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Zdrowych i spokojnych

Œwi¹t Wielkanocnych,

radosnych chwil

w rodzinnym gronie

oraz wszelkiej pomyœlnoœci

¿ycz¹

Rada Nadzorcza, Zarz¹d i pracownicy

RSM „PRAGA”

Nasz s³uch jest jedyny w
swoim rodzaju, tak jak odci-
ski palców. Jeœli go nam uby-
wa, tracimy czêœæ siebie,
czêœæ naszej to¿samoœci.
Niedos³uch to problem nie
tylko osoby s³abo s³ysz¹cej,
ale tak¿e jej rodziny i przyja-
ció³, którzy znajduj¹ siê po
drugiej stronie powsta³ej ba-
riery komunikacyjnej. Czêsto
powtarzane zdanie: „S³yszê
dobrze, po prostu nie rozu-
miem co do mnie mówisz!”
nale¿y potraktowaæ jako
pierwsze ostrze¿enie. Na
szczêœcie szybki rozwój no-

Pokonaj
niedos³uch!

wych technologii przyczynia
siê do powstawania coraz do-
skonalszych rozwi¹zañ dla
osób niedos³ysz¹cych, dziê-
ki czemu ciche i dawno za-
pomniane dŸwiêki mo¿na
us³yszeæ na nowo! A korzy-
œci jest wiele...

� 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

Wszystkim naszym klientom

obecnym i przysz³ym

¿yczymy z okazji œwi¹t Wielkanocnych

zdrowia i radoœci

Wczoraj, gdy trwa³a jedna z najwa¿niejszych sesji Rady
Dzielnicy Targówek, nasza gazeta by³a ju¿ w drukarni. Dla-
tego wprawdzie nie mo¿emy poinformowaæ Czytelników
o jej wynikach (z koniecznoœci zatem relacjê opublikuje-
my w nastêpnym wydaniu), ale przybli¿ymy rewelacje, któ-
re przyczyni³y siê do jej zwo³ania.

Takie by³o motto uroczy-
stego koncertu w  koœciele
Najœwiêtszej Maryi Panny
Matki Piêknej Mi³oœci na
Tarchominie, który odby³
siê w niedzielê, 2 kwietnia.
W ho³dzie Ojcu Œwiêtemu,
Janowi Paw³owi II, w
pierwsz¹ rocznicê œmierci
wyst¹pi³ Zespó³ Pieœni i
Tañca „Mazowsze”. Jego
inicjatorami byli Rada i Za-
rz¹d Dzielnicy Warszawa
Bia³o³êka oraz burmistrz
Jerzy Smoczyñski. Chór i
orkiestrê „Mazowsza” po-
prowadzi³ Miros³aw Maciej
Banach.

„Szuka³em Was, teraz
Wy przyszliœcie do mnie”

Koncert rozpocz¹³ siê pie-
œniami religijnymi, g³ównie
maryjnymi: „Czarna Madon-
no”, „Gwiazdo Œliczna Wspa-
nia³a”, „Z dawna Polski Tyœ
Królow¹”. Pieœni te, od lat
œpiewane w koœcio³ach pod-

Ani Prawa, ani Sprawiedliwoœci?
Targówek

czas Mszy, teraz zabrzmia³y w
uroczystym, wspania³ym wy-
konaniu. Cykl muzyki religijnej

Przeka¿ 1% na organizacje
po¿ytku publicznego - czytaj na str. 4

dokoñczenie na str. 2

23 marca, na LXXI sesji
Rady Warszawy, Witold  Chod-
kiewicz  pe³nomocnik prezy-
denta miasta, przedstawi³ stan
zaawansowania prac przygoto-
wawczych do budowy Mostu
Pó³nocnego. Oceni³, ¿e wszyst-
ko z wyj¹tkiem konkursu, od-
bywa siê zgodnie z planem.
W³aœnie w sprawie konkursu na

Przepychanki przy
Moœcie Pó³nocnym

koncepcjê programowo-prze-
strzenn¹, interpelacjê z³o¿y³
pra¿anin,  radny Andrzej Pó³rol-
niczak z SLD. Jego zdaniem,
rok 2003 zosta³ zmarnowany
dla prac przygotowawczych.

Z powodu przerwania obrad,
na odpowiedŸ trzeba by³o cze-
kaæ do II czêœci sesji, 7 kwietnia.

Witold Chodkiewicz przypo-
mnia³, ¿e  gminy Bia³o³êka i
Bielany podjê³y prace ju¿ w
1999 roku; 30 listopada 2003 r.
wojewoda mazowiecki wyda³
postanowienie o warunkach za-
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Bud¿et 2005
Znacz¹c¹ czêœæ d³ugiej i

pracowitej sesji zajê³a infor-
macja Zarz¹du na temat wy-
konania bud¿etu 2005 roku
i dyskusja nad nim. Naczel-
nicy wydzia³ów i dyrektorzy
delegatur sk³adali przed
radnymi sprawozdania z od-
powiadaj¹cych im dzia³ów
bud¿etu.

 Dyskusja rozpoczê³a siê
ju¿ w momencie sprawozda-
nia dotycz¹cego inwestycji.
Radni SLD i SdPL byli zdania,

XXXVII sesja Bia³o³êki

¿e nie jest konieczne wymie-
nianie wszystkich siedemdzie-
siêciu inwestycji, skoro ka¿dy
z rajców mia³ mo¿noœæ zapo-
znania siê przed sesj¹ z ca³o-
œci¹ materia³u, wszyscy otrzy-
mali sprawozdanie. Radni byli
zdania, ¿e sprawê nale¿y po-
traktowaæ ca³oœciowo i wyja-
œniæ dlaczego inwestycje wy-
konano w 74 procentach. Bur-
mistrzowie Jerzy Smoczyñski
i Tadeusz Semetkowski za-

dokoñczenie na str. 2

Pisaliœmy w ostatnim wyda-
niu NGP, ¿e na wniosek rad-
nych PiS na nastêpnej sesji
ma byæ poddana pod g³osowa-
nie sprawa odwo³ania z funk-
cji przewodnicz¹cego rady
Macieja Œwiderskiego (PO) z
powodu, jak to siê teraz czê-
sto okreœla, „utraty zaufania”.

Jest to argument nieledwie pro-
gramowo u¿ywany przez PiS
wobec niewygodnych przeciw-
ników politycznych. Mia³a byæ
te¿ odwo³ana wiceprzewodni-
cz¹ca Sylwia Góralska, jako ¿e
– po wyst¹pieniu z LPR – prze-
sta³a tê partiê reprezentowaæ,
ale z³o¿y³a sama rezygnacjê –
czy zostanie przyjêta?

Dalsze wydarzenia zaczê³y
nastêpowaæ po sobie b³yska-
wicznie. Gdy pad³a sugestia, ¿e
Maciej Œwiderski nie mieszka
ju¿ na Targówku, g³oœno zaczê-
to mówiæ o tym, ¿e nie jest on
wyj¹tkiem, a Edyta Sosnowska,
radna PiS (¿ona znanego na-
szym Czytelnikom burmistrza
Pragi Pó³noc, Roberta Sosnow-
skiego i synowa radnego Bia-
³o³êki Stefana Sosnowskiego,
znanego równie¿ naszym Czy-
telnikom z cyklu tekstów „Kar-

gul, podejdŸ no..”, utrudniaj¹ce-
go ¿ycie w³asnej rodzinie,
mieszkaj¹cej po s¹siedzku i lek-
cewa¿¹cego wyroki s¹du) nigdy
na Targówku nie mieszka³a.

Nawiasem mówi¹c, jest ona
ulubienic¹ szefa klubu radnych
PiS, Jerzego Raczyñskiego i
jego bezpoœrednim zwierzchni-
kiem w partii (jak wynika ze
strony internetowej PiS). Wieœæ
gminna niesie, jakoby mia³a
mieszkaæ u niego stale, nie tyl-
ko na czas kampanii wyborczej.
Potwierdzenia tego faktu nie
mamy, a na ul. Siarczanej (bo
tam mieszka Raczyñski) jest
osob¹ nieznan¹. Znamienne
zreszt¹, ¿e ani sam Raczyñski
nie startowa³ ze swojego okrê-
gu nr 1 (jest tam zbyt dobrze
znany?), ale z nr 3; ani pani
Edyta, która te¿ wybra³a sobie
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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!

Bud¿et 2005
protestowali przeciwko takie-
mu stawianiu sprawy. Przeko-
nywali, ¿e nie da siê potrakto-
waæ inwestycji jako jednej ca-
³oœci - ka¿de zadanie ma swoj¹
specyfikê i konkretne uwarun-
kowania, w ka¿dym przypad-
ku niewykonanie jest spowo-
dowane innymi czynnikami.
Ostatecznie, krakowskim tar-
giem, zdecydowano, ¿e spra-
wozdanie bêdzie dotyczy³o
wa¿niejszych zadañ inwesty-
cyjnych i pominiête w nim zo-
stan¹ zakupy inwestycyjne.

Bud¿et Biura Nieruchomoœci
wykonano w 80 proc. jeœli cho-
dzi o op³aty za u¿ytkowanie
wieczyste, dzier¿awy i op³aty
adiacenckie i w 55 proc. jeœli
chodzi o sprzeda¿ nieruchomo-
œci, co wobec roku 2004, kiedy
dochód wyniós³ zero procent,
jest ogromnym postêpem. De-
legatura wydzia³u architektury
rozpatrzy³a 10 tys. spraw -
m.in. wydano 712 decyzji o wa-
runkach zabudowy i 1046 zgód
na budowê. W sprawozdaniu
Zarz¹du Gospodarki Nierucho-
moœciami znalaz³y siê informa-
cje dotycz¹ce iloœci mieszkañ
komunalnych - w 60 budynkach
jest ich 373 - i lokali u¿ytko-
wych, których jest 28. W ubie-
g³ym roku wydano decyzje o 17
przydzia³ach lokali, sprzedano
15 mieszkañ. Cena metra kw.
wynosi³a 2,4 tys. z³, w tym roku
cena wzros³a do 2,6 tys. z³. Jak
powiedzia³ naczelnik wydzia³u
administracyjno - gospodarcze-
go ten zajmuje siê wy³¹cznie
wydawaniem pieniêdzy, bo-
wiem musi zadbaæ o dzia³anie
urzêdu jako jednostki admini-
stracji i budynku jako takiego.
Uda³o siê jednak zaoszczêdziæ
na zakupach materia³ów, ener-
gii elektrycznej i gazu. W tym
ostatnim przypadku oszczêd-
noœci by³y spore - wydano o 41
proc. mniej ni¿ planowano. W
99 proc. wykonany zosta³ bu-
d¿et na obs³ugê informatyczn¹
urzêdu, by³y to g³ównie napra-
wy, zakup sprzêtu komputero-
wego i oprogramowania. Wy-
dzia³ kadr poinformowa³ o sta-
nie zatrudnienia - w  urzêdzie
dzielnicy pracuj¹ 124 osoby, w
zarz¹dzie 3 osoby, w delega-
turach 73. Wydzia³ prawny zaj-
muje siê  m.in. opiniowaniem
umów, rozstrzyganiem zagad-
nieñ prawnych  i zastêpstwami
procesowymi. Piêciu radców
prawnych mia³o w ubieg³ym
roku pe³ne rêce roboty - przed
s¹dami prowadzonych by³o 85
nowych spraw. Sekretariatowi
Zarz¹du poza zadaniami statu-
towymi przyby³o nowych obo-

dokoñczenie ze str. 1 wi¹zków zwi¹zanych z euroko-
ordynacj¹. Wydzia³ ochrony
œrodowiska zaoszczêdzi³ blisko
200 tys. Wydzia³ sportu wyko-
na³ bud¿et w 98,9 procentach.
Dotacje celowe skierowano do
stowarzyszeñ sportowych, zor-
ganizowano Warszawsk¹
Olimpiadê M³odzie¿y i zawody
sportowe w 13 dyscyplinach,
Lato i Zimê w Mieœcie, wyciecz-
kê dla kombatantów. Bia³o³êc-
ki Oœrodek Sportu wykona³ bu-
d¿et w 98 proc.

Na remonty szkó³ wydano
milion z³. Remontowano m.in.
szko³y - 118, 257, 314, 344,
121. Bud¿et zosta³ wykonany
w 99,6 proc. Dzielnicowe biuro
finansów oœwiaty poinformowa-
³o, ¿e w Bia³o³êce jest 8 tys.
uczniów, 1,6 tys. korzysta ze
œwietlic. Oœwiata dysponuje
1120 etatami. Wydzia³ kultury
wykona³ bud¿et w blisko 100
proc. Pieni¹dze zosta³y wyda-
ne na 42 przedsiêwziêcia kul-
turalne. Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury zrealizowa³ 14 recitali i
kilkanaœcie spektakli teatrów
amatorskich. Bud¿et zrealizo-
wano w 98 proc. Biblioteki pu-
bliczne maj¹ problemy z re-
montami - zrezygnowano z
czêœci z nich, by dokonaæ za-
kupów nowych tytu³ów. Czytel-
nictwo w Bia³o³êce roœnie - fakt
godny odnotowania. Wydzia³
spraw spo³ecznych i zdrowia
wykona³ bud¿et w 99 proc. Za-
kupiono us³ugi zdrowotne dla
¿³obków. 90 tys. z³ przeznaczo-
no na funkcjonowanie Klubu
Pracy, który sta³ siê jedn¹ z lep-
szych tego typu placówek w
Warszawie. W ubieg³ym roku z
jego us³ug skorzysta³o 10 tys.
osób. Klub otrzyma³ ju¿ certy-
fikat na us³ugi poœrednictwa
pracy. Niewiele, 10 tys. z³, wy-
dano na Targi Pracy. Resztê
kosztów ponieœli pracodawcy.

Bud¿et Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej wyniós³ 2 mln z³. Ze
wzglêdu na wagê spraw spo³ecz-

nych sprawozdanie z dzia³alno-
œci OPS omówimy szerzej w jed-
nym z kolejnych wydañ NGP.

Po wys³uchaniu sprawozdañ
Andrzej Opolski, radny SLD,
skonstatowa³, ¿e wykonanie
bud¿etu na inwestycje w 74
proc. oznacza, i¿ nie wykorzy-
stano œrodków, za które mog³o-
by powstaæ m.in. szeœæ przed-
szkoli. - Oddawanie takich
œrodków do miasta to brak wi-
zji rozwoju dzielnicy - powie-
dzia³. Krzysztof Je¿ doda³, ¿e
obecna kadencja to dla dziel-
nicy czas stracony. Scentralizo-
wany sposób zarz¹dzania War-
szaw¹ nie sprawdza siê. Bur-
mistrz Jerzy Smoczyñski po raz
kolejny przypomnia³, ¿e to po-
s³om SLD i PO zawdziêczamy
nowy ustrój stolicy. Krzysztof
Je¿, równie¿ po raz kolejny,
przypomnia³, ¿e bia³o³êccy rad-
ni SLD wielokrotnie namawiali
pos³ów swojej partii, by odst¹-
pili od pomys³u zmiany ustroju
Warszawy. Jak wiadomo, bez
skutku. Na zarzut braku wizji
rozwoju Bia³o³êki burmistrz
Smoczyñski odpowiedzia³ pre-
zentacj¹ slajdów inwestycji
wykonanych w Bia³o³êce od
1994 roku i inwestycji budow-
lanych, które s¹ w planach.
Burmistrz Semetkowski doda³,
¿e w skomplikowanej sytuacji
nowego ustroju uda³o siê w
dzielnicy zrobiæ bardzo wiele.
Mamy wizjê i wiemy dok¹d
zmierzamy - zakoñczy³ dysku-
sjê Jerzy Smoczyñski.

Przyjêto kilka uchwa³ zmie-
niaj¹cych nazwy szkó³ - CV Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Zbigniewa Herberta, Gimna-
zjum z Oddzia³ami Integracyj-
nymi nr 123 im. Jana Paw³a II
i Gimnazjum nr 122 im. gen.
Charlesa de Gaulle’a otrzyma-
³y dodatek w postaci „z oddzia-
³ami dwujêzycznymi”. 1 wrze-
œnia zmieni siedzibê przed-
szkole nr 76. Z ulicy Œreniawi-
tów 2 zostanie przeniesione na
Odkryt¹ 18 a. Uchwalono Lo-
kalny Program Profilaktyki
Uzale¿nieñ na rok 2006. Ostat-
nie przyjête uchwa³y dotyczy-
³y nazewnictwa ulic i zmiany
kategorii dróg.               (egu)

Przepychanki przy
Moœcie Pó³nocnym
budowy i zagospodarowania dla
trasy Mostu Pó³nocnego na od-
cinku miêdzy ulicami Pu³kow¹ –
Modliñsk¹; 31 grudnia tego roku
straci³ wa¿noœæ plan zagospo-
darowania przestrzennego dla
Warszawy, co oznacza³o ko-
niecznoœæ powtórzenia wszyst-
kich prac, m.in. studiów ekolo-
gicznych i badañ miejscowych.

Og³oszenie konkursu – wyja-
œnia³ pe³nomocnik – stwarza³o
mo¿liwoœæ zlecenia, za zgod¹
prezesa Urzêdu Zamówieñ Pu-
blicznych, w³aœciwie z wolnej
rêki, bez przetargów – projek-
tów: budowlanego i wykonaw-
czego. Zlecenie takie mia³o cha-
rakter nagrody dla zwyciêzcy
konkursu. 12-osobowy s¹d kon-
kursowy, z³o¿ony ze specjali-
stów –mostowców, rozstrzygn¹³
konkurs 22 kwietnia 2005 r. I
miejsce otrzyma³ projekt  „Trans-
projektu Warszawa”, II – „Trans-
projektu Gdañsk”. Z³o¿on¹ w
maju skarg¹ innego uczestnika
konkursu S¹d Okrêgowy  zaj¹³
siê po 4 miesi¹cach, nakazuj¹c
ponowne rozpatrzenie i og³osze-
nie wyników. S¹d konkursowy
podtrzyma³ swój werdykt.

Co dalej? „W roku 2006  uwa-
¿amy, ¿e trzeba przerwaæ postê-
powanie w dotychczasowym try-
bie konkursowym i uniewa¿niæ
je. Gdy uniewa¿nienie konkursu
zostanie pozytywnie za³atwione,
natychmiast og³osimy konkurs w
systemie „zaprojektuj i buduj”.
Je¿eli uda siê to przedsiêwziê-
cie przeprowadziæ, zakoñczenie
budowy Mostu Pó³nocnego jest
mo¿liwe w 2009 roku. Rok 2011
to termin, w którym powinna byæ
zakoñczona ca³a trasa  Mostu
Pó³nocnego, od drogi nr 8, a
w³aœciwie od Olszynki Grochow-
skiej do Trasy N-S . Staramy siê,
by trasa  mostu w 75% by³a sfi-
nansowana ze œrodków unij-
nych; 25% to obowi¹zkowy
wk³ad miasta sto³ecznego War-
szawy” – wyjaœni³ pe³nomocnik.

Te wyjaœnienia Andrzej Pó³rol-
niczak skomentowa³ dla nas na-
stêpuj¹co: „Urz¹d Miasta broni
siê. Musi jakoœ wyt³umaczyæ
2-letnie (jeœli nie 3-letnie)
opóŸnienie przy projektowaniu
i budowie Mostu  Pó³nocnego.
Jeszcze w 2003 roku  przewi-
dywano, ¿e zostanie on wybu-
dowany w roku 2008. Byæ
mo¿e,  termin podany dziœ
przez pana pe³nomocnika jako
realny (rok 2009) – bêdzie real-
ny. Mam jednak powa¿ne oba-
wy. W tej kadencji  przynajmniej
2 lata zosta³y stracone przy bu-
dowie Mostu Pó³nocnego: rok
2003, gdy niewiele siê dzia³o
(do po³owy 2004) i od kwietnia
2005 do kwietnia 2006. Z moj¹
ocen¹  minionych 12 miesiêcy
pan pe³nomocnik siê zgodzi³,
aczkolwiek stara³ siê wybroniæ
i przedstawiæ racje zarz¹du
miasta. Prawda jest taka, ¿e rok
zosta³ zmarnowany na przepy-
chanki przed s¹dem. Teraz te¿
nie wiemy, jaki bêdzie tryb dzia-
³añ. S¹ to rozwa¿ania, opraco-
wania i koncepcje, jak postêpo-
waæ, by uniewa¿niæ konkurs na
projekt programowo-prze-
strzenny i og³osiæ konkurs na
projektowanie i budowanie jed-
noczeœnie. Ale s¹ to dopiero
koncepcje, nad którymi pochy-
laj¹ siê prawnicy i rozwa¿aj¹,
czy taki sposób postêpowania
jest mo¿liwy. Dlatego obawiam
siê, ¿e s¹ to pobo¿ne ¿yczenia,
a termin 2009 nie bêdzie dotrzy-
many”                                    K.
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okrêg doœæ odleg³y, bo nr 4,
obejmuj¹cy czêœæ Bródna. Na
fali totalnej aprobaty dla progra-
mu PiS, mimo ¿e zupe³nie nie
znana mieszkañcom, zosta³a
wybrana. Inna wersja – dla niej
gorsza – mówi, ¿e po prostu z³o-
¿y³a oœwiadczenie, ¿e zamierza
zamieszkiwaæ na Targówku. O
jego fa³szywoœci œwiadczy cho-
cia¿by to, ¿e pani Edyta spokoj-
nie mieszka sobie na Pradze
Pó³noc wraz z ma³¿onkiem, a na
dok³adkê nie próbowa³a do tej
pory nawet stwarzaæ pozorów –
od 4 lat jest cz³onkiem rady osie-
dla „Szmulki” (jako jego miesz-
kanka). Jak na razie, jeden cz³o-
wiek nie mo¿e przebywaæ na
stale na sta³e w dwóch miej-
scach jednoczeœnie….

Nawiasem mówi¹c, warto
przypomnieæ sprawê z pocz¹tków
funkcjonowania demokratyczne-
go samorz¹du w Polsce: prze-
wodnicz¹cy Rady Dzielnicy-Gmi-
ny Praga Pó³noc prof. Chmielew-
ski w latach 90. straci³ mandat,

gdy przemeldowa³ siê bodaj¿e do
Sulejówka, choæ w okresie wybor-
czym by³ zameldowany na Pra-
dze i tu mieszka³. Prawo w tym
wzglêdzie nie uleg³o zmianie.

Ró¿ne s¹ wersje, kto wyst¹-
pi³ z proœb¹ o opiniê prawn¹ w
sprawie wa¿noœci mandatu p.
Sosnowskiej. Faktem jest jed-
nak, ¿e w krótkim czasie do
urzêduj¹cego jeszcze przewod-
nicz¹cego Rady Dzielnicy Tar-
gówek nap³ynê³y opinie zarów-
no od specjalisty prawa samo-
rz¹dowego, prof. Adama Jaro-
szyñskiego, jak i z Pañstwowej
Komisji Wyborczej. Do tej ostat-
niej zwróci³ siê z zapytaniem
mieszkaniec Targówka, obser-
wuj¹cy to, co wybrañcy narodu
wyczyniaj¹ za nasze pieni¹dze.

Prof. Jaroszyñski w swej
opinii nie pozostawi³ mo¿liwo-
œci manewru – cytujemy jego
opiniê, wydan¹ 25 marca br.:
„Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 3
Ordynacji wyborczej do rad
gmin (…) wygaœniêcie manda-
tu radnego nastêpuje wskutek

utraty prawa wybieralnoœci, któ-
re przys³uguje tylko (do koñca
obecnej kadencji) obywatelowi
polskiemu stale zamieszkuj¹-
cemu na obszarze dzia³ania
danej rady (art.7 w zw. z art.5)

Poniewa¿ w myœl art.7 ust.2
ustawy z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta sto³eczne-
go Warszawy do wyborów do
rady dzielnicy stosuje odpo-
wiednio przepisy ordynacji
wyborczej do rad gmin(…) rad-
ny dzielnicy, który w czasie
kadencji zmieni³ miejsce sta-
³ego zamieszkania z dzielnicy,
gdzie uzyska³ mandat, do in-
nej dzielnicy w m.st. Warsza-
wie, podlega rygorowi  z art.
190 ust. 1 pkt 3, a wiêc man-
dat jego wygasa wskutek utra-
ty prawa wybieralnoœci.”

Aby siê upewniæ, co oznacza
„sta³e zamieszkiwanie”, zwró-
ciliœmy siê z tym pytaniem do
Pañstwowej Komisji Wybor-
czej. Oto jej opinia: interpretu-
je siê to w rozumieniu art. 25 i
28 Kodeksu Cywilnego. Brzmi¹
one nastêpuj¹co: „Rozdzia³ II.
Miejsce zamieszkania. Art. 25.
[Pojêcie] Miejscem zamieszka-
nia osoby fizycznej jest miej-
scowoœæ, w której osoba ta
przebywa z zamiarem sta³ego
pobytu.” „Art. 28 [Jeden domi-
cyl] Mo¿na mieæ tylko jedno
miejsce zamieszkania.” Kto nie
wierzy, mo¿e zadzwoniæ do
PKW – 022 695-26-37. Dla
tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e z racji
zmiany ustawy warszawskiej
art. 25 nie dotyczy dzielnic,
przypominamy, ¿e zgodnie ze
wspomnianym wy¿ej art. 7
ustawy o ustroju m.st. Warsza-
wy przepisy przechodz¹ „w
dó³”, czyli dotycz¹ dzielnic -
ni¿szego szczebla samorz¹du
warszawskiego. Warto tu tak-
¿e zacytowaæ orzeczenie S¹du
Najwy¿szego w tej sprawie (SN
KKO 4/99 OSNP 2001/17/544
– to dla dociekliwych): „Uchwa-
³a rady gminy o wygaœniêciu
mandatu radnego z przyczyn
okreœlonych w art. 190 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw podlega
kontroli wy³¹cznie w trybie od-
wo³ania zainteresowanego do
w³aœciwego s¹du okrêgowego
(art. 191 tej ustawy).

Wracaj¹c jednak do Targów-
ka, w efekcie opisanych wy¿ej
wydarzeñ, przewodnicz¹cy Œwi-
derski zwróci³ siê do wszystkich
radnych z proœb¹ o z³o¿enie
oœwiadczeñ co do swojego miej-
sca zamieszkania. Ciekawe, co
napisali i czy napisali. Tak czy
inaczej, sprawa musi byæ wyja-
œniona do koñca. Trzeba te¿
znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie,
za co radna Sosnowska bra³a
pieni¹dze. Jako cz³onek partii
Prawo i Sprawiedliwoœæ sama
tego prawa powinna przestrze-
gaæ, a ewentualn¹ sprawiedli-
woœæ powinny jej wymierzyæ
w³adze partii i wyborcy, którzy ze
swoich podatków utrzymywali
pani¹ radn¹ prawie przez 4 lata.
Dotyczy to tak¿e innych rad-
nych, którzy nie maj¹ prawa do
mandatu. Konsekwencj¹ sk³a-
dania fa³szywych oœwiadczeñ
przez kandydatów na radnych i
potem radnych jest odpowie-
dzialnoœæ karna, gro¿¹ca pozba-
wieniem wolnoœci do lat 5.    (T)

Ani Prawa, ani Sprawiedliwoœci?

Zdrowych, spokojnych

Œwi¹t Wielkanocnych

i radosnych chwil

w rodzinnym gronie
¿yczy

Bia³o³êcka Platforma Obywatelska
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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

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

Sadyba – ul. Konstanciñska 3
tel. 022 8583614;

Kabaty – ul. W¹wozowa 36,
paw. 28 (teren bazarku), tel.

648-32-72;

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

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

Centrum Handlowe Land –

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

Tarchomin

ul. Œwiderska 100/20

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

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

Prawnik
przyjazny ludziom

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

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Wielu producentów przy-
gotowuje produkty specjalnie
dla sieci kameralnych skle-
pów „Specja³ Wiejski” wy-
³¹cznie wed³ug surowych re-
ceptur: czysto owcze oscyp-
ki, wêdliny przygotowywane
bez chemii, w oparciu o jedy-
ny dopuszczalny przez Spe-
cja³ konserwant – sól ku-
chenn¹ (ew. kopalnian¹ sól
k³odawsk¹), jak choæby  kra-
kowska sucha wytwarzana w
ma³ej masarni i seria produk-
tów wêdliniarskich nosz¹cych
nazwê „dêbowe” (od dodat-
ku dêbiny do dymu wêdzar-

Najlepsi
z najlepszych

niczego), które zosta³y zg³o-
szone do rejestracji w Urzê-
dzie Patentowym.

W trakcie podró¿y po Pol-
sce i poszukiwañ ciekawych

smaków w³aœciciel firmy od-

kry³ na Podlasiu producen-
tów wspania³ych, beczko-

wych ogórków i kapusty a
prosto z Bieszczadów przy-

wozi czysto kozie sery, ba-

raninê na comber i pieczony
udziec barani.

¯elazn¹ zasad¹ w Specja-
le jest doskona³a jakoœæ i czy-
stoœæ chemiczna wyrobów,
st¹d spora grupa prawdzi-

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

Wyroby, nagrodzone presti¿ow¹ Z³ot¹ Per³¹, przyzna-
wan¹ co roku podczas targów Nasze Kulinarne Dziedzic-

two, wœród których na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ kie-

³basa Lisiecka czy kindziuk, pochodz¹cy z jedynej w Pol-
sce gminy litewskiej, ser koryciñski, kie³basa markowa

czy pachn¹cy œmietan¹ sêkacz – to niektóre œwi¹teczne
propozycje Specja³u Wiejskiego. W najbli¿szym czasie

oferta zostanie rozszerzona o uznane, regionalne produk-

ty z krajów Unii Europejskiej.

wych produktów ekologicz-
nych od najlepszych w Pol-
sce wytwórców eko: masarni
– hoduj¹cej w³asn¹ trzodê na
zdrowej paszy, mleczarni,
przetwórni owoców i warzyw,
pasieki, oraz pe³n¹ ofertê pro-
duktów z orkiszu.

W trosce o jakoœæ produk-
ty z najdalszych zak¹tków s¹
wo¿one do Warszawy przez
specjalne samochody, w kon-
trolowanej temperaturze, a
zaufanie do dostawców jest
weryfikowane systematycz-
nymi badaniami próbek w la-
boratoriach SGGW.

Szanowni Pañstwo,
W dzisiejszym numerze

chcia³bym przedstawiæ bli¿ej
dwa zagadnienia, z których
pierwsze mo¿e spotkaæ ka¿-
dego z nas, natomiast drugie
mo¿e nast¹piæ tylko raz do
roku.

Pierwsze zagadnienie
zwi¹zane jest z problemami,
które s¹ wielokrotnie zg³asza-
ne przez naszych klientów.
Chodzi tutaj o przedawnienie
roszczeñ cywilnoprawnych.

Polskie prawo nie chroni
wierzyciela, które oci¹ga siê
z ¿¹daniem spe³nienia rosz-
czenia, zw³aszcza zap³aty.
Nale¿y wiedzieæ, i¿ kodeks
cywilny reguluj¹cy podstawo-
we terminy przedawnienia
roszczeñ przewiduje zasad-
niczo dwa takie terminy:

1. W przypadku roszczeñ
o œwiadczenia okresowe oraz
roszczeñ zwi¹zanych z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci go-
spodarczej, termin przedaw-
nienia wynosi 3 lata.

2. W przypadku innych
roszczeñ, termin przedawnie-
nia wynosi 10 lat, chyba ¿e
przepis szczególny zawarty w
Kodeksie cywilnym lub in-
nych ustawach przewiduje

odmienny termin przedawnie-
nia dla okreœlonych roszczeñ.

Przyk³adem takich innych
terminów przedawnienia jest
np. dwuletni termin przedaw-
nienia roszczeñ sprzedawcy
z tytu³u sprzeda¿y dokonanej
w zakresie dzia³alnoœci przed-
siêbiorstwa okreœlony w Ko-
deksie cywilnym, jak równie¿
jednoroczny termin przedaw-
nienia roszczenia przewoŸni-
ka o zap³atê nale¿noœci z ty-
tu³u umowy przewozu (prze-
jazd bez biletu) okreœlony w
prawie przewozowym.

W œwietle powy¿szych
przepisów mo¿e siê okazaæ,
¿e wiele roszczeñ kierowa-
nych w stosunku do konsu-
mentów przez ró¿ne instytu-
cje, w tym np. banki, przed-
siêbiorstwa telekomunikacyj-
ne czy te¿ przewoŸnicy s¹ ju¿
przedawnione, a konsumen-
ci nie maj¹ obowi¹zku ich
spe³nienia, niezale¿nie od
tego, czego ¿¹da w³aœciwa
instytucja.

Powy¿sze przepisy maj¹
charakter ogólny, a ich zasto-
sowanie w praktyce powinno
byæ dokonywane z rozwag¹ i
znajomoœci¹ innych przepi-
sów prawa. Dlatego te¿ w
przypadku jakichkolwiek w¹t-
pliwoœci warto zasiêgn¹æ opi-
nii prawnika.

Korzystaj¹c z okazji,
chcia³bym w imieniu zespo-
³u prawników Kancelarii
Prawnej Legis Media z³o¿yæ
Czytelnikom i Redakcji No-
wej Gazety Praskiej ¿ycze-
nia radosnych i szczêœliwych
Œwi¹t Wielkanocnych.

Proszê pamiêtaæ, ¿e zwy-
czajowy „œmigus-dyngus”
bardzo czêsto prowadzi do

naruszenia nietykalnoœci cie-
lesnej stanowi¹ce ingerencjê
w dobra osobiste osoby ob-
lewanej bez jej zgody. W ta-
kim przypadku, oprócz obo-
wi¹zku odszkodowawczego
za straty wynikaj¹ce z uszko-
dzenia odzie¿y lub drobnego
sprzêtu elektronicznego (np.
telefonów komórkowych),
mo¿na domagaæ siê rekom-
pensaty za tzw. szkody mo-
ralne. Osobami zobowi¹za-
nymi do zap³aty odszkodowa-
nia mog¹ byæ albo rodzice w
przypadku nieletnich rozra-
biaczy albo sami oblewaj¹cy,
je¿eli s¹ pe³noletni.

Wszelkie pytania i proble-
my mo¿na zg³aszaæ telefo-
nicznie na numer

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 py-
tanie.

Gwarantujemy udzielenie
pomocy ka¿demu naszemu
Klientowi.

Piotr KaŸmirski

Kancelaria Prawna

Legis Media

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa

Marek Krzemiñski
Naprawy od A do Z

Tanio, solidnie,

szybkie terminy

Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

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

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

W 2005 roku oddano do u¿yt-
ku najwiêksz¹ i bardzo nowo-
czesn¹ inwestycjê budowlan¹
Bia³o³êki o powierzchni u¿ytko-
wej 7151 m kw. - zespó³ kultural-
no - oœwiatowy przy Vincenta
Van Gogha 1. Mieszcz¹ siê tu
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, gim-
nazjum nr 122, CV Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce, Czytelnia Nauko-
wa nr XX. Czêœæ zajmowana
przez BOK ma piêkn¹ aulê ze
scen¹, zapleczem, garderobami
i pracowniami zainteresowañ. W
czêœci sportowej znajduje siê
sala gimnastyczna o wymiarach
36 na 20 metrów z si³owni¹ i
saun¹. Kolejnym budynkiem pod
wzglêdem wielkoœci jest  szko³a
podstawowa nr 342 z oddzia³a-
mi integracyjnymi przy Strumy-
kowej 21a. Powierzchnia u¿ytko-
wa tej nowoczesnej szko³y, ukoñ-
czonej w 2003 roku, to 5620 m
kw. Placówka mo¿e przyj¹æ ty-
si¹c uczniów, ma telewizjê sate-
litarn¹, dostêp do internetu, ra-
diowêze³ i nag³oœnienie. W 2000
roku zakoñczy³a siê budowa
gimnazjum nr 123 przy Strumy-
kowej 21. Obiekt o powierzchni
u¿ytkowej 5260 m kw. jest w sta-
nie obs³u¿yæ 1200 uczniów. Po-
dobnie jak szko³a podstawowa
jest wyposa¿ony w dostêp do
internetu, ma sieæ komputerow¹,
nag³oœnienie i radiowêze³. Budy-
nek zosta³ wyró¿niony w konkur-
sie „Budowa Roku 2001”, wyró¿-
nienie otrzyma³ równie¿  jego ge-
neralny wykonawca - firma PRK-
7. 5040 m kw. powierzchni u¿yt-
kowej ma ukoñczony w 2004
roku budynek Samodzielnego

Bia³o³êka w liczbach

Inwestycje budowlane

Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej Warszawa - Bia³o³ê-
ka przy Milenijnej 4. Funkcjonal-
na i estetyczna przychodnia ma
ca³¹ niezbêdn¹ infrastrukturê
medyczn¹. Pacjenci maj¹ do
dyspozycji dwupoziomowy par-
king. W kompleksie mieœci siê
równie¿ prê¿nie dzia³aj¹cy Klub
Pracy.

Siedziba w³adz gminy, dziœ
dzielnicy Bia³o³êka, powsta³a w
1997 roku. Powierzchnia u¿yt-
kowa ratusza wynosi 4482,9 m
kw., budynek jest bardzo funk-
cjonalny i w pe³ni przystosowa-
ny do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych. W 1998 w konkur-
sie „¯ycie w architekturze”, roz-
pisanym przez miesiêcznik Ar-
chitektura - Murator, bia³o³êcki
ratusz zosta³ uznany za najlep-
szy budynek u¿ytecznoœci pu-
blicznej w latach 1996 - 97. W
szranki stanê³o wówczas 67
obiektów tego typu. Bia³o³êcki
Oœrodek Sportu przy Œwiatowi-
da 56 zosta³ oddany do u¿ytku
w 1998. Na powierzchni u¿ytko-
wej 3499,8 m kw. mieszcz¹ siê
- szeœciotorowy basen d³ugoœci
25 metrów, hala sportowa 36 na
24 metry. Czêœæ zewnêtrzna to
boiska do pi³ki siatkowej, kort

tenisowy, boisko do pi³ki no¿nej,
60-metrowa bie¿nia, skocznia
do skoku w dal. Kompleks BOS
otrzyma³ wyró¿nienie w konkur-
sie UKFiT na najlepiej zaprojek-
towany obiekt sportowy w latach
1998 - 99 i nagrodê II stopnia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji za obiekt i wybit-
ne osi¹gniêcia twórcze w dzie-
dzinie architektury dla autorów
projektu - firmy PRO-ARTE.

W 2002 roku na mapie Bia-
³o³êki pojawi³a siê nowa pla-
cówka oœwiatowa o powierzch-
ni u¿ytkowej 2095,6 m kw. Zna-
laz³y tu swoj¹ siedzibê szko³a
podstawowa nr 31 i gimnazjum
nr 125. Placówka jest wyposa-
¿ona w salê komputerow¹ i
wydzielone skrzyd³o dla m³od-
szych dzieci. Szko³a ma salê
gimnastyczn¹ o wymiarach 15
na 24 metry, boiska do koszy-
kówki i siatkówki, oœwietlone

boiska do pi³ki no¿nej i rêcznej,
bie¿niê ze skoczni¹.

Najnowoczeœniejszy komi-
sariat policji w Warszawie zo-
sta³ oddany do u¿ytku w 2002.
Obiekt o powierzchni u¿ytko-
wej 2083,5 m kw. jest dosko-
nale dostosowany do potrzeb
operacyjnych policji. Komisa-
riat Policji Warszawa Bia³o³ê-
ka przy Myœliborskiej 65 otrzy-
ma³ I miejsce w konkursie na
najlepiej oœwietlon¹ gminê
2002 roku w kategorii oœwie-
tlenia wnêtrz obiektów u¿y-
tecznoœci publicznej.

W 1999 roku powsta³o
przedszkole nr 226 z oddzia³a-
mi integracyjnymi przy Strumy-
kowej 17. Obiekt o powierzch-
ni u¿ytkowej 1520,8 m kw. jest
najnowoczeœniejszym w kate-
gorii przedszkoli w Bia³o³êce.
Piêkna bry³a budynku, œmia³a
kolorystyka - inna dla ka¿dej z
sal, jedna kondygnacja, du¿y,
1-hektarowy teren wokó³ pla-
cówki. Wszystko to sprawia, ¿e
przedszkole jest doskona³ym
miejscem do nauki i zabawy.

W Bia³o³êce jest jeszcze wie-
le innych funkcjonalnych i no-
woczesnych budynków, zarów-
no tych wybudowanych od pod-
staw jak i tych modernizowa-
nych. W budowie i w planach
s¹ kolejne obiekty - m.in. przed-
szkole przy Odkrytej, budynek
komunalny przy Porajów,
przedszkole przy Ostródzkiej.
Wizji rozwoju Bia³o³êki - wyra-
¿amy tak¹ nadziejê - nie bêdzie
w stanie zahamowaæ scentrali-
zowany ustrój Warszawy.  (egu)

W 1994, kiedy Bia³o³êka rozpoczê³a samodzielny byt jako
gmina, rozpocz¹³ siê dla niej intensywny rozwój. Niemal od
podstaw budowano infrastrukturê drogow¹, wodoci¹gow¹,
gazow¹ i kanalizacyjn¹. Zaczê³y powstawaæ nowe osiedla
mieszkaniowe, szko³y i budynki u¿ytecznoœci publicznej.
Dziœ prezentujemy niektóre z nich.
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W imieniu wszystkich zu-
chów, harcerzy i instruktorów
Komenda Hufca Warszawa
Praga Pó³noc bardzo dziêku-
je darczyñcom, którzy posta-
nowili przekazaæ 1% swoje-
go podatku na œrodowiska
naszego hufca. W roku 2005
z 1% uzyskaliœmy kwotê
17673,12 z³, która zosta³a
przeznaczona na: zakup ma-
teria³ów programowych, w
tym: namiotów, lin ¿eglar-
skich, œpiworów, elementów
umundurowania, materia³ów
do wystroju harcówek, wyko-
nanie koszulek dru¿yn, re-
mont harcówek, organizacjê
turnieju paintballowego.

Hufiec praski skupia œrodo-
wiska dzia³aj¹ce na terenie
Bia³o³êki, Targówka, Pragi
Pó³noc i Marek. Od wielu lat
obecni jesteœmy wœród naszej
spo³ecznoœci lokalnej, podej-
mujemy szereg dzia³añ na
rzecz naszych gmin i dzielnic.
Harcerstwo pe³ni wa¿n¹ rolê
w wychowaniu dzieci i m³o-
dzie¿y. Jest partnerem zarów-
no dla rodziców jak i dla szkó³.
Wykszta³ca postawy obywa-
telskie nie ulegaj¹ce patolo-
giom spo³ecznym. Upo-

1% dla ZHP

wszechnia wiedzê i umiejêt-
noœci dotycz¹ce kultury, to¿-
samoœci narodowej, ochrony
przyrody i zdrowia. Harcerki i
harcerze praskiego hufca
zdobywaj¹ uprawnienia m.in.
turystyczne, ratownicze,
³¹cznoœciowe. Bior¹ udzia³ w
organizacji fina³ów WOŒP,
kwestach dla innych potrze-
buj¹cych. Komenda Hufca od
wielu lat organizuje dla zu-
chów i harcerzy wypoczynek
letni i zimowy, którego oferta
cenowa jest na rynku bardzo
atrakcyjna. Instruktorzy swoj¹
dzia³alnoœæ prowadz¹ ca³ko-
wicie spo³ecznie. Wszystkie
zebrane fundusze przezna-
czone zostan¹ na dzia³alnoœæ
statutow¹, w szczególnoœci
na program i organizacjê pro-
wadzonych dzia³añ.

Kto mo¿e przekazaæ 1 %
podatku dla Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego?

 - osoba fizyczna rozlicza-
j¹ca siê samodzielnie lub z
ma³¿onkiem (niezale¿nie od
kwoty podatku i rozliczeñ z
Urzêdem Skarbowym - nad-
p³ata, zwrot)

- warunkiem przekazania
podatku jest jego wyst¹pienie,

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego jako jedna z pierwszych
organizacji pozarz¹dowych 16 lutego 2004 r. zosta³ zare-

jestrowany w Krajowym Rejestrze S¹dowym i otrzyma³ sta-
tus organizacji po¿ytku publicznego. Ka¿da osoba fizycz-

na mo¿e 1% zap³aconego przez siebie podatku dochodo-

wego przekazaæ na rzecz gromad zuchowych, dru¿yn har-
cerskich, szczepów Hufca ZHP Warszawa Praga Pó³noc

lub bezpoœrednio na rzecz samego hufca.

tzn. je¿eli podatnik zarobi³ w
ci¹gu roku mniej ni¿ kwota
wolna od opodatkowania to
nie mo¿e przekazaæ 1%,
mimo ¿e otrzyma zwrot zalicz-
ki z Urzêdu Skarbowego

Rozliczaj¹c siê w tym roku
z podatku dochodowego za
rok 2005, mo¿emy zmniej-
szyæ go o 1 procent. To je-
dyny taki przypadek, gdy
wp³aty dokonane w jednym
roku uprawniaj¹ do ulgi w
innym.

Przelew - dokument wp³a-
ty powinien zawieraæ: imiê i
nazwisko oraz adres wp³aca-
j¹cego, kwotê wp³aty. Tytu³
przelewu powinien brzmieæ:
„dla ZHP - 1% podatku zgod-
nie z art. 27d ustawy (jeœli
wp³ata jest dokonywana na
konkretn¹ dru¿ynê, szczep to
podajemy numer œrodowi-
ska)”.

Dla przyk³adu:
dla ZHP - 1% podatku

zgodnie z art. 27d ustawy

Szanowni Pañstwo, dziêki
dokonanym wp³atom wspo-
mo¿ecie lokaln¹ dzia³alnoœæ
harcersk¹. Zebrane fundusze
podnios¹ jakoœæ prowadzo-
nych dzia³añ, zbiórek, rajdów,
zimowisk czy obozów. 1% to
wk³ad w rozwój Pañstwa
dzieci i inwestycja w ich przy-
sz³oœæ.

W imieniu wszystkich zu-
chów, harcerzy, wêdrowni-
ków i instruktorów Hufca War-
szawa Praga Pó³noc z góry

dziêkujemy za okazane
wsparcie.

Dodatkowych informacji
udzielamy w siedzibie Ko-
mendy Hufca w Warszawie,
ul. Blokowa 3 (budynek DO-
SiR-u Dzielnicy Targówek) w
ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w
godzinach 18.30 - 20.30.

Kontakt e-mail:

komendant@pragapolnoc.zhp.pl

hm. Grzegorz Chwi³oc - Fi³oc

Komendant Hufca ZHP

Warszawa Praga Pó³noc

W 2005 r. niewielu podat-
ników skorzysta³o z mo¿liwo-
œci odliczenia 1% ze swoich
dochodów na rzecz wybranej
organizacji. Miejmy nadziejê,
¿e w tym roku bêdzie lepiej.
Tym bardziej, ¿e to przecie¿
nasze pieni¹dze i to my
mamy szansê zadecydowaæ,
co siê z nimi stanie. Inaczej
przejd¹ po prostu na rzecz
bud¿etu pañstwa.

Wiele instytucji stara siê o
status organizacji po¿ytku pu-
blicznego, bo tylko im mo¿e-
my zapisaæ swój jeden pro-
cent. Fundacji „Psi anio³” ten
status przyznano. Ma³o tego,
zosta³a nagrodzona w kon-
kursie og³oszonym przez
Akademiê Rozwoju Filantro-

1 % dla Azorka

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” dzia³a od 10 lat. S³u¿y
kompleksow¹ pomoc¹ m³odzie¿y niepe³nosprawnej, bezdom-
nej i bezrobotnej. Wspieramy pomoc¹ doradcz¹ (porady praw-
ne, poœrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, peda-
gogiczne) i materialn¹ osoby ubogie. Prowadzimy oœrodki
stacjonarne, a tak¿e ró¿nego rodzaju programy i projekty spe-
cjalne. Z naszej pomocy w sposób skuteczny skorzysta³o ju¿
ponad 22000 osób, g³ównie m³odzie¿.

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
tel. 0-22 619-85-01, 670-13-64, 670-13-52

www.otwartedrzwi.pl, e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
Numer konta:

BPH I O/W-wa 88 1060 0076 0000 4010 1003 3442

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

Oœrodek Hospicjum
Domowe od 8 lat nie-
odp³atnie opiekuje siê
nieuleczalnie chorymi
u kresu ¿ycia aby mo-
gli spêdziæ ten czas
godnie, bez cierpieñ, pod w³asnym
dachem, wœród najbli¿szych.

Rozliczaj¹c siê z Urzêdem Skarbo-
wym, ofiarujcie chwilê Waszego cza-

su tym, którzy maj¹ go ju¿ bardzo ma³o.
Oœrodek Hospicjum Domowe, ul. Tykociñska 27/35,

05-345 Warszawa, KRS 0000 218644,

hospicjum@marianie.pol.pl   tel. 022 679 67 00;

Nasze konto: 73 1020 1042 0000 8502 0115 9532

Oœrodek Hospicjum Domowe
Organizacja Po¿ytku Publicznego

Zachêcamy do wp³at 1% podatku

na wyodrêbniony rachunek bankowy:

33 1240 1082 1111 0010 0518 0654

UWAGA: wp³aty dokonane w placówkach Banku Pekao
S.A. na wskazane wy¿ej konto zwolnione s¹ z prowizji ban-
kowej!

Dla m³odych sportowców
Stowarzyszenie Wspierania Koszykówki Klubu Sportowe-

go „Polonia Warszawa” informuje, ¿e od 22.04.2004 ma sta-
tus stowarzyszenia po¿ytku publicznego. Jest wpisane do
KRS pod numerem 0000171812. Zgodnie z ustaw¹, stwarza
to mo¿liwoœæ dokonania wp³aty 1% nale¿nego podatku za
rok 2005 na konto stowarzyszenia. Uzyskane w ten sposób
œrodki stowarzyszenie chce wydaæ na sport m³odzie¿owy.

Potrzeby s¹ bardzo du¿e, bo klub ma nad wyraz skromne
mo¿liwoœci finansowe klubu, a od pieniêdzy w³aœnie zale¿y
dalsze istnienie 6 sekcji sportowych, skupiaj¹cych oko³o 800
m³odych zawodników. Nikomu nie trzeba t³umaczyæ, jak wiel-
kie znaczenie ma sportowe zaanga¿owanie m³odzie¿y, w
jak wielkim stopniu kszta³tuje to cechy psychofizyczne i od-
ci¹ga m³odzie¿ od licznych patologii, zw³aszcza w du¿ych
miastach.

Mamy nadziejê, i¿ Pañstwa ofiarnoœæ i dobra wola po-
zwol¹ zapobiec nie tylko likwidacji sekcji, ale przyczyniæ siê
do ich rozwoju.

Warto dodaæ, ¿e Polonia Warszawa jest klasyfikowana
na VII miejscu w Polsce we wspó³zawodnictwie w sporcie
m³odzie¿owym.
Dla ewentualnych ofiarodawców podajemy konto Stowarzyszenia:

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 45

17500009-0000000000965987

(Z dopiskiem „sekcja”, wybieramy jedn¹ sekcjê z nastê-
puj¹cych: lekkoatletyka, pi³ka no¿na, koszykówka, p³ywa-
nie, boks).
£¹czê wyrazy podziêkowania Micha³ Januszewski (Dyrektor klubu)

Fundacja Azylu pod Psim Anio³em

konto: 03 1020 1042 0000 8802 0109 6528

Ludmi³a Milc

pii „Sukces z podatku. Sku-
teczne kampanie promocyj-
ne”.

„Psi Anio³” opiekuje siê
bezdomnymi zwierzakami
przebywaj¹cymi w schroni-
sku w Falenicy. Zesz³orocz-
ny zysk z przekazanych
przez Pañstwa pieniêdzy zo-
sta³ wykorzystany w³aœnie na
utrzymanie i remont azylu
oraz na leczenie chorych
psów i kotów. Bo najwiêksze
wydatki  to opieka weteryna-
rzy, sterylizacje i lekarstwa.

Swój raport finansowy fun-
dacja umieszcza na stronie
internetowej www.psia-
niol.org.pl i ka¿dy mo¿e zo-
baczyæ, na co id¹ przekaza-
ne przez niego sumy.

30 marca zakoñczy³a siê
praska edycja konkursu „War-
szawa w kwiatach”, który ma
ju¿ bardzo d³ug¹ tradycjê. Po-
mys³odawc¹ by³ prezydent
Stefan Starzyñski. Swoj¹
prac¹ i pomys³owoœci¹ uczci-
liœcie Jego pamiêæ – powie-
dzia³ prezes Towarzystwa
Przyjació³ Pragi Mieczys³aw
Wojdyga, gratuluj¹c laureatom
w sali koncertowej Domu Kul-
tury „Praga”. Najpiêkniejsze
balkony i ogrody spoœród zg³o-
szonych obiektów wytypowa-
³a komisja w sk³adzie: Lilian-
na Maziarz, Miros³awa Jaku-
bowska i El¿bieta Masikowska.

III nagrody przypad³y samym
paniom: Alicji Zió³kowskiej, Iwo-
nie Grzegorczyk, Barbarze
Wieteckiej, Annie Olchowicz i
Annie Bieniek. Grupa laure-
atów II nagrody by³a miesza-
na: Waldemar Chojnacki, Re-
gina Skwierczyñska, Janusz
Wierzchowski, Alina Æwiek, Bo-
¿enna Kafarowska, Teresa Ol-
szewska, Janusz Micha³owski,
Ewa Korzeñ. Podobnie by³o
wœród zdobywców I miejsc:
Henryka Owczarek, Barbara
Tarnowska, Maria Godlewska,
Stanis³awa Róziewicz, Cze-
s³aw Grzegorczyk, Ewa Sawa,
El¿bieta i Tomasz Czwórnóg,
Marianna Doro¿yñska.

Dyplomy oraz nagrody
(kwiaty doniczkowe, albumy o
Pradze, pucharki), ufundowane
przez Towarzystwo Przyjació³
Pragi, wraz z prezesem Woj-
dyg¹ wrêcza³ wiceburmistrz
Pragi Pó³noc Janusz Trociñski.

Ozdob¹ balkonu-loggii Ja-
nusza Micha³owskiego z ul.
Kameralnej s¹ surfinie, co roku
w innych kolorach, ale  nigdy
nie mo¿e zabrakn¹æ bia³ej –
jedynej, która pachnie. Co roku
pan Janusz zmienia ziemiê,
kwiaty kupuje na gie³dzie przy
al. Krakowskiej. „To hobby
kosztuje, ale przyjemnoœæ jest
wielka”. Gdy sezon na kwiaty
siê koñczy, na balkonie rozb³y-
skuj¹ kolorowe ¿arówki.

Janusz Wierzchowski od 11
lat mieszka w bloku przy al. Ty-
si¹clecia. Lubi posiedzieæ na
ukwieconym balkonie, maj¹c
nad sob¹ i obok siebie surfinie,
petunie, pelargonie. które
ciesz¹ oko czerwieni¹, fioletem,
biel¹. Przy szaroœci bloku to ma
znaczenie – podkreœla pan Ja-
nusz. Jego zdaniem, na Pradze
mieszkañcy bardziej dbaj¹ o
kwiaty ni¿ w Œródmieœciu.

Balkon z loggi¹ ma równie¿
Barbara Tarnowska z ul. Kijow-
skiej. Bli¿ej ulicy wisz¹ surfinie,
wewn¹trz s¹ roœliny nie potrze-
buj¹ce œwiat³a: paprocie, cypry-
sy, papirusy i pelargonie – ra-
batowe i zwisaj¹ce, we wszyst-
kich kolorach. Pani Barbara co
rok zmienia ziemiê w skrzyn-

Ukwiecaj¹ Pragê

kach i doniczkach. W pielêgna-
cji kwiatów pomaga jej córka,
przeszkadzaj¹ – muszki.

Raz w tygodniu trzeba opry-
skiwaæ roœlinê muchozolem,
pomieszanym z du¿¹ iloœci¹
wody – radzi w takich sytu-
acjach Anna Bieniek, nagro-
dzona za ogródek przy budyn-
ku na ul. Siedleckiej. Jak Cy-
ganka w tobo³ku, uk³ada w
ogródku peonie, irysy, mieczy-
ki, ¿onkile, georginie, tulipany
i ró¿e. Uwielbiam bawiæ siê w
ziemi od zawsze. Lubiê rano
wygrabiæ, kopaæ, przywieŸæ
torfu. Zdarza siê jednak, ¿e po
powrocie z pracy zastaje po-
³amane georginie, œlady po
kêpach kwiatów wyciêtych
no¿em, wyrwanych krzakach
bzu i mnóstwo papierosowych
petów (ostatnio wymiot³a pó³
reklamówki).

Obecnego na uroczystoœci
wiceburmistrza zapytaliœmy,
czy bliskie mu jest hobby lau-
reatów konkursu? Janusz Tro-
ciñski obieca³, ¿e upiêksza-
niem swego balkonu zajmie
siê, gdy przejdzie na emery-
turê. Teraz dba o dzia³kê, na
której króluje natura: polne
kwiatki, dzikie ró¿yczki, tulipa-
niki. Gdy jest sucho, dzia³kê
podlewaj¹  ¿yczliwi s¹siedzi.

W drugiej czêœci spotkania
tajemnice duszy rosyjskiej od-
krywa³a przed  s³uchaczami
szczelnie wype³nionej sali kon-
certowej, ̄ anna Gierasimowa.
S³owami Wertyñskiego, Oku-
d¿awy, Cwietajewej, Gumi³o-
wa, Jerofiejewa  i w³asn¹ po-
ezj¹ zachêca³a do refleksji  nad
tym, co martwi i cieszy, do pod-
ró¿owania z³otym statkiem mi-
³oœci. Odpowiedzi¹ by³y gor¹-
ce brawa. Przy mniej intensyw-
nym oœwietleniu, mo¿e i za-
chêta do tañca nie pozosta³a-
by bez odzewu.                  K.

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21

0501-719-046
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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

Zdrowych, rodzinnych,

spokojnych i pe³nych radoœci

Œwi¹t Wielkanocnych

¿yczy

Rada Mazowiecka SLD

Pokonaj niedos³uch!
Ludzki uk³ad s³uchowy jest

bardzo z³o¿ony, a gdy zaczyna
szwankowaæ, nie wystarczy po
prostu za³o¿yæ jakiœ tam aparat
s³uchowy, w³¹czyæ go i ustawiæ
g³oœnoœæ. Aby jak najlepiej wy-
korzystaæ s³uch, nale¿y zacz¹æ
od wizyty u specjalisty. Zbada
on s³uch, wypyta o styl ¿ycia i
wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwi¹zanie. A wybie-
raæ mamy naprawdê z czego.

Nowoczesne aparaty s³u-
chowe potrafi¹ w gruncie rze-
czy zdzia³aæ cuda, dopasowu-

dokoñczenie ze str. 1 j¹c siê do niedos³uchu konkret-
nego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i
stylu ¿ycia. Te najnowocze-
œniejsze wyposa¿one s¹ w
uk³ady sztucznej inteligencji,
które nieustannie monitoruj¹ to
co dzieje siê w otoczeniu s³u-
chowym osoby niedos³ysz¹cej
i skutecznie reaguj¹ na jego
zmiany. Wspó³czesne aparaty
s³uchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich mo¿-
liwoœciach przetwarzania
dŸwiêku. Wystêpuj¹ we
wszystkich kszta³tach i rozmia-
rach – od ma³ych dyskretnych
modeli wewn¹trzusznych do
ró¿nobarwnych modeli zausz-
nych w odcieniach koloru w³o-
sów i karnacji skóry.

Kszta³t i dopasowanie apara-
tów s³uchowych jest oczywiœcie
wa¿n¹ spraw¹, ale nie mniej
istotne jest to, jak dana osoba
zamierza z nich korzystaæ. Ka¿-
dy ma swój w³asny styl ¿ycia,
zainteresowania i zdolnoœci, a

aparaty s³uchowe i programy do
ich ustawiania potrafi¹ wzi¹æ to
wszystko pod uwagê. „Niezbêd-
nym Ÿród³em sukcesu przy do-
borze aparatu s³uchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzglêdnienie jego indywidual-
nego trybu ¿ycia. Staranna ana-
liza oczekiwañ pacjenta umo¿-
liwia zaproponowanie konkret-
nego rozwi¹zania w postaci no-
woczesnego aparatu s³uchowe-
go” – mówi Marek Zgutka, dy-
plomowany audioprotetyk z fir-
my FONIKON, która specjalizu-
je siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ wio-
senn¹ promocj¹ pracownicy
gabinetu audioprotetycznego
firmy Fonikon  zapraszaj¹
wszystkich zainteresowanych
na bezp³atne badanie s³uchu
oraz konsultacjê audioprote-
tyczn¹. Gabinet mieœci siê
przy ulicy Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnow-
skiego) tel. 353-06-20.

Bêd¹c na wiosennym reko-
nesansie po warszawskich
sklepach wst¹pi³am do znajo-
mego Sklepu ZOOLOGICZ-
NO-WÊDKARSKIEGO  przy
ul. Skoczylasa 10/12. Dla
przypomnienia – sklep ten pó³
roku temu przeniós³ siê z ul.
Darwina. Jak bogato jest za-
opatrzony! Wszystkie pó³ki po
brzegi wype³nione s¹ towa-
rem. A jest w czym wybieraæ!
Rozmowê z przemi³¹ w³aœci-
cielk¹ sklepu, p. Beat¹, zag³u-
szaj¹ chwilami krzykliwe pa-
pu¿ki, w klatkach natomiast ci-
chutko chrupi¹ sianko królicz-
ki-miniaturki i weso³e œwinki
morskie, z innej klatki dolatu-
je przeci¹g³y gwizd egzotycz-
nego ptaszka o kolorowym
upierzeniu. Tylko dostojnie
p³ywaj¹ce kolorowe rybki s¹
cichutko, bo wiadomo, one
g³osu nie maj¹.

W tym roku sklep wprowa-
dzi³ now¹ us³ugê: strzy¿enie i
k¹piele pielêgnacyjne dla pie-
sków wszystkich ras z zasto-
sowaniem kosmetyków czo³o-
wych firm groomerskich: BIO-
GROOM, 1ALL SYSTEMS,

Wiosenne promocje w sklepie zoologiczno-wêdkarskim
przy ul. Skoczylasa 10/12 w Warszawie

JEAN-PIERRE HERY. (Dla
wyjaœnienia: groomer jest to
psi stylista. Zawód, który nie
istnieje w polskiej klasyfikacji
zawodów, natomiast jest zna-
ny w Europie i obu Amery-
kach). S¹ wykonywane drob-
ne zabiegi kosmetyczne jak
czyszczenie uszu, obcinanie
pazurków, s¹ prowadzone
porady, jak i czym pielêgno-
waæ ulubieñca. Na miejscu
mo¿na nabyæ kosmetyki ww.
firm do u¿ytku w domu. Jest
specjalny preparat w sprayu
do rozczesywania nawet naj-
bardziej popl¹tanych kude-
³ków bez wyrywania i bólu.
Strzy¿enie wykonywane jest
za pomocy najnowszego
sprzêtu groomerskiego do-
stêpnego obecnie na rynku.

Sto³y i narzêdzia po ka¿dym
u¿yciu s¹ dezynfekowane –
co jest bardzo wa¿ne dla za-
chowania higieny. Pani gro-
omer posiada dyplom ukoñ-
czenia kursu groomerskiego I
stopnia. Pieski rasowe s¹
strzy¿one wg wzorca FCI, a
wielorasowym s¹ dobierane
ciekawe fryzurki. Wszystkie
zabiegi s¹ wykonywane w
promocyjnych cenach. Pod-
czas strzy¿enia nie s¹ stoso-
wane ¿adne œrodki farmako-
logiczne; jeœli piesek jest agre-
sywny, wtedy w³aœciciel jest
proszony o pomoc.

Strzy¿enie i zabiegi odby-
waj¹ siê w godz. 10.00-18.00
tel. 0512 947 123.

Sklep posiada du¿y asorty-
ment karm dla piesków i kot-

ków renomowanych firm takich
jak: ROYAL CANIN, HILLS,
PURINA, EUKANUBA, CHAP-
PI, NUTRO CHOICE, NUTRA
– w puszkach, saszetkach, tor-
bach i na wagê.

Sklep zaprasza równie¿
wszystkich wêdkarzy. Posiada
sprzêt tak znanych firm jak:
DRAGON, JAXON, MIKADO i
nie odbiegaj¹cych od nich ja-
koœciowo CUPIDO, YORK.
Jest tu równie¿ sprzêt do wêd-
karstwa morskiego. S¹ zanêty,
atraktory TRAPER, LORPIO,
STAR FISH w konkurencyjnych
cenach, s¹ ¿ywe robaczki –
codziennie œwie¿e. Udzielane
s¹ bezp³atne fachowe porady
z zakresu akwarystyki. Ser-
decznie polecam ten sklep
wszystkim osobom posiadaj¹-
cym lub pragn¹cym mieæ swo-
je zwierz¹tko tym bardziej, ¿e
w³aœcicielka sklepu obiecuje,
¿e wszystkie zakupione z³ote
rybki spe³ni¹ ¿yczenia Szanow-
nych Klientów.

Sklep jest czynny od
poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 8.00 – 20.00, w
soboty 8.00 – 16.00, a w
niedzielê od 11.00 – 14.00.

Bogumi³a Szyd³owska

Ruszy³a akcja Oœwiecona
Warszawa wspieraj¹ca dzia-
³ania na rzecz poprawy bez-
pieczeñstwa mieszkañców
stolicy po zmroku. W ramach
programu Fundacja STOEN
RWE zamontuje 100 latarni w
najbardziej niebezpiecznych,
s³abo oœwietlonych punktach
Warszawy.

Celem akcji jest zidentyfiko-
wanie miejsc niebezpiecz-
nych szczególnie w porze
nocnej. Podczas akcji, spo-
œród punktów wskazanych
przez Urz¹d Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy i Komendê
Sto³eczn¹ Policji, warszawia-
cy wybior¹ te, w których zo-

Akcja Oœwiecona Warszawa
Zadbaj z nami o swoje bezpieczeñstwo. Wska¿, gdzie

po zmroku robi siê niebezpiecznie.

stanie zamontowanych 100
latarni. Ufunduje je Fundacja
STOEN RWE - organizator i
pomys³odawca akcji.

Wraz z inauguracj¹ akcji
uruchomiona zosta³a strona
www.oswieconawarszawa.pl.
Znajduje siê na niej formularz,
za pomoc¹ którego mo¿na
wskazywaæ miejsca typowane
do oœwietlenia. Dane zebrane
za pomoc¹ formularzy po-
s³u¿¹ do wyznaczenia punk-
tów, w których - w ramach ak-
cji - zostan¹ zamontowane
nowe latarnie.

Badania przeprowadzone
przez OBOP na zlecenie Fun-
dacji STOEN RWE wskazuj¹,
¿e oœwietlenie ma du¿e zna-
czenie dla poczucia bezpie-
czeñstwa. 77 procent miesz-
kañców Warszawy widuje nie-
oœwietlone miejsca, porusza-
j¹c siê wieczorem po mieœcie.
70 procent respondentów oba-
wia siê o swoje bezpieczeñ-
stwo w tych miejscach. A¿ 85
procent badanych jest zdania,
¿e postawienie tam latarni
zwiêkszy³oby bezpieczeñstwo.

„Poparliœmy akcjê Oœwie-
cona Warszawa, bo jest to ini-
cjatywa, dziêki której zwiêkszy
siê liczba miejsc, w których
przestêpca nie mo¿e czuæ siê
anonimowy. Oœwiecona War-
szawa wpisuje siê w politykê
Komendy Sto³ecznej Policji, w
zakresie zwalczania przestêp-
czoœci”

- powiedzia³ nadkom. Ma-
riusz Soko³owski z Komendy
Sto³ecznej Policji.

Kampania informacyjna
zwi¹zana z akcj¹ Oœwiecona
Warszawa promowana jest w
mieœcie poprzez billboardy i
plakaty na s³upach og³osze-
niowych w najbardziej
uczêszczanych miejscach
Stolicy oraz (we wspó³pracy z
Zarz¹dem Transportu Miej-
skiego) na plakatach umiesz-
czonych we wszystkich œrod-
kach komunikacji miejskiej:
autobusach, tramwajach i na
stacjach metra.

Zbieranie g³osów warsza-
wiaków zakoñczy siê w maju
2006 roku. Po tym etapie Fun-
dacja STOEN RWE rozpocz-
nie monta¿ latarni w miejscach
wybranych podczas akcji.

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO-JODOWA

Rezerwacja pod nr tel. 022 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

DO KA¯DEGO KARNETU JEDNO WEJŒCIE GRATIS

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

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
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to fragment najwa¿niejszego wyznania ka¿dego chrzeœcijanina - aktu wiary

Wieczernik. Sala Ostatniej Wieczerzy, tutaj Jezus ustanowi³ Eucharystiê i pozostawi³ ostat-
nie zalecenia swoim uczniom, wyjawi³, kto go zdradzi. Tutaj ukaza³ siê Jezus zmartwych-
wsta³y, tutaj te¿ mia³o miejsce zes³anie Ducha Œwiêtego.

Ogród Getsemani, tu Jezus spêdzi³ noc, w której by³ wydany. Tu pad³y s³owa: „Wyszliœcie z
mieczami i kijami, jak na zabójcê, ¿eby mnie pochwyciæ. Codziennie naucza³em u was w

œwi¹tyni, a nie pojmaliœcie mnie. Ale Pisma musz¹ siê wype³niæ”.

Wejœcie do grobu i grób Je-
zusa, najœwiêtsze miejsce
chrzeœcijan, znajduje siê w
centrum Bazyliki Grobu Œwiê-
tego, pod g³ówn¹ rotund¹.
Œwiêta ska³a pokryta jest
marmurem a ponad ni¹ znaj-
duj¹ siê malowid³a przedsta-
wiaj¹ce zmartwychwstanie.

„Droga Mêki” zwana te¿ „Drog¹ Krzy¿ow¹” jest najœwiêtsz¹ drog¹ ca³ego chrzeœcijañstwa.
Skazany na œmieræ, ubiczowany, ukoronowany cierniami, wyœmiany Jezus szed³ z dziedziñ-
ca S¹du na Golgotê, miejsce ukrzy¿owania, dŸwigaj¹c krzy¿ na swych plecach.

W miejscu, gdzie na
Górze Kalwarii sta-
³y krzy¿e Jezusa i
dwóch z³oczyñców
dzisiaj wznosi siê
grecko-prawos³aw-
ny o³tarz, pod o³ta-
rzem srebrny kr¹g
w miejscu krzy¿a
Jezusa.

W miejscu gdzie Maryi od-
dano cia³o jej syna zdjête z
krzy¿a stoi o³tarz. Na tej
p³ycie z³o¿ono cia³o Jezu-
sa i namaszczono mirr¹ i
aloesem zmieszanym w
wonnych olejkach a na-
stêpnie z³o¿ono do grobu.

Na zdjêciach tylko nieliczne fragmenty Jerozolimy zwi¹zane z najwiêkszymi

œwiêtami chrzeœcijan – Zmartwychwstania Pañskiego

Zobaczyæ, dotkn¹æ te miejsca, ujrzeæ oczyma wyobraŸni bohaterów wydarzeñ biblijnych to marzenie ka¿dego w nadziei, ¿e sp³ynie
na niego choæ trochê „œwiêtoœci” Ziemi Œwiêtej.To w³aœnie tu toczy³o siê ziemskie ¿ycie Jezusa i tu dokona³y siê wydarzenia, które
otwieraj¹ tajemnicê Wielkiego Tygodnia.

...ukrzy¿owany równie¿ za nas, pod Poncjuszem Pi³atem zosta³ umêczony
i pogrzebany. I zmartwychwsta³ dnia trzeciego...
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Burmistrz

Dzielnicy Bia³o³êka

Jerzy Smoczyñski

wraz z Zarz¹dem

Zdrowych, pogodnych,

pe³nych ciep³a

i mi³oœci

Œwi¹t Wielkiej Nocy

oraz

radosnych chwil

w rodzinnym gronie

Przewodnicz¹cy Rady

Dzielnicy Bia³o³êka

Pawe³ Stañczyk

wraz z Rad¹

¿ycz¹

„Szuka³em Was, teraz
Wy przyszliœcie do mnie”

Wulgaryzmy, agresja i drob-
na przemoc s¹ w dzisiejszych
szko³ach, zw³aszcza podsta-
wowych i gimnazjach, zjawi-
skiem niestety na porz¹dku
dziennym. W oryginalny spo-
sób postanowili przeciwdzia³aæ
tym zjawiskom nauczyciele ze
Szko³y Podstawowej nr 73 im.
Króla Stefana Batorego przy ul.
Bia³ostockiej 10/18 w Warsza-
wie. Z inicjatywy ucz¹cych w tej
szkole katechetów szesnasty
dzieñ ka¿dego miesi¹ca ob-
chodzony jest w tej szkole jako
dzieñ wzajemnej ¿yczliwoœci
bez wulgaryzmów i agresji ku
czci pamiêci Najwiêkszego Po-

„Dzieñ Barki” w SP nr 73
laka Wszechczasów Jana Pa-
w³a II. Inicjatywê t¹ postano-
wiono nazwaæ „Dniem Barki” –
od tytu³u ulubionej pieœni zma-
r³ego papie¿a, zaczynaj¹cej siê
od s³ów „Pan kiedyœ stan¹³ nad
brzegiem”.

Celem „Dnia Barki” jest upo-
wszechnianie myœli i naucza-
nia Jana Paw³a II i wdra¿anie
uczniów w praktykowanie wza-
jemnej ¿yczliwoœci. Realizacja
idei opiera siê na œcis³ym
wspó³dzia³aniu nauczycielek
religii z wychowawcami, którzy
na lekcjach wychowawczych
wspólnie prezentuj¹ uczniom
ideê „Dnia Barki”.

Na godzinach wychowaw-
czych uczniowie pod nadzo-
rem wychowawców losuj¹
imiona i nazwiska tych osób,
którym bêd¹ siê starali okazy-
waæ ¿yczliwoœæ (pomoc kole-
¿eñsk¹, zainteresowanie,
uœmiech, dobre s³owo, w³¹-
czenie do zabawy) w ci¹gu
ca³ego roku szkolnego. Na-
zwiska osób wylosowanych
pozostaj¹ oczywiœcie dla tych
drugich tajemnic¹.

Na lekcjach religii uczniowie
otrzymuj¹ karty, na których za
pomoc¹ symboli (uœmiechniê-
te usta – uœmiech, d³oñ – po-
moc kole¿eñska, ludziki – w³¹-
czenie do zabawy) zazna-
czaj¹ sposoby, w jakie okazy-
wali ¿yczliwoœæ wylosowanym
przez siebie osobom. Karty s¹
zbierane dwa razy w ci¹gu
roku: przed feriami zimowymi
i przed wakacjami. Uczniowie,
którzy okazywali najwiêcej
¿yczliwoœci wylosowanym
przez siebie osobom wyró¿-
niani s¹ nagrodami.

 Jadwiga Koz³owska

katechetka w SP Nr. 73

Warszawa, Wielkanoc 2006 r.

„Trwajcie mocno w wierze …”

1 Kor 16,14

„Œmieræ zosta³a, by tak rzec, g³êboko zraniona, tak i¿
nie mo¿e ju¿ do niej nale¿eæ ostatnie s³owo. Jest to, pos³uguj¹c
siê znanym nam dzisiaj obrazem, rozszczepienie atomu
w najg³êbszej istocie - zwyciêstwo mi³oœci nad nienawiœci¹,
zwyciêstwo mi³oœci nad œmierci¹. Tylko ten g³êboki wybuch
dobra, zwyciê¿aj¹cego z³o, mo¿e wywo³aæ nastêpnie ³añcuch
przemian, które stopniowo odmieni¹ œwiat.”
(Kazanie Benedykta XVI podczas Mszy œw. koñcz¹cej XX ŒDM)

Redakcji i wszystkim Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej”
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia œwi¹teczne.

Niech Chrystus Zmartwychwsta³y obdarzaj¹cy nadziej¹
wszelkie stworzenie, otacza nas swoj¹ opiek¹ i obdarza ³ask¹
nowego ¿ycia w Nim.

£¹czê dar modlitwy,

+ S³awoj Leszek G³ódŸ

Biskup Warszawsko-Praski

Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
wszystkim
pra¿ankom i pra¿anom,
sympatykom Pragi,
najlepsze ¿yczenia sk³ada
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Pragi

zakoñczy³ s³awny solista „Ma-
zowsza” Stanis³aw Jopek.

Wystêpy chóru przerywane
by³y czytaniem fragmentów
ksi¹¿ki Jana Paw³a II pt.
„Wstañcie – chodŸmy!”.
Pierwszy przedstawiony frag-
ment przywo³ywa³ rok 1958.
Papie¿ wspomina³ dzieñ, w
którym zosta³ wezwany do
Prymasa Wyszyñskiego i
otrzyma³ propozycjê miano-
wania na biskupa. Mia³ wtedy
38 lat i uwa¿a³, ¿e jest za m³o-
dy, Prymas jednak nie podzie-
la³ jego w¹tpliwoœci.

W nastêpnej czêœci swoje-
go wystêpu „Mazowsze” za-
œpiewa³o znane pieœni kompo-
zytorów polskich, takie jak
„¯yczenie” Fryderyka Chopi-
na, „Prz¹œniczka” Stanis³awa
Moniuszki czy anonimowa
pieœñ do s³ów Franciszka Kar-
piñskiego  „Ju¿ miesi¹c wze-
szed³, psy siê uœpi³y”, o Fili-
pie, który nie czeka³ pod umó-
wionym jaworem. Niektóre z
nich, np. „Prz¹œniczka” czy
„Po nocnej rosie” wykonano w
nowych aran¿acjach.

Po tej grupie pieœni us³ysze-
liœmy znowu fragment wspo-
mnieñ Jana Paw³a II o Domu
Biskupim przy ulicy Francisz-
kañskiej w Krakowie. Papie¿

wspomina³, ¿e Dom ten, otwar-
ty dla wszystkich, sta³ siê w
tych trudnych dla katolików
czasach miejscem schronienia,
swoistym azylem.

W trzeciej czêœci koncertu
„Mazowsze” zaœpiewa³o swo-
je najpiêkniejsze i przez
wszystkich lubiane pieœni:
„Muzyczkê”, „W zielonym
gaju”, „Cyt, cyt”, „Kuku³eczkê”
oraz wi¹zankê pieœni patrio-
tycznych.

Potem nast¹pi³ znów fragment
wspomnieñ. Tym razem dotyczy³
duszpasterstwa akademickiego,
do którego Karol Wojty³a przy-
wi¹zywa³ wielk¹ wagê. W ogóle

dokoñczenie ze str. 1

lubi³ pracê z m³odzie¿¹, dobrze
j¹ rozumia³. Wspomina³ spotka-
nia oazowe. To w³aœnie podczas
jednego z tych spotkañ m³odzie¿
zaœpiewa³a mu pieœñ, która sta-
³a siê jego ulubion¹, i która, jak
to powiedzia³, „wyprowadzi³a go
z Krakowa do Rzymu”:

„Pan kiedyœ stan¹³ nad
brzegiem

Szuka³ ludzi gotowych

pójœæ za Nim

By ³owiæ serca, s³ów Bo-
¿ych prawdê”.

Tak zaczyna siê oczywiœcie
„Barka”, ulubiona pieœñ Papie-
¿a. T¹ pieœni¹, któr¹ podchwy-
cili zgromadzeni w koœciele lu-
dzie „Mazowsze zakoñczy³o
swój wystêp. Repertuar by³
œwietnie dobrany - i religijny i
popularny, ludowy. Jak zazna-
czy³ ksi¹dz proboszcz Tade-
usz Olaczek w podziêkowaniu
wykonawcom, by³ to repertu-
ar, jaki Ojcu Œwiêtemu podo-
ba³by siê najbardziej.

Koncert „Mazowsza” by³
wzruszaj¹cym prze¿yciem w
ca³ym cyklu obchodów roczni-
cy œmierci Jana Paw³a II. Sym-
bolicznym akcentem na zakoñ-
czenie wystêpu by³o przekaza-
nie przez zespó³ kosza kwiatów
dla Ojca Œwiêtego i umieszcze-
nie go pod jego portretem.

Joanna Kiwilszo
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• 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

-Nazwaliœmy go „Wytwórnia”
- mówi jeden z twórców teatru,
Jacek Papis - bo jest to takie
miejsce, w którym odbywaj¹ siê
ró¿ne dzia³ania artystyczne,
pocz¹wszy od wystaw, koncer-
tów, poprzez spektakle teatral-
ne, ³¹cznie z warsztatami, a¿
po taniec i klub dyskusyjny.

Wytwórnia to miejsce otwar-
te. Jej twórcy za³o¿yli sobie, ¿e
bêdzie siê tu dziaæ wszystko,
co jest szeroko rozumian¹
sztuk¹, a naczeln¹ zasad¹
bêdzie poszukiwanie.

-Dlatego otworzyliœmy kino,
za³o¿yliœmy klub „Przekroju”,
dlatego te¿ jest bar „Kasablan-
ka”, miejsce, w którym mo¿na
po spektaklu usi¹œæ, porozma-
wiaæ, spotkaæ siê z artystami
– dodaje Jacek Papis.

Teatr jest tu na pewno prio-
rytetowy, bo Wytwórniê za³o¿y-
³a grupa dramaturgów, w sk³ad
której wchodzili: Ma³gorzata
Owsiany, Jacek Papis, Monika
Powalisz i Radek Dobrowolski.

Wytwórnia sztuk

Formalnie Wytwórnia powsta³a
z inicjatywy fundacji „Na Starej
Pradze”, której za³o¿ycielem
jest Janusz Owsiany. To on za-
pragn¹³ o¿ywiæ teren „Konese-
ra”, miejsce, po³o¿one w sa-
mym sercu Pragi, zagospoda-
rowaæ, stworzyæ tu centrum kul-
turalne. Z po³¹czenia tych

dwóch projektów, starañ drama-
turgów i idei Janusza Owsiane-
go zrodzi³ siê pomys³ stworze-
nia teatru, dzia³aj¹cego na sty-
ku ró¿nych gatunków sztuki.

Koncepcja wykorzystania
„Konesera” w projektach kultu-
ralnych nie jest pomys³em no-
wym. W planach prezydenta
Warszawy, zabytkowy teren fa-
bryki wódek mia³ staæ siê baz¹
turystyczn¹ stolicy. Aby „Kone-
ser” zachowa³ swoj¹ zabytkow¹
strukturê, a jednoczeœnie sta³
siê miejscem atrakcyjnym i nie
podupad³, zosta³ stworzony
projekt, który zak³ada podzia³
terenu fabryki na trzy czêœci:

- fabryczn¹ - gdzie dalej bê-
dzie produkowa³o siê wódkê,
ale bêdzie te¿ muzeum,

- turystyczn¹ - z nowymi
hotelami i restauracjami, oraz

- artystyczn¹ - obejmuj¹c¹
Teatr Wytwórniê i centrum kul-
turalne.

Na razie nie ma pieniêdzy
na realizacjê tych planów. Po-
trzebne s¹ fundusze z Unii Eu-
ropejskiej. „Koneser” nie mo¿e
o nie wyst¹piæ. Mog¹ siê o nie
staraæ tylko organizacje, dzia-
³aj¹ce na zasadzie „non pro-
fit”, takie, jak fundacja „Na Sta-
rej Pradze” i teatr. Aby by³o to

mo¿liwe, fundacja potrzebuje
d³ugotrwa³ej umowy z fabryk¹.

 W tym momencie pojawi³y
siê trudnoœci. Teatr, który mo¿e
byæ niejako kluczem do roz-
wi¹zania problemów zad³u¿o-
nego „Konesera”, nie mo¿e
dojœæ do porozumienia z dy-
rekcj¹ zak³adu.

Nie maj¹c umowy, twórcy te-
atru podjêli ryzyko i w³asnym
sumptem wyremontowali kom-
pletnie zrujnowany budynek. W
zamian za to artyœci mog¹ tu pra-
cowaæ, niepewni jednak swojej
przysz³oœci. Na szczêœcie, spek-
takle, które tu powstaj¹ ciesz¹
siê ogromnym powodzeniem.

Od pocz¹tku swego istnie-
nia, czyli od listopada, Teatr
Wytwórnia wystawi³ 6 premier
– najwiêcej w Warszawie!
Jeszcze w ubieg³ym roku za-
prezentowa³ „Komponenty”
Ma³gorzaty Owsiany w re¿yse-
rii Jacka Papisa i „G¹skê” w
re¿yserii Rados³awa Dobro-
wolskiego. Kolejne przedsta-
wienie to „Kalimorfa” wed³ug
powieœci Hojna Fowlesa „Ko-
lekcjoner”. Sztukê wyre¿ysero-
wa³ Marek Kalita, aktor Krystia-
na Lupy. Spektakl taneczno-
multimedialny „Zum Beispiel”
wyre¿yserowa³a choreograf
Daria Jêdra. I wreszcie marco-
wa premiera: „Uwaga z³e psy”
- monodram Ma³gorzaty Ro¿-
niatowskiej w re¿yserii Micha-
³a Siegoczyñskiego. Wszystkie

te spektakle s¹ ca³kowicie ró¿-
ne, ale ka¿dy z nich jest na
swój sposób poszukuj¹cy.

Od grudnia funkcjonuje te¿
sta³a scena dla dzieci. Takie
przedstawienia, jak „Pan An-
dersen na Pradze” w re¿yserii
Moniki Powalisz i „Chodzi³ wilk
razy kilka” w re¿yserii Rados³a-
wa Dobrowolskiego s¹ alterna-
tyw¹ dla opatrzonych ju¿ sztuk
z dzieciêcego repertuaru. To
sztuki wspó³czesnych polskich
dramaturgów. Teatr chce przy-
ci¹gn¹æ dzieci, nawi¹za³ wspó-
³pracê z przedszkolami i szko-
³ami, organizuje spotkania z
nauczycielami.

Obok produkcji w³asnych,
mo¿na tu zobaczyæ goœcinne
spektakle z ca³ej Polski.

- W lipcu chcemy zorganizo-
waæ otwarty festiwal pod
nazw¹ Hyde Park – mówi Ma-
³gorzata Owsiany – ka¿dy, kto
robi coœ ciekawego, bêdzie
móg³ pokazaæ swój spektakl.
Kiedy inne teatry bêd¹ za-
mkniête, u nas przez 3 tygo-
dnie, codziennie, bêdzie mo¿-
na zobaczyæ inn¹ sztukê.

Teatr Wytwórnia jest miej-
scem wymiany pogl¹dów.
Ogromnym zainteresowaniem
ciesz¹ siê spotkania z ludŸmi
polityki w ramach dyskusyjne-
go Klubu „Przekroju”, prowa-
dzone przez redaktora naczel-
nego tego tygodnika, Piotra
Najsztuba. Klub goœci³ ju¿ Do-
nalda Tuska i Kamila Durczo-
ka. Spotkania odbywaj¹ siê raz
w miesi¹cu o godzinie 19.

Od stycznia na terenie „Wy-
twórni” dzia³a równie¿ kino.
Prezentowane s¹ tu filmy, któ-

rych gdzie indziej nie mo¿na
zobaczyæ, np. filmy dokumen-
talne lub ambitne filmy fabular-
ne. Oddzieln¹ form¹ dzia³alno-
œci „Wytwórni” jest taniec, a
œciœlej taniec wspó³czesny.

- Chcemy zorganizowaæ
warsztaty dla m³odzie¿y z Pra-
gi i miêdzynarodowe warszta-
ty dla tancerzy, które zakoñ-
czy³yby siê wspólnym projek-
tem teatralnym- mówi chore-
ograf Daria Jêdra.

W maju planowany jest cykl
imprez pod has³em „Rosjanie
na Pradze”. W ramach tego
cyklu odbêd¹ siê pokazy spek-
takli teatralnych, od Czechowa,
przez Jerofiejewa, po wspó-
³czesn¹ polsk¹ sztukê Ma³go-
rzaty Owsiany, inspirowan¹
„Trzema siostrami”, koncerty i
czytanie sztuk wspó³czesnych
rosyjskich autorów. Celem tego
przedsiêwziêcia jest pokazanie
rosyjskiej kultury, z któr¹ jeste-
œmy historycznie zwi¹zani i
któr¹ jesteœmy w jakimœ sen-
sie zafascynowani.

Od 8 kwietnia mo¿na ogl¹-
daæ przedstawienie „Paw kró-
lowej. Opera Praska”. Jest to
spektakl muzyczny na podsta-
wie ksi¹¿ki Doroty Mas³ow-
skiej, w adaptacji i re¿yserii
Jacka Papisa. Muzykê napisa-
³a wroc³awska kompozytorka
Hanna Kayser a piosenki wy-
konuje Stanis³aw Retro. Akcja
sztuki dzieje siê na Pradze.

-To najwa¿niejsza powieœæ o
wspó³czesnej Polsce – twierdzi
re¿yser Jacek Papis. – Mas³ow-
skiej uda³o siê pokazaæ zepsu-
cie komercj¹, upadek prawdzi-
wych wartoœci i brak tolerancji.

Nie jest to teatr ³atwy i roz-
rywkowy, do którego siê idzie,
¿eby zapomnieæ o rzeczywi-
stoœci. Wrêcz przeciwnie, to
teatr, który podejmuje wa¿ne
problemy.

Teatr Wytwórnia to miejsce
zupe³nie inne ni¿ tradycyjne
warszawskie teatry. Mo¿e dlate-
go, ¿e mieœci siê na Pradze?
Ambicj¹ twórców „Wytwórni” jest
kszta³towanie ¿ycia kulturalnego
stolicy i o¿ywianie go poprzez
niekonwencjonalne dzia³ania ar-
tystyczne. Ludzie z lewego brze-
gu ju¿ zaczynaj¹ przyje¿d¿aæ na
Pragê, ¿eby zobaczyæ ciekawy
spektakl czy wystawê. Teatr Wy-
twórnia ma w tym swój udzia³,
jest po tej samej stronie.

Joanna Kiwilszo

Spektakl „Paw królowej.
Opera Praska” 23, 24 i 25
kwietnia. Bilety mo¿na rezer-
wowaæ przez Internet.

www.teatrwytwornia.pl

lub tel. (022) 741-23-05
oraz kupiæ na 15 minut przed
spektaklem.

Radosnych, zdrowych, spokojnych

oraz pe³nych rodzinnego ciep³a

Œwi¹t Wielkanocnych

¿yczy

Rada Dzielnicowa SLD Praga Pó³noc

oraz Klub Radnych SLD

Kulturalna mapa stolicy wzbogaci³a siê niedawno o now¹
scenê teatraln¹. Od 5 listopada 2005 r., na terenie Fabryki
Wódek „Koneser” przy ul. Z¹bkowskiej dzia³a Teatr Wytwór-
nia. Nie jest to jednak zwyk³y teatr. To teatr nowoczesny,
przysz³oœciowy, czerpi¹cy z ró¿nych gatunków sztuki.

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

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!

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

Nowa Gazeta Praska

poszukuje

przedstawicieli handlowych

MO¯LIWOŒÆ DOBRYCH ZAROBKÓW!
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

0501-355-155

Pisanki malowane i oklejane,
kurczaki z krepiny i z w³óczki,
szklane wazoniki, kwiaty z kre-
piny, doniczki, stroiki, sikawki na
lany poniedzia³ek i mnóstwo
kart œwi¹tecznych, nawet w for-
mie witra¿y – razem ok. 300
œwi¹tecznych gad¿etów wyko-
na³o czterdzieœcioro dzieci ze

œwietlicy w Szkole Podstawowej
nr 73 pod opiek¹ piêciu wycho-
wawczyñ i Teresy Szczytyñskiej
– kierowniczki œwietlicy .Wszyst-
kie prace wystawiono w holu

Œwietlicowy kiermasz
szko³y 10 kwietnia, w Dniu
Otwartym, gdy placówkê odwie-
dza wielu rodziców. M³odzi wy-
konawcy z przejêciem pe³nili
rolê sprzedawców. Do skarbon-
ki trafi³o 400 z³otych, które zo-
stan¹ przekazane na potrzeby
Oddzia³u Noworodków Szpitala
Praskiego ”To czwarta akcja ze-

spo³u œwietlicowego, w której
dzieci robi¹ coœ wspólnie, by po-
móc innym. Chcemy, by  umia³y
coœ z siebie dawaæ, a  nie tylko
braæ”- mówi pani Teresa.       K.
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Swego czasu zosta³em za-
proszony do Ministerstwa Œro-
dowiska na naradê poœwie-
con¹ dostosowaniu prawa pol-
skiego do unijnych przepisów
i zaleceñ odnoœnie ochrony
œrodowiska. Gdy przedstawi-
ciel Wspólnoty zacz¹³ zarzu-
caæ stronie polskiej brak regu-
lacji odnoœnie przekszta³cania
termicznego odpadów, pad³y
uspakajaj¹ce stwierdzenia, ¿e
nie ma problemu, gdy¿ w Pol-
sce nie ma spalarni. Jakie¿
by³o zdziwienie, gdy przedsta-
wi³em siê jako dyrektor war-
szawskiej spalarni odpadów
komunalnych zwracaj¹c uwa-
gê zebranych, ¿e pocz¹tki w
tym wzglêdzie ju¿ poczyniono-
powód koniecznych rozporz¹-
dzeñ siê narodzi³ - Warszawa
posiad³a spalarniê, która
wszystkich zainteresowanych
zaprasza. Efektem tamtego
spotkania by³a wizytacja zak³a-
du przez ekspertów Unii Euro-
pejskiej i buduj¹ce dla Pola-
ków opinie o zak³adzie. Zaczê-
³y odwiedzaæ nas delegacje
zagraniczne, dziennikarze z
zachodniej Europy. Goœciliœmy
przedstawicieli parlamentu
chiñskiego, w³adz samorz¹do-
wych Seulu, przedstawicieli
w³adz Tajwanu, telewizjê
fiñsk¹ oraz delegacje z Nie-
miec, Belgii, Francji, Danii i
wielu innych pañstw daleko
dalej stoj¹cych od nas pod
wzglêdem unieszkodliwiania
odpadów. Z tych kontaktów
pozosta³y wpisy do ksiêgi pa-
mi¹tkowej oraz wiele zdjêæ i
wspomnieñ. Nasze kontakty z
innymi pañstwami mia³y tak¿e
znaczenie praktyczne. Wizyty
w podobnych zak³adach w ca-
³ej Europie by³y inspiracj¹ do
modernizacji sprawiaj¹cych
nam problemy urz¹dzeñ. Byli-
œmy otwarci na podpatrywanie
jak robi¹ to inni - nie chcieli-
œmy wywa¿aæ raz otwartych
drzwi. Czerpaliœmy z doœwiad-
czeñ naszych kolegów po fa-
chu pe³nymi garœciami. Dzisiej-
szy ZUSOK to zupe³nie inny
zak³ad w porównaniu do tego,
który otrzymaliœmy od budow-
niczych. Moja wizja œmieciarni
nie przypominaj¹cej jej na
pierwszy rzut oka sta³a siê fak-
tem. Trawniki, krzewy, rabaty
kwiatów, ba, nawet dzia³ka dla
sprawdzenia jakoœci produko-
wanego kompostu to tylko
pierwszy, lecz jak¿e wa¿ny dla
odwiedzaj¹cych zak³ad obraz,
za którym ukrywa siê trud se-
tek ludzi.

W  chaosie zmagañ z oporem
materii, czasem uzyskiwa³em
niespodziewan¹ pomoc. Pod-
czas pobytu w Nimes we Fran-
cji na zaproszenie mera tego¿
miasta, gdy dowiedziano siê, ¿e
zajmujê siê tworzeniem spalar-
ni w Warszawie przekazano mi
olbrzymi¹ dokumentacjê zwi¹-
zan¹ z przygotowaniem budo-
wy spalarni dla tego regionu.
Wiêcej, dost¹pi³em zaszczytu
przyjêcia do bractwa cechu win-
nego zrzeszaj¹cego goœci ho-
norowych miasta. Pasuj¹c mnie
zgodnie z tamtejsz¹ tradycj¹ na
cz³onka bractwa, wespó³ z bur-
mistrzami Bratys³awy i Frankfur-
tu nad Odr¹ nadano mi tytu³
„brata spalacza”- z czego mam

Zdziwienie

� 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!

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

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

Po warsztatach aktywizacji
zawodowej w marcu, na po-
cz¹tku kwietni 30-osobowa
grupa kobiet, uczestnicz¹cych
w bloku szkoleniowym „¯ycie
zaczyna siê po 40-ce”, rozpo-
czê³a zajêcia komputerowe.
Ponadto, od lutego,  w ka¿d¹
sobotê panie spotykaj¹ siê w
hali Akademii Wychowania Fi-
zycznego na zajêciach gimna-
styki zdrowotnej. Prowadz¹ je:
trenerka, dietetyk i wiza¿ysta.
By³o sympatycznie, w prze-
piêknej auli. Trenerka umia³a
do nas podejœæ, zachêciæ, by-
œmy siê przebra³y, nie wstydzi-
³y siê swojej figury; muzykê
mia³a na topie- takie wra¿enia
pani Ani potwierdza pani El¿-
bieta: „Rzeczywiœcie, trenerka
jest przygotowana  meryto-
rycznie i bardzo siê stara; za-
chêca wszystkie panie do ak-
tywnoœci. Koryguje, dopaso-
wuje zestawy æwiczeñ. Myœlê,
¿e zajêcia du¿o nam dadz¹”.
„Wczeœniej bra³am udzia³ w
podobnych zajêciach  i teraz
mogê siê wypowiedzieæ w sa-
mych superlatywach. Dobrze
jest odnowiæ  siê tutaj nie tyl-
ko psychicznie, ale i fizycznie.
Æwiczenia nie s¹ zbyt forsow-
ne dla przeciêtnej osoby.
£¹czê z tymi zajêciami wiele

nadziei” mówi pani Mariola.
Równie¿ zdaniem pani Ma³go-
rzaty, która ostatnio mia³ prze-
rwê z powodu kontuzji nogi,
zajêcia na AWF to bardzo po-
¿ytecznie spêdzony czas. Po-
ziom æwiczeñ dobrany jest dla
pañ po czterdziestce.

W marcu, przez 5 dni po 5
godzin, zajêcia z aktywizacji
zawodowej prowadzi³ socjolog
Artur Winiarski. Frekwencja
by³a 90-procentowa. Na za-
koñczenie  panie wype³ni³y
ankietê, w której m.in. oceni³y
stopieñ zaanga¿owania trene-
ra i uczestniczek szkolenia, ja-
koœæ materia³ów szkolenio-
wych, zadowolenie z zajêæ,
mo¿liwoœæ wykorzystania w
praktyce wiedzy  uzyskanej
podczas zajêæ. Najwiêcej by³o
wskazañ w górnej strefie
punktacji: 5 – 6. Zachowanie
uczestniczek pozwala wnio-
skowaæ, ¿e nast¹pi³a integra-
cja grupy, a prowadz¹cy zy-
ska³ sympatiê. Na przerwach
przez ca³y czas  otoczony by³
wianuszkiem pañ. Dosta³ od
nich kwiaty jako urodzinowy
prezent. Z kolei, trener wyra-
zi³ zadowolenie z faktu, ¿e pa-
nie tak chêtnie bra³y udzia³ w
æwiczeniach.

W maju tematem zajêæ w
Domu Kultury „Stok³osy” bê-
dzie „Rozwój indywidualny”
(m.in. techniki antystresowe,
pokonywanie stanów lêko-
wych); w czerwcu „samoza-
trudnienie” (przedsiêbior-
czoœæ, zak³adanie organiza-
cji). Na wrzesieñ zaplanowa-
no warsztaty pozyskiwania
funduszy Unii Europejskiej,
zak³adanie stowarzyszenia.
Tygodniowe szkolenie w paŸ-
dzierniku ma tytu³ „Umiejêtno-
œci +   wyniki = sukces zawo-
dowy”. Tematem zajêæ w
ostatnich miesi¹cach roku bê-
dzie „Doradztwo”. Jednym z
celów programu jest za³o¿enie
przez jego uczestniczki stowa-
rzyszenia.

Dlaczego zajêcia s¹ tak roz-
ci¹gniête w czasie? Anna Kê-
cik z Warszawskiego Centrum
Demokracji Lokalnej  wyja-
œnia, ¿e s¹ dwie szko³y: prze-
prowadziæ zajêcia szybko i
pozbyæ siê „klienta” lub roz³o-
¿yæ je na d³u¿ej, daj¹c mo¿li-
woœæ zdobycia wiedzy i umie-
jêtnoœci oraz integracji uczest-
ników. WCDL wybra³o drug¹
mo¿liwoœæ jako lepiej przygo-
towuj¹c¹ do powrotu na rynek
pracy. Taki w³aœnie strategicz-
ny cel ma program Partner-

stwo na Rzecz Rozwoju
„¯ycie zaczyna siê po 40-ce”.

Program ten,  realizowany w
kilku krajach w ramach Inicja-
tywy Wspólnotowej EQUAL,
poœwiêcony jest wspieraniu
mê¿czyzn i kobiet, aby umo¿-
liwiæ im powrót i satysfakcjonu-
j¹ce funkcjonowanie na rynku
pracy z zachowaniem równo-
wagi miêdzy ¿yciem rodzin-
nym a ¿yciem zawodowym.
Partnerzy z Polski, Niemiec,
Irlandii i W³och zajmuj¹ siê ró¿-
nymi aspektami  programu, np.
w Hiszpanii – osobami, które
poœwiêci³y siê opiece nad
cz³onkami rodziny (doros³ymi
lub dzieæmi). Inny aspekt to
podejmowanie elastycznych
form pracy w trakcie pracy na
rzecz domu lub mo¿liwoœci
podnoszenia kwalifikacji, np.
przez e-learning, by byæ goto-
wym do powrotu na rynek pra-
cy, b¹dŸ pozostawaæ na rynku
pracy przy godzeniu tego z
¿yciem rodzinnym. Polskie
partnerstwo, realizowane w
Skar¿ysku Kamiennej i w War-
szawie, wybra³o wersjê „kobie-
ty wracaj¹ce do pracy”.

Uczestnicy miêdzynarodo-
wej konferencji, która odby³a
siê w marcu w Warszawie, po-
stanowili, ¿e z doœwiadczeñ
wszystkich partnerów wypra-
cowane zostan¹ metody i na-
rzêdzia, które zostan¹ przed-
stawione na forum Unii Euro-
pejskiej i bêd¹ mog³y wp³ywaæ
na kszta³towanie wspólnej po-
lityki, sprzyjaj¹cej przeciw-
dzia³aniu zjawiskom dyskrymi-
nacyjnym na rynku pracy.
EQUAL – generalnie rzecz
bior¹c – zwi¹zany jest z prze-
ciwdzia³aniem dyskryminacji –
wyjaœnia Ma³gorzata Wirecka-
Zemsta z SARP, jednego z
partnerów programu.

Obserwowane przez nas
szkolenia dla kobiet organizuje
tak¿e partner programu -  War-
szawskie Centrum Demokracji
Lokalnej. Nowa Gazeta Praska
tak¿e jest partnerem i patronem
medialnym programu.          K.

Fiskus przyjazny dla interesantów

DZIEÑ OTWARTY W URZÊDZIE SKARBOWYM
22 kwietnia (sobota) w godzinach 9-13

W tym dniu pracownicy Urzêdu Skarbowego Praga przy
ul. Jagielloñskiej 15 przybli¿¹ Pañstwu specyfikê pracy urzê-
du, a tak¿e udziel¹ fachowej informacji w sprawach:

- zeznañ rocznych PIT 2005
- zasad zwrotu niektórych wydatków zwi¹zanych z bu-

downictwem mieszkaniowym
Naczelnik Urzêdu Skarbowego Warszawa Praga

Ten pomys³ powsta³ w ser-
cach trójki dzieci - rodzeñ-
stwa, które s³uchaj¹c opowie-
œci wujka - misjonarza, pracu-
j¹cego w Kenii, postanowi³y
pomóc DZIECIOM ULICY, a
konkretnie tym, którymi opie-
kuj¹ siê franciszkanie w stoli-
cy Kenii - Nairobi.

Na terenie parafii po³o¿onej
w jednym ze slumsów istnieje
prowizoryczny dom, w którym
schronienie znajduje garstka
ch³opców zebranych wprost z
ulic, g³oduj¹cych, wyrzuco-
nych z domów, molestowa-
nych, ¿yj¹cych z kradzie¿y,
handlu narkotykami... Dostaj¹
tam ³ó¿ko, jedzenie, na które
sami pracuj¹ i ... serce.  W
ka¿dej jednak chwili mog¹ byæ
z tego domu wyrzuceni.

Dlatego Inga, Marta i Ma-
teusz, mieszkaj¹cy od dwóch

Razem zbudujemy dom dla dzieci ulicy w Nairobi
Ten pomys³ powsta³ w sercach trójki dzieci - rodzeñstwa,

które s³uchaj¹c opowieœci wujka - misjonarza, pracuj¹ce-
go w Kenii, postanowi³y pomóc DZIECIOM ULICY, a kon-
kretnie tym, którymi opiekuj¹ siê franciszkanie w stolicy
Kenii - Nairobi.

lat na warszawskim Tarchomi-
nie, postanowili zebraæ pieni¹-
dze na zakup ziemi, by posta-
wiæ na niej prawdziwy DOM,
z którego nikt nigdy tych dzie-
ci ju¿ nie wyrzuci!

Swoj¹ wiar¹, ¿e to jest mo¿-
liwe zarazi³y rówieœników,
szkolnych kolegów i przyjació³
z chóru Aveci¹tka (m³odsze
Avetki), w którym œpiewaj¹, a
tak¿e swoich rodziców i ich
przyjació³. W ten sposób po-
wsta³ pomys³ zorganizowania
Koncertu Rodzinnego w War-
szawie w Domu Kultury ŒWIT
w dniu 6 maja o godz. 18,
podczas którego odbêdzie siê
kwesta na zakup ziemi i bu-
dowê DOMU dla DZIECI ULI-
CY. Projekt wspiera Fundacja
Ave.

W programie przewidziano
koncert znakomitego chóru
gospel Sienna Gospel CHOIR,
zespo³u POKÓJ I DOBRO - z
WSD OO Franciszkanów w
£odzi-£agiewnikach oraz
oczywiœcie Avetek, aukcje
prac dzieci z Zespo³u Szkó³ To-
ruñska, kiermasz pami¹tek z
Afryki oraz prezentacjê multi-
medialn¹ o. Arkadiusza Kuka-
³owicza - misjonarza z Kenii.

W ca³ej akcji najpiêkniejsze
jest to, ¿e w³aœnie dzieci po-

trafi¹ zobaczyæ niedolê in-
nych dzieci, nawet w tak od-
leg³ym kraju. Podchodz¹ do
tego bardzo prosto. Skoro jest
potrzeba pomocy i jest po-
mys³, to po prostu - zróbmy
coœ. - Uwa¿am, ¿e ka¿de
dziecko ma prawo do mi³oœci
i ciep³a. Te dzieci nigdy tego
nie doœwiadczy³y, wiêc chce-
my daæ im miejsce, w którym
poczuj¹ siê kochane i bez-
pieczne. Myœlê, ze to jest w
tym wszystkim najwa¿niejsze
- mówi trzynastoletnia Inga.
Jej siostra, jedenastoletnia
Marta dodaje: - Gdy s³ucha-
³am o dzieciach w Afryce, któ-
re mieszkaj¹ na ulicy, to po-
myœla³am, ¿e oni nawet nie
wiedz¹, co to znaczy byæ sy-
tym i kochanym. Nikt na nich
nie czeka, nikt nie têskni i wte-
dy pomyœla³am, ¿e mo¿na i
trzeba im pomóc.  Mateusz: -
Gdy Ojciec Darek opowiada³
mi o dzieciach ulicy w Nairo-
bi, przerazi³a mnie to, ¿e w
XXI wieku, ktoœ jeszcze ¿yje
w takich warunkach niegod-
nych cz³owieka, a tym bar-
dziej niewinnego dziecka.
W³aœnie wtedy postanowi-
³em, ¿e trzeba coœ z tym zro-
biæ i ¿e pomogê tym dzieciom.

Liczymy na gor¹ce serca
Czytelników NGP. Wiêcej in-
formacji na specjalnej stronie
internetowej

www.dzieciulicy.com.pl
Bart³omiej W³odkowski

szczególn¹ satysfakcjê – to by³a
tak naprawdê jedyna nagroda,
która mnie spotka³a za pracê
w³o¿on¹ w powstanie warszaw-
skiego zak³adu.

Co do prawa to pojawi³y siê
nowe przepisy. Zaostrzono kry-
teria prowadzenia procesu spa-
lania, zajêto siê problemem
wspó³spalania i tak zwanych
paliw alternatywnych. Zaczê³a
siê dyskusja na temat tego co
mo¿na, a czego nie powinno
siê sk³adowaæ. Sk³adaliœmy
wraz z kolegami z ca³ej Polski
wizyty w Ministerstwie Gospo-
darki i w Ministerstwie Œrodo-
wiska uczestnicz¹c w naradach
poœwiêconych przygotowywa-
niu nowych rozporz¹dzeñ. Wie-
le uda³o siê naprawiæ. Wiele
jest jeszcze do zrobienia, by
polska gospodarka odpadami
mog³a siê równaæ z tymi wio-
d¹cymi, gdzie nic siê nie mar-
nuje, gdzie œwiadomoœæ spo³e-
czeñstwa wspomaga rozwi¹za-
nia stosowane w gospodarce.

Wtedy na pewno bêdzie siê
nam  wszystkim lepiej ¿y³o.

29 lipca 2005 roku Prezydent
podpisa³ now¹ ustawê o odpa-
dach, która byæ mo¿e zapobie-
gnie dalszym kradzie¿om kabli,
w³azów do kana³ów, rozmonto-
wywaniu konstrukcji s³upów wy-
sokiego napiêcia, a nawet szyn.
Niszczone bramy i furtki oraz
ogrodzenia przestan¹ byæ
zmor¹ w³aœcicieli prywatnych
posesji. Wreszcie wprowadzo-
no obowi¹zek œcis³ego ewiden-
cjonowania dostarczanego z³o-
mu wraz z odnotowywaniem

Ÿród³a pochodzenia - danych
dostawcy. Wprowadzony zosta³
tak¿e ustawowy nakaz uniesz-
kodliwiania odpadów komunal-
nych nie segregowanych na te-
renie województwa, w którym
odpady powsta³y. Wydaj¹cy ze-
zwolenie na prowadzenie dzia-
³alnoœci w zakresie zbierania
odpadów i ich unieszkodliwia-
nia prezydent miasta, burmistrz
b¹dŸ wójt okreœliæ mo¿e sposób
unieszkodliwiania odpadów.
Utrzymana zosta³a zasada obo-
wi¹zku przeprowadzenia refe-
rendum wœród mieszkañców i
uzyskania akceptacji mieszkañ-
ców na przejêcie us³ug utrzy-
mania czystoœci przez gminê.
Na ile nowe rozwi¹zania zasty-
muluj¹ rynek przetwórczy odpa-
dów poka¿e czas. Czy znikn¹
nielegalne œmietniska w la-
sach? Obawiam siê, ¿e nie. Tu
nie pomog¹ ¿adne kary, restryk-
cje. Potrzebne s¹ rozwi¹zania
powoduj¹ce, ¿e nikomu nie bê-
dzie siê op³aca³o w³asnych
œmieci podrzucaæ do lasu.

Jacek Kaznowski

Szkolenie przed powrotem

Dy¿ury radcy prawnego
Rada Sto³eczna Stronnictwa Demokratycznego zorganizo-
wa³a dy¿ury radcy prawnego, który bezp³atnie bêdzie udzie-
la³ porad wszystkim zainteresowanym.
Dy¿ury bêd¹ pe³nione w ka¿dy wtorek w godzinach 14 do
16 w budynku SD w Warszawie przy ul. Chmielnej 9.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Janusz Ostrowski Przewodnicz¹cy RS SD
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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
KOREPETYCJE j. angielski,
studentka lingwistyki stoso-
wanej, certyfikat (FCE). Mo¿-
liwoœæ dojazdu. 0606-727-565
KOREPETYCJE j. niemiecki,
student, certyfikaty (ZD,
ZMP). Mo¿liwoœæ dojazdu.
0508-844-059
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA i niemiecki
0500-784-627
NAUCZYCIELKA matema-
tyki udziela korepetycji
889-73-54, 0606-724-885
NIEMIECKI dzieci i m³odzie¿,
0507-049-803
ROSYJSKI, ukraiñski filo-
log 0695-338-442

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
A pranie dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki u klienta i w
pralni, profesjonalnie, eko-
œrodki 022 619-40-13,
0502-928-147
ABY hydraulik, remonty, in-
stalacje 0507-302-734
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
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.

DAM PRACÊ
FIRMA Sevroll-Bis zatrudni
pilarza p³yt meblowych,
szklarza do produkcji drzwi,
022 679-29-19, 0601-991-485

SZUKAM PRACY
STUDENTKA, opieka nad
dzieæmi (4-12 lat) godziny
poranne 0606-727-565

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny,
imprezy okolicznoœciowe.
Tanio. Obiady domowe dla
firm. Zamówienia œwi¹teczne.
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 ksiêgozbiory
0501-285-268

SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta sprzedam, 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
SPRZEDAM lub wydzier¿a-
wiê pawilon handlowy nr 25
na Bazarku Bródnowskim ul.
Kondratowicza 4, 0606-204-319
WYNAJMÊ 2 pok. Tarchomin
0606-713-111
ZAMIENIÊ 29 m2 hipoteczne
na 40-50 m2 zad³u¿one, do
remontu 0604-849-463

ODDAM
Do oddania 7-8 miesiêczny
kocurek z bia³ymi ozdobnika-
mi z gwarancj¹ sterylizacji
022 619-73-69

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

WESELA, KOMUNIE,

PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654

O Dobrej Wró¿ce–Uzdrowicielce z Pragi
Przywiód³ mnie tu tajemni-

czy przypadek.... ale poniewa¿
wszyscy wiemy, ¿e przypad-
ków nie ma, to  mo¿e lepiej za-
cznê tak:

Przywia³ mnie tu dobry wiatr...
Na Kijowskiej okropny korek,

ale ktoœ za mn¹ niecierpliwe tr¹-
bi  - cholera – przecie¿ nie mogê
siê ruszyæ!. Odwracam siê,
¿eby zobaczyæ komu tak
œpieszno. Trrrach....no i teraz
naprawdê nie mogê siê ruszyæ.
Krêgos³up? Korzonki? Lumba-
go? Diabli wiedz¹! Potê¿ny wy-
si³ek woli... ¿eby znów obj¹æ
kierownicê i ¿eby st¹d uciec.
Targowa – ale œcisk! Gdzie tu
najbli¿szy zjazd? Mo¿e jakaœ

wolna brama? Jest. Kierownica
w prawo.... ufffff! Co teraz? Co
dalej? Ból w plecach taki, ¿e
choæ wokó³ ciemno - wszystkie
œwieczki mi siê pal¹, wiêc wi-
dzê przed mask¹ auta szyld
DAR – gabinet masa¿u.  Chry-
ste! Tu, w œrodku Pragi, w tej
starej kamienicy?! Ten dar - to
nie mo¿e byæ nic innego, jak...
– myœlê sobie – ale gramolê siê
– przecie¿ wszystko jedno w
koñcu, kto mnie po plecach po-
klepie – byle skutecznie. Bra-
ma straszy, podwórze przera¿a,
oficyna ma³o goœcinna. I jesz-
cze trzeba zejœæ do piwnicy. Co
ja tu robiê? Uuu...ale boli.

Jednak za drzwiami zacz¹³ siê
inny œwiat. Wnêtrze, jak na gabi-
net, skromne – jednak bardzo
zadbane, przytulne i dziwnie przy-
ci¹gaj¹ce – mo¿e to robi ciep³e
oœwietlenie, a mo¿e zapach ka-
dzid³a lub spokojna muzyka w tle.

I wita mnie dobra wró¿ka.
Dobra jest z pewnoœci¹ – bo
siê szczerze uœmiecha i, kiwa-
j¹c g³ow¹ nad moim krêgos³u-
pem (jeszcze nic nie mówi-
³am!!!!) zapewnia, ¿e wszyst-
ko bêdzie dobrze; a wró¿ka?
– no có¿ ... Sadza mnie na
krzese³ku i staje za mn¹. Chy-
ba przesuwa d³onie wzd³u¿

W zwi¹zku z licznymi telefonami od naszych czytelników,
ponownie zamieszczamy list o gabinecie „DAR”

moich ¿eber, ale bardziej wy-
czuwam to intuicyjnie ni¿ czu-
jê fizycznie. Jakiœ delikatny
wiaterek, subtelne muskanie –
trochê sennie, ale przyjemnie.
Czasem jakby dreszcz prze-
biega mi przez  krêgos³up, a
czasem zdaje mi siê, ¿e to gro-
chem ktoœ w krêgos³up rzuca.
Dziwne. Po kwadransie dobra
wró¿ka pyta: no i jak? Jak? –
odpowiadam i sprawdzam ko-
³ysz¹c siê delikatnie raz lewo
raz w prawo – nie boli – prze-
chylam siê mocniej – napraw-
dê nie boli – w ogóle!

Maria jest najprawdziwsz¹
dobr¹ wró¿k¹. Nie tylko potrafi
paroma ruchami zdj¹æ z cz³owie-
ka przykry ból, ale równie¿ potra-
fi pokrzepiæ i wzmocniæ. Jest le-
karzem cia³a i duszy. Zazwyczaj
uœmiechniêta, pe³na optymizmu
i radoœci ¿ycia, czasem bywa za-
dumana i refleksyjna.  Niezale¿-
nie od chwili – gotowa nieœæ po-
moc.... skuteczn¹ pomoc.

Wiem o tym ja – od tamtego
pamiêtnego listopada 2 lata
temu – i wszyscy moi przyja-
ciele. Ci, którzy przychodz¹ do
Marii z problemem, wychodz¹
- bez niego, albo przynajmniej
bez znacznej jego czêœci. I
wracaj¹ – z nastêpnym.

Czasem na zlikwidowanie
powa¿nego problemu zdro-

wotnego potrzeba kilku wizyt,
a nawet kilkunastu. Maria o
tym uprzedza. Czego oczeku-
je w zamian?- wspó³pracy – a
wiêc przestrzegania zaleceñ,
punktualnoœci i dobrej ufnoœæ
w powodzenie terapii. Resztê
za³atwia Ona, Dobra Energia i
Wiara, która podobno góry
przenosi... I jest to prawda

Centrum Zdrowia i Urody

„DAR” ul.Targowa 36,

tel. 670-07-29,

0-501-191-752

Pozdrawiam Anna

Jestem trzydziestoletnim
mieszkañcem osiedla Zacisze w
dzielnicy Targówek. Zacisze bar-
dzo siê zmienia na lepsze. Coraz
wiêcej ulic jest wyasfaltowanych,
rozwija siê sieæ kanalizacji. Jest
jedno „ale”. Kiedy by³em ma³y
wraz z innymi dzieæmi czêsto spê-
dza³em wolny czas na jednym z
kilku zaciszañskich placów za-

Niemal ka¿dy  tekst prezen-
tuj¹cy Bia³o³êkê w liczbach
wywo³uje ¿ywe reakcje, co
bardzo nas cieszy. Tej czêœci
stolicy przybywa fanów. Jeden
z Czytelników zwróci³ uwagê
na b³¹d, który wkrad³ siê do
ostatniego odcinka cyklu.
Rzeczywiœcie Wytwórnia Me-
bli Artystycznych przenios³a
produkcjê do T³uszcza. W bu-
dynku przy Modliñskiej mieœci
siê jedynie administracja i biu-
ro handlowe. Dziêkujemy za
tê i wszystkie inne uwagi do
cyklu.      El¿bieta Gutowska

Bia³o³êka w liczbach -
komentarze Czytelników

baw. Niestety do dziœ nie prze-
trwa³ ¿aden z nich. W miejscach,
gdzie wspinaliœmy siê po drabin-
kach, huœtaliœmy siê, stoj¹ domy.
Dzieci z Zacisza, w przeciwieñ-
stwie do swoich rówieœników z
Bródna czy Targówka, nie maj¹
miejsc do wspólnej zabawy.

Od ponad pó³ roku zabie-
gam w Urzêdzie Dzielnicy Tar-
gówek o zlokalizowanie na te-
renie Zacisza ogólnodostêp-
nego, spe³niaj¹cego normy
bezpieczeñstwa placu zabaw
dla dzieci. Pocz¹tkowo spo-
tka³em siê z odpowiedzi¹, ¿e
miasto nie posiada na tym te-
renie placów. Kiedy wskaza-
³em na taki przyk³adowy plac,
który jest zewidencjonowany
jako w³asnoœæ miasta, uzyska-
³em odpowiedŸ wymijaj¹c¹. Z
czasem dowiedzia³em siê, ¿e
miasto posiada grunty na Za-
ciszu, ale s¹ one przewidzia-
ne do sprzeda¿y. Z punktu wi-
dzenia urzêdników to rzeczy-
wiœcie najwygodniejsze roz-
wi¹zanie – sprzedaæ i mieæ
problem z g³owy.

Rozpocz¹³em zbieranie
podpisów pod apelem do
w³adz dzielnicy w sprawie pal-
cu zabaw. Spotykam siê z
¿yczliwoœci¹ mieszkañców.
Czêsto s³yszê od m³odych
matek, ¿e nie maj¹, gdzie
pójœæ z dzieckiem. Wiele osób
wspomina place zabaw sprzed
lat. Mo¿e pod wp³ywem tej ak-
cji w³adze dzielnicy, dbaj¹c o
jej rozwój, podejm¹ dzia³ania
tak¿e na rzecz zaspokajania
zbiorowych potrzeb mieszkañ-
ców zwi¹zanych z rekreacj¹.

Jeœli któryœ z zaciszañskich
czytelników „Nowej Gazety
Praskiej” zechcia³by mnie wes-
przeæ, proszê o kontakt – tel.
501 285 268, e-mail: galazka-
@wp.pl. Bêdê wdziêczny za
ka¿d¹ pomoc.
Z szacunkiem Marcin Ga³¹zka

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

Alergie a zwierzêta (4)

Tym razem chcê Pañstwu
przybli¿yæ trzeci typ alergii.

Warto wyobraziæ sobie ma-
lutk¹ cz¹stkê przeciwcia³a z³¹-
czon¹ w œmiertelnym uœcisku
z antygenem. Mimo ¿e taka
adoracja jest ma³ych rozmia-
rów, to w iloœci si³a. Wa¿nym
wrêcz podstawowym aspek-
tem charakteryzuj¹cym III typ
alergii jest nadmiar przeciwcia³
w stosunku do antygenów.
Dzieje siê tak, gdy organizm
poddawany jest d³ugiemu
dzia³aniu antygenów lub obec-
noœæ antygenów nawraca.
Praktycznie wtedy, gdy klinicz-
nie mamy do czynienia z dzia-
³aniem surowic. Dajmy na to
przeciw uk¹szeniom ¿mij lub
powracaj¹cymi infekcjami np.
górnych dróg oddechowych.
Wiele osób, maj¹cych zw³asz-
cza m³ode zwierzaki mia³o do
czynienia z leczeniem np. no-
sówki poprzez podanie suro-
wicy. Skuteczne dzia³anie su-
rowic to okres co najmniej
dwóch tygodni. W tym okresie
powstaje coraz to pokaŸniej-
sza pula przeciwcia³ skierowa-
na przeciwko nadmiarze cz¹-
stek surowicy. Dochodzi do po-
wstania znanych ju¿ Wam
kompleksów antygen-przeciw-
cia³o. Wraz czynnikami krwi
dochodzi do uszkodzenia na-
czyñ krwionoœnych. Choroba
posurowicza wystêpuje nagle
w postaci wysypek skórnych i
powoli ustêpuje.

W przypadkach nawrotowe-
go pojawiania siê antygenu
mam na myœli nawrotowe an-
giny. Sytuacja immunologicz-
na ma siê wówczas tak. Po kil-
ku zaka¿eniach gard³a i mig-
da³ów gronkowcami organizm
wytwarza armiê przeciwcia³
przeciwko bakteriom. Po ja-
kimœ czasie kolejna infekcja
powoduje szybkie ju¿ usuniê-
cie bakterii przez przeciwcia-
³a, ale... bezrobotna armia
chce walczyæ dalej. Szuka po
ca³ym ciele wrogów lub cze-
goœ, co wroga przypomina. I
znajduje, bowiem wygl¹d im-
munologiczny gronkowców i

paciorkowców jest dla naszych
„obroñców” podobny do wygl¹-
du nerek, stawów i zastawek
serca. Dlatego w kilka tygodni
po wyleczonej kolejnej anginie
mo¿e pojawiaæ siê zapalenie
nerek, stawów i serca. Niby nie
wiadomo sk¹d, ale ju¿ teraz
wiadomo. Zatem praktyczna

rada. Po przewlek³ych lub na-
wrotowych chorobach uk³adu
oddechowego w kilka tygodni
po zakoñczeniu leczenia pod-
stawowego, warto przeprowa-
dziæ rutynow¹ analizê moczu.
Wprawny lekarz rozpozna uta-
jon¹ na razie chorobê i st³umi
bunt bezrobotnych limfocytów.

Plac zabaw dla Zacisza

By³em zdziwiony jak przeczyta³em o protestach
przeciwko budowie supermarketu „Lidl”. Moje

kole¿anki mieszkaj¹ce na Tarchominie s¹ zachwycone, ¿e bêd¹
mog³y robiæ zakupy za korzystne ceny. Protestuj¹ pewnie oko-
liczni kupcy bo bêd¹ musieli obni¿yæ wysokie mar¿e. Stylistyk¹
mo¿e niezbyt pasuje do okolicznych osiedli, ale nie dlatego, ¿e
architektura Tarchomina jest taka piêkna.

Obecnie Tarchomin przypomina mi osiedla-molochy z lat sie-
demdziesi¹tych z t¹ ró¿nic¹, ¿e tamte osiedla by³y lepiej roz-
planowane i mia³y wiêcej zieleni. Chyba, ¿e nazwa dzielnicy-
Bia³o³êka zobowi¹zuje projektantów do nawi¹zania stylistyk¹
do Zak³adu Karnego przy ulicy Ciupagi. Jedno z osiedli przy
Œwiatowida jest zwane przez mieszkañców „Alcatraz”. Nowe
osiedla s¹ coraz bardziej koszmarne, trudno tego nie zauwa-
¿yæ je¿eli ktoœ ma choæ trochê wyczucia estetyki. Proponujê
nowe nazwy osiedli „Wyciête akacje”, „D¹brówka betonowa”,
„Pod wyciêtymi dêbami”, „Dêbowy park tu by³”, „Zabudowane
ustronie wiœlane”, „Przy parku (sztywnych)”. Ludziom, którzy
chc¹ aby na Tarchominie by³o wiecej parków powiem, ¿e nie
maj¹ na co liczyæ. Przewa¿a rachunek ekonomiczny. Park jest
to miejsce, które nie przynosi Dzielnicy dochodów a trzeba go
jeszcze pilnowaæ i sprz¹taæ. W przypadku osiedla jest inna
sytuacja. Jak inwestor kupi dzia³kê to zap³aci pieni¹dze i jesz-
cze sam zagospodaruje teren. Sprowadzi siê du¿o ludzi - wiê-
cej mieszkañców - wiêcej pieniêdzy dla Dzielnicy z bud¿etu
Warszawy. Inwestor stara siê upchn¹æ jak najwiêcej mieszkañ
na dzia³ce, to co zostanie wy³o¿y kostk¹ brukow¹, któr¹ siê
³atwo sprz¹ta. Kiepsk¹ infrastrukturê Dzielnicy, korki i brak zie-
leni rekompensuje niska cena mieszkania, tym bardziej ¿e w
reklamach wszystkie osiedla s¹ otoczone zieleni¹, po³o¿ne
blisko centrum, blisko szko³y i sklepu, z dobrym dojazdem.

Pozdrawiam Adam W¹tkowski

Za „Lidlem”
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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

Spo³ecznoœæ Chrzeœcijañska Pó³noc

zaprasza na

UROCZYSTE
NABO¯EÑSTWO
WIELKOPI¥TKOWE

Teatr Rampa

ul. Ko³owa 20

14 kwietnia 2006

godz. 19.00

wstêp wolny

Informacja: tel. 022 498 54 08

Z wykonania wydatków bur-
mistrza Sosnowskiego rozliczy-
³em w poprzednim numerze
NGP, dziœ postaram siê omówiæ
wydatki miasta, a tak¿e doko-
nania pó³nocnopraskich s¹sia-
dów na tle Pragi Pó³noc.

Warszawa

Ogó³em pan prezydent prze-
widywa³ wydatkowanie w roku
2005 ponad 8,2 miliarda z³o-
tych, z czego na same p³ace
(w tym tak¿e ca³ej armii urzêd-
ników) ponad 2 miliardy. To
prawie 25% wydatków miasta.
O prawie 500 milionów z³otych
mniej, bo tylko 1,5 miliarda z³o-
tych pan prezydent zamierza³
wydaæ na inwestycje w War-
szawie.

Przyjrzyjmy siê realizacji
tych zamierzeñ (Tabela nr 1).

Bud¿et zosta³ zrealizowany
fatalnie. Ogó³em nie wydatko-
wano prawie 800 milionów z³o-
tych, z czego na inwestycje
ponad 400 milionów. Jedyn¹
pozycja dobrze zrealizowan¹
ze wskaŸnikiem ponad 98% s¹
p³ace, bo na tych wydatkach
pan prezydent nie oszczêdza³.
G³oœnym echem odbija³y siê w
roku ubieg³ym wielotysiêczne
premie i nagrody dla kadry kie-
rowniczej urzêdu miasta, bur-
mistrzów dzielnic i dyrektorów
miejskich jednostek organiza-
cyjnych. Poleg³y wa¿ne zada-
nia inwestycyjne jak budowa
metra, na które Warszawa nie
by³a w stanie skonsumowaæ
œrodków z kontraktu wojewódz-
kiego, mozolnie posuwa siê bu-
dowa Trasy Siekierkowskiej,
nie wspomnê o inwestycjach
drogowych, jak przebudowa
Górczewskiej. Nie dziwiê siê
s¹siadowi ze strony Maækowi

Bia³eckiemu, ¿e chce sporz¹-
dziæ bilans strat Warszawy za
panowania jaœnie pana prezy-
denta.

By³y prezydent Warszawy
Lech Kaczyñski jest wielkim
nieobecnym tych rozwa¿añ,
bowiem czujnie zmieni³ posadê,
a wraz z nim odeszli wszyscy
wiceprezydenci no i odpowie-
dzialnych brak. Na placu boju
pozostawiono osobê pe³ni¹c¹
obowi¹zki prezydenta pana
Kochalskiego, by³ego dyrekto-
ra Biura Zamówieñ Publicz-
nych, w znacz¹cym stopniu tak-
¿e odpowiedzialnego za ca³¹
sytuacjê. W moim przeœwiad-
czeniu to typowy kozio³ ofiarny,
bo na dodatek nie cz³onek PiS
i na pewno nie kandydat tej par-
tii w najbli¿szych wyborach sa-
morz¹dowych na urz¹d prezy-
denta miasta..

Dzielnice

Czêœci¹ bud¿etu miasta s¹
dzielnicowe za³¹czniki. Przypo-
mnê podstawowe parametry
dla planu wydatków dla Pragi
Pó³noc, Targówka i Bia³o³êki na
2005 rok (Tabela nr 2).

Jak wygl¹da realizacja dziel-
nicowych za³¹czników po zmia-
nach, które zachodzi³y w ca³ym
2005 roku? Przypomnê, ¿e tylko
na Pradze Pó³noc by³o siedem
korekt bud¿etu (Tabela nr 3).

Nadal widaæ wysokie nak³ady
na wydatki maj¹tkowe. Mimo nie-
wydatkowania w tym roku oko³o
7 milionów na inwestycje i tak
stanowi¹ one prawie 20 % bu-
d¿etu (Tabela nr 4).

Bud¿ety Pragi Pó³noc i Tar-
gówka w wartoœciach bez-
wzglêdnych s¹ praktycznie ta-
kie same, ale jak¿e znacz¹ce
ró¿nice widaæ w poziomie reali-

zacji wydatków ogólnych i inwe-
stycyjnych oraz iloœci realizowa-
nych zadañ (Tabela nr 5).

Z tabel wynika ni mniej ni wiê-
cej, ¿e na Pradze Pó³noc inwe-
stycje by³y i s¹ piêt¹ Achille-
sow¹. Zaanga¿owano w nie nie-
spe³na 5% wydatków ogólnych,
podczas gdy na Bia³o³êce pra-
wie 20%, a na Targówku blisko
13%. Najni¿sza jest ze wszyst-
kich analizowanych dzielnic
iloœæ zadañ inwestycyjnych i naj-
ni¿sze ich zaawansowanie.
Mo¿na po porównaniu wydat-
ków inwestycyjnych postawiæ
tezê, ¿e Targówek w ubieg³ym
roku rozwija³ siê trzy razy szyb-
ciej, a Bia³o³êka ponad dwukrot-
nie szybciej ni¿ Praga Pó³noc.

Gdyby jeszcze niskie nak³a-
dy inwestycyjne na Pradze by³y
rekompensowane du¿ymi wy-
datkami na remonty zdekapita-
lizowanych budynków, to zmie-
nia³oby obraz bud¿etu i wydat-
ków. Tak jednak nie jest.

W felietonie z pocz¹tku roku,
oceniaj¹c plany bud¿etowe na
2005 rok pisa³em „Mimo to za-
mierzenia inwestycyjne jak na
ekipê, która do tej pory niewie-
le na Pradze zrobi³a i tak s¹
doœæ ambitne”.

No i, niestety, nie pomyli³em
siê, na ambitnych planach siê
skoñczy³o.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

W 300 numerze NGP ukaza³ siê mój felieton pt. „Bud¿et roku
wyborczego” - by³ to bowiem rok wyborów prezydenckich i
parlamentarnych. Felieton obejmowa³ miêdzy innymi - oprócz
analizy projektu wydatków miasta sto³ecznego Warszawy -
tak¿e zadania dzielnic: Pragi Pó³noc, Targówka i Bia³o³êki.

Tabela nr 5

Tabela nr 4

Tabela nr 3

Tabela nr 2

Tabela nr 1

Warszawsko - praskie bilanse

Firmie Procter & Gamble
prezent wart 50 mln z³ zrobi³
burmistrz Targówka. Dziêki
utworzeniu tzw. specjalnej
strefy ekonomicznej przy uli-
cy Zabranieckiej firma uniknie
zap³acenia podatków w takiej
w³aœnie kwocie. Uwa¿am to za
absolutny skandal. Instytucja
„specjalnej strefy ekonomicz-
nej” mia³a s³u¿yæ przyci¹gniê-
ciu inwestorów do miejscowo-
œci maj¹cych k³opoty z ryn-
kiem pracy. Jak to siê ma do
Warszawy, w której inwesto-
rów jest najwiêcej w Polsce?

W dodatku, firmy Procter &
Gamble w ogóle nie trzeba

przyci¹gaæ, gdy¿ jest obecna
na Targówku od kilkunastu lat.
Jej fabryka, zbudowana za
140 milionów dolarów, istnie-
je przy Zabranieckiej od 1994
roku. Teraz chodzi tylko o roz-
budowê wart¹ 50 milionów
dolarów i o to, ¿eby firma nie
zap³aci³a od tego podatku. Na
sesji Targówka burmistrz
Gronkiewicz tak zagalopowa³
siê w poparciu ulg podatko-
wych dla firmy, ¿e wprowadzi³
w b³¹d radnych podaj¹c licz-
by dotycz¹ce tej inwestycji.

Nie wiadomo, komu i jaki
zrobi³y prezent w³adze miasta
uchwalaj¹c plan zagospoda-

rowania Saskiej Kêpy. Na se-
sji Rady Warszawy, na której
plan by³ uchwalany, zjawili siê
t³umnie mieszkañcy protestu-
j¹cy przeciwko maj¹cej prze-
biegaæ obrze¿ami Parku Ska-
ryszewskiego ma³ej obwodni-
cy warszawskiej, zwanej na
tym odcinku Alej¹ Tysi¹clecia.
Byli mile zaskoczeni, gdy oka-
za³o siê, ¿e w prezentowanym
planie obwodnicy nie ma.
Urzêdnicy miejscy wyjaœniali z
dum¹, ¿e z budowy Alei Ty-
si¹clecia miasto rezygnuje.
Warto jednak przypomnieæ, ¿e
nigdy jej w projekcie planu
zagospodarowania Saskiej
Kêpy nie by³o, gdy¿... plan nie
obejmuje obszaru jej ewentu-
alnego przebiegu. Dlaczego w
takim razie Lech Kaczyñski
odwlek³ uchwalenie planu o
trzy i pó³ roku? Plan przeszed³
procedurê wy³o¿enia w paŸ-
dzierniku 2002 roku i móg³ od
dawna obowi¹zywaæ, zapo-
biegaj¹c powstaniu wielu in-
westycji psuj¹cych atmosferê
Saskiej Kêpy.

Sam sobie zrobi³ prezent
burmistrz Œródmieœcia. W tym
roku przeprowadzi remont
swojego urzêdu. Nic to, ¿e w
2002 r. odby³a siê gruntowna
przebudowa urzêdu, która
kosztowa³a 13 mln z³, i ¿e w
dwa lata póŸniej poprawiono
j¹ kosztem 1 mln z³. Tegorocz-
ny remont za 8 mln z³ obejmie
budowê nowego zadaszenia
patio oraz odnowienie gabine-
tu burmistrza. Zadaszenie bê-
dzie, jak twierdzi burmistrz,
„szklan¹ kopu³¹ w stylu Z³o-
tych Tarasów” a gabinet bur-
mistrza zostanie poszerzony o
kilkadziesi¹t metrów kwadra-
towych.

¯yczê Pañstwu jak najwiê-
cej prezentów, byle nie od ta-
kiego zaj¹czka.

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

(Platforma Obywatelska RP)

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Zaj¹czki
Na Wielkanoc dajemy sobie prezenty. Dzieciom mówi-

my, ¿e przynosi je zaj¹czek. Ale my wiemy, kto to.

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
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W kategorii „Przedszkolaki i
klasy 0” III nagrodê otrzyma³
zespó³ „Smerfy” z przedszkola
nr 123 za przedstawienie
„Czerwony kapturek”; II – „Le-
œne ludki” z przedszkola 103,
równie¿ za „Czerwonego kap-
turka”, z wyró¿nieniem dla Zu-
zanny Makowieckiej, Martyny
Siewierskiej i Kuby Szymañ-
skiego; I – „Teletubisie” z przed-
szkola 156 za przedstawienie
„Dobra to chatka, co w niej
mieszka matka”, z wyró¿nie-
niem dla Ró¿y Kaliszkiewicz.
Ponadto, wyró¿nienie otrzyma³
Wiktor Wiœniewski z zespo³u
„Kropeczki” z SP 114.

Dwa równorzêdne III miejsca
w kategorii „Dzieci m³odsze kl.
I-III” jury przyzna³o zespo³om:
„Kolorowe kropeczki” z SP 298
za „Calineczkê”, z wyró¿nie-
niem dla wykonawczyni roli ty-
tu³owej, Karoliny Wiœniewskiej
oraz „•róde³ko” z SP 275 za
„Krzesiwo”, z wyró¿nieniem dla
Pauliny Celmerowskiej. II miej-
sce w tej kategorii przypad³o ze-
spo³owi „Pinokio” z SP 28 za
„Bajkê o kocie w butach”, z  wy-
ró¿nieniami za kreacje aktor-
skie dla Daniela Wojciuka i Mi-
cha³a Wuczkowskiego (rycerze)
oraz Kingi Guf (ksiê¿niczka).
Ponadto, za najlepsz¹ rolê pod-
czas konkursu wyró¿niono
Agnieszkê Doczyñsk¹ z SP 52
z zespo³u „Pche³ki” za rolê
Pch³y Szachrajki, a za  szcze-
góln¹ grê aktorsk¹ – Patryka
JóŸwika jako chuligana w
przedstawieniu „Nasze podwór-
ko” (zespó³ „IIIc” z SP 114).

W kategorii „Dzieci starsze,
kl. IV – VI” zespó³ „Chochlik”
z SP 28, za przedstawienie
„Zaczarowany kamieñ” otrzy-
ma³ II nagrodê,  zespó³ „Jê-

330 dzieci i m³odzie¿y z 5 przedszkoli 6 szkó³ podstawo-
wych, 4 gimnazjów i 1 liceum uczestniczy³o w XII edycji
Miêdzyszkolnego Konkursu Zespo³ów Teatralnych im. Pio-
tra Grabowskiego „Maska”. Efekt wspólnej pracy nauczy-
cieli, wykonawców, rodziców i dyrektorów placówek oœwia-
towych oceni³o jury, któremu przewodniczy³a Jolanta Sta-
rowicz-Grabowska.

drzejowe zakamarki” z SP 114
za „Krótk¹ rozprawê miêdzy
dwiema grupami o sprzecz-
nych interesach” – I nagrodê;
wyró¿nienie za szczególn¹
kreacjê aktorsk¹ Weronika
Kowalczyk.

Wœród wykonawców z klas
gimnazjalnych i licealnych III
miejsce jury przyzna³o kabare-
towi „Osmolona gêœ” z XLVI
LO za przedstawienie „Sztuka
o ma³o co teatralna”, z wyró¿-
nieniem za grê aktorsk¹ dla
Jakuba Gajewskiego (Królew-
na); II – Zespo³owi „Persefona”
z Gim. 144 za „Szeherezadê,
czyli disco polo live” z wyró¿-

nieniem aktorskim Pauliny Ko-
walskiej (¯aneta) i Mateusza
Konopki (Mongo³). Zespó³ „Pi-
nezka” z Gim. 142, za „Zemstê
królowej” otrzyma³ I miejsce
oraz nagrodê Grand Prix, a wy-
konawcy: £ukasz Jakubowski
(Karol Florentyñczyk), Domini-
ka Kaska (Katarzyna Medycej-
ska) i Maciej Janu³a (Kapitan
Petardników), Konrad Soko-
³owski (Faworyt Pieszczoszek)

i Marta Miêtek (kot) – wyró¿-
nienia za kreacje aktorskie.
Równie¿ za kreacje aktorskie
jury wyró¿ni³o: Mateusza Ro-
kickiego (prezenter) i Micha³a
Szwajê (Kirkor) w przedstawie-
niu „Powtórka z lekturki Balla-
dyna” zespo³u „Bêdzie dobrze”
z Gim. 145 oraz Weronikê Wy-
szomirsk¹ z zespo³u „2J” z
Gim. 143 w przedstawieniu
„Brama – Sierpieñ 80”.

Nagrodê Grand Prix jury
przyzna³o po raz pierwszy. Wa-
lory „Zemsty  królowej” to ge-
nialny pomys³, scenografia,
piêkne ilustracje muzyczne.
Jolanta Grabowska dodaje:
dzieci œwietnie siê bawi¹ na
scenie. Wkrótce bêd¹ siê mo-
gli o tym przekonaæ uczniowie
macierzystego gimnazjum ze-
spo³u, na zorganizowanym dla
nich przedstawieniu. Przewod-
nicz¹cej jury marzy siê, by
szersza publicznoœæ mog³a
zobaczyæ cztery najwy¿ej oce-
nione spektakle. By³aby to
równie¿ okazja do przekona-
nia siê, jakie postêpy robi¹
dzieci, które po raz kolejny
uczestnicz¹ w konkursie. Cie-
szy nastawienie opiekunów ar-
tystycznych  na udzia³ wiêkszej
grupy, a nawet ca³ej klasy, w
spektaklu. Martwi brak nowych
tekstów do wykorzystania
przez dzieciêce zespo³y i
szkolnych animatorów sztuki
teatralnej, chc¹cych odejœæ od
„Czerwonego kapturka”, „Ca-
lineczki”, „Jasia i Ma³gosi”.

Konkurs „Maska”, wspólnie
z Wydzia³em Oœwiaty i Wy-
chowania Urzêdu Dzielnicy
Targówek, organizuje trady-
cyjnie Dom Kultury „Œwit”.
Dyrektor Jacek Bia³ek podkre-
œla, ¿e teatr mo¿e byæ znako-
mitym narzêdziem wychowa-
nia. Cel wychowawczy pozo-
staje w harmonii z artystycz-
nym, gdy realizuj¹ go szkolne
zespo³y teatralne, w których

uczniowie bior¹ udzia³ dobro-
wolnie; efektem jest widoczna
radoœæ bycia na scenie, a  tak-
¿e integracja œrodowiskowa.
Zdaniem dyrektora, nagrody
nale¿a³oby  przyznaæ wszyst-
kim cz³onkom zespo³ów te-
atralnych i ich opiekunom ar-
tystycznym za kreowanie dzia-
³añ artystycznych na terenie
szkó³. Uznanie nale¿y siê tak-
¿e rodzicom za pomoc w wy-
konaniu dekoracji i kostiumów,
a widzom – za gor¹ce oklaski.

K.

S³owo wolontariusz nie ma
dobrego odpowiednika w jêzy-
ku polskim. Bo trudno go na-
zwaæ wspó³pracownikiem,
skoro za swoj¹ ciê¿k¹ pracê
nie bierze ani grosza. Ba, bywa
i tak, ¿e sam do niej dok³ada.
Nie dostaje biletów, darmo-
wych posi³ków ani rekompen-

saty za urlop. Móg³by spaæ,
ogl¹daæ telewizjê, pograæ na
komputerze, pójœæ z przyjació-
³mi do pubu. Ale ten czas woli
poœwiêciæ na robienie czegoœ
dobrego dla innych. Chocia¿
„poœwiêciæ” te¿ nie jest w³aœci-
wym s³owem.

Jak zatem nazwaæ taki sposób
spêdzenia weekendu? Trzeba
wstaæ rano i z Trachomina jechaæ
dwoma autobusami do Falenicy.
Taki dojazd Marioli Cudnej i Ma-
riuszowi Tauberowi zajmuje
œrednio 2 godziny. Potem w Azy-
lu pod Psim Anio³em wyprowa-
dzaj¹ psy na spacer, karmi¹ je,
sprz¹taj¹ po nich. A pod wieczór
znów dwoma lub trzema œrodka-
mi lokomocji  wracaj¹ do domu.
Trudno siê dziwiæ, ¿e wolontaria-
tem w Polsce zajmuje siê tak nie-
wielki procent ludzi.

Praca w schronisku dla
zwierz¹t jest trudna. Czworo-
nogi, które tu trafiaj¹ s¹ chore,
przera¿one, smutne, agresyw-
ne albo wszystko naraz. Do
ka¿dego z nich trzeba trafiæ w
inny sposób. Nauczyæ czysto-
œci, opanowaæ z³e nawyki, z³a-
godziæ przykre prze¿ycia, spo-
wodowaæ, by znowu zaufa³y
ludziom. Azyl w Falenicy
przyj¹³ zasadê, ¿e oddaje do
adopcji tylko te zwierzaki, któ-
re s¹ ju¿ ucywilizowane. Nie
maj¹  napastliwych odruchów,
umiej¹ chodziæ na smyczy, s³u-
chaj¹ poleceñ. Zasada jest faj-
na, ale za ni¹ kryj¹ siê d³ugie
godziny pracy wolontariuszy.
Trzeba mieæ naprawdê du¿o
odpornoœci zarówno fizycznej,
jak i psychicznej, ¿eby temu
podo³aæ. Dlatego te¿ z 4-oso-
bowej grupy Mariusza Taube-
ra zosta³ on sam.

Czyniæ dobro
Mariusz do Falenicy jeŸdzi od

czterech lat. O dzia³alnoœci azy-
lu dowiedzia³ siê na Dniu Kun-
delka zorganizowanym przez
fundacjê, która opiekuje siê
schroniskiem. Mariola Cudna,
w³aœcicielka myszoskoczków,
rybek i ma³ego, ale zadziorne-
go psa Filipka pomaga w azylu

od roku. Oboje
brali udzia³ w ze-
sz³orocznej zbiór-
ce pieniêdzy, któ-
ra odby³a siê,
przed Bo¿ym Na-
rodzeniem, w Au-
chan na ul. Mo-
dliñskiej. Na Psi
Anio³, razem z in-
nymi wolontariu-
szami, zebrali wte-
dy oko³o 800 z³.

Co jest potrzeb-
ne, ¿eby zostaæ wolontariu-
szem? Chyba jedynie szczegól-
na wra¿liwoœæ na œwiat. Nie
trzeba mieæ nawet ukoñczo-
nych 18 lat. Mariola, jeszcze w
gimnazjum, pomaga³a przy or-
ganizacji olimpiad sportowych

dla niepe³nosprawnych i przy
imprezach sportowych przygo-
towywanych dla dzieci na
Choszczówce. Mariusz nale¿y
do m³odzie¿owego klubu wo-
lontariackiego w Fundacji Œwiat
na Tak i jest dwukrotnym laure-
atem konkursu 8 wspania³ych.

Mariolka uwa¿a, ¿e wszyst-
kie psy i koty w schronisku s¹
wyj¹tkowe. Sama siê dziwi, ¿e
mimo krzywd, jakich dozna³y
od poprzednich w³aœcicieli, po-
trafi¹ jeszcze zaufaæ ludziom.
I cieszyæ siê na ich widok. My-
œli, ¿e do ka¿dego cz³owieka
mo¿na dopasowaæ odpowied-
niego, czworono¿nego przyja-
ciela. Wystarczy przyjechaæ i
przygarn¹æ któregoœ z nich.
Mariusz, gdzie mo¿e reklamu-
je 4-letniego Oziego, bia³ego
w br¹zowe ³aty. To weso³y i
przyjazny piesek znaleziony
przez niego na ulicy.

Wolontariusz to wed³ug
s³ownika wyrazów blisko-
znacznych ochotnik albo spo-
³ecznik. Ale to nie jest w³aœci-
we okreœlenie. Bo wolontariusz
to po prostu dobry cz³owiek.

Ludmi³a Milc

Zdrowych i rodzinnych

Œwi¹t Wielkanocnych

wszystkim Czytelnikom
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