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Mia³o byæ spokojnie
O po³¹czonych jednym
wjazdem dla samochodów
osiedlach S³owiki i Kamiñskiego w zasobach RSM Praga pisaliœmy kilkakrotnie.
Sprawa powróci³a, bowiem
problemy uci¹¿liwego wjazdu i równie uci¹¿liwego boiska nie zosta³y rozwi¹zane.
Mieszkañcy budynków przy
Æmielowskiej 15 i 15a s¹ rozgoryczeni i czuj¹ siê oszukani
przez spó³dzielniê. W kwietniu
2001 kupili, reklamowane jako
po³o¿one w cichej i spokojnej
okolicy, mieszkania w Zespole Mieszkaniowym S³owiki. Ju¿
pod koniec maja, na zebraniu,
dowiedzieli siê, ¿e tu¿ pod
oknami czêœci mieszkañców
zostanie usytuowany wjazd na
oba osiedla - S³owiki i Kamiñskiego, licz¹ce oko³o 2 tys.
mieszkañców. Jak ³atwo siê
domyœliæ, zaprotestowali przeciwko takiemu rozwi¹zaniu.
Wskazali, ¿e osiedle Kamiñskiego ma trzy inne bramy
wjazdowe, które mo¿na by³oby wykorzystaæ. Sprawdziliœmy - osiedle Kamiñskiego ma
dwie bramy - jedna to wyjazdowa dla samochodów, druga
przeciwpo¿arowa, któr¹ raczej
trudno by³oby bezkolizyjnie
wje¿d¿aæ lub wyje¿d¿aæ, bo-

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 5

wiem znajduje siê w ci¹gu komunikacyjnym wiod¹cym do
poczty, apteki, przychodni dentystycznej i sklepów, które
znajduj¹ siê w pobli¿u budynku poczty. Mieszkañcy narzekaj¹ na spaliny dostaj¹ce siê
do ich mieszkañ przez otwardokoñczenie na str. 5

maj¹ zaszczyt zaprosiæ

8 wrzeœnia o godz. 18
na

Bia³o³êckie
Do¿ynki 2006
które rozpoczn¹ siê uroczyst¹ Msz¹ Œw.
w koœciele przy ul. Klasyków 21/23

Trudne do zmycia b³oto
- Gdy niespe³na 4 lata temu
namówiono mnie, ¿ebym startowa³a w wyborach do rady
dzielnicy na Pradze Pó³noc,
nie spodziewa³am siê, ¿e robi¹c tylko to, co deklarowa³am
w swoim programie, i to, co
nakazuje uczciwoœæ, zostanê
obrzucona takim b³otem –
mówi El¿bieta Kowalska-Kobus, lekarz rodzinny z przychodni przy D¹browszczaków.
Starowa³a z listy PiS, a g³ównym elementem jej programu
by³a walka z nadu¿yciami
wszelkiego rodzaju.
Zacznijmy jednak od pocz¹tku. El¿bieta Kowalska, lekarz
rodzinny, maj¹cy pod opiek¹
ponad 2,5 tys. pacjentów, jest
na Pradze osob¹ znan¹. Na
dzieñ przed wyborami samorz¹dowymi wysz³a za m¹¿, w
nastêpnym roku urodzi³a Micha³a. Przed œlubem wykupi³a
mieszkanie przy Wiosennej (w
wiêkszoœci finansowane kredytem), gdzie mieszka³a i
mieszka. Przedtem mieszka³a
na £om¿yñskiej. M¹¿ i teœcio-

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

Przewodniczacy Rady i Burmistrz
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
oraz
Ks. Proboszcz Parafii
Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny
w P³udach

promocyjna cena
koron porcelanowych

wa mieszkali po drugiej stronie Wis³y. Gdy po urlopie wróci³a do pracy, si³¹ rzeczy dzieli³a czas miêdzy Pragê i ¯oliborz, bo tam mieszka³a babcia, zajmuj¹ca siê Micha³em.
Nie robi³a z tego tajemnicy, bo
i po co? Kadencja jednak mija³a i pocz¹tkowo s³abo zorientowana radna zaczê³a zdawaæ
sobie sprawê z tego, ¿e coœ
dzieje siê nie tak, jak sobie wyobra¿a³a.
Od pocz¹tku kadencji by³a
przewodnicz¹c¹ nader strategicznej komisji, bo mieszkaniowej. 700 rodzin oczekuj¹cych
w kolejce na przydzia³ mieszkania komunalnego to wielkie
wyzwanie, a przy okazji sprawdzian uczciwoœci tych, którzy
o tym decyduj¹.
- 13 grudnia 2004 roku –
opowiada El¿bieta Kowalska –
na komisji pojawi³y siê dokumenty syna Kazimierza Konopki, Jakuba. Wynika³o z nich, ¿e
jest bezdomnym studentem i
utrzymuje siê z niewielkich alimentów od rodziców.
Podczas g³osowania wszyscy byli „za” oprócz Kowalskiej,
która siê wstrzyma³a od g³osu,
bo wydawa³o jej siê, ¿e coœ tu
nie gra. Zaczê³a wertowaæ dokumenty. Tymczasem, na prze³omie roku zmieni³a siê uchwa³a Rady Warszawy w sprawie
przydzia³ów lokali komunalnych. Obecnie w pierwszej kolejnoœci mieszkania mog¹ dostaæ bezdomni, przewlekle chorzy lub niepe³nosprawni i oso-

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

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

by, które w dotychczasowym
miejscu zamieszkania mia³y
mniej ni¿ 6 m2.
Eks-burmistrz, Robert Sosnowski, zas³aniaj¹c siê nowymi przepisami, jako jedyny burmistrz w Warszawie kaza³
stworzyæ now¹ listê oczekuj¹cych na mieszkanie z zasobów
komunalnych dzielnicy – oznacza³o to, ¿e 700 rodzin, od lat
dokoñczenie na str. 4

Dziœ
sesja
Ten numer naszej gazety,
zgodnie z 2-tygodniowym rytmem, ukazuje siê 30 sierpnia.
Na ten sam dzieñ przewodnicz¹cy zwo³a³ XLVII sesjê Rady
Dzielnicy Targówek. W porz¹dku dziennym znalaz³y siê dwie
sprawy: zaopiniowanie zmian
w zasadach najmu i dzier¿awy lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz
z³o¿ony dok³adnie 3 miesi¹ce
temu wniosek 7 radnych o odwo³anie burmistrza dzielnicy.
Relacje z obrad zamieœcimy w
nastêpnym numerze, a dziœ
zachêcamy do przyjrzenia siê
pracy radnych za ¿ywo, w sali
konferencyjnej ratusza Targówka przy ul. Kondratowicza
20. Rozpoczêcie sesji zapowiedziano na godz. 14.

Pomoc dla
konsumentów
Edukacja konsumencka nie
znalaz³a siê jeszcze w programie nauczania szkó³ publicznych, choæ mówi o tym ustawa
z 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Na razie
wiedz¹ i pomoc¹ w tej dziedzinie s³u¿y mieszkañcom Warszawy Miejski Rzecznik Praw
Konsumentów, wspó³dzia³aj¹cy
z Urzêdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów ma siedzibê w
Œródmieœciu, przy ul. Górskiego
7. Spotkaliœmy tam pani¹, któr¹
skusi³a og³oszeniowa oferta zakupu mebli. Po wp³aceniu sporego zadatku ekipa szybko z³o¿y³a w jej mieszkaniu szafê i
komodê z przywiezionych p³yt.
Klientka bezskutecznie prosi³a o

zmianê w ukszta³towaniu szafy.
Zdenerwowana sytuacj¹, w poœpiechu podpisa³a podsuniêty jej
protokó³ odbioru us³ugi. Poproszony o odp³atne wykonanie poprawek stolarz stwierdzi³, ¿e
cena za p³yty by³a wielokrotnie
zawy¿ona. Na dodatek, p³yty
okaza³y siê toksyczne dla nabywczyni.
dokoñczenie na str. 4

czytaj na stronie 3

Praskie dni profilaktyczne
„Wybór nale¿y do Ciebie” to
has³o akcji profilaktycznej organizowanej na Pradze Pó³noc i
Pradze Po³udnie. Celem Praskich Dni Profilaktycznych, które rozpoczn¹ siê 1 wrzeœnia i
potrwaj¹ do koñca grudnia, jest
uœwiadamianie m³odym lu-

dziom konsekwencji siêgania
po narkotyki, przekazanie informacji o miejscach, do których
mo¿na zg³osiæ siê po pomoc, a
tak¿e szkolenie nauczycieli, rodziców i uczniów z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i agresji.
Jak wynika z badañ opublikowanych w 2003 roku przez
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii, w ci¹gu piêciu lat (1992-2003), liczba m³odych ludzi eksperymentuj¹cych z narkotykami wzros³a
prawie piêciokrotnie.
Uczniowie szkó³ gimnazjalnych i œrednich na ogó³ siêgaj¹
po marihuanê i haszysz, a tak¿e
po leki uspokajaj¹ce i nasenne,
za¿ywane bez zalecenia lekarza.
Za przyczyny eksperymentowania z substancjami odurzaj¹cymi
uznaje siê brak mi³oœci i zrozumienia ze strony rodziców oraz brak
dokoñczenie na str. 3

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”

Ostródzka –
burmistrz odpowiada
2 nowa gazeta praska

Od miesi¹ca zajmujemy siê spraw¹ szko³y i
przedszkola na Ostródzkiej. Wszystko zaczê³o
siê od tekstu, w którym burmistrz Jerzy Smoczyñski stwierdzi³, ¿e inwestycjê blokowa³o Biuro Edukacji. W poprzednim wydaniu NGP opublikowaliœmy odpowiedŸ rzecznika prasowego

Urzêdu Miasta, w którym pad³ zarzut, ¿e burmistrz mija siê z prawd¹, gdy¿ jedyn¹ przyczyn¹
zdjêcia budowy z planu inwestycyjnego by³o
nieuregulowanie w³asnoœci gruntu. Dziœ do tego
zarzutu ustosunkowuje siê Jerzy Smoczyñski.
Poni¿ej publikujemy dokumenty.

Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Warszawie
Warszawa, 19.08.2004r
Pan Jerzy Smoczyñski Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
W odpowiedzi na pismo nr A.0812/JS-300/04 z dnia 10.05.2004r uzupe³nione pismami nr DKD-131/07/2004 z dnia 2.07.2004r i nr GK-D-II/07/167/2004 z dnia 11.08.2004r w sprawie wyra¿enia zgody dla m.st. Warszawy do dysponowania nieruchomoœci¹ pod budowê gimnazjum, Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy w Warszawie uprzejmie informuje, ¿e wyra¿a zgodê na nieodp³atne dysponowanie w celach budowlanych (prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji zwi¹zanej z pozwoleniem na budowê przedszkola, gimnazjum wraz kompleksem sportowym oraz ulicami lokalnymi, przez miasto st. Warszawê), terenem o ³¹cznej powierzchni nie
wiêkszej ni¿ 6 ha stanowi¹cym zgodnie z:
- map¹ KEM 4.16.25-64/03 dz. nr 25/3 -cz., nr 25/4-cz., nr 25/8 pokazane na za³¹czniku graficznym w granicach A,B,C,D,A;
- map¹ KEM 4.16.25-63/03 dz. ew. nr 23/53, dz. 26/1, nr 26/6-cz. nr 26/8-cz, nr 26/9, nr 27/1cz., nr 27/2-cz, nr 27/3-cz, nr 27/4-cz., nr 27/5-cz., nr 27/6-cz., nr 27/7-cz.,nr 27/8-cz., nr 27/9-cz.,
nr 27/10 i nr 26/9 - pokazane na za³¹czniku graficznym w granicach A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,0,P,R,S,T,A,
po³o¿onym w obrêbie 4-16-25, znajduj¹cym siê w Zasobie W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa,
wed³ug informacji Urzêdu Dzielnicy przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oœwiatowe.
Jednoczeœnie Agencja Nieruchomoœci Rolnych zastrzega skutki prawne ni¿ej z³o¿onych oœwiadczeñ:
- Agencja Nieruchomoœci Rolnych nie posiada tytu³u w³asnoœci w stosunku do przedmiotowej
nieruchomoœci,
- prace objête niniejsz¹ zgod¹ wnioskodawca przeprowadzi na w³asny koszt, ryzyko i odpowiedzialnoœæ,
- ocena wniosku w sprawie nieodp³atnego przekazania nieruchomoœci nast¹pi w oparciu o
przepisy prawa obowi¹zuj¹ce w dniu rozpatrzenia wniosku.
Dyrektor Wies³aw Olewiñski
Zastêpca Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
Warszawa, 20.01.2005 r.
Pan Jerzy Smoczyñski Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
Dot.: zadania pn.: „Budowa Gimnazjum nr 6 przy ul. Ostródzkiej”.
W nawi¹zaniu do pisma znak: BE-FO-CP/2211/87/04 z dnia 30.12.04r. Biura Edukacji z wnioskiem o przesuniêcie terminu rozpoczêcia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum nr
6 przy ul. Ostródzkiej” na lata nastêpne, uprzejmie proszê o wstrzymanie przez Dzielnicê dzia³añ
zwi¹zanych z postêpowaniem przetargowym na realizacjê powy¿szego zadania inwestycyjnego
do czasu wydania ostatecznej opinii przez ww. biuro, która warunkowana jest z³o¿eniem prze
Dzielnicê uzupe³niaj¹cych materia³ów.
Za³¹cznik: pismo Biura Edukacji BE-FO-CP/2211/87/04 z dnia 30.12.04r
S³awomir Skrzypek
Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy Biuro Inwestycji
Warszawa, 20.01.2005 r.
Pan Andrzej Urbañski Zastêpca Prezydenta m.st. Warszawy
Dot.: zadania pn.: „Budowa Gimnazjum nr 6 przy ul. Ostródzkiej”.
W nawi¹zaniu do pisma znak; BE-FO-CP/2211/87/04 z dnia 30.12.04r. z Biura Edukacji z
wnioskiem o przesuniêcie terminu rozpoczêcia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum nr 6 przy ul. Ostródzkiej” na lata nastêpne, uprzejmie proszê o podjêcie decyzji w sprawie
ww. zadania. W œwietle opinii Biura Edukacji sporz¹dzonej w oparciu o otrzymane dokumenty z
Dzielnicy Bia³o³êka jest nieuzasadnione rozpoczêcie budowy gimnazjum w 2005r. w rejonie prawobrze¿nej czêœci Dzielnicy. Wed³ug posiadanej wiedzy Biura Inwestycji, Dzielnica Bia³o³êka
przygotowuje i zamierza z³o¿yæ uzupe³niaj¹ce dokumenty, które bêd¹ podstaw¹ do aktualizacji
decyzji przez Biuro Edukacji.
W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê, o pomoc w uzgodnieniu ostatecznej decyzji w sprawie
realizacji ww. inwestycji.
Z-ca dyr. Biura Inwestycji S³awomir Zawadzki
Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy Biuro Edukacji
Warszawa, 21.wrzeœnia 2005 r.
Pan Tadeusz Semetkowski Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
W odpowiedzi na pismo WIR.II.DN.3040-26-05 z dnia 8 wrzeœnia 2005 r. w sprawie opinii do
zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007 oraz pismo WIR.II.DN.3010-705 z dnia 13 wrzeœnia 2005 r. w sprawie propozycji bud¿etu inwestycyjnego w dziale „oœwiata i
wychowanie” na 2006 r., Biuro Edukacji uprzejmie informuje, ¿e nie wnosi zastrze¿eñ, co do celowoœci i zasadnoœci realizacji zadañ ujêtych w pozycji 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44 spisu zadañ.
Jednoczeœnie Biuro Edukacji zwraca uwagê, ¿e przyjête wartoœci inwestycji w wymienionych
pozycji 31 i 34 to jest: „rozbudowa i modernizacja szko³y podstawowej Nr 154” oraz „rozbudowa
i modernizacja szko³y podstawowej Nr 112” wykazuj¹ bardzo du¿y wzrost kosztów w stosunku
do pierwotnie planowanych.
poz. 42 - „Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej” - brak uzasadnienia celowoœci
rozpoczêcia inwestycji w chwili obecnej uwzglêdniaj¹cej aktualne zmiany demograficzne i
obci¹¿enia szkó³ w poszczególnych obwodach dzielnicy. Wzrost o 77% kosztów zadania w
stosunku do planowanego.
Z-ca dyr. Biura Edukacji Wojciech Bartnicki
Mówi burmistrz Jerzy Smoczyñski po lekturze odpowiedzi rzecznika miasta.
- Pozosta³o mi tylko cieszyæ siê z tego, ¿e
miasto, a w³aœciwie Biuro Edukacji widzi tylko
jedn¹ przeszkodê w budowie szko³y i przedszkola na Ostródzkiej, a mianowicie uregulowanie stanu prawnego w³asnoœci gruntów. Ten
stan prawny, powtarzam to stale, bêdzie najpewniej uregulowany oko³o 15 wrzeœnia, co
oznacza, ¿e wiêcej przeszkód nie bêdzie. Mam
wiêc nadziejê, ¿e najpóŸniej w 2007 roku, a
mo¿e jeszcze w koñcu 2006 ta inwestycja
wreszcie ruszy. Jak ju¿ w poprzednim artykule
w NGP mówi³em, pieni¹dze na ten cel s¹, zarówno zapisane we wstêpnym projekcie bud¿etu, jak i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Przypominam tak¿e, ¿e w swoim czasie, gdy
jako uzasadnienie pilnych potrzeb inwestycji
oœwiatowych we wschodniej czêœci Bia³o³êki na
nasze zamówienie opracowano prognozê de-

mograficzn¹, w TVP3 zastêpca dyrektora Biura Edukacji Gra¿yna O¿arek, opieraj¹c siê na
w³asnych prognozach twierdzi³a, ¿e wcale tych
szkól gimnazjalnych nie potrzeba, bo spada liczba uczniów. Nadal twierdzê, ¿e by³ to opór Biura Edukacji.
Jednoczeœnie chcê przypomnieæ, ¿e niezale¿nie od orzeczenia s¹du ju¿ wczeœniej by³a
zgoda Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa na nieodp³atne u¿ytkowanie i wykorzystanie dzia³ki o
powierzchni nie wiêkszej ni¿ 6 ha do celów projektowych. Warto zreszt¹ dodaæ, ¿e na tym w³aœnie terenie powsta³a sama ulica Ostródzka,
która grunt Agencji Rolnej dzieli na dwie czêœci. 12 lat temu wybudowano tam stacjê uzdatniania wody.
Dziœ nie mo¿na w ¿aden sposób udowodniæ,
¿e moje prognozy by³y chybione, wiêc trzeba
znaleŸæ inny powód opóŸnienia inwestycji. Ja
mam tylko nadziejê, ¿e szko³a i tak powstanie.

Praskie dni profilaktyczne
dokoñczenie ze str. 1

• bez porêczycieli i dodatkowych zabezpieczeñ nawet
15-krotnoœæ dochodów netto
• minimum formalnoœci, jasne zasady i szybka decyzja
• ochrona sp³aty kredytu w przypadku utraty pracy
i choroby
• plecak w prezencie do koñca wrzeœnia
ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK w WARSZAWIE:
ul. Kondratowicza 18, tel. (022) 33-11-600, 33-11-609
ul. Ksi¹¿kowa 9 (Tarchomin) tel. (022) 889-49-96, 889-49-99
ul. Jagielloñska 55, tel. (022) 510-15-80 do 83
ul. Targowa 24, (022) 518-00-80

zaufania do nauczycieli. Wed³ug
raportu opracowanego przez Instytut Spraw Publicznych w 2002
roku, tylko 4% badanych gimnazjalistów czuje siê akceptowanych
przez wychowawców. Pozosta³e
powody to: ciekawoœæ, problemy w
szkole, chêæ zdobycia uznania i akceptacji w grupie rówieœników, jak
równie¿ wiêkszy ni¿ kiedyœ dostêp
do substancji psychoaktywnych.
W odpowiedzi na fakt nasilania siê zjawiska narkomanii
wœród m³odzie¿y, Stowarzyszenie KARAN zaprasza na
Praskie Dni Profilaktyczne.
Akcja adresowana jest do
uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i œrednich, dzia³aj¹cych na terenie Pragi Pó³noc i
Pragi Po³udnie, a tak¿e do rodziców, pedagogów i psychologów.
W ramach kampanii odbêd¹ siê:
* wrzesieñ - grudzieñ - Konkurs plastyczny - „Wybór nale¿y
do Ciebie” (szczegó³owy regulamin na stronie www.karan.pl)
* 20 wrzeœnia -Dzieñ Otwarty w
siedzibie Stowarzyszenia KARAN
* 22 wrzeœnia - w godz. 13.00 17.00 - Festyn profilaktyczny pod

has³em „Wybór nale¿y do Ciebie”
- Plac Przy Katedrze Œw. Floriana
* 28 wrzeœnia - warsztaty
Zastêpowania Agresji (4h) - zajêcia dla rodziców i nauczycieli
* 26 paŸdziernika - warsztaty
Zapobiegania Narkomanii (4h) zajêcia dla rodziców i nauczycieli
* paŸdziernik - grudzieñ spotkania w szko³ach, dystrybucja materia³ów edukacyjnych i informacyjnych
Udzia³ we wszystkich proponowanych zajêciach jest bezp³atny.
Organizatorzy: Stowarzyszenie
Katolicki Ruch Antynarkotyczny
KARAN, Urz¹d Miasta st. Warszawy, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
na Pradze Pó³noc oraz Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej na Pradze
Po³udnie, Diecezja Warszawsko
- Prasko, Warszawski Instytut Profilaktyki, Forum Praskich Organizacji Pozarz¹dowych.
Patronat Honorowy: Arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ
Patronat Medialny: Radio
Warszawa Praga, Nowa Gazeta Praska, Miejskie Zak³ady
Autobusowe Wiêcej informacji:
www.karan.pl tel.: 022 618 65 97
Agnieszka Kowalczyk, Marta Miko³ajczyk

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
Z oferty KREDYT 15 PENSJI mog¹ skorzystaæ osoby, które uzyskuj¹ miesiêczny dochód netto w wysokoœci nie
mniejszej ni¿ 800 z³. £¹czna kwota kredytów gotówkowych, limitu w koncie osobistym i limitu w karcie kredytowej
udzielonych przez BZWBK nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci dochodów netto Klienta. Oferta „kredyt z plecakiem”
wa¿na jest do koñca wrzeœnia. Szczegó³y promocji w regulaminie. 0801 666 444 - koszt po³¹czenia za minutê jak za
po³¹czenie lokalne. Jeœli dzwonisz z telefonu komórkowego, wybierz - 61 856 52 41. Stan na 30.08.2006.

Teraz
Polska

ul. Szymanowskiego 8, tel. 022 619-19-16, 601-360-110
UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY
MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Specja³
wiejski
ul. Kondratowicza 23, tel. 022 674 29 29, 022 675 44 33

Statuetka „Oskara” zdobi Centrum Optyki Okularowej
„Optokan”. Us³ugowy „Oskar” to najwy¿szy laur w dziedzinie rzemios³a i kupiectwa. Mimo dostrzegalnej przez wszystkich zaciêtej rywalizacji firm, równie¿ tych zagranicznych, o
rynek polski, najlepszym okaza³ siê w³aœnie polski zak³ad.
Rozmowa z Witoldem Ko³odziejskim, w³aœcicielem Centrum
Optyki Okularowej „Optokan”.
W Warszawie jest oko³o 500 zak³adów optycznych, które bezustannie zabiegaj¹ o klienta, i o to, by zosta³y wyró¿nione spoœród innych. Jednak¿e to „Optokan” stan¹³ na
czele warszawskiego rynku optycznego. Czy posiada Pan
jakiœ sekretny przepis na sukces?
- Od kilku lat interesujê siê polskim rynkiem handlowym.
Mamy przecie¿ œwietne wzorce - przed wojn¹ nasze rzemios³o
i kupiectwo s³ynê³o w œwiecie. Dlatego Centrum Optyki Okularowej nawi¹zuje do tych najlepszych lat w historii rzemios³a.
„Optokan” od samego pocz¹tku istnienia jest firm¹, która ma
nie tylko ambicje, ale te¿ przygotowanie, by móc mierzyæ siê z
najlepszymi w Europie. Wiele polskich firm nie umie prawid³owo oceniæ swych szans i mo¿liwoœci. Ma³e, ciasne zak³ady to
ju¿ przesz³oœæ, o której nie wszyscy jednak zd¹¿yli zapomnieæ.
Konkurowanie z firmami zachodnimi te¿ nie jest ani ambitne,
ani przysz³oœciowe.
Czy dobrze rozumiem, ¿e konkurencja firm zagranicznych Pana nie przera¿a?
- Cieszê siê z istnienia tych firm na rynku. Polak mo¿e bowiem sam zweryfikowaæ opinie istniej¹ce na temat niedoœcignionej zachodniej jakoœci. Jesteœmy przekonani, ¿e niektóre
polskie firmy s¹ po prostu lepsze. Wchodz¹c do Polski, firmy
zagraniczne nie bardzo orientuj¹ siê w gustach Polaków i czêsto oferuj¹ towar nietrafiony lub „nieœwie¿y”. My oferujemy, co
najlepsze. „Optokan” nie musi nikogo podgl¹daæ. Od dawna
mamy najlepszy sprzêt optyczny. Klient ju¿ wie, ¿e wykonujemy okulary najszybciej w Polsce - krócej ni¿ pó³ godziny. Sprzêt
umo¿liwia nam zrobienie okularów dwa razy szybciej, ni¿ w
znanych nam firmach zachodnich. Jak siê okaza³o - rzetelnoœæ,
œwietny sprzêt diagnostyczny i optyczny i solidnie przygotowani pracownicy, znów sprawi³y, ¿e spoœród najnowoczeœniejszych
zak³adów optycznych to „Optokan” zosta³ uznany za najlepszy.
Dla nas jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, ¿e jesteœmy
rzeczywiœcie fachowcami i godnymi zaufania klienta.
„Optokan” oferuje kompleksow¹ obs³ugê klienta. Na
czym ona polega?
- Dobrze pamiêtamy te niegdysiejsze kolejki - do internisty po
skierowanie do okulisty na badanie wzroku i po receptê oraz czekanie kilka dni na wykonanie okularów u optyka. W naszym zak³adzie klient wszystko ma w jednym miejscu. W „Optokanie” jest
gabinet okulistyczny, wyposa¿ony w sprzêt najnowszej generacji. Lepszy mo¿na znaleŸæ tylko w specjalistycznych klinikach.
W gabinecie zatrudnionych jest 5 lekarzy. Na wizytê nie trzeba siê zapisywaæ. Badanie jest jedyn¹ us³ug¹, na któr¹ trze-

ba czasami poczekaæ, jednak dziêki nowoczesnemu sprzêtowi
badanie skrócone jest do minimum. Lekarz ka¿demu pacjentowi poœwiêca tyle czasu, ile to konieczne. Je¿eli okulista stwierdzi wadê wzroku, pacjent mo¿e zdecydowaæ siê na zrobienie
okularów lub na zakup soczewek kontaktowych. „Optokan” oferuje jedyne w kraju wysokouwodnione, bezpieczne soczewki
kontaktowe z filtrem UV do przed³u¿onego noszenia. Je¿eli pacjent wybierze okulary, pracownicy naszej firmy pomog¹ w podjêciu tak trudnej decyzji, jak wybór oprawek, tym bardziej, ¿e
posiadamy najwiêkszy ich wybór w Warszawie - ponad dwa i
pó³ tysi¹ca. Najtañsze oprawki w „Optokanie” kosztuj¹ 45 z³,
najdro¿sze, renomowanych firm - 1500 z³. Najtañsze, gotowe
ju¿ okulary (oprawki i szk³a) kosztuj¹ ok. 100 z³.
Bardzo wa¿ne dla wszystkich pracowników „Optokanu” jest
fachowe wykonanie zamówienia. Dla nas liczy siê tak¿e czas.
Od chwili wyboru oprawek do otrzymania gotowych szkie³ mija
tylko pó³ godziny. 95% szkie³ pochodzi bowiem z magazynu,
który jest czêœci¹ zak³adu. Tak krótki czas oczekiwania to nasze du¿e osi¹gniêcie. Pod tym wzglêdem ¿adna inna firma nie
jest w stanie nam dorównaæ.
Zakupienie nowoczesnego sprzêtu, sterowanego komputerowo, pozwala na niezwykle precyzyjne szlifowanie szkie³ i ³atwe
zamocowanie ich w oprawkach. Poniewa¿ robi¹ to ludzie odpowiednio przygotowani, pos³uguj¹cy siê najlepszym sprzêtem,
st¹d czas wykonania okularów jest w naszym centrum najkrótszy w Warszawie.
„Oczy s¹ odzwierciedleniem duszy” - jak mówi¹. Czy istniej¹ sposoby, by za okularami tê „duszê” nieco przes³oniæ, aby nie by³a a¿ tak czytelna, lub te¿ odwrotnie - uwypukliæ?
- Tak, i nie s¹ to ¿adne sztuczki, choæ muszê przyznaæ, ¿e
potrzebna jest wiedza z zakresu psychologii, jak równie¿ znajomoœæ mody polskiej i wprawne oko. To wszystko umiemy. W
naszym zak³adzie ³atwo siê przekonaæ, ¿e okulary to bi¿uteria.
¯adna inna ozdoba nie mo¿e tak ³atwo zmieniæ wizerunku cz³owieka. Dziêki odpowiednio dobranym oprawom mo¿emy staæ
siê m³odsi lub starsi, bardziej zdecydowani czy te¿ ³agodni, ekstrawaganccy lub nie rzucaj¹cy siê w oczy. Wszystko wed³ug
upodobañ klienta. Bardzo ³atwo jednak zepsuæ efekt przez niew³aœciwy wybór. Takich b³êdów czêsto dokonuje siê w salonach optycznych, gdzie cz³owiek zmuszony jest samemu wybieraæ oprawy.
Z naszego zak³adu klienci wychodz¹ naprawdê zadowoleni.
Zawsze dotrzymujemy obietnic i s³u¿ymy pomoc¹.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Szanowni Pañstwo,
specjalizujemy siê w sprzeda¿y tradycyjnych wyrobów
regionalnych z ró¿nych stron
Polski - pachn¹ce wêdzonk¹,
naturalnie soczyste szynki,
schaby, polêdwice i inne wêdliny, bochny œwie¿ego chleba na zakwasie, BEZ ¯ADNYCH SZTUCZNYCH SPULCHNIACZY I ULEPSZACZY – a
tak¿e sery: krowie, kozie,
owcze: z zio³ami, ziarnami,
wêdzone i twaro¿ki; gwarantowanie czyste, bez ¿adnej chemii. Tak¿e produkowane specjalnie dla nas ciasta kresowe,
litewskie, tatarskie jak sêkacze
czy mrowiska. W pierwszej kolejnoœci docieraliœmy do producentów, którzy za swoje wyroby otrzymali nagrodê „Z³ota
Per³a” przyznawan¹ co roku w
trakcie targów Nasze Kulinarne Dziedzictwo.
Nasze sklepiki „Specja³
Wiejski” powsta³y po to, by w
jednym miejscu klienci mogli
znaleŸæ to, co jest najlepsze
pod wzglêdem kulinarnym;
z myœl¹ o tych, którzy dbaj¹
by ich po¿ywienie by³o równie
smaczne jak i zdrowe. Nasza
oferta skierowana jest w szczególnoœci do ciê¿arnych
kobiet, m³odych matek, karmi¹cych piersi¹, diabetyków, osób
z problemami gastrycznymi,

alergików oraz wszystkich
tych, którzy kupuj¹c produkt
chc¹ p³aciæ za dobre jedzenie,
a nie chemiê i konserwanty.
Zapraszamy do naszych
sklepików.
UWAGA! Przenieœliœmy
sklepik z Grochowa przy
pl. Szembeka na ¯oliborz,
ul. Feliñskiego 52 przy pl.
Wilsona, czynne: pon-pt.
800 – 2000, sob. 800 – 1600
Adresy pozosta³ych naszych sklepików w Warszawie:
Tarchomin,
ul. Œwiderska 100/20
(wejœcie od ul. Æmielowskiej),
tel.: 022 670 37 93
pon.-pt. 10 - 19, sob. 8 - 15
Kabaty,
ul. W¹wozowa 36 paw.28
(teren bazarku),
tel.: 022 648 32 72
pon.-pt. 8 – 20, sob. 8 - 15
Œródmieœcie,
ul. Polna 13 paw. 48
(bazar Polna),
tel.: 022 825 67 86 w.135
pon.-pt. 11 – 19, sob. 9 - 16
S³u¿ew,
ul. Wa³brzyska 11, lok. 2,
(CH Land),
tel.: 022 549 90 08
pon.-pt. 10 – 20, sob. 10 - 18
www.specjalwiejski.pl

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

4 nowa gazeta praska

Trudne do zmycia b³oto
dokoñczenie ze str. 1

karnie czekaj¹cych w kolejce,
musia³o od nowa przedstawiæ
wszystkie dokumenty. - Syn
Konopki mia³ je zebrane na
œwie¿o, wiêc znalaz³ siê na
pocz¹tku od nowa stworzonej
listy, wywieszonej w kwietniu
2005 – opowiada Kowalska.By³am zorientowana w sytuacji
mieszkaniowej Konopków, bo
prawie od pocz¹tku lat 90. by³am lekarzem rodzinnym Kazimierza Konopko i jego matki.
Teraz siê okazuje, ¿e wcale na
dobre mi to nie wysz³o…

A by³o tak. W pewnym okresie, chyba 1994-95 Irena Konopko przesta³a korzystaæ z
pomocy Kowalskiej. Poniewa¿
wiadomo by³o, ¿e przebywa³a
w szpitalu, lekarka przyjê³a za³o¿enie, ¿e jest pod opiek¹
specjalistów. I nagle, w 1997
r., pojawi³a siê na progu gabinetu. – By³a w przera¿aj¹cym
stanie – wspomina Kowalska.
– Nie godzi³a siê na pobyt w
szpitalu. W tej sytuacji zdecydowa³am siê na podjêcie leczenia ambulatoryjnego. Wymaga³o to ci¹g³ych konsultacji
z lekarzami innych specjalnoœci, wielokrotnych badañ laboratoryjnych. Po pó³ roku uda³o
siê pacjentkê doprowadziæ do
niez³ego stanu, bior¹c oczywiœcie poprawkê na wiek i towarzysz¹ce choroby. I ona sama,
i jej syn, w³aœnie Kazimierz Konopko, wielokrotnie bardzo mi
za to dziêkowali. Przez nastêpne lata bywa³am na wizytach
domowych przeciêtnie dwa
razy w roku. Z ostatni¹ wizyt¹
by³am tam chyba na pocz¹tku
maja 2005.
Tylko pozornie dzia³alnoœæ
Kowalskiej w radzie dzielnicy i
jej praca zawodowa, czyli tak¿e opieka nad matk¹ Kazimierza Konopko, to sprawy ca³kiem odrêbne. Aby te tak niepojête dla zwyk³ych ludzi rzeczy zrozumieæ, konieczne jest
przybli¿enie nienormalnej sytuacji, istniej¹cej w urzêdzie od
pocz¹tku kadencji.
Kazimierz Konopko tytularnie by³ naczelnikiem biura zarz¹du. Tak¹ mia³ tabliczkê, tak
siê do niego wszyscy zwracali.
Przystawia³ odpowiednie piecz¹tki, pos³ugiwa³ siê samochodem s³u¿bowym do celów
prywatnych. De facto mia³ jednak stanowisko adekwatne do
swojego jedynie œredniego wykszta³cenia – jak siê okaza³o,
podinspektora. Bomba pêk³a w
kwietniu 2005 r. gdy, pewnie
przez pomy³kê, do kadrowej
Urzêdu Miasta trafi³o pismo z
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 022

676 20 17
022 676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

podpisem i piecz¹tk¹ Konopki
jako naczelnika. Œwiat³o dzienne ujrza³y tak¿e umowy-zlecenia, lekk¹ rêk¹ z naszych pieniêdzy przyznawane mu przez
Sosnowskiego, za du¿e pieni¹dze. Kadrowa wys³a³a komisjê
rewizyjn¹ miasta, która potwierdzi³a wszystkie zarzuty, zalecaj¹c enigmatycznie, ¿e nale¿y
„usun¹æ nieprawid³owoœci”.
Poniewa¿ nic z tego nie wynika³o, Kowalska w lipcu ub.r.
wyst¹pi³a do dzielnicowej komisji rewizyjnej z wnioskiem o
kontrolê zasadnoœci umów zle-

ceñ, przydzia³u mieszkania dla
syna Jakuba, u¿ywania samochodu s³u¿bowego itp. Wtedy
jeszcze nie wiedzia³a (i tu pozornie niezale¿ne okolicznoœci
zaczynaj¹ siê splataæ), ¿e w
tym czasie matka Konopki
zmieni³a lekarza rodzinnego,
co oczywiœcie jest suwerennym
prawem ka¿dego pacjenta.
W maju 2005 r. Kowalska
wystêpuje z PiS, bo, jak sama
mówi, nie godzi siê na milczenie. Jest to niezgodne i z jej
charakterem, i z wczeœniejszymi deklaracjami. Razem z
czterema innymi osobami (Alicja D¹browska, Kazimierz Baranowski, Jacek Wachowicz,
Hanna Jarzêbska) powo³uj¹
klub „Nasza Praga”. To bardzo
niewygodny uk³ad dla rz¹dz¹cej koalicji. Zanim klub dobrze
okrzep³, Baranowski i Wachowicz daj¹ siê „kupiæ” do PiS.
Klub przestaje istnieæ. Komisja
rewizyjna koñczy pracê. Zostaje zwo³ana nadzwyczajna sesja na 4 listopada. Wiadomo,
¿e Kowalska jest za granic¹.
Dowiaduje siê jednak o sesji i
specjalnie na ni¹ przyje¿d¿a.
Udowadnia, ¿e wnioski komisji rewizyjnej s¹ przygotowane
zgodnie z oczekiwaniami zarz¹du. W tym czasie Konopko
przedstawia zaœwiadczenie o
uzyskaniu (w ci¹gu 2 lat!) tytu³u licencjata. Po tej sesji otrzymuje od Konopki list, wzywaj¹cy do przeproszenia jego i
jego rodziny, a w dwa tygodnie
póŸniej odbywa siê sesja, na
której Konopko zostaje mianowany wiceburmistrzem. Wtedy
w³aœnie, podczas sesji, Kowalska próbuje uprzytomniæ radnym, co robi¹. Mówi: „nad Konopk¹ wisz¹ oskar¿enia prokuratorskie”.
Na skutek nie trzeba czekaæ.
Dwa dni póŸniej dyrektorka
przychodni informuje j¹, ¿e matka Konopki napisa³a list, w którym oskar¿a j¹ o „pobieranie
op³at za wizyty domowe”. Skierowa³a tak¿e list do rzecznika
odpowiedzialnoœci zawodowej
z proœb¹ o ukaranie je za nieetyczne zachowanie. W tym
czasie Kowalska sk³ada doniesienie do prokuratury przeciwko Sosnowskiemu i Konopce za
istniej¹ce nieprawid³owoœci.
Dyrekcji przychodni i rzecznikowi odpowiedzialnoœci zawodowej sk³ada wyjaœnienia.
Policja wzywa j¹ jako œwiadka
w sprawie matki Konopki. Sprawa umiera œmierci¹ naturaln¹,
zw³aszcza, ¿e matka Konopki
„przypomnia³a” sobie o tym w
pó³ roku po zmianie lekarza i

po oko³o 15 latach korzystania
z opieki dr Kowalskiej... Niesmak jednak zostaje. El¿bieta
Kowalska-Kobus nie wie jeszcze, ¿e to dopiero pocz¹tek
kampanii przeciwko niej, kampanii, która ma j¹ zdyskredytowaæ, ukaraæ za niepokornoœæ.
Od marca br. nasila siê kampania gazetowa przeciwko zarz¹dowi Pragi Pó³noc. Gazety
wy³apuj¹ wszystko. Umowy
zlecenia, wzajemne przydzia³y mieszkañ, nadu¿ywanie
uprawnieñ, niegospodarnoœæ.
O tym wszystkim NGP pisa³a
w ró¿nych okresach. Takiego
zmasowanego ataku w³adze
PiS nie mog¹ jednak zlekcewa¿yæ. Sosnowski, któremu
grunt pali siê pod nogami, zaczyna zwo³ywaæ konferencje
prasowe. Szuka tematów zastêpczych. Wœród nich wraca
sprawa doktor-radnej Kowalskiej. Wraz z wtóruj¹cym mu
Konopk¹ wracaj¹ do sprawy
rzekomej op³aty pobranej od
matki, jak te¿ jej miejsca zamieszkania. Sosnowski podaje dziennikarzom dok³adne
trzy adresy: teœciowej, mê¿a i
samej Kowalskiej, sugeruj¹c,
¿e nie ma podstaw, by w ogóle by³a radn¹, choæ wie, ¿e
oboje z mê¿em kr¹¿¹ miêdzy
domami ze wzglêdu na ma³e
dziecko. Narusza tym samym
ustawê o ochronie danych
osobowych (szkoda, ¿e nie
mówi o swojej ¿onie, radnej
Targówka, która dopiero od
kwietnia br. jest na Targówku
zameldowana. Byæ mo¿e tylko ona jest namaszczona do
wystêpowania w ró¿nych wcieleniach – jedno mieszka na
Pradze Pó³noc, gdzie jest
cz³onkiem rady osiedla, a drugie – na Targówku).
Kowalska zak³ada Konopce
sprawê karn¹ za znies³awienie, gdy¿ poinformowa³, ¿e
by³a przes³uchiwana jako podejrzana o pobieranie od pacjentów op³at podczas wizyt
domowych. Jednoczeœnie
sk³ada skargê do G³ównego
Inspektora Danych Osobowych w sprawie ujawnienia
danych jej i jej rodziny. S¹d
za¿¹da³ ju¿ zabezpieczenia
nagrañ z owych konferencji.
Teraz zastanawia siê, czy
by³o warto. Pacjenci na jej dzia³alnoœci samorz¹dowej nie
ucierpieli, a ona sama wiele siê
nauczy³a. Uwa¿a, ¿e ujawnienie
tych patologii na Pradze Pó³noc
jest tak¿e jej sukcesem. Wiêc
chyba by³o warto. Tylko to b³oto, którym próbuje siê j¹ obrzucaæ, jest trudne do zmycia. (T)

Kompleksowa terapia dla cia³a i umys³u
- NOWOŒÆ - MASA¯E POLINEZYJSKIE
(równie¿ dla kobiet w ci¹¿y)
- Joga w jaskini
- Warsztaty relaksuj¹ce z jog¹
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
BIURO
PORAD PRAWNYCH
oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

Tel. 407-84-27,
kom. 0601-160-938
Biuro Rachunkowe
CEDROS
Ceny od 80 z³/m-c
 ksiêga podatkowa
 rycza³t  VAT  ZUS
 Pe³na ksiêgowoœæ
Posiadamy Licencjê MF nr 17608/00
i ubezpieczenie OC

ul. Figara 4, tel. 678 67 74
kom. 692 723 183
e-mail:cedros@o2.pl

technologie bezpieczeñstwa
www.suskiplus.pl

SPRZEDA¯ ♦ MONTA¯ ♦ SERWIS 24 GODZ.
DRZWI ANTYW£AMANIOWE ♦ OKNA ♦ ZAMKI
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
AUTORYZOWANY PUNKT
Wyj¹tkowa
HANDLOWO-US£UGOWY
odpornoœæ
Warszawa ul. Dobra 17
na w³amania,
tel./fax (022) 826 01 68
certyfikaty Klasy C
kom. 0601 062 773

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

Pomoc dla konsumentów
dokoñczenie ze str. 1

Poszkodowana klientka trafi³a do Miejskiego Rzecznika
Konsumentów. Zosta³a ¿yczliwie wys³uchana, otrzyma³a formularz wniosku o rozpatrzenie
sprawy przez Rzecznika. Ma
nadziejê na interwencjê w swojej sprawie w firmie oferuj¹cej
meble. Byæ mo¿e, zostanie
podjêta próba mediacji. Jeœli
nie oka¿e siê skuteczna,
Rzecznik pomo¿e skierowaæ
sprawê na drogê s¹dow¹.
Ze spraw¹ o mniejszym wymiarze finansowym do Rzecznika zwróci³a siê klientka, od
której przy zakupie sprzêtu agd
w lipcu br. pobrano op³atê za
odbiór starego sprzêtu, jako
„koszt gospodarowania odpadami”. W biurze Rzecznika udostêpniono jej tekst ustawy z 29
lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym. Art. 42.1 tej ustawy brzmi:
„Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy s¹ obowi¹zani
przy sprzeda¿y sprzêtu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych do nieodp³atnego
przyjêcia zu¿ytego sprzêtu w iloœci nie wiêkszej ni¿ sprzedawany nowy sprzêt, je¿eli zu¿yty
sprzêt jest tego samego rodzaju.” Z art. 76 tej ustawy wynika,
¿e sprzedawca, który przyjmuje zu¿yty sprzêt odp³atnie - podlega karze grzywny.
Klientka z³o¿y³a u sprzedawcy pisemn¹ proœbê o uzasadnienie pobrania op³aty. Po
otrzymaniu odpowiedzi wróci
do Rzecznika. Jednostkowe
doœwiadczenie mo¿e siê przydaæ wielu nastêpnym klientom.
Niewykluczone, ¿e pos³u¿y do
wyst¹pienia Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie
ochrony praw i interesów konsumentów, mo¿e tak¿e - do
wniosku w sprawie stanowienia i zmiany przepisów.
Do Miejskiego Rzecznika
Konsumentów interesanci
zwracaj¹ siê w wielu kwestiach,

wynikaj¹cych z nienale¿ytego
wykonania umów sprzeda¿y
wszelkich towarów (od butów
po samochody), œwiadczenia
us³ug, np. pralniczych, remontowych, turystycznych, telekomunikacyjnych, finansowych,
developerskich, komunikacyjnych. Porady i informacje w
tych sprawach mo¿na otrzymaæ, zg³aszaj¹c siê osobiœcie
do biura Rzecznika, a tak¿e telefonicznie lub poczt¹ elektroniczn¹.
Pomoc w kierowaniu spraw
na drogê s¹dow¹ ma zró¿nicowane formy: Rzecznik wytacza
samodzielnie powództwa na
rzecz klientów lub wstêpuje do
tocz¹cych siê postêpowañ, na
dowolnym etapie sprawy.
Rzecznik sporz¹dza pozwy, a
konsument samodzielnie wytacza powództwo, po czym
Rzecznik udziela dalszej pomocy w toku procesu. Rzecznik
mo¿e tak¿e przedstawiæ s¹dowi istotny pogl¹d w tej sprawie.
Mieszkaniec stolicy, którego prawa i interesy zosta³y naruszone,
mo¿e liczyæ na daleko id¹c¹ pomoc
i wsparcie - zapewnia Ma³gorzata
Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie.
Kontakt z biurem Miejskiego
Rzecznika Konsumentów; ul.
Górskiego 7, tel. (022) 827 76 37,
505 08 07; konsument@wars z a w a . u m . g o v. p l ,
www.um.warszawa.pl.
K.

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43
Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

022 818-89-68
0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

XL sesja Rady Bia³o³êki

Po wakacjach
Pierwsza, powakacyjna sesja
rozpoczê³a siê od przeg³osowania zmian w bud¿ecie na 2006
rok. Wzros³y dochody od osób
fizycznych i prawnych, a tak¿e
wp³ywy z podatków rolnego i leœnego, podatku od spadków i
darowizn, czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych. Zwiêkszeniu ulegn¹ wydatki na drogi
publiczne, gospodarkê mieszkaniow¹, przedszkola - w zwi¹zku
ze zwiêkszeniem siê iloœci dzieci w wieku przedszkolnym.
Zmniejsz¹ siê wydatki na pomoc
spo³eczn¹, a konkretnie na dodatki mieszkaniowe - to dobra
wiadomoœæ, œwiadcz¹ca o poprawiaj¹cej siê sytuacji materialnej rodzin. Mniej dzieci uczestniczy w akcjach Zima i Lato w

mieœcie - st¹d spadek wydatków
na te cele. Wzros³y wydatki na
kulturê - Biblioteka Publiczna
otrzyma o 500 tys. z³ wiêcej ni¿
planowano. Zwiêksz¹ siê dziêki
temu œrodki na zakup nowoœci
wydawniczych i na prowadzenie
zajêæ dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów. Biblioteka
planuje równie¿ stworzenie nowej placówki dla dzieci - jedna
biblioteka z literatur¹ dzieciêc¹
ju¿ nie wystarcza. Nowa biblioteka powstanie przy Pancera 18.
Jednog³oœnie
przyjêto
uchwa³ê w sprawie dostosowania trasy Armii Krajowej do parametrów charakteryzuj¹cych
trasy ekspresowe. Trasa wymaga zastosowania dŸwiêkoch³onnych ekranów pó³tunelowych na odcinku od £abiszyñ-

TERMEK

LETNIA PROMOCJA!
Zdjêcia w 3 min.
8 szt. tylko 16 z³!

ul. Z¹bkowska 13 (wejœcie od Brzeskiej)
www.termek.neostrada.pl

Mia³o byæ spokojnie
dokoñczenie ze str. 1

te okna, na ha³as powodowany przez samochody. Badanie
poziomu ha³asu, zlecone
przez administracjê prywatnej
firmie odby³o siê - jak twierdz¹
mieszkañcy - bez dokonania
pomiarów w mieszkaniach i
wykaza³o, ¿e natê¿enie ha³asu jest w pobli¿u górnej granicy normy. By zniwelowaæ
uci¹¿liwoœci zwi¹zane z emisj¹
spalin, posadzono w donicach
doœæ rachityczne tuje. Jak
mówi¹ mieszkañcy, symptomatyczne i wieñcz¹ce dzie³o
by³o znikniêcie z nazwy osiedla wyrazu „s³owiki”.
Mieszkañcy budynku Kamiñskiego 16 w osiedlu Kamiñskiego zostali uszczêœliwieni boiskiem sportowym, zgodnie z
wol¹ wiêkszoœci mieszkañców.
Szkopu³ w tym, ¿e wiêkszoœæ
to mieszkañcy innych budynków, które nie s¹siaduj¹ z boiskiem. Czêœæ mieszkañców
Kamiñskiego 16 wybiera³o lokalizacjê ze wzglêdu na ciszê i
spokój - budynek po³o¿ony jest
pod lasem. Na trójk¹tnym terenie, w odleg³oœci dos³ownie
dziesiêciu metrów od okien,
mia³ powstaæ budynek administracji. Rada osiedla zdecydowa³a inaczej i jak powiedzia³
nam kilka lat temu Andrzej Pó³rolniczak, prezes RSM Praga,
w³adze spó³dzielni nie mia³y
¿adnego wp³ywu na tê decyzjê.
Boisko to udrêka dla tych, którzy ceni¹ sobie spokój. Od rana
do wieczora dŸwiêk odbijanych
pi³ek, wrzaski graj¹cych,
dŸwiêk pi³ki odbijanej o metalowy stela¿ kosza do koszykówki, soczyste przekleñstwa
graj¹cych i kibicuj¹cych z puszkami piwa w d³oniach, hurgot
rolek o kamienn¹ p³ytê boiska,
pisk opon rowerów i nocne, d³ugie Polaków rozmowy przy pi-

wie. Nie sposób otworzyæ
okien, a jak wytrzymaæ latem
przy zamkniêtych? Nie pomaga wzywanie ochrony osiedla,
nie pomaga wzywanie policji i
stra¿y miejskiej. Na boisko, które w za³o¿eniu zosta³o wybudowane dla mieszkañców osiedla, œci¹gaj¹ „sportowcy” z ca³ej Bia³o³êki. Przed miesi¹cem,
na skutek interwencji mieszkañców, umieszczono na parkanie boiska regulamin korzystania z niego. Nie wolno jeŸdziæ rowerami, motocyklami, na
rolkach. Gra powinna siê koñczyæ o 21. W przypadku ³amania regulaminu nale¿y powiadomiæ ochronê, stra¿ miejsk¹,
policjê lub administracjê osiedla. Jak mówi¹ mieszkañcy,
zapisy pozostaj¹ jedynie na
papierze. Tydzieñ temu po boisku m³odzi, nietrzeŸwi ludzie
jeŸdzili na motocyklu. Trwa³o to
ponad godzinê. W administracji nikt nie odbiera³ telefonu i nic
dziwnego, bowiem zdarzenia
mia³y miejsce po godzinach
urzêdowania. Telefon ochrony
nie odpowiada³ - zg³asza³a siê
automatyczna sekretarka.
Mieszkañcy powiadomili stra¿
miejsk¹ - ta w ogóle nie przyjecha³a. Jedna z mieszkanek
budynku przy Kamiñskiego 16
nosi siê z zamiarem sprzeda¿y swojego mieszkania. Agent
nieruchomoœci ogl¹da³ mieszkanie i od razu powiedzia³, ¿e
cena bêdzie ni¿sza ze wzglêdu na boisko. Czytelniczka próbowa³a przekonaæ agenta, ¿e
s¹ ludzie, którym odpowiada
boisko sportowe. Agent odpowiedzia³ - Ale niekoniecznie tu¿
pod oknami.
Liczymy na stanowisko w³adz
RSM Praga w obu sprawach,
mieszkañcy s¹ zmêczeni i rozczarowani. Mia³o byæ cicho i spo(egu)
kojnie. Jest jak wy¿ej.

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

skiej do G³êbockiej. Taki wymóg
stawia powstaj¹ca tam coraz
gêstsza zabudowa mieszkaniowa. Przebudowy wymagaj¹
zjazdy z wiaduktu ulicy G³êbockiej na Armii Krajowej, konieczne jest równie¿ wykonanie wiaduktu nad tras¹ w okolicy
Ostródzkiej lub Kowalskiego.
Uchwa³a o wyst¹pieniu do
rady miasta z wnioskiem o
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch zdegradowanych obszarów Bia³o³êki
zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Sprawa dotyczy terenów po
nieistniej¹cych ju¿ - Fabryce
Domów przy Œwiderskiej i Faelbecie przy Marywilskiej. Na
obu terenach odbywa siê,
uci¹¿liwe zapachowo i wyj¹tkowo nieestetyczne, nielegalne
sk³adowanie i sortowanie odpadów. Czas uporz¹dkowaæ tereny, poddaæ je restrukturyzacji i
przeznaczyæ pod zabudowê.
Na wniosek grupy radnych klubu SLD zaopiniowano fragment
Studium uwarunkowañ i zagospodarowania przestrzennego
z maja tego roku, dotycz¹cy
obszaru ograniczonego ulicami
Pomorsk¹, Mehoffera, Talarow¹ i Nowoprojektowan¹. W
studium ten obszar by³ przewidziany pod zabudowê jednorodzinn¹ z zastrze¿eniem utrzymania 60% powierzchni biologicznie czynnej, w przypadku
dopuszczenia zabudowy wielorodzinnej nast¹pi³oby jej
zmniejszenie do 25%.
Jednog³oœnie przyjêto
uchwa³ê popieraj¹c¹ projekt
stworzenia Muzeum Pragi w
Pa³acyku Konopackich przy
Strzeleckiej 11/13. To odpowiedŸ na apel Jacka Wachowicza, przewodnicz¹cego rady
dzielnicy Praga Pó³noc. Projekt ma s³u¿yæ zachowaniu
dziedzictwa kulturalnego dzielnicy. Zabytkowy pa³acyk
szczególnie nadaje siê na siedzibê muzeum - by³ domem
Ksawerego Konopackiego,
za³o¿yciela Nowej Pragi, jest
jednym z wczeœniejszych budynków o murowanej konstrukcji w prawobrze¿nej czêœci stolicy, zachowa³a siê niemal w ca³oœci jego oryginalna
elewacja, wokó³ pa³acyku znajduje siê ogród z piêknym drzewostanem. Radni byli równie¿
jednomyœlni w kwestii zmiany
przebiegu ulicy Jasiniec. Ustalono jej przebieg pomiêdzy
Sieczn¹ i Geodezyjn¹.
W interpelacjach pytano o œlimacz¹c¹ siê sprawê wyd³u¿enia trasy autobusu 152. W maju
ZTM obieca³ zaj¹æ siê t¹ kwesti¹ i zaleg³a cisza. Zarz¹d dzielnicy przygotowuje protest i niezw³ocznie skieruje go do ZTM.
D³ug¹ listê pytañ przygotowa³
Andrzej Opolski z SLD. Pyta³,
dlaczego rada milczy w sprawie
wykonania bud¿etu za pierwsze
pó³rocze 2006. 6,45% wykonania, jeœli chodzi o inwestycje, to
wynik bodaj najni¿szy w historii
Bia³o³êki. Radny pragn¹³ równie¿ poznaæ filozofiê bia³o³êckich inwestycji i zadañ bud¿etowych. Kolejne pytanie dotyczy³o z³ego - wedle radnego funkcjonowania komisji rewizyjnej. Sk³adane do niej zapytania
nie mog¹ doczekaæ siê odpowiedzi. Pawe³ Stañczyk, przewodnicz¹cy rady dzielnicy, wyjaœni³, ¿e pytania s¹ niezw³ocznie kierowane do adresatów i to
oni s¹ odpowiedzialni za przewlek³oœæ oczekiwania na odpowiedŸ. Przy tej okazji wysz³o na
jaw, ¿e wiceprzewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, Stefan Sosnowski, odmawia pisania protoko³ów z jej obrad (!), co jest zwyczajowym obowi¹zkiem wiceprzewodnicz¹cych. Protoko³y
pisze grzecznoœciowo radny
Andrzej Oszmian. Kolejne pytanie Andrzeja Opolskiego dotyczy³o pomieszczenia dla radnych, które w³aœnie jest projektowane. Radny zauwa¿y³, ¿e

brakuje w nim wieszaka na
p³aszcze. Na najbli¿szej sesji
zapewne uzyska odpowiedŸ na
wszystkie pytania.
Na zakoñczenie obrad g³os
zabrali mieszkañcy osiedla Derby 5 przy Skarbka z Gór prosz¹c
o rozwi¹zanie problemów komunikacyjnych. Chodzi o drogê
dzieci do szko³y przy Juranda ze
Spychowa. Tras¹ nie kursuje
autobus, ulica nie ma chodnika,
którym dzieci mog³yby bezpiecznie dotrzeæ do szko³y, jest jedynie niezwykle w¹skie pobocze.
Burmistrz Tadeusz Semetkowski
poinformowa³, ¿e w tym roku wybudowany zostanie chodnik od
Skarbka z Gór do Berensona,
gdzie mieœci siê szko³a rejonowa dla uczniów z osiedli Derby.
Nawi¹zano kontakt z buduj¹cym
osiedla Dom Developement, by
ten przekaza³ dzielnicy teren, na
którym zostanie wybudowana
pêtla autobusowa. ZTM robi problem z lini¹ autobusow¹, uwa¿a, ¿e ¿¹dania w³adz dzielnicy
s¹ nadmierne, ale jest oczywiste, ¿e osiedla Derby musz¹
mieæ liniê autobusow¹. Przystanki s¹ ju¿ wybudowane. Burmistrz Jerzy Smoczyñski doda³,
¿e przewidziana jest równie¿ w
przysz³oœci budowa chodników
(egu)
wzd³u¿ Ostródzkiej.
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

• DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY
- od 1.000 do 50.000 z³
- max. okres kredytowania do 72 miesiêcy
- min. dochód 470 z³ netto
- bez zaœwiadczeñ o zarobkach

• DOBRY KREDYT KONSOLIDACYJNY
- kredyt na sp³atê innych zobowi¹zañ
- jedna rata zamiast wielu
- ju¿ przy dochodzie 600 z³ netto,
- do 75.000 z³ brutto
- dodatkowa gotówka nawet do 50.000 z³
- okres kredytowania - nawet do 72 miesiêcy
- bez zabezpieczenia hipotecznego

• TANIE KREDYTY MIESZKANIOWE
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

Dy¿ury radnych
Szanowni Pañstwo!
Mimo ¿e do koñca kadencji samorz¹du pozosta³y ju¿ tylko
dwa miesi¹ce, radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej nadal aktywnie wype³niaj¹ swoje obowi¹zki. Poni¿ej prezentujemy kalendarz ich dy¿urów, na które serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców Pragi. Pragnê zapewniæ, ¿e tak jak dotychczas, radni SLD bêd¹ s³u¿yæ Pañstwu wszelk¹ pomoc¹ w rozwi¹zaniu problemów dotycz¹cych naszej dzielnicy.
DATA DY¯URU
Czwartek
21 wrzeœnia 2006 r.
JOHNE ZBIGNIEW
Godz. 18.00 - 20.00
czwartek 21 wrzeœnia 2006 r.
JURCZYÑSKA ANNA
Godz. 18.00 - 20.00
czwartek 28 wrzeœnia 2006r.
KISIEL JAN
Godz. 18.00 - 20.00
czwartek 5 paŸdziernika 2006r.
KOWALIK EWA
Godz. 18.00 - 20.00
czwartek 28 wrzeœnia 2006r.
KUBIAK DANUTA
Godz. 18.00 - 20.00
œroda 28 wrzeœnia 2006 r.
TONDERA MARIA
œroda 26 paŸdziernika 2006r.
Godz. 17.00 - 19.00
œroda 28 wrzeœnia 2006 r.
TONDERA IRENEUSZ
œroda 26 paŸdziernika 2006r.
Godz. 17.00 - 19.00
WOJDYGA MIECZYS£AW czwartek 26 paŸdziernika 2006r.
Godz. 18.00 - 20.00
RADNI

MIEJSCE DY¯URU
ZNK Oddzia³ nr 1
ul. JAGIELLOÑSKA 23
ZNK Oddzia³ nr 7
ul. BURDZIÑSKIEGO 7
ZNK Oddzia³ nr 7
ul. BURDZIÑSKIEGO 7
ZNK Oddzia³ nr 7
ul. BURDZIÑSKIEGO 7
ZNK Oddzia³ nr 3
ul. TARCHOMIÑSKA 14
siedziba Rady Dzielnicowej
SLD Praga Pó³noc
Pl. Hallera 5 lok. 1a (antresola)
siedziba Rady Dzielnicowej
SLD Praga Pó³noc
Pl. Hallera 5 lok. 1a (antresola)
ZNK Oddzia³ nr 3
ul. TARCHOMIÑSKA 14

Ponadto przypominam, ¿e trwaj¹ konsultacje programowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej z
mieszkañcami dzielnicy w celu opracowania wspólnego Programu dla Pragi. Wszystkich zainteresowanych rozmow¹ z nami zapraszam do Biura SLD mieszcz¹cego siê w Warszawie przy Pl.
Hallera 5 lok. 1 A czynnego od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 12-17.
Dodatkowo mog¹ siê Pañstwo kontaktowaæ z nami pod numerem tel./fax: 0-22 670 02 20 lub
przez e-mail: biuro@sld-pragapolnoc.pl.
Przewodnicz¹cy SLD na Pradze Pó³noc Sebastian Wierzbicki
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

MULTI-S

www.multipodlogi.pl

PARKIETY
022 425-57-49, 0-504-189-097
e-mail: biuro@multipodlogi.pl
ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej
pawilon nr 8
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mini og³oszenia
NAUKA
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepetycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
NAUCZYCIELKA matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-825
NIEMIECKI 0501-215-687
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
ANTENY R/TV/SAT, instalacje tel. 0509-610-850
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442
DACHY, blacharka, hydroizolacje 0604-321-201
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
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
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.
GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe. Obiady dla
firm. Catering. Tanio. 022
679-81-06, 0692-600-178
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
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
POKOJE studentom Tarchomin wynajmê 022 889-29-25
WYNAJMÊ, Tarchomin 200m2,
segment 022 889-29-25
WYNAJMÊ magazyn 30m 2
(400 z³) 022 614-49-65
KURSY
KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723
Wesela, komunie,
przyjêcia okolicznoœciowe

022 679-36-30
0603-956-654
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

Nowe przedszkole
6 wrzeœnia o godz. 15 odbêdzie siê uroczystoœæ otwarcia przedszkola przy ul.
Odkrytej 18A, w Dzielnicy Bia³o³êka. Do nowego budynku przeniesione zostanie przedszkole nr 76 z ul.Œreniawitów 2, zaœ w budynku przy ul. Œreniawitów 2 bêdzie nadal
dzia³aæ placówka jako Filia Przedszkola nr 76. Sk³adaæ siê bêdzie z siedmiu oddzia³ów: dwie grupy 3-latków; grupa 3-4-latków;dwie grupy 4-latków; grupa 4-5-latków;
grupa 5-latków. Obejmie swoj¹ opiek¹ ³¹cznie ok. 200 dzieci.

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

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
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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

KuŸnia kadr
W dniach, w których wspominamy zwyciêstwo gdañskich
stoczniowców nad re¿imem komunistycznym w Sierpniu 1980
roku, dowiadujemy siê, ¿e Komisja Europejska grozi cofniêciem
pomocy publicznej dla Stoczni
Gdañskiej. Tê wodê na m³yn eurosceptyków wyla³ rz¹d Kazimierza Marcinkiewicza, który zobowi¹za³ siê do koñca czerwca
przes³aæ do Brukseli program restrukturyzacyjny stoczni i oczywiœcie nie wys³a³. Stoczni¹ jednak
siê zaj¹³, gdy¿ podzieli³ j¹ na dwie
oddzielne spó³ki, Stocznia Gdañska i Stocznia Gdynia. I, co za
przypadek, prezesem pierwszej
spó³ki zosta³ sekretarz pomorskiej
organizacji partyjnej PiS Andrzej
Jaworski, a prezesem drugiej szef organizacji partyjnej PiS w
Tczewie Kazimierz Smoliñski.
Tak, drodzy mieszkañcy Warszawy, to ten sam Andrzej Jaworski, który w czasach, gdy
rz¹dzi³ u nas Lech Kaczyñski,
pe³ni³ w naszym mieœcie odpowiedzialn¹ funkcjê prezesa nikomu nie znanej spó³ki komunalnej „Przedsiêbiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa” z pensj¹ miesiêczn¹ grubo
ponad dziesiêæ tysiêcy z³otych.

Jak donosi³a prasa, by³ te¿
g³ównym kadrowym w eldorado warszawskiego PiS, jakim
sta³ siê Oœrodek Sportu i Rekreacji na ¯oliborzu. Pawe³ Jaworski, brat Andrzeja by³ tam etatowym dorad¹ dyrektora i doradza³, kogo zatrudniæ. Specjalnie
dla dzia³aczki PiS z Tczewa
(sic!) utworzono nowe stanowisko sekretarki dyrektora, a p. o.
zastêpcy dyrektora zosta³
wkrótce dzia³acz Ligi Republikañskiej Cezary Karwowski.
Tylko „p. o.”, gdy¿ Karwowski
nie mia³ wy¿szego wykszta³cenia. Za³o¿ê siê, ¿e pracuje dziœ
w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, podobnie jak by³y p.
o. zastêpcy komendanta warszawskiej stra¿y miejskiej W¹sik (p. o. z tych samych powodów). Martwi³bym siê wtedy o
Biuro, basen na ¯oliborzu bowiem pod rz¹dami Karwowskiego zamkniêto ze wzglêdu na zanieczyszczenie wody bakteriami chorobotwórczymi...
Nie martwi³em siê wcale, gdy
wyczyta³em, ¿e nowym prezesem spó³ki PKP „Polskie Linie
Kolejowe” zosta³ Krzysztof Celiñski. Celiñski w czasach Kaczyñskiego by³ prezesem Me-

Œlad dotyku
Taki tytu³ nosi wystawa rysunku i
malarstwa Stefana S³awiñskiego,
której wernisa¿ odby³ siê 25 sierpnia
w Galerii N’69 przy ulicy Tarchomiñskiej 9. To ju¿ druga ekspozycja zorganizowana przez Fundacjê Artbarbakan w ramach programu „Artyœci z
Pragi - artyœci dla Pragi”.
Stefan S³awiñski urodzi³ siê w 1948 r. w
Wa³brzychu. Zwi¹zany ze œrodowiskiem poznañskim, ukoñczy³ w 1979 r. tamtejsz¹ Akademiê Sztuk Piêknych na Wydziale Malarstwa, Grafiki i RzeŸby w pracowni prof. Waldemara Œwierzego i Tadeusza Jackowskiego.
Uprawia³ rysunek, malarstwo i grafikê. Zajmowa³ siê te¿ ilustracj¹ ksi¹¿kow¹ i prasow¹.
Jego prace znajduj¹ siê w zbiorach prywatnych w Polsce i za granic¹, we W³oszech, Holandii, Szwecji, Niemczech, USA i Kanadzie.
Mia³ wiele wystaw indywidualnych, m.
in.: w latach 70. w klubach MPiK w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, w 1988 r. - w
Rzymie, w 1992 r. - w Teatrze Wielkim w
Warszawie, w 2003 r. w Art Novum Gallery
w Warszawie. Stefan S³awiñski wystawia³ te¿
prace inspirowane dzie³ami literackimi. Jego
rysunki na temat „Imienia Ró¿y” Umberto
Eco prezentowane by³y w 1996 r. na Uniwersytecie Warszawskim, w czasie wizyty
w³oskiego pisarza na tej uczelni. Natomiast

w Galerii „Shalom” w Teatrze ¯ydowskim w
Warszawie zorganizowano wystawê prac,
które powsta³y pod wp³ywem „Malowanego
ptaka” Jerzego Kosiñskiego. Stefan S³awiñski wykonywa³ te¿ ilustracje do poezji
wspó³czesnej, np. do wierszy Edwarda Stachury i Rafa³a Wojaczka, i publikowa³ je w
poznañskim czasopiœmie „Nurt”.
Obecnie artysta odszed³ od grafiki i ilustracji ksi¹¿kowej na rzecz rysunku i malarstwa, stawiaj¹c rysunek wyraŸnie na pierwszym miejscu. Twierdzi, ¿e grafika komputerowa wypiera ilustracjê tradycyjn¹. Pracuje na
Pradze, w pracowni przy ul. 11 Listopada.
Prezentowane w Galerii N’69 prace to
czêœæ wiêkszej ca³oœci, po raz pierwszy bez sugestii literackich rysunki i obrazy, którym artysta nada³ wspólny tytu³ „Œlad dotyku”. Dotyk rozumiany jest tu bardzo szeroko; istnieje
dotyk czasu, dotyk pamiêci, dotyk spojrzenia.
Dotykiem mo¿e byæ wspomnienie, s³owo,
dŸwiêk, a nawet cieñ. Dotykiem mo¿na te¿
budowaæ przestrzeñ. Dla tych wszystkich rodzajów dotyku artysta znalaz³ wspólny element, który jak klamr¹ spaja je w ca³oœæ. To
cia³o kobiety, które pojawia siê na ka¿dym obrazie, w ró¿nych konfiguracjach i uk³adach.
S³awiñski pos³uguje siê niezwyk³¹ technik¹, jakiej do tej pory nikt jeszcze nie stosowa³. Jest to rysunek piórkiem na surowym
p³ótnie. P³ótno
czasami jest barwione, a rysunek
na nim wykonany
jest czarnym tuszem. Daje to
wspania³y efekt.
Artysta nakleja
usztywnione p³ótno na deskê lub,
odpowiednio wyciête, zawiesza
swobodnie. W tym
drugim przypadku nabiera ono

tra Warszawskiego i ws³awi³ siê
tym, ¿e nie umia³ wydaæ pieniêdzy z dotacji rz¹dowej na budowê metra. Przez cztery lata
z ledwoœci¹ uda³o mu siê
przed³u¿yæ pierwsz¹ liniê metra
do Placu Wilsona, a o drugiej
stara³ siê nie myœleæ wcale.
Có¿ z³ego mo¿e zrobiæ nieudolny urzêdnik w spokojnej spó³ce zarz¹dzaj¹cej torami PKP,
myœla³em naiwnie... Mo¿e, proszê Pañstwa, mo¿e! W³aœnie siê
okaza³o, ¿e remont tunelu œrednicowego bêd¹cy zmor¹ podró¿nych przemieszczaj¹cych siê
przez Wis³ê ma opóŸnienie do
przysz³ej wiosny. Za remont odpowiada spó³ka Celiñskiego.
Takich to nasze miasto sta³o siê kuŸni¹ kadr...
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
(Platforma Obywatelska RP)
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

charakteru tkaniny artystycznej. Na wystawie prezentowane s¹ te¿ obrazy wykonane
technik¹ oleju, akrylu czy akwareli. Czasami te¿ artysta stosuje techniki mieszane. Na
wielu obrazach powtarza siê motyw siatki,
takiej tkaniny na tkaninie.
- Lubiê ten element - mówi Stefan S³awiñski - sam w sobie mo¿e coœ symbolizowaæ, np. zamkniêcie, a jednoczeœnie jest
doskona³ym elementem graficznym.
Obrazy S³awiñskiego mo¿na pogrupowaæ
wed³ug umownych tematów: „Spotkanie”,
„Przestrzeñ”, „Wspomnienie”. Bardzo sugestywny jest obraz, który zaliczy³abym do
ostatniej grupy. Nosi on tytu³ „Nie pamiêtam ju¿ ich twarzy”, a przedstawia starego
mê¿czyznê, który niewidz¹cymi oczami
ogl¹da siê wstecz i wspomina spotkane kiedyœ kobiety, które mo¿e kiedyœ kocha³. Do
tematu „Przestrzeñ” mo¿na zaliczyæ takie
prace, jak: „Katedra”, „Jej przestrzeñ” czy
„Dotkniêta przestrzeni¹”. Na wszystkich
g³ównym motywem s¹ kobiece cia³a.
Czêœæ obrazów, jak choæby „Szukanie
czu³oœci” mówi o têsknocie uczuæ, o potrzebie czu³oœci w³aœnie, o czu³ym dotyku, którego potrzebuje ka¿dy cz³owiek. Rysunki i
malarstwo Stefana S³awiñskiego opowiadaj¹
o ludzkich sprawach. Na pi¹tkowy wernisa¿
przysz³o wielu mieszkañców Pragi. Ogl¹dali
obrazy, które powsta³y na Pradze. Artysta
twierdzi, ¿e dobrze siê tu czuje, bo Praga
ma swój charakter.
- ¯ycie toczy siê tu troszeczkê inaczej,
ni¿ po drugiej stronie Wis³y, jakby troszkê
wolniej - mówi Stefan S³awiñski - jest czas
do refleksji. Ludzie ¿yj¹ bardziej na ulicy,
nie uciekaj¹ do siebie, znaj¹ siê. Klimat dla
sztuki jest tu na pewno lepszy ni¿ w lewobrze¿nej Warszawie.
Stefan S³awiñski planuje zorganizowaæ
na Brzeskiej pracowniê otwart¹. Ka¿dy bêdzie móg³ tu przyjœæ i uczestniczyæ w procesie tworzenia. To bardzo ciekawa i potrzebna inicjatywa, która miejmy nadziejê urzeczywistni siê w niedalekiej przysz³oœci. Na
razie wystawê „Œlad dotyku” w Galerii N’69
przy ul. Tarchomiñskiej 9 ogl¹daæ mo¿na do
9 wrzeœnia.
Joanna Kiwilszo
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Na zwolnionych obrotach
Jak zwykle, co roku felieton
oceniaj¹cy wykonanie dochodów i wydatków po I pó³roczu
polecam szczególnej uwadze
komisji bud¿etu rady dzielnicy, a tak¿e wszystkim tym, którym nie jest obojêtne, jak wydatkowane s¹ nasze podatki.
1 sierpnia zarz¹d dzielnicy
Praga Pó³noc pod kierownictwem nowego burmistrza Artura Marczewskiego uchwa³¹ Nr
2028/2006 pozytywnie zaopiniowa³ sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków po
up³ywie I pó³rocza, czyli na 30
czerwca br. Zastanawiam siê,
co mia³o wp³yw na takie stanowisko nowego, niedawno co
powo³anego, zarz¹du: brak
rozeznania w sprawach Pragi,
nieznajomoœæ materii bud¿etowej, lojalnoœæ wobec poprzedniego burmistrza Sosnowskiego, odwo³anego w atmosferze
skandalu? Trudno mi powiedzieæ. Dysponuj¹c tym wa¿kim
dokumentem mogê stwierdziæ
jasno i wyraŸnie jako mieszkaniec Pragi Pó³noc i podatnik,
i¿ bud¿et roku 2006 nie jest dobrze realizowany.

Obraz, który wy³ania
siê z tego sprawozdania
jest nastêpuj¹cy:
Wykonanie inwestycji,
które rzutuj¹ na poziom rozwoju dzielnicy na 30 czerwca wynosi ogó³em 11,5%. (W
latach 2004 i 2005 by³o jeszcze gorzej. W 2003 wynosi³o
15,9 %, a do koñca roku zrealizowano zaledwie 30% pierwotnych za³o¿eñ.)
Zaanga¿owanie œrodków do
30 czerwca na najwa¿niejsze
zadania inwestycyjne Pragi
Pó³noc wynosi³o:
• Przebudowa Letniej, Lêborskiej, Stolarskiej – plan 600 000 z³
- wydatkowano 0 z³ – zaawansowanie 0%
• Rewitalizacja Z¹bkowskiej
- plan 1 658 000z³ – wydatkowano 0 z³ - zaawansowanie 0%
• Rewitalizacja innych zabytkowych budynków – plan 1 654 000
- wydatkowano 0 z³ – zaawansowanie 0%
• Budowa budynków komunalno – socjalnych – plan 490 000 wydatkowano 120,96 z³ – zaawansowanie 0,02%
• Modernizacja budynku urzêdu dzielnicy – plan 1 000 000 z³
- wydatkowano 0 z³ - zaawansowanie 0 %
• Budowa hali sportowej SP
127 Kowieñska 12/20 – plan
5 551 955 z³ - wydatkowano
1 456 172,90 z³ - zaawansowanie 26,23 %
• Nadbudowa kondygnacji w
Zespole Szkó³ Jagielloñska 7
– plan 4 010 000 z³ - wydatkowano 724 291,28 z³ -zaawansowanie 18,06 %
• Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. – plan 500 000
z³ - wydatkowano 73 225,20 z³
–zaawansowanie 14,65%
• Modernizacja boiska sportowego przy Kawêczyñskiej 44
– plan 1 500 000 z³ – wydatkowano 76 116,02 z³ zaawansowanie 50,07 %
Te pozycje inwestycyjne pojawia³y siê ju¿ tak¿e w bud¿etach lat poprzednich. W roku
bie¿¹cym czêœæ z nich mia³a
byæ finalizowana, jak np. inwestycje oœwiatowe. Jednak z
tempa i fizycznego zaawansowania tych zadañ mo¿na
ju¿ dziœ powiedzieæ, ¿e nie
maj¹ szans na zakoñczenie
w tym roku.
Obecne w³adze Pragi Pó³noc w g³êbokim powa¿aniu
maj¹ inwestycje drogowe.

S³ynna ju¿ przebudowa Letniej, Lêborskiej i Stolarskiej
pojawia siê w bud¿ecie od kilku lat i chyba jakieœ fatum nad
ni¹ zawis³o, bo i w roku bie¿¹cym tak¿e nie doczeka siê realizacji, a jest to jedna jedyna
inwestycja drogowa realizowana przez dzielnicê.
Nieco lepiej wygl¹da sprawa kontynuacji rewitalizacji
Pragi, tak naprawdê wymuszona na PiS przez media, spo³eczników i opozycjê. W roku
ubieg³ym zakoñczono remont
Z¹bkowskiej 4, a dziœ trwa tam
adaptacja jednego z lokali na
œwietlicê socjoterapeutyczn¹.
Praga dostanie nawet na ten
cel wsparcie ze œrodków
Unii Europejskiej. Odpowiednie decyzje w tej sprawie podj¹³ ju¿ w dniu 8 sierpnia Zarz¹d Województwa
Mazowieckiego.
Z uporem godnym lepszej
sprawy nadal trwa pompowanie potê¿nych pieniêdzy w remont urzêdu. W trakcie tej
kadencji wydatki na ten cel
przekroczy³y niewyobra¿aln¹
kwotê 15 milionów z³otych.
W roku bie¿¹cym mimo fatalnego realizowania inwestycji
dotychczasowych pojawi³y siê
tak¿e nowe pozycje. S¹siedzkie
Centrum Integracji Spo³ecznej
przy ulicy Korsaka 2/6 czy adaptacja warsztatów szkolnych na
potrzeby szko³y i Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w
ZS przy ulicy Targowej. Z pierwszej z nich ju¿ po kilku miesi¹cach zdjêto wszystkie
œrodki, na drug¹ do tej pory
nie wydano z³otówki.
Przypominam wiêc, ¿e w
zakresie planowanych inwestycji na 2006 rok sytuacja
po I pó³roczu wygl¹da nastêpuj¹co: plan 13 476 889 z³otych wykonanie 2 504 694,60
zaawansowanie 11,54%.

Fatalnie tak¿e realizowane s¹ remonty.
Nie bêdê tu analizowa³ remontów w placówkach oœwiatowych, bo ich wykonanie nastêpuje na pocz¹tku II pó³rocza w przerwie wakacyjnej.
Lecz obawy moje budzi fakt, ¿e
w niektórych przypadkach nie
zdo³ano przed wakacjami wy³oniæ wykonawców zaplanowanych prac np. na adaptacje
pomieszczeñ by³ej kot³owni na
szatniê w SP 73 przy Bia³ostockiej 10/18 (wartoœæ prac
375 000 z³). Na prace w przedszkolu przy Markowskiej wykonawcy poszukiwano dopiero w
lipcu, a wykonawcê elewacji w
ZS Nr 15 przy Jagielloñskiej 38
- w sierpniu. Do czasu przyjêcia sprawozdania nieznane
by³y tak¿e losy wymiany okien
w ZS Nr 14 przy Szanajcy 5.
Niestety, przy obecnym zaanga¿owaniu tego zarz¹du dzielnicy mo¿na chyba zapomnieæ
o dalszym remoncie VIII LO im
W³adys³awa IV, jak i budowie
hali sportowej przy tej placówce. Tak na marginesie, który
to wybitny fachowiec w tym
urzêdzie przyj¹³ za³o¿enia,
¿e budowa podziemnej hali
sportowej mo¿e zamkn¹æ siê
kwot¹ 7,5 miliona z³otych?
(Rzeczywista wycena kosztów to 17 milionów z³otych),
podczas gdy umowa na prowadzone prace nad zwyk³¹
hal¹ sportow¹ przy Kowieñskiej 12/20 opiewa na prawie
7 milionów z³otych.
Zarz¹d w swoim sprawozdaniu nie chwali siê tak¿e terminami zakoñczenia wielu remontów w szko³ach, co budzi
moje podejrzenia, ¿e bêd¹ one

tak¿e, jak co roku, kontynuowane po rozpoczêciu roku szkolnego, powoduj¹c zak³ócenia w
funkcjonowaniu placówek.
Inne prace remontowe, których zaawansowanie w I po³owie roku powinno byæ znaczne,
bo nikt mi nie powie, ¿e w tych
sprawach nie ma na Pradze potrzeb, wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
• Na remonty budynków
komunalnych z planowanych
16 524 500 z³ wydatkowano
4 874 589,92 z³, co stanowi
29,5% zaplanowanych œrodków.
• Na remonty dróg z kwoty
717 000z³ wydatkowano
690,40 z³, czyli 0,1% zaplanowanych œrodków.
Lecz s¹ pozycje, gdzie ju¿
w po³owie roku wydatkowano znacz¹c¹ czêœæ bud¿etu.
• Na letnie i zimowe oczyszczanie dróg wydatkowano ju¿
ponad 74% zaplanowanych
œrodków. Nasuwa siê wiêc pytanie, czy to oznacza, i¿ w II
po³owie roku nasze zaniedbane ulice bêd¹ jeszcze bardziej
zaniedbane?
• Na zakupy energii w placówkach oœwiatowych wydatkowano pomiêdzy 60 a 70%
zaplanowanych œrodków. Ten
problem zosta³ na szczêœcie w
porê dostrze¿ony i odpowiednie korekty zosta³y dokonane
na ostatniej sesji rady.
Przera¿a mnie jeszcze celowe wstrzymywanie wydatków w niektórych pozycjach:
• Zakupy leków i materia³ów
medycznych w placówkach
oœwiatowych poziom wydatków od 0 do 20 %.
• Zakupy pomocy naukowych
dydaktycznych i ksi¹¿ek w placówkach oœwiatowych - poziom
wydatków od 5 do 37,5 %.
• Na dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli poziom
wydatków to niespe³na 29%
A nie s¹ to du¿e pieni¹dze.

Generalnie, sytuacja w
dzielnicy wygl¹da po I
pó³roczu nastêpuj¹co:
Wydatki ogó³em plan –
238 462 158 z³, wydatkowano 98 598 971 z³, czyli 41,3 %
œrodków w tym:
• Na wynagrodzenia i pochodne wydano ponad 49,5 %
œrodków – czyli 47 309 451 z³
• Na inwestycje zaledwie 11,5
% œrodków – czyli 2 504 694 z³
• Wydatki rzeczowe (administracyjne) poch³onê³y 39,3 %
œrodków - to jest 44 119 893 z³.
Naj³adniej w tym zestawieniu wygl¹da wydatkowanie
œrodków p³acowych - po³owa
roku - po³owa bud¿etu, a ja nie
mogê oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e
przez cztery lata rz¹dów PiS
na Pradze w finansach panowa³ ci¹g³y chaos, zarówno w
planowaniu dochodów, jak i realizowaniu wydatków.
Zapewne radnych dzielnicy
w najbli¿szych dniach czeka
kolejna korekta bud¿etu dzielnicy i - jak s¹dzê - nie ostatnia.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Emocje
8 nowa gazeta praska

WywieŸæ wszystko na ¿wirowisko?

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

Pokusa szybkiego wzbogacenia siê za
pomoc¹ 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, kursowa³y z beztrosk¹ 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 znów 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,

tel./fax 022 728-52-06

Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi” organizuje zbiórkê i
wymianê u¿ywanych podrêczników szkolnych.
Akcja trwa od 28 sierpnia
do 8 wrzeœnia, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach: 10 – 17.
Adres: Klub Za Bram¹ Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi” ul. Targowa 82.
Kontakt: Ewa Pêkalska
Tel. 022 619 85 01,
508 072 696
metamorfoza@otwartedrzwi.pl

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 edukacja 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.

Firma „Fonem”

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 pustakami. 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 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

tel./fax 022 610-52-60
05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
Informacje o wspó³pracy: 0602-315-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:
analityki, hematologii, koagulologii,
biochemii, immunologii, serologii i alergologii

œwiate³ka w tunelu, lecz gdy wgryziemy siê
w nowe przepisy, to 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 wykazaæ, ¿e brak jest innych sposobów zagospodarowania 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

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

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

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

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a
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√ wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
RATY!
√ skonsultujemy z laryngologiem
√ dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy
œwiatowych producentów: Siemens, Phonak, Rion

Zapewnimy:

OKNA BEZO£OWIOWE

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

NFZ

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Z.P.U.H. EDYTA

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

Promocja!

2-3 wrzeœnia (sobota-niedziela) godz. 11-18 - Otwarty
Weekend Artystyczny w Centrum Handlowym Targówek – ka¿dy mo¿e bezp³atnie wzi¹æ udzia³ w wybranych zajêciach: plastyka, malowanie na szkle, ga³gankowy œwiat oraz zapoznaæ
siê z ofert¹ na sezon 2006/2007.
6 wrzeœnia (œroda) godz. 16 - Pierwszy Wieczorek Taneczny. Wstêp: 8 z³.
11-15 wrzeœnia - Zapisy na zajêcia w Domu Kultury „Zacisze”.
13 wrzeœnia (œroda) godz. 16 - Spotkanie Ko³a Sybiraków.
13 wrzeœnia (œroda) godz. 18 - Pierwsze spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a nr 5 – Zacisze.

