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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

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
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SK£AD FABRYCZNY

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”

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
oraz Akcja Katolicka przy Parafii Narodzenia N MP

przy udziale organizatorów i sponsorów

pod Patronatem
Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka Jerzego Smoczyñskiego

maj¹ zaszczyt zaprosiæ na uroczystoœci zwi¹zane ze

Œwiêtem Niepodleg³oœci
które odbêd¹ siê w dniu 11 listopada

Program uroczystoœci:
IX Bieg Niepodleg³oœci

Tereny leœne przy Klubie „Dziki Zak¹tek”

Choszczówka, ul. Chlubna 1a

11.15  Uroczyste otwarcie
           IX Biegu Niepodleg³oœci
11.30- 13.30  Bieg w poszczególnych
            kategoriach
14.00  Uroczyste zakoñczenie
           Rozdanie nagród

Uroczystoœci patriotyczne

Parafia Narodzenia NMP

ul. Klasyków 21/23

18.00  Msza Œw. w intencji Ojczyzny
18.45  Koncert z udzia³em
           Towarzystwa Œpiewaczego „Harfa”
19.30  Apel Poleg³ych z udzia³em
           Kompanii Reprezentacyjnej WP
           oraz sk³adanie wieñców

1918 2006

Rewolucja
w po¿yczkach

czytaj na str. 12

Bazar przy ul. Trockiej istnie-
je od 14 lat. S¹ tu 152 pawilony
i 50 wiat; ³¹cznie 250 kupców.
Przez te lata zmieniali siê w³a-
œciciele pawilonów i wiat, ale
jest te¿ spora grupa osób, któ-
re pracuj¹ tu od pocz¹tku. To
podstawa bytu ich samych i ich
rodzin. Do takich osób nale¿y
Jerzy Niedzielski, szef tutejsze-
go Stowarzyszenia Kupców.

Kupcy protestuj¹ -
burmistrz milczy

- Mniej wiêcej w po³owie
paŸdziernika dowiedzieliœmy
siê, ze firma HRE z Opola wy-
st¹pi³a do dzielnicy z wnio-
skiem o warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
pod planowan¹ przez siebie
inwestycjê w naszym bezpo-
œrednim s¹siedztwie mówi
Niedzielski. - Planuj¹, ni mniej
ni wiêcej, budowê centrum
handlowego o powierzchni
13,4 tys. metrów kwadrato-
wych na dzia³ce od po³udnia
przylegaj¹cej do ul. Trockiej,
od wschodu do szko³y, a od
pó³nocy do bloków mieszkal-
nych Spó³dzielni RSM „Pra-
ga”, nale¿¹cych do osiedla
,,Generalska”.

Teoretyk wspó³czesnego
kapitalizmu J. M. Keynes na-
zwa³ Polskê w 1938 roku, po
dwudziestu latach jej niepod-
leg³ego bytu ekonomiczn¹
niemo¿liwoœci¹, której jedy-
nym przemys³em jest ¿ydo-
¿erstwo. Mo³otow okreœla³ j¹
mianem potwornego bêkarta
traktatu wersalskiego. Stalin
mówi³ o naszej OjczyŸnie
jako o - przepraszam za wy-
ra¿enie, pañstwie. Rzadko w
historii oceniano Polskê
sprawiedliwie. Budowa nie-
podleg³ego pañstwa w 1918
by³a jednak naszym niew¹t-
pliwym i wielkim sukcesem.

Po trzech rozbiorach, po la-
tach niewoli, tworzy³ siê niemal
od podstaw nasz byt pañstwo-
wy. Pozytywnym zaskocze-
niem dla ówczesnych obser-
watorów ¿ycia politycznego
by³o tempo, w jakim odradza-
³a siê niepodleg³a Polska -
przez trzy tygodnie listopada
1918. Proces przygotowawczy
by³ jednak d³u¿szy. Warto przy-
pomnieæ, jak przebiega³ na

Œwiêto Niepodleg³oœci
szerszym tle, zwi¹zanym z
dzia³aniami na frontach I woj-
ny œwiatowej. 5 listopada 1916
wydano akt gwarantuj¹cy po-
wstanie Królestwa Polskiego,
bez sprecyzowania jego gra-
nic. 14 stycznia 1917 zaczê³a

dzia³aæ Tymczasowa Rada
Stanu. 12 listopada 1917 obo-
wi¹zki g³owy pañstwa polskie-
go przejê³a Rada Regencyjna,
która 7 paŸdziernika 1918
og³osi³a niepodleg³oœæ Polski.

Przez lata polegamy na naszych zmys³ach. Dziêki wzrokowi i
s³uchowi mo¿emy cieszyæ siê ¿yciem wraz ze znajomymi, wspó-
³pracownikami, oraz – co najwa¿niejsze – z tymi, których kocha-
my. Na co dzieñ nie zastanawiamy siê nad tym dlaczego widzimy
i s³yszymy. „Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tra-
c¹c s³uch, tracimy kontakt z ludŸmi”. Autork¹ tej jak¿e trafnej i
daj¹cej do myœlenia sentencji jest Helen Keller (1880-1968) - ame-
rykañska g³uchoniema i niewidoma pisarka, która utraci³a wzrok i
s³uch jako niespe³na dwuletnie dziecko. Kiedy niedowidzimy z
pomoc¹ id¹ nam okulary. A co pocz¹æ, kiedy wydaje nam siê, ¿e
zaczynamy gorzej s³yszeæ?

Perspektywa
lepszego s³yszenia

dokoñczenie na str. 9

Takiego audytorium radni
Targówka nie mieli przez ca³¹
kadencjê: na 52. sesjê rady
przysz³o ok. 150 mieszkañ-
ców, ¿ywo zainteresowanych
stawkami czynszu dzier¿aw-
nego za parkingi spo³eczne w
swojej dzielnicy. Sesja w tej
sprawie zwo³ana zosta³a 3 li-
stopada na wniosek 8 radnych:
Sylwii Góralskiej, Witolda Ha-

Na oczach mieszkañców
rasima, Ewy Majstat, Hanny
Mocheckiej, Sebastiana Ko-
z³owskiego, Zbigniewa Pocze-
snego, Macieja Œwiat³owskie-
go i Macieja Œwiderskiego.

Pod nieobecnoœæ przewod-
nicz¹cego rady, jego obowi¹z-
ki pe³ni³ wiceprzewodnicz¹cy
Henryk Wiel¹dek.

Co zarz¹d dzielnicy zrobi³ w
zwi¹zku z uchwa³¹ z 19 paŸ-
dziernika, w której rada zwróci-
³a siê o obni¿enie o 50% stawki

• Doœwiadczenie   • Niezale¿noœæ   • Odpowiedzialnoœæ

Zbigniew

CIERPISZ

RADA M.ST. WARSZAWY

Lista 4 Miejsce 2

Menad¿er, Lekarz

Wywiad ze Zbigniewem Cierpisz - czytaj na str. 10

Materia³ Komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ Samorz¹d 2006
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Przechodz¹c siê po ulicach Pragi nie mo¿emy
nie zauwa¿yæ ró¿nicy pomiêdzy lew¹ i praw¹
stron¹ Wis³y. £atwiej nam to stwierdziæ w okresach
przedwyborczych, kiedy kolejni kandydaci na rad-
nych podkreœlaj¹ swoje zas³ugi lub obiecuj¹ wiel-
kie inwestycje.

Zajêci wielk¹ polityk¹, coraz to nowymi aferami i
³apaniem agentów s³u¿b specjalnych nie starcza
nam czasu na ocenê warunków w jakich ¿yjemy i
mieszkamy. Zwolna pogodziliœmy siê z tym, ¿e aby
skorzystaæ z uroków stolicy jedziemy na drug¹ stro-
nê Wis³y. Na Pradze niestety nie mamy ¿adnego
kina, teatru, sali koncertowej, stadionu i hali spor-
towej. Mo¿e niektórzy z nas pamiêtaj¹ po co utwo-
rzono kiedyœ gminê centrum? Otó¿ mia³o to s³u¿yæ
wyrównaniu dysproporcji pomiêdzy lewobrze¿n¹ i
prawobrze¿n¹ czêœci¹ stolicy a skoñczy³o siê:

1. zawi¹zaniem ,,uk³adu warszawskiego”, który
do tej pory nieformalnie, bezkarnie funkcjonuje.

2. wyprowadzeniem z kasy miasta ogromnych
pieniêdzy.

Ostatnie badania zdrowia mieszkañców War-
szawy wykaza³y, ¿e najni¿szy wskaŸnik zdrowot-
noœci maj¹ mieszkañcy Pragi. Przeprowadzone
testy w naszych szko³ach pokaza³y, ¿e nasze dzie-
ci s¹ daleko za przedostatnim Targówkiem. Listê
ró¿nic mo¿na wyd³u¿aæ w nieskoñczonoœæ. Jak
to siê ma do obietnic wyborczych, obietnic wszyst-
kich partii politycznych dotychczas rz¹dz¹cych
Warszaw¹?

Na pewno by³oby lepiej aby partie polityczne zajê-
³y siê dzia³alnoœci¹ w sejmie i tam kontynuowa³y na-
prawê Rzeczypospolitej a dzia³alnoœæ lokaln¹ pozo-
stawi³y mieszkañcom niekoniecznie zwi¹zanym z k³ó-
c¹cymi siê ci¹gle o stanowiska koalicjantami. Zacznij-

my naprawê Pañstwa od samorz¹du lokalnego. Jak
mog³a dzia³aæ prawid³owo Rada Dzielnicy Praga Pó-
³noc skoro Rada Warszawy nie mia³a czasu uchwa-
liæ przez cztery lata jej statutu, nie okreœli³a jej zadañ
i nie nada³a uprawnieñ. Oczywiœcie, ¿e lepiej jest ste-
rowaæ rêcznie dbaj¹c o interesy w³asnego ugrupo-
wania. Te same manewry stosowa³y wszystkie par-
tie rz¹dz¹ce do tej pory Warszaw¹.

Maj¹c to wszystko na uwadze grupa mieszkañców
zgromadzona wokó³ mojej osoby i Jacka Wachowi-
cza postanowi³a wystartowaæ do wyborów samorz¹-
dowych z listy Komitetu Wyborczego Wyborców
PRASKA WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA.

Okrêg I

1. Nowakowski Dezyderiusz
2. Kochañski Pawe³
3. Petryka Henryk
4. Ambroziak Krystyna
5. Niegowska-Drachal El¿bieta
6. Leoniak Barbara
7. Brzozowski Antoni
8. Ratajczak Marek
9. Œmietanski Stefan
10. Ciepieñko Kamil
11. Górniak El¿bieta
12. Zieliñska Monika
13. Jerz Wies³aw

Razem zmienimy Pragê

Okrêg  II

1. Wachowicz Jacek
2. Prokop Zbigniew
3. Glinkowski Wojciech
4. Kowalczyk Mieczys³aw
5. Kwiatkowska Barbara
6. Grelik El¿bieta
7. Kawalowska Teresa
8. Nowak Rafa³
9. Chojnacki Piotr
10. Krupinski Józef
11. Strzelczak Adam
12. Rabiej Sylwia
13. Laguna Jerzy
14. Witkowska Anna
15. Œwiercz Ireneusz

PRASKA  WSPÓLNOTA  SAMORZ¥DOWA
Nasi  Kandydaci

Okrêg  III

1. Szewczyk Tadeusz
2. Pyzel Ewa
3. Miklaszewski Kazimierz
4. Jaskólski Lucjan
5. Malawko Krzysztof
6. Dudek Jakub
7. Skrzyñska Krystyna
8. Rabiej Janusz
9. Tyminiewski Mieczys³aw
10. Zwierzchowska Kinga
11. Krawczyk Waldemar
12. Niewiadomska Halina
13. Rosowski Piotr
14. Domaszczyñska Jolanta
15. Gacparska Magdalena
16. Sosnowska Edyta

Jesteœmy grup¹ osób, która chce zmieniæ oblicze
Pragi, która chce sprawiæ aby Praga by³a przyk³adem
zaanga¿owania mieszkañców w ¿ycie miasta aby Pra-
ga by³a te¿ STOLIC¥.

Je¿eli i Pañstwo chc¹ zmieniaæ wygl¹d  swojego miej-
sca zamieszkania i poprawiæ atmosferê wokó³ Pragi,
poprzyjcie nas w wyborach samorz¹dowych, na na-
szych listach s¹ Wasi s¹siedzi, ludzie, którzy chc¹ dla
Was pracowaæ.

WSZYSCY  POPIERAMY KANDYDATÓW
PRASKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZ¥DOWEJ

Tadeusz  Szewczyk
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Razem dla Pragi

Lista nr 5

Nasi kandydaci do Rady m.st. Warszawy

Nasi kandydaci do Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Nasi kandydaci do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Tomasz
KUCHARSKI

Okrêg 3 Miejsce 1

Artur
BUCZYÑSKI

Okrêg 3 Miejsce 2

Krzysztof
LEWANDOWSKI
Okrêg 6 Miejsce 6

Gabriela
SZUSTEK
Okrêg 6 Miejsce 8

Jestem pra¿aninem od kilku pokoleñ. Przez 10 lat by³em
nauczycielem w jednej z praskich szkó³. Obecnie pracujê
w Zarz¹dzie Portu Praskiego i Terenów Publicznych.

Dobrze znane mi s¹ problemy Naszej Stolicy, a tak¿e
problemy jej mieszkañców. Je¿eli ¿yczeniem Pañstwa jest
realizowanie rozwoju Warszawy zgodnie z programem
Platformy Obywatelskiej, mo¿ecie na mnie liczyæ.

Warszawa dbaj¹ca o kulturê, przyjazna, przejezdna
i zmodernizowana, daj¹ca pracê i oparcie najs³abszym,
dbaj¹ca o dobrej jakoœci edukacjê i poczucie
bezpieczeñstwa.

O takiej Warszawie wszyscy marzymy.

Sprawmy, aby nie by³y to tylko marzenia.

Alicja
D¥BROWSKA

Katarzyna
URBAÑSKA

El¿bieta
KOWALSKA
-KOBUS

Okrêg 1

Miejsce 1
Okrêg 2

Miejsce 1
Okrêg 3

Miejsce 1

Patrycja
SONDIJ
-LAKOWSKA

Okrêg 2

Miejsce 2

Zofia
KOZDRÓJ
Okrêg 1

Miejsce 3

Anna
PIKU£OÑSKA -

WERNIO
Okrêg 3

Miejsce 12

Anna
W¥SIK
Okrêg 2

Miejsce 5

Krzysztof
¯YCHOWICZ
Okrêg 2

Miejsce 13

Od blisko æwieræ wieku jestem lekarzem rodzinnym
na  Pradze Pó³noc. Znam doskonale wiele problemów,
które trapi¹ mieszkañców Naszej Dzielnicy. Z pewnoœci¹
bardzo wa¿n¹ spraw¹ dla mieszkañców Pragi Pó³noc
jest poszerzenie oferty i u³atwienie dostêpu do œwiadczeñ
medycznych. Równie istotna jest poprawa bezpieczeñstwa
czy pomoc socjalna dla najubo¿szych. Jednak szczególnie
martwi mnie, gdy okazuje siê, ¿e poza chlubnymi
wyj¹tkami praskie szko³y dzieli coraz wiêkszy dystans
do takich samych placówek po drugiej stronie Wis³y.
¯yjemy tutaj i musimy zrobiæ wszystko, aby wyraŸnie
poprawi³a siê jakoœæ nauczania w praskich szko³ach.
To zdecydowanie pomo¿e zwiêkszyæ szanse naszych
dzieci na sukces w przysz³oœci.

Od 15 lat pracujê w przychodni przy ul. D¹browszczaków.
Bêd¹c lekarzem rodzinnym na co dzieñ stykam siê z
wieloma problemami mieszkañców Pragi Pó³noc.
Przede wszystkim musz¹ znaleŸæ siê œrodki i wola
nowo wybranych w³adz, aby zmierzyæ siê z ogromem
problemów lokalowych mieszkaj¹cych tu rodzin.
Marnotrawienie œrodków i nadu¿ycia nie mog¹ byæ
standardem w praskim samorz¹dzie.

Mieszkam na Szmulkach od ponad 30 lat. Bardzo mnie
boli stwierdzenie reszty warszawiaków, ¿e Szmulki to taka
niefajna dzielnica. A przecie¿ my tutaj ¿yjemy, tu wychowujemy
dzieci, tutaj posy³amy je do szkó³. Nie mo¿emy zgodziæ
siê, aby reszta Warszawy traktowa³a nas po macoszemu.
Doskonale zdajê sobie sprawê z wielu problemów, które
dotykaj¹ Nasz¹ Dzielnicê. W du¿ej mierze mo¿emy je rozwi¹zaæ
inwestuj¹c w dzieci i m³odzie¿. Konieczny jest system œwietlic
socjoterapeutycznych, ró¿nego rodzaju ko³a zainteresowañ
i nowe obiekty sportowe, które w³aœciwie zagospodaruj¹
wolny czas po zajêciach szkolnych. Jestem przekonana,
¿e przy Pañstwa pomocy uda mi siê to zrobiæ. Chcê tych
zmian dokonywaæ wraz z Platform¹ Obywatelsk¹ po to, by
¿y³o siê nam lepiej, a nasze dzieci mia³y ³atwiejszy start.

Chcia³abym, abyœmy wszyscy byli dumni z Pragi. W tym
celu bêdê zabiega³a o zwiêkszenie œrodków finansowych
na pomoc spo³eczn¹, bezpieczeñstwo publiczne oraz
odbudowê starej praskiej infrastruktury.
Moim celem jest rewitalizacja oryginalnych, zabytkowych,
praskich kamienic, tak aby w odrestaurowanych obiektach
swoje miejsce mogli znaleŸæ artyœci, restauratorzy, ksiêgarze
i rzemieœlnicy. Pomo¿e to w spo³ecznym i gospodarczym
o¿ywieniu Starej Pragi.

Jestem m³ody, energiczny i pe³en wiary w to, ¿e mo¿na
zmieniaæ na lepsze otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ.

Znam problemy Pragi i Mazowsza, i wiem jak je
rozwi¹zywaæ.

Zapraszam na swoj¹ stronê internetow¹

www.arturbuczynski.pl

W³aœciwe wykorzystanie œrodków z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej mo¿e zmieniæ wygl¹d prawobrze¿nej
Warszawy i podnieœæ jakoœæ ¿ycia jej mieszkañców. Tej
szansy nie mo¿na zmarnowaæ!

Oddaj¹c na mnie g³os mo¿ecie Pañstwo byæ pewni, ¿e do³o¿ê

wszelkich starañ, aby mo¿liwoœci te zosta³y w pe³ni wykorzystane
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I w³aœnie na szczeblu lokal-
nym prawo to mo¿e byæ realizo-
wane w sposób najbardziej bez-
poœredni; samorz¹dowcy, a nie
politycy, powinni byæ reprezen-
tacj¹ lokalnych wspólnot.

Niestety, przez ostatnie lata
by³o zupe³nie inaczej. Wielokrot-
nie politycy g³osowali zgodnie z
dyscyplin¹ partyjn¹, nie bior¹c
pod uwagê racji i opinii miesz-
kañców, którzy obdarzyli ich
mandatem zaufania.

Mamy doœæ pustych dekla-
racji polityków. Chcemy, aby
naszym miastem rz¹dzili lu-
dzie sprawni, dynamiczni i
skuteczni, którzy bêd¹ praw-
dziwymi gospodarzami stolicy.

... prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi
jest jedn¹ z demokratycznych zasad...

(Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego)

Bo przecie¿  ulice nie s¹ ani
lewicowe ani prawicowe, za to
musz¹ byæ czyste, równe i bez-
pieczne.

Warszawskie Porozumienie
Samorz¹dowe NASZE MIASTO
za³o¿one zosta³o przez warsza-
wiaków, którzy s¹ samorz¹-
dowcami - nie politykami.

Ludzie ci, mimo powszech-
nego poczucia bezsilnoœci,
stale anga¿uj¹ siê w dzia³ania
na rzecz dobra spo³ecznoœci
lokalnych. Dla partii politycz-
nych nieistotne jest sprawne i
rzetelne gospodarowanie ma-
j¹tkiem miasta i dynamiczny
jego rozwój. Cz³onkowie tych-
¿e ugrupowañ politycznych

Partiom ju¿ dziêkujemy!
zajmuj¹ siê JEDYNIE gr¹ o
w³adzê.

Ka¿dy z nas – warszawia-
ków zadaje sobie pytanie: czy
i tym razem nasze zdanie, na-
sze pragnienia, nasze wyobra-
¿enia zostan¹ zdominowane
przez polityków? Kiedy wresz-
cie gospodarzami stolicy zo-
stan¹ ludzie, dla których JEDY-
NYM motywem bêdzie dzia³a-
nie na rzecz poprawy warun-
ków spo³ecznoœci tego miasta?

Nie pozwólcie, by wybór do-
kona³ siê bez Waszego udzia³u.

Nie pozwólmy, ¿eby w War-
szawie budowano tunele
wzd³u¿ Wis³y (PO), wstrzymy-
wano rozwój gospodarczy i
socjalny (PIS), oraz aby stwo-
rzy³ siê ponownie „uk³ad war-
szawski” (PO i SLD) dbaj¹cy
tylko o swoje i swoich partii in-
teresy kosztem Warszawy i jej
mieszkañców.

Tym razem idŸcie do wyborów
i g³osujcie na gospodarzy - nie
polityków. Zag³osujcie zgodnie z
prawem europejskim na SWO-
ICH przedstawicieli.

Wystarczy w niedzielê, 12
listopada, odwiedziæ lokale wy-
borcze i oddaæ g³os na NASZE
MIASTO.

/-/ Rafa³ Marcin Pu³ka
Kandydat do rady

m.st. Warszawy

Okrêg nr 7 lista nr 20

miejsce 9 (ostatnie)

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

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

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

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

Masz problem z aparatem s³uchowym?

(piszczy, gwi¿d¿e, dudni, nie dzia³a itp)

PrzyjdŸ po fachow¹ poradê.

Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

i baterii w Warszawie

„Specja³ Wiejski”, znakomicie rozwijaj¹-
ca siê sieæ sklepów z wyrobami gospodar-
skimi wed³ug dawnych receptur, starannie
kontrolowanymi w najlepszych laborato-
riach, wzbogaci³ swoj¹ jesienn¹ ofertê o
now¹ liniê produktów: domowe, staroœwiec-
kie przetwory z owoców. To prawdziwe skar-
by, mieni¹ce siê barwami purpury rubinów,
miodowych topazów czy jagodowych ame-
tystów, nies³ychanie aromatyczne konfitu-
ry z malin, wiœni, truskawek, powid³a œliw-
kowe a tak¿e, polecane przez lekarzy dla
ma³ych dzieci i tych, którzy du¿o pracuj¹
przy komputerze przetwory z jagód: pysz-
ny mus jagodowy i ca³e jagody w syropie.

Oferta obejmuje tak¿e jarzêbinê do
herbaty, borówki z cynamonem lub z
gruszk¹, ¿urawinê z jab³kiem oraz wiele
innych prawdziwie domowych przysma-
ków przygotowanych œciœle wedle domo-
wych receptur, bez ¿elfixów, konserwan-
tów i sztucznych barwników.

Chodzi o to, by zatrzymaæ w zdrowym,
pysznym produkcie jak najwiêcej witamin i
mikroelementów ale tak¿e – by od¿y³y
wspomnienia dzieciñstwa naszego czy na-
szych babæ...  przepiêkny zapach dojrza-
³ych malin, delikatny i s³odki, miesza siê
ze s³oñcem za oknem, wype³nia ca³y dom,
ca³¹ wyobraŸniê przypominaj¹c o minio-
nym lecie, o malinowym chruœniaku, o pra-
cowitych rêkach kochanej babuni, która
skrzêtnie zape³nia³a s³oiczkami stare, drew-
niane pó³ki w spi¿arni... A ka¿dy s³oiczek

Jesieñ pachnie
konfitur¹

w „Specjale” jest schludnie podpisany, ob-
darzony kolejnym numerkiem by wiado-
mo choæby, które konfitury s¹ z tych wcze-
œniejszych wiœni a które – te bli¿ej jesieni.

Tarchomin,
ul. Œwiderska 100/20

(wejœcie od ul. Æmielowskiej),
tel.: 022 670 37 93

pon.-pt. 10 - 19,  sob. 8 - 15

 ¯oliborz,
ul. Feliñskiego 52
(przy pl. Wilsona)

pon.-pt.  8 – 20,  sob. 8 - 15
Kabaty,

ul. W¹wozowa 36 paw.28
(teren bazarku),

tel.: 022 648 32 72
pon.-pt.  8 – 20,  sob. 8 - 15

Œródmieœcie,
ul. Polna 13 paw. 48

(bazar Polna),
tel.: 022 825 67 86 w.135

pon.-pt. 11 – 19,  sob. 9 - 16

S³u¿ew,
ul. Wa³brzyska 11, lok. 2,

(CH Land),
tel.: 022 549 90 08

pon.-pt.  10 – 20,  sob. 10 - 18

sklepik wspó³pracuj¹cy z nami
Sadyba, ul. Konstanciñska 3,

tel.: 022 858 36 14
pon.-pt.  9 – 19,  sob. 9 - 15
www.specjalwiejski.pl

D¿emy nawet bardzo dobrych marek
maj¹ wyraŸnie napisane, ile owoców wcho-
dzi na ile gotowego produktu. Tylko te z
„wy¿szej pó³ki” chwal¹ ¿e z a¿ 50 g œwie-
¿ych owoców uzyskano 100 gotowego pro-
duktu. To jednak oznacza, ¿e z owoców nie
odparowano ani kropli wody (!) oraz, ¿e do-
dano do nich drugie tyle... w³aœnie, czego?!

Jeœli kiedykolwiek robiliœcie prawdziwy,
staroœwiecki d¿em, bez tych wszystkich „fi-
xów” i buraczanego przecieru wiecie, jak
bardzo przetwory odparowuj¹ podczas przy-
gotowañ, jak zmniejszaj¹ swoj¹ wagê i ob-
jêtoœæ. O to w³aœnie chodzi, ¿eby pozbyæ siê
wody, by pozostawiæ intensywny, bogaty
smak, piêkny aromat rozgrzanych s³oñcem
owoców. Dodatek rozs¹dnej iloœci cukru jest
konieczny, by d¿em czy konfitury mo¿na
by³o przechowaæ w doskona³ej kondycji
przez kilka miesiêcy czy jeszcze d³u¿ej.

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

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

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO

SP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY

MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

Prawnik
przyjazny ludziom

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

Od 15 listopada zapraszamy
równie¿ do nowego sklepu

na Sask¹ Kêpê,

ul. Zwyciêzców 25

Szanowni Pañstwo,

Jak widaæ za oknami, przysz³a zima.
Dlatego te¿ chcia³bym na pocz¹tku przy-
pomnieæ wszystkim w³ascicielom i za-
rz¹dcom budynków o prawnym obowi¹z-
ku uprz¹tania efektów opadów atmos-
ferycznych. Brak zastosowania siê do
tego obowi¹zku mo¿e spowodowaæ na-
³o¿enie grzywny, a w przypadku jakie-
gokolwiek wypadku, mo¿e to skutkowaæ
koniecznoœci¹ wyp³aty odszkodowania.

W niniejszym artykule nawi¹zujê do
rozpoczêtego dwa tygodnie temu cyklu
o problemach prawa pracy, przedstawia-
j¹c formy œwiadczenia pracy. W szero-
kim znaczeniu tego s³owa, pracê mo¿na
œwiadczyæ na podstawie umowy o pracê
oraz ró¿nego rodzaju umów cywilno-
prawnych, przede wszystkim umowy o
dzie³o i umowy zlecenia.

Umowa o pracê regulowana jest prze-
pisami Kodeksu pracy, zgodnie z art. 22
§ 1 Kodeksu pracy. Przez nawi¹zanie
stosunku pracy pracownik zobowi¹zuje
siê do wykonywania pracy okreœlonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcê, a pra-
codawca - do zatrudniania pracownika
za wynagrodzeniem.

Umowa o dzie³o i umowa zlecenia to
umowy cywilnoprawne regulowane prze-
pisami Kodeksu cywilnego. Umowa o
dzie³o to umowa, której przedmiotem
jest wykonanie oznaczonego dzie³a, jest
to umowa rezultatu, w wyniku której
musi powstaæ, u¿ywaj¹c powszechnego
jêzyka, „coœ konkretnego”.

Umowa zlecenia, to umowa, której
przemiotem jest dokonanie okreœlonej
czynnoœci, jest to umowa starannego
dzia³ania, nie musi w jej wyniku powstaæ
jakieœ konkretne dzie³o, liczy siê tylko

wykonywanie okreœlonych czynnoœci.
Jest to umowa najbardziej zbli¿ona do
umowy o pracê.

W praktyce umowy cywilnoprawne
stosowane s¹ zamiennie, co stanowi po-
wa¿ny b³¹d. Najczêœciej wykorzystywa-
na jest forma umowy o dzie³o, pozwala-
j¹ca na unikniêcie koniecznoœci zatrud-
nienia pracownika lub p³acenia sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne. W swojej
praktyce spotka³em siê z ró¿nymi b³êd-
nymi zastosowaniami umowy o dzie³o,
dla przyk³adu podam tylko umowy o
dzie³o, których przedmiotem by³o sprz¹-
tanie czy wykonywanie pracy kierowcy.
Z punktu widzenia prawa cywilnego li-
czy siê zgodny zamiar stron i cel umo-
wy, ani¿eli jest nazwa, jednak¿e trzeba
mieæ na wzglêdzie, i¿ zamienne stoso-
wanie umów jest nie tylko b³êdne, lecz
mo¿e równie¿ poci¹gn¹æ za sob¹ okre-
œlone konsekwencje prawno skarbowe,
bardzo kosztowne dla zatrudniaj¹cego.

Nale¿y jednak wiedzieæ, i¿ wszelkie
umowy, których przedmiotem s¹ czyn-
noœci wskazane w zacytowanym powy-
¿ej przepisie Kodeksu pracy to umowy o
pracê, niezale¿nie od ich nazwy czy zna-
czeniu nadanym przez strony tych
umów. Mo¿e siê wiêc okazaæ, i¿ umowa
o dzie³o lub umowa zlecenia, wbrew in-
tencjom stron, jest umow¹ o pracê, pod-
legaj¹c¹ innemu re¿imowi prawnemu, ze
wszystkim tego skutkami.

Wszelkie pytania i problemy w tej i
innych sprawach mo¿na zg³aszaæ te-
lefonicznie na numer 022 884 84 00
lub 0502 535 361 lub za poœrednic-
twem poczty elektronicznej na adres
legismedia@legismedia.pl

Piotr KaŸmirski
Kancelaria Prawna

Legis Media

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

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

rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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

Elastyczne
protezy nylonowe

Przychodnia Lekarska

Warszawa, ul. Kijowska 11 (róg ul. Markowskiej)

Informacje i zapisy: tel. 022 618-56-46

lub 022 818-03-49 oraz osobiœcie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szanowna Pani!

To og³oszenie jest zaproszeniem na

BEZP£ATNE

BADANIE MAMMOGRAFICZNE

Nie zwlekaj, zbadaj siê!

Od tej decyzji mo¿e zale¿eæ Twoje zdrowie i ¿ycie!

- badania wykonywane s¹ w ramach Programu

  Promocji Zdrowia na podstawie umowy

  z Narodowym Funduszem Zdrowia

- oferta dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat

Ponadto BEZP£ATNIE oferujemy tak¿e:

   badania cytologiczne (dotyczy kobiet w wieku 25-59 lat)

   badania cholesterolu (dotyczy osób w wieku 35-55 lat)
•
•

Tu, w Specjale Wiejskim, gwarantuj¹ zu-
pe³nie inne proporcje: ze 150 - 300g owo-
ców po dodaniu cukru (i tylko cukru!) i tra-
dycyjnym sma¿eniu konfitur czy powide³ wy-
chodzi 200 g skarbów w s³oiczku. Wszystko
odbywa siê pod œcis³ym nadzorem specjali-
stów z czyœciutkiej, posiadaj¹cej certyfikaty
ISO 9001 i HACCP przetwórni, po³o¿onej w
malowniczych Borach Tucholskich.

Przetwory „Specja³u Wiejskiego”, bez-
pieczne nawet dla malutkich dzieci i osób
starszych, zdrowe, pyszne, wybornie sma-
kuj¹ na grzance, chrupi¹cej bu³eczce czy
jako dodatek do popo³udniowej herbatki.
Dlatego na jesienne pluchy i zimowe ch³ody
warto mieæ kilka s³oiczków w zapasie...

Zapraszamy do naszych sklepików w
Warszawie:
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Jak poinformowa³ mnie dyr.
Gacka, jest du¿a szansa na
ekrany i to ju¿ w ca³kiem nie-
dalekiej przysz³oœci. Nasze
podpisy tê szansê niew¹tpliwie
zwiêksz¹, bo s¹ wyraŸnym i
s³yszalnym g³osem w tocz¹cej
siê jeszcze fazie projektowej
ca³ego przedsiêwziêcia.

Przypomnijmy, ¿e na moder-
nizacjê torów kolejowych PLK
otrzyma³y z Unii Europejskiej
z Funduszu Spójnoœci 472 mln
euro. Stanowi to 84%  ca³ego
zadania, a 16% bêdzie pocho-
dziæ z bud¿etu. Ca³e zadanie
zosta³o podzielone na 4 odcin-
ki: do Nasielska, do Dzia³do-
wa, do Tczewa i do Gdyni, o
³¹cznej d³ugoœci 151 km. My,
mieszkañcy Bia³o³êki, mamy
powody do zadowolenia, bo
pierwsze prace bêd¹ wykony-
wane w³aœnie u nas. Prace
modernizacyjne powinny siê
rozpocz¹æ ju¿ w drugiej po³o-
wie przysz³ego roku.

Podstawowym zadaniem tej
inwestycji bêdzie wymiana to-
rów na tory bezstykowe. Tech-
nologia ich k³adzenia polega
na spawaniu 170 -210-metro-
wych odcinków w specjalnych
warunkach, tak by by³y odpor-
ne na zmiany temperatury. Ta-
kie w³aœnie ³¹czenie spowodu-
je wyciszenie ha³asu. Trzeba
jednak nadmieniæ, ¿e prêdko-
œci poci¹gów zdecydowanie
siê zwiêksz¹. Dlatego mimo
tych zmian, jeœli  ha³as bêdzie
dalej przekracza³ normy- ekra-
ny bêd¹ musia³y byæ za³o¿o-
ne. Poniewa¿  normy europej-

Jest szansa na ekrany wzd³u¿ torów w Zielonej Bia³o³êce

Ciszej, bêdzie ciszej...
Ponad 600 osób podpisa³o siê pod apelem Stowarzyszenia

Nasza Choszczówka do Polskich Linii Kolejowych S.A  z proœb¹
o za³o¿enie ekranów wzd³u¿ torów kolejowych na odcinku po-
przedzaj¹cym stacjê P³udy, a¿ do stacji Choszczówka. Listê z
podpisami wrêczy³em dyrektorowi projektu w Biurze Przygo-
towania Inwestycji Januszowi Gacce 27 paŸdziernika.

skie s¹ doœæ niskie, prawdopo-
dobieñstwo za³o¿enia ekra-
nów na wspomnianym odcin-
ku jest du¿e.

Z  interesuj¹cymi szczegó-
³ami projektu zapozna³ mnie
dyr. Gacka. W projekcie prze-
widziane s¹ dwa wiadukty. Je-
den przy ulicy Klasyków, drugi
przy ul.Mehoffera. To s¹ roz-
wi¹zania, na które czekamy od
lat, trac¹c wiele czasu, stoj¹c
w idiotycznych postojach
przed tymi przejazdami . Koszt
ka¿dego z takich wiaduktów to
37,5 mln z³. Ju¿ trwaj¹ ze stro-
ny PLK  negocjacje i bêd¹ da-
lej prowadzone z nowymi w³a-
dzami dzielnicy w sprawie
szczegó³ów technicznych i fi-
nansowych tego zadania. Cho-

dzi o to, kto i w jakim zakresie
ma uczestniczyæ w finansowa-
niu rozbudowy ca³ego uk³adu
komunikacyjnego przy okazji
budowy wiaduktów.

Bêdziemy œledziæ z uwag¹
te projekty, bo sprawne tory to
nie tylko wyciszenie ha³asu i
poprawa naszego bezpieczeñ-
stwa, ale te¿ zdecydowane
skrócenie czasu w dojazdach
do Warszawy, Nasielska, Le-
gionowa czy wreszcie Gdyni.
Czekamy wiêc z utêsknieniem
na rozpoczêcie tej inwestycji.

Krzysztof Pelc

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17
022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Do tej pory na ³amach NGP goœci-
³em w zwi¹zku z Avetkami lub podej-
mowan¹ przeze mnie tematyk¹ histo-
ryczn¹. Niedawno informowa³em pu-
blicznie o otrzymanych wyborczych pro-
pozycjach i moich w¹tpliwoœciach zwi¹-
zanych z anga¿owaniem siê - po raz
pierwszy - w wybory samorz¹dowe.

Po wielu rozmowach i konsultacjach
podj¹³em decyzjê o kandydowaniu. Wy-
bra³em propozycjê apolitycznego, lokalne-

Kandydujê i niczego nie obiecujê
go porozumienia „Gospodarnoœæ”, dzia³a-
j¹cego od 12 lat. Tutaj gros czasu zajmuje
dyskusja na temat programu, konkretnych
rozwi¹zañ, propozycji dla Bia³o³êki.

Siedemdziesiêcioletnia „Babcia” Zosia
z Bia³o³êki, podpisuj¹c listê poparcia za-
uwa¿y³a: „By³ u mnie X. Chcia³, ¿ebym i
jemu podpisa³a. Pytam wiêc, co zrobi dla
mieszkañców. A on mi pod nos podsuwa
listê 20 postulatów rodem z Ksiê¿yca.
Uœmiechnê³am siê pod nosem. Znam ¿ycie.

Zag³osujê na Ciebie, Bartku, bo wiem, ¿e
- choæ nie masz w kieszeni wyborczych
postulatów - spróbujesz zrobiæ co najmniej
dwa razy tyle”.

Tak wiêc nie obiecujê - tylko dzia³am.
Efektywnie!

Bart³omiej W³odkowski 26 lat,

od 12 lat mieszka na Bia³o³êce,

Prezes Fundacji AVE,

szef Rady Programowej BOK,
dyrygent Avetek

Lista 29 Okrêg 2 Miejsce 4
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Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Samorz¹dnoœæ to przede
wszystkim odpowiedzialnoœæ za
teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ
mieszkañców tworz¹cych wspól-
notê somorz¹dow¹ oraz racjo-
nalne wykorzystanie wspólnego
dobra i posiadanych œrodków dla
budowania lepszej przysz³oœci
wspólnoty samorz¹dowej. Z t¹
œwiadomoœci¹ w okresie ist-
nienia Gminy w latach 1994 -
2002, a nastêpnie Dzielnicy od
2002 jako Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rozwoju, Inwestycji i Bu-
downictwa, a nastêpnie Komi-
sji Rozwoju, Inwestycji i Ochro-
ny Œrodowiska - bez wzglêdu
na to czy funkcjonowa³em jako
cz³onek opozycji czy koalicji
rz¹dz¹cej - przyj¹³em wspó³od-
powiedzialnoœæ za rozwój Gmi-
ny Warszawa Targówek, a ak-
tualnie Dzielnicy Targówek.

Ocena jak z tej odpowie-
dzialnoœci siê wywi¹za³em na-
le¿y do Pañstwa - mieszkañ-
ców Targówka.

Dziœ u progu koñcz¹cej siê
trzeciej kadencji pe³nienia ww.
funkcji i w przededniu wyborów
do Rady Dzielnicy Pañstwo
oceniacie co uda³o siê zrobiæ,
a co jest jeszcze do zrobienia.

Zadajemy sobie te¿ podsta-
wowe pytanie - czy dobrze wy-
korzystaliœmy ten okres?

OdpowiedŸ na to pytanie z
punktu widzenia fundamental-
nych dla rozwoju Targówka de-
cyzji i zrealizowanych w latach
1994- 2006 inwestycji jest jed-
noznaczna - na samodzielno-
œci gminy bardzo wiele sko-
rzystaliœmy i (jak podkreœlaj¹
mieszkañcy w bezpoœred-
nich  rozmowach) wiele in-
westycji uda³o siê nam w tym
czasie zrealizowaæ.

Przypomnê tylko niektóre naj-
wa¿niejsze dokonania. Gmina
nasza jako pierwsza z gmin war-
szawskich ju¿ w 1996 roku przy-
jê³a wypracowane przez Komisjê
Rozwoju, Inwestycji i Budownic-
twa ,,Kierunki rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego Gminy
Warszawa Targówek na lata

1 9 9 6 -
2 0 1 6 " o r a z
,,Program roz-
woju Gminy
Warszawa Tar-
gówek w zakre-
sie ³adu prze-
strzennego, in-
westycji, bu-
downictwa i
g o s p o d a r k i

gruntami w latach 1996-2016".
G³ówne priorytety przyjê-

te w ww. dokumentach to:
1. Zmiany maj¹ce na celu ze-

rwanie z peryferyjnym charak-
terem terenów gminy Targówek.

2. Dzia³ania na rzecz inte-
gracji mieszkañców gminy.

3. Poprawa warunków wypo-
czynku i rekreacji mieszkañ-
ców gminy oraz dba³oœæ o œro-
dowisko naturalne.

Przyjête w 1996 roku kierunki i
program rozwoju gminy na 20 lat
s¹ konsekwentnie realizowane.

W latach 1994-2006 uda³o
siê zrealizowaæ wiele niezbêd-
nych dla poprawy warunków
¿ycia mieszkañców inwestycji
z których najwa¿niejsze to:

1. Wêze³ drogowo-kolejowy
nazwany ,,Wêze³ ̄ aba”, który
rozwi¹za³ najbardziej bolesny
dla mieszkañców problem
,,korków” w ruchu drogowym u
zbiegu ulic: Odrow¹¿a, Win-
centego, Szwedzkiej, 11Listo-
pada i Starzyñskiego. Inwesty-
cja wartoœci ok. 80 mln z³

2. Ul. Ko³owa
3. Kanalizacja w wielu uli-

cach na Zaciszu - na co zosta-
³o wydanych najwiêcej pieniêdzy.

4. Kanalizacja na Targów-

Jak wykorzystaliœmy samorz¹dnoœæ gminy 1994-2002
i pomocniczoœæ dzielnicy 2002-2006

ku Przemys³owym z odcin-
kiem ul. Rzecznej od ul.Zabra-
nieckiej do ul. Radzymiñskiej z
wiaduktem.

5. Ul. Budowlana z czêœci¹
ul. NowoTrockiej.

6. Ul. Wincentego od ul.Bu-
dowlanej do Trasy Toruñskiej.

7. Druga jezdnia ul. Kondra-
towicza (na odcinku od ul.
 Malborskiej do ul.Wincentego)
wraz z tzw. mostem po³u-
dniowym.

8. Ulica Oszmiañska z pe-
³nym uzbrojeniem.

9. Ulica Rembieliñska od
ul. Kondratowicza do ul. Bu-
dowlanej.

10. Druga jezdnia ul. Odro-
w¹¿a od Wêz³a ¯aba do ul.
Wysockiego.

11. Hala Sportowa przy ul.
Olgierda.

12. Hala sportowa przy ul.
Turmonckiej.

13. Budowa krytej p³ywal-
ni przy ul. £abiszyñskiej na
terenie OSiR.

14. Budowa nowocze-
snych boisk szkolnych.

15. Budowa mieszkañ ko-
munalnych.

16. Budowa przedszkola
przy ul. Korzona.

17. Modernizacja i rozbu-
dowa Parku Wiecha.

18. Ujêcie wody oligoceñ-
skiej w Parku Wiecha.

W OKRESIE 12 LAT ZRE-
ALIZOWALIŒMY KILKASET
INWESTYCJI.

Inwestycje w trakcie procesu
inwestycyjnego i przygotowywa-
ne do realizacji to miêdzy innymi:

1. Kryta p³ywalnia przy ul.
Balkonowej.

2. Rozbudowa i moderniza-
cja przychodni rehabilitacyj-
nej przy ul. Balkonowej

3. Kryta p³ywalnia przy ul.
Remiszewskiej.

4. Kolejne etapy kanaliza-
cji na Zaciszu i Elsnerowie.

5. Budowa ul. NowoTrockiej.
6. Budowa nowoczesnych

boisk szkolnych.
7. Budowa mieszkañ komu-

nalnych.
Oprócz wy¿ej wymienionych

i wielu niewymienionych inwe-
stycji wyremontowaliœmy kilka-
dziesi¹t ulic.

Nie mo¿na pomin¹æ najwa¿-
niejszej z punktu widzenia roz-
wi¹zania problemów komuni-
kacji inwestycji jak¹ bêdzie II
linia metra z Bemowa na Tar-
gówek. Tak jak o Wêze³ ¯aba
walczyliœmy to i mamy efekty.
Zarz¹d m.st. W-wy przedstawi³
propozycje usytuowania stacji
metra na terenie naszej Dziel-

nicy z zamiarem realizacji w
ci¹gu najbli¿szych lat.

Wypracowaliœmy tak¿e
,,Wieloletni Program Inwesty-
cyjny” dla naszej Dzielnicy,
zwany w skrócie WPI na lata
2006-2009 na ogóln¹ kwotê
wydatków inwestycyjnych
ok.115 mln z³. W tym artykule
nie wymieniam wielu zmian w
przestrzennym zagospodaro-
waniu naszej Dzielnicy oraz
wielu inwestycji zrealizowa-
nych przez prywatnych inwe-
storów i deweloperów z w³a-
snych œrodków bez udzia³u
œrodków publicznych, a które
tak¿e zmieniaj¹ obraz gminy i
warunki ¿ycia mieszkañców
na lepsze.

Witold  Harasim

Witold Harasim
Przewodnicz¹cy

Komisji Rozwoju, Inwestycji
i Ochrony Œrodowiska

IV CECYLIADA W P£UDACH

Od 4 lat Fundacja AVE i Chór AVETKI or-
ganizuj¹ uroczyste obchody wspomnienia
œw. Cecylii, patronki muzyki sakralnej. G³ów-
nym wydarzeniem jest „Cecyliada” - prze-
gl¹d chórów, scholi, zespo³ów muzycznych i
solistów z Dekanatu Tarchomiñskiego. Tego-
roczny koncert odbêdzie siê w niedzielê 19
XI o godz. 19 w Parafii Narodzenia NMP w
Warszawie-P³udach, ul. Klasyków 21.

Bart³omiej W³odkowski, prezes Funda-
cji AVE: - Listopadowe œwiêto muzyki za-
wsze dostarcza wiele dobrych prze¿yæ, ubo-
gaca, inspiruje. W ubieg³ym roku uczestni-
cy oddawali ho³d zmar³emu tragicznie bra-
tu Roger z Taize, œpiewaj¹c ekumeniczne
kanony i ostinata. W tym roku zaprezento-
wana zostanie muzyka, inspirowana Bibli¹.

Wszystkich, którzy chc¹ podzieliæ siê ra-
doœci¹ tworzenia, prosimy o kontakt (tel. 0-
22 6148753, 0-600495790), a Czytelników
gor¹co zapraszamy na wieczorny koncert.

Park Wiecha
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• 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

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Jeszcze tylko 4 dni pozosta-
³o do najwa¿niejszych, wed³ug
mnie, decyzji wyborczych w de-
mokratycznym pañstwie praw-
nym. Najwa¿niejszych z punktu
widzenia mieszkañca Warsza-
wy, mieszkañca Targówka. Nie
ujmuj¹c roli naszych parlamen-
tarzystów, czy rangi Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej, dla
mnie jako obywatela najistot-
niejsze s¹ decyzje maj¹ce bez-
poœredni wp³yw na bezpieczeñ-
stwo mojego osiedla, ulic, po
których codziennie chodzê do
pracy, poziom i warunki nauki w
szko³ach, do których uczêsz-
czaj¹ dzieci i m³odzie¿, swobod-
ny dostêp do fachowej opieki
zdrowotnej dla m³odszych i star-
szych mieszkañców Targówka,
czyste i rozœwietlone place za-
baw, parki, œcie¿ki dydaktyczne
w Parku i Lasku Bródnowskim...
Wymieniaæ mo¿na d³ugo. O
wszystkich tych sprawach decy-
duj¹ radni dzielnicy, miasta, po-
wiatu, województwa, których
niebawem wybieraæ bêdziemy
na kolejn¹ kadencjê.

O randze tych wyborów
niech œwiadczy fakt, i¿ to w³a-
œnie oni zdecyduj¹ o podziale
œrodków dla szkó³, oœrodków
zdrowia, o inwestycjach w
mieœcie i w naszej dzielnicy. W
mojej ocenie tylko rada dziel-
nicy czy miasta, sk³adaj¹ca siê
z kompetentnych, umiej¹cych
s³uchaæ i s³u¿yæ spo³ecznoœci
lokalnej, potrafi¹cych wznieœæ
siê ponad podzia³y partyjne
radnych w³adna jest zadbaæ o:

bezpieczeñstwo na ulicach,
osiedlach, w szko³ach m.in.
poprzez zwiêkszenie œrodków
finansowych na Policjê, Stra¿
Miejsk¹, oœwietlenie ulic, sy-
gnalizatory œwietlne, „spowal-
niacze” na ulicach osiedlowych,
rozszerzenie zakresu dzia³ania
lokalnych programów opieraj¹-

Autor jest prawnikiem i
bankowcem, wieloletnim
instruktorem ZHP – wycho-
wawc¹ dzieci i m³odzie¿y,
komendantem Hufca Warszawa
Praga Pó³noc, od ponad 7 lat
wspiera i nadzoruje dzia³ania
ponad szeœædziesiêciu gromad
zuchowych i dru¿yn harcerskich
Targówka, Pragi, Bia³o³êki i
Marek skupiaj¹cych ponad
1200 zuchów, harcerzy i in-
struktorów, od 10 lat organizu-
je letni i zimowy wypoczynek
dla najm³odszych mieszkañców prawobrze¿nej Warszawy.
Obecnie kandyduje do Rady Dzielnicy Targówek m.st. War-
szawy z listy PO w okrêgu nr 3.

Razem dla Targówka

cych siê na wspó³pracy miesz-
kañców i s³u¿b miejskich

rozwój i pracê m.in. po-
przez pracownie komputero-
we, wolny i darmowy internet
w ka¿dej szkole, bibliotece, w
urzêdzie, dodatkowe zajêcia
popo³udniowe i weekendowe
dla dzieci i m³odzie¿y, remon-
ty i modernizacjê budynków
szkolnych, boisk i sal gimna-
stycznych, zwiêkszenie p³ac
pracowników oœwiatowych,
wspieranie aktywizacji zawo-
dowej m³odzie¿y i doros³ych

inwestycje w dzielnicy, w
wiêkszym zakresie wspó³finan-
sowane ze œrodków UE, m.in.
remonty budynków komunal-
nych, rzeczywiste rozpoczêcie
budownictwa komunalnego, li-
kwidacjê barier architektonicz-
nych – u³atwienie poruszania siê
osobom niepe³nosprawnym,
wózkom dzieciêcym, powstanie
bezpiecznych placów zabaw dla
dzieci, rozbudowê sieci dróg i ar-
terii komunikacyjnych, zwiêksze-
nie sieci œcie¿ek rowerowych

œrodowisko naturalne
m.in. poprzez: likwidacjê dzi-
kich wysypisk œmieci i gruzu,
„o¿ywienie” Lasku Bródnow-
skiego dla spaceruj¹cych i ro-

dzin z dzieæmi, zwiêkszenie
œrodków na zieleñ miejsk¹.

W³aœnie w takiej radzie
chcia³bym dzia³aæ i s³u¿yæ
mieszkañcom Targówka. S¹-
dzê, ¿e bêd¹c prawnikiem i
bankowcem z powodzeniem
mogê podzieliæ siê swoj¹
wiedz¹ i doœwiadczeniem.

Moje bogate doœwiadczenie
w dzia³alnoœci spo³ecznej
utwierdza mnie w przekonaniu,
¿e tylko wspólne dzia³ania
mog¹ przynieœæ sukces: bez-
pieczny, przyjazny, rozwijaj¹cy
siê Targówek. Uwa¿am, ¿e w
naszym mieœcie nic nie powin-
no dziaæ siê bez naszego
udzia³u, bo przecie¿ to jest na-
sza Ma³a Ojczyzna, któr¹ ko-
chamy, z któr¹ wi¹¿emy na-
dzieje na lepsz¹ przysz³oœæ nas
samych i naszych dzieci. Po-
niewa¿ przyjê³o siê, i¿ nieobec-
ni nie maj¹ racji, 12 listopada
br. b¹dŸmy RAZEM. G³êboko
wierzê, ¿e wspóln¹ systema-
tyczn¹ prac¹ mo¿emy zmieniæ
na lepsze nasze ulice, szko³y,
osiedla, nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê.

RAZEM mo¿emy zmieniæ
wiele!

Grzegorz Chwi³oc – Fi³oc

www.chwiloc-filoc.waw.pl

Bia³o³êka jednak zas³u¿y³a
na wiêcej ni¿ status sypialni.
Miasta nie buduje siê bez
szkó³, przedszkoli, bez parków
i terenów rekreacji, bez placó-
wek kulturalnych. Miasto budu-
je siê dla ludzi, w przyjaŸni do
otaczaj¹cej je przyrody.

Liczy siê skutecznoœæ
Co cztery lata s¹ tylko obietnice. W nowym ustroju miasta

nie buduj¹ wy³¹cznie dobre chêci. Liczy siê skuteczna wspó-
³praca z w³adzami miasta, z prezydentem. Gdy tego brak, mo¿-
na tylko dyskutowaæ, protestowaæ i dalej obiecywaæ. Pokaza³y
to ostatnie konflikty w rejonie ulicy Leœnej Polanki z wizjami
budowy drapaczy chmur kosztem starych dêbów, niemo¿noœæ
uruchomienia budowy szko³y przy ulicy Ostródzkiej, destruk-
cja przy budowie placu sportowego przy ulicy Nagodziców.

Dziœ coraz czêœciej nasze
oko mo¿e cieszyæ tylko tzw.
subkultura osiedlowa w posta-
ci graffiti na kolorowych œcia-
nach blokowisk. Gdy po wpro-
wadzeniu siê do swojego upra-
gnionego domu trzeba piêæ lat
oczekiwaæ na drogê, coœ chy-
ba jest nie w porz¹dku. Gdy
rzutem na taœmê na sesji Rady
Warszawy odbiera siê Bia³o³ê-
ce szansê na metro, to ju¿ chy-
ba nie jest przyzwoite.

Znów zdecydowa³ kaprys
b¹dŸ lobbing, a mo¿e chêæ po-
litycznego dokopania konku-

rentom. Co mo¿e lokalne ugru-
powanie w obecnej sytuacji,
pokazuje przyk³ad moderniza-
cji oczyszczalni œcieków CZAJ-
KI. Mówi siê o niej i mówi, od
12 lat.  Co pewien czas podej-
muje siê uchwa³ê protestuj¹c¹
przeciwko decyzjom w³adz
miasta. Efekt mamy widoczny.
Nadal œmierdzi, nadal straszy,
a obecnie to jeszcze bulwersu-
je, gdy¿ dokomponowano nam
jeszcze spalarniê. Rozejrzyjmy
siê dooko³a. Brak parków, brak
zieleñców, brak placówek kul-
turalnych. Narzekamy na us³u-
gi oœwiatowe. No có¿, znów nikt
nie pomyœla³ o planach zago-
spodarowania przestrzennego,
nie wybudowa³ przedszkoli,
¿³obka. Przecie¿ 12 lat to szmat
czasu, by dostrzec potrzeby
m³odych rodzin, by zareago-
waæ na ich wnioski, listy.

Dziœ znów uœmiechy i proœ-
by o zaufanie. Czy bez wspó-
³pracy z rad¹ miasta, z prezy-
dentem da siê wybudowaæ
Most Pó³nocny, zmodernizo-
waæ rozwalon¹ infrastrukturê
PKP na Bia³o³êce, a ponadto
samemu wybudowaæ od razu
dwa ¿³obki, których potrzeby
dotychczas siê nie widzia³o,
przypomnieæ sobie nawet o
parkach, gdy ten przy ulicy Bo-
tewa nie móg³ siê wykluæ, a ten
przy ulicy Dziatwy jest zaprze-
czeniem parku- to¿ to chyba
tylko kolejne wyborcze wizje.

W swojej dotychczasowej
dzia³alnoœci mia³em wiele
mo¿e zwariowanych pomy-
s³ów, lecz gdy sobie coœ posta-
nowi³em, to ¿adne rzucane pod
nogi k³ody nie stanowi³y prze-
szkody, by je zrealizowaæ. Dziœ
s³u¿¹ Bia³o³êce postulowane
przeze mnie hale sportowe i
basen, place rekreacyjne,
aneks kulturalny przy ulicy van
Gogha i przychodnia przy ulicy
Milenijnej, której nie chciano
realizowaæ. Uwa¿a³em te¿, ¿e
Bia³o³êka zas³u¿y³a na coœ wiê-
cej, dlatego porwa³em siê na
organizowanie dla mieszkañ-
ców wielkich koncertów. Tu
goœcili Krzysztof Penderecki,
Sinfonia Varsovia, Chór Filhar-
monii Narodowej, i inni wielcy
œwiata muzyki. To by³a wizja
takiej lokalnej bia³o³êckiej Fil-
harmonii. Maj¹c wsparcie w
reprezentacji Platformy w Sej-
miku Wojewódzkim, Radzie
Warszawy, Radzie Dzielnicy
oraz prezydenta miasta jeste-
œmy gwarantem, ¿e Most Pó-
³nocny przestanie byæ marze-
niem, ¿e zmodernizowana zo-
stanie ulica Modliñska, po-
wstan¹ nowe szko³y, przed-
szkola, ¿³obek, urzeczywistni¹
siê parki, œcie¿ki rowerowe,
modernizacja CZAJEK, poje-

dziemy Szybk¹ Kolej¹ Miejsk¹,
tramwajem, a nawet mimo
sprzeciwu PiS metrem. To
mo¿e byæ nasza rzeczywistoœæ.

Liczê na Pañstwa g³os 12
listopada w wyborach, w któ-
rych decydowaæ bêdziemy
albo o dalszym zastoju w sto-
licy, albo o rozwoju naszego
miasta i dzielnicy.

Jacek Kaznowski

Platforma Obywatelska
Okrêg 2 Miejsce 1

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

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

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ przeczyta³am tekst Pana
Krzysztofa Zió³kowskiego, by³ego pacjenta Oddzia³u
Intensywnej Terapii Szpitala Praskiego. Nie ma wiêk-
szej satysfakcji dla lekarza, ni¿ uratowanie ¿ycia,

szczególnie TAKIEGO ¿ycia, wype³nionego s³u¿b¹ dla innych.

Autorami tego sukcesu (przypadki ciê¿kiej sepsy takiej jak u
p. Krzysztofa s¹ najwy¿szym wyzwaniem w intensywnej terapii)
by³ ca³y zespó³ pracuj¹cy w Oddziale. Moja rola to tylko przy-
jemnoœæ i satysfakcja z mo¿liwoœci kierowania takim zespo³em.

£añcuch ludzi dobrej woli spoza szpitala, którzy pomogli zdo-
byæ lek, dzia³a niezawodnie zarówno w tym, jak i wielu innych
przypadkach wspólnej walki o ¿ycie. Obawiam siê jednak, ¿e
wkrótce bêdzie to mo¿na powiedzieæ tylko w czasie przesz³ym.

Dyrektor Koronkiewicz ju¿ nie pracuje. Pani profesor Ewa May-
zner - Zawadzka - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Intensyw-
nej Terapii - w³aœnie przesta³a byæ Konsultantem (wskutek kon-
fliktu z urzêdnikami Ministerstwa Zdrowia). Mój los - Ordynatora
Oddzia³u Intensywnej Terapii jest równie¿ niepewny (wskutek
konfliktu z urzêdnikami Urzêdu Miasta).

Dyrektor Szpitala Praskiego otrzyma³ od urzêdniczki z UM
polecenie niedopuszczenia mnie do pracy. Na razie polecenia
tego nie wykona³. Ale w ka¿dej chwili mo¿e to zrobiæ.

Na razie pozostaje mi byæ wdziêczn¹ za to, ¿e jeszcze mogê pracowaæ
i robiæ to, co dla urzêdników ma tak ma³¹ wartoœæ - ratowaæ ¿ycie ludziom.

Hanna Petsch

Ordynator Oddzia³u Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Praskiego

Publikacja sfinansowana ze œrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Chcê Was reprezentowaæ.

Chcê prawid³owego wykorzystania i pozyskiwania nowych œrodków z
Uni Europejskiej - bez marnotrawienia ich.

Budowy boisk i hal sportowych oraz przeci¹gaj¹cej siê od lat budowy mini
stadionu sportowego przy bazylice (z pe³nowymiarowymi boiskami i kortami).

Chcê wychowania przez sport, by odci¹gn¹æ nasze dzieci od niebezpiecznych patologii.
Stworzyæ socjalny program pomocy i wsparcia starszych mieszkañców Pragi.

Dokoñczyæ modernizacjê i rewitalizacjê ulicy Z¹bkowskiej i Targowej.

Chcê wprowadzenia dodatkowych patroli stra¿y miejskiej i policji w miej-
sca szczególnie niebezpieczne.

Odbudowy zieleni - przez lata zaniedbanej i niedofinansowanej.

Decentralizacji wszelkich struktur samorz¹du - by wiêcej œrodków finan-
sowych pozostawa³o na potrzeby naszej w dzielnicy.
Chcê przywróciæ normalnoœæ w pracy urzêdu - usun¹æ nadmiern¹ biuro-
kracjê i arogancjê urzêdników.

Chcê sport w dzielnicy uczyniæ jej atutem - poprzez bezp³atne zajêcia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y oraz ca³ych rodzin.

Andrzej Robert BIA£OW¥S
Lista nr 5  Miejsce nr 6

Okrêg wyborczy II Warszawa Praga Pó³noc

JESTEM WASZYM S¥SIADEM
Mieszkam tu od urodzenia. Tu równie¿ pracujê
- w DOSiR (inicjowa³em jego powstanie i re-
alizacjê). Znam Wasze problemy, sam te¿ je
prze¿ywam... Dlatego kandydujê.

MAM DOŒWIADCZENIE
SAMORZ¥DOWE

NIE OBIECUJÊ
„GRUSZEK NA WIERZBIE”

PROSZÊ O WASZ G£OS
ZAUFAJCIE MI DZIŒ I ROZLICZCIE ZA 4 LATAwww.andrzejbialowas.pl

Publikacja sfinansowana ze œrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
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– Urodzi³ siê Pan w Warszawie?
– Nie.
– Nie uwa¿a Pan, ¿e prezydentem Warszawy powinien

byæ Warszawiak?
– Ja jestem Warszawiakiem. Od æwieræwieku. Tu pracujê,

zarabiam, tu p³acê podatki – i to niema³e. I takich jak ja –
przyjezdnych – Warszawiaków jest w stolicy po³owa. Chce
nam Pani powiedzieæ, ¿e jesteœmy gorszymi obywatelami tego
miasta, dlatego ¿e urodziliœmy siê gdzie indziej?

– A co Pan ma do zaoferowania temu miastu? Jakie s¹
Pañskie kwalifikacje?

– Gdyby prezydent Warszawy nie pochodzi³ z wyborów tylko
z konkursu – jakie by³yby kryteria konkursowe? Doœwiadcze-
nie w administracji i zarz¹dzaniu – to doœæ oczywiste. Znajo-
moœæ problematyki europejskiej – w koñcu jesteœmy jedn¹ z
wa¿niejszych stolic Europy, a chcielibyœmy staæ siê jednym z
wiêkszych beneficjentów funduszy unijnych. I wreszcie swo-
boda poruszania siê w kwestiach zwi¹zanych z prawem, bo
miasto takie jak Warszawa to wielki i skomplikowany system
stosunków prawnych i lepiej, ¿eby prezydent je rozumia³.

– Zgoda, tak by pewnie wygl¹da³a ta klasyfikacja. I co
Pan na to?

– By³em wojewod¹ bialsko-podlaskim i prezesem wielkiej
spó³ki, jak¹ jest RUCH SA. Od kilkunastu lat jestem adwoka-
tem, od ponad dwóch – pos³em do Parlamentu Europejskie-
go. Uwa¿am, ¿e mam niezbêdne kwalifikacje.

POMYS£ NA STOLICÊ

– Jaki ma Pan pomys³ na Warszawê? Premier Marcin-
kiewicz obiecuje nam, ¿e za cztery lata bêdziemy konku-
rowaæ z Londynem, Rzymem, Pary¿em...

– Bardzo ceniê Premiera Marcinkiewicza i szczerze za-
zdroszczê mu optymizmu. Niestety, podobnie, jak wiêkszoœæ
mieszkañców Warszawy, znam Londyn, Rzym i Pary¿ – i
wiem, ¿e to jest po prostu niemo¿liwe. Zniszczenia wojenne,
specyficzny kierunek rozwoju po wojnie, wolna amerykanka
ostatnich 17 lat – to wszystko, niestety, zapóŸnienia, których
nie da siê nadrobiæ w cztery lata.

– Ale przecie¿ w swoich materia³ach pisze Pan, ¿e Pañ-
skie plany to program na cztery lata.

– Jak najbardziej. Ale nie zapowiadam wybudowania War-
szawy od nowa. Natomiast nie ma ¿adnego powodu, dla któ-
rego remont tysi¹ca metrów Krakowskiego Przedmieœcia musi
trwaæ  kilkanaœcie miesiêcy, a budowa jednej linii metra – kil-
kanaœcie lat. W ci¹gu czterech lat kadencji mo¿emy daæ War-
szawie trzy nowe mosty, dwie nowe linie metra, obwodnicê,
po³¹czon¹ z sieci¹ tuneli.

– Wie Pan, ¿e to nieprawda. ¯e remonty trwaj¹ tak d³u-
go, ze wzglêdu na konieczne uzgodnienia, ¿e Warszawie
nie da siê zbudowaæ tuneli...

– Otó¿ nie wiem. Konieczne uzgodnienia odbywa³yby siê
w dwa tygodnie, gdyby firmy i urzêdy przed³u¿aj¹ce je w

nieskoñczonoœæ, wiedzia³y, ¿e na ich z³¹ wolê w³adze Stoli-
cy odpowiedz¹ podobn¹ ¿yczliwoœci¹. Jeœli ktoœ dzia³a w
Warszawie, jest od niej uzale¿niony w zbyt wielu kwestiach,
¿eby móc sobie pozwoliæ na lekcewa¿enie potrzeb miasta –
jeœli oczywiœcie wiedzia³by, ¿e miasto nie puœci mu tego p³a-

zem. I proszê mi powiedzieæ, dlaczego nie mo¿na zbudo-
waæ tuneli? Z powodu kurzawki? Kurzawka to odwieczne
alibi kolejnych  warszawskich ekip rz¹dz¹cych. Ten problem
by³ nie do rozwi¹zania pó³ wieku temu – dziœ jest to tylko
kwestia pieniêdzy.

– A to, Pañskim zdaniem drobiazg niewarty wspomnienia?
– Nie. Problem, wymagaj¹cy rozwi¹zania. Trzeba racjo-

nalniej gospodarowaæ bud¿etem miasta, który wynosi osiem
miliardów z³otych. Trzeba dobrze i drogo sprzedaæ zbêdne
miastu spó³ki – jest ich ponad pó³ setki – a pieni¹dze uzyska-
ne w ten sposób przeznaczyæ na inwestycje. Trzeba zre-
strukturyzowaæ zad³u¿enie. Warszawa jest dobrym, pewnym
kredytobiorc¹: nie zniknie z powierzchni ziemi, nie zawiesi
dzia³alnoœci, nie og³osi upad³oœci. Nie trzeba baæ siê kredy-
tów, trzeba tylko wiedzieæ, co z nimi zrobiæ. Trzeba wreszcie
zacz¹æ korzystaæ z funduszy europejskich – dotychczas, po
dwóch latach obecnoœci w UE,  miasto dosta³o tylko 1,7 mld
euro, a powinniœmy braæ 2 mld euro rocznie.  I wreszcie trze-
ba twardo ¿¹daæ pomocy od w³adz centralnych – metro, czy
obwodnica stolicy to nie jest „prywatny problem Warszawia-
ków”, to tak¿e sprawa pañstwa.

– Proszê dokoñczyæ zdanie: „Warszawa, za mojej pre-
zydentury, stanie siê...”

– Finansowo-gospodarcz¹ stolic¹ regionu. Miejscem, od
którego zaczyna sw¹ podró¿ ka¿dy biznesmen, chc¹cy robiæ
interesy w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Mamy po temu
wszelkie dane: warszawska infrastruktura biznesu jest na-
prawdê klasy europejskiej. Dotyczy to banków, domów ma-
klerskich, firm prawniczych, consultingowych, finansowych –
ale tak¿e biurowców, hoteli, restauracji. Dotyczy to przede
wszystkim ludzi: co czwarty mieszkaniec stolicy ma wy¿sze
wykszta³cenie, jest tu 100 szkó³ wy¿szych, 300 tysiêcy stu-

dentów, w³aœciwie w ka¿dym miejscu mo¿na porozumieæ siê
po angielsku. Mamy najsilniejsz¹ w regionie Gie³dê Papie-
rów Wartoœciowych. Mamy wiele atrakcji, które mog¹ spra-
wiæ, ¿e biznesmeni z ca³ego œwiata polubi¹ Warszawê, bêd¹
przyje¿d¿aæ tu chêtnie, planuj¹c, jak po³¹czyæ przyjemne z
po¿ytecznym. Warszawa jest jedyn¹ stolic¹ na œwiecie, która
graniczy z prawdziw¹ puszcz¹ i – mo¿e nie ca³kiem prawdzi-
wym – jeziorem. W zasiêgu rêki mamy ̄ elazow¹ Wolê – pierw-
sze miejsce, które pragnie odwiedziæ ka¿dy turysta z Chin i
Japonii. W³aœciwie nie ma powodu, dla którego wszelkie naj-
wa¿niejsze wydarzenia biznesowe regionu mia³yby nie od-
bywaæ siê w Warszawie.

– Gdzie?
– Ano w³aœnie. Dlatego powiedzia³em „w³aœciwie”. To, cze-

go nam brakuje – to centrum konferencyjne z prawdziwego
zdarzenia. Ja proponujê budowê dwóch takich centrów:  jed-
nego w odbudowanym Pa³acu Saskim, drugiego – w budyn-
kach Ratusza na Placu Bankowym.

PRAGA TO WARSZAWA

– A co z Ratuszem? Nie bêdzie potrzebny?
– Jestem za ograniczeniem administracji, ale nie do tego

stopnia. Natomiast uwa¿am, ¿e Ratusz powinien zostaæ  prze-
niesiony na Pragê.

– Po to, ¿eby ludzie mieli dalej?
– A gdzie Pani mieszka?
– Na ¯oliborzu.
– To Pani rzeczywiœcie bêdzie mieæ dalej. Ale na Pradze

te¿ mieszkaj¹ ludzie i dziœ oni maj¹ wszêdzie daleko. Na Pra-
dze nie ma ani jednego urzêdu centralnego, ani jednego piê-
ciogwiazdkowego hotelu czy biurowca. Jedyna wa¿na insty-
tucja – urz¹d marsza³kowski – kombinuje, jak stamt¹d uciec.
Kiedy pojawi³ siê pomys³, aby „polski pentagon” powsta³ w
Rembertowie – Rejtanem legli urzêdnicy MON, którzy mu-
sieliby doje¿d¿aæ do pracy kawa³ek dalej, ni¿ do centrum. To
wszystko sprawia, ¿e Warszawa przypomina Berlin przed
zjednoczeniem Niemiec, z Wis³¹ w charakterze muru, dziel¹-
cego miasto na bogaty, barwny Zachód, i szary, ubogi Wschód.

– I s¹dzi pan, ¿e Ratusz to zmieni?
– Tak. S¹ przyk³ady, ¿e tak siê dzieje. Medyceusze po³¹-

czyli Florencjê w jeden organizm, buduj¹c pa³ac na jej „gor-
szym” brzegu. W³adze Brukseli wydoby³y z upadku „szem-
ran¹” dzielnicê Ixel, lokalizuj¹c tam gmach Parlamentu Euro-
pejskiego. To dzia³a. W œlad za wa¿nymi instytucjami poja-
wiaj¹ siê hotele, biurowce, siedziby firm. Okolica o¿ywa. Nie
ma powodu, dla którego coœ takiego nie mia³oby siê staæ na
Pradze. Praga na to zas³uguje.

KONKRETY

– Co zrobiæ z problemem reprywatyzacji?
– Droga, która obowi¹zuje obecnie – droga s¹dowa – jest

w mojej opinii jedynym mo¿liwym sposobem rozwi¹zywania
tych sporów. To, co zosta³o zrabowane, powinno zostaæ zwró-
cone. Ale na jakich zasadach ma byæ zwrócone, a tak¿e czy
rzeczywiœcie zosta³o zrabowane, i czy na pewno temu, kto
dziœ siê o to upomina – musi oceniæ s¹d. I przed tym s¹dem
Warszawa musi twardo broniæ swoich racji. Niestety, tak nie
jest. Jako adwokat obserwujê wiele spraw, w których miasto
poddaje siê bez walki – choæ niejednokrotnie widaæ, ¿e wy-
stêpuj¹cy z roszczeniami to zwykli kombinatorzy, tyle tylko,
¿e uzbrojeni w armiê prawników i wybitnie bezczelni.

– Mieszkania komunalne?
– Proponujê dwa kroki. Po pierwsze – umo¿liwiæ stu tysi¹com

lokatorów dzisiejszych mieszkañ komunalnych ich wykup za 10
proc. ceny rynkowej. Nie ma sensu obci¹¿aæ miasta odpowiedzial-
noœci¹ za lokale, którymi nie mo¿e dysponowaæ, nie ma sensu
zmuszaæ ludzi do kombinowania. Zreszt¹ ludzie ci, po kilkudzie-
siêciu latach dbania o swój lokal, maj¹ prawo poczuæ, ¿e wreszcie
mieszkaj¹ u siebie. I krok drugi – rozpoczêcie budowy mieszkañ,
które rzeczywiœcie bêd¹ w dyspozycji miasta, dziêki którym mia-
sto bêdzie mog³o kszta³towaæ swoj¹ politykê spo³eczn¹. Moja pro-
pozycja to stworzenie systemu mieszkañ rotacyjnych, przezna-
czonych dla przyjezdnych. Chodzi o tak¹ umowê miedzy stolic¹
RP, a jej obywatelami z ca³ego kraju: Warszawa Ciê zaprasza i
podaje Ci rêkê. Dostajesz mieszkanie socjalne i meldunek na trzy
lata. To czas na urz¹dzenie siê, znalezienie pracy, w³asnego lo-
kum. Potem – musisz ust¹piæ miejsca nastêpnemu.

– Ulice?
– Nie lubiê truizmów. Trzeba je remontowaæ – i to nie po-

winno trwaæ latami. Remont 5th Avenue trwa³ kilka tygodni.
Nowoczesna technologia na to pozwala, trzeba tylko odwagi
w podejmowaniu decyzji.

– Komunikacja miejska?
– Jak wy¿ej. Poza dwoma kolejnymi liniami metra – potrze-

ba wiêcej nowoczesnych autobusów i tramwajów. Osobiœcie
mam jeszcze tak¹ idee fixe, aby tramwaje te, zamiast po brud-
nych, ¿wirowych torowiskach jeŸdzi³y po pasach zieleni. To z
pozoru brzmi absurdalnie – ale tak siê dzieje, na przyk³ad w
Strasburgu. Coœ na tym torowisku musi byæ – to dlaczego
zamiast wysypywaæ je ¿wirem, nie posadziæ tam trawy?

– Palma na Rondzie de Gaulla?
– Tu dotyka Pani mojego czu³ego punktu. Kiedy europejska

prasa pisze cokolwiek o Warszawie – za ka¿dym razem ktoœ na-
bija siê z nas z powodu tej palmy. Palma mia³a byæ artystycznym
¿artem, happeningiem – sta³a siê sta³ym sznytem na obliczu sto-
licy. To plastikowe bezguœcie jest dla mnie symbolem ci¹¿¹cego
nad Warszaw¹ fatum, które sprawia, ¿e ró¿ne rzeczy zaczynaj¹
siê dobrze, a koñcz¹ jak zwykle: z braku konsekwencji, woli, od-
wagi w podejmowaniu decyzji. Wierzê, ¿e tak nie musi byæ. Dlate-
go kandydujê w tych wyborach.                                  rozm. M.¯

www.marekczarnecki.waw.pl

Rozmowa z adwokatem Markiem Czarneckim,

pos³em do Parlamentu Europejskiego,

kandydatem Samoobrony RP na Prezydenta Warszawy

Marek Czarnecki (l. 47) absolwent Wydzia³ów Prawa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
pose³ do Parlamentu Europejskiego, adwokat. Reprezentuje polskich obywateli przed Europejskim
Trybuna³em Praw Cz³owieka w Stasburgu. By³ wojewod¹ bialskopodlaskim i prezesem Ruch S.A.
Przewodniczy Fundacji Wspierania Talentów, pomagaj¹cej wybitnie uzdolnionej polskiej m³odzie¿y.
Kandyduje na prezydenta Warszawy w wyborach AD 2006.

Artyku³ finansowany przez Komitet wyborczy Samoobrony RP

TWOJE MARZENIA – MOJE PLANY
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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

Perspektywa lepszego s³yszenia
Niektóre osoby rodz¹ siê z

uszkodzonym s³uchem, pod-
czas gdy u innych przyczyn¹
mo¿e byæ choroba ucha lub
ha³aœliwe otoczenie w pracy.

Jednak wiêkszoœæ ubytków
s³uchu u doros³ych wynika z
naturalnego procesu starzenia
siê – przez lata fragmenty de-
likatnych mechanizmów mog¹
siê uszkodziæ lub po prostu
zu¿yæ.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹ i s¹ indywidualne u
ka¿dej osoby. Wiêkszoœæ z nich
mo¿e zostaæ skorygowana dziê-
ki noszeniu aparatów s³ucho-
wych. Lepsze s³yszenie ozna-
cza poprawê jakoœci ¿ycia za-
równo samego zainteresowane-
go jak i jego najbli¿szych. Typo-
wym przyk³adem jest bardzo
g³oœne ogl¹danie telewizji przez
osoby niedos³ysz¹ce, które po-
woduje mniejszy komfort s³ysze-
nia przez innych. Wybór konkret-
nego typu aparatu w znacznej
mierze zale¿y od rodzaju ubyt-
ku s³uchu, ale tak¿e od osobi-
stych preferencji pacjenta i jego
trybu ¿ycia. W ka¿dym przypad-
ku specjalista zaproponuje naj-
lepsze rozwi¹zanie i pomo¿e
dokonaæ najlepszego wyboru.

„W ostatnich latach obserwuje-
my zwiêkszone zainteresowanie

pacjentów naszymi us³ugami. No-
szenie nowoczesnego, miniaturo-
wego aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat
temu, a jako najczêstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu siê z
rodzin¹ i znajomymi. Nowoczesne
technologie nie ominê³y aparatów
s³uchowych, które wyposa¿one s¹
w bardzo szybkie procesory po-
trafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem praw-
dziwe cuda” – mówi pan Marek
Zgutka, dyplomowany audiopro-
tetyk z firmy FONIKON, która spe-
cjalizuje siê w niesieniu pomocy
osobom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ je-
sienn¹ promocj¹ pracownicy
gabinetu audioprotetycznego
firmy FONIKON mieszcz¹ce-
go siê przy ulicy Kondratowi-
cza 37 zapraszaj¹ wszystkie
chêtne osoby na bezp³atne

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

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia

dokoñczenie ze str. 1

badania s³uchu. Poza zbada-
niem s³uchu pacjenci mog¹
tak¿e nieodp³atnie zasiêgn¹æ
fachowej porady i przymie-
rzyæ aparat s³uchowy. Przy
zakupie pomocy s³uchowych
istnieje mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z refundacji Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz dofi-
nansowania przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie. Ga-

Warszawa – Bródno,

ul. Kondratowicza 37,

tel. 022 353-06-20

Warszawa – Wawer,

ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353-42-50

Warszawa – Mokotów,

ul. J. D¹browskiego 16,

tel. 022 498-75-40

Warszawa – Wola,

ul. Leszno 17,

tel. 022 862-99-90

Warszawa - Bemowo

ul. Cio³ka 11
tel. 022 877-07-63

binet czynny jest codziennie
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 10.00 – 17.30, tel.
353-06-20.

Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

technologie bezpieczeñstwa

www.suskiplus.pl

SPRZEDA¯ ♦♦♦♦♦ MONTA¯ ♦♦♦♦♦ SERWIS 24 GODZ.
DRZWI ANTYW£AMANIOWE ♦♦♦♦♦ OKNA ♦♦♦♦♦ ZAMKI

AUTORYZOWANY PUNKT
HANDLOWO-US£UGOWY
Warszawa ul. Dobra 17

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

Wyj¹tkowa

odpornoœæ

na w³amania,

certyfikaty Klasy C

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
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Panie Macieju, czym jest
Instytut Kresowy i kiedy po-
wstanie?

Instytut Kresowy to samo-
rz¹dowa instytucja kultury. Zo-
sta³ powo³any przez Radê War-
szawy 26 paŸdziernika. Wkrót-
ce zacznie dzia³alnoœæ. Zajmie
siê dokumentacj¹ historyczn¹,
gromadzeniem pami¹tek i do-
kumentów, badaniami nad hi-
stori¹ i kultur¹ polskich kresów
wschodnich. Bêdzie tak¿e pro-
wadzi³ dzia³alnoœæ edukacyjn¹
dla m³odych pokoleñ Polaków
i popularyzowa³ polsk¹ kulturê
kresow¹. Jednym z jego naj-
wa¿niejszych zadañ bêdzie
eksponowanie zgromadzonych
zbiorów i organizowanie wy-
staw sta³ych oraz czasowych.

Sk¹d wzi¹³ siê pomys³
stworzenia takiej placówki?

Z³o¿y³o siê tak, ze dwaj moi
koledzy z warszawskiego PiS,
wiceburmistrzowie ró¿nych
dzielnic – Marek Makuch i To-

Instytut Kresowy
z siedzib¹ na Pradze

masz Zdzikot, tak¿e maj¹ kre-
sowe korzenie. Wiele razy roz-
mawialiœmy o dziwnym tabu,
jakim jest temat kresów wchod-
nich. Nie ukrywam, ¿e z podzi-
wem patrzyliœmy na twórców
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Kilka miesiêcy temu po-
stanowiliœmy stworzyæ podobn¹
placówkê poœwiecon¹ kresom.

A Pañskie korzenie kreso-
we? Prosimy coœ o nich
opowiedzieæ. Zajmowa³ siê
Pan tak¿e upamiêtnieniem
epizodów Powstania War-
szawskiego na Pradze, czy
pochodzi Pan z kresów czy
z Warszawy?

Rodzice mojej mamy,
Owczarkowie, prowadzili
sklep na Mokotowie. Odebrali
go im komuniœci. Moja babcia
Honorata Maciejowska pro-
wadzi³a pensjonat w Dru-
skiennikach. Dziadek Józef
Maciejowski by³ oficerem Kor-
pusu Ochrony Pogranicza  (w

rzeczywistoœci s³u¿y³ w tzw.
„dwójce” czyli kontrwywiadzie)
i stacjonowa³ w Grodnie. Po
wybuchu wojny organizowa³
polskie podziemie na tamtych
terenach. Zgin¹³ wskutek ran
odniesionych w Powstaniu
Warszawskim. Tak historia
Polski po³¹czy³a w mojej ro-
dzinie kresy ze stolic¹.

Kandyduje Pan z I miejsca
na liœcie do Rady Warszawy.
Czym, poza dziedzictwem
narodowym, zajmie siê Pan
jako radny?

Tym, na czym znam siê naj-
lepiej. Przede wszystkim wyko-
rzystaniem funduszy unijnych,
organizacj¹ sprawnej i nowo-
czesnej administracji, wspar-
ciem najpotrzebniejszych inwe-
stycji. Bardzo wa¿ne s¹ dla
mnie kwestie spo³eczne – po-
moc socjalna, wspieranie dzia-
³alnoœci spo³ecznej i placówek
dzia³aj¹cych na rzecz potrze-
buj¹cych wsparcia grup, takich
jak emeryci czy dzieci z nieza-
mo¿nych rodzin.

Czasem partie polityczne
wstawiaj¹ na listy tzw. „spa-
dochroniarzy”. Czy jest Pan
zwi¹zany z prawobrze¿n¹
Warszaw¹?

Czasem mówiê ¿artem, ¿e
moja rodzina okupuje ca³¹ Pra-
gê. Moja mama mieszka w
Falenicy. Moja kuzynka przy
ulicy Targowej. Ja jestem
mieszkañcem Bia³o³êki a kilka
lat pracowa³em w dzielnicy
Praga Po³udnie. Ujawniê teraz
po raz pierwszy, ¿e planujê sie-
dzibê Instytutu Kresowego
ustanowiæ na terenie Fabryki
Wódek „Koneser”, której teren
chce ratowaæ miasto.

Dziêkujemy za rozmowê.

Wywiad z Maciejem Maciejowskim, wspó³twórc¹ Insty-
tutu Kresowego w Warszawie, wiceburmistrzem dzielni-
cy W³ochy, rzecznikiem prasowym i liderem listy PiS do
Rady Warszawy z Pragi Pó³noc i Bia³o³êki.

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

e-mail: biuro@multipodlogi.pl
ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej
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www.multipodlogi.pl
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Kandyduje Pan do Rady
Warszawy z Okrêgu Praga
Pó³noc i Bia³o³êka. Proszê
przedstawiæ siê czytelnikom.

Mam 47 lat. Jestem mena-
d¿erem, z zawodu lekarzem.
Ukoñczy³em Akademiê Me-
dyczn¹ w Warszawie i SGH. Ak-
tualnie jestem wiceprzewodni-
cz¹cym Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc. Dziêki m.in. mojej ini-
cjatywie uda³o siê uratowaæ
Szpital Praski przed likwidacj¹,
opracowano plan jego restruk-
turyzacji i modernizacji. Utwo-
rzono równie¿ pierwsz¹ w War-
szawie Przychodniê dla Kom-
batantów. Bra³em czynny udzia³
w doprowadzeniu do realizacji
przebudowy i modernizacji uli-
cy Bia³ostockiej z zamontowa-
niem sygnalizacji œwietlnej na
skrzy¿owaniu ul. Bia³ostockiej z
ul. Tarchomiñsk¹, gdzie ci¹gle
dochodzi³o do groŸnych wypad-
ków i potr¹ceñ dzieci id¹cych
do szko³y.

Dlaczego zdecydowa³ siê
Pan kandydowaæ do Rady
Warszawy?

Bêd¹c przedstawicielem
Pragi Pó³noc i Bia³o³êki, jedno-
czeœnie znaj¹c najpilniejsze po-
trzeby tych dzielnic, bêdê mia³
mo¿liwoœæ bezpoœredniego od-
dzia³ywania na zabezpieczenie
œrodków finansowych i realiza-
cjê najpotrzebniejszych inwe-
stycji i zadañ. Praca w minio-
nej kadencji w Radzie Dzielni-
cy Praga Pó³noc wzbogaci³a
mnie o kolejne doœwiadczenia,
albowiem tak naprawdê to nie

radni dzielnicy tylko radni Rady
Warszawy decyduj¹ o fundu-
szach dla dzielnicy.

Jestem osob¹ pracowit¹,
odpowiedzialn¹, sumienn¹ i
wymagaj¹c¹.

Jeœli bêdê wybrany, bêdê po-
stulowa³ aby rozwi¹zaæ najpil-
niejsze potrzeby tych dzielnic.
Za najwa¿niejszy problem uwa-
¿am komunikacjê prawobrze¿-
nej Warszawy. Dla mieszkañców
Bia³o³êki najpilniejsz¹ spraw¹
jest realizacja Mostu Pó³nocne-
go, dla Pra¿an druga linia metra
i praska czêœæ obwodnicy œród-
miejskiej czyli Trasa 1000-lecia
oraz odblokowanie ul. Targowej
i usuniêcie kilkunastotonowych
TIR-ów poza granice miasta. Po-
jazdy ciê¿arowe o du¿ym tona-
¿u powoduj¹ ha³as a mikrodrga-
nia uszkadzaj¹ zabytkowe ka-
mienice. Szybka realizacja pra-
skiego odcinka obwodnicy œród-
miejskiej - Trasy 1000-lecia a
konkretnie jej wariant „C” ³¹cz¹-
cy Rondo Wiatraczna z Rondem
„¯aba” z pominiêciem rejonu za-
bytkowej „Szmulowizny” usunie
w sposób definitywny ciê¿kie
pojazdy z centrum Pragi. Moim
zdaniem, aby ostatecznie udro¿-
niæ ul. Targow¹ nale¿y wybudo-
waæ estakadê lub tunel na skrzy-
¿owaniu z Al. Solidarnaœci lub
wreszcie zrealizowaæ ul. Nowo-
jagielloñsk¹.

A tak na marginesie, marzy
mi siê, aby ul. Targowa by³a
deptakiem podobnym do Kra-
kowskiego Przedmieœcia czy
ul. Chmielnej.

Kolejnym problemem jakim
chcia³bym siê zaj¹æ to brak
mieszkañ komunalnych, socjal-
nych i rotacyjnych. Powstanie
mieszkañ rotacyjnych jedno-
czeœnie przyœpieszy remonty
starych praskich kamienic.

Pragê Pó³noc zamieszkuje
wiele osób biednych, bêdê
wiêc postulowa³ o zwiêkszenie
œrodków finansowych na
Domy Opieki Spo³ecznej, Ho-
spicja, Zwi¹zek Niewidomych,
szpitale i szko³y.

Chcia³bym jeszcze przy
okazji podziêkowaæ wszystkim
mieszkañcom Pragi, którzy
poparli utworzenie Muzeum
Pragi przy ul. Strzeleckiej.
Mam nadziejê, ¿e nasza
wspólna inicjatywa doprowa-
dzi do odremontowania Pa³a-
cyku Konopackich, który stanie
siê miejscem wa¿nym dla
wszystkich warszawiaków.

Serdecznie dziêkujê za roz-
mowê. Mam nadziejê, ¿e Pana
postulaty zostan¹ w pe³ni zre-
alizowane, czego ¿yczê Panu
i wszystkim Pra¿anom.

Rozmowa ze Zbigniewem Cierpisz, kandydatem do
Rady Miasta Sto³ecznego Warszwy.

Praga to te¿ Warszawa

Salon Odnowy Biologicznej „DIANA”
ul. Fioletowa 16 róg Rolanda (Zacisze) tel. 022 355 03 80

zapraszamy w godz. 9.00-20.00, sob. 9.00-16.00.

Oferuje:

♦♦♦♦♦ fryzjerstwo ♦♦♦♦♦ zabiegi kosmetyczne ♦♦♦♦♦ makija¿

manicure ♦♦♦♦♦ pedicure ♦♦♦♦♦ solarium ♦♦♦♦♦ fitnes ♦♦♦♦♦ bioenergoterapiê

masa¿ tybetañski ♦♦♦♦♦ taniec

Szko³a powsta³a w 1991
roku jako od³am Oœrodka
PZM-Tu maj¹cego siedzibê
przy ul. Ks. K³opotowskiego
na Pradze. Zaczynaliœmy
skromnie od 2 samochodów
Fiat 126 i 125. Stopniowo roz-
szerzaliœmy dzia³alnoœæ i po-
wiêkszaliœmy tabor samocho-
dowy. Powiêkszaliœmy rów-
nie¿ ofertê szkoleniow¹ o sa-

To ju¿ 15 lat!
W dniu 27 pa¿dziernika w Praskiej Auto Szkole „PAS” odby-

³a siê skromna uroczystoœæ z okazji 15-lecia istnienia szko³y.
mochody ciê¿arowe, przycze-
py i motocykle. Nie koncen-
trowaliœmy siê tylko na szko-
leniu osób doros³ych; szkoli-
liœmy tak¿e dzieci i m³odzie¿
prask¹ w zakresie przepisów
kart rowerowych, motorowe-
rowych, byliœmy tak¿e oœrod-
kiem egzaminacyjnym w tym
zakresie. Wspó³pracowaliœmy
ze szko³ami i ró¿nego rodza-
ju oœrodkami i klubami na te-
renie prawostronnej Warsza-
wy w zakresie szerzenia wie-
dzy o przepisach i bezpie-
czeñstwie na drodze. Wspó-
³pracowaliœmy równie¿ z in-
stytucjami i zwi¹zkami zajmu-
j¹cymi siê popraw¹ bezpie-
czeñstwa i udzielania pomo-
cy poszkodowanym w wypad-
kach drogowych.

Praska Auto Szko³a „PAS”
bierze czynny udzia³ w pra-
cach i sympozjach zajmuj¹-
cych siê zmianami w przepi-
sach kodeksu ruchu drogowe-

go i poprawy bezpieczeñstwa
na drogach.

Wspó³pracujemy z Radiem
W-wa Praga w cotygodnio-
wych audycjach pt. „Bezpiecz-
niej z Radiem W-wa Praga”.
Wspó³pracujemy tak¿e z wy-
dawnictwem „Image” przy
opracowywaniu materia³ów do
podrêczników i filmów instruk-
ta¿owych, które s¹ wykorzysty-
wane w trakcie szkolenia przy-
sz³ych kierowców, instruktorów
i egzaminatorów. Praska Auto
Szko³a jest autorem podrêcz-
nika pt. „Poradnik M³odego
Ratownika” i plansz pogl¹do-
wych wykorzystywanych  w
trakcie nauki.

Jesteœmy w trakcie opraco-
wywania poradnika dla kierow-
ników, opiekunów wycieczek
szkolnych: jak bezpiecznie or-
ganizowaæ i przeprowadzaæ
wycieczki szkolne i kolonijne.

W okresie minionych 15 lat
przeszkoliliœmy 8 tys. osób na
prawo jazdy i 15 tys. dzieci i
m³odzie¿y w zakresie kart ro-
werowych i motorowerowych.
Staramy sie rzetelnie szkoliæ
przysz³ych kierowców k³ad¹c
szczególny nacisk na umiejêt-
ne, bezpieczne i odpowiedzial-
ne  poruszanie siê po drogach.

O szkole opowiada³

szef szko³y Pan Jan Szumial

www.pas.prawojazdy.com.pl

www.osk.net.pl/pas

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”

022 811-15-43

Byæ mo¿e najwa¿niejsz¹ cech¹ prezyden-
ta wielkiego miasta jest umiejêtnoœæ doboru
wspó³pracowników. Spraw w mieœcie jest tyle,
¿e bez zastêpców nie da rady. Przekona³ siê o
tym nawet Lech Kaczyñski, który by³ bardzo
nieufny w przekazywaniu uprawnieñ decyzyj-
nych swoim podw³adnym, dotyczy³o to jednak
g³ównie burmistrzów dzielnic i dyrektorów
biur, natomiast zastêpcy prezydenta wkrótce
po wyborach zostali przez niego zawaleni
prac¹. A mo¿e nam siê tylko tak wydawa³o:
do sukcesów doradcy PiS wypychali Kaczyñ-
skiego, pora¿ki brali na siebie wiceprezyden-
ci, przy czym pora¿ek by³o znacznie wiêcej...

Powa¿ni kandydaci na prezydenta miasta
powinni w kampanii przedstawiæ ludzi, z któ-

Zastêpcy prezydenta
rymi zamierzaj¹ wspó³pracowaæ. Zrobi³ to
Marek Borowski. Ju¿ na pocz¹tku paŸdzier-
nika przedstawi³ grono swoich wspó³pracow-
ników. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e spoœród nich
dobierze sobie zastêpców, najprawdopodob-
niej bêd¹ to Marek Balicki, by³y minister zdro-
wia, kiedyœ dyrektor Szpitala Bielañskiego, a
obecnie Szpitala Wolskiego, Leszek Mizieliñ-
ski, by³y wiceprezydent Warszawy a póŸniej
wojewoda mazowiecki, Marcin Œwiêcicki, by³y
prezydent Warszawy i W³odzimierz Paszyñ-
ski, by³y wojewódzki kurator oœwiaty.

Zrobi³ to te¿ czêœciowo Kazimierz Marcin-
kiewicz. Zastêpc¹ prezydenta w jego ekipie ma
zostaæ Pawe³ Wypych, który w czasach Kaczyñ-
skiego by³ dyrektorem miejskiego biura polity-
ki spo³ecznej i powszechnie uwa¿any jest za jed-
nego z najlepszych urzêdników PiS. Nie dziwiê
siê, ¿e Marcinkiewicz nie poda³ wiêcej nazwisk,
nie chce siê zapewne konfliktowaæ ze „stary-
mi” dzia³aczami PiS i z ekip¹ Kaczyñskiego,
która powinna go teraz popieraæ w kampanii.

¯adnego kandydata na zastêpcê prezy-
denta nie przedstawi³a Hanna Gronkiewicz-
Waltz, byæ mo¿e dlatego, ¿e po odejœciu z
Platformy wiêkszoœci warszawskich samo-

Prosto z mostu

rz¹dowców nie bardzo ma kogo pokazaæ, a
byæ mo¿e dlatego, ¿e planuje postawiæ na
swoich dawnych wspó³pracowników, takich
jak Arkadiusz Urban i Andrzej Anusz.

Rzecznikiem prasowym Marka Borowskie-
go jest Maurycy Seweryn, radny dzielnicy Ocho-
ta. Rzecznikiem Kazimierza Marcinkiewicza jest
Konrad Ciesio³kiewicz, radny dzielnicy Wawer.
I tylko rzecznikiem Hanny Gronkiewicz-Waltz
jest nieznany nikomu dzia³acz PO, awansowa-
ny ostatnio w strukturach partyjnych...

Je¿eli chc¹ Pañstwo otrzymywaæ nieza-
le¿ne informacje i opinie na temat kampa-
nii wyborczej w Warszawie, proszê zareje-
strowaæ siê na stronie www.dlawarszawy.pl

Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie „Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

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

       Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Jaskinia Solna „Almonis”

STREFA ZDROWIA I RELAKSU

- JASKINIA SOLNA WZMACNIA I OCZYSZCZA ORGANIZM

-  MASA¯E POLINEZYJSKIE (m.in. Ma-uri)

- MASA¯E KLASYCZNE I LECZNICZE (m.in. limfatyczny)

- RELAKS Z JOG¥

Swego czasu pisa³em o nowym biurze kre-
dytowym dzia³aj¹cym pod patronatem re-
dakcji Expressu Regionalnego, mieszcz¹cym
siê na ulicy £odygowej 27 w Warszawie (TAR-
GÓWEK). Biuro postawi³o na „bezpieczne po-
¿yczki” i zabezpiecza³o swoich klientów np.
na wypadek utraty pracy. W ostatnich tygo-
dniach biuro poszerzy³o swoj¹ ofertê dla
klientów o ca³kowicie nowy produkt - czy rze-
czywiœcie oka¿e siê on strza³em w 10, zwe-
ryfikuj¹ klienci. Z pewnoœci¹ daje on jednak
nam gwarancjê wiêkszego komfortu w sytu-
acji gdy decydujemy siê zaci¹gn¹æ kredyt.
Uczciwoœæ wobec klienta jest ci¹gle przewod-
nim has³em biura przy kompletowaniu port-
fela kredytów dla swoich klientów.

Na rynku po¿yczek gotówkowych
pojawi³a sie nowa niezwykle intere-
suj¹ca oferta. £¹czy w sobie cechy
tradycyjnego kredytu gotówkowego
oraz lini kredytowej. Sytuacja na rynku
wymusi³a przygotowanie takiej oferty dla
klientów, która nie tylko zaspokoi jego za-
potrzebowanie na okreœlon¹ kwotê, ale da
równie¿ poczucie bezpieczeñstwa przy wy-
datkach losowych, oraz - co jest nowoœci¹ -
da zabezpieczenie w postaci dodatkowej
gotówki bêd¹cej do dyspozycji klienta.
Równie¿ w kredytach dla firm nowa
oferta, dostêpna od niedawna na ryn-
ku, zaskakuje swoim podejsciem do
osób prowadz¹cych dzia³alnoœc go-
spodarcz¹. Juz nie wymaga siê bêd¹cych
zmor¹ dla przedsiêbiorców, zaœwiadczeñ o
niezaleganiu ze sk³adkami ZUS czy podat-
kami. Prosta procedura, elastyczne podej-
œcie do klientów, oraz dbanie o to by czu³
sie z po¿yczk¹ bezpiecznie i pewnie, to po-
odstawowe zalety wprowadzonej oferty. Po-
staram sie przedstawiæ bli¿ej t¹ rewelacyjn¹
zmiane na rynku po¿yczek.

Wiele osób potrzebuje gotówki to na
remont, auto lub inny cel. Wiadomo ka¿dy
chce wzi¹œæ jak najtaniej czyli z jak najni¿-
szym oprocentowaniem. Zapominamy tyl-
ko, ¿e od czasu wejœcia „ustawy antyli-
chwiarskiej” ¿aden bank nie mo¿e juz win-
dowaæ oprocentowania - oczywiœcie i na to

banki znalaz³y sposób. Musimy sobie zda-
waæ sprawê, ¿e do kredytów reklamuj¹cych
sie niskim oprocentowaniem mog¹ dojœc
tzw. koszty ukryte. ̄ aden bank nie da nam
gotówki, je¿eli nie bêdzie mu sie to op³aca-
³o. Bior¹c po¿yczkê warto siê zastanowic nie
tylko nad podawanym oprocentowaniem,
które mo¿e byæ „sztucznie” zani¿one, ale
nad innymi wa¿nymi czynnikami.

Nowa oferta po¿yczki na rynku
proponuje klientom rzecz niezwyk³¹
- mianowicie, bezpieczeñstwo i szybki
dostêp do gotówki w nag³ych przy-
padkach. WyobraŸmy sobie sytuacjê, gdy
bierzemy po¿yczkê -  powiedzmy na remont
- w wysokoœci 10 000 z³. Po paru miesi¹-
cach okazuje sie, ¿e Ÿle zrobiliœmy kalkula-
cjê i trzeba jescze coœ dokupiæ. I znów lata-
nie z papierami po kolejn¹ po¿yczkê, któr¹
nie wiadomo czy dostaniemy, bo przecie¿
ju¿ mamy obci¹¿enie kredytowe. Nowa
oferta po¿yczek na rynku daje nam
w takich sytuacjach poczucie pe³nego
bezpieczeñstwa i kontroli nad w³a-
snymi finansami. W takich nieprzewidzia-
nych sytuacjach zawsze mamy do dyspozy-
cji œrodki w wysokoœci rat jakie ju¿ wp³acili-
œmy, bez zbêdnych formalnoœci, zaœwiadz-
czeñ itp. Wystarczy nam tylko dowód oso-
bisty. Ale to jeszcze nic. Bank daje nam do
dyspozycji co pó³ roku 50% srodków wiêcej
ni¿ kwota po¿yczki jak¹ wzieliœmy. Co mie-
si¹c dostajemy kompletne informacje o sta-
nie naszego kredytu i ewentualnie dostêp-
nej gotówce. Czy w takiej sytuacji nie da
nam to pe³nego poczucia komfortu i bez-
pieczeñstwa?

Wiele osób zapyta dla kogo ten nowy
kredyt i na co mo¿na go wzi¹æ? Po¿yczkê
mo¿na przeznaczyæ na ca³kowicie do-
wolny cel. Remont, auto, wycieczka, za-
kupy sprzêtu itp. - nie ma tu  ¿adnych ogra-
niczeñ. A kto mo¿e wzi¹æ? Osoba za-
trudniona na umowê o pracê, renciœci, eme-
ryci, osoby prowadz¹ce dzia³alnoœc gospo-
darcz¹ oraz rolnicy. Wymagany dochód to
minimum 500 z³ netto. Przy kwocie powy-
¿ej 7 000 z³ wymagana jest zgoda wspó-

³ma³¿onka. Osoby staraj¹ce sie o kwo-
tê do 5 000 z³ wystarczy, ze przyjd¹
z dowodem osobistym, nie s¹ wyma-
gane ¿adne zaœwiadczenia o zarob-
kach, jest tylko oœwiadczenie o do-
chodach.

PO¯YCZKI DLA FIRM
Drug¹ z rewelacyjnych ofert na

rynku, jest oferta po¿yczki dla firm
bez zaœwiadczeñ z Urzêdu skarbowe-
go i ZUS o niezaleganiu z p³atnoœcia-
mi. Pewnie wielu z przedsiêbiorców prze-
trze oczy z niedowierzaniem. W paŸdzier-
niku pojawi³a siê ca³kowicie nowa po¿ycz-
ka, gdzie do 40 000 z³ osoby prowadz¹ce
dzia³alnoœæ mog¹ siê staraæ o œrodki finan-
sowe tylko na podstawie wpisu do ewiden-
cji i np. PIT 5. Po¿yczkê mo¿na przezna-
czyæ na dowolny cel - niekoniecznie zwi¹-
zany z inwestycj¹ w prowadzon¹ firmê. De-
cyzja kredytowa jest w ci¹gu maksymalnie
jednego dnia. Do tej pory w³aœciciele mu-
sieli wystaæ i odczekaæ swoje w urzêdach po
zaœwiadczenia o niezaleganiu - teraz, jest
to ca³kowicie zbêdne. Papiery potrzebne do
zaci¹gniêcia kredytu ka¿dy ma pod rêk¹.

Podsumowuj¹c, trudno nie zauwa¿yæ, ¿e
klienci wymuszaj¹ na bankach coraz to lep-
sze warunki. Pamiêtajmy, ¿e na dobr¹ i
bezpieczn¹ po¿yczkê sk³ada siê nie
tylko oprocentowanie, ale szereg in-
nych opisanych tu aspektów. Osoby
zainteresowane wy¿ej opisan¹ ofert¹
odsy³amy Biura Kredytowego w War-
szawie. Dok³adny adres to: Warsza-
wa - Targówek, ul. £odygowa 27
(przy stacji BP w budynku KUTA
MOTORS - I piêtro), tel. 022 679 31
46 - biuro dzia³a pod szyldem Bez-
pieczne Po¿yczki. Oprócz opisanych tu
ofert posiada równie¿ u siebie po¿yczki kon-
solidacyjne na sp³atê innych kredytów jak
równie¿ kredyty mieszkaniowe. Od maja
2006 roku firma dzia³a po patrona-
tem redakcji Express Regionalny i jest
polecana jaka firma w której mo¿na
wzi¹æ bezpieczny i uczciwy kredyt.

                 Artur Orze³owski

Rewolucja na rynku po¿yczek!

W zwi¹zku z ukazaniem siê artyku³u „Aro-
gancja i niekompetencja” autorstwa pani Syl-
wii Góralskiej w Nowej Gazecie Praskiej nr 21
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.,
w którym zosta³y zawarte nieprawdziwe infor-
macje, w imieniu Zarz¹du Dzielnicy Targówek
wnoszê (…) o opublikowanie odpowiedzi pra-
sowej na stwierdzenia tam zawarte a zagra¿a-
j¹ce dobrom osobistym cz³onków Zarz¹du.

„S³ynne” cztery mieszkania o powierzch-
ni ok. 90 m2 powsta³y w wyniku zmiany pro-
jektu budynku komunalnego wymuszone-
go przez plany przebiegu tzw. Trasy Tysi¹c-
lecia. Na skutek w³¹czenia do mieszkañ 70-
cio metrowych naro¿nych czêœci korytarza
z oknami (ok. 20 m2) powsta³y lokale wiêk-
sze, które w przypadku trzech pionów mo¿-
na by³o podzieliæ na 2 mieszkania ponad
40-to metrowe. Natomiast w przypadku jed-
nego pionu takiej mo¿liwoœci nie by³o z uwa-
gi na uregulowania prawa budowlanego.
Powsta³e w ten sposób 4 mieszkania bêd¹
przeznaczone dla rodzin zastêpczych.
I choæ pani radna systematycznie wyœmie-
wa ten pomys³, ja wierzê, ¿e uda siê w nich
stworzyæ prawdziwy dom czterem wspania-
³ym rodzinom i ich przybranym dzieciom.
W tej sprawie podjêliœmy wspó³pracê z War-
szawskim Centrum Pomocy Rodzinie, które
zadeklarowa³o pomoc w znalezieniu takich
rodzin do czasu zakoñczenia inwestycji.

Arogancja i niekompetencja

Do tej odpowiedzi odnosi siê autorka artyku³u:
Dobry gospodarz buduj¹c dom najpierw wybiera „czyst¹” prawnie dzia³kê, potem uzy-

skuje decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dopiero og³asza konkurs
na projekt budynku. Na Targówku by³o odwrotnie! Perfidi¹ jest wmawiaæ mieszkañcom, ¿e
wyœmiewam pomys³ zasiedlenia 90-metrowych lokali przez rodziny zastêpcze. Trzy lata
bezskutecznie pyta³am jedynie /na sesjach i posiedzeniach komisji/ dla kogo s¹ te miesz-
kania. OdpowiedŸ na piœmie od burmistrza Gronkiewicza, ¿e dla bli¿ej nieznanych mu jesz-
cze rodzin zastêpczych, otrzyma³am w ubieg³ym miesi¹cu /?/.

To co nam Zarz¹d przedstawi³ na koniec kadencji to jedynie ogólnikowy projekt rewita-
lizacji Targówka nie rozpisany na zadania, etapy ich wykonania i potrzebne œrodki finanso-
we. Dlatego Praga Pn. np. ju¿ realizuje rewitalizacjê. My czekamy!

U¿ytkownicy naszych parkingów spo³ecznych pytaj¹ burmistrza Gronkiewicza nie o to
jak i dla kogo ustala stawki czynszu dzier¿awnego, ale o to dlaczego oni musz¹ p³aciæ za to
samo 5-krotnie wiêcej ni¿ ich  s¹siedzi z Bia³o³êki.

Poni¿ej publikujemy odpowiedŸ burmistrza Targówka, Romualda Gronkiewicza
Oczywiœcie rozumiem niepokój radnej, ¿e

te mieszkania mog¹ trafiæ w „niepowo³ane
rêce”, zwa¿ywszy na fakt, ¿e na Targówku
w kadencji 1994-1998, gdy pani S. Góral-
ska by³a radn¹, powsta³ ju¿ jeden budynek
komunalny i dziwnym trafem nie nale¿y on
do zasobów dzielnicy. Co siê sta³o z tamty-
mi mieszkaniami?

Zadziwiaj¹cy jest fakt, i¿ pani radna obec-
na na posiedzeniach Komisji Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej nie przyjmuje do
wiadomoœci, ¿e program rewitalizacji przyjê-
ty w 2005r. podlega systematycznej aktuali-
zacji i bêdzie poszerzany o kolejne dzielnice.
Targówek przygotowa³ w³asny program, któ-
ry zosta³ pozytywnie oceniony przez Komitet

Monitoruj¹cy i by³ poddany konsultacjom spo-
³ecznym. Co ciekawe, na mój apel do radnych
o ocenê programu, poprzez przygotowan¹
ankietê, odpowiedzia³y tylko trzy osoby i nie
by³o wœród nich radnej S. Góralskiej.

Natomiast odnoœnie sprawy op³at za par-
kingi, Zarz¹d stoi na stanowisku, ¿e powinien
reprezentowaæ interesy wszystkich mieszkañ-
ców dzielnicy. W zwi¹zku z tym ró¿nicowanie
ich ze wzglêdu na to, z jakiego parkingu -
spo³ecznego czy komercyjnego - korzystaj¹
jest bezzasadne. Dlatego opowiada siê za jed-
nolit¹ stawk¹ czynszu dzier¿awnego.

Trudno polemizowaæ ze wszystkimi absur-
dalnymi zarzutami zawartymi w tym artyku-
le, ale w jednym pani radna ma racjê – 12
listopada bêd¹ wybory i ¿yczê wszystkim
mieszkañcom naszej Dzielnicy, aby wybrali ta-
kich radnych, którzy bêd¹ reprezentowaæ ich
interesy zawsze, a nie tylko przed wyborami.

W wyborach do Sejmiku
startuje pan z okrêgu obej-
muj¹cego wszystkie prawo-
brze¿ne dzielnice Warszawy.
Ma pan trzeci numer na li-
œcie. To dobra pozycja?

Liczê, ¿e startuj¹c z pozycji
nr 3 uda mi siê wygraæ i do-
staæ do Sejmiku. Pozycja wyj-
œciowa oczywiœcie ma znacze-

nie. Tak, jak w sporcie. Najlepiej to widaæ w wyœcigach samo-
chodowych, czy skokach narciarskich, gdzie nie zawsze oso-
ba startuj¹ca z nr 1 czy 2 wygrywa ca³a rywalizacjê. Wierze w
swój sukces, bo jednym z g³ównych moich atutów jest to, ¿e
na liœcie do Sejmiku jestem pierwszym kandydatem, miesz-
kañcem prawobrze¿nej Warszawy. I to od urodzenia.

- Takie te¿ pan przyj¹³ has³o wyborcze – Jaros³aw Jankowski,
to pierwszy na liœcie kandydat z prawobrze¿nej Warszawy...

Bo to bardzo wa¿ny element. Uwa¿am, ¿e mieszkañcy dziel-
nic prawobrze¿nej Warszawy powinni mieæ w Sejmiku Mazo-
wieckim prawdziwego reprezentanta swojej spo³ecznoœci. A
wyborcy zdecyduj¹, czy wol¹ kandydata z nr 2, który jest z
£omianek, czy mnie, który jestem st¹d.

- A jakie s¹ inne pana atuty?

Bardzo dobre przygotowanie do pracy w samorz¹dzie, skutecz-
noœæ w dzia³aniu i mimo m³odego wieku - du¿e doœwiadczenie.

- Wiem, ¿e skoñczy³ pan dziennikarstwo na Uniwersytecie
Warszawskim, a podyplomowo specjalizowa³ siê pan w zarz¹-
dzaniu kultur¹ fizyczn¹. Obecnie studiuje Pan zarz¹dzanie w
administracji. A jak przebiega³a pana kariera zawodowa?

Pracowa³em m.in. w Gabinecie Wojewody Mazowieckiego, trzy
lata kierowa³em Hal¹ Sportow¹ „Saska” w po³udniowopraskim
OSiR-ze, a obecnie, jestem wiceburmistrzem Pragi Po³udnie.

- Ma pan „pod sob¹” ochronê œrodowiska, opiekê spo-
³eczn¹ i kulturê. Wiele siê w tych dziedzinach dzieje w na-
szych prawobrze¿nych dzielnicach...

I w znacznej czêœci jest to zas³uga samorz¹du. W³adze sa-
morz¹dowe musz¹ byæ aktywne w sprawach lokalnych. Jako
mieszkaniec prawobrze¿nej Warszawy jestem gor¹cym zwo-
lennikiem pomys³u przejêcia fabryki „Konesera” przez m.st.
Warszawê i zrobienia tam centrum kulturalnego.

- PrzejdŸmy do innej pañskiej „dzia³ki” - opieki spo³ecz-
nej. Pragê Po³udnie odwiedzi³a niedawno delegacja pra-
cowników socjalnych ze Szwecji. Wie pan, ¿e widzieli pana
w Malme w telewizji?

Naprawdê?

- Tak. W jakimœ programie nadawanym przez satelitê. Na-
wet poprawnie wymienili nazwisko: Jaros³aw Jankowski.

Byæ mo¿e to by³ to jakiœ program dotycz¹cy Wodnego Parku
Warszawianka.

- Mo¿liwe. Przecie¿ jest pan tak¿e pe³nomocnikiem pre-
zydenta Warszawy ds. odzyskania kontroli nad Warsza-
wiank¹. Zacytujê panu fragment niedawnej, oficjalnej de-
peszy PAP : ...Jaros³aw Jankowski mówi³ o ró¿nicy w po-
dejœciu do sportu ze strony PiS i rz¹dz¹cej poprzednio w
stolicy koalicji SLD-PO. „My stawiamy na sport dla wszyst-
kich. Prowadzimy politykê inwestycji dostêpnych dla
wszystkich. W ci¹gu tej kadencji otworzyliœmy szereg kom-
pleksów sportowych przy szko³ach, otwartych dla wszyst-
kich. Koszt budowy ka¿dego z nich to oko³o dwa miliony
z³otych. Tymczasem poprzednie w³adze wyda³y 120 milio-
nów na budowê parku wodnego na Warszawiance. W prze-
liczeniu to da³oby 60 kompleksów na terenie miasta, które
bardziej przys³u¿y³yby siê najm³odszym”

Potwierdzam ka¿de s³owo. W³aœnie na tym polega skuteczna
praca w samorz¹dzie. Inwestycje musz¹ byæ jak najbli¿ej ludzi.

- „Inwestycje, jak najbli¿ej ludzi” – ³adnie powiedziane...

Ja tak dzia³am i mam na to dowody. WeŸmy Pragê Po³udnie -
gdzie jestem wiceburmistrzem – w tej kadencji uda³o nam siê
wybudowaæ a¿ 7 kompleksów sportowych dla dzieci i m³odzie¿y.
Wszystkie s¹ ogólnodostêpne i darmowe. Dziêki œrodkom z Unii

Europejskiej przechodz¹cym przez Sejmik Mazowiecki bêdzie
mo¿liwoœæ szerszego inwestowania w nowe boiska sportowe
przy szko³ach, czy osiedlach mieszkaniowych. Trzeba bardzo
chcieæ i wiedzieæ jak to zrobiæ. Dlatego uwa¿am, ¿e w Sejmiku
potrzeba radnego dobrze znaj¹cego prawobrze¿n¹ Warszawê.

- Co jeszcze znajdziemy w pana programie do Sejmiku
Mazowieckiego?

Wymieniê tylko kilka priorytetów: metro na Pragê Pó³noc i
Targówek, przebudowa Ronda Wiatraczna, po³¹czenia komu-
nikacyjne „przez tory” Pragi Pó³noc, Targówka i Rembertowa
z Prag¹ Po³udnie, i dalej, z centrum; dbanie o jakoœæ us³ug
wojewódzkich szpitali – Bródnowskiego, Miêdzyleskiego i dzie-
ciêcego przy ul. Niek³añskiej – jedynego w Warszawie, przy
którym znajduje siê Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy dla dzieci. A
jak jest wa¿ne sprawne i nowoczesne pogotowie ratunkowe
dla dzieci nie muszê chyba mówiæ. Wolê o to zadbaæ. Wiêcej
mo¿na przeczytaæ w mojej ulotce wyborczej i na stronie
www.jankowski.waw.pl

- Mieszka pan na pograniczu Pragi Pó³noc i Pragi
Po³udnie...

Tak i dziêki temu ³atwo mi dostrzec indywidualne potrzeby
dzielnic, ale i widzê, jakie maj¹ wspólne problemy. Tê umiejêt-
noœæ w³aœnie chcê wykorzystaæ w Sejmiku Mazowieckim.

- Wiem, ¿e prywatnie bardzo interesuje siê pan spor-
tem, a szczególnie pi³k¹ no¿n¹.

Mia³em okazjê byæ na ostatnim Mundialu na wszystkich
meczach Polaków. A od prawie 13 lat jestem kibicem warszaw-
skiej Legii.

- Zdradzimy jeszcze jakiœ r¹bek prywatnoœci?

Oczywiœcie, jestem kawalerem, ale ju¿ zajêtym. Do tego
jestem szczêœliwym posiadaczem 8-miesiêcznego labradora i
6-letniego kota.

Materia³ Komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwoœæ Samorz¹d 2006

Burmistrz do Sejmiku
Rozmowa z Jaros³awem Jankowskim, wiceburmistrzem Pragi Po³udnie,
kandydatem do Sejmiku Mazowieckiego z rekomendacji PiS.

Jaros³aw Jankowski w czasie uroczystego

otwarcia jednego z boisk przy ul. Grochowskiej

Jaros³aw Jankowski w czasie uroczystego

otwarcia jednego z boisk przy ul. Grochowskiej

Godzina pi¹ta rano

– wyjazd na Mundial

Godzina pi¹ta rano

– wyjazd na Mundial
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI, niemiecki - ko-
repetycje, konwersacje, do-
jazd do ucznia 022 751-90-37
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, rosyjski - grupy, indywi-
dualnie 0606-744-724
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
NIEMIECKI 0501-215-687

ZDROWIE I URODA
CHIRURG - wizyty domowe,
esperal 022 329-67-94,
0608-514-789
MANICURE, pedicure, zabie-
gi kosmetyczne 619-79-75,
0604833-920
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, ba-
danie znamion barwnikowych,
profilaktyczne badanie zna-
mion, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, interni-
sta - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
0501-758-873 pranie dywa-
nów, tapicerki
ANTENY R/TV/SAT, instala-
cje tel. 0509-610-850
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Na-
mys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PORADY prawne, pozwy,
wnioski i inne pisma proce-
sowe 0508-267-010
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki 670-08-56,
605-726-258
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, 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. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny -
tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

SPRZEDAM
SPRZEDAM ³ó¿ko masuj¹ce z
kamieniami nefrytowymi po
bardzo krótkiej eksploatacji.
Tel. 0608-054-456

KUPIÊ
KSI¥¯KI skupujê 0501-285-268
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

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

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

POSZUKUJÊ pokoju do wyna-
jêcia za niewygórowan¹ op³at¹
dla dwojga oferuj¹c pomoc
0661-496-488

WYNAJMÊ magazyn 40m2

(500 z³) 022 614-49-65

KURSY

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

Radzymiñska 116

tel./fax 022 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe

�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne
�Parapety

Naszym klientom oferujemy:

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

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

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

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

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.

tel. 022 614-87-09

zapraszamy 11-19, sobota 10-14

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji

ul. Œwiatowida 18
18 listopada godz. 11 i 12

Królewna Œnie¿ka
25 listopada godz. 11 i 12

S³owa
Rezerwacja tel. 811-60-14
www.studioanimacji.pl

sponsor;
m.st. Warszawa

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

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego to naj-
wiêksze w Polsce m³odzie¿owe stowarzy-
szenie wychowawcze, którego misj¹ jest wy-
chowywanie m³odych ludzi poprzez stawia-
nie im ró¿norodnych wyzwañ. W praktyce,
s¹ to przedsiêwziêcia, które gromady zu-
chowe i dru¿yny harcerskie, pod wodz¹ in-
struktorów - dru¿ynowych realizuj¹ w ci¹-
gu roku szkolnego na zbiórkach i krótkich
wyjazdach weekendowych, a podsumowa-
niem ich jest wyjazd na obóz, koloniê zu-
chow¹ lub inn¹ harcersk¹ placówkê letnie-
go wypoczynku. Podstawami wychowania
w ZHP s¹, nieco przebrzmia³e w dzisiejszych
czasach: braterstwo, s³u¿ba i praca nad
sob¹. Pojêcia te, dziêki poœrednioœci dzia-
³añ, jakie podejmuj¹ dru¿ynowi, s¹ prze-
kazywane w nowoczesny i atrakcyjny spo-
sób. To wszystko, w po³¹czeniu ze wspania³¹
zabaw¹, programem dostosowanym do
wieku i co wa¿ne, w praktyce darmowym
uczestnictwem w zbiórkach, jest naszym
atutem, którym chcemy przekonaæ do sie-
bie nowych cz³onków - uczniów szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich Pra-
gi Pó³noc, Targówka, Bia³o³êki i Marek.

Teren powy¿szych dzielnic i miasta Marki
to miejsce dzia³ania oko³o 60 dru¿yn skupio-
nych w Hufcu Warszawa Praga Pó³noc, w su-
mie licz¹cym oko³o 1200 cz³onków.  Dzia³a-
my niemal we wszystkich szko³ach podstawo-
wych i w wiêkszoœci gimnazjów. Dzia³alnoœæ
dru¿yn i gromad nadzoruje i wspiera komen-
da Hufca, bêd¹ca zarz¹dem terenowej jednost-
ki naszego stowarzyszenia. Na jej czele stoi
Komendant Hufca, którym od ponad siedmiu
lat jest harcmistrz Grzegorz Chwi³oc - Fi³oc.

Tegoroczn¹ pracê rozpoczêliœmy Zlotem
Hufca „Pragowisko 2006”, maj¹cym miej-
sce na terenie jednostki wojskowej w Bia³o-
brzegach w dniach 22-24 wrzeœnia, w któ-
rym udzia³ wziê³o oko³o 500 zuchów, harce-
rzy, wêdrowników i instruktorów. Uczestnicy
mieli okazjê m.in. pop³ywaæ ¿aglówkami po
Zalewie Zegrzyñskim, powspinaæ siê na œcian-
ce wspinaczkowej, popróbowaæ swoich si³ w
ma³pim gaju, odbyæ wojskowy kurs musztry
paradnej, czy te¿ pograæ w paintball. Nasz
zlot odwiedzi³a Naczelniczka ZHP harcmi-
strzyni Teresa Hernik, komendant Chor¹gwi
Sto³ecznej harcmistrz Waldemar Kowalczyk
a niedzieln¹ mszê odprawi³ przewodnik ks.
Jan Strojny, wicerektor Wy¿szego Semina-
rium Duchownego naszej diecezji, kapelan
œrodowisk harcerskich.

Pó³nocnopraski Hufiec ZHP s³ynie z or-
ganizowania letnich obozów harcerskich. W
tym roku nasi instruktorzy zorganizowali
8 obozów, miêdzy innymi w Lipinkach ko³o
Grudzi¹dza czy w Warz¹chewce Królewskiej
ko³o W³oc³awka. Staramy siê, aby nasze
obozy by³y organizowane w lesie, ca³e za-
plecze sanitarno-gospodarcze budujemy
sami, przy pomocy grupy kwatermistrzow-
skiej. Od niedawna nasi harcerze bior¹
udzia³ w wyjazdach zagranicznych, w miê-
dzynarodowych zlotach skautów. W tym
roku oko³o 50 osób wziê³o udzia³ w Zlocie
Skautów Œrodkowoeuropejskich „Orbis” w
Brnie, w Czechach, natomiast 26 wêdrow-
ników - harcerzy powy¿ej 16 roku ¿ycia -
wyjecha³o do W³och na RoverWay, œwiato-
wy zlot wêdrowników, po³¹czony z obozem
wêdrownym. Warto dodaæ, ¿e dziêki dofi-
nansowaniom, dotacjom z Urzêdu Miasta i
akcjom zarobkowym, nasze obozy, zarów-
no krajowe i jak i zagraniczne s¹ dla na-
szych cz³onków tanie. Wystarczy wspo-
mnieæ, ¿e dwunastodniowy wyjazd do W³och
kosztowa³ 400 z³otych, a dwudziestosze-
œciodniowy obóz oko³o 850 z³otych. Sumê

Pó³nocnopraskie harcerstwo

tê nierzadko harcerze sami zarobili w cza-
sie akcji „Supermarket”

Obecnie nasz Hufiec realizuje szereg za-
dañ zwi¹zanych ze zdobywaniem nowego
imienia. Ostatni Zjazd Hufca, po wczeœniej-
szej gor¹cej dyskusji instruktorów zadecydo-
wa³, i¿ bohaterem Hufca ZHP Warszawa Pra-
ga Pó³noc zostan¹ Wigierczycy. Nasi przyszli
patroni to grupa m³odych instruktorów har-
cerskich, którzy w latach trzydziestych ubie-
g³ego wieku stworzyli nowatorsk¹, a zara-
zem najbardziej zbli¿on¹ do podstawowych
za³o¿eñ skautingu szko³ê instruktorsk¹, któ-
rej kursy odbywa³y siê w dzikich lasach nad
jeziorem Wigry. Harcerze ci, po wybuchu II
Wojny Œwiatowej i po przejœciu ZHP do kon-
spiracji sformowali Harcerski Batalion AK
„Wigry”, który ws³awi³ siê bohatersk¹ walk¹
w czasie Powstania Warszawskiego.

Instruktorzy naszego hufca wybrali t¹
kandydaturê na bohatera, poniewa¿ mo¿-

na j¹ stawiaæ za wzór w bardzo szerokim
aspekcie dzia³añ wychowawczych - z jednej
strony stworzyli oni system harcerskich szko-
leñ, odbywajacy siê w wigierskiej puszczy,
gdzie k³adziono nacisk na ¿ycie w zgodzie z
natur¹, z drugiej zaœ s¹ oni wzorem patrio-
tyzmu, gdy nie cofnêli siê przed krwaw¹
walk¹ o wolnoœæ w czasie Powstania.

Podsumowuj¹c, chcemy zachêciæ wszyst-
kich chêtnych m³odych ludzi do wst¹pienia
do dru¿yn naszego hufca. Dziêki bogatej
ofercie programowej, zaanga¿owaniu m³o-
dej i dynamicznej kadry oraz bogatym tra-
dycjom i doœwiadczeniu przynale¿noœæ do
pó³nocnopraskich gromad zuchowych i dru-
¿yn harcerskich jest okazj¹ do zdobycia wie-
dzy w trochê inny ni¿ w szkole sposób, mo¿-
liwoœci¹ poznania ciekawych ludzi i zawar-
cia przyjaŸni, a przede wszystkim jest dla
wszystkich niezapomnian¹ przygod¹!

W nastêpnym numerze NGP zamieœcimy
szczegó³owy wykaz dru¿yn i gromad nasze-
go hufca. Gor¹co zapraszamy na zbiórki, wy-
cieczki, rajdy, zimowiska, obozy!

Micha³ Sztompke
www.pragapolnoc.zhp.pl
hbi@pragapolnoc.zhp.pl

Hufiec ZHP Warszawa Praga Pó³noc ju¿ od kilkudziesiêciu lat zrze-
sza zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wêdrowników i instruktorów z
prawobrze¿nej Warszawy i Marek. Dziêki profesjonalnie wyszkolonej
ale m³odej kadrze instruktorskiej, nasi podopieczni mog¹ wszechstron-
nie rozwijaæ siê, zdobywaæ niecodzienne umiejêtnoœci, po¿ytecznie spê-
dzaæ wolny czas i doœwiadczaæ wielu przygód.

W oparciu o art. 31 i 32 ustawy  z dnia 26 stycznia 1984 r. o
prawie prasowym i w nawi¹zaniu do publikacji „Chodzi tylko o pieni¹dze” w nr 21
„NGP” z dnia 25.10.2006r.  wnoszê o zamieszczenie poni¿szego sprostowania:

Nowa Gazeta Praska zamieœci³a k³amliwe stwierdzenie: „Radny Stañczyk – obecnie
przewodnicz¹cy rady – dotychczas nie z³o¿y³ oœwiadczenia maj¹tkowego, co jest
ustawowym obowi¹zkiem”.

Niniejszym oœwiadczam, ¿e od momentu kiedy zosta³em wybrany wol¹ mieszkañców Bia-
³o³êki na zaszczytn¹ funkcjê radnego, zawsze sk³adam oœwiadczenie maj¹tkowe zgodnie z
wyznaczonymi terminami. Sformu³owanie zamieszczone w gazecie w sposób jaskrawy naru-
sza moje dobre imiê. Uprzejmie informujê, i¿ niepublikowanie niniejszego sprostowania i nie
zamieszczenie przeprosin redakcji w najbli¿szym numerze pisma uznam za podstawê do
poci¹gniêcia redakcji do odpowiedzialnoœci na podstawie prawa prasowego (art.37-40).

Uzasadniam to umyœlnym naruszeniem dóbr osobistych i wysok¹ nierzetelnoœci¹
dziennikarsk¹ przejawiaj¹c¹ siê tym, ¿e przed opublikowaniem ww. k³amstwa re-
dakcja nie raczy³a zapytaæ zainteresowanego ani sekretariatu rady dzielnicy ani
Wojewody Mazowieckiego, ustawowego organu przyjmuj¹cego oœwiadczenia o po-
twierdzenie lub zaprzeczenie danego faktu.

Ponadto dodam, i¿ wielu radnych innych dzielnic, w tym g³ównie przewodnicz¹cych
rad, oczekuje publikacji swoich oœwiadczeñ maj¹tkowych w biuletynach informacji pu-
blicznych. Wszyscy oni, podobnie jak ja, z³o¿yli oœwiadczenia w ustawowym terminie i
w ¿aden sposób nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za fakt, i¿ stosowne organy do tej pory
nie zamieœci³y ich w BIP. I bez wzglêdu na przynale¿noœæ partyjn¹ wyra¿am z nimi
pe³n¹ solidarnoœæ, ale ponad przykroœæ, ¿e media – na wzór niektórych nieodpowie-
dzialnych polityków – robi¹ nam nies³uszne i niezawinione przytyki, za b³êdy innych.(...)

Pawe³ Stañczyk, Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

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

Od redakcji: och, bijemy siê w piersi... nie zapytaliœmy, nie zadzwoniliœmy. Szu-
kaliœmy na stronie internetowej, gdzie wszyscy radni ujawniaja swój stan posiada-
nia. Pan przewodnicz¹cy tam siê nie ujawni³. Powinien jednak byæ nam wdziêczny,
¿e daliœmy mu szansê pokazania oblicza, jakiego nie prezentuje  w walce o intere-
sy mieszkañców. Teraz okaza³ siê wojownikiem gotowym wytoczyæ najciê¿sze dzia³a,
by pokonaæ ka¿dego, kogo uzna za wroga. To styl charakterystyczny dla formacji,
która ma zerowy bilans w budowaniu, a swój byt opiera tylko na walce.

Oœwiadczenie maj¹tkowe - cd.
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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

ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Zdarzy³o siê coœ z³ego Twoim okularom. Bez nich nie
mo¿esz nic robiæ, nawet poruszaæ siê po ulicy. Nie martw
siê. PrzyjedŸ na Pragê. Drogê wska¿e Ci szyld „OPTO-
KAN” na rogu Kondratowicza i £abiszyñskiej. W pawilo-
nie od frontu znajduj¹ siê sklepy: z ubiorami i spo¿yw-
czy. Z drugiej strony, obok poczty jest wejœcie do Cen-
trum Optyki Okularowej „OPTOKAN”.

Od progu spogl¹daj¹ na Ciebie mi³e twarze z plakatów.
Okulary dodaj¹ im uroku. Otwarte drzwi na wprost zapraszaj¹
do jasno oœwietlonego salonu, b³yszcz¹cego szk³em i lustra-
mi. Ca³¹ œcianê zajmuje rega³ wype³niony okularami. Przy
owalnej ladzie wygodne krzes³a zachêcaj¹ by zasi¹œæ przed
lustrem i przymierzyæ okulary.

- W czym mo¿emy pomóc? - pytaj¹ sprzedawcy. Ka¿dy
zaprasza do swojego stanowiska. Nie bardzo jeszcze wiesz
czego chcesz, ale ju¿ nie czujesz siê zagubiony. S³yszysz
zapewnienie, ¿e z ponad dwóch tysiêcy mo¿liwoœci obs³uga
pomo¿e wybraæ to, co jest najlepsze dla konkretnej osoby.
Oczywiœcie, ¿e chodzi o skorygowanie wady wzroku, ale tak-
¿e o coœ jeszcze.

Od dawna wiadomo, ¿e okulary to proteza dla oczu, od
niedawna traktowane s¹ jako wielce atrakcyjna bi¿uteria i na-
rzêdzie, dziêki któremu mo¿na nadaæ twarzy okreœlony wy-
raz: ciep³y, przyjemny, sympatyczny lub zimny odpychaj¹cy.
Samemu mo¿na próbowaæ, ale warto zaufaæ doœwiadczone-
mu sprzedawcy: mieli przed sob¹ setki twarzy i potrafi¹ do-
braæ odpowiednie okulary do niepowtarzalnego, indywidual-
nego oblicza.

Szk³a dobiera siê po komputerowym badaniu wzroku. Przez
kameraln¹ poczekalniê wchodzisz do nowoczeœnie wyposa-
¿onego gabinetu. Mi³a pani doktor zaprasza na fotel, przysu-
wa ruchom¹ czêœæ stolika z aparatur¹. Wszystko ustawia na
wygodnej dla Ciebie wysokoœci. Zestaw japoñskiej firmy TOP-
CON okreœla stan oczu i wskazuje, czego im potrzeba. Re-
cepta wêdruje do warsztatu za œcian¹, gdzie na japoñskich
komputerach nowej generacji nadaje siê szk³om po¿¹dany
kszta³t z dok³adnoœci¹ do 0,05 mm. Wracasz do estetycznie

urz¹dzonej poczekalni. Czas oczekiwania skróci przejrze-

nie kolorowych tygodników lub ogl¹danie telewizji. Uspaka-
jaj¹co podzia³aj¹ tapety i wyk³adziny w stonowanych kolo-
rach oraz umieszczone wokó³ roœliny doniczkowe. Pó³ godzi-
ny mija bardzo szybko. Okulary s¹ gotowe, mo¿na je za³o-
¿yæ. Widzisz lepiej, œwiat jest piêkniejszy.

- Dysponujemy sprzêtem diagnostycznym i optycznym naj-

wy¿szej klasy, lepszym ni¿ zagraniczne firmy, które tak agre-
sywnie reklamuj¹ siê w telewizji - mówi szef COO OPTOKAN -
Mo¿emy obs³u¿yæ kilkusettysiêczne miasto. Nie ma u nas mar-

murów ani z³ota, ale zak³ad jest tak urz¹dzony by dobrze czu³
siê w nim cz³owiek nawyk³y do luksusu, a biedniejszy nie prze-

¿ywa³ stresów. W naszych okularach chodz¹ m.in. s³awny spor-
towiec, spikerka II Programu TV, osoby z lokalnej w³adzy, ¿ony
polityków (ró¿nych opcji), dziennikarze, znany na Pradze ks.

Stanis³aw i zakonnice. Popularne piosenkarki zamawia³y so-
czewki kontaktowe. Jesteœmy nastawieni na obs³ugê wszyst-

kich klientów: od dzieci, które dopiero rozró¿niaj¹ obrazki do
seniorów. Warto przyjœæ w³aœnie do nas, bo 95% okularów wy-
konujemy w pó³ godziny - NAJSZYBCIEJ W POLSCE.

Mamy najwiêkszy w stolicy wybór oprawek (ponad dwa ty-
si¹ce!). Komputerowe badanie wzroku u nas jest najtañsze w
Warszawie. Stosujemy jedyne soczewki kontaktowe, które maj¹
filtr ultrafioletowy chroni¹cy przed promieniowaniem z monito-
rów komputerowych. Codziennie, non stop, przyjmuje lekarz
okulista - nie trzeba siê zapisywaæ. Jesteœmy ca³kowicie polsk¹
firm¹, lepsz¹ od zagranicznych, które dziêki ró¿nym u³atwie-
niom maj¹ otwart¹ drogê ekspansji na rynek polski.

Rodakom postrzegaj¹cym przysz³oœæ w wymiarze global-
nym proponujê has³o: „WejdŸmy do Unii Europejskiej z pod-
niesion¹ g³ow¹, a jeœli w okularach to najlepiej z OPTOKA-
NU”. W konkurencji z Zachodem nasza firma wygrywa!

Nasze okulary nie k³ami¹

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Po kibicach „Legii” Hannê Gronkiewicz-
Waltz goœcili 30 paŸdziernika mi³oœnicy Pra-
gi. Do Warszawskiej Fabryki Wódek „Ko-
neser” kandydatkê na prezydenta Warsza-
wy zaprosili cz³onkowie Zwi¹zku Stowarzy-
szeñ Praskich. „Jesteœmy apolityczni, pra-
cujemy spo³ecznie, mamy wiarygodnoœæ.
Chcemy ustaliæ relacje wspó³pracy z w³adz¹
stolicy, udzielaæ potrzebnego wsparcia w
sprawach bie¿¹cych” - zadeklarowa³ Anto-
ni T. D¹browski, prezes ZSP. Z sytuacj¹ za-
bytkowej fabryki zapozna³ goœcia i przy-
by³ych radnych  PO Janusz Owsiany, pre-
zes Stowarzyszenia „Monopol Warszawski”,
autor projektu rewitalizacji „Konesera”.
Wykorzystuje on doœwiadczenia wielu miast
Europy, w których zabytkowe enklawy,
dziêki funduszom unijnym, przekszta³cono
w miniorganizmy miejskie. Po 5 nieudanych
przetargach jest szansa na powstanie na te-
renie „Konesera” centrum kultury, jeœli kupi
go miasto i wydzier¿awi organizacjom po-
zarz¹dowym np. na 10 lat, by mog³y po-
zyskaæ fundusze unijne na rewitalizacjê.

„Wiem, jak siê rewitalizuje” - zapewni-
³a Hanna Gronkiewicz-Waltz, powo³uj¹c siê
na swe doœwiadczenia z pracy w Londynie.
Warunkiem skutecznej rewitalizacji jest po-
zyskanie inwestora. Bêd¹c w ubieg³ym roku
na festynie na ul. Z¹bkowskiej  dowiedzia-
³a siê, ¿e utrudnieniem mog¹ byæ nie ure-

Otwarta i odwa¿na kobieta
gulowane kwestie w³asnoœci gruntów i ka-
mienic. „Jeœli ich nie ma - to siê cieszê”.

Poproszona o jasn¹ deklaracjê wobec
propozycji Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich,
jako pierwszy krok kandydatka na prezy-
denta wymieni³a system pilota¿owy na te-
renie, gdzie uregulowane s¹ sprawy w³asno-
œciowe. „Jestem otwarta na wiedzê Pañstwa.
Spróbujemy coœ zrobiæ z tej Pragi”. Jako
zwolenniczka decentralizacji w³adzy w sto-
licy zapowiedzia³a: „Oddam kompetencje”.

Uczestnicy spotkania podawali przy-
k³ady miast polskich, które umia³y wy-
korzystaæ fundusze unijne na rewitaliza-
cjê, np. Chojnice, Wroc³aw, Leszno.

Co zrobiæ, by to samo uda³o siê w
Warszawie? Zdaniem Hanny Gronkie-
wicz-Waltz „trzeba ludzi szkoliæ w po-
zyskiwaniu funduszy i zmobilizowaæ
do podejmowania decyzji. Nie bêdzie
kary za podejmowanie decyzji - bê-
dzie nagroda. Nie bojê siê decyzji”.

„Jest Pani odwa¿n¹ kobiet¹” - skomento-
wa³ Rafa³ Szczepañski, prezes Stowarzysze-
nia Ulicy Szerokiej. W ocenie Janusza Owsia-
nego ta kandydatka jest „najbli¿sza ziemi.
Uprawia sztukê tego, co jest mo¿liwe”. Zda-
niem  Antoniego D¹browskiego, Hanna Gron-
kiewicz-Waltz wykaza³a  zainteresowanie  spo-
³ecznym i intelektualnym potencja³em, jaki
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich oferuje przy-
sz³emu prezydentowi do wspó³pracy.

Fina³em spotkania by³a krótka wizy-
ta Hanny Gronkiewicz-Waltz w Sali Te-
atru „Wytwórnia”, gdzie odbywa³a siê
próba kolejnego spektaklu.

Czytelników,  którzy chc¹ poznaæ konkre-
ty programu  samorz¹dowego Platformy
Obywatelskiej i jej kandydatki na prezyden-
ta stolicy, zapraszamy do redakcji. Bêd¹ mo-
gli zapoznaæ siê z broszur¹ „Platforma Oby-
watelska dla Warszawy 2006 - 2010” i map¹
„Warszawa moich marzeñ 2006 -2014”, z
wizerunkiem Hanny Gronkiewicz-Waltz.    K.

Trybuna³ Konstytucyjny w pe³nym sk³a-
dzie przy trzech g³osach odrêbnych w tym
przewodnicz¹cego Trybuna³u, sêdziego
Marka Safjana podj¹³ decyzjê, i¿ wprowa-
dzona przez PiS, LPR i Samoobronê w ostat-
niej chwili nowelizacja ustawy samorz¹do-
wej umo¿liwiaj¹ca blokowanie list wybor-
czych nie narusza Konstytucji. Umo¿liwi to
przeprowadzenie bez przeszkód wyborów
samorz¹dowych w ustawowym terminie, to
jest 12 listopada. Wielu analityków sceny
politycznej zadaje sobie pytanie, kto zyska,
a kto straci na tych zmianach? Zyska na
pewno najsilniejszy podmiot blokowanych
list, co do tego nikt nie ma w¹tpliwoœci.
Strac¹ zapewne ugrupowania, które do tej
pory przejmowa³y poœrednio tak zwane g³o-
sy niczyje, czyli g³osy tych ugrupowañ, które
nie przekracza³y progu wyborczego.

Kto skorzysta³ z dobrodziejstwa no-
wej ordynacji? Kto siê z kim zblokowa³?

* Na Mazowszu o g³osy bêd¹ rywa-
lizowaæ dwa bloki, z jednej strony PSL,
KPEiR, PO i Wspólnota Samorz¹dowa
Województwa Mazowieckiego, z drugiej
strony LPR, PiS i Samoobrona.

* W Warszawie wspólny blok utwo-
rzy³y LPR, Samoobrona, UPR i Nasza
Warszawa i Mazowsze.

* Na Bia³o³êce i Targówku zblokowa-
³y siê LPR i Samoobrona, a na Pradze
Pó³noc do tego aliansu do³¹czy³a Praska
Wspólnota Samorz¹dowa.

Potencjalny wyborca w przypadku bloko-
wania list tak naprawdê nie wie, na kogo w
ostatecznoœci odda swój g³os, nie wie, które z
ugrupowañ bêdzie beneficjentem nowej ordy-
nacji - zyskuje bowiem najsilniejszy, lecz kto
nim bêdzie? Skutek mo¿e byæ taki, i¿ oddaj¹c
g³os na „X” z LPR mo¿e w rzeczywistoœci wy-
braæ „Y” z Samoobrony lub odwrotnie.

Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ g³ówny inicja-
tor nowych rozwi¹zañ - PiS - dokona³ jedy-
nie blokowania list na poziomie wojewódz-
twa. Bardziej ochoczo korzysta³y z dobro-

Ordynacja i wybory

dziejstw nowej ustawy LPR i Samoobrona,
które zblokowa³y siê wraz z innymi podmio-
tami na wszystkich szczeblach samorz¹du.

Najwiêksze komitety wyborcze w War-
szawie i w dzielnicach, czyli PO, SLD+Sd-
PL+PD+UP Lewica i Demokraci oraz PiS id¹
do wyborów samodzielnie. Znaczy to, ni
mniej ni wiêcej, i¿ g³osy oddane na te komi-
tety wyborcze bêd¹ siê liczy³y tylko i wy-
³¹cznie na rzecz tych komitetów.

W moim mniemaniu jest to najbardziej
uczciwe. Wyborca bowiem musi mieæ pewnoœæ,
na kogo oddaje swój g³os. Skutki nowej ordy-
nacji mo¿na bêdzie oceniæ dopiero po wybo-
rach. Od lat obserwujê malej¹c¹ frekwencjê
w wyborach samorz¹dowych i publicznie za-
dajê pytanie, czy nowa ordynacja nie przy-
czyni siê do dalszego jej zmniejszenia. Skoro
bowiem nie wiem w ostatecznoœci, na kogo
g³osujê, to po co iœæ na wybory? Takie pytanie
mo¿e sobie postawiæ wielu mieszkañców War-
szawy, Mazowsza i ca³ego kraju.

Moim zdaniem do wyborów iœæ trzeba,
a g³osowaæ warto na tych, którzy jasno i
precyzyjnie pokazali swoje programy wy-
borcze. Nie wchodzili w ¿adne bloki wy-
borcze, bo powa¿nie traktuj¹ swoich po-
tencjalnych wyborców i chocia¿by dlatego,
aby przeciwstawiæ siê manipulacjom PiS,
LPR i Samoobrony przy zielonym stoliku.

PS. Wybory 12 listopada. Lokale wybor-
cze czynne s¹ od 6 do 20.

Ireneusz Tondera

pn-pt: 10-19
sob 8-14

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
  domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- wina mo³dawskie i gruziñskie
- ciasta domowe

Na oczach mieszkañców
czynszu za parkingi spo³eczne? Burmistrz
Romuald Gronkiewicz  odpowiedzia³, ¿e
stanowisko rady wys³ano do prezydenta
miasta. Zarz¹d nie mo¿e obni¿yæ stawki
jednej grupie mieszkañców; wszystkich
traktuje równo. Gdyby wszystkie parkin-
gi p³aci³y, stawkê mo¿na by obni¿yæ do
1,7 z³/m2.

Takie podejœcie Witold Harasim na-
zwa³ œlizganiem siê po temacie, a Ewa
Majstat - decyzjami szkodliwymi spo³ecz-
nie. Zaprotestowali te¿ przedstawiciele
parkingów spo³ecznych, które mieszkañ-
cy w czynie spo³ecznym tworzyli, zago-
spodarowali, sami je sprz¹taj¹ i konser-
wuj¹ urz¹dzenia. Teraz kwartalna op³a-
ta wynosi 15 z³, ma wzrosn¹æ do 65 z³.

Wnioskodawców sesji ani goœci nie
przekona³y wyjaœnienia, dotycz¹ce m.in.
rosn¹cych stawek czynszu dzier¿awne-
go (1997 r. - 1,1 z³/m2, 1998 - 1,3 z³,
1999 r. - 1,5 z³, 2000 r. - 1,6 z³, 2001 -
2003 r. - 1,7 z³, 2004 r. - 1, 9 z³. Ewa
Stecka, naczelnik Delegatury  Biura Go-
spodarki Nieruchomoœciami, oceni³a, ¿e
obni¿ona przez zarz¹d do 1,7 z³ stawka
nie jest wygórowana.

„Zostaliœmy po raz kolejny oszukani;
nie poznaliœmy  kalkulacji stawki 1,7 z³/
m2 - co siê na ni¹ sk³ada” - skomentowa-
³a Urszula Wasilewska z parkingu przy
ul. Bolivara. Jej wniosek o rewizjê umów
dzier¿awnych przyjêto oklaskami.

Sebastian Koz³owski zarzuci³ zarz¹-
dowi, ¿e zdziera pieni¹dze z ludzi, choæ
powinien zaspokajaæ potrzeby mieszkañ-
ców. Burmistrz replikowa³, ¿e to w³aœnie
ten radny jako cz³onek zarz¹du ustali³
zdziercz¹ stawkê; on zaœ jest tylko kon-
tynuatorem tej polityki. Zarz¹d nie móg³
ustaliæ ni¿szej stawki dla 6 parkingów,
bo inne by zaprotestowa³y.

W obronie burmistrza wyst¹pi³
Krzysztof Sirko, zapewniaj¹c, ¿e zna go
4 lata i mo¿e stwierdziæ, ¿e to, co robi -
robi w sposób sprawiedliwy.

Kolejny s³owny pojedynek burmistrz
stoczy³ z Sylwi¹ Góralsk¹, która przytoczy-
³a jego s³owa z posiedzenia zarz¹du: komu
siê nie podoba, niech siê wyniesie na Bia-
³o³êkê. Romuald Gronkiewicz zarzuci³ rad-
nej niewybredny atak i przeinaczenie s³ów,
które odnosi³y siê tylko do niej samej.

Agnieszka Kaczmarska zaatakowa³a
Sylwiê Góralsk¹ pytaniem, dlaczego ze
spraw¹ obni¿enia stawek nie wyst¹pi³a
na posiedzeniu komisji; wola³a zaprosiæ
zdezorientowanych ludzi na sesjê, co jest
ewidentnym aktem kampanii wyborczej.

Oburzona radna Góralska przypo-
mnia³a, ¿e radny PiS zna³ sprawê od roku;
ona zareagowa³a, gdy we wrzeœniu  na
jej dy¿ur przyszli zdesperowani u¿ytkow-
nicy  parkingu przy ul. Bolivara: napisa-
³a arkusz interwencyjny, wprowadzi³a
temat na 50. sesjê. Wniosek grupy rad-
nych o zwo³anie sesji w tej sprawie to
kolejny krok. Chodzi o podjêcie stanowi-
ska skierowanego do prezydenta miasta
i zabezpieczenie œrodków w bud¿ecie.

Radni  PiS w pe³ni zgadzaj¹ siê z ini-
cjatyw¹ obni¿enia stawek czynszu dzier-
¿awnego za parkingi - zapewni³ Tomasz
Cichocki. W imieniu swego klubu zapro-
ponowa³ wprowadzenie  do projektu
uchwa³y poprawki, by obni¿k¹ objête zo-
sta³y tak¿e parkingi komercyjne.

Przeciw poprawce, jako zmieniaj¹cej
zupe³nie projekt uchwa³y, zaprotestowa-
li: Witold Harasim i Sylwia Góralska. G³o-
œno dezaprobatê wyrazili mieszkañcy.

W g³osowaniu imiennym o wprowa-
dzenie poprawki przewa¿y³o „za” - 10
g³osów; „przeciw” - 9; 1 radny wstrzy-
ma³ siê od g³osu.

Sylwia Góralska zg³osi³a ustny, potem
formalny, pisemny wniosek o reasump-
cjê g³osowania, motywuj¹c go tym, ¿e
wziê³a w nim udzia³ Edyta Sosnowska,
która w wyborach 12 listopada kandy-
duje na Pradze Pó³noc, wiêc nie ma jej w
rejestrze wyborców Targówka. Henryk
Wiel¹dek zauwa¿y³ jednak, ¿e nikt nie
uchyli³ mandatu radnej Sosnowskiej.

G³os zabra³a sama zainteresowana:
„Chcê z³o¿yæ mandat na dzisiejszej se-
sji”. Podziêkowa³a te¿ radnym za 4-let-
ni¹ wspó³pracê.

Wiêkszoœæ radnych popar³a wniosek
o reasumpcjê g³osowania.

Nad wnioskiem Tomasza Cichockiego
odby³o siê g³osowanie imienne. Popraw-
ka nie przesz³a, bo „za” i „przeciw” zy-
ska³o po 9 g³osów.

Prawie pe³na zgodnoœæ (18 - „za”, 1
- wstrzymuj¹cy siê) zapanowa³a w g³o-
sowaniu imiennym nad przyjêciem sta-
nowiska, w którym Rada Dzielnicy Tar-
gówek zwraca siê do Kazimierza Mar-
cinkiewicza, p.o. prezydenta Warszawy
o podjêcie dzia³añ w celu obni¿enia o
50% stawki czynszu dzier¿awnego za
dzier¿awê terenów pod parkingi spo³ecz-
ne na terenie naszej dzielnicy.

Trudnej próby za³atwienia sprawy swo-
ich wyborców, w ich obecnoœci, nie zaliczyli
nieobecni na sesji: Andrzej  Kobel - prze-
wodnicz¹cy rady, Bohdan Go³aszewski, Je-
rzy Raczyñski, Krzysztof Zalewski i nieobec-
ny podczas g³osowañ Maciej Œwiderski. Czy
mozna to oceniæ w myœl zasady, ¿e radnych
poznaje siê po tym, jak koñcz¹?

Za komentarz do ostatniej meryto-
rycznej sesji niech pos³u¿¹ s³owa, z ja-
kimi po zamkniêciu obrad zwróci³ siê
do dziennikarza NGP d³ugoletni miesz-
kaniec Targówka: „Odnios³em wra¿e-
nie, ¿e jestem w cyrku. Przedstawienie
kreowa³a rada, a w szczególnoœci - za-
rz¹d. Chcia³em zobaczyæ, jak radni za-
³atwiaj¹ nasze sprawy. Okazuje siê, ¿e
to zabawa. Mieszkañcy s¹ im po pro-
stu niepotrzebni.                             K.

dokoñczenie ze str. 1
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Bezpartyjna lista KWW Mieszkañcy Bródna -Targówka - Zacisza

Jestem skuteczna!
Dowiod³am tego w poprzednich kadencjach
Ma³o mówiê, za³atwiam du¿o spraw mieszkañców
G³osuj na mnie - kolejny raz to udowodniê
WYGRAJ Z SZÓSTK¥!

Hanna Mochecka
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Ireneusz Jerzy Tondera - historyk
Szanowni Pañstwo od wielu lat jestem zwi¹zany z

samorz¹dem. Z Waszej woli pe³ni³em mandat radnego
Dzielnicy Praga Pó³noc Gminy Centrum, a ostatnio Sej-
miku Województwa Mazowieckiego. W latach 2001-2002
by³em dyrektorem Zarz¹du Pragi Pó³noc. W tym czasie
zosta³a zapocz¹tkowana rewitalizacja Z¹bkowskiej, otwar-
to na Pradze Dom Kultury, masowo remontowano pla-
cówki oœwiatowe, rozpoczêto budowê kolejnych hal
sportowych i studni oligoceñskich. Ostatnia kadencja
zdominowana przez PiS to okres marazmu i zastoju.
Postanowi³em wiêc ubiegaæ siê o mandat radnego Pragi
Pó³noc, aby spróbowaæ zmieniæ te niekorzystne tenden-
cje. Liczê na Pañstwa pomoc.

25 paŸdziernika 1918  powo³ano rz¹d
Józefa Œwie¿yñskiego. Polska Komisja Li-
kwidacyjna, dzia³aj¹ca w Krakowie, 30
paŸdziernika 1918 przejê³a w³adzê w
Galicji Zachodniej. Od 1 listopada 1918
trwa³y polsko - ukraiñskie walki o Lwów.
3 listopada 1918 kapitulowa³y Austro -
Wêgry. W nocy z 6 na 7 listopada 1918
w Lublinie powsta³ Tymczasowy Rz¹d
Ludowy Republiki Polskiej. Kierowa³ nim
Ignacy Daszyñski. Po abdykacji cesarza
Wilhelma II, 9 listopada proklamowano
w Niemczech republikê. 10 listopada, z
internowania w twierdzy w Magdebur-
gu, wróci³ do Warszawy Józef Pi³sudski.
11 listopada, podpisaniem zawieszenia
broni w Compiegne we Francji, zakoñ-
czy³a siê I wojna œwiatowa. Oznacza³o to
w istocie kapitulacjê Niemiec. Tego sa-
mego dnia Rada Regencyjna przekaza-
³a Józefowi Pi³sudskiemu zwierzchnoœæ
nad wojskiem polskim. 12 listopada  Pi-
³sudski wyda³ pierwszy rozkaz wojsku -
¯o³nierze! Obejmujê nad wami komen-
dê w chwili, gdy serce w ka¿dym Polaku
bije silniej i ¿ywiej, gdy dzieci naszej zie-
mi ujrza³y s³oñce swobody w ca³ym bla-
sku. Z wami razem œlubujê ¿ycie i krew
swoj¹ poœwiêciæ na rzecz dobra Ojczy-
zny i szczêœcia jej obywateli.

Rozwi¹zanie Rady Regencyjnej nast¹-
pi³o 14 listopada. Rada przekaza³a swoje
uprawnienia Pi³sudskiemu, mianuj¹c go
jednoczeœnie naczelnikiem pañstwa. Oto
treœæ dekretu przekazuj¹cego w³adzê -
1918 listopada, Warszawa - Pismo Rady
Regencyjnej do Naczelnego Dowódcy
Wojsk Polskich Józefa Pi³sudskiego sk³a-
daj¹ce w jego rêce w³adzê pañstwow¹.

Do Naczelnego Dowódcy Wojsk Pol-
skich Józefa Pi³sudskiego.

Stan przejœciowy podzia³u zwierzch-
niej w³adzy pañstwowej, ustanowiony
odezw¹ z dnia 11 listopada 1918 roku,
nie mo¿e trwaæ bez szkody dla powsta-
j¹cego Pañstwa Polskiego. W³adza ta
powinna byæ jednolita.

Wobec tego, kieruj¹c siê dobrem Ojczy-
zny, postanawiamy Radê Regencyjn¹ roz-
wi¹zaæ, a od tej chwili obowi¹zki nasze i
odpowiedzialnoœæ wzglêdem narodu pol-
skiego w Twoje rêce, panie Naczelny Do-
wódco, sk³adamy do przekazania Rz¹dowi
Narodowemu. Dan w Warszawie, dnia 14
listopada 1918 roku. Aleksander Kakow-
ski, Zdzis³aw Lubomirski, Józef Ostrowski.

Józef Pi³sudski tak pisa³ 16 listopada w
depeszy do przywódców czo³owych pañstw

Œwiêto Niepodleg³oœci
dokoñczenie ze str. 1 œwiata (pomin¹³ jedynie Rosjê) - Pañstwo

Polskie powstaje z woli ca³ego narodu i
opiera siê na podstawach demokratycz-
nych. Rz¹d polski zast¹pi panowanie prze-
mocy, która przez sto czterdzieœci lat ci¹-
¿y³a nad losami Polski, przez ustrój zbu-
dowany na porz¹dku i sprawiedliwoœci. (...)
Jestem przekonany, ¿e potê¿ne demokra-
cje Zachodu udziel¹ swej pomocy i brater-
skiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej
Odrodzonej i Niepodleg³ej.

Oficjaln¹ nominacjê rz¹du, tworzone-
go przez Jêdrzeja Moraczewskiego, Józef
Pi³sudski podpisa³ 18 listopada. 19 listo-
pada  zakoñczy³a siê ewakuacja okupacyj-
nych oddzia³ów niemieckich z terenu Pol-
ski. 22 listopada podpisano dekret o pod-
stawach ustrojowych pañstwa polskiego.

Dzieñ 11 listopada ustanowiono œwiê-
tem narodowym dopiero w 1937 roku. Do
wybuchu II wojny œwiatowej, w wolnej Pol-

Samo centrum handlowe ma mieæ wyso-
koœæ 8 kondygnacji, bez parkingu podziem-
nego, z parkingiem naziemnym na 125
miejsc, co samo w sobie jest œmiechu warte!

Znamienne, ¿e planowana powierzch-
nia powoduje, i¿ ew. pozwolenie na bu-
dowê jest w gestii targówkowskiej Dele-
gatury Biura Naczelnego Architekta Mia-
sta, a nie Naczelnego Architekta, co w za-
le¿noœci od „uk³adów” (to teraz bardzo
modne s³owo) w dzielnicy mo¿e znacznie
za³atwianie tej inwestycji u³atwiæ.

Przeciwko protestuj¹ wszyscy, nie tyl-
ko kupcy, choæ ka¿dy z innego powodu:
przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju, Inwe-
stycji i Ochrony Œrodowiska Witold Hara-
sim pe³ni¹cy tê funkcjê od 12  lat, z³o¿y³
w tej sprawie interpelacjê i oœwiadczy³,
¿e stanie na czele protestu przeciwko
budowie tego centrum handlowego, po-
niewa¿ ten teren jest objêty decyzj¹ (nr
WG.8224a/2/24/75/cz.VI/88/ID z
dnia 06.06.1988 r.) Kierownika Wydzia³u
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzêdu
Dzielnicowego Warszawa Praga Pó³noc o
oddaniu gruntu w u¿ytkowanie wieczy-
ste RSM ,,PRAGA” i przede wszystkim
powinien byæ przekazany w wieczyste

Kupcy protestuj¹ -
burmistrz milczy

u¿ytkowanie spó³dzielni, a nastêpnie za-
gospodarowany zgodnie z wol¹ miesz-
kañców Targówka Mieszkaniowego.

Warto przypomnieæ, ¿e w trakcie opra-
cowywania jest miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego  tego terenu,
który zostanie ukoñczony i og³oszony w
pierwszych miesi¹cach przysz³ego roku.

- Mam wra¿enie, ¿e - jeœli wydane
zostanie pozwolenie na budowê, to trze-
ba bêdzie szukaæ osób zainteresowanych
t¹ inwestycj¹ u Naczelnego Architekta
Miasta - doda³ Harasim.

 Przewodnicz¹cy Rady Osiedla General-
ska Maciej Danko (nawiasem mówi¹c, wice-
burmistrz Targówka) skierowa³ do swojego
szefa, czyli burmistrza dzielnicy Romualda
Gronkiewicza  pismo protestuj¹ce przeciw-
ko tej inwestycji: zarz¹d RSM Praga nie wy-
ra¿a zgody na dojazd do planowanego
obiektu od strony ul. Zamiejskiej. Podkre-
œli³ te¿, ¿e 8-kondygnacyjny budynek za-
ciemni okna w s¹siaduj¹cych blokach, a spa-
liny i ha³as, wywo³ywane przez podje¿d¿a-
j¹ce i parkuj¹ce samochody uniemo¿liwi¹
dzieciom korzystanie z placu zabaw, a za-
równo starszej, jak i m³odszej m³odzie¿y za-
gra¿aæ bêdzie nasilony ruch samochodowy.

Zastrze¿enia ju¿ w koñcu wrzeœnia
z³o¿y³ do delegatury Wydzia³ Oœwiaty

Dzielnicy Targówek: naczelnik wydzia³u
jednoznacznie napisa³a, ¿e w tej inwe-
stycji upatruje du¿e zagro¿enie bezpie-
czeñstwa dzieci i m³odzie¿y, przede
wszystkim ze wzglêdu na du¿y ruch, ha-
³as i spaliny. Perspektywicznie doda³a
tak¿e, ¿e mo¿na ju¿ teraz przewidzieæ
konflikt, który rozpocznie siê, gdy mar-
ket wyst¹pi o zezwolenie na sprzeda¿
alkoholu.

Kupcy, co oczywiste, obawiaj¹ siê utra-
ty miejsc pracy i czêsto jedynego Ÿród³a
utrzymania dla ca³ych rodzin. Ich bazar
ma tymczasow¹ lokalizacjê, co 2-3 lata
przed³u¿ana jest dzier¿awa terenu, na
którym siê znajduje. Ju¿ wczeœniej wy-
stêpowali z wnioskiem o tê dzia³kê, któr¹
tak jakoœ dziwnie bezkolizyjnie chce prze-
j¹æ firma HRE. Chcieli tam (lub gdzie in-
dziej, ale w pobli¿u) zbudowaæ dom ku-
piecki, podobny do tego, który znajduje
siê na placu Defilad. Równie dziwnie od-
powiedzi nie otrzymywali.

Kupcy podejmuj¹ ró¿ne dzia³ania. Na
pocz¹tku paŸdziernika wys³ali w tej spra-
wie pismo na rêce p.o. prezydenta War-
szawy Kazimierza Marcinkiewicza, poda-
j¹c je jednoczeœnie do wiadomoœci burmi-
strza Targówka, Romualda Gronkiewicza.
Do pisma do³¹czyli 1000 podpisów miesz-
kañców! Min¹³ miesi¹c, odpowiedzi nie do-
stali ¿adnej. Ciekawe, czy jeszcze w tej ka-
dencji burmistrz Targówka, zajêty wybo-
rami, znajdzie czas, by odpowiedzieæ w
sposób merytoryczny? Jeœli tak siê stanie,
natychmiast o tym napiszemy!

dokoñczenie ze str. 1

sce, uda³o siê celebrowaæ Œwiêto Niepodle-
g³oœci zaledwie dwa razy. Jawne œwiêtowa-
nie, jak wszelkie przejawy polskoœci, by³o
w oczywisty sposób niemo¿liwe podczas
okupacji hitlerowskiej. W czasach PRL na-
rodowym œwiêtem niepodleg³oœci by³o

Œwiêto Odrodzenia Polski, obchodzone na
pami¹tkê podpisania Manifestu PKWN. W
1989 Sejm przywróci³ odpowiedni¹ ustaw¹
obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. 11 listopa-
da jest dniem wolnym od pracy. Na g³ów-
nych obchodach przed Grobem Nieznane-
go ¯o³nierza, na placu im. Józefa Pi³sud-
skiego, ka¿dego roku spotykaj¹ siê t³umy
rodaków. To œwiêto na trwa³e wros³o w
nasz¹ tradycjê ...                          (egu)

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka

ul. Ceglana 10a
tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!
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