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RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 022 877-35-45

Nak³ad 25.000 egz.

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Bli¿ej w³asnoœci
22 czerwca radni m.st. Warszawy g³osami wszystkich
klubów przyjêli uchwa³ê, daj¹c¹ du¿e bonifikaty przy przekszta³ceniach w³asnoœciowych z prawa wieczystego
u¿ytkowania gruntów w prawo
w³asnoœci. Ka¿dy, kto przed
13 paŸdziernika 2005 roku
mia³ prawo wieczystego u¿ytkowania gruntów, mo¿e je zamieniæ na prawo w³asnoœci z
60% bonifikat¹. Dodatkowo,
bonifikata jest powiêkszona o
1% za ka¿dy rok wp³aty op³aty za wieczyste u¿ytkowanie
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œluby, chr zty, komunie, reporta¿e
sesje zdjêciowe, portrety, akty
zdjêcia techniczne, reprodukcje

ul. Jagielloñska 3, tel. 022 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 022 436-58-35/37

Ratunek dla
„Konesera”
Temat na pracê doktorsk¹, a w przysz³oœci
mo¿e podrêcznikowa ilustracja przemian polskiej
gospodarki: przekszta³ceñ
zak³adów przemys³owych w
IV Rzeczypospolitej, a tak¿e roli organizacji pozarz¹dowych. Dla naszych Czytelników sprawa jest tym
bardziej interesuj¹ca, ¿e
dotyczy firmy funkcjonuj¹cej od ponad stu lat w samym sercu zabytkowej Pragi, pomiêdzy ulicami: Z¹bkowsk¹, Bia³ostock¹, Nieporêck¹ i Markowsk¹ - Warszawskiej Wytwórni Wódek
„Koneser”. Wiêkszoœæ budynków tego kompleksu
przemys³owego objêta jest
ochron¹ konserwatorsk¹.
W 2000 r., decyzj¹ organu
za³o¿ycielskiego - Ministerstwa Skarbu Pañstwa - WWW
„Koneser” skierowana zosta³a do prywatyzacji. Zatrudniaj¹ca prawie 300 osób fabryka
zaczyna³a mieæ k³opoty finansowe. Dyrektor-zarz¹dca komisaryczny- liczy³, ¿e poprzez
restrukturyzacjê zad³u¿enia
uda siê przywróciæ p³ynnoœæ
finansow¹ i odzyskaæ pozycjê
na rynku wódek.
2/3 zajmowanych przez
„Konesera” terenów, odziedzi-

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 4

dokoñczenie na str. 3

Czytelnicy pytaj¹,
burmistrz odpowiada
czytaj na str. 5

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

Nowy rewir
czonych po carskich czasach,
by³o niepotrzebnych przy nowoczesnym cyklu produkcyjnym. Zagospodarowaæ tê
czêœæ inaczej, stworzyæ program zgodny z pomys³ami
europejskimi, ocaliæ zabytkowy kompleks - o spo³eczne
wsparcie takich dzia³añ dyrektor poprosi³ Janusza Owsianego, który wspó³pracowa³ z
fabryk¹ jako projektant butelek do eleganckich gatunków
wódki. Efektem jego starañ
by³o utworzenie w 2001 roku
Stowarzyszenia Monopol
Warszawski, które wspólnie z
dyrektorem podjê³o siê opracowania pierwszego projektu
rewitalizacji „Konesera”, z wydzieleniem czêœci: produkcyjnej, turystycznej oraz poœwiêconej tradycji praskiej firmy i
jej korzeni. Makietê projektu,
z aran¿acj¹ przestrzeni na
czas po rewitalizacji, wykona³a poznañska firma „Arcis”.
Cz³onkowie Stowarzyszenia
zak³adali, ¿e fabryka uzyskiwaæ bêdzie korzyœci z reklamowania tego miejsca, udostêpniania go turystom. Liczyli, ¿e czêœæ œrodków przeznaczonych na reklamê bêdzie
wspieraæ dzia³ania, utrwalaj¹ce dziedzictwo przesz³oœci.
dokoñczenie na str. 2

Maj¹ swoje „rewiry” leœnicy, myœliwi, kelnerzy. Niedawno na
starej Pradze, na rogu Z¹bkowskiej i Brzeskiej, otworzy³ podwoje Rewir Dzielnicowych. Po barwie œcian zewnêtrznych trudno zgadn¹æ, ¿e to siedziba policji. Tak¿e wnêtrze, po ciesz¹cej
siê z³¹ s³aw¹ restauracji „Szemrana”, ca³kowicie siê zmieni³o.
W dni robocze w godz. 8- 21 mieszkañcy mog¹ siê tu spotkaæ
ze swymi dzielnicowymi. Bli¿sze informacje: 022 698 04 26.
Droga czêœæ rewiru ma siedzibê przy ul. Jagielloñskiej 49.

Ho³d powstañcom
warszawskim
Uroczystoœæ na Cmentarzu
Bródnowskim rozpoczê³a praskie obchody 62. rocznicy Powstania Warszawskiego. 30
lipca w koœciele drewnianym
odprawiona zosta³a msza œw.
w intencji poleg³ych i pomordowanych ¿o³nierzy Powstania Warszawskiego, a tak¿e
cywilnych ofiar, pochowanych

tuu...

GOTÓWKA
szybka po¿yczka dla ka¿dego
minimum formalnoœci
bez porêczycieli
nie ukrywamy ¿adnych kosztów

0 801 88
55 44
Koszt po³¹czenia 0,35 z³

gruntów tak przez obecnych
w³aœcicieli jak i ich poprzedników prawnych. W sumie bonifikata nie mo¿e przekroczyæ
95%. Uchwa³a dotyczy ka¿dego w³aœciciela, tak prywatnego jak i spó³dzielczego.
Ryszard Bill skomentowa³
uchwa³ê s³owami: „Bardzo
siê cieszê z tych przemian,
poniewa¿ od wielu lat postulowa³em przeprowadzenie

KREDYT PUNKT
Warszawa, ul.Targowa 33
tel. /022/ 670 29 12

na
tym
cmentarzu.
2 sierpnia
1944
r.
Niemcy
rozstrzelali
64 mê¿czyzn.
Na Pradze walczyli ¿o³nierze 6. Obwodu Armii Krajowej
pod dowództwem p³k. Antoniego ¯urawskiego, ps. Andrzej. Ponad 6 tysiêcy ludzi o
znikomym uzbrojeniu, prowadzi³o bohatersk¹, desperack¹
walkê, z nadziej¹ na odzyskanie niepodleg³ej Polski.
OpóŸnianie siê oczekiwanego natarcia wojsk Armii
Czerwonej zmusi³o dowództwo 6. Obwodu do przejœcia
w stan pogotowia. Z Pragi na
Sadybê i Bielany przesz³y setki ¿o³nierzy Armii Krajowej,
dokoñczenie na str. 3

sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

Gor¹ca lipcowa sesja
XLVII Sesja Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc, ostatnia przed
przerw¹ wakacyjn¹ radnych i
jedna z ostatnich w tej kadencji, pocz¹tkowo zapowiada³a
siê na krótk¹ i w miarê bezkonfliktow¹. Zarz¹d dzielnicy
pierwotnie zaproponowa³ radnym debatê nad dwoma merytorycznymi punktami porz¹dku obrad: kolejn¹ ju¿ w
tym roku korekt¹ bud¿etu i
nadaniem imienia ksiêdza
Stefana Niedzielaka skwerowi u zbiegu ulic Jagielloñskiej
i Ratuszowej. Jednak nic na
Pradze ostatnio nie przebiega normalnie. Sesja wyj¹tkowo zaczê³a siê z pó³godzin-

nym opóŸnieniem, spowodowanym - jak siê póŸniej okaza³o - tworzeniem naprêdce
dodatkowych punktów porz¹dku obrad. W rezultacie
radni dostali pod g³osowanie
porz¹dek obrad poszerzony o
nadanie bibliotece publicznej
na Pradze imienia ksiêdza
Jana Twardowskiego oraz
stworzon¹ tu¿ przed sesj¹
uchwa³ê o zleceniu komisji rewizyjnej przeprowadzenia
kontroli w Wydziale Zasobów
Lokalowych.
Najspokojniej przechodzi³y
uchwa³y o nadaniu imion kolejnych ksiê¿y obiektom na
dokoñczenie na str. 2

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:
komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych, na ¿ycie
dla osób fizycznych i dla firm.
Proponujemy:
Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ!
Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki
dla wybranych marek samochodów.
Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.
PRZEDSTAWICIELSTWO
ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa
tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 19:00
sobota w godzinach 10:00 - 15:00
www.warta.pl
Zapraszamy równie¿ do nowo otwartego
Punktu Obs³ugi Klienta w MARKACH
ul. Pi³sudskiego 143 B, tel/fax (022) 771-23-85
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11:00 - 18:00
naprzeciwko supermarketu „MARCPOL”
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Firma „Fonem”

Ratunek dla „Konesera”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!

Opracowano projekty wycieczek po terenie Wytwórni, w
programie których by³o zwiedzanie budynków z XIX wieku, oraz ogl¹danie procesu
produkcyjnego.
„Koneser” nadal mia³ k³opoty finansowe. Do rewitalizacji
nie uda³o siê doprowadziæ, ale
stowarzyszenie nie rezygnowa³o ze swej misji. Zaczê³o
wymyœlaæ projekty na w³asny
koszt i ryzyko. W listopadzie
2004 roku powo³a³o Fundacjê
na Starej Pradze, by koordynowa³a dzia³ania, zmierzaj¹ce do utworzenia w „Koneserze” centrum kultury i pozyskiwa³a fundusze na ten cel.
Fundacja zainicjowa³a szereg
projektów kulturalno-oœwiatowych i badawczych, m.in. prelekcje o dziedzictwie kulturowym Pragi Pó³noc, warsztaty
plastyczne, spacery po najciekawszych zabytkach dzielnicy, sesjê naukow¹ „Na prawym brzegu. Dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi”.
Czêœæ niepotrzebnych fabryce budynków postanowiono
wykorzystaæ jako miejsce, gdzie
szansê na zaprezentowanie siê
mieliby bezetatowi aktorzy, Dyrekcja gotowa by³a udostêpniæ
na ten cel przestrzenie, ale za
pieni¹dze. Artystów nie by³o
staæ na op³aty; przestrzenie pozosta³y nie wykorzystane.

re¿yserii Jacka Papisa. Przedstawienia zdoby³y ju¿ sw¹ publicznoœæ, a tak¿e nagrody.
Du¿e zainteresowanie towarzyszy organizowanym w „Wytwórni” od pocz¹tku br. spotkaniom Klubu Dyskusyjnego
„Przekroju”, na które zapraszani byli m.in. Donald Tusk, Andrzej Lepper, Katarzyna Grochola, Kazimiera Szczuka.
Mo¿na by³o obejrzeæ film
Krzysztofa Krauze „D³ug” i podyskutowaæ z jego bohaterem,
S³awomirem Sikor¹.
W „Wytwórni” zorganizowano tak¿e cykl imprez dla dzieci. Do wspó³pracy uda³o siê
zachêciæ Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc, Urz¹d miasta Warszawy i Ministerstwo Kultury.
Poprzedni minister - Waldemar
D¹browski obieca³ wesprzeæ
finansowo dzia³ania teatru pod
warunkiem, ¿e Stowarzyszenie jako pierwsze znajdzie na
to pieni¹dze. S³owa dotrzyma³.
Nad WWW „Koneser” wisi
jednak groŸba upad³oœci z
powodu d³ugów, które przekroczy³y ju¿ wartoœæ ziemi i
budynków. W warunkach
ograniczeñ konserwatorskich
tak¿e zamiar sprzedania fabryki jest nieop³acalny. Deweloperzy, potencjalnie zainteresowani „Koneserem”, gotowi
s¹ stan¹æ do przetargu i kupowaæ „kawa³ek po kawa³ku”
- pod warunkiem, ¿e konser-

Pomys³u nie uda³o siê uruchomiæ nawet wtedy, gdy z
zamiarem utworzenia tu w³asnego teatru zjawi³a siê Krystyna Janda. Zarówno ona,
jak Zwi¹zek Artystów Scen
Polskich (zbiorowy cz³onek
Stowarzyszenia), potykali siê
o postawiony przez dyrekcjê
warunek: zak³ad wydzier¿awi
artystom przestrzeñ na okres
nie d³u¿szy ni¿ miesi¹c; gdyby bowiem minister skarbu
zdecydowa³ siê sprzedaæ fabrykê, trzeba by szybko zwolniæ ca³¹ przestrzeñ
Stowarzyszenie Monopol
Warszawski i Fundacja Na
Starej Pradze zaryzykowa³y:
zgodzi³y siê na formu³ê miesiêcznej dzier¿awy, z opcj¹
przed³u¿ania na kolejny miesi¹c. W tych warunkach podjê³y próbê przygotowania produkcji artystycznej non-profit,
dla okolicznej m³odzie¿y, ale
tak¿e dla wyrobionej publicznoœci. Pomys³ okaza³ siê noœny i skuteczny
W zrujnowanej œwietlicy wykonano gruntowny remont. W
listopadzie 2005 roku Stowarzyszenie, wspólnie z aktorami
z Grupy G8 uruchomi³o teatr
„Wytwórnia” (na nazwê „Teatr
Konesera” dyrekcja nie zgodzi³a siê, podobno w obawie, ¿e
zaszkodzi to marce firmy).
Dotychczas odby³o siê 9
premier, m.in. „Kalimorfa” wg
J. Fowlesa w re¿yserii Marka
Kality, „Paw królowej. Opera
Praska” Doroty Mas³owskiej w

wator zabytków da zgodê na
wielkokubaturow¹ zabudowê
przestrzeni, nie uznanej za
œciœle zabytkow¹.
„To niszczy nasz pomys³ na
zrównowa¿on¹, zharmonizowan¹, zabytkow¹, historyczn¹
koncepcjê rewitalizacji - mówi
Janusz Owsiany - Koñczy te¿
ideê, towarzysz¹c¹ powstaniu
Stowarzyszenia Monopol Warszawski by uratowaæ zabytek,
wykorzystuj¹c fundusze unijne, które pomagaj¹ uratowaæ
pami¹tki konwergencji kultur,
zderzenia ró¿nych tradycji
przemys³owych, wyci¹gania z
bezdomnoœci, z degradacji
spo³ecznej. Na Zachodzie takie fundusze pomagaj¹ odbudowywaæ cale kwarta³y miast
- mog¹ jednak byæ u¿yte tylko
na tej zasadzie, ¿e w³aœcicielem terenu nie jest pañstwo.
Pañstwu na rewitalizacjê Unia
Europejska pieniêdzy nie daje.
Kiedy „Koneser” trafi do dewelopera, nie bêdzie mowy o ¿adnej rewitalizacji; ca³a przestrzeñ bêdzie s³u¿y³a temu, by
zarobiæ pieni¹dze”.
Stowarzyszenie Monopol
Warszawski opracowa³o projekt, przewiduj¹cy przygotowanie kompleksowego planu
likwidacji WWW Koneser w
porozumieniu z Miastem, któremu obiekty i tereny fabryczne powinny byæ przekazane,
a nastêpnie wydzier¿awione
przez Miasto na 15-20 lat Fundacji Na Starej Pradze. Tylko
takie rozwi¹zanie umo¿liwi

dokoñczenie ze str. 1

Masz problem ze s³uchem

NFZ

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

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

wyst¹pienie o fundusze unijne i przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego kompleksu. O pilne podjêcie decyzji w
tej sprawie Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich zwróci³ siê w
czerwcu br. do ministra skarbu Wojciecha Jasiñskiego.
Wnioskodawcy nie trac¹ nadziei na konstruktywn¹ rozmowê z ministrem.
Do Sto³ecznego Konserwatora Zabytków Stowarzyszenie
zwróci³o siê z wnioskiem o objêcie ochron¹ konserwatorsk¹
zabytkowego zespo³u urbanistycznego WWW Koneser.
OdpowiedŸ nadesz³a 13 lipca i
ucieszy³a Janusza Owsianego:
„Z wyjaœnieñ Ewy NekandaTrepka wynika, ¿e „Konesera”
nie mo¿na podzieliæ na plasterki i sprzedawaæ kawa³ek po
kawa³ku; obowi¹zuje kompleksowa ochrona ca³ego uk³adu.
Pismo potwierdza te¿, ¿e program rewitalizacji mo¿na wprowadzaæ jedynie w skomunalizowanych przestrzeniach, nie
bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa. Proces przejmowania terenu przez Miasto, przy
czym siê tak upieramy - ma
sens. Konserwator potwierdza,
¿e to jedyna droga, by za
ogromn¹ wiêkszoœæ œrodków
unijnych zrobiæ na terenie „Konesera” nowoczesna rewitalizacjê przestrzeni”.
Zapytany, gdzie widzi sojuszników w walce o rewitalizacjê tej przestrzeni, Janusz
Owsiany odpowiada: „Nasz¹
szans¹ jest nowy prezydent
Warszawy. Myœlê, ¿e pomys³
o spektakularnym wymiarze nie jest dla miasta rzecz¹
wielk¹; to nie jest suma, która
by pora¿a³a. W³adze stolicy
musz¹ chcieæ uwierzyæ, ¿e
maj¹ obowi¹zek pozytywistycznego dzia³ania wobec
zachowanej czêœci Warszawy
i wobec jej spo³ecznoœci”.
Nasz rozmówca, prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski, Janusz Owsiany, z
wykszta³cenia jest elektronikiem. Przez kilka lat pracowa³
w tym zawodzie, potem jako
doradca w URMie, nastêpnie w
firmie polonijnej. Dla francuskiej
firmy, wspó³pracuj¹cej z „Polmosem”, opracowywa³ projekty butelek do luksusowych wódek. Z „Koneserem” zaprzyjaŸni³ siê, gdy jako projektant zewnêtrzny tworzy³ model „Metropolis”. Niezale¿nie od tego, co
robi³ zawodowo, przez 26 lat by³
przewodnikiem po Warszawie.

Przyznaje, ¿e zajmuj¹c siê miastem na co dzieñ, nabawi³ siê
swoistego skrzywienia zawodowego: gdy widzi coœ ³adnego,
oryginalnego a rzadkiego - uwa¿a, ¿e trzeba to wszystkim opowiedzieæ i pokazaæ. I w ten sposób ratowaæ Pragê jak historyczn¹ Dolinê Rospudy.
Zofia Kochan

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

Gor¹ca lipcowa sesja
dokoñczenie ze str. 1

Pradze Pó³noc: bez debaty
przy wstrzymaniu siê radnych
opozycyjnego SLD.
Korekta bud¿etu wywo³a³a
falê krytyki ze strony radnej
Marii Tondera, która po raz
kolejny przypomnia³a, ¿e bud¿et szczególnie w dziale
oœwiata zosta³ zaplanowany
na skandalicznie niskim poziomie, a w niektórych paragrafach œrodki przyznane szko³om
na ca³y rok zosta³y wydatkowane ju¿ w I kwartale. Za przyk³ad podawa³a paragraf 4260
zakup energii, który to koszt
jest sta³y i powtarzalny co roku.
Nowy zarz¹d broni³ siê, zrzucaj¹c b³êdy na poprzedników i
chc¹c ratowaæ sytuacjê praktycznie zdj¹³ z planu wydatków
inn¹ czo³ow¹ inwestycjê planowan¹ przez swojego po-

Zamieszkaj
w willowej okolicy
na Zaciszu
BliŸniak
pow. segmentów
151 m2
dzia³ka 340 m2
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

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Masz problem z aparatem s³uchowym?
(piszczy, gwi¿d¿e, dudni, nie dzia³a itp)
PrzyjdŸ po fachow¹ poradê.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych
i baterii w Warszawie
Oddzia³ I
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10
tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

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

Oddzia³ II
ul. Wyszogrodzka 1
tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

przednika Roberta Sosnowskiego a mianowicie S¹siedzkie Centrum Integracji Spo³ecznej przy Korsaka 2/6. Za
zaoszczêdzone w ten sposób
2,4 miliona z³otych postanowiono zatkaæ wszystkie dziury
w bud¿ecie dzielnicy, a szczególnie w oœwiacie. Projekt ten
rada zaakceptowa³a jednomyœlnie. Najwiêksz¹ jednak
burzê wywo³a³a kolejna inicjatywa radnych PiS, aby skontrolowaæ Wydzia³ Zasobów
Lokalowych urzêdu dzielnicy
po serii afer mieszkaniowych
z udzia³em radnych i urzêdników PiS, które ostatnio ujrza³y
œwiat³o dzienne w centralnej
prasie, a o których NGP pisa³a ju¿ od dawna. Przeciwko tej
inicjatywie wyst¹pili, ku zdumieniu radnych PiS i publicznoœci, radni opozycji protestuj¹c przeciwko tworzeniu
uchwa³ rady na kolanie. Projektowi PiS-owskiemu zarzucono brak terminu przeprowadzenia kontroli, okresu, który
bêdzie przedmiotem kontroli, a
w szczególnoœci podmiotu,
który ma byæ kontrolowany.
Domagano siê, aby przedmiotem kontroli nie by³ Wydzia³
Zasobów Lokalowych, czyli
urzêdnicy, ale zarz¹d dzielnicy, który podejmuje ostateczne decyzje po zapoznaniu siê
ze stanowiskiem komisji
mieszkaniowej i urzêdników.
Takie postawienie sprawy wywo³a³o wielogodzinne debaty i
polemiki. Kuluary szumia³y, ¿e
PiS chce siê oczyœciæ, zwalaj¹c winê za w³asne przekrêty
na Bogu ducha winnych realizatorów ich decyzji, czyli
urzêdników z Wydzia³u Zasobu Lokalowych. Oliwy do ognia
dola³ radny Jan Kisiel, który
omy³kowo stwierdzi³, i¿ komisja rewizyjna nie pracuje w
ustawowym 5-osobowym sk³adzie. Nie sprawdzaj¹c tego
faktu radni PiS, w tym przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej
Ryszard Kêdzierski (dziwne ¿e
przewodnicz¹cy komisji nie
pamiêta, czy jego zespó³ liczy
cztery czy piêæ osób) postano-

wili natychmiast uzupe³niæ
sk³ad komisji rewizyjnej. Kolejnym wybrañcem PiS zosta³
Kazimierz Mioduszewski,
ostatnio bohater wielu publikacji, bowiem ten radny ju¿ dwukrotnie w tej kadencji wystêpowa³ do dzielnicy o poprawê
warunków mieszkaniowych i
dwukrotnie z racji, i¿ nie spe³nia kryteriów, jego wniosek by³
odrzucany. Chc¹ wpuœciæ lisa,
aby kontrolowa³ kurnik - tak w
kuluarach rady komentowa³a
tê decyzjê opozycja. Mimo protestów radny Mioduszewski
zosta³ cz³onkiem komisji rewizyjnej. By³o to chyba jednak
pyrrusowe zwyciêstwo PiS, na
które poœwiêcono kolejne kwadranse obrad. Czas okaza³ siê
w tym przypadku sojusznikiem
opozycji, bowiem w trakcie
debat salê opuszczali kolejni
radni PiS. W rezultacie, gdy
prowadz¹cy obrady w sposób
przez niewielu mog¹cy uznaæ
za w pe³ni demokratyczny
przewodnicz¹cy Wachowicz
poddawa³ projekt o kontroli
pod g³osowanie, klub radnych
PiS nie dysponowa³ ju¿ na sali
wiêkszoœci¹. Za kontrol¹ g³osowa³o 10 radnych, tylu¿ samych by³o przeciw, w rezultacie ku ubolewaniu pozosta³ych
na sali radnych PiS uchwa³a
nie przesz³a. Na koniec obrad
po raz pierwszy na sesji zabra³
g³os burmistrz Marczewski i
powiedzia³, ¿e zarz¹d pracuje,
bo na siedmiu posiedzeniach
zarz¹du przyjêto 71 uchwa³.
Wyst¹pienie burmistrza trwa³o 1 minutê. Z powodu braku
interpelacji i zapytañ ze strony
opozycji sesjê czym prêdzej
DCh
zamkniêto.

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Instytucja finansowa poszukuje kandydatów na stanowisko:
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w Warszawie
Oferujemy: - pracê na umowê zlecenie,
- motywacyjny system wynagrodzeñ.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
tel. (022) 698 68 08 w godz.9-17, 697 08 08 20

Kankan w kajaku
W lipcu kajaki Avetkowego Klubu Kajakowego czci Jana
Paw³a II (AKK JPII), dzia³aj¹cego przy Fundacji AVE, przez
19 dni by³y na wodzie! To znak, ¿e klub dzia³a pe³n¹ par¹.
Wczoraj (1 sierpnia) mo¿na by³o zobaczyæ avetkowe kajaki
na warszawskim odcinku Wis³y. Realizowano specjalny
sp³yw dla uczczenia bohaterów Powstania Warszawskiego.
praœlu. Kiedy ma siê
tak¹ wiedzê, rzeka
inaczej „smakuje”.
Rzeka Supraœl dostarczy³a nam wielu
emocji. W górnym
biegu szerokoœæ koryta osi¹ga³a zaledwie 2, 3 metry! Trzeba siê by³o nieŸle nagimnastykowaæ,
¿eby sprawnie maNatomiast na pocz¹tku lipca newrowaæ kajakiem miêdzy
przez 7 dni ponad 20 osób po- trzcinami, szuwarami i zwaloznawa³o wielokulturowy œwiat nymi drzewami - mówi Ola
na granicy województwa mazo- Borycka, licealistka.
wieckiego i podlaskiego. Sp³yw
Janek Pe³czyñski, maturzyrzekami Supraœl, Narewka i
sta dodaje: Du¿e znaczenie
Narew wiód³ szlakiem prawoma dla mnie niepowtarzalna
s³awia i stanowi³ kontynuacjê
atmosfera sp³ywów AKK JPII,
ubieg³orocznej wakacyjnej wyo której decyduje fakt, i¿ w
prawy rowerowej „Oddech mowyprawach uczestnicz¹ i 10-,
dlitwy wieków” po podlaskich
i 20, i 70-latkowie. Na Podladrewnianych œwi¹tyniach prasiu najm³odszy uczestnik,
wos³awnych, unickich i rzymMaciek Konieczny, mia³ 11 lat,
skich. Uczestnicy odwiedzili
najstarsza, p. Maria, blisko 80!
imponuj¹ce cerkwie w Bia³ymW po³owie lipca ponad 20
stoku i Hajnówce, monaster w
osób
pop³ynê³o Bzur¹ szlakiem
Supraœlu oraz szereg uroczych
nadnarwiañskich wiejskich cer- Chopina (bo niedaleka ¯elazokiewek. Wziêli te¿ udzia³ w od- wa Wola, i Brochów), ¯o³nierzy
puœcie w Lewkowie Starym, a Wrzeœnia 1939 roku (s³ynna bina katolickiej Górze Krzy¿y w twa podczas kampanii wrzeŒwiêtej Wodzie zostawili swój œniowej) i O. Maksymiliana (niedaleki Niepokalanów). Wieczokrzy¿ z klubowym logo.
rem z 18 na 19 lipca kajakarze
Podlaski sp³yw stanowi³ nie
na antenie Radia Niepokalanów
tylko ciekawe doœwiadczenie
przez kilka godzin opowiadali o
turystyczne i edukacyjne. By³a
dzia³alnoœci AKK JPII.
to te¿ praktyczna realizacja
Natomiast 20 lipca dzieci i
ekumenicznego przes³ania encykliki „Ut Unum Sint” Jana Pa- m³odzie¿ wyruszyli w ramach
w³a II - wskazuje na duchowe wieloletniego projektu „Szlaprzes³anie wyprawy Wanda kiem JPII” na oddalon¹ blisko
Go³êbiowska, klubowy prze- 600 km od Warszawy rzekê
wodnik i ratownik. - Inaczej pa- Regê, wieñcz¹c¹ swój bieg w
trzy siê na otoczenie, kiedy zna Ba³tyku. Pokonali trasê - z
siê tajemnice przesz³oœci.
Przez pierwsze dwa dni p³ynêliœmy tras¹, który 500 lat temu
pokona³ krzy¿! Rzucili go na
wodê mnisi z Gródka, aby
wskaza³ im miejsce za³o¿enia
klasztoru. Zatrzyma³ siê po
przesz³o 30 km w obecnym Su-

pobyt na Redze Karola Wojty³y. Umieszczono na niej b³êdn¹
datê sp³ywu przysz³ego Papie¿a. Wyprawa „Reg¹ do Mrze¿yna” odby³a siê 30 lipca- 14
siepnia 1962, a nie - jak napisano na tablicy - w 1964 roku
(Wojty³a p³ywa³ do 10 sierpnia)” - mówi¹ cz³onkowie AKK
JPII. - „Na rok 1962 wskazuj¹
uczestnicy „Œrodowiska” Wojty³y, którzy wydali obszerny
zbiór wspomnieñ z turystycznych wypraw z „Wujkiem” zatytu³owany „Zapis Drogi” i z
którymi utrzymujemy kontakt.
Znajduje siê tam te¿ szczegó³owe kalendarium wypraw kajakowych, pieszych, rowerowych i górskich przysz³ego papie¿a. Ka¿da data zosta³a
zweryfikowana przez kilka
osób, które uczestniczy³y w
konkretnych imprezach. Z zamieszczonych tam informacji,
jak równie¿ z innych Ÿróde³
(m.in. Urzêdu Miejskiego w
S³upsku) wynika, ¿e w 1964
roku Wojty³a p³yn¹³ S³upi¹.
Szlak Regi by³ niezwykle
ró¿norodny - mówi Ania Ko³aziñska, gimnazjalistka. - Ka¿dy etap to prawdziwa przygoda. Pierwsze dni dostarczy³y
wielu emocji ze wzglêdu na
liczne przeszkody w wodzie:
zwalone drzewa, bystrza, ko³ki. Wielokrotnie trzeba by³o na
œrodku g³êbokiej rzeki wysiadaæ z kajaka i przechodziæ
przez œliskie, zwalone k³ody.
Kolejne etapy - to d³ugie jeziora zaporowe: P³oty i Gryfickie,
pozwalaj¹ce „odetchn¹æ” przestrzeni¹ - wspania³e miejsce
do wyciszenia, refleksji. Szkoda tylko, ¿e w wielu miejscach
pokonanie zapór i elektrowni
poch³ania bardzo wiele si³ i
czasu - nasza najd³u¿sza przenoska wynosi³a a¿ 450 m!.
Najwiêcej radoœci da³o jednak
kajakarzom wp³yniêcie na Morze Ba³tyckie. Dziêki specjalnemu pozwoleniu kapitana portu w
Mrze¿ynie (kajakom nie wolno

Ko³paki
do odbioru
Policjanci z Targówka poszukuj¹ w³aœcicieli ko³paków 96 sztuk
ko³paków do samochodów ró¿nych marek zabezpieczyli policjanci z Targówka w jednej z piwnic przy ul. Go³awickiej.
Teraz policja poszukuje w³aœcicieli aut, z których w ostatnim czasie
zginê³y ko³paki. Kradzie¿y dokonywano prawdopodobnie na terenie
Pragi Pó³noc, Targówka i Bia³o³êki.
Akcesoria pochodz¹ z nastêpuj¹cych marek aut: peugeot, volkswagnen, renault, opel, nissan, ford,
bmw, alfa romeo, audi, mercedes,
mazda, toyota i seat. W³aœciciele
samochodów, którym zginê³y te
czêœci proszeni s¹ o kontakt z sier¿.
Sebastianem Zawistowskim z Komisariatu Policji na Targówka pod
nr tel. 022 603-80-95

£obza do Mrze¿yna - któr¹ w
1962 roku przep³yn¹³ ze „Œrodowiskiem” biskup Karol Wojty³a. Wówczas na zakoñczenie
wyprawy odprawi³ mszê na
brzegu jeziora Resko w specjalnie wykopanym dole. W
ówczesnej sytuacji politycznej
ka¿da kajakowa msza Wojty³y
mia³a charakter konspiracyjny.
Kajakarze AKK JPII nie musieli siê ukrywaæ! W drodze
doskonalili umiejêtnoœci wodniackie i zdobywali odznaki
(sp³yw mia³ charakter obozu
sportowego), podziwiali przyrodê i zabytki, odwiedzali sanktuaria i rozwa¿ali s³owa Jana
Paw³a II. Dostrzegli te¿ rzecz,
któr¹ uda³o siê zainteresowaæ
zachodniopomorsk¹ prasê! W
P³otach przy zamku odnaleŸliœmy tablicê, upamiêtniaj¹c¹

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
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

wp³ywaæ na morza) przy asekuracji ratowników, uda³o siê - tak
jak grupie Karola Wojty³a w
1962 r. - „wyp³yn¹æ na g³êbiê”.
Oko³o po³udnia 27 lipca, ku zdziwieniu pla¿owiczów, fale przynios³y na brzeg... kilkanaœcie kajaków. Nie oby³o siê bez pami¹tkowych zdjêæ z niemal po³ow¹
wczasowiczów! P³ywanie po
morzu wcale nie jest ³atwe. Zrozumieliœmy to, kiedy wp³ywaliœmy na spienione ba³wany morskie. Na szczêœcie dobre instrukta¿ p. Wandy i - jak ufamy opieka Jana Paw³a uchroni³a
nas od wywrotki - w odró¿nieniu od sp³ywu Wojty³y sprzed lat.
Wtedy jedna z osad wyl¹dowa³a w morzu! - wyjaœnia Marta
Ferfet, licealistka.
Ale sp³ywy z AKK JPII to nie
tylko pokonywanie kolejnych
odcinków, zaliczanie tras, zwiedzanie. Marta dodaje: To, ¿e
p³ywamy pod znakiem Jana
Paw³a II nie oznacza, ¿e tylko
siê modlimy. Sp³ywom towarzyszy mnóstwo przygód. Tradycj¹
s¹ na przyk³ad podchody kajakowe czy specjalne zadania dla
nowych osób w klubie. Jednym
z warunków przyjêcia do AKK
JPII jest... odtañczenie kankana lub „Jeziora £abêdziego” w
kajaku! - œmieje siê Marta.
AKK JPII powsta³ na fali wydarzeñ po œmierci Papie¿a-Polaka w œrodowisku chórów Ave-

ci¹tka, Avetki, Ave Men, dzia³aj¹cych przy Fundacji AVE. W
chwili œmierci Papie¿a chcieliœmy, jak wielu wówczas, zrobiæ
coœ, co upamiêtni Jego ¯ycie i
przybli¿y nauczanie ludziom mówi¹ za³o¿yciele. - Klub kajakowy, stylem organizacji sp³ywów nawi¹zuj¹cy do tych, w
których bra³ udzia³ ksi¹dz, biskup i kardyna³ Wojty³a - to
chyba najwspanialszy ¿ywy
pomnik Papie¿a-Polaka. P³ywamy zarówno szlakami, które przemierzy³ osobiœcie Wojty³a, jak i innymi rzekami,
zw³aszcza po Mazowszu i Podlasiu. Zawsze jednak s¹ to
sp³ywy w duchu JPII - maj¹ce
na celu pog³êbianie radoœci,
wiêzi miêdzyludzkich, budowanie aktywnych, twórczych postaw, promowanie wartoœciowych form spêdzania wolnego
czasu, integrowanie pokoleñ,
zbli¿enie cz³owieka do przyrody i Boga, z modlitw¹, refleksj¹,
rozmowami na wa¿kie tematy...
Obecnie klub liczy ju¿ ponad
300 cz³onków z ca³ej Polski.
Ka¿dy mo¿e wzi¹æ udzia³ w
sp³ywach AKK JPII. Krótkie 1,
2 i 3-dniowe wyprawy na rzeki
Mazowsza i Podlasia w ramach realizowanych we wspó³pracy z Urzêdem Miasta Sto³ecznego Warszawy i Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa Mazowieckiego projektów
„Kajakowa Akademia Historyczna I i III wieku” oraz „Nasze-europejskie Mazowsze”
potrwaj¹ do 15 X. Odbêd¹ siê
tak¿e 3 sp³ywy integracyjne z
udzia³em osób niepe³nosprawnych ph. „Razem wyp³yñmy na
g³êbiê” wg autorskiego programu opracowanego przez studentkê rewalidacji UKSW
Agnieszkê Nizio. Ale Klub to
tak¿e podnoszenie umiejêtnoœci i bezpieczeñstwo na wodzie. Jeszcze mo¿na do³¹czyæ
do organizowanego w sierpniu
i wrzeœniu kursu m³odszych ratowników WOPR ph. „Daj Siebie Innym”. Szczegó³y:
www.akkjp2.alleluja.pl,
0-600-495-790.
Bart³omiej W³odkowski
P.S. Cz³onkowie AKK JPII
serdecznie dziêkuj¹:
P. Janowi Rydzowi, Dyrektorowi zak³adu ELWA w Belsku Podlaskim za okazan¹
pomoc podczas awarii przyczepy do przewozu kajaków;
PP. Bienias, Janiec, W³och
oraz Dyrekcji OPS-Bia³o³êka za
wsparcie inicjatyw klubowych;
Policji z Gryfic za pomoc w
„ujarzmieniu” miejscowej m³odzie¿y, utrudniaj¹cej bezpieczne przep³yniêcie przez miasto.
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PARKIETY
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pawilon nr 8

Ho³d powstañcom
warszawskim
dokoñczenie ze str. 1

którzy kontynuowali walkê
m.in. w Kampinosie.
Uczestnicy Mszy œw. w koœciele bródnowskim modlili siê
za setki ¿o³nierzy poleg³ych w
boju oraz tych, którzy po 15
wrzeœnia zginêli z r¹k NKWD.
Przy pomniku Armii Krajowej
w Alei G³ównej Cmentarza Bródnowskiego, w kwaterze 22A,
odby³ siê apel poleg³ych. Z powodu licznych w tym dniu obchodów, nie uda³o siê skutecznie zaprosiæ orkiestry wojskowej; tradycyjne werble musia³o zast¹piæ
bicie serc uczestników.
Pomnik ozdobi³y liczne wieñce, z³o¿one przez przedstawicieli w³adz Pragi Pó³noc, Pragi
Po³udnie i Targówka. Pragê
Pó³noc reprezentowali m.in.:
burmistrz Artur Marczewski i
przewodnicz¹cy rady Jacek
Wachowicz, Targówek - wice-

BIURO
PORAD PRAWNYCH
oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

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

burmistrz Robert Radzik. Wieniec od Towarzystwa Przyjació³
Pragi z³o¿y³ prezes Mieczys³aw
Wojdyga, od PO na Targówku
- Zbigniew Poczesny a tak¿e
Bogdan Soporowski, syn
¿o³nierza Powstania Warszawskiego. W licznym gronie kombatantów nie zabrak³o p³k. Czes³awa Lewandowskiego, przewodnicz¹cego Spo³ecznej
Rady Kombatanckiej przy
Urzêdzie Pragi Pó³noc oraz Tadeusza Szurka, ¿o³nierza Armii
Krajowej, twórcy pomnika Reduty Bródnowskiej.
Rangi uroczystoœci nie
umniejsza fakt, ¿e og³oszono
przybycie kilku dostojnych,
zapewne zaproszonych lecz
nieobecnych osób z lokalnych
w³adz i tytu³ów prasowych.
Wielkodusznie wybaczamy
b³¹d w drug¹ stronê - pominiêcie naszej redakcji. Wierzymy, ¿e to tylko niedopatrzenie,
a nie brak orientacji co do praskiego rynku prasowego,
b¹dŸ presja polityczna...
O kolejnych uroczystoœciach, zwi¹zanych z rocznic¹
Powstania Warszawskiego,
odbywaj¹cych siê po oddaniu
do druku niniejszego wydania
NGP, napiszemy w nastêpnych numerach.
K.

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

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH
ul. Szymanowskiego 8, tel. 022 619-19-16, 601-360-110
UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY
MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

Bli¿ej w³asnoœci
dokoñczenie ze str. 1

reprywatyzacji gruntów warszawskich i prowadzi³em w
imieniu moich s¹siadów akcje protestacyjne przeciwko
bezradnoœci radnych oraz
bezczelnemu nic nie robieniu
urzêdników miejskich. Sk³adam równie¿ podziêkowanie
za aktywne wspó³dzia³anie w
tych nierównych bojach tym
, którzy przyczynili siê do
tego sukcesu. Pani Hani z
Targówka dziêkujê za jej
optymizm. Pani Marzenie z
Siekierek dziêkujê za pomys³y nowych akcji, panu Stanis³awowi z Woli za przygotowanie rozwi¹zañ prawnych
i panu Aleksandrowi z ¯oliborza za to, ¿e dzieli³ siê z
nami swoj¹ olbrzymi¹ wiedz¹
na temat prawa dotycz¹cego
nieruchomoœci oraz wszystkim pozosta³ym uczestnikom
protestów, spotkañ, narad
oraz tym, którzy roznosili listy i ulotki”

22 lipca, z inicjatywy Ryszarda Billa, przed Sejmem
zebrali siê, ubrani na czarno,
warszawiacy. By³ to kolejny
protest przeciw wydanemu 60
lat temu dekretowi Bieruta,
który odebra³ ziemiê ok. 20 tysi¹com mieszkañców. Tylko 2
tysi¹ce z nich odzyska³o
grunt, 10 tysiêcy wniosków o
zwrot czeka w urzêdach na
rozpatrzenie. W pikiecie wzi¹³
udzia³ b. prezydent Warszawy

Marcin Œwiêcicki. Do protestuj¹cych nie wyszed³ ¿aden z
parlamentarzystów.
Ryszard Bill przypomina, ¿e
w ka¿d¹ œrodê od godz. 18.00
do 20.00 mo¿na uzyskaæ poradê w Biurze Bezp³atnej Pomocy Prawnej dla Mieszkañców, w lokalu przy ul. Marsza³kowskiej 77/79 na VI piêtrze,
w pomieszczeniu Partii Demokratycznej demokraci.
K.

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
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Porozumienie wyborcze zawarte pomiêdzy:
Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracj¹ Polsk¹, Uni¹ Pracy
oraz Parti¹ Demokratyczn¹ w sprawie wspólnego startu w wyborach
samorz¹dowych 2006 na terenie Dzielnicy Praga Pó³noc
Przed nami najwa¿niejsze wydarzenie polityczne 2006 r., jakim bêd¹ wybory samorz¹dowe. Warszawiacy zadecyduj¹ w nich kto w najbli¿szych latach bêdzie sprawowa³
w³adzê w Mieœcie i w naszej Dzielnicy.
Przez ostatnie cztery lata miasto Warszawa i jego Dzielnica Praga Pó³noc znajdowa³y
siê pod rz¹dami Prawa i Sprawiedliwoœci. Rz¹dy te doprowadzi³y do kompletnego parali¿u rozwoju stolicy, rozk³adu sto³ecznego samorz¹du i ca³kowitego zaw³aszczenia miasta przez PiS-owskich urzêdników. Na Pradze Pó³noc nabra³o to wrêcz charakteru patologicznego, o czym œwiadcz¹ liczne i g³oœne afery, których g³ównymi bohaterami byli i s¹
dzia³acze Prawa i Sprawiedliwoœci z poprzednim burmistrzem na czele.
W obliczu zagro¿enia, jakim jest kontynuacja destrukcyjnej polityki PiS-u na terenie
naszej Dzielnicy, wy¿ej wymienione ugrupowania, którym bliskie s¹ sprawy Pragi i jej
mieszkañców, postanawiaj¹ zawrzeæ porozumienie wyborcze w celu wspólnego startu w
wyborach samorz¹dowych 2006 na terenie Dzielnicy oraz wy³onienia w ich wyniku nowych, kompetentnych w³adz Pragi Pó³noc.
Warszawa, 25 lipca 2006

Razem mo¿emy wiêcej
Rozmowa z Sebastianem Wierzbickim - przewodnicz¹cym SLD na Pradze Pó³noc
25 lipca podpisane zosta³o porozumienie wyborcze
pomiêdzy Sojuszem Lewicy
Demokratycznej, Socjaldemokracj¹ Polsk¹, Uni¹ Pracy oraz Parti¹ Demokratyczn¹ w sprawie wspólnego startu w wyborach samorz¹dowych 2006 na terenie
Dzielnicy Praga Pó³noc. Jak
do tego dosz³o?
Pomys³ utworzenia szerokiego centrolewicowego porozumienia wyborczego pojawi³
siê jako odpowiedŸ na totaln¹,
brutaln¹ próbê zaw³aszczenia
pañstwa przez rz¹dz¹c¹ koalicjê PiS, LPR i Samoobrony.
Obserwowaæ to mo¿na na ka¿dym szczeblu, zarówno krajowym, jak i lokalnym - warszawskim. Politycy PiS i ich koalicjanci niejednokrotnie pokazali, ¿e wbrew swoim obietnicom
i has³om wyborczym, nie cofn¹
siê przed ¿adnym nadu¿yciem
w celu zaspokojenia swoich
prywatnych interesów. Najlepszym tego przyk³adem s¹ liczne afery w samorz¹dzie pó³nocnopraskim, których g³ównymi bohaterami byli i s¹ radni i urzêdnicy Prawa i Sprawiedliwoœci, z poprzednimi burmistrzami na czele.
Nasze porozumienie tworz¹
partie, które nie godz¹ siê na
taki sposób uprawiania polityki, które nie godz¹ siê na ³amanie prawa i nadu¿ycia pope³niane przez samorz¹dowców PiS
i ich koalicjantów. Chcemy, aby
o Pradze nie pisano w kontekœcie afer, ale jako o dzielnicy
wspania³ych mo¿liwoœci i per-
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Sebastian Wierzbicki,
lat 29, absolwent socjologii
na Uniwersytecie Warszawskim.
Pe³ni³ funkcjê asystenta
pos³a na Sejm RP, nastêpnie by³ asystentem dyrektora Zarz¹du Dzielnicy Praga
Pó³noc. W latach 20042005 radca ministra w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Szef Mazowieckiego Sztabu Wyborczego W³odzimierza Cimoszewicza w ubieg³orocznych wyborach prezydenckich. Obecnie mened¿er
w prywatnej firmie. Przewodnicz¹cy SLD na Pradze Pó³noc,
cz³onek w³adz warszawskich i mazowieckich Sojuszu.
spektyw, bêd¹cej swoist¹ wizytówk¹ Warszawy.
Kto znajdzie siê na wspólnych listach SLD, SDPL, UP
i PD?
Nasi kandydaci w wyborach samorz¹dowych to
przede wszystkim ludzie
uczciwi. Nie bêd¹ to tylko
cz³onkowie naszych formacji,
ale równie¿ ich sympatycy i
ludzie nie zajmuj¹cy siê na co
dzieñ polityk¹, ale bêd¹cy autorytetami i ciesz¹cy siê powa¿aniem wœród mieszkañców
Pragi. Na wspólnej liœcie
znajd¹ siê przedstawiciele
ró¿nych zawodów i œrodowisk
- obok doœwiadczonych samorz¹dowców zobacz¹ Pañstwo,
na przyk³ad, coraz lepiej wykszta³conych i aktywnych m³odych mieszkañców naszej
dzielnicy. Wszyscy oni bêd¹
merytorycznie przygotowani
do pe³nienia funkcji w samorz¹dzie i nastawieni na s³u¿enie mieszkañcom Pragi, a nie
na zaspokajanie w³asnych interesów. Tym ludziom pra¿anie bêd¹ mogli œmia³o zaufaæ
- nie tylko w dniu wyborów.
Porozumienie podpisane
zosta³o przez przedstawicieli partii politycznych. Czy
ograniczyliœcie siê tylko do
nich i na tym zakoñczyliœcie
budowê koalicji?

Podpisanie porozumienia to
tak naprawdê pocz¹tek budowy szerokiego frontu na rzecz
Pragi. Choæ nie bezpoœrednio
jako sygnatariusze porozumienia, jednak s¹ z nami przedstawiciele zwi¹zków zawodowych,
licznych organizacji spo³ecznych od lat dzia³aj¹cych na Pradze i nios¹cych ró¿norodn¹ pomoc jej mieszkañcom, przedstawiciele œrodowisk artystycznych i wielu innych wspania³ych
ludzi, których nie sposób tu
wszystkich wymieniæ. Nie ograniczamy siê jednak tylko do
nich - jesteœmy otwarci na
wszystkich, którym bliskie s¹
nasze pogl¹dy, którym le¿y na
sercu rozwój tej dzielnicy i dobro jej mieszkañców. Czekamy
na osoby i organizacje, które
chc¹ nas wesprzeæ w walce z
nieuczciwoœci¹ w samorz¹dzie
i polityce. Razem mo¿emy zrobiæ dla Pragi wiêcej.
Uda siê Wam?
Zrobimy wszystko, aby siê
uda³o, gdy¿ w przeciwnym razie
nast¹pi dalszy rozk³ad warszawskiego samorz¹du i pog³êbi siê
chaos w mieœcie. A na to Warszawy ju¿ nie staæ. Tak samo jak
nie staæ jej na prezydenta z Gorzowa. Wierzê, ¿e mieszkañcy
Pragi to zrozumiej¹ i w wyborach
samorz¹dowych w listopadzie
obdarz¹ nas swoim zaufaniem.
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OPS dla m³odzie¿y
Do sierpnia 2007 roku w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
Dzielnicy Targówek realizowany bêdzie projekt pn. M³odzie¿owa Akademia Umiejêtnoœci. Ma on na celu przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu m³odzie¿y trudnej, pochodz¹cej ze œrodowisk zagro¿onych dysfunkcj¹ spo³eczn¹ na terenie Targówka, stworzenie m³odym ludziom
mo¿liwoœci nabycia umiejêtnoœci i kwalifikacji, które w
przysz³oœci pomog¹ im w wyborze w³asnej œcie¿ki zawodowej i w wejœciu na rynek pracy.
W projekcie weŸmie udzia³ niu jej do systemu szkolnego,
45 osób z Targówka - m³o- pomog¹ te¿ w zdobyciu zawodzie¿ w wieku 15 - 24 lata, któ- du i usamodzielnieniu siê.
ra pochodzi ze œrodowisk ubo- Maj¹ zapobiegaæ dysfunkcjom
gich i zagro¿onych dysfunkcj¹ spo³ecznym wœród ludzi m³ospo³eczn¹ lub wychowuje siê dych, takim jak alkoholizm,
w placówkach opiekuñczo- narkomania, przestêpczoœæ.
wychowawczych i rodzinach Dla pokonania barier psychozastêpczych.
logicznych i barier w komuniProwadzone w trakcie reali- kowaniu siê z innymi ludŸmi
zacji projektu warsztaty eduka- prowadzone bêd¹ warsztaty
cyjno-wychowawcze na rzecz psychospo³eczne, które maj¹
tej m³odzie¿y s³u¿¹ przywróce- pomóc w odzyskaniu poczucia
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w³asnej wartoœci, wiary we
w³asne si³y oraz nabyciu
umiejêtnoœci, niezbêdnych do
radzenia sobie z problemami
w kontaktach miêdzyludzkich
i rozwi¹zywania sytuacji konfliktowych. Dla m³odzie¿y
szkolnej zorganizowane bêd¹
warsztaty planowania kariery
zawodowej oraz dzia³ania,
wspieraj¹ce wolontariat w zakresie przysz³ej integracji z
rynkiem pracy i okreœlenia w³asnej drogi zawodowej. M³odzie¿ starsza uczestniczyæ
bêdzie w warsztatach psychospo³ecznych, grupach wsparcia. G³ówny nacisk po³o¿ony
zostanie na przezwyciê¿anie
barier zawodowych. Eliminowaniu ograniczeñ, zwi¹zanych
z brakiem kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych s³u¿yæ
bêd¹ warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo i
szkolenia zawodowe oraz
praktyki wolontariackie.
Projekt jest finansowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Dzia³ania merytoryczne
projektu bêd¹ siê odbywaæ w
lokalu przy ul. Majowej 5 na
parterze. Szczegó³owych informacji udziela Tomasz Jakóbczak w Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej Targówek, ul.
Chodecka 2, tel. 675-28-10.
K.

Tesco dla szkó³
Du¿e, barwne tablice przed
wejœciem i wewn¹trz supermarketu przy Stalowej 60/66
zachêcaj¹ do udzia³u w akcji
„Tesco dla szkó³”. Do 13 wrzeœnia ka¿dy klient Tesco otrzyma podczas zakupów punkty,
które bêdzie móg³ przyznaæ
swojej ulubionej szkole. Ka¿da wydana w tym sklepie z³otówka to 1 punkt dla szko³y.
Aby zag³osowaæ na wybran¹
placówkê, nale¿y wpisaæ jej
nazwê na specjalnym kuponie
konkursowym, dostêpnym we
wszystkich kasach, a nastêpnie wrzuciæ go do urny w pobli¿u punktu obs³ugi klienta.
W tegorocznej, pi¹tej ju¿
akcji, po podliczeniu punktów,
szko³y bêd¹ mog³y same zdecydowaæ o iloœci i rodzaju
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otrzymanej nagrody. Dotychczas Tesco nagrodzi³o prawie
500 szkó³ w ca³ej Polsce; 140
placówek otrzyma³o pracownie komputerowe i multimedialne, a pozosta³e - sprzêt dydaktyczny i sportowy.
W Warszawie najwiêksz¹
aktywnoœæ konkursow¹ wykazali dotychczas klienci Tesco
na Ursynowie.
Co zrobiæ, by w pi¹tej edycji konkursu klienci Tesco na
Stalowej nie byli od nich gorsi?Do zbierania punktów warto zmotywowaæ nauczycieli,
uczniów, rodziców i najbli¿sze
otoczenie. To od nich bêdzie
zale¿eæ, jak wiele punktów
zdobêdzie szko³a.
Aby zag³osowaæ na wybran¹ szko³ê, nale¿y poprawnie i czytelnie wype³niæ rubryki na kuponie; kupon wrzuciæ
do urny, oznaczonej logo” Tesco dla szkó³”. Mo¿na wrzuciæ dowoln¹ iloœæ kuponów. O
nagrodach, jakie mog¹ otrzymaæ szko³y, napiszemy w nastêpnym numerze. Szczegó³owe zasady akcji opisane
zosta³y w regulaminie, dostêpnym w sklepie Tesco.
Drugi konkurs przeznaczony jest dla uczniów. Tesco zachêca ich, by zaproponowali
imiê dla ch³opca, który jest
symbolem akcji (p. obok). Po-

mys³ nale¿y umieœciæ na specjalnej, opatrzonej logo, zak³adce do ksi¹¿ki i wrzuciæ j¹
do tej samej urny, co kupony
z punktami, równie¿ do 13
wrzeœnia. Nagrod¹ w tym konkursie jest nowoczesny odtwarzacz MP3.
Regulamin obu konkursów
dostêpny jest na stronie
www.tesco.pl.
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Czytelnicy pytaj¹,
burmistrz odpowiada
Pomy³ka, któr¹ prostujemy obok, wywo³a³a lawinê maili
od mieszkañców wschodniej czêœci Bia³o³êki. Dlatego
zwróciliœmy siê do burmistrza, Jerzego Smoczyñskiego, z
proœb¹ o odpowiedŸ na pytania.
Jaki jest plan inwestycji w
Zreszt¹, moim zdaniem, nie
zakresie budowy ¿³obków, wyczerpuje to potrzeb zielonej
przedszkoli, szkó³, chodni- Bia³o³êki. Bior¹c pod uwagê
ków i instalacji kamer z fo- iloœæ wydanych zezwoleñ na
toradarami w okolicach budowê w tamtym rejonie Ostródzkiej i Skarbka z Gór, zarówno domów jednorodzinbo zbyt du¿a prêdkoœæ sa- nych, jak i osiedli - osobiœcie
mochodów w tej okolicy to uwa¿am, ¿e powinny powstaæ
standard?
tam jeszcze co najmniej 4
Œwiadomoœæ braku wystar- szko³y podstawowe
czaj¹cej liczby przedszkoli i
- w pobli¿u osiedla Agromaszkó³ w tamtej czêœci Bia³o³êki na, przy ul. G³êbockiej oraz
mieliœmy od dawna, ale ju¿ kolejne przy ul. Ostródzkiej, ul.
jakiœ czas temu na ³amach No- Ruskowy Bród i Szamocin. Dla
wej Gazety Praskiej mówi³em, tych trzech ostatnich szkó³
¿e te inwestycje blokowa³o Biu- mamy dzia³ki, natomiast dla
ro Edukacji urzêdu miasta. ewentualnej szko³y w pobli¿u
Jeszcze jako samodzielna gmi- Agromana s¹dzê, ¿e mo¿na by
na planowaliœmy, ¿e na 14 hek- wymieniæ siê z koœcio³em. Dietarach przy Ostródzkiej po- cezja Warszawsko-Praska ma
wstanie centrum zielonej Bia- grunty w pobli¿u dawnej sie³o³êki. W jego ramach mia³a dziby PGR Lewandów, a jest
byæ zbudowane gimnazjum, zainteresowana naszymi dziaprzedszkole, szko³a podstawo- ³kami na ¯eraniu Wschodnim,
wa, ¿³obek i dom kultury z ba- gdzie chce zbudowaæ parafiê.
senem. Zosta³o to zapisane w Taka wymiana by³aby korzystmiejscowym planie zagospoda- na dla obu stron.
rowania przestrzennego. Gdy
Jeœli chodzi o ¿³obek, to jezmieni³ siê ustrój Warszawy i ¿eli siê uda wprowadziæ do bustraciliœmy samodzielnoœæ, d¿etu jego budowê w tym reokaza³o siê, ¿e Biuro Edukacji jonie, to na jego powstanie pouwa¿a, ¿e mo¿na z tym jesz- trzeba dwa lata, bior¹c pod
cze poczekaæ, poniewa¿ we- uwagê koniecznoœæ zrobienia
d³ug nich s¹ wa¿niejsze inwe- projektu i przeprowadzenia
stycje. My uwa¿amy, ¿e gimna- wszelkich uzgodnieñ, wymazjum i przedszkole w rejonie ul. ganych procedur. Dlatego na
Ostródzkiej jest niezbêdne. wrzeœniowej sesji chcemy wyTermin rozpoczêcia budowy st¹piæ do Rady Warszawy z
zwi¹zany jest z wyrokiem s¹du, propozycj¹, ¿eby miasto wyktóry musi uznaæ zasiedzenie st¹pi³o do Sejmu z inicjatyw¹
Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa ustawodawcz¹ zwiêkszenia
na tym terenie.
dop³at do prywatnych przedChodzi o to, ¿e na tamtym szkoli i ¿³obków. Przecie¿ nieterenie od wojny grunty by³y koniecznie trzeba to wszystko
uprawiane przez PGR, czyli budowaæ z pieniêdzy podatniobecnie - Agencjê Roln¹ Skar- ków, a potem, gdy minie wy¿
bu Pañstwa. Nie by³o prywat- demograficzny, zastanawiaæ
nych w³aœcicieli, nie by³o ¿ad- siê, jak te obiekty zagospodanych roszczeñ. Agencja zaofe- rowaæ. Ponadto, osób prywatrowa³a nam tê ziemiê za dar- nych, podejmuj¹cych takie
mo, pod warunkiem, ¿e bêdzie przedsiêwziêcie, nie dotycz¹
wykorzystana wy³¹cznie pod wszelkie wspomniane procebudowê dróg i inwestycji dury, wiêc wszystko dzieje siê
oœwiatowo-kulturalnych. Po to szybciej. A przecie¿ o to nam
jednak, ¿ebyœmy tê ziemiê chodzi. Planujemy jednak, ¿e
mogli przej¹æ, niezbêdny jest w miarê mo¿liwoœci finansoakt notarialny, a do tego z ko- wych powstan¹ obok szkó³
lei - s¹downe przypisanie tej podstawowych przedszkola
ziemi do Agencji Rolnej Skar- publiczne w rejonie Bia³o³êki
bu Pañstwa. Wed³ug mojej Dworskiej ul. Æmielowskiej na
wiedzy, wyrok powinien za- Tarchominie, ul. Kobia³ki, ul.
paœæ oko³o 15 wrzeœnia.
G³êbockiej i ul. Ruskowy Bród.
Sprawa chodników. W tym
Budowa przedszkola trwa
oko³o 12 miesiêcy i kosztuje roku uda³o siê pozyskaæ dodat11,2 mln z³. Jest ju¿ gotowy kowe œrodki na ten cel. Wbrew
projekt (wizualizacjê zamiesz- pozorom, koszt jest znaczny czamy w materiale „Odkryta, 200-300 z³ za metr bie¿¹cy, w
nie Ostródzka” przyp. red.). zale¿noœci m.in. od rodzaju „wyPieni¹dze na ten cel mamy koñczenia”, czyli krawê¿ników.
zarezerwowane w Wieloletnim Jeszcze w tym roku wykonamy
Planie Inwestycyjnym. Jedno- ok. 2 km chodnika, zreszt¹ naczeœnie bêdzie tam budowane le¿¹cego do Zarz¹du Dróg Miejgimnazjum. Przewidywany skich, na ul. G³êbockiej (od kokoszt oko³o 16 mln z³, czas re- œcio³a do Trasy Toruñskiej), przy
alizacji oko³o 2 lat. Projektuje- Bia³o³êckiej - 2 km (od Trasy Tomy te¿ radykaln¹ przebudowê ruñskiej do szko³y przy Juranszko³y nr 112 przy Berensona. da ze Spychowa) i uzupe³nimy
Jeœli nadal bêdê burmistrzem, chodnik na ulicach: Mochtyñto przewidujemy nastêpuj¹cy ska, Ostródzka i Kobia³ka,
scenariusz: jeszcze w tym roku ³¹cznie oko³o 3 km na odcinrozpocznie siê budowa gimna- kach, gdzie pozyskamy teren
zjum. Gdy tylko powstanie, pod te inwestycje.
przenosimy tymczasowo SP
Kamery z fotoradarem. Przy112 do jego pomieszczeñ. znam, ¿e nie wystêpowaliœmy
(zmieszcz¹ siê tam uczniowie o to w tamtym rejonie. Chceobu szkó³). Wyburzamy szko³¹ my tam zrobiæ ronda: przy
podstawow¹, bo jest to szko³a skrzy¿owaniu Berensona/
kontenerowa i bardzo daleka Ostródzka i Zdziarska/Ostródzod potrzeb, i w ci¹gu pó³tora ka. To znacznie spowalnia
roku w jej miejscu stawiamy ruch. Póki co, trwaj¹ negocjanow¹. W tym momencie dzie- cje z w³aœcicielami gruntów,
ci wracaj¹ z Ostródzkiej.
które w tym celu nale¿a³oby
S¹dzê, ¿e do tego bêdzie- wykupiæ. Nie ma mo¿liwoœci
my w stanie przekonaæ ka¿d¹ po³o¿enia tam „policjantów”, bo
w³adzê, niezale¿nie, kto bê- na drogach, którymi porusza
dzie prezydentem Warszawy. siê komunikacja miejska jest to
Jeœli tak siê zdarzy, ¿e nadal zabronione, pod rygorem wybêdê burmistrzem, to przy tej cofania autobusów. Najlepsi
koncepcji bêdê siê upieraæ.
byliby ¿ywi policjanci...

O kamery z fotoradarem wyst¹piliœmy tylko w okolicach
Kowalczyka i skrzy¿owania
Obrazkowa/Myœliborska. Aby
taki monitoring mia³ sens, musi
byæ po³¹czony z Centrum Zarz¹dzania Miastem. Tylko w tym
rejonie Tarchomina jest niezbêdne do tego okablowanie.
Czy w³adze dzielnicy
przedstawi¹ plany zagospodarowania przestrzennego
dla Bia³o³êki?
Plany zagospodarowania
by³y wykonane w wiêkszoœci w
poprzedniej kadencji. Ka¿dy z
nich by³ og³aszany i wyk³adany dla mieszkañców, którzy
mogli zg³aszaæ uwagi. Obecnie
nie mamy uprawnieñ planistycznych; z regu³y nawet nie
s¹ z nami konsultowane. Czasem, po starej znajomoœci, dowiadujemy siê tylko, jakie s¹
zamierzenia. W trakcie opracowania jest teraz plan obszaru
za rzek¹ D³ug¹ w kierunku ul.
Zdziarskiej na odcinku ok. 1
km. W okolicach Skarbka z Gór
(bo rozumiem, ¿e Czytelnik tam
mieszka) istnieje plan od Toruñskiej do ul. Kobia³ka miêdzy
Orneck¹ a ul. Ruskowy Bród.
Czy w³adze dzielnicy
przedstawi¹ plan wykorzystania i wystêpowania o
œrodki z Unii Europejskiej?
O œrodki z Unii wystêpuje
gmina, a taki status ma obecnie m.st. Warszawa. Mo¿emy
w tym zakresie jedynie wspó³pracowaæ. G³ówne œrodki, jakie obecnie miasto otrzymuje,
przeznaczone s¹ na drogi,
metro i modernizacjê oczyszczalni „Czajka”.
Czy w³adze dzielnicy przestawi¹ plany promocyjne dla
inwestorów w zakresie inwestycji w nowoczesne technologie?
Nie przedstawimy. Nie tylko
nie jest to nasze zadanie, ale
nawet przez pewien okres
obowi¹zywa³ zakaz. Teraz
wprawdzie ju¿ go nie ma, ale
od tego jest Biuro Promocji
Miasta. Rozmawiam z inwestorami, pomagam, w czym
mogê, ale robiê to tylko na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
Dlaczego tak nieudolnie
dzia³a okienko z dowodami,
prawem jazdy, dokumentami
samochodu?
Kiedyœ takich kolejek nie
by³o. Moim zdaniem, jest zbyt
ma³o urzêdników. I to nie tych
bezpoœrednio w okienku, ale
tych, którzy te dokumenty przygotowuj¹. Nie mam na to wp³ywu, bo podobnie jak pracownicy delegatur (architektury, geodezji, nieruchomoœci) s¹ oni
zatrudniani przez urz¹d miasta.
Pracownicy Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców podlegaj¹ dyrektorowi Biura Administracji i
Spraw Obywatelskich. W ci¹gu ostatniego pó³ roku odesz³y
dwie osoby - jedn¹ „po¿yczy³”
na dwa miesi¹ce urz¹d na Bemowie (i do tej pory nie odda³),
a druga przesz³a na emeryturê. Mam obiecane przywrócenie tych dwóch etatów.
Przypomnê, ¿e na pocz¹tku
mijaj¹cej kadencji by³o polecenie „odchudzenia” administracji w ramach taniego miasta.
Jest taniej, ale czas mieszkañców staje siê dro¿szy. Wczoraj rozmawia³em na ten temat
w p.o. prezydenta K. Marcinkiewiczem. Obieca³ rozwa¿yæ
mo¿liwoœæ zwiêkszenia liczby
etatów w delegaturach, pod
warunkiem, ¿e wezmê na siebie odpowiedzialnoœæ za te
zwiêkszenie. Zgodzi³em siê,
bo tylko to mo¿e poprawiæ obs³ugê naszych mieszkañców.
Notowa³a Ewa Tucholska
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Odkryta nie Ostródzka
W tekœcie „Rodzice odetchn¹” dosz³o do klasycznej
pomy³ki, wynikaj¹cej ze œwiadomoœci potrzeb. W rozmowie
z burmistrzem Semetkowskim,
tak wiele nacisku po³o¿one
by³o na potrzeby wschodniej
czêœci Bia³o³êki, ¿e przekszta³ci³o siê to w gotowe inwestycje, na co s³usznie zwrócili
uwagê mieszkañcy.
W tym roku oddane zostanie
do u¿ytku przedszkole dla 200
dzieci na Odkrytej. Gotowy jest
projekt przedszkola na Ostródzkiej, te¿ dla 200 dzieci. Obok zamieszczamy jego wizualizacjê. Realny jednak termin oddania go do u¿ytku jest w przysz³ym roku.
Niestety, sama œwiadomoœæ
wielkich potrzeb w tamtym rejonie, która poci¹gnê³a za
sob¹ tê pomy³kê, nie jest w
stanie przyspieszyæ budowy.

Dokuczliwy s³up
Nasz Czytelnik napisa³:
Chcia³bym zg³osiæ dwie
sprawy, które mog¹ zaciekawiæ Gazetê.
Pierwsza jest ma³o wa¿na,
jednak ³atwa do naprawienia.
Przy ulicy Barei, od strony
Odkrytej, stoi w dalszym ci¹gu znak „droga bez przejazdu” (œlepa). Znak ten jest od
dawna nieaktualny, gdy¿ od
momentu przed³u¿enia Œwiatowida poza pêtlê autobusow¹, ulica Barei nie jest ju¿
œlepa.
Drugi problem jest du¿o
powa¿niejszy. Na ulicy Odkrytej, przy wspomnianej Barei,
p³ot pewnej posesji wcina siê
naro¿nikiem w chodnik zwê¿aj¹c go do ok. 0,5 metra. W
najwê¿szym miejscu stoi
drewniany s³up telekomunikacyjny, który prawie ca³kowicie
blokuje chodnik. Stwarza to
ogromne niebezpieczeñstwo,

gdy¿ ludzie schodz¹ z chodnika na ulicê wprost pod jad¹ce samochody. Nagminne
jest te¿ zje¿d¿anie w tym miejscu na ulicê wózkami dzieciêcymi. Czêsto mieszkañcy s¹
tu œwiadkami niebezpiecznych sytuacji bliskiej wypadku. Rok temu sam by³em tu
œwiadkiem st³uczki, w której
uczestniczy³y 3 samochody.
Nie wiem, czy s³up jest jeszcze wykorzystywany, jednak
nawet jeœli, to myœlê, ¿e mo¿na go zdemontowaæ i kabel
puœciæ bezpoœrednio, gdy¿
jest to s³up naro¿ny (uk³ad
kabli pod k¹tem prostym), z
niego kabel idzie tylko do jednego budynku.
Mo¿e Gazeta by³aby w stanie sprawê nag³oœniæ, gdy¿
Urz¹d by³ o tym wielokrotnie
informowany i sytuacja siê nie
zmienia.
Uda³o siê. Oto reakcja:

W odpowiedzi na zg³oszone problemy dot. ulicy Odkrytej przy ul. Barei , Wydzia³ Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy uprzejmie
informuje, co nastêpuje:
-znak drogowy œlepa ulica
dot. ul. Barei zosta³ usuniêty,
-o usuniêcie koliduj¹cego z
ruchem pieszych drewnianego s³upa telekomunikacyjnego na ul. Odkrytej 58 wyst¹piliœmy do TPSA. Zgodnie z uzyskan¹ deklaracj¹ informujemy,
¿e w ci¹gu miesi¹ca zostanie
on przestawiony, a docelowa
likwidacja drewnianych s³upów na ww. ulicy nast¹pi po
opracowaniu projektu w przysz³ym roku,
-w celu poszerzenia chodnika konieczne jest uregulowanie spraw terenowo-prawnych.
W lipcu br. zawarto ugodê
z mieszkañcem i przyst¹piono do geodezyjnego wydzielenia dzia³ki pod chodnik.
W imieniu mieszkañców dziêkujemy.
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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, korepetycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), dermatoskopia, profilaktyczne badanie znamion,
laryngolog, psychiatra, psycholog, akupunktura laserem,
internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
drzwi 5%
CENY PRODUCENTA

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

MAR-MET

Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41
0600-925-147

HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
PRANIE dywanów, wyk³adzin, tapicerki i samochodowej. Schniêcie 4h. Dojazd 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. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kodeksu Postêpowania
Administracyjnego
Prezydent m. st. Warszawy
Zawiadamia o wydanej decyzji nr 470/2006 z dnia
14.07.2006r na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy Dzielnicy-Bia³o³êka Wydzia³u Infrastruktury o pozwoleniu na budowê ulicy Strumykowej od
istniej¹cej ulicy Strumykowej odcinek o d³ugoœci
ok. 170 m z obustronnym chodnikiem, œcie¿k¹ rowerow¹, kanalizacj¹ ogólnosp³awn¹ wraz z wpustami ulicznymi pod³¹czonymi do kanalizacji ogólnosp³awnej oraz oœwietlenia ulicznego.
pouczenie:
Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ, ewentualnych zastrze¿eñ, b¹dŸ wyjaœnieñ w
przedmiotowej sprawie w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy ulicy Modliñskiej 197, pokój 306 w terminie 14 dni od dnia zapoznania siê z treœci¹ zawiadomienia.

GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe. Obiady dla
firm. Catering. Tanio. 022
679-81-06, 0692-600-178
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC 2, bezpieczne op³aty.
Domy z bali ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501550-975
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie szczeniêta sprzedam, hodowla tel. 0606-344-485
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
MAGAZYN do wynajêcia 30m2
(400 z³) 022 614-49-65
KURSY
KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

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

Przepisy poprzedników
Na chwilê przerywamy serial o królikach, by przypomnieæ
zasady, które obowi¹zuj¹ nas wszystkich - w³aœcicieli zwierz¹t. Buggs wróci na nasze ³amy nied³ugo.
Proszê Szanownych Pañ- lekarz medycyny, a zwierzêstwa: doczekaliœmy siê wreszcie ciem lekarz weterynarii, a nie
rewolucji w oœwiacie. Wzorem odwrotnie. Rola lekarza wetechiñskiego przewodnicz¹cego rynarii polega na prowadzeniu
Mao Tse Tunga wprowadzamy obserwacji zwierzêcia w pierwna polityczne i resortowe salo- szym, pi¹tym, dziesi¹tym oraz
ny nowych przewodnicz¹cych. piêtnastym dniu od daty zdarzeNowa rewolucja kulturalna pole- nia. Nie ma znaczenia, czy
ga na znoszeniu barier pomiê- czworonóg by³ czy nie by³
dzy uczniami, którzy coœ umiej¹, szczepiony przeciwko wœciea nieukami. Za chwilê niezdany kliŸnie!!! Na pocz¹tku zak³ada
egzamin pozwoli skoñczyæ szko- siê, ¿e zwierzê jest chore. To
³ê i dostaæ siê na studia leniwe- zmusza do sumiennoœci i uwa¿nego monitorowania. Prawdzimu mato³owi.
Polska demokracja polityków wie chore zwierzê w okresie 15
daje równy g³os - m¹dry i kre- dni zdycha. Specjalistyczne latyñski. Koñcowy efekt: bezrobo- boratorium potwierdza chorobê
cie spada, bo ludzie wyje¿d¿aj¹ i rozpoczyna siê zwalczanie
z powodu bezrobocia. Oczywi- wœcieklizny z urzêdu. Powiadoœcie wszystkiemu winne s¹ miony Powiatowy Inspektor
Weterynarii zarz¹dza przegl¹d
dzia³ania poprzedników. W prawa¿noœci szczepieñ u psów w
wie weterynaryjnym podstawopromieniu co najmniej 15 km od
we przepisy niewiele siê zmiemiejsca wyst¹pienia choroby.
niaj¹, dlatego nie mamy na uliTo jest chwila prawdy dla naszej
cach stad wœciek³ych zwierz¹t.
odpowiedzialnoœci i wykszta³cePrzypomnê, ¿e w Unii Euro- nia. Obecnie wœcieklizna atakupejskiej, do której nie chcia³ ani je z powietrza. W zesz³ym roku
przewodnicz¹cy Giertych, ani wykryto ogniska choroby na
przewodnicz¹cy Lepper wstê- ¯oliborzu. W tym roku w okolipowaæ, obowi¹zuje szczepie- cach £odzi pogryziona zosta³a
nie psów przeciwko wœciekliŸ- przez nietoperze ma³a dziewnie ka¿dego roku kalendarzo- czynka. Dziadkowie zignorowali
wego. W przypadku naruszenia zdarzenie i dziecko zachorowaci¹g³oœci tkanek cz³owieka ³o, najprawdopodobniej ze skutprzez zwierzê jakiegokolwiek kiem œmiertelnym. Podanie
gatunku, rannym zajmuje siê szczepionki na czas ratuje ¿ycie

Dla edukacji
Fundacja AVE we wspó³pracy z Departamentem Edukacji Publicznej i
Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Mazowieckiego i
sponsorami og³asza PROGRAM STYPENDIALNY PH. „DLA EDUKACJI”
1. Cele programu:
- Stworzenie nowego programu stypendialnego dla dzieci i m³odzie¿y;
- Umo¿liwienie realizacji ambitnych planów
edukacyjnych przez uzdolnion¹, wra¿liw¹
spo³ecznie m³odzie¿;
- Promocja wolontariatu i aktywnoœci spo³ecznej jako istotnego elementu wykszta³cenia;
2. Adresaci:
Program adresowany jest do osób, które
£¥CZNIE spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria:
- Osoby fizyczne;
- Dzieci i m³odzie¿ w wieku gimnazjalnym,
licealnym i studenckim (do 25. roku ¿ycia);
- Mieszkañcy Województwa Mazowieckiego;
- Osoby wyró¿niaj¹ce siê w dziedzinie edukacji, np. osoby utalentowane artystycznie,
w sposób planowy i metodyczny rozwijaj¹ce swoje pasje; uczestnicy lub laureaci olimpiad przedmiotowych; osoby zdobywaj¹ce
wykszta³cenie pomimo przeciwnoœci losowych; osoby realizuj¹ce w³asne projekty
edukacyjne i naukowe; osoby wykazuj¹ce
aktywnoœæ w dziedzinie zdobywania edukacji, wymagaj¹ce jednak systematycznej
fachowej pomocy itp.;
- Osoby, których sytuacja losowa, rodzinna
lub materialna utrudnia realizowanie projektów i zamierzeñ edukacyjnych;
- Osoby zaanga¿owane spo³ecznie, poœwiêcaj¹ce wolny czas dla potrzebuj¹cych,
zw³aszcza wolontariusze organizacji pozarz¹dowych i charytatywnych, wykazuj¹cy
siê inicjatyw¹, pomys³owoœci¹, zaanga¿owaniem i pasj¹, mog¹cy udokumentowaæ w³asne osi¹gniêcia w dziedzinie aktywnoœci
obywatelskiej i spo³ecznej;
W szczególny sposób zachêcamy do udzia³u w programie wolontariuszy Fundacji AVE
oraz osoby skupione w programach i grupach, dzia³aj¹cych przy Fundacji AVE (Chóry Aveci¹tka, Avetki, Ave Men, Avetkowy
Klub Kajakowy ku czci Jana Paw³a II, festiwal Betlejem u Avetek i in.).
3. Przeznaczenie stypendium:
- koszty zwi¹zane z utrzymaniem i wydat-

kami bie¿¹cymi, tak¿e zwi¹zane z koniecznoœci¹ (w konkretnym przypadku) uzupe³nienia wiedzy w formie kursów, szkoleñ,
lekcji dodatkowych itp.;
- uzasadniony zakup materia³ów niezbêdnych do realizacji projektu edukacyjnego
(dopuszczamy dokonanie zarówno jednego du¿ego wydatku, jak i kilku mniejszych);
- zakup podrêczników, materia³ów szkolnych itp.
*Stypendium mo¿na przeznaczyæ na dokonanie szeregu mniejszych zakupów (w poszczególnych miesi¹cach trwania programu), jak i jednego du¿ego zakupu.
*Stypendium mo¿e byæ wydatkowane na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególnych, uzasadnionych przypadkach tak¿e
poza terytorium Pañstwa Polskiego.
*Stypendium mo¿e wspomóc zwyczajow¹
edukacjê osoby, znajduj¹cej siê w trudnej
sytuacji losowej lub materialnej (na ró¿nych
szczeblach edukacji), jak równie¿ s³u¿yæ realizacji nowatorskiego projektu edukacyjnego (np. udzia³ w olimpiadzie przedmiotowej, konkursie wiedzy, realizacja w³asnych
badañ naukowych itp.).
4. Zasady I edycji (rok 2006):
*Programem objêtych zostanie 5 osób, które
otrzymaj¹ stypendia w wysokoœci 2 000 z³ (do
zrealizowania w ci¹gu roku szkolnego i akademickiego 2006/2007, ze szczególnym
wskazaniem na miesi¹ce IX-XII 2006. Minimum 80% kwoty stypendium musi zostaæ wydatkowane w kalendarzowym roku 2006,
pozosta³a czêœæ najpóŸniej do 14 I 2007).
*Podstaw¹ przekazania œrodków finansowych osobom wybranym przez powo³an¹
Komisjê bêdzie umowa ze stypendyst¹ lub
jego prawnym opiekunem (w przypadku
osób niepe³noletnich).
*Stypendysta jest zobowi¹zane do terminowego rozliczenia otrzymanego stypendium
(sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z przedstawieniem odpowiednich faktur
i rachunków - zgodnie z zapisami umowy,
wg wzoru opracowanego przez Zarz¹d Fundacji AVE).
*Stypendysta zobowi¹zuje siê do spo³ecznej aktywnoœci na rzecz potrzebuj¹cych lub
uczestnictwa w charakterze wolontariusza
w niekomercyjnych spo³ecznych projektach
u¿ytecznoœci publicznej, animowanych
przez organizacje pozarz¹dowe, w tym Fun-

dacjê AVE (na warunkach okreœlonych w
umowie).
*Kwestie szczegó³owe rozstrzygniête zostan¹ ze stypendystami w umowach, zawieranych z Fundacj¹ AVE w porozumieniu z
Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Mazowieckiego.
*1 osoba mo¿e z³o¿yæ 1 wniosek.
5. Wymogi formalne:
1. Wype³nienie wniosku wg formularza
opracowanego przez Fundacjê AVE;
2. Zebranie wymaganych za³¹czników;
3. Terminowe z³o¿enie wniosku i za³¹czników (patrz pkt. 5)
4. Spe³nianie warunków okreœlonych w pkt. 2
5. Zaanga¿owanie w projekty spo³eczne
oraz w dzia³alnoœæ na rzecz potrzebuj¹cych
6. Tryb wyboru stypendystów w
I edycji (2006):
*Spoœród nades³anych w terminie okreœlonym w pkt. 7 wniosków spe³niaj¹cych wymogi formalne, Komisja konkursowa wy³oni piêcioro stypendystów.
*Komisjê powo³a Rada i Zarz¹d Fundacji AVE
do 15 VIII 2006. Sk³ad Komisji zostanie podany do publicznej wiadomoœci za poœrednictwem strony internetowej Fundacji AVE.
W sk³ad Komisji mog¹ wchodziæ cz³onkowie
Rady i Zarz¹du Fundacji AVE.
*Rada i Zarz¹d Fundacji AVE zastrzegaj¹ sobie prawo powo³ania do Komisji osób trzecich, których doœwiadczenie i wiedza mog¹
pozytywnie wp³yn¹æ na jakoœæ prac Komisji.
*Minimalny sk³ad Komisji - 3 osoby, w tym
przynajmniej 1 osoba reprezentuj¹ca Radê
lub Zarz¹d Fundacji AVE, maksymalny - 9.
Osoby zasiadaj¹ce w Komisji nie mog¹ byæ
powi¹zane w ¿adnym stopniu pokrewieñstwa
z osobami ubiegaj¹cymi siê o stypendium.
*Komisja wy³oni stypendystów w ci¹gu 14

ludzkie w 100 procentach. G³upi zadecydowali inaczej.
Czasami wierzê w genialn¹
intuicjê kobiet. Onegdaj przewodnicz¹cy Giertych zg³osi³ siê
do znakomitej hodowczyni dogów niemieckich w poszukiwaniu doga niemieckiego. Rasa ta
potrafi mieæ egzemplarze o niebywa³ym charakterze, ale wymaga od w³aœcicieli du¿ej wiedzy kynologicznej i du¿ego
komfortu ¿ycia, wrêcz luksusu.
Do tego ta rasa zosta³a stworzona. Na pytanie, gdzie Przewodnicz¹cy zamierza trzymaæ
zwierzaka z krótk¹ sierœci¹ w
zimie obecny minister odpowiedzia³: w budzie pod schodami
na zewn¹trz domu. Kieruj¹c siê
dobrem zwierzêcia, ta m¹dra i
odwa¿na kobieta mimo nacisków odmówi³a sprzeda¿y.
Proszê Pañstwa, my te¿ zróbmy tak z naszym krajem.
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88

022 676 20 17
022 676 11 73

tel.

czynne pn.-pt. godz. 8-16

dni od zakoñczenia naboru. Wyniki zostan¹
opublikowane na stronach internetowych
Fundacji AVE.
7.Terminy:
*Wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y przekazaæ do Fundacji AVE (osobiœcie lub korespondencyjnie) do 21 VIII 2006 do g. 15
(nie decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski przes³ane faksem lub mailem nie
bêd¹ przyjmowane. Adresy przekazywania
wniosków: Aleje Jerozolimskie 125/127,
02-017 Warszawa; ul. Podgórna 1c, 03-157
Warszawa. Zachêcamy do wczeœniejszego
kontaktu telefonicznego: 0-22 6148753, 0600495790 lub mailowego avetki@wp.pl.
*Wyniki prac Komisji zostan¹ opublikowane najpóŸniej 4 IX 2006 na stronach internetowych Fundacji AVE.
*Umowy ze stypendystami zostan¹ sporz¹dzone w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia
wyników konkursu.
*Sprawozdania merytoryczne i finansowe
stypendyœci zobowi¹zani s¹ przekazaæ do
Fundacji AVE do 15 I 2007 r.
8.Zarz¹dzenia koñcowe:
Wszelkie sprawy sporne lub nieujête w niniejszym regulaminie rozstrzyga ostatecznie Prezes Fundacji AVE - koordynator programu.
Prezes Fundacji AVE - Bart³omiej W³odkowski

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
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ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
Prosto z mostu

Mosty i woda w kampanii
Nowy prezydent miasta Kazimierz Marcinkiewicz udaje,
¿e jest nowy. W ubieg³ym tygodniu og³osi³ przetarg na budowê nowego mostu w Warszawie. Chodzi, oczywiœcie, o
os³awion¹ budowê Mostu Pó³nocnego. Choæ to nie most
jest nowy, lecz przetarg, warszawskie media zakwit³y zaraz od obrazków Mostu i Trasy Mostu Pó³nocnego, zgodnie z intencjami PiS-owskich
speców od propagandy sukcesu.
Marcinkiewicz zaprezentowa³ siê jako energiczny menad¿er, który przerwa³ barierê
niemo¿noœci. Nie obieca³ jednak niczego nowego. Nowy
przetarg zosta³ og³oszony
zgodnie z planami jeszcze
prezydenta Kochalskiego. Co
ciekawe, PiS-owscy urzêdnicy nie byli w stanie sami przygotowaæ przetargu, dlatego w
maju tego roku rozpisali przetarg na napisanie warunków
przetargu (tzw. programu
funkcjonalno-u¿ytkowego).
Gdy firma, która przetarg wygra³a, warunki przetargu (tego
w³aœciwego) przygotowa³a,
nowy prezydent - nie przemêczaj¹c zbytnio urzêdników przetarg na budowê mostu po
prostu og³osi³. Warto dodaæ,
¿e w trakcie trwania procedur
przetargowych na pytania oferentów odpowiadaæ bêd¹ tak¿e nie urzêdnicy, lecz wynajêta firma.
Wczeœniej ci sami urzêdnicy przez w³asn¹ nieudolnoœæ
doprowadzili do co najmniej
rocznego opóŸnienia w budowie. Najpierw minister œrodowiska odrzuci³ przed³o¿ony
przez nich raport o oddzia³ywaniu inwestycji na œrodowisko, gdy¿ nie obejmowa³ ca³ej projektowanej trasy. Potem
konkurs na koncepcjê mostu
zosta³ uniewa¿niony przez
Urz¹d Zamówieñ Publicznych. Jednym z bardziej interesuj¹cych zarzutów Urzêdu
by³o podejrzenie z³amania
zasady anonimowoœci przy
rozpatrywaniu prac przez komisjê konkursow¹. Lech Kaczyñski nie lubi nie mieæ racji,
wiêc decyzjê UZP zaskar¿y³

do s¹du. Przegra³ w obu instancjach.
Pe³nomocnik prezydenta
do spraw budowy mostu Witold Chodakiewicz, który ciê¿ko nad nim pracuje od 2003
roku, obiecuje teraz zakoñczenie budowy samej przeprawy na 2009 rok, a koniec
budowy ca³ej Trasy Mostu
Pó³nocnego (od Trasy N-S do
drogi nr 8) na 2011 rok.
I jeszcze drobiazg: miasto
nadal nie wykupi³o wszystkich
gruntów potrzebnych pod budowê Trasy. Wed³ug obietnic
- to kluczowe s³owo dla PiS wykupy maj¹ siê zakoñczyæ w
tym roku.
Pierwsz¹ ca³kowicie samodzieln¹ decyzj¹ nowego
prezydenta by³o udostêpnienie w ostatni weekend dla
zmêczonych upa³ami prze-

Z.P.U.H. EDYTA

chodniów klimatyzowanych
sal konferencyjnych w ratuszu, z wod¹ mineraln¹ dla
och³ody. Na wodê z obietnic
skusi³o siê jednak tylko kilku
dziennikarzy...
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
(Platforma Obywatelska RP)
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
tel./fax 786-41-09
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
tel. kom. 508-381-229
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS! tel. kom. 508-381-228
www.zpuhedyta.strona.pl

Jeszcze ³odzie smocze
Sekretarz PKS AGAPE przys³a³ nam poni¿sz¹ informacjê
jako uzupe³nienie tekstu, zamieszczonego wczeœniej w NGP.
W sobotê 24 czerwca 2006 roku firma Plastex Composite i
Parafialny Klub Sportowy AGAPE Bia³o³êka dziêki dotacji uzyskanej z Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, przy wspó³pracy z Bia³o³êckim Oœrodkiem Kultury, Oœrodkiem Pomocy
Spo³ecznej Bia³o³êka i Fundacj¹ AVE zorganizowa³y II Diecezjalne Regaty £odzi Smoczych pod patronatem i z b³ogos³awieñstwem JE Abpa S³awoja Leszka G³ódzia. Równolegle rozegrane zosta³y II Warszawskie Regaty £odzi Smoczych S³u¿b
Mundurowych o puchar Parafialnego Klubu Sportowego AGAPE Bia³o³êka.
Kibice i zawodnicy mieli okazjê obejrzeæ najnowsze modele
SKODY, mogli te¿ pojeŸdziæ na skuterach SANYA. Imprez¹ towarzysz¹c¹ regatom by³y zawody na ergometrach czyli wios³owanie „na sucho”.
Poprowadzi³ j¹ Kajetan Broniewski, olimpijczyk - wioœlarz,
obecnie dyrektor generalny PKOl.

WAKACJE W JASKINI
- OFERTA SPECJALNA!
Do nas bli¿ej ni¿ nad morze!

Jaskinia Solna
„Almonis”
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

7

Witajcie w IV RP
Zapewne wielu historyków
w przysz³oœci spieraæ siê bêdzie, czy powsta³a i kiedy
kszta³towa³y siê zrêby IV RP.
Jedn¹ z wielu wymienianych
dat, oprócz daty wyborów w
2005 roku, bêdzie zapewne
data utworzenia rz¹du przez
Jaros³awa Kaczyñskiego.
Okres dziewiêciu miesiêcy
trwania rz¹du Kazimierza
Marcinkiewicza mo¿e byæ
traktowany jako preludium do
tego wiekopomnego wydarzenia. Rz¹d Pana Kazimierza
sterowany z tylnego siedzenia
przez Pana Jaros³awa uczyni³ wiele, aby IV RP mog³a
zaistnieæ. Po pierwsze, wzi¹³
na siebie pierwszy ogieñ przy
formowaniu koalicji z LPR i
Samoobron¹. To Kazimierzowi Marcinkiewiczowi zawdziêczamy fakt, i¿ Roman Giertych
i Andrzej Lepper weszli na
salony w³adzy w randze wicepremierów. To Kazimierzowi
Marcinkiewiczowi zawdziêczamy powo³anie na szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamiñskiego i odwo³anie z funkcji wicepremier Zyty Gilowskiej. Dlaczego to uczyni³? Nie dziwmy
siê: s³ynny showmen Marcinkiewicz jest wiernym wykonawc¹ woli braci Kaczyñskich.
Panowie Kaczyñscy, a przynajmniej jeden z nich - Jaros³aw jest œlepo zapatrzony w
postaæ Marsza³ka Pi³sudskiego i to w mojej skromnej ocenie stanowi klucz do zrozumienia podejmowanych w chwili
obecnej przez braci Kaczyñskich dzia³añ. Efektem docelowym ma byæ zmiana Konstytucji, czyli to, co uda³o siê Marsza³kowi w marcu 1935 roku.
Dzia³ania te przez Marsza³ka
poprzedzone by³y ruchami
poœrednimi, od sierpniowej
nowelizacji obowi¹zuj¹cej
ustawy zasadniczej do zaostrzenia kursu wobec opozycji, zakoñczonego procesem
brzeskim i zajê³y mu prawie
dziewiêæ lat.
Dziœ obowi¹zuj¹ inne realia,
ale mo¿na zauwa¿yæ pewne
analogie. Zarówno Pi³sudski,
jak i Kaczyñscy przedk³adaj¹
pojêcie Pañstwa nad Naród.
Silne Pañstwo Polskie ma byæ
w tym modelu w równym dystansie od Rosji, jak i od Unii
Europejskiej. Marsza³ek mówi³
o dystansie pomiêdzy Rosj¹ i
Niemcami. Ka¿de porozumienie tych si³ stanowi³o w jego
ocenie zagro¿enie dla Pañstwa Polskiego. W przesz³oœci
traktat w Rapallo pomiêdzy
Rosj¹ a Niemcami - obecnie
analogiczna w ocenie obozu
PiS-owskiego, je¿eli chodzi o
te strony umowa w sprawie
budowy gazoci¹gu ba³tyckiego. Obydwa te fakty s³u¿y³y i
s³u¿¹ do pog³êbiania narodowej ksenofobii i budowania
wra¿enia oblê¿onej twierdzy.
Efektem wspó³czesnym jest
fakt zbojkotowania przez prezydenta Kaczyñskiego wspólnego posiedzenia prezydentów Polski, Niemiec i Francji w
ramach od dawna funkcjonuj¹cego Trójk¹ta Weimarskiego,
co w przeddzieñ posiedzenia
najbogatszych pañstw w ramach grupy G-8, obraduj¹cej
w Petersburgu, pozbawi³o Polskê mo¿liwoœci - choæby za poœrednictwem Francji i Niemiec
- przedstawienia swojego stanowiska w sprawie gazoci¹gu
na tym forum.
To najbardziej jaskrawe
aspekty miêdzynarodowe.
Bardziej czytelne s¹ wewnêtrzne.

Kaczyñscy z uporem godnym lepszej sprawy d¹¿¹, podobnie jak Pi³sudski, do zmiany stosunków wewnêtrznych
w Rzeczpospolitej.
• Opanowali krajowe media
publiczne.
• Przeforsowali ustawê o likwidacji WSI, a wykonawc¹
tego zamierzenia jest Antoni
Macierewicz.
• Powo³ali specs³u¿bê, mog¹c¹ wszystko wobec wszystkich, czyli Centralne Biuro
Antykorupcyjne.
• Forsuj¹ zmiany w ustawie
o s³u¿bie cywilnej, która ma
umo¿liwiæ powo³ywanie bez
konkursów na wa¿ne stanowiska w pañstwie cz³onków PiS,
ich sympatyków i koalicjantów.
• Dokonano zmian w ustawie lustracyjnej, likwiduj¹c
urz¹d Rzecznika Interesu Publicznego i S¹d Lustracyjny i
przekazuj¹c sprawy lustracji w
rêce Instytutu Pamiêci Narodowej tak, aby obj¹æ ni¹ dodatkowe grupy osób, w tym
dyrektorów placówek oœwiatowych, radnych i urzêdników
samorz¹dowych, radców
prawnych, notariuszy, dziennikarzy - w sumie ponad 400
tysiêcy osób.
• W przededniu wyborów
dokonuj¹ zmian w ustawie o
ordynacji wyborczej do samorz¹du tak, aby zapewniæ sobie i swoim satelitom z LPR i
Samoobrony jak najlepsze
warunki do ich wygrania.
• Doprowadzili do konfliktów
z Trybuna³em Konstytucyjnym, korporacjami prawniczymi i zwi¹zkami zawodowymi.
Wytwarzana jest atmosfera,
my i oni, ³¿e elity, powszechna lustracja. Brak jednak oficjalnie tego, co g³osi³ Marsza³ek - sanacji ¿ycia politycznego. S³owo sanacja bowiem
kojarzy siê z klêsk¹ obozu
majowego i klêsk¹ wrzeœniow¹, a takich skojarzeñ
obecna w³adza na pewno sobie nie ¿yczy. Ta w³adza ¿yczy
sobie pe³nego podporz¹dkowania siê koalicjantów i opozycji tak, aby mog³a realizowaæ swoje strategiczne rozwi¹zania w celu zmiany modelu funkcjonowania pañstwa,
id¹ce w kierunku zwiêkszenia
uprawnieñ w³adzy wykonawczej nad ustawodawcz¹ oraz
wzmocnienia prerogatyw Prezydenta RP, a to pachnie konstytucj¹ z 1935 roku.
Zacz¹³em ten felieton miêdzy innymi od osoby by³ego ju¿
premiera Kazimierza Marcinkiewicza, obecnie osoby pe³ni¹cej obowi¹zki prezydenta
Warszawy, czyli obecnego komisarza stolicy, co dla czytelników NGP, którzy w³aœnie
wrócili z wakacji i po przerwie
wydawniczej ponownie mnie
czytaj¹ bêdzie zapewne du¿ym zaskoczeniem. Bywali
jednak ju¿ tacy w przesz³oœci.
Jednak ¿aden z nich nie by³ na
tê funkcjê desygnowany ze
stanowiska premiera. Przed

wojn¹ Starzyñski, a w niedawnej przesz³oœci P³oskonka, byli
przedtem wiceministrami w resortach spraw wewnêtrznych.
Premier - komisarz to zapewne du¿e zaskoczenie tak¿e dla by³ego premiera i jak
og³osi³a jego partia, a raczej
prezes - premier Kaczyñski kandydat PiS na przysz³ego
prezydenta Warszawy. Dziwny
to kandydat na prezydenta stolicy, który tak naprawdê mieszka w Gorzowie Wielkopolskim.
Tam ma mieszkanie i rodzinê.
Tam do dziœ dnia figuruje w
spisie wyborców. Tam dziesiêæ
miesiêcy temu g³osowa³ na siebie jako na kandydata PiS do
parlamentu. To on, desygnowany przez prezesa Jaros³awa
Kaczyñskiego, mia³ byæ premierem na cztery lata. Podobnie jak Lech Kaczyñski mia³ byæ
prezydentem Warszawy przez
lat cztery. Có¿, ten ostatni, jak
przewidywa³em, osieroci³ stolicê i wybra³ inn¹ posadê.
Osoba Marcinkiewicza przypomina inn¹ przedwojenn¹
personê pana Bartla, który
przez Pi³sudskiego kilkakrotnie
by³ powo³ywany na funkcje
prezesa rady ministrów, a nastêpnie by³ z niej - bez ¿adnych
przyczyn - odwo³ywany. Wtedy nazywano to „bajtlowaniem”, dziœ Marcinkiewicza
partia rzuci³a na inny wa¿ny
odcinek. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê kolejne pytania
• dlaczego podobno najpopularniejszego polityka PiS
kieruje siê do obrony pozycji
tej partii w Warszawie?
• dlaczego miesiêcy temu
kilka tak zmieniono przepisy,
aby nie by³o przedterminowych wyborów w tym mieœcie?
• dlaczego Warszawa jest
tak wa¿na dla PiS?
Byæ mo¿e, jak po k¹tach
szepce warszawka, dlatego,
by na jaw nie wysz³y pewne
decyzje podjête przez poprzedniego w³odarza stolicy
Lecha Kaczyñskiego - obecnie Prezydenta RP.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

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
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Emocje

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 022 610-52-60

WywieŸæ wszystko na ¿wirowisko?
Pokusa szybkiego wzbogacenia siê przy pomocy rowu w
ziemi by³a przez d³ugi czas realna. Zmartwienie zwi¹zane z
pozbyciem siê pozosta³oœci bytowania cz³owieka koñczy³o siê
zwykle na ha³dzie œmieci. To
by³a podstawowa metoda
unieszkodliwiania odpadów tania i prosta. Ros³y wiêc jak
grzyby po deszczu góry odpadów, beztrosko kursowa³y tam
i z powrotem ciê¿arówki wy³adowane po brzegi wszelakiego
rodzaju zbêdnymi nam materia³ami. Nikt tak naprawdê nie
trudzi³ siê segregowaniem, odzyskiwaniem. Jednak od pewnego czasu coœ w tym wzglêdzie drgnê³o. Zwróciliœmy na
powrót uwagê na odpadowe
ha³dy. W niektórych krajach zaczêto nawet ponown¹ eksploatacjê sk³adowisk, by odzyskaæ
z nich wszystko co mo¿na
znów wykorzystaæ w procesach
przemys³owych. Tworzywa
sztuczne, z³om stalowy, aluminium, szk³o - to wszystko czego nie uda³o siê pokonaæ przyrodzie stawa³o siê cenne.
Jednoczeœnie zaczêliœmy
siê zastanawiaæ czy tak naprawdê wszystkie ró¿noœci z
gospodarstw domowych s¹
zbêdne. Wprowadzono systemow¹ zbiórkê surowców wtórnych, zaczêto segregowaæ
odpady ju¿ w gospodarstwach
domowych. Przepisy prawa w
niektórych pañstwach sta³y siê
tak rygorystyczne, a i edukaW Pracowni Mammografii
Wojewódzkiego Szpitala
Bródnowskiego w Warszawie, ul. Kondratowicza 8 istnieje mo¿liwoœæ wykonania
bezp³atnego badania mammograficznego w ramach realizowanego przez Pracowniê „Populacyjnego programu wykrywania raka metod¹
mammografii przesiewowej
w Polsce 2006"
Do programu mog¹ zg³aszaæ siê bez skierowania kobiety w wieku 50 - 69 lat, które nie mia³y wykonywanej
mammografii w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy.
Na badania nale¿y zg³aszaæ
siê z numerem PESEL i dowodem ubezpieczenia w NFZ.
Zapisy i szczegó³owe informacje w Rejestracji Zak³adu
Diagnostyki Ultrasonograficznej
oraz po numerem telefonu (022)
326 - 52 - 85 w godz. 10 - 16.

cja ekologiczna skuteczna, ¿e
niektórzy nie wyobra¿ali sobie
by do jednego kosza wrzuciæ
ró¿nokolorowe opakowania
szklane, mieszaæ plastik z papierem itp. No, ale takie podejœcie do odpadów obok
pewnej œwiadomoœci wymaga
tak¿e du¿ych nak³adów finansowych. W bogatych pañstwach powstawaæ zaczê³y
systemy z wyrafinowanymi instalacjami do unieszkodliwiania odpadów - kompostowania, przetwarzania na paliwa,
na substancje nawozowe,
spalania, odzysku energii
cieplnej i produkcji pr¹du elektrycznego. Z niepotrzebnych
dotychczas œmieci nauczyliœmy siê produkowaæ ró¿ne
dziwaczne czasem rzeczy.
Sk³adowiska stawa³y siê prze¿ytkiem. Mia³y tam trafiaæ wy³¹cznie te pozosta³oœci, z którymi nie potrafiliœmy sobie w
danym momencie poradziæ.
Wzorce wiêc by³y. Trzeba by³o
tylko po nie siêgn¹æ. Zaczêliœmy wiêc zmieniaæ polsk¹ gospodarkê odpadami. Rodzi³o
siê prawo ochrony œrodowiska, prawo odpadowe, rozporz¹dzenia wykonawcze ograniczaj¹ce wszechobecne w
Polsce sk³adowanie. Gdy pojawi³a siê warszawska spalarnia œmieci dotychczas funkcjonuj¹cy ¿ywio³ pokaza³ swoje
pazurki. Œmieci pakowano
g³ównie w wielotonowe kontenery gnaj¹ce na po³udnie i za
tanie pieni¹dze podrzucano je
innym województwom. Spalanie by³o dro¿sze, kompostowanie by³o dro¿sze - œmieci
choæ ich by³o wiele rozp³ywa³y siê. Przetwarzanie odpadów w sytuacji, gdy g³ównym
czynnikiem reguluj¹cym rynek
odpadów by³a cena œmieci,
nie mog³o konkurowaæ z ich
wyrzucaniem gdzieœ tam. Pojawiaj¹ce siê gdzieniegdzie
nowoczesne zak³ady przetwórcze skar¿y³y siê na brak
surowca. Trwa³a wojna nerwów. Mimo zawartych kontraktów magazyny ZUSOKU
œwieci³y pustkami. Prasa donosi³a, ¿e zak³ad pracuje na
pó³ gwizdka. Firmy przewozowe stawia³y warunki. Zacz¹³em wiêc apelowaæ do odpowiedzialnych za sk³adowiskowe Eldorado o przyjrzenie siê
problemowi- tego wymaga³a
od Polski równie¿ Unia. Zmiana przepisów prawa musia³a

nowa gazeta praska
Nastêpna gazeta - 16 sierpnia

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Materia³y
lub TS. Za treœæ reklam, og³op³atne oznaczone s¹ znakiem
szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2 tel./faks 022 618-00-80, 022 618-24-38 poniedzia³ek
w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
strona internetowa - www.ngp.pl
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
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respektowaæ zalecenia europejskie odnoœnie postêpowania ze œmieciami. Jednak pocz¹tkowo opór materii by³ tak
du¿y, ¿e apele, konferencje,
seminaria nic nie wnosi³y do
sprawy. Oprotestowywane z
uporem maniaka projekty nowych rozwi¹zañ nie mog³y ujrzeæ œwiat³a dziennego. Jednak ta walka przynios³a pewien kompromis - kompromis
otwieraj¹cy moim zdaniem
furtkê dla nowoczesnoœci w
polskiej gospodarce odpadami. W cieniu ostatniej nowelizacji polskiego prawa odpadowego, o które toczy³a siê batalia, jakby niezauwa¿one
szerzej ukaza³o siê rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i
Pracy w sprawie procedur i
kryteriów sk³adowania odpadów. Na pierwszy rzut oka,
byæ mo¿e nie widaæ tam przys³owiowego œwiate³ka w tunelu, lecz gdy wgryŸæ siê w nowe
przepisy odkryjemy, ¿e odpadów nie da siê ju¿ z beztrosk¹
³adowaæ na ha³dy. Nie doœæ,
¿e ustawa o odpadach wprowadzi³a nakaz unieszkodliwiania odpadów w województwie
na którego terenie one powsta³y, to teraz, aby sk³adowaæ œmieci trzeba siê wykazaæ, ¿e brak jest innych sposobów zagospodarowania
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NGP w podró¿y

Ul. 11 Listopada (Z¹bki)
odpadów w rejonie ( § 3.1,
ust.1, pkt i Rozporz¹dzenia).
Dodatkowo, aby nasze
œmieci mog³y wyl¹dowaæ na
sk³adowisku nie bêd¹ mog³y
dysponowaæ walorami paliwowymi (ciep³o spalania maksimum 6 MJ/kg - Za³¹cznik nr 4
do Rozporz¹dzenia). Wreszcie postulaty specjalistów znalaz³y swe uzewnêtrznienie w
prawie. Nale¿y oczekiwaæ , ¿e
w po³¹czeniu z innymi, nie opisanymi tu nowinkami mo¿liwe
bêdzie wreszcie inwestowanie
w przemys³ przetwórstwa odpadów, z naszych szos znikn¹
olbrzymie lory gnaj¹ce ku
sk³adowiskom ca³ej Polski,
powstaj¹ce œmieci przestan¹
siê rozp³ywaæ w bli¿ej niesprecyzowany sposób. Nadchodzi
czas segregacji, odzysku,
przetwarzania - najwy¿sza ju¿
ku temu pora.
Jacek Kaznowski

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

Promocja!

Warszawska ul. 11
Listopada ma d³ug¹
historiê. Istnia³a ju¿ w
XIX wieku, pod
nazw¹ Esplanadowa, a potem Œliwicka. Wówczas ulica ta
stanowi³a granicê zabudowañ Pragi, a na
pocz¹tku XX w zbudowano tutaj rogatki... bródnowskie.
Kiedy po 123 latach
skoñczy³y siê rozbiory Polski,
przemianowano j¹ na 11 Listopada, dzieñ odzyskania naszej niepodleg³oœci.
Dziœ ulica o tej nazwie znajduje siê niemal w ka¿dym mieœcie Polski. Nie trzeba daleko
wyje¿d¿aæ poza stolicê, ¿eby j¹
znaleŸæ. Pierwsza z nich znajduje siê tu¿ za granic¹ Warszawy z Z¹bkami. Nie ma mo¿e
takich tradycji jak sto³eczna,
trudno ja te¿ nazwaæ g³ówn¹
arteri¹, bo jest wyasfaltowana
zaledwie do po³owy. Choæ, po
prawdzie, i nawierzchnia praskiej ul. 11 Listopada pozostawia wiele do ¿yczenia .
Uliczka w Z¹bkach jest przytulna, zabudowana zadbanymi
jednopiêtrowymi domami. Na
jednym jej koñcu, jak wspomnia³am, mamy granicê z
Warszaw¹. Na drugim zaœ koœció³ Mi³osierdzia Bo¿ego
(na zdjêciu), którego kamieñ
wêgielny z grobu s. Faustyny
poœwiêci³ Jan Pawe³ II, a wmurowa³ w 1988 r. kardyna³ Józef Glemp. Œwi¹tyniê konse-

krowa³ Kazimierz Romaniuk,
biskup ordynariusz diecezji
warszawsko-praskiej, w 22
roku pontyfikatu naszego papie¿a. Przed nowoczesnym,
bia³ym koœcio³em mo¿emy zobaczyæ pomnik Stefana kardyna³a Wyszyñskiego, prymasa
tysi¹clecia.
Ludmi³a Milc
Og³oszenie wyników
zbiórek na rzecz Hospicjum
Stowarzyszenie Hospicjum
Domowe Warszawa ul. Tykociñska 27/35 zgodnie z decyzj¹
Urzêdu Miasta Sto³ecznego
Warszawy nr AO/56/2006, zezwalaj¹ce na zorganizowanie
kwesty publicznej na rzecz
naszego Hospicjum informuje,
i¿ w wyniku zbiórki publicznej
w ramach akcji „Pola Nadziei”,
w okresie od 26 kwietnia 2006
r. do 30 czerwca 2006 r. uzyska³a dochód w wysokoœci
7.489,88 z³. Za uzyskan¹ kwotê zakupimy aparat przenoœny
USG. Ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy.

