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Jak tu siê
nie zakochaæ?
rozmowa z Kazimierzem Marcinkiewiczem,
kandydatem na prezydenta Warszawy
W Pana najbli¿szym otoczeniu znajduje siê wiele
osób zwi¹zanych z prawobrze¿n¹ Warszaw¹. Czy
przek³ada siê to, na lepsze
zrozumienie problemów, z
jakimi boryka siê ta czêœæ
stolicy?
Z pra¿anami wspó³pracuje
mi siê bardzo dobrze. To dobrzy fachowcy i ludzie dumni

ze swoich zwi¹zków z Prag¹.
Rzeczywiœcie, pomagaj¹ mi
poznaæ problemy dzielnicy, a
dziêki temu ³atwiej i szybciej
mo¿emy je rozwi¹zywaæ. Jak
Pan wie, lubiê tu przyje¿d¿aæ i
uwa¿am, ¿e pra¿anie „zas³uguj¹ na wiêcej”. Ju¿ moja w
tym g³owa, ¿eby wreszcie zadbaæ o Pragê.
dokoñczenie na str. 6

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

sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
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do Rady
Warszawy1

Kampania wyborcza w pe³ni. Wszyscy pokazali ju¿ swoje
listy wyborcze, jest wiêc szansa, by siê nad nimi zastanowiæ.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e coraz wiêcej wyborców zag³osuje
na tych, o których coœ wie - najlepiej dobrego.
Koñcz¹ca siê kadencja by³a, których zarz¹d nie umia³ wykow wiêkszoœci dzielnic, kadencj¹ rzystaæ. S¹ w tym tak¿e œrodki
straconych szans, przede na inwestycje! Afery, sprawy w
wszystkim za spraw¹ niekom- prokuraturze, nadu¿ycia, kompetentnych radnych i wybiera- binacje mieszkaniowe. Dziennych przez nich zarz¹dów. Nie nikarze mieli co robiæ: takie naumieli oni i - co gorsza - nie zwiska jak Konopko, Sosnowchcieli, wykorzystaæ pieniêdzy, ski, Jeznak powinny zostaæ zaktóre dzielnice dosta³y. Najja- pamiêtane na zawsze, z
skrawszym tego przyk³adem uwag¹: nigdy wiêcej! A mimo
by³a dzielnica Praga Pó³noc. Tu to rodzina Jeznaków, pani Jarz¹dz¹cy PiS przeszed³ sam dwiga i pan W³odzimierz nadal
siebie: w ci¹gu ostatniego roku bryluj¹ na listach PiS.
dokoñczenie na str. 3
oddano ³¹cznie a¿ 10 mln z³,

PANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

e-mail: zbigniewcierpisz@op.pl
Rozmowa z prof. Hann¹ Gronkiewicz Waltz,
kandydatk¹ na prezydenta Warszawy

Jestem z Pragi
- Naprawdê?
- Od samego pocz¹tku. Tu
siê urodzi³am - w Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pañskiego, 4 listopada 1952 roku.
Wróci³am na Pragê w 1978 r.,
bo tu w³aœnie dosta³am pierwsze samodzielne mieszkanie.
Wtedy spêdzi³am w nim 17 lat.
By³am zwi¹zana z tutejszym
Komitetem Obywatelskim „Solidarnoœæ”. W pierwszych demokratycznych wyborach samorz¹dowych liczy³am g³osy w
komisji wyborczej. A teraz od
11 lat mieszkam w Wawrze.
Mam wiêc podstawy, ¿eby powiedzieæ, ¿e jestem z Pragi...
- Prawa strona Warszawy
to tereny przez które biegn¹
g³ówne trasy wylotowe na
wschód. Jaki ma Pani pomys³ na odkorkowanie naszych dzielnic?

Wszyscy mamy nadziejê,
¿e zasadnicz¹ poprawê przyniesie budowa dwóch odnóg
II linii metra, które w istotny
sposób poprawi¹ dojazd z
Goc³awia oraz Bródna, wielkich osiedli mieszkaniowych.
dokoñczenie na str. 7

Kargul, podejdŸ no ...
Kandydat prawobrze¿nej - bez fina³u
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

i lewobrze¿nej Warszawy

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich rozpocz¹³ cykl spotkañ z komitetami wyborczymi i kandydatami na prezydenta Warszawy. Wszystkim chce przekazaæ wa¿ne dla Pragi tematy. Ci, którzy wygraj¹
wybory, bêd¹ mogli wykorzystaæ doœwiadczenia i pomys³y pasjoc.d. na str. 5
natów z organizacji, tworz¹cych ZSP.

Pomimo wyroku s¹du spór o miedzê, a raczej o drogê
pomiêdzy Stefanem Sosnowskim, bia³o³êckim radnym PiS
a Iren¹ D¹browsk¹, zamieszkuj¹c¹ s¹siedni¹ nieruchomoœæ
nie znajduje fina³u. Radny dotychczas nie przywróci³ drogi,
nie zastosowa³ siê tym samym do postanowienia wymiaru
sprawiedliwoœci.
Warto pokrótce przypomnieæ ostrym skrêtem nie s¹ w stat³o sprawy. Stefan Sosnowski nie dotrzeæ na posesjê - samopozbawi³ drogi dojazdowej chód wywo¿¹cy œmieci, szamswoich s¹siadów (którzy - co biarka, wóz stra¿y po¿arnej czy
ciekawe - s¹ rodzin¹ jego ambulans. 965-metrow¹ dzia¿ony), a œciœlej pozostawi³ im ³kê s¹siaduj¹c¹ z nieruchomodojazd œcie¿k¹ skrêcaj¹c¹ pod œci¹ Stefana Sosnowskiego
dokoñczenie na str. 2
k¹tem 90 stopni, podczas opadów i roztopów zamieniaj¹c¹
siê w bajoro. Powo³uj¹c siê na
prawo w³asnoœci gruntu zaneOTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
gowa³ prawo s¹siadów, bêd¹cych posiadaczami samoistnymi gruntu przy K¹tach Grodziskich 97a, do ³¹cznoœci ich
dzia³ki z drog¹ publiczn¹. Szewiêcej strona 5
rok¹ na 2,5-metra œcie¿k¹, z

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

Kargul, podejdŸ no ... - bez fina³u
dokoñczenie ze str. 1

zamieszkuje osiemnaœcie
osób. W³aœcicielem gruntu by³
zmar³y w 1969 roku Jan D¹browski, od ponad 35 lat osobami w³adaj¹cymi dzia³k¹ s¹
Wanda Dzimidko i Piotr Papaczek, matka i wuj Ireny D¹browskiej. Wnosz¹ wszelkie
op³aty, œwiadczenia publiczne
i podatek od nieruchomoœci.
Ju¿ 14 lipca 2003 zapad³ wyrok S¹du Rejonowego dla Warszawy Pragi o zabezpieczenie
roszczenia Ireny D¹browskiej,
która skierowa³a sprawê w
imieniu rodziny. Wyrok zakazywa³ Stefanowi Sosnowskiemu
prowadzenia prac budowlanych, prowadz¹cych w konsekwencji do zniszczenia drogi
dojazdowej do dzia³ki s¹siadów. Radny nie przej¹³ siê wyrokiem, prace budowlane trwa³y nadal i droga zniknê³a. Na
tym etapie sporu uda³o nam siê
uzyskaæ komentarz Stefana

Sosnowskiego. Powiedzia³
wówczas m.in. - Nie rozumiem,
o co chodzi s¹siadom - maj¹
przecie¿ drogê dojazdow¹. To
nieprawda, ¿e nie przejedzie
ni¹ wóz wywo¿¹cy szambo czy
œmieci. Gdyby moi s¹siedzi
zechcieli przesun¹æ swoje
ogrodzenie, uzyskaliby drogê
szerok¹ na trzy metry. Nie s¹
w³aœcicielami dzia³ki, na której
pobudowali nielegalne budynki - jest na nie nakaz rozbiórki.
Mój teœæ w dobroci serca da³
tej rodzinie kawa³ek swojej ziemi - teraz mieszka tam osiemnaœcie osób.(...) To nieprawda,
¿e budowa³em dalej, choæ s¹d
mi tego zakaza³. Moja ¿ona dopilnowa³a tylko dokoñczenia
budowy ogrodzenia - ze wzglêdu na bezpieczeñstwo rodziny.
Wiêcej komentarzy nie uda³o
siê uzyskaæ. Radny obrazi³ siê
na NGP, twierdz¹c, ¿e zmieniliœmy sens jego s³ów (!). W czasie jednej z wizyt u pokrzyw-

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

Promocja!

dzonej przez Stefana Sosnowskiego rodziny grozi³ nam jego
teœæ.
1 lipca 2005 zapad³ kolejny
wyrok S¹du Rejonowego dla
Warszawy Pragi z powództwa
Ireny D¹browskiej, przywracaj¹cy przejazd i przejœcie szerok¹ drog¹, nakazuj¹cy Stefanowi Sosnowskiemu usuniêcie
ogrodzenia uniemo¿liwiaj¹cego ten przejazd. Jak ³atwo siê
domyœliæ, radny nie zastosowa³
siê do postanowienia s¹du.
Ogrodzenia nie usun¹³. Irena
D¹browska w lipcu tego roku
wnioskowa³a do s¹du o wszczêcie egzekucji w celu wymuszenia rozbiórki parkanu.
Wnioskowa³a o to, by w obecnoœci komornika mog³a jako
wierzyciel dokonaæ rozbiórki
ogrodzenia, uzyskawszy na ten
cel od Skarbu Pañstwa kwotê
15 tys. z³. Komornik odmówi³
uczestnictwa w owej czynnoœci,
powo³uj¹c siê na brak w sentencji wyroku sformu³owania o
rygorze natychmiastowej wykonalnoœci czynnoœci rozbiórki.
Irenie D¹browskiej nie pozostaje wiêc nic innego, jak czekaæ
na kolejn¹ rozprawê. Z pewnoœci¹ co najmniej kilka miesiêcy. Tymczasem Stefan Sosnowski znów kandyduje do
rady dzielnicy z ramienia Prawa i Sprawiedliwoœci. Zaiste,
trudno zrozumieæ, dlaczego
partia, w której jest tak wielu
porz¹dnych ludzi nie pozbywa
siê ze swoich szeregów pienia(egu)
czy i miernot.

Wokó³ Ostródzkiej
Od d³u¿szego czasu trwa³a
dyskusja publiczna na temat
budowy gimnazjum przy ul.
Ostródzkiej. W artykule „Urz¹d
Miasta odpowiada” w Nowej
Gazecie Praskiej nr 16, oficjalnie wycofano siê z twierdzenia,
¿e niepotrzebne jest gimnazjum
z powodów demograficznych,
zarzucaj¹c mi jednoczeœnie, ¿e
podajê niew³aœciwe informacje.
Dlaczego to gimnazjum jeszcze
nie jest budowane wyjaœnia³em
we wczeœniejszych numerach
gazet lokalnych m.in. w Nowej
Gazecie Praskiej z 30 sierpnia
br. Prognozy demograficzne, jakie robi³em kilka lat temu, dzisiaj w pe³ni siê potwierdzaj¹.
Opieraj¹c siê tylko na danych z
ewidencji ludnoœci i liczby
uczniów dziœ uczêszczaj¹cych
do szkó³ wynika, ¿e w szko³ach
podstawowych przybêdzie nam
1700 uczniów do 2010 roku, a
w gimnazjach ponad 500. Najbardziej dynamicznie bêdzie
przybywa³o uczniów w rejonie
ul. Ostródzkiej. Tam bowiem
najwiêcej jest budowanych nowych osiedli. Wycofano siê z
blokowania tej inwestycji ze
wzglêdu na demografiê. Obecnie równie¿ przesta³ istnieæ argument, ¿e grunt przy ul.
Ostródzkiej ma nieuregulowany
stan prawny. Z wielk¹ satysfakcj¹ mogê Pañstwa poinformowaæ, ¿e 25 wrzeœnia br. s¹d
wyda³ postanowienie o zasie-

Z.P.U.H. EDYTA

dzeniu tej nieruchomoœci przez
Agencjê Roln¹ Skarbu Pañstwa, a wiêc mo¿na ju¿ rozpocz¹æ budowê. Na sesji Rady
Dzielnicy Bia³o³êka podjêliœmy
uchwa³ê o przekazaniu niezbêdnych œrodków na budowê
gimnazjum przy ul. Ostródzkiej
jeszcze na obecny rok. Tak
wiêc, jeœli Rada Warszawy
uchwali te zmiany, jeszcze w
tym roku wyst¹piê do Prezydenta o uruchomienie przetargu na
budowê szko³y gimnazjalnej i
przedszkola przy ul. Ostródzkiej. Wy³onienie wykonawcy powinno nast¹piæ do koñca roku.
Obydwa projekty s¹ ju¿ gotowe,
tak wiêc przy dobrej organizacji jest du¿a szansa, ¿e we
wrzeœniu 2008 roku bêd¹ gotowe obydwa obiekty oœwiatowe.
Wyjaœniam równie¿ Pañstwu,
dlaczego budujemy przedszkole obok gimnazjum. W tamtym
obszarze naszej dzielnicy
mamy trzy szko³y podstawowe:
112, 231 i 31 i tylko obok szko³y Nr 31 przy ul. Kobia³ka 49 jest
szko³a gimnazjalna. W pierwszej wiêc kolejnoœci potrzeba
jest budowy gimnazjum dla absolwentów szkó³ 112 i 231.
Dzia³ka przy ul. Ostródzkiej ma
³¹cznie ok. 14 hektarów. Planujemy, ¿e w przysz³oœci bêd¹
tam: szko³a podstawowa, gimnazjalna i œrednia, przedszkole
i ¿³obek. Poza tym oœrodek
sportu z basenem i oœrodek kul-

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

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

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

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

tury z bibliotek¹. Bêdzie to centrum kulturalno-oœwiatowe Zielonej Bia³o³êki.
Obecnie realizowane bêd¹
pierwsze, najbardziej potrzebne
obiekty, a wiêc gimnazjum i
przedszkole. Mówi¹c o Zielonej
Bia³o³êce, nie mo¿na na przysz³oœæ rezerwowaæ tylko terenów przy ul. Ostródzkiej. Zarz¹d, którym kierujê, przygotowa³, a rada naszej dzielnicy
uchwali³a stosowne uchwa³y, w
których rezerwujemy tereny pod
potrzeby oœwiatowe na terenie
ca³ej dzielnicy tak, aby w przysz³oœci sieæ szkó³ by³a odpowiednia dla powstaj¹cej zabudowy. Rezerwujemy teren przy
ul. G³êbockiej obok starej siedziby PGR Bródno pod budowê
przedszkola, szko³y podstawowej i gimnazjum. Teren przy ul.
Ruskowy Bród- pod takie same
obiekty, a przy ul. Szamocin pod
szko³ê podstawow¹ i przedszkole. Na terenie Tarchomina
przy ul. Ceramicznej - szko³ê
podstawow¹, przedszkole i liceum, na terenie Nowodworów
przy ul. Leœnej Polanki pod budowê gimnazjum, liceum i domu
kultury. Obecnie trwa rozbudowa szko³y 154, we wrzeœniu
przysz³ego roku bêdzie oddana
do u¿ytku. W obecnej fazie
uzgodnieñ brak jest poparcia ze
strony Biura Edukacji w sprawie
tych projektów oœwiatowych.
Bez rozpoczêcia projektowania
w roku 2007 na pewno w nastêpnych latach nie bêdzie mo¿na przyst¹piæ do budowy tych
obiektów. Ja jednak mam nadziejê, ¿e uda nam siê przekonaæ wszystkich decydentów i
rozpoczniemy projektowanie tak
jak na to wskazuj¹ potrzeby.
Mówi¹c o naszych szko³ach
nie sposób nie podzieliæ siê z
Pañstwem przyjemn¹ informacj¹. Nasz zespó³ kulturalnooœwiatowy przy ul. Van Gogha
uznano za najlepszy obiekt u¿ytecznoœci publicznej 2005 r. w
Polsce. Jerzy Smoczyñski

- JASKINIA SOLNA WZMACNIA I OCZYSZCZA ORGANIZM
- MASA¯E POLINEZYJSKIE (m.in. Ma-uri)
- MASA¯E KLASYCZNE I LECZNICZE (m.in. limfatyczny)
- RELAKS Z JOG¥
Jaskinia Solna „Almonis”
ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

tel. (022) 424 99 99, 497 78 84
www.almonis.pl
Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Byæ kobiet¹ ...
Zmiany, jakie w ostatnich 15 latach zachodz¹ na rynku
pracy w Polsce, szczególnie mocno dotknê³y kobiety. Raporty dotycz¹ce poziomu bezrobocia, pokazuj¹ utrzymuj¹cy siê wyraŸny trend - sta³¹ przewagê bezrobocia wœród
kobiet. Mimo ¿e zgodnie z tymi samymi raportami to w³aœnie kobiety s¹ grup¹ pracowników lepiej wykszta³conych
i bardziej dbaj¹cych o pracê. A jednak pracodawcy, jakby
wbrew zdrowemu rozs¹dkowi (jaki zwykliœmy im przypisywaæ) nie doceniaj¹ tych walorów. Wiele kobiet mówi o tym,
¿e w rywalizacji o stanowisko, jeœli tylko jest inny kandydat, a przy tym nie ma mo¿liwoœci obni¿enia wynagrodzenia, zawsze wygrywa mê¿czyzna.
Dlaczego tak siê dzieje? dzinie, przez mê¿czyznê i koZapewne przyczyn jest wiele. bietê (ojca i matkê), jest konNiektóre z nich s¹ oczywiste i serwatywny obraz rodziny dobywaj¹ jasno okreœlane przez minuj¹cy w naszym spo³epracodawców. Nale¿¹ do nich, czeñstwie. Dla wiêkszoœci Pona przyk³ad, obawa przed laków oczywistym pozostaje
zwolnieniami chorobowymi podzia³, w którym kobieta zajzwi¹zanymi z macierzyñstwem muje siê tylko domem (w tym
czy póŸniej wychowywaniem wychowaniem dzieci), a mê¿dzieci. Wprawdzie wielu w³a- czyzna tylko prac¹ zawodow¹
œcicieli firm deklaruje, i¿ maj¹c i zarabianiem pieniêdzy. I rzaddo wyboru dobrego pracowni- ko kiedy zdajemy sobie spraka nigdy nie kieruje siê p³ci¹ i wê, i¿ takie podejœcie nie tylko
¿e nie ma dla nich znaczenia jest mocno dyskryminacyjne,
fakt, i¿ dobry pracownik w pew- ale przede wszystkim ogromnym momencie przerwie na nie zuba¿a oboje rodziców w
jakiœ czas pracê. Wierz¹ bo- ich mo¿liwoœciach rozwojowiem, ¿e warto na niego po- wych i doœwiadczeniach emoczekaæ (i zapewne w przypad- cjonalnych. Wydawa³oby siê,
ku pewnej czêœci pracodaw- ¿e od s³ynnych scen z filmu
ców jest to prawda). Jednocze- „Kramer kontra Kramer” odeœnie jednak statystyki i potocz- szliœmy ju¿ tak daleko, ¿e niny ogl¹d, pokazuj¹ coœ zupe- komu nie trzeba udowadniaæ,
³nie innego - to kobiety trudniej jak wiele ojciec mo¿e zyskaæ
znajduj¹ dobr¹ pracê i ³atwej w bliskim kontakcie z dziecja trac¹. To powszechne prze- kiem, a jak bardzo matce czakonanie równie¿ w jakiejœ czê- sem potrzebne jest nabranie
œci nie jest pozbawione pod- dystansu i wiary w siebie, na
staw. Bowiem kobieta - pra- przyk³ad poprzez pracê zawocownik na pewno zupe³nie ina- dow¹. Jednak wypowiedzi nieczej podchodzi do swojej ka- których naszych polityków,
riery zawodowej od momentu zw³aszcza w ostatnim czasie
urodzenia dziecka. Trudno pokazuj¹, ¿e istnieje ogromna
przecie¿ przywo³aæ obraz ko- rzesza osób, nie rozumiej¹biety pozostaj¹cej do póŸnych cych tego problemu. A s¹ to
godzin wieczornych w pracy, osoby, które maj¹ wp³yw na to,
choæ bez trudu taki obraz przy- jak bêdzie w najbli¿szych lawo³amy w przypadku ojca. I tach kszta³towaæ siê polityka
trudno obwiniaæ pracodawcê o pañstwa polskiego wobec proobawy, i¿ w przypadku choro- blemu bezrobocia wœród koby dziecka rodzicem korzysta- biet. I nie dotyczy to tylko
skandalicznych wypowiedzi w
j¹cym z urlopu czy zwolnienia
na opiekê nad maluchem bê- rodzaju: „kobiety powinny zostaæ w domu i nie blokowaæ
dzie kobieta, a nie mê¿czyzna.
miejsc pracy”, ale tak¿e zg³aNa pewno przyczyn¹ takie- szanych propozycji dotycz¹go obrazu ról pe³nionych w ro- cych problemów rynku pracy
dla kobiet, które poza medialnym wra¿eniem nie nios¹ niczego dobrego dla ¿adnej z zainteresowanych grup spo³ecznych.
AIR-BRUSH
Oczywista prawda bowiem
√ opalanie natryskowe cia³a
jest taka, ¿e obecnie ¿adnego
√ zdobnictwo artystyczne
pañstwa w Europie nie staæ
paznokci
jest na to, aby przy znacznie
wyd³u¿onym okresie postemeSTYLIZACJA PAZNOKCI
rytalnym, ponad po³owa osób
√ TIPSY - ¯EL
w wieku produkcyjnym nie pra√ MANICURE, PEDICURE
cowa³a. ¯aden bowiem bud¿et
nie bêdzie w stanie, za kilkaPE£NA KOSMETYKA
naœcie lat, zaspokoiæ oczeki√ kosmetyka twarzy
wañ spo³ecznych. Mo¿na
√ depilacja woskiem
wprawdzie przywo³ywaæ przy√ makija¿
k³ad Stanów Zjednoczonych,
√ henna
gdzie nadal wiele kobiet nie
wykonuje pracy zawodowej, a
√ MASA¯ (leczniczy i dzieci)
przyrost naturalny utrzymuje
SOLARIUM Ergoline
siê na wysokim poziomie. Jedul. Bohuszewiczówny 13
nak warto jest przypomnieæ, ¿e
(wjazd od Kondratowicza)
Amerykanie maj¹ g³êbokie
przekonanie o w³asnej odpotel. 022 678-82-27
wiedzialnoœci za siebie i rodzi0501-772-753
nê i nikt tam (poza osobami w
dojazd do Klienta
sytuacji wyj¹tkowej) nie ocze-

KOSMETYKA

kuje od pañstwa œwiadczeñ w
wieku podesz³ym, ale ka¿dy
dba o odpowiedni¹ wysokoœæ
w³asnego konta „na staroœæ”.
Przy okazji warto te¿ wspomnieæ, ¿e ponad po³owa Amerykanów powy¿ej 65 roku ¿ycia
wci¹¿ pracuje.
Dlatego zamiast prostych
recept w rodzaju relegowania
kobiet z rynku pracy, konieczne jest poszukiwanie takich
sposobów wsparcia rodziny,
aby umo¿liwiæ matkom i ojcom
godzenie ¿ycia zawodowego i
rodzinnego. Wiele do powiedzenia w tej sprawie maj¹ spo³eczeñstwa krajów Unii Europejskiej, którym, odmiennie jak
w Polsce, wysokie bezrobocie
nie przes³ania istoty problemu.
Dziêki polityce spo³ecznej prowadzonej w tych krajach próbuje siê znaleŸæ rozwi¹zania
mo¿liwe do zastosowania w
ca³ej Unii. Jednym z efektów
tych dzia³añ s¹, realizowane
równie¿ w Polsce, projekty
maj¹ce za zadanie wsparcie
kobiet pragn¹cych po okresie
przerwy zwi¹zanej z opiek¹
nad rodzin¹, powróciæ na rynek pracy.
Jeden z takich projektów
pod nazw¹ EQUAL, finansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, realizowany jest w Skar¿ysku Kamiennej. Jego tytu³ „¯ycie zaczyna
siê po czterdziestce” obrazowo pokazuje za³o¿enia realizatorów projektu. Ide¹ jest, aby
kobiety, po 40. roku ¿ycia, powracaj¹ce na rynek pracy,
otrzymywa³y takie wsparcie,
które pomo¿e im siê na tym
rynku odnaleŸæ. Przewidziane
w nim zosta³y modu³y dzia³añ
psychologicznych (motywuj¹cych, poprawiaj¹cych samoocenê czy pomagaj¹cych w
rozmowach z przysz³ym pracodawc¹) oraz podnosz¹cych
kwalifikacje zawodowe. Efektem realizowanego projektu
ma byæ uzyskanie odpowiedzi,
jakie dzia³ania w przysz³oœci
winny znaleŸæ siê w standardowej ofercie urzêdów pracy,
aby zminimalizowaæ koszty
powrotu na rynek pracy kobiet,
które zdecydowa³y siê na macierzyñstwo i wychowywanie
dziecka. Bo dla wiêkszoœci z
nich nie ma mo¿liwoœci pozostania poza ¿yciem zawodowym na zawsze.

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

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

Chodzi tylko o pieni¹dze
dokoñczenie ze str. 1

Stosunkowo najspokojniej
by³o w Bia³o³êce, ale przede
wszystkim zapewne dlatego,
¿e tam w zarz¹dzie dzielnicy
g³ówne skrzypce gra³a doœwiadczona „Gospodarnoœæ”,
rz¹dz¹ca nieprzerwanie przez
trzy kadencje. Ale i tu w³adzom
PiS mo¿na zadaæ pytania (na
które zapewne nie dostaniemy
odpowiedzi, chyba, ¿e udziel¹
jej wyborcy, nie g³osuj¹c na
tych radnych): jak to siê sta³o,
¿e przymkniêto ca³kowicie oczy
na wyczyny radnego Sosnowskiego (z „tych” Sosnowskich),
który jest g³ównym bohaterem
afer, zakoñczonych wyrokiem
skazuj¹cym. Afery te od paru
lat opisujemy w cyklu „Kargul,
podejdŸ no...” Stefan Sosnowski nic sobie nie robi z wyroków
s¹du, a jego partia - PiS - najwyraŸniej, wbrew wczeœniejszym zapowiedziom, nie bierze
tego pod uwagê. Radny Oracz
natychmiast po uzyskaniu
mandatu, podj¹³ prace w OPS
Bia³o³êka, czego robiæ nie powinien. Radny Stañczyk - obecnie przewodnicz¹cy rady - dotychczas nie z³o¿y³ oœwiadczenia maj¹tkowego, co jest ustawowym obowi¹zkiem. Raczej
nie wynika to z przeoczenia...
Rekordy pobi³ Targówek.
Przewodnicz¹cy klubu PiS, Jerzy Raczyñski nie przepracowa³
siê pod ¿adnym wzglêdem,
aczkolwiek w swoim oœwiad-

czeniu maj¹tkowym wykaza³
naprawdê wysoki stopieñ powiêkszenia maj¹tku. Na sesjach
siê nie odzywa³, interpelacji nie
sk³ada³, arkuszy interwencyjnych (co siê robi, w przypadku
za³atwiania spraw mieszkañców) te¿ nie pisa³. Wybrany na
presti¿ow¹ funkcjê przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej, której niezwykle wa¿nym zadaniem jest kontrolowanie pracy
zarz¹du dzielnicy, prac¹ siê nie
skala³. Przez 4 lata odby³y siê
zaledwie dwa posiedzenia komisji - ostatnie dwa lata temu.
Sprawozdania te¿ nie napisa³,
choæ ka¿dy przewodnicz¹cy ma
taki obowi¹zek. Ten radny jest
tak¿e znany z czego innego (nie
wspomnimy o jego powszechnie znanych, a uci¹¿liwych s³aboœciach, które zapewne nieco
mu pracê utrudniaj¹). Otó¿,
mieszkaj¹c na Targówku Fabrycznym, w ¿aden sposób nie
chce stamt¹d kandydowaæ.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Czy¿by to w³aœnie wspomniane s³aboœci powoduj¹, ¿e obawia siê nad wyraz negatywnej
opinii s¹siadów?
Tym razem startuje z Bródna, oczywiœcie z pierwszego
miejsca na liœcie PiS. Biada
tym, którzy uwierz¹ w jego
obietnice wyborcze!
Targówek ws³awi³ siê tak¿e
afer¹ z radn¹ Edyt¹ Sosnowsk¹, de domo Grzywacz,
która nie tylko wy³udzi³a mieszkanie na Pradze Pó³noc (pod
œwiat³ym protektoratem ma³¿onka, Roberta Sosnowskiego,
z którym mieszka na Szmulkach), ale tak¿e wmawia³a
wszystkim, ¿e jako radna Targówka mieszka w³aœnie w tej
dzielnicy. Najpierw jakoby by³a
zameldowana u wspomnianego
wy¿ej Jerzego Raczyñskiego,
potem, gdy zainteresowa³ siê
tym komisarz wyborczy, nagle
odnalaz³a siê z meldunkiem na
ul. Palestyñskiej. W jej przypadku jednak cierpliwoœæ w³adz PiS
wyczerpa³a siê - nie znalaz³a
siê na liœcie. Nic to jednak dla
niej: o Targówku i przywi¹zaniu
do tej dzielnicy natychmiast za-

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

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

Konsekwencja i upór
Na kogo oddaæ g³os? Czy zaufaæ komitetowi wyborczemu, zwi¹zanemu z parti¹ polityczn¹, czy odwo³uj¹cemu siê
do innych wartoœci? Czy na liœcie kandydatów szukaæ osób
znanych z poprzednich kadencji, czy nowych nazwisk? Takie pytania towarzyszyæ nam bêd¹ przed wyborami samorz¹dowymi 12 listopada.
W dokonaniu trafnych wybo- uspokoiæ, ¿e œrodki na powy¿rów pomocne oka¿¹ siê spra- sze remonty s¹ zapewnione w
wozdania, z³o¿one przez komi- bud¿ecie i prace bêd¹ realizosje, a tak¿e indywidualne wane zgodnie z planem. Nie
oœwiadczenia. Warto te¿ po- ma wiêc obaw, ¿e inwestycje
rozmawiaæ z radnymi, którzy nie zostan¹ zrealizowane.”
maj¹ doœwiadczenia w pracy
Elewacje wykonano jednak
samorz¹dowej.
tylko na dwóch budynkach, w
Nie wszyscy lubi¹ „b³ysz- sprawie trzeciego potrzebny
czeæ” na sesjach, niektórzy za by³ kolejny arkusz interwencyjswe g³ówne zadanie uwa¿aj¹ ny. 14 wrzeœnia br. Hanna Moza³atwianie konkretnych checka upomnia³a siê o elespraw, zg³aszanych przez wacjê budynku przy ul. Tykomieszkañców. Do tej grupy ciñskiej 28 i 30. Powo³uj¹c siê
nale¿y Hanna Mochecka, któ- na przepisy, musia³a tak¿e
rej mieszkañcy Targówka po- sprostowaæ b³êdn¹ opiniê zawierzaj¹ mandat radnej od rz¹du Targówka, ¿e dzielnica
1994 roku. Obecnie przewod- nie ma prawa dotowaæ wspólniczy komisji mieszkaniowej, not mieszkaniowych. Dziêki
jest te¿ w komisjach: inwesty- temu sprawa znalaz³a szczêcji i gospodarki komunalnej œliwy fina³ na ostatniej sesji
oraz zdrowia i pomocy spo- rady, na której uchwalono
³ecznej. „Wolê za³atwiaæ kon- przyznanie œrodków finansokretne sprawy; nie na sesji, wych w wysokoœci 60 tys. z³.
gdzie czêsto jest „bicie piany” na wykonanie elewacji budyn- mówi radna. - Jestem konse- ku Tykociñska 28.
kwentna i uparta. Bez tego nie
Fina³ drugiej kilkuletniej bada siê nic za³atwiæ.
talii radnej Mocheckiej odby³
Podczas dy¿urów zg³asza- siê w marcu br. w V Wydziale
no jej bardzo wiele spraw, nie Karnym S¹du Rejonowego
tylko mieszkaniowych. Do za- m.st. Warszawy. NGP towarzy³atwienia niektórych wystar- szy³a jej w tej walce przez ca³y
czy³a wizyta w odpowiednim czas. Zanim udowodnione zowydziale urzêdu, w powa¿niej- sta³o fa³szerstwo testamentu,
szych trzeba by³o wype³niæ ar- na podstawie którego Mirokusz interwencyjny. T¹ droga s³aw K. przej¹³ 2 budynki przy
wiele uda³o siê poprawiæ na ul. ul. Tykociñskiej 30 i 40, pani
Tykociñskiej: zmieniono oœwie- Hanna z pomoc¹ lokatorów
tlenie, przyby³o drzew, u³o¿o- obu kamienic zdobywa³a dona zosta³a kostka brukowa.
wody, informacje i dokumenty.
Najd³u¿sza batalia trwa³a Wspólnie z nimi wiele godzin
ponad 5 lat. W arkuszu inter- spêdzi³a w prokuraturze, powencyjnym z 2 lipca 2001 Han- tem jeŸdzi³a do siedziby s¹du
na Mochecka prosi³a o odno- na ul. Kocjana. Trudno zliczyæ
wienie elewacji komunalnych wizyty w Urzêdzie Mieszkalnicbudynków mieszkalnych przy twa, wizje lokalne. A sprawa
ul. Tykociñskiej. W odpowiedzi by³a niebagatelna - Miros³aw
z 9 sierpnia 2002 r. burmistrz K. na podstawie sfa³szowaneMarek Kamiñski zawar³ infor- go testamentu liczy³ na przemacjê o zakresie realizowa- jêcie jeszcze budynków przy
nych i planowanych na tej uli- Tykociñskiej 36 i 38, a tak¿e
cy prac inwestycyjnych oraz placu przy ul. Ho¿ej 19. Warmi³e s³owa: „Pragnê Pani¹ toœæ jego zakusów, które swo-

pomnia³a i... znalaz³a sobie
miejsce na liœcie wyborczej Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej
- firmowanej przez znanego dilera samochodów Tadeusza
Szewczyka. Nad wyraz interesuj¹ce jest to, ¿e zebrani s¹ tam
niemal wszyscy z ró¿nych partii usuniêci za kombinacje
mieszkaniowe jak np. w³aœnie
Edyta Sosnowska, Barbara Leoniak (poprzednio PiS) czy Kazimierz Mioduszewski (poprzednio LPR). Rodzina pani
Sosnowskiej nie zerwa³a jednak
wszystkich kontaktów z PiS. Na
listach tej partii odnajdujemy jej
m³odszego brata Rafa³a Grzywacza.
Pisaæ na ten temat mo¿na
bardzo wiele. Nie jest to jednak
pora, by po kolei wytykaæ, co
zrobiono Ÿle, a czego w ogóle,
bo trzeba by napisaæ ksi¹¿kê,
której ju¿ raczej nikt by nie
przeczyta³. Listy s¹ gotowe.
Mo¿na jedynie liczyæ na rozs¹dek nas wszystkich, którzy
bêd¹ g³osowaæ. Nadzieja, pok³adana w Prawie i Sprawiedliwoœci w koñcz¹cej siê kadencji zawiod³a ca³kowicie. Chc¹c,
by w ka¿dej z dzielnic by³o lepiej, warto to wzi¹æ pod uwagê, a przede wszystkim wzi¹æ
(T)
udzia³ w g³osowaniu.

im dzia³aniem zablokowa³a
Machecka, siêga³a wielu milionów z³otych.
Wspólne dzia³ania radnej i
mieszkañców zaowocowa³y
utworzeniem Stowarzyszenia
Obrony Mieszkañców Tykociñskiej. Cz³onkom stowarzyszenia zale¿y nie tylko na dba³oœci o interesy prawne lokatorów, ale tak¿e na estetyce ulicy - jedynej na terenie Dzielnicy Targówek, która zachowa³a w ca³oœci przedwojenny, modernistyczny charakter. Mo¿e
w przysz³oœci powstanie tu
mini-Starówka Targówka?
Trzy kadencje dzia³alnoœci
samorz¹dowej upowa¿niaj¹
radn¹ Mocheck¹ do refleksji:
zmiany posz³y w niedobrym
kierunku: burmistrzowie byli
samodzielni, mogli rozwi¹zywaæ problemy mieszkañców;
teraz dysponentem œrodków
jest miasto, które nie daje pieniêdzy na zaspokojenie wielu
lokalnych potrzeb; naczelnicy
wydzia³ów urzêdu, którzy mogli byæ otwarci dla mieszkañców, dziœ s¹ tylko urzêdnikami. To du¿e utrudnienie dla
pracy radnego. Nie u³atwia jej
tak¿e upolitycznienie samorz¹du, wyra¿aj¹ce siê m.in. tym,
¿e czasem na sesji trzeba g³osowaæ „blokiem partyjnym”,
niekiedy wbrew indywidualnym przekonaniom.
Skutków upartyjnienia Hanna Mochecka doœwiadczy³a
ostatnio na w³asnej skórze. W
pierwszej kadencji by³a w klubie „Prawica Razem”, w drugiej - AWS, z poparciem „Solidarnoœci”, ostatnio w klubie
PiS. Dla radnej, aktywnie dzia³aj¹cej na rzecz mieszkañców,
zabrak³o miejsca na liœcie tej
partii w listopadowych wyborach.ZnaleŸli siê tam tylko
„mierni, bierni, ale wierni”.
Mieszkancy, pracownicy urzêdu, a nawet niektórzy radni byli
oburzeni potraktowaniem Hanny Mocheckiej. Od razu dosta³a propozycje startu z innych
list. Wybra³a bezpartyjn¹.
K.

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

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

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

Od 23 paŸdziernika mo¿na otrzymaæ bezp³atne zaproszenia na 3 ostatnie koncerty Festiwalu Muzyczna-Praga a mianowicie:
2 listopada - Zaduszki Muzyczne (Moniuszko - Widma i Szymanowski - Stabat Mater)
4 listopada - Tryptyk Papieski - Totus Tuus - Sacra rappresenatione obecnoœci Mesjasza w pontyfikacie Jana Paw³a II
(Haendel - Mesjasz)
10 listopada - Koncert z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci (w programie Wincenty z Kielczy, Henryk Miko³aj Górecki, Krzysztof Penderecki).
Wszystkie koncerty odbêd¹ siê w Bazylice Najœwiêtszego Serca Jezusowego na ulicy Kawêczyñskiej. Pierwsze dwa koncerty o 19
a ostatni (10 listopada) o 20. Zaproszenia bêdzie mo¿na otrzymaæ w kasach Opery Narodowej (tel.: 022 692-02-08, 692-07-58) od
pon. do pt. w godz. 9-19 lub w ksiêgarni œw. Jana Bosko (Kawêczyñska 53) w godzinach 9-17. Liczba zaproszeñ ograniczona.

Prawnik

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

przyjazny ludziom
Szanowni Pañstwo,
W niniejszym artykule chcia³bym poruszyæ kwestiê rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli
zwolnienia dyscyplinarnego.
Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu
Pracy, pracodawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciê¿kiego naruszenia przez
pracownika podstawowych obowi¹zków pracowniczych;
2) pope³nienia przez pracownika w czasie trwania umowy o
pracê przestêpstwa, które uniemo¿liwia dalsze zatrudnianie go
na zajmowanym stanowisku,
je¿eli przestêpstwo jest oczywiste lub zosta³o stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnieñ koniecznych do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku.
Powy¿szy katalog przes³anek
ma charakter zamkniêty i nie
mo¿e byæ rozszerzany przez pracodawcê, przy czym najwiêkszy

problem sprawia poprawna interpretacja tych przes³anek.
Naruszenie przez pracownika
obowi¹zków pracowniczych musi
byæ powa¿ne, a obowi¹zki musz¹
mieæ charakter podstawowych.
Nie mo¿na zwolniæ pracownika w
przypadku braku uprzejmoœci
wobec osoby pracodawcy czy te¿
kolegów z pracy (o ile taka nieuprzejmoœæ mieœci siê w granicach umiaru), krótkiej rozmowy
telefonicznej, czy innych tego
typu przypadków. Powszechnie
uwa¿a siê, i¿ okolicznoœciami,
które najczêœciej pozwalaj¹ na
skuteczne rozwi¹zanie umowy
jest: spo¿ywanie alkoholu w trakcie pracy, porzucenie pracy, kradzie¿ lub przyw³aszczenie pieniêdzy lub maj¹tku pracodawcy oraz
brak lojalnoœci wobec pracodawcy (o ile pracodawca bêdzie móg³
to wykazaæ).
Pope³nienie przez pracownika
przestêpstwa umo¿liwia rozwi¹zanie umowy tylko i wy³¹cznie, kiedy spe³nione zosta³y ³¹cznie obydwie przes³anki, tj. oczywistoœæ
przestêpstwa i jego wp³yw na sta-

Kole¿ance Jadzi Rafalskiej
g³êbokie wyrazy wspó³czucia
z powodu œmierci MAMY
sk³adaj¹ koledzy i kole¿anki
z Dzielnicowego Biura Finansów Oœwiaty
Targówek m.st. Warszawy

nowisko pracy. W przypadku, kiedy przestêpstwo nie ma wp³ywu
na mo¿liwoœæ dalszego œwiadczenia pracy lub nie jest oczywiste
(tym bardziej potwierdzone prawomocnym wyrokiem skazuj¹cym)
nie pozwala to na dyscyplinarkê.
Oczywiœcie pracodawca nie ma
obowi¹zku zwolnienia pracownika
w przypadku pope³nienia przez
niego przestêpstwa, mo¿e, lecz
nie musi tego dokonaæ.
Co do ostatniej przes³anki,
odnosi siê ona wy³¹cznie do stanowiska lub rodzaju pracy, na
którym takie szczególne uprawnienia zawodowe s¹ niezbêdne.
Dla skutecznoœci rozwi¹zania
istotna jest zawiniona utrata
uprawnieñ, je¿eli nast¹pi³a ona
bez winy pracownika, wówczas
pracodawca nie mo¿e rozwi¹zaæ
umowy w trybie dyscyplinarnym.
Rozwi¹zanie przez pracodawcê umowy o pracê bez wypowiedzenia mo¿liwe jest wy³¹cznie w
terminie 1 miesi¹ca od uzyskania przez pracodawcê wiadomoœci o okolicznoœci uzasadniaj¹cej rozwi¹zanie umowy. Po up³ywie tego terminu zwolnienie dyscyplinarne nie mo¿e zostaæ skutecznie dokonane. Termin ten
wi¹¿e pracodawcê, czyli osobê,
która uprawniona jest w ramach
pracodawcy do skutecznego nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosunku pracy z pracownikami.
Dlatego te¿ fakt powziêcia informacji przez wspó³pracowników
lub bezpoœredniego prze³o¿onego, który nie jest uprawniony do
zwalniania pracownika nie ma
wp³ywu na bieg terminu.
Wszelkie pytania i problemy w
tej i innych sprawach mo¿na
zg³aszaæ telefonicznie na numer
022 884 84 00 lub 502 535 361
lub za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres
legismedia@legismedia.pl.
Piotr KaŸmirski
Kancelaria Prawna
Legis Media

4 nowa gazeta praska
Nadzwyczajna sesja Bia³o³êki

Przedwyborcza zadyszka
Nadzwyczajna sesja rozpoczê³a siê ze sporym opóŸnie- wane w przebiegu trasy Mostu
niem, bowiem w ostatniej chwili dotar³y z miasta projekty Pó³nocnego. Radni stanowczo
uchwa³, wymagaj¹ce zaopiniowania przez radnych dzielnic zaprotestowali równie¿ przeciwko wykreœleniu ze studium od- wybory za pasem.
D³ugo dyskutowano nad Leœnej Polanki jest drog¹ grun- cinka metra, które mia³o koñwstêpnym projektem bud¿etu tow¹, biegn¹c¹ obok piaszczy- czyæ bieg na Tarchominie. Buldzielnicy na przysz³y rok. Bur- stej skarpy poroœniêtej lasem, wersuj¹cy jest równie¿ brak zamistrz Jerzy Smoczyñski, reko- w niektórych miejscach przez pisu kieruj¹cego przebieg I nitki
menduj¹c ów projekt, zauwa¿y³ las, zaœ na jej poboczach rosn¹ metra z Bielan i II nitki z Targówz zadowoleniem, ¿e znacznie drzewa-pomniki przyrody - oka- ka na teren Bia³o³êki, co radni
zwiêkszy³y siê œrodki na inwe- za³e dêby i inne wartoœciowe uznali za jawn¹ dyskryminacjê
stycje osi¹gaj¹c poziom 45 mln drzewa i krzewy, siedliska wie- mieszkañców dzielnicy. Oto
z³ i w obecnej kadencji by³by to lu gatunków ptaków. Budowa fragment uzasadnienia uchwanajlepszy bud¿et. Bez wzglêdu ulicy mog³aby spowodowaæ ob- ³y - Rada Dzielnicy Bia³o³êka
na to, kto zostanie prezydentem ni¿enie poziomu wód grunto- zwraca uwagê na koniecznoœæ
stolicy, bud¿et bêdzie dla niego wych, podciêcie i w konsekwen- stosowania zasady równego
lub niej w znacznym stopniu ob- cji zniszczenie piaszczystej, le- traktowania mieszkañców tego
liguj¹cy. Jerzy Smoczyñski po- œnej skarpy. Mieszkañcy mog¹ samego miasta. Oburzaj¹ce jest
informowa³, ¿e wobec niemocy czuæ siê usatysfakcjonowani z lokalizowanie na terenie Bia³omiasta w kwestii rozwi¹zania przyjêcia owej uchwa³y i prze- ³êki wielu obci¹¿aj¹cych przedsiêbiorstw, potrzebnych miastu
problemów komunikacyjnych, kazania jej do rady miasta.
dzielnica przejmie w przysz³ym
Kolejne dzia³ki zosta³y prze- jak spalarnia, oczyszczalnia
roku zadanie inwestycyjne nale- znaczone na potrzeby oœwia- œcieków, kompostownia czy sta¿¹ce do kategorii dróg powiato- towe - przy Topolowej pod bu- cja strefowa Wodoci¹gu Pó³nocwych. 5 mln z³ zostanie przezna- dowê biblioteki z zapleczem nego oraz innych zak³adów
czone na przebudowê kolizyjne- multimedialnym, przy Poetów i przemys³owo - us³ugowych przy
go skrzy¿owania G³êbocka - Ma- przy Leœnej Polanki pod budo- jednoczesnym pozbawieniu naszej dzielnicy dobrej komunika³ej Brzozy. Przy G³êbockiej po- wê przedszkoli.
wstaj¹ nowe osiedla mieszkaZasadnicze uwagi zg³oszono cji, braku planów rozbudowy
niowe i w³¹czenie siê do ruchu do Studium uwarunkowañ i kie- metra, opóŸnieniach w budowie
na trasê Armii Krajowej jest ju¿ runków zagospodarowania Mostu Pó³nocnego i opóŸnieniemal niemo¿liwe. Z wa¿niej- przestrzennego m.st. Warsza- niach przy modernizacji Trasy
szych przysz³orocznych inwe- wy, które zosta³o uchwalone Toruñskiej. Domagamy siê
stycji warto odnotowaæ choæ kil- przez Radê Warszawy 10 paŸ- zmiany krzywdz¹cych zapisów
ka - budowê ulic Nowodworskiej dziernika. Uchwa³a rady dziel- przyjêtych w studium.
Radni wnioskowali o zmianê
i Odkrytej, Œwiatowida od T³u- nicy jest zdecydowanym protechowskiej do Modliñskiej, prze- stem przeciwko lokalizacji w stref taryfowych dla taksówek, a
budowê skrzy¿owania Czo³owej oczyszczalni œcieków Czajka raczej rozszerzenia pierwszej
i Bohaterów. Blisko 6 mln z³ bê- stacji termicznej utylizacji osa- strefy cenowej na obszar nodzie w przysz³ym roku koszto- dów poœciekowych, przeprowa- wych osiedli na pó³noc od Armii
wa³ budynek komunalny dzeniu przez centrum Tarchomi(³¹cznie 12,6 mln z³), 11,2 mln na kolektorów œciekowych z leStacja obs³ugi samochodów
z³ poch³onie modernizacja szko- wobrze¿nej czêœci stolicy, które
MONTA¯
³y podstawowej 112 przy Beren- wczeœniej mia³y byæ zlokalizosona, zaœ blisko 7 mln budowa
INSTALACJI LPG
przedszkola i 10 mln z³ gimnaBIURO
zjum - obie inwestycje zlokalizoSZYBKO-TANIO-SOLIDNIE
PORAD PRAWNYCH
wane przy Ostródzkiej. Na
¿³obek przy Ksi¹¿kowej dzielnioferujemy atrakcyjne
ca wyda 7 mln z³. Jest równie¿
ceny us³ug prawnych
pozytywna opinia miasta w kweul. Jagielloñska 88
ul. Borzymowska 43
stii powstania w przysz³oœci
(Targówek),
czynne
10
18
tel. 022 676 20 17
¿³obków publicznych przy Ceramicznej, Topolowej i Poetów.
Tel. 407-84-27,
022 676 11 73
Radni interesowali siê m.in. rekom. 0601-160-938
czynne pn.-pt. godz. 8-16
alizacj¹ programu Otwarte sale,
hale i boiska. Lidia Polit pyta³a,
kiedy owe obiekty bêd¹ dostêp- LI sesja Rada Dzielnicy Targówek
ne dla mieszkañców za przys³owiow¹ z³otówkê, wszak zosta³y
zbudowane za pieni¹dze bia³o³êczan. Burmistrz Dariusz
Ostrowski mówi³, ¿e zale¿y to od
Prawie po³owa radnych nie ³o siê wywalczyæ œrodki na wydobrej woli dyrekcji Bia³o³êckie- zaszczyci³a sw¹ obecnoœci¹ konanie elewacji 7 kamienic na
go Oœrodka Sportu, który dyspo- ostatniej w tej kadencji, LI se- tej ulicy, wymianê nawierzchni
nuje obiektami. Pad³o równie¿ sji Rady Dzielnicy Targówek 19 i odtworzenie zabytkowego
pytanie o ogród jordanowski paŸdziernika. Ci, którzy przyby- oœwietlenia.
przy Æmielowskiej, Botewa i li, pracowali intensywnie przez
Na arkuszu interwencyjnym,
Œwiatowida. Burmistrz Tadeusz ponad 4 godziny. Przyjêli pro- a potem na sesji Sylwia GóralSemetkowski poinformowa³, ¿e toko³y z poprzednich sesji, ska domaga³a siê zró¿nicowaogród nie mo¿e na razie po- zg³osili kilka interpelacji. Wy- nia op³at za parkingi komercyjwstaæ ze wzglêdu na nieuregu- s³uchali sprawozdañ z dzia³al- ne i spo³eczne oraz obni¿enia
lowany stan prawny dzia³ek, na noœci komisji rady w latach stawki czynszu dzier¿awnego
których mia³by byæ zlokalizowa- 2002-2006. Zabrak³o tylko za parkingi spo³eczne. Na Tarny. Radny Andrzej Opolski po- sprawozdania komisji rewizyj- gówku jest 19 takich parkingów
chwali³ przysz³oroczny bud¿et nej, a jej przewodnicz¹cy Je- i 24 komercyjne. „Nie ma pojako jedyny sensowny w dotych- rzy Raczyñski by³ nieobecny wodu, by ró¿nicowaæ stawki.
czasowej historii Bia³o³êki, jako (W kuluarach s³ychaæ by³o g³o- Za wszystko p³ac¹ mieszkañbud¿et z wizj¹ i priorytetami. Wy- sy, ¿e celowo siê nie pojawi³, cy” - oœwiadczy³ burmistrz Rowo³a³ tym stwierdzeniem szcze- choæ podobno przys³a³ zwol- muald Gronkiewicz. Radn¹
ry uœmiech na twarzach cz³on- nienie: przez 4 lata odby³y siê gor¹co poparli obecni na sali
ków zarz¹du i tych radnych, któ- tylko dwa posiedzenia tej nie- przedstawiciele u¿ytkowników
rzy - w przeciwieñstwie do rad- zwykle wa¿nej komisji, bo kon- parkingów spo³ecznych, któnego Opolskiego - pracowali w troluj¹cej zarz¹d dzielnicy - rym udzielono g³osu na sesji.
radzie od kilku kadencji. Gdyby ostatnie dwa lata temu). Do
By³a jeszcze dyskusja i spór
by³ to istotnie pierwszy bud¿et z opracowania sprawozdania
z radc¹ prawnym, czy mo¿na
wizj¹, to jak wyt³umaczyæ po- Andrzej Kobel zobowi¹za³ witen punkt wprowadziæ do postêp, który dokona³ siê w dziel- ceprzewodnicz¹cego komisji.
rz¹dku obrad. Radni zgodnie
nicy, wczeœniej w gminie, w ci¹- Jan Mamaj poinformowa³ jedopowiedzieli siê „za” i przyjêli
gu ostatnich kilkunastu lat?
nak, ¿e materia³y s¹ w posia- stanowisko, zobowi¹zuj¹ce
W obecnoœci licznie zgroma- daniu Jerzego Raczyñskiego zarz¹d dzielnicy do obni¿enia
dzonych na sali obrad miesz- lub protokolantki Edyty So- o 50% stawki czynszu dzierkañców osiedla Winnica prze- snowskiej (tak¿e nieobecnej), ¿awnego za parkingi spo³eczg³osowano uchwa³ê dotycz¹c¹ a na koniec stwierdzi³: „Po pro- ne. Warto, by ten uk³on rady w
m.in. uwzglêdnienia wniosku stu takiej komisji nie by³o.”
stronê mieszkañców by³ w namieszkañców prezentowanego
Wœród decyzji, podjêtych na stêpnej kadencji zachêt¹ do
na XLI sesji. Przypominamy, ¿e LI sesji, dwie s¹ wynikiem upo- inicjowania przez radnych dziamieszkañcy wnioskowali o za- rczywych starañ pañ radnych ³añ w³adz lokalnych na rzecz
niechanie budowy ulicy Leœnej o za³atwienie spraw lokalnych. zarz¹dzania, a nie tylko admiPolanki na odcinku od MehofRada jednomyœlnie, 13 g³o- nistrowania.
fera do Ordonówny, zaœ na od- sami, popar³a wniosek do Rady
Sztuka przekonywania, zacinku w kierunku ulicy Poetów Warszawy o przyznanie 60 typrezentowana przez przedstazaprojektowanie jej jako ci¹gu siêcy z³ na elewacjê budynku
wicielkê „Zachêty”, okaza³a siê
pieszo - rowerowego. Miesz- na ul. Tykociñskiej 28. Wczepomocna przy podejmowaniu
kañcy uzasadniali wówczas, ¿e œniej Hannie Mocheckiej udastanowiska w sprawie realiza-

Krajowej. W zwi¹zku z likwidacj¹ rezerwy gruntów pod trasê Olszynki Grochowskiej
(skrzy¿owanie Armii Krajowej i
Nowo-Wincentego) wnioskowali
o przeznaczenie tych gruntów
na zieleñ rekreacyjn¹ i parkow¹.
Dla nowej ulicy, równoleg³ej
do Ma³ego Rycerza zaproponowano nazwê Herakliusza
Bilewicza, by trzymaæ siê w
konwencji nazewnictwa zaczerpniêtego z twórczoœci Henryka Sienkiewicza.
(egu)

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
sob 8-16

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

L sesja Rady Praga Pó³noc

Bud¿etowa sesja
Trzy z piêciu merytorycznych
punktów porz¹dku obrad L sesji
Pragi Pó³noc dotyczy³y wy³¹cznie spraw bud¿etowych. Pierwszy z nich korygowa³ bie¿¹ce
wydatki tegorocznego bud¿etu.
Zyska³y niepubliczne placówki
oœwiatowe, które w bud¿ecie
dzielnicy do tej pory nie by³y w³aœciwie doszacowane. Pojawi³y
siê te¿ œrodki na tablice pami¹tkowe, których od dawna domaga³ siê radny SLD przewodnicz¹cy Towarzystwa Przyjació³
Pragi Mieczys³aw Wojdyga. Na
tê propozycjê zarz¹du rada jednomyœlnie wyrazi³a zgodê.
Drugi punkt to przyznanie siê
przez zarz¹d dzielnicy do kolejnej pora¿ki, czyli wyst¹pienia
do Rady Warszawy w sprawie
wydatków, które nie wygasaj¹
z up³ywem roku bud¿etowego
2006. Konkretnie chodzi o prawie 3 miliony 700 tysiêcy z³otych, z czego lwi¹ czêœæ stanowi¹ œrodki na dokoñczenie
dwóch rozbabranych inwestycji, czyli budowê hali sportowej
przy Kowieñskiej 12/20 i nadbudowê szko³y przy Jagielloñskiej 7. Prace przy tych dwóch
obiektach nie zakoñcz¹ siê bowiem w tym roku, co wielokrotnie obiecywa³ ten i poprzedni
zarz¹d dzielnicy. Chc¹c jednak
ratowaæ twarz, zarz¹d wyst¹pi³ o to, aby œrodki z tegorocznego bud¿etu na te inwestycje
mo¿na by³o wydatkowaæ do

Na finiszu kadencji
cji projektu artystycznego „Znaki” - udekorowania betonowych
s³upów na Trasie Toruñskiej ornamentami, inspirowanymi dekoracj¹ œwi¹tyñ miasta Chiwa
w Uzbekistanie. W zwi¹zku z
zastrze¿eniami radnych, ¿e dekoracje bêd¹ rozpraszaæ uwagê kierowców, zrezygnowano z
zapisu o lokalizacji na skrzy¿owaniu ul. £abiszyñskiej i Trasy
Toruñskiej. Realizacjê projektu
popar³o 10 radnych, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
Bez dyskusji, jednomyœlnie,
rada przyjê³a dwie uchwa³y:
pozytywnie opiniuj¹c¹ wniosek o nadanie Przedszkolu nr
154, ul. Hieronima 5 nazwy
„Pod Weso³¹ Truskaweczk¹”
(14 g³osów) oraz popieraj¹c¹
inicjatywê nowelizacji uchwa³y Rady Warszawy, dotycz¹c¹
oddawania do bezp³atnego
u¿ytkowania lokali organizacjom kombatanckim do prowadzenia dzia³alnoœci statutowej (11 g³osów).
Projekt uchwa³y, wnioskuj¹cej budowê M³odzie¿owego
Centrum Sportu Targówek na
terenie OSiR przy ul. £abiszyñskiej 20, zyska³ wczeœniej poparcie komisji sportu. Burmistrz
doceni³ „dobr¹ intencjê”, zarz¹d nie zaj¹³ stanowiska. Na
sesji pad³o wiele pytañ, g³ównie o finansowanie tej inicjatywy i o stadion przy ul. Blokowej. Wyjaœnieñ udziela³ dyrektor OSiR Pawe³ Szostek. Po
wykreœleniu z uzasadnienia informacji o kosztach przedsiê-

koñca czerwca przysz³ego
roku. Po totalnej krytyce sposobu prowadzenia gospodarki
i inwestycji na dzielnicy przeprowadzonej przez radn¹ SLD
Mariê Tondera opozycja tak¿e
ten projekt uchwa³y popar³a
jednog³oœnie, maj¹c nadziejê,
¿e ich racje podzieli Rada Warszawy i œrodki te dla Pragi zostan¹ uratowane.
Trzecia ods³ona bud¿etowa to
projekt bud¿etu na rok 2007.
Zarz¹d dzielnicy ku zdumieniu
radnych opozycji wniós³ do rady
o negatywne zaopiniowanie projektu prezydenta - komisarza
Warszawy Marcinkiewicza. Powody okaza³y siê prozaiczne.
Prezydent - komisarz zaproponowa³ przysz³oroczne wydatki
dzielnicy na poziomie 229 milionów z³otych, podczas gdy tegoroczne wydatki maj¹ wynieœæ
ponad 232 miliony, co by oznacza³o regres przysz³orocznych
wydatków w porównaniu z rokiem bie¿¹cym. Nawet PiSowskie w³adze lokalne w okresie wyborczym na coœ takiego
nie mog¹ sobie pozwoliæ. Kompromitowa³oby ich to bowiem w
oczach wyborców. W akcie desperacji zarz¹d zaproponowa³
radzie wyst¹pienie do miasta o
dodatkowe 14 milionów, co nie
wzbudzi³o zdziwienia wœród
opozycji, która tak¿e zg³osi³a
swoje oczekiwania. W imieniu
klubu radnych SLD Maria Ton-

wziêcia (18 mln z³) uchwa³ê
popar³o 13 radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
Podobny wynik (12 - za, 1 wstrz.) da³o g³osowanie stanowiska w sprawie zmiany kryteriów przyznawania œrodków
unijnych na projekty rewitalizacji: odst¹pienie od wymogu posiadania statusu zabytku przez
obiekt przeznaczony do rewitalizacji oraz wprowadzenie
zaliczkowego systemu finansowania takich projektów.
Pe³n¹ zgodnoœci¹ 13 obecnych na sali radnych wykaza³o
siê w opinii na temat wstêpnego
projektu za³¹cznika Dzielnicy
Targówek do bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2007. Negatywnie
zosta³y zaopiniowane wielkoœci
dochodów (238 613 790 z³), wydatków bie¿¹cych (206 332 790
z³) wydatków inwestycyjnych
(32 281 000z³). Ze wzglêdu na
to, ¿e nie w pe³ni zosta³y
uwzglêdnione potrzeby Dzielnicy Targówek (szczególnie w
zakresie inwestycji), rada zaproponowa³a zmiany, które wymagaj¹ zabezpieczenia dodatkowych œrodków wyrównawczych: w zakresie wydatków
bie¿¹cych w wysokoœci 5 086 367
z³, wydatków maj¹tkowych
1 809 000 z³. Dodatkowe
œrodki maj¹ byæ przeznaczone
na remonty w szko³ach podstawowych (1 910 000 z³), przedszkolach (450 000 z³), gimnazjach (440 000 z³), technikum
nr 11 (200 000 z³). Szczegó³owe uzasadnienie proponowanych zmian projektu bud¿etu
Targówka na rok 2007 znajduje siê w obszernym za³¹czniku
do uchwa³y Rady Dzielnicy Targówek.
K.

dera wnios³a o wprowadzenie do
bud¿etu dzielnicy na rok 2007
dodatkowo po stronie wydatków.
• 500 000 z³otych na sprawy bezpieczeñstwa dzielnicy, w
tym na doposa¿enie policji.
• 1 000 000 z³otych na realizacje placów zabaw dla dzieci
i miejsc wypoczynku dla osób
starszych.
• 1 000 000 z³otych na poprawê oœwietlenia dzielnicy i
obiektów zabytkowych.
• 5 000 000 z³otych na likwidacjê zagro¿eñ budowlanych i
dop³aty do wspólnot mieszkaniowych.
• 3 000 000 z³otych na poprawê wyposa¿enia technicznego w budynkach komunalnych, stanowi¹cych w 100%
w³asnoœæ miasta Warszawy.
Jako Ÿród³o pokrycia dodatkowych wydatków na poziomie
10,5 miliona z³otych Maria Tondera wskaza³a - podobnie jak
zarz¹d dzielnicy przy swoim
wyst¹pieniu - œrodki wyrównawcze z bud¿etu miasta Warszawy. Argumentuj¹c, dodatkowo radna SLD wskaza³a, i¿
jest to wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców Pragi.
Przypomnia³a, ¿e PiS przez
cztery lata nie przeznaczy³ z
bud¿etu ani z³otówki na sprawy bezpieczeñstwa, a jednym
z jego elementów jest oœwietlenie dzielnicy, ¿e place zabaw
dla dzieci i miejsca wypoczynku dla osób starszych to nie
¿aden luksus - to powinien byæ
standard, ¿e praskie kamienice od lat prosz¹ siê o remonty,
a wspólnoty mieszkaniowe coraz bardziej aktywnie bior¹ siê
za naprawy i modernizacjê w³asnych budynków. Przypomnia³a, i¿ te propozycje zg³osi³a
wczeœniej na komisji bud¿etu
pod rozwagê zarz¹du dzielnicy. Zarz¹d oczywiœcie, jak do
wiêkszoœci wniosków opozycji,
nie raczy³ siê ustosunkowaæ.
Dopiero publicznie wezwany
do tablicy stwierdzi³, i¿ nie s¹
one do zaakceptowania przez
zarz¹d, bo wyst¹pi³ ze swoimi
propozycjami. Rozpêta³a siê
polemika, w której swoj¹ kole¿ankê wspierali inni radni SLD,
zarz¹d ripostowa³, radni rz¹dz¹cej koalicji milczeli. W rezultacie rada przeg³osowa³a projekt negatywnej opinii o bud¿ecie dzielnicy na 2007 wraz z
poprawkami zarz¹du, ignoruj¹c
propozycje opozycji.
Koñcówkê sesji ubarwi³ spór
o poparcie restrukturyzacji Warszawskiej Wytwórni Wódek
Koneser i wyra¿enie opinii o
w³¹czeniu tego zak³adu do Polskiej Grupy Spirytusowej, co
opozycja uzna³a za próbê wy³gania siê w³adz miasta od
wczeœniejszych deklaracji, dotycz¹cych sposobu zagospodarowania tego terenu jako centrum kultury alternatywnej. Tym
razem radni koalicji rz¹dz¹cej
dotrwali do koñca sesji i burmistrz Marczewski mia³ szansê
powiedzieæ, i¿ „Od ostatniej sesji w dniu 4 paŸdziernika zarz¹d
zabra³ siê 7 razy i przyj¹³ 53
uchwa³y”, po czym nast¹pi³o
zamkniêcie obrad.
Sprostowanie. W ostatnim
numerze NGP podaliœmy, i¿ L
sesja odby³a siê 4 paŸdziernika.
Okazuje siê, i¿ poprzednia nie
by³a L, a L jest ta obecna, o
czym mylnie zostali poinformowani radni i nasza gazeta. DCH

Kandydat prawobrze¿nej
i lewobrze¿nej Warszawy
cymi tu organizacjami - planu
dla Pragi. „Chcia³bym, by sprawa Pragi sta³a siê elementem
to¿samoœci warszawskiej. Jestem w stanie przekonaæ ludzi,
¿e warto zainwestowaæ w takie
dzia³ania” - zapewni³. „Od innych kandydatów na prezydenta ró¿niê siê tym, ¿e nie tylko
mówiê, „co” ma byæ zrobione,
ale mówiê te¿ - „jak” Dziêkujê
za to, co zrobiliœcie dot¹d. Prezydent bez koncepcji ludzi st¹d
K.
- jest bezbronny”.
Zdjêcie - K. ¯uczkowski

dokoñczenie ze str. 1

Z zaproszonych kandydatów na prezydenta miasta,
pierwszy zjawi³ siê w „Koneserze” Marek Borowski, urodzony na Wileñskiej 13, kandydat
Lewicy i Demokratów. Przedstawi³ siê jako jedyny kandydat
prawo- i lewobrze¿nej Warszawy. O najwa¿niejszych dla Pragi sprawach opowiedzieli goœciowi: Antoni T. D¹browski prezes ZSP, Janusz Owsiany
(Stowarzyszenie Monopol Warszawski), Rafa³ Szczepañski i
Krzysztof Tyszkiewicz (Stowarzyszenie Ulicy Szerokiej), Katarzyna ¯urowska (Galeria
Luksfer) i Mieczys³aw Wojdyga
(Towarzystwo Przyjació³ Pragi).
„£¹czy nas przekonanie, ¿e
Praga ma w rozwoju Warszawy
znacz¹c¹ rolê. Z kandydatów ja
pierwszy podnoszê to has³o” od tych s³ów Marek Borowski
zacz¹³ prezentacjê swego programu. Najbardziej istotne kwestie to: wyrównanie warunków

¿ycia na Pradze do innych czêœci miasta; Praga artystyczna rejon, gdzie przychodzi siê jak
na Stare Miasto czy Trakt Królewski; Wis³a - zagospodarowanie brzegów. Na Pradze musz¹
powstaæ miejsca pracy: centra
finansowe, biurowe, park technologiczny.
Marek Borowski zaproponowa³ szersze spojrzenie na war-

Znicze od AVETEK
Od kilku lat przez ca³y paŸdziernik i pocz¹tek listopada
AVETKI w ramach wolontariatu rozprowadzaj¹ znicze. Dochód z akcji zasila bud¿et artystyczno-edukacyjno-charytatywnych projektów, realizowanych przez Fundacjê AVE. W
tym roku wszelkie zyski przeznaczamy na II drug¹ edycjê Programu Stypendialnego dla uzdolnionej i zaanga¿owanej na
rzecz innych m³odzie¿y „DLA EDUKACJI” oraz na projekt cyklu
sp³ywów kajakowych dla dzieci z domów dziecka. Dziêki Pañstwa wsparciu podczas ubieg³orocznej akcji AVE ZNICZ dofinansowaliœmy wyjazdy wakacyjne 30 osób, a tak¿e zorganizowaliœmy cykl integracyjnych sp³ywów kajakowych dla osób
niepe³nosprawnych. Znicze od AVETEK s¹ najpiêkniejsze,
bo ich ogieñ p³onie w uœmiechach m³odych ludzi, którym dziêki Pañstwu - mo¿emy pomóc.
Zapraszamy do koœcio³a w P³udach, ul. Klasyków 21 w niedziele: 29 X oraz 5 XI, a tak¿e w Uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych 1 XI w godz. 7-13.30, 17.30-19.30.

szawskie problemy. Jego zdaniem, kiepska realizacja inwestycji nie wynika z tego, kto by³
prezydentem, lecz ze sposobu
zarz¹dzania stolic¹. Rady
dzielnic s¹ teraz tylko biurami
podawczymi w ró¿nych sprawach. Po zwyciêskich wyborach kandydat zapowiedzia³
decentralizacjê w³adzy w stolicy, skoñczenie z partyjnictwem
w urzêdach, wprowadzenie
jawnych, przejrzystych konkursów na stanowiska, uruchomienie aktywnoœci organizacji pozarz¹dowych, stworzenie Rady
Konsultacyjnej Organizacji Pozarz¹dowych - wa¿nych cz³onków zarz¹dzania Warszaw¹.
Kandydatowi bardzo spodoba³ siê pomys³ odbudowy synagogi Lessla, przywracaj¹cy
obraz Pragi trzech religii. Zainteresowa³ siê szczegó³ami propozycji uratowania zabytkowego Konesera i dzia³aj¹cych w
nim instytucji artystycznych.
Sceptycznie odniós³ siê do propozycji powo³ania pe³nomocnika ds. Pragi, uzna³ pomys³ za
dziwaczny. Opowiedzia³ siê
raczej za stworzeniem, wspólnie z radami dzielnic i dzia³aj¹-

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

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

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

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

• TANIE KREDYTY MIESZKANIOWE
ul. Z¹bkowska 38a lok. 2,
tel. 670-15-88, 818-09-52
ul. Targowa 66 (Pasa¿ Wileñski) paw. 2,
tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47

Artystyczna Praga w Ratuszu
19 paŸdziernika w Urzêdzie Wojewódzkim w Warszawie odby³o siê otwarcie pokonkursowej wystawy „Artyœci z Mazowsza”,
zorganizowanej przez Fundacjê „Artbarbakan” oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Fundacja „Artbarbakan” ju¿ od 1999
r. promuje twórców z Mazowsza. Wielu z nich zwi¹zanych jest z
prask¹ Galeri¹ N’69 i bra³o udzia³ w plenerach na Z¹bkowskiej.
Na wystawie w sto³ecznym Ratuszu zaprezentowano prace
10 artystów: Joanny B³oñskiej, Paw³a Cabanowskiego, Jakuba
Cwieczkowskiego, Witolda Tomasza Kowalskiego, Dominiki Ma³gowskiej, Jana Nowaka, Józefa Panfila, S³awomira Pyciñskiego, Wieñczys³awa Perzanowskiego i Leszka Sokolla.
Wœród pokazanych kilkudziesiêciu prac przewa¿aj¹ pejza¿e
wykonane technik¹ oleju na p³ótnie. Ale s¹ te¿ pastele, kola¿e,
akryle oraz oryginalne techniki w³asne.
Wystawa po³¹czona by³a z konkursem „Obraz z Mazowsza”.
I nagrodê Mazowieckiego Centrum Kultury przyznano Leszkowi Sokollowi za pracê „Ka¿da chwila-pejza¿ mazowiecki”. Obraz przedstawia szereg okien, a w nich zatrzymane chwile, utrwalone wra¿enia.
II nagrodê zdoby³ Jakub Cwieczkowski za wyró¿niaj¹c¹ siê
piêknym kolorytem pracê pt. „Kamienio³om”.
Specjaln¹ nagrodê, ufundowan¹ przez firmê Gesner, oferuj¹c¹ twórcom artyku³y plastyczne i ramy do obrazów, zdoby³
Wieñczys³aw Perzanowski za dyptyk pt. „Stodo³a”.
Poza wymienionymi pracami na wystawie jest wiele piêknych i ciekawych obrazów, jak choæby dwa niewielkie formatowo pejza¿e Józefa Panfila „Klasztor Franciszkanów w Smardzewicach” oraz „Widok z okna pracowni-pierwszy œnieg”.
Pawe³ Cabanowski zaprezentowa³ widoki z Gór Œwiêtokrzyskich, a Dominika Ma³gowska piêkne kolorystycznie pastele
„Skraj lasu” i „Polna droga”.
Prace mazowieckich i praskich artystów mo¿na ogl¹daæ w
sto³ecznym Ratuszu przy PL. Bankowym 3/5 do 19 listopada od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-17.
Joanna Kiwilszo

Koneser dla miasta
Miasto zamierza kupiæ teren przy ul. Z¹bkowskiej z zabytkow¹ Wytwórni¹ Wódek „Koneser” – powiedzia³ publicznie Kazimierz Marcinkiewicz, pe³ni¹cy funkcjê prezydenta Warszawy.
Œwiadkiem tych s³ów, wypowiedzianych w ubieg³ym tygodniu
przy Praskiej Kapeli Podwórkowej, by³ m.in. Antoni T. D¹browski, prezes Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich. Komisarz nadmieni³, ¿e w³adze stolicy chc¹, przy wspó³udziale praskich stowarzyszeñ, utworzyæ na terenie „Konesera” centrum kulturalne.
Okolicznoœci¹ sprzyjaj¹c¹ tym zamiarom jest uniewa¿nienie przez Ministerstwo Skarbu drugiego przetargu na sprzeda¿ „Konesera” 20 paŸdziernika.
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Jak tu siê nie zakochaæ?
dokoñczenie ze str. 1

Coraz czêœciej mówi siê:
„centrum miasta po stronie
praskiej”, „wschodnie centrum miasta” - co zrobiæ, ¿eby
mieszkañcy naszych dzielnic
poczuli siê pe³noprawnymi
obywatelami Stolicy?
Ale¿ pra¿anie s¹ pe³noprawnymi obywatelami stolicy! I w³aœnie dlatego centrum Warszawy ju¿ wkrótce „przerzucimy”
równie¿ na prawy brzeg Wis³y.
W ostatnich tygodniach poleci³em przyspieszyæ pracê nad
urbanistyczn¹ konstytucj¹ stolicy, czyli „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy”. I uda³o siê! Rada
Warszawy przyjê³a dokument
na paŸdziernikowej sesji. A w
studium - czarno na bia³ym wreszcie zapisane jest stworzenie i rewitalizacja centrum
miasta po stronie praskiej i po³¹czenie z centrum po stronie
zachodniej mostami i komunikacj¹ rzeczn¹. Powstaj¹ce
obecnie plany zagospodarowania przestrzennego bêd¹ musia³y te za³o¿enia uwzglêdniæ.

Czy ma Pan koncepcjê zagospodarowania Stadionu
Dziesiêciolecia?
Mam znacznie wiêcej ni¿
koncepcjê. Zdradzê Czytelnikom, ¿e w³aœnie teraz negocjujê z rz¹dem budowê stadionu
narodowego, a w³aœciwie ca³ego sportowego kompleksu. Na
obecnym obiekcie i terenach do
niego przyleg³ych powstanie
stadion, hala widowiskowosportowa i basen olimpijski.
Oby te negocjacje posz³y
Panu równie owocnie, jak te
brukselskie, ze s³ynnym
Yes, yes, yes!
Czêsto przyje¿d¿a Pan do
naszych dzielnic - jakie rozwi¹zania komunikacyjne
u³atwi¹ codzienne ¿ycie
mieszkañcom?
Urzêdujê w Ratuszu od niedawna, a ju¿ sporo uda³o mi siê
zdzia³aæ. Nakaza³em przyspieszenie prac nad Mostem Pó³nocnym. Podj¹³em decyzjê o
radykalnym przyspieszeniu prac
na Rondzie Starzyñskiego. W
efekcie jedna z estakad bêdzie
gotowa ju¿ w listopadzie, a wiêc

technologie bezpieczeñstwa
www.suskiplus.pl

SPRZEDA¯ ♦ MONTA¯ ♦ SERWIS 24 GODZ.
DRZWI ANTYW£AMANIOWE ♦ OKNA ♦ ZAMKI
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
AUTORYZOWANY PUNKT
HANDLOWO-US£UGOWY
Warszawa ul. Dobra 17

Wyj¹tkowa
odpornoœæ
na w³amania,
certyfikaty Klasy C

tel./fax (022) 826 01 68
kom. 0601 062 773

Dzieñ Miœka
Przyby³o nam nowe œwiêto w kalendarzu. I to nie byle jakie.
30 paŸdziernika bêdziemy obchodziæ Dzieñ Miœka. Kim jest Misiek? Ma cztery ³apy, stoj¹ce lub k³apciate uszy i ogon, ale rzadko
nim macha ze szczêœcia. Bo Misiek jest psem. Bezdomnym
psem. Choæ w³aœciwie ma dach nad g³ow¹. Mieszka w schronisku, tylko trudno to miejsce nazwaæ domem. Zw³aszcza ¿e jest
to najczêœciej przepe³niony po lecie azyl, gdzie brak w³asnego
k¹ta i gdzie nie ma pana ani pani. A Misiek bardzo chcia³by byæ
dla kogoœ kochanym Misiem. Mo¿e bêdzie mia³ tak¹ szansê
dziêki kampanii „Wybierz Miœka”?
Wszystko zaczê³o siê w maju
br sesj¹ zdjêciow¹, na której
bezdomne pieski
towarzyszy³y
gwiazdom filmowym i telewizyjnym. I tak Baron,
Szaruœ i Pere³ka
wyst¹pi³y z Ma³gorzat¹ Braunek, Arturem Barcisiem, Andrzejem Chyr¹, Kasi¹ Cichopek i
Magdalen¹ Cieleck¹. Z fotografii tych powsta³a wystawa prezentowana w warszawskich autobusach i na stacji metra. 30
paŸdziernika bêdzie j¹ mo¿na zobaczyæ w Empiku na Marsza³kowskiej w³aœnie z okazji „Dnia Miœka”. Równie¿ wtedy gotowe
do adopcji pieski przedstawi Katarzyna Dowbor.
Goœciem specjalnym bêdzie Dorota Sumiñska, doktor weterynarii i psycholog zwierzêcy, autorka ksi¹¿ek o psach i kotach.
Dorota Sumiñska prowadzi tak¿e audycje radiowe i telewizyjne
m.in. „Wierzê w zwierzê”. Bêd¹ ciekawe konkursy i koncert zespo³u Polpo Motel.
Zapraszamy na II piêtro do Empiku przy Marsza³kowskiej (Junior)
30 paŸdziernika o godzinie 17. Mo¿e tam poznamy Miœka, który nas
pokocha i ju¿ na zawsze zostanie naszym Misiem. Ludmi³a Milc
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ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej
pawilon nr 8

kilka miesiêcy przed terminem.
Skoro mowa o estakadach - ju¿
jest oddany kolejny fragment
Trasy Siekierkowskiej. Jak Pan
wie, urzêdniczka odpowiedzialna za niepotrzebne opóŸnienie
zosta³a surowo ukarana. I jestem tutaj konsekwentny - w
sprawach wa¿nych dla mieszkañców nie bêdzie pob³a¿ania.

I bardzo dobrze. A propos
ulic - przyznam, ¿e przyjemnie jeŸdzi siê po nowej nawierzchni ul. Grochowskiej,
Zamoyskiego i Targowej...
...a remont Al. Zielenieckiej
przebiega sprawniej i nied³ugo siê
zakoñczy. Ale najwa¿niejsze jest
metro na Pragê. Bardzo szybko,
z u¿yciem najnowszych techno-

logii, wybudujemy II liniê ze Œródmieœcia do Dworca Wileñskiego
i dalej, na Goc³aw i Bródno. Za³o¿y³em siê w tej sprawie z „Super Expressem”, a nie mam zwyczaju przegrywaæ zak³adów.
Czy s³owa popularnej piosenki „Kaziu, Kaziu, Kaziu zakochaj siê” mo¿na po³¹czyæ
z has³em promuj¹cym stolicê
- „Zakochaj siê w Warszawie”?
Oczywiœcie - uwielbiam Warszawê! Tym mocniej, ¿e mieszkam tutaj z przerwami ju¿ od
13 lat, a na sta³e - od 1997 roku.
To wspania³e i dumne miasto,
maj¹ce niesamowity potencja³.
To miasto ludzi niezwykle dynamicznych, przedsiêbiorczych, doskonale wykszta³conych, tak¿e tych z ca³ej Polski,
którzy szukaj¹ tu swojej szansy. A jednoczeœnie to wielka
tradycja, pieczo³owicie pielêgnowana przez rodowitych
warszawiaków, którzy maj¹ si³ê
i niez³omnoœæ w swoich charakterach. Rzadko które miasto w
Europie mo¿e siê poszczyciæ
takim wspania³ym kapita³em. I
jak tu siê nie zakochaæ?
Rozmawia³ Adam Rosiñski

Jestem z Pragi
dokoñczenie ze str. 1

Konieczna jest tak¿e budowa
Trasy Olszynki Grochowskiej
na przed³u¿eniu Trasy Siekierkowskiej. Trzeba te¿ wybraæ jeden z wariantów domkniêcia „ma³ej obwodnicy” ale tak by nie naruszyæ ¿ywotnych interesów okolicznych
mieszkañców.
- Czy widzi Pani mo¿liwoœæ doprowadzenia do wykorzystania infrastruktury
PKP w po³¹czeniu z transportem miejskim?
Oczywiœcie, mamy w Warszawie bardzo dobr¹ sieæ linii
kolejowych które musimy wykorzystaæ jako bardzo skuteczny œrodek transportu. Mowa tu
m.in. o linii wawerskiej, bia³o³êckiej czy tej do Rembertowa.
Docelowo zamierzamy utworzyæ system Szybkiej Kolei
Miejskiej który oplecie ca³¹
Warszawê ³¹cz¹c czystoœæ,
bezpieczeñstwo i czêstoœæ
kursowania metra z rozleg³¹

sieci¹ linii kolejowych. Chcemy
by mieszkañcy dzielnic „wianuszka” mogli szybko i wygodnie dojechaæ do centrum kolej¹. W moim programie kwestia integracji SKM, WKD i
Kolei Mazowieckich jest bardzo dok³adnie opisana. Zaprezentowa³am systemowy projekt integracji ca³ej komunikacji szynowej i traktujê go jako
absolutny priorytet.
- Jak zamierza Pani przyspieszyæ budowê kolejnych
mostów, a w szczególnoœci
po³udniowego i pó³nocnego?
Jak wiadomo budowa opóŸnia siê nie z powodu braku pieniêdzy, lecz z uwagi na b³êdy
urzêdników. Konieczne s¹
wiêc reformy samego aparatu
urzêdniczego, m.in. poprzez
motywacyjny system wynagradzania zale¿ny od jakoœci pracy. Przetargi musz¹ byæ przygotowane perfekcyjnie. Kuleje
te¿ wykup gruntów pod trasy

dojazdowe. Przecie¿ lokalizacja mostów znana jest wiele lat
naprzód. Dlaczego wykup zaczyna siê tak póŸno i potem
blokuje ca³¹ budowê?
- Pani Profesor, Warszawa, a praska czêœæ miasta w
szczególnoœci, odwrócona
jest ty³em do Wis³y. To ewenement na skalê œwiatow¹.
Czy ma Pani wizjê, jak to
zmieniæ?
- Prawy brzeg Wis³y to przyrodniczy i krajobrazowy unikat.
Niestety jego potencja³ jest
ca³kowicie niewykorzystywany. M.in. po to wielkim nak³adem œrodków d¹¿ymy do
oczyszczenia Wis³y by mog³a
ona s³u¿yæ warszawiakom jako
miejsce rekreacji. Nie potrzeba do tego bardzo du¿o pieniêdzy, tylko pomys³u i zapa³u. Jest tam miejsce na pla¿e,
korty tenisowe, œcie¿ki rowerowe, kawiarenki, przystanie
dla ³odzi. S³owem, kiedy tylko
pozwala na to pogoda Wis³a
powinna byæ jednym z ulubionych miejsc wypoczynku dla
mieszkañców stolicy. Tak jak to
mia³o miejsce przed wojn¹.

- Mieszkañców Bia³o³êki
niezwykle bulwersuje koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni „Czajka” wraz z budow¹ tam spalarni odpadów poœciekowych. Obecnie rz¹dz¹cy
Warszaw¹ traktuj¹ ten temat
jako zamkniêty, gdy¿ zosta³a przyznana na ten cel dotacja Unii w wysokoœci 1 miliarda. Jaki jest Pani stosunek do tej sprawy?
- Przede wszystkim uwa¿am, ¿e œrodki z Unii Europejskiej nie mog¹ wymuszaæ inwestycji szkodliwych dla
mieszkañców. Wed³ug mojej
wiedzy na dziœ, uwa¿am, ¿e
trzeba modernizowaæ i rozbudowywaæ oczyszczalniê, nie
jestem natomiast przekonana
do budowy spalarni. Mam zbyt
ma³¹ wiedzê na ten temat.
Trzeba to ustaliæ ze specjalistami, mo¿e obejrzeæ takie inwestycje za granic¹. W ka¿dej
sytuacji miasto musi siê zobowi¹zaæ do budowy kanalizacji
w Bia³o³êce. I zrealizowaæ to.
- Jaki ma Pani pomys³ na
poprawê poczucia bezpie-
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czeñstwa naszych mieszkañców?
Mamy bardzo dobry program poprawy bezpieczeñstwa w mieœcie. Jego g³ówne za³o¿enia to utworzenie
Centrum Koordynacji Ratunkowej, rozbudowa sieci monitoringu, œcis³a wspó³praca
Policji i Stra¿y Miejskiej a tak¿e wspó³praca z mieszkañca-
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mi w zwalczaniu drobnej, lokalnej przestêpczoœci.
Proponujemy sprawdzone i
skuteczne rozwi¹zania. Wiêcej
na ten temat oraz kwestie poruszone w poprzednich pytaniach mo¿na znaleŸæ w naszym programie wyborczym
umieszczonym na stronie internetowej www.gronkiewicz.pl.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

Kim jestem?
Kiedy trafi³em do bia³o³êckiego samorz¹du pojawi³y siê pog³oski o przygotowywanej modernizacji bêd¹cej sol¹ w oku mieszkañców Bia³o³êki oczyszczalni
œcieków „CZAJKI”. Wówczas to
mia³em okazjê pierwszy raz zetkn¹æ siê z problematyk¹ spalania odpadów, kontrowersjami
przy budowie takich zak³adów,
opiniami krêgów ekologicznych.
Wówczas nigdy przez myœl by mi
nie przysz³o, ¿e kiedyœ bêdê musia³ sam zmierzyæ siê z t¹ problematyk¹. W 1998 roku w³adze miasta zaproponowa³y mi wspó³pracê w charakterze doradcy zarz¹du miasta w kwestii budowy warszawskiej spalarni œmieci. O pikietach i referendach czyta³em w
prasie, lecz wszystko dotychczas
by³o jakby w tle. I nagle znalaz³em
siê w œrodku wydarzeñ, które
zmieni³y ca³e moje dotychczasowe ¿ycie.
Brak przepisów z zakresu
Prawa Œrodowiskowego, gospodarki odpadami, brak regulacji prawnych, normuj¹cych
funkcjonowanie spalarni, brak
polskich doœwiadczeñ przy budowie podobnych zak³adów
tworzy³ barierê czasami wydaj¹c¹ siê nie do pokonania. Stawa³em siê ofiar¹ swojej nowej
pasji. Zacz¹³em odkrywaæ tajniki praktycznej eksploatacji
spalarni odpadów i polemizowaæ z niepochlebnymi i z³oœliwymi komentarzami mediów.
Dosta³em tak¹ szko³ê, jakiej nigdy nie doœwiadczyli specjaliœci z Europy Zachodniej. W
zmaganiach z oporem materii
zwyciê¿y³em. Zorganizowa³em
i uruchomi³em unikalny w Europie zak³ad, znalaz³em wysokokwalifikowanych pracowników. ¯eby jednak mo¿na by³o
normalnie dzia³aæ, trzeba by³o
wylaæ jeszcze wiele potu, by
zmodernizowaæ krn¹brne urz¹dzenia, wyeliminowaæ przestoje, okie³znaæ rumaka i zmusiæ
go do pracy na parametrach
zbli¿onych do innych spalarni.
Gdy spo³eczne emocje z
czasem opad³y, przysz³o mi
broniæ ZUSOK-u przed fantastycznymi wizjami niektórych
nowych decydentów. Za to te¿
musia³em zap³aciæ olbrzymi¹
cenê. Zak³adu jednak nie za-

mkniêto. Wiêcej - rysuj¹ siê
przed nim zupe³nie nowe perspektywy, co daje mi olbrzymi¹
satysfakcjê. Mogê powiedzieæ,
¿e sta³em siê pionierem przekszta³cania termicznego odpadów komunalnych w Polsce.
Moje doœwiadczenia z ZUSOK
ka¿¹ mi z pewnej perspektywy
spogl¹daæ na problematykê
unieszkodliwiania odpadów,
system gospodarki odpadami.
Dostrzegam koniecznoœæ i
rolê prowadzenia szerokich
konsultacji spo³ecznych w procesie przygotowania inwestycji
o du¿ym oddzia³ywaniu dla œrodowiska, funkcje tzw. umów
spo³ecznych, daj¹cych szansê
na szybk¹ realizacjê kontrowersyjnych instalacji. Warszawa
potrzebuje systemowej segregacji odpadów i nowoczesnych
metod unieszkodliwiania. Jednak nie staæ nas na kosztowne
eksperymenty, ponoszenie du¿ego ryzyka inwestycyjnego i
eksploatacyjnego. Powinniœmy
korzystaæ z nowoczesnych,
sprawdzonych eksploatacyjnie
technologii, w pe³ni bezpiecznych ekologicznie. O wyborze
techniki nie powinny decydowaæ kaprysy i lobbing, lecz doœwiadczenie specjalistów i g³êboka rozwaga decydentów.
Maj¹c na wzglêdzie doœwiadczenia zawodowe, dostrzegam rolê ochrony œrodowiska w kszta³towaniu naszego otoczenia oraz koniecznoœæ
uwzglêdniania przy realizacji
przedsiêwziêæ inwestycyjnych
interesu mieszkañców.
Jacek Kaznowski
Platforma Obywatelska
Okrêg nr 2, Miejsce 1
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Nie takie straszne spalanie
Z ka¿d¹ form¹ dzia³alnoœci
cz³owieka zwi¹zany jest jakiœ
efekt uboczny. Ka¿dy proces
jest Ÿród³em mniej lub bardziej
k³opotliwej pozosta³oœci zwanej
odpadem. Czasem, celem pozbycia siê niektórych odpadów,
trzeba siêgaæ po technologie
umo¿liwiaj¹ce zmniejszenie
objêtoœci zbêdnych materia³ów,
ich zobojêtnienie pod k¹tem
oddzia³ywania na œrodowisko,
czy przemianê umo¿liwiaj¹c¹
inny sposób wykorzystania. Od
czasu, gdy cz³owiek nauczy³
siê korzystaæ z ognia, spalanie
sta³o siê najprostsz¹ form¹ pozbywania siê zbêdnych pozosta³oœci. Ponadto ogieñ dawa³
ciep³o i by³ Ÿród³em œwiat³a.
Oczywiœcie, do momentu,
kiedy coœ by³o niewidoczne, nie
stanowi³o poznanego zagro¿enia. Z czasem dostrzegliœmy
ró¿nego rodzaju substancje,
zanieczyszczenia zagra¿aj¹ce
naszej egzystencji- podjêliœmy
próby ich usuwania i zapobiegania ich powstawaniu oraz
oddzia³ywaniu na nasze œrodowisko. To, czego nie potrafiliœmy dostrzec, choæ szkodliwe,
nie wywo³ywa³o takiej reakcji,
jak próby wprowadzenia do
otoczenia jakiejœ nieznanej, dla
wiêkszoœci wrêcz tajemniczej,
lecz widocznej go³ym okiem
zmiany. St¹d - byæ mo¿e - przyzwolenie na funkcjonuj¹ce
sk³adowiska odpadów i niedostrzeganie potencjalnego zagro¿enia. Wszelkie analizy wykaza³y, ¿e sk³adowanie jest
najbardziej szkodliw¹ metod¹
pozbywania siê odpadów. Dlatego Unia z tak¹ determinacj¹
wprowadza ograniczenia stosowania tej metody - nie dla
kaprysu, lecz z punktu widzenia problemu zanieczyszczenia. Nie doœæ, ¿e kurczy siê drastycznie przestrzeñ do sk³adowania zbêdnych materia³ów, ¿e
faktycznie sk³adowanie jest
przerzucaniem ciê¿aru odpowiedzialnoœci za œrodowisko na
barki nastêpnych pokoleñ, to
jeszcze z perspektywy efektu
cieplarnianego i jego wp³ywu
na zmiany klimatyczne i stan
górnych warstw atmosfery
ziemskiej, sk³adowanie odpadów czynnych biologicznie jest
znacz¹co gorsze ni¿ poddawanie tych odpadów procesom
przekszta³cania termicznego
przy zachowaniu wszelkich wymaganych zabezpieczeñ.
Dioksyny towarzysz¹ cz³owiekowi od zarania dziejów. Jednak
do niedawna nie zwracaliœmy na
nie uwagi. Dziœ mamy ostre normy emisyjne gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo ekologiczne i zmuszaj¹ce potencjalnych inwestorów do budowy odpowiednich
instalacji oczyszczaj¹cych produkty procesu spalania. Te rygorystyczne przepisy powoduj¹, ¿e
procesy spalania odpadów w
spalarniach s¹ w pe³ni bezpieczne, a iloœæ zanieczyszczeñ pochodz¹cych z przetwarzania odpadów jest bez porównania ni¿sza ni¿ w innych zak³adach
przemys³owych. Obrazowo ukazuj¹c problem, mo¿na by porównaæ zanieczyszczenia z rury wydechowej samochodu ciê¿arowego pokonuj¹cego dystans 10
km, z tymi z komina spalarni po
spaleniu odpadów wytworzoDrzwi 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 022 679-23-41
0600-925-147

nych w ci¹gu miesi¹ca przez
jednego, przeciêtnego mieszkañca Warszawy.
Powróæmy wiêc do tak lubianych sk³adowisk œmieci. Ostatnia nowelizacja przepisów odnoœnie kryteriów sk³adowania
odpadów wymusza teoretycznie ich segregacjê. Odpady
wêdruj¹ce na sk³adowiska nie
mog¹ charakteryzowaæ siê
walorami paliwowymi, bowiem
palne frakcje powinny stanowiæ podstawê odzysku energii.
Wielkoœæ odzysku energii z
odpadów ma stanowiæ zgodnie
z planami UE jedno z kryteriów
zaliczenia energii ze spalarni
odpadów jako promowanej na
rynku energii odnawialnej.
Jak bêdzie w rzeczywistoœci, czas poka¿e. Pozosta³e
odpady tak wytrwale odk³adane na ha³dy nie s¹ jednak obojêtne. Niektóre materia³y ulegaj¹ w wyniku oddzia³ywania
czynników biologicznych rozk³adowi. Efektem przemian
jest emisja gazowa oraz wyp³ukiwanie przez opady czêsto
toksycznych substancji. Dlatego wprowadzono ca³y szereg
wymagañ technicznych dla
sk³adowisk odpadów, maj¹cych na celu maksymalizacjê
zabezpieczenia przed ska¿eniem wód podskórnych. Z atmosfer¹ jest jednak gorzej.
Zgubny i odczuwalny coraz
bardziej efekt emisji dwutlenku
wêgla i innych gazowych zwi¹zków, powoduj¹cych tzw. efekt
cieplarniany spowodowa³ wprowadzenie miêdzynarodowymi
umowami wielu ograniczeñ, a
nawet limitów emisji CO2 . Choæ
w g³ównej mierze ograniczenia
odnosz¹ siê do zak³adów przemys³owych, to przyjrzyjmy siê
temu problemowi w odniesieniu

do sk³adowiska odpadów komunalnych na tle spalarni.
Efektem spalania odpadów
jest g³ównie dwutlenek wêgla,
zaœ fermentacji odpadów na
sk³adowiskach biogaz (55%
metanu i 45% dwutlenku wêgla). Gazy te maj¹ wp³yw na
tzw. efekt cieplarniany. Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e oddzia³ywanie metanu jest 60-krotnie
wiêksze ni¿ CO2 w okresie 50
lat. Za³ó¿my wiêc, ¿e podczas
spalania z jednostki wêgla uzyskuje siê jednostkê dwutlenku
wêgla. Wówczas fermentacja
sk³adowiskowa odpadów przy
prowadzonym odzysku biogazu bêdzie Ÿród³em 2,8 razy
wiêkszej iloœci dwutlenku wêgla, a bez odzysku biogazu 5,2
razy wiêkszej iloœci dwutlenku
wêgla. Jak widaæ z powy¿szej
analizy, wbrew ogólnie przyjêtym przekonaniom spalanie
odpadów ogranicza efekt cieplarniany w porównaniu do fermentacji odpadów na sk³adowiskach. Ponadto produkcja
energii elektrycznej, zwi¹zana
ze spalaniem odpadów, poprawia ogólny bilans energetyczny, zmniejszaj¹c zu¿ycie kopalnych paliw.

QUALITY
kursy jêzyków obcych
Bia³o³êka Dworska
ul. Zio³owa 40 lok. 6
ul. Œwiderska 37

022 614-36-93
0506-175-451
0606-528-738
www.qualityschool.pl
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Instytucja finansowa poszukuje kandydatów na stanowisko:
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w Warszawie
Oferujemy: - pracê na umowê zlecenie,
- motywacyjny system wynagrodzeñ.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
tel. (022) 698 68 08 w godz.9-17, 697 08 08 20

Jednak ze wzglêdu na koszty realizacji spalarni, metoda ta
powinna byæ stosowana w systemach generuj¹cych du¿e iloœci odpadów, o stosunkowo
du¿ej iloœci zanieczyszczeñ,
gdzie ograniczone jest stosowanie metod biologicznych
oraz recyklingu materia³owego
(zw³aszcza w du¿ych aglomeracjach miejskich). W tym wypadku zastosowanie bezpiecznego ekologicznie spalania
wyselekcjonowanych materia³ów, posiadaj¹cych walory paliwa i umo¿liwiaj¹cych odzysk
du¿ej iloœci energii pod ró¿nymi postaciami, jest optymalne
dla gospodarki odpadami.
Analiza ekonomiczna wskazuje ponadto, ¿e takie przedsiêwziêcie w warunkach polskich
mo¿e byæ rentowne. Dodatkowo zmniejsza ono iloœæ surowych odpadów sk³adowanych
na sk³adowiskach, ogranicza
emisje do atmosfery - zmniejsza efekt cieplarniany w odniesieniu do sk³adowisk odpadów.
Taka jest ca³a prawda o nowoczesnych metodach termicznych przetwarzania odpadów wg BAT, czyli najlepszej
dostêpnej techniki
Jacek Kaznowski
Platforma Obywatelska
www.jacekkaznowski.pl

Cudze chwalicie,
swego nie znacie...

Po powrocie z woja¿y wakacyjnych, pora zaj¹æ siê normalnymi obowi¹zkami domowymi. Wreszcie wybraliœmy siê
na rajd po sklepach, celem zakupu mebli. Trafiliœmy do Sklepu Meblowego START, na Bia³o³êce - ul Modliñska 190.
Po obejrzeniu oferty sklepu, do ma³ych mieszkañ w bloku,
zamurowa³o nas. Bardzo po- jak i do willi o wielkim metra¿u.
dobne meble widzieliœmy w saNajbardziej wszechstronlonach meblowych za granic¹. nym systemem mebli, jest
Tam siê nam niezwykle podo- „BRIGHTON”. W sk³ad tego
ba³y i nawet mówiliœmy sobie, systemu - wchodz¹: Zestaw
ach ¿eby tak u nas w Warsza- sto³owy, z kredensem, bufewie mo¿na by³o kupiæ takie tem, naro¿nikiem, kilka rodzameble za rozs¹dn¹ cenê. Tym- jów videoszafek, komód, stoliczasem okaza³o siê, ¿e mo¿na ków i ró¿nych sto³ów w zale¿i nawet ceny s¹ znacznie ni¿- noœci od wielkoœci pokoju, najsze nim nam siê wydawa³o.
wiêkszy z nich - rozk³ada siê
Sklep Meblowy „START” - do d³ugoœci 4,20m. Zestaw
w swojej podstawowej ofercie sypialny - z ³o¿em dwu i jedposiada meble z Piotrkowskiej noosobowym, szafki nocne,
Fabryki Mebli. Fabryki, która toaletka, lustro, szafy dwu i trzy
od ponad 60-ciu lat zaopatruje drzwiowe. Zestaw gabinetowy
w swoje wyroby kilkanaœcie kra- z kilkoma rodzajami biurek, bijów œwiata i wiele renomowa- blioteki w¹skie i szerokie do
dowolnego zestawiania nych firm i instytucji w Polsce.
Meble te wykonane s¹ na oszklone, otwarte, b¹dŸ zabazie drewna litego i natural- mkniête drzwiami pe³nymi,
nych oklein, g³ównie klonu i oraz biblioteki naro¿ne - do
buku. Wybarwione s¹ w wielu zakrêcania zestawem. Najkolorach, ciep³ych, spokojnych wiêksze wra¿enie robi¹ w tym
i zawsze modnych. Takie me- zestawie naro¿niki, które dziêble nigdy siê nie znudz¹ i za- ki swym pó³okr¹g³ym drzwiom
wsze bêd¹ ozdob¹ naszego w ramie drewnianej - daj¹ niemieszkania. Ponadto s¹ funk- zwyk³y efekt.
S¹ jeszcze systemy „EMIL”
cjonalne, nadaj¹ siê zarówno
- sto³owy i sypialny, w dwóch
kolorach: koniakowym i orzechowym, o bardzo ciekawym klasycznym wzornictwie.
Wszystkie meble z tego systemu, wykoñczone s¹ równie¿ z
ty³u, wiêc mog¹ przedzielaæ
pokój, lub staæ odsuniête od
ul. Kondratowicza 23
œciany. Zestaw sto³owy „BOLTON” nawi¹zuj¹cy stylem do
mebli z lat miêdzywojennych.
Zestaw gabinetowy „MILTON”,
oraz „OXFORD” o wszechstronnym zastosowaniu, nadaj¹ce siê do maleñkich pokoi do
pracy, oraz ogromnych - reprezentacyjnych gabinetów. Meble
te Maj¹ wysokoœæ 2,11m, a z
nadstawkami - nawet 2,51m.
Dla dziecka niezwykle wa¿ny jest moment wykrycia wady
Od niedawna, na rynku znawzroku. Wczesne rozpoznanie wady daje mo¿liwoœæ usuniêlaz³y siê nowe propozycje Facia jej, a okulary spe³niaj¹ rolê lecznicz¹. Maluch ma wiêksz¹
bryki np. Zestaw „ANDALUszansê na wyleczenie oczu, nawet ca³kowite! Dla starszego
ZJA”, który by³ sensacj¹ na
okulary bêd¹ pe³niæ rolê jedynie koryguj¹c¹ i stan¹ siê koostatnich Targach Poznañnieczn¹ protez¹ do koñca ¿ycia.
skich, czy zestaw „HARRY” w
Badania prowadzone w szkole potrafi¹ uœpiæ czujnoœæ rodziciekawym wybarwieniu kaszców. Tak¿e dzieci dwuletnich czy czteroletnich (bo takie podtanowym. Szczególnie o tym
dawane s¹ pierwszym bilansom) nie mo¿na zbadaæ metod¹
ostatnim, mo¿na wiele opowieorientacyjn¹, a dla szeœciolatków przygotowuj¹cych siê do
dzieæ. Jest to zestaw sto³owy i
szko³y to ostatni moment na leczenie oczu. Rodzice nie posypialny dla m³odych duchem
winni zatem poprzestaæ na ogólnym przegl¹dzie stanu zdroludzi, zarówno do maleñkich
wia dziecka. Warto, choæby profilaktycznie i dla w³asnego spopokoików w bloku, jak te¿ do
koju, udaæ siê z dzieckiem do wykwalifikowanego okulisty,
salonów w willi. Stylistyk¹ naktóry sprawdzi malcowi wzrok.
wi¹zuje do lat 60-tych, ubieg³eSkuteczne badanie wzroku, prowadzone przez doœwiadczogo wieku. Szczególnie upodonych lekarzy, z zastosowaniem specjalistycznego sprzêtu, pobali go sobie Francuzi i wiêkzwala na wykrycie wady oraz rzetelne okreœlenie jej wielkoszoœæ produkcji, kierowana
œci nawet u m³odego cz³owieka. W Centrum Optyki Okularojest na ten rynek.
wej „Optokan” mamy wieloletnie doœwiadczenie w pracy z
Wszystkie te meble mo¿na
dzieæmi. Badania zarówno komputerowe, jak i optyczne, przeobejrzeæ i kupiæ w Sklepie Meprowadzaj¹ lekarze okuliœci. Pomiar wady wzroku wykonyblowym „START” w Warszawany jest przy oku „normalnym” oraz po wpuszczeniu kropli
wie ul. Modliñska 190. W skle(tego samego dnia, gdy¿ krople dzia³aj¹ od razu i zaburzaj¹
pie tym, jest oczywiœcie wiele
widzenie na krótko - ok. 4 godzin). Przy takim postêpowaniu
innych mebli, s¹ kanapy, foterodzice i my mamy pewnoœæ, ¿e oczy s¹ dobrze zbadane, a
le, ³ó¿ka w znakomitych ceewentualne wady na pewno zostan¹ wykryte.
nach, ale dziœ chcia³bym specjalnie zwróciæ uwagê PañJeœli lekarz stwierdzi wadê wzroku i zapisze szk³a korekcyjstwa, na niezwyk³e meble z
ne, dobierzemy dla dziecka odpowiednie soczewki oraz faPiotrkowskiej Fabryki Mebli,
chowo poradzimy przy wyborze opraw. Okulary wykonane
która jest œwietnie znana w wiebêd¹ w ci¹gu pó³ godziny.
lu krajach œwiata, a i w Polsce
ceniona przez tych, którzy lubi¹
ZAPRASZAMY do CENTRUM
eleganckie, funkcjonalne i wysmakowane wnêtrza.
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o...

rzetelnym badaniu wzroku u dzieci
Nie³atwo jest rodzicom wykryæ wadê wzroku u dziecka. Nie
maj¹c specjalistycznego sprzêtu mo¿na oprzeæ siê jedynie
na swoich obserwacjach i znajomoœci dziecka. Istniej¹ jednak zauwa¿alne symptomy, które mog¹ œwiadczyæ o wadzie
wzroku. Jeœli zatem zaobserwujecie, ¿e wasze dziecko:
* zbyt blisko siada przed telewizorem,
* mru¿y oczy podczas patrzenia,
* przekrzywia g³owê przy ogl¹daniu lub czytaniu,
* ma czêste bóle g³owy bez konkretnych powodów,
* mia³o k³opoty z czytaniem lub inne niepowodzenia zwi¹zane z nauk¹,
* spêdza du¿o czasu przy komputerze, a oczy nie s¹ zabezpieczone specjalnymi szk³ami z filtrem UV (tzw. blueblockerami)
powinniœcie zg³osiæ siê z dzieckiem do lekarza okulisty na
specjalistyczne badanie wzroku.
Pomyœlicie mo¿e, ¿e przecie¿ wasze dziecko by³o ju¿ badane w przychodni czy szkole, a sprawdzenie oczu wypad³o
pomyœlnie. Jednak¿e wada wzroku u dziecka jest trudna do
wykrycia podczas badania orientacyjnego, a takim jest badanie na tzw. bilansie zdrowia.
W odró¿nieniu od oka cz³owieka doros³ego, oko dzieciêce
posiada dar przystosowywania siê do niekorzystnych warunków. Dziecko podczas bilansu, kiedy musi zas³oniæ jedno oko,
a drugim odczytaæ litery czy inne znaczki na oddalonej od
niego tablicy, potrafi na ten krótki moment bezwiednie przystosowaæ oko. Wskazywane znaki bêd¹ wiêc prawid³owo odczytane, choæ za chwilê dziecko nie bêdzie ich ju¿ dobrze
widzia³o. Trzeba podkreœliæ, ¿e badanie bez u¿ycia specjalistycznych przyrz¹dów, z zastosowaniem jedynie tablicy znaków, umo¿liwia wykrycie wad w oko³o 40%. Nie mo¿na rozpoznaæ mniejszych wad ze wzglêdu na bardzo du¿¹ zdolnoœæ akomodacji oka dzieciêcego. Tego typu badanie daje
niewielkie szanse wykrycia astygmatyzmu, czêstego powodu niepowodzeñ szkolnych. Dziecko bowiem samo uczy siê
kompensowaæ tê wadê. Aby wyraŸnie widzieæ, stosuje ró¿ne
„sztuczki” - przekrzywia g³owê, mru¿y oczy, itp.

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Sklep Meblowy
„START”

Warszawa ul. Modliñska 190
Tel. 0-22 510-36-66
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA Nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-825
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski, rosyjski - grupy, indywidualnie 0606-744-724
ANGIELSKI tanio, fachowo,
ka¿dy zakres 0601-362-561
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepetycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
MATEMATYKA - ka¿dy poziom 0669-367-550
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI - ka¿dy poziom
0669-367-550
NIEMIECKI nauczycielka 022
676-75-40
ZDROWIE I URODA
CHIRURG - wizyty domowe,
esperal 022 329-67-94,
0608-514-789
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), dermatoskopia, badanie znamion barwnikowych,
profilaktyczne badanie znamion, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
ODCHUDZANIE - produkty
Herbalife, tel. 0601-315-315
US£UGI
0501-758-873 pranie dywanów, tapicerki
ANTENY R/TV/SAT, instalacje tel. 0509-610-850
BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PORADY prawne, pozwy,
wnioski i inne pisma procesowe 0508-267-010
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
PSA-FRYZ - strzy¿enie
psów, konkurencyjne
ceny, ewentualny dojazd,
tel. 022 716-25-62
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
TEKSANA profesjonalna
pracownia poprawek krawieckich Œwiatowida 49 paw. 33
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.
¯UKIEM , piach, ¿wir
0505-034-387
GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178
WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654
MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
25 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny.
Wstêp: 8 z³.
29 paŸdziernika (niedziela) godz. 16 - „Gwa³tu, co siê dzieje” Aleksander Fredro -spektakl Teatru Polskiegow Wilnie.
Wstêp wolny.
31 paŸdziernika (wtorek) godz. 17 - Warsztaty recytatorskie
dla doros³ych. Prowadzi Barbara Kobrzyñska (aktorka). Praca
nad tekstem mówionym i poprawnoœci¹ mówienia w jêzyku
ojczystym. Wstêp wolny.
4 listopada (sobota) godz. 12-14 - „Baœnie i legendy polskie”.
Warsztaty plastyczne oraz tañce polskie inspirowane muzyk¹
i postaciami z baœni „O królu Kraku, smoku i dzielnym Szewczyku Skubie” Aleksandra Ormana. Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat. Prowadzi Dorota Koch i Zbigniew Darda. Zajêcia
bezp³atne.
5 listopada (niedziela) godz. 12 - „Warsztaty Rytmu”
Wojciech Morawski – aktywny muzyk i pasjonat gry na perkusji zdradzi tajniki pracy z tym instrumentem, ca³e zaplecze
mentalne i przygotowanie cia³a. Nie wa¿ny jest tu wiek, a wra¿liwoœæ na muzykê. Warsztaty bezp³atne.
7 listopada (wtorek) godz. 17 - „Polska to równie¿ ja” – wieczór poetycki z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. Program poetycki
w wykonaniu poetów z grupy „Poetyckie rymowanie”. Wstêp
wolny. Klimatyzowana sala teatralna i kawiarenka.

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KUPIÊ
KSI¥¯KI skupujê 0501-285-268
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie szczeniêta sprzedam, hodowla tel. 0606-344-485
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
POSZUKUJÊ pokoju do wynajêcia za niewygórowan¹ op³at¹
dla dwojga oferuj¹c pomoc
0661-496-488
WYNAJMÊ magazyn 40m 2
(500 z³) 022 614-49-65
ZAMIENIÊ mieszkanie M-4
spó³dzielcze-lokatorskie na
Bródnie na 2 oddzielne (M-3
i M-2) telefon: 022 675-57-31
DAM PRACÊ
ASYSTENTKA do gabinetu
stomatologicznego Warszawa - Tarchomin 0889-935-657

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

Kocie kamienie
Rodzaj pokarmu ma wyraŸny wp³yw na zdrowie kota.
Pewne pokarmy podawane w
nadmiarze, ze wzglêdu na
swój sk³ad, bêd¹ predysponowa³y do wyst¹pienia pewnych
chorób. I tak wszystkie produkty o wysokiej zawartoœci fosforu bêd¹ sprzyja³y powstawaniu piasku i kamieni w drogach
moczowych. Gotowe po¿ywienie w postaci puszek i saszetek w pe³ni realizuje to kryterium. Podobnie jest z podrobami. ¯o³¹dki, œledziony, w¹troby, nerki i serca w porównaniu
do czystego miêsa zawieraj¹
wyraŸnie wy¿sze stê¿enie fosforu w swoim sk³adzie.
Je¿eli wyobraziæ sobie sytuacjê, w której kot dostaje regularnie puszki czy saszetki i
prosi o dodatkowe jedzenie, to
smaczne i tanie podroby s¹
pozornie idealnym uzupe³nieniem tej diety. Doœæ szybko
dochodzi do stanu, w którym
zwi¹zki fosforowe przestaj¹
byæ usuwane drog¹ jelitow¹.

sponsor;
m.st. Warszawa

Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji
ul. Œwiatowida 18
28 paŸdziernika godz. 11 i 12
Brzechwa Dzieciom
4 listopada godz. 11 i 12
Baœnie i Legendy Polskie
Rezerwacja tel. 811-60-14
www.studioanimacji.pl

PCK dzieciom
Œwiatowy dzieñ Walki z G³odem zosta³ ustanowiony w 1947
roku przez Organizacjê ds.
Wy¿ywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
(FAO). W tym dniu nie tylko mówimy o problemach g³odu, niedo¿ywienia i ubóstwa, ale tak¿e niesiemy wymiern¹ pomoc
potrzebuj¹cym. Czerwonokrzyska „Kampania walki z g³odem”
prowadzona jest od lat.
W tym roku zarz¹d rejonowy Polskiego Czerwonego
Krzy¿a Warszawa Praga, z zebranych pieniêdzy i pozyskanych artyku³ów spo¿ywczych
zorganizowa³ wœród dzieci akcjê wspomagaj¹c¹. Napoje,
s³odycze i inne artyku³y przekazano do szko³y przysposabiaj¹cej do zawodu przy ul.

Namys³owskiej 10, dla dzieci
niepe³nosprawnych intelektualnie, umys³owo i ruchowo
oraz do Ogniska Wychowawczego „Praga”. Ogó³em, pomoc¹ objêto 100 dzieci. Ich
uœmiech i okazana radoœæ by³a
najpiêkniejsza i najszczersza.
Jan Kisiel

DK „Zacisze”, ul. Blokowa 1, zaprasza 29 paŸdziernika o godz. 16 na przedstawienie Teatru Polskiego w Wilnie „Gwa³tu, co siê dzieje” Aleksandra Fredro. Wstêp wolny.
Premiera spektaklu odby³a siê 15 paŸdziernika 2005 r. w Domu Kultury Polskiej w
Wilnie. Dorobek twórczy Teatru to 45 spektakli premierowych, g³ównie z repertuaru
polskiego: klasyka i utwory wspó³czesne, komedie, groteski, dramaty, misterium i
bajki dla dzieci. Serdecznie zapraszamy.
Oœrodek Hospicjum Domowe w Warszawie co miesi¹c, w pierwsze czwartki miesi¹ca, zaprasza rodziny zmar³ych pacjentów na msze œw w koœciele
przy ul. Wileñskiej oraz na spotkania po Mszy œw. w salce parafialnej.
Tradycyjne w oktawie Wszystkich Œwiêtych spotkanie w koœciele Matki
Bo¿ej z Lourdes przy ul. Wileñskiej 69 (przy ul. Szwedzkiej) jest bardziej
uroczyste. Przygotowywany jest specjalny wystrój koœcio³a. Rodziny, które
chc¹, przekazuj¹ wczeœniej zdjêcia swoich zmar³ych (naszych podopiecznych),
które s¹ skanowane i prezentowane w czasie koncertu i Wypominek.
W tym roku Msza œw. wypada w Dzieñ Zaduszny 2 listopada: godz. 17 - jest koncert
zaduszkowy, godz. 18 - Nieszpory za zmar³ych, godz. 18:30 - Msza œw. Po mszy œw. modlitwa „Wypominek” oraz przed koœcio³em poczêstunek dla wszystkich przyby³ych rodzin.
Inne formy wsparcia naszych rodzin w ¿a³obie to: indywidualne spotkania rodzin z
ulubionymi pracownikami oraz wolontariuszami, je¿eli potrzeba spotkania z psychologiem
grupy wsparcia formalne, a czêœciej nieformalne, wyjazdy zimowe i letnie dla dzieci osieroconych oraz m³odych wdów i wdowców z dzieæmi. Tematy dotycz¹ce pomocy w ¿a³obie s¹
prezentowane w kampanii prowadzonej przez hospicjum gdañskie. Choæ nasz Oœrodek nie
uczestniczy w kampanii, jest tam wiele ró¿nych akcji prowadzonych przez polskie hospicja.
Nasz Oœrodek w ramach akcji „Pola Nadziei” prowadzonej przez hospicjum
krakowskie, w czêœci edukacyjnej akcji, w sposób systematyczny uczy jak radziæ sobie i wspieraæ innych w cierpieniu ¿a³oby.

Organizm jest na tak¹ okolicznoœæ przygotowany w ten sposób, ¿e do³¹cza utylizacjê fosforanów poprzez œlinê i mocz
- czyli p³yny. Wszystko jest
dobrze, dopóki roztwory œliny i
moczu nie przekrocz¹ stanu
nasycenia. Jest taki moment w
chemii roztworów, w którym
nastêpuje zjawisko wytr¹cania
kryszta³ów. Pocz¹tkowo w postaci niewielkich z³ogów, czyli
piasku, potem powstawania
struktur coraz wiêkszych, a¿
do powstania wyraŸnych bry³,

które okreœlamy mianem kamieni. Kamienie i piasek w takich narz¹dach jak w¹troba,
œlinianki i drogi moczowe stanowi¹ prost¹ przyczynê zatkañ
i nieprawid³owego funkcjonowania tych narz¹dów. Warto
wspomnieæ, ¿e wszelakiej maœci stany zapalne dróg moczowych ca³¹ procedurê obstrukcji wyraŸnie przyspieszaj¹.
U kotek dolegliwoœci ze strony kamicy uk³adu moczowego
wystêpuj¹ rzadziej ze wzglêdu
na œrednicê ujœcia cewki moczowej. W du¿o gorszej sytuacji
s¹ kocury. Ich cewka jest w
kszta³cie lejka i w najwê¿szym
miejscu dochodzi do zatkañ.

Arogancja i
niekompetencja
Gdy burmistrzowie Targówka „wybrani” przez radnych PiS i PO, a ostatnio
utrzymywani przy w³adzy przez radnych
PiS i radnego LPR Henryka Wiel¹dka,
robi¹ bilans swoich 4 - letnich dokonañ,
mam wra¿enie, jakby kadencja samorz¹dowa 2002 - 2006 w naszej Dzielnicy Targówek rozpoczyna³a siê dopiero,
a ona przecie¿ siê koñczy.
Mieszkania komunalne - bêd¹. Pieni¹dze na rewitalizacjê zaniedbanych rejonów starego Targówka - bêd¹. Bêdzie
nowoczesna P³ywalnia Rehabilitacyjna
dla Dzieci i M³odzie¿y...
Na pocz¹tku kadencji, na mój wniosek, odby³a siê sesja Rady Dzielnicy Targówek poœwiêcona tragicznej sytuacji
mieszkaniowej. Uda³o siê. W 2004 r. dostaliœmy na budowê budynku komunalnego 27 mln z³. Przed koñcem kadencji
mia³o byæ oddane do u¿ytku ok. 200
mieszkañ, przygotowane place pod nastêpne budowy. Gdyby pieni¹dze otrzyma³ developer, ju¿ dawno skoñczy³by tê
i rozpoczyna³ nastêpn¹ inwestycjê.
„Nasz” zarz¹d koñczy kadencjê zawieszeniem wiechy na pierwszym, 137 - lokalowym budynku. Zaplanowa³ w nim dla „biednych” - 4 mieszkania po 90 m2
ka¿de (z dwoma ³azienkami i dwoma wucetami), chyba szeœæ o powierzchni ok.
76 m2. Trzeci rok dopytujê siê, dla kogo
te luksusy. W ubieg³ym tygodniu otrzyma³am od burmistrza Gronkiewicza pisemn¹ odpowiedŸ. Najwiêksze 4 lokale
by³y podobno zaplanowane dla rodzin
zastêpczych. Pan burmistrz do dziœ nie
wie, które rodziny z naszej dzielnicy mia³
na myœli, wydaj¹c nasze pieni¹dze na realizacjê projektu budynku niezgodn¹ z
ustaleniami Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz potrzebami naszych mieszkañców. Niedawno burmistrzowie skierowali do zamieszkania w
lokalu o pow. 14,3 m 2, bez wygód 3-osobow¹ rodzinê (powa¿nie chor¹ kobietê
z mê¿em i 4-letnim synem). Radni Komisji Lokalowej za¿¹dali wyjaœnienia, dlaczego „wpycha siê” ludzi w warunki niezgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami (co
najmniej 6m2 na osobê).
W 2005 r. Rada Warszawy podê³a
uchwa³ê w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji Miasta Sto³ecznego Warszawy na lata 2005 -2013.
Cztery dzielnice sporz¹dzi³y szczegó³owe
programy rewitalizacji, rywalizuj¹c o
ogromne œrodki na ich realizacjê. Otrzyma³y je Praga Pn. i Praga Pd. Nas nawet
nie wziêto pod uwagê, bo jak siê okaza³o to, czym „nasz” zarz¹d dysponowa³,
to spis pobo¿nych ¿yczeñ, a nie kompleksowy program remontów i modernizacji
zabudowy, rewaloryzacji zabytków, o¿ywienia gospodarczego i spo³ecznego zaniedbanych rejonów Targówka.
Przyk³ady zaprzepaszczonych szans,
niekompetencji i arogancji „naszych”
burmistrzów mo¿na mno¿yæ. Niepe³nosprawni czekaj¹ trzeci rok na zainstalowanie windy umo¿liwiaj¹cej im korzystanie z biblioteki na Suwalskiej 11
(koszt inwestycji tylko ok. 180 tys. z³).
Od u¿ytkowników parkingów spo³ecz-

nych po³o¿onych na gruntach miasta
burmistrzowie ¿¹daj¹ ponad 5-krotnie
wy¿szej stawki czynszu dzier¿awnego
ni¿ na s¹siedniej Bia³o³êce. Parkingi te
organizowali za w³asne pieni¹dze ponad
20 lat temu. Teraz wiêkszoœæ z nich to
emeryci. Trudno im ¿yæ bez samochodu.
Jeszcze trudniej wysup³aæ co miesi¹c z
emerytury nawet do 100 z³. Pisali w tej
sprawie do burmistrza. W ogóle nie dostali odpowiedzi. Po mojej interwencji
burmistrz Gronkiewicz przyrzek³ minimalnie obni¿yæ stawkê. Zdenerwowa³ siê,
kiedy spyta³am dlaczego du¿o taniej jest
na Bia³o³êce: jeœli komuœ tam siê lepiej
podoba mo¿e siê przeprowadziæ!
Przyk³adem szczególnej arogancji
by³a nieudana próba wybrania na wniosek burmistrza Gronkiewicza - popierany przez radnych PiS i radnego LPR Henryka Wiel¹dka - kolejnego, czwartego
wiceburmistrza. Mia³a nim zostaæ (na
piêæ miesiêcy przed koñcem kadencji!)
Alicja ¯ebrowska , radna PiS (do niedawna szefowa radnych PO). Gdyby nie
sprzeciw wielu radnych, na jej posadê
wydano by z pieniêdzy podatników ok.
200 tys. z³. Jeœli chodzi o radnych ostatniej kadencji, niczym w Sejmie, afera
goni³a aferê. Prasa pisa³a, ¿e „nasza”
radna z PiS-u faktycznie mieszka na
Pradze Pn. i nie powinna piastowaæ u nas
mandatu, wczeœniej za³atwi³a sobie podobno na Pradze Pn. komunalne mieszkanie. Radny PO „za³atwi³” ¿onie mieszkanie w TBS-ie na Bemowie. Innego radnego z PO usuniêto z partii, a jego kolega zd¹¿y³ zwiaæ do PiS-u, bo i tak z PO
by go usunêli. Wysz³o na jaw, którzy
radni (jeden z obecnego PiS, drugi z LPR)
w poprzedniej kadencji bêd¹c radnymi
AWS za³atwili sobie dobrze p³atne posady na Pradze Pn. Mieliœmy radnych „niemowy” - nie odezwali siê w ¿adnej sprawie przez 4 lata....
12 listopada 2006 roku bêdziemy
wybieraæ m.in. radnych Dzielnicy Targówek. Pos³owie PiS i LPR w ostatniej chwili
zmienili Ordynacjê Wyborcz¹. Wprowadzaj¹c w niej 5% próg wyborczy dla Komitetów Wyborczych zniszczyli ideê samorz¹du u³atwiaj¹c zdobycie mandatu
radnego lojalnym wobec partii aparatczykom, skutecznie blokuj¹c je znanym
dzia³aczom lokalnym.
Wierzê, ¿e mieszkañcy Dzielnicy Targówek obroni¹ swój samorz¹d. Nie
dadz¹ siê wci¹gn¹æ w ohydne „gierki”
maj¹ce na celu podzieliæ nas na „mohery”, „wykszta³ciuchy”, „komuchów”, „libera³ów” itp. Na radnych wybieramy nie
partie, ale ludzi. Zapytajmy wiêc naszych
kandydatów: kim s¹, co ju¿ dla nas zrobili, sprawdŸmy, gdzie rzeczywiœcie zamieszkuj¹. Na Targówku nie brak dobrych samorz¹dowców. Niepotrzebni
nam radni i burmistrzowie „spadochroniarze”. Nie mo¿emy zmarnowaæ nastêpnej kadencji. Stary Targówek czeka
na rewitalizacjê, czêœæ Zacisza na infrastrukturê, wiele biednych rodzin na
mieszkania.
Sylwia Góralska
radna bezpartyjna

nowa gazeta praska

Razem dla Pragi

Praski dramat
Te dwa s³owa moim zdaniem
okreœlaj¹ to, co dzieje siê w zakresie zarz¹dzania nasz¹ dzielnic¹. Nie muszê siê specjalnie
wysilaæ, aby udowodniæ prawdziwoœæ tezy, któr¹ stawiam.
Wystarczy przeœledziæ kolejne
praskie sesje i podejmowane na
nich decyzje przez rz¹dz¹c¹
PiS-owsk¹ wiêkszoœæ. Z sesji
na sesjê zdejmowane by³y kolejne œrodki przeznaczane
wczeœniej na inwestycje i inne
zadania, które si³¹ rzeczy nie
by³y realizowane. Tylko w tym
roku przy sprzeciwie opozycji,
a za pe³n¹ aprobat¹ radnych
PiS i Wspólnoty Samorz¹dowej
oddano do bud¿etu miasta prawie 10 milionów z³otych. Ostatnia sesja, 19 paŸdziernika, tylko spotêgowa³a moje przekonanie o chêciach i zdolnoœciach
PiS do podejmowania jakichkolwiek dzia³añ na rzecz tej dzielnicy. W trakcie tej sesji zarz¹d
dzielnicy, który do tej pory butnie przekonywa³, ¿e wszystko
jest pod kontrol¹, zosta³ zmuszony do odkrycia kart i pokazania, ¿e nic mu nie wychodzi.
Powodem tego jest zbli¿aj¹ce
siê zamkniêcie roku bud¿etowego i próba ratowania przyznanych przez Radê Warszawy
œrodków do dyspozycji dzielnicy. Nie wydane na czas przepadaj¹, chyba ¿e Rada Warszawy zgodzi siê na wydatkowanie
ich w roku przysz³ym, traktuj¹c
jako wydatkowane w roku bie¿¹cym. Dziwna to konstrukcja.
Mo¿na w ten sposób poprawiæ
sprawozdawczoœæ, co w roku
wyborczym jest szczególnie
wa¿ne. Nie wydajesz nic, uzyskujesz zgodê na wydatki niewygasaj¹ce i masz wydatkowane 100%, czyli zrealizowa³eœ
100% niczego. Nic nie przyby³o, ale sprawozdawczoœæ jest
super. Tak postêpowali równie¿
poprzednicy. Burmistrzowi Sosnowskiemu wysz³o kiedyœ, ¿e
zrealizowa³ 106% bud¿etu,
oczywiœcie na papierze. Co tym
razem poleg³o na o³tarzu PiS
owskich nieudaczników?
* Pomimo zapowiedzi nie
ruszy w tym roku hala sportowa przy Kowieñskiej 12/20,
budowana od 4 lat. Zarz¹d
przeforsowa³, aby kwotê 2,6
miliona z³otych na jej ukoñczenie mo¿na by³o wydatkowaæ do
30 czerwca przysz³ego roku.
* Pomimo zapowiedzi
uczniowie szko³y przy Jagielloñskiej 7 nie wejd¹ w tym roku
do nowych pomieszczeñ szko³y. Inwestycja trwa od 3 lat. Zarz¹d przeforsowa³, aby kwotê
800 000 z³otych na jej ukoñczenie mo¿na by³o wydatkowaæ do
30 czerwca przysz³ego roku.
* Zarz¹d nie zd¹¿y tak¿e w
tym roku wydaæ 230 000 z³o-

tych na modernizacjê urzêdu i
50 000 z³otych na rewitalizacjê Z¹bkowskiej i tak¿e przeforsowa³ odroczenie realizacji
tych wydatków, tym razem do
31 marca przysz³ego roku.
W cichoœci ducha mam nadziejê, i¿ to nie ten zarz¹d bêdzie koñczy³ te zadania.
Pokazane zosta³y tak¿e za³o¿enia do przysz³orocznego bud¿etu dzielnicy. Spodziewa³em
siê bud¿etu odpowiadaj¹cego
na najistotniejsze problemy Pragi. Propozycja p.o. prezydenta
Marcinkiewicza zdumia³a mnie
nie mniej ni¿ radnych dzielnicy.
Bud¿et Pragi na 2007 ma byæ
ni¿szy ni¿ przewidywane wykonanie w roku bie¿¹cym o prawie
3 miliony. Inwestycje na poziomie 6,9% wydatków. To musia³o poraziæ nawet tak bierny zarz¹d jak ten, który mamy obecnie. Wyartyku³owa³ on z siebie
wniosek o negatywne zaopiniowane takiego bud¿etu i wyst¹pienie o dodatkowe 14 milionów
z³otych, lecz niestety tylko o nieca³e 2,5 miliona wiêcej na inwe-
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stycje, co w przypadku jego
uwzglêdnienia podniesie poziom
inwestycji do 7,7%. W ocenie nie
tylko zarz¹du brakuje na wszystko, a najwiêcej - bo ponad 6 milionów - na oœwiatê, 3,5 miliona
na pomoc spo³eczn¹, nie zapomniano tak¿e o administracji: tu
oczekiwania s¹ skromniejsze,
bo tylko 800 000 z³otych.
Tak naprawdê w tym bud¿ecie brakuje myœli przewodniej precyzyjnego okreœlenia potrzeb i priorytetów, których oczekuj¹ mieszkañcy Pragi. Jest on
w du¿ej mierze oparty na chciejstwie w³adzy i tak by³o na przestrzeni ostatnich czterech lat.
PiS zdoby³ w³adzê nie maj¹c
¿adnego programu i bez tego
rz¹dzi³ w mijaj¹cej kadencji.
Powtarzane slogany o bezpieczeñstwie nie mia³y w bud¿ecie
Pragi ¿adnego odzwierciedlenia. Has³o rewitalizacji rozpoczêtej przeze mnie na Pradze
powtarzane jest jak mantra, bez
zrozumienia istoty tego problemu. Zapomniano o planowym
zagospodarowaniu przestrzeni
publicznej, o skwerach i placach
zabaw. Zapomniano o rzeczywistych potrzebach mieszkañców
tej dzielnicy, o fatalnym stanie
substancji komunalnej, o dziurawych chodnikach i zaniedbanych podwórkach.
Ten zarz¹d okazuje siê byæ
jeszcze bardziej niemobilny ni¿
jego poprzednicy.
Nadmobilny staje siê coraz
bardziej przewodnicz¹cy rady
Jacek Wachowicz, pozwalaj¹cy
sobie w przedwyborczym amoku
na publiczne wyg³aszanie inwektyw pod adresem innych radnych.
Panie Jacku, ¿ó³ta kartka.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Alicja
D¥BROWSKA
Okrêg nr 1
Miejsce 1

El¿bieta
KOWALSKA
- KOBUS
Okrêg nr 2
Miejsce 1

Katarzyna
URBAÑSKA
Okrêg nr 3
Miejsce 1
Publikacja sfinansowana ze œrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Prosto z mostu

Obywatelskie Centrum Monitoringu
Jak chyba wielu mieszkañców Warszawy, tych którzy nie
zniechêcili siê przepychankami partyjnymi i w ogóle wybieraj¹ siê g³osowaæ, nie wiem,
na kogo g³osowaæ w wyborach prezydenta miasta. Dlatego zaanga¿owa³em siê w
Obywatelskie Centrum Moni-

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.
tel. 022 614-87-09
zapraszamy 11-19, sobota 10-14

Naszym klientom oferujemy:

♦ meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie
♦ meble pokojowe ♦ sypialnie ♦ wypoczynki
U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA
Sta³a ekspozycja 600 m2 , dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

toringu, analizuj¹ce m.in. programy poszczególnych kandydatów, utworzone przez stowarzyszenie „Obywatele dla
Warszawy”.
Pracuj¹c dla Centrum postawi³em sobie za cel znalezienie w programie ka¿dego
kandydata pomys³ów, których
nie ma w programach konkurentów. Proszê mi uwierzyæ,
¿e to nie³atwe: wszyscy oni
mówi¹ o metrze, mostach i
ogólnym dobrobycie. Ale ka¿da praca przynosi owoce, które tu Pañstwu pod os¹d prezentujê.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
jako jedyna zapowiedzia³a
utworzenie M³odzie¿owej
Rady Miasta. To taki organ opiniodawczy samorz¹du, umo¿liwiaj¹cy zabieranie g³osu
przez m³odzie¿ w sprawach

publicznych. Nie trzeba t³umaczya, ¿e funkcjonowanie Rady
mo¿e mieæ du¿y walor edukacyjny, promuj¹cy wœród m³odych ludzi œwiadomoœæ obywatelsk¹. Innym ciekawym pomys³em kandydatki jest postulat
prywatyzacji czêœci miejskich
teatrów. Oczywiœcie, takie
dzia³ania wymagaj¹ g³êbokich
konsultacji ze œrodowiskami
artystycznymi.
Marek Borowski obieca³, ¿e
w g³ównych punktach miasta
stan¹ trwa³e tablice ukazuj¹ce
fotografie Warszawy z roku
1945: gruzów Placu Zbawiciela, ruin Œródmieœcia i Starego
Miasta, zrównanej z ziemi¹
Woli. W ten sposób ma zostaæ
uhonorowana historia miasta,
które staje siê coraz nowoczeœniejsze i pamiêæ o jego niedawnej tragicznej przesz³oœci

znika nieodwracalnie z ulic i
domów... Borowski jako jedyny zapowiedzia³ te¿ budowê
bezkolizyjnego skrzy¿owania
w rejonie Arkadii. Chaos w organizacji ruchu przy tamtejszym rondzie Rados³awa to
jeden wielki skandal.
Kazimierz Marcinkiewicz
zaproponowa³ utworzenie
Centrów Aktywnoœci Seniorów. Umo¿liwia³yby one osobom w wieku emerytalnym
kontakt z nowoczesnymi
technologiami informatycznymi, udzia³ w zajêciach z gimnastyki i w lekcjach jêzyków
obcych. Przede wszystkim
jednak by³yby miejscami
wspólnego spêdzania wolnego czasu. Bardzo praskim pomys³em Marcinkiewicza jest
park archeologiczny utworzony na pozosta³oœciach histo-

rycznego grodziska na Bródnie. Park sta³by siê centrum
rekreacyjno-edukacyjnym dla
ca³ych rodzin.
Pozosta³e pomys³y powtarzaj¹ siê mniej wiêcej u wszystkich kandydatów. No i sami
Pañstwo oceñcie. Nie dajcie
siê wci¹gn¹æ do bezmyœlnej licytacji na liczbê mostów i kilometrów nowych dróg...
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Spotkanie
Wydawa³oby siê zwyk³a rzecz - spotkanie dwojga ludzi,
radoœæ bycia ze sob¹, rozmowa, przyjazny gest. A mo¿e
nie jest to ju¿ takie zwyk³e zdarzenie? Coraz trudniej o spotkanie. Coraz trudniejszy jest kontakt miêdzy ludŸmi. Jesteœmy coraz bardziej zamkniêci w sobie, zajêci swoimi
sprawami. Tempo ¿ycia, pêdz¹cy czas powoduj¹, ¿e kontakty miêdzyludzkie zanikaj¹.
Wystawa rzeŸby Jana KuPrezentowane na wystawie
bickiego-Mitasia, otwarta 14 rzeŸby to przede wszystkim
paŸdziernika w Galerii N’69 instalacje z szyb samochodoprzy ulicy Tarchomiñskiej 9, wych z wyciêtymi sylwetkami
kolejna ekspozycja zrealizo- ludzkimi. Kontury postaci
wana przez Fundacjê Artbar- przenikaj¹ siê - spotykaj¹. Ich
bakan w ramach programu cienie tañcz¹ na œcianie. Dla„Artyœci z Pragi - Artyœci dla czego artysta zastosowa³ do
Pragi”, nosi w³aœnie tytu³ „Spo- swoich kompozycji szk³o? Bo
tkanie” i jest propozycj¹ wyj- otaczaj¹ nas wokó³ budynki ze
œcia do drugiego cz³owieka. szk³a i metalu, zimne, nieprzyWernisa¿ uœwietni³ wystêp jazne. ¯yjemy za szybami w³aduetu skrzypcowego Jakuba snych œwiatów. Trzeba przeKubickiego i Oli Gêsiorskiej. biæ siê przez tak¹ szybê, ¿eby
M³odzi muzycy wykonali czêœæ us³yszeæ g³os drugiego cz³oIX Symfonii Beethovena.
wieka. M³odym ludziom czêAutor rzeŸb, Jan Kubicki- sto wystarczaj¹ kontakty wirMitaœ urodzi³ siê w 1965 r. w tualne, przez szk³o monitora.
Zakopanem. Absolwent s³ynnej St¹d ten materia³ rzeŸb. Ale
szko³y, Pañstwowego Liceum jest te¿ kamieñ. Od razu przy
Sztuk Plastycznych im. Anto- wejœciu na wystawê kierujemy
niego Kenara, studiowa³ w Aka- na niego nasze spojrzenia.
demii Sztuk Piêknych w War- Kamieñ ma wiele znaczeñ,
szawie. Dyplom na wydziale mo¿e oznaczaæ powrót do
rzeŸby uzyska³ u prof. Grzego- korzeni, jest te¿ odpowiedzi¹
rza Kowalskiego w 1994 roku. na spotkanie.
Uczestniczy³ w licznych wystaJan Kubicki zaprezentowa³
wach indywidualnych i zbioro- równie¿ dwie rzeŸby w drewwych w kraju i za granic¹, m.in. nie, akt kobiecy i rzeŸbê „krow Ciminiere we W³oszech i w cz¹c¹”(dos³ownie). Ta ostatBronte w Hiszpanii. Obecnie nia mo¿e spe³niaæ te¿ funkmieszka i pracuje na Pradze.
cjê sztuki u¿ytkowej. Na wer-

- Robi¹c tak¹ wystawê pt.
„Spotkanie” chcia³em zachêciæ ludzi, ¿eby siê ze
sob¹ kontaktowali - mówi
artysta. - Ludzie maj¹ z tym
coraz wiêcej problemów. Zaczyna siê organizowaæ
sztuczne spotkania, jakieœ
wyjazdy integracyjne. Jest to
dzia³anie wymuszone i nienaturalne. A wystarczy
wzbudziæ w ludziach zainteresowanie i zyskaæ zaufanie.

nisa¿u pe³ni³a rolê misy na
owoce.
Autor rzeŸb pochodzi z Zakopanego i tak mówi o swojej
drodze artystycznej:
- Od dziecka wiedzia³em,
¿e bêdê rzeŸbiarzem. Jeœli
siê cz³owiek rodzi naprzeciwko szko³y Kenara i ma
siê kolegê, którego ojciec
jest rzeŸbiarzem, to w³aœciwie jest siê od razu ukierunkowanym. PóŸniej miejsce,
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w którym siê tworzy nie ma
wiêkszego znaczenia, nie
jest siê przypisanym do
miejsca.
Swój pobyt w Warszawie artysta traktuje jako przystanek:
- ¯ycie tak siê potoczy³o,
¿e w tym momencie jestem
w Warszawie, na Pradze. To
dzielnica jak ka¿da inna,
tyle, ¿e trochê bardziej przyjazna artystom.

To te¿ w pewnym sensie spotkanie, w³aœnie z tym miejscem.
Jest wiele ró¿nych spotkañ.
Mo¿e siê ono zdarzyæ dzisiaj lub
jutro, w miejscu niezamierzonym i nie zapisanym czasie.
Wystawê rzeŸby Jana Kubickiego-Mitasia mo¿na ogl¹daæ do 29 paŸdziernika w Galerii N’69 przy ulicy Tarchomiñskiej 9.
Joanna Kiwilszo

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

NFZ

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

tel./fax 022 610-52-60

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

Zapewnimy:

tel./fax 022 728-52-06
Informacje o wspó³pracy: 0602-315-911

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

Wieczór z gwiazdami
i anio³em
Zwi¹zane z morzem gwiazdy z Polski i ¯ó³ty Anio³ z
Gruzji zagoœci³y w paŸdziernikowy niedzielny wieczór w
Domu Kultury „Zacisze”.

Najpierw by³a morska uczta
dla oczu i uszu. Pierwsz¹ przygotowa³ Micha³ Adamczyk, urodzony w Karczmiskach k. Kazimierza Dolnego i od dziecka
marz¹cy o morzu. Otwieraj¹c
wystawê swych prac „Morze w
akwareli”, nie kry³ wzruszenia:
„Zosta³em rzucony od razu na
g³êbok¹ wodê. Malarz nie ma
talentu do mówienia. Co mia³em
powiedzieæ - namalowa³em.”
Jako artysta plastyk zajmowa³
siê ceramik¹, pasjê malarsk¹
odkry³ przypadkowo. Uprawia
malarstwo akwarelowe. „Ludzie,
którzy próbuj¹ akwareli - czêsto
zra¿aj¹ siê, bo to bardzo trudne. Gdy jednak wejdzie siê w
g³¹b, pokocha - trudnoœæ zanika. Mi³oœæ i praca daje owoce.”
Micha³ Adamczyk s³awi urodê polskiego wybrze¿a, a
szczególnie Gdañska, gdzie
mieszka z rodzin¹. Do Domu
Kultury na Blokowej trafi³ nieprzypadkowo - œladem brata,
który wczeœniej mia³ tu wystawê. Z czym teraz kojarzy mu
siê Zacisze? Ze spokojem, domow¹ atmosfer¹. Wspomina,
¿e gdy przywióz³ swoje obrazy, zosta³ przyjêty jak w rodzinie. Plastykê i muzykê traktuje jak identyczne dziedziny,
które ró¿ni¹ siê tylko tym, ¿e
pierwsz¹ odbiera siê okiem,
drug¹ - uchem.
Artyœcie malarzowi dedykowany by³ koncert zespo³u „Zejman i Garkumpel”, z³o¿ony z
piosenek autorskich i tradycyjnych pieœni morskich. Konferansjer i lider zespo³u, Miros³aw
„Koval” Kowalewski nie musia³
d³ugo przekonywaæ widowni, ¿e
powinno byæ tak, jak na ¿aglowcu, gdzie wszyscy pracuj¹
Wszyscy w³¹czyli siê do zabawy: œpiewania, okrzyków i klaskania. Wybrañcy mogli nawet

wyst¹piæ na scenie. Na zakoñczenie „Koval” ¿yczy³ wszystkim
sukcesów na oceanie s³awy.
Panuj¹ce tego wieczoru w
DK „Zacisze” nastroje spod

znaku ¿agli, wiatru i przygody
mo¿na odnaleŸæ na najnowszej p³ycie zespo³u „Zejman i
Garkumpel” pt. „Wyspy szczêœliwe”; malarsk¹ wersjê na
wystawie „Morze w akwareli”,
czynnej do 10 listopada.
W pamiêci tych, którzy pozostali do koñca wieczornego
programu, na d³ugo pozostanie
wystêp wspania³ej aktorki Narodowego Rosyjskiego Teatru
Dramatycznego w Tbilisi, Iriny
Megwinetuchucesi. Poœwiêcony poecie i bardowi Aleksandrowi Wertyñskiemu monodram w jej wykonaniu, nosi tytu³
jednej z pieœni, „¯ó³ty Anio³”.
Zmieniaj¹c rekwizyty i nastroje artystka zadawa³a swemu anio³owi pytania (tak¿e te,
które uzna³a za g³upie) i prosi³a, by podarowa³ jej mi³oœæ i
szczêœcie. Mo¿na by³o jej uwierzyæ, gdy œpiewa³a, ¿e ka¿dy
ma swego anio³a; wystarczy
spojrzeæ w lustro, by zobaczyæ
jego oczy, a nawet skrzyd³a...
Po zakoñczeniu spektaklu
pytano organizatorów, jak to siê
sta³o, ¿e ¯ó³ty Anio³ przylecia³
na Zacisze? Aleksander Choch³ow wyjaœni³ sprawê dwojako: poetycko: „Anio³y fruwaj¹;
wiedz¹, gdzie wyl¹dowaæ.”
oraz prozaicznie: „Dziêki kontaktom Rosyjskiego Oœrodka
Nauki i Kultury w Warszawie z
Rosyjskim Teatrem DramatyczK.
nym w Tbilisi.

Przypominamy, ¿e w redakcji Nowej Gazety
Praskiej przy ulicy K³opotowskiego 15 lok. 2
(tel. 022 618 00 80) jest
nadal dostêpna ksi¹¿ka
„Warszawska Praga.
Przewodnik” autorstwa
Micha³a Pilicha.

√ 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

Œmierci uciek³em
spod kosy...
Z perspektywy ponad dwóch lat wierzyæ mi siê nie chce, ¿e
jestem z powrotem wœród ludzi - mówi Krzysztof Zió³kowski.
Pracowa³em, zajmowa³em porcjê mia³ (i da³) Szpital Czersiê rodzin¹, a zw³aszcza uko- niakowski, resztê cudem dochan¹ wnuczk¹. Czyli - nor- kupi³ dyr. Koronkiewicz. Zamalnie, jak wiêkszoœæ z nas. czê³a nastêpowaæ powolna
Pewnego wieczora poczu³em poprawa...
siê Ÿle: wysoka, rosn¹ca temMimo tych wysi³ków zaka¿eperatura. Decyzja - szpital. Na nie w nodze nie ustêpowa³o.
szczêœcie dla mnie, jak siê po- W listopadzie ¿ona dowiedziatem okaza³o - Praski. Na dia- ³a siê, ¿e w moim imieniu musi
gnozê nie trzeba by³o czekaæ podj¹æ decyzjê o amputacji.
- sepsa, czyli ogólne zaka¿e- Nie by³o wyjœcia. Wybór - ¿ycie
nie organizmu. Nie wiadomo albo noga by³ doœæ oczywisty.
sk¹d. Przewa¿nie oznacza to
W tym tragicznym okresie
wyrok œmierci. By³ paŸdziernik gor¹c¹ pomoc¹ duchow¹ i mo2004 roku.
dlitw¹ wspiera³ moja rodzinê
ks. Wies³aw
Kania, proboszcz parafii
Bazyliki Najœwiêtszego
Serca Jezusowego przy
na
Kawêczyñskiej.
Gdy odzyska³em œwiadomoœæ, nie
mia³em prawej nogi nad
kolanem. Ale
¿y³em! Bo¿e
Narodzenie
spêdzi³em w
szpitalu, na
oddziale intensywnej teTyle pamiêtam - resztê
rapii. W Wigiliê odwiedzi³ choznam z opowieœci. Do Bo¿ego
rych ks. arcybiskup Leszek
Narodzenia le¿a³em nieprzyS³awoj G³ódŸ. Udzielaj¹c b³otomny w oddziale intensywnej
gos³awieñstwa doszed³ do
terapii. Dopiero potem dowiemojego ³ó¿ka. Nie mia³em si³y,
dzia³em siê, ¿e walkê o moje
¿eby siê ruszaæ, ale w czasie
¿ycie podjê³a ordynator odrozmowy zapewni³em ks. arcydzia³u, dr Anna Petsch, razem
biskupa, ¿e nawet z jedn¹
z ówczesnym dyrektorem, Annog¹ bêdê siê stara³ pomóc w
drzejem Koronkiewiczem. Bo
walka wykracza³a poza wiedzê pracy spo³ecznej dla Pragi.
W styczniu 2005 pojechalekarsk¹: chodzi³o o bardzo
drogi lek, którego szpital nie ³em do Konstancina na rehamia³, a kupiæ nie móg³, bo na bilitacjê i naukê poruszania siê
ka¿de pieni¹dze, wp³ywaj¹ce na protezie. Do pracy wróci³em
na jego konto czyha³ komornik. w sierpniu.
Dosta³em nowe ¿ycie - to
Jestem doœæ sporym mê¿czyzn¹. Lekiem, który dawa³ przyznawa³ ka¿dy lekarz, z
mi szanse, by³ holenderski którym spotka³em siê w oœrodpreparat xigris, który trzeba ku rehabilitacyjnym w Konby³o mi podawaæ w kroplów- stancinie. To jeszcze bardziej
ce przez 96 godzin. Potrzeba upewni³o mnie w przekonaniu,
by³o 230 mg. Powsta³a szta- ¿e mia³em szczêœcie, spotykafeta ludzi dobrej woli... Dr j¹c na drodze mojej choroby dr
Petsch zaczê³a po¿yczanie Petsch i ca³¹ ekipê ludzi doleku. Pierwsze 50 mg dosta³a brej woli.
od krajowego konsultanta w
Teraz chcê swoje umiejêtnodziedzinie anestezjologii i in- œci, swoj¹ wiedzê wykorzystaæ
tensywnej terapii, nastêpna w samorz¹dzie.

