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zdjêcia techniczne, reprodukcje

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

Znów kryzys
Parê dni temu obieg³a Warszawê wieœæ, ¿e Andrzej Koronkiewicz, dyrektor Szpitala
Praskiego, poda³ siê do dymisji. Spekulacji by³o co nie miara. Byli tacy, co mówili, ¿e go
do tego zmuszono, byli tacy,
którzy zapewniali, ¿e po prostu mia³ doœæ. Prawda – jak
wszystko na to wskazuje, le¿y
poœrodku.
Przypomnijmy. Andrzej Koronkiewicz, lekarz o kilku specjalizacjach, pó³tora roku temu przyj¹³ propozycjê kierowania szpitalem po triumfalnym i bezkarnym odejœciu na emeryturê eksdyrektor Barbary Dzier¿anowskiej. O jej wczeœniejszych dzia-

³aniach pisaliœmy w kilku artyku³ach pod wspólnym tytu³em „Po
mnie choæby potop”. Osoby, które chcia³yby siê z nim zapoznaæ,
odsy³am do archiwum na naszej
stronie internetowej.
Dzier¿anowska konsekwentnie zad³u¿a³a szpital. Przyk³adów mo¿na przytoczyæ wiele, ale
jednym z takich dzia³añ by³o zlikwidowanie w³asnego laboratorium i w ramach modnego obecnie outsourcingu przekazanie
wykonywania wszystkich (nawet
podstawowych) badañ prywatnej firmie z ul. Dzikiej. Nie tylko
poci¹gnê³o to za sob¹ astronomiczne koszty (outsourcing jest

- catering

Rada i Zarz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka m. st. Warszawy
oraz Akcja Katolicka przy Parafii
Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny
ul. Klasyków 21

Sylwester
2004/2005

maj¹ zaszczyt zaprosiæ
na uroczystoœci zwi¹zane ze

Pokaz fajerwerków
Do koñca listopada 3% rabatu
Gwarancja dobrej zabawy

ŒWIÊTEM NIEPODLEG£OŒCI

- obiady firmowe najtaniej w Warszawie-dowóz gratis

które odbêd¹ siê

Warszawa ul. Wybrze¿e Helskie 1/5
tel. 818 99 29, www.bellisima.com.pl

STOMATOLOGIA „ MEDICUS”

♦Leczenie ca³ych rodzin RTG
♦Ortodoncja-aparaty ruchome
♦Mosty tradycyjne i bez
szlifowania s¹siednich zêbów
♦Protezy: akrylowe,
elastyczne, szkieletowe,
na zatrzaski
♦Bezp³atne konsultacje
Z¹bkowska 44, 670-46-31
(teren przychodni Medica)
Kobielska 62, 870-55-00

Poznaj swojego
dzielnicowego
Bia³o³êka - cz. 2
Targówek - cz. 1

dokoñczenie na str. 3

11 listopada

Œwiêto
Niepodleg³oœci
Zbli¿aj¹cy siê 11 dzieñ listopada nosi nazwê Œwiêta Niepodleg³oœci. W tym roku œwiêtujemy 86 rocznicê odbudowania Rzeczpospolitej. Jednak
gdy bli¿ej przyjrzymy siê tamtym dniom oka¿e siê, ¿e w tym
dniu Polska by³a ju¿ od kilku
tygodni samodzielnym i suwerennym pañstwem.
Gdy w 1914 roku wybuch³a
Pierwsza Wojna Œwiatowa nasze
ziemie by³y podzielone pomiêdzy
cztery pañstwa: Austro - Wêgry,
Niemcy oraz Rosjê. Znalaz³y siê
one w przeciwnych obozach i
by³o to dla Polaków bardzo
szczêœliwe zrz¹dzenie losu. Liczono na to, ¿e jeœli wygra Rosja, zagarnie resztê naszych
ziem i stworzy z nich pañstewko
pod w³adz¹ cara. Jeœli wygraliby
Austriacy powsta³aby najprawdopodobniej potrójna monarchia
Austro - Wêgiersko - Polska, z
cesarzem Franciszkiem Józefem

na terenach leœnych przy Klubie „Dziki Zak¹tek”
ul. Chlubna 1a
- 11.15 Uroczyste otwarcie VII Biegu Niepodleg³oœci
- 11.30-13.30 Bieg w poszczególnych kategoriach
- 14.00 Uroczyste zakoñczenie i rozdanie nagród
Koœció³ pw. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny
ul. Klasyków 21
- 18.00 Msza Œw. w intencji Ojczyzny
- 18.45 Koncert z udzia³em Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
- 19.30 Apel Poleg³ych z udzia³em Kompanii
Reprezentacyjnej WP oraz sk³adanie wieñców.

DEMETER E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98
www.demeter.medserwis.pl

e-mail: lecznica_demeter@op.pl

 STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres - równie¿
IMPLANTY. Oferujemy karty gwarancyjne i karty
sta³ego pacjenta
 PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
• ginekologiczna • urologiczna
• dermatologiczna • przeciwpadaczkowa
 ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA LISTOPADOWA
Nowoczesne wybielanie zêbów - cena promocyjna!
Przegl¹dy stomatologiczne - bezp³atne
Konsultacje urologiczne - bezp³atne - czytaj str.

2

dokoñczenie na str. 2

PANELE

Przerwa
SK£AD FABRYCZNY po przerwie
ŒCIENNE

POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

Obrady XXV sesji Rady Dzielnicy Targówek 29 paŸdziernika
zakoñczy³y siê wnioskiem 6 radnych o przerwê – do 3 listopada. Tego dnia, dla odmiany, obrady zaczê³y siê od przerwy. Po
pó³godzinnej realizacji porz¹dku
dziennego zg³oszony zosta³ wniosek 5 radnych o przerwê do 17
listopada. W g³osowaniu popar³o
go 5 radnych, 11 by³o przeciw, 8
wstrzyma³o siê od g³osu. Obrady
kontynuowano przez kilkanaœcie
minut, po czym przewodnicz¹cy
Maciej Œwiderski og³osi³ zamkniêcie sesji.
Pomys³odawc¹ dwóch z piêciu
projektów uchwa³ tej sesji by³ Madokoñczenie na str. 2

Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

11 listopada
ul. Kondratowicza, róg Nowo-Wincentego
Biegi odbêd¹ siê w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci ze szkó³ podstawowych, start o godz. 10:00, dystans 1,1 km
- uczniowie i uczennice gimnazjum, start o godz. 10:30, dystans ok. 2 km
- m³odzie¿ szkó³ œrednich i doroœli, start o godz. 11:15, dystans ok. 5 km

zaprasza na

spektakl muzyczno-poetycki „Legionowa legenda”
wyst¹pi¹: Jerzy Cieœlawski (œpiew), Miros³aw Guzowski (recytacja),
Jerzy Tylman (akompaniament)
oraz otwarcie wystawy pt. Drogi do Niepodleg³oœci.
Uroczystoœæ odbêdzie siê 10 listopada o godz. 12
w sali konferencyjnej Ratusza Targówek przy ul. L. Kondratowicza 20.
Wystawa bêdzie czynna do 26 listopada.

Zapisy w dniu zawodów do g. 9.30 oraz pod tel. 33 89 333

Mszê Œw. w intencji Ojczyzny,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

która zostanie odprawiona 11 listopada o godz. 8.30
w koœciele p.w. Matki Boskiej Ró¿añcowej, ul. Wysockiego 8.
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Przerwa po przerwie
dokoñczenie ze str. 1

ciej Œwiderski. Jeden z projektów,
dotycz¹cy budowy œcie¿ek rowerowych, zosta³ wykreœlony z porz¹dku dziennego jako nieprzygotowany. Nad drugim – w sprawie
rekonstrukcji grodziska i osady
podgrodowej na starym Bródnie
– dyskusja by³a bardzo o¿ywiona, zarówno przed sesj¹, jak w
czasie obrad.
Projekt uchwa³y w zaproponowanym kszta³cie by³ nie do zaakceptowania dla zarz¹du dzielnicy.
Burmistrz Romuald Gronkiewicz
zapewnia³ na sesji, ¿e nie chodzi
o utr¹cenie ca³ej inicjatywy, zmienianie pomys³u poprzedników,
lecz wniesienie niezbêdnych poprawek dla uzyskania funduszy z
Unii Europejskiej, bo tylko dziêki
nim rekonstrukcja grodziska bêdzie realna. Warunkiem uzyskania ok. 1,5 mln euro (75% kosztów) jest m.in. opracowanie dok³adnego projektu za³o¿eñ oraz
projektu technicznego i wykonawczego ca³ego przedsiêwziêcia, a
tak¿e spe³nienie kilku warunków.
Termin z³o¿enia aplikacji up³ywa
21 marca 2005 roku. Dzielnica
pozyska³a jako partnera Pañstwowe Muzeum Archeologiczne.
Burmistrz i radni zgodni byli co
do tego, ¿e podstawow¹ spraw¹
jest uregulowanie stanu prawnego gruntu, na którym le¿y grodzisko i mog³aby byæ posadowiona
jego rekonstrukcja. O prawie w³asnoœci lub dzier¿awy gruntu przez
dzielnicê (miasto) musi rozstrzygn¹æ s¹d.
W kilku sprawach opinie by³y
sprzeczne, np. Krzysztof Zalewski wyrazi³ obawê, ¿e rekonstrukcja grodziska grozi zniszczeniem
zabytku; zdaniem Witolda Harasima nie pozwol¹ na to uwarunkowania formalno-prawne. Alicja
¯ebrowska domaga³a siê ujawnienia daty i treœci pisma zarz¹du do Muzeum Archeologicznego. Pismo to by³o powodem ostrego spiêcia i zarzutów Andrzeja
Kobla: “po raz kolejny zarz¹d
mówi nieprawdê”.
Dziêki propozycjom poprawek
Zbigniewa Poczesnego i Jana
Mamaja uchwa³a przybra³a formê, w której popar³o j¹ 23 radnych, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
W uchwale nr 77 rada dzielnicy zwraca siê do Rady Warszawy oraz prezydenta miasta z inicjatyw¹ kontynuacji, rozpoczêtych w poprzednich latach przez
gminê Targówek, dzia³añ zwi¹zanych z odbudow¹ grodziska i osady podgrodowej, poprzez budowê systemu ekspozycyjnego, dostosowanego do ruchu turystycznego oraz wpisanie tej inwestycji
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Fundusze na ten cel
powinny byæ pozyskiwane ze
œrodków m.in. Unii Europejskiej,
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz miasta sto³ecznego Warszawa lub innych inwestorów strategicznych, a nie z bud¿etu dzielnicy Targówek. Dla przedstawiania raz na kwarta³ radzie
Targówka informacji na temat re-

ORGANIZUJEMY PRZYJÊCIA
wesela - komunie - chrzciny
imieniny - jubileusze - catering
spotkania integracyjne i inne
Dysponujemy lokalem do 50 osób

ZAPEWNIAMY: mi³¹ obs³ugê,
dobr¹ kuchniê, niskie ceny
PRZYJMUJEMY zamówienia na
dania wigilijno-œwi¹teczne

tel. 678-96-24, 877-16-68
0692-600-178

www.centrumzacisze2j.prv.pl

alizacji i przygotowania koncepcji tej inwestycji desygnowano
zespó³: Maciej Œwiderski – przewodnicz¹cy, Alicja ¯ebrowska,
Krzysztof Zalewski, Witold Harasim, Jan Mamaj. Zarz¹d dzielnicy zobowi¹zano do udzielania
pomocy w realizacji uchwa³y, w
szczególnoœci: udostêpniania dokumentacji oraz przekazywania
relacji z prowadzonych rozmów i
dzia³añ zwi¹zanych z przedmiotem uchwa³y.
Po informacji o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwa³y
przez komisjê oœwiaty i wychowania – jednomyœlnie przyjêta zosta³a uchwa³a,w której rada zwraca
siê do organów miasta z wnioskiem o likwidacjê Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportowego nr 8
przy ul. Balkonowej 2/4 z dniem
31 sierpnia 2005. Uzasadnieniem
uchwa³y jest rozpoczêcie w 2005
roku inwestycji “Budowa p³ywalni
krytej i modernizacja SP nr 42
oraz rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci przy ul.
Balkonowej2/4”, a tak¿e opinia
techniczna, która dopuszcza eksploatacjê niecki basenowej do 30
czerwca 2005.
Pozosta³e uchwa³y dotyczy³y
zaopiniowania wniosków na zawarcie przez Miasto Sto³eczne
Warszawa Dzielnica Targówek
umów na okres przekraczaj¹cy
bie¿¹cy rok bud¿etowy. W pierwszej – przedmiotem umów by³a
dostawa energii elektrycznej,
energii cieplnej, wody i odprowadzanie œcieków (zawierane na
czas nieokreœlony) oraz na œwiadczenie us³ug telefonicznych i
pocztowych (proponowany okres
– 3 lata). Po przeg³osowaniu poprawki z “3” na “2 lata” radni przyjêli uchwa³ê jednomyœlnie. Podobnie by³o w przypadku uchwa³y, w której przedmiotem umówzawieranych na 2, a nie 3 lata
(tryb przetargowy) maj¹ byæ: bie¿¹ce utrzymanie porz¹dku i czystoœci na terenach publicznych,
bie¿¹ca pielêgnacja zieleni w parkach, na skwerach i zieleñcach,
konserwacja akwenów i urz¹dzeñ
wodnych, bie¿¹ce otrzymanie i remonty nawierzchni, utrzymanie
czystoœci i porz¹dku w pasach
drogowych dróg gminnych.
W ramach interpelacji i wniosków Zbigniew Poczesny poprosi³ o dokumenty dotycz¹ce stadionu przy ul. Blokowej, Alicja ¯ebrowska wyrazi³a zaniepokojenie,
czy dzielnica zd¹¿y poczyniæ zakupy, zgodnie ze zmian¹ za³¹cznika dzielnicowego na rok 2004.
Jako ostatni zabra³ g³os Andrzej
Kobel, który od przypomnienia
swych pytañ o wyniki kontroli wewnêtrznej przeszed³ do ocen
(“jest pan z³ym burmistrzem”, “nic
pan nie zrobi³”, “po raz kolejny
mija siê pan z prawd¹”), a zakoñczy³ wnioskiem o przerwê w obradach do 3 listopada.
W tym terminie obrady zaczê³y siê od przerwy nieco d³u¿szej
ni¿ zapowiedziana, po której g³osowano reasumpcjê ostatniej
uchwa³y z 29 paŸdziernika. Przeg³osowano wersjê, w której rada
dzielnicy negatywnie opiniuje
zawieranie umów na okres 3 lat,
pozytywnie opiniuje zawieranie
umów na okres 2 lat.
Po odrzuceniu wniosku formalnego o kolejna przerwê w obradach, wrócono do interpelacji i
wniosków. Pierwszym, któremu
Maciej Œwiderski udzieli³ g³osu,
by³ “burmistrz, przepraszam, radny Kobel”. Dwakroæ tak tytu³owany mówca chcia³ wiedzieæ, co
burmistrz zrobi³ i co chce zrobiæ
w zakresie zaleceñ pokontrolnych; wnioski formalne, osobowe
maj¹ byæ przedstawione na na-

stêpnej sesji. Jana Mamaja interesowa³y losy dzia³ki sprzedanej
spó³ce, która mia³a budowaæ
aquapark oraz umowa dzier¿awna boiska na ul. Blokowej (“œmierdzi korupcj¹”).
Odpowiedzi na interpelacje
radni otrzymaj¹ na piœmie na nastêpnej sesji – obieca³ burmistrz
Romuald Gronkiewicz.

*
Czemu s³u¿y³y przerwy w obradach XXV sesji? Kuluarowe
szeptanki wskazywa³y na dogadywanie siê w sprawie odwo³ania
burmistrza. Na taki fina³ przyby³
zaproszony dziennikarz wielkonak³adowej gazety. Inni wtajemniczeni nie musieli siê fatygowaæ,
by nastêpnego dnia obwieœciæ:
„Na wczorajszej sesji radni Targówka mieli odwo³ywaæ burmistrza dzielnicy Romualda Gronkiewicza. Zarzucaj¹ mu niegospodarnoœæ czyni¹ winnym marazmu
w inwestycjach dzielnicy. W ostatniej chwili wycofali siê jednak ze
swojego pomys³u i nie z³o¿yli
wniosku o odwo³anie.” •ród³a informacji nie podano.
Nie pisaæ o tym, co by³o, ale
informowaæ o tym, czego nie by³o
- to dzie³o sztuki dziennikarskiej
w stylu zwanym czarnym PR. Z
grubsza polega on na tym, ¿e
podsy³a siê redakcji informacje,
maj¹ce oczerniæ, zdyskredytowaæ
konkurencyjn¹ firmê lub osobê.
K.

BEZP£ATNIE!
BEZ SKIEROWANIA!
CHOROBY
PROSTATY
TRZEBA LECZYÆ!
ZABURZENIA
WZWODU
MO¯NA LECZYÆ!
Zapraszamy
wszystkich
mê¿czyzn, którzy
chc¹ zbadaæ
prostatê i inne
mêskie schorzenia
np. zaburzenia
wzwodu (erekcji),
potencji,
na wizytê u:
urologa,
przyjdŸ i koniecznie
siê zbadaj!
20 listopada
(sobota)
w godz 9-13
Lecznica DEMETER
ul.Bia³ostocka7
zapisy na telefon:
6198194
lub 6196898
Liczba pacjentów
ograniczona

PRASKA AUTO SZKO£A
„PAS”
kategorie A1,A,B,C,E

ul. Jagielloñska 38
tel. 818-89-68
kom 0602-616-877
uczniowie - zni¿ki

MI£A, FACHOWA OBS£UGA
www.pas.prawojazdy.com.pl
www.pas.qp.pl

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.
ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)
porady prawne  opiniowanie umów

 sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych
♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne
♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe
♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl
Zapraszamy w godz. 9 00-1700

Œwiêto Niepodleg³oœci
dokoñczenie ze str. 1

jako królem Polski. Niemcy zdawali siê niezainteresowani naszymi ziemiami, jednak przebieg
wojny zadecydowa³, ¿e to oni stali siê tymi, którzy zadecydowali o
losach naszego kraju.
Rosjanie i Austriacy wyniszczyli siê w pierwszych latach
wojny i zarówno jedni jak i drudzy nie mieli ani si³, ani autorytetu, aby Polacy mogliby byæ im
pos³uszni. W tej sytuacji zwyciêscy Niemcy (którzy w sierpniu
1915 roku zajêli Warszawê) podjêli decyzjê o odbudowie Polski.
5 listopada 1916 roku wydano
akt oznajmiaj¹cy powstanie Królestwa Polskiego. Ten dzieñ powinniœmy œwiêtowaæ jako dzieñ
odzyskania niepodleg³oœci. Po
pierwsze dlatego, ¿e od tego
momentu sprawa polska wraca³a na salony wielkiej polityki i zarówno Niemcy, jak i ich przeciwnicy (Francja, Wielka Brytania i
os³abiona Rosja) musia³y Polakom podarowaæ pañstwo. Po drugie, od tego momentu zaczê³o siê
powstawanie polskich instytucji
pañstwowych - rz¹du, administracji, policji, a przede wszystkim wojska. Otworzono zakazane przez Rosjan polskie szko³y,
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Uniwersytet Warszawski, zaczê³y dzia³aæ
polskie szko³y oficerskie.
W 1918 roku Wielka Wojna
zmierza³a ku koñcowi. Jesieni¹
wszyscy byli pewni, ¿e Niemcy i
ich sojusznicy przegrali wojnê. 12
paŸdziernika rz¹d Królestwa Polskiego nazwany Rad¹ Regencyjn¹ zaaresztowa³ genera³a Beselera - wojskowego gubernatora
Warszawy, a nastêpnie przez radio og³osi³a zerwanie wszelkich
zwi¹zków z Cesarstwem Niemieckim. Niemcy byli tak s³abi, ¿e
nie zareagowali. Zaczêto rozbudowywaæ Wojsko Polskie, przygotowywaæ siê do przejêcia w³adzy w ca³ej Polsce - Królestwo
Polskie obejmowa³o jedynie niewielk¹ czêœæ naszych ziem.
Tymczasem na innych tere-

AUTO-PARTNER
Specjalistyczny serwis
samochodów francuskich
i innych
- diagnostyka, geometria
- zawieszenie, hamulce
- uk³ady kierownicze
Peugeot, Renault, Citroen
Z¹bki ul. Klamrowa 2
tel.424-96-00,050978472

www.auto-partner.pl

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY
- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)
- gniazdka, przewody
- osprzêt kat. 5
- materia³y instalacyjne
- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL tel/fax 670-06-58
ul. Targowa 41 (wejœcie od ul. Kêpnej)

nach tak¿e organizowa³y siê polskie w³adze. 19 paŸdziernika powsta³a Rada Narodowa Ksiêstwa
Cieszyñskiego, które - z powodu
bogatych z³ó¿ ¿elaza i wêgla pragnêli nam ukraœæ Czesi. 28 paŸdziernika powiod³o siê antyaustriackie powstanie w Krakowie.
Jego sukces by³ tak wielki, ¿e
dziœ ma³o kto o nim wie: by³o
przeprowadzone tak sprawnie,
szybko i profesjonalnie, ¿e nie
zgin¹³ nie tylko ¿aden Polak, ale
nawet ¿aden Austriak! B³yskawicznie aresztowano cesarsk¹
administracjê i rozpoczêto tworzenie w³asnej - polskiej. Du¿o
bardziej skomplikowana by³a sytuacja w drugim wówczas - co do
wa¿noœci i wielkoœci miastem Polaków - we Lwowie. Noc¹ 31 paŸdziernika posterunki na ulicach
wystawili Ukraiñcy przebywaj¹cy
w tym mieœcie jako ¿o³nierze austriackiej armii. Jednak gdy tylko
miasto obudzi³o siê, przegna³o
(si³ami gimnazjalistów, kucharek
i nielicznych polskich ¿o³nierzy)
Ukraiñców z ca³kowicie im obcego miasta. Jednak Lwów pozosta³ oblê¿ony i nara¿ony na
ostrza³ broni³ siê jeszcze przez
pó³ roku. Tak¿e inne ziemie polskie by³y w niebezpieczeñstwie:
Wilno chcieli zagarn¹æ Litwini,
Wielkopolska i Pomorze nadal
by³o pod niemieckim panowaniem, a ze wschodu nadchodzi³o
niebezpieczeñstwo najwiêksze bolszewicy.
W tej krytycznej sytuacji przyjecha³ do Warszawy (wypuszczony przez Niemców z wiêzienia)
Józef Pi³sudski. Ten m¹¿ stanu
jeszcze przed wojn¹ przewidzia³,
jak potocz¹ siê jej losy. Najpierw
Niemcy pokonaj¹ Rosjê, a nastêpnie sami ulegn¹ ekonomicznej przewadze Francji i Wielkiej
Brytanii. Zgodnie z tymi przewidywaniami najpierw popar³ Austriaków i Niemców, organizuj¹c
ochotnicze Legiony Polskie, a
umiejêtnie prowadz¹c negocjacje
doprowadzi³ do wydania wspomnianego aktu 5 listopada 1916
roku. Nastêpnie - wiedz¹c, ¿e
Niemcy nie mog¹ nam zaoferowaæ nic wiêcej i nie chc¹c, aby
Polacy oddawali swe ¿ycie za
Kaizera, doprowadzi³ do tego, ¿e
Legiony zosta³y rozwi¹zane, a on
sam znalaz³ siê w niemieckiej
niewoli. W taki oto sposób sta³ siê
sojusznikiem Francuzów, którzy
musieli uznaæ w nim wroga Niemców i Austriaków.
11 listopada 1918 roku Rada
Regencyjna przekaza³a Józefowi Pi³sudskiemu w³adzê nad Polskimi Si³ami Zbrojnymi. Pocz¹tkowo nieliczne szybko powiêk-

sza³y swoje szeregi, gdy nap³ywali do nich byli legioniœci i cz³onkowie Polskiej Organizacji Wojskowej - konspiracji za³o¿onej
przez Pi³sudskiego, zanim Niemcy wtr¹cili go do wiêzienia. Wojsko Polskie mia³o jeden cel obroniæ niepodleg³oœæ Królestwa
Polskiego i odzyskaæ dla niego
zagro¿one polskie ziemie.
Józef Pi³sudski b³yskawicznie
zacz¹³ dzia³aæ. Przej¹³ w³adzê od
nielubianej Rady Regencyjnej,
podpisa³ uk³ad z armi¹ niemieck¹, zmuszaj¹c j¹ do opuszczenia
Polski, wreszcie nada³ nazwê
naszemu pañstwu - Rzeczpospolita Polska. To on tak¿e - o czym
siê czêsto zapomina - zadecydowa³ o naszych barwach narodowych i wygl¹dzie naszego herbu.
Wreszcie rozpocz¹³ scalanie rozproszonych ziem polskich w jeden organizm pañstwowy. Jedyn¹ wspóln¹ dla ca³ej Polski instytucj¹ by³o wojsko i to ono zadecydowa³o o narodzinach
Rzeczpospolitej.
I w³aœnie z tego powodu 11 listopada jest œwiêtem. Lecz czy
niepodleg³oœci? Byæ mo¿e bardziej trafn¹ nazw¹ by³oby „œwiêto jednoœci narodowej”, jednak
nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e
w³aœnie tego dnia ukszta³towa³a
siê Polska: Wojsko Polskie w ci¹gu nastêpnych trzech lat krwawych walk obroni³o ca³oœæ i niepodleg³oœæ naszego pañstwa.
Tymoteusz Paw³owski

wysoka jakoœæ - niska cena
Czy mo¿na to pogodziæ?
w sklepie OKAZJA

tak!

koñcówki serii, towary
z likwidowanych firm
i sklepów odzie¿owych
i przemys³owych, urzêdów
skarbowych i celnych
Y2XWT
DOSTAW

YGODNIU

Targowa 1
wejœcie od Zamoyskiego
pon.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 618-64-19



Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet



Okna PCV i AL Rehau 3, 4 i 5-komorowe



Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor



PROMOCJA
Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%
 raty  rabaty  sprzeda¿  monta¿
transport i obmiar gratis

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

MAR-MET

nowa gazeta praska

Znów kryzys
dokoñczenie ze str. 1

rzeczywiœcie metod¹ szeroko
stosowan¹ w innych krajach
Unii, ale... bogatych!), ale badania wykonywane by³y po prostu
Ÿle; ich wyniki by³y na tyle ma³o
wiarygodne, ¿e, jak powiedzia³
mi jeden z ordynatorów, pacjent
albo ju¿ nie powinien ¿yæ, albo
nie mia³ podstaw do pobytu w
szpitalu. Jednakowo¿ umowa
zosta³a tak sformu³owana, ¿e
trudno j¹ by³o rozwi¹zaæ.
W miejscu w³asnego laboratorium Dzier¿anowska wydzier¿awi³a innej prywatnej firmie pomieszczenia pod stacjê dializ. W
ten prosty sposób szpital straci³
regularne wp³aty ok. 300 tys. z³
miesiêcznie, które Narodowy
Fundusz p³aci³ za dializowanych
pacjentów... Znanym jej „zaniedbaniem” by³o niepobieranie
czynszu za budynek samodzielnego ZOZ okulistycznego: bagatela – ok. 2 mln z³ zaleg³oœci.
Ktoœ mo¿e mi zarzuciæ, ¿e to
historia. Ale jeœli sympatie i antypatie zacieraj¹ siê w czasie, to
tam, gdzie chodzi o pieni¹dze, i
to nie w³asne, sprawy maj¹ zawsze ci¹g dalszy. I tak siê sta³o
w tym przypadku.
Koronkiewicz przej¹³ szpital
zad³u¿ony do granic wytrzyma³oœci. O pieni¹dze dopominali siê
wszyscy. Pracownicy, którzy nie
otrzymali pieniêdzy ze s³ynnej
ju¿ ustawy 203, dostawcy leków
i œrodków opatrunkowych, SPEC
i inne firmy miejskie. Sytuacjê
szpitala potraktowa³ jako wyzwanie. Zacz¹³ od rozmów z ludŸmi,
co poprzednio dotyczy³o tylko
w¹skiej grupy wybrañców. Ka¿dy swój ruch konsultowa³ i powiadamia³ o nim.
Po paru miesi¹cach rozwi¹za³
umowê z owym prywatnym laboratorium, wydoby³ z Biura Polityki Zdrowotnej niebagateln¹
kwotê 5 mln z³ na odtworzenie
w³asnego laboratorium. Ca³y
czas przekonywa³ tych, którzy
decyduj¹ o losie szpitala tzw.
miejskiego, jakim jest Praski, ¿e
musi on istnieæ. Rzecz nie tylko
w 200-letniej jego historii, ale w
po³o¿eniu niezwykle strategicznym dla pacjentów, w doœwiadczeniu ludzi tu pracuj¹cych, którego nie wolno zaprzepaœciæ, w
wieloprofilowoœci szpitala i
wreszcie – w równym traktowaniu mieszkañców prawej i lewej
strony Wis³y.
Wydawa³o siê, ¿e zacz¹³ osi¹gaæ sukces. Powsta³a d³ugo
oczekiwana centralna tlenownia,
zak³ad unieszkodliwiania odpadów szpitalnych, zaczê³y nabieraæ kszta³tów plany remontów i
rozbudowy. Uda³o siê kupiæ
czêœæ nowej aparatury. Prezydent Kaczyñski g³oœno siê nawet
wypowiada³ na temat koniecznoœci dalszych prac modernizacyjnych. Co prawda, komornik
wci¹¿ czyha³ na konto szpitalne,
ale pojawi³a siê nadzieja.
Parênaœcie dni temu Warszawê obieg³a informacja o ciê¿ko
chorym pacjencie, dla którego
trzeba by³o zdobyæ kosztowny
lek. Zdobyto, pacjent ¿yje. Zaraz

potem jednak dyrektor dosta³ pismo z Biura Polityki Zdrowotnej
pozornie tylko przypominaj¹ce o
wielkim zad³u¿eniu... tak, jak
gdyby dyrektor o tym nie wiedzia³. Trzeba tu dodaæ, ¿e te d³ugi zwiêksza³y siê w postêpie
geometrycznym m.in. dlatego,
¿e wielu pacjentów wybiera³o
w³aœnie ten szpital. Powstawa³o
b³êdne ko³o: oddzia³y przyjmowa³y i leczy³y wiêcej pacjentów,
ni¿ przewidywa³ kontrakt z Narodowym Funduszem. Fundusz
nie chcia³ za nich p³aciæ. D³ugi
ros³y. By³yby du¿o mniejsze,
gdyby nie by³o tych, które starannie wypracowa³a przez ponad 10 lat swoich rz¹dów poprzednia dyrektorka.
NGP dotar³a do korespondencji, jak¹ wymienia³ dyr. Koronkiewicz z Biurem Polityki
Zdrowotnej i która - byæ mo¿e mia³a bezpoœredni wp³yw na
jego odejœcie. Oto fragmenty
pisma z Biura Polityki Zdrowotnej, datowanego 20 paŸdziernika: Procedura pomocy publicznej, czy to ze strony miasta, czy
z bud¿etu pañstwa, warunkowana bêdzie rozpoczêciem procesu restrukturyzacji zak³adu. (...)
Tymczasem do Biura Polityki
Zdrowotnej nie docieraj¹ sygna³y o podejmowanych przez
Pana dzia³aniach, maj¹cych na
celu przywrócenie równowagi finansowej szpitala. Analiza miesiêcznych sprawozdañ z dzia³alnoœci szpitala wskazuje np. na
wzrost zatrudnienia o 28,5 etatu (...) co w sposób oczywisty
wp³ynê³o na wzrost kosztów zak³adu. W sprawozdaniu figuruj¹ równie¿ wymagalne nale¿noœci, m.in. z tytu³u wynajmu powierzchni. Organ za³o¿ycielski
(czyli miasto – przyp. red.) nie
zosta³ poinformowany o podjêtych w szpitalu dzia³aniach maj¹cych na celu ograniczenie
kosztów. Ponadto do chwili
obecnej nie sporz¹dzono zbilansowanego planu finansowego szpitala, a “Program naprawczy” nie zawiera konstruktywnych wniosków, maj¹cych na
celu odzyskanie p³ynnoœci finansowej i zrównowa¿enie
kosztów z przychodami w nastêpnych latach.
25 paŸdziernika A. Koronkiewicz odpisa³ przypominaj¹c
m.in., ¿e w okresie od czerwca
2003 do paŸdziernika 2004 w
sprawie trudnej i pogarszaj¹cej
siê sytuacji szpitala przes³a³em
do Biura Polityki Zdrowotnej 172
pisma, nie otrzyma³em odpowiedzi prawie na wszystkie, z

SKUPUJEMY
Z£OM I MAKULATURÊ
bardzo wysokie ceny
powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem BEZP£ATNIE!
ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

679-29-94
0692-691-304
0608-482-480

wyj¹tkiem ww., które prawdopodobnie nale¿y traktowaæ jako
“zbiorcz¹ odpowiedŸ” (...) dzia³ania Biura Polityki Zdrowotnej,
podobnie jak swoje, oceniam jedynie w kategoriach efektów, a
nie intencji, i tak: do chwili obecnej nie zrestrukturyzowano wierzytelnoœci SPZOZ wobec spó³ek miejskich (SPEC, MPWiK –
przyp. red.)(...), przywrócenie
równowagi finansowej w Szpitalu Praskim, przy wielkoœci zobowi¹zañ 29,3 mln z³ w okresie
sprawowania przeze mnie funkcji dyrektora by³o absolutnie nierealne, w dodatku w tym czasie
szpital poniós³ okreœlone skutki
“programów naprawczych” akceptowanych przez Starostwo
Powiatu i Biuro Polityki Zdrowotnej, w tym: likwidacje stacji dializ przewlek³ych, likwidacje laboratorium diagnostycznego, planowana likwidacjê oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego, a w
konsekwencji noworodkowego.
Te akceptowane dzia³ania w
efekcie w 2003 i 2004 r. obni¿y³y dochody szpitala z powodu
przejêcia stacji dializ przewlek³ych przez Euromedic o ok.
200-300 tys. z³ miesiêcznie, doprowadzi³y do (...) koniecznoœci
zorganizowania w ci¹gu ok. 1
mies. w³asnego laboratorium,
czyli zatrudnienia personelu i
zakupu sprzêtu, po decyzji Rady
Warszawy, zabraniaj¹cej zamkniêcia oddzia³u ginekologii,
po³o¿nictwa i noworodków (..)
spowodowa³y u nas nadwykonanie na ok. 1,5 mln z³ (których
nie chce zap³aciæ NFZ) (...)
Moim zdaniem, “program naprawczy” to nie zbiór genialnych
pomys³ów, tylko wynik uzgodnionych z Biurem Polityki Zdrowotnej zakresów koniecznych
do realizacji zadañ, takich np.
jak organizacja OLAZA(oddzia³
leczenia alkoholowych zespo³ów abstynencyjnych) czy utworzenie Przychodni dla Kombatantów, choæ ta ostatnia powiêksza straty szpitala, o czym wszyscy wiedzieli od pocz¹tku. (...)
Wykazany w analizie zatrudnienia przyrost o 28,25 etatów
oczywiœcie powiêkszy³ koszty,
ale chyba zapomniano, ¿e trzeba by³o zatrudniæ personel do
zorganizowanego na nowo laboratorium diagnostycznego,
OLAZA, uzupe³niæ kadrê oddzia³ów ginekologii, po³o¿nictwa
i noworodków oraz oddzia³u intensywnej terapii i bloków operacyjnych (...) Wymagalne nale¿noœci szpitala to przede
wszystkim wystawione i niezap³acone faktury za korzystanie
z pomieszczeñ przez Samodzielny Kliniczny Szpital Okulistyczny i Bank Tkanek Oka i (...)
nale¿noœci z tytu³u ustawy 203.
Niemal 3-stronicowe (w drobnej tylko czêœci cytowane) pismo dyrektora jest pe³ne konkretów. NajwyraŸniej jednak ta
wymiana korespondencji by³a
ostatnia kropl¹, która wyczerpa³a jego cierpliwoœæ. Poda³ siê do
dymisji, która – o dziwo – zosta³a przyjêta.
W szpitalu spekulowano, ¿e
Andrzeja Koronkiewicza zmuszono do odejœcia. Tak chyba
nie jest. Podobno teraz pracuje
w Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych. Szkoda. Gdy
parê miesiêcy temu, gdy dotar³a do mnie wiadomoœæ, ¿e proponuj¹ mu eksponowane stanowisko w ministerstwie zapyta³am o to, powiedzia³ : - Nie mam
zamiaru odejœæ. Chcê uporz¹dkowaæ sprawy w szpitalu. NajwyraŸniej po prostu mia³ doœæ. I
trudno siê dziwiæ.
Tylko pytanie: co dalej? Czy
znajdzie siê ktoœ, kto bêdzie
znów chcia³ walczyæ, czy po prostu wyprzeda, co siê da i odejdzie na emeryturê?
Ewa Tucholska
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Komórkowe zgni³e jajo
Mieszkañcy ¿erañskich wspólnot mieszkaniowych - „Portowa” i „Szczupacza” przy Myœliborskiej, „¯erañ” przy Konwaliowej i Stowarzyszenie „Dom i Nadzieja” przy Kowalczyka nie
maj¹ szczêœcia jeœli chodzi o zlokalizowane w pobli¿u miejsc
ich zamieszkania inwestycje nieprzyjazne dla œrodowiska. A
znajduj¹ siê w niedalekiej odleg³oœci - Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej, Cementownia Warszawska, Polfa Tarchomin, Elektrociep³ownia ¯erañ z niebezpiecznym sk³adowiskiem popio³ów nad Wis³¹.
Czêœæ z tych zak³adów, jak
choæby Polfa i EC ¯erañ, poprzez
spore nak³ady na inwestycje
chroni¹ce œrodowisko znacz¹co
poprawi³y warunki funkcjonowania. Mieszkañców ¿erañskich
osiedli próbuje siê uszczêœliwiæ
now¹ inwestycj¹. Przy Dorodnej,
na dachu jednego z budynków
Instytutu Chemii i Techniki J¹drowej Polkomtel zamierza postawiæ
stacjê bazow¹ sieci GSM.
To ju¿ czwarte podejœcie operatorów GSM do tematu, trzecie
Polkomtela. Dwukrotnie Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze
wydawa³o korzystne dla mieszkañców orzeczenia. W 2001 roku
utrzyma³o w mocy postanowienie Starosty Powiatu Warszawskiego, w myœl którego nie dosz³o do uzgodnienia warunków
zabudowy dla powy¿szej inwestycji ze wzglêdu na to, ¿e by³aby ona Ÿród³em promieniowania
niejonizuj¹cego, które - w tym
przypadku - ponadnormatywnie
oddzia³ywa³oby na œrodowisko.
W 2002 roku kolegium uchyli³o
pozytywn¹ dla Polkomtela decyzjê burmistrza Bia³o³êki o warunkach zabudowy. W 2003 roku delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta dla Bia³o³êki równie¿
umorzy³a postêpowanie w odpowiedzi na kolejny wniosek Polkomtela w tej samej sprawie.
Ogólne zasady ochrony ludzi i
œrodowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizuj¹cym reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i
Leœnictwa z 11 sierpnia 1998
roku (Dz. U. nr 107 z 1998 r., poz.
676). Zgodnie z rozporz¹dzeniem dopuszczalny poziom tego
promieniowania okreœlony dla
wartoœci œredniej gêstoœci mocy
mikrofalowej wynosi 0,1 W/m kw.
Andrzej Karwowski w opracowaniu Badania i ocena nara¿eñ
elektromagnetycznych powodowanych przez dorêczne telefony
komórkowe zwraca uwagê, ¿e
polskie normy w tej kwestii s¹
du¿o bardziej rygorystyczne ni¿
normy europejskie. Specyfik¹
polskiego uregulowania jest równie¿ wprowadzanie stref ochronnych I i II stopnia. W strefie
ochronnej I stopnia zabronione
jest przebywanie osób, zaœ w
strefie II stopnia mo¿na przebywaæ okresowo.

SKLEPY ZOOLOGICZNE

DISKUS ZOO
AKWARYSTYKA S£ODKOWODNA

SPECJALIZACJA - PALETKI
KARMA DLA ZWIERZ¥T
Realizujemy indywidualne zamówienia z zakresu akwarystyki s³odkowodnej, pe³ny serwis akwarystyczny, akwaria w
dowolnym wymiarze.
Dowóz akwarii gratis
Mo¿liwoœæ dowozu równie¿
karmy dla psów i kotów w workach 15 kg.

SUPER CENY, RABATY!!!
ul.Mickiewicza 23 839-03-70
ul.Radzymiñska 153 679-19-00
telefon dy¿urny 0601-38-48-58

zapraszamy:
pn.-pt. 11-19 sob. 11-16
www.diskus-zoo.com.pl
diskus-zoo@diskus-zoo.com.pl

Gdyby¿ w naszym kraju rygorystycznie przestrzegano przepisów prawa - istniej¹ uzasadnione podejrzenia, ¿e niektóre procesy mog¹ siê wymykaæ spod
kontroli i to nie koniecznie w przypadku awarii. Nie s¹ bezprzedmiotowe obawy, ¿e operatorzy
telefonii komórkowej od razu wyposa¿aj¹ stacje bazowe w modu³y umo¿liwiaj¹ce zdalne zwiêkszenie mocy bez powiadamiania
zainteresowanych. Takie przypadki mia³y ju¿ miejsce. Mieszkañcy osiedli, których dotyczy inwestycja Polkomtela obawiaj¹
siê m.in. takiego w³aœnie rozwoju sytuacji, tym bardziej, ¿e firma we wrzeœniu tego roku znów
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 676

20 17
676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

wyst¹pi³a do bia³o³êckiej delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta z wnioskiem o wszczêcie postêpowania administracyjnego w kwestii budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Plus
GSM BT-11917.
Wobec tej sytuacji mieszkañcy osiedli wystosowali pisma z
za³¹czonym do nich protestem
w³aœnie do bia³o³êckiej delegatury, do G³ównego Inspektora Sanitarnego i do prezydenta Warszawy. W tym ostatnim piœmie
mieszkañcy sugeruj¹, ¿e Polkomtel ma zapewnion¹ nadzwyczajn¹ przychylnoœæ w³adz Bia³o³êki w kwestii budowy stacji
bazowej. Postanowiliœmy sprawdziæ jak sprawa wygl¹da w istocie. Zapytany o stacjê bazow¹
telefonii komórkowej przy Dorodnej burmistrz Jerzy Smoczyñski
powiedzia³ NGP - W³adze Bia³o³êki nie mog¹ okazywaæ nadzwyczajnej przychylnoœci Polkomtelowi, bo nic do tego nie maj¹ i
nie mog¹ mieæ. Sprawa nie le¿y
w naszej gestii. Naczelny Architekt Miasta powinien byæ adresatem pism i protestów mieszkañców.
W bia³o³êckiej delegaturze
Biura Naczelnego Architekta
Miasta powiedziano nam, ¿e rozpatrywanie wniosku Polkomtela
jest w toku. Procedura zosta³a
wszczêta, decyzja jeszcze nie
zapad³a. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e stacja bazowa telefonii komórkowej powstanie w innym,
bardziej dogodnym miejscu i nie
bêdzie Ÿród³em zagro¿enia.
(egu)

RSM „PRAGA” KLUB „ARKONA”
ul. Nagodziców 3, tel. 811-15-43
ma wolne miejsca
- jezyk angielski 3-6 lat,niemiecki
- mini przedszkole 3-6 lat
- kurs komputerowy - dostêp do internetu
- wynajem sali - zebrania, imprezy
Do nabycia zaproszenia
Zabawa Andrzejkowa dla doros³ych - 27 listopada g. 17
Zabawa kostiumowa dla dzieci - 15 stycznia g.17

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

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez.
od poniedzia³kudo pi¹tku 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (z ty³u apteki)
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¯ywa pamiêæ Wrzeœnia 1939
W pierwszych dniach wrzeœnia 1939
roku pod M³aw¹, potem w twierdzy Modlin, nastêpnie na terenach prawobrze¿nej Warszawy walczyli ci, którzy ukoñczyli kursy podchor¹¿ych rezerwy XX
Dywizji Piechoty WP.
Byli wœród nich: mieszkaj¹cy obecnie na Targówku Sergiusz Grudkowski - na zdjêciu poni¿ej, jeden ze 164
podchor¹¿ych VII promocji z 1939 r.

Za dzielnoœæ i mêstwo w czasie bitwy
granicznej oraz w obronie Warszawy
Stanis³aw Œlesicki otrzyma³ Order Virtuti Militari.
Po kapitulacji Warszawy nast¹pi³o
ogólne za³amanie i zw¹tpienie, zw³aszcza u oficerów polskich, wziêtych do niewoli niemieckiej.
Trudno im by³o zrozumieæ, ¿e armia

starania, by wróci³a na Bródno jako pomnik wrzeœniowych walk. Na naro¿niku muru Cmentarza Bródnowskiego
kombatanci chc¹ umieœciæ tablicê, upamiêtniaj¹c¹ walki na tym terenie we
wrzeœniu 1939.
Na cmentarzu tym pochowani s¹ oficerowie XX Dywizji WP z 1939 roku:
por. Konstanty Chyliñski (po wojnie pra-

kraju i œwiecie; niektórzy trafili do oflagów, czêœæ wróci³a na kresy - tam, gdzie
powsta³a XX Dywizja.
Szlak bojowy Sergiusza Grudkowskiego, dowódcy plutonu artylerii II Armii Wojska Polskiego (Toruñ, Poznañ,
Krotoszyn, Wroc³aw, forsowanie Nysy,
walki pod Dreznem, Hork¹, Kamenz)
zakoñczy³ siê 11 maja 1945 roku w Mel-

GROTA SOLNO-JODOWA
• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy
• nerwice, przemêczenie, brak odpornoœci na stres
CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa
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Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15
SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

oraz Stanis³aw Œlesicki - na zdjêciu
poni¿ej, absolwent z poprzedniego rocznika. Nale¿¹ oni do nielicznych ju¿ po-

cowa³ jako naczelnik DOKP PKP Warszawa Praga), por. Henryk Rusinowski
(po wojnie generalny dyrektor „Orbisu”), Stanis³aw Pobudejski (prezes „Polonii”- Klub Sportowy WP). Przy murze
cmentarnym, od strony ul. Œw. Wincentego, znajduje siê zbiorowa mogi³a dwudziestu ¿o³nierzy tej Dywizji.
Ocenê dzia³añ XX Dywizji Piechoty
da³ w rozkazie po¿egnalnym dowódca
obrony Warszawy, gen. Juliusz Rómmel,
pisz¹c m.in: Walki nad rzekami Narew
i Bug, na przedpolu Warszawy, a potem aktywna obrona odcinka Praga w
Warszawie, wykaza³y najwy¿sze wartoœci tak dowództwa, jak i ¿o³nierzy tej
tak bitnej Dywizji. W obronie Warszawy nie oddaliœcie Niemcom ani metra
swoich stanowisk. Odwrotnie - stale poszerzaliœcie zasiêg swoich pozycji, odpychaj¹c nieprzyjaciela coraz dalej od
stolicy. Z ca³ym uznaniem podkreœlam
Wasz¹ bojow¹ pracê, mêstwo, upór, zaciêtoœæ, z jak¹ walczy³a XX Dywizja Piechoty.
Po kapitulacji Warszawy, ¿o³nierze i
oficerowie XX Dywizji rozproszyli siê po

niku pod Prag¹ czesk¹. Krzy¿ Walecznych jest jednym z wielu przyznanych
mu odznaczeñ bojowych. Zdemobilizowany w 1945 roku kpt. Grudkowski zaj¹³ siê hodowl¹ roœlin i nasiennictwem.
Pracê ³¹czy³ z twórczoœci¹ malarsk¹,
której poœwiêci³ siê ca³kowicie w po³owie lat 70.
Gdy skoñczy³a siê wojna, znaczna
grupa zdemobilizowanych podchor¹¿ych znalaz³a siê w Warszawie. By³
wœród nich szef dywizyjnego kursu st.
sier¿ant Jan Widlicki. Ju¿ jako kpt. Widlicki, 16 wrzeœnia zorganizowa³ w stolicy pierwsze kole¿eñskie spotkanie
podchor¹¿ych. W prywatnym mieszkaniu na Woli spotka³o siê 3 oficerów i 5.
b. podchor¹¿ych. Miejscem kolejnych,
systematycznych spotkañ by³ P³ochocin,
a dok³adnie - znajduj¹ca siê tam dzia³ka i pracownia artystyczna Sergiusza
Grudkowskiego. Zebrane tu wspomnienia i dokumenty oraz kontakty z pozosta³ymi kolegami pos³u¿y³y panu Sergiuszowi do stworzenia kroniki XX Dywizji.
Weterani walk zapraszani byli na coroczne uroczyste zjazdy w M³awie 1 - 2
wrzeœnia. Ostatni zjazd odby³ siê w bie¿¹cym roku.
Ostatnim oficjalnym spotkaniem ¿o³nierzy XX Dywizji Piechoty WP by³a
uroczysta msza œw. w koœciele pw. œw.
W³odzimierza na Targówku 23 wrzeœnia. Za zgod¹ kombatantów, decyzj¹
nr 109 ministra Obrony Narodowej,
sztandar tej Jednostki i dziedzictwo jej
tradycji przejê³a 20. Brygada Zmechanizowana w Bartoszycach
.
K.
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zosta³ych przy ¿yciu ¿o³nierzy tej jednostki. Opowiedzieli nam o swym szlaku bojowym i powojennych losach kolegów z XX Dywizji.
Pod M³aw¹, przeciw polskim obroñcom, Niemcy rzucili 6 dywizji piechoty i
dywizjê pancern¹ Wróg mia³ 3-krotn¹
przewagê liczebn¹ i ogniow¹, nie zdo³a³ jednak pokonaæ oporu polskich ¿o³nierzy. W 3-dniowej bitwie straty niemieckie by³y wiêksze ni¿ polskie. Prasa
niemiecka pisa³a o „kleine linie Maginota” i „eine eiserne Dywizion” („¯elazna Dywizja”). „To najwiêksza pochwa³a dla Dywizji od nieprzyjaciela” uwa¿a kpt. rezerwy Stanis³aw Œlesicki,
który w bitwie pod M³aw¹ by³ dowódc¹
III plutonu w VIII kompanii 80. Pu³ku
Piechoty. Jego oddzia³ zajmowa³ pozycje naprzeciwko Piekie³ka. Przez 3 dni
utrzyma³ je; podobnie - pozosta³e oddzia³y. Na podkreœlenie zas³uguje dzielnoœæ i wytrwa³oœæ ¿o³nierzy w okopach.
Nie za³ama³ ich ani huraganowy ogieñ
artyleryjski, ani bombardowanie i
ostrzeliwanie przez samoloty. Natomiast pod M³aw¹ okaza³o siê, jak trudnym manewrem, wymagaj¹cym starannego przygotowania, jest odwrót. Na
skutek bowiem zmiennych rozkazów
powsta³o zamieszanie; jedynie zdecydowana postawa dowódców i ich odwaga spowodowa³a, ¿e rozproszeni ¿o³nierze do³¹czyli rano do swoich oddzia³ów.
4 wrzeœnia zacz¹³ siê planowany odwrót - marsz na Modlin, utrudniony
ostrzeliwaniem nisko i bezkarnie lataj¹cymi samolotami nieprzyjaciela. W
twierdzy nast¹pi³o przeorganizowanie
oddzia³ów. Po utarczkach Dywizja dotar³a do Warszawy. Pluton Stanis³awa
Œlesickiego zaj¹³ pozycje na obszarze
dzisiejszego Targówka Przemys³owego,
przy ul. Ksiê¿nej Anny i broni³ ich do
dnia kapitulacji stolicy.

polska, która w 1920 roku pod dowództwem marsza³ka Pi³sudskiego rozbi³a
przewa¿aj¹ce si³y sowieckie (Bitwa Warszawska zosta³a uznana jako XVIII wojna w dziejach œwiata, gdy¿ ochroni³a nie
tylko Polskê, ale i Europê przed nawa³¹ bolszewick¹) uleg³a w ci¹gu 4 tygodni si³om niemieckim we wrzeœniu 1939
roku.
Dopiero w kilka miesiêcy póŸniej,
gdy te same armie niemieckie w ci¹gu
6 tygodni rozbi³y po³¹czone si³y zbrojne Francji, Belgii, Holandii oraz 300tysiêczny Brytyjski Korpus Ekspedycyjny, zrozumiano, jak wielkim i bohaterskim wyczynem by³ opór osamotnionych wojsk polskich w 1939 roku.
Sergiusz Grudkowski zosta³ zmobilizowany w marcu 1939 roku i skierowany do M³awy. Budowa³ tam schrony;
pocz¹tkowo dowozi³ do stacji materia³y
potrzebne do budowy. Nie by³o urz¹dzeñ do transportu, wiêc cement i ¿elastwo lokowano na maleñkich wózkach
i na ramionach ¿o³nierzy. Gdy zaczê³a
siê wojna, polscy ¿o³nierze zajêli pozycje obronne. Cztery dni walki pod M³aw¹ major Sergiusz Grudkowski okreœla jednym s³owem: „makabra”. Prze¿ycia bojowe utrwali³ po latach jako artysta malarz. Oprócz M³awy, na obrazach znalaz³y siê tak¿e kolejne etapy
jego szlaku bojowego, na przyk³ad
walka na pozycjach za murem Cmentarza Bródnowskiego (na zdjêciu).
Od 16 do 26 wrzeœnia Niemcy nacierali od strony Wis³y. Obroñcy wybili
w murze cmentarnym du¿e otwory.
Strzelali przez nie do nieprzyjaciela,
atakuj¹cego artyleri¹ i z powietrza, od
strony Zacisza. Po kapitulacji Polacy
musieli oddaæ broñ. Czêœæ trafi³a w rêce
wroga, czêœæ zosta³a schowana w grobach (póŸniej przyda³a siê ¿o³nierzom
Powstania Warszawskiego). W leju po
du¿ej bombie, nieopodal naro¿nika
muru, uda³o siê zakopaæ i zasypaæ armatkê przeciwpancern¹. Niemcy jej nie
znaleŸli. Zosta³a odkopana po zakoñczeniu wojny, gdy w pobli¿u budowano
hotel. Obecnie armatka znajduje siê w
Muzeum Wojska Polskiego. Czynione s¹

MONIKA GRABOWSKA, uczennica Liceum Profilowanego w Zespole Szkó³ nr 34 na Targówku Przemys³owym, Laureatka Ogólnopolskiego konkursu o twórczoœci Witolda Gombrowicza oraz ANNA
DÊBOWSKA, jej opiekunka, nauczycielka jêzyka polskiego.
Za b³êdne podanie nazwisk w poprzednim numerze serdecznie
przeprasza Zofia Kochan.

poleca - du¿y wybór opraw
- soczewki okularowe renomowanych firm
- soczewki kontaktowe oraz œrodki pielêgnacyjne
- komputerowo-okulistyczne badanie wzroku

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW
ul. Kondratowicza 18, tel. 332-03-07
czynne pn.- pt 10-19, sob. 10-14
okuliœci: wt. 14.30-17.30, czw. 15.30-18.30

ul. Kondratowicza 8, tel. 326-53-68
czynne pn.-pt. 8.30-16.30

Do kredytu
mo¿esz otrzymaæ
bezp³atn¹
kartê kredytow¹
VISA ELECTRON

KREDYT
KONSOLIDACYJNY
-³¹czenie kredytów w jeden
-jedna ni¿sza rata-zamiast wielu
Wiêcej informacji na stronie
-dodatkowa gotówka
www.chrobry.org.pl

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
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Wiek z³oty czy czarny?
„O, s³u¿bo zdrowia, czy ci ze
mn¹ a¿ tak Ÿle? zawsze dajê ci
pieni¹¿ki...” – tak g³ówny temat
spotkania w ratuszu Targówka 22
paŸdziernika wyœpiewa³ zespó³
„Retro” Klubu Seniora przy SM
„Bródno”. By³o to II Forum zdrowia ludzi III wieku dzielnicy Targówek 2004, organizowane przez
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego
Warszawa Targówek Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów. Oddzia³ ma 1300
cz³onków w 7 ko³ach na Targówku i 3 w Bia³o³êce. S¹ zg³oszenia
powo³ania nowych kó³, m.in. w
osiedlu „Zacisze” i na Targówku
Przemys³owym.
Po dyskusji na pierwszym forum, we wrzeœniu ubieg³ego
roku, wypracowano 13 wniosków, których realizacja ma u³atwiæ korzystanie z us³ug s³u¿by
zdrowia emerytom, rencistom,
kombatantom i inwalidom, osobom niepe³nosprawnym.
Ta grupa to na Targówku ok. 20
tysiêcy osób. Wielu z nich dokucza niedos³uch i inne tego typu
schorzenia. Teraz ciesz¹ siê z
uruchomienia Poradni Audiologicznej. Zrealizowany zosta³ tak¿e wniosek o zorganizowanie zajêæ gimnastyki usprawniaj¹cej, od
czerwca seniorzy mog¹ korzystaæ
z basenu OSiR przy ul. £abiszyñskiej Chêtnych jest tak du¿o, ¿e
trzeba bêdzie zorganizowaæ drug¹ grupê.
Nie doczeka³ siê realizacji
g³ówny postulat – zakontraktowania przez Oddzia³ Mazowiecki
Funduszu Zdrowia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwartego W-wa
Bródno – us³ug Poradni Gastroenterologicznej, Geriatrycznej,
Leczenia Bólu, Hematologicznej
i Diabetologicznej. O tê sprawê
oddzia³ upomnia³ siê w marcu br.
w piœmie-proteœcie do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz prezydenta
Warszawy. Ludzie trzeciego wieku, p³ac¹cy sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, na przyjêcie do
lekarza specjalisty musz¹ czekaæ
nawet kilka miesiêcy. W ich imieniu zarz¹d oddzia³u apelowa³:
„Czekamy na odpowiedŸ i zajêcie stanowiska. My nie mamy czasu na czekanie! Czy my, pacjenci, mamy strajkowaæ?”.
Danuta Œmigielska, przewodnicz¹ca komisji zdrowia, nawi¹zuj¹c do wniosków z I Forum, powiedzia³a: My, emeryci, renciœci i
osoby niepe³nosprawne, nie odczuwamy poprawy na lepsze. W
dalszym ci¹gu jest z³y system
zapisów na rehabilitacjê, d³ugie
oczekiwanie na wizyty u lekarzy
specjalistów. Dalej s¹ k³opoty z
uzyskaniem od lekarza pierwszego kontaktu skierowania na badania specjalistyczne ludzi najstarszych.
O dzia³alnoœci 6 przychodni
(Rembieliñska 8, £ojewska 6,
Poborzañska 33, Remiszewska
12/14, Majowa 4, Tykociñska 32/
34) mówi³a na Forum mgr Barbara Sasin – z-ca dyrektora SZPLO
Warszawa Bródno. W wielu dziedzinach zapotrzebowanie na
us³ugi jest 10 razy wiêksze ni¿
daje Fundusz Zdrowia. Trochê
pomaga miasto, np. prezydent
funduje szczepienia przeciw grypie.
Skoñczmy z mówieniem, ¿e
jest cudownie – skomentowa³a
Janina Piechocka – Dziœ potrzebujemy pomocy, a nie za 2 –3
lata. Brawa po tej wypowiedzi
wskazywa³y, ¿e wielu uczestników spotkania ma podobne odczucia. Kolejne osoby zabieraj¹ce g³os tak¿e mówi³y o trudnoœciach w dostêpie do specjalistów. Stanis³aw Perkowski zg³osi³ wniosek, by starsi ludzie mieli
pierwszeñstwo w tej dziedzinie.

Halina Lipiñska postulowa³a, by
kierownictwa placówek s³u¿by
zdrowia spowodowa³y zmianê nastawienia pañ z rejestracji do pacjentów: odnosi³y siê do nich
grzecznie, nie burcza³y, a w razie
potrzeby udziela³y pe³nych informacji starszym ludziom, nawet
kilka razy.
Kilku uczestników spotkania
domaga³o siê, by potrzebami ludzi starszych i inwalidów w wiêkszym stopniu zainteresowaæ lokalne w³adze samorz¹dowe oraz
prezydenta Warszawy. Zdaniem
Andrzeja Strza³kowskiego, przewodnicz¹cego RN SM „Bródno”,
nale¿y od w³adz dzielnicy za¿¹daæ konkretnego programu, a nie

akcji. „Strategii brak – zgodzi³ siê
Andrzej Dêbski, od niedawna
naczelnikwydzia³u spraw spo³ecznych i zdrowia - ale w obecnym ustroju miasta opracowanie
jej nie jest mo¿liwe. Zapewni³, ¿e
w³adze Targówka bêd¹ stara³y siê
pomagaæ, staraj¹c siê o dotacje.
Te same problemy i narzekania –
podsumowa³ radny Maciej Œcis³owski, cz³onek jednego z kó³ –
rada dzielnicy jest bez uprawnieñ.
Przykro, ¿e z³oty wiek robi siê
czarnym wiekiem.
Bêdziemy siê zbieraæ co roku,
by zobaczyæ, co zosta³o zrealizowane – zapowiedzia³ Remigiusz
Sikora, przewodnicz¹cy zarz¹du
oddzia³u rejonowego.
K.

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”
♦ bezp³atne badanie s³uchu
♦ zakup i serwis aparatów s³uchowych
♦ indywidualne wk³adki do uszu
♦ baterie i œrodki pielêgnacyjne
♦ sprzeda¿ na raty
♦ refundacja NFZ
ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

tel.

618-88-84

poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16
czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

zadbaj
o siebie
Dzieci w barwach
jesieni
I znów mieliœmy piêkn¹ imprezê dla dzieci z TPD-owskich ognisk
wychowawczych. Przy wspó³udziale Klubu Rowerowego Trybik dzieci mog³y rozsmakowaæ siê w sportowych konkurencjach.
Miejscem akcji by³a hala sportowa przy Jagielloñskiej 7 i przylegaj¹ce do niej boisko. Szaleñstwa na rowerowym torze przeszkód, konkurs tañca sportowego i hip-hopowego i nowoœæ - rambit rozgrywany
przez szeœcioosobowe dru¿yny. Kapitanowie dru¿yn obowi¹zkowo w
koszulkach z logo ognisk. Dodatkowo ka¿de z ognisk mog³o siê popisaæ autorskim programem artystycznym.
Cele jakie postawili sobie organizatorzy to propagowanie zdrowego stylu ¿ycia, kszta³towanie umiejêtnoœci zgodnego wspó³zawodnictwa, integrowanie lokalnego œrodowiska, zaspokajanie naturalnej potrzeby osi¹gania sukcesu. Nie bez znaczenia s¹ te¿ osi¹gniête cele
specyficzne - rozwijanie u dzieci zdolnoœci motorycznych, wyrobienie
spostrzegawczoœci i pomys³owoœci.
Pó³nocnopraskie TPD przoduje w inicjatywach s³u¿¹cych dzieciom
z rodzin dysfunkcyjnych i jak ma³o kto potrafi wci¹gaæ w swoje inicjatywy organizacje, instytucje i osoby prywatne. Wypada tylko ¿yczyæ tak trzymaæ!
(egu)

Bielizna
dzienna i nocna
50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

body

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

Andrzej Kordalewski
rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
i mechanicze
• zegary œcienne
i pod³ogowe
• zegary antyczne

Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)
tel. 619-72-33
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OG£OSZENIA DO NASZEJ GAZETY PRZYJMUJ¥
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, Piotr 0504-008-424
oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

O urlopowym wypoczynku ju¿ zapomnieliœmy. Krótki dzieñ,
ma³o s³oñca - wiêc czujemy siê nerwowi, ociê¿ali. Pogoda
sprawia, ¿e czujemy siê Ÿle. Pojawia siê jesienny stres. Jak
sobie z nim radziæ? Przed nami depresyjna jesieñ i zima, która przynosi spadek odpornoœci organizmu.
O receptê zapytaliœmy Annê Milewsk¹ - Merill, kosmetyczk¹ i wiza¿ystkê.
Polecam chwilê czasu na codzienny relaks, choæby w wannie.
K¹piele maj¹ zbawienny wp³yw
na zdrowie fizyczne i psychiczne,
wiedzieli o tym ju¿ staro¿ytni. Jest
kilka zasad, od których nie powinniœmy odstêpowaæ - nigdy nie
wchodzimy do wanny tu¿ po posi³ku, temperatura wody nie powinna byæ wy¿sza ni¿ 38 stopni gor¹ca woda Ÿle wp³ywa na kr¹¿enie i mocno os³abia, z tego te¿
powodu nie powinniœmy wylegiwaæ siê w wodzie d³u¿ej ni¿ 20
minut. P³awienie siê w wannie powinniœmy zakoñczyæ niezbyt
ch³odnym prysznicem.
Do k¹pieli proponowa³abym
dodaæ kilka kropli olejków eterycznych (4 - 7 kropli), bêdzie to taka
swoista aromatoterapia. Olejki
powinny byæ naturalne - nale¿y na
nich szukaæ informacji o zatwierdzeniu przez Farmakopeê Polsk¹
IV lub V albo przez Farmakopeê
Europejsk¹.
Olejki chemiczne absolutnie siê
nie nadaj¹. Olejek trzeba wkropiæ
do wanny, zanim zaczniemy wlewaæ wodê, ¿eby siê dobrze i równomiernie rozprowadzi³. U¿ycie
konkretnego olejku powinno byæ
podyktowane efektem jaki chcemy osi¹gn¹æ. Olejek bergamotkowy jest doskona³y na stres, pomaga nawet przy depresji, relaksuje, podnosi nastrój. Olejek cedrowy poprawia koncentracjê, cytrynowy przywraca witalnoœæ, dobrze wp³ywa na uk³ad kr¹¿enia,
wspomaga odpornoœæ organizmu, oczyszcza skórê. Eukaliptusowy oczyszcza skórê, dzia³a pobudzaj¹co, odprê¿a spiête miêœnie, grejpfrutowy odœwie¿a i pobudza, likwiduje ospa³oœæ i wyczerpanie - nie poleca³abym obu
ostatnich na noc, w przeciwieñstwie do olejku lawendowego,
który przywraca równowagê,
dzia³a uspokajaj¹co. Majerankowy dzia³a relaksacyjnie na miêœnie, rozgrzewa, pomaga zasn¹æ.
Jednym z silniej dzia³aj¹cych nasennie jest olejek neroli - relaksuj¹cy i ³agodz¹cy, przywraca
równowagê nawet u osób znajduj¹cych siê w stanie szoku czy histerii, daje wyciszenie. Olejek rozmarynowy jest szczególnie przydatny dla osób przepracowanych
- aktywizuje umys³, wspomaga

pamiêæ i koncentracjê. To tylko
kilka przyk³adów zbawiennych
w³aœciwoœci olejków aromatycznych. Zainteresowani z pewnoœci¹ znajd¹ na polskim rynku ksiêgarskim publikacje omawiaj¹ce je
znacznie obszerniej. Tych samych olejków mo¿na u¿yæ do aromatyzowania pomieszczeñ przy
pomocy lampek zapachowych.
Sprawdzi³am i mogê zapewniæ,
¿e nieŸle dzia³aj¹ te same olejki
u¿yte do inhalacji, oczywiœcie w
mniejszych iloœciach - dwie krople do garnuszka z gor¹c¹ wod¹
lub do specjalnego urz¹dzenia do
inhalacji i parówek. Urz¹dzenie
jest dostêpne na polskim rynku i
jego cena nie jest wygórowana.
Notowa³a E.G

ø
ø
ø

manicure
pedicure
tipsy

0502-263-296

TRESURA
PSÓW
rasowych i nierasowych
”GRANICA”
szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311
0504-649-287, 424-26-95
ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

♦ oprawa obrazów
♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08
pon.- pt. 9-18, sob. 9-13
faktury VAT
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warto wiedzieæ

szrotówek
Szrotówek kasztanowcowiaczek
przyby³ do Polski z Ba³kanów w latach 80. Jak na trzymilimetrowego
owada, to spora podró¿. Rzecz jednak w tym, ¿e nikt tu na niego specjalnie nie czeka³ i jest on niemile
widzianym goœciem. Bo szrotówek
to szkodnik kasztanowców. Sk³ada
jaja na ich liœciach, a wylêg³e z nich
g¹siennice s¹ bardzo ¿ar³oczne. Od
kwietnia a¿ do póŸnej jesieni ¿eruj¹ na ¿ywej tkance liœcia, uszkadzaj¹c j¹ bezpowrotnie.
Niestety walka z nim jest szalenie
trudna. Na k³opotliwego motyla nie
dzia³a mróz, w zwi¹zku z czym
œwietnie znosi zimê, a dodatkowo
nie ma u nas ¿adnych naturalnych
wrogów. Drzewa samodzielnie tak¿e siê przed nim nie obroni¹. Dlatego to my, ludzie powinniœmy pomóc.
Jedn¹ z metod jest palenie opad³ych liœci; niszczy siê wtedy przynajmniej czêœæ ukrytych w nich szrotówków. Taki sposób stosuje siê na
Pradze. „Podobnie jak w zesz³ym
roku, grabimy liœcie i przekazujemy
je do Zak³adu Oczyszczania Miasta, który je spala. Wydzia³ Ochrony Œrodowiska da³ te¿ informacjê do
szkó³ i przedszkoli, aby w³¹czy³y siê
do tej akcji. Inne dzia³ania s¹ dla
nas niestety zbyt kosztowne” - mówi
pan Lech Kobus, rzecznik Dzielnicy
Praga Pó³noc.
Tych przeszkód nie ma Bia³o³êka.
„Na razie rzeczywiœcie tylko usuwamy liœcie spod drzew, jednak wkrótce bêdzie inaczej. Kasztanowców
tutaj roœnie co prawda niewiele, ale
zbadamy ich stan i w razie potrzeby bêdziemy stosowaæ szczepionki,
bo s¹ na to fundusze” informuje pani
Ilona Kuleczka, naczelnik Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska Bia³o³êki. Takie „zastrzyki” z ¿elu opracowano
w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Lekarstwo
wprowadza siê pod korê i jest o tyle
skuteczne, ¿e niszczy larwy tego
szkodnika.
Czy wyobra¿amy sobie matury
bez kwitn¹cych kasztanów? A jesieñ
bez ich liœci, z³otych i podobnych do
naszych d³oni? Czy chcemy nadal
obieraæ z kolczastych skórek ich br¹zowe i g³adkie owoce? Jeœli tak musimy im pomóc.

Dynia
Ju¿ jesieñ, czyli... pora na dynie.
Te pomarañczowe kolosy pochodz¹
z Ameryki Œrodkowej. Uprawiali je
Majowie i Aztekowie ju¿ 5 tysiêcy
lat pne. Do Europy trafi³y w XVI wieku dziêki hiszpañskim ¿eglarzom.
Od tej pory mo¿na je spotkaæ w wielu krajach œwiata.
Jest to roœlina jednoroczna, o
ow³osionych pêdach dochodz¹cych
nawet do d³ugoœci 10 metrów. Na
nich rosn¹ pomarañczowe kule, nazywane przez botaników nibyjagodami. Rzeczywiœcie niby, bo jedna
taka “jagódka” mo¿e wa¿yæ i 50
kilo.
Wykorzystywane s¹ niemal w ca³oœci. Wydr¹¿one skorupy przydaj¹
siê jako ozdoby lub w czasie Helloween. Delikatny mi¹¿sz mo¿na przyrz¹dzaæ w kuchni na mnóstwo sposobów. Wartoœciowe s¹ równie¿
pestki. Zawieraj¹ mnóstwo cynku, a
jest to pierwiastek bardzo potrzebny naszemu organizmowi. Dziêki
niemu mamy ³adniejsz¹ cerê, w³osy
i mocniejsze paznokcie. Poza tym jedzenie nasion dyni pomaga przy
chorobach pêcherza i zalecane jest
przy przeroœcie prostaty.
Stosowa³a je tak¿e medycyna ludowa ju¿ od XIX wieku jako œrodek
przeciw paso¿ytom jelitowym. Warto wspomnieæ, ¿e do leczenia u¿ywano równie¿ mi¹¿sz – robiono z
niego ok³ady na wrzody. Na Bliskim
Wschodzie sokiem z dyni kurowano bezsennoœæ.
Choæ nie jest to warzywo szczególnie cenne w witaminy, mo¿na je
bez obawy podawaæ nawet osobom
o wra¿liwym przewodzie pokarmowym. Ugotowana jest bowiem bardzo lekkostrawna, a przy tym niskokaloryczna. Zawiera trochê witaminy A, wapñ, ¿elazo i magnez.
Dynia jest blisk¹ krewn¹... ogórka oraz oczywiœcie arbuza. Do jej
rodziny nale¿¹ równie¿ cukinia, patison i kabaczek.
Ludmi³a Milc
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nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ABY nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
ANGIELSKI dla dzieci i m³odzie¿y, student UW, ceny konkurencyjne. Tel. 600-973-322

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

ANGIELSKI nauka, matura 0609631-186

NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer, ko¿uchów, skór (równie¿ mebli i tapicerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.

JÊZYK polski, doœwiadczona nauczycielka. Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 322-60-32, 0691-082-071

NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy Rachunki. 614-83-83,
0609-025-469 Oryginalne czêœci

LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 61428-11; 0695-756-832
MATEMATYKA studentka UW
888-720-156

NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25

MATEMATYKA, chemia - nauczycielka 889-15-42, 0603-545-518
NIEMIECKI i matematyka studentka 0501-28-58-96
POMAGAM w dysleksji, dysgrafii, dysortografii, tak¿e metod¹ Denisona i One Braine 0501-521512
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog, ginekolog, laryngolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4, tel. 619-5231
MEDICA - lekarze wszystkich specjalnoœci, analizy - pe³ny zakres,
RTG, USG, EKG, audiometria,
szczepienie przeciwko grypie.
Nowoczesna diagnostyka komputerowa ca³ego organizmu - OBERON ul. Z¹bkowska 44 tel.619-4023, 619-26-14
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdrowia i objawach chorobowych, dobór najskuteczniejszych preparatów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A tel. 679-30-60, 0502813-252
SPRZÊT rehabilitacyjno-medyczny, materace ortopedyczne Targowa 59, tel./fax 818-77-68 (raty)
ZDROWO zeszczupleæ z diet¹
Cambridge 619-74-93, 0503-539220
US£UGI
ANTENY, domofony, elektroinstalacje 497-51-66, 0503-719178
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 61866-68, ul. Z¹bkowska 16.
CATERING, wesela, obiady firmowe na telefon 818-99-29
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i ¿aluzji
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 642 96 16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83, 0698916-118
GLAZURNIK, hydraulik 0506091-379, 614-49-34
KRAWIECKIE, kuœnierskie 67930-64
KRAWIECKIE poprawki pasa¿
handlowy Tarchomin ul. Œwiatowida 49 pawilon 33

NAPRAWA pralek automatycznych 670-31-87
NAPRAWA pralek i sprzêtu AGD
614-61-86, 0604-175-983
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.0015.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, monitorów 0604-972-969, 311-07-54
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der ul. Konopacka 21, czynne 9-17 tel. 61910-67

SPRZEDAM
GARA¯ sprzedam lub wynajmê
przy ul. Namys³owskiej 6a tel.
813-54-16
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0603-616682
SPRZEDAM tanio golfy 1,6 benzyna i diesel, jettê 1,6 benzyna
oraz nissana micrê na bia³ych
tablicach tel. 0600-485-704

Poetyckie Rymowanie
Ko³o Literackie
dzia³aj¹ce
w Domu Kultury
„Zacisze”
serdecznie zaprasza
na wieczór
muzyczno-poetycki:
MOJA OJCZYZNA
11 listopada o g. 17
ul. Blokowa 1

Dom Kultury ŒWIT ma przyjemnoœæ poinformowaæ, ¿e dzia³aj¹ce
przy naszej placówce Kino zosta³o w³¹czone do sieci kin studyjnych i rozpocznie w tej formule dzia³alnoœæ od 10 listopada

TAPICER 614-86-08

M£ODYCH, silnych do hurtowni
kamieniarskiej 811-94-11

SIEÆ KIN STUDYJNYCH stworzy³ Film Polski - Agencja Promocji w celu realizacji polityki audiowizualnej Ministra Kultury, zwi¹zanej z integracj¹ z Uni¹ Europejsk¹.
SIEÆ KIN STUDYJNYCH ma
s³u¿yæ m.in. realizacji wytycznych
Unii w ramach jej polityki audiowizualnej. W szczególnoœci chodzi tu o zwiêkszenie iloœci filmów
europejskich w repertuarach kin

OPIEKUNKA PCK zaopiekuje siê
osob¹ chor¹ lub dzieckiem na terenie Targówka lub Pragi tel. 74400-00
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw - z³oto, elektronika, samochód. Korzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-8148
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501550-975
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkryta 0601-569-710
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! e-mail:alfa@alfamieszkania.pl
NOWY dom w Markach 125/
717m2 z Ytonga czêœciowo wykoñczony. tel. 0601-35-40-39
2

SPRZEDAM plac 910 m Marki
675-76-57, 0602-284-378

dzê w Wilanowie. Trwa nie wygasaj¹cy konflikt w Wawrze. Atmosferze tej nie oparli siê radni Targówka. Pod wodz¹ niezmordowanego Andrzeja Kobla próbowali w
oparciu o samorz¹dowe oddzia³y
PO, LPR i SDPl pozbyæ siê aktualnego burmistrza Gronkiewicza
z PiS. Samorz¹dowy zamach stanu siê nie powiód³. Burmistrz
Gronkiewicz, wspomagany przez
wierne zastêpy radnych PiS, sk³oni³ jeszcze przed atakiem do uleg³oœci hufce LPR, obiecuj¹c im
posady w zarz¹dzie dzielnicy i
funkcjê przewodnicz¹cego rady
Targówka. Koszty tej operacji w
rozumieniu dobrze p³atnych posad, bo po 10 000 z³ od g³owy,
ponios¹ zapewne byli sojusznicy
z PO i my, podatnicy.
Wszyscy obserwatorzy warszawskiej sceny politycznej oczekiwali, ¿e po zmianach na szczeblach mazowieckiej PO ( przypomnê tylko, ¿e by³ego prezydenta
Warszawy Wojciecha Kozaka za-

tel. 811-01-05, 811-11-09,
swit@dkswit.com.pl, www.dkswit.com.pl
DOLBY STEREO, PARKING STRZE¯ONY, BILET 8 - 10 Z£

PRANIE dywanów 0603-512944
SZEWC - naprawa, 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 83136-48
PRACA

Powoli, aczkolwiek wielkimi
krokami, zbli¿a siê pó³metek rz¹dów aktualnych w³adz samorz¹dowych w Warszawie. Mi³oœciwie
nam panuj¹cy Prezydent Kaczyñski zachowuje stoicki spokój, nie
zra¿aj¹c siê wszelakimi niepowodzeniami na sto³ecznej niwie samorz¹dowej. Ma bowiem zapewne inne pomys³y i plany na swoj¹ karierê zawodow¹. Takich pomys³ów nie maj¹ radni dzielnic i
wpadaj¹ powoli w pop³och. Oddech elektoratu zdaje siê bowiem
niebezpiecznie przybli¿aæ. Po³owa kadencji to dobry moment na
powolny rachunek sumienia, co
siê uda³o zrobiæ, a co nie. Bilanse s¹ raczej negatywne, wiêc trwa
szukanie winnych i podejmowanie prób zmian.
W atmosferze podenerwowania za pasywnoœæ radni W³och
odwo³ali swoj¹ burmistrz Paziewsk¹ z PiS (wniosek popar³a
czwórka radnych PiS). Nowych
rumieñców nabra³a walka o w³a-

KINO ŒWIT ul.Wysockiego 11

PRALKI, lodówki, szybko, tanio, solidnie 679-00-57, 0501587-257

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

Co siê dzieje (nie dzieje*)
w Warszawie

G£ÓWN¥
KSIÊGOW¥
DO BIURA

KSI¥¯KA
PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW
TARCHOMIN
UL. ŒWIDERSKA 37
tel. 811-94-11
PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA
•
•
•
•
•
•

mycie nadwozia
mycie i konserwacja silników
kosmetyka wnêtrz
konserwacja skóry
pranie tapicerki i dywanów
obs³ugujemy floty

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18
Faktury VAT

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9
tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

krajów cz³onkowskich, wspieranie
repertuaru adresowanego do
m³odej widowni oraz konsolidowanie kin realizuj¹cych powy¿sze
cele.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê,
program SIECI KIN STUDYJNYCH w Polsce mia³by z jednej
strony u³atwiæ dostêp polskim kinom do funduszy wspieraj¹cych
kino europejskie, z drugiej - przyspieszyæ oczekiwane przez mini-

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

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. 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

sterstwo Kultury zmiany w strukturze repertuaru kinowego w naszym kraju.
Program ten, finansowany z
wp³ywów z Totalizatora Sportowego, ma na celu upowszechnianie
kultury filmowej w Polsce poprzez
wprowadzanie filmów o wysokich
walorach artystycznych, w tym
edukacyjnych, do rozpowszechniania w SIECI KIN STUDYJNYCH. Program ten obejmowaæ
bêdzie zarówno filmy europejskie,
w tym polskie, jak i klasykê kina
œwiatowego. Na dzieñ dzisiejszy
do SKS wesz³o 40 kin.
Jednym z istotnych celów SKS
jest wspieranie (dzia³alnoœci o
charakterze edukacyjnym i innych
imprez filmowych. Oznacza to, ¿e
FP-AP bêdzie wspieraæ w miarê
posiadanych œrodków (w wysokoœci do 30% uzgodnionych w umowie kosztów) przedsiêwziêcia o
charakterze edukacyjnym i inne
imprezy upowszechniaj¹ce kulturê filmow¹ organizowane w kinach nale¿¹cych do SKS. Dlatego - niezale¿nie od w³asnych projektów - zapraszamy wszystkich
entuzjastów kina (bez wzglêdu na
formê organizacyjn¹), do wspólnego realizowania projektów
(przegl¹dów, konkursów, festiwali) upowszechniaj¹cych kulturê filmow¹.
REPERTUAR KINA ŒWIT SIEÆ KIN STUDYJNYCH
10 - 14 listopada - FOOTBALL FACTORY (W. Brytania)
19 - 25 listopada - OCEAN
STRACHU (USA)
26 listopada - 2 grudnia - PAN
OD MUZYKI (Francja)
3 - 9 grudnia -PORZ¥DEK
MUSI BYÆ (Niemcy)

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów
udokumentowane d³ugi osób prywatnych
wybrane wierzytelnoœci kupujemy

022 425

42 23 w godz. 9.00-15.00

www.ster.fs.com
przyjmujemy zlecenia od 2000 z³ ³¹cznej nale¿noœci g³ównej
nasze wynagrodzenie jest potr¹cane z odzyskanych kwot
STER FINANCIAL Services ul. Artyleryjska 35, 03-267 Warszawa

st¹pi³ pose³ Bronis³aw Komorowski ) atmosfera pomiêdzy PO i PiS
siê ociepli. S¹dzono, ¿e niedawni byli partnerzy znów bêd¹ jadali
sobie z dzióbków a tu targówkowska niespodzianka. Dodaj¹c do
tego inne rozbie¿noœci, jak odmienne g³osowania PO i PiS na
ostatniej sesji Pragi Pó³noc oraz
w Radzie Warszawy wynika, ¿e
prezydent Kaczyñski wyczerpuje
powoli kredyt bratniej PO gwarantowany przez Jana Mariê Rokitê.
Aktualny koalicjant Kaczyñskiego
- LPR - zachowuje siê tak¿e w
wielu g³osowaniach dwuznacznie,
walcz¹c o swoj¹ to¿samoœæ ideow¹ oraz zaufanie elektoratu Radia Maryja na czeœæ i chwa³ê pos³a Giertycha. Prezydentowi Kaczyñskiemu nie jest ³atwo, lawiruj¹c pomiêdzy libera³ami z PO,
oszo³omami z LPR i marginalizowanym SLD.
Nikt mu nie gwarantowa³, ¿e
robota bêdzie l¿ejsza od snu.
Chcia³ - to ma. Lecz Warszawa
powoli schodzi na psy. Inwestorzy zagraniczni powoli wybieraj¹
Pragê, Bratys³awê, Budapeszt i o zgrozo! - Moskwê jako tereny
przysz³ych inwestycji, nie chc¹c
siê borykaæ z siermiê¿n¹ administracj¹ mi³oœciwie nam panuj¹cego Pana Prezydenta Kaczyñskiego. Z niewielu zadañ inwestycyjnych finansowanych z naszych
podatków tylko nieliczne doczekaj¹ siê realizacji – dobrze, ¿e
nadal pogoda dopisuje.
Du¿a polityka - du¿e awantury,
ma³a polityka - awantury proporcjonalne, a robota stoi. Drogowcy
nie mog¹ uporaæ siê z remontami dróg, tuneli i wiaduktów, w niektórych szko³ach nadal trwaj¹ remonty.
Ostatnio pisa³em o nak³adach
inwestycyjnych miêdzy innymi na
Pradze Pó³noc w 2003 roku, lecz
zapomnia³em dodaæ, ¿e z planowanych w pierwotnym bud¿ecie
10 milionów z³otych na inwestycje w rezultacie wykonano 30%
zamierzonego planu. W tym roku
bêdzie trochê lepiej, lecz wiêkszoœæ œrodków posz³a na utworzenie Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców, remont urzêdu przy K³opotowskiego 15, który nadal trwa
i rozliczne inne zakupy.
W porównaniu z innymi dzielnicami praskie ¿ycie polityczne
toczy siê w miarê leniwie. Mimo
pe³nego nieróbstwa burmistrz
Sosnowski, maj¹cy mocne zaplecze polityczne mo¿e czuæ siê nie
zagro¿ony, chyba ¿e naruszy interesy popieraj¹cych go radnych
lub narazi siê swojemu protektorowi Kaczyñskiemu. Pan Prezydent na razie ze spokojem obmyœla plany dalszych posuniêæ politycznych i rozwoju swojej kariery.
Mi³oœciwie nam panuj¹cy podchodzi do wielu zagadnieñ dialektycznie. W jednej z ostatnich debat telewizyjnych na pytanie dlaczego
w Warszawie wzros³a statycznie
liczba przestêpstw z olimpijskim
spokojem odpar³, i¿ jest to skutek wzrostu zaufania do policji,
której zg³aszane s¹ przestêpstwa
do tej pory nie sygnalizowane.
Teza godna rozwa¿añ przez najtê¿sze umys³y. Ja tego nie pojmujê. Oceniam wszak wysi³ki Pana
Prezydenta w sprawie poprawy
bezpieczeñstwa w Warszawie
poprzez pryzmat dwuletnich dzia³añ w celu otwarcia posterunku
stra¿y miejskiej na Pradze. Wkrótce mo¿na bêdzie obchodziæ jubileusz.
Ireneusz Tondera
radny
województwa mazowieckiego

* niepotrzebne skreœliæ

nowa gazeta praska

Poznaj swojego dzielnicowego
Komisariat Warszawa Bia³o³êka, ul.Myœliborska 65
kierownik rewiru asp. Krzysztof Stachyra, tel. 603-53-11

Dzielnicowi przyjmuj¹ codziennie
w godz. 7-22 bez sobót i niedziel
w komisariacie przy ul. Myœliborskiej 65
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wytnij i zachowaj

nowa gazeta praska
STA£A WYPRZEDA¯

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax728-52-06

ODZIE¯Y, PERFUM, RAJSTOP

OFERUJE

W SUPER NISKICH

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 610-52-60, tel. 673-01-88
0606-14-27-38
Informacje o wspó³pracy: 0602-351-911

Koñcówki serii
CENACH
towary z likwidowanych sklepów i firm,
urzêdów celnych, skarbowych
Dworzec Wileñski

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

WYSOKA JAKOŒÆ, NISKA CENA
...niemo¿liwe?

analityki, hematologii, koagulologii,
biochemii, immunologii, serologii

PRZYJD• I SPRAWD•

MEDYCYNA RODZINNA (doroœli i dzieci)
N ZOZ SALVA MED ul. Brzeska 12
(parter Szpitala Kolejowego)
poniedzia³ek-pi¹tek 8-18, tel. 597-80-40
Umowa z NFZ -

interniœci i pediatrzy
punkt szczepieñ dla dzieci
zapisy na telefon
wszystkie badania i specjalistyka
na miejscu w szpitalu

Pawilon nr 27

Kasy
dworca

Pawilony
ul. Radzymiñska

ul. Targowa
Poczta
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BEZP£ATNE
konsultacje
ortodontyczne

A Przystanek
Al. Solidarnoœci

Dworzec Wileñski (pawilon nr 27) wejœcie od Al. Solidarnoœci
od poniedzia³ku do pi¹tku 10-18, sobota 10-14

PROMOCJA !
- p³aszcze
- ¿akiety damskie
- garnitury mêskie
- koszule
- bielizna

Pasa¿ Wileñski
ul. Targowa 66
pawilon 9
tel. 618-14-99

k”
y
z
„S

Szycie miarowe
z w³asnych materia³ów
(odzie¿ damska)

Zapraszamy 10-18
soboty 10-14

MEBLOWY

SALON FIRMOWY

PRODUCENT MEBLI

MEBLE WYPOCZYNKOWE I NIE TYLKO

Przestêpczoœæ dzieci i m³odzie¿y

Podstaw¹ jest informacja
- mówi st. aspirant Rafa³ ¯ebrowski, kierownik referatu ds. nieletnich i patologii VI KRP
Zakres naszych dzia³añ jest
bardzo szeroki, zajmujemy siê
sprawami opiekuñczymi, demoralizacj¹ (czyli m.in. niechodzeniem do szko³y, w³óczêgostwem,
udzia³em w grupach przestêpczych pijañstwem i narkomani¹)
oraz czynami przestêpczymi
wœród dzieci i m³odzie¿y. W zakresie demoralizacji jako nieletni
traktowany jest cz³owiek do 18
roku ¿ycia, natomiast w przypadku pope³nienia przestêpstwa ju¿
17-latek traktowany jest jako doros³y. Warto o tym pamiêtaæ!
Podstaw¹ naszej pracy jest informacja. Pochodzi ona od dzielnicowego, do którego niejednokrotnie trafiaj¹ s¹siedzi, rodzice
lub nawet sami zainteresowani.
Czêœæ informacji zdobywamy
sami, obserwuj¹c swój rewir.
Sporo informacji otrzymujemy te¿
ze szkó³ oraz z ogólnie dostêpnego telefonu policyjnego 997.
Wiele z nich jest anonimowych.
Wszystkie - sprawdzamy. Tam,
gdzie jest to potrzebne - podejmujemy dzia³ania.
Bardzo wiele spraw jest zaliczanych do kategorii opiekuñczych. Czêsto s¹ bardzo dramatyczne. Przyk³adów mo¿na przytaczaæ wiele, ale podam kilka
ró¿nych, z ostatnich dwóch lat.
W okolicach ulic Sierakowskiego/K³opotowskiego mieszka³a
samotna matka, wychowuj¹ca
dwójkê dzieci. Czêsto w domu
odbywa³y siê libacje. Gdy matka
traci³a kontakt z rzeczywistoœci¹,
m³odsza dziewczynka, 5-letnia,
wychodzi³a z domu - szuka³a
mamy... Z regu³y po paru godzinach matka orientowa³a siê, ¿e
dziecka nie ma w domu. Powiadamia³a policjê, która zaczyna³a
poszukiwania. Dziecko raz znalaz³o siê pod pomnikiem Koœciuszkowca, raz pod ZOO. Na
szczêœcie, nic mu siê nie sta³o.
Ka¿dorazowo odwoziliœmy je do
placówki interwencyjnej, zapewniaj¹cej doraŸn¹ opiekê, do czasu decyzji s¹du rodzinnego i nieletnich. Po kolejnej takiej interwencji, s¹d podj¹³ kroki w celu
pozbawienia matki praw rodzicielskich. Dziewczynka znów
przebywa w oœrodku wychowawczym.
Jakiœ czas temu dostaliœmy informacjê, ¿e na ul. Stalowej ojciec wystawia ma³e dziecko za
okno. Pojechaliœmy, rozmawialiœmy z s¹siadami, którzy nie potwierdzili tej informacji. Ojciec t³umaczy³ siê, ¿e gdy jego roczne

dziecko p³acze, stawia je na
oknie. I wtedy siê uspokaja, obserwuj¹c to, co dzieje siê na zewn¹trz. Nie mia³o œladów bicia.
Przyjêliœmy wersjê ojca, ale
dzielnicowy ju¿ uwa¿niej obserwuje tê rodzinê.
Dwa lata temu, w zimie, gdy
na zewn¹trz by³o ponad 20 st.
mrozu, do dzielnicowego przysz³a z jak¹œ spraw¹ kobieta z
oko³o 5-letnim dzieckiem. Zwróciliœmy uwagê, ¿e dziecko nie
mia³o rêkawiczek i by³o g³odne.
Potem okaza³o siê, ¿e matka ma
3 dzieci i ¿adnych dochodów: na
4 osoby dziennie przypada³y
dwie zupki chiñskie! Pr¹d w
domu od dawna by³ odciêty, a
rodzina spa³a w ubraniu, przykryta ko³drami. Rozmawialiœmy z
s¹siadami, którzy wiedzieli o tej
sytuacji. Tego samego dnia dzieci
umieœciliœmy w placówce interwencyjnej, choæ oprócz biedy
matce nie mo¿na by³o nic zarzuciæ. Powiadomiliœmy opiekê spo³eczn¹. Dzieci wróci³y do domu.
Na œwiêta policjanci z naszej komendy z w³asnej inicjatywy zorganizowali pomoc dla tej rodziny. Zdumiewaj¹ce jest tylko to, ze
s¹siedzi o wszystkim wiedzieli i...
nic nie zrobili.
Problem, który ostatnio bardzo
przybiera na sile, to demoralizacja. Coraz czêœciej zatrzymujemy dzieci pij¹ce alkohol i pijane.
Dziœ w³aœnie wróci³a po raz kolejny sprawa 16-latka z okolic
Stalowej, który pije i jest zupe³nie
odporny na nasze dzia³ania. Robi
to za przyzwoleniem ojca, który
nie widzi w tym nic z³ego. Matka
jest pozbawiona praw rodzicielskich, niedawno wysz³a z wiêzienia po odsiedzeniu kilkuletniego
wyroku. Ch³opak w ci¹gu minionego roku zatrzymywany by³ 6krotnie. Z³o¿yliœmy w s¹dzie
wniosek o skierowane go do placówki wychowawczej, tym bardziej, ze przydzielony mu kurator nie widzi szans na poprawê.
Naszym smutnym rekordzist¹
jest te¿ ch³opak, obecnie 12-letni, który maj¹c 10 lat trafi³ do szpitala na Niek³añsk¹ po zatruciu
alkoholem. Wtedy te¿ zacz¹³ próbowaæ narkotyków. By³ ju¿ w
domu dziecka, sk¹d regularnie
ucieka. Matka zosta³a ju¿ pozbawiona praw rodzicielskich. Teraz
czekamy na decyzjê s¹du w
sprawie umieszczenia go w placówce wychowawczej.
W mojej kartotece jest 370 nieletnich, którzy dopuœcili siê roz-

maitych czynów karalnych. S¹
wœród nich tacy, którzy maja na
swoim koncie po kilkadziesi¹t
przestêpstw: kradzie¿e, rozboje,
paserstwo. Powinni trafiæ do
domu poprawczego. Niestety, od
takich decyzji jest s¹d. Czêsto
zreszt¹ jego orzeczenie jest pozytywne, ale wtedy zaczyna siê
ca³a procedura, przede wszystkim obowi¹zkowe badanie nieletniego w oœrodku diagnostycznym. Na to badanie trzeba czêsto bardzo d³ugo czekaæ. Zdarza
siê, ¿e potem nie ma miejsca w
domu poprawczym i znów trzeba czekaæ. Wielu nieletnich trzeba najpierw odtruæ z narkotyków.
To tak¿e trwa.
Oprócz takich dzia³añ, wiele
naszego czasu poch³ania profilaktyka. Spotykamy siê z uczniami w szko³ach. Stosunkowo niewiele osób zdaje sobie sprawê,
¿e niejednokrotnie sami prowokujemy przestêpcê. G³oœne rozmowy przez telefon komórkowy
na ulicy, skracanie sobie drogi
przez ciemne zau³ki i parki, manifestowanie swojej zamo¿noœci
czêsto koñcz¹ siê wyrwaniem
telefonu czy napadem. Mówimy
o zgubnych skutkach za¿ywania
narkotyków. Niejednokrotnie okazuje siê, ¿e wiedza na ten temat
jest wrêcz ¿adna. Spotykamy siê
tu z du¿ym zainteresowaniem,
uczestnicy takich spotkañ przy-

znaj¹, ¿e o wielu rzeczach po
prostu nie wiedzieli. Staramy siê
te¿ uczulaæ na to, co dzieje siê
obok. Wielu nieszczêœciom mo¿na by³oby zapobiec, gdyby np.
s¹siedzi nie byli obojêtni.
Reagujemy na informacje o
agresji w szko³ach. Czêsto - pod
wp³ywem informacji nauczycieli
czy pedagogów szkolnych - spotykamy siê z uczniami i nauczycielami konkretnej klasy, w której ta agresja wystêpuje czêœciej,
ni¿ gdzie indziej. Czêsto efekt
przekracza nawet nasze oczekiwania.
Bardzo dobrze sprawdzaj¹ siê
patrole szkolne, które codziennie
odwiedzaj¹ wszystkie placówki.
Nie tylko statystyka to wykazuje,
ale tak¿e mówi¹ o tym rodzice,
nauczyciele i sami uczniowie: sytuacja w szko³ach jest teraz du¿o
lepsza.
Wszelkie informacje o tym, co
dzieje siê w Waszym s¹siedztwie, na ulicy, co Was niepokoi,
a w czym mo¿emy pomóc mo¿na przekazywaæ do dzielnicowego (Nowa Gazeta Praska publikuje wykaz dzielnicowych,
wraz z ich telefonami i miejscami dy¿urów), do nr 997 (Komenda Sto³eczna) lub bezpoœrednio
do referatu ds. nieletnich i patologii: 603-84-28, 603-82-59,
(T)
603-84-74.

WSPOMNIENIE
Kiedy cz³owiek umiera,
pozostaje po nim dobro, które uczyni³ innym.
Oni zostawili go bardzo wiele.
I chocia¿ nie ma ich ju¿ wœród nas,
bêd¹ ¿yli tak d³ugo,
bo na zawsze wpisali siê w naszej pamiêci.

Œ.P.
Marianna Czarnecka
Teresa Piotrowska
Stefan Bieliñski
Krzysztof Zych
Kazimierz Mañk
Rada, Zarz¹d, kole¿anki i koledzy
z Urzêdu m.st. Warszawy
Dzielnicy Bia³o³êka

CENY FABRYCZNE!
DU¯Y
WYBÓR
600 m2
EKSPOZYCJI

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej) tel. 813-29-25
pon.-pt. 11-19, sob. 10-15 www.pyka.pl

