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Przed XIV fina³em
„IdŸ w œwiat, zobacz, pomyœl, pomó¿, czyli dzia³aj”
Wielkimi krokami zbli¿a siê
odpalenie naszej orkiestrowej
machiny. To ju¿ po raz siódmy
hufiec ZHP Warszawa Praga
Pó³noc wraz z Domem Kultury
„Œwit” 8 stycznia stworz¹ Sztab

pierwszej pomocy w nag³ych
wypadkach i udostêpnienie tej
bezcennej umiejêtnoœci ka¿demu Polakowi. I to jak najwczeœniej – ju¿ w szkole.
Planujemy utworzenie oko³o stu patroli wolontariuszy
wyposa¿onych w identyfikatory oraz puszki orkiestry.
Zbiórka odbêdzie siê na terenie centrów handlowych, dwordokoñczenie na str. 4

NFZ
NFZ
√ wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
Masz problem ze s³uchem

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

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
Zapewnimy:
√ 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

Szpital Bródnowski

WOŒP. Celem XIV fina³u jest
zbiórka pieniêdzy przeznaczonych na ratowanie ¿ycia dzieci, które zosta³y poszkodowane w wypadkach oraz na dofinansowanie nauki udzielania

To ju¿ 25 lat
Dzieje Szpitala Bródnowskiego splataj¹ siê œciœle z
histori¹ ca³ej dzielnicy. Chocia¿ szpital od pocz¹tku swojego istnienia mia³ status
szpitala wojewódzkiego, to w
przewa¿aj¹cej mierze s³u¿y³
mieszkañcom Bródna, Legionowa i przyleg³ych gmin. Lokalizacja szpitala budowanego od podstaw w tej czêœci
Warszawy (rejon pó³nocno –
wschodni) by³a bardzo uzasadniona, poniewa¿ ta czêœæ
miasta w latach 60. ubieg³ego stulecia by³a wielkim placem budownictwa mieszkaniowego, a nie posiada³a ¿adnego zaplecza szpitalnego.

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

sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

Istniej¹cy Szpital Praski nie
by³ w stanie zapewniæ opieki
szpitalnej dla wzrastaj¹cej
liczby mieszkañców tej czêœci Warszawy. Ponadto bardzo szybko wzrasta³a liczba
mieszkañców Legionowa,
który nie mia³ (i do dzisiaj nie
ma) w³asnego zaplecza szpitalnego.
Prace projektowe rozpoczê³y siê w roku 1968 i by³y
prowadzone w Biurze Projektów S³u¿by Zdrowia. G³ównym projektantem by³ mgr in¿.
arch. Stanis³aw Roszczyk.
Generalnym wykonawc¹ budowy by³ Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego Warszawa-Wschód. Nadzór inwestycyjny i finansowy pe³ni³a
Dyrekcja Rozbudowy Miasta,
dzia³aj¹ca w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy. Budowê obiektów szpitalnych rozpoczêto w roku 1973, jednak¿e nie by³y one wykonywane
w szybkim tempie. W latach
1975-1977 nast¹pi³o wstrzymanie prac, wynikaj¹ce z braku œrodków finansowych.
W roku 1978 ukoñczono
budowê pierwszego pawilonu, w którym zgodnie z za³o¿eniami zosta³a zlokalizowana przychodnia przyszpitalna. Mia³a byæ zapleczem specjalistycznego poradnictwa

odpowiednich, ale jeszcze nie
istniej¹cych oddzia³ów szpitalnych. Przychodnia przyszpitalna rozpoczê³a przyjêcia pacjentów ju¿ w lipcu
tego¿ roku. W nastêpnych
miesi¹cach sukcesywnie uruchamiano poszczególne poradnie specjalistyczne.
W roku 1978, jeszcze w
trakcie budowy, zosta³a powo³ana dyrekcja szpitala. Na
stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zosta³ powo³any dr Tadeusz Sikorski, który tê funkcjê pe³ni³ do czerwca 2004 r.
Stanowiska zastêpców dyrektora objêli: dr Zbigniew
Brandt – z-ca ds. lecznictwa,
Edward Borawski – z-ca ds.
administracyjnych, Jerzy
Knetig – z-ca ds. technicznych. W miarê postêpów w
budowie pozosta³ych pawilonów szpitala przygotowywano jego wyposa¿enie i kadrê
medyczn¹.
Dla mnie – pisze w swoich
wspomnieniach pierwszy
wieloletni dyrektor szpitala dr
Tadeusz Sikorski – historia
tego szpitala zaczyna siê
znacznie wczeœniej, bo 1
marca 1978 r. Zosta³em wówczas skierowany do pracy w
szpitalu jako „dyrektor szpitadokoñczenie na str. 2

PANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE
W dobie mody na sms-y i e-maile, nasza redakcja dosta³a du¿o tradycyjnych kartek z ¿yczeniami œwi¹tecznymi. Sprawi³y nam one wiele radoœci. Wszystkim, którzy o
nas pamiêtali, najserdeczniej dziêkujemy.

POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
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STOMATOLOGIA dla doros³ych i dzieci.
Nowoczesna PROTETYKA, IMPLANTY i ORTODONCJA.
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE m.in.:
-ginekologia -neurologia -medycyna pracy
BADANIA LABORATORYJNE - PE£EN ZAKRES
MASA¯ leczniczy, KOREKCJA WAD POSTAWY
www.demeter.com.pl e-mail: lecznica_demeter@op.pl

Z ostatniej chwili
W ostatnim dniu 2005 roku,
na nadzwyczajnym posiedzeniu zebra³a siê Rada Warszawy, by podj¹æ decyzjê w sprawie, która dojrzewa³a od kilku miesiêcy. Po nieudanych
próbach prawnego uporz¹dkowania ustroju Warszawy i
uchwalenia statutu miasta, 9
miesiêcy temu, 1 kwietnia,
radni z prawej strony wysunêli propozycjê ³¹czenia w

pary dzielnic, miêdzy którymi
wystêpuj¹ pewne podobieñstwa. Zespó³ specjalistów
nauk spo³ecznych opracowa³
kryteria, wed³ug których dzielnice mia³y byæ parowane.
Propozycji by³o wiele, np.:
- alfabetyczna (Bielany-Bemowo, Ursynów-Ursus, Wilanów-W³ochy),
- dominuj¹cego samopoczucia mieszkañców (Ochota –Wola),
- wskaŸnika urodzin bliŸniaków (Praga Po³udnie-Praga Pó³noc),
- czêstotliwoœci wystêpowania nazwisk na literê G
(Bemowo-Targówek),
- posiadania nowego ratusza (Bia³o³êka-Bemowo),
- nasycenia du¿ymi obiektami handlowymi (TargówekWola),
- odleg³oœci od siedziby prezydenta miasta (Œródmieœcie
–Wola, Bielany-Wilanów),
- jednolitej koñcówki nazwy
(Mokotów-Rembertów, Wilanów-Ursynów).
Rajcowie miejscy d³ugo
debatowali. lecz decyzji nie
podjêli. O pó³nocy, szanuj¹c
tradycje, rozpoczêli œwiêtowanie sylwestrowe. Mimo
niepowodzenia na forum
Rady Miasta, w niektórych
dzielnicach , oddolna inicjatywa wyda³a owoce. Targówek po³¹czy³ siê z Bemowem. Szczegó³y zapewne
zostan¹ podane mieszkañcom na najbli¿szej sesji Rady
Dzielnicy. Jej termin, do chwili
oddania tego numeru do druku, nie by³ ustalony.

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:
komunikacyjne, maj¹tkowe, osobowe, 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
Warszawa Targówek
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 - 20:00
sobota w godzinach 10:00 - 15:00

www.warta.pl
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To ju¿ 25 lat
dokoñczenie ze str. 1

la w budowie”, gdy¿ tak naprawdê to tego szpitala jeszcze nie by³o. Jedynym obiektem nadaj¹cym siê do zorganizowania chocia¿by prowizorycznego stanowiska pracy
by³ blok H. Docelowo w obiekcie tym mia³y mieœciæ siê
m.in.: kuchnia, pralnia, patomorfologia, niewielka iloœæ pomieszczeñ biurowych. Budynek ten by³ ju¿ wówczas ca³kowicie zape³niony sprzêtem
oczekuj¹cym na przysz³e zagospodarowanie w czêœci ³ó¿kowej (³ó¿ka – 820 szt., szafki, taborety itp.), jak równie¿
w salach operacyjnych, laboratorium, aptece, pracowniach diagnostycznych.
Plany Szpitala Bródnowskiego powsta³y jeszcze przed
rokiem 1970 i - zgodnie z lansowan¹ w owym czasie tendencj¹ - mia³ to byæ szpital
bezoddzia³owy, o progresywnej opiece nad pacjentem. Organizacja bezoddzia³owa szpitala polega³a na tym, ¿e pacjent przyjmowany do szpitala
nie by³ przypisany do okreœlonego oddzia³u szpitalnego
zgodnie z g³ównym problemem zdrowotnym (np.kardiologia, chirurgia itp). Zespó³ lekarski opiekowa³ siê chorym w
zale¿noœci od „ciê¿koœci” jego
stanu. Stany najciê¿sze mia³y
byæ hospitalizowane na piêtrach dolnych, stany l¿ejsze na
piêtrach górnych. W miarê poprawy stanu chorego mia³ on
zmieniaæ (wraz ze swoim ³ó¿kiem) miejsce hospitalizacji i
mia³ byæ przenoszony na coraz wy¿sze piêtra, a¿ do rehabilitacji na 6 i 7 kondygnacji.
Doœwiadczenia œwiatowe
nie potwierdzi³y istotnych zalet tego typu opieki nad chorym, jednak¿e kilkunastoletnia
budowa Szpitala Bródnowskiego by³a realizowana zgodnie z pierwotnym projektem.

NAMYS£OWSKA sp. z o.o.
WARSZAWA,
ul. NAMYS£OWSKA 8
Tel. 619-27-59, 818-83-81
Fax 619-88-08
http:www.naka.waw.pl

BASEN
DLA
KA¯DEGO
PROPONUJE:
- naukê p³ywania dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê
PONADTO:
- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie
- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
seniorów
NA MIEJSCU:
- bar, sklep p³ywacki
i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

Ostatecznie, po wielu dyskusjach, na prze³omie 1978/79
roku zapad³a decyzja o odst¹pieniu od organizacji pracy
szpitala z tzw. progresywnym
systemem leczenia na rzecz
organizacji oddzia³ów podzielonych na specjalnoœci. Zmiana tych za³o¿eñ nie by³a
rzecz¹ ³atw¹, szczególnie wobec sporego ju¿ wówczas zaanga¿owania prac budowlanych. Na szczêœcie projekt
zmian organizacji pracy szpitala popar³o wiele osób, w tym
m.in. prof. dr Jerzy Szczerbañ
– ówczesny rektor Akademii
Medycznej w Warszawie i prof.
dr Mieczys³aw Szostek – przewodnicz¹cy Sto³ecznej Rady
Narodowej w tym okresie.
Ostatecznie na pocz¹tku 1979
r. zapad³a decyzja o organizacji szpitala w oparciu o oddzia³y i specjalnoœci.
Szpital otrzyma³ status Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dla województwa sto³ecznego. By³ to 820-³ó¿kowy
obiekt, w owym czasie jeden z
wiêkszych w stolicy. Pozwala³o to na zorganizowanie leczenia chorych we wszystkich
specjalnoœciach i dawa³o
szansê zapewnienia sprawnej,
kompleksowej opieki oraz
umo¿liwia³o obni¿enie kosztów leczenia (wszystko w jednym obiekcie). Zgodnie z zasadami organizacji opieki szpitalnej w latach 80. ubieg³ego
stulecia Szpital Bródnowski
obj¹³ opiek¹ mieszkañców
Bródna, czêœciowo Targówka,
Bia³o³êki i kilku gmin le¿¹cych
poza granicami administracyjnymi Warszawy (Legionowo,
Nieporêt, Serock).
Wa¿n¹ decyzj¹, maj¹c¹
istotny wp³yw na dalszy rozwój
szpitala, by³o zawarcie umowy
z Akademi¹ Medyczn¹ w Warszawie, a w nastêpnych latach
z Centrum Medycznym Kszta³cenia Podyplomowego i Instytutem ¯ywnoœci i ¯ywienia o
udostêpnieniu bazy ³ó¿kowej
na organizacjê klinik dla dzia³alnoœci dydaktycznej i naukowej, co skutkowa³o równie¿
nap³ywem wysokokwalifikowanej kadry lekarskiej.
W wyniku tych rozmów
pierwsza obsada kierowników
klinik, oddzia³ów, zak³adów
pracowni by³a nastêpuj¹ca
(przy nazwiskach podano tytu³y naukowe z prze³omu 1980/
81 r.): prof. dr Jan Tatoñ –Klinika Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii AM, doc. dr Jerzy
Kuch –Klinika Kardiologii AM,
doc. dr Wojciech Noszczyk –
Klinika Chirurgii AM, doc. dr
Artur Dziak –Klinika Ortopedyczno-Urazowa AM, doc. dr J.
Marzinek –Klinika Po³o¿nictwa
i Ginekologii AM, doc. dr Jan
Kuœ –Klinika Otolaryngologii
CMKP, doc. dr Jan Dzieniszewski –Klinika Gastroenterologii
Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia,
doc. dr Andrzej Piotrowski –
Klinika Psychiatrii Instytutu
Psychiatrii i Neurologii, doc. dr
Wies³aw Graban –Zak³ad Medycyny Nuklearnej AM.
Do oddzia³ów nie bêd¹cych
klinikami, delegowani byli z
Akademii Medycznej w Warszawie na stanowiska ordynatorów: doc. dr Witold Mazurowski – Oddzia³ Neurochirurgii,
doc. dr Barbara Stroiñska-Kus
– Oddzia³ Neurologii, dr Krystyna Jezierska-Kasprzyk –
Oddzia³ Noworodków, doc. dr
Stanis³aw Kruszewski – Zak³ad Radiologii.
Na etatach szpitala („miejskich”) na prze³omie 1980/81

zatrudniono: dr med. Aleksandra Piotrowskiego (przeniesiony ze Szpitala Praskiego) –
Oddzia³ Okulistyczny, dr med.
Andrzeja Zawadzkiego – Oddzia³ Intensywnej Opieki Medycznej.
22 stycznia 1981 r. przyjêto
pierwszego pacjenta do leczenia szpitalnego, chocia¿ jeszcze nie wszystkie kliniki i oddzia³y by³y gotowe do pe³nej
pracy diagnostycznej i leczniczej. Proces organizowania i
wyposa¿ania oddzia³ów szpitala zosta³ zakoñczony w lipcu 1981 r. W chwili uruchomienia szpital dysponowa³ 802
³ó¿kami, rozmieszczonymi w
14 oddzia³ach oraz izb¹ przyjêæ. Przychodnia przyszpitalna
dysponowa³a 27 poradniami
specjalistycznymi, a w sk³ad jej
wesz³y ponadto 2 przychodnie
wojewódzkie (gastrologiczna i
cukrzycowa).
Na zaplecze diagnostyczne
szpitala i przychodni przyszpitalnej sk³ada³y siê: Zak³ad Radiologii, Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Diagnostyki Izotopowej, Pracownia Radioimmunologii, Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia Endoskopowa, Zak³ad
Patomorfologii, Zak³ad Ultrasonografii. Ponadto w sk³ad szpitala wchodzi³y: Dzienny Oddzia³
Psychiatryczny oraz Zak³ad Rehabilitacji i Fizykoterapii.
Dwadzieœcia piêæ lat pracy
Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego (tak¹ nazwê otrzyma³ szpital po ostatniej reformie administracyjnej) to okres
bardzo wytê¿onych dzia³añ dla
stworzenia nowoczesnego i na
wysokim poziomie merytorycznym zak³adu diagnostyczno leczniczego. W roku 1992 szpital zosta³ wyposa¿ony w aparaturê rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej
oraz mammografii, która w
2003 roku zosta³a w ca³oœci
wymieniona na sprzêt najnowszej generacji.
Obecnie szpital zaliczany
jest do przoduj¹cych zak³adów
diagnostyczno-leczniczych w
Polsce. W okresie 25-lecia
osi¹gniêto wiele znacz¹cych
sukcesów.
W zakresie diabetologii utworzono pierwszy w Polsce ogólnokrajowy system kontroli jakoœci wyników leczenia cukrzycy i
jej powik³añ. Powsta³ oœrodek
intensywnego nadzoru i leczenia chorób metabolicznych.
Znacz¹cy postêp osi¹gniêto w zakresie kardiologii interwencyjnej, dziêki wyposa¿eniu i powo³aniu w 2004 pracowni hemodynamicznej i wyposa¿enia w aparaturê do wykonywania koronarografii, co
umo¿liwi³o wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia
chorób serca (angioplastyka,
protezy zak³adane do naczyñ
wieñcowych). W latach poprzednich stworzono nowoczesne zaplecze diagnostyki
kardiologicznej (pracownie:
hemodynamiki, echokardiografii, testów wysi³kowych,
zaburzeñ rytmu, elektrofizjologii z wszczepianiem i kontrol¹
stymulatorów serca).
Istotny postêp dokona³ siê w
zakresie gastroenterologii. W
1993 roku uruchomiono Pracowniê Endoskopii Zabiegowej, wyposa¿on¹ w nowoczesny aparat RTG i sprzêt endoskopowy, co umo¿liwi³o wprowadzenie endoskopowych
metod leczenia chorób dróg
¿ó³ciowych (usuwanie nieoperacyjne z³ogów i zak³adanie

protez) i stworzono mo¿liwoœci
wykonywania zabiegów pod
kontrol¹ ultrasonografii.
Zorganizowano nowoczesn¹ pracowniê okulistyczn¹ - leczenia powik³añ
okulistycznych w cukrzycy
wyposa¿on¹ w laser argonowy i sprzêt do angiografii siatkówki oraz wprowadzono nowoczesne metody leczenia zaæmy i wszczepiania soczewek.
W neurochirurgii rozpoczêto unikalne w skali kraju operacje wszczepiania stymulatorów i przeszczepiania komórek
embrionalnych do mózgu u
chorych z chorob¹ Parkinsona
i uogólnion¹ dystoni¹, pierwsze w Polsce operacje mózgu
w g³êbokiej hipotermii (obni¿eniu ciep³oty cia³a), z zatrzymaniem kr¹¿enia i z zastosowaniem kr¹¿enia pozaustrojowego, operacje przeszczepów
naczyniowych wspomagaj¹cych kr¹¿enie mózgowe.
W Klinice Chirurgii Ogólnej
ju¿ od lat 80. prowadzono badania i wprowadzono do lecznictwa polskie protezy naczyniowe (sztuczne têtnice), które do chwili obecnej s¹ stosowane w kraju i zagranic¹.
Wprowadzono nowe, oryginalne metody chirurgicznego leczenia zwê¿eñ i niedro¿noœci
têtnic szyjnych zabezpieczaj¹cych chorych przed udarem
mózgu, zwê¿eñ i têtniaków
aorty i têtnic obwodowych, w
tym wszczepianie specjalnych
protez naczyniowych (stent –
grafty), w³asne metody endoskopowego leczenia chorób
¿y³ i chirurgicznego formowania nowych zastawek ¿ylnych.
W zakresie chirurgii jamy
brzusznej ju¿ w pocz¹tkach lat
90. ubieg³ego stulecia wprowadzono i rozwijano laparoskopow¹ technikê operacyjn¹.
W chirurgii ortopedycznej
w coraz szerszym zakresie
wykonywane s¹ operacje
wszczepiania endoprotez
oraz opracowano w³asne patenty protez stawu biodrowego. Wprowadzono nowoczesne endoskopowe metody
diagnostyczne stawów (artroskopia).
W Klinice Po³o¿nictwa i Ginekologii wprowadzono nowoczesne metody diagnostyczne: ultrasonografiê dopplerowsk¹ dla oceny wczesnych
zmian nowotworowych narz¹du p³ciowego i wczesnej diagnostyki wad rozwojowych
p³odu. Wdro¿ono laparoskopowe metody leczenia zaburzeñ
statyki narz¹du rodnego i nietrzymania moczu, bardzo nowoczesne metody fotodynamiczne w diagnostyce i leczeniu nowotworów narz¹du rodnego. W diagnostyce i leczeniu zmian wewn¹trzmacicznych wprowadzono pierwszy
raz w Polsce metody histeroskopowe. Rozwiniêto nowoczesne metody chemioterapii
nowotworów narz¹du rodnego
i metody monitorowania wyników tego leczenia.
Klinika Otolaryngologiczna
specjalizuje siê w chirurgicznym leczeniu nowotworów krtani, gard³a œrodkowego i dolnego, jamy ustnej, zatok obocznych nosa, ucha, gruczo³ów œlinowych, tarczycy i przytarczyc
oraz guzów podstawy czaszki,

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS
ksiêgi handlowe,
KPiR, rycza³t, karta,
kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21
0501-719-046

uchy³ków prze³yku Zenkera,
guzów oczodo³u, chirurgii nerwu twarzowego, leczeniu zwê¿eñ krtani i szyjnego odcinka
tchawicy, rehabilitacji chirurgicznej s³uchu.
W oddziale neurologii stworzono nowoczesny oddzia³ intensywnego nadzoru udarów z
aparatur¹ monitoruj¹c¹. W klinice psychiatrycznej dzia³a oddzia³ ogólnopsychiatryczny,
oddzia³ leczenia zaburzeñ
afektywnych i pododdzia³ leczenia alkoholowych zespo³ów
abstynencyjnych oraz Oddzia³
Dzienny (w przysz³oœci o profilu psychoterapeutyczno-rehabilitacyjnym) i Psychiatrii Oddzia³ Leczenia Œrodowiskowego przy ul. Suwalskiej.
Szpital posiada bardzo nowoczesne i rozbudowane zaplecze diagnostyczne. Dotyczy
to szczególnie metod obrazowania ( ultrasonografia specjalistyczna, tomografia komputerowa i tomografia rezonansu
magnetycznego) i mego z zastosowaniem technik medycyny nuklearnej. Pe³nymi mo¿liwoœciami terapeutycznymi
dysponuje Dzia³ Rehabilitacji i
Fizykoterapii.
W okresie 25-lecia wielu
kierowników klinik pe³ni³o
funkcje specjalistów krajowych i wojewódzkich, prezesów i przewodnicz¹cych krajowych towarzystw naukowych, wspó³pracowano z wieloma medycznymi organizacjami miêdzynarodowymi i
pe³ni³o wa¿ne funkcje w tych
organizacjach, s¹ ekspertami
Œwiatowej Organizacji Zdro-

wia, oraz by³o lub jest redaktorami naczelnymi ró¿nych
czasopism lekarskich.
We wszystkich jednostkach,
szczególnie klinicznych prowadzi siê wielokierunkowe prace
naukowe, w tym równie¿ badania kliniczne nowych leków,
czego wyrazem jest kilka tysiêcy publikacji w miêdzynarodowych i krajowych czasopismach medycznych.
Najwiêkszym jednak osi¹gniêciem ca³ego zespo³u
wszystkich pracowników Szpitala jest sta³a gotowoœæ i praca na rzecz chorych. W okresie 25- lecia w Szpitalu Bródnowski hospitalizowano ponad 400 tys. chorych a w Przychodni Przyszpitalnej wykonano ponad 5 milionów konsultacji specjalistycznych. W
przedmowie do monografii
wydanej na 25-lecie szpitala
obecna dyrektor Szpitala Teresa Bogiel napisa³a: Wojewódzki Szpital Bródnowski od
lat jest bardzo dobrze znany
nie tylko mieszkañcom Mazowsza, ale i wielu innym z
ca³ego kraju. Na wysokie
uznanie i dobre imiê Szpitala
pracowa³ przez lata ca³y personel tego wieloprofilowego,
wysokospecjalistycznego
oœrodka. Mimo ogólnie odczuwalnych w s³u¿bie zdrowia
problemów finansowych, a
zw³aszcza braku œrodków na
inwestycje, Szpital Bródnowski potrafi dobrze radziæ sobie
w tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistoœci.
Prof. dr hab.
Jan Dzieniszewski

KREDYTY I PO¯YCZKI
♦ HIPOTECZNE ♦ GOSPODARCZE ♦ INWESTYCYJNE
♦ OBROTOWE ♦ OBS£UGA PRAWNA FIRM
♦ UBEZPIECZENIA ♦ ODD£U¯ANIE

0608-147-701

Czekamy na dzia³anie
Dwie mieszkanki Pragi Pó³noc przekaza³y naszej redakcji skargê, skierowan¹ do prezydenta Warszawy, z jednoczesnym poinformowaniem Rady Warszawy, Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Julii Pitery, zwi¹zanej z Transparency
International. Pod wp³ywem publikowanych m.in. na naszych ³amach tekstów uwa¿aj¹, ¿e sytuacja w dzielnicy
wymaga radykalnych rozwi¹zañ. Podpisa³o j¹ 80 osób.
Tekst publikujemy poni¿ej.

Skarga
My mieszkanki Pragi Pó³noc w Warszawie zosta³yœmy zobligowane przez znajomych i s¹siadów do napisania poni¿szej skargi.
Ujawnione w prasie nieprawid³owoœci w Radzie Dzielnicy Praga Pó³noc bardzo wszystkich zaniepokoi³y.
Sprawozdanie z obrad XXXIX Sesji Rady Dzielnicy z dnia 4
listopada 2005r. ukaza³y siê w Rzeczpospolitej, Trybunie i w
Nowej Gazecie Praskiej z dnia 9 listopada 2005r.
Z powy¿szej lektury dowiedzia³yœmy siê, ¿e nieprawid³owoœci
i bezprawie s¹ akceptowane przez niektórych radnych, którzy:
- zapomnieli o swojej op³acanej przez nas misji
- zapomnieli, ¿e dostali mandat zaufania od nas
- zapomnieli, ¿e to my ich wybraliœmy do reprezentowania naszych spraw, a zw³aszcza spraw osób najbardziej potrzebuj¹cych.
Jak wynika z artyku³u, licz¹ siê dla nich przede wszystkim
w³asne interesy i ambicje.
Informujemy, ¿e nie bêdziemy tolerowaæ:
- nadu¿ywania bezprawnie w³adzy,
- wyci¹gania osobistych korzyœci z zajmowanych stanowisk,
- prób tuszowania nadu¿yæ,
- dzia³ania niezgodnego z obowi¹zuj¹cym prawem i przepisami.
Oczekujemy wyjaœnienia spraw poruszanych na sesji:
- dotycz¹cej p. burmistrza Sosnowskiego
- dotycz¹cej p. naczelnika Konopko (starania jego syna o przydzia³ mieszkania komunalnego) aktualnie „uhonorowanego” za
swoje postêpowanie stanowiskiem vice burmistrza.
Powy¿sz¹ skarg¹ zwracamy siê do instytucji nadrzêdnej o
sprawdzenie i wyjaœnienie istniej¹cej sytuacji.
Jeœli sprawy poruszone w prasie oka¿¹ siê prawdziwe, oczekujemy ukarania winnych i usuniêcia od stanowisk decyzyjnych.
Deklarujemy, ¿e w przypadku braku reakcji instytucji nadrzêdnej pozostan¹ nam media.
Prawo i Sprawiedliwoœæ - partia w której szeregach jest wiêkszoœæ naszych Radnych nie mo¿e byæ tylko nazw¹, ale tym co
te s³owa wg S³ownika Jêzyka Polskiego znacz¹.
Powy¿sza skarga, a zarazem proœba o wyjaœnienie zarzutów
(nieprawid³owoœci), zosta³a napisana w imieniu naszym i podpisanych poni¿ej pra¿an.

Patroni naszych ulic

Œwiêty Wincenty
Wincenty to imiê kilku
chrzeœcijañskich œwiêtych i
b³ogos³awionych. Najpopularniejsi z nich to Wincenty Pallotti – za³o¿yciel zgromadzeñ
pallotyñskich, Wincenty Kad³ubek – polski biskup i pierwszy Polak-kronikarz oraz Wincenty á Paulo – opiekun i patron ubogich. Który z nich jest
patronem jednej z wa¿niejszych ulic Targówka – arterii
komunikacyjnej ³¹cz¹cej Pragê z Bródnem?
Œw. Wincenty Pallotti jest
patronem jednego z praskich
koœcio³ów – na ul. Skaryszewskiej, Wincenty Kad³ubek ma
swoj¹ ulicê w warszawskim
Ursusie, mo¿emy wiêc przypuszczaæ, ¿e patronem naszej
praskiej ulicy jest œw. Wincenty
á Paulo. I tak jest w rzeczywistoœci – osoba patrona ³¹czy
siê œciœle z histori¹ i charakterem tego miejsca.
Wincenty á Paulo urodzi³
siê w Pouy we Francji w rodzinie ubogich rolników. Uczy³
siê dziêki pomocy i wsparciu
miejscowego proboszcza. W
1600 r. otrzyma³ œwiêcenia
kap³añskie. Ju¿ jako m³ody
ksi¹dz zas³yn¹³ z niezwyk³ego talentu oratorskiego: pod
wp³ywem jego kazañ mia³y
miejsce liczne nawrócenia.
Opiekowa³ siê najubo¿szymi
i odtr¹conymi przez spo³eczeñstwo – by³ miêdzy innymi kapelanem galerników.
G³osi³ Ewangeliê ubogim i
najbardziej potrzebuj¹cym.
W 1625 roku powo³a³ do istnienia Zgromadzenie Misji
(ksiê¿y misjonarzy), które
mia³o kontynuowaæ jego pracê oraz troszczyæ siê o przygotowanie i wykszta³cenie
gorliwych kap³anów.
Sam wywodzi³ siê z ubogiej
rodziny, dobrze rozumia³ wiêc
sytuacjê materialn¹ najbiedniejszej ludnoœci. Zdaj¹c sobie
sprawê, ¿e nêdza utrudnia zajmowanie siê ¿yciem religijnym,
powo³a³ do istnienia wiele stowarzyszeñ charytatywnych. W
1633 roku powsta³o Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia (w
Polsce nazywanych szarytkami), których g³ównym zadaniem sta³a siê praca na rzecz
ubogich. Œwiêty Wincenty á
Paulo zmar³ w 1660 roku w
Pary¿u. W 1729 roku zosta³ zaliczony w poczet b³ogos³awionych, a w osiem lat póŸniej kanonizowany. W roku 1885 zosta³ og³oszony patronem
wszystkich stowarzyszeñ mi³osierdzia dzia³aj¹cych w Koœciele katolickim. Jego œwiêto
obchodzimy 27 wrzeœnia.
Pierwsz¹ grupê misjonarzy
Wincenty á Paulo przys³a³ do
Polski w 1651 r. Spe³ni³ proœbê polskiej królowej Marii Ludwiki Gonzagi, ¿ony króla
Jana Kazimierza. Misjonarzy
by³o tylko czterech, w dodatku nie znali jêzyka polskiego!!!
Wkrótce jednak zaczêli rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, kszta³c¹c m³odych kap³anów. Królowa ofiarowa³a im parafiê œw.
Krzy¿a na Krakowskim Przed-

mieœciu, gdzie rezyduj¹ do
dzisiaj. Po kanonizacji œw.
Wincentego jego kult zacz¹³
siê w Polsce szybko rozwijaæ
i wkrótce sta³ siê jednym z
popularniejszych œwiêtych.
Powsta³o wiele koœcio³ów pod
jego wezwaniem, miêdzy innymi na Bródnie. Koœció³ ten
nierozerwalnie zwi¹zany jest
z Cmentarzem Bródnowskim.
Cmentarz Bródnowski
(zwany te¿ Bródzieñskim) zosta³ za³o¿ony w 1884 roku pomiêdzy drog¹ bródnowsk¹,
szos¹ bia³o³êck¹ a Cmentarzem ¯ydowskim. Pocz¹tkowo mia³ s³u¿yæ ludnoœci Pragi. Dopiero póŸniej sta³ siê
otwarty dla ca³ej stolicy. Utworzenie nowego cmentarza dla
Warszawy by³o koniecznoœci¹, gdy¿ o stare Pow¹zki
nie by³y ju¿ w stanie przyjmowaæ wszystkich potrzebuj¹cych. W dodatku na Pow¹zkach tylko najbogatsi mogli
sobie pozwoliæ na wykup
kwater, nie by³o tam miejsca
dla biedaków. W pierwszych
latach swojego istnienia
Cmentarz Bródnowski by³
przeznaczony dla najbiedniejszych. Jako ¿e ich patro-

STOMATOLOGIA
PROMOCJA
- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3
tel. 619-99-99
818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

nem by³ œw. Wincenty á Paulo, jemu wiêc poœwiêcono wybudowany przy cmentarzu
koœció³ek.
Z czasem zmieni³ siê charakter Cmentarza Bródnowskiego – kwatery zaczêli wykupywaæ zamo¿niejsi obywatele zarówno z prawobrze¿nej,
jak i lewobrze¿nej Warszawy.
Ros³o te¿ znaczenie coraz
czêœciej uczêszczanej drogi
bródnowskiej, biegn¹cej przy
wschodniej œcianie cmentarza. Droga ta – prowadz¹ca
do folwarku i wsi Stare Bródno – by³a o wiele starsza ni¿
sam cmentarz (odnajdujemy
j¹ ju¿ na XVII-wiecznych mapach okolic Warszawy). Po
wbudowaniu nekropolii jej
znaczenie wzros³o, i choæ sta³a siê szlakiem uczêszczanym
przez mieszczan, to wci¹¿
by³a tylko wiejskim traktem.
Sytuacja zmieni³a siê podczas I wojny œwiatowej. A¿ do
tego czasu – od ponad stu lat
– w Warszawa rz¹dzili Rosjanie. Hamowali jej rozwój, boj¹c siê, by nie zaæmi³a miast
imperium rosyjskiego. W 1916
roku Rosjan z Warszawy przepêdzili Niemcy i przekazali
zarz¹d miasta w polskie rêce.
Natychmiast przyst¹piono do
modernizacji i rozbudowy stolicy: przede wszystkim wypuszczono j¹ z „gorsetu”, któ-

Nie przegap okazji, weŸ gotówkê na Œwiêta!
Nie wchodŸ w Nowy Rok ze starymi kredytami-p³aæ jedn¹ mniejsz¹ ratê!
Nie pozwól aby z³odziej zepsu³ Ci Œwiêta-ubezpiecz mieszkanie i samochód!

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH
ul. Szymanowskiego 8, tel. 619-19-16, 601-360-110
Oferujemy kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne
a tak¿e ubezpieczenia samochodowe, mieszkañ oraz firm.

Niech siê krêci
Przedœwi¹teczna zbiórka
rzeczy dla rodzin z Domu Samotnej Matki „Bajka” wesz³a
do tradycji Klubu Rowerowego „Trybik”. W tym roku klubowicze zebrali 7 worków darów,
takich jak: swetry, czapki, szaliki, buty, koce. By³y te¿ ¿elazka, sokowirówki, a nawet magiel elektryczny. Dla dzieci z
„Bajki” najbardziej oczekiwanym darem okaza³y siê czekolady, hojnie sponsorowane
przez Carrefour Wileñska.
Tradycj¹ dzia³aj¹cego ju¿ 5
lat „Trybika” sta³y siê tak¿e wigilijne spotkania w œwietlicy
Akcji Katolickiej w katedrze œw.
Floriana. 22 grudnia prezes
Pawe³ Paczek ¿yczy³ cz³onkom
klubu wytrwa³oœci i dobrych
stopni, a ich rodzicom oraz
sympatykom i tym, którzy w
ró¿ny sposób wspieraj¹ „Trybika” – wszystkiego najlepszego;
¿eby rowery siê krêci³y. Dziel¹c siê op³atkiem sk³adano sobie indywidualne ¿yczenia.
By³a okazja do rozmowy o
wspólnej pasji. Sebastian traktuje swój udzia³ w „Trybiku” rozrywkowo. Do wst¹pienia namówi³
dwóch kolegów z klasy. Pierwszy
rower dosta³ jako upominek na
pierwsz¹ komuniê œwiêt¹ Wcze-

Pe³na obs³uga ksiêgowa
Badanie bilansów
Doradztwo podatkowe
Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa
tel. 818-99-76, 0602-400-670
www.psaudyt.com.pl

rym krêpowali j¹ Rosjanie. Do
Warszawy przy³¹czono tereny
od dawna zwi¹zane z miastem, poszerzaj¹c jej granice
o tereny miêdzy innymi Targówka i Bródna. Wytyczono
nowe ulice, a istniej¹cym traktom nadano nowe nazwy. Droga bródnowska sta³a siê ulic¹
œw. Wincentego.
Wybór œw. Wincentego á
Paulo na patrona by³ z pewnoœci¹ spowodowany bliskoœci¹
koœcio³a pod tym samym wezwaniem, ale by³a to te¿ manifestacja patriotyzmu i niechêci
do niedawnych zaborców –
Rosjan. Poprzez wybór œw.
Wincentego uhonorowano równie¿ jego wspólnotê – ksiê¿y
misjonarzy, którzy wiele wycierpieli w okresie rozbiorów. Wielu z nich zaanga¿owa³o siê w
patriotyczn¹ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, bra³o udzia³ w powstaniach, udziela³o pomocy
przeœladowanym przez carsk¹
policjê. Spotka³y ich za to surowe represje – odebranie
wspólnocie parafii œw. Krzy¿a,
aresztowania, zsy³ki na Syberiê, wiêzienie w Cytadeli.
Po 1918 roku, w wolnej Polsce, ksiê¿a misjonarze i szarytki mogli wznowiæ swoj¹
dzia³alnoœæ. Prowadz¹ j¹ do
dzisiaj – chocia¿ w okresie
PRL w³adze komunistyczne
zwalcza³y pamiêæ o œwiêtym
Wincentym á Paulo: ulica
jemu poœwiêcona sta³a siê
ulic¹ anonimowego Wincentego. Pamiêtajmy zatem kim by³
ten, który da³ imiê jednej z
najwa¿niejszych ulic Pragi.
T. Paw³owski

œniej widzia³, jak na rowerze jeŸdzi³ tata. S³ysza³ o pradziadku,
który, nawet maj¹c 84 lata, jeŸdzi³ o pi¹tej rano rowerem na
ryby Tata Sebastiana wspomina,
jak prze¿ywa³ Wyœcig Pokoju i
jego bohaterów: Szozdê, Szurkowskiego, Królaka. Chcia³by widzieæ wiêksz¹ aktywnoœæ rodziców w klubie „Trybik”

rowerze poprawia pracê serca,
pozwala spalaæ zbêdne kalorie. Odradza ten sport ludziom
bez wyobraŸni, którym siê wydaje, ¿e s¹ panami na drodze.
Rowerzysta jest uczestnikiem
ruchu drogowego – musi uwa¿aæ bardziej ni¿ kierowca
TIRa. Przyda³oby siê wiêcej
œcie¿ek rowerowych, a tak¿e
zaostrzenie wymagañ dotycz¹cych oœwietlenia rowerów
i oznakowania rowerzystów.

Czy dziewczyny je¿d¿¹ na
rowerze lepiej ni¿ ch³opcy, czy
gorzej? Jedne lepiej, inne gorzej; zazwyczaj gorzej – uwa¿a
Sebastian. W „Trybiku” najlepiej
je¿d¿¹ najstarsze klubowiczki:
Agnieszka, Weronika, Karolina.
One z kolei uwa¿aj¹ kolarstwo
za sport bardziej mêski, ale
mówi¹, ¿e panie powinny jeŸdziæ na rowerze, by zachowaæ
równowagê w przyrodzie.
Z opini¹, ze dziewczyny
je¿d¿¹ gorzej, nie zgadza siê
Jacek Malczyk, który na rowerze jeŸdzi ponad 20 lat, a od
dwóch lat z pe³nym zaanga¿owaniem dzia³a w „Trybiku”.
W³¹czy³ siê, jak sam mówi,
„zara¿ony spo³ecznikowsk¹
pasj¹ kolegi, prezesa klubu”.
Jest przekonany, ¿e jazda na

W imprezach „Trybika” bierze
m.in. udzia³ rodzina, mieszkaj¹ca na Pradze Po³udnie: 12letni Mateusz, 14-letnia Zuza i
ich rodzice. W sezonie mama
jeŸdzi na rowerze do pracy.
Ca³a czwórka uczestniczy w
rajdach, piknikach i innych imprezach klubowych. JeŸdzimy,
gdzie siê da – zapewnia g³owa
rodziny Robert Nesseldt.
Od piêciu lat cz³onkowie KR
„Trybik” poznaj¹ zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Z ich
udzia³em nagrana zosta³a p³yta „Masz jedno ¿ycie”, wykorzystywana m.in. we wszystkich
szko³ach podstawowych i gimnazjach w Gdañsku, w ramach
wychowania komunikacyjnego.
Jestem z tego dumny - mówi
prezes Pawe³ Paczek.
K.

nowa gazeta praska
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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 moja stronê
WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Prawnik

Kancelaria Prawna
Legis Media
ul. Kondratowicza 37
lok. 202, II p.

przyjazny ludziom
Nadesz³a prawdziwa zima,
a wraz z ni¹ obfite opady
œniegu. I tutaj pojawia siê odwieczny problem usuwania
œniegu z chodników i ulic.
Ustawodawca bardzo powa¿nie podchodzi do tego
problemu, nak³adaj¹c na w³aœcicieli nieruchomoœci okreœlone obowi¹zki. Kwestie te
reguluje ustawa z dnia 13
wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach (Dz. U. 2005 Nr 236
poz. 208).
W³aœciciele nieruchomoœci
zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. Niewykonywanie takiego obowi¹zku stanowi wykroczenie i zagro¿one jest
grzywn¹ do 5.000 PLN.
Ka¿da osoba, która ulegnie
wypadkowi na skutek braku
utrzymania chodnika w czystoœci, przyk³adowo z³amie
nogê lub rêkê, ma prawo do
ubiegania siê o odszkodowanie na zasadach okreœlonych
w Kodeksie cywilnym. Takie
odszkodowanie powinno pokryæ wszelkie szkody poniesione na skutek wypadku, w
tym oczywiœcie poniesione
koszty leczenia i rehabilitacji
oraz utracone zarobki. Osoba poszkodowana mo¿e równie¿ ubiegaæ siê o rekompensatê za krzywdê, czyli szkodê niemaj¹tkow¹. W szczególnie drastycznych przypadkach mo¿na domagaæ siê do¿ywotniej renty, je¿eli na skutek wypadku utraci³o siê zdolnoœæ zarobkowania.

Je¿eli ju¿ zdarzy siê wypadek, na pocz¹tku trzeba
zadbaæ o zdrowie i natychmiast udaæ siê do lekarza
lub wezwaæ pogotowie. Nale¿y równie¿ postaraæ siê o
œwiadków zdarzenia lub zawiadomiæ policjê b¹dŸ stra¿
miejsk¹ Pozwoli to na zebranie odpowiednich dowodów umo¿liwiaj¹cych ¿¹danie odszkodowania od podmiotu zobowi¹zanego do
utrzymania czystoœci.
Je¿eli jednak winny wypadku nie bêdzie poczuwa³
siê do odpowiedzialnoœci,
wówczas pozostaje jedynie
droga s¹dowa. Kiedy s¹
œwiadkowie zdarzenia oraz
istnieje dokumentacja medyczna potwierdzaj¹ca problemy zdrowotne, sprawa
jest oczywista. Najlepiej jednak skorzystaæ z us³ug doœwiadczonego prawnika, który pomo¿e sporz¹dziæ pozew
i inne pisma procesowe.
W przypadku problemów
prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 022 884 84 00
lub wizytê w siedzibie
Kancelarii.

KASY FISKALNE
SPRZEDA¯, SERWIS, AKCESORIA
(kasy ju¿ od 1000 z³ netto)

TV PRZEMYS£OWA
I NADZORUJ¥CA
(kamery, rejestratory, karty CCTV)

P.H.U. Robstar ul. Folwarczna 3
tel. 022 670-06-54
www.kasafiskalna.waw.pl

Ile za ciep³o?
4 nowa gazeta praska

W odpowiedzi m.in. na nasz artyku³ w sprawie op³at z tytu³u c.o. i
ciep³ej wody, zamieszczony w wydaniu z 7 grudnia ub.r., otrzymaliœmy
od Tomasza Jankojcia, wiceprezesa ds. eksploatacji Zarz¹du RSM „Praga” obszerne wyjaœnienie tej kwestii. Z koniecznoœci publikujemy je ze
skrótami. Ca³y tekst dostêpny jest u kierownika Osiedla „Generalska”.
Sposób rozliczania kosztów jest czterech dodatkowych budynków - wyokreœlony w „Zasadach podzia³u kosz- kaza³a, ¿e koszty centralnego ogrzewatów eksploatacji, remontów i admini- nia kszta³tuj¹ siê od 1,78 z³/m2 dla bustrowania w RSM „Praga” przyjêtych dynku przy ul. Janinówka 13 do 2,97
uchwa³¹ nr 3/96 Rady Nadzorczej RSM z³/m2 dla budynku przy ul. Mokrej 31,
„Praga” z dnia 30.01.1996r. z póŸniej- natomiast koszty podgrzania wody
szymi zmianami. Na ich podstawie kal- kszta³tuj¹ siê od 10,34 z³/m3 dla bukulacje stawek op³at za centralne dynku przy ul. Gajkowicza 5 do 16,58
ogrzewanie i podgrzanie wody sporz¹- dla budynku przy ul. Gajkowicza 3.
dza Kierownik Administracji Osiedla.
Zró¿nicowanie op³at za ogrzewanie
W Osiedlu „Generalska” op³aty za w poszczególnych budynkach Osiedla
ciep³o do SPEC S.A. w 2004 r. zapla- zawieraj¹cych siê w kwotach od 1,78
nowano na kwotê 8.944.200,00 z³, w z³/m2 do 2,97 z³/m2 oraz w budyntym op³aty za centralne ogrzewanie kach innych spó³dzielni i wspólnot
stanowi³y kwotê 6.341.500,00 z³ a mieszkaniowych wynika ze stanu zaop³aty za podgr zanie wody awansowania prac termomodernizacyj2.602.700,00 z³. Poni¿ej pozwalamy nych, stanu technicznego budynku oraz
sobie przedstawiæ sposób naliczania rozbicia stawki op³at za ciep³o na op³atê
op³at przez dostawcê ciep³a tj. SPEC sta³¹ i zmienn¹. Potwierdzeniem tego
S.A. Op³aty naliczane przez SPEC S.A. s¹ niskie op³aty dla budynku przy ul.
sk³adaj¹ siê z: op³aty zmiennej za cie- Remiszewskiej l (1,24 z³/m2), bêd¹p³o zu¿yte na cele co i cw, op³at sta- cego w zasobach Osiedla „Generalska”,
³ych, w tym: op³aty abonamentowej, wybudowanego przez nasz¹ Spó³dzielop³aty za moc zamówion¹, op³aty za niê z u¿yciem energooszczêdnych maus³ugi przesy³owe.
teria³ów budowlanych i oddanego do
Op³ata zmienna jest uzale¿niona od eksploatacji w 2004 roku.
Z naszych ustaleñ wynika, ¿e builoœci faktycznie zu¿ytego ciep³a, natomiast op³aty sta³e ustalane s¹ sto- dynek przy ul. Malborskiej 3 zosta³ odsownymi przepisami i spó³dzielnia ma dany do eksploatacji w drugim pó³roograniczony wp³yw na ich wysokoœæ i czu 2001 r. a wiêc jest równie¿ budynto tylko na wysokoœæ op³at z tytu³u kiem nowej generacji. Nasze budynki
mocy zamówionej. Zmniejszenie tej pochodz¹ z lat 1976-1980, a zatem
op³aty mo¿e nast¹piæ przede wszyst- wymagaj¹ poniesienia dodatkowych
kim w wyniku wykonywania prac mo- nak³adów na przedsiêwziêcia termodernizacyjnych, dziêki którym mo¿li- modernizacyjne, takie jak: ocieplenie
we jest zmniejszenie zapotrzebowania œcian zewnêtrznych budynków, wymiana ciep³o budynku, a tym samym ob- na instalacji centralnego ogrzewania i
centralnej ciep³ej wody, wymiana stoni¿enie op³at za moc zamówion¹.
W omawianym 2004 roku Admini- larki okiennej. Wykonanie tego umo¿stracja Osiedla „Generalska” ustali³a liwia zmniejszenie zu¿ycia energii
miesiêczne stawki op³at: za centralne cieplnej, a co za tym idzie obni¿enie
ogrzewanie w wysokoœci 2,80 z³/m2, a kosztów na rzecz dostawcy ciep³a i
za podgrzanie wody w wysokoœci 13,00 op³at ponoszonych przez mieszkañz³/m3 dla lokali wyposa¿onych w wo- ców. Potwierdzeniem prowadzenia
domierze oraz 30,50 z³/osobê dla lo- tych dzia³añ przez Spó³dzielniê w pokali nie wyposa¿onych w wodomierze. staci konkretnego ich efektu jest nieW wyniku rozliczenia kosztów dostawy zmieniana stawka op³at za centralne
energii cieplnej za 2004r. wed³ug za- ogrzewanie od sierpnia 2002r. do
p³aconych faktur do SPEC S.A. ustalo- grudnia 2004r., (mimo podwy¿ek
no, ¿e koszty centralnego ogrzewania op³at przez SPEC S.A. w 2003r. o 5,8%
wynios³y 5.015.512,34 z³, a koszty pod- i w 2004r. o 3,2%) a od 1.01.2005r.
grzania wody wynios³y 2.348.512,07 zmniejszenie o 0,05 z³/m2 op³aty za
z³. W zwi¹zku z nadwy¿k¹ w poniesio- centralne ogrzewanie.
nych op³atach w dniu 31.05.2005r.
Pragniemy podkreœliæ, ¿e prace terudzielono mieszkañcom Osiedla boni- momodernizacyjne w zasobach Spófikaty z tego tytu³u w wysokoœci 0,29 ³dzielni s¹ kontynuowane. W wyniku
z³/m2 wobec czego faktyczny koszt tych prac mo¿liwe sta³o siê zmniejszeogrzewania wyniós³ 2,51 z³/m2.
nie zapotrzebowania na ciep³o w buPrzeprowadzona szczegó³owa ana- dynkach, w których je wykonano. W
liza kosztów centralnego ogrzewania i
podgrzania wody za 2004 rok - dla
grupy budynków, obejmuj¹cych budynki, których mieszkañcy z³o¿yli podpisy
pod pismem z dnia 18.05.2005r. oraz
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zwi¹zku z tym Administracja Osiedla
„Generalska” wystêpowa³a do dostawcy ciep³a tj. SPEC S.A. o zmniejszenie
mocy zamówionej.
Podajemy Pañstwu przyk³ady kosztów centralnego ogrzewania w innych
budynkach Osiedla, w których stawka
dla centralnego ogrzewania jest wy¿sza od stawek dla budynków wczeœniej wymienionych, albowiem nie prowadzono w nich jeszcze prac termomodernizacyjnych lub prowadzono je
w niewielkim zakresie:
Askenazego l - 2,58 z³/m2, Zamiejska l -2,77, Askenazego 3 - 2,73,
Askenazego 5- 2,57, Zamiejska 3 2,95 i Mokra 31 - 2,97
Pragniemy podkreœliæ, ¿e nie jest
mo¿liwe osi¹gniêcie w tym samym czasie pe³nego efektu termomodernizacyjnego z powodu niemo¿noœci realizacji
w jednym okresie we wszystkich budynkach omawianych wy¿ej dzia³añ ze
wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci finansowe. Dlatego te¿ ma uzasadnienie wystêpuj¹ce zró¿nicowanie kosztów
ogrzewania w przeliczeniu na l m powierzchni budynku (od 1,78 z³/m2 dla
budynku przy ul. Janinówka 13 do
2,97 z³/m2 dla budynku przy ul. Mokrej 31). Wy¿sze koszty na c.o. dla budynku przy ul. Mokrej 31, Askenazego l, Askenazego 3, Askenazego 5, Zamiejska 3, Zamiejska l wynikaj¹ przede
wszystkim z faktu, ¿e w budynkach
tych nie by³y prowadzone prace termomodernizacyjne, takie jak docieplenie
œcian zewnêtrznych lub wymiana instalacji c.o., po wykonaniu których mo¿na wyst¹piæ o zmniejszenie mocy zamówionej. Ni¿sze koszty na c.o. w budynku przy ul. Janinówka 13 (1,78 z³/
m2), Mokrej 2 (2,10 z³/m2), Mokrej
23 (2,02 z³/m2), Gajkowicza l (2,13
z³/m2), Gajkowicza 3 (2,09 z³/m2),
Janinówka 11 (2,06 z³/m2) zosta³y
uzyskane w wyniku wykonania dociepleñ œcian zewnêtrznych oraz modernizacji lub wymiany instalacji c.o.
Powy¿sze zró¿nicowanie kosztów
nie ma odniesienia w wysokoœci stawek op³at ponoszonych przez mieszkañców, gdy¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi „Zasadami podzia³u kosztów eksploatacji, remontów i administrowania
w RSM „Praga”” koszty te s¹ rozliczane w skali osiedla i w zwi¹zku z tym
ulegaj¹ uœrednieniu (nie dotyczy to budynków z indywidualnymi licznikami
ciep³a, tak jak budynek przy ul. Remiszewskiej l). Takie zasady rozliczeñ
powinny obowi¹zywaæ do chwili wykonania pe³nego zakresu niezbêdnych prac termomodernizacyjnych we
wszystkich budynkach.
Natomiast we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie z przepisami, rozliczeñ kosztów dokonuje siê dla poszczególnych nieruchomoœci lub dla jednego budynku, mo¿na wiêc doœæ ³atwo
znaleŸæ budynek w dobrym stanie technicznym o ni¿szej stawce za ogrzewanie w stosunku do œredniej stawki obowi¹zuj¹cej w naszym Osiedlu.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e remonty i modernizacja wykonane zosta³y ze œrodków funduszu remontowego, na który sk³adaj¹ siê wp³aty mieszkañców ca³ego Osiedla, zarówno tych budynków,
w których prace te wykonano, jak i
tych, które na remonty oczekuj¹.
Jeœli chodzi o koszty podgrzania
wody informujemy, ¿e dla wspomnianej wy¿ej grupy budynków kszta³tuj¹
siê one od 10,34 z³/m3 dla budynku
przy ul. Gajkowicza 5 do 16,58 z³/m3
dla budynku przy ul. Gajkowicza 3.
Wy¿szy koszt podgrzania wody np.
w budynku przy ul. Gajkowicza 3 (16,58
z³/m3) jest spowodowany ma³¹ iloœci¹
mieszkañców w tym budynku - 112 osób
w 50 lokalach i bardzo ma³¹ iloœci¹ zu¿ywanej ciep³ej wody - 1.692 m3 w 2004
r., co automatycznie podwy¿sza koszt l
m3 ciep³ej wody, gdy¿ op³ata za moc zamówion¹ na cele ciep³ej wody dla budynku jest sta³a niezale¿nie od iloœci zu¿ytej wody. Op³ata za podgrzanie wody
sk³ada siê, jak ju¿ wspominaliœmy, z czêœci sta³ej i czêœci zmiennej. W sytuacji

mniejszego zu¿ycia ciep³ej wody op³ata
sta³a rozk³ada siê na mniejsz¹ jej iloœæ,
powoduj¹c podwy¿szenie stawki za podgrzanie jednego m3.
Przyk³adem ilustruj¹cym tê sytuacjê s¹ koszty podgrzania wody w
budynku przy ul. Mokrej 23 (14,41
z³/m3), gdzie w 64 lokalach mieszka³y w 2004r. 154 osoby i zu¿ycie ciep³ej wody w 2004r. wynosi³o 3.053
m3, gdy np. w budynku przy ul.
Mokrej 2 (12,08 z³/m ) w 65 lokalach mieszka³o w 2004r. 169 osób, a
zu¿ycie ciep³ej wody wynosi³o 3.872
m , a wiêc przy ró¿nicy jednego lokalu zu¿ycie w budynku przy ul. Mokrej
23 by³o mniejsze o ponad 800 m3, co
te¿ automatycznie podnosi koszt l m3
ciep³ej wody w tym budynku przy sta³ej op³acie dla budynku za moc zamówion¹ na cele ciep³ej wody. Podsumowuj¹c nale¿y podkreœliæ, ¿e przy mniejszym zu¿yciu ciep³ej wody op³aty z tytu³u jej zu¿ycia za metr szeœcienny s¹
ni¿sze, ale koszt podgrzania metra
szeœciennego wody jest wy¿szy.
Ponadto informujemy, ¿e w celu dok³adniejszego pomiaru zu¿ywanej
wody, na wniosek Zarz¹du, uchwa³¹
nr 173/05 Rady Nadzorczej RSM
„Praga” z dnia 7.06.2005r. wprowadzono obowi¹zek monta¿u wodomierzy ciep³ej i zimnej wody w lokalach,
a wczeœniej zgodnie z uchwa³¹ nr 3/
2005 Zarz¹du RSM „Praga” z dnia
10.01.2005r. wprowadzono obowi¹zek opomiarowania przez Administracjê wszystkich punktów poboru wody
do celów gospodarczych i technicznych.
Informujemy równie¿, ¿e w Spó³dzielni naszej zosta³ opracowany wieloletni rzeczowy plan remontów i modernizacji zasobów Spó³dzielni na lata
2005-2009, zatwierdzony przez Radê
Nadzorcz¹ RSM „Praga” w dniu
26.04.2005r. uchwa³¹ nr 149/05. Celem jego przygotowania by³o:
- troska o stan techniczny budynków,
- prowadzenie termomodernizacji i
dzia³añ energooszczêdnych oraz zmniejszenie w ich wyniku op³at za ciep³o,
- poprawa jakoœci zamieszkiwania,
- ustalenie wieloletniego harmonogramu prac.
G³ówny nacisk po³o¿ono na umieszczenie w planie prac termomodernizacyjnych i zwi¹zanych z poszanowaniem energii cieplnej. Plan ten przedstawia zakres robót remontowo-modernizacyjnych do zrealizowania w
okresie najbli¿szych piêciu lat.
Informujemy, ¿e udostêpnienie dokumentów odbywa siê zgodnie z § 8
Regulaminu udostêpniania cz³onkom
Spó³dzielni dokumentów RSM „Praga”,
przyjêtego uchwa³¹ nr 195/05 Rady
Nadzorczej RSM „Praga” z dnia
27.09.2005r. Regulamin ten zosta³
uchwalony w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia
3 czerwca 2005r. o zmianie ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych, oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
122 poz. 1024 z dnia 7.07.2005r.)
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 22.07.2005r.,
która okreœli³a zasady i sposób zaznajamiania siê z dokumentami Spó³dzielni. Artyku³ 3 w/w ustawy zmienia art.
18 ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982
Prawo Spó³dzielcze (Dz. U. Nr 188 poz.
1848 z dnia 2003r. oraz Nr 99 poz.
1001 z dnia 2004r.) w którym § 2 pkt
3) otrzyma³ brzmienie: §2 Cz³onek
spó³dzielni ma prawo:
3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania siê z
uchwa³ami organów spó³dzielni, protoko³ami obrad organów spó³dzielni,
protoko³ami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami
zawieranymi przez spó³dzielniê z osobami trzecimi; natomiast § 3 otrzyma³ brzmienie: §3 Spó³dzielnia mo¿e
odmówiæ cz³onkowi wgl¹du do umów
zawieranych z osobami trzecimi, je¿eli
narusza³oby to prawa tych osób lub
je¿eli istnieje uzasadniona obawa, ¿e
cz³onek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spó³dzielni i przez to wyrz¹dzi
spó³dzielni znaczn¹ szkodê. Odmowa
powinna byæ wyra¿ona na piœmie.
Cz³onek, któremu odmówiono wgl¹du
do umów zawieranych przez spó³dzielnie z osobami trzecimi, mo¿e z³o¿yæ

wniosek do s¹du rejestrowego o zobowi¹zanie spó³dzielni do udostêpnienia
tych umów. Wniosek nale¿y z³o¿yæ w
terminie siedmiu dni od dnia dorêczenia cz³onkowi pisemnej odmowy.
Pragniemy zaznaczyæ, ¿e ww. ustawa rozszerzy³a zakres dokumentów
dostêpnych dla cz³onków Spó³dzielni.
W zwi¹zku z powy¿szym Pañstwa uwaga dotycz¹ca ograniczenia dostêpu do
dokumentów Spó³dzielni jest nietrafna, bowiem ww. ustawa i opracowany
na jej podstawie regulamin precyzyjnie okreœlaj¹ zasady i sposób zaznajamiania siê cz³onków Spó³dzielni z
dokumentami Spó³dzielni.
Rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania oraz podgrzania wody s¹
obligatoryjnym przedmiotem badania
przez bieg³ych rewidentów i co roku s¹
umieszczane w ich sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spó-

³dzielni (bilansu). Biegli rewidenci nie
wnosili zastrze¿eñ co do prawid³owoœci dokonywanych rozliczeñ i stwierdzili, ¿e sprawozdanie finansowe Spó³dzielni za 2004r.przedstawia rzetelnie
i jasno wszystkie informacje istotne dla
oceny sytuacji maj¹tkowej i finansowej
badanych jednostek na dzieñ 31 grudnia 2004 roku, jak te¿ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od l stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.,sporz¹dzone zosta³o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreœlonymi zasadami (polityk¹) rachunkowoœci oraz na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych,jest
zgodne z wp³ywaj¹cymi na treœæ sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu.
Podsumowuj¹c biegli rewidenci
stwierdzili, ¿e dzia³alnoœæ statutowa
Spó³dzielni nie jest zagro¿ona.
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Przed XIV fina³em
dokoñczenie ze str. 1

ców kolejowych oraz wielu innych miejscach publicznych.
Kwestuj¹ z nami wolontariusze
z Bia³o³êki, Targówka, Pragi
oraz Bródna - g³ównie harcerze, ale tak¿e uczniowie pobliskich szkó³, samorz¹dy szkolne oraz osoby prywatne.
Koncert fina³owy sztabu odbêdzie siê tak¿e 8 stycznia w
Domu Kultury „Œwit” przy ul.
Wysokiego 11 na Bródnie. Pocz¹tek - godz. 16.30. Na ten
dzieñ przewidujemy wiele
atrakcji - na scenie goœciæ bêdziemy znane polskie zespo³y,
a liczne wystêpy artystyczne
bêd¹ przeplatane licytacjami.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
do spêdzenia tego wieczoru razem z nami przy dobrej muzy-

ce oraz we wspania³ej atmosferze, co pozwoli nam wesprzeæ
tak niepowtarzaln¹ akcjê, jak¹
jest Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Niech ka¿dy z nas
do³o¿y swoj¹ cegie³kê!
Katarzyna £abuda ZHP
Hufiec Warszawa Praga P³n.

DORADCA PODATKOWY

Katarzyna Fija³
licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych
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ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia
tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68
www.rehactiv.republika.pl

JADEN Sp. z o.o.
ul. Bia³ostocka 24 lokal 115
(wejœcie od ulicy Markowskiej)

03-741 Warszawa
Tel./fax 618-98-88
Tel. kom. 0506-075-981 lub 0506-075-982
SPRZEDA¯ ARTYKU£ÓW:
♦ CERAMIKA ♦ WANNY
♦ ZLEWOZMYWAKI ♦ BATERIE
♦ POMPY ♦ KOT£Y ♦ PIECE GAZOWE
♦ KALORYFERY ♦ FARBY ♦ KLEJE
AUTORYZACJA FIRM:
♦ JUNKERS ♦ CERSANIT
♦ KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR
US£UGI HYDRAULICZNE:
♦ WODA ♦ CENTRALNE OGRZEWANIE
♦ KANALIZACJA

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

Te problemy nas interesuj¹
Do dy¿urnych nale¿y temat
bezpañskich psów. Zanim powstanie w naszym Parlamencie kolejna specjalna poselska
komisja, która zbada koszty i
krzywdy wyrz¹dzone przez
zwierzêta bezdomne, postanowi³am oszczêdziæ pieni¹dze
podatników na to kosztowne
przedsiêwziêcie i podnieœæ
œwiadomoœæ spo³eczn¹ na
tyle, aby poprzez proste zabiegi problem w znacz¹cym
stopniu ograniczyæ.
Po pierwsze, moim skromnym zdaniem, nie ma psów
bezdomnych. S¹ natomiast tysi¹ce psów porzuconych. Po

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

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

drugie, nasza polska nieodpowiedzialnoœæ siêgnê³a apogeum. Wokó³ wiêkszych miejscowoœci wokó³ stolicy jak
grzyby po deszczu rosn¹
schroniska dla porzuconych
psów i kotów. Ró¿nej maœci
fundacje dzia³aj¹ g³ównie za
pieni¹dze publiczne i maj¹ pe³ne rêce roboty.
Problem zaczyna siê banalnie. Suka ma cieczkê. Zwierzê
w okresie godowym ucieka lub
prowokuje ucieczki samców.
S³owem, cieczka u jednej suki
we wsi lub osiedlu uruchamia
swoist¹ rewolucjê seksualn¹
wœród naszych czworonogów.
Dziewiêædziesi¹t piêæ procent uciekinierów nie posiada
¿adnego oznakowania i jako
bezpañskie l¹duj¹ w schroniskach.. Wiêkszoœæ z od³owionych zwierz¹t nie jest w ogóle
poszukiwana i tak w³aœnie stajemy siê jako spo³eczeñstwo
w³aœcicielami licznego stada
psów i kotów, na które poprzez
urzêdy naszych dzielnic ³o¿ymy niema³e fundusze.
Do tej pory nie wdro¿ono
programu identyfikacji zwierz¹t, choæ wiêkszoœæ lecznic
weterynaryjnych ma technicz-

- cieczka
ne mo¿liwoœci wykonania tatua¿u lub wprowadzenia elektronicznego czipu. Po od³owieniu,
ustalenie to¿samoœci w³aœciciela zajmuje kilka chwil. Mo¿na od razu zwróciæ zwierzaka
w³aœcicielowi .
Wróæmy jeszcze do cieczki.
Istnieje wiele metod, aby skutecznie zablokowaæ cykl reprodukcyjny u suki. Wszystkich
w³aœcicieli suk, którzy nie zamierzaj¹ œwiadomie dochowaæ
siê szczeni¹t, namawiam na
wykonanie zabiegu sterylizacji.
Planuj¹c posiadanie suczki
trzeba wliczyæ w koszty utrzymania ten zabieg. Chodzi
przede wszystkim o to, aby by³
wykonany w odpowiednim
momencie. Nale¿y operacje
przeprowadziæ w pierwszych
latach ¿ycia. Wczeœniejsze
kastracje zapobiegaj¹ nowotworom gruczo³ów mlekowych
i ropomaciczu. DoraŸnie stosuje siê kuracje hormonalne blokuj¹ce wyst¹pienie cieczki.
Wszystko wydaje siê proste,
ale dwa trzy razy do roku przewalaj¹ siê fale cieczek i rewolucja seksualna u zwierz¹t postêpuje do górnych granic emancypacji, cokolwiek to znaczy ...

SZKO£A TRESURY PSÓW RASOWYCH I NIERASOWYCH
Tresura grupowa. Tresura stacjonarna z zakwaterowaniem psa.
Tresura indywidualna - treser przyje¿d¿a do miejsca zamieszkania „GRANICA”
Warszawa ul. Targowa 80
Pensjonat dla psów,
kotów i œwinek morskich
Wo³omin-S³oneczna ul. Rolna 26
50% zni¿ki na pensjonat dla zwierz¹t,
które ucz¹ siê w szkole „GRANICA”
Mamy dla psów najnowsz¹
karmê z USA PROFormance 0507-257-824, 0504-649-287

tel. 0507-257-824
0507-292-311
0504-649-287
(022) 424-26-95

Ukaza³ siê przewodnik „Warszawska Praga”
Przewodnik „Warszawska
Praga” autorstwa Micha³a Pilicha, pionierska tego typu publikacja, powsta³ z myœl¹ o
przybli¿eniu gronu zainteresowanych odbiorców historii warszawskiej Pragi. Przewodnik
podzielony zosta³ na trzy g³ówne czêœci, stanowi¹ce trzy wyznaczone w terenie trasy u³atwiaj¹ce poruszanie siê osobie
korzystaj¹cej z przewodnika.
Na poszczególnych trasach turysta odwiedza bardziej i mniej
znane zabytki Pragi, zrówno
miejsca historyczne, jak i miejsca i budowle wspó³czesne,
wa¿ne dla funkcjonowania
dzielnicy. Poszczególnym
obiektom towarzyszy opis, ciekawostki i anegdoty, a trzy trasy przewodnika oznaczone zosta³y na do³¹czonych planach,
u³atwiaj¹cych poruszanie siê.
Treœæ przewodnika ilustruj¹ za³¹czone wspó³czesne zdjêcia
oraz archiwalne ryciny i pocztówki - dziêki temu publikacja
staje siê przejrzysta dla osób
niekorzystaj¹cych z przewodnika w terenie. Przewodnik zawiera te¿ informator prezentuj¹cy praskie placówki kulturalne, restauracje, lokale „z klimatem”, dzielnicowe firmy i instytucje.

Ukazanie siê publikacji mo¿liwe by³o dziêki dofinansowaniu Biura Kultury Urzêdu m.st.
Warszawy, a tak¿e sponsorom: Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej z ul. Kawêczyñskiej,
Bankowi BPH S.A. i Przedsiêbiorstwu Hotelarsko-Turystycznemu, w³aœcicielowi
hotelów „Hetman”
i „Praski”.
Serdecznie zapraszamy na spotkania promocyjne
przewodnika
„Warszawska Praga”. Inauguracyjne spotkanie odbêdzie siê 19
stycznia (czwartek) o godzinie 18
w ksiêgarni „Traffic Club” przy ul.
Brackiej 25.
Przewodnik
mo¿na ju¿ nabywaæ w cenie 25 z³
w siedzibie wydawcy, Fundacji
„Centrum Europy”, przy ul. Mokotowskiej 43 (II piêtro w oficynie), tel.
022 629 45 88.

Sekretariat fundacji czynny jest
a¿ do godzin póŸnopopo³udniowych. Od 19 stycznia publikacja bêdzie tak¿e dostêpna w redakcji „Nowej Gazety
Praskiej” przy ul. K³opotowskiego 15 lok. 2.
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ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

oprawa obrazów
lustra
szlifowanie szk³a
szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08

5

BUDWIT & KUBACKI S.C.
Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67
tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

pn.- pt. 9-18, sob. 9-13

faktury VAT

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel.

676 20 17
676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

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

ZAPRASZAMY!

Zaczê³o siê na Pradze ...
By³ wtorek, 11 grudnia 1866
roku, gdy z posesji przy dzisiejszej ulicy In¿ynierskiej 6 na ulice miasta wyjecha³ pojazd, jakiego jeszcze w Warszawie nie
widziano. Dzieñ ten uznaje siê
z chwilê rozpoczêcia kursowania warszawskich tramwajów.
Gdy w latach 60. XIX wieku
oddano na Pradze do u¿ytku
dwa nowe dworce kolejowe,
Petersburski oraz Terespolski, a
tak¿e oba wiœlane brzegi po³¹czy³ pierwszy stalowy most,
zwany od nazwiska jego konstruktora mostem Kierbedzia,
narodzi³a siê potrzeba komunikacyjnego po³¹czenia prawo- i
lewobrze¿nej Warszawy. Powstanie mostu przez rzekê
umo¿liwi³o ówczesnym w³adzom Kolei Warszawsko-Petersburskiej podjêcie starañ o
budowê kolei konnej, czyli po
prostu tramwaju, ³¹cz¹cej praskie dworce ze œródmiejskim
Dworcem Wiedeñskim. 17 grudnia 1865 r. G³ówne Towarzystwo
Dróg ¯elaznych Rosyjskich uzyska³o koncesjê na budowê i eksploatacjê przez 86 lat linii tramwaju konnego, oficjalnie nazwanego „¯elazn¹ Drog¹ Konn¹”.
W ci¹gu zaledwie roku wybudowano ponad szeœæ kilometrów
g³ównej linii, która po³¹czy³a
Dworzec Petersburski przez
most Kierbedzia, Krakowskie
Przedmieœcie, ulice Królewsk¹ i
Marsza³kowsk¹ z Dworcem Wiedeñskiem, a tak¿e powsta³y 3
boczne odnogi m.in. jedna z nich
wzd³u¿ ulicy Targowej do Dworca Terespolskiego, czyli obecnego Wschodniego. Remizê tramwajow¹, gdy¿ tak wówczas nazywano zajezdniê, oraz niezbêdne warsztaty techniczne zlokalizowano w³aœnie przy wspomnianej In¿ynierskiej 6 na Pradze.
Linia tramwaju by³a tylko jednotorowa, ale z czterema mijankami umo¿liwiaj¹cymi ruch w
obie strony. Szyny mia³y szeroki rozstaw, identyczny z rozstawem torów rosyjskiej kolei. Malowane na czerwono duñskie
wagony by³y ciê¿kie, wa¿y³y 2,2
t, i ci¹gniête by³y przez parê
koni. Wewn¹trz ka¿dego wagonu mieœci³o siê do 35 pasa¿erów. Ze wzglêdu na masywnoœæ
i ociê¿a³oœæ tramwajów, warszawska ulica zaczê³a przezywaæ je „ropuchami”. W za³o¿eniu osób zak³adaj¹cych pierwsze warszawskie tramwaje, ich
g³ówn¹ funkcj¹ mia³ byæ nie tyle
przewóz ludzi miêdzy dworcami, co towarów. Wkrótce jednak
dokupiono nowe wagony pasa¿erskie, gdy¿ warszawiacy
szybko przekonali siê do nowego œrodka transportu.

Co ciekawe, na pocz¹tku kursowa³y tramwaje dwóch odrêbnych linii. Jedna, której wozy
kursowa³y co 45 minut, przewozi³a wy³¹cznie pasa¿erów poci¹gów pomiêdzy dworcami i
zatrzymywa³a siê przy wa¿niejszych hotelach napotykanych
na swej trasie. Druga linia wykorzystywana by³a przez mieszkañców miasta, a kursowa³a co
godzinê tylko na lewym brzegu
Wis³y, pomiêdzy pl. Zamkowym
a Dworcem Wiedeñskim.

nawet obecnie mo¿emy odnaleŸæ tu œlady tramwajarskiej
przesz³oœci tego miejsca. Otó¿
w przejeŸdzie bramnym nadal
przetrwa³y tramwajowe szyny
o rozstawie szerszym ni¿ obecnie stosowany. Nad bram¹
umieszczona jest p³askorzeŸba warszawskiej syrenki, znak,
i¿ obiekt ten s³u¿y³ miastu.
Przypomnijmy tak¿e, ¿e w
2005 roku osiemdziesiêciolecie
swego istnienia obchodzi³a nadal dzia³aj¹ca zajezdnia tramwa-

Znaczenie tramwaju konnego znacznie spad³o po uruchomieniu w 1875 r. linii kolei obwodowej z mostem pod Cytadel¹. Linia kolejowego tramwaju konnego by³a stosunkowo
krótka i ³¹cz¹c jedynie dworce,
szybko przesta³a spe³niaæ potrzeby mieszkañców miasta.
Na dodatek magistrat nie mia³
na ni¹ ¿adnego wp³ywu, gdy¿
nie znajdowa³a siê ona w jego
gestii. Nie by³ tak¿e w stanie
wymusiæ na w³adzach kolejowych jej dalszego koniecznego rozwoju. Z tego wzglêdu w
latach 70. XIX stulecia w³adze
miejskie rozpoczê³y prace nad
realizacj¹ planu budowy sieci
miejskich tramwajów konnych,
niezale¿nych od tramwaju kolejowego. Ostatecznie w 1880
r. podpisano umowê z tzw. Towarzystwem Belgijskim na budowê i eksploatacjê nowej sieci miejskich tramwajów konnych. Pierwszy nowy tramwaj
wyruszy³ na ulice Warszawy 1
listopada 1881 roku.
Dziœ pierwszy kurs w dziejach sto³ecznych tramwajów z
11 grudnia 1866 roku, upamiêtnia tablica na fasadzie budynku przy In¿ynierskiej 6. Gmach
ten swój obecny kszta³t i neoklasycystyczn¹ dekoracjê zawdziêcza przebudowie z pocz¹tku lat 20. ubieg³ego stulecia, dokonanej wed³ug projektu architekta Juliusza Dzier¿anowskiego. W okresie miêdzywojennym posesja przy In¿ynierskiej pe³ni³a funkcjê zajezdni autobusów miejskich, jednak

jowa przy ulicy Kawêczyñskiej
16 (obecnie u zbiegu ul. Kawêczyñskiej i al. Tysi¹clecia), z której w 1945 r. wyjecha³ pierwszy
powojenny tramwaj. Zabudowania sk³adaj¹ce siê ze stoj¹cego
od strony ulicy domu administracyjno-mieszkalnego oraz usytuowanego za nim du¿ego gmachu wozowni, powsta³y na pocz¹tku lat 20. XX wieku tak¿e
wed³ug projektu Juliusza Dzier¿anowskiego. Uroczyste otwarcie zajezdni nast¹pi³o 1 marca
1925 r. Przestronne wnêtrze
wozowni mog³o pomieœciæ ponad 200 wozów. Wozownia zosta³a zniszczona ³adunkami wybuchowymi przez Niemców wycofuj¹cych siê we wrzeœniu 1944
r. W czasie odbudowy nie odtworzono elewacji zachodniej budynku, co ujemnie odbija siê na
wygl¹dzie obiektu, jednak ocala³a bliŸniacza elewacja wschodnia, zwieñczona oczywiœcie p³askorzeŸb¹ syreny, symbolem
Warszawy.
Micha³ Pilich

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
tel. 022 818-89-68
0602-616-877
Oferuje szkolenie
na prawo jazdy
kat. A, A1, B, C, E rok za³. 1991
Ferie zimowe 2006
z prawem jazdy. Wyk³ady
codziennie w godzinach rannych.
Serdecznie zapraszamy m³odzie¿

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI tanio, ka¿dy zakres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka 83932-07, 0695-612-825
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
NAUCZYCIELKA matematyki udziela korepetycji 889-7354, 0606-724-885
NAUKA GRY - fortepian, keybord 670-31-89, 0502-935-459
REEDUKACJA - dysleksja,
dojazd, 631-93-64
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra, psycholog, akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 619-52-31
PSYCHOLOG - dzieci i m³odzie¿, 0608-099-452
US£UGI
ABY naprawiæ, odwirusowaæ,
zmodernizowaæ komputer,
zalegalizowaæ, uaktualniæ
oprogramowanie w domu, biurze, faktury VAT 0501-424-191
ABY podzieliæ przewodowo
lub bezprzewodowo dostêp
do Internetu, Neostradê, kablówkê na wiêcej komputerów
w domu, biurze, faktury VAT
0501-424-191
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
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
PIERZEMY dywany, wyk³adziny, tapicerkê, profesjonalnie
670-08-56, 0605-726-258
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRACOWNIA poprawek krawieckich. Teksana pasa¿
Œwiatowida 49 paw. 33
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
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
Parapety
PROMOCJA
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

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

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

ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 67960-81, 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.
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SPRZEDAM
SPRZEDAM kurtkê mêsk¹
ocieplan¹, skóra ekologiczna,
rozmiar XL 022 870-76-62
SPRZEDAM mozaikê oko³o
10m2 0606-313-134
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne 619-95-86
HISZPAÑSKI , przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
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
GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe, catering
(obiady domowe z dostaw¹). Tanio, 0692-600178, 679-81-06

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

ul. Atutowa 3

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

Tarchomin II
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

O Dobrej Wró¿ce–
Uzdrowicielce z Pragi
Przywiód³ mnie tu tajemniczy przypadek.... ale poniewa¿ wszyscy wiemy, ¿e przypadków nie ma, to mo¿e lepiej zacznê tak:
Przywia³ mnie tu dobry wiatr...
Na Kijowskiej okropny korek,
ale ktoœ za mn¹ niecierpliwe tr¹bi - cholera – przecie¿ nie mogê
siê ruszyæ!. Odwracam siê,
¿eby zobaczyæ komu tak
œpieszno. Trrrach....no i teraz
naprawdê nie mogê siê ruszyæ.
Krêgos³up? Korzonki? Lumbago? Diabli wiedz¹! Potê¿ny wysi³ek woli... ¿eby znów obj¹æ
kierownicê i ¿eby st¹d uciec.
Targowa – ale œcisk! Gdzie tu
najbli¿szy zjazd? Mo¿e jakaœ
wolna brama? Jest. Kierownica
w prawo.... ufffff! Co teraz? Co
dalej? Ból w plecach taki, ¿e
choæ wokó³ ciemno - wszystkie
œwieczki mi siê pal¹, wiêc widzê przed mask¹ auta szyld
DAR – gabinet masa¿u. Chryste! Tu, w œrodku Pragi, w tej
starej kamienicy?! Ten dar - to
nie mo¿e byæ nic innego, jak...
– myœlê sobie – ale gramolê siê
– przecie¿ wszystko jedno w
koñcu, kto mnie po plecach poklepie – byle skutecznie. Brama straszy, podwórze przera¿a,
oficyna ma³o goœcinna. I jeszcze trzeba zejœæ do piwnicy. Co
ja tu robiê? Uuu...ale boli.
Jednak za drzwiami zacz¹³
siê inny œwiat. Wnêtrze, jak na
gabinet, skromne – jednak bardzo zadbane, przytulne i dziwnie przyci¹gaj¹ce – mo¿e to
robi ciep³e oœwietlenie, a mo¿e
zapach kadzid³a lub spokojna
muzyka w tle.
I wita mnie dobra wró¿ka.
Dobra jest z pewnoœci¹ – bo siê
szczerze uœmiecha i, kiwaj¹c
g³ow¹ nad moim krêgos³upem
(jeszcze nic nie mówi³am!!!!) zapewnia, ¿e wszystko bêdzie dobrze; a wró¿ka? – no có¿ ... Sadza mnie na krzese³ku i staje za

mn¹. Chyba przesuwa d³onie
wzd³u¿ moich ¿eber, ale bardziej
wyczuwam to intuicyjnie ni¿ czujê fizycznie. Jakiœ delikatny wiaterek, subtelne muskanie – trochê sennie, ale przyjemnie. Czasem jakby dreszcz przebiega mi
przez krêgos³up, a czasem zdaje mi siê, ¿e to grochem ktoœ w
krêgos³up rzuca. Dziwne. Po
kwadransie dobra wró¿ka pyta:
no i jak? Jak? – odpowiadam i
sprawdzam ko³ysz¹c siê delikatnie raz lewo raz w prawo – nie
boli – przechylam siê mocniej –
naprawdê nie boli – w ogóle!
Maria jest najprawdziwsz¹
dobr¹ wró¿k¹. Nie tylko potrafi
paroma ruchami zdj¹æ z cz³owieka przykry ból, ale równie¿ potrafi pokrzepiæ i wzmocniæ. Jest lekarzem cia³a i duszy. Zazwyczaj
uœmiechniêta, pe³na optymizmu
i radoœci ¿ycia, czasem bywa zadumana i refleksyjna. Niezale¿nie od chwili – gotowa nieœæ pomoc.... skuteczn¹ pomoc.
Wiem o tym ja – od tamtego
pamiêtnego listopada 2 lata
temu – i wszyscy moi przyjaciele. Ci, którzy przychodz¹ do
Marii z problemem, wychodz¹
- bez niego, albo przynajmniej
bez znacznej jego czêœci. I
wracaj¹ – z nastêpnym.
Czasem na zlikwidowanie
powa¿nego problemu zdrowotnego potrzeba kilku wizyt,
a nawet kilkunastu. Maria o
tym uprzedza. Czego oczekuje w zamian?- wspó³pracy – a
wiêc przestrzegania zaleceñ,
punktualnoœci i dobrej ufnoœæ
w powodzenie terapii. Resztê
za³atwia Ona, Dobra Energia i
Wiara, która podobno góry
przenosi... I jest to prawda

Centrum Zdrowia i Urody
„DAR” ul.Targowa 36,
tel. 670-07-29,
0-501-191-752
Pozdrawiam Anna

Do Betlejem z Avetkami
To ju¿ nie konkurs, ale prawdziwy festiwal tradycji bo¿onarodzeniowych. Œwiadcz¹ o tym
same liczby – ponad 100 chórów, zespo³ów muzycznych, solistów i teatrów, reprezentuj¹cych parafie wszystkich wyznañ
chrzeœcijañskich, centra kultury,
przedszkola, szko³y, równie¿
muzyczne i uczelnie z ca³ej Polski. Innymi s³owy, do Warszawy
przyjedzie ponad 2000 artystów-amatorów, aby zgodnie z
dawnym zwyczajem kolêdowaæ
Bo¿ej Dziecinie. Zaœpiewaj¹
znane polskie kolêdy i pastora³ki, œwi¹teczne utwory narodów
europejskich, kolêdy ³aciñskie i
patriotyczne (znane tylko w Polsce i pisane w szczególnych
momentach historycznych od
czasów Insurekcji Koœciuszkowskiej na melodie znanych kolêd,
jako swoisty œwi¹teczny komentarz do wydarzeñ), zaprezentuj¹
misteria bo¿onarodzeniowe, tradycyjne jase³ka, opowieœci wigilijne, obrzêdy i zwyczaje ludowe swoich regionów, niejednokrotnie opowiedziane gwar¹ (!),
a nawet musicale œwi¹teczne.
Mowa oczywiœcie o pi¹tej ju¿
edycji BETLEJEM U AVETEK
(BuA), organizowanej przez
Fundacjê Ave i Chór Avetki przy
wspó³pracy z Bia³o³êckim
Oœrodkiem Kultury, Domem
Kultury Œwit oraz Wydzia³em
Oœwiaty Dzielnicy Targówek.
Impreza na trwa³e wpisa³a siê
do mazowieckiego kalendarza
kulturalnego, wydaje w³asn¹
gazetê oraz p³yty CD. Uczestnicy podkreœlaj¹ jej rodzinnych
charakter. Inicjatywa wysz³a od
samych Avetek i innych chórów
Fundacji Ave: Aveci¹tek, Ave
Men, Gold Old Ave i jest przez
nich, przy pomocy przyjació³,
rodziców, kolegów, konsekwentnie realizowana (od rozsy³ania zaproszeñ po konferansjerkê i obs³ugê zespo³ów…).
Dziêki temu BuA nie jest kolejnym festiwalem, realizowanym
przez „wyspecjalizowane placówki”, ale autentyczn¹ potrzeb¹ serca, „inspiruj¹cym spotkaniem ludzi, którzy pragn¹
robiæ coœ wiêcej” – jak to okreœli³a Zuzia Sasin, Avetka.
O randze przedsiêwziêcia
œwiadczy niew¹tpliwie fakt, i¿
patronuje jej sam minister kultury i dziedzictwa narodowego
Kazimierz Micha³ Ujazdowski,
który w liœcie do organizatorów
podkreœli³, ¿e czyni to „z
ogromn¹ radoœci¹”. Wspó³patronatem objêli przedsiêwziêcie
marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz
burmistrzowie Dzielnic Bia³o³êka i Targówek m.st. Warszawy,
na terenie których odbywa siê
BuA –Jerzy Smoczyñski i Romuald Gronkiewicz.
I chocia¿ uczestnicy rywalizowaæ bêd¹ o nagrody, to jednak te ostatnie nie s¹ najwa¿niejsze. Jak podkreœla Jan Wêcowski, juror BuA i wyk³adowca AMiFC w Warszawie, najwiêkszym atutem festiwalu jest
jego powszechnoœæ: „Obecnie
w Polsce odbywa siê wiele imprez zwi¹zanych z okresem
Bo¿ego Narodzenia. S¹ to najczêœciej spotkania specjalistyczne o jednorodnym gatunku. Tutaj natomiast, u Avetek,
mamy wielkie bo¿onarodzeniowe œwiêto dla wszystkich”.
Tegoroczne avetkowe Betlejem zosta³o wzbogacone o mazowiecki festiwal adwentowy
DO BETLEJEM Z AVETKAMI,
który odbywa³ siê przez ca³y
grudzieñ w Domu Kultury „Œwit”.
Wziê³y w nim udzia³ znakomite
chóry dzieciêce, m³odzie¿owe,

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
679-36-30,
0603-956-654

doros³ych i seniorów - w wiêkszoœci laureaci poprzednich
edycji BuA. Ide¹ konkursu, realizowanego przy wspó³pracy z
Biurem Muzyki i Teatru m.st.
Warszawy, by³o ukazanie duchowego i kulturowego znaczenia okresu oczekiwania na
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
obecnie tak czêsto gin¹cego w
poœwiacie choinkowych dekoracji, ustawianych w supermarketach jeszcze w listopadzie. Prezentowano pieœni adwentowe i
maryjne, a wœród laureatów nagrody Grand Prix znalaz³a siê
m.in. znana Czytelnikom NGP
schola Wenecja z par. œw. Marka na Targówku. Na ka¿dym
koncercie pojawia³ siê tak¿e, ku
wielkiej uciesze publiki, szczególny bohater adwentu, wspominany 6 XII – œw. Miko³aj, biskup Mirry. Po zaœpiewaniu piosenki, zadeklamowaniu wiersza
lub po prostu uca³owaniu Œwiêtego – podarunki otrzymywali
dyrygenci chórów. Dla œpiewaków i sporej rzeszy goœci - to
warte podkreœlenia: imprezy
avetkowe maj¹ du¿e grono sta³ych widzów – przygotowane
s³odkoœci. Publicznoœæ mia³a
szansê wygraæ tak¿e zaproszenia na sp³ywy kajakowe podczas konkursu wiedzy o adwentowych tradycjach ligawkowych
na Mazowszu i Podlasiu.
Jak widaæ, imprezy organizowane przez Avetki s¹ nie tylko
uczt¹ duchow¹ i artystycznym

doœwiadczeniem, ale stanowi¹
okazjê do znakomitej zabawy i
integracji. Dodajmy, ¿e wstêp na
wszystkie koncerty jest wolny,
organizatorzy licz¹ na masowy
udzia³ ca³ych rodzin.
Czêœæ muzyczna odbêdzie siê
w dn. 6-8 I 2005 w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury przy ul. Van
Gogha 1. Bêdzie mo¿na us³yszeæ m.in. Reprezentacyjny Chór
Mieszany z Jaros³awia, znakomity m³odzie¿owy zespó³ Nadzieja
z Krakowa, który tworz¹ osoby
niewidome, dzieciêce chóry z
Leszna i Stê¿ycy, wykonawców
z Gdañska, Bydgoszczy, P³ocka,
Chór Armii Krajowej Nowogródzkie Or³y, akademicki zespó³ Camerata Varsovia, Polifoniczny
Chór M³odzie¿owy Sonante z
Warszawy oraz praski Chór Canzonetta ze Szko³y Muzycznej
przy ul. Namys³owskiej. Przes³uchania: 6 I godz. 12-16, 7 I - 917, 8 I - 10.30-13.30. Og³oszenie wyników i koncert galowy 8 I
o 14. Czêœæ teatralna odbêdzie
siê 4-5 II w DK Œwit.
50 pierwszych osób, które odwiedzi Festiwal i w Biurze Konkursowym, prowadzonym przez Avetki (przy
wejœciu do BOK), poda has³o
„Nowa Gazeta Praska”,
otrzyma kalendarze œcienne
na rok 2006, wydane przez
Avetkowy Klub Kajakowy ku
czci Jana Paw³a II.
Bart³omiej W³odkowski

List otwarty
do kierowników oœrodków szkolenia kierowców, prezesów organizacji szkol¹cych kandydatów na kierowców i kierowców, instruktorów nauki jazdy i Wyk³adowców, wszystkich stowarzyszeñ
oœrodków szkolenia kierowców.
Zwracam siê z apelem o podniesienie retyczne zawê¿ane jest do minimum, ¿eby
rangi naszej pracy i uczciwe szkolenie oraz kursant by³ w stanie tylko zdaæ testy egzdrow¹ rywalizacjê, maj¹c¹ na celu popra- zaminacyjne (zaliczyæ egzamin)
wê bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Czy tak powinno byæ?
Co roku przybywa pojazdów na droOd 1 kwietnia 2004 roku wprogach, przybywa te¿ nowych, czêsto m³odych wadzony jest obowi¹zek przeprowadzekierowców (do czego my siê równie¿ przy- nia wewnêtrznego egzaminu teoretyczczyniamy) i co roku zwiêksza siê iloœæ wy- nego i praktycznego. Osoby, które nie
padków drogowych, w których gin¹ ludzie naby³y umiejêtnoœci, nie powinny otrzyalbo do koñca ¿ycia zostaj¹ kalekami.
maæ zaœwiadczenia ukoñczenia kursu.
Czy nasze œrodowisko – œrodowisko
Z rozmów z wieloma kierownikami
szkoleniowców robi wszystko, ¿eby za- oœrodków i instruktorami wynika, ¿e egpobiec tym tragediom?
zamin wewnêtrzny nie jest przeprowadzaCzy rzetelnie przygotowujemy przy- ny, a je¿eli jest, to bez wzglêdu na wynik,
sz³ych kierowców do samodzielnego, bez- w obawie o utratê klienta, wystawiane jest
piecznego poruszania siê po drogach? A zaœwiadczenie ukoñczenia kursu. Czy tamo¿e czêsto naszym celem (i to nie zawsze) kie niezgodne z przepisami postêpowanie
jest tylko pozytywny wynik egzaminu?
skutkuj¹ce nie zdanym czêsto egzaminem
Wielu z Pañstwa powie, ¿e czêsto przy- pañstwowym podnosi nasz presti¿ ? A mo¿e
czyn¹ wypadków jest nadmierna prêd- wprowadza jednak niepotrzebnie z³¹ atkoœæ i alkohol, a nikt z nas nie pozwala mosferê miêdzy œrodowiskami szkolenioww czasie szkolenia przekraczaæ dozwolo- ców i egzaminatorów, wynikiem czego s¹
nej prêdkoœci i nie pozwala piæ alkoholu. wzajemne oskar¿enia w mediach.
Czy nie powinniœmy wspólnie d¹¿yæ do
Tak, to jest prawda, ale czy wystarcza?
Przegl¹daj¹c og³oszenia ofertowe oœrod- poprawy naszego wizerunku na zewn¹trz,
ków szkolenia, mo¿na wyczytaæ ciekawe rze- walczyæ z patologi¹ w naszej bran¿y, staraæ
czy. Np. wyk³ady w dwa dni. Wynika z tego, siê we w³asnym gronie rozwi¹zywaæ proble¿e kursant w dwa dni dostaje piorunuj¹c¹ my nas dotycz¹ce, zanim zajmie siê nami
komisja antykorupcyjna i wszystkie niepradawkê 30 godzin lekcyjnych przepisów.
wid³owoœci bêd¹ nag³aœniane.
Je¿eli wyk³ady by³yby prowadzone bez
Od 10 stycznia 2006 roku
¿adnych przerw, trwa³yby od godz. 8 do
20 przez dwa dni z rzêdu. Czy cz³owiek wchodz¹ w ¿ycie kolejne zmiany zwi¹jest w stanie coœ z tego zapamiêtaæ? A prze- zane ze szkoleniem i egzaminowaniem
cie¿ Prawa o Ruchu Drogowym nie mo¿na na kursach prawa jazdy. Uwzglêdniono
uczyæ siê jak np. wiersza lub Kodeksu Kar- w nich wiele naszych postulatów, ale s¹
równie¿ wstêpem do wiêkszej odpowienego, gdzie istniej¹ tylko paragrafy.
Naszym zadaniem jest wyjaœnienie - po- dzialnoœci za jakoœæ i wyniki szkolenia.
Je¿eli wszyscy bêdziemy rzetelnie szkoparte przyk³adami z ¿ycia - znaczenia przepisu, pod³o¿a jego wprowadzenia, oraz skut- liæ i stosowaæ siê do wprowadzonych zmian
programu szkolenia, a rywalizowaæ miêdzy
ków i sankcji niestosowania siê do niego.
sob¹ bêdziemy coraz lepszymi wynikami i
Tylko takie szkolenie mo¿e poprawiæ
œwiadomoœæ i ustrzec przysz³ych kierow- kultur¹, a nie nieuczciwym postêpowaniem
(np. zani¿aniem cen szkolenia w pogoni za
ców przed niebezpieczeñstwem na drodze. Powinniœmy przytaczaæ przyk³ady klientem) unikniemy dodatkowych kosztów
najgroŸniejszych w skutkach wypadków jakimi mog¹ byæ np. koncesje (wydawane
odp³atnie) i zaostrzeñ odgórnych. Bêdziespowodowanych nieprzestrzeganiem
przepisów lub ich ignorowania, a tak¿e my mieli swój znacz¹cy udzia³ w poprawie
bezpieczeñstwa na drodze i miejmy nadzieprzyczyn, skutków i konsekwencji tych
wypadków, poniewa¿ na jezdni nie bê- jê na poprawê opinii o jakoœci szkolenia i
przygotowania do egzaminów.
dzie ju¿ klosza ochronnego.
Pamiêtajmy, ¿e my te¿ poruszamy siê po
Powinniœmy uczyæ, jak zachowywaæ siê
drogach
i my te¿ mo¿emy znaleŸæ siê w sytuw sytuacji powstania zagro¿enia i wypadku drogowego, jak zabezpieczyæ miejsce acji zagro¿enia spowodowanej przez niedouczonego kierowcê, czego nikomu nie ¿yczê.
wypadku, jak wezwaæ pomoc, jak udzieJan Szumia³
liæ pierwszej pomocy - utrzymaæ rannych
Stowarzyszenie Oœrodków
w najlepszej kondycji do przyjazdu s³u¿b
ratowniczych. Czêsto jednak szkolenie teo- Szkolenia Kierowców w Warszawie

Rok za nami

nowa gazeta praska

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 510-36-66
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Pierwszy felieton w nowym 2006 roku nale¿a³oby poœwiêciæ wstêpnej ocenie wydarzeñ w pó³nocnopraskim samorz¹dzie. Pe³na ocena bêdzie mo¿liwa dopiero po og³oszeniu tak wa¿nego dokumentu, jakim jest wykonanie bud¿etu za rok ubieg³y. Dziœ mogê siê jedynie pokusiæ, w oparprzeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby
ciu o domowe archiwum, o retrospektywny przegl¹d najdoniesieñ medialnych o Pradze z ubieg³ego
 meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli wa¿niejszych
roku, które przebi³y siê do warszawskich dzienników.
 meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
Styczeñ
Praga Pó³noc rozpoczyna przy- i wybory do Parlamentu ( PraJako pierwsze w ubieg³ym miarki do remontu Z¹bkowskiej ga notuje w nich najni¿sz¹ fre meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
roku pojawi³y siê - podane 4 i Z¹bkowskiej 36 w ramach kwencjê). Miesi¹c ten przyno biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach
przez wszystkie centralne rozpoczêtego przeze mnie pro- si tak¿e mocno eksploatodzienniki – informacje o zakoñ- gramu rewitalizacji Pragi, ZDM wan¹ przez media awanturê
czeniu po trzech latach remon- zapowiada poszerzenie w 2006 o transport do szkó³ dzieci nietu kamienicy przy Z¹bkowskiej Wybrze¿a Helskiego na wysoko- pe³nosprawnych.
PaŸdziernik
11 ( remontu, który rozpocz¹³ œci ZOO. Znaj¹c mobilnoœæ tej
siê jeszcze w trakcie, gdy by- ekipy nie bardzo w to wierzê.
Przenosiny Urzêdu SkarboCzerwiec
³em dyrektorem zarz¹du dzielwego dla dzielnicy Praga Pónicy Praga Pó³noc) i walce o
Z du¿¹ pomp¹ otwarta zo- ³noc z ulicy Mycielskiego do
utrzymanie miœków na wybie- staje czo³owa inwestycja bur- dawnego PDT Praga przy Jagu przy al. Solidarnoœci, zagro- mistrza Sosnowskiego - wy- gielloñskiej 15, wernisa¿ Ma¿onych - jak s¹dzono - przy dzia³ obs³ugi mieszkañców. ³gorzaty Czernik w galerii konMamy w naszym mieœcie nej z nich internauta przekorozpatrywaniu koncepcji prze- Ca³e to przedsiêwziêcie wraz ferencyjnej urzêdu dzielnicy
fenomen niewidziany w œwie- nuje, ¿e o zas³ugach Lecha
budowy placu Weteranów z nieustaj¹cym remontem bu- oraz alarm mediów o braku
cie. Ta sama osoba jest jed- Kaczyñskiego dla Warszawy
1863 roku (temat zamar³ - jak dynku przy K³opotowskiego postêpu prac przy przebudonoczeœnie prezydentem kraju œwiadczyæ mo¿e zast¹pienie
wiele innych na Pradze. Po- 15 poch³onê³o ju¿ kwotê po- wie ronda Starzyñskiego to
i prezydentem Warszawy. po³owy taboru autobusowego
dobno w okolicach 2010 roku nad 12 milionów z³otych, a hity paŸdziernika.
Wielki to by³by honor dla na- nowoczesnymi pojazdami.
coœ bêdzie budowane).
koñca prac nie widaæ - kolejListopad
szego miasta, gdyby nie by³o Czytelnikom nie muszê przyPod koniec miesi¹ca media ne œrodki przewidziane s¹ w
„Przez
Kaczyñskiego
siê
zaMiesi¹c ten przynosi wiele
to sprzeczne z Konstytucj¹. pominaæ, ¿e w kadencji Kaodnotowa³y bataliê o utrzyma- bud¿ecie na 2006 rok.
znacz¹cych wydarzeñ. ObKonstytucja III Rzeczypospo- czyñskiego na ulicach War- czyna korkowaæ? To On tam- nie praskich liceów przeznaOrganizacje pozarz¹dowe chody 120-lecia istnienia Lilitej zabrania bowiem Prezy- szawy nie pojawi³ siê ANI JE- têdy jeŸdzi i korkuje?”
czonych do likwidacji przez za- organizuj¹ ju¿ drugi z rzêdu ceum im. W³adys³awa IV, obPewnie
siê
Pañstwo
dziwi¹,
dentowi pe³nienia jakichkol- DEN zakupiony przez miasto
rz¹d dzielnicy pod kierownic- festiwal „S¹siedzi dla s¹sia- chody 211. rocznicy Rzezi
wiek innych funkcji publicz- autobus. Tramwaj zreszt¹ ¿e tak przeskoczy³em od Kon- twem burmistrza Sosnowskiedów” przy ulicy In¿ynierskiej.
Pragi i 90-lecie istnienia Towastytucji
do
Wa³u
Miedzeszyñnych (artyku³ 132). A czuwa- równie¿ nie.
go
opór
okaza³
siê
skuteczny
Lipiec
rzystwa Przyjació³ Pragi.
nie nad przestrzeganiem KonW innej dyskusji interneto- skiego. Ale nie chodzi³o mi o Z planów nic nie wysz³o.
Otwarcie siedziby ProkuraNastêpuj¹ powa¿ne zmiany
stytucji jest najwa¿niejszym wej pojawi³ siê zarzut: „Przez Wa³. Proszê zwróciæ uwagê
Styczeñ przynosi tak¿e po- tury Okrêgowej przy ulicy w pó³nocnopraskim samorz¹zadaniem Prezydenta RP.
niego Wa³ Miedzeszyñski ma na to „On”, pisane z wielkiej cz¹tek rozbiórki kina Praha.
Szwedzkiej, rozpoczêcie bu- dzie: Kazimierz Konopko zostaTa chora sytuacja wynika z tylko po dwa pasy ruchu i ju¿ litery...
Luty
Maciej Bia³ecki
dowy kinowego multipleksu w je nowym wiceburmistrzem Pranaginania prawa dla potrzeb siê zaczyna korkowaæ.” Odpomiejsce kina Praha przez fir- gi Pó³noc, a radny Jacek WaNa
pocz¹tku
miesi¹ca
„¯ycie
radny
woj.
mazowieckiego
Prawa i Sprawiedliwoœci, któ- wiedŸ zwolennika Prawa i
maciej@bialecki.net.pl Warszawy” poinformowa³o, i¿ z mê MAX Film i zapowiedŸ bu- chowicz nowym przewodnicz¹re chce przeforsowaæ w Sejmie Sprawiedliwoœci by³a prosta:
powodu b³êdów urzêdników dowy podziemnej sali gimna- cym rady. „Rzeczpospolita” kwiustawê umo¿liwiaj¹c¹ wproopóŸni siê remont ronda Sta- stycznej przy VIII LO im. W³a- tuje to krótko „PiS bierze wszystwadzenie zarz¹du komisaDK „Zacisze” zaprasza (wstêp wolny)
rzyñskiego. Ta sama gazeta dys³awa IV (inwestycja jesz- ko”. „¯ycie Warszawy” ujawnia
rycznego w mieœcie do koñca
6 stycznia (pi¹tek) godz. 18 „Galette des Rois” - Wieczór
dostrzeg³a „wy¿erkê” praskich cze siê nie rozpoczê³a, a ju¿ tak¿e przydzia³ mieszkania dla
kadencji. Je¿eli Kaczyñski
Trzech Króli po francusku.
notabli z okazji otwarcia studni notuje du¿y poœlizg) - to wa¿- syna radnej PO Hanny Jarzêbzwolni urz¹d dopiero po wej8 stycznia godz. 17 - Noworoczne Spotkanie Mieszkañców
oligoceñskiej przy zbiegu ulic ne wydarzenia w ¿yciu Pragi. skiej, która po tej publikacji
œciu w ¿ycie takiej ustawy, PiS
Zacisza. Koncert zespo³u ELENI. Iloœæ miejsc ograniczona.
W tej beczce miodu pojawi³a opuszcza szeregi swojej partii.
£ochowskiej i Siedleckiej.
uzyska mo¿liwoœæ rz¹dzenia
siê jednak ³y¿ka dziegciu,
11
stycznia
(œroda)
godz.
17
„Wieczór
romski”
Teresa
Mirga
Marzec
Grudzieñ
Warszaw¹ jeszcze przez niei zespó³ Ka³e Ba³a.
„¯ycie Warszawy” odnotowu- któr¹ by³o ujawnienie wyników
Koniec roku przynosi informal rok. Je¿eli Kaczyñski zwol12 stycznia (czwartek) godz. 18 „Wieczór kolêd” - zaprasza
ni urz¹d zanim ustawa wejdzie
je powrót po dwóch latach sie- kontroli w³adz miasta (odno- macjê o zagro¿eniu budowlasekcja instrumentów klawiszowych.
dziby stra¿y miejskiej na Pragê towa³y to wszystkie dzienniki). nym w kamienicy przy
w ¿ycie, zgodnie z obecnie
Pó³noc przy ulicy M³ota i drugie Kontrola wykry³a nieprawid³o- Sprzecznej 8 ( przypomina mi
obowi¹zuj¹cym
prawem
15 stycznia (niedziela) godz. 16-19 „Muzykalne serce oddam”
wkrótce bêd¹ musia³y siê odmiejsce VIII LO im. W³adys³a- woœci przy wydatkowaniu siê analogiczna sytuacja odintegracyjny bal przebierañców.
wa IV w rankingu najlepszych œrodków z bud¿etu dzielnicy noœnie Targowej 32). PiS mobyæ wybory prezydenta miasta,
16-27 stycznia godz. 10-15 „Zima w mieœcie”
gdy¿ prawo nie dzia³a wstecz.
liceów Warszawy. „Gazeta Wy- na kwotê prawie 200 000 z³. nopolizuje pe³niê w³adzy w
Zajêcia: warsztaty teatralne, plastyczne, robótki rêczne, tkactwo,
borcza” publikuje ranking gim- Sprawa trafia do prokuratury. pó³nocnopraskim samorz¹Lech Kaczyñski z³o¿y³ co
ping-pong, masa solna, ga³ganki-wyszywanki, malowanie na
Sierpieñ
nazjów w Warszawie. Najlepdzie, zrywaj¹c ostatecznie
prawda dymisjê, ale dotychszkle, gry i zabawy, wycieczki, kino. Ka¿dy dzieñ kosztuje 2 z³.
sze
oceny
otrzymuje
GimnaOdejœcie z Zarz¹du Dzielni- koalicjê z PO i usuwaj¹c przeczas nie zosta³a ona przez
DK „Zacisze”, ul. Blokowa 1, tel. 679-84-69
zjum przy VIII LO im W³adys³a- cy Praga Pó³noc wiceburmi- wodnicz¹cych komisji z innych
radê miasta przyjêta. Dymisja
www.zacisze.waw.pl, e-mail: dk@zacisze.waw.pl wa IV na Pradze, obecnie prze- strza Zdzis³awa Sipiery, wybra- opcji politycznych.
zosta³a z³o¿ona w najpóŸniejwidywane do likwidacji.
nego w po³owie czerwca na
„Gazeta Wyborcza” zastaszym mo¿liwym terminie, w
burmistrza Woli. „Gazeta Wy- nawia siê czy „czwórka” wróci
Kwiecieñ
przeddzieñ objêcia urzêdu
Prezydenta RP, choæ Kaczyñ1 kwietnia. Niestety, z tej borcza” rozpoczyna interesu- na Pragê oraz kiedy zostanie
ski mia³ na to od paŸdziernika
okazji nie by³o nam do ¿artów. j¹c¹ debatê „Warszawa – dwa odbudowana synagoga przy
dwa miesi¹ce. Radni spoza
Warszawê obieg³a informacja, miasta” gdzie ukazywane s¹ Jagielloñskiej.
Warszawskie Centrum De- znaczenie pojêcia: ”obowi¹zPiS chcieli przyj¹æ dymisjê
¿e komenda policji opuszcza ró¿nice obu czêœci Warszawy,
Podsumowywaæ nie bêdê,
Kaczyñskiego jeszcze w grud- mokracji Lokalnej FRDL za- ki rodzinne”. Pierwotnie zak³a- budynek przy Cyryla i Metode- ale i szanse rozwojowe Pragi. indywidualne oceny pozostaWrzesieñ
niu. Na wniosek opozycji zo- koñczy³o rekrutacjê uczestni- daliœmy, i¿ dotycz¹ one wy- go i przenosi siê do opuszczowiam Szanownym Czytelniczek do projektu „¯ycie zaczy- chowywania dzieci. Rozmowy
sta³a zwo³ana sesja Rady
nych koszar przy Jagielloñskiej
1 wrzeœnia ujawniona zo- kom, ¿ycz¹c Pañstwu, a tak¿e
Warszawy, ale, jak poda³y na siê po 40-ce” realizowane- z paniami uœwiadomi³y nam 49. Tego samego dnia dowie- staje sprawa przydzia³u redakcji NGP wszelkiej pomyœljednak, ¿e obowi¹zki te do- dzieliœmy siê te¿, ¿e mê¿czyŸmedia, rada „nie zebra³a siê.” go w ramach IW Equal.
mieszkania dla syna naczel- noœci w nowym 2006 roku.
tycz¹ równie¿ opieki nad oso- ni mieszkaj¹cy na Pradze ¿yj¹
Na
podstawie
z³o¿onych
Sformu³owanie „nie zebra³a
nika biura zarz¹du Pragi PóIreneusz Tondera
bami
zale¿nymi,
najczêœciej
siê” kamufluje fakt, ¿e na se- ankiet wy³onionych zosta³o 30
najkrócej. Kolejne z³e informa- ³noc Kazimierza Konopko.
radny
woj.
mazowieckiego
sjê nie dotarli radni Prawa i kobiet spe³niaj¹cych kryteria rodzicami wymagaj¹cymi sta- cje z tego miesi¹ca to oddanie Odbywa siê drugi piknik artyprzewodnicz¹cy
klubu
³ej
opieki.
Sprawiedliwoœci, bez których formalne. Stworzono równie¿
z bud¿etu dzielnicy dwóch mi- styczny na ulicy Z¹bkowskiej
radnych
SLD
listê
rezerwow¹.
Blok
szkoleniowy
projektu
lionów z³otych do bud¿etu mianie mo¿na uzyskaæ kworum.
Zgodnie z za³o¿eniami, „¯ycie zaczyna siê po 40-ce” sta. By³a te¿ jedna dobra wiaPrzewodnicz¹cy rady z PiS
Ko³o Nr 5 Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencizwo³a sesjê, na której bêdzie uczestniczkami projektu mia- rozpocznie siê w styczniu za- domoœæ - rozstrzygniêcie konstów i Inwalidów na Zaciszu, pomimo ¿e dzia³a dokworum, gdy bêdzie taka po- ³y byæ bezrobotne kobiety, któ- jêciami z gimnastyki zdrowot- kursu na projekt zagospodaropiero od marca 2005 roku, podjê³o ju¿ wiele dziare ukoñczy³y 45. rok ¿ycia i nej. Od lutego sta³ym elemen- wania placu Weteranów 1863.
lityczna potrzeba.
³añ
celem
poprawienia
warunków socjalno – bytowych swoich
Tymczasem opinia publicz- zrezygnowa³y z pracy zawo- tem programu bêd¹ szkolenia (Budowa mia³a siê rozpocz¹æ
cz³onków i ich uczestnictwa w ¿yciu spo³eczno – kulturalnym.
z
zakresu:
rozwoju
indywiduw
2006,
a
zakoñczyæ
w
2007.
dowej
na
rzecz
pe³nienia
obona milczy. Coraz mniej mnie
Organizujemy wycieczki krajoznawcze, wczasy rehabilitato dziwi. Wokó³ nas œwiat re- wi¹zków rodzinnych. Istotnym alnego, aktywizacji zawodo- Dziœ ju¿ wiadomo, ¿e je¿eli kiecyjne,
ogniska, wyjœcia do kina, teatru, spotkania z artystami,
wej,
samozatrudnienia,
dziadykolwiek
siê
zacznie,
to
nie
wymogiem
formalnym
by³a
alny powoli zastêpowany jest
prelekcje dotycz¹ce ochrony zdrowia.
œwiatem propagandy Prawa i rejestracja pañ w Powiatowym ³alnoœci publicznej, pozyski- skoñczy przed rokiem 2010.)
Spoœród wszystkich naszych dotychczasowych spotkañ, najwania funduszy unijnych, jak
Maj
Sprawiedliwoœci. Widzê to Urzêdzie Pracy.
bardziej uroczystym by³a Wigilia Bo¿ego Narodzenia.
wyraŸnie, œledz¹c rozmaite
Praktyka pokaza³a jednak, i¿ równie¿ doradztwo w zakresie
Miesi¹c ten przynosi zapowie20 grudnia w sali parafialnej koœcio³a pw. Œwiêtej Rodziny
dyskusje internetowe. Na jed- te z pañ, które dobrowolnie tworzenia stowarzyszenia.
dzi wa¿nych inwestycji, urz¹d
przy ul. Rozwadowskiej, przy œwi¹tecznym stole zastawionym
podjê³y decyzjê o pozostaniu w
tradycyjnymi potrawami, sk³adaliœmy sobie serdeczne ¿yczei poœwiêceniu siê wychoSPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA
Mechanika - Elektryka domu
nia. Pod choink¹, w wype³nionym po brzegu koszu czeka³y
wywaniu dzieci, nie rejestrowazaprasza na:
upominki dla ka¿dego. Wspólne kolêdowanie z Pañstwem El¿Pojazdowa
³y siê w PUP. Powodem takiebiet¹ S³otwiñsk¹ i Ryszardem Pa³aszem, przy akompaniamen- domowe wyroby garma¿eryjne
go
stanu
rzeczy
by³a
niechêæ
Marek Krzemiñski
cie Zbigniewa Pateja i Aleksandry Koœko, nadawa³o nasze- 30 rodzajów rêcznie robionych
do poszukiwania zatrudnienia
Naprawy od A do Z
mu spotkaniu wyj¹tkowy charakter.
domowych pierogów
oraz fakt, ¿e sk³adki ZUS op³a- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
Tanio, solidnie,
Wszystkim, którzy swoj¹ obecnoœci¹ i cz¹stk¹ swojej pracy
cane by³y przez pracuj¹cych
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
stworzyli mi³a i rodzinn¹ atmosferê, bardzo dziêkujê. Szczecz³onków rodzin. Czêœæ z pañ
szybkie terminy
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
gólne podziêkowania kierujê do ksiêdza proboszcza Andrzeja
przyzna³a, ¿e nie rejestrowa³a
Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
- sery prosto z gór
Mazañskiego za udzielenie nam goœciny.
siê jako bezrobotna, gdy¿ nie
do monta¿u taniej
pn-pt: 10-19
- wina mo³dawskie i gruziñskie
W imieniu Zarz¹du i swoim w³asnym, ¿yczê wszystkim emespodziewa³a siê w ten sposób
sob 8-14
ul. Modliñska 223
- ciasta domowe
znaleŸæ zatrudnienia.
rytom i rencistom zdrowia i pomyœlnoœci w Nowym 2006 Roku
Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
i zapraszam do naszego grona.
tel. 676-78-66, 503-628-784
W wyniku analizy nap³ywaczynne w godzinach 9-17
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Anna Kuczyñska
j¹cych ankiet, rozszerzyliœmy
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04
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Prosto z mostu
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¯ycie zaczyna siê po 40-ce
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Emocje

Przepychanki

Na budowê przysz³ego zak³adu unieszkodliwiania sta³ych
odpadów komunalnych wybrano teren le¿¹cy na uboczu, odleg³y od zabudowy mieszkaniowej, wykorzystywany jako nielegalne wysypisko œmieci na
Targówku. Wokó³, na podmok³ym gruncie ros³y chaszcze
krzaków i zielska dekorowane
tu i ówdzie gruzem, zu¿ytymi
oponami, puszkami po farbach
i innych chemikaliach. Komunalny zak³ad dawa³ perspektywê uporz¹dkowania tego terenu, budowy nowych ulic i infrastruktury technicznej.
Przegl¹dam dziœ archiwalne zdjêcia pokazuj¹ce teren
przysz³ej budowy, gdzie w b³ocie grzêz³y samochody, a o
nowej inwestycji œwiadczy³a
jedynie ¿ó³ta tablica informacyjna. Wizje zak³adu otwieraj¹cego drogê do nowoczesnego traktowania œmieci zaczyna³y wyrastaæ z ziemi. Tymczasem w Polsce nie by³o
przepisów normuj¹cych systemowo gospodarkê odpadami,
brak by³o regulacji odnoœnie
prowadzenia procesu spalania, kontroli emisji. ZUSOK
sta³ siê impulsem do innego
ni¿ dotychczas spojrzenia na
polskie œmieci. Góry sk³adowisk (choæ intratne jako przedsiêwziêcie gospodarcze) stawa³y siê prze¿ytkiem, choæ w
polskich realiach brakowa³o
im alternatywy. Zak³adana
systemowa segregacja nie
mog³a siê wykluæ, odpady
wo¿ono w poszukiwaniu jak
najtañszych dziur w ziemi, by
je tam wrzuciæ pod pretekstem
planowego unieszkodliwiania,
zostawiaj¹c problem nastêpnym pokoleniom. Niektórzy
próbowali upatrywaæ rozwi¹zañ w 100 % segregacji odpadów, której nie uda³o siê dotychczas nikomu osi¹gn¹æ
mimo znacznie zasobniejszego portfela. Dyskusja o przetwarzaniu by³a d³ugo bez-

przedmiotowa wobec g³ównego czynnika reguluj¹cego rynek – ceny. Sk³adowanie, jako
najtañsze, brylowa³o. Myœl, ¿e
mo¿na inaczej byæ mo¿e by³a
dla niektórych pora¿aj¹ca, zagra¿a³a dotychczasowej monopolistycznej pozycji. Samorz¹d mia³ odpowiadaæ za gospodarkê odpadami, ponosiæ
koszty zwi¹zane z tworzeniem
systemu, lecz profity z rynku
nie mia³y byæ jego udzia³em.
W takim uk³adzie trudno mówiæ o upowszechnianiu stosowania zaawansowanych technicznie, dro¿szych metod
przetwarzania odpadów,
zgodnie z zaleceniami Unii
Europejskiej. Z obowi¹zuj¹cymi i stale wzrastaj¹cymi poziomami odzysku surowców
trudno sobie bêdzie poradziæ
bez stosowania zró¿nicowanych metod unieszkodliwiania, przy ograniczanym sk³adowaniu. Aby nowoczesny
system gospodarki odpadami
móg³ siê rozwijaæ niezbêdne
bêd¹ takie regulacje prawne,
które pozwol¹ zapewniæ op³acalnoœæ nowym technologiom,
zachêc¹ inwestorów do finansowania inwestycji, tworz¹c
perspektywê zwrotu nak³adów
poniesionych na budowê. Myœlê, ¿e ten czas nadchodzi i
dalsze próby torpedowania
nowoczesnych rozwi¹zañ w
gospodarce odpadami zostan¹ przeciête w imiê po¿ytku dla kraju i nas wszystkich.
Powróæmy wiêc do przepychanek zwi¹zanych z budow¹
ZUSOKU. W 1992 roku burmistrz Dzielnicy WarszawaPraga Pó³noc zobowi¹za³ siê
do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji. Po uzyskaniu
akceptacji Rady miasta sto³ecznego Warszawy wydana
zosta³a decyzja o lokalizacji
inwestycji. Z t¹ decyzj¹ zwi¹zana by³a umowa dotycz¹ca
koniecznoœci spe³nienia

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 610-52-60
05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax728-52-06
Informacje o wspó³pracy: 0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:
analityki, hematologii, koagulologii,
biochemii, immunologii, serologii i alergologii
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wszystkich warunków, o których by³a mowa w wydanej
decyzji lokalizacyjnej. Jako
strony w postêpowaniu w
sprawie lokalizacji zak³adu
postanowieniem burmistrza
Dzielnicy Warszawa Praga –
Pó³noc z 1993 roku dopuszczono takie organizacje spo³eczne, jak: Zarz¹d Organizacji M³odzie¿owej LOP, Spo³eczny Instytut Ekologiczny,
Ogólnopolskie Towarzystwo
Zagospodarowania Odpadów
„3R”, Towarzystwo na rzecz
ziemi, Stowarzyszenie „Przyjazne Miasto”. Na wniosek
Spo³ecznego Instytutu Ekologicznego wystêpuj¹cego
przeciwko planowanej budowie ZUSOK Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska przeprowadzi³ kontrolê
procesu lokalizacyjnego w
dzielnicy Praga – Pó³noc. Do
czasu wydania przez Wydzia³
Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego ostatecznej
opinii o oddzia³ywaniu inwestycji na œrodowisko postêpowanie w sprawie budowy ZUSOK zosta³o zawieszone. Na
zlecenie dzielnicy w 1993
roku specjaliœci z Politechniki
Krakowskiej wykonali ocenê
oddzia³ywania na œrodowisko.
Ocenê rozwi¹zañ projektowych ZUSOK wykona³o specjalistyczne biuro BIPROWOD z Zabrza. Przedstawione oceny spowodowa³y
wstrzymanie przez burmistrza
Dzielnicy postêpowania w
sprawie budowy zak³adu do
czasu spe³nienia wymogów
okreœlonych w wydanych postanowieniach. 29 lipca 1993
roku Urz¹d Wojewódzki
wyda³ pozytywne postanowienie w sprawie lokalizacji ZUSOK. 4 paŸdziernika 1993
roku zostaje odwieszone postêpowanie administracyjne
w sprawie budowy ZUSOK
postanowieniem Wydzia³u Architektury Urzêdu Dzielnicy –
Gminy Warszawa Praga –
Pó³noc. 30 listopada 1993
roku do Prezydenta miasta
sto³ecznego Warszawy radni
z Komisji Ochrony Œrodowiska zg³osili uwagi do za³o¿eñ
techniczno – ekonomicznych
ZUSOK. W 1994 roku Rada
Osiedla „Zacisze” oprotestowa³a usytuowanie ZUSOK. 3
marca 1994 roku podjêta zosta³a przez Radê Dzielnicy
uchwa³a w sprawie uchylenia
uchwa³y z 1992 roku w sprawie propozycji wskazania lokalizacyjnego i przekazania
sprawy do Wojewody Warszawskiego. 29 kwietnia 1994
roku Urz¹d Wojewódzki
wyda³ pozytywn¹ opiniê ( postanowienie o lokalizacji ZUSOK) po rozpatrzeniu kompleksowej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. 12 lutego
1996 roku pomiêdzy Zarz¹dem Dzielnicy Praga – Pó³noc

a Zarz¹dem miasta sto³ecznego Warszawy zosta³a zawarta umowa dotycz¹ca wybudowania infrastruktury
technicznej towarzysz¹cej
przysz³ej eksploatacji ZUSOK. Gmina Warszawa – Targówek zobowi¹zana zosta³a
do wydania pozwolenia na
budowê. W lipcu 1996 roku
burmistrz Gminy Warszawa –
Targówek wyda³ decyzjê o pozwoleniu na budowê ZUSOK,
któr¹ oprotestowa³y organizacje ekologiczne. Do koñca
1996 roku trwa³a procedura
wstrzymuj¹ca wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniêcia
przez Naczelny S¹d Administracyjny. Decyzja o pozwoleniu na budowê ZUSOK zosta³a utrzymana w mocy przez
NSA. Dla w³aœciwego nadzoru nad prowadzeniem procesu inwestycyjnego Gmina Targówek powo³a³a jako konsultanta specjalistê z Akademii
Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W wyniku akcji propagandowej prowadzonej przez
ekologów oraz nacisków spo³ecznoœci lokalnej Rada Gminy Targówek 14 stycznia 1997
roku podjê³a uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotycz¹cego
budowy ZUSOK. Referendum odby³o siê 16 lutego
1997 roku. Ze wzglêdu na
zbyt ma³¹ frekwencjê, referendum zosta³o uznane za
niewa¿ne. 7 maja 1998 roku
ponownie podjêto próbê zablokowania budowy zak³adu.
Rada Gminy Warszawa – Targówek podjê³a uchwa³ê w
sprawie przeprowadzenia II
referendum. 4 czerwca 1998
roku Wojewoda Warszawski
uniewa¿ni³ wy¿ej wspomnian¹ uchwa³ê. 29 marca
2000 roku zak³ad przekazano
do uruchomienia. I tu rozpocz¹³ siê kolejny etap blokowania eksploatacji instalacji.
Organizacje ekologiczne zaskar¿y³y pozwolenie na budowê zak³adu, nastêpnie kolejno wszystkie decyzje administracyjne umo¿liwiaj¹ce rozruch. Uprawomocnienie decyzji dopuszczaj¹cych zak³ad
do eksploatacji nast¹pi³o w
czerwcu 2001 roku i 2 lipca
2001 roku podj¹³em jako dyrektor ZUSOK decyzjê o uruchomieniu instalacji. Rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³ w historii warszawskiej oraz polskiej gospodarki odpadami.
Jacek Kaznowski
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Serce jak dzwon
tak lekarz oceni³ stan zdrowia
Wac³awa Stanis³awka, odchodz¹cego na emeryturê po 40
latach i 10 miesi¹cach pracy
(w tym – 28 lat w warunkach
szkodliwych dla zdrowia). Na
pytanie: Co Pan robi, ¿e wyniki badañ s¹ bardzo dobre?
pacjent odpowiedzia³: Je¿d¿ê
na rowerze.

Rower to moje hobby –
mówi pan Wac³aw. W latach,
gdy pracowa³, jako hartownik,
na utrzymanie rodziny, czêsto
po 16 godzin – jazda na rowerze by³a psychicznym odpoczynkiem po ciê¿kim wysi³ku fizycznym. Móg³ poœwiêciæ
na to czas g³ównie w niedzielê. Teraz trenuje prawie co

2 marca pan Wac³aw ukoñczy 71 lat. W tym roku obchodziæ bêdzie 48. rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Ma piêcioro dzieci i dwanaœcioro wnuków.
Przygodê z kolarstwem
zacz¹³ w radomskim KS „Spójnia”. Dyplom z 1953 roku upamiêtnia udzia³ w biegu kolarskim na dystansie 50 km (Radom – Chustki – Radom), w
którym zaj¹³ II miejsce z czasem 1.24.37. Najnowsza pami¹tka tej bogatej kolekcji to
puchar za zdobycie I miejsca
w kategorii IVC w 4-etapowym
wyœcigu po ziemi wêgrowskiej
w sierpniu 2005 roku.
W ubieg³ym roku pan Wac³aw bra³ udzia³ w 15 wyœcigach. Mo¿e by³oby ich wiêcej,
gdyby nie koszty, które musi
ponosiæ ka¿dy uczestnik zawodów. Trzeba wykupiæ polisy OC
i NW, wykupiæ licencjê Okrêgowego Zwi¹zku Kolarskiego i
bilety do miejsce rozgrywania
zawodów (wszystkie odbywaj¹
siê poza Warszaw¹). Z emerytury nie zawsze starcza pieniêdzy na te cele. Gdyby mo¿na
by³o odzyskaæ choæby 300 z³ za
zakupione bilety... Rozmowy w
urzêdzie dzielnicy nie daj¹ jednak takiej nadziei.

dzieñ, przynajmniej 3 razy w
tygodniu. Mieszka na Bródnie.
JeŸdzi po alejkach Parku
Bródnowskiego, a gdy nie pozwala na to pogoda – w domu,
na rolkach.
Je¿d¿ê ostro¿nie. Na zawodach wolê zdobyæ dalsze miejsce, ale przyjechaæ ca³o- zapewnia. Ma jedno marzenie,
oczywiœcie zwi¹zane ze sw¹
pasj¹: chce zorganizowaæ rodzinny wyœcig rowerowy. Startuj¹ca w nim dru¿yna liczy³aby
co najmniej 3 osoby: jednego z
rodziców, dziecko i wnuka. Trasa mia³aby 11,750 km i przebiega³a na terenie Bia³o³êki.
Pomys³ ma szansê realizacji, gdy znajd¹ siê instytucje,
organizacje lub osoby, gotowe
go wesprzeæ organizacyjnie i
finansowo. Mamy nadziejê, ¿e
za poœrednictwem naszej redakcji pan Wac³aw zyska sojuszników i w Warszawie, po
praskiej stronie, odbêd¹ siê
zawody jakich tu jeszcze nie
by³o: promuj¹ce rodzinne
uprawianie sportu, nie wymagaj¹cego inwestycji, sprzyjaj¹cego utrzymaniu zdrowia w
dobrym stanie do póŸnych lat.
Pomys³odawca wyœcigu jest
tu najlepszym przyk³adem.
K.

