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Nasz s³uch jest jedyny w
swoim rodzaju, tak jak odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ siebie,
czêœæ naszej to¿samoœci.
Niedos³uch to problem nie
tylko osoby s³abo s³ysz¹cej,
ale tak¿e jej rodziny i przyja-

Pomnik praskiego kapelana
13 sierpnia przed katedr¹ œw. Micha³a Archanio³a i œw.
Floriana ods³oniêty zosta³ pomnik ks. majora Ignacego
Jana Skorupki, kapelana Garnizonu Praskiego Wojska
Polskiego. 14 sierpnia 1920 roku ks. Skorupka zgin¹³ pod
Ossowem, podczas natarcia wojsk Armii Czerwonej na
pozycje I Batalionu Armii Ochotniczej 236. Pu³ku Piechoty im. Weteranów 1863 roku.
Poœwiêcenia pomnika do- stry Reprezentacyjnej Wojkona³ kardyna³ Henryk Gul- ska Polskiego.
binowicz. W uroczystoœci
Autorem rzeŸby ks. Ignawziêli udzia³ przedstawicie- cego Skorupki jest Andrzej
le najwy¿szych w³adz pañstwowych i koœcielnych z
prymasem Józefem Glempem, a tak¿e biskupi polowi
koœcio³a prawos³awnego i
ewangelicko-augsburskiego,
przedstawiciele w³adz lokalnych z Warszawy i okolic.
Mimo deszczu, na plac przed
katedr¹ przyby³y t³umy
mieszkañców.
„Zebraliœmy siê, by wype³niæ testament II Rzeczypospolitej oraz polecenie papie¿a Jana Paw³a II, by utrwaliæ
pamiêæ ks. mjr. Ignacego
Skorupki, który na pole walki wyruszy³ sprzed pobliskiego gimnazjum im. W³adys³awa IV, po spowiedzi w koœciele œw. Floriana. Poleg³ na
miedzy polnej w Ossowie...
By³ z³otym k³osem ojczystych pó³” – powiedzia³ arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ.
Przy o³tarzu przed katedr¹
odprawiona zosta³a msza
œwiêta. Œpiewa³ chór Orkie-

Renes, który wczeœniej stworzy³ m.in. pomnik Prymasa
Tysi¹clecia na Krakowskim
Przedmieœciu, ks. Piotra
Skargi, bp. Jana Chrapka.
Nad tym pomnikiem pracowa³ od pocz¹tku roku. Zapozna³ siê z ¿yciorysem kapelana Garnizonu Praskiego,
zdjêciami i dokumentami.

dokoñczenie na str. 4

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Kargul,
podejdŸ no...(5)
Zakoñczy³ siê spór o drogê
miêdzy Stefanem Sosnowskim, bia³o³êckim radnym PiS
a Iren¹ D¹browsk¹, u¿ytkowniczk¹ dzia³ki s¹siaduj¹cej z
nieruchomoœci¹ radnego.
Przypominamy, ¿e Stefan
Sosnowski pozbawi³ s¹siadów drogi dojazdowej do posesji, pozostawiaj¹c b³otnist¹
2,5-metrow¹ dró¿kê skrêcaj¹c¹ pod k¹tem dziewiêædziesiêciu stopni, niemal niedostêpn¹ dla samochodów osobowych, nie mówi¹c ju¿ o
wozach wywo¿¹cych œmieci
czy szambo.
S¹d uzna³ roszczenie Ireny D¹browskiej i nakaza³
przywrócenie funkcjonuj¹cej
od kilkudziesiêciu lat szerokiej
drogi od strony po³udniowej.
Irena D¹browska jest zadowolona z wyroku, choæ zdaje
sobie sprawê, ¿e Stefan Sosnowski mo¿e odwo³aæ siê od

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

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

decyzji s¹du. - Nawet jeœli
wyrok siê uprawomocni, obawiam siê, ¿e pozostanie jedynie na papierze. Pan radny
jest bardzo silnie „umocowany”. Sprawa ci¹gnie siê od lat,
zwraca³am siê do prezydenta Warszawy z proœb¹ o interwencjê, przecie¿ Stefan Sosnowski jest cz³onkiem Prawa
i Sprawiedliwoœci. Jakie œwiadectwo on wystawia tej partii? Prezydent Warszawy nie
odpowiedzia³ na moje pismo.
Za to z jego upowa¿nienia
radny Sosnowski otrzyma³
zgodê na budowê gara¿u na
swojej dzia³ce - mówi Irena
D¹browska.
Obawy, ¿e wyrok pozostanie na papierze, nie s¹ nieuzasadnione. Przypomnijmy,
¿e w marcu tego roku, w innej sprawie, wyrokiem s¹du
nakazano Stefanowi Sosnowskiemu rozbiórkê parkanu i
zwrócenie 194-metrowego
fragmentu dzia³ki nale¿¹cej
do Franciszki Chotkowskiej i
Barbary D¹ba³a, który to fragment Stefan Sosnowski w³¹czy³ do swojej nieruchomoœci,
ogrodzi³ i u¿ytkowa³ od lat
osiemdziesi¹tych pod domek
letniskowy. Parkan do dziœ nie
zosta³ usuniêty, zaœ dzia³ka
nie wróci³a do prawowitych
w³aœcicielek.
(egu)

Mistrz i Ma³gorzata

Rugi warszawskie
gich lat. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych prezydent
Marcin Œwiêcicki rozpocz¹³
procedury zwrotu nieruchomoœci prawowitym w³aœcicielom. Zd¹¿y³ zwróciæ ponad
800 dzia³ek.
Trzy lata temu mieszkañcy
stolicy wybrali zdecydowan¹
wiêkszoœci¹ Lecha Kaczyñskiego na nowego prezydenta miasta. Wi¹zano z nim nadziejê, ¿e rozpocznie na du¿¹
skalê procedury zwrotu nieruchomoœci, tak, jak to obiecywa³ na przedwyborczych
spotkaniach i ulotkach. Niestety, zawiód³ tych, którzy w
te obietnice uwierzyli. Najpierw zacz¹³ gnêbiæ mieszkañców podnoszeniem op³at
za wieczyste u¿ytkowanie
gruntów. Podwy¿ki o 500%

ció³, którzy znajduj¹ siê po
drugiej stronie powsta³ej bariery komunikacyjnej. Czêsto
powtarzane zdanie: „S³yszê
dobrze, po prostu nie rozumiem co do mnie mówisz!”
nale¿y potraktowaæ jako
pierwsze ostrze¿enie. Na
szczêœcie szybki rozwój nowych technologii przyczynia
siê do powstawania coraz
doskonalszych rozwi¹zañ dla
osób niedos³ysz¹cych, dziêki czemu ciche i dawno zapomniane dŸwiêki mo¿na
us³yszeæ na nowo! A korzyœci jest wiele...

dokoñczenie na str. 8

Od Boles³awa do Lecha c.d.
Problem w³asnoœci gruntów warszawskich liczy sobie
ju¿ 60 lat. Komunistyczny
dekret, znany pod nazw¹
Dekretu Bieruta, znacjonalizowa³ grunty miasta w granicach z 1939 roku. Nacjonalizacja mia³a s³u¿yæ odbudowie miasta ze zniszczeñ wojennych, ale tak naprawdê
by³a kar¹ wymierzon¹ przez
narzucone w³adze niepokornym mieszkañcom stolicy.
Potem bywa³o ró¿nie, ale
mieszkañcy siedzieli na swoich gruntach bardziej lub
mniej „legalnie”. Czeœæ z nich
otrzyma³a prawo wieczystego u¿ytkowania gruntów za
symboliczn¹ op³at¹, czêœæ za
1% wartoœci gruntów p³aconych corocznie, a o pozosta³ych zapomniano na 60 d³u-
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by³y norm¹. Rekordzista
otrzyma³ propozycjê zwiêkszenia op³aty o 1380%. Teraz zabra³ siê za tych, którzy
maj¹ nie rozpatrzone wnioski
dekretowe o u¿yczenie czasowe gruntu, którzy z ró¿nych
powodów tych wniosków nie
z³o¿yli, którym w³adze komunistyczne zwróci³y jedynie
czêœæ gruntów, a oni dalej
w³adaj¹ czêœci¹ zagrabion¹
oraz za tych, którym odebrano paski ziemi wzd³u¿ ulic na
ich poszerzenie, a inwestycji
mimo up³ywu dziesi¹tków lat
nie wykonano.
By³y te¿ pozytywne dzia³ania Kaczyñskiego, jako prezydenta miasta. Rada Warszawy uchwali³a zasady
przekszta³cenia gruntów nadokoñczenie na str. 7

Pawe³ Elsztein opisa³ je w
ksi¹¿ce „Moja Praga”. Zainspirowana t¹ lektur¹ Ma³gorzata Karmarys – sfotografowa³a. „Urzek³y mnie kapliczki praskie – mówi autorka
zdjêæ, wykonanych m.in. na
ul. Brzeskiej, Targowej, Œrodkowej, Stalowej, Wileñskiej.Nigdy nie spotka³am siê z
tego typu ma³¹ architektur¹ i
tego typu sakralnymi obiektami”. Pani Ma³gorzata pochodzi z województwa opolskiego, od czterech lat
mieszka w Warszawie, na
Pradze. Podczas studiów na
ASP w Poznaniu zainteresowa³ j¹ temat „opotropeje”,
czyli œrodki, które chroni¹
cz³owieka przed z³ymi mocami, wytyczaj¹ drogê. Kapliczki okaza³y siê œwietnym „tropem” i tematem pracy magisterskiej, któr¹ napisa³a na
temat Pragi. „Wracam do
tych kapliczek, znów je ogl¹dam. Trzeba wyczuæ moment, kiedy mo¿na je sfotografowaæ: jak pada œwiat³o,
jak wygl¹da otoczenie. Fotografujê wiosn¹, latem i jesieni¹, w otoczeniu zieleni i
kwiatów.
Zimowych kapliczek nie
ma; uwa¿am, ¿e œnieg tro-

chê psuje ich wygl¹d. Chcia³abym sfotografowaæ wszystkie praskie kapliczki, tak¿e z
Pragi Po³udnie.”

„To moja uczennica, mo¿e
asystentka – mówi o pani
Ma³gorzacie Pawe³ Elsztein
dokoñczenie na str. 5
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Niebezpieczne, choæ niewidzialne
Po przeczytaniu artyku³u w ECHU „Czy maszty GSM
mog¹ szkodziæ, czy wprost przeciwnie” z 20 maja br.
ogarnê³o mnie przera¿enie jak mo¿na tak bezczelnie k³amaæ i wpajaæ ludziom takie bzdury. (...) Autor, który przedstawi³ te ohydne k³amstwa jest w moim przekonaniu oszustem, poniewa¿ bezczelnie oszukuje opiniê publiczn¹
(nawet siê nie podpisa³). Zapewne dzia³a na zlecenie operatorów.
Takie, bardzo ostre s³owa, mieniowania e-m do ¿arówznalaz³y siê w liœcie naszego ki jest robieniem wody z móCzytelnika, który polemizuje zgu ludziom niezorientowaz wiêkszoœci¹ tez zawartych nym w temacie (totalna bzduw artykule „Echa”.
ra).
Spróbujmy przyjrzeæ siê
Wed³ug Czytelnika, nie
mo¿na t³umaczyæ obaw ludzi problemowi. Na pocz¹tku
mieszkaj¹cych w pobli¿u sta- 2001 na stronie internetowej
cji bazowych telefonii komór- www.europarl.eu.int ukaza³y
kowej lêkiem przed niezna- siê wydawnictwa Parlamentu
nym. Niejonizuj¹ce promie- Europejskiego - „Pole elektroniowanie elektromagnetycz- magnetyczne a zdrowie”
ne z pewnoœci¹ wywiera nie- („Electromagnetic Fields and
korzystny wp³yw na orga- Health”) a tak¿e „Psycholonizm. Polskie normy, jeœli giczne i œrodowiskowe skutki
chodzi o emisjê pól elektro- niejonizuj¹cego promieniowamagnetycznych, nie s¹ - jak nia elektromagnetycznego”
twierdzi autor artyku³u w („The Phisiological and Envi„Echu” - bardziej rygorystycz- roinmential Effects Non-Ionine ni¿ normy europejskie. sing Electromagnetic RadiaJest akurat odwrotnie. Pole tion”). Ukaza³y siê w jêzykach
emitowane przez stacje ba- narodowych starych pañstw
zowe telefonii komórkowej Unii Europejskiej. Stowarzywed³ug autora artyku³u wyno- szenie Kulturalno - Ekologiczsi od 7 do 100 watów, czyli ne „Zielone Mazowsze” skietyle, ile emituje jedna ¿arów- rowa³o na pocz¹tku tego roku
ka. Czytelnik nie zgadza siê i proœbê do Ministerstwa Œrodowiska, Zasobów Naturalz t¹ tez¹. Jak wynika z raportów od- nych i Leœnictwa o przet³umadzia³ywania na œrodowisko, czenie dokumentów na jêzyk
których jestem posiadaczem, polski, ze wzglêdu na ich
poniewa¿ zajmujê siê stacja- wagê dla zmiany stereotypu
mi bazowymi (bts), pole emi- patrzenia na zagro¿enia tzw.
towane najczêœciej oscyluje elektroska¿eniami. Minister
w granicach 10 000 do 20 000 zignorowa³ proœbê, okreœlaj¹c
wat a nawet wiêcej. Porów- dokumenty jako materia³ ronywanie niejonizujacego pro- boczy, do dyskusji.
ul. Namys³owska 8
tel./fax 619-88-08,
tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl
e-mail: kontakt@naka.waw.pl

GIE£DY SOBOTNIO-NIEDZIELNE
„DLA DZIECKA DOMU I RODZINY”
odbywaj¹ siê w oœrodku „Namys³owska”
w godzinach 8-15 (wjazd samochodami od 7 do 8)

ZAPRASZAMY !

Bezp³atne
badania
Szpital Praski al. Solidarnoœci 67 zaprasza na bezp³atne badania profilaktyki onkologicznej.
 Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przeznaczony jest dla osób w wieku 50-65 lat. Badania
prowadzone s¹ przez Oddzia³ Chirurgii Ogólnej. Informacje i
zapisy w godz. 9-14 pod nr tel. 619-14-94
 Program wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy przeznaczony jest dla kobiet w wieku 30-59 lat. Badania
prowadzone s¹ przez Poradniê dla Kobiet. Informacje i zapisy w godz. 9-14 pod nr tel. 818-50-61 wew. 1232
 Program wczesnego wykrywania nowotworu gruczo³u krokowego (prostaty) Przeznaczony jest dla mê¿czyzn w wieku
50-69 lat. Badania prowadzone s¹ przez iddzia³ Urologii. Informacje i zapisy w godz. 10-13 pod nr tel. 619-15-20
Zapraszamy równie¿ na bezp³atne badania z zakresu
profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia.
Program ten przeznaczony jest dla mieszkañców Warszawy w wieku od 35 do 65 lat. Badania prowadzone s¹ przez
Oddzia³y Chorób Wewnêtrznych.
Informacje i zapisy w godz. 9-14 pod numerami telefonów:
- I Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych 619-15-65 (dr Maciej
Olszewski)
- II Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych 619-77-87 (dr Ma³gorzata Jab³oñska)
- III Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych 619-66-54 (dr Ryszard
Feldman)

Rok wczeœniej, z t¹ sam¹
proœb¹, zwróci³o siê do ministerstwa Stowarzyszenie
Przeciwdzia³ania Elektroska¿eniom w Grzybowie. OdpowiedŸ by³a niemal identyczna. Dzia³aj¹cy w stowarzyszeniu in¿. Marian K³oszewski, by³y operator telefonii komórkowej, od lat próbuje
uœwiadomiæ odpowiedzialnym za œrodowisko naturalne
czynnikom, ¿e rozwijaj¹ca siê
w Polsce - w sposób niepohamowany - telefonia komórkowa zagra¿a naszemu zdrowiu. Dokumenty Parlamentu
Europejskiego, których przet³umaczenia na polski odmówi³ minister œrodowiska, zosta³y przygotowane przez
Dyrekcjê Naukow¹ STOA
(Scientific and Technological
Options Assessment), która
jest wyspecjalizowan¹ placówk¹ naukow¹, organem
doradczym i opiniotwórczym
parlamentu UE. Dyrekcja
STOA jest instytucj¹ niezale¿n¹ od przemys³u, a wiêc wed³ug Mariana K³oszewskiego - materia³ przedstawiony w tych dokumentach
nie pochodzi z ustaleñ kompromisowych lub nacisków
lobbystycznych. Jest materia³em faktograficznym, opartym
na aktualnej wiedzy, a wiêc
jest w pe³ni wiarygodny. Zasadnicz¹ przyczyn¹ kontrowersji w pogl¹dzie na szkodliwe dzia³anie pól elektromagnetycznych, wytwarzanych
przez Ÿród³a techniczne, jest
wg autora sprzecznoœæ interesów miêdzy lobby przemys³owym a zwolennikami
ochrony œrodowiska i zdrowia
ludzi przed tymi polami. Kontrowersje dotycz¹ tylko poziomów pól, przy których wystêpuj¹ szkodliwe oddzia³ywania. Poza dyskusj¹ jest
fakt, i¿ pola ponadnormatywne mog¹ dzia³aæ szkodliwie.
Jest tajemnic¹ poliszynela,
¿e w interesie przemys³u s¹
wiêksze wartoœci dopuszczalne pól elektromagnetycznych, bowiem bez nich niemo¿liwe by³oby zastosowanie nowoczesnych urz¹dzeñ
radioelektronicznych. W tym
biznesie maj¹ swój udzia³ gospodarki pañstw wysoko
uprzemys³owionych
ze
wzglêdu na gigantyczne
wp³ywy finansowe. Pola
elektromagnetyczne (e-m) s¹
doskona³ym noœnikiem informacji, dlatego przestrzeñ nasycona nimi sta³a siê ¿y³¹ z³ota dla mediów radioelektronicznych. Roczny œwiatowy
dochód z samej tylko telefonii komórkowej wynosi 1,2 biliona dolarów i co roku roœnie
o dwadzieœcia procent. Jednak druga strona medalu jest
zatrwa¿aj¹ca. Wed³ug naukowców badaj¹cych zagad-

nienie, noœnik ów penetruje
organizm ludzki, modyfikuj¹c
funkcje i struktury uk³adów
biologicznych. Naukowcy nie
neguj¹ potrzeby rozwoju nowych technologii. Broni¹c
œrodowiska i zdrowia ludzi,
d¹¿¹ jedynie do zminimalizowania
zagro¿eñ przez
zmniejszenie dopuszczalnych poziomów natê¿enia pól
e-m. Nie reprezentuj¹ ¿adnego lobby, nie maj¹ wp³ywu na
stanowienie prawa i nie mog¹
liczyæ na szersze poparcie ze
strony spo³eczeñstwa, które
jest utrzymywane w nieœwiadomoœci istniej¹cych zagro¿eñ, czego przyk³adem jest
zignorowanie przez ministra
œrodowiska dokumentów
Parlamentu Europejskiego, w
których zaleca siê, aby wartoœci pól e-m w miejscach
przebywania ludzi nie przekracza³y 10 nW/cm kw. Polska norma przekracza tê wartoœæ tysi¹ckrotnie. Znacznie
bardziej rygorystyczne s¹
zalecenia rezolucji Buergerforum Elektrosmog z 1999.
Dokument okreœla, ¿e poziom
emisji pól e-m w miejscach
wypoczynku ludzi nie powinien przekraczaæ 0,01 ìW/m
kw. W tym przypadku polska
norma jest 10 milionów razy
wy¿sza. W ostatnim dziesiêcioleciu nast¹pi³o w Polsce
znaczne zliberalizowanie
przepisów. W 1998 r. minister
œrodowiska zwiêkszy³ poziomy norm czterokrotnie, znosz¹c tzw. II strefê ochronn¹,
ustalon¹ w 1980 i utrzyma³
te poziomy w rozporz¹dzeniu
z 2003. Kolejnym krokiem ku
liberalizacji przepisów jest pismo ministra œrodowiska z
8.05.2002 skierowane do
wojewodów i zalecaj¹ce wydawanie zezwoleñ na inwestycje radiokomunikacyjne, w
tym telefonii komórkowej, bez
zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeœli pola e-m
emitowane przez owe inwestycje nie przekraczaj¹ norm
w terenie dostêpnym dla ludzi. Jak ³atwo siê domyœliæ,
wszystkie one s¹ standardowe i norm nie przekraczaj¹ normy dostosowano w³aœnie
do nich. Wobec tego ¿adna z
tych inwestycji nie wymaga
zapisów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Oczywiœcie
nie oznacza to, ¿e nie stanowi¹ zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego i dla ludzi. I
krok kolejny - zmiana kategorii inwestycji emituj¹cych pola
e-m. Wed³ug rozporz¹dzenia
MOŒZNiL z 1998 inwestycje
te nale¿a³y do kategorii „mog¹cych pogorszyæ stan œrodowiska”. W rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z 24.09.2002
zmieniono j¹ na „mog¹ce

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych
Profesjonalny dobór
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Oddzia³ I
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10
tel. 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II
ul. Wyszogrodzka 1
tel. 674-66-06, 674-19-02

znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko”. Jest spora ró¿nica pomiêdzy obu okreœleniami, jeœli chodzi o prze³o¿enie ich na praktykê. „Pogorszenie stanu” oznacza skutek
jakiegoœ dzia³ania i ma znaczenie praktyczne. Natomiast
okreœlenie „mog¹cy znacz¹co oddzia³ywaæ” wskazuje na
proces i nic nie mówi o nastêpstwach tego oddzia³ywania, a wiêc równie dobrze - w
myœl tego zapisu - pola e-m
mog¹ nie mieæ wp³ywu na
pogarszanie siê stanu œrodowiska. Wed³ug krytyków liberalnych przepisów minister
œrodowiska uzna³ przyjêt¹
arbitralnie normê 0,1 W/m kw.
za gwarantuj¹c¹ brak szkodliwych oddzia³ywañ pól e-m
na zdrowie ludzi. Oznacza to,
¿e we wszystkich procedurach zwi¹zanych z budow¹ i
eksploatacj¹ Ÿróde³ promieniowania elektromagnetycznego G³ówny Inspektor Sanitarny i podleg³e mu s³u¿by,
w³adze administracyjne, a
nawet eksperci oceniaj¹cy
oddzia³ywania pól e-m i ekipy dokonuj¹ce ich pomiarów,
traktuj¹ graniczn¹ wartoœæ
dopuszczaln¹ 0,1 W/m kw.
jako kryterium braku zagro¿enia dla œrodowiska i zdrowia
ludzi, co wed³ug krytyków jest
nieuprawnione i powoduje, ¿e
Polska jest swoistym Eldorado m.in. dla operatorów telefonii komórkowej. Tymczasem norma biologiczna dla
¿ywych organizmów to promieniowanie na poziomie t³a
naturalnego, które dla mikrofal jest 100 miliardów razy ni¿sze ni¿ przewiduje polska
norma. Wszelkie przekroczenia tego poziomu nale¿y traktowaæ jako anomaliê.
W dokumentach Parlamentu Europejskiego okreœlono sytuacjê ludnoœci poddanej napromieniowaniu
przez stacje bazowe telefonii
komórkowej jako masowy
eksperyment. Dotyczy to starych pañstw UE, a przecie¿
sytuacja Polaków jest jeszcze
gorsza ze wzglêdu na liberalne przepisy. Dokumenty Parlamentu Europejskiego zwracaj¹ uwagê na koniecznoœæ
szczególnej ochrony dzieci i
m³odzie¿y przed promieniowaniem mikrofalowym telefonii komórkowej. Id¹c za t¹
sugesti¹ rz¹d Wielkiej Brytanii wyda³ zalecenie dla szkó³
i rodziców, aby dzieci do lat
16. nie u¿ywa³y telefonów komórkowych. Polskie w³adze
jakby nie widzia³y problemu.
Nikt nie reaguje na reklamy
telefonii komórkowej adresowane do dzieci. Stacje bazowe s¹ budowane w pobli¿u
szkó³, szpitali i w osiedlach
mieszkaniowych. Niew¹tpliwy wp³yw na liberalne podejœcie do emisji pól e-m maj¹
ekspertyzy naukowców. Prof.
dr hab. med. Stanis³aw Szmigielski z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
jest uwa¿any za specjalistê z
zakresu oddzia³ywañ biologicznych pól e-m na organizmy ¿ywe. Jego liczne szczegó³owe opinie m.in. dla potrzeb postêpowañ s¹dowych
daj¹ asumpt do twierdzenia o
braku szkodliwoœci pól e-m.
Oto fragmenty jego opinii. -

Pasmo radiofal d³ugich (0,1 –
1 MHz), w którym mieœci siê
czêstotliwoœæ 225 kHz, bêd¹ca przedmiotem niniejszej
opinii, jest fragmentem PEM
(pola elektromagnetycznego
przyp. red.) nie maj¹cym
zdolnoœci wywo³ywania bezpoœrednich efektów biologicznych, a tym samym nie mo¿e
byæ zwi¹zane z ryzykiem rozwoju jakichkolwiek chorób, w
tym chorób nowotworowych.
Wynika to z dobrze udokumentowanego faktu, ¿e PEM
czêstotliwoœci 225 kHz nie
mog¹ wnikaæ do wnêtrza cia³a ludzkiego i energia tych
PEM nie ulega tam poch³anianiu (absorpcji) i nie mo¿e
powodowaæ zmian w komórkach i tkankach bêd¹cych
przyczyn¹ zmian chorobowych. Absorpcja energii PEM
w obiektach biologicznych, w
tym w ciele cz³owieka, jest
zjawiskiem dobrze poznanym
na podstawie licznych obliczeñ teoretycznych i pomiarów doœwiadczalnych , a wyniki tych analiz nie budz¹ ¿adnych w¹tpliwoœci ekspertów.
(...) W œwietle dobrze udokumentowanej wiedzy o dzia³aniu biologicznym nie istnieje
ryzyko zdrowotne d³ugotrwa³ej ekspozycji na pola e-m o
czêstotliwoœci 225 kHz i natê¿eniu znacznie wy¿szym od
5 – 20 V/m, gdy¿ pola tej czêstotliwoœci praktycznie nie
wnikaj¹ do wnêtrza cia³a
ludzkiego („op³ywaj¹” cia³o) i
tym samym nie mog¹ wywo³aæ efektów biologicznych.
Krytycy uwa¿aj¹, ¿e powy¿sze opinie s¹ hañb¹ dla polskiej nauki.
Oto fragment opinii prof. dr.
hab. med. Wojciecha Gruszczyñskiego, dotycz¹cej oddzia³ywania masztu radiowo
- telewizyjnego w G¹binie. Moim zdaniem, wyniki badañ
uzyskane przez Instytut Medycyny Pracy z Sosnowca w
czêœci oceny zdrowia psychicznego ludzi sugeruj¹
pewne zagro¿enia, które nie
zosta³y jednak odnotowane
we wnioskach koñcowych.
Szczególnie chodzi mi o wyniki badañ populacji dzieciêcej. 53 proc. dzieci skar¿y siê
na bóle g³owy, ogólne os³abienie, zaburzenia snu, stadokoñczenie na str. 8

WAKACJE 2005
I PRAWO JAZDY
TYLKO U NAS
Wyk³ady codziennie rano
Jazdy szkol. ca³y dzieñ
UCZNIOWIE 15% UPUSTU!
NIE PRZEGAP OKAZJI!

Praska Auto Szko³a
ul. Jagielloñska 38
818-89-68, 0602-616-877
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 676

20 17
676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Daj im przysz³oœæ
W Warszawie liczba dzieci objêtych opiek¹ zastêpcz¹
jest najwiêksza w kraju. Funkcjonuje tu 14 ca³odobowych
placówek opiekuñczo-wychowawczych, w których jest
ok. 1000 miejsc - 11 domów dziecka, w których jest 775
miejsc, 3 placówki interwencyjne - w których jest 225
miejsc. Poza tym dzia³aj¹ 4 niepubliczne domy dziecka i
jeden rodzinny dom dziecka dla 6 dzieci.
W 2006 roku samorz¹dy kuñczych zg³osi³o siê ponad
lokalne stan¹ przed koniecz- 40 rodzin. £¹cznie we
noœci¹ przekszta³cenia istnie- wszystkich oœrodkach przej¹cego systemu opieki za- szkolono dwadzieœcia trzy
stêpczej dla dzieci, ca³kowi- rodziny, spoœród których
cie lub czêœciowo pozbawio- dziesiêæ bêdzie rodzinami zanych opieki rodzicielskiej, w stêpczymi, piêæ zdecydowapodleg³ych im placówkach ³o siê na pe³nienie funkcji poo p i e k u ñ c z o - w y c h o w a w - gotowia rodzinnego, szeœæ
zacznie prowadziæ rodzinne
czych.
Rozporz¹dzenie Ministra domy dziecka. Dwie rodziny
Polityki Spo³ecznej z dnia 14 nie podjê³y jeszcze decyzji co
lutego 2005 r. (Dz.U.37 par. do formy opieki.
Szkolenia maj¹ pomagaæ
331) w sprawie placówek
opiekuñczo-wychowawczych przysz³ym opiekunom w roznak³ada na powiaty obowi¹- wi¹zywaniu wszelkich problezek osi¹gniêcia standardu 30 mów zwi¹zanych z wychowywaniem dzieci. W dwóch
miejsc w placówce.
Bior¹c pod uwagê przepro- oœrodkach tj. w Publicznym
wadzone badania (m.in. Ko- Oœrodku Adopcyjno - Opiemisji Helsiñskiej, z 2000 roku) kuñczym i Oœrodku Adopcyjoraz doœwiadczenia innych no - Opiekuñczym Towarzymiast w Polsce i pañstw eu- stwa Przyjació³ Dzieci realizoropejskich w opiece zastêp- wany jest program PRIDE w
czej nad dzieæmi, Biuro Poli- trzecim tj. Katolickim Oœrodtyki Spo³ecznej Urzêdu m.st. ku Adopcyjno - Opiekuñczym
Warszawy po³o¿y³o nacisk na realizowany jest autorski proprzebudowê istniej¹cych gram „S³u¿yæ Najmniejszym”.
Rozpoczêcie kolejnego
form opieki nad dzieæmi i
stworzenie sprawnie dzia³a- szkolenia tego typu planowaj¹cego systemu instytucji ro- ne jest na prze³om wrzeœnia
i paŸdziernika br. Dziêki liczdzinnej opieki zastêpczej.
Powstan¹ rodzinne domy nym spotkaniom w grupach
dziecka, rodziny zastêpcze i podczas szkolenia, jak rówzawodowe niespokrewnione nie¿ rozmowom indywidualz dzieckiem rodziny zastêp- nym z trenerami (psycholocze o charakterze pogotowia giem, pedagogiem, pracowrodzinnego, specjalistyczne, nikiem socjalnym) mo¿liwa
jest obiektywna ocena prewielodzietne.
Organizatorem kampanii dyspozycji kandydatów. Dla
spo³ecznej o charakterze prowadz¹cych jest to równie¿
edukacyjno-informacyjnym doskona³a okazja do zdia„Daj im przysz³oœæ - War- gnozowania danej rodziny i
szawskie Rodzinne Domy wydania opinii na jej temat.
Rodzinna opieka zastêpDziecka” jest Biuro Polityki
Spo³ecznej Urzêdu m.st. cza jest jedn¹ z zasadniczych
Warszawy. Kampania zakoñ- form opieki nad dzieæmi, któczy siê w paŸdzierniku 2005 re nie maj¹ w³aœciwej opieki
roku. G³ównym celem kam- rodziców i jest us³ug¹ na
panii jest w³¹czenie spo³e- rzecz dzieci i ich rodziców
czeñstwa w rozwi¹zywanie biologicznych. W rodzinach
problemu sieroctwa dzieci i zastêpczych umieszcza siê
m³odzie¿y oraz poszukiwanie dzieci, ca³kowicie lub czêbezpiecznego domu dla wy- œciowo pozbawione opieki rochowanków placówek opie- dzicielskiej. Rodzina zastêpcza daje dzieciom i rodzicom
kuñczo-wychowawczych.
Dla zainteresowanych szansê, aby zaleczyæ rany,
odrodziæ siê i rozwin¹æ. Jest
tworzeniem rodzinnych
celem wzmocnienia rodzin
œrodowisk zastêpczych naturalnych tak, aby dzieci
na terenie m.st. Warsza- mog³y do nich wróciæ, aby po
wy dzia³a bezp³atny nu- zrozumieniu przyczyn kryzymer informacyjny 0-800- su w swojej rodzinie umia³y
88-99-88 zaœ na stronie tworzyæ trwa³e zwi¹zki na
www.dajimprzyszlosc.pl ca³e ¿ycie.
Utworzenie rodziny zamo¿na znaleŸæ niezbêdn¹ wiedzê meryto- stêpczej nie ma na celu wyryczn¹ dotycz¹c¹ two- tworzenie wiêzi emocjonalrzenia rodzinnej opieki nych pomiêdzy opiekunami a
dzieckiem. Dziecko przyjête
zastêpczej oraz poznaæ do rodziny nie staje siê dziecw szczegó³ach politykê kiem tej rodziny, nie powstaj¹
m.st. Warszawy w tym te¿ obowi¹zki i uprawnienia
zakresie.
alimentacyjne czy dotycz¹ce
Podczas tegorocznych Tar- dziedziczenia. Stan prawny
gów Pracy Bia³o³êka 2005, dziecka nie ulega zmianie,
Wiosennych Targów Pracy i dziecko zazwyczaj nie przyjII Ogólnopolskich Targów muje nazwiska opiekunów, a
Pracy Psychologów Biuro Po- rodzina zastêpcza nie ma pelityki Spo³ecznej proponowa- ³ni w³adzy rodzicielskiej nad
³o zainteresowanym pracê w dzieæmi.
formie opiekunów zastêpUmieszczenie dziecka w
czych.
rodzinie zastêpczej nastêpuEfektem akcji jest to, ¿e od je na podstawie orzeczenia
momentu jej rozpoczêcia do s¹du opiekuñczego. W przyoœrodków adopcyjno-opie- padkach pilnych, lecz za

zgod¹ rodziców umieszczenie dziecka w rodzinie zastêpczej mo¿e nast¹piæ tak¿e na podstawie umowy powierzenia zawartej pomiêdzy
rodzin¹ zastêpcz¹ a starost¹
w³aœciwym ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania tej rodziny. O fakcie tym starosta
winien jednak niezw³ocznie
powiadomiæ w³aœciwy s¹d.
Pe³nienie funkcji rodziny
zastêpczej ustaje z dniem
uzyskania przez dziecko pe³noletnoœci, b¹dŸ ukoñczenia
szko³y, któr¹ dziecko rozpoczê³o przed 18 rokiem ¿ycia
chyba, ¿e wczeœniej powróci
do rodziny biologicznej lub
zostanie ono umieszczone w
rodzinie adopcyjnej
Skierowanie do placówki
rodzinnej wydaje powiat w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania dziecka przy
pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie w porozumieniu z dyrektorem tej
placówki, na podstawie: orzeczenia s¹du, wniosku rodziców, opiekunów prawnych
lub ma³oletniego. W placówce rodzinnej przebywaæ
mo¿e od 4 do 8 dzieci. Jednak¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba
dzieci mo¿e ulec zmniejszeniu lub zwiêkszeniu.
Przy kierowaniu dzieci do
placówki rodzinnej powinno
siê uwzglêdniaæ odpowiedni¹
ró¿nicê wieku miêdzy dzieckiem a dyrektorem placówki,
tak, aby usamodzielnienie
dzieci umieszczonych w tej
placówce nast¹pi³o przed
osi¹gniêciem wieku emerytalnego przez dyrektora placówki.
Wychowankowie mog¹
pozostaæ w rodzinnym domu
dziecka do czasu uzyskania
pe³noletnoœci lub po jej uzyskaniu - do czasu ukoñczenia szko³y rozpoczêtej przed
18 rokiem ¿ycia. Zawodowe
niespokrewnione z dzieckiem
rodziny zastêpcze o charakterze pogotowia rodzinnego
s¹ form¹ pomocy o charakterze interwencyjnym i stanowi¹ alternatywê dla instytucji
pogotowia opiekuñczego. W
rodzinie zastêpczej o tym
charakterze mo¿e jednoczeœnie przebywaæ nie wiêcej ni¿
3 dzieci. W Warszawie s¹
dwa pogotowia opiekuñcze
oraz jeden oœrodek interwencyjno-diagnostyczny œwiadcz¹ce pomoc dziecku i rodzinie w sytuacjach nag³ych. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e pogotowia rodzinne to lepsza forma pomocy ni¿ pogotowie
opiekuñcze, ale ich tworzenie
musi wpisywaæ siê w reformê
miejskiego systemu opieki
nad dzieckiem i rodzin¹.
Zgodnie z treœci¹ przepisów ustawy o pomocy spo³ecznej, do zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
rodziny zastêpczej o charakterze pogotowia rodzinnego,
kieruje siê dziecko do czasu
unormowania jego sytuacji
¿yciowej. Pobyt ten ma charakter okresowy i nie mo¿e
przekroczyæ roku.
Rodzina zastêpcza pe³ni¹ca zadania pogotowia rodzinnego nie mo¿e odmówiæ

przyjêcia dziecka doprowadzonego przez policjê, je¿eli
nie ukoñczy³o ono 10 roku
¿ycia. W sytuacji zagro¿enia
zdrowa lub ¿ycia dziecka, porzucenia, lub, gdy ustalenie
to¿samoœci rodziców lub ich
miejsca pobytu nie jest mo¿liwe, przyjêcie dziecka odbywa siê bez zgody rodziców.
Procedura przewiduje w tej
sytuacji obowi¹zek powiadomienia s¹du opiekuñczego
oraz powiatowego centrum
pomocy rodzinie w ci¹gu 24
godzin od chwili zdarzenia.
Jest to niezbêdne dla podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu
wyjaœnienie sytuacji dziecka.
W ramach przebudowy
systemu opieki zastêpczej
opracowany zosta³ harmonogram przekszta³ceñ istniej¹cych placówek maj¹cy na
wzglêdzie zmniejszenie wielkoœci placówek, stworzenie
dzieciom lepszych, bardziej
zbli¿onych do rodzinnych warunków ¿ycia, oraz zmiany finansowania utrzymania dzieci od 1 stycznia 2005 r., wynikaj¹ce z ustawy o pomocy
spo³ecznej.
Prowadzenie rodzin zastêpczych i udzielanie im pomocy pieniê¿nej na czêœciowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostaj¹cych
pod opiek¹ tych rodzin jest
zadaniem w³asnym powiatu z
zakresu pomocy spo³ecznej.
Ka¿da rodzina otrzymuje
pomoc w innej wysokoœci,
podstaw¹ naliczania jej wymiaru jest obecnie kwota
1.621.00 z³. Wysokoœæ pomocy nie jest uzale¿niona od dochodu ca³ej rodziny, pozostaj¹cej we wspólnym gospodarstwie.
Wysokoœæ pomocy uzale¿niona jest od wieku i stanu
zdrowia dziecka, a tak¿e wysokoœci jego dochodu (renty
rodzinnej, alimentów, zasi³ków socjalnych), którego po³owa jest odliczana od pomocy, obliczonej na podstawie
przepisów.
Wy¿sz¹ pomoc otrzymuj¹
dzieci m³odsze, chore i pozbawione dochodu. Tak wiêc
rodziny zastêpcze œrednio
otrzymuj¹ pomoc w wysokoœci 580,00 z³, z tym - ¿e rozpiêtoœæ wymiaru pomocy, w
konkretnych przypadkach
jest du¿a i wynosi od 324,20
z³ do 1.296,80 z³.
Placówki rodzinne s¹ jednostkami bud¿etowymi prowadzonymi przez powiat.
Prowadzenie i finansowanie placówek rodzinnych jest
zadaniem w³asnym powiatu z
zakresu pomocy spo³ecznej,
jednak¿e mo¿e on zlecaæ to
zadanie, w drodze umowy, organizacjom spo³ecznym, Koœcio³owi Katolickiemu i innym
koœcio³om, zwi¹zkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom
oraz osobom fizycznym i
prawnym oraz wspieraæ je w
tym finansowo.
Zasady gospodarki finansowej tych placówek okreœlaj¹ odrêbne przepisy
(ustawa o finansach publicznych). Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ publicznych
dokoñczenie na str. 6
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Cud na Mazowszu
15 sierpnia 1920 roku to
data o wielkim znaczeniu.
Wtedy to wydarzy³ siê cud,
lub, jak wol¹ inni, dosz³o do
znakomitych posuniêæ taktyczno-operacyjnych sztabu
Wojsk Polskich, na czele z
Naczelnym Wodzem Józefem Pi³sudskim. Bitwa Warszawska to jednak nie tylko
powstrzymanie hordy Czerwonej Armii nios¹cej komunizm, to tak¿e czêœæ wiêkszego wydarzenia na Mazowszu.
Nasi przodkowie mieszkaj¹cy na Mazowszu przeszli
prawdziw¹ szko³ê ¿ycia. Gdy
do stolicy zbli¿a³y siê rozpêdzone i rozochocone wojska
czerwone, na czêœæ Mazowszan pad³ strach, inni obiecywali sobie szybk¹ poprawê
losu. Ci pierwsi szybko zaczêli organizowaæ komitety
obrony, zbiórki pieniêdzy
oraz punkty werbunkowe, do
których zg³aszali siê ziemianie, uczniowie gimnazjów,
harcerze, pracownicy, a póŸniej tak¿e ludnoœæ wiejska.
Na wkroczenie bolszewików
czeka³a z nadziej¹ czêœæ robotników, s³u¿ba folwarczna.
Wielu mieszkañców, z pocz¹tku przychylnie nastawionych do najeŸdŸcy, po rozlicznych rekwizycjach, rabunkach, rozbojach, gwa³tach i

egzekucjach autorstwa Rosjan zmieni³o swój stosunek
do bolszewików. Zaczêli traktowaæ swoje wsie i gospodarstwa jak coœ wa¿niejszego
ni¿ prywatny teren, jako fragment Polski. Zauwa¿ona
zmiana nastawienia ludnoœci
Mazowsza, któr¹ mo¿na nazwaæ pe³nym ukszta³towaniem œwiadomoœci narodowej, nie pozbawi³a ich tradycyjnego przywi¹zania do ziemi – w czasie odwrotu Armii
Czerwonej zanotowano œciganie przeœladowców (nawet
do ówczesnych granic z Prusami!), odbieranie swego dobytku, pomaganie Wojsku
Polskiemu.
Dla jednych by³a to wielka
zmiana, dla innych potwierdzenie narodowego charakteru i przywi¹zania od Ojczyzny. Po raz kolejny z bohaterskiej strony pokazali siê
pra¿anie. W wojnie polskobolszewickiej niema³y udzia³
mieli uczniowie praskich
szkó³, a na terenie dzisiejszego LO im. W³adys³awa IV, od
czerwca do sierpnia 1920
roku, formowa³ siê Ochotniczy Pu³k Piechoty, który wraz
z kapelanem ks. Ignacym
Skorupk¹ wyruszy³ do zwyciêskiego boju pod Ossowem.
Adam Praski

SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50.
W moim gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce
uchodzi za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu.
A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Superpromocja!
Materia³y wykoñczeniowe gratis!
Jeszcze tylko do koñca sierpnia bêdzie mo¿na skorzystaæ
z wakacyjnej promocji firmy Dolcan.
Przypomnijmy: sto³eczny deweloper, firma Dolcan Sp. z
o.o. w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do 31 sierpnia br.
ma dla swoich klientów nie lada gratkê! Wszyscy, którzy w
tym okresie podpisz¹ umowê na zakup mieszkania, otrzymaj¹ gratis materia³y wykoñczeniowe znanych firm: Parady¿, Tub¹dzin, Cersanit, takie jak: glazura, terakota, panele
pod³ogowe, armatura sanitarna i gresy. Proponowane materia³y klienci mog¹ obejrzeæ w obu hurtowniach Dolcanu:
w Warszawie przy ul. £odygowej 26 i w Z¹bkach przy ul. Ks.
Skorupki 62.
poprzez zakup materia³ów
wykoñczeniowych w hurtowniach Dolcanu, pozyskiwane
s¹ œrodki na utrzymaTo absolutne novum na sto³ecznym rynku budowlanym, nie III-ligowej dru¿yny pi³kara byæ mo¿e równie¿ w skali skiej Dolcan Z¹bki.
Dolcan nie jest nowicjuca³ego kraju. Jak twierdzi inwestor, ta niezwyk³a promocja szem na rynku budowlanym.
zwi¹zana jest z faktem, ¿e Historia firmy siêga 1986
obecnie Dolcan wkracza na roku, kiedy to rozpoczê³a
rynek warszawski a¿ z kilko- swoj¹ dzia³alnoœæ w ramach
ma nowymi inwestycjami na spó³dzielni rzemieœlniczej. Od
terenie dzielnic, w których do 1991 r. wystêpowa³ jako
Przedsiêbiorstwo Budowlane
tej pory nie budowa³.
Jest jeszcze jeden powód „DOLCAN”, które w 1994 r.
tej bardzo korzystnej oferty: przekszta³ci³o siê w spó³kê z

Firma
z tradycjami

ul. Strumykowa

ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pod t¹ sam¹ nazw¹.
W swojej dzia³alnoœci deweloperskiej kieruje siê podstawowym celem: dobrem
klienta i presti¿em firmy na
rynku budowlanym.
W dniu 23 kwietnia 2001 r.
firma Dolcan otrzyma³a Certyfikat Dewelopera – potwierdzenie najwy¿szej jakoœci wykonywanych przez siebie
us³ug. W 2003 roku Certyfikat
zosta³ przed³u¿ony na nastêpne lata.

Nowoczesnoœæ
i wygoda
Aktualna oferta firmy Dolcan to osiedla mieszkaniowe
o wysokim standardzie, bli¿ej
centrum stolicy z rozbudowan¹ infrastruktur¹ us³ugow¹.
Lokalizacjê wybierano bardzo
starannie, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na bliskoœæ terenów zielonych oraz dogodne po³¹czenia komunikacyjne. Wspó³pracuj¹ce z Dolcanem biura projektowe, z myœl¹
o wygodzie przysz³ych mieszkañców proponuj¹ nowoczesne, niebanalne, ale jednoczeœnie funkcjonalne rozwi¹zania architektoniczne. Windy
z poziomu gara¿y, przestronne tarasy pe³ni¹ce funkcje
prywatnych ogrodów, budynki przystosowane dla osób
niepe³nosprawnych, w³asna
administracja oraz sta³y monitoring ogrodzonych osiedli
to ju¿ standard, który proponuje swoim klientom inwestor.

Na Tarchominie (dzielnica
Bia³o³êka) przy ul. Strumykowej Dolcan koñczy budowê
nowoczesnego
zespo³u
mieszkaniowego. Mieszkania
maj¹ zró¿nicowan¹ powierzchniê: od ma³ych, 30metrowych po 120-metrowe
apartamenty. Czteropiêtrowe
bloki wyposa¿one s¹ w windy
i gara¿e podziemne. Na zamkniêtym osiedlu przewidziane s¹ ci¹gi spacerowe. O zaletach tej okolicy nie trzeba nikogo przekonywaæ, dlatego
budowane tam mieszkania
ciesz¹ siê powodzeniem
wœród klientów ceni¹cych sobie spokój i bliskie s¹siedztwo
przyrody. Jednoczeœnie w pobli¿u znajduj¹ siê wszystkie
niezbêdne dla wygodnego
¿ycia instytucje, w tym obiekty rekreacyjno-sportowe.
Mieszkania s¹ ju¿ na etapie
wykoñczania wnêtrz. Planowany termin zakoñczenia inwestycji to IV kwarta³ br.
Inna oferta firmy Dolcan to
mieszkania o powierzchni od
50 do 75 m w 3-piêtrowym budynku mieszkalnym na zamkniêtym terenie w dzielnicy
Praga Pó³noc przy ul. Otwockiej. Budynek bezpoœrednio
graniczy ze skwerkiem miejskim, usytuowany jest w s¹siedztwie Bazyliki. Mieszkania
bêd¹ oddane do u¿ytku w I
kwartale 2006 roku.
W Z¹bkach przy ul. Poniatowskiego kontynuowana jest
budowa tzw. Centrum przy Orlej - Osiedla Orla II, inwestycji

wa¿nej ze wzglêdu na jej miastotwórczy charakter. Termin
zakoñczenia inwestycji okreœlono na IV kwarta³ 2005 roku.
W dzielnicy Weso³a przy ul.
Warszawskiej w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowous³ugowe Laguna. Pierwsze
mieszkania bêd¹ przekazywane do u¿ytku ju¿ w III kwartale br.
W Ursusie przy ul. Bohaterów Warszawy 26 poœród niskiej zabudowy, w zielonej
czêœci dzielnicy, ³adnie wkomponowany zosta³ budynek
mieszkalno-us³ugowy charakteryzuj¹cy siê ciekawymi rozwi¹zaniami architektonicznymi. Proponowane tam mieszkania bêd¹ o najwy¿szym
standardzie. Dodatkowym
atutem tego miejsca s¹ dogodne po³¹czenia komunikacyjne. Termin zakoñczenia
budowy ustalono na II kwarta³ 2006 roku.
W przygotowaniu jest ju¿
nastêpna inwestycja, budynek
mieszkalny na Woli przy ul.
Tyszkiewicza 13.

Z Dolcanem
tanio
i bezpiecznie!
Dolcan realizuje swoje inwestycje we wspó³pracy z
bankiem, który finansuje budowê: pieni¹dze, które wp³acaj¹ nabywcy mieszkañ na
podstawie przyrzeczenia

ul. Otwocka
umowy kupna-sprzeda¿y,
wchodz¹ na specjalne, zablokowane konto w banku, przeznaczone tylko na sp³atê kredytu. Dziêki temu, ¿e bank
kontroluje inwestycjê, w pe³ni
zachowane jest bezpieczeñstwo klienta.
Potencjalnych nabywców
zainteresuje równie¿ fakt, ¿e
mieszkania Dolcanu charakteryzuj¹ siê wysokim standardem wykonania i stosunkowo
niskimi cenami: od 2760 do
3610 z³ netto za m kw., w zale¿noœci od lokalizacji.

Biura Obs³ugi Klienta
Warszawa, ul. ¯urawia 32/34
Tel. 622 13 34, 622 13 49,
622 13 61, 622 13 79
Warszawa, ul. £odygowa 26
Tel./fax: (022) 678 74 84,
tel.678 84 40
Z¹bki, ul. Orla 6 lok.75
tel. (022) 358 11 02,
358 11 03, fax: 358 11 01
www.dolcan.com.pl

Hurtownie Materia³ów
Budowlanych
Warszawa, ul. £odygowa 26
Tel./fax: 678 91 00
Z¹bki, ul. Ks. I. Skorupki 62
Tel./fax: 762 87 33

Pokonaj niedos³uch!
dokoñczenie ze str. 1

Faluj¹ca fasada
Tak z lotu ptaka wygl¹da
budynek przy ul. Van Gogha
1 w Bia³o³êce. Wewn¹trz
trwaj¹ intensywne prace, by
1 wrzeœnia zosta³a tu otwarta placówka oœwiatowo-kulturalna. Znajd¹ siê w niej: Gimnazjum nr 122 i CV Liceum
Ogólnokszta³c¹ce oraz Bia³o³êcki Oœrodek Kultury i biblioteka publiczna.
W po³udniowo-zachodniej
czêœci budynku usytuowane
s¹ 3 bloki sal lekcyjnych i pra-

cowni dla 800 uczniów. W
czêœci pó³nocnej (z faluj¹c¹
fasad¹) znajd¹ siê obiekty o
charakterze ogólnodostêpnym: aneks kulturalny z aul¹
widowiskow¹ dla 340 osób,
biblioteka publiczna, blok
sportowy z sal¹ gimnastyczn¹ i saun¹.
Obydwie czêœci budynku
po³¹czone s¹ wewnêtrznym
ci¹giem komunikacyjnym,
który „otwiera siê” na plac
sportowy. W zachodniej czê-

œci dzia³ki znajduje siê blok
sportowy z bie¿ni¹, skoczni¹,
boiskiem wielofunkcyjnym z
nawierzchnia tartanow¹ i boiskiem do pi³ki no¿nej.
Ca³y obiekt zaprojektowany zosta³ przez Tomasza Kaniora (Biuro Projektów i Realizacji Architektury KANIOR
STUDIO z Katowic), generalnym wykonawc¹ inwestycji
by³a firma STRABAG Sp. z
o.o.
K.

Ludzki uk³ad s³uchowy jest
bardzo z³o¿ony, a gdy zaczyna szwankowaæ, nie wystarczy po prostu za³o¿yæ jakiœ
tam aparat s³uchowy, w³¹czyæ
go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby jak
najlepiej wykorzystaæ s³uch,
nale¿y zacz¹æ od wizyty u
specjalisty. Zbada on s³uch,
wypyta o styl ¿ycia i wspólnie
z pacjentem znajdzie najlepsze rozwi¹zanie. A wybieraæ
mamy naprawdê z czego.
Nowoczesne aparaty s³uchowe potrafi¹ w gruncie rzeczy zdzia³aæ cuda, dopasowuj¹c siê do niedos³uchu konkretnego pacjenta, jego jedy-

nej w swoim rodzaju anatomii
ucha i stylu ¿ycia. Te najnowoczeœniejsze wyposa¿one
s¹ w uk³ady sztucznej inteligencji, które nieustannie monitoruj¹ to co dzieje siê w otoczeniu s³uchowym osoby niedos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹ na jego zmiany. Wspó³czesne aparaty s³uchowe to
zminiaturyzowane komputery,
o olbrzymich mo¿liwoœciach
przetwarzania dŸwiêku. Wystêpuj¹ we wszystkich kszta³tach i rozmiarach – od ma³ych dyskretnych modeli wewn¹trzusznych do ró¿nobarwnych modeli zausznych
w odcieniach koloru w³osów i
karnacji skóry.
Kszta³t i dopasowanie aparatów s³uchowych jest oczywiœcie wa¿n¹ spraw¹, ale nie
mniej istotne jest to, jak dana
osoba zamierza z nich korzystaæ. Ka¿dy ma swój w³asny
styl ¿ycia, zainteresowania i
zdolnoœci, a aparaty s³uchowe i programy do ich ustawia-

nia potrafi¹ wzi¹æ to wszystko pod uwagê. „Niezbêdnym
Ÿród³em sukcesu przy doborze aparatu s³uchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i uwzglêdnienie jego indywidualnego trybu ¿ycia. Staranna analiza oczekiwañ pacjenta umo¿liwia zaproponowanie konkretnego rozwi¹zania w postaci nowoczesnego
aparatu s³uchowego” – mówi
pan Jacek Kozio³, dyplomowany audioprotetyk z firmy
FONIKON, która specjalizuje siê w niesieniu pomocy
osobom niedos³ysz¹cym.
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ do
koñca sierpnia promocj¹ pracownicy gabinetu audioprotetycznego firmy Fonikon
zapraszaj¹ wszystkich zainteresowanych na bezp³atne
badanie s³uchu oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. Gabinet mieœci siê przy ulicy
Kondratowicza 37 (vis a vis
Szpitala Bródnowskiego)
tel. 353-06-20.
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BUDWIT & KUBACKI S.C.
Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67

Z T¥ REKLAM¥
15% RABATU
NA US£UGI!

tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

♦ mycie podwozia ♦ mycie nadwozia metod¹ bezdotykow¹
♦ woskowanie (woski koloryzuj¹ce) ♦ pranie tapicerki
♦
♦ czyszczenie
czyszczenie skóry
skóry ii konserwacja
konserwacja ♦
♦ czyszczenie
czyszczenie wnêtrza
wnêtrza
ul. Jagielloñska róg Kotsisa (tel. rezerwacja us³ugi)
tel./fax 814-38-39, czynne: pn.-pt. 8-20, sob. 9-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

Kasa na lato

Bielizna
dzienna i nocna

♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08
pn.- pt. 9-18, sob. 9-13

faktury VAT

- Praga, ul. Okrzei 34
(wejœcie od ul. Targowej),

tel. 741 13 05-07,
- Targówek,
ul. Kondratowicza 18,
tel. 332 04 00-04,
- Tarchomin,
ul. Æmielowska 15,
tel. 889 02 40-42.

ZAJAZD „MEZALIANS”
Nowo otwarty Dom Weselny
Organizujemy wesela, grile, spotkania integracyjne

•

do 150 osób oraz catering
proponujemy oprawê muzyczn¹
du¿y zielony ogród z wêdzarni¹ ryb
dla goœci parking strze¿ony

•

•

Zielonka ul. Pi³sudskiego 7
761-01-52, 0-887-28-44-65

• Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania
i podwójnego klejenia
• Dywany na wymiar

ZAPRASZAMY!

Mistrz i Ma³gorzata
Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

dokoñczenie ze str. 1

– Jestem zachwycony jej artyzmem, technik¹, rzemios³em fotograficznym. To dla
mnie wielki zaszczyt, ¿e
wspólnie z ni¹ mog³em w
Galerii Konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
zorganizowaæ wystawê „Praga – od Blaszanej do Z¹bkowskiej”.
Pan Pawe³ ma w swym
dorobku wiele fotografii praskich kapliczek. Tym razem
prezentuje inne ciekawe
obiekty i wydarzenia z ¿ycia
Pragi ostatnich kilku lat
„Mam setki zdjêæ. Wybór 50
z nich by³ bardzo trudny. Stara³em siê pokazaæ to, co zaciekawi i m³odych i starszych. Zrezygnowa³em z
tego, co mo¿na by³o ogl¹daæ
na innych wystawach. Pokazujê to, co przeminê³o oraz
to, co ostatnio wydarzy³o siê
na centralnej Pradze, np.
procesjê Bo¿ego Cia³a i za-

jêcia dzieci podczas „Lata w
mieœcie” w Parku Praskim.”
Pawe³ Elsztein przekona³
siê, ¿e nawet nie wszyscy
mieszkañcy Pragi znaj¹
swoj¹ dzielnicê. Mi³oœæ do
niej chce zaszczepiæ m³odym
ludziom. Ma nadziejê, ¿e po
obejrzeniu tej wystawy wielu
pra¿an rozejrzy siê po swoim najbli¿szym otoczeniu,
zobaczy ciekawe obiekty, na
które dot¹d nie zwracali uwagi. Warto wiedzieæ, ¿e kapliczki praskie czêsto maj¹
oko³o stu lat, np. ta na rogu
Z¹bkowskiej i Korsaka powsta³a w 1908 roku; jedna z
najstarszych – z roku 1829 –
znajduje siê w al. Stanów
Zjednoczonych „W porównaniu z kapliczkami ze œródmieœcia Warszawy, rejonu Mokotowskiej, Piêknej – nasze
s¹ bardziej prymitywne, robione przez domoros³ych artystów, ale przez tê prostotê
– bardzo piêkne”.

rek. Jego zdaniem, „Pawe³
Elsztein to cz³owiek genialny. Potrafi znaleŸæ takie sprawy, które wydaj¹ siê banalne, a na jego zdjêciach o¿ywaj¹, s¹ czymœ nowym, zaskakuj¹cym. Ponadto – jego
pisarstwo jest ogromnie interesuj¹ce.”
O wielu piêknych wzruszeniach, jakich dostarczy³a jej
wystawa, opowiedzia³a nam
pani Bandrowska, obecnie
mieszkaj¹ca w Radomiu,
lecz sercem nadal zwi¹zana z miejscem urodzenia
(Goc³aw), dzieciñstwa i m³odoœci: domy na Z¹bkowskiej
i Kawêczyñskiej, szko³a na
Strzeleckiej, tajne nauczanie
na Strzeleckiej 16, Bazylika
na Kawêczyñskiej. ”Wystawa ogromnie mi siê podoba³a, jest przepiêkna. Przypomina³am sobie, odtwarza³am
obrazy z tamtych lat. Bez
problemu odnalaz³am na
zdjêciach np. domy na Tar-

„Jestem fotografikiem
amatorem. Jestem przede
wszystkim cz³owiekiem pióra. Fotografiê traktujê jako
hobby” – mówi o sobie pan
Pawe³. Planuje jednak szersze spojrzenie obiektywem
na Pragê – od Bia³o³êki po
Wawer.
Jako bardzo interesuj¹c¹
okreœli³ tematykê wystawy
(zw³aszcza kapliczki) goœæ
wernisa¿u Zygmunt Bronia-

gowej 2 i Z¹bkowskiej 2.
Przyjdê jeszcze raz, by dok³adnie obejrzeæ pejza¿ Pragi na œcianie sali wystawowej.”
Wystawê mo¿na ogl¹daæ
do 10 wrzeœnia w poniedzia³ki od godz. 10 do 18, od
wtorku do pi¹tku od 8 do 16,
w Urzêdzie Dzielnicy Praga
Pó³noc przy ul. Ks. Ignacego K³opotowskiego 15.
K.

damski-mêski
baleyage 60-130 z³
gratis
trwa³a 60-100 z³ strzy¿enie

}

Marzy nam siê s³oneczna pla¿a, wypad pod
namiot na Mazury lub wspinaczka po górach?
Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze? Banki i SKOK Stefczyka
oferuj¹ specjalne po¿yczki wakacyjne.
Oferta nie jest zbyt boga- ¿e oprocentowanie nominalta, bo tylko kilka instytucji z ne po¿yczki wakacyjnej jest
okazji wakacji przygotowa³o najwy¿sze, koszt kredytu
specjalne produkty. Niektó- dziêki niskiej prowizji jest
re banki w ogóle zrezygno- jednym z najni¿szych. Powa³y z kredytów sezono- nadto wysokoœæ prowizji i
wych, a zast¹pi³y je szybki- oprocentowanie kredytu w
mi po¿yczkami, które spe- SKOK-u Stefczyka s¹ sta³e,
³niaj¹ takie funkcje jak kre- niezale¿nie od tego, czy kredyty wakacyjne.
dyt jest zaci¹gniêty na rok,
Koszty po¿yczania gotów- dwa czy trzy lata. W innych
ki spadaj¹ z roku na rok, bankach czêsto rosn¹ one
wci¹¿ jednak w porównaniu wraz z okresem, na jaki poz kredytami hipotecznymi s¹ ¿yczane s¹ pieni¹dze.
zdecydowanie wy¿sze. Pro- Cz³onkowie SKOK-u Stefwizje w zale¿noœci od wyso- czyka nie ponios¹ tak¿e
koœci kredytu i rodzaju za- op³aty przygotowawczej za
bezpieczenia wynosz¹ od rozpatrzenie wniosku o kre1% nawet do 8%. Oprocen- dyt.
towanie nominalne wynosi
Maksymalna wysokoœæ
od 7,5% do 16%. Prowizje po¿yczki nie jest okreœlona,
wp³ywaj¹ na wysokoœæ rze- zale¿y od mo¿liwoœci financzywistego oprocentowania sowych klienta. Mo¿e byæ to
kredytu.
nawet 100 tys. PLN. ZasaNajni¿sz¹ prowizj¹ swoich da jest prosta: im wiêcej zaklientów premiuje SKOK rabiasz, tym wiêcej mo¿esz
Stefczyka. Dlatego pomimo, po¿yczyæ. Procedury kredytowe charakteryzuj¹ siê
ograniczonymi do minimum
formalnoœciami. Wystarczy
wykazaæ kilkumiesiêczn¹ historiê rachunku osobistego z
regularnymi wp³ywami.
Szybkie kredyty przewa¿nie trzeba szybko sp³aciæ.
biustonosze ING Bank Œl¹ski daje mak50%
gorsety symalnie 12 miesiêcy, 24
TANIEJ
mamy na zwrot
body miesi¹ce
MilleKredytu
na Lato w Banzaprasza sklep MALWA
ku Millenium. BPH i SKOK
ul. Jagielloñska 1
Stefczyka daj¹ maksymalnie
tel. 619-31-07
36 miesiêcy. O kredyty wapon.-pt. 10-18, sob. 10-14 kacyjne mo¿na siê staraæ w
miesi¹cach letnich. Oferta z
regu³y trwa od lipca do wrzeœnia.
ZAK£AD
Oddzia³y SKOK Stefczyka
SZKLARSKO
na Pradze, Targówku i TarRAMIARSKI
chominie:
♦ oprawa obrazów

i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

PE£NA KOSMETYKA
kosmetyka twarzy
depilacja woskiem
makija¿
henna
MASA¯ (leczniczy i dzieci)
STYLIZACJA PAZNOKCI
AKRYL / ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³
MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe
SOLARIUM-od 83 gr/min
ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

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

Z.P.U.H. Edyta
OKNA, DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”
Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

W-wa, ul. Kondratowicza 4 tel./fax 786-41-09
(bazar, pawilon 24)
tel. kom. 508-381-229
pomiar, porada, wycena - gratis! tel. kom. 508-381-228
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mini og³oszenia
NAUKA
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
POLSKI doœwiadczona nauczycielka 322-60-32, 0691082-071
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty. 618-83-60, 670-29-26,
0602-105-672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta.
Panieñska 4, tel. 619-52-31
US£UGI
ANTENY telewizyjne, radiowe,
satelitarne, solidnie, gwarancja
665-04-89 lub 0601-867-980
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642 96 16
E L E K T R O I N S T A L ATO R STWO - pomiary, uprawnienia,
tanio 0501-228-140
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 756 52 83 i 0698
916 118
KRAWIECKIE poprawki w pasa¿u handlowym TarchominŒwiatowida 49 paw. 33
MIR-MAX sprzeda¿ , uk³adanie
kostki brukowej, roboty melioracyjne 0608-041-365, 771-2200
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek 670-31-87
NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe.
614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska
12
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der ul.
Konopacka 21, czynne 9-17
tel. 619-10-67
PRZEPROWADZKI „ALKO”
us³ugi transportowe 90 gr./
km 0694-977-485

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9
tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 67960-81, 0604-460-142

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

SPRZEDAM
SPRZEDAM meble inkrustowane (salon) 818-74-31
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne 619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkryta 0601-569-710
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, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z bali
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 87027-83, 0501-550-975

KREDYTY gotówkowe w 15
minut. Minimum formalnoœci
tel. 617-46-51
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48.
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od
1991 r. Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0505307-360, 0602-219-012
GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny,
imprezy okolicznoœciowe - tanio. Catering. 679-81-06, 0692600178
ODDAM
DORODNE 2-3 miesiêczne kociaki w ró¿nych kolorach,
szczepione, czyste, w dobre
rêce do adopcji 619-73-69

Daj im przysz³oœæ
dokoñczenie ze str. 3

placówek rodzinnych prowadzi starosta.
Placówki rodzinne otrzymuj¹ œrodki na bie¿¹ce funkcjonowanie, w tym zrycza³towane kwoty na utrzymanie
dzieci. W odniesieniu do
œredniego kosztu utrzymania
placówek rodzinnych prowadzonych przez m. st. Warszawa, które w chwili obecnej s¹
w fazie budowy, trudno jest
okreœliæ œredni koszt utrzymania, poniewa¿ bêdzie on zale¿ny np. m.in. od wysokoœci
kwoty utrzymania lokalu

mieszkalnego i innych wydatków okreœlonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Polityki
Spo³ecznej w tej sprawie z
dnia 5 listopada 2004 roku
(Dz.U. NR 245). Rozporz¹dzenie to okreœla stawki na
funkcjonowanie rodzinnych
domów dziecka, w tym zrycza³towan¹ kwotê na utrzymanie dziecka oraz œrodki na
bie¿¹ce funkcjonowanie placówki rodzinnej.
Rodzina pe³ni¹ca zadania
pogotowia rodzinnego otrzymuje comiesiêczn¹ pomoc
pieniê¿n¹ przys³uguj¹c¹ ka¿-

Strony www - dzieciêcy portal
Wakacje nieuchronnie zbli¿aj¹ siê do koñca. Na
jesienne wieczory polecamy m³odym ludziom portal
www.mportalik.com. Mo¿na siê z nim pouczyæ - godne polecenia s¹ pomoce edukacyjne z polskiego,
biologii, historii. Dostêpna jest mini encyklopedia i
sporo aforyzmów, a tak¿e mnóstwo wierszy polskich
poetów.
A jeœli chodzi o rozrywkê? Forum dyskusyjne, czat,
biorytm, dowcipy, kody do gier, dzwonki i loga do
telefonów komórkowych.
(egu)

List otwarty do burmistrza Roberta Sosnowskiego
Od wydarzeñ, o których
bêdê pisaæ, minê³y 3 miesi¹ce, wiêc nie bêd¹ kierowa³y
mn¹ emocje czy inne uniesienia. By³o dostatecznie wiele
czasu, aby odbyæ rozmowê, o
któr¹ Pana prosi³em, dla wyjaœnienia niektórych spraw.
Na postawione na sesji
rady 18 maja br. trzy pytania,
udzieli³ mi Pan odpowiedzi w
przewidzianym terminie. Niestety, nie odpowiada ona
prawdzie i faktom. Dlatego publicznie pozwalam sobie odœwie¿yæ Pañsk¹ pamiêæ.
Na zebraniu cz³onków Towarzystwa Przyjació³ Pragi 22
marca omówiono i podjêto do
realizacji program obchodów
jubileuszu 90-lecia TPP. Znalaz³y siê tam m.in.:
- spotkania kombatantów z
okazji 60-lecia zakoñczenia
wojny;
- ogólnowarszawska konferencja „Œrodowisko, Cz³owiek,
Pies w du¿ym mieœcie”. Zgodnie z ustaleniami zatwierdzony program zosta³ przekazany do Wydzia³u Kultury Urzêdu dzielnicy Praga Pó³noc
oraz Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, a wiêc by³ w kierowanym
przez Pana urzêdzie do wgl¹du.

ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z Zrz¹dzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2463/2005 istnieje mo¿liwoœæ uzyskania dotacji w wysokoœci 3000 z³ na likwidacjê zbiorników bezodp³ywowych (szamb) - pod³¹czaj¹c siê do systemu kanalizacji miejskiej.
W tym celu zainteresowany winien uzyskaæ warunki
pod³¹czeniowe nieruchomoœci z MPWiK a nastêpnie z³o¿yæ w Biurze Ochrony Œrodowiska wniosek o przyznanie
dotacji. Nastêpnie nale¿y zawrzeæ umowê o przyznanie
dotacji a po pod³¹czeniu nieruchomoœci do sieci - wyst¹piæ o wyp³atê dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Formalnoœci z tym zwi¹zane nale¿y za³atwiæ w Biurze Ochrony Œrodowiska m.st.
Warszawy, Pl. Defilad 1, XI piêtro (PKiN).
Druki wniosków o dotacjê s¹ do pobrania w Wydziale
Infrastruktury - pokój 309, w Wydziale Ochrony Œrodowiska - pokój 301 oraz w Biurze Ochrony Œrodowiska m.st.
Warszawy Pl. Defilad 1 lub te¿ na stronie internetowej Urzêdu Miasta http://www.um.warszawa.pl/ oraz na stronie
Urzêdu Dzielnicy Targówek http://www.targowek.waw.pl/

W kwietniu w rozmowie poinformowa³em Pana o tych
planach. Nie sprzeciwi³ siê
Pan, jedynie wskaza³ mi Czes³awa Lewandowskiego –
przewodnicz¹cego Rady
Kombatanckiej w dzielnicy
jako osobê, z któr¹ nale¿y
konsultowaæ wszystkie sprawy zwi¹zane z organizacj¹
wspomnianego spotkania. I
tak siê sta³o.
Wszystkie uzgodnienia, dotycz¹ce terminu, miejsca,
sk³adu goœci i programu by³y
konsultowane i po akceptacji
realizowane.
W koñcu kwietnia osobiœcie
wrêczy³em Panu zaproszenie
na uroczyste spotkanie kombatantów, w którym bez trudu
mo¿na znaleŸæ organizatorów, program, termin 13 maja
i miejsce – czyli Dom Kultury
„Praga”.
Na 3 dni przed przygotowan¹ imprez¹ – o czym zapomnia³ Pan w udzielonej mi
odpowiedzi napisaæ – wysy³a
Pan pismo do dyrektora
Domu Kultury, którego treœæ
Pan zna, a ja tylko siê domyœlam. Od tego momentu, na 2
dni przed imprez¹, wszystkie
dotychczas uzgodnione plany
zmuszeni jesteœmy odwo³aæ.
Oko³o 100 osób i instytucji, zaproszonych, ludzi zas³u¿onych, czêsto w wieku powy¿ej 80 lat, pozbawia pan swoj¹
nieprzemyœlan¹ decyzj¹ byæ
mo¿e ostatniej okazji do œwiêtowania tak krwawo okupionego zwyciêstwa. (...)
Co powie Pan naszym kombatantom, co powie Koœciuszkowcom, których delegacja
by³a zaproszona i oczekiwa³a
tego spotkania, byæ mo¿e jednego z ostatnich w ich burzliwym ¿yciu.
Swoimi nieprzemyœlanymi
decyzjami zadrwi³ Pan z ludzi
zas³u¿onych i starych, ludzi,
którym zawdziêcza Pan spokojne dzieciñstwo, wykszta³cenie i obecne stanowisko. Zawdziêcza Pan to, ¿e nie zazna³
Pan strachu, g³odu, cierpienia,
jakie oni nie z w³asnego wyboru poznaæ musieli. (...)

Zgodnie z przyjêtym programem imprez w roku jubileuszowym, 18 maja br. mia³a
siê odbyæ w urzêdzie dzielnicy konferencja o zasiêgu ogólnowarszawskim, poruszaj¹ca
problemy ekologiczno-zdrowotne pt. „Œrodowisko, cz³owiek, pies w du¿ym mieœcie”.
Nie odby³a siê. Znów, udzielaj¹c odpowiedzi, pisze Pan
nieprawdê.
Pierwsze robocze spotkanie w sprawie tej konferencji
odby³o siê w kierowanym
przez Pana urzêdzie u Piotra
Banaszkiewicza, odpowiedzialnego za sprawy ekologii,
z udzia³em Grzegorza K³osa,
w którego gestii le¿y bezpieczeñstwo. W³aœnie wtedy
wstêpnie ustalono termin konferencji na 18 maja.
Pierwsz¹ próbê niedopuszczenia do przeprowadzenia
konferencji podjêto, próbuj¹c
zorganizowaæ w tym samym
terminie konkurs na dyrektorów szkó³.
Pana stwierdzenie, zamieszczone w odpowiedzi,
„¿e nie jest Panu znanym fakt
uzgodnieñ terminu zaplanowanej konferencji” jest – delikatnie mówi¹c – k³amstwem,
które nie przystoi urzêdnikowi samorz¹dowemu.
Przypomnê, ¿e temat konferencji by³ i jest ci¹gle noœny,
a swoj¹ obecnoœæ na niej potwierdzi³y w³adze miasta i
dzielnic, instytutów naukowych, stowarzyszeñ wraz z
przedstawicielami resortu w
randze ministra.
Kolejny raz Pan i pañscy
doradcy zakpili sobie z wielu
znakomitych goœci, kompromitujac nie organizatorów, ale
siebie i kierowany przez Pana
urz¹d. Zorganizowana w tym
samym terminie, rzekomo tak
wa¿na sesja, trwa³a niewiele
ponad godzinê i to œwiadczy
o prawdziwych intencjach podejmowanych decyzji.
Mysla³em, ¿e w roku 90-lecia najstarszego warszawskiego Towarzystwa Przyjació³ Pragi bêdê mia³ sojusznika w Panu i kierowanym przez

Pana urzêdzie. Z ¿alem i
przykroœcia stwierdzam swoj¹
pomy³kê.
W odró¿nieniu od Pana i
Pañskich partyjnych doradców Towarzystwo Przyjació³
Pragi szuka – ponad podzia³ami – tego, co ludzi ³¹czy, stara siê, aby wizerunek Pragi i
pra¿an by³ coraz lepszy, stara siê, by zachowaæ to, co najcenniejsze zarówno w zabudowie, jak i w ludzkich charakterach, rozbudzaj¹c lokalny
patriotyzm i mi³oœæ do naszej
ma³ej Ojczyzny, jak¹ jest Praga.(...)
Towarzystwo Przyjació³
Pragi nie dysponuje urzêdem,
etatami ani œrodkami finansowymi. Dzia³a wy³¹cznie spo³ecznie z potrzeby serca i
mimo tej dysproporcji w stosunku do pañskiego urzêdu
nie ma powodu, aby wstydziæ
siê naszej pracy i dokonañ
dziœ i w przesz³oœci.
Chcê publicznie przeprosiæ
za zaistnia³¹ sytuacjê zarówno kombatantów, jak i ekologów oraz osoby zainteresowane rozwi¹zywaniem problemów œrodowiska, choæ nie
czujê siê winny tego, co siê
sta³o.
Do tych problemów Towarzystwo wróci i planowane
spotkania przeprowadzimy w
innych terminach. Byæ mo¿e,
w³adza oka¿e wiêcej zrozumienia w dobrze pojêtym interesie spo³ecznym i zamiast
przeszkadzaæ – zacznie
wspó³pracowaæ. (...)
Jest czas na przemyœlenie
tego, co zasz³o. Nieprzemyœlane decyzje przestaj¹ mobilizowaæ do pracy spo³ecznej
na rzecz œrodowiska czy dzielnicy – z tym musi siê Pan liczyæ. Chcia³bym doczekaæ
rozs¹dniejszych decyzji i
wspó³pracy, a nie antagonizowania ró¿nych œrodowisk.
Pozostajê z tak¹ nadziej¹
Mieczys³aw Wojdyga
Prezes Towarzystwa
Przyjació³ Pragi
Radny Dzielnicy Praga
Pó³noc

demu dziecku pozostaj¹cemu pod jej opiek¹ (40%, 60%
lub 80% podstawy, która
obecnie wynosi 1.621 z³, pomniejszone o po³owê dochodu dziecka). W okresie pozostawania w pogotowiu rodzina otrzymuje wynagrodzenie
w wysokoœci 80% podstawy
tj. 1.296,80 z³, a z chwil¹ przyjêcia pierwszego dziecka wynagrodzenie roœnie do 120%
podstawy tj. 1.945,20. Wynagrodzenie to zwiêksza siê o
20% podstawy, je¿eli w rodzinie przebywa, w okresie d³u¿szym ni¿ 10 dni w miesi¹cu
wiêcej ni¿ troje dzieci.
M.st. Warszawa chc¹c
stworzyæ sprawnie funkcjonuj¹cy system rodzinnej opieki
zastêpczej (prócz m.in.: przebudowy istniej¹cego systemu, pozyskiwania kandydatów na opiekunów itp.) przeznaczy³o œrodki finansowe
oraz tereny pod budowê rodzinnych domów dziecka.
W planach miasta jest wybudowanie do 2006 roku oko³o 15 takich domów oraz oddanie oko³o 30 lokali dla celów rodzinnych domów dziecka. W sumie oko³o 300 dzieci z terenu Warszawy do
2006 roku znajdzie miejsce w
placówkach rodzinnych. Pe³nienie funkcji rodziny zastêpczej wymaga uzyskania pozytywnej opinii oœrodka pomocy spo³ecznej, wydanej na
podstawie przeprowadzonego wywiadu œrodowiskowego
oraz odbycia specjalistycznego szkolenia zakoñczonego
uzyskaniem zaœwiadczenia o
uzyskaniu kompetencji.
Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego w zakresie praw dziecka, wybrane
elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzê i umiejêtnoœci rozpoznania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawow¹ wiedzê o uzale¿nieniach oraz informacje o zadaniach i kompetencjach centrum pomocy rodzinie.Szkolenie ma doprowadziæ do wypracowania u kandydatów na
opiekunów zastêpczych takiego stanu œwiadomoœci,
który pozwala na podjêcie
jednej z trudniejszych decyzji w ich ¿yciu. Umiejêtnoœci
rodziny zastêpczej zdobywane podczas szkolenia s¹ niezbêdne do sprostania zadaniom tej s³u¿by i rzeczywistego w³¹czenia siê przez spo³ecznoœci lokalne do rozwi¹zywania problemu dzieci i ich
rodzin, znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji ¿yciowej.

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

nowa gazeta praska 7

Kandydujê!
Podobno najtrudniejszy
jest zawsze pierwszy raz
W 2001 roku uczyni³em to
po raz pierwszy. Podj¹³em
wtedy decyzjê o ubieganiu siê
o mandat parlamentarny z
okrêgu wyborczego Nr 19
którym jest Miasto Sto³eczne
Warszawa..
Dziœ zamierzam to uczyniæ
po raz drugi, maj¹c œwiadomoœæ, ile zmieni³o siê przez
te cztery lata. Wtedy SLD,
maj¹ce w notowaniach prawie 40% poparcia spo³ecznego, by³o odreagowaniem na
nieumiejêtne rz¹dy prawicy
spod znaku AWS i UW. Dziœ
SLD - partia, któr¹ wspó³tworzy³em -znajduje siê w g³êbokiej defensywie.
Czy spowodowa³y to nieumiejêtne posuniêcia gospodarcze oraz b³êdy w zarz¹dzaniu Rzeczpospolit¹? Ekonomiœci na podstawie wskaŸników wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia
twierdz¹, ¿e nie. Spowodowa³a to - i trzeba to powiedzieæ z ca³¹ szczeroœci¹ pazernoœæ w¹skiej grupy ludzi, którzy pod szyldem SLD
próbowali za³atwiaæ swoje
brudne partykularne interesy.
Cztery lata temu Sojusz
przejmowa³ w³adzê w momencie g³êbokiego kryzysu
gospodarczego kraju.
- Kto dziœ pamiêta nazwisko ministra Bauca z AWS,
który z ca³¹ szczeroœci¹ informowa³ o braku 90 miliardów
z³otych do zbilansowania bud¿etu RP w roku 2001? To tak
jakby do niezbêdnych wydatków w gospodarstwie domowym zabrak³o 1/3 œrodków.
- Kto dziœ pamiêta wzrost
bezrobocia do poziomu prawie 20% ?
- Kto dziœ pamiêta afery
gospodarcze i polityczne tamtych lat, dziœ znajduj¹ce swój
fina³ przed s¹dami i Trybuna³em Stanu?
- Kto dziœ pamiêta fale
strajków i protestów spo³ecznych w tamtych latach?
By³ to skutek rz¹dów i czterech „reform” wprowadzonych przez rz¹d Buzka powoduj¹cych za³amanie bud¿etu
pañstwa.
Lewica –socjaldemokraci
przejmuj¹c w³adzê zazwyczaj
prowadz¹ politykê zwiêkszania wydatków socjalnych obci¹¿aj¹cych bud¿et. Rz¹d
premiera Millera zmuszony
do zrównowa¿enia zachwianych finansów kraju, w obliczu mo¿liwoœci wejœcia do
Unii Europejskiej, wprowadzi³
liberaln¹ politykê gospodarcz¹, doprowadzi³ do ciêæ
w wydatkach socjalnych,
oszczêdnoœci szuka³ w kieszeniach studentów, samotnych matek, emerytów i rencistów realizuj¹c plan Hausnera. Operacja siê uda³a.
Jesteœmy cz³onkiem Unii Europejskiej, lecz pacjent, czyli
my - spo³eczeñstwo ciê¿ko to
odchorowujemy. Nie jest to
jednak, jak s¹dzê, choroba

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

679-36-30
0603-956-654

œmiertelna. Wejœcie Polski do
Unii (i twierdzê to z ca³ym
przekonaniem) jest szans¹
dla kolejnych pokoleñ na lepsze jutro. Dziœ o filozofii myœlenia w duchu Hausnera na
lewicy nie ma nawet œladu, a
sam Hausner zasili³ szeregi
Partii Demokratycznej - pogrobowca Unii Wolnoœci.
Wiele osób, z którymi rozmawiam, zadaje mi podobne
pytania: dlaczego w aktualnej
sytuacji Sojuszu zdecydowa³em siê wystawiæ swoje nazwisko na liœcie SLD. Moja
odpowiedŸ jest zawsze jednakowa.
- Kandydujê, by przeciwstawiæ siê kampanii nienawiœci i hipokryzji, któr¹ powszechnie s³ychaæ ze strony
œrodowisk prawicy.
- Kandydujê, bo zawsze jestem wierny idea³om, które
wyznajê od wielu lat. Idea³om
pañstwa opiekuñczego, chroni¹cego swoich obywateli
szczególnie takich, którzy nie
radz¹ sobie w aktualnej trudnej rzeczywistoœci.
- Kandydujê, bo nie wypieram siê swojej dzia³alnoœci w
SLD, a z tego, co zrobi³em w
swoim ¿yciu zawodowym
jako nauczyciel i samorz¹dowiec na Pradze Pó³noc jestem dumny.
- Kandydujê z list SLD, bo
nie zamierzam porzucaæ
swojego ugrupowania bez
wzglêdu na to, czy ma wysokie, czy niskie notowania.
- Kandyduje z SLD bez
wzglêdu na ocenê jej przywódców, bo to nie oni tworzyli
i tworz¹ atmosferê w ko³ach.
- Kandydujê jak cztery
lata temu, jako przedostatni na liœcie.
Dziœ politycy z dawnej
AWS przebrali siê w nowe
stroje i pod szyldami PiS, PO,
LPR próbuj¹ ponownie zaistnieæ na polskiej scenie politycznej. Uwa¿nie przygl¹dam
siê listom kandydatów z prawej strony. Roi siê na nich od
by³ych ministrów i pos³ów
dawnej koalicji AWS-UW.
Wystarczy przypomnieæ nazwiska Kaczyñskich, Rokity,
Tuska, Jackowskiego, P³a¿yñskiego. Te twarze ju¿ by³y.
Uwa¿nie czytam programy
wyborcze partii prawicowych
i nie znajdujê w nich nic, co
mia³oby pomóc obywatelom
o najni¿szych dochodach,
emerytom i rencistom.
Pilnie obserwuj¹c scenê
polityczn¹. Widzê hipokryzjê
dzia³aczy prawicy, które jako
felietonista NGP staram siê
obna¿aæ na ³amach tej gazety.
Jako by³y nauczyciel z
obrzydzeniem s³ucham zapowiedzi minister Radziwi³³, która by³a w rz¹dzie Buzka i ku
mojemu zdumieniu jest w rz¹dzie Belki, na temat p³atnych
studiów oraz wezwañ samego Belki do zawetowania
przez prezydenta Kwaœniewskiego ustawy o emeryturach
górniczych. Pan profesor Belka jedn¹ nog¹ w Partii Demokratycznej to olbrzymia pomy³ka SLD, podobnie jak
wczeœniej wspomniany Hausner. Na szczêœcie Aleksander Kwaœniewski pamiêta o
swoich korzeniach, co pokaza³ podpisuj¹c tzw. ustawê
antylichwiarsk¹ i mam na-

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

dziejê, ¿e odrzuci postulaty
Belki. Te spory ukazuj¹, jak
wa¿n¹ rolê w naszym systemie prawnym pe³ni Prezydent
RP. Tej jesieni odbêdzie siê
tak¿e jego wybór. Wszystko
wskazuje na to, ¿e w parlamencie wiêkszoœæ zdobêdzie
prawicowa koalicja. Warto
by³oby zadbaæ, aby dla przeciwwagi urz¹d prezydenta
pe³ni³ cz³owiek wyznaj¹cy lewicowe wartoœci, a takim z
pewnoœci¹ jest W³odzimierz
Cimoszewicz.
Wszystkich zainteresowanych moj¹ osob¹ zapraszam
na stronê www.tondera.info
Oczekujê tak¿e na uwagi
pod adresem irek.t2@wp.pl
Na wszystkie e-maile postaram siê odpowiedzieæ.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Zapraszamy! Nowoœci!
www.sld-pragapolnoc.pl

 meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli
 meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
 meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
 biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Prosto z mostu

Bez hamulców
Szybka Kolej Miejska od
pocz¹tku by³a przedsiêwziêciem wy³¹cznie propagandowym. Dziêki niezliczonej liczbie konferencji prasowych
warszawiacy s¹dz¹, ¿e dziêki Kaczyñskiemu stolica zyska najwspanialsz¹ inwestycjê od czasu powstania Kolei
Warszawsko-Wiedeñskiej.
W tym samym tempie, w
jakim zbli¿a siê termin wyborów, zbli¿a siê jednak fiasko
przedsiêwziêcia. Do tego
jego autorom zaczynaj¹ wysiadaæ hamulce.
Sam pomys³ SKM wydaje
siê s³uszny, pojawia³ siê

zreszt¹ w poprzednich latach
kilkakrotnie. Warszawie przyda³aby siê sieæ po³¹czeñ kolejowych oplataj¹cych miasto, z gêsto rozmieszczonymi przystankami. S¹ przecie¿
tory i s¹ poci¹gi, ¿ó³to-niebieskie sk³ady elektryczne, wymieniane teraz na nowoczeœniejsze. Trzeba tylko unowoczeœniæ infrastrukturê, zbudowaæ kilka przystanków i zintegrowaæ rozk³ady jazdy z komunikacj¹ miejsk¹.
Kaczyñskiemu jednak na
tym nie zale¿a³o. Chcia³ mieæ
przed wyborami zdjêcia na tle
supernowoczesnych poci¹-

Od Boles³awa do Lecha c.d.

Rugi warszawskie
dokoñczenie ze str. 1

le¿¹cych do spó³dzielni
mieszkaniowych z prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów w prawo w³asnoœci z 99%
bonifikat¹. Podobnie uczyniono ze wspólnotami mieszkañców daj¹c im 97% bonifikaty.
W spó³dzielniach proces
uw³aszczania cz³onków spó³dzielni œlimaczy siê i bêdzie
siê œlimaczy³, poniewa¿ procedury s¹ zawi³e i ma³o precyzyjne. Lepiej jest ze wspólnotami, gdzie te prê¿niej dzia³aj¹ce mog¹ w miarê szybko
doprowadziæ do tego, aby ich
dom sta³ na ich gruncie.
Prezydent Kaczyñski piêtrzy natomiast trudnoœci
przed w³aœcicielami ma³ych
domków jednorodzinnych,
bliŸniaków lub szeregowców.
Im Kaczyñski da³ tylko 60%
bonifikaty. Takich nieruchomoœci w Warszawie jest oko³o 90.000 i mieszka w nich
oko³o 0,5 miliona osób. Czym
ich sytuacja ró¿ni siê od tych
ze wspólnot mieszkaniowych
i spó³dzielni? Czy mieszkañcy domków s¹ wspó³czesnymi „ku³akami” dla prezydenta? Czy tak, jak za komuny,
nale¿y ich traktowaæ z ca³¹
surowoœci w³adzy, tym razem
demokratycznie wybranej?
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

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

MAR-MET

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

Kaczyñski wydaje bezsensownie pieni¹dze samorz¹dowe na procesy w ramach „rugów warszawskich”. Jaki jest
cel zak³adania spraw s¹dowych, w których zaanga¿owana jest armia urzêdników
miejskich i tracony jest czas
oraz nerwy tysiêcy warszawiaków, aby nastêpnie zawieszaæ procesy? A przyk³ad
pani Doroty Krzymowskiej.
Czy nie warto by³o przed z³o¿eniem wniosku o wydanie
nieruchomoœci do s¹du przejrzeæ zasoby dokumentów dotycz¹cych nieruchomoœci i
odnaleŸæ wniosek z 1948 roku
rodziny pani Krzymowskiej o
u¿yczenie czasowe gruntów?
Kto zwróci jej teraz stracone
pieni¹dze na adwokata? Kto
zwróci jej za zszargane nerwy i nieprzespane noce? S¹d
w postêpowaniu niejawnym
dziesiêæ dni temu na wniosek
Kaczyñskiego zawiesi³ proces. Czy urzêdnicy miejscy
lub s¹d nie móg³ wczeœniej
powiadomiæ, nies³usznie jak
siê okazuje, pozwan¹, ¿e
sprawa ulega zawieszeniu?
Urzêdnicy miejscy nawo³uj¹ do podpisywania umów
dzier¿awy gruntów. Nale¿y
siê wczuæ w sytuacjê osób
postawionych pod œcian¹. Od
pokoleñ siedz¹ na swoich
gruntach i w swoich domach,
a teraz Kaczyñski ¿¹da od
nich, aby przyznali, ¿e nieruchomoœci do nich nie nale¿¹.
Niektórzy z urzêdników
twierdz¹, ¿e: „zawieramy
umowy nie po to, ¿eby je wypowiadaæ”. Mieszkañcy odpowiadaj¹ na to, ¿e tyle razy byli
oszukiwani, ¿e nie widz¹ powodu, aby wierzyæ w zapewnienia urzêdników Kaczyñ-

skiego, który notabene te¿ nie
dotrzyma³ obietnic wyborczych, tak w sprawie gruntów
warszawskich, jak i dwóch
mostów oraz obwodnicy.
Wysocy urzêdnicy miejscy
wprowadzaj¹ œwiadomie opiniê publiczn¹ w b³¹d twierdz¹c, ¿e nale¿y przygotowaæ
now¹ ustawê reprywatyzacyjn¹ dla Warszawy i przeprowadziæ j¹ w przysz³ym
Sejmie. Mieszkañcy zdaj¹
sobie doskonale sprawê, ¿e
obecne ustawy s¹ wystarczaj¹ce aby uporz¹dkowaæ
99,9% spraw nieruchomoœci
w naszym mieœcie. Trzeba
zabraæ siê do roboty, a nie
mówiæ o tym, ¿e siê coœ zrobi. Ustawa o gospodarowaniu
nieruchomoœciami z 1997 r.,
ustawa o przekszta³ceniach
w³asnoœciowych z 1997 r. i
2001 r. oraz ustawa z 29 lipca 2005 r. s¹ wystarczaj¹cymi aktami prawnymi, aby
grunty warszawskie wróci³y
do tych, których domy staj¹
na tych gruntach. Pi³ka jest po
stronie prezydenta miasta, a
nie Sejmu. To on w³adny jest
przeprowadziæ odpowiednie
uchwa³y w radzie miasta. Dlaczego tego nie czyni?
Ryszard Bill

MOTO-KOR
oryginalne czêœci zamienne DAEWOO
hurt- detal

MECHANIKA POJAZDOWA
GEOMETRIA KÓ£
wszystkie marki samochodów

gów z w³asnym logo. Dlatego po prostu kupi³ kilka starych poci¹gów, niebiesko¿ó³tych gruchotów, na których
zleci³ monta¿ nadwozi stylizowanych na francuskie ekspresy TGV.
Zgodnie z moimi przewidywaniami, które przedstawia³em wielokrotnie w mediach,
zakupione przez prezydenta
wagony nie zostan¹ dopuszczone w godzinach szczytu
do ruchu na linii œrednicowej.
Jest ona ju¿ teraz prze³adowana kursami poci¹gów podmiejskich. Do tego, jak zwykle u Kaczyñskiego, dostawa
zamówionych poci¹gów beznadziejnie siê opóŸnia. Je¿eli
przed wyborami prezydenckimi choæ jeden poci¹g dotrze
do Warszawy i uzyska niezbêdne atesty do poruszania
siê po torach, to w godzinach
szczytu bêdzie móg³ kursowaæ pomiêdzy stacjami Falenica i Warszawa Wschodnia.
Na to wstêpnie zgodzili siê
kolejarze.
Pytam: po co? Ile osób jeŸdzi z Falenicy nie dalej ni¿ na
Pragê? Komu w drodze do
Œródmieœcia bêdzie chcia³o
siê przesiadaæ na Wschodniej? Czy 70 milionów z³ wydane na zakup poci¹gów zostan¹ umieszczone w rozliczeniu kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyñskiego?
Im bli¿ej paŸdziernika, tym
bardziej dzia³aczom Szybkiej
Kolei Miejskiej wysiadaj¹ hamulce przyzwoitoœci. Oto Jacek Poniewierski, pe³nomocnik zarz¹du SKM, og³osi³
ostatnio, ¿e... do dnia wyborów prezydenckich poci¹gami bêdzie mo¿na jeŸdziæ bez
biletu. To ju¿ jest w jawny sposób sprzeczne z ordynacj¹
wyborcz¹. Panie prezydencie, w kampanii nie mo¿na
rozdawaæ takich prezentów!
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
maciej@bialecki.net.pl

SKUPUJEMY
Z£OM I MAKULATURÊ

konkurencyjne ceny!

bardzo wysokie ceny

ul. Danusi 6 tel. 675-76-57

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

Jan Kwiatkowski 0602-284-378

679-29-94
0692-691-304
0608-482-480

www.moto-kor.com.pl
moto-kor@moto-kor.com.pl

8 nowa gazeta praska

Niebezpieczne, choæ niewidzialne
dokoñczenie ze str. 2

ny lêkowe, trudnoœci w skupieniu uwagi i trudnoœci uczenia siê. Zg³aszane dolegliwoœci przypominaj¹ dzieciêcy
zespó³ psychoorganiczny,
okreœlany jako minimalne
uszkodzenie mózgu. Mimo
to, nie przeprowadzono stosownych badañ neuropsychologicznych, nie poddano
te¿ dzieci badaniom EEG.
Je¿eli chodzi o badania populacji osób doros³ych, u co
trzeciego mieszkañca stwierdzono objawy nerwicy wegetatywnej. Je¿eli do tego dodamy znaczny odsetek osób
cierpi¹cych na nadciœnienie
têtnicze, chorobê niedokrwienia serca i oty³oœæ,
wówczas ocena stanu psychicznego musi byæ szczególnie wnikliwa, tym bardziej,
¿e dotyczy osób w wieku 30
- 40 lat. Nie przekonuje mnie
absolutnie interpretacja zawarta w raporcie, ¿e zaburze-

KSIÊGARNIA
ca³oroczna sprzeda¿
podrêczników do szkó³
podstawowych,
gimnazjum, œrednich
ul. Œrodkowa 7
róg Stalowej
tel. 619-24-67
zapraszamy 10-18
sob. 9-13

nia te nale¿y wi¹zaæ z uci¹¿liwym trybem ¿ycia, stresem
zawodowym i neurotycznym
typem osobowoœci ludzi zamieszkuj¹cych podg¹biñskie
wsie. Ta opinia mo¿e siê równie dobrze odnosiæ do oddzia³ywania pól e-m emitowanych przez stacje bazowe
telefonii komórkowej. Wartoœci emisji s¹ bardzo zbli¿one.
Zbigniew Gelzok z Rybnika-K³okocina kilka lat pracowa³ jako monter stacji bazowych telefonii komórkowej.
W 2002 zaczê³y siê jego problemy zdrowotne. Cierpia³ na
bezsennoœæ i bóle g³owy. Okaza³o siê, ¿e mam strasznie zniszczony krêgos³up.
Mia³em 33 lata, a czu³em siê
jak wrak cz³owieka - mówi.
Jest na rencie i walczy o
uznanie choroby zawodowej.
W podobnej sytuacji jest wielu jego kolegów. Gelzok jest
przekonany, ¿e straci³ zdrowie z powodu szkodliwego
oddzia³ywania stacji bazowych telefonii komórkowej.
Nie zgadza siê z twierdzeniem, ¿e ich oddzia³ywanie
jest nieszkodliwe. Nie jest w
tym osamotniony - przeciwko stacjom BTS protestowali
m.in. mieszkañcy Œwierklan,
kilku rybnickich dzielnic Gotartowic,
Kamienia,
Ochojca, Grabowni, Niedobczyc i Ligoty. Przeciwko
montowaniu stacji bazowych

KREDYT
KONSOLIDACYJNY
Do kredytu
mo¿esz
otrzymaæ
bezp³atn¹

Wiêcej
- ³¹czenie kredytów w jeden
informacji
- jedna ni¿sza rata - zamiast wielu
na stronie

ZAPRASZAMY: Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818

protestuj¹ równie¿ mieszkañcy stolicy. Mieszkañcy 13 piêtra budynku przy Kowalczyka 3 protestowali przeciwko
instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Era GSM stacja do dziœ nie stanê³a. Lokatorzy z D¹browszczaków
10 i Szymanowskiego 4 zorganizowali nawet pikietê, kiedy w ich budynku pojawili siê
monterzy Polkomtela S.A.
GSM Plus, ¿eby zainstalowaæ stacjê bazow¹. Pomimo
protestów urz¹dzenia stanê³y na dachu i funkcjonuj¹. Z
pismem do kierownictwa
ZNK Praga Pó³noc przeciwko instalacji aparatury wystêpowa³ m.in. lokator, który
mia³ wszczepiony rozrusznik
serca. Mê¿czyzna zmar³ kilka tygodni po zamontowaniu
stacji bazowej. Mo¿na sobie
wyobraziæ, jak to zdarzenie
pobudzi³o wyobraŸniê innych
lokatorów budynku. Przy Dorodnej, na dachu jednego z
budynków Instytutu Chemii i
Techniki J¹drowej mia³a stan¹æ stacja bazowa. Operatorzy telefonii komórkowej ju¿
czterokrotnie przymierzali siê
do tego przedsiêwziêcia. Za
ka¿dym razem napotykali
opór okolicznych mieszkañców.
Rozwoju telefonii komórkowej nie da siê ju¿ powstrzymaæ. Gêsta miejska zabudowa sprawia, ¿e stacje bazowe coraz bardziej zbli¿aj¹ siê
do miejsc zamieszkania ludzi.
Wydaje siê jednak, ¿e nale¿a³oby wprowadziæ du¿o bardziej rygorystyczne normy dla
emisji elektroska¿eñ. Byæ
mo¿e jakimœ rozwi¹zaniem
by³oby ekranowanie urz¹-

dzeñ generuj¹cych pole elektromagnetyczne. Stopieñ zaawansowania nowoczesnych
technologii wydaje siê na tyle
wysoki, ¿e jest to chyba mo¿liwe. I z pewnoœci¹ nie warto
ogl¹daæ siê na koszty. Zdrowie ludzi jest bezcenne.
El¿bieta Gutowska

Promocja!

Przy monta¿u instalacji gazowej
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Pomnik praskiego kapelana
dokoñczenie ze str. 1

Potem dokona³ analizy miejsca usytuowania pomnika.
Nad koncepcj¹ rzeŸby pracowa³, pos³uguj¹c siê najpierw miniaturowym projektem (4 cm rzeŸba, 5 cm
cokó³), potem wiêkszymi (0,5
m, 2 m).
Idea kompozycji: ksi¹dz
wskazuje kierunek marszu
przysz³oœci – dla m³odzie¿y,

dla Polski. Ruch rêki, rozwiana wiatrem szata i stu³a
nada³y rzeŸbie dynamizm.
Przy modelu w skali 1:1 autor pracowa³ nad portretem
twarzy, uk³adem lewej d³oni,
trzymaj¹cej krzy¿ – przy sercu, jak tarczê.
Finalna rzeŸba (stop br¹zu i mosi¹dzu) ma 4,2 m wysokoœci, wa¿y 2 tony. Odlew
pomnika wykona³a odlewnia

Zbigniewa Fudalskiego w
Górze Kalwarii.
„W rzeŸbie najwa¿niejsze
jest œwiat³o. Ono kszta³tuje
odbiór rzeŸby w przestrzeni.
Sprawdzi³em oœwietlenie we
wszystkich mo¿liwych wariantach. Jestem zadowolony z pomnika, portretu, z
uk³adu i poprowadzenia linii
œwietlnych” – powiedzia³
nam Andrzej Renes.
K.

Pu³kownik podj¹³
s³uszn¹ decyzjê
Opracowania dotycz¹ce
Powstania Warszawskiego
nie poœwiêcaj¹ wiêkszej
wzmianki walkom na Pradze.
Z jednej strony trudno siê
temu dziwiæ – dzia³ania powstañcze trwa³y krótko, z
drugiej te¿ nie ma siê czego
wstydziæ.
W operacyjnych za³o¿eniach „VI Obwód-Praga” Armii Krajowej mia³ spe³niaæ
wa¿n¹ rolê. Uznano, ¿e to
w³aœnie Praga odegra rolê
gospodarza dla zbli¿aj¹cych
siê od wschodu wojsk Armii
Czerwonej. W planach przypuszczano, ¿e id¹cy sta³ym
tempem czerwonoarmiœci
wejd¹ w granice miasta lada
dzieñ. Weszli ponad miesi¹c
póŸniej… Tymczasem zbli¿aj¹cy siê front spowodowa³
nap³yw wojsk Wehrmachtu,
w tym pancernych, na teren
Pragi. Mosty obsadzono tak
z prawej jak i z lewej strony,
do tego dochodzi³y bunkry,
zasieki, no i zdecydowana
przewaga na korzyœæ okupanta w iloœci i jakoœci posiadanej broni.
Zadania, jakie otrzyma³y
praskie obwody AK skupia³y

siê przede wszystkim na
zdobyciu, a tak¿e zorganizowaniu obrony od wschodu
wszystkich mostów. Cel strategiczny uzupe³niono o 50
innych obiektów, które miano zaj¹æ (m.in. silnie obsadzone przez niemieckie wojska koszary przy ul. 11 Listopada, dworce kolejowe i nieistniej¹c¹ ju¿ rzeŸniê przy
Jagielloñskiej).
Na zewidencjonowanych
oko³o 8 tys. ¿o³nierzy Podziemia do boju stanê³o oko³o 3
- 4 tys. Stan uzbrojenia powstañców okaza³ siê w najwy¿szym stopniu mierny –
broñ domowej roboty, butelki zapalaj¹ce i brak radiostacji. G³ównym orê¿em okaza³o siê zaskoczenie wroga.
Dlatego tym wiêksza chwa³a ¿o³nierzom z Pragi, ¿e
zdobyli budynek centrali telefonicznej przy ulicy Brzeskiej, gmach CDOKP przy
ulicy Targowej, rzeŸniê i szereg mniejszych obiektów.
By³y to jednak sukcesy krótkotrwa³e.
6 sierpnia pu³kownik
¯urowski, komendant VI Obwodu, poprosi³ o zgodê na

przejœcie podlegaj¹cych mu
¿o³nierzy w stan pogotowia.
10 sierpnia od dowódcy si³
Powstania Warszawskiego,
gen. Chruœciela „Montera”,
nadesz³a odpowiedŸ doceniaj¹ca rozs¹dn¹ decyzjê

¯urowskiego: „Zgadzam siê
z Wasz¹ decyzj¹ przerwania
walk. Oddzia³y utrzymaæ w
pogotowiu i czekaæ na dalsze dzia³ania bojowe”. By³ to
jedyny s³uszny rozkaz.
Adam Praski
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