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Zarz¹d Dróg Miejskich (Inwestor)

oraz Biuro Projektów Transprojekt Gdañski

zapraszaj¹ 17 lipca o godz. 17
na Konsultacje Spo³eczne na temat projektu
przebudowy mostu nad Kana³em ¯erañskim

oraz wiaduktu nad torami kolejowymi bocznicy
do EC ¯erañ w ci¹gu ulicy Modliñskiej.

Spotkanie konsultacyjne odbêdzie siê w budynku
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka, w sali konferencyjnej.
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WARSZAWA
ul. Gajkowicza 9
tel. 022  679-49-30

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

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

Rodzice odetchn¹

Dlatego w mijaj¹cym czte-
roleciu, g³ówny nacisk po³o-
¿yliœmy na budowê szkó³ i
przedszkoli na terenie Nowo-
dworów - mówi Tadeusz Se-
metkowski, zastêpca burmi-
strza dzielnicy Bia³o³êka, w
którego kompetencjach le¿¹
m.in. sprawy inwestycyjne. -
Obecnie mieszka tam  prawie
24 tys. osób - czyli wiêcej ni¿
na Tarchominie. To olbrzymi
obszar, na którym obecnie s¹
dwie szko³y - nr 154 przy Le-
œnej Polanki i 342 przy Stru-
mykowej.

Natychmiast po zakoñcze-

niu roku szkolnego wykonaw-

ca wszed³ do szko³y przy Le-

Wielkie powodzenie, jakim siê ciesz¹ mieszkania na Bia-
³o³êce, poci¹ga za sob¹ tak¿e powa¿ne obowi¹zki dla
w³adz dzielnicy. Jest to przede wszystkim zapewnienie
wystarczaj¹cej liczby miejsc w przedszkolach i szko³ach.
Bia³o³êka w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat dwukrotnie
zwiêkszy³a liczbê mieszkañców. Rozwija siê zarówno w
kierunku pó³nocnym, w stronê Jab³onny, jak i wschod-
nim - w stronê Marek.

œnej Polanki. Zaczêliœmy tam
gruntown¹ modernizacjê ist-

niej¹cej szko³y i rozbudowê.

Powstanie nowe skrzyd³o do
nauczania pocz¹tkowego,

Czy wiesz, ¿e oko³o 500
milionów ludzi na ca³ym œwie-
cie ma ubytek s³uchu? To jed-

Niedos³yszysz?
Mo¿na temu zaradziæ!

no z najbardziej powszech-
nych schorzeñ i jedno z naj-
bardziej niezrozumianych.
Szacuje siê, ¿e oko³o 10%
populacji niedos³yszy. Jesz-
cze 15-20 lat temu aparaty
s³uchowe by³y du¿e, uci¹¿li-
we i poprawia³y s³yszenie w
ograniczonym stopniu. Ale
dzisiejsze rozwi¹zania s¹
ma³e, w pe³ni zautomatyzo-
wane, dyskretne i bardzo sku-
teczne. Co wiêcej, s¹ one do-
finansowywane przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia i Po-
wiatowe Centra Pomocy Ro-
dzinie!

„Warszawa jest chorym pa-
cjentem”-  tê opiniê naczelne-

go architekta Warszawy, Mi-
cha³a Borowskiego, wyra¿on¹

9 czerwca w „Gazecie Wybor-

czej”, zacytowa³ prezes
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra-

skich, Antoni D¹browski na
konferencji prasowej 26

czerwca. Dzia³acze  Zwi¹zku

dodaj¹, ¿e Praga jest najbar-

Praga, jak¹ chcemy mieæ
dziej chor¹ czêœci¹ tego pa-
cjenta. Od dziesiêcioleci pozo-

staje  na marginesie uwagi
w³odarzy Warszawy. Ma od lat

zablokowane wszystkie mosty

w jedn¹ stronê w godzinach
szczytu, ale nie ma mostu pó-

³nocnego. Liniê metra ko-
niecznie trzeba doci¹gn¹æ do

M³ocin, a o linii na Pragê mówi

siê zawsze przed wyborami.

Brak jest perspektywicznej,
spójnej strategii rozwoju War-

szawy i Pragi w nastêpnych
latach i dziesiêcioleciu; brak

spójnych idei rozwoju i pomy-

s³ów rozwi¹zañ istniej¹cych
problemów; doraŸnoœæ podej-

mowanych dzia³añ, czêsto
obliczonych na efekt – ten

stan ma genetyczne pocho-

dzenie i uwarunkowanie w ka-
dencyjnoœci w³adzy i jej pomy-

s³ów. Tego na razie siê nie
zmieni. Zwi¹zek Stowarzy-

szeñ Praskich chce temu za-

radziæ, przyci¹gaj¹c wszyst-
kich ludzi, dzia³aj¹cych na

rzecz Pragi, stworzyæ im mo¿-
liwoœæ poznania siê i komuni-

kowania. Chce wykreowaæ i

zorganizowaæ elitê intelektu-
aln¹ i twórcz¹ Pragi. Zbudo-

wany w ten sposób potencja³
obywatelski i spo³eczny, wol-

Organizatorem zawodów,
nad którymi honorowy patro-
nat obj¹³ arcybiskup Diecezji
Warszawsko-Praskiej S³awoj
Leszek G³ódŸ, by³ Parafialny
Klub Sportowy AGAPE, dzia-
³aj¹cy przy parafii Najœwiêt-
szej Maryi Panny Matki Piêk-
nej Mi³oœci przy ul. Myœlibor-
skiej. Sponsorem Imprezy by³

Smoki znowu
na ¯eraniu

m.in. Wydzia³ Sportu Urzêdu
Miasta st. Warszawy i Klub
Sportowy „Spójnia”.

Przypomnijmy, ¿e ma³o
jeszcze u nas znana dyscy-
plina wyœcigów ³odzi smo-
czych wywodzi siê z Chin i
ma ju¿ ponad 2000 lat. We-
d³ug starej chiñskiej legendy
wszystko zaczê³o siê od po-
ety i filozofa Qu Yuana, który
popad³ w nie³askê cesarza i
postanowi³ rzuciæ siê w nurty
rzeki Mi Lo. Rybacy, zoba-
czywszy jego desperacki
czyn, pospieszyli mu z po-
moc¹. Bij¹c w bêbny, by od-
straszyæ ¿ar³oczne ryby i wio-
s³uj¹c wœciekle, na swoich
d³ugich ³odziach, próbowali
uratowaæ ton¹cego. Nie uda-
³o im siê to, jednak na pami¹t-
kê tamtego wydarzenia, co

Wielkie sportowe emocje mieliœmy okazjê prze¿ywaæ
w sobotê 24 czerwca w porcie Trojan na Kanale ¯erañ-
skim. Odby³y siê tam kolejne Wyœcigi Smoczych £odzi,
tym razem rozgrywane w szerszym zakresie, w dwóch
kategoriach. W ramach sobotniej imprezy rozegrano: II
Warszawskie Regaty £odzi Smoczych S³u¿b Munduro-
wych oraz II Diecezjalne Regaty £odzi Smoczych.

dokoñczenie na str. 5

W lipcu rusza 9. edycja
wielkiej akcji artystycznej na
Starówce i w sto³ecznych
galeriach. Jak co roku, przez
dwa letnie miesi¹ce szacow-
ne mury Barbakanu stan¹ siê
przybytkiem muz, miejscem
spotkañ artystów i wielbicieli
sztuki. Wszystko to za
spraw¹ malarzy z Fundacji
Artbarbakan, którzy w ten
sposób nawi¹zuj¹ do swoich
niezale¿nych wystaw w ple-
nerze Starego Miasta z lat
1962-1967.

Wtedy to grupa m³odych,
niepokornych artystów, którzy
nie chcieli siê poddaæ odgór-

Artbarbakan 2006
nie narzuconym rygorom,
zaczê³a wystawiaæ swoje pra-
ce na murach Barbakanu.
Kupczyñski, Smolarek, Nali-
wajko, Kotliñski-Rao, D¹-
browski-Naldek, Lassota,
Szajewska, Popielarczyk - to
tylko niektóre nazwiska twór-

dokoñczenie na str. 4

Bezpieczna po¿yczka
czytaj na str. 3
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Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

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

Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

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

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

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

TERMEK

LETNIA PROMOCJA!
Zdjêcia w 3 min.

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

Rodzice odetchn¹
sto³ówka, œwietlica i hala spor-
towa. Istniej¹ca czêœæ zosta-

nie wyremontowana i zmoder-

nizowana. Nie jest to ³atwe
przedsiêwziêcie, bo wpraw-

dzie po wakacjach dzieci
„star¹” szko³ê dostan¹ wyre-

montowan¹, ale jednoczeœnie

przez ca³y rok szkolny obok
bêd¹ trwa³y potê¿ne prace bu-

dowlane. W ich wyniku szko-
³a bêdzie mog³a pomieœciæ

³¹cznie oko³o 700 uczniów,

podczas gdy obecnie chodzi
tam 300. Prowadz¹ce prace

konsorcjum z Hydrobudow¹
gwarantuje, ¿e wszystko bê-

dzie gotowe na inauguracje

kolejnego roku szkolnego - na
1 wrzeœnia 2007.

Koszt tej inwestycji jest wy-
soki - prawie 15 mln z³, co
praktycznie równa siê budo-
wie nowej szko³y. Osobiœcie
by³em za takim w³aœnie wa-
riantem, ale Biuro Edukacji
Urzêdu m.st. Warszawy wy-
bra³o rozbudowê. S¹dzê jed-
nak, ¿e budowa nowej szko-
³y na tym terenie i tak bêdzie
niezbêdna. Droga dojazdowa

do tej szko³y, co przez d³ugi
czas sprawia³o nam du¿o k³o-
potu, jest ju¿ gotowa. Nie jest
jedynie rozwi¹zany problem
parkingu pod budynkiem
szkolnym - jak sama nazwa
wskazuje, szko³a po³o¿ona
jest na dzia³ce leœnej i tzw.
odlesienie trwa doœæ d³ugo.

Oddzieln¹ spraw¹ jest ko-
munikacja miejska. Wreszcie
uda³o siê wykupiæ ostatni¹
dzia³kê na ul. Sprawnej, co
umo¿liwi przebudowê tej uli-
cy. W efekcie autobus miej-

ski bêdzie móg³
jeŸdziæ Sprawn¹ i
Dzierzgoñsk¹ do
Œwiatowida. Bê-
dziemy siê sta-
raæ, by zaczyna³
trasê od Bukowa
lub Aluzyjnej w
kierunku szko³y.
Przecie¿ nie

dokoñczenie ze str. 1

wszystkie dzieci rodzice
odwo¿¹ i przywo¿¹.

Warto przypomnieæ, ¿e w mi-
nionym czteroleciu kosztem 30
mln z³ zosta³o oddane do u¿yt-
ku gimnazjum przy Van Gogha
wraz z aneksem kulturalnym i

powsta³o przedszkole przy Od-
krytej. Rozbudowa i moderni-
zacja szko³y przy Leœnej Polan-
ki jest - na dziœ - zakoñczeniem
inwestycji oœwiatowych po tej

stronie Modliñskiej.

Bardzo wa¿nym proble-
mem spo³ecznym jest brak
¿³obków. Obecnie rozpoczêli-
œmy proces inwestycyjny -
og³oszony zosta³ II przetarg

na jego projekt (przy ul. Stru-
mykowej) . Szybko tak¿e
zwiêkszaj¹ siê potrzeby inwe-
stycyjne w sferze oœwiaty we
wschodniej czêœci Bia³o³êki -

mówi Tadeusz Semetkowski.
- Kilka tysiêcy osób mieszka,
a kolejne kupuj¹ mieszkania
w osiedlach przy Skarbka z

Gór. Na dziœ jest ju¿ gotowy
projekt budowy gimnazjum
przy Ostródzkiej, trwaj¹ prace
nad rozbudow¹ szko³y pod-
stawowej nr 112 przy Beren-

sona. W tym roku mieszkañ-
cy tamtych rejonów dostan¹
nowe przedszkole przy
Ostródzkiej, do którego bêdzie
mog³o chodziæ 200 dzieci.

O dalszych planach bê-
dziemy pisaæ na bie¿¹co.   (T)

„Przyjaciele - jak tworzy siê
wiêŸ” to cykl fotografii bêd¹-
cy rezultatem trzyletniej
wspó³pracy fotografa Marka
Zawadki z Fundacj¹ „Przyja-
ciel”. Zdjêcia zosta³y wykona-
ne podczas zajêæ terapeu-
tycznych osób niepe³no-
sprawnych, g³ównie dzieci, i
psów terapeutów, czyli pod-
czas dogoterapii.

Dogoterapia to metoda
wspomagaj¹ca rehabilitacjê,
która wykorzystuje psy jako
terapeutów. Okazuje siê, ¿e
bezpoœredni kontakt z psem
pomaga osobom chorym w
okazywaniu emocji oraz roz-
wija spontaniczn¹ aktywnoœæ
ruchow¹. Dogoterapia stoso-
wana jest w pracy terapeu-
tycznej z niepe³nosprawnymi
dzieæmi, m³odzie¿¹ i osoba-
mi doros³ymi. Pomaga im
otworzyæ siê na œwiat ze-
wnêtrzny, nawi¹zaæ kontakt z
innymi ludŸmi oraz stymuluje
rozwój zmys³ów, takich jak
wzrok, s³uch, dotyk, wêch.
Czworono¿ny terapeuta nie
ocenia, nie krytykuje, daje
poczucie akceptacji, a jedno-
czeœnie mobilizuje do wysi-
³ku. W dogoterapii wykorzy-
stuje siê g³ownie psy rasy la-
brador i golden retriever.

Fotografie Marka Zawadki to

dokumentacja z zajêæ dogote-

rapii. Pokazuj¹ ró¿ne chwile -
radoœci, zmêczenia, cierpienia,

ale zawsze s¹ to chwile, w któ-

rych rodzi siê wiêŸ miêdzy cz³o-

wiekiem a psem. Widaæ radoœæ
na twarzy chorego ch³opca,

kiedy dotyka g³owy psa. Widaæ
cierpienie w oczach dziecka,

które opiera g³owê na karku

psa. Czêœæ tego cierpienia pies
jakby bierze na siebie. Jeste-

œmy œwiadkami wielkich emo-
cji, rodzenia siê uczuæ.

Zdjêcia pokazuj¹ niezwy-
k³e oddanie i m¹droœæ psów.
Tê m¹droœæ widaæ w oczach
labradora, kiedy dziecko go
g³aszcze. Cierpliwoœæ, to na-
stêpna cecha czworono¿-
nych terapeutów, jak¹ odczy-
tujemy ze zdjêæ: oto pies le¿y
spokojnie na boku, a wko³o
siedz¹ce dzieci dotykaj¹ go,
g³aszcz¹, klepi¹. Psy u¿ywa-
ne do terapii s¹ odpowiednio
szkolone, nie wolno im siê
zdenerwowaæ, zawarczeæ,
szczekn¹æ. Nie mog¹ zare-
agowaæ agresywnie.

Fotografie pokazane w Fa-
bryce Trzciny mówi¹ o ciê¿-
kiej pracy zwierz¹t i ludzi.
Uœwiadamiaj¹ nam, ile wysi-
³ku i determinacji kosztowa³a
terapia, zarówno ze strony
ma³ych pacjentów, jak i ich
psich terapeutów oraz ich
opiekunów.

- Moim zadaniem by³o te¿
opowiedzieæ o tych wszyst-

Przyjaciele - jak tworzy siê wiêŸ
„My, ludzie takiej przyjaŸni nie jesteœmy zwyczajni, ta-

kie uczucie bardzo rzadko bywa naszym udzia³em”. Tak

pisze o przyjaŸni psa do cz³owieka pisarz Stanis³aw G³¹-
biñski. PrzyjaŸñ psa jest bezinteresowna, g³êboka, nicze-

go nie ¿¹da w zamian. PrzyjaŸñ, która pomaga i leczy,
która niesie radoœæ. O takiej przyjaŸni opowiadaj¹ foto-

grafie Marka Zawadki, których wystawa zosta³a otwarta

27 czerwca w Fabryce Trzciny przy ul. Otwockiej 14. Wer-
nisa¿ zorganizowa³a Fundacja Pomocy Osobom Niepe-

³nosprawnym „Przyjaciel” oraz miesiêcznik „Cztery
£apy”.

kich ludziach, którzy poma-
gaj¹ osobom niepe³nospraw-
nym, to jest o rodzicach, opie-
kunach - mówi Marek Zawad-
ka - pies mo¿e symbolizowaæ
te wszystkie cechy, które po-
siadaj¹ osoby opiekuj¹ce siê
niepe³nosprawnymi.

Niezwyk³a to wystawa, do-
kumentuj¹ca niezwyk³¹ dzia-
³alnoœæ Fundacji „Przyjaciel”.
Fundacjê tê za³o¿y³a cztery
lata temu Nina Bekasiewicz,
Magdalena Buszko i Katarzy-
na Mierzejewska. Celem fun-
dacji jest popularyzacja dogo-
terapii, jako metody rehabili-
tacji w niektórych schorze-
niach i niesieniu pomocy oso-
bom niepe³nosprawnym.

Otwieraj¹c wernisa¿ w Fa-

bryce Trzciny, prezes Funda-
cji Nina Bekasiewicz powie-

dzia³a, ¿e to wymarzone
miejsce na prezentacjê ta-

kich fotografii i spotkanie

przyjació³, którym nie s¹
obce losy ludzi i zwierz¹t.

Nastêpnie aktorka Ewa Z³o-
towska przeczyta³a fragment

swojej ksi¹¿ki „Najwiêksze

mi³oœci œwiata”, opowiadaj¹-
cy o kundelku Felusiu. Opra-

wê muzyczn¹ wernisa¿u sta-
nowi³y piosenki w wykonaniu

Joanny Lewandowskiej.

Przemawia³ przedstawiciel

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

LETNIA PROMOCJA - lipiec
i sierpieñ.

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin

Klub „Arkona”
022 811-15-43

zas³u¿onej dla zwierz¹t firmy

Purina. By³y te¿ dzieci z ro-
dzicami, wolontariusze, opie-

kunowie i pedagodzy, po pro-
stu przyjaciele Fundacji

„Przyjaciel”. Wystawa foto-

grafii Marka Zawadki na
pewno „otworzy wiele serc”,

jak ma nadziejê Nina Beka-
siewicz, bo nikt nie mo¿e

pozostaæ obojêtnym po jej

obejrzeniu.

Joanna Kiwilszo

1. „Z¹bkowska, czyli jak

przed wiekiem rozwija³a siê

Praga”.

Termin: 1 lipca i 5 sierpnia.
Spotkanie o godz. 10 na rogu
ulic Z¹bkowskiej i Targowej.

Trasa: spacer wzd³u¿ ulicy
Z¹bkowskiej.

Letnie spacery praskie

Przypominamy,
¿e w redakcji
Nowej Gazety

Praskiej
przy ulicy

K³opotowskiego
15 lok. 2

(tel. 022 618 00 80)
jest nadal

dostêpna ksi¹¿ka
„Warszawska

Praga. Przewodnik”
autorstwa

Micha³a Pilicha.

Micha³ Pilich i przewodnicy z Przewodnickiego Biura
Turystycznego PTTK „TRAKT” zapraszaj¹ na bezp³atne

spacery z przewodnikiem odbywaæ siê bêd¹ w ka¿d¹
sobotê  o godz. 10 w okresie od 1 lipca do 10 wrzeœnia.

2. „Szlakiem trzech wy-

znañ”.
Termin: 8 lipca i 12 sierp-

nia. Spotkanie z przewodni-
kiem o godz. 10 na pl. Wete-
ranów 1863 r.

Trasa: Katedra œw. Floria-

na - Floriañska - róg ulic K³o-

potowskiego i Jagielloñskiej

- Jagielloñska - Cerkiew Me-

tropolitarna œw. Marii Mag-

daleny

3. „Nowa Praga”

Termin: 15 lipca i 19 sierp-
nia. Spotkanie o godz. 10 na
rogu ulic Wileñskiej i In¿ynier-
skie.

Trasa: róg ulic Wileñskiej i
In¿ynierskiej - Ma³a - Stalo-
wa - Œrodkowa - Œtrzelecka -
Czynszowa - Wileñska

4. „Szmulowizna”

Terminy: 22 lipca i 26 sierp-
nia. Spotkanie  o godz. 10 na
rogu ulic Kawêczyñskiej i
Korsaka.

Trasa: Kawêczyñska - Ba-
zylika Najœwiêtszego Serca
Jezusowego - Otwocka - Ra-
dzymiñska - Œnie¿na

5. „Od wiœlanego brzegu

do centrum Pragi”

Termin: 29 lipca i 2 wrze-
œnia. Spotkanie z przewodni-
kiem o godz. 10 na ul. K³opo-
towskiego 1/3

Trasa: K³opotowskiego -
Panieñska - Okrzei - Jagiel-
loñska - Marcinkowskiego

Cykl realizowany na zle-

cenie Zarz¹du Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. War-

szawy

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

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

pawilon nr 8

www.multipodlogi.pl

PARKIETY

MULTI-S
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KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

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

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO
SP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY

MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Oliwy w³oskie
z Abruzzo i Lazio

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

Sadyba – ul. Konstanciñska 3
tel. 022 8583614;

Kabaty – ul. W¹wozowa 36,
paw. 28 (teren bazarku), tel.
648-32-72;

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

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

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

Tarchomin

ul. Œwiderska 100/20

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

Prawo unijne wyró¿nia i

chroni produkty o znanym
miejscu pochodzenia trzema
znakami. My przedstawiamy

dziœ dwa z nich, które maj¹
zwi¹zek z miejscem pocho-
dzenia takiego produktu - jest
to ochrona „nazwy pochodze-

nia” oraz „znaku geogra-
ficznego”. Oznacza to
ochronê produktu specy-
ficznego o wyj¹tkowej re-
nomie, wytwarzanego w
regionie z surowców po-
chodz¹cych równie¿ z
danego regionu.

Oliwy najwy¿szej ja-
koœci otrzymywane bez-
poœrednio z oliwek, wy-
³¹cznie w procesie me-
chanicznej obróbki:

- oliwa extra vergine

D.O.P. - extra oliwa z oli-
wek z pierwszego t³ocze-
nia o „CHRONIONEJ

W³ochy s¹ krajem zaliczanym do czo³ówki producen-

tów oliwy z oliwek. Na terytorium kraju dzia³a oko³o mi-
lion przedsiêbiorstw produkuj¹cych ponad 600.000 ton

oliwy z oliwek rocznie. Poniewa¿ w regionie Abruzzo i

Lazio uprawê oliwki rozpoczêto ju¿ w staro¿ytnoœci, dla-
tego produkowana na tym terenie oliwa z powodzeniem

mo¿e ubiegaæ siê o miano najlepszej w kraju.

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

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

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

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

NAZWIE POCHODZENIA”.
Powsta³a na bazie wyselek-
cjonowanych oliwek Leccino
i Gentile.

- oliwa extra vergine BIO

- produkt pochodzi z
„UPRAW EKOLOGICZ-
NYCH”. Otrzymywana z mie-
szanki odmian oliwek Lecci-
no i Rotondo di Tivoli.

- oliwa extra vergine z
pierwszego t³oczenia - zdro-

wa, naturalna oliwa posiada-

j¹ca tysi¹cletni¹ tradycjê, sta-
nowi¹ca g³ówny sk³adnik

„diety œródziemnomorskiej”.
Zapobiega chorobom wieñ-

cowym i nowotworom.

Do nabycia w  naszych
sklepikach.

KANCELARIA PRAWNA

LEGIS MEDIA

Prawnik przyjazny ludziom

POMOC PRAWNA

W PE£NYM ZAKRESIE

ul. Kondratowicza 37 lok. 202

tel. 022 884 84 00, 502 535 361

e-mail: legismedia@legismedia.pl

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

rtg i naprawa protez

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

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to na moj¹ stronê
WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Praga, jak¹ chcemy mieæ
ny od koniunktury politycznej,
stworzy wizjê rozwoju Pragi i
bêdzie podejmowa³ dzia³ania,
kieruj¹c siê wy³¹cznie dobrem
lokalnej spo³ecznoœci, widzia-
nej jako wspólnota i jako po-
jedynczy mieszkañcy. ”Chce-
my zmieniæ i stworzyæ wizeru-
nek Pragi jako wspania³ej pra-
wobrze¿nej czêœci Warszawy,
przyjaznej dla mieszkañców,
inwestorów i turystów”.

Tê deklaracjê dzia³acze Zwi¹z-
ku Stowarzyszeñ Praskich skon-
kretyzowali w kilku propozycjach.

Wies³aw Drzewiecki, radny
m.st. Warszawy,  przedstawi³
projekt Praskiego Parku Kulturo-
wego. Na terenie od placu We-
teranów po fort Jasiñskiego po-
wstanie Muzeum ̄ ycia, rozwinie
siê Park Praski i przejœcie do
ZOO, wokó³ rozwinie siê infra-
struktura gospodarcza. „Chasz-
cze trzeba zamieniæ na centrum
rekreacyjno-przyrodnicze”.

Zauroczony entuzjazmem
pra¿an dyrektor Muzeum i
Instytutu Zoologicznego PAN
Wies³aw Bogdanowicz prze-
konywa³ o koniecznoœci po-
wstania Narodowego Mu-
zeum Przyrodniczego – Mu-
zeum ¯ycia. Warszawa jest
jedyn¹ stolic¹ europejsk¹ bez
takiego muzeum. Poza sto-
lic¹ znajduj¹ siê zbiory licz¹-
ce kilka milionów okazów.
Warto wiedzieæ, ¿e co czwar-
ty bocian jest Polakiem, po-
dobnie – co trzeci ortolan
(trznadel). Prawie ka¿da
wodniczka jest Polk¹.

Rafa³ Szczepañski, prze-
wodnicz¹cy stowarzyszenia
Ulicy Szerokiej, akcentowa³
wielokulturowoœæ Pragi, na
której s¹siaduj¹: katedra, cer-
kiew, synagoga. Trwaj¹ pra-

ce nad utworzeniem Muzeum
Pragi. Krzysztof Tyszkiewicz
z tego¿ Stowarzyszenia ak-
centowa³ potrzebê zrówno-
wa¿onego rozwoju prawo - i
lewobrze¿nej Warszawy.

Na przyk³adzie programu
dzia³añ na rzecz ratowania
zad³u¿onej Fabryki Wódek
Koneser z ul. Z¹bkowskiej Ja-
nusz Owsiany, prezes Stowa-
rzyszenia Monopol Warszaw-
ski, pokaza³, jak stowarzysze-
nia mog¹ pomóc w ratowaniu
zabytkowych firm, bêd¹cych
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa –
bez siêgania do bud¿etu mia-
sta, a z wykorzystaniem fun-
duszy europejskich. Kolejny
pomys³ to punkt informacji tu-

rystycznej na ul. Z¹bkowskiej;
do powstania  takiej placówki
dzia³acze zachêcaæ bêd¹ w³a-
dze Pragi Pó³noc.

Program rewitalizacji ul.
Z¹bkowskiej jest aktualizo-
wany – poinformowa³a na
konferencji Halina Ksi¹¿yk,
koordynator rewitalizacji w
dzielnicy Praga Pó³noc.

Jestem otwarta na pomys³y
– powiedzia³a nam pani Ksi¹-
¿yk - Doceniam ogromny po-
tencja³ organizacji spo³ecz-
nych – to bezcenna wartoœæ.
Bardzo wa¿na jest aktywnoœæ
mieszkañców. Stare kamieni-
ce o¿ywaj¹ po renowacji, np.
przybywa kwiatów na balko-
nach. Takie indywidualne dzia-
³ania sprawiaj¹, ¿e klimat pra-
ski zostanie utrzymany, a œro-
dowisko wypiêknieje. Nowe in-
westycje wzbogac¹ nie tylko
Pragê, ale ca³¹ Warszawê.
Chcemy realizowaæ program
rewitalizacji. Liczymy, ¿e czêœæ
projektów uzyska dofinanso-
wanie z funduszy unijnych.

Jednym z projektów, przewi-
dzianych w strategii rozwoju
Warszawy do realizacji w latach
2004-2010, jest przebudowa pl.
Weteranów, z budow¹ Domu
Kultury. Projekt ma uzupe³niæ
inwestycje w Ogrodzie Zoolo-
gicznym i przywróciæ funkcje
rekreacyjne zaniedbanym tere-
nom ³êgów wiœlanych.          K.

dokoñczenie ze str. 1

Zamieszkaj

w willowej okolicy

na Zaciszu

telefony;

(022) 711-09-01

(022) 711-09-02

e-mail: biuro@mirabel.pl

www.mirabel.pl

Mirabel Plus Sp. z o.o.

Mysiad³o, ul. Polna 19F

BliŸniak
pow. segmentów

151 m2

dzia³ka 340 m2

Dla osób szukaj¹cych po-
¿yczki wybór na rynku jest
ogromny. Na ka¿dym kroku
kusz¹ nas reklamy banków i
firm oferuj¹cych atrakcyjne
po¿yczki. Czêsto gdy potrzeb-
ne nam s¹ natychmiast pie-
ni¹dze udajemy siê do najbli¿-
szego punktu i sk³adamy
wniosek o po¿yczkê. Czêsto
równie¿, bêd¹c w potrzebie,
padamy ofiar¹ oszukañczych
firm pobieraj¹cych od nas
op³aty jeszcze przed przyzna-
niem okreœlonej kwoty. Czy-
taj¹c kolejne reklamy o wrêcz
darmowym kredycie mo¿na
mieæ wra¿enie i¿ udziela ich
ktoœ w ramach dzia³alnoœci
charytatywnej. Nie dajmy siê
jednak zwieœæ osza³amiaj¹co
niskim oprocentowaniem w
reklamach ka¿da po¿yczka
jest udzielona po to, by zaro-
bi³a dla banku pieni¹dze.

Od maja na ulicy £odygo-
wej 27 (boczna od Radzy-
miñskiej) w Warszawie roz-
poczê³o dzia³alnoœæ biuro
kredytowe. Mo¿na tu wzi¹æ
po¿yczkê maj¹c pewnoœæ,
¿e nie bêdziemy oszukani.
Niezwykle ciekaw¹ rzecz¹ w
ofercie po¿yczkowej jest po-
moc klientom, którzy znajd¹
siê w trudnej sytuacji ¿ycio-
wej. Jedna z opcji oferowa-
nych po¿yczek zabezpiecza
klienta w przypadku utraty
pracy. Gdy klient maj¹cy po-
¿yczkê straci pracê z nie swo-
jej winy, bank bêd¹cy partne-
rem biura kredytowego, sp³a-
ca przez 6 miesiêcy raty klien-
ta. Ale to nie wszystko. Gdy-
by zdarzy³o siê, ¿e po znale-
zieniu nowej pracy w przeci¹-
gu pó³ roku, po jakimœ czasie
znów byœmy j¹ stracili  znów
mamy zabezpieczenie na
sp³atê kolejnych 6 rat. W dzi-
siejszych czasach tego typu
zabezpieczenie przy zaci¹-
ganych zobowi¹zaniach fi-
nansowych jest nieocenio-
ne. Daje to nam, jak i naszej
rodzinie poczucie bezpie-

Bezpieczna po¿yczka
czeñstwa i stabilnoœci w
przypadku nieprzewidzia-
nych wydarzeñ. Innymi wa¿-
nymi elementami oferty po-
¿yczkowej biura kredytowego
na £odygowej jest zabezpie-
czenie po¿yczkobiorcy w wy-
niku czasowej lub trwa³ej utra-
ty pracy a tak¿e zabezpiecze-
nie rodziny w przypadku zgo-
nu osoby bior¹cej po¿yczkê.

Obecnie biuro oferuje po-
¿yczki w kwocie od 1 500 do
100 000 z³. Po¿yczki udziela-
ne s¹ w wiêkszoœci przypad-
ków bez zabezpieczeñ i po-
rêczycieli. Pieni¹dze mo¿e-
my przeznaczyæ na dowolny
cel remont domu, zakup
auta, wyjazd, naukê czy te¿
cele bie¿¹ce. Okres sp³at jest
w przedziale od 6 do 60 mie-
siêcy. Decyzja o wysokoœci
przyznanej po¿yczki jest przy-
znawana w zale¿noœci od kry-
teriów takich jak: wiek klienta,
sta¿ pracy czy wysokoœæ do-
chodów. Minimalny wymagany
dochód to 500 z³ miesiêcznie.
Wniosek mo¿emy sk³adaæ z
osob¹, która z nami mieszka
nie musi wystêpowaæ pokre-
wieñstwo  wtedy dochody siê
³¹czy i mo¿na siê staraæ o
wiêksze kwoty. O po¿yczkê
mog¹ staraæ siê osoby uzysku-
j¹ce dochody z tytu³u: umowy
o pracê, renty, emerytury, rol-
nictwa i wolnych zawodów (ar-
chitekci, farmaceuci, stomato-
lodzy, lekarze, weterynarze,
prawnicy, ksiêgowi). Minimal-

ny sta¿ pracy u aktualnego
pracodawcy to 3 miesi¹ce.

Osoby, które ju¿ posia-
daj¹ kredyty w innych ban-
kach mog¹ wzi¹æ tzw. po-
¿yczkê konsolidacyjn¹ i za-
miast kilku rat, p³aciæ jedn¹
ni¿sz¹. W celu przeprowa-
dzenia konsolidacji klient musi
dostarczyæ umowy kredyto-
we, które ju¿ sp³aca. Warun-
kiem konsolidacji zad³u¿enia
jest regulowanie na bie¿¹co
zobowi¹zañ kredytowych.

Biuro kredytowe na £ody-
gowej przesz³o pozytywn¹
weryfikacjê Krajowego Nad-
zoru Bankowego. Obecnie
jest w trakcie podpisywania
umów z wiod¹cymi bankami
w Polsce i systematycznie
bêdzie poszerza³o swoj¹ ofer-
tê o coraz to nowe produkty.
Biuro dzia³a pod patrona-
tem redakcji Expressu Re-
gionalnego i jest odpowie-
dzi¹ dla osób szukaj¹cych
na rynku uczciwych po¿y-
czek na zasadach, które
równie¿ dadz¹ klientom
poczucie bezpieczeñstwa.

Do biura dojechaæ mo¿na
autobusami 145 i 345  przysta-
nek Lewinowska. Biuro mieœci
siê na pierwszym piêtrze (po-
kój nr 5) w budynku firmy Kuta
Motors, przy stacji benzynowej
BP. Czynne jest od poniedzia-
³ku do pi¹tku w godz. 9 - 17.
Informacje telefoniczne udzie-
lane s¹ pod numerem telefo-
nu (022) 679 31 46.
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Rzadko siê zdarza, by rad-
ni mieli do przeg³osowania
tylko jeden projekt uchwa³y i
stosunkowo rzadko siê zda-
rza, by dyskusja nad jedn¹
uchwa³¹ trwa³a tak d³ugo. A
dyskutowano propozycje
zmian bud¿etu na 2006 rok.
Ze wzglêdu na przeci¹gaj¹-
ce siê procedury, zwi¹zane
z prawem do dysponowania
terenem pod budowê przed-
szkola przy Ostródzkiej (wy-
rok s¹du jest oczekiwany 15
wrzeœnia), wyst¹piono o
zmniejszenie œrodków zare-
zerwowanych na tê inwesty-
cjê, bowiem realizacja prze-
sunie siê na 2007 rok. I tu, z
nag³ym atakiem na zarz¹d,
wyst¹pi³ zwykle nie zabiera-
j¹cy g³osu Stefan Sosnow-
ski, radny PiS. Staramy siê
nie komentowaæ wyst¹pieñ
radnych, ale to by³o wyj¹tko-
wo niemerytoryczne i zupe-
³nie nielogiczne, a jego sens
by³ mniej wiêcej taki - po co
zabezpieczaæ œrodki na in-
westycje. Stefan Sosnowski
zarzuci³ burmistrzowi Jerze-
mu Smoczyñskiemu, ¿e ten
wiedzia³, i¿ inwestycja
oœwiatowa przy Ostródzkiej
nie bêdzie realizowana w
tym roku. Jerzy Smoczyñski
z ledwie ukrywanym polito-
waniem wzruszy³ ramiona-
mi, wszak nie jest jasnowi-
dzem.

Balkon sali widowiskowej,
w aneksie kulturalnym przy
Van Gogha, da³ asumpt do
dyskusji nad odpowiedzial-
noœci¹ projektantów za funk-
cjonalnoœæ i bezpieczeñstwo
inwestycji powstaj¹cych we-
d³ug ich projektów. Wed³ug
radnego Andrzeja Opolskie-
go, balkon sali widowiskowej
zosta³ ewidentnie Ÿle zapro-
jektowany. Jest za niski -
balustrada na wysokoœci 60
cm stwarza zagro¿enie dla
¿ycia. Radny Opolski pyta³,
jak to mo¿liwe, ¿e tak wa¿ny
element projektu zosta³ prze-
oczony. Burmistrz Tadeusz
Semetkowski poinformowa³,
¿e balkon - jak ca³y budynek
przy Van Gogha - by³ bada-
ny pod k¹tem przepisów
BHP przez Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowla-
nego i nie by³o ¿adnych
uwag. Burmistrz zwróci³
uwagê na fakt, ¿e liczy siê
nie tylko wysokoœæ balustra-
dy, ale i jej g³êbokoœæ. W tym
konkretnym przypadku, pa-
rapet wieñcz¹cy balustradê
jest bardzo szeroki. Tadeusz
Semetkowski przyzna³, ¿e w
praktyce balkon okaza³ siê
jednak doœæ niebezpieczny i
jeœli radni zdecyduj¹, ¿e na-
le¿y zarzuciæ projektantom
b³¹d w sztuce, zarz¹d zwró-
ci siê do radców prawnych z
pytaniem czy mo¿na zaskar-
¿yæ tê sprawê i wyegzekwo-
waæ odszkodowanie. Bur-
mistrz Jerzy Smoczyñski
przypomnia³, ¿e budynek
przy Van Gogha znalaz³ siê
w grupie siedemnastu naj-
lepszych w kraju i jest pre-
zentowany za granic¹ jako
wizytówka Polski. Nawi¹zu-
j¹c do pytania radnych o sta-
dion przy Picassa burmistrz
poinformowa³, ¿e poszukuje

XXXIX sesja Bia³o³êki

Mieszkañcy Tymotki wygrali
siê Ÿróde³ finansowania inwe-
stycji m.in. ze œrodków unij-
nych. Dyskutowano o tym
równie¿ podczas niedawnej
wizyty w dzielnicy ministra
sportu.

Radny Stefan Sosnowski
(niezwyk³a aktywnoœæ, godna
lepszej sprawy!), nie czeka-
j¹c na zaprezentowanie pro-
blemu nagle zacz¹³ mówiæ,
¿e nie zgadza siê na budowê
ulicy Tymotki. Przewodnicz¹-
cy rady powœci¹gn¹³ radne-
go, prosz¹c, by da³ szansê
przedstawienia zagadnienia
przez mieszkañców owej uli-
cy obecnych na sali obrad.
Inicjatywa obywatelska
mieszkañców Tymotki za-
owocowa³a powstaniem do-
kumentacji projektowej budo-
wy ulicy. Za projekt zap³acili
sami mieszkañcy, to oni mo-
zolnie przebijali siê przez
wszystkie przeszkody, które
piêtrz¹ siê na drodze do jego
powstania. Na sesji dali wy-
raz swojemu zapa³owi i de-
terminacji. Ulica Tymotki jest
po prostu wiejskim, wybo-
istym, gliniasto-piaszczystym
traktem, podczas deszczów
zamieniaj¹cym siê w bajoro.
Zarz¹d dzielnicy zdecydowa³,
¿e inicjatywy spo³eczne nale-
¿y wspieraæ i promowaæ - za-
pad³a decyzja o umieszcze-
niu budowy Tymotki w planie
inwestycyjnym na lata 2006 -
2007. W tym roku na budo-
wê przeznaczy siê 850 tys. z³,
zaœ w przysz³ym 350 tys. z³.
Koszt inwestycji wyniesie 1,2
mln z³. Radny Stefan So-
snowski zaprotestowa³ uwa-
¿aj¹c, ¿e s¹ w dzielnicy wa¿-
niejsze inwestycje, co oczy-
wiœcie jest zgodne z prawd¹.
Uzyska³ niespodziewane
wsparcie ze strony czêœci
radnych SLD, którzy stwier-
dzili, ¿e w³asny wk³ad finan-
sowy mieszkañców ulicy Ty-
motki - 25 tys. z³ - jest nie-
wspó³miernie ma³y w stosun-
ku do ogólnej kwoty inwesty-
cji, i ¿e s¹ w dzielnicy do zre-
alizowania przedsiêwziêcia
du¿o bardziej potrzebne. Bur-
mistrzowie byli jednak inne-
go zdania i chyba przekonali
radnych, skoro uchwa³a bu-
d¿etowa zawieraj¹ca m.in.
budowê Tymotki zosta³a
przyjêta przy jednym tylko
g³osie sprzeciwu. Argumen-
tacja zarz¹du by³a jedno-
znaczna. Oddolna inicjatywa
jest niezwykle cenna. Koszt
dokumentacji projektu to nie
jedyny koszt przedsiêwziêcia.
Liczy siê czas mieszkañców
poœwiêcony sprawie, liczy siê
to, ¿e umieli siê dogadaæ,
udostêpniæ pod budowê
czêœæ swoich nieruchomoœci,
uregulowaæ sprawy w³asno-
œciowe. Burmistrz Jerzy Smo-
czyñski zwróci³ uwagê na
fakt, i¿ czêsto do budowy
dróg nie dochodzi z prozaicz-
nych przyczyn - mieszkañcy
nie mog¹ siê dogadaæ, nie
chc¹ odst¹piæ pod drogê nie-
wielkich fragmentów swoich
dzia³ek, nie chc¹ zaakcepto-
waæ pewnych rozwi¹zañ. Uli-
ca Tymotki powinna pos³u¿yæ
za przyk³ad, jak budowaæ
drogi we wspó³pracy z miesz-
kañcami.

W czêœci przeznaczonej
na interpelacje i wolne

wnioski jako pierwsze po-
jawi³o siê pytanie radnego

Andrzeja Opolskiego (SLD)

o okrêgi wyborcze. Radny
zastanawia³ siê, dlaczego

okrêgi wyborcze nie by³y
konsultowane z rajcami.

Burmistrz Jerzy Smoczyñ-

ski przypomnia³, ¿e Bia³o-
³êka nie jest ju¿ samo-

dzieln¹ gmin¹, tylko dziel-
nic¹, czêœci¹ miasta sto-

³ecznego i konsultacje nie

s¹ wymagane. Projekt
okrêgów wyborczych dotar³

do zarz¹du dzielnicy w
œrodê przed Bo¿ym Cia³em

i mia³ wróciæ do miasta w

poniedzia³ek. By³y dwa dni
robocze na zaopiniowanie

projektu.

I na zakoñczenie dobra
wiadomoœæ dla mieszkañców
Bia³o³êki. W 2007 roku rusza
budowa drugiego pasa Mo-
dliñskiej, na odcinku od Alu-
zyjnej do granic miasta. Pod-
czas budowy pewnie bêdzie-
my tkwiæ w korkach, ale po-
tem bêdzie siê jeŸdziæ kom-
fortowo, tym bardziej, ¿e bu-
dowa dwóch pasów rozpocz-
nie siê równie¿ od strony Ja-
b³onnej.

(egu)

B E Z P £ A T N A  N A U K A

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

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

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

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

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43

(Targówek), czynne 10 - 18

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

Artbarbakan 2006
ców, którzy nie zawahali siê
wyjœæ ze swoimi pracami do
ludzi. Uprawiali ró¿ne kierun-
ki malarstwa, ale ³¹czy³a ich
naczelna zasada niezale¿no-
œci i unikania utartych sche-
matów.

Taka niezale¿noœæ nie mo-
g³a podobaæ siê komunistycz-
nym w³adzom. Wkrótce bar-
bakanowe wystawy zosta³y
zabronione. Artyœci jednak

nie poddali siê. W 1969 r. Je-
rzy Lassota, Miros³aw D³u-
gosz-Miron i Kazimierz D¹-
browski-Naldek za³o¿yli War-
szawsk¹ Grupê Malarzy Nie-
zale¿nych i przez szereg na-
stêpnych lat popularyzowali
idee niezale¿nej sztuki w ca-
³ej Europie.

Po latach zapragnêli wró-
ciæ na Barbakan, w nowych
warunkach przypomnieæ at-
mosferê letnich plenerowych
prezentacji sprzed 20 lat. W
ten sposób powsta³a Funda-
cja Artbarbakan, której celem
jest promocja polskiej sztuki
wspó³czesnej i organizowa-
nie wystaw dla szerokiej pu-
blicznoœci.

Przygotowana przez Fun-
dacjê ekspozycja Artbarba-
kan `98 mia³a byæ jednora-
zow¹ imprez¹, a przerodzi³a
siê w cykliczny, coroczny
warszawski festiwal sztuki.
Od 1998 r., w ci¹gu minio-
nych oœmiu edycji zorganizo-
wano ponad 50 wystaw, po-
kazów, spotkañ artystycz-
nych i happeningów. W ró¿-
nych sto³ecznych galeriach
prezentowali swoje dzie³a ar-
tyœci znani i tacy, o których
jeszcze wiele siê nie mówi.
Dostrzeganie m³odych talen-
tów jest bowiem ambicj¹ Fun-
dacji. Regularnie te¿ od 1999
r. w ramach Artbarbakanu, w
cyklu „Obraz z Mazowsza”,
prezentuj¹ swoje prace arty-
œci mazowieccy. Wielu z nich
zaistnia³o po raz pierwszy
w³aœnie na murach Barbaka-
nu. Od kilku lat na Starym
Mieœcie wystawiaj¹ swoje
obrazy równie¿ artyœci zagra-
niczni. Tradycj¹ sta³y siê ju¿
fotograficzne wystawy „Eko-
logia w obiektywie”.

Od 2003 r. Fundacja Art-
barbakan zwi¹zana jest z
Prag¹. Pocz¹tkowo mia³a
swoj¹ galeriê zwan¹ Mellin¹
Sztuki w zabytkowej kamie-
nicy przy ul. Bia³ostockiej 22.
Obecnie fundacja prowadzi
galeriê N 69 przy ul Tarcho-
miñskiej 9.Uczestnicz¹c w
¿yciu artystycznym dzielnicy,
Fundacja by³a wspó³organi-
zatorem pikniku artystyczne-
go „Praskie spotkania z kul-
tur¹” oraz warsztatów arty-
stycznych dla praskich dzie-
ci. Wielokrotnie te¿ twórcy
„Barbakanu” prezentowali
swoje prace w Galerii Konfe-
rencyjnej Dzielnicy Praga
Pó³noc.

W dzia³aniach Fundacji
Artbarbakan, zarówno na
Pradze, jak i na Starym Mie-
œcie, naczelnym celem jest
zawsze wyjœcie ze sztuk¹ do
szerszej publicznoœci oraz
pomoc artystom w zaprezen-
towaniu swojej twórczoœci,
umo¿liwienie im kontaktu z
odbiorc¹ i kolekcjonerem.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

W tradycyjnym modelu
mê¿czyzna jest g³ow¹ rodzi-
ny, kobieta - szyj¹. A jak jest
w polityce, w samorz¹dach?
Z badañ dr  El¿biety Sêkow-
skiej-Grodziskiej z Instytutu
Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego wynika,
¿e w naszym spo³eczeñstwie
wci¹¿ panuje przekonanie, i¿
polityka jest dla mê¿czyzn;
kobietom zostawia siê dzia-
³ania w najbli¿szym otocze-
niu, w sferze prywatnej. Mimo
dokonuj¹cych siê przemian
gospodarczych i spo³ecznych
- udzia³ kobiet w polityce i
samorz¹dzie nie jest na mia-
rê ich potrzeb.

Wed³ug Ewy Desperak,
kobiety to wielkie przegrane
polskiej transformacji. One, w
nieproporcjonalnie wiêkszym
stopniu ni¿ mê¿czyŸni, zosta-
³y obci¹¿one trudami prze-
miany ustrojowej. Ich prawa i
wolnoœæ s¹  kwestionowane,
a nawet sta³y siê przedmio-
tem ataku.  Trzeba te¿ odno-
towaæ zmiany pozytywne:
system prawny przekszta³ca
siê w kierunku rozwi¹zañ nie-
dyskryminacyjnych, np. pra-
wo pracy. W praktyce spo-
³ecznej daje siê jednak zaob-
serwowaæ nierównoœæ w do-
stêpie do awansu i stanowisk
oraz dyskryminacjê p³acow¹
- utrzymuj¹ce siê ró¿nice w
wynagrodzeniach kobiet i
mê¿czyzn (przeciêtna p³aca
kobiet stanowi ok. 70% p³acy
mê¿czyzny na tym samym

Kobiety przed wyborami
stanowisku). Kobiety stano-
wi¹ wiêkszoœæ d³ugotrwale
bezrobotnych; wykszta³cenie
chroni je przed bezrobociem
w mniejszym stopniu ni¿ mê¿-
czyzn.

Miejsce kobiet w polityce
najzwiêŸlej oddaje stwierdze-
nie, ¿e im wy¿szy udzia³ we
w³adzy - tym mniej kobiet (do-
tyczy to nie tylko w³adzy poli-
tycznej, ale tak¿e awansu
zawodowego). Mimo konsty-
tucyjnego zapisu antydyskry-
minacyjnych równoœci oby-
wateli, bez wzglêdu na p³eæ i
coraz liczniejszych przepisów
antydyskryminacyjnych - rów-
noœæ kobiet i mê¿czyzn wo-
bec prawa jest fikcj¹ - uwa¿a
autorka referatu      wyg³o-
szonego  na konferencji
„Udzia³ kobiet w polityce”,
zorganizowanej 24 czerwca
przez Ligê Kobiet Polskich
wspólnie z Fundacj¹  im.
Ró¿y Luksemburg.

Przewodnicz¹ca  Zarz¹du
G³ównego LKP, dr in¿. Apo-
lonia Klepacz, adiunkt  Uni-
wersytetu Opolskiego, przy-
pomnia³a, ¿e Polki uzyska³y
prawa wyborcze w 1918
roku, razem z odzyskaniem
niepodleg³oœci kraju; Fran-
cuzki i W³oszki dopiero po II
wojnie œwiatowej, a Szwaj-
carki - w 1956 roku. Pomi-
mo zagwarantowania for-
malnej równoœci praw poli-
tycznych, podejmowanie
decyzji w sferze publicznej
pozostaje dotychczas ob-

szarem zdominowanym
przez mê¿czyzn.

Udzia³ kobiet w polskim
parlamencie ilustruj¹ liczby: w
I kadencji - 9%, w III - 13%, w
IV - 21% w Sejmie i 23% w
Senacie. W wyborach do sa-
morz¹du I kadencji (r. 1990)
w skali kraju kobiety stanowi³y
15% kandydatów i  11% wy-
branych; w wyborach do sa-
morz¹du II kadencji, odpo-
wiednio: 18% i 13%. Kobiety
to 51,4% obywateli Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

W radach sto³ecznych dziel-
nic te¿ stanowi¹ mniejszoœæ: na
Targówku 9 kobiet jest radnymi
(36%), na Bia³o³êce  - 8 (38%),
na Pradze Pó³noc - 11 (50%).

Co trzeba zrobiæ, by repre-
zentacja kobiet w organach
przedstawicielskich zwiêk-
szy³a siê po jesiennych wy-
borach samorz¹dowych?
Uczestniczki konferencji chc¹
przekonywaæ wyborców, by
g³osowali na kobiety; wal-
czyæ, by na listach wybor-
czych kobiety znalaz³y siê na
miejscach mandatowych; po-
pieraæ programy zg³aszane
przez kobiety; wzbogacaæ
programy o zagadnienia wa¿-
ne dla danego œrodowiska.

Mi³ym akcentem spotkania
by³o uhonorowanie mgr Ma-
rii Szel¹¿ek. Za wieloletni¹
pracê spo³eczn¹ w Lidze Ko-
biet Polskich, prowadzenie
przez 50 lat poradni prawnej
przy Zarz¹dzie LKP w Wo³o-
minie, sêdzia  Maria Szel¹¿ek
otrzyma³a Krzy¿ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski.
Odznaczenie wrêczyli: Ceza-
ry Pomarañski - wicewojewo-
da mazowiecki, Jerzy Mikul-
ski - burmistrz Wo³omina i
Artur Marczewski - burmistrz
Pragi Pó³noc. Gratulacje z³o-
¿y³y kole¿anki, m.in. Maria
Norin - przewodnicz¹ca Od-
dzia³u Warszawskiego LKP.

Goœciny uczestniczkom
konferencji udzieli³ Urz¹d Pra-
gi Pó³noc. Wydatn¹ pomoc
okaza³a El¿bieta Guziewicz -
naczelnik wydzia³u spraw
spo³ecznych i zdrowia.      K.

Stowarzyszenie fabs zaprasza na wystawê prac Bhaska-
ra Hande, której otwarcie odbêdzie siê 7 lipca 2006 r. o godz.
19 w Galerii przy ul. Brzeskiej 7.

Bhaskar Hande (ur. w 1957 r.) to artysta hinduski miesz-
kaj¹cy w Holandii. W swoim dorobku twórczym ma wiele
wystaw indywidualnych i zbiorowych w Europie i w Indiach.
Zajmuje siê m. in. litografi¹, batikami, drzeworytem, malar-
stwem, rzeŸb¹, animacj¹ filmow¹ i wideo. Pisze wiersze i
eseje. W 2003 r. otworzy³ w Pune unikatowe w Indiach cen-
trum sztuki Vaishwik Art. Environment.

Wystawa czynna bêdzie do 31 lipca, w pi¹tki i soboty w
godz. 14-16, a w pozosta³e dni po uzgodnieniu telefonicz-
nym (tel. 022 621-62-29).

Zaproszenie na wystawê
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYTY
• KREDYT GOTÓWKOWY
  - wysokie kwoty bez porêczeñ i zgody wspó³ma³¿onka

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

NOWOŒÆ! - bez hipoteki

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

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

„Dom jak Nowy”

Kredyt na Wyposa¿enie

i Remont Domu

na karcie do 60.000 z³

roku urz¹dzali wyœcigi ³odzi.
W ten sposób narodzi³ siê
sport, który obecnie cieszy
siê du¿¹ popularnoœci¹ na
ca³ym œwiecie. Wioœlarze œci-
gaj¹ siê na d³ugich ³odziach,
na których dziobie zainstalo-
wana jest g³owa smoka, a na
rufie - ogon. £odzie s¹ 10 -
lub 22 - osobowe. Za³oga
sk³ada siê z 10 lub 22 wio-
œlarzy, sternika oraz dobosza
wybijaj¹cego rytm.

W sobotnich zawodach na
Kanale ¯erañskim, na dy-
stansie 300 m, w pierwszej
kolejnoœci œciga³y siê osady
s³u¿b mundurowych, a wiêc
Garnizonu Warszawskiego,
Pu³ku Ochrony, Policji i Stra-
¿y Miejskiej oraz S³u¿by Wiê-
ziennej z Malborka.

Po za¿artej walce zwyciê-
¿y³a za³oga Garnizonu War-
szawskiego, 2 miejsce zajê-
³a S³u¿ba Wiêzienna z Mal-
borka, 3 miejsce - osada Pu-
³ku Ochrony, a na 4 pozycji
uplasowa³a siê osada Policji
i Stra¿y Miejskiej. Puchary,
dyplomy i pami¹tkowe ko-
szulki wrêczy³ ksi¹dz Andrzej
Kinowski, prezes PKS AGA-
PE. Zawodnicy Stra¿y Miej-
skiej natomiast przekazali dla
m³odych sportowców klubu
AGAPE ufundowane przez
siebie pi³ki.

W przerwie miêdzy regata-
mi, czas uczestnikom i zgro-
madzonym widzom umila³
zespó³ „Grupa Uwielbienia”.
Œpiewana przez ni¹ i u³o¿o-
na specjalnie na tê imprezê
piosenka „Smocza ³ódŸ roz-
bija falê”, dziêki skocznemu
refrenowi ma szansê staæ siê
hymnem Regat £odzi Smo-
czych.

Poza wystêpami muzycz-
nymi, w trakcie regat odby³y
siê liczne imprezy towarzy-
sz¹ce, takie jak pokaz sprzê-
tu stra¿ackiego czy prezenta-
cja najnowszych modeli sa-

Smoki znowu
na ¯eraniu

Niektóre osoby rodz¹ siê z
uszkodzonym s³uchem, pod-
czas gdy u innych przyczyn¹
mo¿e byæ choroba ucha lub
ha³aœliwe otoczenie w pracy.
Jednak wiêkszoœæ ubytków
s³uchu u doros³ych wynika z
naturalnego procesu starzenia
siê – przez lata fragmenty de-
likatnych mechanizmów mog¹
siê uszkodziæ lub po prostu
zu¿yæ. Bez wzglêdu na przy-
czynê, g³ównym problemem
nie jest z regu³y sam ubytek,
lecz brak wiedzy o mo¿liwej do
uzyskania pomocy.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ i s¹ indywidual-
ne u ka¿dej osoby. Wiêk-
szoœæ z nich mo¿e zostaæ
skorygowana dziêki noszeniu
aparatów s³uchowych. Lep-
sze s³yszenie oznacza popra-
wê jakoœci ¿ycia zarówno sa-
mego zainteresowanego jak
i jego najbli¿szych. Typowym

Niedos³yszysz?
Mo¿na temu zaradziæ!

przyk³adem jest bardzo g³o-
œne ogl¹danie telewizji przez
osoby niedos³ysz¹ce, które
powoduje mniejszy komfort
s³yszenia przez innych. Wy-
bór konkretnego typu apara-
tu w znacznej mierze zale¿y
od rodzaju ubytku s³uchu, ale
tak¿e od osobistych preferen-
cji pacjenta i jego trybu ¿ycia.
W ka¿dym przypadku specja-
lista zaproponuje najlepsze
rozwi¹zanie i pomo¿e doko-
naæ najlepszego wyboru.

„W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintere-
sowanie pacjentów naszymi
us³ugami. Noszenie nowo-
czesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze
przyczyny dyskomfortu pa-
cjenci wskazuj¹ trudnoœci w
komunikowaniu siê z rodzin¹
i znajomymi. Nowoczesne
technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wy-
posa¿one s¹ w bardzo szyb-
kie procesory potrafi¹ce czy-
niæ z dŸwiêkiem prawdziwe
cuda” – mówi Marek Zgutka,
dyplomowany audioprotetyk
z firmy Fonikon, która specja-
lizuje siê w niesieniu pomocy
osobom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetu

audioprotetycznego firmy
FONIKON mieszcz¹cego siê
przy ulicy Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnow-
skiego) zapraszaj¹ na bez-
p³atne badania s³uchu. Poza
zbadaniem s³uchu pacjenci
mog¹ tak¿e nieodp³atnie za-
siêgn¹æ fachowej porady i
przymierzyæ aparat s³uchowy.
Przy zakupie pomocy s³ucho-
wych istnieje mo¿liwoœæ sko-
rzystania z refundacji Naro-
dowego Funduszu Zdrowia
oraz dofinansowania przez
Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie. Gabinet czynny jest
codziennie od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 10.00
– 17.30, tel. 353-06-20.

Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

Warszawa – Bródno,

ul. Kondratowicza 37,

tel. 022 353-06-20

Warszawa – Wawer,

ul. Br. Czecha 39,

tel. 022 353-42-50

Warszawa – Mokotów,

ul. J. D¹browskiego 16,

tel. 022 498-75-40

Warszawa – Wola,

ul. Leszno 17,

tel. 022 862 99 90

dokoñczenie ze str. 1

dokoñczenie ze str. 1

mochodu „Skoda”. Fundacja
AVE, pod wdziêcznym ha-
s³em „Sp³ywaj z nami!”, za-
prasza³a chêtnych na sp³ywy
kajakowe Brd¹ i Reg¹. Oœro-
dek Pomocy Spo³ecznej
Dzielnicy Bia³o³êka prezento-

wa³ lokalny Program Profilak-
tyki Uzale¿nieñ. Kto chcia³,
móg³ spróbowaæ swoich si³
na ergometrach, czyli urz¹-
dzeniach do wios³owania „na
sucho”. Ergometry przywióz³
Kajetan Broniewski, nasz re-
prezentacyjny wioœlarz, me-
dalista z Barcelony. W tej kon-

kurencji niezwyciê¿ony oka-
za³ siê burmistrz Dzielnicy
Warszawa Bia³o³êka Jerzy
Smoczyñski. Ustanowiony
przez niego rekord do koñca
zawodów nie zosta³ pobity.

W drugiej czêœci regat wy-
startowa³y za³ogi diecezjalne.
W trzech wyœcigach bra³o
udzia³ 9 osad, po 3 osady w
ka¿dym:

Wyœcig I - Fundacja AVE,
PKS AGAPE, osada Bródno

Wyœcig II - Parafia Œw. Ja-
kuba, parafia Œw. Jadwigi, pa-
rafia Œw. Franciszka

Wyœcig III - Parafia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Matki
Piêknej Mi³oœci, parafia Sule-
jówek parafia Nowy Dwór
Mazowiecki.

W poszczególnych wyœci-
gach zwyciê¿y³y kolejno: osa-
da PKS AGAPE, parafia Œw.
Jakuba oraz parafia NMP
Matki Piêknej Mi³oœci. Nastêp-
nie rozegrano dwa pó³fina³y,
w których wziêli udzia³ zwy-
ciêzcy wyœcigów eliminacyj-
nych i zdobywcy najlepszych
czasów. W pierwszym pó³fi-
nale zwyciê¿y³a parafia NMP
Matki Piêknej Mi³oœci, a w dru-
gim - parafia Œw. Jakuba.

W czasie pó³fina³u tradycji
sta³o siê zadoœæ i jedna ekipa
zaliczy³a k¹piel w wodach
Kana³u ¯erañskiego. To ³ódŸ
PKS AGAPE, na szczêœcie
ju¿ za met¹ wywróci³a siê.
Nikomu nic siê nie sta³o, by³o
raczej du¿o œmiechu. Tylko
wylanie wody z tak du¿ej ³odzi
przysporzy³o niefortunnym
wioœlarzom trochê k³opotu.

Wreszcie przyszed³ czas
na fina³, w którym wystarto-
wa³y za³ogi NMP Matki Piêk-
nej Mi³oœci, parafii Œw. Jaku-
ba i PKS AGAPE. Zwyciê¿y-
³a, dos³ownie o „jêzyk smo-
czy” parafia Œw. Jakuba
przed PKS AGAPE i NMP
Matk¹ Piêknej Mi³oœci.
Wszystkie te trzy osady by³y
naprawdê œwietnie przygoto-
wane i dzielnie walczy³y.

Puchary i koszulki wrêczy³
burmistrz Bia³o³êki Jerzy Smo-
czyñski. PóŸniej by³ czas na
pami¹tkowe zdjêcia. Kolejne
Regaty £odzi Smoczych  by³y
imprez¹ bardzo udan¹, trady-
cyjnie dopisa³a pogoda. Okazu-
je siê, ¿e wyœcigi smoczych
³odzi to wspania³a impreza re-
kreacyjna i integracyjna, w któ-
rej najwa¿niejsza jest sportowa
rywalizacja i odpoczynek nad
wod¹.         Joanna Kiwilszo

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

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia
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Istniej¹ca ulica Modliñska

Ulica Modliñska znajduje siê po stronie wschodniej Warszawy,
w gminie Bia³o³êka. Po tej ulicy odbywa siê ruch w kierunku
pó³nocnym m.in. do Legionowa i nad Zalew Zegrzyñski. Jest
ona bardzo obci¹¿ona ruchem samochodowym. W zwi¹zku z
tym stan nawierzchni systematycznie siê pogarsza. Ponadto
szerokoœæ istniej¹cej jezdni w godzinach szczytu okazuje siê
zbyt ma³a, aby swobodnie przenieœæ ruch samochodowy. Ist-
niej¹ce mosty nad Kana³em ¯erañskim i wiadukty nad lini¹
kolejow¹ s¹ wyeksploatowane i wymagaj¹ przebudowy.

Elementy projektowane

Planowana jest przebudowa ulicy Modliñskiej na odcinku od koñca
wêz³a z ul. P³ochociñsk¹, z przejœciem nad Kana³em ̄ erañskim,
nastêpnie nad ulic¹ i torami kolejowymi do wyjazdu z hipermar-
ketu (na wysokoœci wêz³a z Tras¹ Toruñsk¹).
Pozwoli to na podniesienie rangi trasy, na usprawnienie ru-
chu i u³atwi wyjazd w kierunku pó³nocno-wschodnim.
Zaprojektowano ponadto: zatoki autobusowe, œcie¿kê rowe-
row¹ i chodnik wzd³u¿ ulicy Modliñskiej usytuowan¹ po stro-
nie zachodniej, ci¹g pieszo-rowerowy usytuowany po stronie
wschodniej.
Na obecnym etapie dokumentacji przewidziano 4 warianty prze-
biegu trasy i rozwi¹zañ skrzy¿owañ. Ka¿dy z tych wariantów
obejmuje poszerzenie jezdni ul. Modliñskiej do 2 x 4 pasów
ruchu. Po zachodniej stronie ul. Modliñskiej zarezerwowano
pas terenu dla planowanej linii tramwajowej i przystanków.
Przebudowê ulicy Modliñskiej na opisywanym odcinku zapro-
jektowano przy nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
• wysokiej estetyki rozwi¹zañ
• zastosowania rozwi¹zañ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska
• zapewnienia maksymalnego bezpieczeñstwa ruchu
• optymalnego i bezpiecznego przeprowadzenia ruchu pie-
szego i rowerowego
• zachowaniu warunków do poruszania siê osób niepe³no-
sprawnych
• ograniczeniu liczby koniecznych wyburzeñ budynków miesz-
kalnych i gospodarczych
• zapewnienia dostêpu dla s³u¿b ratowniczych do wszystkich
obszarów

Przebudowa wyeksploatowanych obiektów mostowych
- ETAP I:

Rozwi¹zania zastosowane w tym etapie zawieraj¹:
- 510 m nowej nawierzchni ul. Modliñskiej na dwóch jezd-
niach po 4 pasy ruchu,
- dwa zestawy obiektów mostowych:
6 obiektów nad Kana³em ̄ erañskim (2 mosty drogowe, 1 k³adka
dla chodnika i œcie¿ki rowerowej, 1 k³adka dla ci¹gu pieszo - ro-
werowego, 1 most tramwajowy, 1 k³adka dla sieci ciep³owniczej),

PROJEKT PRZEBUDOWY MOSTU NAD KANA£EM ¯ERAÑSKIM
ORAZ WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI BOCZNICY DO EC ¯ERAÑ

W CI¥GU ULICY MODLIÑSKIEJ

5 obiektów nad lini¹ kolejow¹ i ulica lokaln¹ (2 wiadukty dro-
gowe, 1 k³adka dla chodnika i œcie¿ki rowerowej, 1 k³adka dla
ci¹gu pieszo - rowerowego, 1 most tramwajowy),
- przebudowê ulic lokalnych: pod wiaduktem ul. Modliñskiej,
miêdzy wêz³em ul. P³ochociñskiej a skrzy¿owaniem z ul. Ko-
walczyka, i odcinki ulicy po stronie EC ¯erañ,,
- budowa odcinków przejœciowych miêdzy przebudowywanymi
obiektami in¿ynierskimi a istniej¹c¹ jezdni¹ ulicy Modliñskiej.
Przebudowa ulicy Modliñskiej ma na celu zapewnienie prawid³o-
wego funkcjonowania obiektów in¿ynierskich nad Kana³em ̄ erañ-
skim i nad bocznic¹ kolejow¹. Zastosowano odcinki przejœciowe
d³ugoœci 55 m z docelowego przekroju ulicznego na obiektach
na istniej¹cy odcinek ulicy Modliñskiej.

W przysz³oœci planowany jest ETAP II:

Rozwi¹zania zastosowane w tym etapie przewiduj¹:
- 810 m nowej nawierzchni ul. Modliñskiej na dwóch jezd-
niach po 4 pasy ruchu,
- 1100 m dróg zbiorczych,
- wêze³ uliczny typu karo na skrzy¿owaniu ulic: Modliñska -
Kowalczyka - Konwaliowa,
- dwa zestawy obiektów mostowych jak w etapie I i dodatkowo 1
wiadukt na dwie jezdnie ulicy Modliñskiej na skrzy¿owaniu z ul.
Kowalczyka lub 1 tunel dla samochodów, 2 tunele dla pieszych,
ekrany akustyczne dla ochrony przed ha³asem i wiele innych ele-
mentów nowoczesnej infrastruktury miejskiej,
- przebudowy ulic lokalnych jak w etapie I,
- budowê dróg zbiorczo-rozdzielczych po obu stronach ul. Modliñ-
skiej, na odcinku od ul. Kowalczyka do wêz³a z ul. P³ochociñsk¹.
Taka przebudowa zapewni dogodne po³¹czenia wszystkich kierun-
ków. Wêze³ na skrzy¿owaniu z ul. Kowalczyka u³atwia bezkolizyjn¹
komunikacjê miêdzy zachodni¹ a wschodni¹ stron¹ ulicy Modliñskiej.
Od wêz³a ul. Modliñskiej z ul. P³ochociñsk¹ do wêz³a z ul. Kowalczy-
ka zaprojektowano drogi zbiorczo-rozdzielcze po obu stronach ulicy.

Projektowane dane techniczne

ulica Modliñska

- klasa drogi
- prêdkoœæ projektowa
- szerokoœæ jezdni
- szerokoœæ ci¹gu pieszo-rowerowego
- szerokoœæ œcie¿ki rowerowej
- szerokoœæ chodnika
- szerokoœæ pasów w³¹czeñ/wy³¹czeñ
- kategoria ruchu
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu

ulice lokalne

- klasa drogi
- prêdkoœæ projektowa

- szerokoœæ jezdni
- szerokoœæ ci¹gu pieszego
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu

Komunikacja zbiorowa

Zapewniono dojœcia do wszystkich przystanków, po obu stro-
nach ul. Modliñskiej. Ze wzglêdu na planowane wprowadze-
nie komunikacji autobusowej na ci¹g ulic Konwaliowa-Klem-
bowska-Dorodna-Œwiderska dodano przystanek autobusowy
na ul. Konwaliowej za skrzy¿owaniem z ul. Modliñsk¹ w kie-
runku ul. Dorodnej (20 m krawêdzi postojowej). Wszystkie
przystanki autobusowe wyposa¿ono w wiaty ochronne i zato-
ki postojowe.
Na omawianym odcinku przebudowy ul. Modliñskiej przewi-
dziano 2 pary przystanków tramwajowych, jedn¹ skrzy¿owa-
niu ulic Modliñska - Konwaliowa, drug¹ przy skrzy¿owaniu
Modliñska - Elektronowa. Dla wyeliminowania kolizji z ruchem
tramwajowym, zaprojektowano drogê lokaln¹ po stronie za-
chodniej miêdzy wêz³em z ul. P³ochociñsk¹ a ul. Konwaliow¹.

Bezpieczeñstwo osób niepe³nosprawnych

Dla zapewnienia udogodnieñ dla osób niepe³nosprawnych
przewidziano:
• obni¿one krawê¿niki na przejœciach dla pieszych,
• obni¿one krawê¿niki na przejœciach dla pieszych na wysep-
kach kanalizuj¹cych ruch,
• zastosowanie rzêdu p³yt chodnikowych „z wypustkami” na doj-
œciu do przejœcia dla pieszych (w odleg³oœci 0,5 m od krawê¿ni-
ka) oraz na przystankach komunikacji miejskiej,
• p³ynny przebieg chodników poprzez dostosowanie pozio-
mu wjazdów do poziomu chodników,
• wyposa¿enie sygnalizacji œwietlnej w odpowiednie urz¹dze-
nia dŸwiêkowe.

Ochrona œrodowiska

Na obecnym etapie przewidziano wprowadzenie nastêpuj¹-
cych rozwi¹zañ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.
• dla ochrony przed ha³asem przewidziano:
- zastosowanie wyciszaj¹cej nawierzchni ulicznej, która bê-
dzie wykonana z SMA,
- budowê ekranów akustycznych zlokalizowanych wzd³u¿
zabudowy mieszkaniowej,
- posadzenie zieleni: drzew i krzewów,
• dla zminimalizowania u¿ycia nowych materia³ów oraz wy-
eliminowania odpadów i zanieczyszczeñ przewidziano:
- odzyskiwanie materia³u z istniej¹cych nawierzchni,
- wykorzystanie na miejscu wszystkich, dopuszczalnych do  sto-
sowania, materia³ów z rozbiórek, do budowy korpusu drogowego
- wykorzystanie na miejscu humusu wraz z dostarczeniem na
wskazane miejsce ewentualnego nadmiaru materia³u.

WIADUKT

MOST

- GP
- 70 km/h
- 2x14,00m
- 3,00m
- 2m
- 2m
- 3,00m
- KR6
- 115 kN

- L
- 30 km/h

- 7,00 m
- 2,00 m
- 80 kN

Inwestor:

Miasto Sto³eczne Warszawa

Zarz¹d Dróg Miejskich

Biuro projektów:

Transprojekt Gdañski

Data: maj 2006 r.

Zarz¹d Dróg Miejskich (Inwestor)
oraz Biuro Projektów Transprojekt Gdañski

zapraszaj¹ 17 lipca o godz. 17

na Konsultacje Spo³eczne
na temat projektu przebudowy mostu

nad Kana³em ¯erañskim oraz wiaduktu
nad torami kolejowymi bocznicy

do EC ¯erañ w ci¹gu ulicy Modliñskiej.
Spotkanie konsultacyjne odbêdzie siê

w budynku Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka,
w sali konferencyjnej.
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W Pracowni Mammografii
Wojewódzkiego Szpitala
Bródnowskiego w Warsza-
wie, ul. Kondratowicza 8 ist-
nieje mo¿liwoœæ wykonania
bezp³atnego badania mam-
mograficznego w ramach re-
alizowanego przez Pracow-
niê „Populacyjnego programu
wykrywania raka metod¹
mammografii przesiewowej w
Polsce 2006"

Do programu mog¹ zg³a-
szaæ siê bez skierowania  ko-
biety w wieku 50 - 69 lat, któ-
re nie mia³y wykonywanej
mammografii w ci¹gu ostat-
nich 24 miesiêcy.

Na badania nale¿y zg³aszaæ
siê z numerem PESEL i dowo-
dem ubezpieczenia w NFZ.

Zapisy i szczegó³owe infor-
macje w Rejestracji Zak³adu
Diagnostyki Ultrasonograficznej
oraz po numerem telefonu (022)
326 - 52 - 85 w godz. 10 - 16.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Bezp³atne badania
mammograficzne

Beatrix Potter (1866-1943), której 140 rocznice urodzin obcho-
dzic bedziemy 28 lipca, byla angielska pisarka i ilustratorka. Miala
to szczescie, ze urodzila sie w zamoznym domu, gdzie uczyla sie
pod okiem guwernantek. Chociaz rysowac zaczela jako 14-latka,
na pierwsze sukcesy plastyczne musiala sporo poczekac. Tuz przed
50 urodzinami zamieszkala na farmie i wlasnie tam napisala pierw-
sza ksiazke. Pózniej zostala autorka przeszlo 20 króciutkich histo-
ryjek dla dzieci, które sama równiez zilustrowala. Bohaterami jej
bajeczek sa zwierzeta przezywajace rozmaite przygody: Piotrus
Królik, pani Tycia Myszka i Uprzejme Prosiatko. Ksiazeczki te do
dzis ciesza sie powodzeniem wsród najmlodszych czytelników.

Lipiec. Zimowe obuwie dawno zostaly upchniete gleboko w szafie. Czas
na sandaly i klapki. Slowo sandalon pochodzi z greki, bo wlasnie tam wy-
myslono wysoko sznurowane buty na plaskiej podeszwie. Espadryle po-
chodza z Hiszpanii i poczatkowo byly plecione z trawy i sluzyly do chodze-
nia po górach. Japonki sa modne od… 2 tysiecy lat. Z upodobaniem nosili
je starozytni Egipcjanie. Wielka popularnoscia cieszyly sie tez w latach 20-
ych poprzedniego wieku, choc noszono je wtedy wylacznie na plazy.

26.07 niemal kazdy z nas uda sie na imieniny. Statystycznie bowiem
Anna to najpopularniejsze imie w Polsce. Powstalo z hebrajskiego slo-
wa Hannah -„laska”. Swieta Anna jest opiekunka malzenstw, matek i
zeglarzy. Wedlug danych z lat 2000 r., drugim najbardziej popularnym
imieniem w naszym kraju jest Maria. W latach 90-ych, kazdego roku,
nadawano je ok. póltora tysiaca razy. Chlopcom w Polsce od…XV stu-
lecia, najczesciej wybiera sie imie Jan. Koniec XX wieku przyniósl zmiane
w modzie; obecnie króluja Karolina i Mateusz.                Ludmila Milc

Lipcowy kalejdoskop

Serdecznie zapraszamy na
koncerty letnie w muszli kon-
certowej w Parku Praskim

8 lipca - godz. 16 - „Letnia
Serenada” M³odzie¿owa Or-
kiestra Dêta OSP P³oœnica

godz. 17 - „Praga nie tylko
rockowa” „OUO VADIS POL-
SKO” - BEATA KOSSOWSKA,
STANIS£AW ŒNIE¯KO i ze-
spó³ „LE BLUE”

9 lipca - godz. 16 - „Nie-
dzielne Koncerty w Parku Pra-
skim”, „Warszawska Czwórka
Hultajska” - folklor warszawski
Zespó³ „HAPPY JAZZ BAND”

15 lipca - godz. 16 - „Let-
nia Serenada” Zespó³ Dêty
KALEJDOSKOP BAND

godz. 17 - „Praga nie tylko
rockowa” Zespó³ „INTERZONE”

Wszystkie koncerty odby-
waj¹ siê w muszli koncertowej
w Parku Praskim (vis a vis
ZOO). Wstêp wolny.

Letnie koncerty
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Naszym klientom oferujemy:

♦♦♦♦♦meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie

♦♦♦♦♦meble pokojowe  ♦♦♦♦♦sypialnie  ♦♦♦♦♦wypoczynki

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

Sta³a ekspozycja 600 m2, dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.

tel. 022 614-87-09

zapraszamy 11-19, sobota 10-14

Leszek Gêsiorski urodzi³
siê w Przemyœlu w 1954 r., ale
od 1983 r. mieszka i pracuje
na Pradze. Studiowa³ na ASP
w Poznaniu i w Warszawie.
Dyplom z grafiki obroni³ u
prof. Haliny Chrostowskiej.
Obecnie prowadzi zajêcia
plastyczne z linorytu i sucho-
rytu w Domu Kultury „Praga”.
Uczestniczy³ w licznych wy-
stawach indywidualnych i
zbiorowych, m. in. w Galerii
Prezentacje KMPiK w War-
szawie w 1984 r. , czy w Ga-
lerii DAP w Warszawie w
2001 r. („Syndrom Milenijne-
go Prze³omu”). Jego prace
malarskie i graficzne (linory-
ty, akwaforty, akwatinty) znaj-
duj¹ siê w wielu kolekcjach
prywatnych w Polsce i za gra-
nic¹.

Tym razem w Galerii N’69
Leszek Gêsiorski zaprezen-
towa³ nam swoje prace ma-
larskie, wykonane technik¹
oleju i tempery. Niekiedy, aby
osi¹gn¹æ ciekawy efekt, arty-
sta ³¹czy obie te techniki.
Mottem wystawy jest droga.
Kilka obrazów, nasyconych
ciep³ymi barwami rzeczywi-
œcie przedstawia drogê, czy
œcie¿kê jako centralny ele-
ment kompozycji. Poln¹ dró¿-
kê widzimy na obrazie „Czer-
wona ³¹ka”. Na innym, w
¿ó³tej, przymglonej tonacji
ogl¹damy drogê wysadzan¹
wierzbami. Nie o tak¹ jednak
drogê tu chodzi.

Leszek Gêsiorski interesu-
je siê filozofi¹ Wschodu i dla
niego droga (tao) to droga
¿ycia, a w³aœciwie to œwiado-
my wybór w³asnej drogi
¿yciowej. Czêsto taki wybór
wi¹¿e siê z ograniczeniami w
sferze materialnej i w wielu
innych dziedzinach, ale za to
daje spokój, mo¿liwoœæ kon-

Droga
To tytu³ i motto wystawy malarstwa Leszka Emila Gê-

siorskiego, otwartej 24 czerwca w Galerii N’69 przy ul.

Tarchomiñskiej 9. Ekspozycja zrealizowana zosta³a przez
Fundacjê Artbarbakan w ramach programu „Artyœci z

Pragi - Artyœci dla Pragi”.

W magicznej, poetycko-
wspomnieniowej atmosferze
up³yn¹³ wieczór pt. „Imieniny
Ksiêdza Jana”, zorganizowa-
ny 21 czerwca w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury na zakoñcze-
nie I Konkursu Recytatorskie-
go Twórczoœci Ks. Jana Twar-
dowskiego. Pomys³odawcy
imprezy - Fundacja AVE i Chór
AVETKI (który wielokrotnie
œpiewa³ dla Ks. Jana) - zapro-

sili do wspó³pracy Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach pro-
gramu „Edukacja kulturalna”,
Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Mazowieckiego,
Wydzia³ Kultury Dzielnicy Pra-
ga Pó³noc m.st. Warszawy
oraz Bia³o³êcki Oœrodek Kul-
tury i Dom Kultury „Praga”.
Honorowym patronatem objêli
projekt Jego Ekscelencja
Ksi¹dz Arcybiskup S³awoj Le-
szek G³ódŸ, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Marsza³ek Województwa
Mazowieckiego oraz Prezy-
dent m.st. Warszawy.

W konkursie wziê³o udzia³
ponad 70 uczestników - od

Twardowski na koszulkach

centracji na sprawach sztuki,
rozwój osobowoœci.

-Dobra materialne to u³uda
- mówi Leszek Gêsiorski -
wa¿ne jest to, co znajduje siê
w cz³owieku. Œwiadomie ana-
lizujê zyski i straty, robiê to,
co czujê. Jako grafik dbam
bardzo o warsztat, ale w ma-
larstwie staram siê zniszczyæ
w sobie grafika i d¹¿ê do do-
skona³oœci. To jest w³aœnie
moja droga.

A wiêc droga artystyczna,
ale równie¿ droga jako medy-
tacja. Kilka obrazów przeno-
si nas w œwiat duchowoœci
Wschodu. Szczególnie cieka-
wy wydaje siê, utrzymany w
ciep³ych, pomarañczowo-
czerwonych barwach obraz
przedstawiaj¹cy trzy medytu-
j¹ce, jakby lewituj¹ce posta-
cie: podœwiadomoœæ, œwiado-
moœæ i nadœwiadomoœæ. Nad
nimi wznosz¹ siê ezoterycz-
ne wrota Kosmosu, w formie
z³¹czonych dwóch piramid.

Poza filozofi¹ Wschodu wi-
daæ w malarstwie Gêsiorskie-
go wp³yw symbolizmu. Sam
artysta przyznaje, ¿e czuje siê
surrealist¹. Ten surrealistycz-
ny nastrój widaæ w obrazie,
zatytu³owanym „Apokalipsa”.
Ogromna postaæ, stoj¹ca
okrakiem na brzegu morza
chce zdeptaæ wszystko, co

napotka przed sob¹. W oddali
widaæ jakieœ miasto. Nad tym
wszystkim wielka rêka i oko.
Czy to krocz¹ca wspó³czesna
cywilizacja, która niesie za-
g³adê œwiatu? Czuje siê na-
strój zagro¿enia.

Nie wszystkie obrazy s¹
tak niepokoj¹ce. Wiele z nich

przedstawia postacie kobie-
ce. To personifikacje ¿ony
artysty, Doroty. Leszek Gê-
siorski podkreœla, jak wielkie
znaczenie ma dla niego rodzi-
na, ¿ona i piêcioro dzieci, z
których trójka uczêszcza do
szko³y muzycznej. Trzeba
nadmieniæ, ¿e wernisa¿
uœwietni³ koncert w wykona-
niu duetu smyczkowego
Aleksandry i Bogusza Gêsior-
skich.

Ta artystyczna rodzina wro-
s³a w praski pejza¿ i dobrze
siê tu czuje.

- Na Pradze jest dobry kli-
mat dla sztuki - mówi Leszek
Gêsiorski - nie ma sztuczne-
go establishmentu, dzia³añ
na pokaz, jest naturalnoœæ i
autentyzm.

Artysta prowadzi zajêcia
plastyczne w Domu Kultury
„Praga” dla ludzi, którzy chc¹
zaj¹æ siê grafik¹. Mówi, ¿e im
wiêcej jest ludzi wra¿liwych,
tym nam wszystkim bêdzie
lepiej. A wiêc wra¿liwoœæ to
jest w³aœnie droga, któr¹ war-
to pójœæ.

Wystawa prac Leszka Gê-
siorskiego cieszy siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem,
dlatego mo¿na j¹ bêdzie ogl¹-
daæ w Galerii N’69 przy ul.
Tarchomiñskiej 9 do 20 lipca.

Joanna Kiwilszo

Motto: „Zaufa³em drodze w¹skiej, takiej na ³eb na szyjê”

(Ks. Jan Twardowski)

siedmiolatków po seniorów.
Choæ ka¿dy prezentowa³ a¿
trzy wiersze lub wiersz i frag-
ment prozy, ¿aden utwór nie
powtórzy³ siê. Co wiêcej, po-
ezjê nie tylko recytowano, ale
równie¿ œpiewano! Ogromne
wra¿enie zrobi³ laureat I na-
grody - zespó³ „Pauza” z Gim-
nazjum Specjalnego Nr 147 w
Warszawie, który przejmuj¹co
wykona³ utwór „To wszystko

trwa jak Chopin”. Przepiêkn¹
muzykê napisa³ nauczyciel
muzyki tej¿e szko³y - Krzysz-
tof Mi³osz. Z kolei najlepszy
recytator w kategorii dzieciê-
cej - 9-letni Adrian Górski sku-
tecznie rozbawi³ publicznoœæ.
Pe³ne aktorskiej inwencji by³y
prezentacje m³odzie¿owe,
zw³aszcza wystêp najlepszej
w tej grupie Pauliny Ga³¹zki z
Liceum im. T. Czackiego w
Warszawie, gdzie Ks. Jan
zdawa³ maturê. Natomiast
nagrodzona g³ówn¹ nagrod¹
w kategorii doros³ych 70-let-
nia Danuta Olszewska z Ka-
³uszyna wydoby³a nowe prze-
strzenie ze znanego „Œpiesz-
my siê kochaæ ludzi...”.

W jury zasiedli najbli¿si
Przyjaciele Ksiêdza-Poety: dr
Aldona Kraus, poetka, w któ-
rej aniñskim domu Ksi¹dz
spêdza³ wakacje oraz dr Wal-
demar Smaszcz, literat, kry-
tyk, wydawca dzie³ Ksiêdza
(to z Nim dzieñ przed œmier-
ci¹ Ksi¹dz wybiera³ ryciny do
ostatniej publikacji), a tak¿e
Grzegorz Reszka, aktor, re-
¿yser, instruktor teatralny i
Agnieszka Nizio - sekretarz
jury.

„Nie bez przyczyny kon-
kurs odbywa siê w³aœnie w
czerwcu” - mówi¹ organiza-
torzy. - „1 przypadaj¹ urodzi-
ny, a 24 imieniny Ksiêdza-
Poety. I chocia¿ dla uczniów,
studentów i nauczycieli to
miesi¹c wytê¿onej pracy,
chcemy pozostaæ przy tym
terminie. Niech czerwiec sta-
nie siê œwiêtem poezji Jana
od Biedronki!” Z kolei Wal-
demar Smaszcz dodaje:
„Mam wra¿enie, ¿e rodzi siê
coœ naprawdê wielkiego i
wa¿nego. Jestem pod wra-
¿eniem wielu interpretacji.
Sercem towarzyszê kolejnej
avetkowej inicjatywie.” Do-
dajmy, ¿e we wrzeœniu od-
bêd¹ siê warsztaty s³owa dla
uczestników pierwszej edy-
cji konkursu, a tak¿e tych,
którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w
kolejnej (szczegó³y na
www.avetki.alleluja.pl, 0-22
6148753); wydany zostanie
te¿ biuletyn i p³yta cd, podsu-
mowuj¹ce przedsiêwziêcie.

Uczestnicy tegorocznych
„Imienin Ksiêdza Jana” mieli
okazjê wys³uchaæ najlep-
szych recytacji, a tak¿e po-
znaæ Bohatera w sytuacjach
dniach codziennego: jak to
podczas wakacji niejedno-
krotnie budzi³ ca³y dom o 4
nad ranem, poniewa¿ za-
chcia³o Mu siê jajecznicy, albo
systematycznie u dr Kraus
sypia³ z kotk¹ Pr¹¿uni¹! Mar-
ta Ferfet: „Dla nas - Avetek -
ks. Jan by³ kimœ wiêcej ni¿
znanym z podrêczników
poet¹. Mia³yœmy to szczêœcie
poznaæ Go osobiœcie podczas
wieczorów poezji, na których
œpiewaliœmy. Przekona³yœmy
siê, ¿e jest takim jak Jego po-
ezja! Zawsze ta sama prosto-
ta, naznaczona ciep³em, za-
s³uchaniem, cierpliwoœci¹ -
nasze koncerty trwa³y czêsto
blisko dwie godziny. Nigdy nie
zdarzy³o siê Ksiêdzu spojrzeæ
na zegarek. A póŸniej - roz-
mowy, komentarze, celne
uwagi i oczywiœcie zdjêcia:
zespo³owe i osobiste, z ka¿d¹
chórzystk¹ z osobna.
Agnieszka do dziœ wspomina,
jak przechodz¹c obok Ksiê-
dza, potknê³a siê, na co ów
blisko dziewiêædziesiêcioletni
mê¿czyzna poderwa³ siê - na
ile Mu si³y pozwala³y - aby po-
móc wstaæ, a zobaczywszy
zadrapanie na m³odym rêku
uca³owa³ d³oñ licealistki. I tak
oto zwyczajnie oddzia³ywa³
na nas Ksi¹dz Jan.”

Poprzez organizacjê konkur-
su i „Imienin” Fundacja AVE
chce prze³o¿yæ powszechne
zainteresowanie Osob¹ i Dzie-
³em Ks. Jana, zwi¹zane ze
œmierci¹ Poety, na znajomoœæ
Jego Twórczoœci. „Niech po-
etyckie s³owa Ksiêdza Jana
wejd¹ do naszych s³owników!
Jest w nich przecie¿ ogromna
m¹droœæ ¿yciowa: Poeta nie tyl-
ko kocha³ kuku³ki i biedronki,
ale w sposób lekki i zrozumia³y
potrafi³ „pogodziæ” m¹dr¹ teo-
logiê i jej dogmaty z codzien-
nymi problemami i dylematami
zwyczajnego cz³owieka!” Dla-
tego ka¿dy uczestnik konkursu
otrzyma³ na pami¹tk¹ koszul-
kê z nadrukowanym - na ka¿-
dej innym - cytatem z twórczo-
œci Ks. Twardowskiego! Nie-
zwykle symboliczny w swej wy-

Wyniki I Konkursu Recytatorskiego Twórczoœci

ks.  Jana Twardowskiego

Kategoria dzieciêca

I - ADRIAN GÓRSKI, 9 lat, SP 314 w Warszawie
II - MARIA TOMASIEWICZ, 12 lat
III - JUSTYNA CHOJECKA, 8 lat, SP 257 w Warszawie
Wyró¿nienie dla najm³odszej uczestniczki - MARLENKI ROZ-
BICKIEJ, 7 lat, SP 314 w Warszawie
Kategoria m³odzie¿owa

I - PAULINA GA£¥ZKA, 17 lat, LO im. T. Czackiego w Warszawie
II - MAGDALENA ZALEWSKA, 17 lat, LO im. R. Barbossa w
Warszawie oraz
ALEKSANDRA LISTKIEWICZ, 14 lat, Gimnazjum Nr 30 im.
gen. K. Pu³askiego w Warszawie
III - MAGDALENA BERNACIAK, 14 lat, Zespó³ Szkó³ w Le-
gionowie oraz
MARTA SIECZAK, 17 lat z MDK Muranów w Warszawie
Wyró¿nienie- EMIL KINAL,15 lat, Gimnazjum Specjalne Nr
147 przy Zespole Szkó³ Specjalnych Nr 101 w Warszawie
Kategoria poezji œpiewanej

I - ZESPÓ£ PAUZA, Gimnazjum Specjalne Nr 147 przy Ze-
spole Szkó³ Specjalnych Nr 101 w Warszawie
Kategoria doroœli

I - DANUTA OLSZEWSKA z DK w Ka³uszynie
Wyró¿nienie- Bogumi³ Tomasiewicz

mowie by³ moment, kiedy
wszyscy recytatorzy stanêli na
scenie, ubrali siê w koszulki, a
nastêpnie zanieœli na sobie
poetyckie przes³anie w œwiat...
Miejmy nadziejê, ¿e s³owo zo-
stanie dostrze¿one, a w przy-
sz³ym roku jego emisariuszy
bêdzie jeszcze wiêcej!

Bart³omiej W³odkowski
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� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Zgodnie z tym, co napi-

sa³em w poprzednim arty-
kule, dzisiaj o tym, jak roz-

poznaæ czy œpimy na cieku
wodnym zwanym popular-

nie ¿y³¹ wodn¹.

Budzicie siê Pañstwo nie-
wyspani, zmêczeni, a nawet
psychicznie rozbici bez istot-
nych przyczyn. Od d³u¿szego
czasu jesteœcie zdrowi, ale...
ten fatalny poranek. Ból g³o-
wy, migrena, zniechêcenie do
¿ycia mijaj¹ zwykle po opusz-
czeniu domu jak rêk¹ odj¹³ i
pojawiaj¹ siê dopiero nastêp-
nego ranka przy budzeniu.
Jeœli nie istnieje konkretna,
zdrowotna przyczyna wystê-
powania podobnych obja-
wów, nale¿y podejrzewaæ, ze
œpicie na tzw. ¿yle wodnej.

Najprostszy sposób spraw-
dzenia, czy rzeczywiœcie tak
jest, to przestawienie ³ó¿ka
lub zmiana sypialni. Poprawa
samopoczucia, zanik poran-
nych migren i rzeœkoœæ przy
wstawaniu potwierdz¹ dia-
gnozê.

Co jednak pocz¹æ, gdy te
zabiegi nie wystarczaj¹ lub z
jakichœ wzglêdów nie mo¿e-
my zmieniæ miejsca spania?
Jak sprawdziæ, czy to rzeczy-
wiœcie ¿y³a wodna tak doku-
cza³a?

Otó¿ s¹ proste sposoby,
które polecamy ludziom spo-
strzegawczym i dociekliwym.

Po pierwsze - niektóre ro-
œliny doniczkowe ustawione
w strefie oddzia³ywania cie-
ku wodnego szybko s³abn¹,
gin¹ lub rozwijaj¹ siê s³abo,
s¹ w¹t³e. Najsilniej reaguj¹ na
promieniowanie „¿y³y” pa-
protki (a ponadto korzystnie
jonizuj¹ powietrze, popra-
wiaj¹ samopoczucie). Tote¿
jeœli chcemy szybko spraw-
dziæ, czy w mieszkaniu nie
ma szkodliwego promienio-
wania - trzeba kupiæ paprot-
kê i uczyniæ z niej detektywa,
wêdruj¹cego po pokojach.
Wystarczy, ¿e postoi w ka¿-
dym podejrzanym miejscu
tydzieñ lub dwa i ju¿ mo¿e-
my poczyniæ pierwsze obser-
wacje.

Innymi tropicielami ¿y³
wodnych s¹ koty i psy. Jeœli
ktoœ ma w domu oba zwierza-
ki, mo¿e dzia³aæ naukowo wg
kanonów klasycznej dedukcji.
Kot lubi spaæ na „¿yle”, pies
zdecydowanie omija takie
miejsca. Z jednym wyj¹tkiem

Czy œpimy na ¿yle?
- k³adzie siê na cieku obok
swojego pana, jeœli bardzo go
kocha. Oczywiœcie cierpi, lecz
pragnienie bliskoœci w³aœci-
ciela mo¿e przewa¿yæ nad
chêci¹ ucieczki.

Jeœli mamy domek wolno-
stoj¹cy, warto siê rozejrzeæ
czy wokó³ nas nie ma ujem-
nego promieniowania. Ist-
niej¹ roœliny i zwierzêta, któ-
re nam w tym pomog¹.  Do
„¿y³y” lgn¹ jak do miodu
mrówki, osy, pszczo³y, krety.
Brzozy, lipy, buki, wi¹zy, a z
drzew owocowych - morele,
wiœnie, czereœnie, jab³onie
rosn¹ce w strefie zadra¿nieñ,
maj¹ na korze liczne pêkniê-
cia i rakowate zgrubienia.
Rosn¹ te¿ i owocuj¹ s³abo. To
samo dotyczy agrestu i po-
rzeczek. Jeœli stwierdzimy, ¿e
nasz dom jest „wysp¹ na
¿y³ach wodnych”, musimy li-
czyæ siê z tym, ¿e i u nas one
promieniuj¹.

Oczywiœcie najlepiej to
sprawdziæ wzywaj¹c reno-
mowanego radiestetê, który
fachowo oceni zasadnoœæ
naszych obaw. Badania
wp³ywu d³ugotrwa³ego pro-
mieniowania cieków wod-
nych na organizm wskazuj¹
na wywo³ywanie wielu po-
wa¿nych schorzeñ: astmy,
artretyzmu, ischiasu, pod-
wy¿szonego ciœnienia, ner-
wic, wzrostu czêstoœci ata-
ków epileptycznych i chorób
serca, oczu, uszu, w¹troby,
nerek, pêcherza moczowe-
go, ¿o³¹dka, sk³onnoœci do
infekcji. To prawdziwa pusz-
ka Pandory, dzia³aj¹ca po-
woli i podstêpnie.

In¿. Henryk Dembiñski

mistrz radiestezji

dyplomowany bioterapeuta

tel. 022 619-05-31

W 1997 roku skwerowi le-
¿¹cemu miêdzy ulicami Ra-
tuszow¹ a 11 Listopada nada-
no imiê Antoniego ̄ urowskie-
go, komendanta VI obwodu
AK-Praga. Gdybym nie
siêgn¹³ zaciekawiony tym
faktem do ksi¹¿ek, by dowie-
dzieæ siê kim by³ ̄ urowski, do
tej pory bym tkwi³ w niewie-
dzy i dziwi³ siê us³yszawszy,
¿e Powstanie w 1944 roku
mia³o swój przebieg tak¿e na
Pradze. Nazewnictwo miej-
skie spe³nia nie tylko eduka-
cyjn¹ rolê, równie¿ kszta³tuje
to¿samoœæ, mo¿e wp³ywaæ
na znajomoœæ w³asnych ko-
rzeni, w³asnej historii, a
wreszcie na poczucie bycia u
siebie - na Pradze, któr¹
znam, która jest tak¿e moja,
której jestem gospodarzem.
Praskie ulice nosz¹ nazwy
ró¿nych postaci. Sêk w tym,
¿e czêœæ z nich nie ma z
Prag¹ nic wspólnego.

Regulacj¹ praskich ulic na
powa¿nie zajêto siê po przy-
³¹czeniu Pragi do Warszawy,
co by³o nastêpstwem posta-
nowieñ zawartych w Konsty-
tucji 3 Maja. Niektóre starsze
nazwy zmieniono, inne pozo-
sta³y, jak np. Kêpna i Ratu-
szowa oraz Targowa, kolejne
wytyczano przez XIX i
pierwsz¹ po³owê XX w.

Po ostatniej wojnie, która
tak okrutnie obesz³a siê z
Warszaw¹, Praga zaczê³a
kolonizowaæ teren do tej pory
w nik³ym stopniu objêty
mieszkalnictwem - dziœ zwa-
ny Prag¹ II. Postawiono na
budownictwo blokowe, zupe-
³nie ró¿ne od modelu tradycyj-
nych kamienic. Architektom
wyraŸnie zale¿a³o na znisz-
czeniu podwórkowych spo-
³ecznoœci na rzecz skupiania
wielkiej masy ludzi w wielo-
metrowych prostopad³oœcia-
nach. Powsta³e przy tym uli-
ce ochrzczono imieniem m.in.
W³adys³awa Skoczylasa, Ka-
rola Szymanowskiego, s³yn-
nych na ca³y kraj artystów,
oraz Karolów: Darwina - bio-
loga i Linneusza - przyrodni-
ka. Jak uzasadniæ obecnoœæ
ich imion na tablicach drogo-
wych na Pradze? Có¿ maj¹
wspólnego z nasz¹ czêœci¹
miasta? Mimo usilnych po-
szukiwañ nie znalaz³em od-
powiedzi na te pytanie. Oczy-
wiœcie, ktoœ mo¿e zasugero-
waæ, ¿e obecnoœæ dwóch
ostatnich nie jest przypadko-
wa przez wzgl¹d na ich zawo-
dy i bliskoœæ ogrodu zoolo-
gicznego, choæ mo¿e bardziej
wskazane by³oby nadanie ich
imion np. poszczególnym
alejkom naszego ZOO.

Szczególnie zdumiewaj¹ce
by³o nadanie pewnej skrom-
nej uliczce imienia Bertolta
Brechta, piewcy komunizmu,
który poza pisaniem bzdur-
nych, choæ wybitnych w for-
mie, hymnów na czeœæ stali-
nizmu ws³awi³ siê we wrzeœniu
’39 roku obojêtn¹ postaw¹
wobec walcz¹cej Polski.
Uciek³ on przed wojn¹ w spo-
kojne rejony wpierw Szwecji,
a potem Finlandii, gdzie do-
tychczasowy pe³en zapa³u i
pomys³ów charakter przemie-
ni³ w zimny i obojêtny.

Inne nieporozumienia w
nazewnictwie to ulice Jana
M³ota, czyli Szymona Dick-
steina, popularyzatora mark-

Nazwy praskich ulic
sizmu w XIX w. i przyrodnika
w jednej osobie, D¹browsz-
czaków (komunistów uczest-
nicz¹cych w walkach w hisz-
pañskiej wojnie domowej) czy
œw. Cyryla i Metodego.

Czy nie staæ nas na w³a-
snych patronów? W³asnych
herosów? Wzorów do naœla-
dowania pochodz¹cych z
Pragi? W roli bohaterów ulic
mo¿na uczyniæ ludzi st¹d,
czy dzia³aj¹cych tu, zas³u¿o-
nych w sposób szczególny.
Na szczêœcie jest te¿ kilka
przyk³adów spe³niaj¹cych te
kryteria - s¹ ulice np. prof. J.
Groszkowskiego, gen. J. Ja-
siñskiego, ks. I. K³opotow-
skiego, K. Lisieckiego
„Dziadka”. Ostatnio jakieœ
zgrzyty wywo³a³o nadanie
imienia ks. K³opotowskiego
Sali Konferencyjnej Urzêdu
Dzielnicy. Nie wiem, jakimi
pobudkami kierowali siê ini-
cjatorzy tej akcji, ale sprze-
ciwu równie¿ nie pojmujê.
Postaæ ks. K³opotowskiego
jest godna uwagi - by³ pro-
boszczem u Matki Bo¿ej Lo-
retañskiej. Z jego inicjatywy
powsta³y domy noclegowe,
przytu³ki dla starców i kobiet,
ochronki dla dzieci i m³odzie-
¿y w Warszawie. Pisa³, wy-
dawa³ i rozpowszechnia³ ga-
zetki zawieraj¹ce treœci reli-
gijno-patriotyczne.

W kolejce jednak stoj¹ ko-
lejne postacie wybitne i wci¹¿
nie uhonorowane, a warte
poznania i nag³oœnienia. Np.

brak jest ulicy Janusza Kor-
czaka, lekarza i pedagoga,
absolwenta liceum im. W³a-
dys³awa IV, który wraz ze
swoimi podopiecznymi zgin¹³
w obozie w Treblince, a tak-
¿e harcmistrza Kazimierza
Skorupki, za³o¿yciela po I
Wojnie Œwiatowej harcerstwa
na Pradze, równie¿ ofiary
Niemców. Sporo takich przy-
k³adów zebra³ Pawe³ Elszte-
in na wystawie fotograficznej
„Zas³u¿eni dla Pragi”, któr¹
mo¿na obecnie ogl¹daæ w
Galerii Konferencyjnej w
urzêdzie dzielnicy.

Zdajê sobie sprawê, ¿e
zmiany dotychczasowych
nazw ulic to rzecz kosztow-
na i nie na nasz¹ kieszeñ, nie
ma tak¿e nowo wytyczonych
ulic. Sk³aniam siê tylko do
próby zwrócenia uwagi na
nazewnictwo - nie jest to
rzecz najwa¿niejsza, ale z
pewnoœci¹ niebagatelna -
potencjalne narzêdzie w
kszta³ceniu kolejnych poko-
leñ lokalnych patriotów. Mo¿e
w przysz³oœci znajd¹ siê pra-
skie obiekty, skwery, ulice,
które z dum¹ i po¿ytkiem
mog³yby nosiæ imiona wybit-
nych osób.

A jak¹ nazwê nosi ulica,
przy której mieszkaj¹ Sza-
nowni Czytelnicy? Mo¿e obu-
dzi siê w kimœ ¿y³ka poszuki-
wacza-historyka? Mo¿e wy-
szukaj¹ Pañstwo jeszcze ja-
kieœ wybitne osoby?

Adam Praski

Na dy¿ury radnych Tar-
gówka przychodzi coraz wiê-
cej przedstawicieli wspólnot
mieszkaniowych, g³ównie z
budynków przy ul. Gajkowi-
cza  i Or³owskiej. Sprzeda-
no tam mieszkania na w³a-
snoœæ, notarialnie, z gruntem
tylko w obrysie budynków (z
wyj¹tkiem ul. Gajkowicza
15). Kto ma decydowaæ o
przyleg³ych ulicach, ci¹gach
pieszo-jezdnych miêdzy blo-
kami, s³u¿¹cych nie tylko
mieszkañcom-w³aœcicielom
lokali? Zgodne z prawem
rozwi¹zanie problemu utrud-
nia fakt, ¿e lokalne plany za-
gospodarowania przestrzen-
nego s¹ nieaktualne.

Delegatura Biura Gospo-
darowania Nieruchomoœcia-
mi m.st. Warszawy dla Dziel-
nicy Targówek proponuje, by
do czasu pe³nego uw³aszcze-
nia wspólnot, w ramach eta-
powego rozwi¹zywania pro-
blemu - wspólnoty wydzier¿a-
wi³y niezbêdne im przyleg³e
tereny po stawce 11 gr/m kw.
plus VAT. Z wnioskiem o
dzier¿awê mia³yby wystêpo-
waæ wspólnoty. Co do rozwi¹-
zañ ostatecznych - zgodnie z
przepisami, musi dojœæ do
wyra¿enia woli przez wszyst-
kich w³aœcicieli.

26 czerwca ten gor¹cy te-
mat omawiany by³ po raz
pierwszy na posiedzeniu Ko-
misji Rozwoju, Inwestycji i
Ochrony Œrodowiska Rady
Targówka. Rozwa¿ano, czy
wobec braku aktualnego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego, mo¿na wprowa-
dzaæ podzia³y nieruchomoœci

Wspólnoty z problemami
na podstawie warunków za-
budowy i zagospodarowania
terenu.

Przewodnicz¹cy komisji,
Witold Harasim, zwraca uwa-
gê na fakt, ¿e nast¹pi³a swo-
ista nierównowaga miêdzy
stronami: albo kupiæ mieszka-
nie w obrysie - albo nie ku-
piæ. Czas najwy¿szy, by w
Polsce przyjête zosta³y racjo-
nalne uregulowania w tych
sprawach. Problem podzia³u
nieruchomoœci dotyczy
zreszt¹ nie tylko wspólnot ko-
munalnych, ale tak¿e spó-
³dzielni mieszkaniowych.

Spraw¹ powinna siê zaj¹æ
Rada Dzielnicy a nawet Rada
Warszawy.

Niezbêdne bêdzie okreœle-
nie zasad, na podstawie któ-
rych zarz¹dca nieruchomo-
œci  wspólnej, zgodnie z
art.32.a ustawy o w³asnoœci
lokali, przedstawi w³aœcicie-
lom lokali projekty uchwa³ w
sprawie:

1) wyra¿enia zgody na na-
bycie przyleg³ych nierucho-
moœci gruntowych, umo¿li-
wiaj¹cych spe³nienie wymo-
gów przewidzianych dla dzia-
³ek budowlanych,

2) udzielenie zarz¹dowi lub
zarz¹dcy pe³nomocnictwa do
wykonania odpowiednich,
prawem przewidzianych
czynnoœci zmierzaj¹cych do
nabycia przyleg³ych nierucho-
moœci gruntowych na rzecz
wspólnoty mieszkaniowej.

Obraduj¹ca 26 czerwca
komisja uzna³a za konieczne
wypracowanie jednolitych dla
ca³ego miasta sto³ecznego
Warszawy procedur rozwi¹-

zywania problemów wspólnot
mieszkaniowych, szczegól-
nie - dokonywania racjonal-
nych podzia³ów nieruchomo-
œci. Do zarz¹du dzielnicy i
delegatur biur m.st. Warsza-
wy zwrócono siê z proœb¹ o
przyspieszenie prac, maj¹-
cych na celu przygotowanie
konkretnych propozycji eta-
powego rozwi¹zania proble-
mów poszczególnych wspól-
not. Komisja krytycznie oce-
ni³a dzia³ania zarz¹du dziel-
nicy Targówek w sprawach,
dotycz¹cych regulacji stanu
prawnego i podzia³u nieru-
chomoœci na rzecz wspólnot
mieszkaniowych.

                                      K.

NGP w podró¿y

Wileñska by³a od 1862 r.
g³ówn¹ ulic¹ warszawskiej
Pragi, uregulowano j¹ pod
koniec XIX wieku. Ul. Wileñ-
skiej w £odzi, po II wojnie
œwiatowej patronowa³a M.
Fornalska. Do przedwojennej
nazwy wrócono w latach 90.

Ulica Wileñska znajduje siê
na Polesiu, zachodniej dziel-
nicy, która objê³a te¿ tereny
dawnych wsi przyleg³ych do
£odzi. To jedna z bardziej zie-
lonych czêœci miasta z dwo-
ma piêknymi parkami: Zdro-
wie i parkiem im. Poniatow-

Ul. Wileñska (£ódŸ)
Rozpoczynamy nowy wakacyjny cykl „NGP w podró-

¿y”, do redagowania którego zapraszamy te¿ czytelników.

Nowa Gazeta Praska szuka w polskich miastach ulic Bia-
³o³êki, Targówka i Pragi. Dziœ ul. Wileñska w...£odzi.

skiego. Na tym obszarze za-
chowa³y siê bowiem frag-
menty Puszczy £ódzkiej. Do
Polesia mo¿emy ³atwo doje-
chaæ, bo na pocz¹tku XX wie-
ku zbudowano tutaj dworzec
£ódŸ Kaliska.

£ódzka ul. Wileñska pro-
wadzi do najwiêkszego w
Polsce ogrodu botanicznego
im. Mowszowicza. Tam, na
64 hektarach, obejrzymy pra-
wie 3,5 tysi¹ca roœlin. Jest
dzia³ flory polskiej (z bukami
i dêbami) oraz roœlin ozdob-
nych, gdzie mo¿na podziwiaæ

rozmaite odmiany ró¿. W in-
nej czêœci zasadzono zio³a
stosowane w fitoterapii.
Ogromn¹ atrakcj¹ jest aleja
stuletnich lip. Za³o¿ony w la-
tach 70. ogród dzia³a bardzo
prê¿nie; prowadzone w nim
s¹ prace nad aklimatyzacj¹
niektórych amerykañskich
roœlin leczniczych. £ódzcy
naukowcy wspó³pracuj¹ z
300 ogrodami botanicznymi
w Polsce i na œwiecie w celu
wymiany nasion.

Na drugim koñcu Wileñ-
skiej, przy ul. Miñskiej znaj-
duje siê ³ódzka Klinika Reu-
matologii.        Ludmi³a Milc

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI tanio, fachowo,
ka¿dy zakres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio

0504-478-923

LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MASA¯YSTA, profesjonalnie,
terapia krêgos³upa, reflekso-
terapia (masa¿ stóp - diagno-
styka) 0788-484-466
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, pro-
filaktyczne badanie znamion,
laryngolog,  psychiatra, psy-
cholog, akupunktura laserem,
internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe, bio-
energoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
A. NAPRAWA pralki, lodówki,
Amica, Whirpool, Polar, itp.
Solidnie 022 679-00-57,
0502-109-779
ALKO przeprowadzki, us³u-

gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485

BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228

KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-
we 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki i samocho-
dowej. Schniêcie 4h. Do-
jazd gratis. Tel. 619-40-13,
0502-928-147
PSA-FRYZ - strzy¿enie
psów, konkurencyjne
ceny, ewentualny dojazd,
tel. 022 716-25-62
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarcho-
min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.

GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe. Obiady dla
firm. Catering. Tanio. 022
679-81-06, 0692-600-178

T£UMACZENIA
HISZPAÑSKI przysiêgle Od-
kryta 0601-569-710

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC 2, bezpieczne op³aty.
Domy z bali ul. Miñska 69 po-
kój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975

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

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

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

BIA£O£ÊKA 160 do 200 m2

przy lesie na cich¹ pracow-
niê lub biuro wynajmê 022
814-36-65

KURSY

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

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

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

Buggs w domu (5)

Sa jeszcze dodatkowe ko-
rzyœci p³yn¹ce ze sterylizacji
króliczych samców. Koszty
zwi¹zane z zabiegiem s¹ nie-
porównywalnie mniejsze ni¿
w przypadku sterylizacji sa-
mic. U miniaturowych pañ
operacja jest technicznie
du¿o trudniejsza - nale¿a³o-
by rozci¹æ ca³oœæ pow³ok
brzusznych, dostaæ siê do
jamy brzusznej i wydobyæ
bezpiecznie na powierzchniê
gonady, czyli jajniki i narz¹d
rodny, czyli macicê wraz jej
macicznym trzonem.

Ponadto od doros³ych nie-
wykastrowanych królików
samców czuæ intensywny  za-
pach moczu. Podobnie jest w
przypadku niewysterylizowa-
nych kocurów. Zabieg opera-
cyjny rozwi¹zuje ten problem
znakomicie.

Mo¿e siê zdarzyæ jednako-
wo¿, ¿e  cieszy³oby nas do-
chowanie siê potomstwa. De-
cyzja tym wznioœlejsza, ¿e
dziêki takiej postawie ¿ycio-
wej, poddajemy te przesym-
patyczne zwierzêta odwiecz-
nym prawom natury i w prze-
ciwieñstwie do polskiego
przyrostu naturalnego, popra-
wimy królicz¹ pozycjê w ran-
kingach.

Dobre i to, bo patrz¹c na
wzrost eksportu i  na perspek-
tywy m³odych ludzi w docho-
waniu siê potomstwa w godzi-
wych warunkach,  sierœæ mi
siê je¿y...Brak perspektyw ni-
jak siê ma do iloœci w³osa,  bo
nawet ³ysi powinni mieæ pra-
wo do skutecznego rozwoju
we w³asnym kraju. I nie jest
to przytyk w stronê ³ysych.

Aby zostaæ hodowc¹ czyli
Mam¹ i Tat¹ w jednym, po-
winniœmy znaæ podstawowe
parametry. Mam nadziejê, ¿e
tego numeru Gazety od razu
siê Pañstwo nie pozbêdzie-
cie. Tym bardziej ¿e wcze-
œniej zaleca³em, aby nie
wk³adaæ prasy do klatek.

Zdrowy królik ma 50- 60
oddechów/min. prawid³owa

temperatura mierzona w od-
bycie to 38.5 –39.5 C, têtno
120-140  uderzeñ/min., ci¹-
¿a trwa ok. 28-35 dni, króli-
czêta rodz¹ siê œlepe, okres
ssania 4-6 tygodni. Œredni
czas ¿ycia 5-7 lat. Z tak¹
wiedz¹ mo¿na z wiêkszym
optymizmem oczekiwaæ po-
tomstwa od nawet najmniej-
szej miniatury.

Od czerwca br. ruszy³a II edycja ogól-
nopolskiego, edukacyjnego programu
„Zwierzak bezpieczny w podró¿y”, które-
go pomys³odawc¹ i organizatorem jest mie-
siêcznik „Cztery £apy”. Celem akcji jest
propagowanie odpowiedzialnej opieki nad
zwierzêtami, a zw³aszcza bezpiecznych
metod jazdy ulubieñca w samochodzie.

Decyduj¹c siê na zabranie psa na prze-
ja¿d¿kê autem, musimy podporz¹dkowaæ
siê zasadom gwarantuj¹cym bezpieczeñ-
stwo zarówno nam, jak i zwierzakowi. Nasz
czworono¿ny podopieczny jest bowiem pa-
sa¿erem, i to takim, który wymaga szcze-
gólnego przygotowania do podró¿y.

Najlepiej jeœli pies jest przyzwyczajo-
ny do jazdy samochodem od szczeniaka,
bo wtedy nie prze¿ywa zbêdnego stresu.
Jednak niektóre zwierzaki cierpi¹ na cho-
robê lokomocyjn¹, której objawy bywaj¹
k³opotliwe (œlinienie, wymioty, dr¿enie,
dusznoœci). W takiej sytuacji warto skon-
sultowaæ siê z lekarzem weterynarii, któ-
ry doradzi, jak zapobiec przykrym dole-
gliwoœciom.

Przy okazji wizyty upewnijmy siê, czy
nie nale¿a³oby psa odrobaczyæ i zaszcze-
piæ przeciwko wœciekliŸnie. A poniewa¿
w okresie wiosenno-letnim wystêpuje
wzmo¿ona aktywnoœæ paso¿ytów, takich
jak pch³y i kleszcze, rozwa¿my te¿ za-
aplikowanie zwierzakowi zabiegów pro-
filaktycznych.

Pamiêtajmy te¿ o podstawowej, ale
niezwykle wa¿nej zasadzie - tu¿ przed
podró¿¹, co najmniej 3 godziny,  psa nie
nale¿y karmiæ! Jest to szczególnie istotne
w przypadku pupila podatnego na choro-
bê lokomocyjn¹. Nale¿y natomiast zabraæ
ze sob¹ zapas suchej karmy, do której
nasz ulubieniec jest przyzwyczajony.

Rozs¹dny w³aœciciel psa nie zapomni te¿
o zabraniu w drogê aktualnej psiej ksi¹-
¿eczki zdrowia. W przypadku wyjazdu za
granicê wymagany jest tak¿e paszport,
który jest dowodem na to, ¿e psiak nale¿y
do nas, jest zdrów i by³ szczepiony.

Sposób przewo¿enia zwierzaka zale-
¿y od wielkoœci psa, a tak¿e od typu auta,
jakim dysponujemy. Jeœli jest to combi
lub van, a zwierzak reprezentuje rasê
du¿¹, mo¿na go przewoziæ w specjalnie
przygotowanej przestrzeni baga¿owej,

Zwierzak bezpieczny w podró¿y
wy³o¿onej mat¹ ochronn¹, zwan¹ karim-
mat¹ - zapewnia psu dobr¹ przyczepnoœæ.
W wielu samochodach przestrzeñ baga-
¿owa oddzielona jest od wnêtrza auta
krat¹, która w tym przypadku zapobie-
ga przemieszczaniu siê zwierzaka - jeœli
nasze auto nie jest w ni¹ wyposa¿one fa-
brycznie, mo¿emy zaopatrzyæ siê w spe-
cjaln¹ siatkê, która bêdzie spe³nia³a po-
dobne zadanie.

Innym sposobem przewo¿enia du¿e-
go (lub ma³ego) psa jest posadzenie go
na kanapie tylnego siedzenia i zastoso-
wanie specjalnych pasów bezpieczeñstwa.
Nale¿y za³o¿yæ zwierzakowi szelki i przy-
czepiæ do nich specjalny pas bezpieczeñ-
stwa nastêpnie wpi¹æ go w napinacz pa-
sów tylnej kanapy. Jazda w szelkach nie
ograniczy swobody ruchów psa, za to za-
gwarantuje mu bezpieczn¹ podró¿.

W przypadku ma³ych psów i kotów naj-
wygodniej jest skorzystaæ ze specjalnego
transportera, który umieszcza siê na tyl-
nej kanapie auta i przypina pasami bez-
pieczeñstwa. Jest on wykonany z plasti-
ku, dziêki czemu jest lekki. Aby pupil do-
brze siê w nim czu³, w³ó¿my do œrodka
jego kocyk. Zawsze ka¿dy zwierzak
opuszczj¹cy miejsce zamieszkania powi-
niem mieæ przyczepiona do obro¿y adre-
satkê z numerami telefonów do w³aœcicieli.

Poza tym psu nale¿y zapewniæ w trak-
cie jazdy sta³y dop³yw œwie¿ego powie-
trza. Nie nale¿y jednak dopuœciæ do po-
wstania przeci¹gów, bo s¹ one niebez-
pieczne dla zdrowia czworonogów. Pod-
czas pokonywania d³u¿szych odleg³oœci
róbmy - minimum co dwie godziny - prze-
rwy w podró¿y. W trakcie postoju dajmy
psu piæ i pozwólmy, by za³atwi³ potrzeby
fizjologiczne. Gdy pies nieco siê wybie-
ga, mo¿emy dalej spokojnie jechaæ. Bar-
dzo wa¿ne jest te¿ to, by nie zostawiaæ
psa samego w zamkniêtym aucie, bez
wzglêdu na panuj¹c¹ pogodê i tempera-
turê powietrza.

D³u¿szy urlop z czworono¿nym pod-
opiecznym wymaga od nas zorientowa-
nia siê, czy tam, gdzie chcemy pojechaæ,
mo¿liwy jest pobyt zwierzaka. Bazê ho-
teli oferuj¹cych tego typu us³ugi mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej:
www.zwierzakbezpiecznywpodrozy.pl

W imieniu mieszkañców
kamienic Jagielloñska 14, 16
i 18  zwracam siê z proœb¹ o
pomoc w sprawie zamiaru
przesuniêcia ogrodzenia
przez Spó³dzielniê Mieszka-
niow¹ „Perspektywa” przy uli-
cy Okrzei 34, w g³¹b naszych
posesji. Przesuniêcie ogro-
dzenia ograniczy w znacz¹-
cy  sposób mo¿liwoœæ dojœcia
do klatek. W kamienicach
mieszka wiele starszych
osób, które codziennie napo-
tykaj¹ na wiele barier archi-
tektonicznych. Nie bez zna-
czenia jest fakt, ¿e w obec-
nej chwili istnieje mo¿liwoœæ
przewozu osób niepe³no-
sprawnych lub starszych pod
klatki schodowe. Przesuniê-
cie ogrodzenia uniemo¿liwi
dojazd Stra¿y Po¿arnej, ka-
retek pogotowia czy innych
s³u¿b ratunkowych. Przyk³a-
dem jest niedawna interwen-
cja Stra¿y Po¿arnej - istnie-
j¹ca teraz brama  i parkan w
znacznym stopniu utrudni³y
wjazd - mamy szczêœcie, ¿e
to nie by³ po¿ar, drewniane
stropy i œciany w naszych lo-
kalach nie przetrwa³yby tak
d³ugo. Postawienie tego par-
kanu równa siê zamkniêciu
nas w metalowej klatce,
obecnie mamy mo¿liwoœæ
wyjœcia  i dojœcia z trzech ró¿-
nych stron, czwarte wyjœcie
jest zamkniête, a klucze do
bramki maj¹ tylko mieszkañ-
cy „Perspektywy”. Nie rozwi¹-
zana jest sprawa pojemników
na œmieci, które bêd¹ sta³y na
przejœciu do klatek, pod okna-
mi lokatorów, w bramie wyj-
œciowej (jedyne wejœcie i wyj-
œcie do budynku po postawie-
niu p³otu) lub na ulicy. Spra-
wa ta by³a poruszana ju¿ w
mediach w 1994 r. kiedy „Per-
spektywa” postawi³a p³ot od-

Perspektywa odciêcia

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

gradzaj¹cy osiedle. Podpisa-
no wtedy pisma ugodowe, np.
udostêpnienie przejœæ przez
osiedle  zakoñczy³o siê tym,
¿e klucze do przejœæ maj¹
mieszkañcy osiedla „Per-
spektywa”.

Tak pisze mieszkanka jed-

nego z budynków, które nie-
bawem zostan¹ niemal od-

ciête od œwiata zewnêtrzne-

go. O komentarz do sprawy
poprosiliœmy przedstawicieli

Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa”, którzy zgo-

dzili siê, ¿e dla mieszkañców

budynków przy Jagielloñ-
skiej bêdzie to znaczne

utrudnienie. W³adze spó-
³dzielni próbowa³y rozwi¹zaæ

problem, sprzedaj¹c miastu

czêœæ swojego terenu, w³a-
dze miasta nie by³y jednak

zainteresowane nabyciem
nieruchomoœci i tym samym

rozwi¹zaniem problemów z

dostêpem do budynków przy
Jagielloñskiej 14, 16 i 18.

Spó³dzielnia „Perspektywa”
ogrodzi teren, który zosta³ jej

przyznany wyrokiem s¹du,

za który p³aci od lat i z które-
go - jako w³aœciciel - chce ko-

rzystaæ. Dotychczas na nie-
ruchomoœci parkowa³y auta

mieszkañców budynków ko-

munalnych przy Jagielloñ-
skiej. Zapytani o dojazd wo-

zów s³u¿b miejskich i s³u¿b
ratowniczych przedstawicie-

le spó³dzielni przyznali, ¿e

utrudnienia bêd¹. Ochrona
osiedla bêdzie udostêpniaæ

klucze w bramie od ulicy
Kêpnej, zaœ mieszkañcy

bêd¹ mieli wejœcie do budyn-

ków od strony Jagielloñskiej.
Na nasz¹ sugestiê, ¿e mo¿-

na by³oby w jakiœ sposób
ograniczyæ uci¹¿liwoœci po-

przez udostêpnienie - na sta-

³e - kluczy od bramy s³u¿bom
miejskim, policji, stra¿y miej-

skiej, stra¿y po¿arnej i s³u¿-
bom ratowniczym przedsta-

wiciele spó³dzielni uznali, ¿e

sprawa jest godna rozwa¿e-
nia. Osiedle bêdzie równie¿

dobrze oznakowane za po-
moc¹ tablic, by maksymalnie

usprawniæ dojazd wszystkich

s³u¿b i u³atwiæ poruszanie siê
mieszkañców. Do sprawy z

pewnoœci¹ powrócimy.

(egu)

Radzymiñska 116

tel./fax 022 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe
�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne
�Parapety
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Prosto z mostu

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

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

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

Na 4 lipca (Œwiêto Niepod-
leg³oœci w USA) na Pradze
Pó³noc zaplanowano kolejn¹
sesjê rady dzielnicy. Relacjê
z tego wydarzenia bêdziecie
mogli Pañstwo przeczytaæ w
NGP dopiero na pocz¹tku
sierpnia (z powodu przerwy
wakacyjnej), jednak ju¿ dziœ
wiadomo, czym nowy PiS-
owski zarz¹d pod przywódz-
twem burmistrza Marczew-
skiego chce zainteresowaæ
radê. W porz¹dku obrad za-
planowano tylko dwie mery-
toryczne uchwa³y. Pierwsza z
nich dotyczy nadania imienia
ksiêdza Stefana Niedzielaka
skwerowi u zbiegu ulic Jagiel-
loñskiej i Ratuszowej. Mniej
zorientowanym pragnê przy-
bli¿yæ tê lokalizacjê. Jest to
niewielki placyk rozpoczyna-
j¹cy alejê Waleriana £ukasiñ-
skiego w Parku Praskim im. I
Armii Wojska Polskiego. Pla-
cyk usytuowany jest vis a vis
koœcio³a pod wezwaniem
Matki Boskiej Loretañskiej.

Jest to w doœæ krótkim cza-
sie kolejna inicjatywa uczcze-
nia osoby duchownej na Pra-
dze Pó³noc. Niedawno imie-
niem b³. ksiêdza Ignacego
K³opotowskiego uhonorowa-
no salê konferencyjn¹ w pra-
skim urzêdzie dzielnicy przy
ulicy K³opotowskiego 15. No
có¿, zbli¿aj¹ siê wybory. Na
co bowiem mog¹ liczyæ dzia-
³acze PiS na Pradze Pó³noc,
skompromitowani nepoty-
zmem i aferami mieszkanio-
wymi? Tylko i wy³¹cznie na
cud, no, ewentualnie na
wsparcie Jego Ekscelencji
Biskupa Praskiego.

Bardziej interesuj¹cy, doty-
cz¹cy bowiem spraw przy-
ziemnych, jest projekt drugiej
uchwa³y w sprawie zaopinio-
wania zmian w bud¿ecie
dzielnicy Praga Pó³noc na
2006 rok. Planowane przez
zarz¹d korekty potwierdzaj¹
moje od dawna g³oszone oce-
ny, i¿ bud¿et na 2006 rok by³
Ÿle zaplanowany. Nowy za-
rz¹d dzielnicy dramatycznie
poszukuje kwoty ponad 3 mi-
lionów 270 tysiêcy z³otych,
aby pokryæ najpilniejsze zobo-
wi¹zania, które nagromadzi-
³y siê w ostatnich miesi¹cach.
Na fali rosn¹cych zobowi¹zañ
ginie sztandarowa inwestycja
lansowana przez poprzednie-
go burmistrza Roberta So-
snowskiego „S¹siedzkie Cen-
trum Integracji Spo³ecznej”
przy Korsaka 2/6, która w tym
roku mia³a kosztowaæ pra-
skiego podatnika 2 300 000,
a docelowo ponad 17 milio-
nów (tak przez przypadek
przy Korsaka mieszka by³y ju¿
burmistrz; umar³ król niech
¿yje król, umiera tak¿e plano-
wana przez niego inwestycja).

Na co nowemu zarz¹dowi
niezbêdne s¹ tak olbrzymie
œrodki?

Z materia³ów, które otrzy-
mali radni wynika, ¿e przede
wszystkim na oœwiatê i - nie-
stety - na administracjê. O
kwotê prawie 1,7 miliona z³o-
tych nie doszacowano wydat-
ków w dziale oœwiata i wycho-
wanie. Naprawdê dramatycz-
nie wygl¹daj¹ zapisy o po-
trzebie niezbêdnych œrodków
na pokrycie kosztów energii,
wywozu œmieci czy zakupu
materia³ów dydaktycznych w
praskich placówkach oœwia-
towych. Wiele szkó³ i przed-
szkoli ju¿ w czerwcu wyczer-

pa³o przyznane im kwoty na
zakup materia³ów czystoœcio-
wych, a wiêkszoœæ z nich po
wakacjach nie mia³aby za co
op³aciæ kosztów energii elek-
trycznej. Nowy zarz¹d, nie-
stety, proponuje równie¿ dal-
sze zwiêkszenie wydatków
na administracjê o ponad 800
tys. z³otych. W tym zakresie
wiernie kontynuuje politykê
swoich poprzedników planu-
j¹c kolejne wydatki na moder-
nizacjê budynku urzêdu przy
ulicy K³opotowskiego 15. Pra-
gnê przypomnieæ, i¿ na to
zadanie wydano ju¿ w sumie
ponad 14 milionów z³otych.
Razem z tegorocznymi œrod-
kami bêdzie to prawie 16 mi-
lionów, a jest to dwukrotnie
wiêcej ni¿ wydatki na wszyst-
kie inne inwestycje na Pradze
w okresie rz¹dów PiS w ka-
dencji 2002-2006.

Pozosta³e 750 000 z³otych,
o które zarz¹d wystêpuje do
rady, ma zostaæ przeznaczo-
ne na nastêpuj¹ce wydatki:

- 500 000 z³otych na doku-
mentacjê i projekty zwi¹zane
z rewitalizacj¹ Pragi,

- 250 000 na utrzymanie
zadania, którym jest utworze-
nie Bibliotecznego Centrum
Multimedialnego.

Poprzedni zarz¹d, firmo-
wany przez Roberta Sosnow-
skiego, przeznaczy³ na ten
cel poza przetargiem dwa lo-
kale nr 169a i 170a przy ulicy
Skoczylasa - tam, gdzie kie-
dyœ mieœci³o siê pogotowie -
i wyst¹pi³ do miasta o œrodki
na poziomie 4 milionów z³o-
tych na realizacjê Centrum
Multimedialnego. Pieniêdzy
nie dosta³, lokale przekaza³,
a za przyznane lokale dyrek-
cja biblioteki czynsze musi
p³aciæ, st¹d pilne poszukiwa-
nie 250 000 z³otych. Cieka-
wostk¹ w tym wszystkim jest
fakt, i¿ poprzednim najemc¹
jednego z lokali przy Skoczy-
lasa, które otrzyma³a biblio-
teka, by³ ekswiceburmistrz
dzielnicy Kazimierz Konopko,
który od dzielnicy otrzyma³
kwotê prawie 100 000 z³otych
tytu³em zwrotu kosztów, któ-
re zainwestowa³ w adaptacjê
lokalu u¿ytkowanego przez
niego przez ponad 10 lat.
„Cosik mi tu œmierdzi” jak
mawia³ jeden z wojów Jano-
sika - Kwiczo³.

Na koniec pozwolê sobie
poœwiêciæ kilka s³ów prze-
wodnicz¹cemu Rady Dzielni-
cy Praga Pó³noc panu Jacko-
wi W. Przewodnicz¹cy rady
winien byæ wed³ug wszech
obowi¹zuj¹cych standardów
wzorem cnót, on bowiem re-
prezentuje ten organ na ze-
wn¹trz. Na jego nazwisko
adresowana jest wszelaka
korespondencja, jest swo-
istym poœrednikiem pomiê-
dzy radnymi a instytucjami
zewnêtrznymi i zarz¹dem
dzielnicy. Pan Jacek W. moim
zdaniem lekce sobie wa¿y
swoje obowi¹zki i jest zaprze-
czeniem wzoru dobrego prze-
wodnicz¹cego rady. Dowody
- bardzo proszê. Pan Jacek
W. jest od czasów jak siêga
moja pamiêæ najemc¹ komu-
nalnego lokalu u¿ytkowego
przy Z¹bkowskiej 13, za któ-
ry - jak siê okazuje - od lat nie
op³aca czynszu. W chwili
obecnej jego zobowi¹zania
wobec dzielnicy przekroczy-
³y kwotê 23 tysiêcy z³otych.
Inni najemcy ju¿ dawno utra-

ciliby tak zad³u¿ony lokal,
Pan Jacek W. jako radny klu-
bu PiS - partii, która rz¹dzi w
Warszawie i na Pradze - cie-
szy siê zapewne tak¿e w tej
materii szczególnymi wzglê-
dami. Okazuje siê tak¿e, i¿
radni o korespondencji adre-
sowanej do rady potrafi¹ do-
wiadywaæ siê po kilku miesi¹-
cach i to jeszcze przez przy-
padek, tak by³o w sprawie
warszawskiej Wytwórni Wó-
dek KONESER, która wyst¹-
pi³a do rady z wnioskiem o
umorzenie zaleg³ej kwoty
podatku od nieruchomoœci. O
interesy mieszkañców Pragi
Pan Jacek W. dba marnie, bo
nie musi, sam bowiem za-
mieszkuje w okaza³ej willi
przy ulicy Piñskiej na Targów-
ku. O swoje prywatne dba,
ostatnio nie omieszka³ upo-
mnieæ siê o zapewnienie so-
bie maksymalnego komfortu
pracy i zainstalowanie klima-
tyzacji w jego gabinecie w sie-
dzibie urzêdu.

Pan Jacek W. czyli Pan
Jacek Wachowicz z uporem
godnym lepszej sprawy na
³amach wydawanego przez
radnych PiS na nasz koszt
poprzez powielanie w urzê-
dzie dzielnicy, a kolportowa-
nego w praskich œwi¹tyniach
pisemka „G³os Samorz¹do-
wy” stara siê tworzyæ pozory,
i¿ walczy o Muzeum Pragi  w
Pa³acyku Konopackiego na
Strzeleckiej, pomimo faktu,
¿e przez w³adze miasta daw-
no ju¿ podjêta zosta³a decy-
zja, i¿ muzeum to powstanie
w budynkach przy Targowej
50/52. Zbli¿aj¹ siê wybory.
Przez cztery lata nic siê nie
robi³o, trzeba czymœ wykazaæ
siê na koniec kadencji.

PS I. Zgodnie z moimi prze-
widywaniami, pan radny Mio-
duszewski wybrany z list Ligi
Polskich Rodzin, obecnie w
klubie PiS, w trakcie ponow-
nych starañ o przydzia³ loka-
lu komunalnego z zasobów
dzielnicy ponownie nie uzy-
ska³ pozytywnej opinii komi-
sji mieszkaniowej rady dziel-
nicy.

PS II. Ekspres Wieczorny
w ostatnim numerze od-
szczeka³ wszystkie kalumnie,
które sformu³owa³ w poprzed-
nich numerach pod adresem
radnej dzielnicy Alicji D¹-
browskiej.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

Nowy zarz¹d - stare uk³ady

Bielizna

dzienna

i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 619-31-07

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

MALWA

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

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

       Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Jaskinia Solna

„Almonis”

WAKACJE W JASKINI

- OFERTA SPECJALNA!

Do nas bli¿ej ni¿ nad morze!

Kto rz¹dzi Warszaw¹? Chy-

ba nikt. Na ulicy Grochowskiej
przy Geancie jest k³adka dla

pieszych, która rozsypywa³a
siê ze staroœci, wiêc j¹ za-

mkniêto. W zamian wymalo-

wano obok pasy dla pieszych.
Wszystko by³o dobrze do

dnia, w którym rozpocz¹³ siê
remont Grochowskiej. Pod-

czas wymiany asfaltu pasy

znik³y, a zaczê³a siê masakra
pieszych chc¹cych przedo-

staæ siê przez ulicê.

Kto za to odpowiada? Dy-
rektor Zarz¹du Dróg Miej-
skich winê zrzuca na miej-

Kto tu rz¹dzi?
skiego in¿yniera ruchu, tak
jakby to by³y dwie konkuren-
cyjne instytucje. Tymczasem
zarówno ZDM, jak i miejski
in¿ynier ruchu dzia³aj¹ w
imieniu prezydenta miasta,
którego g³ównym zajêciem
powinna byæ koordynacja
podleg³ych mu s³u¿b.

Powinna byæ, a nie jest.
Bezho³owie miejskich urzêd-
ników kwit³o w czasach Le-
cha Kaczyñskiego i kwitnie
do dziœ. Bywa niebezpieczne,
a bywa te¿ i œmieszne. Kilka
miesiêcy temu dyrektor miej-
skiego biura promocji obieca³
warszawiakom, ¿e w czerw-
cu na Polach Mokotowskich
wyroœnie wielki namiot, w któ-
rym bêdzie mo¿na przy piw-
ku na telebimie obejrzeæ
mundialowe mecze. Okolicz-
ni mieszkañcy zaczêli ju¿ na-
wet rytualne protesty. Dyrek-
tora od promocji wyœmia³ jed-
nak naczelny architekt mia-
sta, czyli po prostu dyrektor
miejskiego wydzia³u architek-
tury, i namiotu nie ma. Obaj
panowie nie kieruj¹ prywatny-
mi folwarkami, lecz dzia³aj¹ w

imieniu prezydenta miasta.
Prezydent miasta najwyraŸ-
niej nie wie, czego chce.

Warszawiacy przygl¹daj¹
siê i dziwi¹, ¿e po zmianie w
2002 r. ustroju miasta mia³o
byæ proœciej, a tymczasem
wyros³o tyle niezale¿nych od
nikogo instytucji...

Kto rz¹dzi Polsk¹? Chyba
nikt. Dzia³acze PiS wiêkszoœæ
swoich wpadek w rz¹dzeniu
pañstwem t³umacz¹ dzia³a-
niami s³u¿b specjalnych. Po-
lacy przygl¹daj¹ siê i dziwi¹,
bo przecie¿ s³u¿bami specjal-
nymi partia braci Kaczyñskich
rz¹dzi ju¿ osiem miesiêcy, i
to rz¹dzi niepodzielnie. Naj-
pierw w koalicji, która nigdy
nie powsta³a, nie chcia³a do
s³u¿b dopuœciæ Platformy, a
teraz nie chce do nich dopu-
œciæ Samoobrony.

Na pewno nie rz¹dzi Pre-
zydent RP. Pan prezydent ma
k³opoty ze zdrowiem, wiêc
odwo³a³ uroczyste spotkanie
w Weimarze z prezydentem
Francji i kanclerzem Niemiec.
Co mu jest? „Z szacunku dla
prywatnoœci prezydenta nie
pyta³em” - mówi podsekretarz
stanu w Kancelarii Prezyden-
ta Andrzej Krawczyk. Sekre-
tarz stanu jest lepiej poinfor-
mowany: „Prezydent ma za-
burzenia czynnoœciowe prze-
wodu pokarmowego o cha-
rakterze dyspeptycznym” -
mówi Maciej £opiñski.

Ciekawskim wyjaœniam, ¿e
na „zaburzenia przewodu
pokarmowego o charakterze
dyspeptycznym” sk³adaj¹ siê
uczucie wczesnej sytoœci,
odbijanie, brak ³aknienia,
zgaga, nudnoœci i wymioty.

Na szczêœcie obiad prezy-
denta z królow¹ brytyjsk¹ te¿
zosta³ odwo³any.

Maciej Bia³ecki

radny Województwa

Mazowieckiego

(Platforma Obywatelska RP)

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Nowa Gazeta Praska

poszukuje

przedstawicieli handlowych

MO¯LIWOŒÆ DOBRYCH ZAROBKÓW!
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

0501-355-155
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Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 022 610-52-60

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

Informacje  o wspó³pracy:  0602-315-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii

Nastêpna gazeta - 2 sierpnia
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OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:

„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280;

¯erañ, Siekierki, Kawêczyn
kojarz¹ siê w Warszawie z
elektrociep³owniami. War-
szawska energetyka potrzebu-
je wêgla. W nim drzemie cie-
p³o, którego wypatrujemy
zw³aszcza gdy za oknami za-
panuj¹ ch³ody. Ale ju¿ nied³u-
go pojawi siê gaz, zasilaj¹c tur-
biny gazowe. Coraz szybciej
wkracza nowe, nadchodz¹
zmiany. W ca³ej Europie coraz
wiêcej energii pochodzi z tak
zwanych Ÿróde³ odnawialnych.
Obserwuje siê stopniowe ogra-
niczanie sk³adowania odpa-
dów, wzrasta udzia³ komposto-
wania i spalania. Rozwijaæ siê
zaczyna przetwarzanie œmieci
na paliwa dla urz¹dzeñ ener-
getycznych.

Tak¹ namiastk¹ wytwórni
paliw z odpadów jest równie¿
ZUSOK. Trafiaj¹ tu surowe
œmieci. By mo¿na je by³o prze-
tworzyæ, trzeba je najpierw
poddaæ segregacji. Ta rzeka
œmieci wype³niaj¹ca betono-
we bunkry zak³adu niesie ze
sob¹ wiele materia³ów szko-
dliwych, wrêcz niebezpiecz-
nych. Jak rodzynki w cieœcie
pojawiaj¹ siê akumulatory,
b³yszcz¹ baterie, p³yn¹ pusz-
ki z chemikaliami. Tego siê
spalaæ nie powinno, wiêcej,
tego w ogóle w œmieciach byæ
nie powinno. Wyposa¿ono
wiêc zak³ad w instalacje do
odseparowywania wszystkie-
go, czego nie powinno byæ w
paliwie i przysz³ym kompo-
œcie. Dopiero tak wstêpnie
przygotowany surowiec prze-
siewa siê, wy³apuje z³om me-
talowy, rozdrabnia. Po od³¹-
czeniu ze strumienia odpadów
materia³ów poddaj¹cych siê
fermentacji pozostaj¹ na ta-
œmoci¹gach opakowania z
tworzyw sztucznych, tektura,
folia, zanieczyszczony papier.
Jest to w³aœnie paliwo dla pie-
ca zainstalowanego w ZUSO-
KU. Ostatnio zaczêto wybie-
raæ tak¿e butelki PET, by po
ich sprasowaniu sprzedaæ od-
biorcom zewnêtrznym. Gdy-
byœmy tak uzyskany palny
materia³ w konwencjonalnych
segregatorniach prasowali,
belowali - móg³by on stanowiæ
doskona³y rezerwuar paliwa
dla zak³adów energetycznych.
Tak siê postêpuje miêdzy in-

Emocje

Atrapa wêgla
nymi w Danii. W kompostow-
ni w Udine, we W³oszech rów-
nie¿ zainstalowano specjalne
prasy do pakowania odpadów
z tworzyw sztucznych. Z czê-
œci materia³ów palnych produ-
kuje siê równie¿ brykiety. Pro-
dukcja paliwa z odpadów
wzbudzi³a równie¿ zaintereso-
wanie w Polsce. Niektóre ce-
mentownie zaplanowa³y bu-
dowê instalacji do wytwarza-
nia paliwa z odpadów dla za-
silania w³asnych pieców do
produkcji cementu. W war-
szawskiej kompostowni Ra-
diowo, gdzie odsiewany z od-
padów balast wêdrowa³ na
ha³dê, dziœ jest pe³no surow-
ca, z którego mo¿na by pro-
dukowaæ wspania³e paliwo dla
spalarni i innych zak³adów wy-
twarzaj¹cych energiê.

Jak dzia³a taka linia? Wy-
obraŸmy sobie górê odpadów
wype³nion¹ tworzywami
sztucznymi, drewnem, a tak-
¿e innymi zanieczyszczenia-
mi odseparowanymi ze œmie-
ci na etapie produkcji kompo-
stu. Po przesianiu materia³u
na sitach obrotowych,
oczyszczeniu na separato-
rach magnetycznych z kapsli,
z³omu ¿elaznego, oczyszcze-
niu ze szk³a i ceramiki, pozo-
sta³oœæ jest rozdrabniana, a
nastêpnie mieszana z wap-
nem i kierowana do brykie-
ciarki celem uzyskania osta-
tecznego produktu. St¹d ju¿
niedaleka droga do myœlenia
o ma³ych kot³owniach osie-
dlowych opalanych takim pa-
liwem. Takie instalacje funk-
cjonuj¹ z powodzeniem na
œwiecie. Uwzglêdniaj¹c fakt,
¿e w warszawskich odpa-
dach komunalnych jest oko-
³o 250 tysiêcy ton materia³ów
palnych, a piec warszawskiej
spalarni mo¿e poch³on¹æ
obecnie tylko 40 tysiêcy ton
œmieci, to istnieje bardzo
du¿a rezerwa dla rozwoju
produkcji paliwa ze œmieci.
Takie paliwo mo¿e byæ tak¿e
bez du¿ych modernizacji
urz¹dzeñ wykorzystywane w
konwencjonalnych kot³ach
energetycznych.

Zajrzyjmy do Portsmouth w
USA. Tam prawie po³owa od-
padów z gospodarstw domo-
wych po³udniowo-wschodniej

Wirginii przetwarzana jest na
paliwo wykorzystywane w
miejscowej elektrociep³owni.
Trzy potê¿ne linie produkcyj-
ne wch³aniaj¹ œmieci przez 16
godzin na dobê od poniedzia-
³ku do pi¹tku. W hali segre-
gacji nastêpuje wstêpna se-
lekcja odpadów. Tutaj z rzeki
œmieci wybiera siê odpady,
które s¹ niepo¿¹dane w dal-
szej przeróbce. St¹d oczysz-
czony surowiec trafia na sito
obrotowe, gdzie odpady dzie-
lone s¹ na dwa strumienie wg
ich rozmiaru. Te o wymiarach
wiêkszych ni¿ 15 cm kierowa-
ne s¹ do m³yna m³otkowego,
gdzie wiruj¹ce bijaki krusz¹
wszystko, co znajdzie siê na
ich drodze. Rozdrobniony su-
rowiec przep³ywa z kolei pod
separatorem magnetycznym.
Tu wy³apywane s¹ puszki,
kapsle, œruby, gwoŸdzie i tym
podobna drobnica. Pozosta-
je palny odpad, który wêdruje
do magazynu elektrociep³ow-
ni. Podobnie dzieje siê z drob-
nymi odpadami odsianymi na
pocz¹tku procesu. Czyszczo-
ne na separatorze z materia-
³ów metalowych trafiaj¹ na
kolejne sito, gdzie nastêpuje
selekcja na materia³ o gaba-
rytach mniejszych ni¿ 2,5 cm
i grubszy zawracany do wspo-
mnianego m³yna. W elektro-
ciep³owni zgromadzone w
magazynach paliwo podawa-
ne jest na ruchomy ruszt pie-
ca. Wytwarzana w procesie
para wodna u¿ywana jest do

produkcji pr¹du i ciep³a.
Dziennie spalanych jest oko-
³o 1500 ton paliwa ze œmieci.
Elektrociep³ownia dysponuje
moc¹ 40 megawatów i czte-
rema kot³ami parowymi.

Paliwa z odpadów mog¹
wystêpowaæ w ró¿nej posta-
ci: wysegregowanych mate-
ria³ów palnych, brykietów,
granulatu. Mog¹ mieæ tak¿e
ró¿ny sk³ad w zale¿noœci od
pochodzenia. Niektóre wy-
twarzane s¹ ze zmieszanych
œmieci, inne z odpadów drew-
nianych lub z odpadowych
tworzyw sztucznych.

Ta swoista atrapa wêgla
zdobywa coraz wiêksze za-
stosowanie, poszerza siê
kr¹g producentów i odbior-
ców w ca³ej Unii Europejskiej.

Czy i kiedy Polska do³¹czy
do grona chêtnych na ener-
giê ze œmieci, poka¿e czas.

Jacek Kaznowski
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SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE

Dzielnica Targówek m.st. Warszawy po raz kolejny znalaz³a
siê w gronie najlepszych pod wzglêdem wykonania zaplanowa-
nych zadañ inwestycyjnych. Dziêki wykonaniu planu na pozio-
mie 98% w 2005 r., dzielnicy zosta³y przyznane dodatkowe œrod-
ki finansowe w wysokoœci 2,9 mln z³. Tak zwany bonus inwesty-
cyjny Targówek przeznaczy przede wszystkim na budowê p³y-
walni rehabilitacyjno-oœwiatowej i rozbudowê przychodni przy ul.
Balkonowej 2/4 (2,17 mln z³) oraz na przygotowanie projektów i
dokumentacji technicznej inwestycji planowanych na rok 2007.

S¹ to m.in. budowa ulic: Nowo Trockiej, Mlecznej/Zarêbskiej,
Nauczycielskiej, Cha³upniczej, Korzona. Dzielnica bêdzie te¿
kontynuowaæ inwestycje w infrastrukturê sportowo-rekreacyjn¹
poprzez budowê boiska przy Gimnazjum nr 144 oraz wielofunk-
cyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parku Bródnow-
skim. W przypadku ostatniej inwestycji s¹ szanse na objêcie jej
wsparciem œrodków pomocowych Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, w zwi¹zku z czym konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej dokumentacji w jak najkrótszym terminie.

Wa¿n¹ inwestycj¹, przygotowywan¹ do realizacji, jest bu-
dowa przedszkola i ogólnodostêpnego placu zabaw na tere-
nie Zacisza. Wielu mieszkañców zwraca³o siê bowiem do w³adz
dzielnicy z apelami o utworzenie takiego miejsca zabaw, ale
do tej pory przeszkod¹ by³ brak odpowiedniego terenu. Roz-
wi¹zaniem tego problemu mo¿e byæ w³aœnie zorganizowanie
ogólnodostêpnego placu zabaw przy planowanym przedszko-
lu  u zbiegu ulic Sternhela i Drewnowskiego.

Targówek wœród liderów


