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czynne 9-20

n bezbolesne leczenie
sobota 9-14
n nowoczesna protetyka
n protezy natychmiastowe

atnie

UWAGA!

♦ aparaty ortodontyczne - 450 z³
♦ aparaty sta³e - jeden ³uk ortodontyczny - 1000 z³
♦ promocyjna cena koron porcelanowych - 350 z³

* pe³en zakres us³ug dla doros³ych i dzieci
* nowoczesna ortodoncja
* protetyka - kosmetyczne korony i mosty, protezy bezklamrowe
* implanty
* wizualizacja leczenia - kamery wewn¹trzustne
* smakowe ¿ele znieczulaj¹ce, kolorowe wype³nienia dla dzieci
* rtg na miejscu
K L I M A T Y Z O WA N E P O M I E S Z C Z E N I A !

PERFEKCYJNIE
I NOWOCZENIE

ul. Odkryta 44 wejcie od ul. wiatowida (naprzeciw pêtli Nowodwory)
tel. 889-70-80, 889-70-81
www.perfektdent.pl

W S I E R P N I U B E Z P £ AT N E
K O N S U LTA C J E O RT O D O N T Y C Z N E
Prawie trzy miesi¹ce temu opublikowalimy tekst pt. Po mnie
choæby potop, który niejako zakoñczy³ okres sprawowania w³adzy dyrektorskiej w Szpitalu Praskim przez Barbarê Dzier¿anowsk¹. Tekst ten, który wywo³a³ falê zarówno wyrazów poparcia,
jak i protestów okaza³ siê jednak niepe³ny, zw³aszcza jeli chodzi o iloæ pope³nionych przez by³¹ ju¿ dyrektor b³êdów w zarz¹dzaniu. Jednym z ich
skutków jest tragiczna  i z dnia na dzieñ pogarszaj¹ca siê  sytuacja szpitala.
W³anie o sytuacji szpitala, a tak¿e o bulwersuj¹cych mieszkañców planach likwidacji oddzia³u ginekologii i po³o¿nictwa oraz noworodków mówi nam w kolejnej rozmowie (poprzednia ukaza³a siê w NGP nr 12 pt. Przy otwartej kurtynie) nowy dyrektor szpitala, Andrzej Koronkiewicz

Po mnie choæby potop

Zacznijmy mo¿e od najbardziej teraz nabrzmia³ego
problemu likwidacji oddzia³u ginekologii i po³o¿nictwa
oraz noworodków. Gdy rozmawialimy nieco ponad
miesi¹c temu, dawa³ Pan nadziejê na zmianê decyzji.

- Ró¿ne programy restrukturyzacji by³y zapowiadane od
1998 r. Do ich oceny powo³ywano rozmaite komisje, które
proponowa³y dzia³ania, maj¹ce poprawiæ sytuacjê finansow¹. ¯adna z nich nie przynios³a efektów koñcowych. Osta-

Pra¿anki  na lew¹ stronê Wis³y

Czy ginekologia
i po³o¿nictwo zostan¹
zamkniête?
Obok zamieszczamy rozmowê z dr Andrzejem Koronkiewiczem, od 1 czerwca dyrektorem Szpitala Praskiego, w której
od strony formalno-prawnej wyjania przyczyny planu likwidacji oddzia³u ginekologii, po³o¿nictwa oraz noworodków w
szpitalu. Uzupe³nijmy to o nader interesuj¹ce fakty, wiadcz¹ce m.in. o manipulowaniu danymi, przekazywanymi najpierw starostwu, a obecnie do Biura Polityki Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy.
Pismo o koniecznoci restrukturyzacji przez likwidacjê
oddzia³u po³o¿nictwa, ginekologii i noworodkowego ówczesna dyrektor Barbara Dzier¿anowska z³o¿y³a w obecnym organie za³o¿ycielskim szpitala,
czyli w Biurze Polityki Zdrowotnej 24 kwietnia. Znamienne, ¿e
pisa³a jedynie o stosunkowo niskiej liczbie porodów ( a wiadomo, ¿e dzieci rodzi siê w ca³ym kraju mniej), nie wspominaj¹c w ogóle o oddziale ginekologii, gdzie w ub. roku przeprowadzono ponad 1900 zabiegów i operacji, niejednokrotnie
ratuj¹cych ¿ycie.
Bo wprawdzie ubywa kobiet
rodz¹cych, ale gwa³townie
przybywa kobiet (w ró¿nym
zreszt¹ wieku, niekoniecznie
starych), wymagaj¹cych diagnostyki, leczenia i niejednokrotnie operacji. Warto przy tym
podkreliæ, ¿e wiele kobiet z

ró¿nych dzielnic, nie tylko po
prawej stronie Wis³y, wybiera
ten oddzia³ w³anie tu, w Szpitalu Praskim. Choæ warunki s¹
nieporównywalnie gorsze ni¿
gdzie indziej, rekompensuje je
fachowoæ, opieka i  co naj-

!!

dokoñczenie na str. 3
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tecznie podjêto decyzjê o restrukturyzacji przez likwidacjê
oddzia³u ginekologii, po³o¿nictwa i noworodków. Znalaz³o to
odbicie w kontrakcie z kas¹
chorych, wynegocjowanym w
marcu, a sygnalizowanym
jeszcze w listopadzie ub.r. ,
który przewidywa³ zamkniêcie
oddzia³u we wrzeniu. Dokumenty w tej sprawie zosta³y
z³o¿one w maju br.  zosta³y
zaakceptowane przez Biuro
Polityki Zdrowotnej Urzêdu
m.st. Warszawy (to jak gdyby
dawny wydzia³ zdrowia 
przyp. red.).
Taka decyzja nie by³a
uzgadniana z wojewódzkimi
konsultantami ds. ginekologii i po³o¿nictwa oraz noworodków. Oboje uwa¿aj¹, ¿e
te oddzia³y s¹ tu bardzo potrzebne...
- Z formalno-prawnego
punktu widzenia jest tu pewne
rozejcie siê kompetencji. Do
konsultantów nale¿y nadzór
merytoryczny, ocena jakoci
wiadczeñ zdrowotnych,
ewentualne wyjanianie skomplikowanych przypadków z ich
specjalnoci. Nie maj¹ natomiast takich uprawnieñ jak ordokoñczenie na str. 3

Mieszkañcy,
którzy chc¹ zaprotestowaæ
przeciwko zamierzeniom
zamkniêcia
Oddzia³u
Po³o¿niczo-Ginekologicznego
i Noworodkowego
w Szpitalu Praskim
mog¹ z³o¿yæ swój podpis
w naszej redakcji.

CA£ODOBOWA
ul. wiatowida 47

na Wojnickiej
Pierwszy na Pradze Oddzia³ Mazowieckiego Stowarzyszenia Rodzin i
Przyjació³ Dzieci Uzale¿nionych Powrót z U
powsta³ w grudniu 2002
roku. W lutym br. uda³o
siê pozyskaæ przy ul.
Wojnickiej 2 na Szmulkach lokal, nieodp³atnie
u¿yczony przez pani¹
Cao Thi Que Anh. Za³o¿yciele oddzia³u: Andrzej
Morawski (przewodnicz¹cy zarz¹du) i Danuta
Kubiak (wiceprzewodnicz¹ca) sami odnowili i
urz¹dzili 3 pomieszczenia, w których otwarto
punkt informacyjno-edukacyjno-konsultacyjny.
Teraz codziennie pe³nione s¹ tu dy¿ury.
Zaczêli od dzia³alnoci
informacyjnej i charytatywnej. Pozyskiwane od
sponsorów dary (g³ównie
¿ywnoæ i odzie¿) przekadokoñczenie na str. 2
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damski-mêski
baleyage 60-130 z³
trwa³a 60-100 z³

}

gratis
strzy¿enie
i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell
Wella, Alfa-Parf,

>

akryl/¿el
80 z³
na tipsie
uzupe³nienie - 55 z³
malowanie gratis
manicure, pedicure
zabiegi parafinowe
masa¿ leczniczy - od 30 z³
masa¿ dzieci
SOLARIUM - od 83 gr/min
ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27
0501-772-753
dojazd do Klienta

w
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o
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DEMETER s.c. E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98
ul. Targowa 2 tel. 618-40-50
STOMATOLOGIA DOROLI I DZIECI
protetyka, chirurgia, implanty,
ortodoncja (aparaty ruchome i sta³e), rtg
LEKARZE SPECJALICI,
MEDYCYNA PRACY, ANALIZY, USG, EKG

PROMOCJA W A K A C Y J N A

IMPLANTY niemieckiej firmy TIOLOX - cena promocyjna
n bezp³atnie konsultacje ortodontyczne
n 50% zni¿ki na wybielanie zêbów - najni¿sza cena
w Warszawie

Próba
samorz¹dnoci
20 lipca radni dzielnicy Targówek obradowali bardzo krótko.
Uchwa³y podjêli jednomylnie,
g³osami 17 radnych obecnych
na IX sesji. Tym razem sesja
zwo³ana zosta³a na wniosek
zarz¹du dzielnicy, a obrady prowadzi³ Krzysztof Zalewski, wiceprzewodnicz¹cy rady.
Projekt pierwszej uchwa³y
powsta³ z potrzeby lokalnej  sfi-

nansowania 4 dodatkowych
oddzia³ów przedszkolnych
(adaptacja, wydzielenie nowych
pomieszczeñ) w placówkach
Targówka. Rada pozytywnie
zaopiniowa³a zmianê za³¹cznika dzielnicowego do uchwa³y w
sprawie zmiany bud¿etu Warszawy na rok 2003: zwiêkszenie planu dochodów o kwotê
dokoñczenie na str. 11

PANELE

SK£AD FABRYCZNY
CIENNE

POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny BESAR)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Zapraszamy codziennie 9-17, sobota 9-13

IX sesja Bia³o³êki

Ekologia
i inwestycje

Radni nie bêd¹ ju¿ otrzymywali protoko³ów z sesji.
Egzemplarz do wgl¹du znajdzie siê w Biurze Rady Dziel-

Co dalej z domem
na Kowalczyka?

Kiedy 1 kwietnia tego roku Spó³dzielnia Mieszkaniowa Bródno przejmowa³a od Daewoo FSO budynek przy Kowalczyka 1
nikt siê nie spodziewa³, ¿e zad³u¿enie wynosi a¿ 400 tys. z³.
Sytuacja mieszkañców jest nie do pozazdroszczenia - wysokie czynsze i znacz¹ce zniszczenie substancji mieszkaniowej. Budynek wymaga modernizacji - spe³nia³ bardziej funkcjê hotelu robotniczego ni¿ domu mieszkalnego. Nikt nie dysponuje rodkami na remont. W kosztach musieliby partycypowaæ sami mieszkañcy, ale nie s¹ w stanie wyasygnowaæ
niema³ych kwot na fundusz remontowy, bowiem albo nie maj¹
pracy, albo s¹ zagro¿eni jej utrat¹ na skutek zwolnieñ grupowych w Daewoo FSO.
dokoñczenie na str. 11

nicy. W ten sposób - jak powiedzia³ przewodnicz¹cy Dariusz Ostrowski - pod koniec
kadencji jedno drzewo zostanie oszczêdzone. Radni
przyjêli inicjatywê ze zrozumieniem.
Burmistrz Tadeusz Semetkowski przedstawi³ wieloletni plan inwestycyjny i poprosi³ radnych o wyra¿enie opinii, zastrzegaj¹c, ¿e jest to
plan wstêpny, za ten w³aciwy bêdzie przedstawiony w
padzierniku.
Wytyczne w³adz Warszawy okrelaj¹ poziom wydatków na cele inwestycyjne w
granicach 30 mln z³ i takie te¿
bêd¹ wydatki w obecnym
roku bud¿etowym. Na inwestycje w 2004 i 2005 w³adze
Bia³o³êki wyst¹pi³y do miasta
dokoñczenie na str. 4
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nowa gazeta praska
● Drzwi

antyw³amaniowe

Dierre, Gerda, Stalmet
● Okna PCV i AL
Foris, Rehau,
3 i 5-komorowe
● Drzwi wewnêtrzne
Porta, Interdoor
● Parapety wewnêtrzne
i zewnêtrzne
CENY PRODUCENTA

▲ raty ▲ rabaty
▼ sprzeda¿ ▼ monta¿
transport i obmiar gratis

MAR-MET
Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41
0600-925-147

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

♦ oprawa obrazów
♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien

ul. Brechta 9
(przy pl. Hallera)

tel./fax 619-72-08

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

PRACOWNIA
JUBILERSKA
Marek Winiarek

ul. Jagielloñska 1
tel. 818-00-83
Oferuje ³añcuszki

krzy¿yki
medaliki

oraz kolczyki

Zapraszamy 10-18
w soboty 10-13

Bielizna
dzienna i nocna
50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

body

zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

Musisz wypiæ,
jeste
uzale¿niony!
Chcesz
przestaæ?
Zadzwoñ do nas!
Klub AA
pomo¿e Ci
walczyæ
z na³ogiem

616-05-68

od poniedzia³ku
do pi¹tku
w godz. 16-21
ul. Berezyñska 17

Twarda mi³oæ na Wojnickiej
dokoñczenie ze str. 1

zuj¹ osobom potrzebuj¹cym. Pomogli uzyskaæ dotacje Dzielnicy Praga Pó³noc na kolonie letnie dla
42 dzieci. Po wakacjach,
dla dzieci z rodzin zagro¿onych patologi¹ chc¹ zorganizowaæ ciekawe zajêcia.
Zamiar siê powiedzie, jeli
pomo¿e urz¹d dzielnicy
oraz osoby prywatne i firmy, które zechc¹ przekazaæ nieprzydatny im ju¿
sprzêt: komputery, faks,
odtwarzacze video itp. Bardzo przyda³aby siê lodówka do przechowywania darów ¿ywnociowych.
Na Wojnickiej mo¿na
otrzymaæ materia³y informacyjne na temat narkotyków, we wtorki skorzystaæ z porady psychologa.
Od wrzenia, we rody bêdzie dy¿urowa³ prawnik.
W lipcu zaczê³a dzia³aæ
grupa samopomocowa, dla
osób uzale¿nionych od
narkotyków. Trwaj¹ przygotowania do utworzenia
grupy wsparcia dla rodzin
osób uzale¿nionych od
narkotyków, alkoholu oraz
dotkniêtych przemoc¹ w
rodzinie.
Osoby uzale¿nione mog¹
siê tu spotkaæ zarówno z
pomoc¹ profesjonaln¹ 
grupa psychoterapeutyczna oraz z grup¹ samopomocow¹ NA (Narkomani
Anonimowi)  mówi psycholog El¿bieta Gêbala. 
Jeli trafi do nas osoba bior¹ca narkotyki  otrzyma
adres placówki, gdzie
mo¿e udaæ siê na odtrucie.
Przerwanie ci¹gu narkotykowego to dopiero pocz¹tek procesu zdrowienia,
bez którego niemo¿liwe s¹
dalsze etapy leczenia.
Dzieje siê tak, poniewa¿
uzale¿nienie jest chorob¹
cia³a, duszy i umys³u.
Ka¿da z tych sfer wymaga pomocy i przemiany.
Siêganie po narkotyki
jest czêsto przejawem niezaspokojonych potrzeb,
ucieczki od prze¿ywania
uczuæ, braku konstruktywnych wzorców komunikacji w rodzinie, dostêpnoci do rodków psychoaktywnych i wiele innych
czynników.
Z dowiadczeñ psychologa wynika, ¿e po narkotyki siêgaj¹ ju¿ dzieci 10letnie, a nawet m³odsze,
najczêciej z rodzin tzw.
dysfunkcyjnych tzn. gdzie
wystêpuje alkohol, narkotyki, przemoc s³owna, fizyczna, seksualna itd.
Gdy rodzice sami pij¹ alkohol, nie maj¹ szans na
zauwa¿enie niepokoj¹cych
objawów uzale¿nienia w
zachowaniu dziecka. Sygna³ alarmowy zwykle
w³¹cza siê dopiero wtedy,
gdy pope³nione zostaje
przestêpstwo, np. kradzie¿
dla zdobycia pieniêdzy na
narkotyki.

Na leczenie zg³aszaj¹ siê
osoby, które dowiadczy³y
jakiego kryzysu, siêgnê³y
dna i ponios³y konsekwencje tego, co robi¹. Zdarza
siê, ¿e w imiê le pojêtej
mi³oci rodzina stara siê
uchroniæ osobê uzale¿nion¹ przed konsekwencjami
na³ogu narkotykowego.
Matka, która wzdraga siê
wezwaæ policjê do swego
dziecka handluj¹cego narkotykami, powinna jednak
kierowaæ siê tward¹ mi³oci¹. Musi zrozumieæ, ¿e w

ten sposób chr oni nie
dziecko, lecz jego uzale¿nienie.
S¹ przypadki, ¿e matka
przyprowadza na leczenie
dziecko, które w ogóle nie
jest tym zainteresowane, a
godzi siê na rozmowê z psychologiem, by matka da³a
mu spokój. Osobê uzale¿nion¹ kieruje siê na mityng. Wypowiadaj¹ siê tam
uzale¿nieni, którzy etap zak³amania maj¹ ju¿ za sob¹.
Od nich nowy mo¿e us³yszeæ prawdê o sobie, bez za-

LECZNICA DLA ZWIERZ¥T

Gocieradowska 1

czynne 14-18
sob. 9-11

tel. 678-28-69

specjaloæ rottweilery

chirurgia, interna, prowadzenie rozwoju
m³odych psów, wizyty domowe

k³amania, bez nakazów.
Jest zaskoczony, sk¹d ci ludzie wiedz¹ o nim tak du¿o.
Potem okazuje siê, ¿e oni
du¿o wiedz¹ o chorobie,
która u wszystkich jest podobna i wszystkich doprowadza albo do wiêzienia,
albo do mierci, albo do...
leczenia.
Mityngi s³u¿¹ dzieleniu

siê dowiadczeniem, si³¹ i
nadziej¹ w powr ocie do
zdrowia ludzi uzale¿nionych. Równoczenie potrzebna jest edukacja na temat choroby narkotykowej,
mechanizmów uzale¿nienia
i sposobów radzenia sobie
na co dzieñ z emocjami.
Mityngi oddzia³uj¹ bardziej na sferê duchow¹,
emocjonaln¹; terapia uzdrawia mylenie  podsumowuje El¿bieta Gêbala.
K

Mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy, dotkniêtych chorob¹ narkotykow¹ osobicie lub u kogo z bliskich, a tak¿e sponsorów i wolontariuszy, zainteresowanych pomaganiem blinim 
Praski Oddzia³ Stowarzyszenia Powrót z U zaprasza na ul. Wojnick¹ 2 w poniedzia³ki w
godz.1720, we wtorki i rody 1619, we czwartki 1013, w pi¹tki 1316.
W podanych dniach i godzinach czynny jest telefon 818-18-14.
Z Andrzejem Morawskim mo¿na siê kontaktowaæ pod numerem 0502-704-896,
z Danut¹ Kubiak 0606-920-801.

59 rocznica

Powstanie Warszawskie na Pradze
1 sierpnia 1944 r. jest dat¹
jednego z dziejowych wydarzeñ w czasie zbli¿aj¹cej siê
do koñca II wojny wiatowej,
coraz bardziej zacieraj¹c¹ siê
w pamiêci, gdy¿ wiat bardzo
oddali³ siê od tamtych czasów. ¯yj¹ jeszcze pamiêtaj¹cy tamten czas, którzy byli
jego wiadkami.
Powstanie Warszawskie
by³o czêci¹ akcji Burza przygotowywanej przez w³adze Polskiego Pañstwa Podziemnego i dowództwo Armii
Krajowej ogólnonarodowego
powstania, które mia³o obejmowaæ kolejno tereny przedwojennej Rzeczypospoliej w
miarê przesuwania siê frontu
wschodniego i postêpuj¹cych
wojsk Armii Czerwonej i Wojska Polskiego uformowanego
jako I Dywizja im. Tadeusza
Kociuszki z wywiezionych do
³agrów radzieckich wziêtych
do niewoli ¿o³nierzy Wrzenia
1939 r. i Polaków z by³ych
ziem wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej. Armia Krajowa mia³a odegraæ
swoj¹ rolê uczestnicz¹c w wyzwalaniu ziem polskich spod
niemieckiej okupacji.
Udzia³ Warszawy, która od
pierwszych dni wojny i ca³¹
okupacjê by³a miejscem nieustannej walki o narodowe
przetrwanie i siedzib¹ w³adz
Polskiego Pañstwa Podziemnego oraz dowództwa Armii
Krajowej mia³ byæ znacz¹cy
dla przysz³oci kraju. Zbli¿a³y
siê odg³osy frontu wschodniego a przez Warszawê od strony Pragi ci¹gnê³y rozbite
formacje niemieckie. Oczekiwanie rych³ego wyzwolenia
by³o powszechne. Termin wydawa³ siê bliski. Udzia³ w walce by³ oczywisty i upragniony
za lata poni¿eñ i cierpieñ. Poszczególne obwody ca³ego
okrêgu warszawskiego mia³y
wyznaczon¹ rolê i zadania.
Dotyczy³o to równie¿ Pragi.
Zadania dla Pragi obejmo-

wa³y Obwód XXVI i czêciowo powiat warszawski Obro¿a. Dowódca oddzia³ów praskich AK, pp³k Antoni W³.¯urowski Andrzej otrzyma³ je
na odprawie 27 lipca u komendanta Okrêgu Warszawa
p³k Antoniego Chruciela
Montera. Nale¿a³o zaatakowaæ obiekty przede wszystkim o kluczowym znaczeniu
taktycznym jak: koszary 36
p.p.Legii Akademickiej przy
ul.11 Listopada, dworce i stacje kolejowe, budynek DOKP,
sk³adnicê materia³ów pêdnych, remizy, fabryki, a tak¿e budynki o mniejszym znaczeniu. Nale¿a³o zamkn¹æ
arterie prowadz¹ce do miasta
i usun¹æ podminowania mostów. Rozkaz pisemny dla
XXVI Obwodu wyznaczaj¹cy
godz. W mia³ dopisek zale¿y mi bardzo na zakorkowaniu mostów. Po wejciu
wojsk radzieckich na Pragê
p³k ¯urowski mia³ nawi¹zaæ
kontakt z jej dowództwem w
imieniu Armii Krajowej jako
dowódca wojskowy i gospodarz Pragi. Przewidywano
atak z marszu i walkê na
oko³o 3 dni.
Jednak na Pradze sytuacja
b³yskawicznie siê zmieni³a.
Niemcy grupuj¹ wojska bezporedniego wsparcia tego
odcinka frontu. ci¹gniête s¹
dywizje pancerne i zaprawione w bojach frontowych
zmotoryzowane formacje piechoty. Przy arteriach wylotowych wykonano umocnienia
i ustawiono artyleriê przeciwczo³gow¹. Mosty by³y strze¿one przez gniazda ciê¿kich karabinów i artyleriê przeciwlotnicz¹. Przed fabrykami i znacz¹cymi budynkami sta³y betonowe bunkry ze wietnie
uzbrojon¹ obsad¹. W tej sytuacji oczywiste sta³o siê, ¿e
przewaga si³ niemieckich jest
niewspó³mierna do si³ powstañczych. Poniewa¿ jednak wokó³ granic Pragi zjawi-

³y siê pierwsze radzieckie
wozy bojowe, mo¿na by³o
przypuszczaæ, ¿e uderzenie
jest bliskie i mo¿na dzia³aniami powstañczymi utrudniaæ dzia³ania niemieckie. Zaatakowane zosta³y znacz¹ce
obiekty, niektóre zosta³y opanowane - a wiêc: budynek
DOKP, Centrali Telefonicznej,
mennicy, zajezdnia tramwajowa, rzenia miejska i inne,
niektóre utrzymano. Najciê¿sze walki toczono wokó³ koszar na ul. 11 Listopada, w
okolicach ul. w. Wincentego,
na Pelcowinie i Nowym
Bródnie - straty w ludziach
by³y du¿e.
Gdy rych³o okaza³o siê, ¿e
ataku ze strony Armii Czerwonej nie bêdzie - jej formacje
cofnê³y siê od granic miasta otrzymane zadania s¹ niewykonalne, a zdobyte obiekty
nie do utrzymania, pp³k ¯urowski wyda³ rozkaz - uzgodniony z gen. Monterem - o
zaniechaniu walki, pozostawanie w ukryciu w gotowoci
bojowej i w ³¹cznoci.
Od 10 sierpnia Niemcy zaczêli wyprowadzanie ludnoci
Pragi - przede wszystkim
mê¿czyzn i m³odych kobiet do
obozów w Pruszkowie i Zakroczymiu i dalej poprzez
Dworzec Wschodni - do obozów w Niemczech. W tej sytuacji liczne oddzia³y praskie
zaczê³y przeprawiaæ siê przez
Wis³ê - od strony Saskiej Kêpy
i Grochowa na Czerniaków i
Sadybê, a z Bródna i Targówka na ¯oliborz i do Puszczy
Kampinoskiej. 14 wrzenia gdy los Powstania Warszawskiego by³ przes¹dzony - Armia Czerwona ruszy³a na
Pragê i wraz z Kociuszkowcami zajê³a miasto po trzydniowej walce.
Zgodnie z pierwotnym rozkazem gen. Chruciela - p³k.
¯urowski nawi¹zuje kontakt z
radzieckim komendantem

Pragi gen. Kieniewiczem i
gen. Berlingiem oraz gen. Bu³ganinem, g³ównie w celu
okrelenia udzia³u ¿o³nierzy
AK w dalszej walce z Niemcami i ochronienia ich przed
wiêzieniem i wywózk¹ do
obozów w g³¹b Rosji. Ostatecznie sam zostaje aresztowany w listopadzie 1944 r.
Przebywa w wiêzieniach
NKWD i UB i zostaje skazany na karê mierci w grudniu
1944 r. potwierdzon¹ drugim
wyrokiem w czerwcu 1945
roku.
Wykonanie wyroku wstrzyma³ gen. Marian Spychalski,
Naczelny Dowódca WP skorzysta³ z prawa ³aski i zmieni³
karê mierci na 10 lat wiêzienia. Przewo¿ony wraz z transportem wiêniów do Wronek,
p³k. ¯urowski zostaje odbity w
lipcu tego¿ roku przez oddzia³
Orlika Mariana Bernaciaka
pod Dêblinem. Ukrywa siê
przez 11 lat. Zostaje zrehabilitowany dopiero w 1958 r.
Wielu z jego ¿o³nierzy - na
jego polecenie - wstêpuje do
Wojska Polskiego, wielu jest
aresztowanych, wiêzionych,
zakatowanych lub wywiezionych do obozów.

Znakami tamtego czasu s¹
znajduj¹ce siê na Pradze groby, pomniki i tablice pami¹tkowe. Otaczajmy je nasz¹ trosk¹, pamiêci¹ i nale¿yt¹ czci¹
bo to jest cena naszej wolnoci.
Barbara Boczkowska

Po mnie choæby potop cz.II
dokoñczenie ze str. 1

gan za³o¿ycielski, czyli teraz
miasto. To w³anie ten organ
tworzy i likwiduje lub przekszta³ca oddzia³y czy nawet
ca³e szpitale. Jestem przecie¿
w sta³ym kontakcie z ordynatorami tych oddzia³ów i wiem,
¿e by³a dyrektor nie kierowa³a
do konsultantów ¿adnych
wniosków o zajêcie stanowiska. Mimo wszystko mnie pozosta³o wykonanie tej decyzji.
Czy uwa¿a Pan, ¿e jest
s³uszna?
- To oddzielna sprawa.
Przede wszystkim pracownikom szpitala o tym nie powiedziano parê lat temu, ¿e s¹ takie przymiarki. Natomiast argumenty finansowe nie s¹ do
koñca prawdziwe; mniej porodów to kwestia demografii, natomiast ginekologia, zarówno
jako oddzia³, jak i punkt konsultacyjny, w ostatnim okresie
znacznie przekraczaj¹ zawarty kontrakt.
Jeli zlikwiduje siê te dwa
oddzia³y, szpital przestaje
byæ pe³noprofilowy, a po
praskiej stronie pozostaje
tylko jeden taki oddzia³  w
Szpitalu Bródnowskim, podczas gdy po lewej stronie
jest ich 10.
- S¹ szpitale równie¿ tylko
jednoprofilowe, w³anie ginekologiczno-po³o¿nicze. Nie
wszystkie wiêc musz¹ byæ pe³noprofilowe. Faktem jest jednak, ¿e po stronie praskiej
mog¹ wyst¹piæ trudnoci w organizacji takich wiadczeñ. Organ za³o¿ycielski (dawniej starostwo, obecnie Urz¹d
m.st.Warszawy) by³ jednak o
tym poinformowany i tak¹ sytuacjê zaakceptowa³.
Czy Panu, jako lekarzowi
i politykowi, nie wydaje siê,
¿e organ za³o¿ycielski móg³
po prostu uwierzyæ opinii
by³ej dyrektor nie sprawdzaj¹c faktów? Mam dane, które zamieszczam w oddzielnym materiale, wiadcz¹ce
o manipulowaniu faktami?
- Przede wszystkim nie jestem politykiem, choæ uczestniczy³em w ¿yciu politycznym.
Jestem lekarzem i organizatorem. Oczywicie, jeli s¹ w¹tpliwoci, nale¿y zawczasu
przeprowadziæ analizê. Nikt ze
Starostwa Powiatu Warszawskiego nie przeprowadzi³ takiej
analizy. Dlatego tak samo ponosi winê za te decyzje.
Czy nie ma szansy na uratowanie oddzia³u?
- Jego istnienie mo¿e przeci¹gn¹æ w czasie brak pieniêdzy na odprawy, a uratowaæ...
tylko zmiana zdania organu
za³o¿ycielskiego.
Przecie¿ s¹ inne oddzia³y,
znacznie bardziej deficytowe!
- Tak. Nawet kilkakrotnie.
Nale¿y do nich izba przyjêæ,
oddzia³ intensywnej terapii,
chirurgia ogólna i urazowa....
Ale nikt nawet sobie nie wyobra¿a, ¿eby zlikwidowaæ chirurgiê czy OIT.
Jaka jest zatem sytuacja
szpitala na dzi?
- Stan budynków jest z³y.
Biuro Polityki Zdrowotnej przyzna³o nam w ostatnich dniach

1,7 mln z³ na wykonanie najpilniejszych zadañ inwestycyjnych, przede wszystkim centralnej sterylizacji, centralnej
tlenowni, pomieszczeñ na odpady i opracowanie dokumentacji modernizacji. Jest to pewne wiate³ko w tunelu. Dotyczy
to g³ównie budynku A. Wrêcz
tragiczna jest jednak pod
wzglêdem budowlanym jest
sytuacja zw³aszcza najstarszego budynku B, tam w³anie,
gdzie m.in. znajduje siê ginekologia, po³o¿nictwo i noworodki. Praktycznie nie jest
mo¿liwe wykorzystanie go do
intensywnych dzia³añ medycznych.
Czyli  zburzyæ?
- Mo¿e niekoniecznie a¿ tak.
Mylê, ¿e po adaptacji nadaje
siê na inn¹ funkcjê  hotelo-

wo-ambulatoryjn¹. Bez bloków
operacyjnych. Tê dzia³alnoæ
trzeba przenieæ do budynku
A lub nowego obiektu.
Oznacza to, ¿e mo¿na tam
przenieæ tak¿e ginekologiê,
po³o¿nictwo i noworodki,
tym bardziej, ¿e praktycznie
zwolni³ siê oddzia³ po stacji
hemodializ. Czy uwa¿a Pan,
¿e decyzja o oddaniu stacji
hemodializ by³a korzystna
dla szpitala?
- Zupe³nie nie. Uwa¿am, ¿e
to by³ b³¹d. Stacja hemodializ
przynosi³a miesiêcznie oko³o
330 tys. z³ do kasy szpitala. Od
1 lipca tych pieniêdzy ju¿ nie
ma, gdy¿ funkcje naszego oddzia³u przejê³a stacja firmy Euromedic, zreszt¹ na naszym
terenie, w wyremontowanych
przez nich pomieszczeniach

Czy ginekologia
i po³o¿nictwo
zostan¹ zamkniête?
dokoñczenie ze str. 1

wa¿niejsze  nieodwlekanie
terminu operacji.
Dyrektorka szpitala w tamtym pimie ten temat ca³kiem
przemilcza³a. Mog³a sobie na to
pozwoliæ, gdy¿ o treci pisma
nikt nic nie wiedzia³: ani zainteresowani ordynatorzy, ani ¿aden z 4 dzia³aj¹cych w szpitalu
zwi¹zków zawodowych. A chodzi³o nie tylko o likwidacjê oddzia³u, ale i zwolnienie z pracy
105 osób. W maju okaza³o siê,
¿e Biuro Polityki Zdrowotnej 
przytomnie  poprosi³o o do³¹czenie opinii zwi¹zków zawodowych. Te jednomylnie wypowiedzia³y siê negatywnie, i o
projekcie dyrektorki, nieoficjalnie wprawdzie, ale powiadomi³y ordynatorów. Dlatego ordynatorzy w maju poprosili o
rozmowê. Bezskutecznie. O
zamiarze nie wiedzia³a tak¿e
Rada Spo³eczna Szpitala.
Formalnie jednak ów projekt ordynatorzy otrzymali dopiero po 1 czerwca, gdy stanowisko obj¹³ nowy dyrektor. Andrzej Koronkiewicz nie jest
zwolennikiem tej decyzji. Podkrela jednak, ¿e decyzjê musi
wykonaæ, chyba, ¿e organ za³o¿ycielski j¹ zmieni. Dodaje
przy tym: Ju¿ w listopadzie ub.
r. by³o to wiadome, ¿e od koñca wrzenia oddzia³y przestan¹ funkcjonowaæ. Tak zosta³
wynegocjowany kontrakt.
Wszystkie informacje wiadczy³y o ich g³êbokiej deficytowoci.
Wspomniane wy¿ej pismo
wiadczy o tym, ¿e dyrektorka
uwzglêdni³a to, co by³o jej wygodne. Zastanawiaj¹cy jest
fakt, ¿e w symulacji kosztów i
prognoz na rok 2004, przeprowadzonych w lipcu w szpitalu,
prognozowany przychód z oddzia³u noworodków zmienia ca³kowicie rachunek ekonomiczny oddzia³u i pokazuje, ¿e przyniós³by on zysk w wysokoci
364.445 z³.
Tak mówi¹ dokumenty. Przypomnijmy, ¿e dyrektor Dzier¿a-

nowska pomys³ likwidacji tego
oddzia³u mia³a ju¿ parê razy. W
swoim czasie zawi¹za³ siê nawet komitet obrony oddzia³u, w
który aktywnie w³¹czy³ siê m.in.
ówczesny (i obecny) radny
Dzielnicy Praga Pó³noc, J.K.
Baranowski oraz by³y dyrektor
Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc Ireneusz Tondera, który
nadal, choæ ju¿ z innej pozycji,
walczy o zachowanie oddzia³u.
Wtedy wszyscy byli zgodni, ze
decyzje dyrektorki s¹ z³e 
przede wszystkim dla mieszkanek Pragi. W koñcu, po zmianie struktury miasta znów zaczê³a d¹¿yæ do wytyczonego
celu. Czy nie doæ delikatnie
mówi¹c b³êdnych, decyzji podjê³a przez minione lata?
Na razie 31 lipca wszyscy
pracownicy oddzia³ów dostali
trzymiesiêczne wymówienia.
Po kilku dniach zosta³y one wycofane. List, odwo³uj¹cy siê od
realizacji tego pomys³u, podpisany przez wszystkich, z³o¿ono prezydentowi Kaczyñskiemu i A. Struzikowi, marsza³kowi Sejmiku. Czy konieczne s¹
strajki i pikiety pod Urzêdem
m.st. Warszawy organizowane
przez pracowników oddzia³u,
kobiet, które tu rodzi³y i by³y
operowane lub chc¹ to zrobiæ
w przysz³oci, aby skorygowaæ
decyzje organu za³o¿ycielskiego. Redakcja g³êboko wierzy w
jego m¹droæ.
Z ostatniej chwili: Dyrektor
Koronkiewicz poinformowa³
nas, ¿e pojawi³ siê nowy pomys³
wykorzystania wolnych mocy
przerobowych oddzia³u noworodkowego. Wed³ug opinii konsultanta wojewódzkiego z zakresu neonatologii, mo¿na by³oby hospitalizowaæ w nim noworodki urodzone z nisk¹ wag¹
 wczeniaki, które nie wymagaj¹ intensywnej terapii. By³aby to swoista przechowalnia
do czasu, kiedy samodzieln¹
opiekê bêdzie mog³a sprawowaæ matka. Warto podkreliæ,
¿e w Warszawie nie ma takiego oddzia³u.
T

po by³ym laboratorium. Za podobny b³¹d uwa¿am likwidacjê
naszego laboratorium i zakup
us³ug tego rodzaju na zewn¹trz. Takie dzia³ania, owszem, podejmuje siê z powodzeniem na wiecie, ale wtedy, gdy placówka ma wystarczaj¹c¹ iloæ pieniêdzy na bie¿¹ce potrzeby.
Jaka jest sytuacja finansowa na dzi?
- Na koniec lipca by³o 19 mln
z³otych zad³u¿enia. I z dnia na
dzieñ ronie lawinowo.
Przecie¿ dwa miesi¹ce
temu, gdy rozmawialimy,
by³o o 5 mln mniej?
- Trzeba by³o przeksiêgowaæ
nale¿noci wobec pracowników z powodu niezrealizowanej ustawy 203 z³, naliczyæ zak³adowy fundusz socjalny. Zad³u¿enie narasta z dynamik¹
ok. 1,5 mln z³ kwartalnie. Grozi nam wstrzymanie dostaw leków, sprzêtu jednorazowego
u¿ytku, materia³ów opatrunkowych i nici chirurgicznych. S¹
niezap³acone faktury jeszcze z
2001 roku. Komornik zaj¹³
wszystkie pieni¹dze na koncie
szpitala  552 tys. z³. Bardzo
nam tu zaszkodzi³a m.in. utrata stacji hemodializ, bo przynajmniej by³ to gwarantowany
dop³yw pieniêdzy.
Ta sytuacja potwierdza, ¿e
podejmowane by³y z³e decyzje finansowe przez poprzedni¹ dyrekcjê szpitala.
- By³bym bardziej ostro¿ny w
ocenie. Wina le¿y tak¿e po
stronie ówczesnego organu
za³o¿ycielskiego, czyli starostwa. Faktem jest jednak, ¿e
wiele decyzji zwi¹zanych z
kondycj¹ finansow¹ szpitala
by³o b³êdnych. To zarówno stacja hemodializ i sprawa laboratorium, jak i niezrozumia³a
dla mnie decyzja o funkcjonowaniu na terenie szpitala kliniki okulistycznej, która jest w³asnoci¹ akademii medycznej.
Tylko z powodu braku op³aty
za czynsz szacunkowe straty
szpitala od 2000 roku siêgaj¹
1 mln z³.
Twierdzi Pan, ¿e sporód
szpitali miejskich Szpital
Praski ma najwiêkszy deficyt w Warszawie. Czy
oprócz b³êdów zarz¹dzaniu
s¹ jeszcze przyczyny obiektywne?
- Owszem. Z racji swego po³o¿enia mamy bardzo wielu pacjentów bezdomnych, obcokrajowców i po prostu nie
ubezpieczonych. Znacznie
wiêcej, ni¿ jakikolwiek inny
szpital. Straty z tego tytu³u siêgaj¹ 3 mln z³. Czêæ z nich, byæ
mo¿e, uda siê odzyskaæ: wyst¹pilimy ju¿ do orodków
pomocy spo³ecznej o zwrot
kosztów leczenia bezdomnych. Pozosta³ym powinnimy
po prostu odmawiaæ leczenia.
Nikt jednak sobie tego po prostu nie wyobra¿a. Mo¿e organ
za³o¿ycielski te¿ to wemie
pod uwagê?
Rozmawia³a
Ewa Tucholska
Wszystkie teksty na ten
temat znajduj¹ siê na naszej
stronie www
nowagazetapraska.zigzag.pl
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Szanowny Panie Dyrektorze
Jestem by³¹ pacjentk¹ Pañskiego szpitala, w
dniach od 03.03 br. do 20.03 br. przebywa³am
na oddziale Ginekologii i Po³o¿nictwa z podejrzeniem ci¹¿y pozamacicznej. Obecnie, kiedy dosz³am ju¿ ca³kowicie do dobrego stanu fizycznego, chcia³abym gor¹co pogratulowaæ Panu tak znakomicie prowadzonego oddzia³u.
W dzisiejszych czasach, kiedy powszechne s¹ narzekania
na s³u¿bê zdrowia. Odzia³ Ginekologii i Po³o¿nictwa zdaje
siê ca³kowicie przeczyæ tym opiniom. Mimo niew¹tpliwie trudnych warunków materialnych, z jakimi -jak s³ysza³am- boryka siê szpital, ja zetknê³am siê ze znakomicie wyszkolon¹
kadr¹ lekarsk¹ oraz troskliwymi i kompetentnymi pielêgniarkami. Posi³ki podawano zawsze regularnie, a na ca³ym oddziale cile przestrzegano zasad higieny. Nie w¹tpiê, ¿e jest
to w du¿ej mierze zas³uga Pana Ordynatora Oddzia³u. Dziêki temu pobyt w Pañskim szpitalu -mimo choroby - nie pozostawi³ nieprzyjemnych czy przykrych wspomnieñ, wrêcz
przeciwnie. Wszyscy pracownicy Oddzia³u Ginekologii zas³uguj¹- moim zdaniem - na najwy¿sze uznanie za swoj¹
wysok¹ etykê lekarsk¹, uprzejmoæ, fachowoæ i oddanie
swojej pracy. Jeszcze raz serdecznie gratulujê tak wspania³ego Oddzia³u.
AW (Imiê i nazwisko znane redakcji)
Z przykroci¹ przyjê³am wiadomoæ o planach
zamkniêcia Oddzia³u Ginekologiczno-Po³o¿niczego Szpitala Praskiego.
W lutym 2003 r. urodzi³am w tym odziale córeczkê i ta piêkna chwila pozostanie na zawsze w mojej pamiêci. Poród jest dla ka¿dej kobiety cudownym, ale zarazem
trudnym momentem. Pani dr El¿bieta Mi³ecka obecna przy
porodzie potrafi³a skutecznie zmniejszyæ stres z nim zwi¹zany. Jej serdecznoæ i fachowoæ dawa³y mi poczucie bezpieczeñstwa. Pozostali lekarze Oddzia³u Po³o¿niczego i personel Oddzia³u Noworodkowego zawsze chêtnie s³u¿yli pomoc¹ i z cierpliwoci¹ wyjaniali wszystkie problemy. Ka¿dej przysz³ej matce ¿yczê porodu w tak przyjaznych warunkach. Wobec powy¿szego niepokoi mnie jako kobietê plan
likwidacji Oddzia³u, do którego mam absolutne zaufanie.
Oferty kilku warszawskich szpitali nie s¹ dla mnie ¿adn¹
rekompensat¹. Uwa¿am, ¿e nale¿y za wszelk¹ cenê pomóc
temu w³anie Oddzia³owi, bo takiego zespo³u (w tym wielka
zas³uga obecnego Ordynatora) nie wolno straciæ.
O R-M (Imiê i nazwisko znane redakcji)
Wiadomoæ, i¿ ma zostaæ zamkniêty Oddzia³
Ginekologiczno-Po³o¿niczy w Szpitalu Praskim
przyjmujê z ogromn¹ przykroci¹. W styczniu
2000 r. w tym szpitalu urodzi³am swoje drugie
dziecko. Obecnie spodziewam siê trzeciego dziecka, które
planowa³am urodziæ równie¿ w Szpitalu Praskim, szczególnie ze wzglêdu na fachow¹ opiekê i serdeczn¹ atmosferê.
Pracownicy tego oddzia³u, pocz¹wszy od fizycznych poprzez po³o¿ne i lekarzy, wykazuj¹ ogromn¹ cierpliwoæ, s³u¿¹ pomoc¹, daj¹ poczucie troski i bezpieczeñstwa, czyli
wszystko to, czego trzeba kobiecie przy porodzie i w czasie
po³ogu.
Jak mo¿na likwidowaæ taki oddzia³? Raczej nale¿y stworzyæ plan pomocy Oddzia³owi, by ka¿da przysz³a matka mog³a odbyæ poród pod opiek¹ takiego zespo³u, jaki stworzy³
obecny Ordynator dr W³adys³aw Fidziñski.
Wyra¿am nadziejê, i¿ plan likwidacji Oddzia³u nie zostanie zrealizowany, a ja bêdê mog³a urodziæ swoje dziecko w
szpitalu, do którego mam ca³kowite zaufanie. Z dowiadczenia wiem, i¿ w tym szpitalu urodzê w warunkach przyjaznych matce i dziecku. W przeciwnym wypadku czeka mnie
trudny wybór szpitala sporód kilku innych, a z tym zwi¹zany stres i niepewnoæ.
Z powa¿aniem
BA (imiê i nazwisko znane redakcji)
W czerwcu 2003 przebywa³am na oddziale ginekologicznym Szpitala Praskiego p. w. Przemienienia Pañskiego. Tych kilka dni spêdzonych w
szpitalu przekona³o mnie, ¿e s¹ jeszcze placówki
s³u¿by zdrowia, w których kompetentni, profesjonalni i pe³ni powiêcenia lekarze: dr W³adys³aw Fidziñski, dr Janusz
Grzybowski, dr Piotr Czempiñski oraz redni personel medyczny potrafi¹ przywróciæ wiarê w Cz³owieka. Dziêki ich
fachowoci mój pobyt w szpitalu by³ krótki i rekonwalescencja przebiega³a bez problemów. Ich serdecznoæ, umiech i
troskliwa opieka sprawi³a, ¿e powrót do zdrowia by³ podwójnie buduj¹cy.
Dlatego wieæ o zamiarze likwidacji ca³ego oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego wraz z oddzia³em noworodków przyjê³am z wielk¹ przykroci¹ i niedowierzaniem. Tego typu placówki powinny byæ promowane i nagradzane, a nie zamykane! Z tego te¿ powodu omielam siê kierowaæ ten list do Pana
z nadziej¹, ¿e mo¿e Pan wp³yn¹æ na zmianê decyzji, krzywdz¹cej przede wszystkim wspania³ych lekarzy, ale równie¿ i
pacjentki, z góry dziêkuj¹c za pomoc.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich ludzi wielkiego i dobrego serca.
KC (imiê i nazwisko znane redakcji)
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Ekologia i inwestycje
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odpowiednio o 41 i 47 mln z³. W
latach 2006 - 2007 wydatki na cele
inwestycyjne wynios¹ znów oko³o
30 mln z³.
Nie ma szans na uzyskanie od
miasta rodków na wyposa¿enie
budowanej przychodni zdrowia
przy Milenijnej - w³adze stolicy s¹
w tej kwestii nieugiête. Sztandarowe inwestycje wodoci¹gowe zakoñcz¹ siê w 2004.
Burmistrz Semetkowski wskaza³
budowy priorytetowe - szko³y, drogi, boiska, parki. W kategorii inwestycji ogólnomiejskich najwa¿niejsze to modernizacja mostu na Kanale ¯erañskim, budowa Mostu Pó³nocnego, metra lub szybkiego
tramwaju, modernizacja kolei do
Legionowa i oczyszczalni Czajka.
Radna Lidia Polit (SLD) podwa¿y³a sensownoæ opiniowania planu inwestycyjnego w sytuacji gdy
kwoty przypadaj¹ce na poszczególne inwestycje s¹ czysto hipotetyczne, za radna Anna Woniakowska
(PO) wyrazi³a zaniepokojenie tak
znacznym okrojeniem rodków.
Piotr Majewski, przedstawiciel publicznoci, mieszkaniec osiedla
Erazma zwróci³ uwagê na niezbyt
szczêliwe usytuowanie osiedla budowanego przez J.W. Construction
- zagro¿one s¹ pomnikowe dêby.
Piotr Majewski postulowa³ równie¿
by teren w obrêbie ulic Myliborska
- Æmielowska - Botewa - widerska przeznaczyæ pod budowê parku. Ten postulat mocno popar³
obecny na sesji radny Rady Warszawy Andrzej Pó³rolniczak. Odpowiadaj¹c Tadeusz Semetkowski
przypomnia³, ¿e ów teren jest dobrze uzbrojony i ma inne przeznaczenie. Park powstanie m.in. na 10
ha przy Æmielowskiej i bêdzie po³¹czony z terenem za wa³ami wilanymi, pozostanie istniej¹cy park
Botewa ze starodrzewem, powstanie park na ty³ach osiedla Kamiñskiego. Burmistrz zwróci³ uwagê, ¿e
generalnie Bia³o³êka ma ogromny
obszar zieleni miejskiej, której
utrzymanie i pielêgnacja s¹ bardzo
kosztowne. Burmistrz Jerzy Smoczyñski owiadczy³, ¿e z przyjemnoci¹ przyjmie decyzjê w³adz stolicy, jeli Rada Warszawy uchwali
powstanie parku na dyskusyjnym
terenie.
Na pytanie czemu w wieloletnim
planie inwestycyjnym nie znalaz³a
siê regulacja rzeki D³ugiej burmistrz
Smoczyñski odpowiedzia³, ¿e nie
zdecydowano jeszcze czy tê inwestycjê bêdzie realizowaæ dzielnica
czy Wojewódzki Zarz¹d Inwestycji
Wodnych.
Radni wys³uchali stanowiska klubu SLD w sprawie realizowanych
inwestycji. limaczy siê budowa
przychodni zdrowia i wed³ug SLD
zarz¹d ignoruje pytania radnych w
tej kwestii. Nie sposób tego nie skomentowaæ. Na jednej z ostatnich
sesji burmistrz Semetkowski informowa³ przecie¿, ¿e generalny wykonawca straci³ p³ynnoæ finansow¹ i zarz¹d podpisuje cesje z podwykonawcami, by p³aciæ im bezporednio za kolejne etapy robót, pomijaj¹c generalnego wykonawcê.
Poinformowa³ równie¿, ¿e zakoñczenie inwestycji przesunie siê w
czasie i poda³ przewidywany termin, bodaj wrzesieñ tego roku.

Radni SLD wytknêli zarz¹dowi
opiesza³oæ, która mo¿e sprawiæ,
¿e rodki przeznaczone na konkretne inwestycje wróc¹ do miasta. W
stanowisku pojawi³y siê m.in. pytania dlaczego termin realizacji boiska w Parku Picassa zosta³ przesuniêty na rok 2006, dlaczego tak
d³ugo powstaje budynek komunalny, czemu nie ma jeszcze parku
przy Botewa - Æmielowskiej - Myliborskiej (dyskusjê na ten temat
relacjonowalimy powy¿ej). W stanowisku pojawi³o siê pytanie o priorytety - które uwzglêdniaj¹ potrzeby zbiorowe, które za prywatne interesy (sic!).
Burmistrz Jerzy Smoczyñski konkludowa³ - Cieszê siê, ¿e radni SLD

zauwa¿yli mankamenty ustroju
Warszawy. Tylko samorz¹dne gminy mog¹ w pe³ni dbaæ o interesy
mieszkañców. Z pewnoci¹ poinformujemy jeli jaka inwestycja bêdzie zagro¿ona. Mam nadziejê, ¿e
tak jak bylimy najlepsi na Mazowszu jako gmina, tak bêdziemy najlepsi jako dzielnica.
Stanowisko klubu SLD odczytywa³a Lidia Polit i do niej by³y skierowane s³owa radnego Fr¹czaka Pani radna Lidia Polit mieszy
mnie. By³y przecie¿ dyskusje na
komisji inwestycyjnej, mamy siê
zmieciæ w 30 mln z³!
Burmistrz Semetkowski doda³, ¿e
nie mo¿na mówiæ, i¿ zarz¹d le realizuje inwestycje, których miasto

nie umieci³o w planie i ¿e oceny
radnych SLD s¹ niesprawiedliwe.
Stanowisko rady w odniesieniu do
prac nad statutem stolicy przyjêto
jednog³onie.
Apelowano o przyspieszenie
prac nad dokumentem i o zapisy,
które zapewni¹ dzielnicom realny
wp³yw na sprawy lokalne. Uchwalono poparcie dla dzia³añ na rzecz
kanalizacji w Bia³o³êce Dworskiej,
dla budowy ulicy Topolowej, przeznaczenie dzia³ki przy Strumykowej
pod budowê parku.
Z odpowiedzi na interpelacje radnych zebrani mogli siê dowiedzieæ,
¿e góra ziemi wzd³u¿ wa³ów wilanych to nie dzikie wysypisko, ale

Do napisania tych kilkunastu zdañ
natchnê³a mnie przedstawiona (po
raz kolejny zreszt¹) na ³amach NGP
wizja Bia³o³êki od 1994 roku. Z grubsza forsowany przez NGP pogl¹d wyra¿a siê tak: peryferyjny i zaniedbany teren, na którym ju¿ tylko wrony
zawraca³y, dziêki rz¹dom Gospodarnoci i jej kolejnych koalicjantów sta³
siê w ci¹gu omiu lat enklaw¹ dobrobytu i rozwoju, a standard ¿ycia wiêkszoci mieszkañców dorównuje (jeli go nie przewy¿sza) poziomowi Unii
Europejskiej.
Tymczasem, moim zdaniem, nie
kwestionuj¹c wagi szeregu wskaników ekonomicznych, takich jak fakt
powiêkszenia bud¿etu, wysoki odsetek bud¿etu przeznaczany corocznie
na inwestycje, rozwój mediów i dróg,
problem rozwoju Bia³o³êki jest znacznie bardziej z³o¿ony i niejednoznaczny. Skupianie siê tylko na jego pozytywnych stronach nie tylko bardzo fa³szuje obraz rzeczywistoci, ale
przede wszystkim zamyka oczy na
szereg problemów ju¿ istniej¹cych i
tych, które niebawem wyst¹pi¹.
Koszt alternatywny
Ka¿dy projekt ekonomiczny czy inwestycja jest oceniany przede
wszystkim w porównaniu z kosztem
alternatywnym. Podejmuj¹c bowiem
jakie dzia³anie warto wiedzieæ, ile siê
zyskuje, a ile traci, jeli równoczenie
rezygnuje siê z czego innego. W wypadku gminy (czy dzielnicy) taki koszt
alternatywny powinien obejmowaæ
nie tylko koszt ekonomiczny, ale równie¿ spo³eczny, socjalny, czy nawet
psychologiczny.
Tak, to prawda, bud¿et Bia³o³êki
systematycznie siê powiêksza³, g³ównie dziêki temu, ¿e nap³ywali nowi
mieszkañcy, a jak wiadomo 27%
wp³ywów z podatków od osób fizycznych idzie do bud¿etów gmin, podobnie jak znaczna iloæ wp³ywów z podatków od osób prawnych (przecie¿
te osoby gdzie musz¹ robiæ zakupy,
chodziæ do fryzjera itp.) Równolegle
jednak wraz z nap³ywem ludnoci pojawia³y siê dotychczas nieznane problemy. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e rozwój ów by³ bardzo niezrównowa¿ony
i za kolejnymi blokami, osiedlami
mieszkaniowymi itp. nie nad¹¿a³ (i nie
nad¹¿a) rozwój zarówno infrastruktury komunikacyjnej, jak i przede
wszystkim spo³ecznej. To nie przypadek, ¿e Bia³o³êka jest ostatnio przede
wszystkim znana z faktu, ¿e brakuje
tutaj miejsc w przedszkolach i ¿³obkach, ¿e dojechaæ st¹d do centrum
w godzinach szczytu trudniej ni¿ z Ursusa (czy innych dzielnic peryferyj-

nych), i ¿e coraz wiêcej nowosprowadzonych mieszkañców zaczyna siê
czuæ trochê rozczarowanymi.
Nie jestem znawc¹ problematyki
ekologicznej, ale wydaje mi siê, ¿e
przynajmniej równolegle z fal¹ osiedleñcz¹ nale¿a³o za³atwiæ hermetyzacjê Czajki i unikn¹æ doæ groteskowej sytuacji, jak¹ jest fakt, ¿e nielicznymi osiedlami pozbawionymi kanalizacji w Warszawie s¹ w³anie te
znajduj¹ce siê najbli¿ej oczyszczalni. Wiem, ¿e sprawa ta nie le¿a³a bezporednio w gestii gminy Bia³o³êka,
ale wiem równie¿, ¿e zgodnie z zasad¹ domniemania kompetencji gminy s¹ upowa¿nione do wystêpowania w interesie swoich mieszkañców
ze wszystkimi sprawami do innych instytucji.
Oczywicie, sprawê nap³ywu nowej
fali osiedleñczej za³atwi³ przede
wszystkim rynek. Mieszkania w Bia³o³êce by³y najtañsze w Warszawie,
wiêc zaczê³a siê tutaj osiedlaæ m³oda inteligencja i raczkuj¹ca jeszcze
w Polsce tzw. klasa rednia (byæ
mo¿e jest to najwiêkszy pozytyw ca³ego rozwoju Bia³o³êki, poniewa¿ ta
akurat grupa spo³eczna mo¿e bardzo
wiele daæ dobrego swemu miejscu
zamieszkania, o ile ju¿ odchowa dzieci i konkurencja na rynku pracy nie
bêdzie tak wyczerpuj¹ca).
Jeli wiêc ca³¹ sprawê rozwoju Bia³o³êki spowodowa³o prawo poda¿y i
popytu, to trudno tu mówiæ o jakiej
koncepcji rozwoju. Tak¹ koncepcj¹
mog³oby byæ takie zarz¹dzanie tym
rozwojem, które ograniczy³oby jego
negatywne skutki uboczne.
Trzeba w tym miejscu wspomnieæ
o tej czêci mieszkañców, która przyczyni³a siê do rozwoju Bia³o³êki najbardziej, a która jednoczenie najbardziej dowiadczy³a jego negatywnych
skutków ubocznych. Mam tu na myli mieszkañców tzw. starych osiedli
(powsta³ych jeszcze przed II wojn¹),
takich jak Winiewo, P³udy, Bia³o³êka Dworska. To z ich podatków powstawa³y drogi i szko³y na Nowodworach czy Kobia³ce, a ludzie ci czêsto
mieszkaj¹ wci¹¿ bez wodoci¹gów,
kanalizacji, przy gruntowych drogach
 z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e wczeniej jedzi³y tam trzy samochody na godzinê, a teraz sto. Oczywicie, rozwój
Bia³o³êki przyniós³ równie¿ szereg korzyci dla czêci jej starych mieszkañców. I naprawdê (piszê to bez
¿adnej z³oliwoci) cieszê siê, ¿e
moim znajomym na Szamocinie, Ruskowym Brodzie, Kobia³ce itp. ¿yje
siê znacznie lepiej ni¿ w latach osiemdziesi¹tych, bo wiem, jak by³o tam

ciê¿ko. Pamiêtaj¹c o tym, trzeba mieæ
jednak na wzglêdzie zaniedbanie, jakiego dowiadczyli mieszkañcy starych, nierolniczych osiedli.
Co mo¿na zmieniæ?
Kiedy rozmawia³em z p. redaktor
Tucholsk¹, zarzuci³a mi ona, ¿e skupiam siê tylko na krytyce, zamiast zaproponowaæ jakie pozytywne rozwi¹zania. Oczywicie, mo¿liwoci
dzia³ania dzielnicy s¹ inne, ni¿ gminy i obawiam siê, ¿e wszystkim jest
w tej chwili trudno ustaliæ, jakie s¹
granice dzia³alnoci dzielnic. Kilka
spraw wydaje siê jednak podstawowych. Po pierwsze, w³adze samorz¹dowe powinny zwiêkszyæ dialog spo³eczny z mieszkañcami. Tym bardziej,
¿e w wyniku ordynacji proporcjonalnej i ograniczeniu liczebnoci radnych
bardzo du¿e obszary Bia³o³êki nie
maj¹ praktycznie swoich przedstawicieli.
Przede wszystkim nale¿y bardziej
powa¿nie zacz¹æ traktowaæ rady
osiedla. Nie mo¿e byæ tak, jak w tej
chwili, ¿e na czêæ pism rada osiedla (np. RO Bia³o³êka Dworska) nie
dostaje ¿adnej odpowiedzi. Czêæ
ma charakter zbywania: wydzia³ X
przes³a³ pismo do wydzia³u Y. Dia-

materia³ na tzw. podsypkê, która zostanie wykorzystana podczas budowy gimnazjum przy Van Gogha,
¿e Izba Rolnicza nie wyra¿a zgody
na przeznaczenie terenu przy ulicy
Wyszkowskiej pod budowê cmentarza komunalnego, ale zabiegi wokó³ tej sprawy trwaj¹. Cmentarz nie
ma szczêcia do lokalizacji - poprzednia, przy oczyszczalni Czajka, by³a chybiona ze wzglêdu na
niski poziom wód gruntowych.
Na kolejne interpelacje odpowiada³ burmistrz Smoczyñski - dostêp
do wody w Królewskim Porcie ¯erañ jest zamkniêty zgodnie z prawem, cie¿ka rowerowa wzd³u¿
Kana³u ¯erañskiego bêdzie wyrównywana.
(egu)

Osiem t³ustych lat?

log nie mo¿e te¿ ograniczaæ siê do
przewodnicz¹cych rad osiedli (choæby dlatego, ¿e te s¹ wewn¹trz bardzo pluralistyczne) i na spotkania
dotycz¹ce kierunków rozwoju dzielnicy, jej polityki inwestycyjnej, spo³ecznej, powinni byæ zapraszani
wszyscy cz³onkowie rad osiedli.
Nastêpn¹ spraw¹ jest przychylniejsze traktowanie ró¿nych inicjatyw
obywatelskich. Wyobra¿am sobie
wrêcz, ¿e w ratuszu móg³by byæ oddelegowany urzêdnik, którego zadaniem by³oby pomagaæ obywatelom,
którzy chc¹ za³o¿yæ stowarzyszenie,
fundacjê (w g¹szczu przepisów ³atwo
uton¹æ).
Wiele te¿ w tej dziedzinie zale¿y od
prasy lokalnej i od tego, czy bêdzie
opisywaæ rzeczywistoæ bia³o³êck¹
tylko przez pryzmat ratusza i tego, co
siê w nim dzieje, czy te¿ bêdzie docieraæ do mniej widocznych problemów (co nie znaczy, ¿e niewa¿nych!)
i ludzi dzia³aj¹cych na rzecz ich rozwi¹zania. To ju¿ jednak temat na inny
tekst.
Sekretarz RO
Bia³o³êka Dworska,
mieszkaniec Bia³o³êki Dworskiej
od urodzenia - Krzysztof Madej

O odpowied na list poprosilimy burmistrza Jerzego Smoczyñskiego

Czytaj¹c list Pana Madeja z satysfakcj¹ zauwa¿am du¿e zmiany postrzegania naszej rzeczywistoci. Dostrzega ju¿ 100% wzrost liczby mieszkañców
Bia³o³êki w ci¹gu 8 lat wspó³zarz¹dzania przez Gospodarnoæ. Przypisuje to
jednak grze rynkowej. Zgadzam siê. Jest to gra rynkowa. Ale t¹ grê trzeba
wygraæ buduj¹c w³anie szko³y, wodoci¹gi, kanalizacjê, tworz¹c w ten sposób
warunki, w których inwestorzy chc¹ inwestowaæ, a ludzie chc¹ siê tu osiedlaæ.
Mylê, ¿e wiedza Pana na temat Bia³o³êki nie ogranicza siê tylko do Bia³o³êki
Dworskiej. To wszêdzie w ca³ej Bia³o³êce równie¿ na Nowodworach, Kobia³ce,
Tarchominie, Szamocinie czy Ruskowym Brodzie mieszkali starzy mieszkañcy, którzy p³acili podatki i z których to w ró¿nym okresie, w ró¿nych miejscach
budowano szko³y, drogi czy wodoci¹gi. Nie bêdziemy wiêc rozbieraæ istniej¹cych szkó³ i dróg, tylko dlatego, ¿e zosta³y wybudowane w PRL-u a w ich
miejsce budowaæ nowe. Trzeba je budowaæ tam, gdzie wczeniej nie budowano, a dzi s¹ ogromne potrzeby. Ka¿dy rozwój poci¹ga za sob¹ koszty. Nie s¹
to koszty alternatywne, ale rzeczywiste. Nie jest to odkrycie, ¿e jeli mieszkañcy jakiego rejonu sprzedali dzia³ki, na których powsta³y nowe domy to
liczba samochodów wielokrotnie siê zwiêksza. Maj¹ je zarówno nowi mieszkañcy jak i ci, którzy tu od lat mieszkaj¹. Pytanie wiêc do Pana Madeja, czy
uwa¿a Pan, ¿e nale¿y zabroniæ ludziom budowaæ nowe domy, gospodarowaæ
swobodnie swoimi nieruchomociami, przez co ograniczymy ruch samochodowy na ulicach.
Prowadz¹c gminê przez 8 lat, o których mówi Pan, ¿e by³y t³uste pamiêta³em o problemach z Oczyszczalni¹ Czajka, jej modernizacja jest wpisana w
program rozwoju miasta, jak równie¿ kanalizacja przyleg³ych terenów. Problemy komunikacyjne rozwi¹¿e Trasa i Most Pó³nocny na projektowanie którego
pieni¹dze znalaz³y siê w tegorocznym bud¿ecie miasta. Komunikacjê w rejonie Bia³o³êki Dworskiej i na terenie ca³ej dzielnicy Bia³o³êka rozwi¹¿e szybka
kolej miejska do Legionowa. Modernizacja tej linii kolejowej pozwoli równie¿
rozwi¹zaæ problem skrzy¿owania ulic: Bohaterów, Czo³owej i Klasyków. Zanim wiêc zacznie siê krytykowaæ warto zajrzeæ do wieloletniego planu inwestycyjnego zarówno miasta jak i dzielnicy.

nowa gazeta praska

Zbrodnia czy szansa rozwoju?
Jaki czas temu redakcjê odwiedzi³a przedstawicielka ekologów, sugeruj¹c, ¿e zezwolenie na
zabudowê os³awionych kiedy terenów, oznaczonych X-71 i O-50 na terenie Bia³o³êki by³o wiadoma zbrodni¹ pope³nion¹ przez burmistrza. W jej g³êbokim przekonaniu doprowadzi³o to do
likwidacji klinów napowietrzaj¹cych Warszawê i zieleni. Wprawdzie NGP wielokrotnie przez minione lata pisa³a o tych, to jednak ponownie wracamy, by  miejmy nadziejê po raz ostatni 
wyjaniæ tym, którzy ³atwo poddaj¹ siê psychozom, podsycanym przez niedouczonych ekologów, o co w tej ca³ej sprawie chodzi. Mówi o tym obwiniony, czyli burmistrz Jerzy Smoczyñski
Przez lata walczy³ Pan o
zmianê kwalifikacji tych terenów. Dlaczego?
- Od pokoleñ moja rodzina na
tych terenach mieszka³a. Bia³o³êka zosta³a w³¹czona do Warszawy w 1977 (przedtem wchodzi³a w sk³ad gminy Nieporêt,
powiat wo³omiñski), ale ju¿
wczeniej, bo w 1972 r. powsta³a I wersja planu ogólnego zagospodarowania Warszawy,
gdzie te tereny by³y przewidziane jako rezerwa terenu na zaplecze przemys³owo-techniczne dla stolicy. Mia³a tam powstaæ elektrociep³ownia Mañki,
najwiêksza w miecie oraz wysypiska popio³ów. By³y to tereny rolnicze. Wprawdzie ziemia
jest tu s³aba, V i VI klasa, ale
przewa¿a³y gospo darstwa
ogrodnicze. W momencie, gdy
powsta³a koncepcja wy³¹cznie
przemys³owej zabudowy, zabroniono mieszkañcom nie tylko
budowaæ domy na swoich ziemiach, ale nawet je remontowaæ. Grozi³o to przede wszystkim ca³kowitym wyludnieniem
siê tych ziem.
Czy mo¿emy okreliæ granice tych stref?
- Tzw. X-71 zaczyna³ siê od
ul. Orneckiej do terenów by³ego obecnie Faelbetu, przebiega³ wzd³u¿ torów kolejowych
miêdzy m³ynami a stolarni¹,
przez Annopol i koñczy³ siê na
Trasie Toruñskiej i do granicy
Nieporêtu. Natomiast O-50 zaczyna³ siê miêdzy ul. Ruskowy
Bród a Olesin (od strony Nieporêtu), przebiega³ przez K¹ty
Grodziskie i po prawej stronie
ul. G³êbockiej a¿ do granicy z
Markami. £¹cznie obie te zaplanowane strefy obejmowa³y 2/3
terenu Bia³o³êki, która ma 74 km
kw.
Zreszt¹ tam w³anie, gdzie
dziêki staraniom m.in. grupy
radnych z Bia³o³êki jest obecnie
planowany rezerwat, czyli w
granicach Czarnej Strugi, mia³o byæ wysypisko popio³ów. To
teren okrelany mianem O-50.
Zreszt¹ te okrelenia, którymi obecnie pos³uguj¹ siê ekolodzy, s¹ b³êdne. Wiedz¹, ¿e
gdzie dzwoni, ale nie wiadomo
gdzie.
Dlaczego?
- Bo w tamtym okresie nie
by³o jeszcze ¿adnych O czy
X. By³o po prostu okrelenie,
¿e s¹ to tereny pod uci¹¿liwe i
brudne budownictwo przemys³owe, bez prawa jakiejkolwiek
zabudowy mieszkaniowej. Dopiero potem w nowym planie
ogólnym zagospodarowania
Warszawy, który zacz¹³ obowi¹zywaæ od 1992 r., pojawi³y siê
te oznaczenia.
I nadal nie mo¿na by³o budowaæ?
- Nie. W³anie tak¿e naszym
sukcesem by³o to, ¿e walcz¹c
o to od 1990 r. doprowadzilimy
(mam tu na myli 6 radnych z
terenu Bia³o³êki, którzy wówczas wybrani zostali do Rady
Dzielnicy-Gminy Praga Pó³noc),
do wprowadzenia w planie ogól-

nym, tam, gdzie nadal by³y rezerwy terenu pod elektrociep³owniê i wysypisko, pozwoleñ
na budowê siedliskow¹ jednorodzinn¹, i automatycznie  na
remonty istniej¹cych zabudowañ. To by³o dla naszych mieszkañców najwa¿niejsze.
Czy Pana to tak¿e dotyczy³o?
- Wtedy ju¿ nie. Wprawdzie
mia³em 7 ha ziemi przy ul. Kobia³ka - Olesin - P³ochociñska
(czyli w okolicy miejsca, gdzie
mia³a stan¹æ elektrociep³ownia),
ale walcz¹c przez dwa lata zdo³a³em ju¿ sobie zdobyæ pozwolenie na budowê przy ul. P³ochociñskiej. Zreszt¹ nie tylko ja, ale
w wiêkszoci odbywa³o siê to
kosztem rozmaitych kombinacji,
bo np. kto rozbudowywa³ budynek gospodarczy i tam mieszka³... Warunki do ¿ycia by³y nies³ychanie trudne, bo nikt nawet
nie planowa³ wodoci¹gów, gazoci¹gów, a tym bardziej kanalizacji czy dróg. Faktem jest jednak, ¿e mia³em ju¿ wtedy dwoje dzieci. Wiedzia³em, ¿e czas

szybko p³ynie  one te¿ kiedy
bêd¹ chcia³y postawiæ sobie
domy. I jestem przekonany, ¿e
w³anie tu, w Bia³o³êce, bo moja
rodzina od pokoleñ jest z tym
terenem zwi¹zana.
A Kana³ ¯erañski?
- Wzd³u¿ kana³u mia³y prowadziæ tory do elektrociep³owni od
Ec. ¯erañ. To w³anie te tereny,
gdzie jakoby mia³y byæ kliny
napowietrzaj¹ce Warszawê. Na
pewno dziêki temu w stolicy by³oby jeszcze wiêcej popio³ów i
dymów!
Wróæmy jeszcze do planu
ogólnego z 1992 r., gdy utworzono te strefy. Co w topografii oznacza X i O?
- X to teren o mo¿liwociach
urbanistycznych. Uznano wtedy, ¿e mo¿e tam powstaæ zarówno elektrociep³ownia, jak i
budownictwo mieszkaniowe.
Wszystkie tereny oznaczone t¹
litera wymaga³y opracowania w
przysz³oci szczegó³owych planów zagospodarowania. Natomiast O to mia³y byæ strefy
ochronne dla miasta. Nale¿a³o

tam zachowaæ istniej¹c¹ infrastrukturê, czyli rolnictwo i niska
zabudowê. Strefa O by³a np.
od ul. Sprawnej do Jab³onny.
Natomiast od Sprawnej a¿ do
¯erania mo¿na by³o budowaæ
bloki, nawet 30-piêtrowe. W poprzednim planie na tym terenie,
wzd³u¿ Wis³y od Trasy Toruñskiej a¿ do Nowego Dworu, mia³a powstaæ tzw. pó³nocna dzielnica mieszkaniowa  wysokie
bloki dla miliona ludzi. W ten
sposób ca³kowicie zniszczona
zosta³aby m.in. Kêpa Tarchomiñska i Lasy Skierdowskie.
Bra³o siê to st¹d, ¿e w poprzednich planach obok, w Modlinie,
mia³o powstaæ lotnisko towarowe odci¹¿aj¹ce Okêcie. Natomiast II czêæ tej gigantycznej
dzielnicy mia³a powstaæ w ramach tzw. X-70 w okolicach
Marcelina (za Faelbetem w kierunku Bia³o³êki Dworskiej).
Kiedy znik³o widmo elektrociep³owni?
- Gdy opracowalimy szczegó³owy plan zagospodarowania. Pierwszy taki plan powsta³

w 1995 roku dla obszaru Bia³o³êka Wie (miêdzy ul. Bia³o³êck¹ a Ostródzk¹ poczynaj¹c od
Trasy Toruñskiej) i teren ten
zosta³ przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. W
1997 r. zosta³ uchwalony plan
szczegó³owy Kobia³ka-Mochtyñska  dotycz¹cy w³anie terenu, gdzie mia³a powstaæ elektrociep³ownia. Dopiero wtedy jej
widmo przesta³o straszyæ. Tam
tak¿e dopuszczono budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne i wielorodzinne, ale nie przekraczaj¹ce 15 metrów, czyli 3,5
kondygnacji. Na tych terenach
niektóre drzewa s¹ wy¿sze!
A pó³nocna dzielnica
mieszkaniowa  obie jej czêci?
- X-70 i X-71 znik³y wraz z
opracowaniem planów miejscowych. Powsta³y one miêdzy
1997 a 2002 r. Dopucilimy
tam budownictwo mieszkaniowe do 15 m.
Jakie strefy O s¹ na Bia³o³êce?
- O-48 wzd³u¿ Wis³y: Kêpa
Tarchomiñska i ca³y pas przy
wa³ach wilanych. Ten teren
musi pozostaæ nienaruszony. O49 wzd³u¿ Modliñskiej. To lasy
ci¹gn¹ce siê od Nowego Dworu do ul. Klasyków i czêciowo
do planowanej Trasy Mostu Pó³nocnego wzd³u¿ torów kolei
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Warszawa  Legionowo. O-50
 Bia³o³êka Dworska miêdzy
Orneck¹ a Tras¹ Mostu
P³n.(przy widerskiej) do
skrzy¿owania ul. Bia³o³êckiej z
P³ochociñsk¹ i ostatnia  O-51
od planowanej trasy Nowo-Wincentego, czyli pomiêdzy ul. Olesin a Ruskowy Bród do granicy
z Markami i ul. G³êbockiej po
prawej stronie, jad¹c od Bródna w stronê Nieporêtu.
Czy te kliny napowietrzaj¹ce s¹ obecnie zabudowywane?
- Tam, gdzie s¹ plany. Na O48 nie ma planu, nie ma zabudowy. O-49 jest nadal tylko zielone. Na O-50 trwaj¹ prace nad
planami, zostanie tam dopuszczona zabudowa mieszkaniowa
na terenie lenym na tzw. Parceli Reyowskiej (to jeszcze
sprawa sprzed wojny. Nazwa od
nazwiska w³aciciela, który mia³
tam 250 ha ziemi. Czêæ przeznaczy³ i sprzeda³ pod budownictwo, czêæ zalesi³y w³adze
PRL po wojnie. Tam w³anie
dopucilimy budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne do
3,5 kondygnacji). O-51 nie zosta³ zmieniony. Dopuszczone
jest tam budownictwo siedliskowe wzd³u¿ istniej¹cych dróg.
Nie ma tam wysokich domów
wielorodzinnych. Wszelkie nasze przedsiêwziêcia zmierza³y
zawsze do poprawy jakoci ¿ycia mieszkañców i zrównowa¿onego rozwoju Bia³o³êki. I tylko
do tego.
Rozmawia³a
Ewa Tucholska

BIA£O£ÊKA

zespo³y rekreacyjno-wypoczynkowe
o znaczeniu dzielnicowym i ponadlokalnym
podst. uk³ad terenów tworz¹cych strefê ekolog.

wiêksze kompleksy lene w strefach ekolog.
tereny tworz¹ce system wymiany powietrza
tereny wspomagaj¹ce uk³ad ekolog. miasta
powi¹zania przyrodnicze
tereny zieleni miejskiej

BIA£O£ÊKA

granice miasta
granice dzielnic
granice i ozn. obszarów funkcjonalnych
drogi g³ówne
linie kolejowe
wody

wysokoæ obiektów kubaturowych
A-B1 wysokoæ nie wiêksza ni¿ 10 m npt
A-B2 wysokoæ nie wiêksza ni¿ 15 m npt
B-B3 wysokoæ obiektów wy¿szych ni¿ otaczaj¹ce przy zastosowaniu Warunków Szczególnych realizacji Planu nr 5
C-B3 ograniczenia lotnicze
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nowa gazeta praska

Wêdka dla
bezrobotnych
Bezrobocie na Targówku
spad³o o ponad jeden procent w porównaniu z marcem, ale wci¹¿ jest spore
- 7,7 proc. To oznacza, ¿e
w dzielnicy bez pracy pozostaje 6,2 tys. osób. Nic
dziwnego, ¿e do punktu
informacyjnego dla osób
bezrobotnych, w ka¿dy
wtorek w ratuszu, ustawiaj¹ siê kolejki. Bywa, ¿e
po poradê i oferty pracy
zg³asza siê nawet 150
osób.
Targówek jest trzeci¹ po
Ursynowie i Bia³o³êce sto³eczn¹ dzielnic¹, w której
zorganizowano punkty doradztwa i porednictwa pracy. Inicjatywa urzêdu pracy,
w³adz Targówka i orodka
pomocy spo³ecznej to strza³
w dziesi¹tkê. - Sytuacja materialna osób bezrobotnych
jest czasem na tyle trudna,
¿e nie staæ ich na bilet komunikacji miejskiej, by dojechaæ do urzêdu pracy. Dodatkowym u³atwieniem - tu
w punkcie informacyjnym jest pe³na anonimowoæ porad. W ielu bezrobotnym
trudno jest pokonaæ barierê
wstydu. G³ówne zadanie
spoczywa na pracownikach
urzêdu pracy, nasza rola ma
charakter wspieraj¹cy. Informujemy osoby bezrobotne
i w trudnej sytuacji materialnej o tym jakie formy pomocy ze strony OPS im przys³uguj¹ i w jaki sposób powinny siê o tê pomoc ubiegaæ mówi Barbara Staszewska,
pracownik socjalny Orodka Pomocy Spo³ecznej. - Decyduj¹cy jest wywiad rodowiskowy. Pomoc jest udzielana wed³ug cile okrelonych kryteriów np. jeli w rodzinie wystêpuje niepe³nosprawnoæ, d³ugotrwa³a
choroba, wielodzietnoæ i
oczywicie brak pracy jednego lub dwojga ma³¿onków
- dodaje Marek K³unejko,
pracownik socjalny OPS. Przychodzi do nas tak wiele
osób zupe³nie bezradnych,
nie umiej¹cych zdobyæ ¿adnej pracy, nie radz¹cych sobie z podstawowymi problemami ¿yciowymi. Wielu naszym klientom brakuje pomys³u na ¿ycie i nasz¹ rol¹
jest tak pokierowaæ ich dzia³aniami, by umieli jako siê
odnaleæ w trudnych sytuacjach. S¹ i tacy, którym
udaje funkcjonowaæ przy mizernych rodkach finansowych. Choæby ci, którzy regularnie odwiedzaj¹ bazary, by pod koniec dnia kupiæ
znacznie tañsz¹ ¿ywnoæ
lub wyczekuj¹ na promocje
w hipermarketach - mówi
Barbara Staszewska.
Do stanowiska podchodzi
m³oda kobieta. Jest na pi¹tym roku studiów zaocznych, biegle zna francuski,
ukoñczy³a kurs podstaw
ksiêgowoci, pracuje na
umowê zlecenie w sklepie z

ekskluzywn¹ ¿ywnoci¹.
Chcia³aby zdobyæ pracê,
która dawa³aby jej komfort
pewnej sta³oci. Doradca informuje, ¿e dzi nie istnieje
pojêcie sta³ej pracy - to pracodawca decyduje siê lub
nie na zatrudnienie na sta³e. M³oda kobieta mo¿e wybraæ jedn¹ z trzech ofert
pracy dla sekretarki lub któr¹ z ofert pracy dla ksiêgowej.
- Wed³ug naszych szacunków osoby bezrobotne to w
po³owie kobiety w po³owie
mê¿czyni z nieznaczn¹
przewag¹ tych ostatnich.
Przewa¿aj¹ osoby w wieku
powy¿ej 45 lat. Jeli chodzi
o mê¿czyzn wiêkszoæ naszych ofert jest skierowana
do pracowników fizycznych,
budowlanych. S¹ oferty dla
frezerów, stolarzy, spawaczy, kopaczy, dla magazynierów, mechaników, dozorców, ulicznych sprzedawców gazet, dla in¿yniera
elektryka, grafika komputerowego. Jeli chodzi o kobiety najwiêksze jest zapotrzebowanie na sprzedawczynie
w sklepach ogólnospo¿ywczych, mamy sporo ofert dla
ksiêgowych, nauczycielek,
sekretarek, dla rejestratorki
medycznej, pielêgniarki rodowiskowej - infor muje
Wanda Kawczyñska, pracownik urzêdu pracy.

Do punktu
informacyjnego
dla osób bezrobotnych
mo¿na siê zg³aszaæ
w ka¿dy wtorek
w godz. 10-14.
W holu Urzêdu
Dzielnicy Targówek
przy
ul. Kondratowicza 20
zainteresowani
uzyskaj¹ informacje
od doradców
urzêdu pracy
i pracowników
socjalnych orodka
pomocy spo³ecznej.
Wielu bezrobotnych nie
potrafi napisaæ listu motywacyjnego i cv. Kiepsko poruszaj¹ siê po rynku pracy,
podczas rozmowy kwalifikacyjnej s¹ bierni, nie umiej¹
zaprezentowaæ swoich mocnych stron, na dobr¹ sprawê nie wiedz¹, jak¹ pracê
chcieliby wykonywaæ.
- Wielu z nich ma zani¿on¹ samoocenê czy to z powodu problemów osobistych
czy braku zrozumienia np.
ze strony wspó³ma³¿onka.
D³ugotrwa³e pozostawanie
bez pracy powoduje apatiê,
biernoæ i zniechêcenie. Do
tych osób urzêdy pracy kieruj¹ warsztaty, podczas których nabywa siê umiejêtnoci formu³owania cv i listu
motywacyjnego. Ka¿dy
uczestnik odbywa symulo-

wan¹ rozmowê kwalifikacyjn¹ ucz¹c siê jak reagowaæ na pytania pracodawcy - mówi Ewa Sienicka, doradca zawodowy urzêdu
pracy. W punkcie porad na
Targówku Ewa Sienicka informuje w³anie o mo¿liwoci uczestniczenia w takich
nieodp³atnych warsztatach,
doradza jak napisaæ cv i list
motywacyjny i jak prezentowaæ pracodawcy swoje mocne strony.
Kolejna osoba podchodzi
do stanowiska doradcy dla
osób niepe³nosprawnych.
Ma jaskrê i chorobê nerwu
b³êdnego. Otrzymywa³a rentê, od pewnego czasu
wstrzymano wyp³atê.
- Mam dwoje dzieci. Jedno jest na swoim, ale druga
córka jest jeszcze w liceum.
Pracuje tylko m¹¿ - to nie
wystarcza nam na ¿ycie.
Od miesiêcy poszukujê pracy, ale nie mam szczêcia.
Albo pracodawca nie jest
zainteresowany, albo oferta jest ju¿ nieaktualna.
Do stanowiska doradcy
dla osób niepe³nosprawnych zg³asza siê dziennie
oko³o 10 osób. Oferty dla
nich to pracownik biurowy
ze rednim wykszta³ceniem
i umiejêtnoci¹ obs³ugi
komputera, recepcjonistka,
pomoc w magazynie, handlowiec, informatyk, chemik, szwaczki. Jest trochê
ofert telepracy.
- Du¿ym problemem po
stronie pracodawcy jest niechêæ do przyjmowania do
pracy osób z epilepsj¹ i
schorzeniami psychicznymi.
Zdecydowanie najmniej
ofert kieruje siê do osób niewidomych. Wiadomo, ¿e
niepe³nosprawnoæ stwarza pewne ograniczenia, np.
osoby chore na cukrzycê
czy epilepsjê nie mog¹ pracowaæ w nocy i generalnie
stanowisko pracy musi byæ
dostosowane do specyficznych potrzeb osoby niepe³nosprawnej. Zmieni siê na
niekorzyæ sposób dofinansowywania osób niepe³nosprawnych przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych.
Pozostanie refundacja stanowisk pracy, ale nie bêd¹
refundowane pensje osób
niepe³nosprawnych. Pracodawca otrzyma jedynie
zwrot sk³adek ZUS-owskich
- mówi Ma³gorzata Rospond, pracownik Dzia³u
Obs³ugi Osób Niepe³nosprawnych Urzêdu Pracy.
Tymczasem w punkcie
informacyjnym pojawia siê
kolejna osoba - stosunkowo m³ody mê¿czyzna ze
rednim wykszta³ceniem od
trzech lat poszukuj¹cy bezskutecznie sta³ej pracy. Takich osób w ka¿dy wtorek
w ratuszu bêdzie bardzo
wiele...
El¿bieta Gutowska

PO¯YCZKI

GOTÓWKOWE
W 48 godzin.
Od 300 z³ do 5000 z³
Bezporednio w domu Klienta.
Bez ¿yrantów

516-20-02
infolinia
0801-124-124*

* koszt ca³ej rozmowy telefonicznej wynosi 0,35 z³

Dla internautów

Jeszcze do koñca sierpnia mo¿na skorzystaæ z bezp³atnego dostêpu do internetu. Nasza inicjatywa skierowana jest przede
wszystkim do m³odzie¿y, która nie wyjecha³a na wypoczynek wakacyjny. Mamy nadziejê, ¿e czas spêdzony w bibliotece przyczyni
siê do rozbudzenia nowych zainteresowañ i zdobycia informacji,
które pozwol¹ m³odym ludziom poszerzyæ swe horyzonty i wzbogaciæ swoj¹ wiedzê o wiecie. Oto wykaz placówek bibliotecznych
wiadcz¹cych us³ugê dostêpu do internetu:
Czytelnia Naukowa przy ul. w. Wincentego 85 pon., r., pt,.
14 -19, wt., czw., 10 - 14, sobota: 9- 15.
Biblioteki przy ul. Krasnobrodzkiej 11, Kuflewskiej 6, Rembieliñskiej 6a w godz. pon., r., pt,. 14-19, wt., czw., 12- 16,
Bazyliañskiej 6 - pon., r., pt,. 15 - 19, wt., czw., 12- 16.

HANDEL GLAZUR¥ I TERAKOT¥
KOMPLEKSOWA REALIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH
l glazura, terakota:
w³oska, hiszpañska, polska
l hiszpañskie meble ³azienkowe
l ceramika firmy ROCA
l kabiny i wanny
l gresy

ZAPRASZAMY
codziennie w godz. 9-19
soboty w godz. 9-14

03-119 Warszawa
ul. Modliñska 190
tel. 510-36-12, 510-36-04, fax 510-36-13

warto wiedzieæ

Autor Znachora
10 sierpnia minê³a 105 rocznica urodzin Tadeusza Do³êgiMostowicza. Urodzi³ siê w
miejscowoci Okuniew w guberni witebskiej. Jego ojciec
by³ prawnikiem, matka - zajmowa³a siê domem i trójk¹ dzieci. Pocz¹tkowo wcale nie myla³ o karierze pisarskiej, studiowa³ prawo w Kijowie i zaci¹gn¹³ siê do wojska polskiego. Bra³ udzia³ w wojnie z 1920
roku.
Tu¿ przed trzydziestk¹ zainteresowa³o go dziennikarstwo
i przez kilka lat by³ felietonist¹
w gazecie Rzeczypospolita.
Zrezygnowa³ jednak z tej pracy kiedy, we wrzeniu 1927
roku, ciê¿ko go pobito. Przyczyn¹ ataku by³y artyku³y Mostowicza skierowane przeciwko sanacji i Pi³sudskiemu.
Swoje ocalenie zawdziêcza³
przypadkowemu przechodniowi, który odnalaz³ go - rannego i porzuconego - w przydro¿nym rowie. Sprawcy uniknêli
sprawiedliwoci, ale Tadeusz
Do³êga do prasy ju¿ nie powróci³. Postanowi³ zostaæ niezale¿nym pisarzem.
Jak siê okaza³o by³a to trafna decyzja. Sta³ siê niezwykle
poczytnym autorem, a jego
ksi¹¿ki, czêsto zaraz po ukazaniu siê na rynku, ekranizo-

wano. Tak sta³o siê z rozchwytywanymi powieciami Prokurator Alicja Horn (1933 r.),
Znachor (1937 r.) i Profesor
Wilczur (1938 r). Nie up³yn¹³
nawet rok od wydania dwóch
tomów przygód doktora Murka (Dr Murek zredukowany i
Drugie ¿ycie dr Murka), a ju¿
widzowie, w 1939 r., mogli
ogl¹daæ sfilmowan¹ lekturê w
kinach. Tak obiecuj¹cym scenarzyst¹ zainteresowa³a siê
nawet... Ameryka. Niestety
planom wspó³pracy Mostowicza z Hollywood stanê³a na
przeszkodzie II wojna wiatowa.
Co prawda czêæ krytyków
uwa¿a³a go za drugorzêdnego
pisarza, bo jego powieci ³atwo siê czyta³o, czêsto mia³y
sensacyjn¹ fabu³ê i wiele by³o
w nich niespotykanego dot¹d
seksu. Jednak uwa¿ny czytelnik znajdzie w tych ksi¹¿kach
wiêcej; romanse i krymina³y
stanowi³y barwne t³o dla opisywanych przez Do³êgê zjawisk
spo³ecznych okresu miêdzy-

sp. z o.o.

wojennego: bezrobocia, równouprawnienia kobiet czy nowobogackich elit.
Okolicznoci mierci autora
Pamiêtnika pani Hanki s¹ zagadkowe. Zosta³ zabity 17
wrzenia 1939 roku przez radzieckiego ¿o³nierza. Tyle wiadomo na pewno, ale nawet po
tylu latach sytuacja nie jest do
koñca jasna. Niektórzy historycy s¹dz¹, ¿e Mostowicza zastrzelono przy przekraczaniu
granicy z Rumuni¹. Najprawdopodobniej jednak wszystko
wydarzy³o siê inaczej.
Pisarz, w pierwszych dniach
wojny, organizowa³ w Kutach
stra¿ porz¹dkow¹. Wsiada³
w³anie do wojskowej ciê¿arówki, kiedy ¿o³nierze Armii
Radzieckiej chcieli go wylegitymowaæ. W ha³asie pracuj¹cego silnika najwidoczniej nie
us³ysza³ wezwania, a wtedy
kto z Rosjan strzeli³. Kiedy
wysz³o na jaw kto jest ofiar¹,
wojskowego rozstrzelano za
nieuzasadnione u¿ycie broni.
Ale Do³êga ju¿ nie ¿y³.
Ludmi³a Milc

wymiana butli 11 kg

dostawa do Klienta GRATIS

propan-butan

tel. 675-34-51

Przyjació³ka
domów dziecka

To oni pierwsi zareagowali na apel o pomoc dla poparzonej Oli z Kielc. Dziêki
Fundacji Przyjació³ka dziewczynka otrzyma³a specjalny kombinezon przyspieszaj¹cy gojenie ran. To oni pomagaj¹ dziewczynce z domu dziecka w Lublinie - znalaz³a
siê w Klinice Ortopedycznej w Otwocku, dzi jeszcze porusza siê na wózku, ale jest
szansa, ¿e bêdzie chodziæ. To dziêki nim u 9-miesiêcznej Izy Michty zosta³a zoperowana w USA przepuklina oponowo-rdzeniowa. Pomoc indywidualna jest nie mniej
wa¿na, ale stanowi tylko pewien wycinek dzia³alnoci Fundacji Przyjació³ka.
Historia fundacji jest stosunkowo krótka. W listopadzie
2000 roku za³o¿ono j¹ z inicjatywy tygodnika Przyjació³ka.
Czasopismo zawsze mia³o
charakter prospo³eczny. Od
koñca lat 90. Przyjació³ka fundowa³a stypendia uzdolnionym
dzieciom z domów dziecka.
Zdecydowano, ¿e warto tê pomoc uporz¹dkowaæ i dzia³aæ na
wiêksz¹ skalê. W konsekwencji powo³ano do ¿ycia fundacjê,
która ju¿ w 2001 roku stworzy³a program Lepsza Edukacja
skierowany do dzieci z domów
dziecka w ma³ych miejscowociach.
- Za³o¿enie by³o proste skierowaæ ludzi do pomocy
dzieciom w nauce. Sk¹d wzi¹æ
ludzi - to by³ problem. We wrzeniu 2001 roku mielimy ju¿
400 wolontariuszy w ca³ym kraju. Wspania³ych, z wielkim potencja³em, niezwyk³ych, w
wiêkszoci studentów. Ucz¹
dzieci obs³ugi komputera, jêzyka angielskiego, pomagaj¹ w
lekcjach. Z czasem staj¹ siê ich
przyjació³mi, zape³niaj¹ pustkê
po rodzicach i wspomagaj¹ wychowawców, którzy nie s¹ w
stanie powiêciæ ca³ej uwagi indywidualnie ka¿demu dziecku
- mówi Joanna LuberadzkaGruca, kierownik Fundacji
Przyjació³ka.
Wolontariusze Przyjació³ki
s¹ poddawani wstêpnej selekcji - ka¿da decyzja o pracy na
rzecz dzieci z domów dziecka
musi byæ starannie przemylana, wolontariusze powinni zadeklarowaæ zaanga¿owanie co
najmniej na rok i odwiedzanie
dzieci raz w tygodniu, co stanowi absolutne minimum.
Wszyscy uczestnicz¹ w warsztatach prowadzonych przez
zespó³ psychologów i pedagogów. Fundacja zwraca koszty
dojazdu do dzieci - niektórzy
wolontariusze podró¿uj¹ z centrów uniwersyteckich do ma³ych miejscowoci oddalonych
o kilkadziesi¹t kilometrów.
Wszyscy s¹ ubezpieczeni
przez fundacjê. Dzi, m.in. poprzez udzia³ wolontariuszy, na
sta³e wspó³pracuje z Fundacj¹
Przyjació³ka sto domów dziecka z ca³ej Polski. Dziêki szczeremu osobistemu zainteresowaniu losem dzieci wolontariusze staj¹ siê przyjació³mi, którym zale¿y na tym, by wychowankowie mieli osi¹gniêcia w
nauce. Z czasem zabieraj¹
dzieci do swych domów na
weekendy i wiêta, spêdzaj¹ z
nimi wakacje, by w koñcu - co
nie jest rzadkoci¹ - staæ siê dla
wychowanków rodzin¹ zastêpcz¹.
Dramatyczny los czwórki rodzeñstwa, dla którego fundacja poszukuje rodziny zastêpczej nie jest odosobniony.
Dzieci s¹ zabiedzone, zaniedbane wychowawczo, maj¹
problemy z mówieniem. Bêdzie

z nimi pracowaæ psycholog i
logopeda. Fundacja pomo¿e
finansowo rodzinie zastêpczej
w przystosowaniu mieszkania
- jedno z dzieci jest niepe³nosprawne.
O wielkiej wadze problematyki rodzicielstwa zastêpczego
najlepiej przekonuj¹ liczby - w
2002 roku 21 tys. dzieci przebywa³o w domach dziecka, zanotowano wzrost o 3 tys. w porównaniu z rokiem 2000. Z tej
liczby tylko 7,5 tys. dzieci znalaz³o siê w rodzinach zastêpczych niespokrewnionych z
nimi. Wci¹¿ zdarzaj¹ siê domy
dziecka, w których mieszka 80
- 90 wychowanków. Rodziny
zastêpcze stwarzaj¹ dzieciom
szansê w miarê normalnego
funkcjonowania w strukturze
przypominaj¹cej w³asn¹ rodzinê. Du¿e domy dziecka to
prze¿ytek, choæ w polskich warunkach - przynajmniej na razie - s¹ koniecznoci¹.

cjami - to nie sytuacja materialna jest najistotniejsza. Rodzinê zastêpcz¹ dla wychowanków domu dziecka stworzy³
dobrze sytuowany prezydent
Olsztyna, ale i przeciêtnie sytuowana rodzina, która przyjê³a pod swój dach dzieci z zespo³em Downa i z pora¿eniem
mózgowym, a nawet zdecydowa³a siê na przeprowadzkê z
Górnego l¹ska na Pomorze
ze wzglêdu na stan zdrowia
dzieci - mówi Joanna Luberadzka - Gruca.
Fundacja zakupi³a dla domów dziecka sprzêt komputerowy - 110 komputerów, 100
drukarek, gry i programy edukacyjne, ksi¹¿ki. Rokrocznie
najzdolniejsi studiuj¹cy wychowankowie otrzymuj¹ stypendia
naukowe.
Kolejnym przedsiêwziêciem
Fundacji Przyjació³ka by³o
skontrolowanie stanu zdrowia
dzieci. Badani byli tylko ci wy-

Zainteresowani rodzicielstwem zastêpczym
lub adopcj¹ mog¹ siê zg³aszaæ do biura
Fundacji Przyjació³ka
przy ul. Wiejskiej 16 lok. 116
lub dzwoniæ pod nr tel. 584-22-89, tel./fax 584-22-46.
Adres e-mail fundacji info@fundacja.przyjaciolka.pl.
Sporo informacji znajduje siê na stronie
www. fundacja.przyjaciolka.pl.
Rodzicielstwo zastêpcze jest
w naszym kraju bardzo s³abo
propagowane. Niewiele mówi
siê o korzyciach psychologicznych i wychowawczych
tego modelu.
Fundacja Przyjació³ka przystêpuje do wspólnej akcji ze
Stowarzyszeniem Misja Nadziei powo³anym przez rodziców zastêpczych. Celem akcji
jest propagowanie idei rodzicielstwa zastêpczego w niekonwencjonalny sposób.
Przez trzy lata po kraju bêdzie jedzi³ tzw. autobus nadziei - zainteresowani bêd¹
mogli siê dowiedzieæ, czym jest
rodzicielstwo zastêpcze, jakie
kryteria trzeba spe³niæ, by staæ
siê rodzin¹ zastêpcz¹, jakie
formalnoci czekaj¹ osoby
przyjmuj¹ce pod swój dach wychowanków domów dziecka.
Stowarzyszenie Misja Nadziei wespó³ z Fundacj¹ Przyjació³ka bêd¹ lobbowaæ na
rzecz przyjêcia ustawy o powo³aniu Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego, który przypada³by
30 maja.
- To by³aby forma wsparcia
rodziców zastêpczych. Ten
dzieñ zwróci³by uwagê mediów
na problematykê rodzicielstwa
zastêpczego i byæ mo¿e sk³oni³by wiêksz¹ iloæ rodzin do
wziêcia na siebie trudu wychowywania - poza w³asnymi
dzieæmi - dzieci z domów
dziecka. Na rodzicielstwo zastêpcze decyduj¹ siê ludzie obdarzeni pewnymi predyspozy-

chowankowie domów dziecka,
którzy wyrazili na to zgodê 440 m³odych ludzi. Dziêki
wspó³pracy z Oriflame, która to
firma jest sta³ym partnerem
fundacji, zakupiono przenony
sprzêt medyczny - aparat
USG, EKG, audiometr (badanie s³uchu) i spirometr (badanie pojemnoci p³uc). Po spe³nieniu swej roli sprzêt trafi³ do
Kliniki Pediatrii Szpitala Bielañskiego, bowiem to w wiêkszoci jej lekarze nieodp³atnie wykonywali badania wychowanków domów dziecka. Okaza³o
siê, ¿e gros przebadanych
dzieci ma problemy stomatologiczne, wady postawy i problemy psychiczne. I w³anie rozwi¹zywaniu problemów psychologicznych wychowanków
domów dziecka bêdzie powiêcony kolejny program fundacji.
- Trzynastolatek po próbie
samobójczej trzy miesi¹ce czeka³ na konsultacjê psychiatryczn¹ - tak nie mo¿e byæ.

Wród wychowanków zdarzaj¹ siê tak¿e dzieci molestowane seksualnie, dzieci dotkniête przemoc¹ domow¹. One
musz¹ jak najszybciej spotkaæ
siê z psychologiem, a to najczêciej jest niemo¿liwe - mówi
Joanna Luberadzka - Gruca.
Program pomocy psychologicznej bêdzie wkrótce realizowany we wspó³pracy z Oriflame. Planuje siê szkolenie personelu domów dziecka, wspó³pracê z orodkami psychologicznymi, rozszerzenie wolontariatu o studentów psychologii. Dzieci wymagaj¹ce pomocy psychologicznej bêd¹ kierowane na terapie.
Zapewne jeszcze wiele programów Fundacji Przyjació³ka
wymusi ¿ycie i potrzeby wychowanków domów dziecka, a
przecie¿ te potrzeby o wiele lepiej mog³yby byæ zaspokajane w rodzinach zastêpczych.
Trudno sobie wyobraziæ, by w
propagowanie tej formy rodzicielstwa nie w³¹czy³y siê media.
El¿bieta Gutowska
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Towarzyszenie do kresu
Hospicjum Domowe Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów, o którym pisalimy w 11. numerze NGP, dzia³a
ju¿ w nowej siedzibie. Do czasu zakoñczenia remontu domu zakonnego przy ul. Wileñskiej (ok. 3
lat), chorzy terminalnie i ich rodziny mog¹ szukaæ pomocy w domu parafialnym przy ul. Tykociñskiej 27/35 (parafia Chrystusa Króla).
Obok pokojów lekarza naczelnego i pielêgniarki jest tu
kameralny gabinet psychologa, maleñka sto³ówka, w
holu wypo¿yczalnia fachowych ksi¹¿ek i broszur, magazyn sprzêtu rehabilitacyjnego. Obszerne pomieszczenie w podziemiu stanie siê
sal¹ konferencyjn¹ do szkoleñ lekarzy i pielêgniarek.
Bêd¹ tu tak¿e odprawiane
msze wiête.
Hospicjum Domowe jako
Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej pomaga chorym
z prawobrze¿nej Warszawy
oraz Legionowa, Wo³omina,
Sulejówka, Koby³ki, Zielonki,
Nieporêtu, Z¹bek. wiadczy
pomoc w ramach ubezpieczeñ zdrowotnych; z tych
rodków refundowanych jest
ok. 60% kosztów dzia³alnoci. Osób zg³aszaj¹cych siê
jest wiêcej ni¿ przewiduj¹
umowy podpisane z Kasami
Chorych (teraz Narodowy
Fundusz Zdrowia) - informuje dyrektor hospicjum, ks.
Andrzej Dziedziul. Do po³owy roku wydatki przekroczy³y wp³ywy o ok. 50 tys. z³otych. Na razie staramy siê nie
ograniczaæ przyjmowania
chorych. Mo¿e Opatrznoæ
Bo¿a nas wspomo¿e, dobrzy

KSIÊGARNIA

ca³oroczna sprzeda¿
podrêczników szkolnych
szko³a podstawowa, gimnazjum, szko³a rednia

ul.

nowa gazeta praska

rodkowa 7 róg Stalowej
tel. 619-24-67

zapraszamy 10-18, sob. 9-13

ludzie tak¿e. Mo¿e uda siê
nam przetrwaæ. Mamy nadziejê, ¿e Narodowy Fundusz
Zdrowia uzupe³ni rodki na
pracê, któr¹ praktycznie wykonujemy charytatywnie.
Pewne kwoty otrzymujemy
tak¿e z funduszu prezydenta m.st.Warszawy. Doæ
du¿y wk³ad mamy równie¿
od osób prywatnych, przewa¿nie z rodzin chorych, któ-

pielêgniarki w ramach dy¿urów i specjalnych zleceñ, za
zwrotem kosztów benzyny
lub sponsoruj¹c równie¿ paliwo; pomagaj¹ w sprawach
porz¹dkowych i biurowych.
Dy¿uruj¹ przy telefonach,
tak¿e w soboty i niedziele.
Jakie potrzeby ma dzi Hospicjum Domowe przy Tykociñskiej? Na pierwszym miejscu ks. dyrektor wymienia
rodki finansowe. S¹ potrzebne tak¿e na organizowane przez hospicjum wakacyjne wyjazdy dzieci i m³odzie¿y z osieroconych rodzin.
Wa¿ne jest, by pokazywaæ,
na czym polega rewolucja,
któr¹ wprowadzi³y hospicja -

Orodek Hospicjum Domowe zaprasza
do wspó³pracy wszystkich,
zainteresowanych wolontariatem.
Od wrzenia spotkania wolontariuszy
na Tykociñskiej odbywaj¹ siê
w ka¿dy poniedzia³ek o 17.30,
kontakt telefoniczny:
679-67-00, 679-68-48, 679-68-85,
codziennie w godz. 9-20.
rzy odeszli na tamt¹ stronê.
Ta pomoc, oprócz wymiaru
materialnego, daje nam radoæ, bo jest wiadectwem
naszej dobrej pracy.
Liczba pacjentów praskiego hospicjum znacznie siê
zwiêkszy³a, gdy przesta³a
funkcjonowaæ podobna placówka w Wo³ominie. Na pismo w tej sprawie, a tak¿e na
nastêpne pisma, NFZ nie
udzieli³ jeszcze odpowiedzi.
Kierownictwu hospicjum pozostaje cierpliwie czekaæ i
przypominaæ siê kolejnymi
pismami.
Hospicjum domowe nie
mo¿e pracowaæ bez wolontariuszy. Czêsto s¹ to osoby
zwi¹zane z rodzinami chorych. Pomagaj¹ w sprz¹taniu
i zakupach; ci, którzy maj¹
stosowne przeszkolenia,
mog¹ wykonywaæ podstawowe zabiegi pielêgnacyjne.
Wolontariusze swoimi samochodami dowo¿¹ lekarzy i

mówi ks. Andrzej. S³u¿ba
zdrowia staje siê bardzo
przedmiotowa. My naszego
chorego traktujemy inaczej:
nie jak numerek czy zespó³
objawów, lecz jak cz³owieka,
który staje siê partnerem.
G³ównym zadaniem wolontariuszy pracuj¹cych przy chorych i ich rodzinach jest tzw.
towarzyszenie, czyli obecnoæ, pe³na ciep³a, pogody i
wyrozumia³oci. T o mo¿e
wydaæ siê czym ma³ym.
Jednak w wielu sytuacjach
wsparcie psychiczne, duchowe, okazywane choremu i
rodzinie - pomaga chorej osobie odkryæ sw¹ wartoæ. Poczucie, ¿e kto przy mnie
trwa, patrzy na mnie jak na
kogo wa¿nego - staje siê
przyczyn¹ g³êbokiej przemiany. Nawet u kresu ¿ycia potrafi byæ pogodny i serdeczny. Akceptuje siebie, dorasta
do pe³ni cz³owieczeñstwa.
ZK
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* DZIELNICOWY ORODEK SPORTU I REKREACJI, Kompleks basenowo-sportowy Prawy Brzeg przy ul. Jagielloñskiej 7 zaprasza codziennie w godz. 6.30 - 22.00
* PROMOCJA WAKACYJNA DLA DZIECI:
Przez ca³y sierpieñ pó³godzinny pobyt dziecka
na basenie bêdzie kosztowa³ 3 z³ote, a w grupach zorganizowanych z opiekunem (minimum
10 osób) jedynie 2 z³ote.

Dzielnicowy Orodek
Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Pó³noc

ul. Szanajcy 17/19 tel. 670-20-61, 619-11-20
oferuje Pañstwu

halê sportow¹, si³owniê, saunê, szko³ê bilardu
bezp³atn¹, koszykówkê dla dziewcz¹t
i ch³opców oraz treningi Klubu Oyama Karate

Kompleks basenowo-sportowy
ul. Jagielloñska 7

Rewitalizacji
Remont kamienicy przy
ul. Z¹bkowskiej 11 bêdzie
dokoñczony. Przypomnijmy, i¿ jest to jedna z kamienic, która przewidziana zosta³a do przywrócenia jej
dawnej wietnoci w ramach planu rewitalizacji
ulicy Z¹bkowskiej. W latach 2001-2002 odnowiono
domy nr 2, 3, 7, 12 i 13,
jednak po zmianie w³adz
samorz¹dowych i ustroju
miasta (na jesieni ub.r.) nie
by³o wcale pewne, czy ten
jak¿e korzystny dla Pragi
proces bêdzie kontynuowany. Remont ponad 130-letniego domu rozpocz¹³ siê
jeszcze w roku ubieg³ym,
jednak przed kilkoma miesi¹cami prace przerwano i
mimo zaawansowania prac
zdemontowano tak¿e rusztowania opasuj¹ce elewacje. Nie by³o wiadome, czy
bêd¹ zabezpieczone w kasie miasta odpowiednie

Do Pañstwa dyspozycji
v basen o wymiarach 25x12,5 m v basen
rekreacyjny z licznymi atrakcjami v zje¿d¿alnia wodna v si³ownia v hala sportowa v
zespó³ odnowy biologicznej: sauny fiñskie - suche, sauna parowa, solaria, gabinety masa¿u v
barek v sklepik p³ywacki v krêgle v bilard
v zajêcia Klubu Oyama Karate v nauka
p³ywania dla dzieci i doros³ych
za pasek chipowy - kaucja zwrotna 20 z³

Codziennie ju¿ od godz. 6.30.
Informacje: tel. 619-81-38, 619-76-98
Parking dozorowany (bezp³atny)
od ul. Wrzesiñskiej








PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA

mycie nadwozia
mycie i konserwacja silników
kosmetyka wnêtrz
konserwacja skóry
pranie tapicerki i dywanów
przygotowanie samochodu do
sprzeda¿y

ul. widerska 115
róg P³udowskiej

tel. 670-39-67

Zapraszamy: pon.-sob. 8-20
Faktury VAT

fundusze na ten cel, a tak¿e czy nowy uk³ad polityczny we w³adzach dzielnicy
Praga Pó³noc bêdzie kontynuowa³ pracê zapocz¹tkowan¹ przez poprzedników.
Ostatecznie Rada Warszawy przekaza³a 1 mln z³ na
dalsze prace w tym roku.
Oko³o 670 tys. z³ bêdzie
przeznaczone na dalszy prace w kamienicy przy Z¹bkowskiej 11 (m.in. remont
dachu, klatek schodowych,
elewacji), a za ok. 330 tys.
z³ przeprowadzone zostan¹
remonty wewn¹trz kamienicy Z¹bkowska 2, która to
czêciow¹ renowacjê przesz³a ju¿ w roku 2002.
Szerzej zakrojone prace
remontowe przy poszczególnych domach maj¹ zapobie-

opisuje swoje dalsze przygody.
Stephen Coonts USS
America. Poznañ: Rebis,
2003. 32 z³
Wci¹gaj¹ca powieæ sensacyjna. Rakieta zawieraj¹ca
reaktor j¹drowy z niewiadomych przyczyn ginie z ekranów radaru. W lad za ni¹
porwany zostaje najnowszy
okrêt podwodny - USS America. Terroryci, który znajduj¹ siê na pok³adzie atakuj¹
Bia³y Dom.
Andrzej Zieliñski Tajemnice polskich Templariuszy. Warszawa: Bellona,
2003.14 z³
Kto sprowadzi³ zakon do
Polski? Czym siê tu zajmowali? I najwa¿niejsze: czy mo¿liwe, ¿eby tutaj templariusze
ukryli swój legendarny skarb?
Odpowiedzi na te pytania
znajdziemy w tej niewielkiej,
interesuj¹co napisanej ksi¹¿eczce.

gaæ pojawianiu siê opinii, i¿
proces rewitalizacji jest tylko szminkowaniem fasad.
Istnieje tak¿e szansa na
rozpoczêcie jeszcze w tym
roku prac przy odnawianiu
domu przy Z¹bkowskiej 4 jest to zale¿ne od tego czy
uda siê wygospodarowaæ
odpowiednie rodki. Pozosta³e kamienice przy Z¹bkowskiej, pomiêdzy ulicami
Targow¹ i Brzesk¹, w najbli¿szym czasie nie doczekaj¹ siê raczej remontów,
gdy¿ nie s¹ w³asnoci¹ miasta lub te¿ pojawiaj¹ siê co
do nich r oszczenia dawnych w³acicieli.
O postêpach prac bêdziemy informowaæ.
Micha³ Pilich

STOLNATEX
ul.

Oliwska 26A

tel./fax 675-09-97, tel. 513-60-51
oferuje

okna drewniane, PCV

drzwi

iem
oszen
z og³ aniej
3% t

{

wewnêtrzne
zewnêtrzne
antyw³amaniowe
parapety

RATY, TANI FACHOWY MONTA¯,
TRANSPORT GRATIS

Ksi¹¿ki na sierpieñ
Elizabeth Peters Jak
grom z nieba. Warszawa:
Albatros, 2003.22 z³
Powieæ kryminalna, której
akcja toczy siê przed wybuchem I wojny wiatowej. Rodzina Emersonów prowadzi
wykopaliska archeologiczne
w Egipcie. Poszukiwania zostaj¹ uwieñczone sukcesem.
Ale kto zamierza ukraæ cenne znalezisko a samym
Emersonom grozi miertelne
niebezpieczeñstwo.
Kathy Lelle Australijka w
Londynie. Warszawa: Albatros, 2003. 18 z³
Zabawna lektura, która
wcale weso³o siê nie zaczyna. M³oda mama - Australijka
Maddy razem ze swoim maleñkim synem trafia za kratki
za rzekom¹ kradzie¿. Ale to
dopiero pocz¹tek! Ojciec
dziecka udaje, ¿e jej nie zna,
a nad dziewczyn¹ wisi teraz
powa¿niejszy zarzut. Na
szczêcie bohaterka nie traci
animuszu, ale z humorem

ci¹g dalszy

Hanna Baku³a Idiotka.
Warszawa: wiat ksi¹¿ki,
2003. 24,90
Znakomita powieæ obyczajowa. Tytu³owa idiotka ma
30 lat i leci do Nowego Jorku
spe³niæ swoje marzenia. Ale
nawet przez myl jej nie przechodzi, ¿e los postawi na jej
drodze nowego mê¿czyznê i
prze¿yj¹ razem niezwyk³¹ i
namiêtn¹ mi³oæ.
Boris Akunin Lewiatan.
Warszawa: wiat ksi¹¿ki,
2003. 20 z³
Tradycyjny krymina³. Rok
1878. Morderca, który zabi³
10 osób ukrywa siê na luksusowym statku Lewiatan.
Jego ladem rusza komisarz
francuskiej policji Gauche.
Czy w czasie d³ugiej podró¿y
do Indii policjant odkryje zabójcê? A mo¿e jest nim tajemniczy Rosjanin, który wszed³
na okrêt w ostatniej chwili?
Ludmi³a Milc

GIMNAZJUM
SPO£ECZNE nr 3

przyjmuje
chêtnych uczniów do klas I, II, III

LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CE
SPO£ECZNE nr 11

prowadzi zapisy
do klas o profilu ogólnym
i ze specjalnoci¹ informatyczn¹
Znakomite warunki lokalowe. Sala
gimnastyczna, si³ownia. Intensywna nauka
jêzyków (angielski, niemiecki).
Sta³y, dowiadczony zespó³ nauczycielski.

Warszawa Targówek

ul. Toruñska 23
tel. 614-11-04, 614-14-89

Og³oszenia do naszej
gazety przyjmuj¹
* Wies³aw ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 670-33-33
* nasi przedstawiciele
Piotr - 0504-008-424
Jerzy - 0603-910-246
Maciej - 0605-037-515
* redakcja 618-00-80
ul. ksiêdza Ignacego
K³opotowskiego 15 lokal 2
pon. 14-18 od wtorku do pi¹tku 10-14

Zazwyczaj gdy wraca³em z urlopu, co
rzadko by³o mi dawane, z niecierpliwoci¹
dokonywa³em objazdu dzielnicy. By³o to
moj¹ rutynow¹ czynnoci¹ co najmniej raz
w tygodniu i osobicie sprawdza³em, co z
zamierzeñ zarz¹du i rady dzielnicy uda³o siê
zrealizowaæ.
Byæ mo¿e w tym roku zbyt wczenie wróci³em z dzia³ki lub czego nie jestem w stanie zrozumieæ.
Tak naprawdê nie dzieje siê nic.
Przypomnijmy zapisy inwestycyjne w
dzielnicowym za³¹czniku Pragi Pó³noc na rok
2003.
Wykonanie ujêæ studni oligoceñskich przy
ulicach £ochowskiej i Kowelskiej -oprócz wykonania jednego odwiertu sprawa umar³a.
Budowa hali gimnastycznej przy SP 30
przy ulicy Kawêczyñskiej  pierwotny termin oddania hali maj 2003 - prawdopodobny padziernik 2003.
Modernizacja ulicy Kawêczyñskiej  brak
nawet terminu rozpoczêcia przebudowy  poszukuje siê wykonawcy zrobienia dokumentacji.
Dokoñczenie remontu Z¹bkowskiej 11trwa postêpowanie przetargowe  ma³a
szansa, aby wykonawca zakoñczy³ prace w
tym roku.
Dzielnica otrzyma³a tak¿e 1,7 mln z³ na
remonty szkó³. Koñcz¹ siê wakacje, a wiêksza czêæ przetargów na remonty placówek
nie zosta³a nawet rozpoczêta. W biuletynie
zamówieñ publicznych urzêdu miasta znalaz³em jedno og³oszenie o poszukiwaniu wykonawcy dokumentacji na remont dachu w
liceum przy Kowelskiej.
W uznaniu zas³ug prezydent przyzna³ zarz¹dowi dzielnicy i pracownikom urzêdu nagrody pieniê¿ne.
I wierzcie mi Pañstwo, nie wypowiadam
z tak¹ z dzik¹ z³oliwoci¹ pod tytu³em: a
widzicie kogo wybralicie, lecz z ewidentn¹ trosk¹ o sprawy Pragi Pó³noc i jej mieszkañców.
Sam na terenie tej dzielnicy mieszkam w
budynku wspólnotowym od lat, bardzo sobie chwalê ciszê, brak wielkomiejskiego
gwaru, du¿o zieleni, ale przede wszystkim
cieszy³y mnie zmiany, których by³em wiadkiem i aktywnym uczestnikiem w ostatnich
latach.
Lecz ad rem, bo modne s¹ ³aciñskie sformu³owania.
Wracam z urlopu przera¿ony, poniewa¿ na
Pradze Pó³noc od wielu miesiêcy nie dzieje
siê nic. Absolutnie nic. O, przepraszam - zieleñ jest zadbana i o dziwo fontanna na placu Hallera dzia³a.
Urzêdnik pracuj¹cy w administracji samorz¹dowej dostaje pensje z naszych podatków. W moim, a tak¿e - jak s¹dzê - Pañstwa
interesie le¿y, by do tego interesu zbytnio
nie dok³adaæ. Lecz co robiæ, gdy urzêdnicy
pracuj¹cy nawet w najlepszych intencjach
s¹ kneblowani. Idea, któr¹ obserwujê u aktualnych w³adz Warszawy - co przek³ada siê
na zarz¹dców Pragi Pó³noc - to najlepiej nic
nie robiæ. Powodów mo¿na wymieniæ ich kilka.
Nic nierobienie to brak mo¿liwoci pope³niania pomy³ek.
Nic nierobienie to du¿o wolnego czasu.
Nic nierobienie to czas na kreacjê swojego
uczciwego wizerunku.
Brak reakcji opinii publicznej na nic nierobienie w³adzy jest moim zdaniem niezrozumia³y. Prezydent Kaczyñski dosta³ ogromny kredyt zaufania, który powoli rozmienia
na drobne. To, co pokaza³em, to kilka przyk³adów z Pragi Pó³noc - jednej z 18 dzielnic
Warszawy. W innych dzielnicach jest podobnie.
Chyba znowu wyjadê na dzia³kê.
Ireneusz Tondera
Radny Województwa Mazowieckiego

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia w³acicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoci usytuowanych
wzd³u¿ planowanych inwestycji :
- w dniu 5 sierpnia 2003 r. wyda³ decyzjê nr 413/B/03 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej na budowie magazynu soli przeznaczonej do zimowego utrzymywania dróg zlokalizowanych na terenie Warszawy wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ i zapleczem technicznym i obs³ug¹ komunikacyjn¹
w granicach istniej¹cej bazy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania Miasta po³o¿onej pomiêdzy ulicami Inow³odzk¹ i Kopijników na dz. nr. ew. 26,28,34/2 z obrêbu 4-07-13
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy .
Zgodnie z § 3 ust,1 pkt.12, lit. c Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 24 wrzenia 2002 r.
w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
oraz szczególnych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzenia
raportu oddzia³ywania na rodowisko (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1490) inwestycja zalicza
siê do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, z uwagi na realizacjê
instalacji do magazynowania substancji chemicznych, dla której na podstawie art. 51 ust.1
pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
627 z pón., zm.) ww. decyzja zosta³a wydana po uzgodnieniu z organem ochrony rodowiska
i Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
W³acicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoci wzd³u¿ planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za porednictwem
Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka w terminie 14
dni od daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z
ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wysokoci 5 z³ od podania i 50 gr
od ka¿dego za³¹cznika (ustawa z 9 wrzenia 2000 r. o op³acie skarbowej  Dz.U. nr. 86 poz.
960).
Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój
308, w poniedzia³ek w godz. od 10 do 18; w pozosta³e dni tygodnia od godz. 8 - do 16, tel. 67676-70 wew. 225
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonanie po up³ywie czternastu dni od
publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197  parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z pón. zm. ).
W zwi¹zku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr
15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
ZAWIADAMIA
W³acicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoci usytuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Zak³adu Energetycznego Warszawa Teren S.A. Rejon Energetyczny Legionowo z siedzib¹, przy ul. Chopina 5 w Legionowie.
W sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej na budowie:
·
linii kablowej i napowietrznej SN 15 KV
·
stacji transformatorowej s³upowej
·
linii kablowej NN
·
z³¹czy kablowych
przy ul. Chlubnej w obrêbie 4-17 -04 w Warszawie.
pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania wniosk6w i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, tel. 67-67-670 wew. 198.
Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za
dokonanie po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197  parter naprzeciw
windy licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu
postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w
zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m. st. Warszawy w
Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek STOEN S.A. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
modernizacji linii napowietrznej n.n. do zasilenia w
energiê elektryczn¹ budynku mieszkalnego przy ul.
Wojdyñskiej w Warszawie
dz. ew. nr 112/4.
pouczenie
Zainteresowanym stronom
s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m.st. Warszawy w
Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197 03-122 Warszawa,
tel.: +22/ nr tel. 676-76-70, fax.:
+22/ nr faxu 811-66-00.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy zawiadamia o wszczêciu postêpowania administracyjnego z urzêdu w sprawie z³o¿onego wniosku przez Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy, dotycz¹cego pozwolenia na budowê owietlenia ul. Topolowej /stary lad/ w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.
W zwi¹zku z tym osoby bêd¹ce stronami w postêpowaniu maj¹ prawo w terminie 14 dni od
daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ ewentualne wnioski lub zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka w pokoju 305 w
godzinach pracy Urzêdu.

wytnij i zachowaj
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Plan dy¿urów radnych

Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
w okresie od 1.IX do 31.XII.2003 roku

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka - Dariusz Ostrowski
przyjmuje interesantów w poniedzia³ki w godz. 16  18
w siedzibie Urzêdu Gminy przy ul. Modliñskiej 197.
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka - Jerzy Smoczyñski
przyjmuje w poniedzia³ki w godz. 15-18 przy ul. Modliñskiej 197.
Zastêpcy Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka przyjmuj¹ przy ul. Modliñskiej 197
Liliana Zientecka w poniedzia³ki w godz. 15-18
Tadeusz Semetkowski w poniedzia³ki w godz. 15-18
Lokal Administracji Osiedla Poraje ul. Porajów 2
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 18-19
Anna Woniakowska
Maria Szewczak
Krzysztof Je¿
Szko³a Podstawowa Nr 344 ul. Erazma z Zakroczymia 15
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
Stefan Zawadzki w pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 18-19
Anna Dziewulska w drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 18-19
Andrzej Oszmian w drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 18.30-19.30
Szko³a Podstawowa Nr 314 ul. Porajów 3
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
Agnieszka Dudkiewicz w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 18-19
Ewa Ko³aczyk w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 18-19
Szko³a Podstawowa Nr 118 ul. Leszczynowa 5
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 19-20
Ewa Ko³aczyk
Anna Woniakowska
Krzysztof Je¿ w godz. 18-19
Klub Arkona ul. Nagodziców 3
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 18-19
Anna Woniakowska
Maria Szewczak
Szko³a Podstawowa Nr 154 ul. Lenej Polanki 63/65
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwsz¹ rodê miesi¹ca w godz.19.15  20.15
Marek Fronczak
Gimnazjum Gminy Warszawa-Bia³o³êka Nr 3 ul. Strumykowa 21
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
Tomasz Paster w pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 18-19
Krzysztof Bucholski w pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 18-19
Marek Fronczak w pierwsz¹ rodê miesi¹ca w godz. 18-19
Andrzej Opolski w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 18-19
Szko³a Podstawowa Nr 231 ul. Juranda ze Spychowa 10
Dy¿ury odbywaj¹ siê w drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 18 19
Marianna Czarnecka
Szko³a Podstawowa Nr 112 ul. Berensona 31
Dy¿ury odbywaj¹ siê w drugi wtorek miesi¹ca w godz. 19-20
Stefan Sosnowski
Lokal Spó³dzielni Mieszkaniowej ¯erañ ul. Kowalczyka 3
Dy¿ury odbywaj¹ siê w ostatni czwartek miesi¹ca w godz. 19- 20
Teresa Maciejewska
Lokal Rady Osiedla ul. Marywilska 52
Dy¿ury odbywaj¹ siê w drugi czwartek miesi¹ca w godz. 19- 20
Teresa Maciejewska
Biuro Prawa i Sprawiedliwoci ul. widerska 129 tel. 670-31-34
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
Piotr Oracz  w trzeci czwartek miesi¹ca w godz. 18-19
Pawe³ Stañczyk  w pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca w godz. 19-20
Szko³a Podstawowa Nr 257 ul. Podró¿nicza 11
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 18-19
Lidia Polit
Szko³a Podstawowa Nr 110 ul. Bohaterów 41
Dy¿ury odbywaj¹ siê w ostatni czwartek miesi¹ca w godz. 18-19
Lidia Polit

nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI - mgr anglistyki
0607-103-129
ANGIELSKI - dowiadczony
lektor (35 lat praktyki) skutecznie uczy m.in. w³asn¹ metod¹
konwersacji - egzaminy tel.
676-73-65
KURSY jêzykowe - wakacyjne
260 z³/miesi¹c Alliance, Kondratowicza 18 lok. 96, 332-0309, 0606-744-724
MATEMATYKA, chemia, fizyka, poprawki 0608-507-496
POLSKI na wakacje dowiadczona nauczycielka 322-6032, 0691-082-071
POMAGAM: dysleksja, dysgrafia, dysortografia 676-64-81,
0501-521-512
WORD Exel, Auto Cad student
PW 614-54-02 lub 0604-198938
WSA T-Trade, t³umaczenia
specjalistyczne, angielski, frncuski, rosyjski 676-64-81,
0501-521-512

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny.
Targowa 71/10 w podwórzu
obok poczty. 618-83-60, 67029-26, 0602-105-672.
MASA¯ leczniczy krêgos³upa,
wyszczuplaj¹cy, bioenergoterapia - skutecznie Dar Targowa
36, tel. 670-07-29
MEDICA - USG, narkoza,
stomatolog, ginekolog, laryngolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe,
bioenergoterapeuta. Panieñska 4, 619-52-31
MEDYCYNA naturalna, nerwice, cukrzyca, bezsennoæ, choroby tarczycy, choroby skóry i
alergie, choroby ginekologiczne, kamice nerkowa i w¹trobowa ul. Bia³ostocka 7, 619-0319, 0607-290-518
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu - pe³na informacja o stanie zdrowia i objawach chorobowych, dobór najskuteczniejszych preparatów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60,
0502-813-252
ZIO£OWE wiece Indian
Hopi 0504-008-424
¯YCIODAJNE produkty Morza Martwego 811-78-70,
0501-773-100
US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski, francuski, niemiecki,
rosyjski i inne 619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie guzików, napy, overlock,
tel. 618-66-68, ul. Z¹bkowska
16.
BAWE£NIANE biustonosze,
gorsety, kostiumy pla¿owe na miarê Grochowska 173/
175 tel. 810-61-63
BUDOWY - remonty, adaptacje
0501-099-149
CEROWANIE artystyczne,
poprawki krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie suwaków ul. Targowa 59/
42 w podwórzu, 0501-821811

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki domowej
i samochodowej. Zachodnie
eko-rodki. 619-40-13, 0502928-147. Dojazd gratis
DACHY, obróbki, krycie 61965-55, 0501-224-034
DEZYNSEKCJA preperatami
bezzapachowymi, bezpiecznie,
SKUTECZNIE 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, owietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756 52 83 i
0607 598 521.
KRAWIECKIE, kunierskie
tel. 679-30-64
KSIÊGOWA KPiR, rycza³t
oraz wyprowadzania zaleg³oci 619-65-55
Naprawa MAGNETOWIDÓW,
RTV, CD, monitorów PC oraz
pilotów - wszystkie typy. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska
12
NAPRAWA, renowacja futer,
ko¿uchów, skór (równie¿ mebli
i tapicerski) tel. 618-66-68, ul.
Z¹bkowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
ca³y tydzieñ: Polar, Whirlpool, Indesit, Ardo, Candy. Gwarancja roczna 614-83-83.
NAPRAWA pralek, lodówek,
gwarancja 670-39-34, 85738-97
NAPRAWA pralek: Whirlpool,
Ardo, Polar, Indesti, Candy - w
Bia³o³êce 676-52-25
NAPRAWA pralek 675-88-51
ODSZCZURZANIE 642-9616
PRALKI, zmywarki, tanio 67031-87, 0502-383-213
REMONTY,
malowanie,
g³ad, G-K, cianki, sufity,
poddasza, panele, glazura,
619-65-55, 0-501-224-034
SZEWC - naprawa, 618-6668, ul. Z¹bkowska 16.
TAPICERSTWO 811-59-46,
0609-806-695
TAPICERSTWO 675-99-19
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki, przewozy dostawczymi
676-60-69
WYPO¯YCZALNIA cykliniarek, m³otów, elektronarzêdzi
678-72-83
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów, paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16.

NIERUCHOMOCI
WYNAJMÊ kwatery 2-3-osobowe przy Modliñskiej tel.
0608-357-302

WYNAJMÊ atrakcyjny lokal
powierzchnia biurowa 35 m 2
nowy dom przy budynku
Urzêdu Dzielnicy Warszawa
Bia³o³êka 0602-45-26-71
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw - z³oto, elektronika, samochód. Korzystne warunki,
ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48
KREDYTY gotówkowe i gospodarcze, leasing, windykacja d³ugów z dzia³alnoci gospodarczej, ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-27-83, 81010-01 do 9 wew. 433
KOTKI DO ADOPCJI - ró¿nej
maci 619-73-69
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48.

PRACA
GRAFIK KOMPUTEROWY
POSZUKUJE PRACY TEL.
0605-037-515
KONSULTANT medycyny naturalnej 811-78-70, 0501773-100
UMIESZ nawi¹zywaæ ³atwo
kontakt z ludmi, zostañ
przedstawicielem gazety w
pozyskiwaniu reklam prasowych - tel. 0504-008-424
ZATRUDNIÊ emeryta lub rencistê ok. Tarchomina 784-2410, 811-28-64

DOMAR

tel./fax

675-47-01

ul. Boles³awicka 38

DRZWI METALOWE
ANTYW£AMANIOWE

GERDA, ZBIGMET, STALMET, P.T.Z.
pojedyncze, dodatkowe, dwuskrzyd³owe

DRZWI DREWNIANE
WEJCIOWE I POKOJOWE

PORTA, STOLBUD, POL-SKONE, HUMDREX

DRZWI PRZESUWANE
I HARMONIJKOWE
KRATY - PRZEGRODY KORYTARZOWE
ZADZWOÑ - SPRAWD NASZE CENY

Organizujemy tanio
przyjêcia do 40 osób

♦ chrzciny
♦ jubileusze
♦ imieniny
♦ bankiety
oraz rodzinne karnety
obiadowe z dostaw¹ do domu
W uroczystociach
okolicznociowych
deser lodowy gratis
tel. 0692-600-178
0600-584-360
679-81-06 od 8-16

Warszawa

Radzymiñska 196
tel. 678-71-99

• okna i drzwi drewniane
• okna PCV
• drzwi metalowe i antyw³amaniowe
• parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne
ubezpieczenie okien i drzwi

RATY BEZ ¯YRANTÓW • TRANSPORT I MONTA¯ • DORADZTWO

OKNA I DRZWI

Medycyna naturalna

Manuka
Z australijskiego drzewa
herbacianego otrzymuje siê
eteryczny olejek, który ma
liczne zastosowania lecznicze. W aptekach, sklepach
drogeryjno-zio³owych oraz
supermarketach mo¿na kupiæ olejek z drzewa herbacianego. Ma³o znane jest, ¿e
drzewo herbaciane posiada
wiele gatunków, które nale¿¹ do rodziny Mirtowate
(Myrtaceae). Drzewo herbaciane wystêpuje jako krzew
lub drzewo i pochodzi z Australii i Nowej Zelandii. Kupowany w Europie olejek otrzymywany jest z lici Melaleuca alternifolia. Aborygeni, rodowici mieszkañcy Australii,
do celów leczniczych u¿ywaj¹ nie tylko wy¿ej wymieniony gatunek, lecz równie¿ surowiec z gatunku Leptospermum scoparium. Pierwotni
mieszkañcy Nowej Zelandii,
Maorysi, uwa¿aj¹, ¿e wszystkie te gatunki to Manuka 
herbaciane drzewo.
Europejczycy dowiedzieli
siê o drzewie herbacianym i
jego leczniczych w³aciwociach od kapitana Cooka.
Ten nieustraszony ¿eglarz,
odkrywaj¹c wschodni brzeg
Australii w 1770 roku, po raz
pierwszy leczy³ swoj¹ za³ogê
uzdrawiaj¹c¹ herbat¹, parzon¹ z lici drzewa manuka.
Zauwa¿y³ równie¿, ¿e m³ode
wie¿e licie maj¹ lepsze
dzia³anie od wysuszonych.
Pierwsi osadnicy tego kontynentu nazwali ten uzdrawiaj¹cy napój Tea-Trees.
Lecznicze w³aciwoci
tych rolin przekazywane
by³y ustnie z pokolenia na
pokolenie. Tubylcy i osadnicy u¿ywali ten leczniczy surowiec rolinny do regenerowania si³ witalnych chorych.
Znany by³ sposób inhalowania w przypadkach przeziêbieñ. wie¿y sok uzyskany
po naciêciu pnia stosowano
jako rodek czyszcz¹cy krew
i wzmacniaj¹cy uk³ad oddechowy. Leczono równie¿
przypadki biegunek i stanów
zapalnych przewodu pokarmowego. Na le goj¹ce siê
rany nak³adano kompresy z
t³uczonych nasion. S³odk¹
¿ywicê z m³odych ga³¹zek o
nazwie Pia u¿ywano w oparzeniach.

Szczególne
odmiany drzewa
manuka

Sadzonki dziko rosn¹cych
odmian drzewa manuka zosta³y przeniesione z Australii do po³o¿onej o oko³o 2000
km Nowej Zelandii. Z uwagi
na ³atw¹ adaptacjê do gruntu, roliny ros³y wszêdzie, od
pla¿ po lasy, samotnie lub w
grupach. Drzewa osi¹ga³y
wysokoæ do oko³o 4 metrów.
Przed 50 laty zaczêto klasyfikowaæ odmiany drzewa manuka w zale¿noci od zabarwienia kwiatów. Przeprowadzone w latach osiemdziesi¹tych badania fizykochemiczne wykaza³y ró¿nice w
zawartociach substancji
czynnych poszczególnych

odmian. Podstawow¹ okaza³a siê Hybryda nr 7. Badania
wykaza³y obecnoæ monoterpenów, seskwiterpenów,
monoterpenoli i flawonoidów.
Zawartoæ tych substancji
czynnych przede wszystkim
przeciwdzia³a stanom zapalnym przez wzmocnienie systemu odpornociowego.
Jako antyutleniacze wspomagaj¹ leczenie chorób nowotworowych. Ekstrakt i olejek eteryczny otrzymane z
Hybrydy nr 7 zosta³y u¿yte do
produkcji trzech form produktów leczniczych: kremu, olejku, kapsu³ek.

Krem do
stosowania
w bólach
stawowych

Nale¿y podkreliæ skuteczne i silne dzia³anie przeciwbólowe tego preparatu,
szczególnie w chorobie zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu stawów. Krem stosowany jest w dolegliwociach
stawów kolanowych, biodrowych, barkowych i ogólnie
krêgos³upa. Od pewnego
czasu krem manuka u¿ywany jest w tzw. Anti-Aging terapii. Jest to aktualnie najmodniejsza metoda odm³adzania i regeneracji skóry.
Dzia³anie przeciwzapalne i
przeciwgrzybicze to cenna
w³aciwoæ tego preparatu.
Formê kremu nale¿y stosowaæ w leczeniu le goj¹cych
siê ran, opryszczki, grzybicy
stóp, zapaleniu macierzy paznokcia (zanokcica) i objawów skórnych po uk³uciu
komarów.

Regeneruj¹cy
olejek
do k¹pieli

K¹piel z dodatkiem olejku
manuka pozwala na szybkie
odreagowanie po przejciu
sytuacji stresowych. Olejek
do k¹pieli z drzewa manuka
dzia³a równie¿ koj¹co w
schorzeniach reumatycznych. Dzia³anie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze
u³atwia leczenie dolegliwoci
skórnych. K¹piel siedz¹c¹
stosujemy w przypadkach
grzybicy palców stóp. K¹piel
z olejkiem manuka rozpoczynamy w wodzie o temp.
34°C, stopniowo podwy¿szaj¹c temperaturê do 38°C.
Czas k¹pieli ograniczamy
maksymalnie do pó³ godziny,
aby nie obci¹¿aæ serca i uk³adu kr¹¿enia. Zdarzaj¹ siê
przypadki, ¿e skóra w czasie
k¹pieli mo¿e reagowaæ lekkim podra¿nieniem. W takich
przypadkach potrzebna jest
konsultacja z lekarzem.

Kapsu³ki
w chorobach
przewodu
pokarmowego

Forma kapsu³ek z ekstraktem otrzymanym z Leptospermum scoparium Hybr. nr
7 zawiera równie¿ eteryczne

olejki: lawendowy, rozmarynowy i lemongrasowy. Przyjmowanie tego produktu leczniczego poprawia ukrwienie
przewodu pokarmowego.
Zadowalaj¹ce rezultaty widoczne s¹ w przypadkach
biegunek i grzybic. Dzia³anie
przeciwzapalne wykorzystywane jest tak¿e w infekcjach
dróg moczowych. W czasie
kuracji nale¿y pamiêtaæ o
przyjmowaniu odpowiedniej
iloci p³ynów, minimum dwa
litry dziennie. W ten sposób
mo¿emy wyp³ukaæ zbyteczne produkty przemiany materii.

Wspomaganie
leczenia chorób
nowotworowych

Dr Wolfgang Etspûler, ordynator Vita Natura Klinik w
Eppenbrunn (Pfalz) przeprowadzi³ kliniczn¹ obserwacjê
43 pacjentów z chorob¹ nowotworow¹. Stosuj¹c ogólne
metody leczenia, podawa³
chorym preparaty z Leptospermum Hybr. nr 7. W doæ
krótkim czasie zauwa¿y³, ¿e
stan pacjentów stabilizowa³
siê, a w niektórych przypadkach poprawia³.
Olejek manuka nie jest remedium na wszystko. Powstanie choroby ma swoje
przyczyny i skutki. Do ich
usuniêcia potrzeba wspó³dzia³ania lekarza, psychologa, dietetyka i rehabilitanta.
Rolina Aborygenów jest niew¹tpliwie interesuj¹c¹ cz¹stk¹ medycyny naturalnej,
wspomagaj¹c¹ ust¹pienie
objawów choroby.
AP

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres
PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II
ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, roda,
pi¹tek w godz. 16-20
tel. 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

OKNA

DRZWI

• okna drewniane Sokó³ka
• okna PCV Aluplast, Thyssen
• okna aluminiowe
wewnêtrzne
• parapety

<

zewnêtrzne
dowolne wymiary
KONKURENCYJNE CENY
zapewniamy monta¿

n siatki ogrodzeniowe
ocynkowane i powlekane

>
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OKROL Modliñska 342
tel./fax 614-92-14
pon.-pt. 9-17

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoæ do 60%
100% gwarancji

Co dalej z domem na Kowalczyka?
dokoñczenie ze str. 1

Budynek przy Kowalczyka 1
zosta³ wybudowany w latach
70. przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ Bródno i wydzier¿awiony ówczesnej Fabryce Samochodów Osobowych na ¯eraniu. Mieszkania maj¹ charakter typowego hotelu robotniczego - pokoje z ³azienkami i
kuchnia przypadaj¹ca na 6-7
mieszkañ. 175 lokali jest zajêtych, 67 wolnych. Budynek zosta³ przejêty przez Daewoo
FSO, a zarz¹dza³a nim specjalnie wyodrêbniona spó³ka córka Locaris. Do 2002 roku Locaris wywi¹zywa³ siê z p³atnoci, pod koniec roku do SM
Bródno przesta³y wp³ywaæ pieni¹dze, choæ mieszkañcy regularnie p³acili czynsze bez ¿adnych umów i bez prawa do zameldowania - od 450 do 800 z³
miesiêcznie - i wywi¹zywali siê
z tych p³atnoci rzetelnie, obawiaj¹c siê utraty dachu nad g³ow¹. Wygl¹da wiêc na to, ¿e
Locaris pieniêdzmi mieszkañców z Kowalczyka 1 reperowa³
swój mocno nadw¹tlony bud¿et. Pierwsze piêtro budynku
spe³nia³o funkcjê hotelu rotacyjnego. Brak p³atnoci ze strony spó³ki Locaris spowodowa³
przejêcie budynku przez SM
Bródno i skierowanie na drogê
s¹dow¹ sprawy zwrotu zaleg³ych kwot za dzier¿awê.
Od 1 kwietnia tego roku, od
momentu przejêcia budynku
przez SM Bródno, przesta³
dzia³aæ hotel rotacyjny - ustawa zabrania spó³dzielniom
mieszkaniowym prowadzenia
tego typu dzia³alnoci. Ze
wzglêdu na zagro¿enie dla
mieszkañców - w budynku pojawiali siê podejrzani ludzie wprowadzono ochronê. Wynajêto równie¿ firmê sprz¹taj¹c¹

mocno zaniedbane czêci
ogólnodostêpne - kuchnie,
klatki schodowe, wspólne korytarze, zsypy. Ustalono z
mieszkañcami p³atnoci na dotychczasowym poziomie, by
starczy³o rodków na utrzymanie budynku. Jednoczenie
pracownicy osiedla Toruñska
SM Bródno doprowadzili do
zmiany statusu mieszkañców
- dotychczas nie zameldowani
od kwietnia do koñca wrzenia
uzyskali czasowe meldunki.
Unormowano sprawy w³asnoci gruntu. Osoba oddelegowana przez SM Bródno utrzymuje sta³y kontakt z mieszkañcami budynku, informuj¹c zarz¹d

GLAZURA
TERAKOTA

gresy, fugi, listwy
du¿y wybór
niskie ceny

transport gratis
ZIELONKA
ul. Wyszyñskiego 24A

(przy trasie W- wa - Wo³omin)

761-01-13

o wszystkich pojawiaj¹cych siê
problemach. Na tyle na ile siê
da³o poprawiono sytuacjê
mieszkañców budynku, ale do
pe³nej normalizacji droga jest
daleka. O sposobach wyjcia
z impasu bêdzie debatowaæ w
po³owie sierpnia Rada Nadzorcza SM Bródno. Modernizacja
budynku przekracza mo¿liwoci spó³dzielni mieszkaniowej.
Dzielnicy Bia³o³êka (na jej terenie znajduje siê budynek) nie

staæ na zakup wie¿owca i uczynienie zeñ budynku komunalnego. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e nad losem mieszkañców
pochyli siê miasto. Wspólnymi
si³ami w³adz stolicy, SM Bródno i samych mieszkañców byæ
mo¿e uda³oby siê zmodernizowaæ budynek i unormowaæ sytuacjê prawn¹ lokatorów. O
postêpach w sprawie z pewnoci¹ bêdziemy informowaæ.
El¿bieta Gutowska

O G £ O S Z E N I E
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka informuje, ¿e podmioty
z terenu Dzielnicy Bia³o³êka, nie zaliczone do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w
celu osi¹gniêcia zysku, mog¹ ubiegaæ siê o dotacje na realizacjê w 2004 roku zadañ publicznych
m.st. Warszawy, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miasta
Sto³ecznego Warszawy Nr V/73/2003 z dnia 16 stycznia 2003 roku, w sprawie trybu przyznawania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych na wykonywanie zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ m.st. Warszawy na lata 2003 - 2004.
W sprawie sk³adania wniosków o udzielenie dotacji
nale¿y zwracaæ siê do w³aciwych merytorycznie Biur
Urzêdu m.st. Warszawy.
Termin sk³adania wniosków o dotacjê na rok
2004 up³ywa 15 wrzenia 2003 roku.

nowa gazeta praska

T-PLAND

✔
✔
✔
✔

ul. D¹browszczaków 2
tel. 618-41-51
zaprasza
21 i 28 sierpnia Praskie Grand Prix w SZACHACH
26.08 (wtorek), godz. 18 Recitale Praskie Agnieszka Korbecka-Chraba³owska - fortepian
Koncerty w Muszli Koncertowej w Parku Praskim:
Cykl Country na Pradze - pi¹tki, godz. 18 22.08 - zespó³ COLORADO - zespó³ z £odzi.,
29.08 - zespó³ COACH
Cykl Letnia Serenada - soboty, godz. 17.
23.08 - Praska Orkiestra Dêta DK wit,
30.08 - M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Kaski
Cykl Niedzielne Koncerty w Parku Praskim
24.08 - Orkiestra Festiwalowa Janowiec,
31.08 - Praska Orkiestra Kameralna Warszawscy Wirtuozi
Imprezy dla dzieci w Muszli Koncertowej
Cykl Dzieciêce Lato Teatralne - rody, godz. 14
20.08 Przygody pewnego rycerza

Strony www
wszystko o mediach
Jeli kto chcia³by jako jeden z pierwszych wiedzieæ np., ¿e Alicja Resich - Modliñska musia³a zrezygnowaæ z szefowania czasopismu Gala z powodu ¿artobliwych artyku³ów na temat ³ysych
g³ów Marcina Paw³owskiego z TVN i Kamila Durczoka z TVP1 obaj maj¹ chorobê nowotworow¹ i stan ich ow³osienia jest wynikiem terapii - powinien zagl¹daæ na stronê www.wirtualnemedia.pl. Bez cenzury, bez ¿adnych ciêæ mo¿na znaleæ tu wszystkie
nowinki ze wiata szeroko pojêtych mediów komercyjnych i publicznych. I nie s¹ to wiadomoci plotkarskie - przyzwoity jêzyk i
ca³kowita powaga. Gor¹co polecamy.
(egu)

TOMASZ ABRAMCZYK

Plandeki
Stela¿e samochodowe
wyrób
Namioty
naprawa
Bannery
reklama

P³ochociñska 29

tel./fax 811-60-83
0602-307-058

e-mail: t-pland1@wp.pl
www.t-pland.w.pl

Próba
samorz¹dnoci
dokoñczenie ze str. 1

249.700 z³ i zwiêkszenie planu
wydatków o tê kwotê.
Kolejne uchwa³y dotyczy³y
funkcjonowania Orodka sportu i Rekreacji przy u. £abiszyñskiej. W³adze Warszawy zaproponowa³y, by takie placówki ,
funkcjonuj¹ce dotychczas jako
zak³ady bud¿etowe, zosta³y
przekszta³cone w jednostki bud¿etowe miasta sto³ecznego
Warszawy. Robert Radzik uzasadni³ projekt negatywnego stanowiska Rady Targówka wobec
takiej zmiany: zak³ad bud¿etowy jest najlepsz¹ form¹, bo musi
wypracowywaæ dochód (mini-

INAUGURACJA PUCHARU LATA
9 sierpnia na boiskach
BOS przy Strumykowej 21
odby³a siê impreza sportowa
inauguruj¹ca dzia³alnoæ Parafialnego Klubu Sportowego
AGAPE Bia³o³êka i rozgrywki
o PUCHAR LATA 2003.
Napoje dla uczestników turnieju i dla dzieci bior¹cych
udzia³ w grach ufundowa³a firma AUCHAN Bia³o³êka, Spon-
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sorem gry rzuty lotkami by³ Pawe³ Zbañski. Mecz towarzyski POLICJA - AUCHAN rozpocz¹³ gwizdkiem nasz
goæ honorowy Edward Klejndinst. Wynik meczu 5:3 dla
AUCHAN. Mecz sêdziowali: jako g³ówny ks. Kamil, a na
liniach Tomek i Mariusz. Pierwszy mecz inauguruj¹cy turniej AVESPORT Junior - Legia zakoñczy³ siê wynikiem
9:10.
W symultanie szachowej, któr¹ dawa³ mistrz Warszawy
Rafa³ Przedmojski wziê³o udzia³ 10 szachistów. Mistrz
wygra³ wszystkie partie. By³y te¿ zawody w rzucaniu pi³k¹
do kosza przez 2 minuty. Najlepszy zawodnik trafi³ do kosza 43 razy i otrzyma³ w nagrodê pi³kê do koszykówki.
St. sier¿ant Grzegorz Kobylski jak zwykle by³ oblegany
przez dzieci i m³odzie¿. Za udzia³ w konkursie Bezpieczne dziecko ka¿dy uczestnik otrzymywa³ nagrodê rzeczow¹. Furorê zrobi³y kolorowe gwizdki.
Stra¿acy z ul. Czarodzieja pokazali najnowszy sprzêt
ganiczo-ratowniczy. ¯yczylimy im, aby nie musieli go
u¿ywaæ. Mielimy te¿ okazjê zobaczyæ naszych stra¿aków w prawdziwej akcji !!!
By³y zawody w jedzie na rowerze i w rzucaniu rzutkami
do tarczy. Zwyciêzcy zawodów rowerowych otrzymali w
nagrodê bidony, a zwyciêzcy rzutek pi³ki do nogi i komplety do badmintona.
Zakoñczenie turnieju o PUCHAR LATA 2003 odbêdzie siê 30 sierpnia o godzinie 13 równie¿ na stadionie BOS-u przy ul. Strumykowej.
Ju¿ teraz zapraszamy wszystkich mieszkañców do
udzia³u w uroczystoci wrêczania pucharów, medali i nagród rzeczowych dla najlepszych dru¿yn i królów strzelców.
Zapraszamy wszystkich graj¹cych w siatkówkê do
zg³aszania dru¿yn siatkarskich, damskich i mêskich
pod numer telefonu komórkowego: 507-693-799 lub
e-mail: jarfil0@wp.pl.
Zamierzamy zorganizowaæ ligê siatkówki od wrzenia
2003 do czerwca 2004.
Prosimy o kontakt osoby chêtne do pomocy przy organizacji turnieju i sêdziowaniu meczy.
Sekretarz Zarz¹du
Jaros³aw Filipowicz

nowa gazeta praska
nastêpna gazeta uka¿e siê 3 wrzenia
Redaktor naczelny Ewa Tucholska, zastêpca naczelnego Jagoda Pilipczuk. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny, skanowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Druk ODDI Poland spó³ka z o.o. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.
Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
Za treæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
Redakcja i biuro og³oszeñ: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2
tel./faks 618-00-80, tel. 618-24-38 czynne - pon. w godz. 14-18, od wtorku do pi¹tku 10-14
dla tekstów e-mail ngp@zigzag.pl dla reklam i zdjêæ nowapraska@zigzag.pl

mum 50% dotacji), a to motywuje pracowników i kierownictwo. Dochody powy¿ej wskanika mo¿na przeznaczyæ na
okrelony cel; w innej formie
funkcjonowania odprowadza siê
je do kasy miasta.
Czy basen jako czêæ OSiR
nie poch³onie wiêkszoci dotacji? Tê w¹tpliwoæ wyjani³ burmistrz Romuald Gronkiewicz:
basen bêdzie mia³ wydzielon¹
ksiêgowoæ, a bilans poprawi¹
dochody z dodatkowych funkcji:
lekkiej si³owni, która zostanie
wydzielona na antresoli oraz
sauny i solarium-odnowy biologicznej (I piêtro i parter).Gdy
basenem zarz¹dzaæ bêdzie
Dzielnica, bêdzie on samowystarczalny; mo¿e potrzebna bêdzie ma³a dotacja, na pewno nie
50%.
Zaskoczenie propozycj¹ prezydenta miasta, jako niezgodn¹ z duchem czasu i ide¹ samorz¹dnoci, wyrazi³ Witold
Harasim. W g³osowaniu wszyscy radni negatywnie zaopiniowali propozycjê zmiany formu³y
prawno-finansowej OSiR z zak³adu bud¿etowego w jednostkê bud¿etow¹ m.st. Warszawy.
W kolejnej uchwale uczynili
nastêpny krok ku realizacji idei
samorz¹dnoci: zwrócili siê do
organów m.st. Warszawy o w³¹czenie OSiR przy ul.£abiszyñskiej w strukturê organizacyjn¹
Urzêdu Dzielnicy Targówek.
OSiR maj¹ dzia³aæ na rzecz
spo³ecznoci lokalnej, zapewniaæ mieszkañcom jak najlepsze mo¿liwoci zaspokajania
potrzeb w dziedzinie kultury fizycznej. Tê rolê bêd¹ dobrze
wype³niaæ tylko wtedy, gdy znajd¹ siê w strukturach Urzêdu
dzielnicy (³atwiejsze zarz¹dzanie, reagowanie orodka decyzyjnego na zmieniaj¹ce siê potrzeby lokalne, lepsza kontrola
nad codzienn¹ dzia³alnoci¹,
stymulowanie aktywnoci).
Uchwa³ê z takim uzasadnieniem przyjêto przez aklamacjê.
Przed zamkniêciem obrad
og³oszono przerwê urlopow¹ w
dzia³alnoci Rady Targówka od
4 do 22 sierpnia.
K.

AUTO GAZ
monta¿ ♦ serwis
naprawy ♦przegl¹dy
- wszystkie typy
- wtrysk z komputerem
- dowiadczenie
- atrakcyjne ceny

679-81-06

z tym og³oszeniem
pierwsze tankowanie
gratis
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Nareszcie!

W trzeciej dekadzie
wrzenia otwarta zostanie
nowa, kryta p³ywalnia w
OSiR przy ul. £abiszyñskiej 20. Wykonawca ma
oddaæ obiekt do koñca
sierpnia. Potem nast¹pi¹
rozruchy poszczególnych
instalacji i odbiory przez
STOEN, SPEC, Sanepid.
Musz¹ byæ wydane pozwolenia na eksploatacjê.
Obiekt ten zwraca uwagê
swoj¹ lekkoci¹, przestronnoci¹ i nowoczesnym
kszta³tem.
Wiele atrakcji bêdzie czeka³o tu na odwiedzaj¹cych
p³ywalniê. Przede wszystkim bêdzie mo¿na pop³ywaæ
w piêknym, nowoczesnym
basenie o d³ugoci 25 metrów, bêdzie mo¿na tak¿e
zjechaæ rur¹ - zje¿d¿alni¹ o
d³ugoci 110 m.
Zje¿d¿anie uprzyjemni¹
nam liczne efekty wietlne i
dwiêkowe. Warto podkreliæ, ¿e jest to najd³u¿sza
zje¿d¿alnia w Warszawie, a
¿eby ni¹ zjechaæ trzeba
wejæ na specjalnie wybudowan¹, wysok¹ wie¿yczkê.
P³ywalnia jest przystosowana dla osób niepe³nosprawnych. Specjalne podjazdy, na zewn¹trz i wewn¹trz, toalety, prysznice,
windy, a tak¿e nowoczesne
wózki u³atwi¹ poruszanie siê

po niej osobom niepe³nosprawnym. Osoby niepe³nosprawne bêd¹ przesiada³y
siê ze swoich wózków na te,
które bêd¹ do u¿ytku na p³ywalni. Bêdzie te¿ mo¿na odprê¿yæ siê po trudach dnia
w drugim basenie z wodospadem i hydromasa¿em.
Niepowtarzaln¹ atmosferê
na p³ywalni, poczucie jakbymy byli w piêknym ogrodzie
zapewni¹ zasadzone tu
wspania³e roliny specjalnie

przystosowane do mikroklimatu basenu.
Na terenie obiektu bêdzie
otwarta kawiarenka i kiosk
z akcesoriami do p³ywania a
w najbli¿szej przysz³oci bêdzie klub fitness, sauna i solarium.
Osoby przyje¿d¿aj¹ce na
basen bêd¹ mog³y zaparkowaæ swój samochód w dwupoziomowym gara¿u, albo
na bezp³atnym parkingu.
KK

W trosce o bia³y umiech
W ci¹gu ostatnich kilku lat
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Polacy
znacznie bardziej dbaj¹ o swój
wygl¹d. Jestemy nie tylko estetyczniej ubrani, ale czêciej
korzystamy te¿ z salonów kosmetycznych, stosujemy diety
i bardziej inwestujemy w zdrowy wygl¹d.
Najlepsz¹ wizytówk¹ estetycznego wygl¹du s¹ zdrowe,
bia³e zêby, a co za tym idzie
piêkny umiech, który dodaje
nam pewnoci siebie. Naturaln¹ biel¹ zêbów mog¹ siê cieszyæ tylko nieliczni. Nie oznacza to, ¿e pozostali musz¹ pogodziæ siê z przebarwieniami i
niezadawalaj¹cym odcieniem
szkliwa. Doskona³ym rozwi¹zaniem jest wybielanie zêbów.
Stosowanie ró¿nych rodków
i metod wybielania sta³o siê popularnym i coraz czêciej stosowanym zabiegiem stomatologicznym.

Ale
kino!
T akiego kina jeszcze w
Warszawie nie by³o!

29 sierpnia, po zachodzie s³oñca, ciana
domu przy ul. w. Hieronima 6 zamieni siê w
ekran kinowy, podwórko w widowniê.
Pomys³odawc¹ tej niecodziennej projekcji jest Pawe³ Czekalski - mieszkaniec Bródna, grafik komputer owy, zwi¹zany ze
Stowarzyszeniem Ósma
Góra, od kilku lat organizuj¹cego pokazy filmowe
w plenerze. Tytu³ Kino na
b(l)oku wskazuje zarówno na miejsce pokazu, jak
i jego peryferyjny charakter. Pawe³ Czekalski chce
pokazywaæ filmy krótkometra¿owe i nieme, przede
wszystkim z lat 50. i 60.
ub. wieku, gdy powstawa³o osiedle Bródno.
Osoby, które dysponuj¹ takimi materia³ami,
proszone s¹ o kontakt na
adres:
pavel-sky@poczta.onet.pl

W Klinice Stomatologicznej
DENTIS stosuje siê dwie metody wybielania zêbów tzw. gabinetowa b¹d domowa.
Pierwsza z nich to jednorazowy, godzinny zabieg z wykorzystaniem wysokostê¿onego
preparatu wybielaj¹cego. W
przypadku metody domowej
pacjent sam stosuje preparat
przez okres od 10 do 14 dni i

jest w sta³ym kontakcie ze
swoim stomatologiem. Obie
metody s¹ równie bezpieczne,
jak i skuteczne. Warto pomyleæ o bia³ym, piêknym umiechu.
Serdecznie zapraszamy na
bezp³atne konsultacje i fachowe porady do Kliniki Stomatologicznej DENTIS.

Dom Kultury WIT ul. Wysockiego 11
zaprasza
18-30 sierpnia w godz. 10-16 - LETNIA AKCJA TEATRAL-

NA IV Miêdzynarodowe warsztaty teatralne - udzia³ w warsztatach bezp³atny. Szczegó³y: www.teatr2strefa.com
31 sierpnia godz. 11 poranek teatralny Cudowna lampa
Alladyna
Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny

MIDERM

ul. D¹browszczaków 5A

(budynek przychodni) tel. 619-34-81 w. 171
n cis³a wspó³praca z lekarzami
n Pe³ny zakres zabiegów kosmetycznych twarzy i cia³a
n Specjalnie zapraszamy na bezpieczny,
fachowo wykonany pedikiur tradycyjny i leczniczy
n Artystyczne zdobienie paznokci r¹k i nóg

CENTRUM
DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT
DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

DEZYNSEKCJA
DERATYZACJA
czyszczenie dywanów

RADIX
tel./fax 679-79-49
0605-325-849

MAGIEL
PRASUJ¥CY I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52
równie¿
PRALNIA
CHEMICZNA
plac Hallera 9
tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejcie od podwórka
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pro
d
sk³adane rewno file
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RAL

zapraszamy
pon.-pt. 9-17, sob. 9-14

RADZYMIÑSKA
RADZYMIÑSKA 116
116

dawny BESAR
tel. 679-29-19, 0601-99-14-85

