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Powstanie na Pradze:
zapraszamy na uroczystoœci
Jeszcze w majowym wydaniu Nowej Gazety Praskiej pisaliœmy o dzia³aniach, o podjêtych przez Zwi¹zek Stowarzyszeñ
Praskich i Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc, by w rocznicê Powstania Warszawskiego mieszkañcom Pragi i nie tylko, a m³odzie¿y przede wszystkim, ukazaæ pe³n¹ prawdê o maj¹cej tu
odrêbny przebieg jego historii oraz losach cywilnej ludnoœci.
Zamys³ ten zdecydowaliœmy
Powstanie ekspozycji sta³o
zrealizowaæ w formie trwaj¹cej w siê mo¿liwe dziêki:
okresie sierpnia-wrzeœnia edu- konsekwentnej decyzji wikacyjnej ekspozycji, nieodp³atnie ceprzew. Zwi¹zku Stowarzydostêpnej dla wszystkich.
szeñ Praskich p. Krzysztofa
Przedsiêwziêcie okaza³o siê Tyszkiewicza, u¿yczaj¹cego
niezwykle trudne. Warszaw- nieodp³atnie obiekt na wystawê
skie muzea zarówno Histo- i sponsoruj¹cego koszty enerryczne, jak te¿ Powstania War- gii, instalacji medialnych itp.
szawskiego nie dysponowa³y
- doœæ licznemu na szczêœcie
praktycznie ¿adnymi zbiorami, wsparciu mieszkañców w udomog¹cymi stanowiæ materia³ stêpnieniu informacji i materialdokoñczenie na str. 3
tematyczny dla zamierzonej
ekspozycji. Nie zabrak³o równie¿ innych trudnoœci, zagro¿eñ i przeciwnoœci. Obecnie z
ogromn¹ satysfakcj¹ informujemy Czytelników, ¿e ekspozycja zostanie zrealizowana.
Uroczyste jej otwarcie nast¹pi 29 lipca (niedziela) ok. godz.
15 na terenie Warszawskiej
Wytwórni Wódek (Monopol)
wejœcie od ul. Markowskiej 18.

XI i XII sesje Bia³o³êki

Jarmarczna
koœæ niezgody
Jarmark Europa sta³ siê powodem prawdziwie jarmarcznych scen podczas drugiej czêœci, niedokoñczonej 15 czerwca, XI sesji. Szeœæ godzin gor¹cej, emocjonalnej dyskusji. Ma³o
brakowa³o, a dosz³oby do rêkoczynów pomiêdzy radnym i jednym z mieszkañców. A by³o ich
na sali bardzo wielu. Jedynym
punktem tej czêœci sesji by³a lokalizacja Jarmarku Europa przy
Marywilskiej. Stanowisko klubu
PiS mia³o byæ dyskutowane i
przyjête jako stanowisko ca³ej
rady. A zawiera³o ono stanowczy protest przeciwko lokalizacji targowiska w Bia³o³êce, ze
wzglêdu na problemy komunikacyjne i fakt, i¿ od lat spycha
siê tu wszelkie uci¹¿liwe dla
mieszkañców inwestycje miejskie – vide Czajka wraz ze spalarni¹. Stanowisko klubu PiS
przedstawi³ Piotr Oracz. Odpowiedzia³ mu burmistrz Jacek
Kaznowski, zwracaj¹c uwagê
na dramatyczny stan terenu po
dawnym Faelbecie. Przy Marywilskiej powsta³y dzikie wysypi-

ska, niekontrolowane przez nikogo sortownie odpadów, kompostownia, która zatruwa wody
podskórne, 345 tys. ton gruzu.
Tolerowane s¹ dzia³aj¹ce tu podejrzane spó³ki. Mieszkañcy
skar¿¹ siê na dotkliwe fetory.
Szacuje siê, ¿e uporz¹dkowanie
tego terenu bêdzie kosztowaæ
20 mln z³. Jacek Kaznowski
przypomnia³, ¿e to w³adze Warszawy s¹ dysponentem tych terenów. Nowa ustawa warszawska tak sytuuje burmistrzów, ¿e
mog¹ oni spe³niaæ jedynie funkcje wykonawcze i nadzoruj¹ce,
to miasto decyduje o inwestycjach na swoim terenie. Burmistrz podkreœli³, ¿e bêdzie kontrolowaæ proces przygotowuj¹cy teren pod nowe targowisko i
jego budowê. W zamian za zorganizowanie miejsca handlu
przy Marywilskiej Bia³o³êka ma
obiecan¹ – do 2010 roku – modernizacjê Modliñskiej, P³ochociñskiej i Marywilskiej. Przysz³e
targowisko otrzyma nowe linie autobusowe, kursuj¹ce co 10 – 15
dokoñczenie na str. 2

Mamy urlop
16 lipca - 3 sierpnia
nastêpna gazeta 14 sierpnia

Dali i
„Boska komedia”
Salvador Dali, hiszpañski malarz, grafik i teoretyk sztuki,
czo³owy przedstawiciel surrealizmu, znany by³ z niezwyk³ych
wizji, skandalizuj¹cych poczynañ i prowokacji artystycznych.
Czêsto szuka³ inspiracji w skojarzeniach p³yn¹cych z podœwiadomoœci i marzeñ sennych. Jego obraz „P³on¹ca ¿yrafa” jest przyk³adem niczym nie skrêpowanej wyobraŸni i fantastycznych pomys³ów, rz¹dz¹cych siê prawami halucynacji.
Nie wszyscy wiedz¹, ¿e ten nialnych ilustracji – drzeworysam Dali zajmowa³ siê te¿ gra- tów. Czêœæ z nich mamy okafik¹ ksi¹¿kow¹. W 1950 r. otrzy- zjê ogl¹daæ w Galerii Konferenma³ od rz¹du w³oskiego zlece- cyjnej, w budynku Urzêdu
nie zilustrowania ekskluzywne- Dzielnicy Praga – Pó³noc przy
go wydania „Boskiej komedii” ul. K³opotowskiego 15.
Dantego, w ramach obchodów
Wielu artystów stara³o siê
siedemsetlecia urodzin poety. przedstawiæ plastycznie to arW ci¹gu 4 lat stworzy³ 100 ge- cydzie³o poezji œwiatowej, jakim jest „Boska komedia”. Wêdrówka Dantego w towarzystwie ducha Wergiliusza przez
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
Piek³o, Czyœciec i Raj to wspania³y malarski temat. Pokutuj¹ce dusze grzeszników, Lucyfer i inne diab³y, walka dobra i
dokoñczenie na str. 8
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www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Dyskretny
s³uch

Oticon Delta
– aparat XXI wieku
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem naszych
czytelników ponownie publikujemy artyku³ o supernowoczesnym aparacie
s³uchowym Oticon Delta.
czytaj na str. 4

Praga - moje miasto
Tak myœl¹ wszyscy uczestnicy sesji konsultacyjnej na temat rewitalizacji Pragi Pó³noc, którzy spotkali siê 27 czerwca
w budynku Novego Kina Praha. 230 miejsc siedz¹cych sali
kinowej zape³nione by³a po brzegi, zajête by³y tak¿e wszystkie dodatkowe krzes³a i dwa ci¹gi schodów. Mieszkañcy dyskutowali o tym, co trzeba na Pradze zrobiæ, i jak wykorzystaæ
mo¿liwoœci programów unijnych w zakresie rewitalizacji dawnej substancji mieszkaniowej. Praga jest jedyn¹ spoœród
osiemnastu dzielnic Warszawy, która spe³nia wszystkie warunki stawiane programom rewitalizacyjnym – posiada oryginaln¹, zabytkow¹ substancjê mieszkaniow¹, ludnoœæ zamieszka³¹ w tym miejscu od pokoleñ i spe³nia kryteria finansowe – mieszkañcy s¹ s³abo sytuowani materialnie. Urz¹d
dzielnicy zaproponowa³ stworzenie sta³ego spo³ecznego Forum do spraw Rewitalizacji Dzielnicy Praga Pó³noc.
Konsultacje spo³eczne to for- sob¹ konkretne propozycje.
ma dyskusji, która nie ma w Wyst¹pili m.in. przedstawiciePolsce d³ugich tradycji – dopie- le praskich œrodowisk twórro tworzy siê kultura takich spo- czych – „Klub 11. Listopada”,
tkañ urzêdników, samorz¹dow- „Monopol Warszawski”, przedców i mieszkañców. Pra¿anie stawiciele Kupców Bazaru Róudowodnili, ¿e s¹ bardzo zain- ¿yckiego z propozycj¹ rewitaliteresowani i zaanga¿owani we zacji bazaru jako atrakcji na
wspó³tworzenie wizerunku skalê europejsk¹. Zaproszonydzielnicy. Na spotkanie przybyli mi goœæmi byli przedstawiciele
przedstawiciele ró¿nych œrodo- Muzeum Historycznego m.st.
wisk, stowarzyszeñ, instytucji, Warszawy – dyrektor Joanna
radni, a tak¿e mieszkañcy, któ- Bojarska przedstawi³a konceprzy reprezentowali tylko siebie cjê Muzeum Warszawskiej Prai swoje rodziny. Zadawali kon- gi, które mia³oby byæ oddzia³em
dokoñczenie na str. 4
kretne pytania i przynieœli ze

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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Lato w mieœcie ze Stra¿¹ Miejsk¹
Stra¿ Miejska m.st. Warszawy, w ramach oferty „Lato w mieœcie”, proponuje program
m.in. „Stra¿nik Przyjacielem Dzieci”, w ramach, którego zaprasza 12 lipca na Targówek do SP nr 28, ul. Goœcieradowska 18/28 w godz. 10-14 i 18 lipca na
Pragê Pó³noc do SP nr 73, ul. Bia³o³êcka 10/18 w godz. 10-14, do miasteczka
ruchu drogowego na którym dzieci bêd¹ mog³y æwiczyæ w praktyce rozumienie przepisów,
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci bezpiecznego poruszania siê po drodze i wezm¹ udzia³ w
konkursie ze znajomoœci przepisów ruchu drogowego.
Warto, aby uczestnicy byli wyposa¿eni we w³asne rowery.
O innych propozycjach stra¿y mo¿na siê dowiedzieæ od koordynatorów wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y w dzielnicach. Ich listê z numerami telefonów drukowaliœmy w poprzednim wydaniu.

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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Jarmarczna koœæ niezgody
dokoñczenie ze str. 1

minut. Bêd¹ one s³u¿yæ równie¿ mieszkañcom Bia³o³êki. Powstanie kolej wahad³owa z Warszawy Gdañskiej do Legionowa. W najbli¿szych dniach zostanie podpisana z PKP umowa o modernizacjê trakcji. Bia³o³êka otrzyma nowe
wiadukty nad lini¹ kolejow¹. Z Marywilskiej zostan¹ wyprowadzone wszystkie
dzia³aj¹ce tam spó³ki, teren bêdzie rekultywowany, odpady usuniête. W sumie
na inwestycje oko³otargowiskowe i inne
dzielnica otrzyma kilkaset milionów z³otych, co pozwoli odrobiæ wszystkie zapóŸnienia cywilizacyjne, naros³e przez
lata. Przy Marywilskiej powstanie centrum targowe, nie zaœ na pó³ dzikie tar-

gowisko z obskurnymi kramami, szczêkami i ³ó¿kami, jak to jest w przypadku
Jarmarku Europa. Wszelkie decyzje bêd¹
konsultowane z w³adzami dzielnicy. Kolejno w dyskusji g³os zabierali przedstawiciele wszystkich ugrupowañ. Waldemar Roszak z PO zaproponowa³ poprawki do uchwa³y – zamiast okreœlenia „Jarmark Europa” sugerowa³ s³owa „centrum
targowe”. Kolejna propozycja to umieszczenie w uchwale zdania, ¿e radni zobowi¹zuj¹ burmistrza Jacka Kaznowskiego do informowania ich na bie¿¹co i
uzgadniania decyzji z Rad¹ Warszawy.
Jerzy Smoczyñski, w imieniu Gospodarnoœci, by³ za powstaniem sieci dróg i
usprawnieñ komunikacyjnych, przeciw

Zarz¹dzanie i administrowanie
budynkami Wspólnot Mieszkaniowych
tel. 022 871-43-76 do 78

Jarmarkowi Europa. Piotr Oracz (PiS)
zwróci³ uwagê, ¿e w zasadzie decyzja o
przeniesieniu Jarmarku na Marywilsk¹
ju¿ zapad³a, plany modernizacji Modliñskiej by³y od dawna, innych ulic Bia³o³êki równie¿ i nie ma obowi¹zku p³acenia
Jarmarkiem Europa za to co siê dzielnicy nale¿y. Andrzej Pó³rolniczak (LiD) poinformowa³, ¿e jego klub stanowczo protestuje przeciwko lokalizacji targowiska.
Jak powiedzia³ – ju¿ dziœ, w godzinach
szczytu jedzie siê do centrum miasta z
Bia³o³êki 1,5 godziny. Targowisko by³oby do zaakceptowania dopiero po modernizacji Modliñskiej, P³ochociñskiej i
Marywilskiej i po wybudowaniu Mostu
Pó³nocnego. LiD jest oczywiœcie za uporz¹dkowaniem terenów po Faelbecie.
Krzysztof Pelc, radny niezale¿ny, zauwa¿y³, ¿e problem Jarmarku Europa jest
dla Warszawy po¿arem, który w trybie
natychmiastowym trzeba ugasiæ. I znaleziono sposób – zepchniêcie problemu
do Bia³o³êki, tej czêœci miasta, któr¹

Prawda o Czajce: dowód
Uda³o siê nam dotrzeæ do dokumentu, jaki prezydent Warszawy dosta³a z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie rozbudowy Czajki. Zamieszczamy go poni¿ej w
ca³oœci, aby wyjaœniæ, jak ca³a sytuacja wygl¹da.

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
Dotyczy: Projekt FS 2005/PL/16/C/PZ/003
„Zaopatrzenie w wodê i oczyszczalnie œcieków w Warszawie – faza III”
Szanowna Pani Prezydent
W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 21 marca br. w sprawie mo¿liwoœci rezygnacji przez Beneficjenta z realizacji spalarni osadów w ramach ww. projektu, uprzejmie przypominam, i¿ budowa spalarni zosta³a wymieniona w za³. I do decyzji dla projektu opisuj¹cym zakres rzeczowy inwestycji.
Ponadto, budowa spalarni zosta³a wpisana jako osobny wskaŸnik monitorowania postêpu realizacji
projektu. Dodatkowo, spalarnia zarówno na etapie sk³adania wniosku o dofinansowanie z Funduszu
Spójnoœci, jak i na etapie uzgodnienia z Komisj¹ Europejsk¹ w 2005 r. Decyzji dla projektu, by³a
wskazywana jako integralny element projektu, niezbêdny do osi¹gniêcia celu ekologicznego. W
zwi¹zku z powy¿szym, w chwili obecnej nie ma mo¿liwoœci rezygnacji z budowy spalarni osadów
bez nara¿enia strony polskiej na konsekwencje wynikaj¹ce z niezrealizowania projektu.
Odnosz¹c siê do Pani pytania, stwierdzam zatem, ¿e wycofanie siê Beneficjenta z realizacji
czêœci projektu bêdzie skutkowaæ koniecznoœci¹ zwrotu œrodków FS wraz z odsetkami nie tylko
dla niezrealizowanego zadania, ale dla ca³oœci projektu. Ponadto, wyst¹pienie takiej sytuacji wyklucza prawo Beneficjenta do otrzymania œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przez
kolejne 3 lata. Podjêcie decyzji przez organy gminy o rezygnacji z realizacji projektu narusza³oby
równie¿ przepisy o dyscyplinie finansów publicznych i nara¿a³oby organy gminy na odpowiedzialnoœæ z tego tytu³u. Dodatkowo, w przypadku niezrealizowania projektu nie bêdzie mo¿liwe spe³nienie przez m.st. Warszawa wymagañ dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycz¹cej oczyszczania œcieków komunalnych oraz Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków
Komunalnych. Skutkowa³oby to realnym zagro¿eniem na³o¿enia na gminê kar finansowych.
Jednoczeœnie informujê, i¿ zgodnie ze stanowiskiem KE odnoœnie przekroczeñ w kosztach projektów
przedstawionym na ostatnim Komitecie Monitoruj¹cym FS oraz w piœmie z dn. 13 grudnia 2006 r. Nie ma
mo¿liwoœci rezygnacji z realizacji czêœci zakresu rzeczowego projektu i pozostawienia ca³oœci z FS. W chwili
obecnej nie jest zatem mo¿liwe wy³¹czenie budowy spalarni z fazy III projektu i przeniesienie jej fazy do IV.
Podsumowuj¹c stwierdzam, i¿ obecnie nie ma mo¿liwoœci rezygnacji przez Beneficjenta z
realizacji czêœci zakresu rzeczowego jak¹ jest budowa spalarni osadów.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Podsekretarz Stanu

O interpretacje pytamy burmistrza Bia³o³êki, Jacka Kaznowskiego
Pismo, które NGP publikuje, pokazuje za³ na konsekwencje jakie gro¿¹ w przyTo jednak nie wszystko. ¯eby sprawa by³a
jednoznacznie to, o czym usi³owa³em w padku realizacji innego projektu, nie tyl- czystsza, trzeba bêdzie przy jakichkolwiek
ró¿ny sposób powiedzieæ mieszkañcom. ko osobiœcie Prezydentowi, lecz tak¿e ca- zmianach w projekcie modernizacji oczyszDokumenty maj¹ to do siebie, ¿e trud- ³emu miastu. Z korespondencji wynika czalni œcieków „Czajka” zwróciæ wszystkie
no je w dowolny sposób interpretowaæ.
jednoznacznie, ¿e pomys³y wywrócenia œrodki z dotacji wraz z odsetkami.
Od d³u¿szego czasu trwa o¿ywiona dys- projektu poprzednich w³adz miasta spoA Pani Prezydent? Pani Prezydent pokusja na temat co mo¿na, a czego nie da woduj¹, ¿e Warszawa nie tylko nie otrzy- stawiona bêdzie przed Rzecznikiem Dyssiê zrobiæ w odniesieniu do problemu war- ma dotacji UE na nowy projekt oczyszcza- cypliny Finansów Publicznych, nie mószawskich œcieków i osadów poœciekowych. nia œcieków, lecz tak¿e zostanie pozba- wi¹c o innych mo¿liwych scenariuszach
Problem oczywiœcie dotyka Bia³o³êki, gdy¿ wiona jakichkolwiek œrodków UE przez spektaklu. Taki scenariusz wyszykowali
to tutaj rozgrywa siê akcja widowiska. najbli¿sze 3 lata. Przypomnijmy tutaj, ¿e nam nasi poprzednicy, pilnuj¹c, by nic
Tymczasem trzeba przede wszystkim po- jednym z decydentów w rozdziale tych nie uroniæ z ich wspania³ych pomys³ów z
myœleæ, sk¹d bierze siê wszechobecna hi- œrodków jest w³aœnie to ministerstwo. Po- 2005 roku. Mo¿na wiêc ods¹dzaæ kogoœ
pokryzja, dotycz¹ca zw³aszcza naszej nadto nale¿y podkreœliæ, ¿e obecnie bêd¹ od czci i wiary, doprawiaæ nos Pinokia
dzielnicy. Dodatkowym na ni¹ dowodem rozdzielane œrodki w ramach ostatniej na plakatach, ale trzeba te¿ byæ niespejest publikowane przez Now¹ Gazetê transzy 2007-2013. Widaæ wiêc, ¿e w za- ³na rozumu, by nie przejmowaæ siê staPrask¹ pismo ministerstwa Rozwoju Re- sadzie stolica mog³aby byæ ca³kowicie po- nowiskiem, b¹dŸ co b¹dŸ oficjalnego orgionalnego sprzed kilku miesiêcy.
zbawiona mo¿liwoœci pomocy unijnej przy ganu Pañstwa Polskiego jakim jest bezPismo to ukazuje ca³¹ prawdê o pro- rozwi¹zywaniu swoich problemów. Ponad- sprzecznie Ministerstwo Rozwoju Regiojekcie modernizacji oczyszczalni œcieków to zwróæmy uwagê na fakt, ¿e w tym nalnego.
„Czajka”.
momencie pozostaniemy nadal z probleW podsumowaniu tego pouczaj¹cego
Otó¿ mo¿emy sobie snuæ ró¿ne rozwa- mem œcieków do rozwi¹zania do 2010 dokumentu stwierdzono wyraŸnie , ¿e
¿ania na temat: co by by³o?- gdyby by³o. roku , ale ju¿ za w³asne pieni¹dze, któ- nie ma ¿adnych mo¿liwoœci odst¹pienia
Ale tylko mo¿emy. Maj¹c na wzglêdzie rych brak. Z drugiej strony Pan Minister od budowy spalarni osadów poœciekoobiecan¹ spo³ecznoœci lokalnej analizê pro- postraszy³ nas karami finansowymi. Tym- wych na terenie Czajek.
jektu podrzuconego obecnej ekipie zarz¹- czasem warunkowo do roku 2010, czyli
I w tym zawiera siê istota tego listu.
dzaj¹cej miastem przez kolegów z PiS, Pani do wyznaczonego Warszawie terminu rozWiêc apelujê, ¿e jeœli ktoœ ma inne zdanie
Prezydent podjê³a dzia³ania by coœ w tym wi¹zania problemu œcieków, zawieszono
pomyœle zmieniæ. I có¿ na propozycje od- kary œrodowiskowe za odprowadzanie nie- (a na pewno ma) i dysponuje dokumentanoœnie alternatywnego sposobu unieszko- oczyszczonych œcieków prosto do Wis³y. mi (jeœli dysponuje) dowodz¹cymi, ¿e miDziœ siêgaj¹ one 1,5 miliarda z³otych. Po- nisterstwo jest w b³êdzie to niech podejmie
dliwiania osadów odpowiedzia³ minister?
korespondencjê z Panem Ministrem na ten
Otó¿ nie tylko podsumowa³ starania niewa¿ p³atnikiem tych kar by³oby
bulwersuj¹cy nas wszystkich temat.
MPWiK,
to
na
pewno
wp³ynê³oby
to
na
Pani Prezydent zanegowaniem jakichkolMo¿e coœ siê uda zmieniæ?
wiek zmian w projekcie, lecz nawet wska- wysokoœæ naszych op³at za media.

z³oœliwi okreœlaj¹ mianem œmietnika,
czarnego k¹ta stolicy. Krzysztof Pelc roztoczy³ wizjê targowiska, które bêdzie wygl¹da³o podobnie jak to na Stadionie
Dziesiêciolecia, przynajmniej na pocz¹tek. Tysi¹ce stoisk z tanimi trampkami i
podkoszulkami. Mieszkañcy Bia³o³êki
oczekuj¹ kin, teatrów i aquaparków, a
proponuje siê im przyjêcie na siebie kolejnego krzy¿a. Przyszed³ te¿ czas na
g³osy mieszkañców – wszyscy byli przeciwni powstaniu targowiska. A oto ich
g³osy. Wanda Kozos - Jeœli zgodzimy siê
na szczêki to bêd¹ latami. Jeœli umowê
na dzier¿awê otrzyma Damis, to przy
Marywilskiej bêdzie to, co na stadionie.
Gra¿yna Wachnik z D¹brówki Szlacheckiej – To jest nie do pomyœlenia, ¿eby
ratusz nie mia³ wp³ywu na to, co robi
miasto. Nas nie interesuje, sk¹d jesteœcie, macie dzia³aæ w naszym imieniu i
na nasz¹ rzecz. Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz wygra³a m.in. dlatego,
¿e mówi³a, i¿ nie bêdzie w Czajce spalarni. Okaza³o siê, ¿e by³o to kolejne
k³amstwo. Tomasz Zamorski – Wybieramy was, byœcie siê ws³uchiwali w nasz
g³os. Po co nam obskurne targowisko,
do którego i tak nikt nie dojedzie. W
Bia³o³êce nie ma ¿adnego centrum handlowego ze œredniej i wy¿szej pó³ki. Po
towary lepszej jakoœci musimy jeŸdziæ do
innych dzielnic. Andrzej Krajewski z Winnicy – Powstanie tego targowiska to jest
fundowanie nam parali¿u komunikacyjnego i przestêpczoœci. Proszê zapytaæ
mieszkañców Saskiej Kêpy, co siê u nich
dzieje od kiedy funkcjonuje Jarmark Europa. A by³a to niegdyœ ekskluzywna
dzielnica. El¿bieta Majlert – Mieszkam
w bezpoœrednim s¹siedztwie terenów po
Faelbecie. Notabene by³y to przed wojn¹
ziemie nale¿¹ce do moich przodków. Jestem wiêc podwójnie zainteresowana
tym, co siê tam dzieje. To ja, jako radna
minionej kadencji, zwróci³am uwagê kolegów na to, co siê tam dzieje – na dzikie wysypiska, kompostownie i nielegalne segregatornie odpadów. Nikt z w³adz
miasta tym siê nie zainteresowa³, nikt
siê tam nie pojawi³, wszyscy rozk³adali
rêce. I nagle cud – okazuje siê, ¿e
wszystko mo¿na zrobiæ, uporz¹dkowaæ,
rekultywowaæ. Bo potrzebny jest teren
pod Jarmark Europa, a pani prezydent
szanta¿uje nas, ¿e to siê da zrobiæ pod
warunkiem, ¿e powstanie tam targowisko. Przysz³o mi do g³owy, ¿e mogê –
jako spadkobierczyni – wyst¹piæ o zwrot
tego terenu mojej rodzinie. Uda siê czy
nie, ale z pewnoœci¹ powstrzyma miasto. To wyst¹pienie zosta³o nagrodzone
gromkimi oklaskami. Na wypowiedŸ jednego z mieszkañców, ¿e radni PO bezkrytycznie wykonuj¹ dyrektywy w³adz
partii, œmiechem zareagowa³ Waldemar
Roszak, radny tego ugrupowania. Krewki mieszkaniec poderwa³ siê z miejsca i
zapyta³, z czego radny siê œmieje i jak¹
partiê reprezentuje. Waldemar Roszak
odpowiedzia³, ¿e na tak demagogiczne
stwierdzenia mo¿na reagowaæ jedynie
œmiechem, a jest radnym niezale¿nym.
Krewki mieszkaniec powróci³ do tematu
po pewnym czasie, podbieg³ do radnego
i natarczywie domaga³ siê, by ten powiedzia³, jakie ugrupowanie reprezentuje, bowiem wed³ug niego mija³ siê z
prawd¹ kiedy mówi³, ¿e jest niezale¿ny.
Radny Roszak stwierdzi³, ¿e reprezentuje PO, ale jest niezale¿ny, bo nie wykonuje niczyich dyrektyw. Pawe³ Tyburc,
przewodnicz¹cy rady, z trudem przywo³ywa³ salê do porz¹dku. Radny Jaworski
z PO dr¿¹cym g³osem poinformowa³ zebranych, ¿e ca³e to zamieszanie jest
sztucznie wywo³ane i podsycane przez
mieszkañców reprezentuj¹cych Stowarzyszenie Nasza Choszczówka i ¿e od pocz¹tku do koñca jest to manipulacja.
Przedstawiciele stowarzyszenia chc¹ zastosowaæ dyktat w stosunku do mieszkañców ca³ej dzielnicy, a przecie¿ Choszczówka to nie ca³a Bia³o³êka. I wówczas rozpêta³a siê awantura. Pawe³ Tyburc wielokrotnie u¿ywa³ dzwonka. Dopiero po
d³u¿szej chwili uda³o siê uciszyæ salê. Piotr
Oracz podsumowa³ awanturê pytaj¹c, czy
radni PO maj¹ problem z przyznaniem
siê do jakiego ugrupowania nale¿¹ i
stwierdzi³, ¿e zamieszanie wokó³ Jarmarku Europa nie jest ¿adn¹ manipulacj¹ –
Mieszkañcy s¹ ludŸmi inteligentnymi i nie
daj¹ siê manipulowaæ. Maj¹ niedobre doœwiadczenia z innymi uci¹¿liwymi dla

dzielnicy przedsiêwziêciami i jest to wyraz ich troski o dobro Bia³o³êki.
Próba przyjêcia stanowiska w sprawie
Jarmarku Europa zosta³a poprzedzona
d³ugotrwa³¹ dyskusj¹ czy projekt jest jeszcze projektem PiS i które poprawki g³osowaæ najpierw. Kilkakrotnie proszono
prawnika o ekspertyzê, odwo³ywano siê
do protoko³u z pierwszej czêœci sesji. Przy
11 g³osach za, 10 przeciw, przy 1 wstrzymuj¹cym siê przeg³osowano poprawkê PO
do projektu uchwa³y. I wówczas Piotr
Oracz og³osi³ wycofanie projektu uchwa³y
z obrad sesji, motywuj¹c decyzjê faktem,
i¿ poprawki PO wypaczaj¹ ca³kowicie sens
stanowiska w sprawie Jarmarku Europa.
Podczas XII sesji rady przeg³osowano
zmiany w bud¿ecie. Zwiêkszeniu ulegn¹
kwoty na oœwietlenie przed szko³¹ przy

Ksi¹¿kowej na odcinku Strumykowa –
Œwiatowida, w ulicach Truskawkowej, Porzeczkowej i Jagodowej, Œliwkowej, Owoców Leœnych, Sadkowskiej i w drodze dojazdowej od Cieœlewskich. Radni wnioskowali równie¿ o œrodki na budowê trzech
placów zabaw w Choszczówce. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa³y
rady Warszawy w sprawie wprowadzenia sta³ego zakazu sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania alkoholu przy Porajów
1 i na P³ochociñskiej 33 (gie³da samochodowa). Podjêto uchwa³ê w sprawie
skierowania pod obrady Rady Warszawy
wniosku dotycz¹cego przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tych rejonów Bia³o³êki, które nie zosta³y jeszcze
(egu)
nimi objête.

Postscriptum – komentarz mieszkañca
Po burzliwej sesji zg³osi³ siê do naszej redakcji jeden z mieszkañców obecnych na
obradach, bêd¹cy w zdecydowanej mniejszoœci, bowiem nie jest przeciwnikiem powstania targowiska przy Marywilskiej – Nie mogê podaæ nazwiska, bo s¹siedzi mnie zakracz¹. Zauwa¿y³em, ¿e sesja poœwiêcona tzw. Jarmarkowi Europa, wzbudza³a zainteresowanie niektórych radnych tylko do momentu, gdy mogli siê popisywaæ przed grup¹
przedstawicieli „Naszej Choszczówki”, zasiadaj¹c¹ na miejscach dla publicznoœci. Dotar³y do mnie s³uchy, ¿e niektórzy radni maj¹ ostatnio takie uznanie w oczach tego¿
stowarzyszenia, ¿e próbuje siê z nimi rozmawiaæ nawet w nocy, by poddawaæ ich indoktrynacji. Obserwuj¹c obrady mo¿na by³o dojœæ do wniosku, ¿e niezale¿nie od tego, co
zosta³o powiedziane, jakie argumenty zosta³y u¿yte i tak ka¿dy wiedzia³ lepiej, co w
trawie piszczy, bowiem nie s³uchano ¿adnych wyjaœnieñ, a powtarzano w kó³ko to samo.
Widzia³em, jak niektórzy mieszkañcy, uczestnicz¹cy w obradach sesji, zatrzymywali
burmistrza w kuluarach i pytali o handel w Bia³o³êce i problem Marywilskiej. W efekcie
sami konstatowali, ¿e wokó³ trwa walka na emocje i rozgrywanie w³asnych interesów.
Dziwne jednak, ¿e radni, zw³aszcza ci, którzy nie pierwsz¹ kadencjê dzia³aj¹ w samorz¹dzie i teoretycznie przynajmniej powinni znaæ jego specyfikê i obowi¹zuj¹ce mechanizmy, wbrew interesom mieszkañców rozsiewaj¹ ró¿ne nieprawdziwe informacje.
Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e prawda jest okrutna - Warszawa wcale nie musi wydawaæ
na Bia³o³êkê kilkuset milionów z³otych, bowiem ma do obdzielenia 18 dzielnic z równie
powa¿nymi problemami. To problem handlu na Marywilskiej daje dziœ szansê na uporz¹dkowanie terenu zgodnie z licznymi wnioskami mieszkañców, na doprowadzenie
do Marywilskiej komunikacji autobusowej i kolejowej. ¯ale mieszkañców tego terenu
potwierdzaj¹, ¿e dalsza zw³oka mo¿e tylko zaszkodziæ i p³omienne wypowiedzi tych,
którym dotychczas nic siê nie uda³o - poza protestami - maj¹ pod³o¿e polityczne, a nie
chêæ dba³oœci o interes mieszkañców.
Mo¿e warto siê nad tymi s³owami zastanowiæ?

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

Zmiany na Bia³o³êce
W celu poprawy obs³ugi komunikacyjnej rozbudowuj¹cej siê wschodniej
czêœci Dzielnicy Bia³o³êka oraz uwzglêdniaj¹c wykonan¹ przez zarz¹dcê drogi
przebudowê ci¹gu ulic: Zdziarska – Ruskowy Bród od dnia 1.07.2007 wprowadzone zostaj¹ nastêpuj¹ce sta³e zmiany w uk³adzie linii komunikacyjnych:
1. Zmiany trasowe:
* ZDZIARSKA 01 na ul. Zdziarskiej za
linia 120 – skierowanie na now¹ trasê: skrzy¿owaniem z ul. Ruskowy Bród w
DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijow- kierunku do ul. K¹ty Grodziskie
ska – Targowa – al. Solidarnoœci – Ra- * ZDZIARSKA 02 na ul. Ruskowy Bród
dzymiñska – Jórskiego – Samarytanka za skrzy¿owaniem z ul. Zdziarsk¹
– Gilarska – Œw. Wincentego – Kondra- * JARZÊBINOWA 01 zlokalizowany na ul.
towicza – Malborska – G³êbocka – Le- Ruskowy Bród za skrzy¿owaniem z ul. Jawandów – Oknicka – Berensona – K¹ty rzêbinow¹ w kierunku do ul. Zdziarskiej
Grodziskie – Zdziarska – Ostródzka – * JARZÊBINOWA 02 zlokalizowany za
Mochtyñska – Kobia³ka – OLESIN
skrzy¿owaniem z ul. Jarzêbinow¹ w kielinia 132 – skierowanie na now¹ trasê: runku do ul. Kobia³ka
HUTA – Kasprowicza – al. Zjednoczenia * MAÑKOWSKA 01 na ul. Ruskowy Bród
– Jarzêbskiego – Broniewskiego – Kra- za skrzy¿owaniem z ul. Mañkowsk¹ w
siñskiego – Wybrze¿e Gdyñskie – most kierunku do ul. Zdziarskiej
Grota-Roweckiego – Toruñska – G³êboc- * MAÑKOWSKA 02 na ul. Ruskowy Bród
ka – Berensona – SKARBKA Z GÓR (po- przed skrzy¿owaniem z ul. Mañkowsk¹
wrót: Berensona – Ostródzka – Toruñ- w kierunku do ul. Kobia³ka 02
ska – most Grota-Roweckiego)
* TYMOTKI 01 na ul. Ruskowy Bród przed
linia 134 – skierowanie na now¹ trasê: skrzy¿owaniem z ul. Tymotki w kierunOLESIN – Kobia³ka – Ruskowy Bród – ku ul. Zdziarskiej
Zdziarska – Ostródzka – Toruñska (po- * TYMOTKI 02 na ul. Ruskowy Bród przed
wrót: Toruñska – wiadukt ul. G³êbockiej skrzy¿owaniem z ul. Tymotki w kierun– Toruñska) – £abiszyñska – Kondra- ku ul. Kobia³ka
towicza – Bazyliañska – Wysockiego –
* SKARBKA Z GÓR 02 zlokalizowany na
Toruñska – ¯ERAÑ FSO
ul. Berensona za skrzy¿owaniem z ul.
2. Zmiany przystankowe:
Skarbka z Gór
2.1. Zmiany nazwy zespo³ów przystan- 3. Zmiany charakteru przystanków:
kowych:
Ze wzglêdu na niewielkie wykorzysta* ZDZIARSKA na ZDZIARSKA-KANA£
nie przez pasa¿erów, charakter ni¿ej wy* MAÑKOWSKA na MOCHTYÑSKA-KANA£ mienionych przystanków zostaje zmie* MOCHTYÑSKA-OSIEDLE na ARONIOWA niony ze sta³ego na warunkowy w celu
2.2. Nowo uruchamiane przystanki
skrócenia œredniego czasu przejazdu
* K¥TY GRODZISKIE 04 na ul. Berenso- autobusów (w nawiasie podane s¹ linie,
na za skrzy¿owaniem z ul. K¹ty Grodzi- których zmiana dotyczy):
skie w kierunku do ul. Skarbka z Gór
* CHUDOBY 01 i 02 (120)
* RUSKOWY BRÓD 01 na ul. Kobia³ka * WYSZKOWSKA 01 i 02 (120)
za skrzy¿owaniem z ul. Ruskowy Bród * ZDZIARSKA-KANA£ 01 i 02 (120, 134)
w kierunku do ul. Mochtyñskiej
* OSTRÓDZKA 04 (132, 134)
* RUSKOWY BRÓD 03 na ul. Ruskowy
* BERENSONA 01 i 02 (132, 134)
Bród za skrzy¿owaniem z ul. Kobia³ka
* MOCHTYÑSKA 01 i 02 (120)
* PSZENICZNA 02 na ul. Ostródzkiej za
skrzy¿owaniem z ul. Pszeniczn¹ w kie- * CENTRUM OLIMPIJSKIE 02 (132)
* CZARNIECKIEGO 01 i 02 (132)
runku do ul. Zdziarskiej

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

ul. Targowa 18 paw. 4

Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania

tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

VIII sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc

Bicie piany
VIII sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc, podobnie jak wiele
ostatnich, mia³a charakter nadzwyczajnej. Zwo³ana zosta³a
bowiem z wniosku radnych PiS.
Poprzedzi³a j¹ konferencja prasowa tych¿e radnych, którzy
chcieli przes³aæ do opinii publicznej sygna³, i¿ w praskich inwestycjach nast¹pi³ wyraŸny zastój. Sesja by³a w³aœciwie dalszym ci¹giem konferencji, tyle
tylko, ¿e oprócz radnych PiS wypowiedzieæ siê mogli zarówno
radni innych opcji, jak równie¿
przedstawiciele zarz¹du dzielnicy. Nowoœci¹ na sesji by³o, i¿ na
miejscach przeznaczonych dla
zarz¹du dzielnicy zasiad³a po
raz pierwszy burmistrz Jolanta
Koczorowska wraz ze swoim
zastêpc¹ Jaros³awem Sarn¹.
NajwyraŸniej zafrasowany tym

ul. Jagielloñska 16, www.sun-line.pl
tel. (022) 818 26 95, 353 29 66
Wakacje w kraju i za granic¹:
WCZASY, OBOZY, AUTOKAR, SAMOLOT
Last minute ! non-stop
NAJTAÑSZA BU£GARIA
NAJPIÊKNIEJSZA CHORWACJA
UZDROWISKA i CHATY w S£OWACJI
Sp³ywy kajakowe, DOMKI na Mazurach
Ubezpieczenia Tramp Allianz
zapraszamy pn.-pt. w godz. 10-18

faktem prowadz¹cy obrady Jacek Wachowicz tak¿e po raz
pierwszy zaprosi³ do sto³u prezydialnego wiceprzewodnicz¹cych Baranowskiego i Siborenkê, zapewne po to, aby nie czuæ
siê samotnie w obliczu kontestowanego przezeñ zarz¹du.
No i siê zaczê³o. Na samym
pocz¹tku sesji w zak³opotanie
Jacka Wachowicza wprawi³ radny Tondera (LiD) pytaj¹c, kiedy
zakoñczy siê VII sesja, gdy rada
przerwa³a obrady z powodu braku kworum. Odpowiedzi do koñca sesji siê nie doczeka³, z kolei
radna Sosnowska (PWS) za¿¹da³a od radnych PiS wycofania
punktu, w którym rada mia³a opiniowaæ przesuniêcia w bud¿ecie
dzielnicy argumentuj¹c, ¿e jeœli
PiS i PWS nie uznaje zarz¹du
burmistrz Koczorowskiej, to nie
mo¿e reagowaæ na zg³aszane
przez jej zarz¹d propozycje.
Przewodnicz¹cy klubu PiS Lisiecki po krótkiej naradzie ze
swoim klubem, po raz kolejny
uleg³ woli PWS i jedyny merytoryczny punkt wypad³ z porz¹dku obrad. Nie przeszkodzi³o to
jednak radnym PiS i PWS domagaæ siê od burmistrz Koczorowskiej wyjaœnieñ na temat stanu
inwestycji na Pradze. W imieniu
zarz¹du dzielnicy wiceburmistrz
Jaros³aw Sarna przedstawi³ kilkustronicowy materia³, z którego wynika³o, i¿ wiele spraw do-

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

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

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

tycz¹cych inwestycji na Pradze,
rzutuj¹cych na tegoroczne wykonanie bud¿etu, zosta³o Ÿle poprowadzonych w poprzedniej
kadencji i teraz du¿o czasu zajmuje ich korygowanie. Jako najbardziej jaskrawe przyk³ady
poda³ sprawy budowy hali sportowej na Kowieñskiej 12/20,
gdzie w³aœciwie trzeba powróciæ
do pocz¹tków inwestycji i wydaæ
zamienne pozwolenie na budowê. Poda³ te¿ jako przyk³ad rozbudowê zespo³u szkó³ przy Jagielloñskiej 7, której oddaniu do
u¿ytku sprzeciwia siê stra¿ po¿arna, ze wzglêdu na b³êdy projektowo-wykonawcze oraz Ÿle
przygotowanego przez poprzedników przetargu na modernizacjê kompleksu sportowego przy
Kawêczyñskiej 44. Radny Lisiecki (PiS) nie zra¿ony przedstawianymi faktami podnosi³, i¿
od pocz¹tku roku do 30 czerwca na inwestycje wydatkowano
tylko 1,5 miliona z³otych, a rok
wczeœniej za ich rz¹dów by³o to
„a¿” 2,5 miliona. Taka argumentacja wzburzy³a radnego Tonde-

ra, który przypomnia³, ¿e te 2,5
miliona stanowi³o 11,5% ca³orocznych œrodków na inwestycje
w roku 2006, a w latach 2005 i
2004, tak¿e za rz¹dów PIS, wykonanie inwestycji w I pó³roczu
wynosi³o po 5,9%... Bywa³y tak¿e lata - mówi³ radny Tondera ¿e wykonanie inwestycji za rz¹dów PiS w skali ca³ego roku nie
przekracza³o 30%. Wkrótce dyskusja odesz³a w ogóle od tematu inwestycji. Radny Szewczyk
(PWS) wyg³asza³ d³ugie monologi, w których oskar¿a³ wszystkich o wszystko i domaga³ siê
przerwy wakacyjnej, bo musi wyjechaæ na urlop, radna Sosnowska (PWS) ¿¹da³a siê wyjaœnieñ,
które spokojnie mog³aby otrzymaæ w domu od mê¿a - by³ego
burmistrza Pragi, radny Borowski z LiD oskar¿a³ PiS o bojkotowanie jego wniosków, zg³aszanych w imieniu mieszkañców
Szmulek, radna Kowalska z PO
broni³a atakowanej burmistrz
Koczorowskiej. Prowadz¹cy obrady Jacek Wachowicz, jak zwykle, nie panowa³ nad przedmiotem debaty, wskutek czego ka¿dy mówi³ to, co mu myœl podpowiada³a, a œlina na jêzyk przynios³a. Przys³owiowe bicie piany trwa³o prawie cztery godziny
i nic nie wnios³o do porz¹dku
obrad. Radni nic nie uchwalili, a
po wyczerpaniu ró¿nych tematów
zastêpczych Pan Wachowicz sesjê zamkn¹³. Kolejna zapewne po
wakacjach: radny Szewczyk musi
mieæ urlop.
DCH

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

tel. 022 407-84-27
kom. 0601-160-938

3
Powstanie na Pradze:
nowa gazeta praska

zapraszamy na uroczystoœci
dokoñczenie ze str. 1

nych pami¹tek dot. okresu okupacji i Powstania, m.in. na skutek apelu do parafian proboszcza Koœcio³a Œw. Wincentego ks. pra³ata Go³êbiewskiego.
- wsparciu Warszawskiego Przedsiêbiorstwa Geodezyjnego i jego prezesa
in¿. Ryszarda Brzozowskiego oraz dyrektora Biura Geodezji i Katastru in¿.
Tomasza Myœliñskiego w zakresie udostêpnienia i obróbki unikalnych map i
szkiców dokumentalnych,
- wsparciu Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc i p. burmistrz Jolanty Koczorowskiej,
m.in. pokryciu kosztów poligraficznych, dozoru nad ekspozycj¹ i innych akcesoriów.
- na szczególne uznanie zas³uguje
konsekwentna, mimo wakacji, wspó³praca grupy uczniów z Liceum im. Króla W³adys³awa IV ukierunkowana przez wyk³adowcê p. mgr £ukasza Zamêckiego.
- wreszcie „mrówczej” wrêcz pracy
prowadzonej przez ponad 4 miesi¹ce
przez bezpoœrednich realizatorów ekspozycji p. Mieczys³awa Wojdygê i p. Huberta Kossowskiego w zakresie Ÿród³owej archiwistyki, opracowywaniu informacji, gromadzeniu eksponatów i spraw
organizacyjnych.
Organizatorzy wyra¿aj¹ równie¿ podziêkowanie za udzielony ekspozycji patronat Instytutowi Pamiêci Narodowej i
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Przy okazji przysz³ym odwiedzaj¹cym pragniemy wyjaœniæ:

Z.P.U.H. EDYTA

- termin otwarcia jest zdeterminowany istniej¹c¹ od
lat tradycj¹, ¿e Praga obchodzi swoje
uroczystoœci powstañcze zawsze w
ostatni¹ niedzielê
lipca i termin ten zosta³ zatwierdzony przez
organizatorów w Urzêdzie Pragi Pó³noc.
Uroczystoœci praskie otworzy o godz. 14
wmurowanie pami¹tkowej tablicy na elewacji Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwowej przy ul. Targowej, upamiêtniaj¹cej bohaterski akt walki Armii Krajowej o ten
obiekt w dniu l sierpnia 1944 roku. Tablicê ufundowa³y Urzêdy Dzielnic - Praga
Pó³noc, Po³udnie i Targówek.
Bezpoœrednio po ods³oniêciu tablicy
goœcie honorowi i wszyscy zgromadzeni
oraz przedstawiciele mediów przejd¹ do
odleg³ego o ok. 300 m obiektu na ul.
Markowskiej, gdzie nast¹pi uroczyste
otwarcie ekspozycji.
Dziêkuj¹c mieszkañcom za dotychczas okazan¹ pomoc i zapraszaj¹c do
zwiedzenia ekspozycji organizatorzy informuj¹, i¿ do 25 lipca przyjmowane
bêd¹ ofiarowane lub przyjmowane w depozyt materia³y dokumentuj¹ce ten tragiczny okres historii Pragi.
Z up. Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich
red. Hubert Kossowski
Cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

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

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ
ul. Kondratowicza 23

Lato w mieœcie 2007
Zapisy na lato w mieœcie i na sezon kulturalny 2007/2008 od
6 sierpnia w sekretariacie Domu Kultury Œwit w godz. 14-20.
Rozpoczêcie zajêæ i wycieczki zale¿ne od frekwencji!
Program zajêæ dla grup zorganizowanych
2-15 lipca - Plener ceramiki artystycznej Magenta we wsi D¹brówka pod Kazimierzem Dolnym - cena za jeden dzieñ 75 z³
Od 6 sierpnia
Pracownia plastyczna - wt., czw. 10-11.30 (grupa 10 osobowa) - 50 z³ zajêcie
Laboratorium od kuchni – prowadzone przez Szko³ê Festiwalu Nauki Fundacja
BioEdukacji 1,5 godz. (grupa 20 osób) 120 z³ zajêcie. 3 tematy do wyboru: 1.
Izolacja DNA z warzyw (cebula, zielony groszek) + sk³adanie DNA; 2. Enzymy
wokó³ nas – amylaza; 3. Fascynuj¹ce enzymy – ureaza i laktaza
Warsztaty naukowe - dla dzieci 7-12 lat prowadzone przez firmê Mad Science
Polska – zajêcia po 60 minut, 350 z³ zajêcie (20 osób w grupie)
Jednodniowy sp³yw kajakowy - przy 15 osobach p³ac¹cych, (80 z³/os)
Seanse w kinie Œwit - na zamówienie, bilety w cenie 9 z³
Program zajêæ dla osób indywidualnych
Pracownia plastyczna - wt., czw. w godz. 10-11.30; 5 z³/zajêcie
Klub internetowy - pon.- pt. w godz. 10-15; 3 z³/godz.
Bilardy 10-20 - 2 z³/¿eton
6-17 sierpnia - Szkó³ka bokserska od 14 lat; pon., œr., pt. godz. 17-19; 50 z³
6-31 sierpnia - Si³ownia od pon. do pt. godz. 14-20; 80 z³
Wycieczki 1 - dniowe
1. Sk¹d siê bierze papier? - Konstancin Jeziorna – Dawna Królewska Fabryka
Papieru - krótka historia papieru i papierni, warsztaty „czerpania” papieru, jak
powstaje papier w nowoczesnych fabrykach, spacer po mieœcie. Cena: 55 z³/os.
2. Gdzie mo¿na spotkaæ ³osia? - Puszcza Kampinoska – Muzeum Puszczy
Kampinoskiej w Granicy, spacer œcie¿k¹ przyrodnicz¹, Aleja Tysi¹clecia, podgl¹damy ³osie… Cena: 55 z³/os.
3. Indiañska Przygoda? - Kampinos - wioska indiañska, opowieœci o kulturze
indian, zwyczaje i obrzêdy, strzelanie z ³uku, tor przeszkód, równowa¿nia, ognisko (kie³baski we w³asnym zakresie), gry i zabawy. Cena: 65 z³/os.
4. Jak wygl¹da Twierdza? - Twierdza Modlin, Klub garnizonowy, Wie¿a Tatarska, stare forty, lochy, podziemia, bastiony, koszary, poczta go³êbia, poczêstunek
„¿o³niersk¹” grochówk¹. Cena: 60 z³/os.
5. Jak siê mieszka na wsi? - Mokra Wieœ – gospodarstwo agroturystyczne –
„Podgl¹damy ¿ycie wiejskich zwierz¹t” - m.in. krowy, kury, konie, kozy, króliki… a tak¿e strusie! Cena: 60 z³/os.

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

OPTOKAN NAJLEPSZY
O optycznym zak³adzie us³ugowym OPTOKAN us³ysza³am po raz pierwszy
dwa lata temu. Wtedy by³o g³oœno o wyró¿nieniach przyznanych przez w³adze Warszawy dla najlepszychzak³adów us³ugowych - w postacistatuetek sto³ecznych „Oskarów”. Potem w prasie odby³a siê dyskusja o promowaniu polskiej przedsiêbiorczoœci. Przewija³a siê w niej czêsto nazwa warszawskiego
OPTOKANU jako przyk³adu dzia³alnoœci krajowej firmy us³ugowej, która z powodzeniem daje sobie radê na rynku zdominowanym przez firmy zagraniczne z ej bran¿y. I wreszcie, kiedy poczu³em, ¿e z moim wzrokiem – powodu
zbyt d³ugiej pracy przy komputerze – jest coraz gorzej oraz gdy zauwa¿y³em, ¿e moja 10-letnia córka zbyt nisko pochyla siê nad zeszytami, zdecydowa³em siê na rodzinn¹ wizytê w OPTOKANIE. Trochê zaniedbana klatka schodowa na piêtro, gdzie mieœci siê Zak³ad w pawilonie przy skrzy¿owaniu ulic
Kondratowicza i ³abiszyñskiej, sprawi³a raczej niemi³e wra¿enie – w porównaniu z okaza³ymi przedsionkami salonów firm zagranicznych. Ale kiedy przekroczyliœmy z córk¹ próg OPTOKANU, ró¿nicy ju¿ nie by³o. Tak samo elegancko, a tak¿e bardzo przytulnie i swojsko. O dziwo – mimo przedpo³udniowej
pory – sporo klientów. Jednak stosunkowo krótki czas oczekiwania nie d³u¿y³
siê nam, bo mo¿na by³a w licznych gablotach przyjrzeæ siê ogromnej iloœci
oprawek okularowych (potem dowiedzieliœmy siê, ¿e jest ich tutaj kilka tysiêcy). Panie obs³uguj¹ce klientów wykonywa³y swoj¹ pracê szybko i zarazem
spokojnie. Widaæ by³o wyraŸnie, ze cechuje je doœwiadczenie i profesjonalizm.
Ani siê nie obejrzeliœmy, a ju¿ zostaliœmy skierowani do okulistycznego
gabinetu lekarskiego. Starsza pani doktor wnikliwie zbada³a nasze oczy, ustali³a
u córki wadê wzroku, która na szczêœcie okaza³a siê niegroŸna i której –
dziêki wczeœniejszemu rozpoznaniu – mo¿na jeszcze zapobiec. U mnie stwierdzi³a typow¹ nadwzrocznoœæ i wra¿liwoœæ oczu na promieniowanie jonizuj¹ce
z monitora komputerowego. Sprawdzi³a te¿ dno oka, dziêki czemu mog³a
zbadaæ, czy mam nadciœnienie, stany cukrzycowe, jaskrê, zaæmê lub wylewy
wewn¹trzga³kowe. Jak – sama stwierdzi³a – nierzadko pacjenci w³aœnie w
rezultacie kompleksowego badaniu okulisty po raz pierwszy dowiaduj¹ siê o
lekkich chorobach swojego organizmu.
W badaniach, które przebiega³y w bardzo sympatycznej atmosferze,
pos³ugiwa³a siê nie tylko tradycyjnymi metodami, lecz przede wszystkim

skomputeryzowanym sprzêtem diagnostycznym. Na koniec przepisa³a nam
receptê na okulary, pouczaj¹c jednoczeœnie o sposobach sta³ej dba³oœci o najwa¿niejszy zmys³ w ¿yciu cz³owieka – wzrok.
Z wielka przyjemnoœci¹ w chwilê póŸniej siedzieliœmy przed paniami, które
nas poprzednio przyjmowa³y, a teraz roz³o¿y³y na ladzie po oko³o 30 oprawek okularowych dla ka¿dego z nas. Jak powiedzia³y – mog³yby wy³o¿yæ o
wiele wiêcej, ale same od razu dokona³y wstêpnego wyboru. Bazuj¹c na swoim du¿ym doœwiadczeniu w kontaktach z klientem, uwzglêdnia³y jego wyraz
twarzy, fryzury oraz kolor oczu. Córka oczywiœcie wybra³a modne ciemne
oprawki metalowe, a ja od razu zdecydowa³em siê na – proponowane oprawki – równie¿ metalowe z pojedynczym mostkiem.
Moje obawy o zbyt wysoka cenê oferowanych oprawek rozwia³y siê, kiedy
obs³uguj¹ce panie zaproponowa³y oprawki o tym samym wygl¹dzie ale ró¿nych firm, zarówno dro¿sze jak i bardzo tanie. Naprawdê by³o z czego wybieraæ. Przy tym ceny markowych oprawek by³y zdecydowanie ni¿sze od tych,
jakie wczeœniej widzia³em w zak³adach optycznych firm zagranicznych. W koñcu
– decyzja o tym, czy szk³a do okularów maja byæ z utwardzonego plastiku
czy szklane. Wybieramy plastikowe jako bardziej zalecane, bo l¿ejsze i równie trwa³e jak szklane. Pó³ godziny póŸniej patrzyliœmy ju¿ na siebie i w lustro
w nowych okularach. Efekt bardzo nam siê podoba³. Córka by³e dumna z
nowego wyrazu twarzy a ja zadowolony z po³yskuj¹cych zielonkawo-fioletowym filtrem UV szkie³ i …jakby bardziej przystojny.
Wychodz¹c z OPTOKANU, pomyœla³em o tym, ¿e dobrze zrobiliœmy, odwiedzaj¹c
w³aœnie ten zak³ad. Przede wszystkim zadbaliœmy o w³asne zdrowie i samopoczucie, a przy tym kupiliœmy okulary w umiarkowanej cenie i jednoczeœnie u krajowego us³ugodawcy. Postanowiliœmy, ¿e bêdziemy tutaj sta³ymi klientami.

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

4 nowa gazeta praska
ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

Dyskretny s³uch
Nasz s³uch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ siebie,
czêœæ naszej to¿samoœci. Niedos³uch to problem nie
tylko osoby s³abo s³ysz¹cej, ale tak¿e jej rodziny i przyjació³, którzy znajduj¹ siê po drugiej stronie powsta³ej
bariery komunikacyjnej. Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” nale¿y potraktowaæ jako pierwsze ostrze¿enie. Na szczêœcie w³aœnie pojawi³o siê urz¹dzenie, które przenosi aparaty s³uchowe w XXI wiek!
Ludzki uk³ad s³uchowy jest ta szturmem opanowa³ tamtejbardzo z³o¿ony, a gdy zaczy- sze rynki, wyznaczaj¹c nowe
na szwankowaæ, nie wystar- standardy pomocy osobom nieczy po prostu za³o¿yæ jakiœ dos³ysz¹cym. Teraz dostêpny
tam aparat s³uchowy, w³¹czyæ jest tak¿e w naszym kraju. Apago i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby jak raty Oticon Delta wyposa¿one
najlepiej wykorzystaæ s³uch, s¹ w uk³ady sztucznej inteligennale¿y zacz¹æ od wizyty u cji, które nieustannie monitoruj¹
specjalisty. Zbada on s³uch, to, co dzieje siê w otoczeniu s³uwypyta o styl ¿ycia i wspólnie chowym osoby niedos³ysz¹cej
z pacjentem znajdzie najlep- i skutecznie reaguj¹ na jego
sze rozwi¹zanie. A wybieraæ zmiany. To zminiaturyzowane
mamy naprawdê z czego.
komputery, o olbrzymich mo¿liW ostatnich miesi¹cach po- woœciach przetwarzania dŸwiêjawi³ siê nowy aparat s³uchowy ku. Co wiêcej, pacjent mo¿e wyOticon Delta, którego nowocze- bieraæ spoœród a¿ 17 kolorów
sny wygl¹d i miniaturowy kszta³t w jakich dostêpna jest Delta!
zmieniaj¹ odczucia na temat
Osoby niedos³ysz¹ce doaparatów s³uchowych, które nie œwiadczaj¹ czêsto chwil zak³os¹ ju¿ „du¿e, nieporêczne i be- potania, kiedy uœmiechaj¹ siê
¿owe”, lecz sta³y siê nowocze- i potakuj¹, nawet jeœli umkn¹³
snymi urz¹dzeniami u³atwiaj¹- im w¹tek rozmowy. Deltê
cymi komunikacjê. W USA i opracowano szczególnie z
Niemczech aparat Oticon Del- myœl¹ o poprawie rozumienia
mowy – czy to na spotkaniu,
w biurze, czy przy rodzinnym
stole. „Maj¹c Deltê pacjent
mo¿e byæ pewny, ¿e kiedy rozmawia z rodzin¹, przyjació³mi,
Zapraszamy:
czy z kolegami z pracy, nie
pon.-pt. w godz. 10-17.30
umkn¹ mu ¿adne wa¿ne inforul. Kondratowicza 37 macje” – mówi Jacek Kozio³,
dyplomowany protetyk s³uchu.
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ protel. 022 353-06-20 mocj¹ pracownicy gabinetów firmy Fonikon zapraul. Brzeska 12
szaj¹ wszystkich zaintere(Przychodnia Przyszpitalna)
sowanych na bezp³atne batel. 022 499-69-40 danie s³uchu oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. Istniewww.fonikon.pl
je mo¿liwoœæ skorzystania z

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby
Oticon Delta
– aparat XXI wieku
refundacji NFZ i œrodków
PFRON. W zwi¹zku z du¿ym
zainteresowaniem naszymi
us³ugami prosimy o telefoniczn¹ rezerwacjê wizyt.
Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

Warszawa Praga Pó³noc
ul. Brzeska 12,
tel. 022 499 69 40
Warszawa Bródno
ul. Kondratowicza 37
tel. 022 353-06-20
Warszawa Praga Po³udnie
ul. Ostro³êcka 4
tel. 022 498-74-80
Warszawa Wawer
ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353-42-50
Warszawa Mokotów
ul. J. D¹browskiego 16
tel. 022 498-75-40
Warszawa Œródmieœcie
ul. Nowowiejska 31
tel. 0514-922-227
(po godz. 15-tej)
Warszawa Wola
ul. Leszno 17
tel. 022 862-99-90
Warszawa Bemowo
ul. Cio³ka 11
tel. 022 877-07-63
Warszawa Bielany
ul. ¯eromskiego 33
tel. 022 499-66-30

Narodowy Fundusz Zdrowia

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Rewitalizacja Pragi
- propozycje Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich bêdzie wspieraæ rewitalizacjê trzech obszarów: ul. Z¹bkowska Dw. Wschodni (z Bazarem Ró¿yckiego), ul. Targowa do Wis³y,
ul. Stalowa i okolice.
Rewitalizacja, ze wzglêdu na skomplikowane stosunki w³asnoœciowe, wymaga podjêcia ró¿nych dzia³añ ju¿ na etapie wstêpnym (organizacji, psychologii
spo³ecznej, prawnej). Koordynatorem
tych dzia³añ powinien, zgodnie z przepisami, byæ lokalny samorz¹d, w którym
niestety brakuje ludzi do obs³ugi tak z³o¿onych przedsiêwziêæ.
ZSP mo¿e zaoferowaæ swoj¹ pomoc,
szczególnie na etapie tworzenia wizji i
strategii realizacji rozwi¹zywania problemów etapu przygotowawczego. Mo¿emy,
zapraszaj¹c do wspó³pracy uczelnie, wystêpowaæ w roli mediatora w nawi¹zaniu pozytywnej wspó³pracy oraz rozwi¹zywania ewentualnych konfliktów z osobami z roszczeniami. W tej sprawie nawi¹¿emy kontakt z zarz¹dem Dzielnicy
Praga Pó³noc i mamy nadziejê na wspó³pracê.

Praga a Euro 2012
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich postanowi³ w³¹czyæ siê w przygotowanie ponaddzielnicowej wizji przygotowañ do Euro 2012 na
Pradze. Na spotkaniu informacyjnym z w³adzami praskich dzielnic zosta³a przedstawiona idea stworzenia programu „Praga 2012“,
w którym zawarte zosta³yby wa¿ne tematy
inwestycyjne, czekaj¹ce czêsto kilkadziesi¹t
lat na decyzjê w³adz miasta. Niektóre spoœród nich – jak stadion narodowy czy metro
- swoj¹ skal¹ przekraczaj¹ mo¿liwoœci nie
tylko dzielnic, ale i miasta.
Istnieje jednak ca³y szereg spraw i pomys³ów wy³¹cznie praskich, które mog¹
w istotnej mierze wp³yn¹æ na obraz dzielnicy w oczach goœci Euro 2012, a które
jako inicjatywa spo³eczna i ogólnopraska,
bêd¹ mo¿liwe do realizacji niejako „przy
okazji“. Wk³adem spo³eczników z ZSP by³oby nie tylko lobbowanie na rzecz realizacji takich przedsiêwzi¹æ, ale i „odblokowywanie“ spo³ecznych problemów towarzysz¹cych ich ewentualnej realizacji.
Oto przyk³ady takich inicjatyw:
Dworzec Wschodni – dawny carski
Dworzec Terespolski, z peronów które-

go rusza³y poci¹gi na trasê transkontynentaln¹ do W³adywostoku. Niektóre budowle z tamtych czasów zachowa³y siê
do dziœ. W prasie ukaza³y siê informacje
o ró¿nych planach kolei i spo³eczników,
dotycz¹cych wpasowania dworca w koncepcjê przygotowania Pragi na przyjêcie goœci Euro. Chodzi o 78 ha w rejonie
Dworca Wschodniego, z czego ok. 14,5
ha to tereny kolejowe. Plany pozwalaj¹
- wed³ug Krzysztofa Domaradzkiego,
g³ównego autora planu - uwolniæ du¿e
obszary pod inwestycje: hotele i obs³ugê
podró¿nych, handel i gastronomiê.
Wkrótce zajmie siê t¹ spraw¹ Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Pragniemy rozwin¹æ inicjatywê
– w porozumieniu z Muzeum Kolejnictwa i Towarzystwem Przyjació³ Warszawy - o nowy pomys³. Chodzi o odtworzenie - jako atrakcji turystycznej i pomys³u na zabytkowe oko³odworcowe obiekty – koncepcji zabytkowej kolei transkontynentalnej Warszawa-W³adywostok
w po³¹czeniu z ekspozycj¹ taboru z Muzeum Kolejnictwa. Rosjanie prezentowali
wagon tej kolei jako eksponat na wy-






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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

wêczyñskiej oraz projekty spo³eczno - kulturalne – budowa S¹siedzkiego Centrum
Integracji Spo³ecznej przy ul. Korsaka 2/
6, opracowanie i przygotowanie nowych
szlaków turystycznych: „Spacery po Pradze’, „Praskie spotkania z kultur¹ – Spotkajmy siê na Z¹bkowskiej”, szkolenia dla
dzieci, rodziców i nauczycieli pod has³em
„Chroñmy siebie i innych”

miasteczko ruchu drogowego mia³oby
praktycznie uczyæ dzieci i m³odzie¿ zasad
ruchu drogowego i bezpieczeñstwa poruszania siê na drodze. Propozycjê przedstawi³ dr in¿. Andrzej Wojciechowski, dyrektor instytutu. Mieszkañcy zg³osili równie¿
chêæ powrotu nad Wis³ê – koniecznoœæ
stworzenia terenów rekreacyjnych nad
Wis³¹, œcie¿ek rowerowych, wie¿y widokowej w Parku Praskim oraz zagospodarowania Portu Praskiego i otoczenia przysz³ego Stadionu Narodowego. Magiczn¹
dat¹ by³ oczywiœcie rok 2012, choæ pro-

Spoœród pomys³ów przyniesionych
przez mieszkañców i przedstawicieli instytucji praskich, na uwagê zas³uguje propozycja Ewy Go³êbiowskiej, dyrektora Szpitala Praskiego, dotycz¹ca rewitalizacji i
rozbudowy zabytkowej substancji szpitala. Budynek Szpitala Praskiego jest jednym
z najstarszych tego typu obiektów w Europie. Nowatorska jest, zg³oszona w trakcie
konsultacji przez Instytut Transportu Samochodowego, propozycja stworzenia Centrum Edukacji Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Umiejscowione w Forcie Œliwice

jekty przedstawione na forum zaplanowane s¹ do realizacji w latach 2005-2013.
Szczegó³owe informacje oraz prezentacje
przedstawione podczas Forum dostêpne
bêd¹ na stronie: www.praga-pn.waw.pl
Zg³oszenia do Forum oraz
wszelkie zapytania dotycz¹ce rewitalizacji i propozycje w³asne
mo¿na kierowaæ do Haliny Ksi¹¿yk
koordynatora ds. rewitalizacji w
dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, tel. 022 59 00 020, e-mail:
halina.ksiazyk@praga-pn.waw.pl

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Pracownia jubilerska

Praga - moje miasto
dokoñczenie ze str. 1

Muzeum Historycznego i uzasadni³a
wybór lokalizacji przy Targowej 50/52.
Przy okazji zaproponowa³a, by w drugim gmachu, który by³ brany pod uwagê na siedzibê Muzeum, tj. pa³acyku Konopackich przy ul. Strzeleckiej, stworzyæ
muzeum wnêtrz mieszczañstwa warszawskiego. W ten sposób prawobrze¿na Warszawa mia³aby a¿ dwie placówki
muzealne. Obecnie nie ma ani jednej.
Rozpoczêto od konkretów, czyli od prezentacji Mikro – programu Rewitalizacji
Pragi Pó³noc przygotowanego przez urz¹d
dzielnicy, jedn¹ z praskich wspólnot mieszkaniowych oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bo¿ej Loretañskiej, które chce przeprowadziæ adaptacjê i renowacjê historycznego budynku przy ul. Ks. I. K³opotowskiego 18, mieszcz¹cego dawniej „Dom Ojca
Ignacego” – œwietlicê œrodowiskow¹ dla
dzieci z ubogich rodzin. W Mikro – programie znajduje siê obecnie 15 projektów, w tym nowatorska i godna polecenia
do naœladowania inicjatywa Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Targowej 15 –
znanej jako kamienica Nagórskiego.
Stworzenie projektu rewitalizacji swojej
kamienicy mieszkañcy wspólnoty powierzyli specjalistycznej firmie. Nie czekaj¹
te¿ biernie na pomoc dzielnicy, tylko sami
staraj¹ siê o pozyskanie funduszy unijnych
dostêpnych w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inne projekty, firmowane przez
urz¹d dzielnicy, dotyczy³y: rewaloryzacji
Parku Praskiego, modernizacji i rozbudowy Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namys³owskiej 21, bardzo interesuj¹cej architektonicznie przebudowy Placu Weteranów 1863 r. z wpisan¹ w projekt budow¹ Domu Kultury i sali widowiskowej,
dalszego ci¹gu renowacji kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z
adaptacj¹ na cele spo³eczne.
Projekt, który dotyczy kamienic przy
Z¹bkowskiej 4 i 36 jest ju¿ na ukoñczeniu, zrealizowany zosta³ w 80%, dokoñczenie rewitalizacji ulicy Z¹bkowskiej –
adresy Z¹bkowska 13, 12 i 28, modernizacja ulicy Bia³ostockiej, Markowskiej i Kastawie materialnych pami¹tek historii
europejskiej rodziny narodów w Brukseli. Eksponaty po przejêciu przez s³u¿by marsza³ka województwa niszczej¹ na
zapleczu dawnego Dworca G³ównego, a
tak mog³yby staæ siê atrakcj¹ dzielnicy i
ofert¹ dla przyjezdnych. Nie ma powodu, aby nie powtórzyæ sukcesu odnowionego Orient Expressu, tym bardziej, ¿e
trasa przebiega przez niezwykle atrakcyjne turystycznie i historycznie obszary dwóch kontynentów. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e z Warszawy pochodzi³y szyny i mosty do budowy tej trasy.
Targowa – Bazar Ró¿yckiego
Obie strony ul. Targowej, od Al. Solidarnoœci po Kijowsk¹ i dalej Zamojskiego, to – w perspektywie planowanych
wydarzeñ sportowych – teren o strategicznym znaczeniu. Zabudowany ruderami i pustostanami, po³o¿ony kilkaset
metrów od g³ównej p³yty Stadionu musi
przyj¹æ na siebie funkcje logistyczno–
rekreacyjne. Obok systemu roz³adowywania ruchu kibiców, którzy w liczbie kilkudziesiêciu tysiêcy musz¹ dojechaæ, zaparkowaæ, zjeœæ posi³ek, skorzystaæ z toalet i ³azienek, wreszcie przeczekaæ upa³
i niepogodê, obszar ten musi ¿yæ pe³ni¹
¿ycia i byæ atrakcyjny po imprezach sportowych.
Funkcje rekreacyjne i kulturotwórcze
musz¹ od pocz¹tku byæ planowane w

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43
Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

022 818-89-68
0602-616-877
www.osk.net.pl/pas
obiektach przygotowywanych na okres
po Euro 2012. Czerpi¹c z przyk³adu programu rewitalizacji Z¹bkowskiej, proponujemy precyzyjne przygotowanie identycznego programu dla Targowej i Zamoyskiego. W odzyskanych dla przestrzeni publicznej obiektach mog³yby
znaleŸæ lokalizacjê: biura miejskiego ratusza, filia Muzeum Historycznego –
Muzeum Pragi, która to inwestycja otrzyma³a promesê finansowania ze strony
Rady Miasta w kompleksie budynków
Targowa 52, restauracje i bary na wzór
wiedeñskiego bazaru, gdzie kibice mogliby przy piwie posiedzieæ, poogl¹daæ i
pos³uchaæ transmisji na ¿ywo - nie zagra¿aj¹c porz¹dkowi i estetyce Stadionu.
Po sportowym œwiêcie teren ten pozosta³by ogólnomiejsk¹ przestrzeni¹ recepcyjno – kulturaln¹, stwarzaj¹c¹ miejsca pracy dla tysiêcy pra¿an, których
ponad 70% tkwi w korkach jad¹c dziœ
do pracy na lew¹ stronê Wis³y.
Na ratunek czekaj¹ równie¿ kamieniczki z ulicy Kêpnej, a zw³aszcza naro¿na, po dawnej ksiêgarni Gebethnera
i Wolfa, czy czekaj¹ca na decyzjê konserwatora, popadaj¹ca w ruinê kamieniczka Mintera z Targowej 56.
Wszystkie wspomniane obiekty wymagaj¹ objêcia kompleksowym planem
rewitalizacji z uwzglêdnieniem praskiego kanonu jej regu³ tj. wykorzystywa-

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl
niem do konserwacji, czy uzupe³niania
tradycyjnych miejscowych technik i materia³ów elewacyjnych – od ceramicznych elewacji strukturalnych po kamienne i sztukateryjne.
Muzeum Miasta St. Warszawy zadeklarowa³o przygotowanie stosownego
katalogu w oparciu o ikonograficzne
œwiadectwa z prze³omu wieków.
W planie jest te¿ nowy pomys³ na
przed³u¿enie Trasy Œwiêtokrzyskiej (tzw.
Nowo-Kijowska) do Trasy Tysi¹clecia. W
poprzednich opracowaniach bieg³a ona
przez Port Praski, co oznacza³oby koniecznoœæ burzenia starych kamienic przy
ul. Targowej. Nowy plan przewiduje budowê trasy tu¿ przy torach kolejowych.
Antoni T. D¹browski

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦ sporz¹dzanie pism procesowych
♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
♦sporz¹dzanie umów ♦ outscoring
♦windykacja nale¿noœci
♦ projekty testamentów
♦ obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot
Infolinia: 0801-011-028

KREDYT – braæ czy nie...?
Przed podjêciem decyzji o zaci¹gniêciu kredytu, czêsto
zadajemy sobie pytanie... braæ, czy nie braæ? Czy bêdziemy w stanie go sp³acaæ, czy banki za du¿o na nas nie zarobi¹, czy dostaniemy kwotê, która jest nam potrzebna?
Zaczynamy ¿yæ na kredyt bankiem termin sp³aty. S¹ to
ale i tak daleko nam jeszcze tzw. prolongaty, czyli mo¿liwodo krajów Europy Zachodniej œci nie p³acenia rat przez kilka
czy USA. Wszystko przez, czy miesiêcy.
mo¿e dziêki dobrej koniunktuZawsze warto skorzystaæ z
rze gospodarczej. Coraz lepiej us³ug tzw. Doradcy kredytowezarabiamy, spada bezrobocie, go w biurze finansowym. Znajprognozy na lata nastêpne, dzie od dla Ciebie odpowiedopracowane przez znane i nie- ni¹ ofertê, doradzi i w razie pozale¿ne instytucje, s¹ bardzo trzeby zawsze mo¿esz zwróobiecuj¹ce. To wymarzona sy- ciæ siê do niego z problemem
tuacja dla przeciêtnego kredy- nawet w trakcie obowi¹zywatobiorcy, który dziêki kredytom nia umowy kredytowej.
mo¿e pozwoliæ sobie na nowe
meble, sprzêt RTV/AGD, czy
nowszy samochód.

Kilka
bardzo wa¿nych rad
Mamy ogromn¹ swobodê
okreœlenia celu i wysokoœci
kredytu, ale to oczywiœcie nie
oznacza, ¿e dostaniemy tyle ile
chcemy, decyzja ostateczna
nale¿y do banku.
Zawsze cierpliwie pytaj o warunki kredytowe. Ka¿dy pracownik zobowi¹zany jest do udzielenia Ci wszystkich potrzebnych informacji. Nie wstydŸ siê pytaæ, je¿eli czegoœ nie rozumiesz. Szczególnie wa¿n¹ kwesti¹ jest to, ile
wynosi rata miesiêczna, czy bêd¹
one równe i kiedy dostaniesz pieni¹dze, pozwoli Ci to unikn¹æ tzw.
„Systemów argentyñskich”.

Pamiêtaj,
nigdy nie wp³acaj pieniêdzy
przed uzyskaniem kredytu!
Jeœli ju¿ zaci¹gn¹³eœ kredyt,
a Twoja sytuacja kredytowa siê
pogorszy³a, pamiêtaj, Ze zawsze mo¿esz negocjowaæ z

Kredyt
gotówkowy

Kredyt gotówkowy to po¿yczanie pieniêdzy przez bank z
koniecznoœci¹ jego sp³aty w
terminie i na warunkach okreœlonych w umowie. Bank natomiast zobowi¹zany jest do
przekazania œrodków pieniê¿nych bezpoœrednio klientowi
na wskazany rachunek, ewentualnie w formie czeku bankowego lub wyp³aty na poczcie.
Kredyt gotówkowy pozwala
na wymarzone wakacje, remont domu, wyposa¿enie
mieszkania, studia, kupno samochodu i finansowanie innych wydatków...

3 000 z³
156 z³
112 z³
91 z³
-

5

Kredyt
hipoteczny

Czym charakteryzuje
siê taki kredyt
i czy ka¿dy mo¿e
siê o niego ubiegaæ?

Jakie warunki
musimy spe³niæ
Nale¿y udaæ siê do placówki banku lub biura finansowego i zapytaæ o warunki. Je¿eli
zaakceptujemy zaproponowane warunki, wówczas doradca
kredytowy poprosi Ciebie o
przedstawienie dokumentów.
S¹ to zazwyczaj zaœwiadczenia o dochodach, w przypadku emerytów/rencistów ostatnia waloryzacja emerytury/renty i ostatni odcinek, je¿eli nie
dostajesz odcinka, przynieœ
ostatni wyci¹g z konta. Zawsze
musimy mieæ dowód osobisty
i drugi dokument to¿samoœci.
Je¿eli chcemy, ¿eby pieni¹dze
wp³ynê³y na konto, nale¿y
mieæ ze sob¹ numer ROR.

Przyk³adowe raty kredytów gotówkowych
24 raty
36 rat
48 rat
60 rat
72 raty

zapomnieæ nowa
i czasami mamy
tecznych,
czy samochodowych,
gazeta
praska
ma³e spóŸnienia. Id¹c na pocz- dostêpne i bardzo korzystne.
tê musimy ponowiæ op³atê pocztow¹ za ka¿d¹ op³acan¹ ratê. W
ci¹gu ca³ego miesi¹ca zrobi siê
z tego ca³kiem pokaŸna suma.
Z myœl¹ o takich klientach banki i biura finansowe wprowadziKredyt hipoteczny na budo³y tzw. kredyt konsolidacyjny.
wê domu, wykoñczenie lub remont. S¹ to niskooprocentowane kredyty na okres do 40 lat.
Po¿yczka hipoteczna na dowolny cel. Banku nie interesuje
na co przeznaczymy otrzymane pieni¹dze. Oczywiœcie zaKredyt konsolidacyjny to taki, bezpieczeniem takiej po¿yczki
dziêki któremu sp³acisz swoje lub kredytu jest nieruchomoœæ.
zobowi¹zania kredytowe, czyli
kilka kredytów zamienia siê w
jeden, z ni¿sz¹ rat¹ (poniewa¿
banki rozk³adaj¹ op³atê na d³ugie okresy kredytowania) i co
wa¿ne oprocentowanie takich
kredytów jest ni¿sze od kredyWszystkie powy¿sze
tów konsumpcyjnych.

7 000 z³ 10 000 z³ 15 000 z³ 20 000 z³
364 z³
521 z³
1043 z³
781 z³
263 z³
376 z³
752 z³
564 z³
213 z³
304 z³
609 z³
456 z³
183 z³
262 z³
524 z³
383 z³
154 z³
235 z³
470 z³
352 z³

Je¿eli nie chcemy przedstawiaæ tych wszystkich dokumentów, nale¿y zapytaæ doradcê o
tzw. Uproszczone procedury.
Wiêkszoœæ banków i biur finansowych dysponuje tak¹ mo¿liwoœci¹. Nie bêdzie potrzeby przedstawiaæ dokumentów, ale trzeba
liczyæ siê z tym, ¿e kwota kredytu nie bêdzie zbyt wysoka (max.
do 10 tys. z³). Dotyczy to równie¿
osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, rolników, osób pracuj¹cych na umowê zlecenie.
Pamiêtajmy, aby powiedzieæ
doradcy kredytowemu, czego
oczekujemy i co jest nam potrzebne, a on nam z pewnoœci¹
bezp³atnie pomo¿e i dobierze
odpowiedni¹ ofertê.

Kredyt
konsolidacyjny
Dobra sytuacja gospodarcza
sprawi³a, ¿e ¿yjemy na kredyt,
mamy kilka zobowi¹zañ kredytowych w ró¿nych bankach, czyli w jednym miesi¹cu musimy
zap³aciæ kilka rat w ró¿nych terminach. Zdarza siê nam o tym

Co podlega konsolidacji?
To oczywiœcie zale¿y od
banku i naszej zdolnoœci kredytowej, ale najczêœciej s¹ to:
- kredyty gotówkowo/konsumpcyjne,
- kredyty ratalne,
- debety w rachunku osobistym
- zad³u¿enie na karcie kredytowej
- kredyty samochodowe

Teraz
Kredyt gotówkowy: 250 z³
Kredyt ratalny: 80 z³
Kredyt samochodowy: 350 z³

Razem: 680 z³

Potem
Kredyt konsolidacyjny

520z³
O taki kredyt mo¿e ubiegaæ
siê ka¿dy, kto terminowo op³aca raty kredytów i ma sta³e Ÿród³o dochodu. Zazwyczaj s¹ to
kredyty bez zabezpieczeñ hipo-

produkty s¹ dostêpne
w naszej placówce

Dobrego Kredytu
w Warszawie przy
ul. Z¹bkowskiej 38a lok. 2
tel. 022 670-15-88
022 818-09-52
pon.-czw. 10-18 pt. 8-16
Uruchomiliœmy równie¿
punkt kasowy.
Mo¿ecie Pañstwo p³aciæ raty
za kredyty zaci¹gane w GK
Money Bank – op³ata 0,70 z³
Pozosta³e op³aty: gaz, pr¹d,
energia, telefon, itp. – 1,20 z³
Zapraszamy równie¿ osoby, które chcia³yby przyst¹piæ do Otwartego Funduszu
Emerytalnego ING Nationale Nederlanden
Mo¿na u nas tak¿e ubezpieczyæ samochód.

W OFERCIE POSIADAMY
PRODUKTY INNYCH BANKÓW

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski,
rosyjski, grupy, indywidualnie
0606-744-724
CHEMIA, matematyka 022
839-32-07, 0695-612-825
KOREPETYCJE, matematyka, fizyka, chemia, dojazd
0515-262-586
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
A PRALKI, lodówki, zmywarki,
Amica, Polar, Whirpoll, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe, meblowozy 90gr/km 0512-139-430
ARCHIWIZACJA - porz¹dkowanie dokumentacji przedsiebiorstw, firm i instytucji tel.
0509-629-213
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Grochowska 243/245, tel. 022
353-73-93, 0661-999-913
MALOWANIE
solidnie
0694-485-270
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
OWCZARKI niemieckie (szczeniêta) sprzedam, karma PROFORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ariston, Candy, Elektrolux, Zerowatt, Zanussi. 022 614-83-83
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
022 614-97-57
US£UGI krawieckie, sprzeda¿ detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

WYKONAM tanio, slidnie,
szybko prace remontowowykoñczeniowe (gipsowanie,
malowanie, zabudowa wnêk)
tel. 0697-666-513
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
SPRZEDAM mieszkanie M-5
117m2 dwupoziomowe, taras,
balkon, piwnica, garderoby,
osiedle strze¿one 700 000z³
tel. 0601-334-082
DAM PRACÊ
PRZYJMÊ praktykantkê do
nauki zawodu, stylizacja paznokci, tel. 0502-048-531

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,
N
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

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

Wœcieklizna pani X
Proszê Szanownych Pañstwa, jak to
mi³o, ¿e moje publikacje budz¹ ¿ywe zainteresowanie, a czasami wrêcz nies³ychane
emocje. Zainteresowanie przek³ada siê na
fachowe pytania o zdrowie i ¿ywienie zwierz¹t, a emocje odnosz¹ siê do spo³ecznopolitycznego wymiaru naszego ¿ycia w
Polsce. Ostatnio znalaz³y ujœcie na automatycznej sekretarce. Nagrania dokona³a
pewna dama w wieku, jak s¹dzê, 50- 60
lat. Niestety, nie poda³a ani imienia, ani
nazwiska, ani ¿adnego telefonu kontaktowego. Dlatego kilka s³ów poœwiêcê jej w³aœnie. Stwierdzi³a ¿e jestem k…. i ch…. i
mam sp…….æ bo jestem zwolennikiem
Leszka Millera i do tego atakujê miejscowy rz¹d. Pani X, jak sadzê, tu¿ przed nagraniem zsun¹³ siê beret i oprócz oczu zas³oni³ tak¿e zdrowy rozs¹dek. Nie wiem,
czy owa dama pierze swoje kultowe nakrycie g³owy w zbyt toksycznym proszku
lub nie pierze go w ogóle, ale opary wydostaj¹ce siê z moheru czyni¹ pani¹ X niepoczytaln¹ psychicznie. Podejrzewanie
mnie o sympatie z politykami dawnego systemu, a obecn¹ lewic¹, jest na poziomie
alkoholicznego delirium tremens z widzeniem bia³ych myszek czy innych zwierz¹tek, których w rzeczywistoœci nie ma. Nam
wszystkim potrzebny jest realizm politycz-

nasz kraj po namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii
duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei).
Pacjenci s¹ zdumie-

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych
prosimy o kontakt w celu ustalenia mo¿liwoœci
uzyskania odszkodowania

Infolinia: 0801-011-028
Kancelaria „CASUS” ul. Lewinowska 7

Kolorowe Jarmarki
Dotychczas na ³amach prasy lokalnej
stara³em siê nie wdawaæ w lokalne polityczne spory. Stara³em siê bardziej skupiaæ na pobudzaniu aktywnoœci obywatelskiej bia³o³êczan, tworzeniu inicjatyw,
które bêd¹ ³¹czy³y ponad politycznymi
podzia³ami. Stara³em siê byæ bardziej
dzia³aczem spo³ecznym ni¿ dzia³aczem
partyjnym. Ocena tych dzia³añ nale¿y do
wyborców. Tym razem jednak, bêdzie politycznie, poniewa¿ politykê rozumiem
jako troskê o dobro wspólne.
Zacznê od piosenki:
„Kolorowych jarmarków,
blaszanych zegarków
Pierzastych kogucików,
baloników na druciku
Motyli drewnianych, koników bujanych
Cukrowej waty i z piernika chaty.”
Ju¿ nied³ugo ta nostalgiczna i refleksyjna piosenka bêdzie w naszej dzielnicy

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Po raz pierwszy odwiedza

ny i kompromis spo³eczny. Poniewa¿ naród nie ma czasu na wyrzeczenia, a chodzi o pieni¹dze, to trzeba je rozs¹dnie dzieliæ, przeprowadzaj¹c realne reformy i napêdzaæ koniunkturê. Ca³y czas czekamy na
kogoœ, kto to potrafi.
Kontynuujmy jednak nasze naukowe
rozwa¿ania na temat wœcieklizny. Co siê stanie, kiedy dojdzie do kontaktu œmiercionoœnego zarazka z ofiar¹? •ród³em zaka¿enia wœcieklizn¹ s¹ ssaki, wydalaj¹ce wirusa ze œlin¹. Jak wspomnia³em w poprzednich artyku³ach, do zaka¿enia ludzi i zwierz¹t dochodzi w okolicznoœciach przerwania ³¹cznoœci tkanek. Mo¿liwa jest tak¿e
droga wziewna i pokarmowa. W praktyce
poprzez pogryzienia i zadrapania, obw¹chiwanie miejsc zaznaczonych moczem zara¿onych zwierz¹t i przez zjadanie ich tkanek. Po przedostaniu siê do organizmu wirus wœcieklizny, jak po autostradzie, pomyka nerwami obwodowymi do oœrodkowego
uk³adu nerwowego, czyli mózgu. Uczeni

ni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
28 czerwca
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 25 i 26 lipca
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

zmierzyli nawet prêdkoœæ tej wêdrówki –
3milimetry na godzinê. Niestety, naszym
or³om z drogówki taka prêdkoœæ nie pozwala na wystawienie mandatu.
W centralnym uk³adzie nerwowym rozpoczyna siê okres inkubacji choroby. Wylêganie nie zawsze jest standardowe. Choroba mo¿e wyst¹piæ po okresie od 8 do 100
dni od momentu zara¿enia. Najczêœciej objawy choroby i œmieræ wystêpuj¹ po 7 – 14
dniach. Klasyczne objawy dziel¹ siê na dwie
kategorie: cich¹ i sza³ow¹. W postaci cichej
nie ma napadów agresji. Wystêpuj¹ objawy pora¿enne, potem œmieræ. W postaci sza³owej wystêpuj¹ zaburzenia œwiadomoœci i
emocji, lêkliwoœæ, agresywnoœæ, po³ykanie
przedmiotów niejadalnych, œwi¹d i samookaleczenia. Forma ³agodna wystêpuje czêœciej ni¿ sza³owa. Dlatego nam, lekarzom
weterynarii, coraz trudniej przychodzi postawienie diagnozy badaniem klinicznym.
Rozstrzygaj¹cym badaniem jest test laboratoryjny. Jego wynik stanowi podstawê do
rozpoczêcia trybu administracyjnego zwalczania choroby. Wœcieklizna jest chorob¹
zwalczan¹ z urzêdu.

budzi³a jak¿e odmienne skojarzenia. W³adze Warszawy planuj¹ przeniesienie „Jarmarku Europa” na tereny by³ego Faelbetu przy ul. Marywilskiej. Dla Bia³o³êki,
która nie jest przygotowana na tego typu
atrakcje oznacza to parali¿ komunikacyjny. Dla mieszkañców, s¹siedztwo targowiska wi¹¿e siê z pogorszeniem bezpieczeñstwa i spadkiem cen nieruchomoœci.
Zarz¹d Dzielnicy wraz z radnymi PO
stoj¹ na stanowisku, ¿e sprowadzenie targowiska, którego nikt nie chce, przyczyni
siê do dynamicznego rozwoju Bia³o³êki i
spowoduje rozwi¹zanie wszystkich problemów dzielnicy. Obecne w³adze dzielnicy ale
tak¿e Pani Prezydent postanowi³y zaszanta¿owaæ bia³o³êczan i postawiæ nas przed
alternatyw¹ - albo zgodzimy siê na targowisko i bêdziemy mieli zmodernizowana
Modliñsk¹, poszerzon¹ P³ochociñsk¹ wraz
z Marywilsk¹, linie tramwajowe, Szybk¹
Kolej Miejsk¹ i nowe autobusy albo figa.
Taki szanta¿ i taka alternatywa jest nie
do przyjêcia. Jesteœmy czêœci¹ miasta i
rozwój nale¿y nam siê bezwarunkowo. Nie
musimy za to p³aciæ jarmarkiem!!!
W³adze miasta w tym szanta¿u nie s¹
konsekwentne. Podczas spotkania Pani
Prezydent Hanny Gronkiewicz –Waltz z
bia³o³êckimi radnymi, zaprezentowano
nam wizjê rozwoju dzielnicy. Kiedy radny Krzysztof Pelc zapyta³ czy te wszystkie inwestycje bêd¹ realizowane bezwarunkowo, towarzysz¹cy Pani Prezydent
Wiceprezydent Wojciechowicz zapewni³,
¿e TAK. Wiêc argument z jarmarkiem jako
szans¹ na szybszy rozwój dzielnicy jest
chybiony chyba, ¿e ktoœ nas robi w ...
(tutaj ka¿dy wstawi to co lubi;-).
W zwi¹zku z powy¿szym radni PiS
wsparci koleg¹ W³odkowskim (do zwo³ania sesji z inicjatywy radnych potrzeba1/
4 sk³adu Rady, radnych PiS jest za ma³o)
zwo³ali nadzwyczajn¹ sesjê podczas, której mia³a byæ przyjêta uchwa³a wyra¿aj¹ca stanowisko Rady w którym Rada
Dzielnicy stanowczo protestuje przeciwko lokalizacji targowiska na terenie dzielnicy. Niestety radni PO zg³osili poprawkê do naszej uchwa³y, w której rozmydli-

li nasz kategoryczny protest i zawarli sformu³owania, które pozwalaj¹ na lokalizacjê targowiska w miejscu, które jest kluczowe dla systemu komunikacyjnego
dzielnicy. Nie zrobi³a na nich wra¿enia
obecnoœæ zbulwersowanych mieszkañców,
którzy dosadnie wyra¿ali swoje pogl¹dy
na ten temat. Po przeg³osowaniu poprawki zg³oszonej przez PO jako wnioskodawcy podjêliœmy decyzjê o wycofaniu uchwa³y z obrad sesji. Poprawka PO wypacza³a
sens naszej uchwa³y, w której prosto i
jednoznacznie sprzeciwiamy siê lokalizacji „Jarmarku Europa” w Bia³o³êce. Po
d³ugiej i nie potrzebnie przed³u¿anej
przez radnych PO i SLD sesji, Rada Dzielnicy nie zajê³a stanowiska w sprawie jarmarku. Je¿eli byœmy dopuœcili do g³osowania, zdewastowan¹ poprawk¹ PO
nasz¹ uchwa³ê, to stanowisko Rady by³oby przychylne dla targowiska.
Smuci tak¿e postawa kolegów z SLD
(kolegów dlatego, ¿e kole¿anka Jadczyszyn nie popar³a poprawki PO, za co serdecznie dziêkujê), którzy na pocz¹tku
sesji szczycili siê, ¿e jako pierwsi zajêli stanowisko w sprawie jarmarku i kategorycznie siê sprzeciwili jego lokalizacji w Bia³o³êce. Fakt, stanowisko SLD pojawi³o siê
dzieñ przed stanowiskiem PiS. Tylko stanowisko PiS by³o w formie uchwa³y, które
zosta³o zg³oszone pod obrady Rady i które po przyjêciu rodzi realne skutki.
Decyzja o przeniesieniu targowiska w
naszej ocenie jest ju¿ podjêta, ale wierzymy, ¿e stanowczy protest mieszkañców
mo¿e spowodowaæ zmianê decyzji. Bia³o³êcki PiS rozpocz¹³ zbiórkê podpisów pod
protestem. Zachêcamy mieszkañców do
aktywnoœci i samodzielnego zbierania
podpisów, to dotyczy nas wszystkich (tu
wróci³em do swoich sta³ych w¹tków z
Echa). Nawet je¿eli nowe inwestycje powstan¹, to minie kilka lat a jarmark do
tego czasu da siê nam wszystkim boleœnie we znaki. My za te inwestycje naprawdê nie musimy p³aciæ jarmarkiem!!!
Piotr Oracz
Radny Dzielnicy Bia³o³eka
Przewodnicz¹cy Klubu PiS
P.S. List P. Oracza zamieszczamy z
niewielkimi skrótami, nieistotnymi
dla sedna sprawy. Redakcja

B E Z P £ A T N A N A U K A
Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I
ul. Mieszka I nr 7 Warszawa Targówek Fabryczny
tel. (022) 679-16-69, 679-54-39, 677-86-29
Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹,
chcesz kontynuowaæ naukê?
Proponujemy Ci:
2-letnie LICEUM UZUPE£NIAJ¥CE w systemie

• dziennym dla m³odzie¿y
• wieczorowym (3 razy w tygodniu od godz. 16) dla doros³ych

Rada wielu

nowa gazeta praska

7

Brniêcie w zaparte
Wiadomo, ¿e polityk skompromitowany, przy³apany na publicznym k³amstwie,
mo¿e byæ wœciek³y. Wie, ¿e wyborcy nigdy ju¿ nie powierz¹ mu ¿adnego urzêdu. Ale z inwektywami na takim poziomie, na jakim odpowiada³ mi burmistrz
mojej dzielnicy, p. Kaznowski, nie spotka³em siê jeszcze w debacie publicznej.
No có¿, moja babcia mawia³a: cham,
choæby siedem kapeluszy za³o¿y³, chamem pozostanie...

Lewa strona medalu

Nareszcie statut
Choæ od wyborów samorz¹dowych
minê³o dopiero pó³ roku, efekty odsuniêcia Prawa i Sprawiedliwoœci od w³adzy w Warszawie widaæ ju¿ go³ym okiem.
Przede wszystkim dobieg³a koñca
wszechobecna niemoc cechuj¹ca ekipê
Lecha Kaczyñskiego, a rzeczy do tej pory
niewykonalne nagle staj¹ siê mo¿liwe.
Ruszaj¹ nowe, ogromne inwestycje, rozstrzygane s¹ przetargi, z którymi rz¹dz¹cy Warszaw¹ PiS nie potrafi³ uporaæ
siê przez ca³¹ kadencjê. Jednym s³owem
Warszawa nadrabia stracony pod rz¹dami Prawa i Sprawiedliwoœci czas.
Ale najwa¿niejsze dopiero przed nami.
Na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu,
12 lipca Rada Miasta ma przyj¹æ projekt
statutu Warszawy – dokumentu, którego
warszawiacy nie mogli doczekaæ siê przez
ponad cztery lata. Ta swoista konstytucja
miasta niesie ze sob¹ g³êbokie zmiany w
funkcjonowaniu Warszawy, zwi¹zane
przede wszystkim z decentralizacj¹ w³adzy
w stolicy. O to przez cztery lata walczyli
radni SLD i z tym has³em sz³a do wyborów
Lewica i Demokraci oraz Platforma Obywatelska. Dziœ realizujemy nasze wyborcze zapowiedzi i oddajemy Warszawê jej
mieszkañcom przekazuj¹c w³adzê bli¿ej
ludzi, czyli do dzielnic. Dzielnicom zostan¹
przywrócone wszystkie kompetencje odebrane im w 2002 roku przez Lecha Kaczyñskiego i przekazane na szczebel ogólnomiejski. Dziêki temu zarz¹dy i rady
dzielnic odzyskaj¹ rzeczywisty wp³yw na
rozwój swojej czêœci miasta, a ratusz zajmie siê g³ównie koordynacj¹ ich pracy i
uk³adaniem tego w jedn¹ spójn¹ ca³oœæ.
Nowa struktura w³adzy w mieœcie przyniesie same korzyœci dla mieszkañców. Od tej
pory wiêkszoœæ spraw warszawiacy bêd¹
mogli za³atwiæ w wydzia³ach urzêdów dzielnicowych. Mityczne delegatury, które choæ
mieœci³y siê w tych samych budynkach, to
nie podlega³y w³adzy burmistrz, teraz zo-

stan¹ wcielone do urzêdów dzielnic. Tym
samym skoñcz¹ siê chore i niezrozumia³e
dla mieszkañców sytuacje, gdy nie mogli
poskar¿yæ siê burmistrzowi na pracê jakiegoœ urzêdnika, bo ten w³adzy burmistrza
nie podlega³.
Od przyjêcie przez Radê Miasta projektu statutu do jego obowi¹zywania droga jednak daleka. Dokument zostanie
przekazany do zaopiniowania przez w³adze dzielnic i z ich ewentualnymi poprawkami ma zostaæ uchwalony przez Radê
Miasta we wrzeœniu. Potem jednak trzeba uzgodniæ go z premierem i tu mog¹
zacz¹æ siê trudnoœci, bo co jak co, ale zwolennikiem decentralizacji PiS na pewno nie
jest. No, ale nie ubiegajmy faktów.
Tymczasem za chwilê radni udadz¹ siê
na wakacje. Jedni na bardziej zas³u¿one, inni na mniej, bo z frekwencj¹ i prac¹
niektórych nie zawsze by³o dobrze. Ponad pó³ roku pracy Rady Warszawy by³o
bardzo pracowite. Czêste sesje, trwaj¹ce
czasem do godzin nocnych lub przerywane z powodu póŸnej pory oraz ogromna iloœæ posiedzeñ komisji sprawi³y, ¿e
nawet radni poprzednich kadencji przyznaj¹, i¿ tak ciê¿ko jeszcze nie by³o. Ale
i wyzwañ co niemiara, bo po czterech
latach zastoju pod rz¹dami Prawa i Spra-

wiedliwoœci przed Warszaw¹ jest wreszcie szansa na szybszy rozwój. Aby j¹
wykorzystaæ w Radzie Miasta zosta³o zawarte porozumienie radnych Platformy
Obywatelskiej oraz Lewicy i Demokratów.
Choæ na pocz¹tku niektórych ono wrêcz
szokowa³o, dziœ ju¿ wiadomo, ¿e by³ to
pomys³ trafiony, gwarantuj¹cy normaln¹,
merytoryczn¹ pracê obu klubów na rzecz
miasta. Mam nadziejê, ¿e pierwsze efekty
tej wspó³pracy warszawiacy bêd¹ mogli
zobaczyæ ju¿ wkrótce, a tymczasem ¿yczê
Pañstwu du¿o s³oñca, udanych wyjazdów,
a przede wszystkim odpoczynku od codziennych trosk i k³opotów.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

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

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

Prosto z mostu

Brzydkie papiery
Warszawa nie jest brzydka, tak mog¹
twierdziæ tylko ci, którzy urodê kobiet
oceniaj¹ na podstawie gruboœci makija¿u albo torebki od Chanel. Kompromituj¹cym makija¿em Warszawy s¹ uliczne reklamy, krzykliwe, niechlujne i,
przede wszystkim, zbyt liczne.
Jak jednak mo¿na wymagaæ od
mieszkañców miasta poczucia estetyki,
je¿eli w tak reprezentacyjnym i uczêszczanym przez turystów miejscu, jakim
jest ulica Nowomiejska, stoi krzy¿ówka
przyczepy kempingowej z zapiekankow¹ budk¹, do której przytroczono kilka szmat z widniej¹cym z daleka napisem „Policja”. Tak wygl¹da od kilku ju¿
lat posterunek policji przy Barbakanie.
Jak mo¿na narzekaæ na nadmiern¹ liczbê billboardów w mieœcie, je¿eli spora ich
czêœæ wisi b¹dŸ stoi na nieruchomoœciach
miasta, dzier¿awionych lub zajmowanych

jako pas drogi przez firmy reklamowe. Regulowanie rynku jest rzekomo sprzeczne
z liberalizmem, nie zawsze jednak jest to
prawd¹. Kszta³towanie przestrzeni publicznej, tak jak i zachowania publiczne trzeba
ujmowaæ w przepisy prawne.
Sprzeczny z zasadami liberalizmu jest
fakt, ¿e miasto poprzez wynajem swoich powierzchni reklamodawcom prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie s³u¿¹c¹
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców. Dochody z tej dzia³alnoœci w
porównaniu z wielkoœci¹ bud¿etu miasta s¹ mikroskopijne. Straty estetyczne i
- rzek³bym - moralne s¹ ogromne. Nie
mo¿na wszak wymagaæ powœci¹gliwoœci
od innych, samemu robi¹c to samo.
Wprowadzanie przez gminê ³adu w
rozmieszczaniu billboardów i innych reklam na terenach prywatnych musi mieæ
podstawê prawn¹. To zadanie dla Sejmu,

Dla edukacji
Ruszy³a kolejna edycja przygotowanego przez Fundacjê AVE programu stypendialnego „Dla
Edukacji”, adresowanego do m³odzie¿y gimnazjalnej, licealnej i studenckiej z terenu Mazowsza. W ubieg³ym roku 6 osób – w tym dwoje mieszkañców Bia³o³êki – otrzyma³o wsparcie o
³¹cznej wartoœci ponad 11 000 z³. Tegoroczna edycja obejmuje okres IX - XII 2007, w którym
mo¿na otrzymaæ stypendia po 2000 z³, termin sk³adania wniosków mija 21 VIII 2007 roku. Osoby ubiegaj¹ce siê o stypendium winny wykazaæ siê nie tylko ambicjami, ciekawymi planami
edukacyjnymi, osi¹gniêciami, ale te¿ zaanga¿owaniem spo³ecznym i wolontarystycznym.
Dodatkowo stypendyœci bêd¹ musieli przepracowaæ okreœlon¹ liczbê godzin w ramach projektów non-profit, realizowanych przez organizacje pozarz¹dowe, instytucje
koœcielne lub charytatywne. Organizatorzy zapraszaj¹ tak¿e firmy i instytucje, które
chcia³yby do³¹czyæ do grona fundatorów i powiêkszyæ pulê funduszu. Kontakt: 022
614-87-53, 0600-495-790. Szczegó³y, regulamin programu: www.avetki.alleluja.pl.

nie mniej wa¿ne od u³atwieñ dla inwestycji sportowych. Mam nadziejê, ¿e pos³ów nie powstrzymaj¹ potrzeby przysz³ych kampanii wyborczych. W Francji
zreszt¹ w tegorocznej kampanii zakazano u¿ywaæ billboardów. W kilku stanach USA w ogóle jest zakaz ustawiania
tablic reklamowych przy szosach.
Nie wyobra¿am sobie, ¿eby ten problem nie zosta³ rozwi¹zany do mistrzostw Europy w 2012 roku. Nie chodzi o to, ¿e kibice, którzy przyjad¹ do
Polski, prze¿yj¹ szok estetyczny. Najazd
kilkudziesiêciu tysiêcy m³odych, ¿¹dnych
wra¿eñ mê¿czyzn bêdzie siê rz¹dzi³ „zasad¹ zbitej szyby”: w mieœcie schludnym
potencjalni chuligani bêd¹ siê zachowywaæ spokojnie. W brzydkiej przestrzeni
zaklejonej ma³ymi i du¿ymi papierami
bêd¹ mieli poczucie, ¿e nikt tu nie przejmie siê jeszcze jedn¹ demolk¹.
Zaczynaj¹ siê wakacje. ¯yczê czytelnikom odpoczynku od nachalnoœci warszawskich reklam. Mo¿na go znaleŸæ
zarówno w górach czy w lesie, jak i zwiedzaj¹c dowoln¹ europejsk¹ metropoliê.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

W Radzie Warszawy zbli¿a siê letnia
przerwa w obradach. Platforma zdecydowa³a siê usun¹æ zausznika HGW, Lecha Jaworskiego z funkcji przewodnicz¹cego Rady. Mimo nacisków pos³a Schetyny, w klubie PO nast¹pi³ wyraŸny podzia³. To dobry znak dla Warszawy. Nie
wszyscy platformersi chc¹ popieraæ politykê Pani Prezydent i jej konszachty z
komun¹.
Koalicja zawi¹zana w Warszawie dla
poparcia Hanny Gronkiewicz – Waltz
zapisze siê w historii naszego samorz¹du jako najbardziej nieudolna ekipa. Minê³a po³owa roku bud¿etowego, widaæ
ju¿ jasno, ¿e realne wykonanie inwestycji wyniesie oko³o 30%. Tak fatalnej pracy Ratusza jeszcze Warszawiacy nie widzieli. Oczywiœcie najlepsze dla inwestycji by³y lata rz¹dów Lecha Kaczyñskiego, wbrew k³amstwom powtarzanym
przez media. Ale HGW zejdzie nawet
poni¿ej poziomu poprzednich rz¹dów
czerwono – liberalnej koalicji.
Na dodatek nie ma ¿adnej koordynacji poszczególnych inwestycji. HGW

krytykowa³a za to swoich poprzedników. Dziœ sama zafundowa³a nam korki na wszystkich arteriach miasta. Nie
potrafi i nie chce jednak przyznawaæ siê
do swoich b³êdów. Dziœ mo¿na ju¿
stwierdziæ, ze jedyne co wychodzi ludziom pokroju HGW i Kaznowskiego,
to brniêcie w zaparte.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl
Zapraszamy w najbli¿szy
pi¹tek (13 lipca) na pierwsz¹
potañcówkê z cyklu „Nie
masz cwaniaka nad Warszawiaka”, do praskiej restauracji „Pod Karpiem” (ul. Stalowa 37) w której graæ do tañca przedwojenne szlagiery
oraz melodie podwórkowe
bêdzie Kapela Praska. Zabawa odbywa siê w ramach
projektu „Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka”.
Zapraszamy w godz. 19-22.
WSTÊP WOLNY!

O psie i jego ogonie
Do tematu tego felietonu sk³oni³a mnie
nie tylko sytuacja w pó³nocnopraskiej radzie dzielnicy, ale tak¿e spostrze¿enia,
które wynoszê z ogl¹du tak zwanej du¿ej
polityki. W ró¿nych reklamach produktów,
a szczególnie korporacji, spotykamy siê
czêsto z zapewnieniami, ¿e du¿y mo¿e
wiêcej. Ta zasada, która - byæ mo¿e - obowi¹zuje w biznesie, absolutnie nie sprawdza siê w polityce. Tu obowi¹zuje raczej
zasada, ¿e bez ma³ego nie ma du¿ego.
Widaæ to dok³adnie w polskim parlamencie. Có¿ bowiem znaczy³by klub PiS bez
swoich przystawek LPR i Samoobrony.
Alians du¿ego z ma³ym daje komfort
przewagi, mo¿liwoœæ rz¹dzenia, ale tak¿e wpêdza du¿ego w uzale¿nienie i koniecznoœæ realizacji czasami niezbyt m¹drych pomys³ów koalicjantów. Gros odpowiedzialnoœci zawsze spada jednak na du¿ego, a ma³y zawsze mo¿e próbowaæ dokonaæ uniku. Przystawki sejmowe pojawiaj¹ siê zawsze tam, gdzie w tani sposób
mo¿na uzyskaæ poklask i uznanie potencjalnego elektoratu, forsuj¹c projekty, które z racjonalnym zarz¹dzaniem pañstwem
nie maj¹ nic wspólnego, tam zaœ, gdzie
przychodzi braæ odpowiedzialnoœæ za trudne decyzje i rozwi¹zywaæ trudne problemy - przystawek brak. Gdzie dziœ s¹ wicepremierzy Giertych i Lepper, gdy rz¹d
stan¹³ oko w oko z rozjuszonymi pielêgniarkami? Nie ma ich, nie wypowiadaj¹
siê publicznie. Jakoœ dziwnie zniknêli ze
sceny politycznej, pozostawiaj¹c na niej
osamotniony PiS. Przystawki zapewne
konsumuj¹ w zaciszu postanowienia odnowionej koalicji oraz upychaj¹ swoich ludzi po agencjach i przyznanych im kolej-
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nych urzêdach. Giertych czeka, jak po wakacjach ca³a szkolna m³odzie¿ bêdzie paradowa³a w mundurkach i prze¿yje swoje
dni chwa³y, gorsze nastroje mo¿e mieæ
Lepper, bowiem na jesieni skocz¹ do garde³ sadownicy, którym na przednówku wymarz³y sady i otrzymali obietnice pomocy, z których zapewne wiele nie wyjdzie.
Zale¿noœci, o których wspomnia³em w
du¿ej polityce, widaæ tak¿e w praskiej radzie. Có¿ znaczy³by 7-osobowy klub PiS
na Pradze bez 4 radnych PWS i jednego
niezale¿nego, daj¹cego im wiêkszoœæ?
Najlepiej na tym maria¿u na razie wychodzi ów radny niezale¿ny - J.K. Baranowski, piastuj¹cy funkcje wiceprzewodnicz¹cego rady, ubijaj¹cy „biznes” z radnym Szewczykiem, a na dodatek pracuj¹cy za du¿e pieni¹dze w Zarz¹dzie Gospodarowania Nieruchomoœciami - jednostce podleg³ej dzielnicy. Swoje równie¿
maj¹ radni PWS. Z ich 4-osobowego ugrupowania pochodzi przewodnicz¹cy rady
i przewodnicz¹cy wa¿nej komisji infrastruktury. Na ostatniej sesji ze wspó³czuciem patrzy³em na przewodnicz¹cy klubu radnych PiS Paw³a Lisieckiego, który
mia³ minê zbitego teriera po tym, jak publicznie na sesji rady aktywistka klubu
PWS Edyta Sosnowska kaza³a wyraziæ mu
zgodê na zdjêcie punktu porz¹dku obrad dotycz¹cego korekty bud¿etu dzielnicy. Punkt ten sami radni PiS zaproponowali do porz¹dku obrad, a komisja
bud¿etu, której to przewodniczy Pan Lisiecki pozytywnie go zaopiniowa³a. Pani
Edyto, gdzie takt wobec politycznych partnerów, gdzie kobieca finezja? Zwykle
sprawy sporne pomiêdzy partnerami za³atwia siê po cichu w kuluarach, tak, aby
opozycja i przeciwnicy polityczni, a tak¿e media nic o tym nie wiedzia³y. Tu radni PWS œwiadomi swojego znaczenia pokazali PiS-owi bez pardonu, kto jest w
tym zwi¹zku decydentem, a ¿e zrobili to
publicznie, to te¿ zapewne nie by³o dzie³em przypadku. Byæ mo¿e, wœród radnych
PiS zaczê³y siê pojawiaæ pomys³y dotycz¹ce pozytywnych rozwi¹zañ na Pradze
i uporz¹dkowania tego ca³ego ba³aganu.
Takie myœlenie nie mo¿e na pewno podobaæ siê radnym PWS, bowiem ka¿de
racjonalne rozwi¹zanie eliminuje to ugrupowanie z gry politycznej. W interesie

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

PWS le¿y dalsza eskalacja konfliktu, dalsze zaostrzanie sytuacji i dalsze podzia³y
w radzie. Szczególny interes ma w tym
radna Sosnowska, w czym dzielnie asystuj¹ jej radni PWS, aby nie dopuœciæ do
wyjaœnienia spraw do dziœ nie zrealizowanych inwestycji, przy których decyzje
podejmowa³ jej m¹¿ - by³y burmistrz na
Pradze - Robert. A tak na marginesie: z
PWS, który w kampanii wyborczej reklamowa³ siê jako apartyjny i szed³ do wyborów z has³em „Stop wariatom politycznym” wybrano do rady ca³kiem ciekawy
zbiór dzia³aczy politycznych. Wspomniana ju¿ wczeœniej Pani Edyta by³a do roku
2006 cz³onkiem PiS i radn¹ tego ugrupowania na Targówku. Radny Szewczyk
w latach 1994-98 reprezentowa³ w pó³nocnopraskiej radzie Uniê Wolnoœci, w
latach 1998-2002 w powiecie warszawskim AWS, a tak¿e o ile mnie pamiêæ nie
zawodzi, ma w swoim politycznym ¿yciorysie epizod z BBWR. Radny Wachowicz
to tak¿e prawdziwy kameleon: w latach
1998 –2002 radny Pragi i Gminy Centrum z ramienia AWS, do rady dzielnicy
w latach 2002- 2006 wszed³ z ramienia
Wspólnoty Samorz¹dowej. W trakcie poprzedniej kadencji trzykrotnie zmienia³
przynale¿noœæ klubow¹, by w koñcu trafiæ do klubu PiS, za co nagrodzony zosta³
funkcj¹ przewodnicz¹cego rady. Reelekcjê uzyska³ z ramienia Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej. Jedynie dla m³odego
radnego Nowakowskiego jest to pierwsza przygoda z samorz¹dem i polityk¹.
Dziœ ten czteroosobowy klub, jak przys³owiowy ogon, krêci swoim PieSi-em.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci
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OG£OSZENIE
Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
zgodnie z § 4, 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta
m.st. Warszawy z dn. 20.01.2005r. w sprawie okreœlenia
trybu i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub
dzier¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
oraz zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 9 sierpnia 2007 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
i na dzieñ 10 sierpnia 2007 r.
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
(okres najmu do 10 lat)
NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
I GARA¯Y ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do przetargu,
konkursu wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych:
Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11-go Listopada 13/1 i
w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i
Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na
lokalach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce przetargu i konkursu ofert mo¿na uzyskaæ tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022
59-00-159 lub u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 022

676 20 17
022 676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Dzikie i nieznane
Atrakcyjn¹ ofertê „Lata w Mieœcie” przygotowa³a w tym roku dla dzieci i m³odzie¿y Fundacja AVE. W lipcu i sierpniu realizowany bêdzie program „Nasze dzikie
nieznane Mazowsze”, w ramach którego odbêdzie siê szeœæ edukacyjnych 1,2 i 3dniowe sp³ywów kajakowych po mniej znanych rzekach naszego regionu.
- Wiele z nich, choæ p³ynie na terenie nizinnym, nie wcale nie nudzi – zapewnia
Agnieszka Nizio, koordynuj¹ca przedsiêwziêcie. – S¹ bardzo zró¿nicowane widokowo, pe³ne ró¿nych niespodzianek - jazów, zwalonych drzew, pozosta³oœci m³ynów czy
kamienistych bystrzy, których pokonanie zawsze dostarcza nie lada emocji.
- Oczywiœcie pod warunkiem, ¿e w imprezie uczestnicz¹ ratownicy WOPR i uprawnieni przewodnicy, tak jak to jest w naszym przypadku – uzupe³nia Bart³omiej
W³odkowski, prezes Fundacji AVE.
Ka¿da wyprawa wzbogacona jest o elementy krajoznawcze - uczestnicy poznaj¹
historiê i zabytki odwiedzanych miejsc. Wyprawy nie s¹ tak¿e kosztowne, poniewa¿
projekt wspiera m.st. Warszawa oraz Woj. Mazowieckie. W ramach projektu 1 VIII
mo¿na tak¿e wzi¹æ udzia³ w sp³ywie warszawsk¹ Wis³¹ dla uczczenia 63. rocznicy Powstania Warszawskiego. W godzinie W na wysokoœci Starówki odbêdzie siê parada
kajaków, a wczeœniej spotkanie z uczestnikami wydarzeñ sierpnia 1944 roku. Zg³oszenia i informacje szczegó³owe: 0-600 495 790, 0-608178447, www.avetki.alleluja.pl

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

dokoñczenie ze str. 1

z³a – to fantastyczny œwiat, fascynuj¹cy wielu malarzy. Do
raju wprowadza Dantego jego
ukochana,
Beatrycze.
Wznosz¹ siê razem ku kolejnym sferom Nieba. Wêdrówka
poety jest alegori¹ ¿ycia.
Przedstawia d¹¿enie cz³owieka ku Bogu, ukazuj¹c wznoszenie siê z upadku i grzechu
przez pokutê do zbawienia.
„Boska komedia” to podsumowanie myœli œredniowiecza, ale
równie¿ dzie³o ponadczasowe,
o niezwyk³ej sile emocjonalnej.
Niezwyk³e s¹ te¿ ilustracje
Salvadora Dali. Ju¿ sama technika ich wykonania zadziwia.
Warsztatowo ilustracje te polegaj¹ na „przeniesieniu” akwareli w technikê drzeworytu. Kiedy patrzymy na bogactwo kolorów, wykonanie takich drzeworytów wydaje siê po prostu
niemo¿liwe. Aby uzyskaæ tak
bogate niuanse barw, artysta
musia³ wykonaæ wiele skomplikowanych czynnoœci. Ka¿dy
kolor oznacza³ osobny proces
druku, a co za tym idzie –
osobn¹ drewnian¹ matrycê. Do

wykonania jednego drzeworytu potrzeba by³o 30-40 matryc.
Do zilustrowania ca³ego nak³adu 150 egzemplarzy trzeba
by³o stworzyæ 3500 matryc.
To wyliczenie pozwala nam
zdaæ sobie sprawê z ogromu
pracy, jaki Dali musia³ w³o¿yæ
w stworzenie tego cyklu. Do
wykonania drewnianych klocków artysta u¿y³ bukszpanu,
poniewa¿ oleista struktura
tego drewna, a przede wszystkim jego twardoœæ, okaza³y siê
najodpowiedniejszym materia³em do oddania zró¿nicowanego charakteru akwareli. Dali
zaprosi³ do wspó³pracy dwóch
najlepszych drzeworytników
œwiata – Raymonda Jacqueta
i Jeana Taricco.
Powsta³o dzie³o niezwyk³e.
Ilustracje podzielone s¹, jak i
ca³a „Boska Komedia”, na trzy
czêœci: Piek³o, Czyœciec i Raj.
Przera¿aj¹ce wizje Piek³a zaskakuj¹ niesamowitymi pomys³ami, np. ilustracja do pieœni
27, zatytu³owana „Logiczny
diabe³” przedstawia postaæ po¿eraj¹c¹ cz³owieka. „Pojawienie siê Disa, króla piekie³” urze-

Sto³eczny Ratusz przygotowa³ plan dy¿urów
ortopedyczno-urazowych na terenie Warszawy
Grafik przygotowany przez Biuro Polityki Zdrowotnej ma
usystematyzowaæ pracê placówek medycznych udzielaj¹cych
œwiadczenia z zakresu ortopedyczno-urazowego i by³ uzgadniany z przedstawicielami w³aœciwych oddzia³ów. Grafik bêdzie obowi¹zywa³ od 1 lipca przez trzy miesi¹ce.
poniedzia³ki - Szpital Chirurgii Urazowej ul. Barska 16/20
wtorki - Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza 8
œrody - Klinka Ortopedii ul. Lindleya 4
czwartki - jednoczeœnie wszystkie ortopedyczne oddzia³y miejskie
pi¹tki - Szpital Czerniakowski ul. Stêpiñska 19/25
soboty - Szpital Œródmiejski „Solec” ul. Solec 93
niedziele - Szpital Praski Al. Solidarnoœci 67, Szpital Bielañski
ul. Ceg³owska 80
Je¿eli wyst¹pi¹ utrudnienia w dostêpie do œwiadczeñ, do
grafiku zostan¹ wprowadzone zmiany. Biuro Polityki Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy na bie¿¹co monitoruje dostêpnoœæ
œwiadczeñ medycznych w stolicy.
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redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:

Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949
oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Pancera 14/0
tel. 022 670-33-33
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280
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gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30
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Od dnia 1 lipca do dnia 2 wrzeœnia uruchomiona zostaje
tramwajowa linia turystyczna T o charakterze linii zwyk³ej, kursuj¹ca wy³¹cznie w soboty, niedziele oraz dodatkowo w dn.
15 sierpnia. Obowi¹zuje nastêpuj¹cy przebieg trasy linii T:
Obs³uga linii taborem zabytRATUSZOWA-ZOO – Ratuszowa – Targowa – al. Solidar- kowym, op³ata za przejazd wenoœci – most Œl¹sko-D¹browski d³ug obowi¹zuj¹cej taryfy
– al. Solidarnoœci – pl. Banko- ZTM. Wa¿noœæ zachowuj¹
wy – Marsza³kowska – pl. Kon- wszystkie bilety z wyj¹tkiem
stytucji – Marsza³kowska – pl. abonamentowych.
Zbawiciela – Nowowiejska –
UWAGA: W tramwajach linii T
Krzywickiego – Filtrowa – PL. istnieæ bêdzie mo¿liwoœæ skasoNARUTOWICZA
wania wy³¹cznie biletów jednoPL. NARUTOWICZA – Gró- razowych (w kasownikach tradyjecka – pl. Zawiszy – Towaro- cyjnych – tzw. „dziurkaczach”).
wa – rondo Daszyñskiego – Podró¿ na podstawie wa¿nego
Towarowa – Okopowa – al. So- biletu okresowego mo¿liwa bêlidarnoœci – most Œl¹sko-D¹- dzie po wczeœniejszym jego skabrowski – al. Solidarnoœci – sowaniu (aktywowaniu karty) w
Ratuszowa – Jagielloñska – innym pojeŸdzie komunikacji
RATUSZOWA-ZOO
miejskiej lub w bramce metra.
Klub Wolontariatu pilnie poszukuje osób z doœwiadczeniem,
które pomog³yby w opiece nad dzieckiem z uszkodzonym
pniem mózgu i nad osob¹ z chorob¹ Alzheimera na Bródnie i
w Markach. Pomoc by³aby potrzebna ok. 3 razy w tygodniu po
2-3 godziny. Mo¿liwoœæ uzgodnienia zakresu pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o telefon pod nr 0-693-495-694

618-88-84
www.fonem.waw.pl
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Dali i „Boska komedia”
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Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
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4 wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
4 skonsultujemy z laryngologiem
4 dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Rion
zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne

ul. D¹browszczaków 5A

ka piêknymi barwami, szczególnie purpur¹ ognia. Ilustracja do pieœni 20, „Czarownicy
i wró¿bici” straszy kosmat¹
twarz¹ ze szczurzym ogonem.
Ilustracje do czêœci Czyœciec
s¹ nie mniej niepokoj¹ce. „Upad³y
anio³”, akwarela odnosz¹ca siê do pieœni 1 Czyœæca
przedstawia postaæ
anio³a z zielonymi
skrzyd³ami. Z jego
mocno pokiereszowanego cia³a otwieraj¹ siê szuflady.
Twarzy nie widzimy,
bo anio³, schylony i
chyba zmêczony,
zagl¹da do tych
szuflad tak, jakby
chcia³ zajrzeæ do
swojego wnêtrza.
Zupe³nie inny
jest anio³ z Raju, z
pieœni 2 – spokojny,
klêcz¹cy, niebieski.
Nie musi siê nad
sob¹ zastanawiaæ,
nie musi siê niczego baæ. Jasny i spokojny jest te¿
portret Beatrycze z pieœni 8 pt.
„Beatrycze w swej najwiêkszej
piêknoœci”. W czêœci Raj widzimy obrazy sk³adaj¹ce siê z
ogromnej iloœci drobnych elementów, w szerokiej gamie kolorów. Mam na myœli np. ilustracjê do pieœni 11 pt. „Pokój niebiañski a ziemski niepokój”. Jest
tam kilka odcieni niebieskoœci i
szaroœci. Trudno sobie wyobraziæ, jak mo¿na to by³o wyci¹æ w
drewnie. Podobnie ilustracja do
pieœni 12, „Wyjœcie œwietlanych
postaci” przedstawia twarz,
sk³adaj¹c¹ siê z kolorowych kawa³eczków. Piêknymi kolorami
odznacza siê te¿ ilustracja do
pieœni 24 „Radoœæ zbawionych”.
Ilustracje Salvadora Dali do
„Boskiej Komedii”, pe³ne jemu
tylko w³aœciwych symboli,
oceniane s¹ czêsto jako najwiêksze osi¹gniêcie ilustratorskie artysty. Prezentowane na

wystawie w Galerii Konferencyjnej pochodz¹ z egzemplarza ekskluzywnej edycji wydawnictwa Les Heures Claires z 1960 roku. Na Pragê zawita³y ze zbiorów kolekcjonera Jakuba Lepa dziêki pani
naczelnik Wydzia³u Kultury
Urzêdu Praga-Pó³noc, Ewie
Sobierajskiej.

Wystawa drzeworytów Salvadora Dali pt. „Boska Komedia” w Galerii Konferencyjnej w
Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc, przy ul. K³opotowskiego
15 czynna bêdzie do 21 sierpnia 2007 r., w poniedzia³ki, w
godz. 10-18, oraz od wtorku do
pi¹tku, w godz. 8-16.
Joanna Kiwilszo

Lipcowy kalejdoskop
11 lipca 1987 r. liczba ludnoœci na œwiecie przekroczy³a 5
miliardów. W zesz³ym roku by³o nas ju¿ 6,5 mld. A Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, ¿e w 2050 r. na Ziemi mieszkaæ bêdzie ok. dziesiêciu miliardów ludzi. Co za tym
idzie, nasza planeta stanie siê przeludniona, zacznie brakowaæ jedzenia, miejsca do ¿ycia i mo¿e siê spe³niæ wiêkszoœæ
czarnych wizji pisarzy science-fiction. Aby zwróciæ uwagê na
ten fakt, 11 lipca obwo³ano Œwiatowym Dniem Ludnoœci.
Psychologowie twierdz¹, ¿e jednym z najwiêkszych uzale¿nieñ XXI wieku bêdzie… telefon komórkowy. St¹d pomys³, na
razie nieformalnego, œwiêta obchodzonego 15 lipca. „Dzieñ
bez komórki” wymyœlili internauci. Oni te¿ sugeruj¹, ¿eby wy³¹czyæ wtedy swój telefon na ca³¹ dobê. W jakim celu? Aby
przekonaæ siê, czy nie popadamy w³aœnie w uzale¿nienie od
zasiêgu. Czy zwyczaj przyjmie siê w naszym kraju, gdzie –
statystycznie rzecz bior¹c – niemal ka¿dy ma komórkê (30 mln
telefonów komórkowych na 38,1 mln ludnoœci)?
Nastêpny czwartek, 19 lipca, poœwiêcony jest Czerwonemu
Kapturkowi. „Kapturek” by³ pocz¹tkowo francusk¹ bajk¹ ludow¹.
Po raz pierwszy zapisa³ j¹ w XVII weku Charles Perrault. Jego
opowieœæ, niestety, smutno siê koñczy. Dopiero bracia Grimm w
opublikowanych dwa stulecia póŸniej baœniach dopisali „happy
end” w postaci dziarskiego gajowego, który ratuje babciê i wnuczkê z brzucha wilka. Czerwony Kapturek do dziœ jest szalenie
popularn¹ histori¹, ci¹gle wznawian¹ i przerabian¹ w wielu krajach, na jej podstawie powsta³a nawet opera.
Ludmi³a Milc

