rêdy droga do zdobycia serc
Europejczyków oraz pieniê-
dzy Unii Europejskiej.

Z materia³em tym mo¿na
siê zapoznaæ na

www.gronkiewicz.pl oraz

w naszej redakcji.

Platforma Obywatelska
zaprasza do konsultacji  pro-
jektu programu. Do koñca
sierpnia mo¿na przekazywaæ
uwagi do Biura Warszaw-

skiej PO, Al. Ujazdowskie

18, tel . (022) 622 75 48 oraz
do biura poselskiego  Han-

ny Gronkiewicz-Waltz, pl.
D¹browskiego 5.              K.

Nazwa sierpnia pochodzi
od s³owa sierp. Bo sierpem
w³aœnie w dawnej Polsce œci-
nano zbo¿e. Dziœ mamy zu-
pe³nie inn¹ technologiê, co
jest o tyle konieczne, ¿e 3/4
gruntów ornych w naszym
kraju przeznacza siê pod zbo-
¿a. Trudno je wiêc ¿¹æ rêcz-
nie. Najwiêcej mamy pól
pszenicy i ¿yta. U¿ywany do
produkcji piwa i kasz jêcz-
mieñ uprawiany jest rzadziej.
Podobnie jak owies, wykorzy-
stywany najczêœciej na paszê
dla koni.

Wakacje trwaj¹. Trzeba
zatem wypoczywaæ. Ale miej-
my równie¿ na uwadze nie-
bezpieczeñstwa, jakie mog¹
czyhaæ na nas w czasie wy-
jazdu. Jeœli wykapiemy siê w
Oceanie Indyjskim, u wybrze-
¿y Australii lub Indonezji na-
ra¿amy siê na zjedzenie
przez rekina. Tutaj bowiem,
wed³ug „Ksiêgi Rekordów
Guinessa”, zdarza siê najwiê-
cej na œwiecie takich œmier-
telnych wypadków. Naj³atwiej
zostaæ uk¹szonym przez
skorpiona w Meksyku. Doty-
ka to przesz³o tysi¹c osób
rocznie. Niebezpiecznie jest
te¿ w Bangladeszu; tu z kolei
grasuj¹ tygrysy syberyjskie. A
jeden taki kotek roœnie do 4
metrów d³ugoœci. Nawet jeœli

Sierpniowy kalejdoskop
szukamy ch³odu, omijajmy
Antarktydê. Tam najczêœciej
trafiaj¹ na ziemiê meteoryty.
W latach 70. spad³o ich ok.
10 tysiêcy.

110. rocznicê urodzin Ste-
fana Wiecheckiego (1896-
1979) obchodziliœmy 10
sierpnia. Wiech szczególnie
bliski jest mieszkañcom Pra-
gi, bo w³aœnie o nich pisa³ za-
bawne i ciep³e felietony.
Stworzy³ w nich w³asny styl,
zwany dziœ „wiechem”, sk³a-
daj¹cy siê z gwary i folkloru
warszawskiego oraz kolekcji
ciekawych typów ludzkich.
Do dziœ œmiejemy siê czyta-
j¹c „Wiadomo - stolica”, „Zna-
kiem tego” czy „W z¹bek cze-
sany”. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
autor tych humorystycznych
opowiastek zaczyna³ jako
powa¿ny sprawozdawca s¹-
dowy i twórca sztuk patrio-
tycznych.

Ludmi³a Milc

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

Urz¹d Miasta odpowiada
Biuro Prasowe Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy                Warszawa, 10 sierpnia 2006r.

W zwi¹zku z opublikowanym przez Pañstwa wywiadem z Panem Jerzym Smoczyñskim
burmistrzem dzielnicy Bia³o³êka („Nowa Gazeta Praska” z 2 sierpnia 2006 r./nr 15), proszê o
zamieszczenie wyjaœnienia dot. nieprawdziwych informacji, które pojawi³y siê w wypowiedzi
burmistrza Bia³o³êki, a dotyczy³y dzia³ania Urzêdu m. st. Warszawy.

W nawi¹zaniu do artyku³u „Czytelnicy pytaj¹ burmistrz odpowiada” z dnia 2-08-2006 infor-
mujemy, ¿e zamieszczona w artykule wypowiedŸ Jerzego Smoczyñskiego burmistrza Bia³o-
³êki dot. blokowania przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy budowy szkó³ i przedszkoli w rejo-
nie ul. Ostródzkiej i ul. Skarbka z Gór, zawiera nieprawdziwe informacje.

Prawdziwym powodem nie rozpoczêcia budowy obiektów oœwiatowych w rejonie ul. Ostródz-
kiej nie jest ich „blokowanie” przez Biuro Edukacji Urzêdu m. st. Warszawy, lecz nieuregulo-
wanie spraw w³asnoœciowych gruntu. Zarz¹d dzielnicy Bia³o³êka planuj¹c w/w inwestycje
przyj¹³, ¿e pozyska pod nie grunt z zasobów pozamiejskich. Agencja Rolna Skarbu Pañstwa,
bêd¹ca w³aœcicielem gruntów pod planowane przez Zarz¹d dzielnicy inwestycje oœwiatowe
dopiero prowadzi przewód s¹dowy, w wyniku którego mo¿e otrzymaæ tytu³ w³asnoœci. Umo¿-
liwi to przekazanie gruntów na rzecz miasta. W chwili obecnej nie mo¿na przewidzieæ termi-
nu zakoñczenia przewodu s¹dowego, jak równie¿ terminu zakoñczenia przysz³ej procedury
przekazania w/w nieruchomoœci na rzecz miasta.

Z tego te¿ powodu niemo¿liwe jest kontynuowanie rozpoczêtego przez Zarz¹d dzielnicy
Bia³o³êka zadania inwestycyjnego „Budowa gimnazjum nr 6 przy ul. Ostródzkiej”, jak równie¿
rozpoczêcie w tym rejonie innych zadañ oœwiatowych.

WypowiedŸ Burmistrza Jerzego Smoczyñskiego o blokowaniu inwestycji przez Biuro Edu-
kacji jest niezgodna z prawd¹. Na dowód tego, ¿e burmistrz jest œwiadomy b³êdnie przyta-
czanych faktów, za³¹czamy podpisany przez niego dnia 24-06-2006 r. wniosek o zaopinio-
wanie zmniejszenia œrodków zarezerwowanych w planie na 2006r. o kwotê 4.200.000 z³ z
zadania „Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej”, ze wzglêdu na cyt. „w dalszym ci¹gu nie
uregulowane sprawy zwi¹zane z prawem do dysponowania terenem”.

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Miasta Sto³ecznego Warszawy              Warszawa, 2006-06-24

WIR.II.DN.3040-18-06

                                                              Kancelaria Urzêdu m.st. Warszawy, ul. Miodowa 6/8
                                                             Biuro Edukacji m.st. Warszawy

W nawi¹zaniu do naszego pisma nr WIR.II.DN.6040-16-06 z 29.05.06., Dzielnica Bia³o³ê-
ka ponownie zwraca siê z proœb¹ o zaopiniowanie ni¿ej proponowanych zmian w planie
wydatków inwestycyjnych na 2006 rok, dokonanych w ramach przyznanych œrodków na in-
westycje:

Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe

1. „Budowa zespo³u boisk sportowych przy SP Nr 257, ul. Podró¿nicza 11”
Zwiêkszenie planu wydatków na 2006 rok o kwotê 1.100.000,00 z³ pozosta³¹ do sfinanso-

wania po 2006 roku i zakoñczenie inwestycji w 2006 roku. Zosta³a zawarta ju¿ umowa na
realizacjê. Wykonawca zg³asza mo¿liwoœæ przyœpieszenia realizacji i wykonania ca³ego za-
kresu robót do koñca 2006 roku. Ponadto dyrekcja szko³y wnioskuje o przyspieszenie reali-
zacji inwestycji ze wzglêdu na bezpieczeñstwo uczniów oraz planowane na 2007 rok obcho-
dy 90-lecia szko³y.

2. „Budowa zespo³u boisk sportowych przy SP 110 ul. Bohaterów 41”
Utworzenie w planie wydatków na 2006 rok zadania inwestycyjnego w kwocie 1.200.000,00 z³.

W 2005 roku ze œrodków bud¿etu dzielnicy zosta³a wykonana kompleksowa dokumenta-
cja na realizacjê inwestycji. W propozycjach do projektu bud¿etu na 2006 rok, Dzielnica wnio-
skowa³a o przyznanie œrodków na ten cel, jednak nie zosta³o uwzglêdnione. Ewentualne
dokonanie korekty w najbli¿szym czasie pozwoli³oby na przeprowadzenie procedury przetar-
gowej i realizacjê inwestycji jeszcze w 2006 roku.

Rozdz.80104 Przedszkola

3. „Budowa przedszkola przy ul. Odkrytej”
Zmniejszenie œrodków zarezerwowanych w planie wydatków na 2006 rok o kwotê

400.000,00 z³.
Poniewa¿ inwestycja jest w koñcowej fazie realizacji, zaplanowane œrodki zmniejsza siê o

dalsz¹ czêœæ rezerwy, która by³a zaplanowana na ewentualne roboty nieprzewidziane.
4. „Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej”
Zmniejszenie œrodków zarezerwowanych w planie wydatków na 2006 rok o kwotê

4.200.000,00 z³.
Ze wzglêdu na w dalszym ci¹gu nieuregulowane sprawy zwi¹zane z prawem do dyspono-

wania terenu, po ich zakoñczeniu, w 2006 roku, nie bêdzie mo¿liwoœci zrealizowania pierwot-

nie zak³adanego zakresu, jedynie przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczêcie
robót, tym samym zwiêkszy siê zakres robót i wysokoœæ œrodków potrzebnych na 2007 rok.

Rozdz. 80110 Gimnazja

5. „Dobudowa szatni i magazynku oraz dodatkowa wentylacja mechaniczna w Gimnazjum
nr 122, ul. Van Gogha 1”

Utworzenie w planie wydatków na 2006 rok zadania inwestycyjnego w kwocie 150.000,00 z³.

Inwestycja jest niezbêdna z uwagi na koniecznoœæ zapewnienia prawid³owego funkcjono-
wania obiektu oraz odpowiednich warunków dla uczniów i pracowników placówki.

Do wiadomoœci: Biuro Bud¿etu m.st. Warszawy
Wydzia³ Planowania Inwestycji Dzielnicowych

OdpowiedŸ burmistrza Smoczyñskiego opublikujemy w kolejnym wydaniu.
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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

KANCELARIA PRAWNA

LEGIS MEDIA

Prawnik przyjazny ludziom

POMOC PRAWNA

W PE£NYM ZAKRESIE

ul. Kondratowicza 37 lok. 202

tel. 022 884 84 00, 502 535 361

e-mail: legismedia@legismedia.pl

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a
tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

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

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

www.zpuhedyta.strona.pl

W czwartek, 13 lipca oko-
³o godz. 7:30 Wojciech wy-
szed³ do pracy z domu na
warszawskim S³u¿ewiu (oko-
lice Bacha/Pu³awskiej/Lotni-
ków) i uda³ siê w nieznanym
kierunku. W pierwszych
dniach sierpnia poszukiwane-
go widziano w okolicach La-
sku Bródnowskiego. Poszu-
kiwany mo¿e mieæ zanik pa-
miêci i problemy zdrowotne.

Rysopis: wzrost 170 cm,
krêpa budowa cia³a, w³osy
szpakowate.

Osoby, które rozpoznaj¹
Wojciecha Wrzo³ka, s¹ pro-
szone o wiadomoœæ pod nu-
mer 0 506 553 399 lub powia-
domienie najbli¿szej jednost-
ki policji. Za wskazanie miej-

Szansa dla szkó³
braæ tê, która odpowiada ilo-

œci punktów, zdobytych pod-

czas akcji. Wybran¹ pozycjê

dyrektor szko³y wpisuje na

Formularzu Zamówienia Na-

grody, który nale¿y wys³aæ do

23 paŸdziernika br.

Na zachêcenie do zbiera-
nia punktów podczas zaku-
pów w Tesco pozosta³ prawie
miesi¹c. Po 30 wrzeœnia oka-
¿e siê, jaki dorobek punkto-
wy maj¹ poszczególne szko-
³y, potem – jakie wybra³y  so-
bie nagrody.

Jeœli chodzi o sklep Tesco
przy ul. Stalowej 60/66, do
rywalizacji stan¹ przede
wszystkim szko³y z Targówka

i Pragi Pó³noc, m.in: SP 28,
ul. Goœcieradowska   28/20;

SP 58,ul. Mieszka I 7; SP 114,
ul. Remiszewska 40; Gimna-
zjum 142, ul. Olgierda 35/41;
Zespó³ Szkó³, ul. Mieszka I 7;
SP 73, ul. Bia³ostocka 10/18;
SP 30, ul. Kawêczyñska 2;
SP 258, ul. Brechta 8; Zespó³
Szkó³ nr 15, ul. Jagielloñska
38, Zespó³ Szkó³ Zawodo-
wych nr 11, ul. Ratuszowa 11;
Zespó³ Szkó³ nr 14, ul. Sza-
najcy 5; Zespó³ Szkó³ nr 33,
ul. Targowa 86; Zespó³ Szkó³
nr 7, ul. Targowa 86; Zespó³
Szkó³ nr 40, ul. Jagielloñska
61; Zespó³ Szkó³ Zawodo-
wych, ul. Namys³owska

1.Wynik zale¿eæ bêdzie od
aktywnoœci nauczycieli,
uczniów, rodziców i ich oto-
czenia.

Od pomys³owoœci uczniów
zale¿y, jakie imiê otrzyma
ch³opiec, który jest symbolem
akcji (wizerunek wy¿ej). Pro-
pozycje nale¿y umieœciæ na
specjalnej, opatrzonej logo,
zak³adce do ksi¹¿ki i wrzuciæ
j¹ do tej samej urny, co kupo-
ny z punktami – do 13 wrze-
œnia. Nagrod¹ w tym konkur-
sie jest nowoczesny odtwa-
rzacz MP3. Regulamin obu
konkursów dostêpny jest na
stronie www.tesco.pl.       K.

dokoñczenie ze str. 1

Nowy komunalny

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43

(Targówek), czynne 10 - 18

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

Kto widzia³?

sca pobytu zaginionego wy-
znaczona zosta³a nagroda.
Wiêcej informacji na stronie
www.wojciechwrzolek.pl

Z góry wyra¿am ogromna

wdziêcznoœæ za okazan¹ pomoc
i dziêkujê za odruch serca i ludz-

kie potraktowanie tej sprawy.

O tym, ¿e nowoczesne technologie u³atwiaj¹ nam ¿ycie
nikogo nie trzeba przekonywaæ. Tak¿e zdobywanie infor-
macji na interesuj¹ce nas tematy jest dziœ znacznie ³atwiej-
sze dziêki globalnej sieci – internetowi. Dotyczy to tak¿e
pasjonatów dziejów Warszawy i Pragi. Jeszcze do niedaw-
na zdobywanie pog³êbionych informacji dotycz¹cych prze-
sz³oœci miasta wymaga³o odwiedzania bibliotek i archiwów
– dziœ coraz wiêcej archiwaliów publikowanych jest w in-
ternecie, a proces ten z pewnoœci¹ bêdzie narasta³.

Spojrzenie w przesz³oœæ miasta

Od 8 sierpnia br. prawdzi-
wa gratka dostêpna jest na
stronach internetowych Biu-
ra Geodezji i Katastru Urzê-
du Miasta Sto³ecznego War-
szawy. Jest to ortofotomapa
ukazuj¹ca zniszczon¹ War-
szawê w 1945 r., któr¹ mo¿-
na obejrzeæ na stronie http://
mapa.warszawa.um.gov.pl/1945/

Ortofotomapa jest map¹
fotograficzn¹ wykonan¹ na

podstawie po³¹czonych w
jedn¹ ca³oœæ zdjêæ lotniczych
lub satelitarnych, która posia-
da w³aœciwoœci zarówno
mapy jak i zdjêcia lotniczego
i mo¿e spe³niaæ rolê obydwu
tych dokumentów. Zawarte
s¹ na niej takie same infor-
macje jak na zdjêciach lotni-
czych, ale w trakcie przetwa-
rzania usuniête zostaj¹ znie-
kszta³cenia wystêpuj¹ce na
takich zdjêciach.

Ortofotomapa zniszczonej
Warszawy opracowana zo-
sta³a na zlecenie Zespo³u
Doradców Prezydenta, we
wspó³pracy z Biurem Geode-
zji i Katastru oraz dziêki
uprzejmoœci Zarz¹du Geo-
grafii Wojskowej Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego.
Jako materia³ bazowy do
opracowania ortofotomapy
wykorzystano zdjêcia lotnicze
w skali oko³o 1:8000 wykona-
ne w czerwcu 1945 roku
przez Armiê Czerwon¹. Zdjê-
cia by³y wykonane czterema
ró¿nymi kamerami podczas
kilku nalotów. £¹cznie wyko-
rzystano 668 zdjêæ lotni-
czych, które po³¹czono w
jedn¹ mapê. Wykonawc¹
udostêpnionego opracowa-
nia jest Warszawskie Przed-
siêbiorstwo Geodezyjne S.A.

W serwisie prezentowane
jest opracowanie wykonane z
tzw. terenowym pikselem
0,15 m, co odpowiada do-
k³adnoœci mapy w skali

1:2000. Korzystaj¹c z funkcji
pomniejszania lub powiêk-
szania mo¿emy ogl¹daæ do-
wolnie du¿e obszary. Aby
umo¿liwiæ internautom po-
równanie jak zmieni³a siê sto-
lica dodana zosta³a mo¿li-
woœæ wyœwietlenia aktualnej
ortofotomapy Warszawy wy-
konanej w maju 2005 roku na
zlecenie Biura Geodezji i Ka-
tastru. Obie mapy opracowa-
ne zosta³y w tym samym
uk³adzie wspó³rzêdnych, co
powoduje, ¿e wyœwietlaj¹c na
przemian jedn¹ b¹dŸ drug¹
mapê istnieje mo¿liwoœæ po-
równania tych samych
miejsc. Pozwala to na okre-
œlenie czy dany obiekt wi-
doczny na wspó³czesnej ma-
pie istnia³ te¿ w 1945 r., czy
te¿ pomaga zlokalizowaæ
obiekty po tej dacie rozebra-
ne. Dostêpna równie¿ funk-
cja wyszukiwania ulic ma na
celu u³atwienie nawigacji po
mapie. Obecnie w serwisie
prezentowane s¹ tylko ulice
wspó³czesnej Warszawy, jed-
nak¿e trwaj¹ prace nad stwo-
rzeniem warstwy informacyj-
nej zawieraj¹cej ulice War-
szawy z okresu wojny.

Zakres opracowania orto-
fotomapy obejmuje obszar
Warszawy w granicach admi-
nistracyjnych z 1939 roku
wraz z obrze¿ami, co stano-
wi powierzchniê oko³o 200
km2. Dziêki temu mo¿emy
dok³adnie, ulica po ulicy, spoj-
rzeæ m.in. na ca³¹ Pragê, Tar-
gówek, Bródno, ¯erañ. Poza
zasiêgiem mapy znajduj¹ siê
Zacisze, czy wiêksza czêœæ
Bia³o³êki. Z lotu ptaka ogl¹-
damy miasto w czerwcu 1945
roku. Jak¿e odmienna jest
prawobrze¿na Warszawa od
lewobrze¿nej. Porównanie

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

151 m2

dzia³ka 340 m2

robi niesamowite wra¿enie.
Na lewym brzegu dominuj¹
wypalone ruiny. Na prawym
stoj¹ ca³e domy. Zniszczenia
s¹ stosunkowe nieliczne –
m.in. spalony Dworzec Tere-
spolski (obecny Wschodni),
wysadzony w powietrze ko-
œció³ œw. Floriana. WyraŸnie
widoczne s¹ wypalone kwar-
ta³y drewnianych domów na
Nowym Bródnie, po których
zosta³y rzucaj¹ce cieñ cegla-
ne kominy. Ówczesne serce
miasta bi³o na Pradze. Widzi-
my ruch uliczny, czasem
przechodniów stanowi¹cych
na mapie maleñkie punkciki.
Zwracaj¹ uwagê wype³nione
straganami i têtni¹ce ¿yciem
praskie bazary – Ró¿yckiego,
targowisko pomiêdzy ulicami
Zabkowsk¹ i Bia³ostock¹, czy
na ulicy Stalowej.

Ortofotomapa Warszawy z
1945 roku jest wspania³ym i
wartym polecenia narzê-
dziem edukacyjnym odkrywa-
j¹cym przesz³oœæ Warszawy
i Pragi, które zainteresuje
ka¿dego, nawet osoby nie
bêd¹ce pasjonatami historii.

Uwaga! Do pierwszego uru-
chomienia mapy konieczne
jest pobranie oraz zainstalo-
wanie programu MapGuide® 6
Viewer TM, który bezp³atnie
mo¿na pobraæ na wskazanej
stronie internetowej.

Micha³ Pilich

Przypominamy, ¿e w re-

dakcji Nowej Gazety
Praskiej przy ulicy K³o-

potowskiego 15 lok. 2

(tel. 022 618 00 80) jest
nadal dostêpna ksi¹¿ka

„Warszawska Praga.
Przewodnik” autorstwa

Micha³a Pilicha.

Widaæ go na wizualizacji. Na
dzia³ce o powierzchni 1857 m2

w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat
powstanie nowy budynek ko-
munalny dla 80 rodzin. Po-
wierzchnia ca³kowita budynku
to prawie 8 tys. m2, u¿ytkowa -
7 tys., a mieszkalna - 3,7 tys.

W parterze, na powierzchni
210 m2 bêdzie biblioteka pu-
bliczna i 4 lokale u¿ytkowe o
³¹cznej powierzchni 267 m.
Miejsca parkingowe znajd¹ siê
pod domem, który bêdzie mia³
piêæ piêter. Powierzchnia zapla-
nowanych tam mieszkañ bê-
dzie siê wahaæ od 1-pokojo-
wych (ok. 30 m2) do 80-metro-
wych, dla rodzin wielodzietnych.

Wykonawc¹, wy³onionym
przetargu, jest kielecka firma
Dorbud, która kiedyœ przebu-
dowywa³a szko³ê przy Juran-
da ze Spychowa.

 Do koñca sierpnia powin-
ny rozpocz¹æ siê roboty bu-
dowlane.- Przewidujemy, ¿e
budowa zakoñczy siê w 2008
roku - mówi Tadeusz Semet-
kowski, wiceburmistrz Bia³o³ê-
ki. - Koszt wybudowania tego
budynku komunalnego wynie-
sie ok. 15 mln z³. Inwestycjê
tê chcemy sfinansowaæ z
trzech kolejnych rocznych bu-
d¿etów dzielnicy, stanowi ona
bowiem powa¿ne obci¹¿enie
finansowe, jako ¿e nasz rocz-

ny bud¿et na inwestycje to ok.
30 ml z³.

Obecnie w budynkach ko-
munalnych Bia³o³êka ma ok.
500 mieszkañ, z czego wiêk-
szoœæ - bo ok. 400 - przy ul.
Marywilskiej - przy by³ym Fa-
elbecie i Fabryce Tworzyw
Sztucznych - ponad po³owa
ju¿ wykupiona, kilkanaœcie
przy ul. Ekspresowej, a resz-
ta w przedwojennych domach
jedno- lub  kilkurodzinnych.

- Oczekuj¹cych na mieszka-
nia komunalne jest blisko 180
rodzin - mówi T. Semetkowski
- oczekuj¹cych stale przyby-
wa. Zwi¹zane to jest z wpro-
wadzon¹ przez Radê Warsza-
wy zmian¹ uchwa³y, która
obecnie stworzy³a mo¿liwoœæ
ubiegania siê o mieszkanie na
terenie danej dzielnicy przez
osoby bezdomne, np. miesz-
kaj¹ce w lokalnych oœrodkach
wychodzenia z bezdomnoœci.

Nie muszê nikomu przypomi-
naæ, ¿e na terenie Bia³o³êki s¹
dwa takie oœrodki - Markot (oko-
³o 400 osób) i Bajka (oko³o 100).
Oczywiœcie, osoby, które chc¹
sk³adaæ wnioski o mieszkanie
komunalne musz¹ siê wykazaæ
sta³ym Ÿród³em dochodu, które
pozwoli na op³acanie czynszu.

Weryfikuje to komisja. Zak³ada-
j¹c jednak teoretycznie, ¿e tyl-
ko 10% spoœród osób oczeku-
j¹cych spe³nia okreœlone wa-
runki, to jest to 50 osób.

Nie s¹dzê, by Bia³o³êka w
najbli¿szym czasie by³a w sta-
nie podj¹æ decyzjê o budowie
kolejnego takiego budynku
komunalnego. Jesteœmy na to
zbyt biedni.

Co roku przybywa nam ok.
5 tys. mieszkañców, w wiêk-
szoœci s¹ to ludzie m³odzi, ro-
œnie zatem liczba dzieci w na-
szej dzielnicy. Spodziewamy
siê, ¿e niebawem inwestycje
zwi¹zane z obiektami oœwia-
towymi stan¹ siê priorytetem
(szko³y, przedszkola, ¿³obki).
Obecnie jesteœmy jedyn¹
dzielnic¹ w Warszawie, która
przyst¹pi³a do budowy ¿³obka.
Inwestowaæ zamierzamy rów-
nie¿ w podnoszenie standar-
du bezpieczeñstwa mieszkañ-
ców przede wszystkim w bu-
dowê dróg.
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYTY

• KREDYT GOTÓWKOWY
  - od 1.000 do 50.000 z³
  - max. okres kredytowania do 72 miesiêcy
  - min. dochód 470 z³ netto

• KREDYT KONSOLIDACYJNY
  - ³¹czenie kredytów w jeden (wszystkie banki)
  - jedna ni¿sza rata

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

- po¿yczka gotówkowa pod zastaw
samochodu
- to pierwsza i jedyna w Polsce oferta

po¿yczkowa dla osób, które nie chc¹

dokumentowaæ swoich dochodów

od 4,85% PLN
od 1,35% w CHF

NOWOŒÆ!

AutoCASH

Najwa¿niejsze sprawy dla Pragi Pó³noc

Szanowni Pañstwo!
Oto kilka problemów, które mieszkañcy Pana(i) dzielnicy, s¹siedzi uznali za niezbêdne
do za³atwienia. Proszê wskazaæ (    ) te, które Pan(i) osobiœcie uwa¿a za najwa¿niejsze.
Mo¿e Pan(i) wskazaæ maksymalnie 3 takie problemy. Na podstawie odpowiedzi
udzielonych przez mieszkañców opracowany zostanie Program dla Pragi który bêdzie

realizowany w przypadku zwyciêstwa na Pradze koalicji SLD, SdPL, UP i PD.

Wdro¿enie programu „Normalnie mieszkaæ”- uzbrojenie istniej¹cych budynków
komunalnych w brakuj¹ce media (centralne ogrzewanie, ciep³a woda, gaz - likwidacja

pieców i kuchni wêglowych); likwidacja zagro¿eñ budowlanych (np. ul. Wileñska 5);
budowa nowych mieszkañ komunalnych (Golêdzinów - 500, ul. Markowska - 100);
budowa TBS-ów (4 nowe lokalizacje budynków).

Kontynuacja rewitalizacji Pragi (ul. Z¹bkowska, kwarta³ Targowa, Kijowska,

Brzeska, Z¹bkowska)

Budowa hal sportowych przy placówkach oœwiatowych takich jak: Gimnazjum nr 32
przy ul. Otwockiej, Szkota Podstawowa nr 258 przy ul. Brechta, VIII LO przy
ul. Jagielloñskiej 38 oraz przy Bia³ostockiej 10/18.

Wyremontowanie  dróg  dzielnicowych (ul. Skoczylasa, Bródnowska, Bia³ostocka),
dróg wewn¹trzosiedlowych wraz z miejscami parkingowymi (np. droga równoleg³a
do budynku przy Pl. Hallera 5 i Skoczylasa, droga od Kameralnej do Cyryla i
Metodego) oraz remonty chodników przy modernizowanych drogach.

Wdro¿enie programu „Przyjazna Praga - Bezpieczna Praga” (monitoring Szmulowizny,

oœwietlenie przestrzeni publicznej) oraz „Nasze Podwórko” (budowa placów
zabawowych dla dzieci, budowa miejsc wypoczynku dla osób starszych - ul.

Strzelecka, Stalowa).

Wdro¿enie programów promuj¹cych Pragê - „Praga Dzielnic¹ Artystów” (m.in.

organizowanie wystaw, pokazów plenerowych) oraz zwiêkszenie nak³adów finansowych
na warszawskie ZOO (Warszawskie ZOO wizytówk¹ Pragi, Praskie ZOO wizytówk¹

Warszawy). Zabezpieczenie œrodków na rozwój wspó³pracy z organizacjami po-

zarz¹dowymi na rzecz programów ochrony dziecka i rodziny, osób bezdomnych i
wykluczonych oraz programów aktywizacji seniorów w okresie „z³otego wieku”.

Inicjacja programu Internetowa Praga (powszechny dostêp do Internetu bezprzewodowego

poprzez zainstalowanie nadajników internetu radiowego na budynkach szkó³).

    I.  Czy s¹ jakieœ sprawy, problemy dzielnicy, które nie zosta³y uwzglêdnione powy¿ej,
a którymi powinny zainteresowaæ siê nowe w³adze samorz¹dowe?

a)......................................................................................................................................
b)......................................................................................................................................
c)......................................................................................................................................

Kontakt: Rada Dzielnicowa SLD Praga Pó³noc; Plac Hallera 5 lok. 1a,
03- 464 Warszawa tel./fax.: (O 22) 670 02 20;
e-mail: biuro@sld-pragapolnoc.pl; www.sld-pragapolnoc.pl

www.sld-pragapolnoc.pl

Szanowni Pañstwo!
Ka¿da w³adza, a zw³aszcza

samorz¹dowa musi s³u¿yæ
obywatelom, byæ  blisko ich

spraw i problemów po to, aby

je rozwi¹zywaæ. Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej uwa¿a, ¿e

najwy¿szy czas zakoñczyæ z
podejmowaniem decyzji w

oderwaniu od ludzi. Nie jeste-

œmy wszechwiedz¹cy i najm¹-
drzejsi, dlatego chcemy roz-

mawiaæ, a przede wszystkim
s³uchaæ mieszkañców dzielni-

cy. Na podstawie ich opinii

stworzymy Program dla Pra-
gi, który tak naprawdê bêdzie

programem jej mieszkañców.

W zwi¹zku z tym zaprasza-

my Pañstwa do wziêcia udzia-
³u w konsultacjach programo-

wych prowadzonych przez So-
jusz Lewicy Demokratycznej.

W zamieszczonej obok ankie-

cie zasygnalizowane zosta³y
problemy dotycz¹ce Pragi Pó-

³noc. Bardzo prosimy o wska-
zanie tych, które uwa¿aj¹ Pañ-

stwo za najwa¿niejsze i wyma-

gaj¹ce najpilniejszego rozwi¹-
zania. Je¿eli coœ nie zosta³o

uwzglêdnione, znajd¹ Pañstwo
miejsce na dopisanie w³asnych

uwag. Wype³nione ankiety pro-

simy dostarczyæ w godz. 12-17
do Biura SLD mieszcz¹cego

siê w przy Pl. Hallera 5 lok. 1 A
(tel./fax 0-22 670 02 20) lub

przes³aæ listownie na adres:

Rada Dzielnicowa SLD Praga
Pó³noc Pl. Hallera 5 lok. 1 A,

03-464 Warszawa.

Niezale¿nie od tego,
mieszkañców dzielnicy od-
wiedzaæ bêd¹ z ankietami
cz³onkowie Sojuszu. Bardzo
proszê o poœwiêcenie im
chwili, wype³nienie ankiety i
podzielenie siê swoimi uwa-
gami dotycz¹cymi dzielnicy.
Ka¿dy Pañstwa g³os i opinia
zostan¹ wys³uchane.

Przygotujmy razem nasz
wspólny Program dla Pragi,
program jej mieszkañców.
Obiecujemy, ¿e zrobimy
wszystko, ¿eby ten program
realizowaæ dla dobra naszej
Dzielnicy.

Przewodnicz¹cy SLD

na Pradze Pó³noc

Sebastian Wierzbicki

Wybierz najwa¿niejsze

Warszawa – Bródno,

ul. Kondratowicza 37,

tel. 022 353-06-20

Warszawa – Wola,

ul. Leszno 17,

tel. 022 862 99 90

Warszawa – Wawer,

ul. Br. Czecha 39,

tel. 022 353-42-50

Warszawa – Mokotów,

ul. J. D¹browskiego 16,

tel. 022 498-75-40

Lepiej s³yszeæ
nie zauwa¿amy. Dopiero gdy
s³uch zaczyna wp³ywaæ na
nasz sposób porozumiewa-
nia siê z innymi osobami, za-
czynamy siê zastanawiaæ co
siê dzieje.

Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwia-
ta dŸwiêków, które wydawa-
³y siê bezpowrotnie utracone,
mo¿e okazaæ siê aparat s³u-
chowy. Wspó³czesne apara-
ty to bardzo zaawansowane
i zminiaturyzowane urz¹dze-
nia, potrafi¹ce dostosowaæ
siê do ubytku pacjenta. Wy-
bór konkretnego modelu apa-
ratu w znacznej mierze zale-
¿y od rodzaju ubytku s³uchu,
ale tak¿e od osobistych pre-
ferencji pacjenta i jego trybu
¿ycia. W ka¿dym przypadku
specjalista audioprotetyk za-
proponuje najlepsze rozwi¹-
zanie i pomo¿e dokonaæ naj-
lepszego wyboru.

„W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintere-
sowanie pacjentów naszymi
us³ugami. Noszenie nowo-
czesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze
przyczyny dyskomfortu pa-
cjenci wskazuj¹ trudnoœci w
komunikowaniu siê z rodzin¹
i znajomymi. Nowoczesne
technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wy-
posa¿one s¹ w bardzo szyb-
kie procesory potrafi¹ce czy-
niæ z dŸwiêkiem prawdziwe
cuda. Bardzo du¿ym zainte-
resowaniem ciesz¹ siê prak-
tycznie niewidoczne aparaty

z serii Oticon Delta” – mówi
Marek Zgutka, dyplomowany
audioprotetyk z firmy Foni-
kon, która specjalizuje siê w
niesieniu pomocy osobom
niedos³ysz¹cym.

Aparat s³uchowy mo¿e
przynieœæ wielk¹, pozytywn¹
i natychmiastow¹ ró¿nicê.
Bardzo wa¿nym czynnikiem
jest indywidualne zaanga¿o-
wanie pacjenta w proces no-
szenia aparatu. Im wiêcej in-
formacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrze-
bach, tym lepsze bêd¹ rezul-
taty.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetu
audioprotetycznego firmy
Fonikon zapraszaj¹ wszyst-
kich zainteresowanych na
bezp³atne badanie s³uchu

oraz konsultacjê audioprote-
tyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ
skorzystania z refundacji NFZ
i œrodków PFRON. Gabinet
mieœci siê przy ulicy Kondra-
towicza 37 (vis a vis Szpitala
Bródnowskiego), 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

dokoñczenie ze str. 1

Moja Warszawa
dokoñczenie ze str. 1 kamienic¹ przy ul. £uckiej; Te-

resy Kozanowskiej „Teza” z ul.
£om¿yñsk¹, Wies³awa Karpiñ-

skiego „Lew” – z ul. Kawê-
czyñsk¹.

Nawi¹zany przez nasz¹ re-
dakcjê podczas otwarcia wy-

stawy kontakt stwarza  szan-

sê na kolejn¹  prask¹ opo-
wieœæ. Prze¿ycia z dni Powsta-

nia Warszawskiego obieca³ dla
nas opisaæ Lech Jêczmyk,

mieszkaj¹cy wtedy na Pradze.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ
do 15 paŸdziernika.           K.

mat chcê przekazaæ m³ode-
mu pokoleniu.”

Pokazane na wystawie eks-
ponaty pochodz¹ tak¿e od kil-

ku innych osób oraz ze zbio-

rów muzeów. W bardzo boga-
tym zestawie nie uda³o nam

siê znaleŸæ pami¹tek z Pragi.
Praskie tropy znalaz³y siê we

wspomnieniach, zebranych i

wydanych pod tytu³em „Moje
wojenne dzieciñstwo”, przez

Fundacjê pod t¹ sam¹ nazw¹.
Opowieœæ Andrzeja Iwañskie-

go „Habera” zwi¹zana jest z

�

�

Figurka Chrystusa z kapliczki
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Instytucja finansowa poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

tel. (022) 698 68 08 w godz.9-17, 697 08 08 20

Jeden z trzech twórców, pre-
zentuj¹cych swe obrazy, Euge-
niusz Wiszniewski, czterdzieœci

lat temu mieszka³ na Pradze,
pracowa³ w Zak³adach Telewi-
zyjnych na ul. Matuszewskiej.
Mieszka w Bia³ymstoku. Jest
prezesem Podlaskiego Stowa-
rzyszenia Promocji Sztuki, któ-
re w tym roku organizuje ju¿
czwarty, miêdzynarodowy ple-
ner malarski w Miko³ajkach.
Uprawia gatunki klasyczne, jak
pejza¿ i martwa natura, ale w
krêgu jego zainteresowañ zna-
laz³a siê równie¿ kompozycja
abstrakcyjna. Na wernisa¿u po-
wiedzia³ nam, ¿e kto odwiedzi
wystawê w DK „Praga”, nie za-
wiedzie siê. Ka¿dy znajdzie coœ
dla siebie. Ka¿dy twórca inaczej
widzi i przedstawia œwiat. Po
technice malarskiej mo¿na roz-

Malarze Podlasia
Do Domu Kultury „Praga” zawitali malarze z Podlasia.

Pami¹tk¹ tej wizyty jest wystawa, któr¹ mo¿na ogl¹daæ
do 31 sierpnia.

poznaæ podejœcie do cz³owieka;
kto lubi ³ad i porz¹dek - oddaje
to w obrazach. Podchodz¹c do

tematu, malarz musi go „roz-
gryŸæ”. Nie myœli, dlaczego i dla
kogo to robi. A gdy ju¿ namalu-
je i podpisze - zrobi³ swoje , nie
ma nic do powiedzenia. Reszta
nale¿y do tych, którzy dzie³o
ogl¹daj¹ i oceniaj¹.

Kontakt z Prag¹ malarze Pod-
lasia nawi¹zali przez Andrzeja
Newelskiego - wyjaœni³ nam dru-

gi goœæ, Józef Zdziech z Bia³e-
gostoku, pedagog, profesor pla-
styki, prezydent Europejskiej Fe-
deracji Artystów Malarzy. Wa-
runki, stworzone artystom w
Domu Kultury „Praga”, oceni³
jako bardzo dobre, pochwali³
profesjonaln¹ obs³ugê. W pre-
zentowanych tu obrazach poka-
za³ swe poszukiwania malarskie,
oswajanie formy wspó³czesnej,
abstrakcyjnej. Osoby, które bêd¹
ogl¹daæ wystawê, zachêca do
w³asnej oceny: czy to napraw-
dê jest abstrakcja. Warto tak¿e
zgadn¹æ, które z dzie³ opatrzy³
tytu³ami: „Babie lato”, „Milczenie
oczu”, „Krzy¿owanie”?

Trzeci twórca z tej wystawy
to Stefan Rybi. Uprawia ma-
larstwo sztalugowe i œcienne,
grafikê wydawnicz¹ i plakat.
Jest autorem dzie³ o charak-
terze nadrealistycznym, two-
rzonych przy u¿yciu realistycz-
nych œrodków wyrazu. tworzy
mroczne, poetyckie wizje
œwiata, w których nastrój bu-
dowany jest kolorem i obec-
noœci¹ przedmiotów, wykorzy-
stywanych w nieoczekiwa-
nych aspektach.

Wizje œwiata twórców z
Podlasia  prezentowane s¹
w Domu Kultury „Praga”, ul.
D¹browszczaków 2, tel. 022
618 41 51; 022 618 51 80.

„Dar” z energi¹
Wystarczy tu przyjœæ i cz³o-

wiek siê odprê¿a, wycisza -
zapewnia pani Teresa, która
do Centrum Zdrowia i Urody
„Dar” przysz³a z wnuczk¹ Do-
minik¹. Najwa¿niejsze jednak
nie jest miejsce, lecz cz³o-
wiek, który tu pomaga lu-
dziom, czyli pani Maria. To
w³aœnie jej 58-letnia pani Te-
resa zawdziêcza, ¿e znów
ma prawid³owo ustawione
krêgi, bez interwencji chirur-
ga przesta³a dokuczaæ ostro-
ga w piêcie i bez ³ykania ta-
bletek ust¹pi³y bóle g³owy. 5-
letnia Dominika, u której le-
karze stwierdzili astmê, prze-
sta³a kaszleæ.

Dobroczynne oddzia³ywa-
nie Marii potwierdzaj¹ te¿
inne, sprawdzone przez leka-

rzy przyk³ady, m.in. kobieta,
której po jednym zabiegu u
Marii znik³ guz na mózgu.
Pewnego dnia do gabinetu
przyszed³ mê¿czyzna, który
mia³ byæ operowany na ser-
ce. Jego schorzeniem okaza-
³a siê dyskopatia. Po ustawie-
niu dysku przez Mariê dole-
gliwoœci minê³y.

Leczê duszê i cia³o - mówi
pani Maria. - Nim dojdê do
pacjenta - widzê, co siê z tym
cz³owiekiem dzieje, na przy-
k³ad, ¿e ma cia³o zanieczysz-
czone energetycznie. Niektó-
rych pacjentów muszê naj-

pierw „oczyœciæ’, bo pod³¹-
czy³y siê do nich wampiry
energetyczne. Przychodz¹
do mnie tak¿e ci, których zra-
ni³y osoby z rodziny, przyja-
ciele lub obcy. Pomagam im
przede wszystkim poodcinaæ
siê od negatywnych energii.

Skutecznej pomocy od
pani Marii doœwiadczy³a pani
Iwona, która teraz w „Darze”
wykorzystuje sw¹ wiedzê i
umiejêtnoœci jako masa¿yst-
ka. Masa¿ - jedna z najstar-
szych sztuk medycznych - w
niektórych schorzeniach ma
znaczenie lecznicze, ale dzia-
³a tak¿e na ca³y organizm,
powoduj¹c odprê¿enie i
zmniejszaj¹c napiêcie miê-
œniowe. Ten rodzaj terapii sto-
suje siê w chorobach narz¹-
dów ruchu, np. z³amaniach
koœci, st³uczeniach, przewle-
k³ych zapaleniach stawów,
miêœni, œciêgien, a tak¿e
uszkodzeniach w³ókien miê-
œniowych oraz zespo³ach bó-
lowych krêgos³upa.

W Centrum Zdrowia i Uro-
dy „Dar” mo¿na tak¿e za-
czerpn¹æ energii z piramidy,
odprê¿yæ siê psychicznie
przy muzyce relaksacyjnej, a
tak¿e poznaæ moc talizma-
nów, chroni¹cych przed z³y-
mi energiami i - co najwa¿-
niejsze - mo¿na mieæ pew-
noœæ, ¿e bêdzie siê ¿yczliwie
wys³uchanym, a pani Maria
znajdzie skuteczne sposoby
na usuniêcie dolegliwoœci
naszego cia³a i duszy.
Wszystkim dzia³aniom towa-
rzyszy przes³anie: „Pacjent
musi wyjœæ st¹d zadowolony”.

Rehabilitacja, masa¿e
lecznicze, bioenergoterapia -
te formy pomocy mo¿na zna-
leŸæ w Centrum Zdrowia i

Urody „Dar” przy ul. Targo-

wej 36, wejœcie od podwór-
ka; kontakt telefoniczny

022 670-07-29, informacje:
www.dar.prv.pl.

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

LETNIA PROMOCJA - lipiec
i sierpieñ.

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin

Klub „Arkona”
022 811-15-43

Choæ, jak wiadomo, 1 VIII la³o
jak z cebra od samego rana,
oko³o godziny 13.30, kiedy na
przystani wodniackiej przy Wale
Miedzeszyñskim zaczêli gro-
madziæ siê kajakarze z Funda-
cji AVE, wysz³o s³oñce. Do wie-
czora nie spad³a ani jedna kro-
pla deszczu! „To prawdziwy
cud” - mówi¹ cz³onkowie Avet-
kowego Klubu Kajakowego ku
czci Jana Paw³a II. - „Czujemy
dzia³anie naszego patrona!”
Tak¿e warszawska Wis³a tego
dnia by³a wyj¹tkowo spokojna.
Jakby czeka³a na I Sp³yw Kaja-
kowy „Przez Miasto Nieujarz-
mione” dla uczczenia 62. rocz-
nicy Powstania Warszawskie-
go, organizowany przez Funda-
cjê AVE przy wsparciu Urzêdu
m.st. Warszawy oraz Urzêdu
Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Nowatorski pomys³ uhono-
rowania bohaterów Warszawy
zgromadzi³ dwudziestu kilku
wodniaków w wieku od 11. do
70. roku ¿ycia. „Mia³o byæ nas
wiêcej, ale niektórzy wystra-
szyli siê porannej ulewy” - t³u-
macz¹ bia³o³êccy kajakarze.

Najpierw odprawa. „Jeste-
œcie jak powstañcy 44 roku -

oni tak¿e podjêli wyzwanie
pomimo ludzkich obaw” - wita
wszystkich komandor. - „Niech
ten sp³yw nie bêdzie pompa-
tyczny! Cieszmy siê z odwagi
i bohaterstwa m³odych ludzi,
którzy nie wahali siê stan¹æ do
nierównej walki!” Jeszcze
modlitwa, przydzia³ majtków
do kapitanów i... w drogê.

Klubowe kajaki - odœwiêtne.
Na dziobie umieszczono pla-
katy, informuj¹ce o szczegól-
nym charakterze sp³ywu. Po
godzinie spokojnego wios³o-
wania kajakarze zawijaj¹ do
przystani Warszawskiego To-
warzystwa Wodnego nieopo-
dal Mostu Poniatowskiego,
gdzie przy bia³o-czerwonych,
patriotycznych lodach spo-
tkaj¹ siê z p. Izabell¹ Horo-
deck¹ - 98-letni¹ uczestniczk¹
Powstania Warszawskiego
(ps. „Teresa”) a jednoczeœnie
wieloletnim przewodnikiem
kajakowym w stanie spoczyn-
ku, o imponuj¹cym dorobku
dwunastu tysiêcy przep³yniê-
tych kilometrów!

„Teresa”, dwukrotnie ranna,
wyprowadza³a ludzi z bombar-
dowanych szpitali. 1 sierpnia na
trzy kwadranse przed 17 dosta-

³a rozkaz, aby powiadomiæ o
godzinie „W” troje ³¹czników na
Woli. Na szczêœcie zd¹¿y³a! I
choæ ju¿ w pierwszych godzi-
nach walki doœwiadczy³a œmier-
ci najbli¿szych przyjació³, nie
straci³a pogody ducha. Zwierza
siê, ¿e do powstania posz³a z
marszu: „Nie zd¹¿y³am siê na-
wet przebraæ. A mia³am na so-
bie ekskluzywn¹, koronkow¹
bieliznê... Trzeba by³o widzieæ
zdziwion¹ minê lekarza, opatru-
j¹cego moje zranienia na no-
gach. Ciekawe, co wtedy sobie
pomyœla³...” - œmieje siê p. Iza-
bella. A za chwilê autentycznie
wzrusza, gdy otrzymuje od ka-
jakarzy du¿e serce z wyszyt¹
dat¹ 1944. To samo, które w
2000 w roku przy dŸwiêkach
okupacyjnej melodii „Tê kolêdê,
tê jedyn¹...” przynosi³ do ¿³óbka
powstaniec warszawski (Marcin
Ferfet), jeden z bohaterów wy-
stawianego wówczas przez
Avetki misterium „Polskie Betle-
jem”. Teraz trafia do r¹k praw-
dziwego powstañca...

 Z po³¹czonych kajaków for-
muj¹ cztery tratwy i ze znicza-
mi oraz transparentami z napi-
sem „Pamiêtamy”, przy dŸwiê-
ku syren wolno przep³ywaj¹ na

wysokoœci Starówki, wrzucaj¹c
do wody bia³e i czerwone ró¿e.
Id¹cy Mostem Œl¹sko-D¹brow-
skim przystaj¹, machaj¹.

Oko³o 18 postój na praskiej
pla¿y przed Mostem Gdañskim.
I kolejne opowieœci. O ksiêdzu
Kar³owiczu, który wyniós³ cu-
downy krucyfiks z p³on¹cej ka-
tedry, szpitalu powstañczym u
bohaterskich sióstr sakramen-
tek, sowieckim stacjonowaniu
na praskim brzegu i karko³om-
nych przeprawach przez Wis³ê
z Pragi do Œródmieœcia. No i
wspólne œpiewanie: „Pa³acyk
Michla”, „Marsz Mokotowa”,
„Warszawskie dzieci”...

Zapada zmrok, kiedy w Tar-
chominie przy najstarszym, w
obecnych granicach miasta,
koœciele pw. œw. Jakuba, do-
skonale pamiêtaj¹cym odg³o-
sy powstañczych walk, koñcz¹
siê pierwsze wodniackie ob-
chody rocznicy wolnoœciowe-
go zrywu... „Za rok znów po-
p³ynê! Choæby pada³o. Od po-
wstañców naprawdê mo¿na
zaraziæ siê patriotyzmem” -
mówi trzynastoletnia Ania.
Agnieszka, studentka, dodaje:
„I czerpaæ si³ê do odnajdywa-
nia wspó³czesnych przestrze-
ni umi³owania ojczyzny”.

Bart³omiej W³odkowski

www.akkjp2.alleluja.pl

Wis³¹ przez miasto nieujarzmione

I festiwal gara¿owych zespo³ów
rockowych „Dobre Przes³anie”

24 wrzeœnia w Bia³o³êckim Oœrodku
Kultury odbêdzie siê pierwszy w Warsza-
wie konkurs dla m³odzie¿owych zespo-
³ów gara¿owych, graj¹cych rocka, orga-
nizowany przez Fundacjê AVE i licealistów
z zespo³u „Madness Inside”. G³ównym
celem imprezy jest integracja m³odych
muzyków rockowych, zainicjowanie pro-
gramu warsztatów muzycznych oraz pro-
mocja piosenek rockowych, nios¹cych po-
zytywne przes³anie (tylko takie utwory
mog¹ byæ prezentowane na festiwalu).
„Chcemy ukazaæ ciep³e oblicze rocka” -
mówi¹ organizatorzy.

Zainteresowani udzia³em winni prze-
s³aæ nagranie proponowanych utworów
-  do przes³uchañ fina³owych zostanie
zakwalifikowanych ok.15 grup, które
walczyæ bêd¹ o atrakcyjne nagrody. W
jury zasi¹d¹ znawcy gatunku. Termin
zg³oszeñ mija 10 IX. Regulamin mo¿na
znaleŸæ na www.avetki.alleluja.pl oraz
www.rockfestival.prv.pl. Projekt wspie-
ra Ministerstwo Edukacji i Nauki.
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI tanio, fachowo,
ka¿dy zakres 0501-362-561

CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825

JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
NAUCZYCIELKA matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-825
NIEMIECKI 0501-215-687

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
ALKO przeprowadzki, us³u-
gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-

we 614-83-83, 0609-025-469

NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12
PRALKI, lodówki Amica,

Whirlpool, Polar itp. solidnie

022 679-00-57, 0501-587-257

PRANIE pierza i puchu (po-

duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne

9-17 tel. 022 619-10-67

PSA-FRYZ - strzy¿enie
psów, konkurencyjne
ceny, ewentualny dojazd,
tel. 022 716-25-62
STUDNIE 022 789-33-89

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. 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.

GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy

okolicznoœciowe. Obiady dla
firm. Catering. Tanio. 022

679-81-06, 0692-600-178

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

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

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

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

MAGAZYN do wynajêcia 30m2

(400 z³) 022 614-49-65

KURSY

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

PRACA

SZKO£A zatrudni pracownika
do kadr na zastêpstwo od za-

raz 022 889-50-12, 889-49-80,

fax 676-53-88

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654
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
ciele cz³owieka i skutecznie je

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN

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 mani-
pulacje, kiedy in-
dziej uzdrawia-
nie duchowe,
praniczne b¹dŸ
magnetyzacja
tkanek. Tak zwa-
ne bezkrwawe
operacje, filipiñ-
ski uzdrowiciel
robi na ciele ete-
rycznym, choæ
czêsto pacjenci
maj¹ odczucia
jakby grzeba³ im
we wnêtrzno-
œciach lub coœ
wyrywa³. S¹ zdu-
mieni umiejêtno-
œci¹ bezb³êdne-

go dotarcia do Ÿród³a choro-
by oraz tym, ¿e ju¿ po pierw-
szej wizycie u niego ustêpuj¹
czêsto wieloletnie 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:
26, 27, 29, 30, 31 - sierpnia

5, 6, 8, 10,12,13 i 15 -
wrzeœnia

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”

Praskie ulice w Polsce

Jesteœmy mieszkañcami
Targówka i czytelnikami NGP.
Skoro NGP jest w podró¿y i
poszukuje praskich ulic w Pol-
sce, to my postanowiliœmy zro-
biæ to samo.

W te wakacje wyruszyliœmy
z nasz¹ przyczep¹ campin-
gow¹ na zachodnie wybrze¿e
Polski. Zatrzymaliœmy siê w
ma³ej, nadmorskiej miejsco-
woœci o nazwie Pogorzelica.
Niestety, tam nie znaleŸliœmy
¿adnej ulicy o nazwie podob-
nej do naszych. Jednak ju¿ w
pobliskim Niechorzu natknêli-
œmy siê na ul. Œwidnick¹. Krót-
ka uliczka, ok.100 m, odcho-
dz¹ca od g³ównej przepe³nio-
nej turystami Alei Bursztyno-
wej. Wype³niona po obu stro-
nach niskimi zabudowaniami,
z hotelikami i pokojami do wy-
najêcia. Na jej koñcu stoi du¿y
oœrodek wypoczynkowy
„Œwidnica”. Dalej, gdy wêdro-
waliœmy pieszo do latarni mor-
skiej, natknêliœmy siê na ul.
Œrodkow¹, gdzie znaleŸliœmy
ogrodzone, du¿e boisko do
koszykówki i siatkówki oraz
star¹, bo z 1906 roku kamie-
niczkê z ozdobnym frontem.
Zaraz obok stoi druga stara
kamienica, obecnie w general-
nym remoncie. To oœrodek wy-
poczynkowy „Kasia” - myœlê,
¿e bêdzie piêkny, gdy go
skoñcz¹ (Œrodkowa 4). Dalej
jest oœrodek z niskimi, koloro-
wymi domkami do wynajêcia.
St¹d do morza - przys³owio-
wy „rzut beretem”, ale do la-
tarni jeszcze kawa³ drogi.

W pobliskim Trzebiatowie,
gdzie jeŸdziliœmy po karków-
kê na grill, zwiedziliœmy prze-
piêkn¹ Farê Trzebiatowsk¹ -
katedrê gotyck¹ pod wezwa-
niem NMP. Z jej wie¿y mo¿na
podziwiaæ resztki murów
obronnych, „Basztê Kaszanê”
i urokliw¹ okolicê. A w okolicy
ul. Okrzei! Stare domy pokry-
te dachówk¹ i mchem, ogród-
ki dzia³kowe i ma³e sady s¹-
siaduj¹ tu z nowymi jednoro-
dzinnymi
domami o
nowocze-
snym wy-
g l ¹ d z i e .
Dochodzi
ona do
malowni-
czego sta-
wu zaro-
œniêtego
g ê s t o
r z ê s ¹
wodn¹ i
trzcinami. Na planie miasta
znaleŸliœmy ul. Œrodkow¹, po-
jechaliœmy, wiêc j¹ obejrzeæ.
Nie zobaczyliœmy tu ¿adnych
zabytków, ale zadbane i ³ad-
nie oœwietlone domki jedno- i
wielorodzinne, ka¿dy z ogród-
kiem. W ogródkach zaœ
drzewka owocowe, s³oneczni-
ki i malwy. Spokojna, zacisz-
na ulica, wychodzi na Gole-
niowsk¹ Fabrykê Mebli. Poje-
chaliœmy kawa³ek dalej i ju¿
byliœmy na ul. Osiedlowej. To
ostatnia uliczka w Trzebiato-
wie. Po jednej stronie kilka
domów, po drugiej pola. Niska

zabudowa. Domy nowe i w
budowie z zadbanymi trawni-
kami.

Naszym zdaniem na uwa-
gê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e
piêknie wygl¹daj¹ w tych miej-
scowoœciach tabliczki z na-
zwami ulic oznakowane her-
bem miasta lub gminy. W Nie-
chorzu np. jest to gm. Rewal.

Któregoœ dnia wybraliœmy
siê do Œwinoujœcia. Ciekawe
miasto z najwy¿sz¹ w Polsce
latarni¹ morsk¹ (68 m), wybu-
dowan¹ w 1858r, której œwia-
t³o widaæ na odleg³oœæ 25 mil
morskich, oraz co ciekawe

bez mostów, ale z przeprawa-
mi promowymi. W tym mieœcie
znaleŸliœmy szeœæ ulic o na-
zwach analogicznych do tych,
które mamy u nas. P³ynêliœmy
statkiem po Œwinie, a potem
pieszo pla¿¹ doszliœmy pod
niemieck¹ granicê sk¹d ul.
Wojska Polskiego doszliœmy
do ul. 11 Listopada. Ta doœæ
d³uga i niezbyt ruchliwa ulica
posiada szerokie chodniki ze
œcie¿kami rowerowymi, który-
mi, jak zauwa¿yliœmy, jeŸdzi
sporo Niemców do znajduj¹-
cego siê tam sklepu sieci Lidl.
Zabudowa jest tam jak na wie-
lu nieciekawych polskich osie-
dlach. Dalej odwiedziliœmy
Strzeleck¹ -króciutk¹ uliczkê,
na której po jednej stronie s¹
³adne wille z zadbanymi
ogródkami, po drugiej - mniej
ciekawy, stary zak³ad wulka-
nizacyjny. Zaszliœmy te¿ na ul.
Gdyñsk¹ - raczej star¹, niecie-
kaw¹ i zaniedban¹. Zignoro-
waliœmy ul. Toruñsk¹, która
biegnie nieco dalej w œrodku
osiedla. Ca³y zwiedzony przez
nas teren le¿y na wyspie
Uznam. Jest to centrum Œwi-
noujœcia. Na planie miasta za-
uwa¿yliœmy jeszcze le¿¹ce na
przeciwleg³ym brzegu Œwiny,
na wyspie Wolin, dwie ulice.
Szwedzk¹ - znajduj¹c¹ siê
niedaleko przeprawy promo-
wej dla mieszkañców miasta
(wy³¹cznie) i Osiedlow¹ na
krañcach miasta, ale tam ju¿
nie dotarliœmy ze wzglêdu na
obola³e stopy, przede wszyst-
kim naszych dzieci.

W drodze powrotnej do
Warszawy przeje¿d¿aj¹c
przez ró¿ne miejscowoœci te¿
zerkaliœmy na nazwy ulic. Zo-
baczyliœmy ul. Koszaliñsk¹ (u
nas - na Zaciszu) tu¿ przed
Koszalinem, w miejscowoœci
Mœcice oraz ul. ... Koszaliñsk¹
w Bobolicach. Ta ostatnia
miejscowoœæ urzek³a nas swo-
im wygl¹dem. Zadbana, czy-
sta, z przystrzy¿onymi traw-
niczkami, p³otkami i zawieszo-
nymi na s³upach oœwietlenio-
wych donicami, w których za-
sadzono pelargonie - jak u nas
na Nowym Œwiecie. Nie zd¹-
¿yliœmy ju¿ zrobiæ zdjêæ, bo to
trudne podczas jazdy zw³asz-
cza z przyczep¹, a poza tym
koñczy³y nam siê wakacje i
koñczy³ siê ostatni dzieñ wy-
poczynku. Zaczyna³a siê noc-
noc d³ugiej podró¿y do domu.

Serdecznie pozdrawiamy.
W za³¹czeniu przesy³amy
zdjêcia z odwiedzonych
miejsc.
Agnieszka i Zbyszek Kaza³a

koncesja 0865
Wczasy autokarem:
Ukraina-M. Czarne 30.08-10.09, 977 z³

W³ochy Rimini 2.09-15.09, 542 z³ + 110 euro

Wilno - Troki - Kowno 14-17.09, 599 z³
Chorwacja objazdowa 16-24.09, 980 z³

Grecja - apart. + dojazd od 499 z³

Wczasy samolotem Last minute non - stop

zapraszamy pon.-pt. w godz. 10 - 18
ul. Jagielloñska 16 (vis a’ vis basenu)

tel. (022) 818 26 95 www.sun-line.pl

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

Od naszych Czytelników dostaliœmy piêkny list, bê-
d¹cy odpowiedzi¹ na nasz apel o poszukiwanie pod-

czas podró¿y praskich ulic w innych czêœciach kraju.

Dziêkujemy!
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Prosto z mostu

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

� 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!

Druga po³owa sierpnia
zwiastuje rych³y koniec waka-
cji. Fakt ten zwykle ma³o kogo
cieszy. Najmniej chyba z tego
zadowoleni s¹ w³odarze na-
szej dzielnicy, bowiem z wa-
kacji rych³o wróc¹ radni, a ci
z opozycji z pewnoœci¹ zain-
teresuj¹ siê, jakie jest za-
awansowanie remontów pla-
cówek oœwiatowych i prowa-
dzonych inwestycji. Dziœ jed-
nak nie o tym.

Koniec wakacji sygnalizuje,
i¿ powoli zbli¿a siê koniec
obecnej kadencji samorz¹du.
Prawdopodobnie 12 listopada
ci z nas, którym nie s¹ obo-
jêtne sprawy Mazowsza, War-
szawy czy Pragi udadz¹ siê
do urn wyborczych, aby w
akcie g³osowania podj¹æ de-
cyzje, kto w kolejnej kadencji
ma ich reprezentowaæ w sa-
morz¹dzie. Zakoñczy siê tym
samym kadencja w³adz wy-
branych w 2002 roku. Wów-
czas wielu wyborców obda-
rzy³o zaufaniem Prawo i Spra-
wiedliwoœæ - partiê, która wy-
bory na Pradze wygra³a i wy-
³oni³a ze swych szeregów
cz³onków zarz¹du dzielnicy.
Radni PiS burmistrzem wy-
brali m³odego mieszkañca
naszej dzielnicy Roberta So-
snowskiego. Moja partia –
SLD - na Pradze, pomimo
pora¿ki wyborczej, uzyska³a
jeden z najlepszych wyników
w Warszawie i doœæ nieskrom-
nie mogê powiedzieæ, i¿ by³o
to wynikiem ciê¿kiej pracy

Wielka klapa
zarówno mojej jak i moich
wspó³pracowników oraz rad-
nych klubu SLD. Owocowa³o
to takimi osi¹gniêciami, jak
rozpoczêcie rewitalizacji Pra-
gi, otwarcie Domu Kultury, re-
monty placówek oœwiato-
wych, ulic, chodników, placów
zabaw dla dzieci, rozpoczêcie
budowy hali sportowej przy
Kawêczyñskiej i dwóch stud-
ni wody oligoceñskiej, inten-
syfikacja budowy mieszkañ w
systemie TBS, a tak¿e, co jest
bardzo istotne, zmian¹ klima-
tu wokó³ naszej dzielnicy,
któr¹ zaczêli odkrywaæ nie tyl-
ko artyœci. To wszystko wyda-
rzy³o siê w okresie dwóch lat,
bowiem tyle trwa³a poprzed-
nia kadencja, skrócona w
Gminie Centrum.

Obecna koñczy siê po pe-
³nych czterech latach. PiS,
tak samo jak poprzednio w la-
tach 1998-2000 AWS, dyspo-
nowa³ na Pradze pe³ni¹ w³a-
dzy. W³adzy, której tak samo
jak AWS, Ÿle u¿ywa³. Na mar-
ginesie - wielu z obecnych
radnych PiS poprzednio w ra-
dzie dzielnicy zasiada³o z ra-
mienia AWS, to t³umaczy
chyba fakt przesi¹kniêcia
tamt¹ mentalnoœci¹. Pod-
staw¹ dzia³ania tej ekipy by³a
realizacja w³asnych intere-
sów. Mieszkania dla siebie i
cz³onków rodzin, praca dla
zaprzyjaŸnionych - to by³
standard. Drenowanie pu-
blicznej kasy poprzez dodat-
kowe umowy zlecenia to
przywilej dla nielicznych. Be-

neficjentami tej polityki
by³a wiêkszoœæ obecnych

radnych PiS. Wszystko to
kosztem Pragi i jej mieszkañ-
ców. Tak samorz¹d nie powi-
nien dzia³aæ, radni wybrani
przez mieszkañców powinni
pracowaæ na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci z po¿ytkiem dla
niej, a nie dla siebie. To, co
by³o na Pradze przez ostat-
nie lata, to nie by³ samorz¹d
- to by³a patologia PiS-
owskiej w³adzy. W poprzed-
niej kadencji samorz¹du, gdy
pe³ni³em funkcjê dyrektora
zarz¹du dzielnicy, takich wy-
darzeñ nie by³o, bo nie mia-

³y prawa mieæ miejsca.

Koszty takiego sprawowa-
nia w³adzy przez PiS na Pra-
dze ponieœli burmistrz Robert
Sosnowski i jego zastêpca,
tak¿e z PiS, Kazimierz Konop-
ko, którzy nie tylko tolerowali,
ale brali udzia³ w tych aferach.
¯enuj¹cym widowiskiem by³a
sesja rady, na której - po ujaw-
nieniu tych patologii - ci sami
radni PiS, którzy byli g³ówny-
mi beneficjentami w³adzy, od-
wo³ywali w³asny zarz¹d dziel-
nicy gorliwie i ¿arliwie twier-
dz¹c, ¿e nic o niczym nie wie-
dzieli. Posady jednak pozo-
sta³y, mieszkania te¿. Skórê
na razie uratowali, ale chyba
do czasu, ostatnio bowiem
media donios³y, i¿ prokuratu-
ra na Pradze wszczê³a do-
chodzenie w nowej spawie, a
mianowicie faktu, i¿ niektórzy
radni dzielnicy faktycznie na
niej nie zamieszkuj¹ i w tym
kontekœcie ponownie poja-
wiaj¹ siê nazwiska prominent-
nych radnych PiS.

Dziœ PiS mówi, i¿ buduje IV
RP. Piêkne spoty wyborcze
prezentuj¹ nowych wspania-
³ych obywateli IV RP. Z
pomp¹ otwierane s¹ biura
PiS w ca³ej Polsce w myœl
nowego has³a tej partii „Bli-
¿ej ludzi”. Wszak id¹ nowe
wybory. Pytanie, kto na Pra-
dze siê na to nabierze. Szko-
da, ¿e tak nie by³o do tej pory.
Szkoda, ¿e w wiêkszoœci
ludŸmi, którzy dotychczas byli
w sferze zainteresowania PiS
byli oni sami i cz³onkowie ro-
dzin. Dlaczego tak by³o?
Warto zapytaæ dzia³aczy PiS,
którzy urzêduj¹ w nowo
otwartym lokalu tej partii przy
Targowej.

Wielka klapa. A mia³o byæ
tak piêknie.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

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!

TERMEK

LETNIA PROMOCJA!
Zdjêcia w 3 min.

8 szt. tylko 16 z³!
www.termek.neostrada.pl

Piotr Skarga patronuje uli-
cy na Targówku. Ten jezuita i
pisarz ¿y³ w latach 1536-
1612. Przez prawie æwieræ
wieku by³ nadwornym kazno-
dziej¹ Zygmunta III Wazy.
Napisa³ „¯ywoty œwiêtych” i
traktat polityczny „Kazania
sejmowe”. Sto³eczna ulica
Skargi jest raczej nowocze-
sna i, co ciekawe, podzielo-
na na dwie czêœci. Miêdzy
nimi pó³kolem wcina siê ul.
Junkiewicz. Zupe³nie inaczej
wygl¹da to w Konstancinie.

Miejscowoœæ Konstancin
powsta³a w XIX wieku, jako
letnisko bogatych mieszkañ-

NGP w podró¿y

Ul. Skargi (Konstancin)

ców Warszawy. I dziœ ceny
dzia³ek mog¹ wywo³aæ zawa³
u zwyk³ych zjadaczy chleba.
Niespe³na 2 tysi¹ce metrów
pod ziemi¹ znajduj¹ siê tutaj
Ÿród³a solankowe, z których
korzysta tê¿nia zbudowana w
piêknym Parku Zdrojowym.
W³aœnie przy parku, ko³o ze-

gara s³onecznego ufundowa-
nego przez mieszkañców w
100 rocznicê powstania Kon-
stancina, zaczyna siê ulica

Piotra Skargi. Pod numerem
1 znajduje siê kawiarnia Zdro-
jowa, gdzie oprócz jedzenia i
picia mo¿na równie¿ kupiæ
zdrowe wody mineralne.

Dalej, w cieniu licznych
drzew ukryte s¹ wille i dwor-
ki. Czêœæ z nich powsta³a nie-
dawno i ma bardzo nowocze-
sny wygl¹d. Ale s¹ równie¿
starsze; zbudowane przed II
wojn¹ œwiatow¹. Jedna z po-
sesji jest szalenia popularna,
bo… zagra³a w filmie. W kon-
stanciñskim „Dworku w lesie”
mieœci siê bowiem serialowy
„Pensjonat pod Ró¿¹”. A
dawniej mieszka³a tam rodzi-
na warszawskich cukierni-
ków, Wedlów. Wysadzana li-
pami ulica Skargi prowadzi do
Instytutu Reumatologii.

Ludmi³a Milc

Daj siebie innym
Fundacja AVE we wspó³pracy z Urzê-

dem Marsza³kowskim Województwa Ma-
zowieckiego oraz Wodnym Ochotniczym
Pogotowiem Ratunkowym organizuje kur-
sy na stopieñ M³odszego Ratownika WOPR
ph. „Daj Siebie Innym”, adresowane do
m³odzie¿y od 15. roku ¿ycia i doros³ych.
Osoby, które pomyœlnie ukoñcz¹ szkole-
nia, mog¹ chroniæ k¹pieliska w asyœcie
ratowników WOPR, a po odbyciu sta¿u -
zdobywaæ kolejne stopnie.

Projekt w szczególny sposób skiero-
wany jest do wolontariuszy organizacji
charytatywnych, spo³ecznych i pozarz¹-
dowych. Jeœli kandydat zobowi¹¿e siê do
spo³ecznego udzia³u w charakterze ra-
townika w okreœlonej liczbie niekomer-
cyjnych projektów wodniackich, realizo-
wanych przez organizacje pozarz¹dowe,
koœcielne lub charytatywne, ma szanse
na zwolnienie z 3/4 kosztów kursu.

Zasadniczym celem projektu „Daj
Siebie Innym” jest podwy¿szenie kwali-
fikacji wolontariuszy oraz zwiêkszenie
bezpieczeñstwa osób korzystaj¹cych z
ró¿nego rodzaju wodnej rekreacji.

Kurs obejmuje 50 godzin zajêæ teo-
retycznych i praktycznych, uwieñczo-
nych egzaminem. O dopuszczeniu do
udzia³u w szkoleniu decyduje egzamin
wstêpny, obejmuj¹cy przep³yniêcie na
p³ywalni 50 m stylem dowolnym w cza-
sie poni¿ej 45 sekund, 15 m pod wod¹
oraz pokazanie prawid³owego uk³adu
nóg do ¿abki.

Kurs rozpocznie siê we wrzeœniu br. i
potrwa oko³o pó³tora miesi¹ca (zajêcia
bêd¹ siê odbywa³y na terenie Bia³o³êki
w terminach dogodnych dla wszystkich
zainteresowanych). Liczba miejsc ogra-
niczona. Zg³oszenia (do 31 VIII) i szcze-
gó³y - 0-600 495 790, 0-22 6148753,
avetki@wp.pl, www.avetki.alleluja.pl.

Czekam z ciekawoœci¹, jaki
bud¿et przygotuje dla War-
szawy Kazimierz Marcinkie-
wicz. Nie bêdzie mu ³atwo,
gdy¿ najwiêkszym obci¹¿e-
niem, jakie przej¹³ po po-
przednikach, jest ogromne
zad³u¿enie miasta.

Zad³u¿enie Warszawy w
chwili objêcia rz¹dów przez Le-
cha Kaczyñskiego w listopa-
dzie 2002 roku wynosi³o 1,344
miliarda z³. Nie by³o to du¿o,
ale i tak spora czêœæ zad³u¿e-
nia powsta³a w 2002 roku, gdy
przes¹dzona by³a ju¿ reforma
administracyjna miasta, w wy-
niku której gminy warszawskie
traci³y osobowoœæ prawn¹. W
nowym ustroju za sp³atê ich
d³ugów mia³o odpowiadaæ
m.st. Warszawa, dlatego gmi-
ny tak chêtnie podejmowa³y
zobowi¹zania. Po praskiej
stronie Wis³y gmina Targówek
zaci¹gnê³a d³ug na 5 mln z³, a
Rembertów i Wawer po 3 mln
z³. Do tego Bia³o³êka wypuœci-
³a pod koniec 2002 roku obli-
gacje za 22 mln z³.

Nie mogê nie napisaæ w
tym miejscu - jako ówczesny
(opozycyjny) radny Powiatu

Warszawa w d³ugach
Warszawskiego - ¿e równie¿
Powiat zaci¹gn¹³ wtedy d³ug
na pokrycie pensji nauczyciel-
skich w kwocie 37 mln z³.

Nowy prezydent Lech Ka-
czyñski ju¿ w 2002 roku nabra³
kredytów na kwotê 285 mln z³.
Potem by³o tylko lepiej... W
rezultacie, po zamkniêciu roku
bud¿etowego 2005 stolica by³a
zad³u¿ona na 2,747 miliarda
z³, czyli prezydentowi Kaczyñ-
skiemu uda³o siê podwoiæ
kwotê zad³u¿enia miasta. W
bud¿ecie na bie¿¹cy rok pla-
nowane zad³u¿enie wzrasta do
3,391 miliarda z³.

Tym z Pañstwa, którym nie
chcia³o siê przebrn¹æ przez
liczby zawarte w powy¿szym
tekœcie, wyliczam na koniec,
¿e czteroletnie rz¹dy Prawa i
Sprawiedliwoœci zwiêkszy³y
zad³u¿enie naszego miasta
dwuipó³krotnie!

Kredyty i po¿yczki zaci¹ga-
ne w poprzednich kadencjach
przez miasto by³y zawsze prze-
znaczone na konkretne inwe-
stycje. Na przyk³ad kredyt z
2001 roku, którego rata sp³aty
okaza³a siê byæ w tym roku naj-
wiêksza (ponad 26 mln z³), sfi-
nansowa³ zakup wagonów me-
tra. Podobnie mniejsze kredyty
zaci¹gane przez gminy, o któ-
rych wspomina³em wy¿ej. Dziê-
ki nim zbudowano ulicê Blo-
kow¹, Mehoffera, sieæ kanaliza-
cyjn¹ Elsnerów i wiele innych.

Tymczasem kredyty zaci¹-
gane przez Lecha Kaczyñskie-
go nie mia³y konkretnego prze-
znaczenia. Sami urzêdnicy PiS
przyznawali, ¿e bior¹ je, gdy¿
nie domyka im siê bud¿et. Fi-
nansowali z nich rozrost admi-
nistracji, remonty urzêdów i
swoje nagrody pieniê¿ne.

Bardzo czekam na „tanie pañ-
stwo” Kazimierza Marcinkiewi-
cza odzwierciedlone w nowym
projekcie bud¿etu miasta. Powi-
nien on ujrzeæ œwiat³o dzienne
jeszcze przed wyborami.

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

(Platforma Obywatelska RP)

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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Emocje

Swego czasu zapytano
mnie o perspektywiczn¹ i ren-
town¹ technologiê przetwa-
rzania odpadów. Wówczas
przypomnia³em sobie bada-
nia w jednym z warszawskich
instytutów nad wytwarzaniem
paliw p³ynnych z odpadowych
tworzyw sztucznych. Na po-
cz¹tku 2000 roku Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej og³osi³a
konkurs, którego celem by³o
wspieranie wdra¿ania myœli
naukowej w przemyœle. Wów-
czas uznanie ekspertów uzy-
ska³a technologia ci¹g³ej
przeróbki tworzyw sztucznych
na paliwa silnikowe. Dotacje
Fundacji pozwoli³y na wyko-
nanie demonstracyjnej insta-
lacji do prezentacji mo¿liwo-
œci przetwarzania odpadów
polietylenu, polipropylenu
oraz polistyrenu.W Polsce za-
interesowanie technologi¹
przetwarzania odpadowych
tworzyw na paliwa jest spore,
lecz obecnie wdro¿one meto-
dy umo¿liwiaj¹ uzyskanie za-
ledwie tzw. pó³fabrykatów dla
dalszej produkcji. Nowa tech-
nologia, na któr¹ zwróci³em
uwagê, z wykorzystaniem no-
watorskiego reaktora przep³y-
wowego, umo¿liwia uzyska-
nie w procesie gotowego do
dystrybucji wyrobu w postaci
oleju opa³owego o niespoty-
kanej na rynku czystoœci.
Zreszt¹ dowodem uznania dla
tego opatentowanego rozwi¹-
zania niech bêd¹ nagrody
uzyskane przez twórców: z³o-
ty medal na miêdzynarodowej
wystawie w Brukseli oraz na-
groda ministra gospodarki.

W Polsce powstaje ponad
1 milion ton odpadów tworzyw
sztucznych rocznie. Z tego 2/3
to odpady polietylenu, polipro-
pylenu czy te¿ polistyrenu.
Odpady te g³ównie sk³adowa-

Olejowe Eldorado
ne s¹ na sk³adowiskach. Jed-
nak nie podlegaj¹ one rozk³a-
dowi i stanowi¹ olbrzymi re-
zerwuar materia³owy dla pro-
dukcji wartoœciowych wyro-
bów, w tym opakowañ. Euro-
pejskie uregulowania prawne
odnosz¹ce siê do odpadów
opakowaniowych zobowi¹-
zuj¹ kraje cz³onkowskie do:

- tworzenia systemów
zbiórki, odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych,

- koniecznoœci osi¹gniêcia
do 2012 roku odzysku na po-
ziomie 66% odpadów opako-
waniowych oraz recyklingu na
poziomie 25 do 45%,

- uzyskania przynajmniej
15% poziomu recyklingu dla
ka¿dego rodzaju odpadów
opakowaniowych,

- odzysku energii z odpa-
dów opakowaniowych.

W myœl tych przepisów du¿e
sieci handlowe zobowi¹zane
s¹ do prowadzenia selektyw-
nej zbiórki odpadów opakowa-
niowych po sprzedawanych
produktach. Ta dzia³alnoœæ
mo¿e byæ Ÿród³em surowca do
opisywanej technologii.

Koncepcja produkcji oleju
opa³owego na bazie odpado-
wych tworzyw sztucznych wy-
chodzi naprzeciw polityce dy-
wersyfikacji Ÿróde³ zasilania w
energiê ciepln¹ osiedli miesz-
kaniowych, zw³aszcza tam,
gdzie na dzieñ dzisiejszy brak
jest uzasadnienia dla budowy
magistrali ciep³owniczych i sie-
ci cieplnych. W aspekcie obec-
nych tendencji rynkowych,
gdzie przewiduje siê rozwój
Ÿróde³ odnawialnych energii,
projekt wykorzystania odpado-
wych tworzyw sztucznych wpi-
suje siê w dzia³ania zwi¹zane
z nowoczesn¹ gospodark¹ od-
padami, w tym realizacjê za-
³o¿onych w planach gospodar-
ki odpadami poziomów odzy-
sku i recyklingu surowcowego
dla województwa mazowiec-
kiego, czy te¿ miasta sto³ecz-
nego Warszawy.

Nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e
obecnie system odzysku odpa-
dowych tworzyw sztucznych z
rynku w Polsce jest s³abo roz-
winiêty. Dopiero planuje siê
rozwój segregacji tych surow-
ców u Ÿród³a. W 2002 roku w
województwie mazowieckim
wytworzono ponad 120000 ton

odpadów nieopakowaniowych
tworzyw sztucznych oraz po-
nad 40000 ton odpadów opa-
kowaniowych tworzyw sztucz-
nych. Wyselekcjonowano na-
tomiast oko³o 2500 ton odpa-
dowych tworzyw sztucznych.
Jest to wskazówka, jak daleka
czeka nas droga do stworze-
nia systemowego odzysku od-
padów zgodnie z planem go-
spodarki odpadami, tym bar-
dziej, ¿e wed³ug szacunków w
2011 roku w województwie
mazowieckim wytworzonych
zostanie prawie 200000 ton
odpadowych tworzyw sztucz-
nych. Surowca do ró¿norod-
nych technologii przetwór-
czych jest wiêc du¿o, proble-
mem jest natomiast jego odzy-
skanie z rynku i odpowiednie
zagospodarowanie.

Jak wspomnia³em, nowa
technologia produkcji oleju
opa³owego wykorzystuje odpa-
dy polietylenu, polipropylenu
oraz polistyrenu. S¹ to najczê-
œciej folie, pojemniki na p³yny,
kanistry, beczki, uszkodzone
zabawki oraz niektóre butelki.
Zanieczyszczenia ziemi¹, pia-
skiem i produktami organiczny-
mi nie stanowi¹ przeszkody w
procesie. Na czym polega opi-
sywana technologia?

Otó¿, zmieszane odpadowe
tworzywa sztuczne poddaje
siê na wstêpie segregacji ce-
lem odseparowania niepo¿¹-
danych zanieczyszczeñ, ta-
kich jak kamienie, puszki itp.
Nastêpnie oczyszczony suro-

wiec jest rozdrabniany lub ciê-
ty. Tak przygotowany wsad
wprowadzany jest porcjami do
komory, w której ulega stopie-
niu, po czym sp³ywa do reak-
tora ze z³o¿em katalizatora,
gdzie w temperaturze oko³o
400 oC ulega rozk³adowi. Pro-
dukty rozk³adu trafiaj¹ do ko-
lumny, w której przebiega po-
dzia³ na frakcje. Gaz wykorzy-
stywany jest do ogrzewania
reaktora. Olej stanowi gotowy
wyrób. Ponadto uzyskuje siê
komponenty benzynowe do
dalszego przerobu. Z oko³o
5000 ton odpadowych two-
rzyw sztucznych mo¿na uzy-
skaæ za pomoc¹ tej technolo-
gii oko³o 3000 ton oleju opa-
³owego oraz 1000 ton kompo-
nentów benzynowych.

Obecnie trwaj¹ prace nad
przemys³owym wykorzysta-
niem tej metody.

Jacek Kaznowski

Wielu z nas s¹dzi, ¿e uroczystoœci maj¹ce charakter patrio-
tyczny i religijny przyci¹gaj¹ g³ównie ludzi starszych i harcerzy...
a jednak jest inaczej. Od wielu lat mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e pod-
czas obchodów rocznicowych, chocia¿by Powstania Warszaw-
skiego, w miejscach pamiêci poleg³ych, pojawia siê coraz wiêcej
m³odych ludzi. Jest to wspania³y znak, ¿e œwiadomoœæ tragicz-
nej a zarazem piêknej historii naszego kraju i miasta jest coraz
silniejsza, i trafia do coraz m³odszych pokoleñ warszawiaków.

W tym roku, w czasie uroczystoœci na ulicy Brzeskiej (ponie-
dzia³ek, 31 lipca) kolejny ju¿ (trzeci raz) pojawili siê kibice...
Legii Warszawa.

Podczas obchodów 60. rocznicy wybuchu Powstania, uznali-
œmy, ¿e jako grupa m³odych legijnych patriotów z Pragi, powinni-
œmy coœ zrobiæ, by uszanowaæ pamiêæ i udowodniæ nasz podziw,
dla heroizmu i bohaterstwa tych, którzy oddali ¿ycie dla idea³ów
wolnoœci. Byli przecie¿ w naszym wieku.... (ok. 24 lata)

Jako kibice Legi Warszawa z Pragi, postanowiliœmy pojawiæ
siê wówczas na Brzeskiej i skromnym wieñcem, opatrzonym
szalikiem naszego klubu, oddaæ ho³d poleg³ym praskim powstañ-
com. To wydarzenie by³o dla nas ogromnym prze¿yciem, dlate-
go ka¿dego roku tam bêdziemy... Chocia¿by dla tych, którzy
prze¿yli, ¿eby wiedzieli, ¿e kolejne pokolenia pra¿an nie pozwol¹
zapomnieæ o tym, co dzia³o siê na tych ulicach ponad 60 lat
temu.

Nam, kibicom, jest bardzo trudno, poniewa¿ stereotyp kibiców-
³obuzów jest mocno zakorzeniony w naszym spo³eczeñstwie. Jed-
nak jest to stereotyp, z którym bêdziemy walczyæ. Dlatego prosi-
my, aby szanowna redakcja NGP wspomnia³a o nas podczas
pracy nad materia³em dotycz¹cym obchodów Powstania na Pra-
dze. Oczywiœcie, nie jesteœmy tylko jednym przypadkiem, w wie-
lu miejscach nasze-
go miasta, tego
dnia pojawiaj¹ siê
znicze i wieñce
sk³adane przez ki-
biców.

My jako lokalni
patrioci, mieszka-
my na Pradze i bê-
dziemy pamiêtaæ...

Kamil Ciepieñko

Stacja obs³ugi samochodów
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