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Us³ysz na nowo!
Aparat s³uchowy mo¿e otwo-

rzyæ drzwi do œwiata dŸwiêków,
które wydawa³y siê bezpowrot-
nie utracone. Byæ mo¿e, d³ugo
trwa³o zanim zniknê³y, ale wy-
starczy niewiele czasu, aby od-
kryæ je na nowo. A korzyœci jest
wiele...

Dyskusjê rozpocz¹³ wiceprezy-
dent S³awomir Skrzypek, deklaru-
j¹c poczucie odpowiedzialnoœci
w³adz miasta za najwiêksz¹ w
Europie inwestycjê. Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni Czajka,
poszerzona o budowê spalarni
osadów bêdzie kosztowa³a ponad
1 miliard z³ - projekt przedsiêwziê-
cia musi zostaæ zg³oszony do fi-
nansowania przez œrodki unijne do
30 czerwca tego roku. Czas nagli,
a wokó³ sprawy naros³y - jak po-
wiedzia³ prezydent Skrzypek - nie-
domówienia i niepokoje. - Rozu-
miem pañstwa niepokój - nie ufa-
cie nam, bo wielokrotnie obiecy-
wano wam modernizacjê Czajki,
tymczasem od lat nic siê nie zmie-
nia. Wasz ¿al jest uzasadniony. W
tym momencie licznie zgromadze-
ni na sali mieszkañcy Bia³o³êki
podnieœli do góry transparent, na
którym m.in. pojawi³o siê s³owo,
tak lubiane przez ugrupowania
opozycyjne wobec Lecha Kaczyñ-
skiego, s³owo okreœlaj¹ce formê
sprawowania przezeñ w³adzy - ka-
czyzm. Z sali pad³o - Konkrety,
konkrety ... . Zdenerwowany S³a-
womir Skrzypek odpali³, ¿e tego
typu transparenty przywo³uj¹ na
pamiêæ niedawn¹ Paradê Równo-
œci. Publicznoœæ odpowiedzia³a
buczeniem.

Burmistrz Jerzy Smoczyñski
przypomnia³, ¿e mieszkañcy Bia-
³o³êki przez dziesi¹tki lat byli
uszczêœliwiani zak³adami prze-
mys³owymi degraduj¹cymi œrodo-
wisko naturalne. Latami byli oszu-
kiwani, ¿e Czajka lada chwila zo-
stanie zmodernizowana. Latami
w¹chali smrody, nie maj¹c nic w
zamian. Bia³o³êka nie by³a ska-
nalizowana. Czas samodzielnoœci
zosta³ dobrze wykorzystany -
uda³o siê wybudowaæ kanalizacjê
dla czêœci ówczesnej gminy. Mia-
sto nie dotrzyma³o zobowi¹zañ -
projekt modernizacji Czajki nie
przewiduje dostêpu do oczysz-
czalni dla nie skanalizowanej czê-
œci Bia³o³êki. - Bia³o³êka ma byæ
dzielnic¹ ekskluzywn¹ i bêdzie.
Dobra oczyszczalnia musi byæ, a
ta œmierdzi. Kanalizacji wokó³
Czajki w planie nie ma. W planach
nie ma równie¿ oczyszczalni dla
lewobrze¿nej Warszawy, a powin-
na byæ (oklaski). Utylizacja osa-
dów w Czajce nie mo¿e szkodziæ
mieszkañcom - powiedzia³ bur-
mistrz Smoczyñski.

Lidia Polit by³a wzburzona bra-
kiem rzeczowych argumentów i
zada³a pytanie, jak miasto wyobra-
¿a sobie dalsze funkcjonowanie z
jedn¹ oczyszczalni¹, skoro szacu-
je siê, ¿e liczba ludnoœci Warsza-
wy wyniesie w 2015 roku 3 mln
osób. Radny miasta sto³ecznego

Gor¹co przy Czajce
Tak burzliwych i tak d³ugotrwa³ych obrad, jak na XXXII sesji,

jeszcze w tej kadencji nie by³o. Sesja wielokrotnie przerywana
by³a oklaskami, wybuchami niezadowolenia, okrzykami. Pawe³
Stañczyk, przewodnicz¹cy rady, wielokrotnie przywo³ywa³ salê
do porz¹dku, og³osi³ nawet techniczn¹ przerwê dla ostudzenia
atmosfery. A wszystko za spraw¹ oczyszczalni Czajka, a raczej
wizji jej rozwoju przedstawionej przez miasto i ca³kowicie pomi-
jaj¹cej - wed³ug mieszkañców - ich zdanie i ich potrzeby. Sied-
miogodzinne obrady mog³y zmêczyæ najbardziej wytrzyma³ych.

Drzewiecki próbowa³ mówiæ o fak-
tach - oczyszczalnia istnieje 30 lat,
jej docelowa przepustowoœæ (600
tys. m szeœciennych na dobê) zo-
sta³a zaakceptowana w g³osowa-
niu rady (wówczas jeszcze gminy)
Bia³o³êki. Radni o tym wiedzieli.
Modernizacja musi byæ - herme-
tyzacja komory zbiorczej i utyliza-
cja szlamów poosadowych, które
- jak dotychczas - œmierdz¹ na ha-
³dach. Spalarnia musi byæ. To
stwierdzenie wywo³a³o burzê, na
któr¹ radny odpowiedzia³ niezbyt
fortunnym - Wam to nie odpowia-
da, ka¿dy chce mieæ w³asne szam-
bo, w³asn¹ kupkê. Te s³owa wy-
wo³a³y jeszcze wiêksze wzburze-
nie mieszkañców. Prostuj¹c wypo-
wiedŸ Lidii Polit przypomnia³, ¿e
dla Warszawy pracuj¹ oczyszczal-
nie w Zawadach i Pruszkowie, a
tak¿e wiele ma³ych oczyszczalni
osiedlowych. Piotr Oracz podziê-
kowa³ za obywatelskie zaanga¿o-
wanie Stowarzyszeniu Nasza
Choszczówka, które od lat walczy
z Czajk¹, to w³aœnie m.in. miesz-

kañcy Choszczówki najbardziej
cierpi¹ z powodu fetoru. Oczysz-
czalnia doskwiera równie¿ D¹-
brówce Szlacheckiej i P³udom.
Radny stwierdzi³, ¿e nie staæ mia-
sta na rezygnacjê z modernizacji
Czajki i utratê unijnych pieniêdzy.
Zaproponowa³ modernizacjê z
uwzglêdnieniem pe³nej kanaliza-
cji Choszczówki, D¹brówki Szla-
checkiej i P³ud, u³atwienia finan-
sowe przy wykonywaniu przy³¹czy
w budynkach po³o¿onych na po-
wy¿szych terenach i dzia³ania
os³onowe w postaci rekompensat
finansowych dla mieszkañców
maj¹cych domy w pobli¿u oczysz-
czalni. Andrzej Pó³rolniczak, rad-
ny Warszawy zwróci³ uwagê na
niew³aœciwy sposób konsultowa-
nia modernizacji z mieszkañcami,
co skutkuje takimi, a nie innymi na-
strojami. Doda³, ¿e nie mo¿e byæ
mowy o swoistym targu - kanali-
zacja za spalarniê.

G³osy mieszkañców wszystkie
bez wyj¹tku by³y krytyczne. Kie-
dy kupowaliœmy tu mieszkania,
nikt nas nie informowa³, ¿e pod
bokiem bêdziemy mieæ oczysz-
czalniê œcieków, obs³uguj¹c¹ trzy
czwarte Warszawy i najwiêksz¹ w
Polsce spalarniê. (...) MPWiK za-
stosowa³o bezczeln¹ propagandê
i przeciwstawi³o mieszkañców
Bia³o³êki reszcie Warszawy. Za-
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XXXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Do w³adz Warszawy
Dwie wa¿ne sprawy znalaz³y

siê w porz¹dku obrad XXXV sesji
Rady Dzielnicy Targówek 20
czerwca. W obu o wyniku decy-
dowa³o g³osowanie imienne.

W tym trybie, g³osami 11 rad-
nych, przy jednym przeciwnym i 9
wstrzymuj¹cych siê, przyjête zo-
sta³o stanowisko w sprawie budo-
wy autostrady w aglomeracji war-
szawskiej i ponadlokalnego ruchu
tranzytowego w stolicy. Rada zwró-
ci³a siê do prezydenta Warszawy
o podjêcie dzia³añ prawnych, aby
taki ruch nie zosta³ skierowany
przez zurbanizowane tereny mia-
sta, a A2 i Via Baltica zosta³y  do-
celowo zlokalizowane poza zurba-
nizowanymi strefami stolicy. Po-
proszono tak¿e, by prezydent zle-
ci³ przeprowadzenie analizy zmian
stosunków w³asnoœciowych w
przewidywanych korytarzach auto-
stradowych od roku 1990.

Drugi wa¿ny temat XXXV sesji
bezpoœrednio dotyczy Targówka,
ale porusza problem o szerszym
zasiêgu: na³o¿onego na gminê
obowi¹zku zapewnienia lokali
socjalnych dla osób, które w wy-
roku s¹dowym maj¹ nakaz opró¿-
nienia lokalu, z prawem do otrzy-
mania lokalu socjalnego; gdy
d³u¿nikowi nie przys³uguje prawo
do lokalu socjalnego lub zamien-
nego – tymczasowe pomieszcze-
nie ma wskazaæ gmina lub d³u¿-
nik ma znaleŸæ sam.

Na Targówku  na lokal socjal-
ny na mocy wyroku s¹dowego
oczekuj¹ 92 rodziny; 24 rodziny
otrzyma³y wyroki eksmisyjne
przed 12 paŸdziernika 1994 roku;
ponadto w rejestrze  dzielnicy
zg³oszonych jest 67 wyroków eks-
misyjnych z SM „Bródno” i 21  z
RSM „Praga”. Obecni na sesji

…albowiem do nich nale¿y kró-
lestwo niebieskie. 7 wrzeœnia, co
roku, swoje œwiêto bêdzie mia³
nowy b³ogos³awiony, zwi¹zany
czêœci¹ swego ¿ycia z Prag¹. De-
kretem papie¿a Benedykta XVI,
w dniu 19 czerwca, zosta³ wynie-
siony na o³tarze ksi¹dz Ignacy
K³opotowski. Oko³o 20 tysiêcy
wiernych, w tym delegacja Sióstr
Loretanek, zebranych na placu
Pi³sudskiego oklaskiwa³o na sto-
j¹co tê d³ugo oczekiwan¹ decy-
zjê.

Od 1919 roku, kiedy to zosta³
proboszczem parafii Matki Bo¿ej
Loretañskiej, ksi¹dz K³opotowski
pokazywa³ naszym przodkom có¿
oznacza poœwiêcenie i bezintere-
sownoœæ. Z jego inicjatywy po-
wsta³y domy noclegowe, przytu-
³ki dla starców i kobiet, ochronki
dla dzieci i m³odzie¿y w Warsza-
wie.

Pisa³, wydawa³ i rozpowszech-
nia³ gazetki zawieraj¹ce treœci re-
ligijno-patriotyczne. Ks. Ignacy
czêsto mawia³, ¿e prasa katolic-
ka pracuje jak misjonarz i jest naj-
skuteczniejszym sposobem prze-
kazywania Ewangelii. Misjê apo-

B³ogos³awieni ubodzy w duchu…
stolstwa s³owa drukowanego po-
wierzy³ Zgromadzeniu Sióstr Lo-
retanek, które do dziœ wydaj¹ za-
inspirowane przez niego czaso-
pisma: „Anio³ Stró¿”, „Ró¿aniec” i
prowadz¹ wydawnictwa.

Za³o¿one przez niego w 1920
roku Zgromadzenie otrzyma³o za-
danie szerzenia s³owa drukowa-
nego; powo³aniem ich jest tak¿e
opieka nad chorymi, cierpi¹cymi,
a tak¿e nad dzieæmi. Dom Gene-
ralny Zgromadzenia znajduje siê
przy ulicy, jak¿e by inaczej… ks.
K³opotowskiego 18.

W 1928 roku zakupi³ posia-
d³oœæ nad rzek¹ Liwiec, któr¹ na-

zwa³ Loretto (pisane przez dwa „t”
dla odró¿nienia od s³ynnej w³o-
skiej miejscowoœci Loreto). Tam
te¿ Zgromadzenie organizowa³o
kolonie dla dzieci z robotniczych
rodzin Pragi i Bródna.

Ksi¹dz K³opotowski zmar³ 7
wrzeœnia 1931 roku. Zosta³ po-
chowany na Pow¹zkach. Zgodnie
z wol¹ jego cia³o z³o¿ono na
cmentarzu w Loretto.

Wedle planów 11 wrzeœnia, w
niedzielê, ma odbyæ siê autoka-
rowa praska pielgrzymka do gro-
bu b³ogos³awionego. Organizuje
j¹ parafia Matki Bo¿ej Loretañ-
skiej.                     Adam Praski

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”.
Istnieje ogromna ró¿nica miêdzy
zdolnoœci¹ s³yszenia u noworod-
ka i nastolatka. Tak samo jak wy-
stêpuj¹ ró¿nice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto, i szeœædziesiê-
cioletnich. Jak wiele innych rze-
czy, s³uch zmienia siê na prze-
strzeni ¿ycia, ale zmiany zazwy-
czaj wystêpuj¹ tak wolno, ¿e na
pocz¹tku wcale ich nie zauwa-
¿amy. Dopiero, gdy s³uch zaczy-
na wp³ywaæ na nasz sposób po-
rozumiewania siê z innymi oso-
bami, zaczynamy siê zastana-
wiaæ, co siê dzieje.

nastêpna gazeta 3 sierpnia dokoñczenie na str. 4

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 2

Nowa matura 2005 mia³a byæ
zwieñczeniem reform edukacyj-
nych, podejmowanych przez ko-
lejnych ministrów w III Rzeczypo-
spolitej. Mia³a byæ prawdziwym eg-
zaminem dojrza³oœci, promuj¹cym
kreatywnoœæ i indywidualne myœle-
nie. Mia³a mieæ charakter egzami-
nu pañstwowego i stanowiæ jedno-
czeœnie przepustkê na studia.
W³aœciwie nic z tego nie wysz³o.

Ju¿ sama reforma systemu
szkolnego, polegaj¹ca na wpro-
wadzeniu gimnazjum i przez to
skróceniu czasu liceum do 3, a w
praktyce do 2 i pó³ lat by³a chybio-
na. Program licealny pozosta³ ten
sam, nie by³o wiêc szans na jego
zrealizowanie. W trzeciej klasie,
klasie maturalnej, kiedy powinno
siê ju¿ powtarzaæ materia³, ucznio-
wie na lekcjach jêzyka polskiego
przerabiali cztery epoki literackie,
pocz¹wszy od Pozytywizmu! Na
jedn¹ lekturê, czasem obszern¹
powieœæ, przypada³a œrednio 1 go-
dzina lekcyjna. Czêsto wa¿nych
pozycji z literatury œwiatowej, np.
D¿umy A. Camusa, nauczyciele
nie zd¹¿yli w ogóle przerobiæ. Do
literatury wspó³czesnej wcale nie
doszli. Jak mo¿na wiêc mówiæ o
sprawdzeniu wiedzy ogólnej, je¿eli
siê tej wiedzy nie zd¹¿y³o przeka-
zaæ? Z innymi przedmiotami by³o
podobnie.

Matura by³a wiêc rzeczywiœcie
zwieñczeniem ostatnich reform
edukacyjnych – pokaza³a ich kom-
pletne fiasko.

Maturalny koszmar

-Przedtem krytykowano, ¿e
praktycznie co kadencja, to nowa
ustawa. Teraz zmiany wprowadza
siê na 1,5 roku przed koñcem ka-
dencji. W moim przeœwiadczeniu
spowoduje to tylko zamieszanie
– powiedzia³ R. Gronkiewicz. –
Zgodnie z nowelizacj¹, teraz ja
bêdê pracodawc¹ dla wszystkich
urzêdników, ³¹cznie z tymi, którzy
pracuj¹ w delegaturach miasta.
Spowoduje to bardzo du¿e zamie-
szanie organizacyjne: wszystkim
trzeba zmieniæ umowy o pracê,
poza³atwiaæ wszystko np. w ZUS.
Bêd¹ mi teraz podlegaæ nie tylko
pracownicy delegatur, ale tak¿e

niechciany prezent

Zakoñczy³ siê wreszcie okres egzaminów maturalnych. Mo¿-
na pokusiæ siê o garœæ uwag podsumowuj¹cych.

Egzamin pisemny z jêzyka pol-
skiego na poziomie podstawowym,
sk³adaj¹cy siê z testu typu „czyta-
nie ze zrozumieniem” i krótkiego
wypracowania na temat „Potopu”,
nie mia³ nic wspólnego z twórczym
myœleniem. Sprawdzany by³ we-
d³ug tak ciasnego klucza, ¿e nie
by³o tam zupe³nie miejsca na

w³asn¹ interpretacjê. Autorzy testu
musz¹ chyba bardzo nisko oceniaæ
mo¿liwoœci m³odzie¿y. Osoba przy-
stêpuj¹ca do matury musi przecie¿
rozumieæ czytany tekst.

Jeœli chodzi o wypracowanie,
sami uczniowie narzekali, ¿e „Try-
logii” nikt ju¿ nie czyta, ¿e na taki
temat nie mo¿na siê „rozpisaæ” ani
„zab³ysn¹æ”. Fragment „Potopu”

oœrodka sportu czy oœrodka po-
mocy spo³ecznej. Zapewne bêdê
musia³ zatrudniæ dodatkowych
urzêdników, by te nowe zadania
obs³u¿yli. Na to bêd¹ potrzebne
pieni¹dze, o których na razie nie
ma mowy.

-Oczywiœcie, postaramy siê,
¿eby mieszkañcy na tej reorgani-
zacji nie ucierpieli. Osobiœcie w¹t-
piê jednak, by za³atwianie wa¿-
nych ¿yciowo spraw, jak np. po-
zwolenia na budowê, które dotych-
czas za³atwiano w delegaturach,
jakoœ znacznie siê przyspieszy³o.
Zreszt¹, nie dociera³y do mnie
skargi na opóŸnienia. Obiecujê, ¿e
zwrócê na to specjaln¹ uwagê.

-Tyle mogê powiedzieæ na dziœ.
Zobaczymy, jak to bêdzie wygl¹-
da³o w praktyce, tym bardziej, ¿e
wci¹¿ nie ma statutu Warszawy.
Niedobrze siê stanie, jeœli nie zdo-
³a go uchwaliæ Rada Warszawy i
bêdzie musia³ j¹ w tym zast¹piæ
premier.

dokoñczenie na str. 3

W letnie niedziele o godz. 17
Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

zaprasza na koncerty promenadowe

w wykonaniu orkiestr dêtych.
 Koncerty odbywaæ siê bêd¹ w Parku Bródnowskim (3, 17 i 31
lipca; 14 i 28 sierpnia) oraz w Parku Wiecha (10 i 24 lipca; 7 i 21
sierpnia oraz 4 wrzeœnia).

Mamy urlop
9 - 24 lipca

W poprzednim wdaniu NGP zamieœciliœmy opiniê burmistrza Bia³o-
³êki, Jerzego Smoczyñskiego na temat nowelizacji tzw. ustawy war-
szawskiej. Przypomnijmy, ¿e podstawowa zmian¹ jest poszerzenie
dotychczasowych kompetencji w³adz dzielnic. Jerzy Smoczyñski
stwierdzi³, ¿e zmiany maj¹ kosmetyczny charakter, choæ przyzna³, ¿e
jest to pewien krok ku zwiêkszeniu obecnych kompetencji dzielnic,
który rokuje na przysz³oœæ.

W tym wydaniu analogiczne pytanie zadaliœmy burmistrzowi Tar-
gówka. Romuald Gronkiewicz stwierdzi³, ¿e to
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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. 900-1700

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,
kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21

0501-719-046

DORADCA PODATKOWY

Katarzyna Fija³
licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych

ul. Mehoffera 26 paw. 4

676-84-93
0501-139-314

TARCHOMIN

Jeœli poszukujesz pomocy i wsparcia w rozwi¹zywaniu problemów:
    wychowawczych         emocjonalnych         duchowych
Jeœli pragniesz optymistycznie spojrzeæ na swoje DZIŒ,

by lepiej zaplanowaæ w³asne JUTRO

ZADZWOÑ: 674-64-29; 0506-622-666; www.ab-ovo.waw.pl
Nowa atrakcyjna oferta - Wakacyjna Szko³a dla Rodziców

��    �

UCZNIOWIE 15% UPUSTU!

NIE PRZEGAP OKAZJI!

Praska Auto Szko³a
ul. Jagielloñska 38

818-89-68, 0602-616-877

TYLKO U NAS

Wyk³ady codziennie rano

Jazdy szkol. ca³y dzieñ

WAKACJE 2005
I PRAWO JAZDY

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

Profesjonalny dobór

Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

tel. 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

tel. 674-66-06, 674-19-02

Wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci

El¿biety Zegarskiej
Rodzinie Zmar³ej

sk³adaj¹

Maria i Ireneusz Tondera

miast dialogu jest twierdzenie, ¿e
my nie rozumiemy dobrodziejstw
tej modernizacji. Zebraliœmy piêæ
tysiêcy podpisów pod protestem.
Jeœli MPWiK nie do³¹czy tego pro-
testu do wniosku o unijne pieni¹-
dze, sami dostarczymy go do
Brukseli. (...) Mieszkam 600 me-
trów od Czajki, smród w¹cham od
lat, nie mam kanalizacji, nie mam
dostêpu do tej oczyszczalni.
Ostatnio MPWiK o 10 z³ podwy¿-
szy³o op³atê za wywóz szamba.
To chyba w taki sposób zbiera siê
pieni¹dze na  spoty reklamuj¹ce
rozbudowê Czajki, które mo¿na
ogl¹daæ w TVP3. Na ten projekt
nie staæ Warszawy. Tam miesz-
kaj¹ ludzie, którzy postawili domy,
wydaj¹c na nie dorobek ca³ego
¿ycia, oni siê stamt¹d wypro-
wadz¹, ale najpierw za¿¹daj¹ od
miasta s³onych odszkodowañ. I
wygraj¹. (...) Pewnie po tej sesji
znów pojawi siê p³atne og³osze-
nie MPWiK - za nasze zreszt¹ pie-
ni¹dze - jak to banda oszo³omów
blokuje takie rewelacyjne przed-
siêwziêcie. (...) Z kominów spa-
larni posypi¹ siê na g³owy warsza-
wiaków tony popio³u. Nie ma ¿ad-
nych podstaw do rozbudowy
oczyszczalni, badali to niezale¿-
ni naukowcy. Wybrano najdro¿szy
wariant - spalanie monolityczne.
Czy ktoœ zada³ sobie trud policze-
nia,  ile 10-tonowych  ciê¿arówek
z popio³ami ze spalarni przejedzie
w tygodniu Modliñsk¹? Ja policzy-
³em - 84! Jak to wytrzyma i tak
permanentnie zakorkowana g³ów-
na arteria Bia³o³êki? Jak to wytrzy-
mamy my - mieszkañcy tej dziel-
nicy? Czy miasto zamierza wyp³a-
ciæ nam odszkodowania za ci¹g³e
przesuwanie terminu  hermetyza-
cji komory mieszania? Czy nie
grozi nam wybuch spalarni, kie-
dy ju¿ powstanie? W ci¹gu ostat-
nich dwóch lat mia³y miejsce dwa
takie przypadki - w styczniu 2004
roku w Argentynie i w listopadzie
w USA. Zginêli ludzie. (...) Czy
policzono koszty t³oczenia œcie-
ków pod dnem Wis³y z lewego
brzegu na prawy? Czy twórcy pro-
jektu zdaj¹ sobie sprawê, ¿e pod
te ruroci¹gi trzeba zarezerwowaæ
kosztowne warszawskie tereny?
K³adzenie rury t³ocz¹cej pod Mo-
dliñsk¹ potrwa 1,5-2 lata. To wy-
musi naprzemienne zamykanie
pasów jezdni. Ju¿ dziœ dusimy siê
w korkach. Co bêdzie po wy³¹cze-
niu czêœci jezdni? (...) Wicepre-
zydent S³awomir Skrzypek przy-
zna³, ¿e nie sposób odpowiedzieæ
na wszystkie pytania postawione
przez mieszkañców. Przypo-
mnia³, ¿e jest realizowana oczysz-
czalnia Po³udnie - rekord œwiata,
jeœli chodzi o koszty i d³ugotrwa-
³oœæ inwestycji - ma byæ zakoñ-
czona w tym roku. Wykonano
cztery ekspertyzy i po analizie
kosztów i wielu czynników zapa-
d³a decyzja o rozbudowie Czajki
- upad³a sprawa Pancerza i bu-
dowy oczyszczalni na terenie
dawnej Huty Luccini. Jeœli chodzi
o spalarniê nie mo¿na w tym przy-
padku zastosowaæ tego terminu.
To bêdzie zak³ad utylizacji ter-
micznej, bardzo nowoczesny -
technologia, metoda i projekt nie
zosta³y jeszcze okreœlone.
MPWiK stara siê ograniczaæ
uci¹¿liwoœci. Od dwóch lat z w³a-
snych œrodków miasta stosuje siê
dezodoryzacjê. Zdecydowano, ¿e
nie bêdzie siê czekaæ na unijne

Gor¹co przy Czajce
XXXII sesja Rady Bia³o³êki

dokoñczenie ze str. 1 œrodki ze wzglêdu na uci¹¿liwo-
œci dla mieszkañców. Hermetyza-
cja komory mieszania nast¹pi w
sierpniu - równie¿ ze œrodków
w³asnych - i sytuacja radykalnie
siê poprawi. Miasto deklaruje, ¿e
wykupi grunty wszystkich miesz-
kañców, którzy maj¹ dzia³ki w pro-
mieniu 300 metrów od Czajki i
bêd¹ sobie tego ¿yczyli. Ju¿ mo¿-
na podpisywaæ umowy przed-
wstêpne i bêd¹ one stanowi³y
swojego rodzaju zabezpieczenie,
¿e kupno nieruchomoœci bêdzie
mog³o nast¹piæ w dogodnym dla
w³aœciciela terminie. Warunkiem
jest podpisanie umowy przed-
wstêpnej. Kto tego nie zrobi te-
raz, traci szansê w przysz³oœci.

D³uga, ale bardzo merytorycz-
na by³a odpowiedŸ  p. Bortkiewi-
cza, prezesa MPWiK. Na pocz¹-
tek przeprosi³ mieszkañców Bia-
³o³êki za nieporadnie prowadzon¹
kampaniê informacyjn¹ i podkre-
œli³, ¿e MPWiK nie ma osobiste-
go interesu, by akurat w Czajce
powsta³a spalarnia. W tym miej-
scu sala zawrza³a na tyle g³oœno,
¿e trzeba by³o og³osiæ piêciomi-
nutow¹ przerwê. Po niej prezes
Bortkiewicz kontynuowa³ bez
wiêkszych przeszkód. Projekt mo-
dernizacji okreœli³ jako dobry, dys-
kutowali o nim konsultanci, któ-
rym postawiono bardzo wysokie
wymagania. Przedsiêwziêcie, któ-
re okreœla siê mianem spalarni nie
jest ni¹. Ta zwykle kojarzy siê z
wysokimi kominami, emisj¹ nie-
bezpiecznych zwi¹zków chemicz-
nych i toksycznymi popio³ami.
Tymczasem zak³ad termicznej
utylizacji osadów bêdzie praktycz-
nie bezemisyjny. Tu pad³y liczby
- 3,9 megagrama na rok przy za-
stosowaniu rozpraszania i dyfu-
zji. To tyle ile emitowa³oby rocz-
nie zapalone ognisko czy w³¹czo-
ny silnik jednego samochodu!
Nieporównywalnie wiêcej tok-
sycznych zwi¹zków emitowa³by w
ci¹gu roku jeden ¿arz¹cy siê nie-
przerwanie grill. Prezes MPWiK
zadeklarowa³ zaproszenie rad-
nych i przedstawicieli bia³o³êckich
osiedli do Wiednia, gdzie pracuje
najnowoczeœniejsza spalarnia.
Berliñska, któr¹ widzieli ju¿ radni
i byli pod wra¿eniem, powsta³a 20

lat temu. Ta przy Czajce powsta-
nie na bazie najnowoczeœniej-
szych technologii. Czterystu tego
typu europejskich zak³adów ter-
micznej utylizacji odpadów nie
kontroluje siê ze wzglêdu na zni-
kom¹ emisjê i brak negatywnego
wp³ywu na œrodowisko naturalne.
Opcjonalne spalanie w EC ̄ erañ
raczej nie wchodzi w rachubê.
Vattenfall musia³by najpierw za-
inwestowaæ w budowê kosztow-
nych instalacji, by stan¹æ do prze-
targu. Mog³oby siê zdarzyæ i tak,
¿e przetarg wygra³by proponuj¹-
cy nisk¹ cenê hochsztapler, który
miast utylizowaæ topi³by po cichu
osady w Wiœle lub rozrzuca³ je po
polach. MPWiK rozwa¿a³ nawet
powo³anie spó³ki z EC ¯erañ. -
Pomys³ spalania w elektrocie-
p³owniach jest - owszem - logicz-
ny, ale nierealny ze wzglêdu na
komplikacje zwi¹zane z g¹sz-
czem przepisów naszego prawa
- powiedzia³ prezes Bortkiewicz i
zaproponowa³ gotowoœæ odbycia
konsultacji, na które jest zgoda
w³adz miasta i gotowoœæ op³ace-
nia niezale¿nego konsultanta z
któregoœ z krajów europejskich.
Konsultant zosta³by wybrany w
drodze przetargu, zaœ w komisji
przetargowej znaleŸliby siê przed-
stawiciele miasta, Bia³o³êki i
MPWiK. Stanowisko MPWiK jest
jednoznaczne - mamy dostêp do
nowoczesnych technologii i do
unijnych pieniêdzy, wiêc skorzy-
stajmy. Mieszkañcy uzyskali jed-
noznaczne zapewnienie, ¿e Bia-
³o³êka zostanie skanalizowana na
koszt MPWiK i potwierdzi³ 300-
metrow¹, dobrowoln¹ strefê wy-
kupu ziemi wokó³ Czajki.

Ostatecznie projekt uchwa³y o
modernizacji oczyszczalni Czajka
nie zosta³ przeg³osowany - po-
wróci³ do obróbki w komisjach
merytorycznych. W atmosferze
ostudzonej o co najmniej kilkana-
œcie stopni przeg³osowano
uchwa³y o zmianach w bud¿ecie
na ten rok, o nadaniu nazwy no-
wej ulicy, o wygaœniêciu manda-
tu radnego Dariusza Ostrowskie-
go (na jednej z ostatnich sesji
zosta³ powo³any na funkcjê wice-
burmistrza) i o zmianach w komi-
sjach merytorycznych.       (egu)

Odwo³anie14 czerwca przez
zdominowan¹ przez PiS Radê
Dzielnicy Wola burmistrza Andrze-
ja Borkowskiego z PO (postawio-
no mu zarzuty dzia³ania na szko-
dê dzielnicy Ochota, której by³ bur-
mistrzem w latach 1994 – 2002),
spowodowa³o znaczne komplika-
cje polityczne na Pradze Pó³noc.
Nowym burmistrzem Woli zosta³
wybrany bowiem dotychczasowy
wiceburmistrz Pragi Pó³noc Zdzi-
s³aw Sipiera. Naturaln¹ kolej¹ rze-
czy by³oby przyjêcie na praskiej
sesji 15 czerwca jego rezygnacji
z dotychczasowej posady.

Nic takiego jednak nie zasz³o.
XXXII sesja zosta³a zwo³ana wy-
³¹cznie w jednym celu - dokona-
nia dalszych korekt w dzielnico-
wym za³¹czniku do bud¿etu dziel-
nicy i tylko ten jeden merytorycz-
ny punkt porz¹dku obrad zosta³
przeprowadzony. Kuluary szepta-
³y, i¿ nie dosz³o do porozumienia
pomiêdzy dotychczasowymi ko-
alicjantami z PiS i PO w sprawie
nastêpstwa po Sipierze. Bur-
mistrz Sosnowski forowa³ na to
miejsce swojego szefa biura za-
rz¹du Kazimierza Konopkê, PO
widzia³oby chêtnie w tej roli radn¹
Alicjê D¹browsk¹. Prawda jest
pewnie taka, i¿ pojawi siê trzecia
osoba przyniesiona w teczce
przez prezydenta Kaczyñskiego.
Nie podejrzewamy bowiem, ¿e
Zdzis³aw Sipiera jest zaintereso-
wany pobieraniem dwóch uposa-
¿eñ i byæ mo¿e jeszcze jako pra-
ski oficjel chcia³ wzi¹æ udzia³ w
kolejnej tym razem popo³udniowej
sesji Rad Dzielnic Praga Pó³noc i
Praga Po³udnie, na której uhono-
rowano medalami 350- lecia
nadania praw miejskich Pradze
kolejne osoby i instytucje zas³u-
¿one dla prawobrze¿nej Warsza-
wy. Swoj¹ drog¹ okr¹g³a 350.
rocznica minê³a ponad siedem lat
temu, bli¿ej zatem ju¿ do 360
rocznicy. Z kronikarskiego obo-
wi¹zku podajemy i¿ medalami
uhonorowani zostali Ryszard Kal-
khoff, Czes³aw Lewandowski,
Jadwiga Obrembalska, Witold
Wieczorek, Bohdan Zwoliñski,
ksi¹dz Edmund Robek, a tak¿e
instytucje - Szko³a Wy¿sza Psy-
chologii Spo³ecznej i prywatna
Szko³a Podstawowa Nr 98 „Dida-
sko”.

Sipiera na dwóch sto³kach
XXXII sesja Rady Pragi Pó³noc

Czerwiec na Pradze przyniós³
niespotykany wysyp sesji. Omó-
wione powy¿ej dwie, 15 czerwca
i kolejn¹ 20 czerwca, tym razem
wspóln¹ dla dzielnic pod którymi
ma przechodziæ druga linia me-
tra. Pomys³ jej zorganizowania
wyszed³ od radnego Warszawy
Dariusza Klimaszewskiego, jako
odpowiedŸ na zamiary w³adz
Warszawy, aby zmieniæ dotych-
czasowy przebieg trasy II linii
metra bardziej na pó³noc w cen-
tralnej czêœci jej przebiegu. Argu-
menty naczelnego architekta mia-
sta Micha³a Borowskiego, ¿e
nowy przebieg linii bêdzie lepiej
dostosowany do przep³ywów ko-
munikacyjnych w mieœcie nie
przekona³ radnych Bemowa, Pra-
gi Pó³noc i Targówka, którzy uwa-
¿ali ¿e jest to nowy wybieg w³adz
stolicy, aby tej inwestycji nie za-
czynaæ. Potrzebne bêd¹ nowe

Wspólne dzia³ania rad dzielnic
na rzecz budowy drugiej linii me-
tra – ten pomys³ Dariusza Klima-
szewskiego, radnego Rady War-
szawy,  przybra³ realny kszta³t 20
czerwca: w ratuszu Targówka
spotkali siê radni  Bemowa, Pra-
gi Pó³noc, Woli i Targówka, by
podj¹æ stanowisko w sprawie
przebiegu i budowy drugiej linii
metra. Przybyli tak¿e przedstawi-
ciele Urzêdu m.st.  Warszawy i
Metra Warszawskiego sp. z o.o.
oraz – jako goœæ honorowy –
przewodnicz¹cy Rady Warszawy.

Z projektu stanowiska wykre-
œlona zosta³a Wola, poniewa¿
przewodnicz¹cy rady tej dzielni-
cy Jan Nowak  wyst¹pi³ z prze-
mow¹, w której nazwa³ spotkanie
wysoce niestosownym, a przyjê-
cie wspólnego stanowiska – nie-
w³aœciwym ze wzglêdów meryto-
rycznych.

Rady Bemowa, Pragi Pó³noc i
Targówka  kolejno g³osowa³y i
przyjê³y wspólne stanowisko, w
którym opowiadaj¹ siê za pilnym
rozpoczêciem budowy drugiej li-
nii metra, dotychczasowym wa-
riantem przebiegu tej linii (stacje:
Chrzanów, Lazurowa, Powstañ-
ców Œl¹skich, Cz³uchowska,
Wolska, Bema, P³ocka, Rondo
Daszyñskiego, Rondo ONZ, Mar-
sza³kowska, Nowy Œwiat, Powi-
œle, Praga Centrum, Dworzec Wi-
leñski, Szwedzka, Targówek, Za-
cisze, Kondratowicza, Rembieliñ-
ska), przygotowanym do realiza-
cji w Wieloletnim Planie Inwesty-
cyjnym m.st. Warszawy . Rady 3
dzielnic zwróci³y siê do Rady
Warszawy i prezydenta stolicy o
uznanie budowy drugiej linii me-
tra za zadanie priorytetowe, do
realizacji w ramach WPI oraz o
niedokonywanie zmian przebie-
gu trasy tej linii.

Razem o metrze
Druga linia metra, o d³ugoœci

20 km, bêdzie mia³a 19 stacji,
przejazd zajmie 30 minut – poin-
formowa³ Krzysztof Celiñski, pre-
zes Metra Warszawskiego. We-
d³ug wstêpnej analizy, koszty
wynios¹ 5,3 mld z³. Œrodki z bu-
d¿etu na tê inwestycjê powinny
byæ zagwarantowane w ustawie
bud¿etowej. Mo¿liwe jest dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej
– ok. 50%. Wnioski nale¿y z³o-
¿yæ w 2006 roku. Budowa drugiej
linii mog³aby siê zacz¹æ w 2008
roku. Trasa trzeciej linii metra bie-
g³aby od Dworca Wschodniego
na Goc³aw.

 Pose³ Bart³omiej Szrajber
przypomnia³, ¿e projekt ustawy  w
sprawie finansowania zadañ m.st.
Warszawy (infrastruktura, w tym
– metro) z³o¿ony zosta³ ju¿ w
maju 2004 roku i zaakceptowany
przez komisjê samorz¹du teryto-
rialnego i finansów publicznych.
Utkn¹³ jednak na drodze legisla-
cyjnej. Decyzjê o przyjêciu lub
odrzuceniu ustawy podejmie
Sejm. Czy marsza³ek zd¹¿y wpro-
wadziæ j¹ pod obrady ? Zdaniem
pos³a, drug¹ liniê metra trzeba bu-
dowaæ razem z trzeci¹ lini¹.

Zbigniew Cierpisz, radny Pra-
gi Pó³noc, zachêca³ do sk³adania
podpisów pod apelem o podjêcie
dzia³añ do jak najszybszego
uchwalenia ustawy  o „finanso-
waniu zadañ miasta sto³ecznego
Warszawy, wynikaj¹cych ze sto-
³ecznego charakteru miasta”,
wniesionej do marsza³ka Sejmu
23 lipca 2004 roku.

Szkoda, ¿e na wspólnej sesji
nie wypowiedzia³ siê Karol Kar-
ski. Czas, jaki  przewodnicz¹cy
Rady Warszawy przebywa³  na
sali obrad, zagospodarowa³ sw¹
wypowiedzi¹ przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Wola.              K.

Do w³adz Warszawy
prezesi obu spó³dzielni deklaro-
wali wspó³pracê w rozwi¹zywaniu
problemu.

W projekcie uchwa³y znalaz³
siê wniosek do organów m.st.
Warszawy o wprowadzenie roz-
wi¹zañ umo¿liwiaj¹cych wywi¹za-
nie siê dzielnic z tych obowi¹z-
ków. Projekt negatywnie zaopinio-
wa³a komisja mieszkaniowa. Na
sesji krytycznie oceni³ go radny
Jan Mamaj, choæ przyzna³, ¿e
problem jest wa¿ny, a wyroków
eksmisyjnych bêdzie coraz wiê-
cej. Na wniosek tego radnego od-
by³o siê g³osowanie imienne o
odrzucenie uchwa³y. 19 radnych
by³o „przeciw”, 2 – „za”

W drugim g³osowaniu imien-
nym, 19 g³osami, przy dwóch
przeciwnych, rada Targówka pod-
jê³a uchwa³ê, w której zwraca siê
do organów Warszawy o:
uwzglêdnienie w programie go-
spodarowania mieszkaniowym
zasobem miasta sto³ecznego
wspó³pracy ze spó³dzielniami
mieszkaniowymi, w celu pozyski-
wania w ich zasobach lokali w za-
mian za realizacjê wyroków eks-
misyjnych z tych zasobów; wpro-

XXXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

wadzenie do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadania „budowa
komunalnego budynku z przezna-
czeniem czêœci mieszkañ na lo-
kale socjalne”; wprowadzenie do
wykazu zadañ inwestycyjnych –
dzia³añ umo¿liwiaj¹cych pozyska-
nie tymczasowych pomieszczeñ.
Rada zwróci³a siê tak¿e o udzie-
lenie pe³nomocnictw do prowa-
dzenia rozmów ze spó³dzielniami
mieszkaniowymi w tych spra-
wach.

Odpowiedzi na zg³oszone pod-
czas XXXV sesji interpelacje,
udzielone zostan¹ na piœmie.  K.

dokoñczenie ze str. 1

prace badawcze i dokumentacje,
co gwarantuje dodatkowe koszty
i odwleczenie sprawy w czasie.
Szerzej o tej sesji piszemy poni-
¿ej w materiale „Razem o metrze”

Kolejna pó³nocnopraska sesja,
odwo³uj¹ca wiceburmistrza Sipie-
rê ju¿ blisko i mo¿e przynieœæ nie-
spodzianki, na korytarzach wi-
dziano bowiem serdecznie roz-
mawiaj¹cych przdstawicieli SLD,
PO i radnych niezale¿nych, któ-
rzy matematycznie maj¹ przewa-
gê nad dziesi¹tk¹ radnych PiS.
Pytani przez nas wprost radni
SLD s¹ przeciwni przynoszeniu
kandydatów do zarz¹du dzielni-
cy w teczce, nie przewiduj¹ tak-
¿e wchodzenia do ¿adnej koalicji
rz¹dz¹cej. Deklarowali jednak, ¿e
popr¹ ka¿de nowe rozwi¹zania,
które zagwarantuj¹ bardziej
sprawne zarz¹dzanie dzielnic¹.

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

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- rêcznie robione domowe pierogi
- potrawy kuchni podlaskiej
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- pieczywo i inne produkty eko
- sery prosto z gór
- wypieki
- warzywa i owoce
- wina, napoje

tel. 619-39-04, godz. 9-15

czesne 350 z³
wpisowe 250 z³

otwiera w roku szkolnym
2005/2006 klasy I: lingwistyczn¹,

ogóln¹, integracji europejskiej

ul. Bia³ostocka 4

03-741 Warszawa

SPO£ECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CE nr 3 STO

dzia³aj¹ce od 1989 roku

Pe³na obs³uga ksiêgowa

Badanie bilansów

Doradztwo podatkowe

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa

tel. 818-99-76, 0602-400-670

www.psaudyt.com.pl

ul. Namys³owska 8

tel./fax 619-88-08,

tel. 619-27-59, 818-83-81

www.naka.waw.pl

e-mail: kontakt@naka.waw.pl

GIE£DY SOBOTNIO-NIEDZIELNE

„DLA DZIECKA DOMU I RODZINY”

odbywaj¹ siê w oœrodku „Namys³owska”

w godzinach 8-15 (wjazd samochodami od 7 do 8)

ZAPRASZAMY !

      koñcówki serii,
towary z likwidowanych firm
i sklepów odzie¿owych
i przemys³owych

Targowa 1
wejœcie od Zamoyskiego

pon.-pt. 9-18, sob. 9-14

tel. 618-64-19

DOSTAWY 2 X W TYGODNIU

wysoka jakoœæ-
niska cena

Czy mo¿na to pogodziæ?

w sklepie OKAZJA

tak!

Maturalny koszmar
by³ podany, wydaje siê wiêc, ¿e
maturê mo¿na zdaæ, nie znaj¹c
zupe³nie literatury.

G³ównym zarzutem egzaminu
maturalnego by³ jednak brak cza-
su. O ile egzamin z polskiego wie-
lu uczniów koñczy³o przed up³y-
wem terminu, o tyle z matematyki
nie wychodzi³ nikt przed czasem.
2 godziny na 10 zadañ o ró¿nej
skali trudnoœci to stanowczo za
ma³o. My, rodzice tegorocznych
maturzystów pamiêtamy dobrze,
¿e z 5 zadañ mogliœmy wybraæ 3 i
mieliœmy na to co najmniej 4 go-
dziny!

Wilko³ak, sataniœci, grobow-
ce, walka o w³adzê nad œwia-
tem i romantyzm. Zgodnie z
planami ruszy³o kino letnie w
kawiarni „£ysy Pingwin”. Orga-
nizatorzy na lipiec zaplanowali
nie lada gratkê dla amatorów
filmów z dreszczykiem. Na po-
sesji obok kawiarni, przy Z¹b-
kowskiej 9, w otaczaj¹cych
ciemnoœciach, w atmosferze
skupienia i strachu zaprezen-
towany zostanie cykl horrorów
polskiej produkcji.

W pi¹tek 8 lipca o 22,  na

pierwszy ogieñ pójdzie „Kl¹twa
Doliny Wê¿y” z 1987 roku. W

filmie zagrali m.in. Henryk Bista,
Leon Niemczyk i Roman Wilhel-

mi. Tego ostatniego zobaczymy

w niecodziennej roli komando-
sa, próbuj¹cego odnaleŸæ tytu-

³ow¹ Dolinê. Czy mu siê to uda?
Kto bêdzie chcia³ mu w tym

przeszkodziæ oraz czy wszyscy

powróc¹ bezpiecznie do domu?
Tajemniczy klimat azjatyckich

lasów, chwile grozy, przyœpie-
szone têtno i zagadkowe rekwi-

zyty… Wyprawa zapowiada siê

fascynuj¹co.

dokoñczenie ze str. 1

Mieszkañcy ulicy Orneckiej
przyzwyczaili siê do spotkañ z
czworono¿nymi i skrzydlatymi
s¹siadami z pobliskiego lasu.
Pod posesje przylegaj¹ce do ³¹ki
czêsto przychodz¹ sarny. Jeden
z domów szczególnie upodoba³
sobie dzik, urz¹dzaj¹c sobie na
terenie zabudowañ legowisko.
Dziki, wbrew kr¹¿¹cym opiniom
s¹ zwierzêtami bardzo ufnymi,
atakuj¹cymi tylko wtedy, kiedy
musz¹ siê broniæ. Na terenie sta-
cji uzdatniania wody czêsto mo¿-
na zobaczyæ odpoczywaj¹cego
zaj¹ca. Szczególnie du¿o jest te¿
w tej okolicy ptaków. Ornitolodzy-
amatorzy maj¹ tu prawdziwy raj.
Ba¿anty, kuropatwy, rudziki, sój-
ki to stali bywalcy tej czêœci Bia-
³o³êki, ostatnio pojawi³a siê para
kaczek krzy¿ówek.

Niestety, spokój leœnych zwie-
rz¹t jest czêsto zak³ócany przez
puszczane wolno psy, co œwiad-
czy o niefrasobliwoœci ludzi. Wie-
lokrotnie zdarza³o siê, ¿e psy go-
ni³y kotn¹ sarnê czy zaj¹ca. Raz
pies myœliwskiej rasy, biegn¹c
przy rowerze swego pana, nagle
pogoni³ sarniego kozio³ka. W³a-
œciciel psa to widzia³ i nie zare-
agowa³, wrêcz by³ zadowolony
ze sprawnoœci swojego pupila.

Z proœb¹ o przedstawienie sy-
tuacji zwierz¹t leœnych w Bia³o-
³êce zwróciliœmy siê do naczel-
nika Wydzia³y Ochrony Œrodowi-
ska Dzielnicy Warszawa-Bia³o³ê-
ka, Ilony Kuleczki.

-Przy okazji sporz¹dzania pla-
nów Bia³o³êki Dworskiej zlecono
szczegó³owe opracowanie tego
terenu i st¹d wiemy, jakie zwie-
rzêta tu ¿yj¹ – mówi Ilona Ku-
leczka. –Najwiêcej danych
mamy o ptakach. Kilka lat temu
instalowaliœmy budki lêgowe dla
sikorek, wróbli i szpaków. Co
roku naprawiamy te¿ bocianie
gniazda, mamy ich na naszym
terenie 14. W tym roku czêœæ
gniazd, z niewiadomych powo-
dów nie zosta³o zasiedlonych.

-Jeœli chodzi o ssaki, na tere-
nie Bia³o³êki ¿yj¹ sarny, dziki,
³osie, lisy, kuny i bobry. Dziki po-
trafi¹ wyrz¹dzaæ spore szkody.
Mieliœmy zg³oszenia z ulicy Po-
lnych Kwiatów, ¿e ca³e watahy
dzików podchodzi³y pod domy
mieszkalne, strasz¹c dzieci i do-
prowadzaj¹c do sza³u psy. Przy
ulicy Stasinek dziki zniszczy³y
park wokó³ zabytkowego dwor-
ku. Problemy mamy równie¿ z
bobrami. Gryzonie te upodoba-
³y sobie Kana³ ¯erañski oraz te-
reny pó³nocno-wschodniej Bia³o-
³êki. 2-3 lata temu zrobiliœmy tam
przebudowê urz¹dzeñ meliora-
cyjnych. Rowy melioracyjne zo-
sta³y wy³o¿one p³ytami na spe-
cjalnej w³ókninie. Gnie¿d¿¹ce
siê tam bobry zniszczy³y ca³¹ tê
konstrukcjê, dr¹¿¹c swoje kory-
tarze i buduj¹c ¿eremia. Myœleli-
œmy nawet o tym, ¿eby je prze-
siedliæ, np. do Kampinosu, ale
tam te¿ ich nie chc¹.

Wygl¹da na to, ¿e zwierzêta
przeszkadzaj¹ cz³owiekowi. Ale
to przecie¿ one by³y tu pierwsze,
a cz³owiek wszed³ na ich teren.
Lasy coraz bardziej siê kurcz¹.
Zwierzêta s¹ wypierane przez lu-
dzi. Zmiany w œrodowisku, doko-
nuj¹ce siê pod wp³ywem dzia³al-
noœci cz³owieka powoduj¹, ¿e
wiele gatunków zwierz¹t zmniej-
sza swoj¹ liczebnoœæ lub ginie.
Dlatego podejmuje siê dzia³ania
maj¹ce na celu ochronê leœnych
zwierz¹t.

Bia³o³êka i jej lasy (Legionow-
skie, Choszczówkowskie) objê-
te s¹ Warszawskim Obszarem
Chronionego Krajobrazu. Na ta-
kim terenie zabudowa jest ogra-
niczona. Wp³yw cz³owieka na
zmiany krajobrazu te¿ jest ogra-

Pozwólmy im ¿yæ!
W Warszawie, poza ludŸmi, mieszkaj¹ te¿ dzikie zwierzêta.

Szczególnie du¿o jest ich w Bia³o³êce. Znaczn¹ czêœæ naszej dziel-
nicy stanowi¹ lasy i to w³aœnie stamt¹d przychodz¹. Mamy szczê-
œcie, ¿e mieszkaj¹c w mieœcie, mo¿emy obcowaæ ze zwierzêtami
i obserwowaæ je. Nie ka¿dy jednak to docenia i potrafi zachowy-
waæ siê tak, aby nie naruszaæ praw naszych braci mniejszych.

niczony. Tworzy siê specjalne
korytarze do przechodzenia
zwierz¹t. Dzia³ki musz¹ mieæ ta-
kie ogrodzenia, aby ma³e zwie-
rzêta mog³y siê swobodnie prze-
mieszczaæ. Obowi¹zuje tam
ochrona zwierz¹t i roœlin.

Jednak nie tylko na terenie
Obszaru Chronionego Krajobra-
zu ludzie powinni siê stosowaæ
do obowi¹zuj¹cych przepisów.
Istnieje ustawa o utrzymaniu czy-
stoœci i porz¹dku w gminach.
Ustawa zobowi¹zuje gminy do
stworzenia zasad okreœlaj¹cych
wymagania wobec osób, trzyma-
j¹cych zwierzêta domowe. Rok
temu, 8 lipca 2004 r. zosta³ przy-
jêty przez w³adze miasta taki re-
gulamin dla ca³ej Warszawy.

W rozdziale 5 tego regulami-
nu s¹ okreœlone obowi¹zki osób
utrzymuj¹cych zwierzêta domo-
we. Mówi siê tam m. in. o wy-
prowadzaniu zwierz¹t na terenie
przeznaczonym do u¿ytku pu-
blicznego. Psy mog¹ byæ tam
wyprowadzane tylko na smyczy,
a agresywne tylko w kagañcach.
Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta
domowe maj¹ obowi¹zek nie do-
puszczaæ do zak³ócenia spoko-
ju w miejscach publicznych.

W tym miejscu trzeba równie¿
zrozumieæ w³aœcicieli psów. Ka¿-
dy chce jak najlepiej dla swego
czworonoga. Wyprowadzaj¹c go
na spacer, szczególnie na tere-
nie podmiejskim, chce, aby pies
siê swobodnie wybiega³. Chodzi
o to, ¿e w³aœciciel musi po pro-
stu panowaæ nad zwierzêciem,
pilnowaæ go, w razie czego przy-
wo³aæ go i nie dopuœciæ do stra-
szenia dzikiej zwierzyny.

Istotny problem stanowi¹ te¿
bezpañskie psy, które ³¹cz¹ siê
w stada i poluj¹ w lasach. Jak
twierdzi Ilona Kuleczka, odpo-
wiada za nie miasto. Wypadki
wa³êsaj¹cych siê psów trzeba
zg³aszaæ do Stra¿y Miejskiej,
która ma specjalny oddzia³ upo-
wa¿niony do wy³apywania bez-
pañskich zwierz¹t. Z³apane psy
odwo¿one s¹ do schroniska na
Paluchu.

Dzielnice natomiast zajmuj¹
siê sterylizacj¹ i kastracj¹ bez-
domnych zwierz¹t, g³ównie ko-
tów. –Chodzi o to, aby siê nie
rozmna¿a³y – mówi Ilona Kulecz-
ka -wykorzystujemy wolontariu-
szy, dajemy im karmê i zobowi¹-
zujemy do dalszej opieki nad
tymi zwierzêtami.

Wiêkszym problemem ni¿
bezpañskie koty i psy dla zwie-
rz¹t leœnych jest bezmyœlnoœæ

Horror w £ysym Pingwinie
Kolejne filmy, które maj¹ byæ

zaprezentowane w „£ysym Pin-
gwinie” to: 15 lipca „£za ksiêcia
ciemnoœci”, 22 lipca „Wilczyca”
i 29 lipca „Powrót wilczycy”.
Tych dzie³ nie bêdzie mo¿na
zobaczyæ w telewizji… Wystar-
czy opanowaæ strach i przejœæ
siê na Z¹bkowsk¹. Kino nigdy
jeszcze nie by³o tak blisko…

Adam Praski

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

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

W lecie roœnie liczba pacjentów, którym udzielam pomocy po na-
g³ych wypadkach. Skok do p³ytkiej wody, œliska terakota w pobli¿u
basenu czy wiejska zabawa mog¹ skoñczyæ siê urazem przednich
zêbów.

Jeœli zêby po urazie uleg³y poluzowaniu, zmieni³y pozycjê albo ru-
szaj¹ siê tzn. ¿e zosta³y wybite. Nale¿y wówczas umieœciæ je we
w³aœciwej pozycji, zacisn¹æ szczêki (co s³u¿y jako doraŸne usztyw-
nienie) i natychmiast udaæ siê do stomatologa. Dentysta zszynuje
zêby za pomoc¹ specjalnej szyny.

Jeœli z¹b zosta³ wybity i znalaz³ siê poza jam¹ ustn¹, nale¿y pod-
nieœæ go za czêœæ koronow¹ (nie za korzeñ) aby nie uszkodziæ war-
stwy niezbêdnej do póŸniejszej reimplantacji. Jeœli to mo¿liwe to po
op³ukaniu czyst¹ wod¹ w³o¿yæ z powrotem do zêbodo³u. Jeœli nie to
w³ó¿ z¹b do czystego pojemnika wype³nionego sol¹ fizjologiczn¹,
œlin¹ lub mlekiem. W obu przypadkach nale¿y szybko udaæ siê do
dentysty. Im d³u¿ej z¹b jest poza jam¹ ustn¹, tym mniejsze s¹ szan-
se na uratowanie.

W USA mo¿na kupiæ gotowe apteczki u¿yteczne na wypadek urazu
zêba, w Polsce mo¿na to wykonaæ osobiœcie.

Apteczka zawiera:

1. numer telefonu dentysty - 608 519 073

2. czyst¹ bawe³nian¹ chusteczkê

3. ma³y pojemnik z wieczkiem

4. 10 ml ampu³kê soli fizjologicznej

5. œrodek przeciwbólowy.

Pamiêtaj ¿e podstaw¹ jest zapobieganie urazom, ale pamiêtaj rów-
nie¿ ¿e wypadki siê mog¹ siê przydarzyæ.

Zanim pojedziesz
na wakacje

To w³aœnie matematyka, spo-
œród przedmiotów dodatkowych
cieszy³a siê najwiêkszym wziê-
ciem (pisa³o j¹ 90 tys. maturzy-
stów, czyli 28,5% abiturientów). I
to w³aœnie oni prze¿ywali póŸniej
najwiêksz¹ frustracjê. Po egzami-
nie z matematyki, na komunikato-
rze „gadu-gadu” w komputerze ab-
solwenta klasy matematyczno-in-
formatycznej pojawia³y siê statu-
sy typu: „¿egnaj politechniko”, co
œwiadczy o stanach depresyjnych
naprawdê dobrych matematyków.
By³y te¿ g³osy, ¿e matematyka nie
by³a trudna, ¿e zadania „³adnie”
siê liczy³y, ale by³y to g³osy na-
uczycieli.

Matematyka nie by³a jedynym
przedmiotem, który wywo³a³ kon-
trowersje. Prawie wszyscy, którzy
jako obowi¹zkowy jêzyk obcy wy-
brali angielski, narzekali na jakoœæ
nagrania tekstu o pogodzie, na
podstawie którego trzeba by³o
póŸniej odpowiadaæ na pytania.
Poza tym egzamin z angielskiego
uchodzi³ za ³atwy.

Za trudny uchodzi³ natomiast
test z historii, gdzie trzeba by³o
odpowiadaæ na pytania, analizu-
j¹c ró¿ne Ÿród³a historyczne, ta-
kie jak fotografie, mapy, drzewa
genealogiczne. Maturzyœci twier-
dzili, ¿e nie byli przygotowani do
pracy nad tekstem Ÿród³owym.
Zastrze¿enia do testów z historii i
geografii mieli te¿ nauczyciele-eg-
zaminatorzy. Mapki i ryciny by³y
podobno tak Ÿle odbite, ¿e trzeba
je by³o sprawdzaæ patrz¹c przez
lupê…

Przewidywane, dziêki maturze,
unikniêcie egzaminów na studia
te¿ siê nie powiod³o. Wiêkszoœæ

uczelni przeprowadza jednak eg-
zaminy nazywaj¹c je „testami pre-
dyspozycji”. Tylko Politechnika
Warszawska na wiêkszoœæ kierun-
ków honoruje wyniki matur z ma-
tematyki i fizyki.

Najwa¿niejsz¹ i bodaj¿e jedyn¹
zalet¹ nowej matury jest niew¹t-
pliwie jej obiektywizacja: jeden eg-
zamin dla wszystkich, te same te-
maty w ca³ym kraju, sprawdzane
nie przez nauczycieli danej szko-
³y, lecz przez odpowiednio prze-
szkolonych egzaminatorów. Jed-
nak organizacja tego gigantyczne-
go przedsiêwziêcia pozostawia³a
wiele do ¿yczenia. Same egzami-
ny ci¹gnê³y siê ponad miesi¹c, od
18 kwietnia do koñca maja. W tym
czasie praca szkó³ by³a komplet-
nie sparali¿owana. Nauczyciele
byli oddelegowywani równie¿ do
innych szkó³. Nie da³o siê w ¿aden
sposób zorganizowaæ zastêpstw
za wszystkich polonistów, zaanga-
¿owanych w maturê. Ucierpieli
uczniowie klas m³odszych.

Po egzaminach nast¹pi³ dla
maturzystów najgorszy okres:
czas wyczekiwania na wyniki. Ta-
kie bezproduktywne czekanie jest
strasznie deprymuj¹ce, odbiera
wiarê we w³asne mo¿liwoœci i chêæ
do dalszej nauki. Ci m³odzi ludzie
byli zawieszeni w pró¿ni, nie wie-
dzieli, czy starczy im punktów, aby
dostaæ siê na studia, a w zwi¹zku
z tym, rejestrowaæ siê na dany kie-
runek, czy nie.

Rejestracja na wybrane kierun-
ki studiów to osobny temat. Trze-
ba by³o rejestrowaæ siê „w ciem-
no”, poniewa¿ na wiêkszoœci
uczelni termin rekrutacji mija³
przed podaniem wyników matur.
„W ciemno” trzeba by³o te¿ uiœciæ
op³atê rekrutacyjn¹, która wynosi
80 z³ na ka¿dy kierunek.

Nowa matura 2005 wreszcie siê
skoñczy³a. By³a koszmarnym ma-
ratonem dla nauczycieli, uczniów
i ich rodziców. Po podsumowaniu
wyników bêdzie czas na wyci¹-
gniêcie wniosków, poprawienie
b³êdów i wprowadzenie koniecz-
nych zmian w przysz³ym roku.
Szkoda tylko, ¿e m³odzi ludzie z
rocznika 1986 potraktowani zostali
po raz kolejny jak króliki doœwiad-
czalne.             Joanna Kiwilszo

i brak wra¿liwoœci ludzi. Musimy
zrozumieæ, ¿e to zwierzêta s¹ na
terenach podmiejskich u siebie,
to jest ich miejsce, które cz³owiek
im brutalnie zabiera. Jesteœmy
im coœ winni. Starajmy siê ich nie
p³oszyæ, pilnujmy nasze psy, aby
ich nie straszy³y i nie goni³y, po-
zwólmy im spokojnie ¿yæ obok
siebie.            Joanna Kiwilszo

ul. Danusi 6 tel. 675-76-57
Jan Kwiatkowski 0602-284-378

www.moto-kor.com.pl
moto-kor@moto-kor.com.pl

MOTO-KOR

MECHANIKA POJAZDOWA
GEOMETRIA KÓ£

oryginalne czêœci zamienne DAEWOO
hurt- detal

wszystkie marki samochodów
konkurencyjne ceny!

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
zaprasza na

OBÓZ GEOLOGICZNO-SPELEOLOGICZNY JURA 2005
Wiek uczestników: 16-18 lat, turnus: 30.07-12.08 (14 dni), zbiór-
ka: hala biletowa Dworca Wschodniego - 30.07 (sobota)  godz.
9.30, miejsce pobytu: Olsztyn k. Czêstochowy po³o¿ony na Jurze
Krakowsko - Czêstochowskiej, miejsce zakwaterowania: Dom Re-
kolekcyjny Archidiecezji Czêstochowskiej „Œwiêta Puszcza”
Rekomendacja i dofinansowanie Biura Edukacji Urzêdu m.st. Warszawy

Informacje po numerem tel. 614 63 60
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�TERAKOTA �GRESY

�SANITARIATY �WANNY

�KLEJE �FUGI

ul. Modliñska 264A, tel. 614-81-82
www.glazura.waw.pl

e-mail: glazura@glazura.waw.pl
pon.-pt. 9-18, sob. 10-14

��������������Z.P.U.H. Edyta

OKNA, DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”
Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale

05-230 Koby³ka

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

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

W-wa, ul. Kondratowicza 4

(bazar, pawilon 24)

pomiar, porada, wycena - gratis!

Do kredytu

mo¿esz otrzymaæ

bezp³atn¹
kartê kredytow¹

VISA ELECTRON

Wiêcej
informacji
na stronie

www.chrobry.org.pl

KREDYT
KONSOLIDACYJNY

- ³¹czenie kredytów w jeden

- jedna ni¿sza rata - zamiast wielu

- dodatkowa gotówka

ZAPRASZAMY: Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52

Nowo otwarty Dom Weselny-Restauracja
Organizujemy wesela, grile, spotkania integracyjne

do 150 osób oraz catering

  proponujemy oprawê muzyczn¹
  du¿y zielony ogród z wêdzarni¹ ryb

  dla goœci parking strze¿ony

Zielonka ul. D¹browskiego 6A
(dojazd od ul. Pi³sudskiego)

761-01-52, 0-887-28-44-65

MEZALIANS

•
•

•

SPRZEDA¯ MIESZKAÑ
Wysoki standard wykonania
Konkurencyjne ceny
Dogodne po³¹czenia komunikacyjne

Warszawa Tarchomin „Osiedle Strumykowa”, ul. Strumykowa

Mieszkania o pow. 30–120 m2* na ogrodzonym osiedlu.
Windy i gara¿e podziemne.
Termin realizacji: IV kw. 2005r. Cena: 3300 z³/m2.

Warszawa Praga Pó³noc „Osiedle Przy Bazylice”, ul. Otwocka

3-pietrowy budynek na terenie zamkniêtym.
Gara¿e z poziomu parteru. Mieszkania o pow. 50–75 m2*
Termin realizacji: I kw. 2006r. Cena: 3040 z³/m2.
Inne propozycje firmy Dolcan:

Osiedle Orla II, Z¹bki, ul. Poniatowskiego
Osiedle Bohaterów Warszawy, Warszawa Ursus, ul. Bohaterów Warszawy 26
Osiedle Laguna, Warszawa Weso³a, ul. Brata Alberta

Biura sprzeda¿y:

Warszawa, ul. ¯urawia 32/34, tel. (0-22) 622 13 34, 622 13 49, 622 13 61, 622 13 79
Warszawa, ul. £odygowa, tel. (0-22) 678 74 84, 678 84 40
Z¹bki, ul. Orla 6 lok. 75, tel. (0-22) 358 11 02, 358 11 03
www.dolcan.com.pl                                  * do podanych cen nale¿y doliczyæ 7 % podatku VAT

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

Promocja wakacyjna! - Materia³y wykoñczeniowe gratis

(glazura, terakota, panele pod³ogowe, armatura sanitarna, bia³y monta¿) w hurtowniach Dolcanu

dla klientów, którzy zakupi¹ mieszkanie w okresie 1 lipca - 31 sierpnia 2005r.

Bez komentarza

Aparat s³uchowy mo¿e przy-
nieœæ wielk¹, pozytywn¹ i na-
tychmiastow¹ ró¿nicê. Je¿eli
ktoœ d³ugo zwleka³ z za³o¿e-
niem aparatu, niektóre dŸwiêki
mog¹ wydawaæ siê g³oœne i nie-
naturalne. Dzieje siê tak dlate-
go, ¿e mózg zapomnia³, jak to
by³o, kiedy je s³ysza³ i musi je
sobie dopiero przypomnieæ!
Mózg musi nauczyæ siê koncen-
trowaæ na dŸwiêkach, które s¹
wa¿ne i oddzieliæ je od pozosta-
³ych. To proces wymagaj¹cy
czasu - ale tylko kilku tygodni.

Specjaliœci zajmuj¹cy siê do-
pasowaniem aparatów s³ucho-
wych (audioprotetycy) posia-
daj¹ wysokie kwalifikacje i po-
trafi¹ przeprowadziæ nas przez
proces przyzwyczajania siê do
nowego aparatu. W wiêkszoœci
przypadków s³yszenie staje siê
o wiele prostsze z aparatem s³u-
chowym. Ale pe³ne ha³asu oto-
czenie ca³y czas mo¿e stano-
wiæ wyzwanie. Podczas kolej-
nych spotkañ specjaliœci s³u¿¹
praktycznymi radami, jak radziæ
sobie w trudnych sytuacjach.
Ponadto, je¿eli jest taka ko-
niecznoœæ, mog¹ dostroiæ apa-
rat. Zazwyczaj niewiele czasu
potrzeba, aby ustawiæ aparat

Us³ysz na nowo!
dokoñczenie ze str. 1 tak, by dzia³a³ dobrze we

wszystkich sytuacjach, w któ-
rych mo¿e znaleŸæ siê u¿ytkow-
nik w ci¹gu dnia.

Bardzo wa¿nym czynnikiem
jest indywidualne zaanga¿owa-
nie pacjenta w proces noszenia
aparatu. Im wiêcej informacji
mo¿e on dostarczyæ o swoich
odczuciach i potrzebach, tym
lepsze bêd¹ rezultaty. Do apa-
ratów czêsto do³¹czane s¹
„dzienniczki”, które mog¹ oka-
zaæ siê bardzo przydatne przy
zapisywaniu wydarzeñ i opisy-
waniu wra¿eñ s³uchowych. Ta-
kie zapiski to œwietny punkt wyj-
œcia do kolejnych wizyt, pod-

czas których specjalista audio-
protetyk oceni postêpy, a gdy
trzeba wprowadzi poprawki.

Pierwszym krokiem, po-
zwalaj¹cym oceniæ s³yszenie

jest przeprowadzenie proste-

go i bezbolesnego badania,
które pozwoli na szybk¹ dia-

gnozê s³uchu. Wszyscy zain-
teresowani mog¹ przez ca³e

lato skorzystaæ z bezp³atnych

badañ s³uchu oraz fachowej
porady w gabinecie audiopro-

tetycznym firmy Fonikon,
mieszcz¹cej siê przy ulicy

Kondratowicza 37 (vis a vis

Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20.

Ulicê, przy której mieszkamy znamy najczêœciej wzd³u¿ i wszerz.
Ale byæ mo¿e w czasie wakacji napotkamy znajom¹ nazwê ulicy gdzieœ
w zupe³nie innym mieœcie. Mo¿e jest np. ul. Kondratowicza w Gdyni
lub Targowa na Œl¹sku. Nowa Gazeta Praska odkry³a ul. Gajkowicza
w Pu³tusku. Reszta nale¿y do Pañstwa. NGP og³asza konkurs na
fotografiê lub ciekaw¹ opowieœæ o jednej z praskich ulic, która... znaj-
duje siê poza Warszaw¹. Konkurs dotyczy jedynie ulic objêtych za-
siêgiem Nowej Gazety Praskiej. Czekamy na zg³oszenia.

Konkurs!

 Od wielu lat je¿d¿ê ulic¹ 11
Listopada i z wielkim smutkiem
patrzy³am, jak niszczeje i popa-
da w ruinê budynek pod nr 68
(na skrzy¿owaniu ul. Szwedz-
kiej i 11 Listopada). Od kilku lat
by³ tam - i jest nadal - punkt sku-
pu z³omu i metali kolorowych.
Sam budynek straszy³ powybi-
janymi szybami i nie³adem
wokó³. A w chwili obecnej: jest
zrobiony ogródek, od frontu po-
³o¿ona jest kostka brukowa, nie
brakuje ani jednej szyby. Widaæ
rêkê gospodarza. Zajrza³am do
œrodka i ujrza³am elegancko
wyremontowany sklep. We-
sz³am, aby dowiedzieæ siê, jaki
to sklep i kiedy bêdzie otwarty.
Od w³aœcicielki sklepu El¿biety
Trójkowskiej dowiedzia³am siê,
¿e mia³ byæ tu otwarty sklep wie-
lobran¿owy. Mia³ byæ...Lokal ten
pani Trójkowska uzyska³a w
drodze przetargu.  Po przepro-
wadzeniu na swój koszt remon-
tu, uzyska³a pozwolenie na roz-
szerzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej. Jednak Zarz¹d Nieru-
chomoœci Komunalnych wyda³
zezwolenie na za³o¿enie skle-
pu pod warunkiem zaakcepto-
wania stawki czynszu 13,00 z³/
m2 +VAT oraz zawarcia umowy
dzier¿awy gruntu przylegaj¹ce-
go do budynku. Dla prowadze-
nia punktu skupu surowców
wtórnych umowa zosta³a za-

warta na czas nieoznaczony, a
czynsz zosta³ ustalony w wyso-
koœci 8,60 z³/m2. Decyzja pod-
wy¿szenia stawki czynszu nie
zosta³a niczym uzasadniona
przez Zarz¹d Nieruchomoœci
Komunalnych. W tej sytuacji
El¿bieta Trójkowska odwo³a³a
siê  od decyzji Zarz¹du Nieru-

chomoœci Komunalnych do Za-
rz¹du Dzielnicy Praga-Pó³noc
oraz do Rzecznika Praw Oby-
watelskich. O dalszych losach
sklepu bêdziemy Pañstwa infor-
mowaæ tymbardziej, ¿e na za-
trudnienie czeka kilku bezrobot-
nych.   Bogumi³a Szyd³owska
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Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                                Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

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

03-476 Warszawa, ul. D¹browszczaków 5A

tel. 618-88-84

RATY!RATY!

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI

♦♦♦♦♦      oprawa obrazów
♦♦♦♦♦      lustra
♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a
♦♦♦♦♦      szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13
faktury VAT

ul. Brechta 9

ZAPRASZAMY NA JAGIELLOÑSK¥

ul. Mehoffera 26 paw. 4
TARCHOMIN

NOWA ODZIE¯

MARKOWYCH FIRM

BARDZO ATRAKCYJN
E C

EN
Y!koñcówki serii

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Ceramika sanitarna, kabiny, wanny,

glazura, terakota, meble ³azienkowe

farby Dulux (komputerowy dobór kolorów)

ul. Jagielloñska 3 tel. 619-70-18 pn.-pt. 9-18, sob. 9-14 www.polmax.pl

PolMAX

Z T¥ REKLAM¥ 10% RABATU!

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68

www.rehactiv.republika.pl

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny
- materace ortopedyczne
- refundacja NFZ

RATY!
pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10.00-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

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

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia

Biuro Ksiêgowe
„AMICUS” s.c.

- ksiêgi handlowe

- KPIR

- rycza³t, p³ace, ZUS

- rozliczenia roczne

ul. K³opotowskiego 23/25
lokal 18

tel./fax 670-16-26
pn. - pt.  9-15

LATO W MIEŒCIE 2005
27 CZERWCA - 26 SIERPNIA
MIASTO STO£ECZNE WARSZAWA

DZIELNICA BIA£O£ÊKA
ZAJÊCIA SPORTOWE - BOS

Bia³o³êcki Oœrodek Sportu

P³ywalnia przy ul. Œwiatowida 56
Hala przy ul. Strumykowa 21

w programie:

*  P³ywanie rekreacyjne
        p³ywalnia przy ul. Œwiatowida 56
       w godz. 9 - 16
*  Gry zespo³owe
   (pi³ka siatkowa, koszykowa, no¿na, korfbal, unihokej)
       Hala przy ul. Œwiatowida 56
       Hala przy ul. Strumykowej 21
       Hale czynne w godz. 10 - 15
Obiekty otwarte przez ca³e wakacje
w dni powszednie  - wstêp wolny
Kierownik akcji p. Krzysztof Przygoda tel. 676-50-72

BOK

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury

ul. Modliñska 197

w programie:

* Wycieczki autokarowe dla pó³kolonii
   Kierownik akcji p. Marcin Jasiñski tel. 510 32 55

BIBLIOTEKI

1. Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i M³odzie¿y Nr 46

ul. Kowalczyka 3
    Kierownik akcji - p. Krystyna Kubicka tel. 811-46-38

2. Biblioteka dla Dzieci i M³odzie¿y Nr 4

ul. Antalla
    Kierownik akcji - p. Wanda Marmolak tel. 614-79-71

w programie:

* Zajêcia plastyczne
* Spotkania czytelnicze
* Gry i zabawy dydaktyczne
* Gry planszowe
* Spotkania z ciekawymi ludŸmi
* Wystawy najciekawszych prac

Biblioteki czynne
w dni powszednie w godz.
pon., œr., pt. 10 - 15,
wt., czw. 14 - 19

PÓ£KOLONIE

I TURNUS ( 27.06 - 15.07.2005)

1. SP Nr 342 ul. Strumykowa 21A
Koordynator - p. Maria Marciniak tel. 676-53-80

2. SP Nr 110 ul. Bohaterów 41
Koordynator - p. Gra¿yna Zaj¹c tel. 811-29-62

II TURNUS (18.07 - 05.08.2005)

3. SP Nr 154 ul. Leœnej Polanki 63/65
Koordynator -  p. Andrzej Marek tel. 811-23-81

4. SP Nr  314 ul. Porajów 3
Koordynator - p. Gra¿yna Sobczak tel. 811-40-07

III TURNUS (08.08 - 26.08.2005)

5. SP Nr 314 ul. Porajów 3
Koordynator - p. Jolanta Wilim. tel. 811-40-07

w programie:

* Wycieczki autokarowe
* Zajêcia rekreacyjne
* Zajêcia plastyczne
* Gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu
* Gry planszowe
* Zajêcia œwietlicowe
* Konkursy, turnieje
* Wycieczki plenerowe
  (ZOO, teatr, kina)

Pó³kolonie czynne
w dni powszednie w godz. 7 - 17
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Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

mini og³oszenia

NAUKA
ANGIELSKI (022) 466-28-95
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
POLSKI doœwiadczona nauczy-
cielka 322-60-32, 0691-082-071

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, chirurg, ortopeda, derma-
tolog - wenerolog (krioterapia),
urolog (stulejki, wêdzide³ka) psy-
chiatra - akupunktura laserem, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-52-
31

US£UGI
AGNES, pranie dywanów, wy-
k³adzin, obiæ maszynami i œrod-
kami firm Karcher lub Kirby.
Dojazd gratis. 619-57-67, 0608-
104-894, www.praniedywa-
now.pl
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
DOMOFONY, naprawa, instala-
cja, modernizacja, konserwacje
0502-978-535
ELEKTROINSTALATORSTWO -
pomiary, uprawnienia, tanio 0501-
228-140
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i  0698 916 118
KOMPLEKSOWE wykoñczenia
wnêtrz. Malowanie dekoracyjne
0606-274-278
KRAWIECKIE poprawki  w pasa-
¿u handlowym Tarchomin-Œwiato-
wida 49 paw. 33
MIR-MAX sprzeda¿ , uk³adanie
kostki brukowej, roboty meliora-
cyjne 0608-041-365, 771-22-00
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycz-
nych. Gwarancje serwisowe.
614-83-83, 0609-025-469

NAPRAWA pralek, lodówek,
gwarancja 670-39-34, 0502-
253-670

NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
MALOWANIE, gipsowanie, solid-
nie 647-06-38, 0696-798-554
PRALKI, lodówki, szybko, ta-
nio, solidnie 679-00-57, 0501-
587-257
PRANIE pierza i puchu (podusz-
ki, jaœki), szycie ko³der ul. Kono-
packa 21, czynne 9-17 tel. 619-
10-67
REMONT kompleksowo, glazura,
hydraulika, gips 614-49-34, 0506-
091-379
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Ra-
dzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
ZAOPIEKUJÊ siê dzieckiem na-
wet do 10 godzin 676-80-38,
0605-284-602

KUPIÊ

MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86

INNE
KANTOR - lombard, natychmiasto-
we po¿yczki  pod zastaw - z³oto,
elektronika, samochód. Korzystne
warunki, ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
KREDYTY gotówkowe w 15 mi-
nut. Minimum formalnoœci tel.
617-46-51
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZAK£ADANIE spó³ek, odszkodo-
wania 0601-254-894

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491  (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail: alfa@alfa-
mieszkania.pl
DO wynajêcia 2 hale magazyno-
we 100m2 z biurem i telefonem ul.
Modliñska 342, 608-357-302

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

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

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

NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0505-
307-360, 0602-219-012

PRACA

KRAWCOW¥ na poprawki. Tar-
chomin 889-28-11 po 20

GASTRONOMIA

WESELA, chrzciny i inne uro-
czystoœci. Tanio, kameralnie,
równie¿ u klienta. Warszawa
Zacisze  877-16-68, 678-96-24

MOTORYZACJA

AUTO na gaz profesjonalnie,
monta¿, serwis, raty. Sekwen-
cyjny wtrysk od 3000 z³. War-
szawa Zacisze 679-81-06, 877-
16-68

TURYSTYKA

MAZURY szlak Wielkich Jezior do
wynajêcia kwatera 2 pokoje z kuch-
ni¹ nad jeziorem Dobskim cena od
55 z³ doba tel 0607-204-180

ODDAM

3-MIESIÊCZNE kociaki oddam
do adopcji 619-73-69

dzia³aj¹c na podstawie Uchwa³y Nr XLII/999/2004 Rady
m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie sprzeda-
¿y, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wie-
lolokalowych

oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoœciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póŸn. zmia-
nami)

podaje do publicznej wiadomoœci,

¿e w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bia³o-
³êka przy ul. Modliñskiej 197 zosta³ na tablicy og³oszeñ Urzê-
du wywieszony w dniach 20.06 - 11.07.2005 r. wykaz lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y wraz ze
sprzeda¿¹ udzia³ów w gruncie w domu przy :
  ul.Weneckiej 23               lokale 1/2, 3, 4

  dz.ew. nr 17                     o pow.u¿yt. budynku 161,8m2

  dzia³ki 769 m2                 z obrêbu 4-07-17

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

ZAWIADOMIENIE
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m. st.

Warszawy (ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa, tel./fax. 614-70-
00), Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych uprzejmie informuje, ¿e

zgodnie z nowelizacj¹ ustawy o zasi³kach rodzinnych

(Dz.U. 228 poz.2255 z 28 listopada 2003r. z póŸniejszymi
zmianami) - dotycz¹c¹ zasi³ków rodzinnych wyp³acanych

do 31.08.2005r. oraz zasi³ków w nowym okresie zasi³ko-
wym tj. od 01.09.2005r. do 31.08.2006r. œwiadczenia ro-

dzinne wyp³aca siê  nie póŸniej ni¿ do ostatniego dnia

miesi¹ca, za który przyznane zosta³o  œwiadczenie rodzin-
ne. W przypadku z³o¿enia wniosku w sprawie ustalenia pra-
wa do œwiadczeñ rodzinnych po 10 dniu miesi¹ca, œwiadcze-
nia rodzinne za dany miesi¹c wyp³aca siê najpóŸniej do ostat-
niego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
z³o¿ono wniosek.

W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 31 lipca, œwiadczenie rodzinne przys³uguj¹-
ce za miesi¹c wrzesieñ wyp³aca siê do dnia 30 wrzeœnia.

W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od dnia 1 sierpnia do 30 wrzeœnia, œwiad-
czenia rodzinne przys³uguj¹ce za  miesi¹c wrzesieñ wyp³aca
siê do dnia 31 paŸdziernika.

Wnioski na nowy okres zasi³kowy wydawane bêd¹ w tutej-
szym Oœrodku w drugiej po³owie lipca 2005r.

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe
� Okna PCV i AL
� Drzwi wewnêtrzne
� Parapety

 Proszê siê nie obawiaæ. Ba-
zar Ró¿yckiego nie zmienia
swego miejsca i nie przenosi siê
na drugi brzeg Wis³y. Informa-
cja zawarta w tytule odnosi siê
do wystawy zatytu³owanej „Od
Marywilu po Wola Park” zorga-
nizowanej przez Muzeum Woli
kierowanego od lat przez dyr. K.
Mórawskiego. Zaznaczmy na
pocz¹tku, ¿e akcenty praskie
maj¹ w niej znacz¹cy udzia³.

Uroczyste otwarcie odby³o
siê 31maja. Wœród zaproszo-
nych goœci znalaz³ siê prezes
Stowarzyszenia Kupców Baza-
ru Ró¿yckiego Zenon Jêdra,
wraz ze wspó³pracownikami
oraz cz³onkowie Stowarzysze-
nia Przyjació³ Bazaru Ró¿yckie-
go.

Przyby³ym goœciom przygry-
wa³a „Kapela Czerniakowska”,
podano te¿ bazarowe praskie
specja³y: pyzy i flaki..

Dlaczego jednak warto obej-
rzeæ tê wystawê? Zgromadzo-
no na niej materia³ obejmuj¹cy
dzieje handlu warszawskiego
od jego pocz¹tków po dzieñ
dzisiejszy. Wœród eksponatów
znalaz³y siê cenne obrazy, gra-
fiki, miedzioryty, unikatowe zdjê-
cia, oraz akcesoria niezbêdne w
handlu jak miary, odwa¿niki,
wagi, czy etykiety reklamowe.

Ró¿yc na Woli

Szpital Bielañski po raz drugi uczestniczy w realizacji  „Programu badañ prze-
siewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, finansowa-
nego przez ministerstwo zdrowia. Celem programu jest zwiêkszenie wykrywalnoœci
raka jelita grubego, zajmuj¹cego obecnie drugie miejsce wœród wszystkich wystêpu-
j¹cych nowotworów - u kobiet po raku sutka, a u mê¿czyzn po raku p³uc. Wykrycie
choroby we wczesnych stadiach zaawansowania, daje szansê ca³kowitego wylecze-
nia.

Program adresowany jest do osób w wieku 50-65 lat, które nie maj¹
objawów sugeruj¹cych istnienie raka jelita grubego, osób w wieku 40 -
65, u których krewnych pierwszego stopnia (rodziców, rodzeñstwa)
rozpoznano raka jelita grubego oraz osób w wieku 25 - 65 lat, które
obci¹¿one s¹ du¿ym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego,
potwierdzonym wynikami badañ genetycznych. Dotyczy osób, które w ostat-
nich 10 latach nie mia³y wykonanej kolonoskopii.

Osoby zg³aszaj¹ce siê na badanie dostan¹ do wype³nienia specjaln¹ ankietê. Ka¿dy
pacjent zakwalifikowany do programu bêdzie mia³ wykonane badanie kolono-
skopowe. W zale¿noœci od potrzeby pobierane bêd¹ wycinki do weryfikacji histo-
patologicznej. Wszyscy objêci programem otrzymaj¹ wyniki badañ. Osoby, co do
których ankiety wska¿¹, ¿e nie spe³niaj¹  kryteriów kwalifikacyjnych do programu,
zapraszamy na konsultacjê gastroenterologiczn¹.

Badania wykonywane s¹ w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmo-
wego – po prawej stronie dziedziñca przy wejœciu g³ównym do szpitala - w po-
niedzia³ki i pi¹tki w godz. 14-18 oraz w soboty w godz. 8-16. Pacjent
uczestnicz¹cy w programie otrzyma instrukcjê przygotowania siê do badania oraz
œrodek do oczyszczenia jelita grubego.

Informacja i rejestracja: Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego tel.
56 90 165 lub 56 90 325.

Zachêcamy Pañstwa do skorzystania z tych bezp³atnych badañ profilaktycznych.

Barbara Lis - Udrycka

PROFILAKTYKA W SZPITALU BIELAÑSKIM

W wydaniu z 15 czerwca
2005 roku autor podpisuj¹cy siê
Adam Praski w artykule na te-
mat Festynu Praskiego, napisa³,
cytujê: „Plastikowe kubeczki

wype³nione piwem bez prze-
szkód znajdowa³y konsumen-

tów poœród 14-15-latków. Tu

organizatorzy, delikatnie mó-
wi¹c, nie popisali siê”. Odno-
sz¹c siê do tego sformu³owania
pragnê wyjaœniæ, ¿e skierowa-

³em do Pana Ryszarda Makow-
skiego Dyrektora Domu Kultury
pismo z zapytaniem o prawdzi-
woœæ zarzutów tam przedsta-
wionych. Jednoczeœnie oznaj-
miam, ¿e nie by³o zg³oszonych
tego typu przypadków podczas
trwania festynu. W dniach jego
trwania w Parku Praskim na
ka¿dym kroku mo¿na by³o spo-
tkaæ funkcjonariusza policji,
przedstawiciela Stra¿y Miejskiej
lub osobê z firmy ochroniarskiej,
wynajêtej przez Urz¹d. ¯adna
z tych s³u¿b podczas dy¿uru nie
odnotowa³a ra¿¹cych przypad-
ków naruszenia prawa. Dlatego
te¿ mo¿na domniemywaæ, ¿e
zarzuty autora artyku³u s¹ „wy-
ssane z palca”. Nawet, jeœli sy-
tuacjê opisan¹ w artykule autor

Ssanie palca?
powy¿szego zauwa¿y³, to jego
obywatelskim obowi¹zkiem
by³o zwrócenie uwagi pij¹cym
nieletnim oraz zg³oszenie tego
faktu jednemu z dy¿uruj¹cych
tam policjantów. Poniewa¿ ta-
kiego zg³oszenia nie by³o,
s³usznym wydaje siê poddanie
w w¹tpliwoœæ uczciwoœci i praw-
domównoœci pisz¹cego jak rów-
nie¿ jego postawy moralno-
etycznej.

Proszê o zamieszczenie mo-
jej wypowiedzi na ³amach Wa-
szej gazety w nastêpnym jej
wydaniu.

Dziêkujê.
Burmistrz Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy

Robert Sosnowski

List Pana Burmistrza nas ucieszy³, jako niezaprzeczalny dowód,
¿e czyta Now¹ Gazetê Prask¹ i chce, by jego nazwisko jak naj-
szybciej znalaz³o siê na naszych ³amach. Jednak to, co napisa³,
budzi g³êbokie rozczarowanie. Oparte na w³asnej obserwacji au-
tora tekstu spostrze¿enie i delikatnie sformu³owana uwaga pod
adresem organizatorów wywo³a³y ze strony Roberta Sosnowskie-
go lawinê oskar¿eñ pod adresem dziennikarza: wyssa³ coœ z pal-
ca, nie dope³ni³ obywatelskiego obowi¹zku!!! Czy nikt Panu Bur-
mistrzowi nie powiedzia³, ¿e dziennikarskim obowi¹zkiem autora
by³o opisanie tego, co zobaczy³? Czy¿by podoba³y mu siê tylko
relacje, chwal¹ce organizatorów imprez, a - w domyœle - w³adze?

Nie chcemy powielaæ metody totalnej krytyki, zastosowanej przez
Pana Burmistrza. Zauwa¿ymy wiêc, ¿e (choæ wybiórczo) zna usta-
wê Prawo Prasowe. Nie oka¿emy wzajemnoœci i nie podamy w
w¹tpliwoœæ jego uczciwoœci i prawdomównoœci, a tak¿e postawy
moralno - etycznej.

Na ¿yczenie Pana Burmistrza udostêpnimy  zaœwiadczenie le-
karskie, ¿e nasz Autor skoñczy³ ze ssaniem palców æwieræ wieku
temu.                                                                              Redakcja

Odnajdziemy tu równie¿ akcen-
ty praskie: opis Targowiska Pra-
skiego powsta³ego w 1839 r.
oraz zdjêcie targu koñskiego na
ul. Targowej. Oddzielnie wyeks-
ponowano pami¹tki z Bazaru
Ró¿yckiego. S¹ tu obrazy zna-
nego praskiego malarza Sergiu-
sza Grudkowskiego, kwity op³at
targowych  z 1923r., jednod-
niówki „Ró¿yc”, oraz „Praga na-
sza kochana”(wydany przez
dzieci ze szko³y podstawowej
przy ul. Terespolskiej), zdjêcia
z festynu zorganizowanego w
2002 r., ksi¹¿ka Piotra Kuleszy
„Z dziejów Bazaru Ró¿yckiego”,
oraz obszerny plan bazaru. W
inny miejscu znaleŸæ mo¿na
utrzymany w tonacji gauginow-
skiej obraz pt. „Ciuchy” z nieist-
niej¹cego ju¿ bazary przy Dwor-
cu Wschodnim.

Z okazji wystawy wydano nie-
zwykle cenny informator-kata-
log opisuj¹cy dzieje targowisk
warszawskich od ich pocz¹tków
po dziœ dzieñ. Praca nad nim
wymaga³a zaiste benedyktyñ-
skiej skrupulatnoœci i cierpliwo-
œci, ze wzglêdu na fakt, i¿ temat
ten nigdy nie by³ obszernie opra-
cowany. Imponuj¹ca, obejmuj¹-
ca 237 pozycji bibliografia
œwiadczy o niezwyk³ej rzetelno-
œci autora. Wœród targowisk pra-
skich wymienione s¹ tu zarów-
no stare, ju¿ nieistniej¹ce, jak
Targ Koñski, Targowisko Pra-
skie, czy bazar przy ul. Stalo-
wej, jak i wspó³czesne osiedlo-
we bazarki przy ul. Namys³ow-
skiej, czy ul. Porajów. Ze
wszech miar interesuj¹ca wy-
stawê mo¿na ogl¹daæ w Mu-
zeum Woli do 31.08 we wt., czw.
10-18, œr, pt. 10-1530, sob., nd
10-16 (w czwartki wstêp bez-
p³atny). Wydawnictwo „Od Ma-
rywilu do Wola Park” towarzy-
sz¹ce wystawie do nabycia w
szatni muzeum.

Tadeusz Czarnecki-Babicki
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WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE,

679-36-30

0603-956-654

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Prosto z mostu

Od d³u¿szego czasu nasz
burmistrz Robert Sosnowski
stosuje politykê kubek w kubek
jak jego polityczny padrone
Lech Kaczyñski. Generalnie po-
lega to na utrudnianiu dostêpu
do informacji, zaprzeczaniu nie-
korzystnym faktom i odwlekaniu
wszelkimi sposobami decyzji i
wyjaœnieñ. Czasami jednak
zdarzaj¹ siê wpadki ujawniaj¹-
ce te poczynania, nader odle-
g³e od przyjêtych zasad demo-
kracji. Nie bêdê tu komentowa³
uników i kruczków prawnych
Pana Prezydenta w niekorzyst-
nym dla jego wizerunku proce-
sie z Mieczys³awem Wachow-
skim i braku oficjalnych decyzji
Lecha Kaczyñskiego w spra-
wach tak kontrowersyjnych jak
przebieg autostrady przez Ursy-
nów czy modernizacja oczysz-
czalni „Czajka”. Taki jest bo-
wiem jego styl sprawowania
w³adzy. Dobry prezydent jak car
og³asza tylko dobre decyzje, z³e
zostawiaj¹c swoim urzêdnikom.

Wa¿ny jest bowiem wizeru-
nek polityczny, który kilkakrotnie
ju¿ ucierpia³ i nie dlatego, ¿e
prezydent rz¹dzi Ÿle w Warsza-
wie (co jest prawd¹ sam¹ w so-
bie) lecz dlatego, i¿ dziennika-
rze przy³apali go na stosowaniu
praktyk, które oficjalnie krytyku-
je PiS jako formacja polityczna.
Klasycznym przyk³adem jest
nepotyzm, czyli zatrudnianie bli-
skich i znajomych z krêgu ro-
dzinnego oraz politycznego. To,
co wykryto na szczeblu miasta
jest jedynie wierzcho³kiem góry
lodowej. Wystarczy tylko przej-
rzeæ oœwiadczenia maj¹tkowe
radnych PiS, aby przekonaæ siê,
¿e bardzo wielu z nich jest za-
trudnionych w jednostkach or-
ganizacyjnych Warszawy.
Prawnie jest to dopuszczalne:
radni nie mog¹ bowiem tylko
pracowaæ w urzêdzie miasta i
dzielnic oraz piastowaæ kierow-
niczych stanowisk w jego jed-
nostkach. Nie dotyczy to jednak
cz³onków ich rodzin.

Problemem tym na Pradze
zainteresowali siê radni SLD ju¿
w 2003 roku, poruszaj¹c to za-
gadnienie po przeprowadzeniu
masowych zwolnieñ przez Ka-
czyñskiego i pytaj¹c czy rodzi-
ny radnych i prominentnych
dzia³aczy PiS nie s¹ w jakikol-

K³amstewka Burmistrza Sosnowskiego
wiek sposób beneficjentami no-
wego uk³adu politycznego na
Pradze powo³uj¹c siê w tym za-
kresie na enuncjacje prasowe
(Gazeta Wyborcza z 22 09 2003
„Ojciec przedsiêbiorca”). No i
zaczê³o siê. 2 grudnia 2003 bur-
mistrz Sosnowski odpisa³, ¿e
nie znane mu s¹ przypadki, ja-
koby cz³onkowie rodzin promi-
nentnych dzia³aczy PiS mieli
zawarte umowy na us³ugi z
Urzêdem Dzielnicy Praga Pó-
³noc lub innymi jednostkami or-
ganizacyjnymi Warszawy i by³o
to k³amstewko pierwsze, bo-
wiem jego w³asny ojciec wyko-
nywa³ do koñca 2004 prace re-
montowe w by³ym ZNK (Ÿród³o
- Ksiêga zamówieñ publicznych
na stronie internetowej Urzêdu
Miasta).

Dr¹¿¹cy temat radni otrzymy-
wali nastêpnie odpowiedzi, w
których burmistrz Sosnowski
najpierw próbowa³ zdefiniowaæ
termin „prominent” i stwierdza³
„i¿ fakt prasowy nie zawsze jest
faktem”. Dociskany w kolejnych
zapytaniach poprzez swojego
zastêpcê Sipierê odpisa³, ¿e
podj¹³ czynnoœci wyjaœniaj¹ce
w poruszanych tematach oraz
¿e odpowiedŸ zostanie udzielo-
na w póŸniejszym terminie.
Min¹³ rok, odpowiedzi jak nie
by³o tak nie ma. Kolejne monity
sprawi³y, ¿e w marcu 2005 za-
interesowani dowiedzieli siê, i¿
ostateczna odpowiedŸ w spra-
wie udzielona im zosta³a w
styczniu 2004. W prowadzo-
nych polemikach pojawi³ siê tak-
¿e w¹tek zatrudniania w Urzê-
dzie Dzielnicy Praga Pó³noc
osób które s¹ rodzin¹ radnych.
I tu pojawia siê k³amstewko
drugie. Indagowany w tej spra-
wie burmistrz Sosnowski pisze
bowiem tak

„Nie s¹ mi znane fakty zatrud-
niania w Urzêdzie Dzielnicy Pra-
ga Pó³noc osób, które s¹ zna-
jomymi lub rodzin¹ radnych”, co
stoi w oczywistej sprzecznoœci
z faktem, i¿ m¹¿ radnej wybra-
nej z listy PiS jest rzecznikiem
prasowym urzêdu. Istnieje tak-
¿e inne, gorsze wyjaœnienie.
Burmistrz Sosnowski nie wie, co
siê dzieje i kto pracuje w kiero-
wanym przez niego urzêdzie.
Tezê tê mo¿e potwierdziæ kolej-
na odpowiedŸ udzielona na za-
pytanie dotycz¹ce reklam ko-
mercyjnych przedsiêwziêæ, któ-
re eksponowane s¹ na oficjal-
nej internetowej stronie Pragi
Pó³noc. Burmistrz odpisa³. „In-
formujê, i¿ nie umieszczamy i
nigdy nie umieszczaliœmy na ofi-
cjalnej stronie urzêdu ¿adnych

reklam komercyjnych przedsiê-
wziêæ, a tym samym nie pobie-
raliœmy z tego tytu³u ¿adnych
op³at”. W swoim archiwum dys-
ponujê wydrukiem z Serwisu In-
ternetowego Dzielnicy Praga
Pó³noc, który informuje o p³at-
nym koncercie podaj¹c jego
datê i miejsce oraz kontakty do
organizatorów. K³amczuszek

czy nie poinformowany? To
pytanie pozostawiam bez odpo-
wiedzi.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

  przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

PS. Szanowny Panie Burmi-
strzu, a tak na marginesie: czy
by³ pan na koncercie Anity Lip-
nickiej i Johna Potera 16 stycz-
nia br. w Fabryce Trzciny na
Otwockiej?

W ramach festiwalu „S¹siedzi
dla s¹siadów 2005” w klubie
„Sk³ad Butelek” przy ul. 11  Li-
stopada 22 odby³o siê otwarte
dla mieszkañców Pragi spotka-
nie. Oko³o 40, g³ównie m³odych
osób trapi³o znaczenie sekret-
nego has³a tytu³owego. Có¿ to
takiego „rewitalizacja miêkka”?

Temat imprezy by³ jednocze-
œnie tajemniczy i interesuj¹cy,
poniewa¿ s³owo „rewitalizacja”
ostatnimi czasy nie schodzi ze
stron gazet, traktuj¹cych o pra-
skich aktualnoœciach. Otó¿,
okazuje siê, ¿e to modne okre-
œlenie stosowane w zastêp-
stwie „remontu” czy „renowacji”
budynków, kryje w sobie tak¿e
inne znaczenie. W odró¿nieniu
od „rewitalizacji twardej”, sze-
reg dzia³añ, maj¹cych na celu
aktywizacjê mieszkañców da-
nej czêœci miasta prowadz¹c¹
do zachêcenia ich, by brali
sprawy w swoje rêce i sami roz-
wi¹zywali problemy dotycz¹ce
ich miasta, zosta³ nazwany „re-
witalizacj¹ miêkk¹”. Zgodnie z
za³o¿eniem najzdrowszym
efektem by³aby aktywnoœæ
wspólnot mieszkaniowych. To
model wiêzi s¹siedzkich, w któ-
rym ka¿dy z ka¿dym siê zna, a
porz¹dek i ³ad podwórka i ulicy
jest wyk³adni¹ stosunków tam
panuj¹cych. W ten sposób
stwierdzenie „moja dzielnica”
nabra³oby realnego wymiaru.

Pragê zgodnie uznano za naj-
autentyczniejsz¹ i najciekawsz¹
czêœæ stolicy. Jednak, jak stwier-
dzi³ obecny na tym swoistym fo-
rum socjolog miasta Peter Mar-
tin, o tej niezwyk³oœci nie decy-
duj¹ jedynie same kamienice i
architektura, ale przede wszyst-
kim jej mieszkañcy. Mieszka-
niec Pragi to przede wszystkim
pra¿anin, a dopiero potem
mieszkaniec Warszawy. Tê wy-
czuwaln¹ na sali atmosferê
dumy potêgowa³y efektowne
slajdy, przedstawiaj¹ce detale
architektoniczne praskich ka-
mienic, jak i momenty z ¿ycia
pra¿an, autorstwa Ewy Ziajkow-
skiej.

Do „Sk³adu Butelek” oprócz
mieszkañców pobliskich kamie-
nic, przybyli równie¿ przedsta-
wiciele Urzêdu Konserwator-
skiego i w³adz samorz¹dowych.
W trakcie ciekawej dyskusji pa-
d³o wiele interesuj¹cych pomy-
s³ów i propozycji. W zgodnej
opinii uczestników za najbar-
dziej bulwersuj¹c¹ sprawê
uznano natomiast wyburzanie
kamienic i stawianie na ich miej-
scu nowych budynków, nie pa-
suj¹cych do charakteru Pragi.

Gospodarz dyskusji Margeri-
ta Szuliñska nie chcia³a doko-
naæ podsumowania licz¹c, ¿e
jest to dopiero pocz¹tek dysku-
sji, która zainteresuje szersze
krêgi pra¿an.      Adam Praski

Poznajmy jaskinie
Pragniemy zaprosiæ zainteresowane osoby do cz³onkostwa w Sekcji Taternictwa Jaskinio-
wego TTPiK. Zapraszamy równie¿ na wyprawy jaskiniowe wszystkie osoby pe³noletnie.
W najbli¿szym czasie (1-5 lipca) organizujemy wyjazd na Nieckê Nidziañsk¹
w okolice Buska - Zdroju.

Jego celem bêdzie: poznawanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych Nadnidziañ-
skiego Parku Krajo brazowego, badania populacji motyli dziennych zbiorowisk stepo-
wych oraz gatunków chrz¹szczy wystêpuj¹cych w jaskiniach na zlecenie Zespo³u Nadni-
dziañskich i Œwiêtokrzyskich Parków Krajobrazowych, poznawanie roœlinnoœci stepowej,
poznawanie i inwentaryzowanie nowych jaskiñ

Wyjazd jest organizowany
przez Sekcjê Ochrony Przyrody i Sekcjê Taternictwa Jaskiniowego.

TTPiK nie pobiera ¿adnych op³at za uczestnictwo w imprezie.
Koszt wyjazdu stanowi¹ wy³¹cznie wydatki w³asne:
- dojazd (samochód w³asny - 240 km od Warszawy, PKS ) - istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji
biletów 
- noclegi (20 z³/os/doba) - kwatera agroturystyczna, parking na posesji
- wy¿ywienie w³asne - istnieje mo¿liwoœæ zamówienia obiadów na miejscu
 Informujemy równie¿, ¿e TTPiK na jesieni br. chce powo³aæ Spo³eczn¹ Stra¿ Ochrony
Przyrody. Informacji dla zainteresowanych uczestnictwem w dzia³aniach SOP i STJ udzie-
lamy pod numerem telefonu TTPiK (tel./fax. 614-63-60).

Wszystkich chêtnych zapraszamy.

Pewnego majowego dnia po-
s³aniec Lecha Kaczyñskiego do-
starczy³ do okrêgowej siedziby
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kow-
ców wezwanie do protokolarne-
go przekazania urzêdnikom te-
renów trzech ogródków na Tar-
gówku: „Pokój”, „Pratuliñska” i
POD im. Stefana Starzyñskiego.
Z pisma wynika³o, ¿e przekaza-
nie powinno nast¹piæ w ci¹gu
niespe³na dwóch godzin.

Pismo mia³o spe³niæ tê sam¹
rolê, co odciêty ³eb koñski pod-
rzucony do ³ó¿ka w filmie „Oj-
ciec chrzestny”. GroŸba eksmi-

Bierut po polsku
sji mia³a zmusiæ dzia³kowców do
podpisania umowy u¿yczenia
gruntu, na którym znajduj¹ siê
ich ogródki. Rzecz w tym, ¿e za-
warcie takiej umowy zmieni³oby
status prawny dzia³kowców.
Przestaliby u¿ytkowaæ swoje
ogródki na podstawie ustawy o
pracowniczych ogrodach dzia-
³kowych, a staliby siê stron¹
umowy z gmin¹. Gdy umowa
kiedyœ zosta³aby rozwi¹zana
albo skoñczy³by siê okres, na
jaki zosta³a zawarta, dzia³kow-
cy straciliby jakiekolwiek prawa.
Teraz chroni ich artyku³ 21 usta-
wy o pracowniczych ogrodach
dzia³kowych, który stwierdza, ¿e
w razie likwidacji ogrodu powin-
ni oni dostaæ teren zastêpczy nie
mniejszy od dotychczas u¿ywa-
nego.

Miasto siê rozwija i kiedyœ –
dzia³kowcy maj¹ prawo zabie-
gaæ o to, by by³o to nieprêdko –
tereny ogródków mog¹ zostaæ
przeznaczone pod zabudowê.
Przys³uguj¹ im jednak prawa,
które Kaczyñski chce pod
groŸb¹ eksmisji odebraæ.

Lech Kaczyñski jest podobno
politykiem prawicy. Zakwalifiko-
wali go tak wyborcy, a nasz pre-
zydent dzielnie z tym wizerun-
kiem walczy. Piastuj¹c urz¹d
prezydenta miasta, naj³atwiej
robiæ to poprzez okazanie bra-
ku szacunku do prawa w³asno-
œci i niechêæ do reprywatyzacji.

Wszystkie nieruchomoœci w
granicach przedwojennej War-
szawy zosta³y w latach czter-
dziestych odebrane prawowitym
w³aœcicielom przez komunistów
na mocy tzw. dekretu Bieruta.
Mimo braku ustawy reprywaty-
zacyjnej poprzedni prezydenci
stolicy starali siê oddawaæ za-
grabione mienie w drodze indy-
widualnych decyzji administra-
cyjnych. Prezydent Kaczyñski
po objêciu w³adzy wydawanie
takich decyzji zawiesi³ do czasu
uchwalenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego. A ¿e z uchwalaniem
planów siê nie spieszy, to nieru-
chomoœci po prostu nie zwraca.

Bezprawnoœæ takiego postê-
powania wykaza³ mu niedawno
Wojewódzki S¹d Administracyj-
ny (wyrok z 16 czerwca 2005 r.).
Swój stosunek do wyroków s¹-
dowych, które zapadaj¹ nie po
jego myœli, Kaczyñski ju¿ kilka-
krotnie wyrazi³, wiêc tu te¿ nie
oczekiwa³bym prze³omu.

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

maciej@bialecki.net.pl

Chc¹ pra¿an
poddaæ rewitalizacji!

Wymienione poni¿ej szko³y proponuj¹: zajêcia œwietlicowe, kul-
turalno - oœwiatowe, gry i zabawy, wycieczki, zajêcia sportowe -
gry zespo³owe, p³ywanie, dla dzieci klas I - VI. Zajêcia odbywaj¹
siê w godzinach 8 - 16, od poniedzia³ku do pi¹tku.
SP nr 28, ul. Goœcieradowska 18/20, tel. 679-65-33, 4-22 lipca
SP nr 58, ul. Mieszka I 7, tel.  679-03-43, 27 czerwca - 8 lipca
SP nr 84, ul. Radzymiñska 227,, tel. 679-78-95, 8-26 sierpnia
SP nr 114, ul. Remiszewska 40, tel. 679-46-92, 18 lipca - 5 sierpnia

SP nr 285, ul. Turmoncka 20, tel. 811-40-55, 25 lipca - 12 sierpnia

SP nr 58, ul. Mieszka I 7, tel. 679-03-43, 16 - 26 lipca
SP nr 298, ul. Krakusa 2, tel. 811-36-82, 27 czerwca - 8 lipca
SP nr 52, ul. Samarytanka 11/13, tel. 679-14-45, 27 czerwca - 8 lipca

SP nr 206, ul. Bartnicza 2, tel. 811-18-20, 16 - 26 sierpnia
Dla dzieci ze szkó³ podstawowych klas I - VI, wakacyjne atrak-

cje proponuj¹ tak¿e: VIII Ogród Jordanowski, ul. Suwalska 13,
tel. 811-39-88 w okresie 1 - 26 sierpnia w godzinach 9 - 16 oraz
Œwietlica TPD ul. Ogiñskiego 1, tel. 675-04-80 w terminie 4 - 22
lipca, w godzinach 8 - 16.

Œwietlica „Chatka Puchatka” ul. Wêgrowska 1/3, tel. 679-
60-30 zaprasza dzieci zarówno ze szkó³ podatawowych jak i gim-
nazjum, w terminie 4 - 29 lipca, na analogiczny sposób spêdza-
nia czasu, uzupe³niony o zajêcia socjoterapeutyczne.

Tylko uczniów gimnazjum zapraszaj¹ Gimnazjum nr 144,
ul. Turmoncka 2, tel. 811-19-08, na zajêcia sportowe - p³ywanie,
koszykówka w terminie 27 czerwca - 22 lipca, w godz. 9 - 13
oraz Gimnazjum nr 145, ul. Krasiczyñska 4/6, tel. 675-63-03, w
terminach 4 -22 lipca, w godzinach 8.30 - 15.30.

Organizatorem akcji „Lato w mieœcie 2005” jest Wydzia³ Oœwia-
ty i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Zg³o-
szenia dzieci przyjmowane bêd¹ w sekretariatach poszczegól-
nych placówek.

Koordynatorem w dzielnicy jest Izabella Górnikowska,
Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania, tel. 338-93-16

„Lato w mieœcie 2005” na Targówku
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Promocja! Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Pó³ wieku razem
Spotkali siê w lipcu 1954 roku.

Hania mia³a 16 lat, w³aœnie skoñ-
czy³a szko³ê zawodow¹. 25-letni
Remigiusz pracowa³ w firmie
transportowej przy ulicy Tatar-
skiej. Przysz³a dziewunia z d³ugim
warkoczem. Zainteresowa³em siê
ni¹ od pierwszego wejrzenia. Ona
te¿ pamiêta ten b³ysk, ale po³¹-
czony z rozs¹dkiem.

Na pocz¹tku znajomoœci Hania
pracowa³a na centralce telefo-
nicznej. By³a bardzo zmartwiona,
gdy zgin¹³ klucz od tego pomiesz-
czenia. PóŸniej okaza³o siê, ¿e
zabra³ go Remigiusz Chcia³ zro-
biæ kawa³, by móc d³u¿ej ze mn¹
posiedzieæ. Widocznie mu siê po-
doba³am.

Wkrótce ona zmieni³a pracê i
na parê tygodni œlad po niej za-
gin¹³. On nie da³ za wygran¹.
Wiedzia³, ¿e dziewczyna jeŸdzi do
domu autobusem 119. Przez kil-
ka dni czatowa³ po po³udniu na
przystanku przy dworcu Wileñ-
skim. Trud siê op³aci³; kontakty
zacieœni³y.

To by³y takie czasy, ¿e trzeba
by³o prosiæ rodziców o rêkê cór-
ki. Pani Hanna zaklina siê ze
œmiechem, ¿e do grobowej deski
bêdzie pamiêtaæ, ¿e nie dosta³a
pierœcionka zarêczynowego.

Œlub wziêli 7 listopada 1954
roku. Jako m³odociana, Hanna
nie mog³a zawrzeæ zwi¹zku ma-
³¿eñskiego. Musieli sk³amaæ, ¿e
jest w ci¹¿y. Kole¿anki zazdroœci-
³y zam¹¿pójœcia. S¹siadki mówi-
³y: Pani Grzybowska, ale ziêæ siê
pani trafi³! On jeŸdzi³ ciemnym ci-
troenem, jako szofer dyrektora fir-
my. Móg³ trzymaæ samochód na
swoim podwórku, móg³  wiêc pod-
woziæ ¿onê.

Wesele, choæ w Warszawie,
by³o czysto wiejskie, przygrywa-
³a orkiestra z Wo³omina. Zamiesz-
kali z mam¹ Hanny przy ul. Sk³o-
dowskiej, gdzie mieli swój „k¹t”,
15 m kw. Tu urodzili siê synowie:
Miros³aw i Wojciech Nie by³o
³atwo. Wszystko musieli wypraco-
wywaæ w³asnymi rêkami.

Pierwsze zrobione przez Han-
nê kotlety mielone mocno skryty-
kowa³a jej mama, ale m¹¿ zjad³

Rzêsisty deszcz spad³ dok³ad-
nie wtedy, gdy zaczyna³ siê festyn
rodzinny Domu Kultury „Zacisze”.
Nie odstraszy³o to przybywaj¹-
cych licznie cz³onków osiedlowej
rodziny, w szerokim przekroju
wiekowym. Potem by³o s³onecz-
nie i gwarno, na estradzie i wokó³
niej, na górce i terenie poni¿ej.
Pod namiotami dzieci mog³y ry-
sowaæ z Bogusi¹ O³owsk¹, szyæ
z Dorot¹ Koch, lepiæ figurki z gli-
ny; obok – rzucaæ pi³k¹ do kosza,
³owiæ plastikowe butelki na wêd-
kê, skakaæ na skakance. Dla
uczestników konkurencji sporto-
wych Rada Osiedla Zacisze po-
stara³a siê o nagrody. Ciekawe
wzory na buziach rysowa³y chêt-
nym harcerki ze Szczepu 72.
WDHiGZ „Ostoja” – dru¿yn „Knie-
ja” i „Uroczysko”.

Gwiazd¹ pierwszej czêœci pro-
gramu artystycznego by³a,
mieszkaj¹ca na Zaciszu, Halina
Fr¹ckowiak. Z estrady pop³ynê-
³y przeboje sprzed lat: „B¹dŸ go-
towy dziœ do drogi”, „Ma³y elf”,
„Papierowy ksiê¿yc”, „Napisz,
proszê”, po nich „Mój anio³” z na-
grywanej w³aœnie p³yty oraz s³o-
wa Karola Wojty³y z muzyk¹ Jó-
zefa Skrzeka. W po¿egnalnej
„Atlantydzie” artystce towarzy-
szy³ syn Filip. Po wystêpie wiele
osób podesz³o, by zobaczyæ pio-

ze smakiem. Podniós³  tym na
duchu ¿onê, która po cichu przy-
zna³a racjê swojej mamie. - Naj-
wa¿niejsze, ¿e szybko siê uczy³a
– wspomina Ramigiusz.

Hanna wziê³a dom w swoje
rêce: do niej nale¿a³o wychowa-
nie dzieci i codzienne domowe
obowi¹zki; on wykonywa³ ciê¿sze
roboty w domu i przynosi³ pieni¹-
dze. Niedu¿a pensja by³a pod-
staw¹ utrzymania rodziny.

 Gdy dzieci nabroi³y coœ w
szkole lub nak³ama³y, karê wy-
mierza³a im mama. Tata by³ po-
b³a¿liwy, tylko raz uderzy³ syna;
potem bardzo tego ¿a³owa³.
Wspólnie maj¹ satysfakcjê, ¿e
synowie wyroœli na porz¹dnych

ludzi. Jedn¹ karê pamiêtaj¹ ma-
mie do dziœ: za jakieœ przewinie-
nie przywi¹za³a ich na pasku do
bramy, by karê widzieli s¹siedzi.
Ch³opcy chowali siê, udaj¹c, ¿e
coœ robi¹…

Po trzech latach Banasiewiczo-
wie zamieszkali na Zaciszu, przy
ulicy Ogrodowej, w domu posta-
wionym za w³asne pieni¹dze, na
ziemi nale¿¹cej do matki Hanny.
Urodzi³  siê syn Janek. Nieporo-
zumienia z teœciow¹ i utrata pra-
cy sprawi³y, ¿e Remigiusz opuœci³
rodzinê na parê tygodni. Hannê
ogarn¹³ lêk, ¿e sama sobie nie
poradzi. Gdy m¹¿ wróci³, powoli
wszystko znów zaczê³o siê do-
brze uk³adaæ… Za ¿yczliw¹ po-
rad¹, czêœciowo za po¿yczone
pieni¹dze, kupi³ samochód i zo-
sta³ taksówkarzem. Wtedy nie
czeka³o siê na pasa¿era, to on
czeka³ na taksówkê.

-Kierownicê w naszym zwi¹z-
ku trzyma³a ¿ona –  i tak jest do
dziœ – stwierdzaj¹ zgodnie. Zda-
rza³o siê, ¿e lata³y miêdzy nimi
„gromy i pierony”, ale to by³y tyl-
ko s³owne awantury. Ona przy-
znaje, ¿e nie umie potem prze-
praszaæ, nigdy nie odzywa siê
pierwsza.

Na jubileusz 50-lecia zwi¹zku
ma³¿eñskiego w 2004 roku zamó-
wili mszê w koœciele na Zaciszu.
Proboszcz, ks. Andrzej Mazañski
wczeœniej przejrza³ ksiêgi para-
fialne i wszystkie pary które wziê³y

œlub pó³ wieku temu za-
prosi³ na uroczyst¹
mszê œwiêt¹ 27 grudnia.

W jubileuszowym
przyjêciu  Hanny i Remi-
giusza uczestniczyli sy-
nowie z ¿onami i  sze-
œciorgiem wnuków oraz
dalsza rodzina i przyja-
ciele. Tort mia³ okolicz-
noœciowe przybranie.
Bukiet sk³ada³ siê z 50
ró¿. Jubilaci mieli cich¹
nadziejê, ¿e terenowi
urzêdnicy tak¿e za-
uwa¿¹ niecodzienny ju-
bileusz ma³¿eñski
mieszkañców Zacisza.
Nie nadesz³a jednak ani
kartka z gratulacjami, ani zapro-
szenie na spotkanie.

Na pytanie, czego ¿a³uj¹ ze
wspólnie prze¿ytych lat, Hanna
odpowiada zdecydowanie: przed
20 laty nie kupi³aby dzia³ki. Mia³a
byæ miejscem spokojnego wypo-
czynku przy herbatce wœród zie-
leni. Trudno o ten luksus, gdy re-
gularnie przyje¿d¿aj¹ ca³e rodzi-
ny z gronem przyjació³. Remigiusz
d³ugo siê zastanawia. - Tak mi siê
w ¿yciu uk³ada, ¿e drastycznych
b³êdów nie pamiêtam; drobnych –
nie staram siê zapamiêtywaæ. Sta-
ram siê wszystko harmonizowaæ.
Byæ mo¿e, dziêki takiemu podej-
œciu prze¿y³ 77 lat bez bliskich
kontaktów z lekarzami. Jego re-
cepta na zachowanie zdrowia: byæ
obiektywnym, nie braæ sobie do
serca niepotrzebnych spraw, w
ka¿dym wiedzieæ przyjaciela. Jako
kierowca, który przejecha³ 4 milio-
ny kilometrów bez wypadku, radzi:
trzeba widzieæ wszystkich – z
przodu, z ty³u, z boków; nie za-
wsze wykorzystywaæ przys³uguj¹-
ce prawa – czasem ust¹piæ, prze-
puœciæ inny pojazd. ¯ona dodaje:
on umie zapominaæ o przykrych
sprawach, takich jak k³ótnie czy
wypadki drogowe; nie braæ ich so-
bie do serca.

Dobre emocje pan Remigiusz
utrwala rymowanym s³owem.
Okolicznoœciowe wierszyki uk³a-
da³ na ró¿ne okazje, np. imieniny
babci czy 18 urodziny wnuczki
Beatki. Gdy nie móg³ uzyskaæ wi-
dzenia w szpitalu, napisa³ do ¿ony
karteczkê z wyznaniem: „Nie pie-
ni¹dz czyni cz³owieka bogatym.
Bogatym mo¿e byæ równie¿ ubo-
gi. Ty jesteœ dla mnie najpiêkniej-
szym kwiatem. Bez Ciebie pust-
ka, mój skarbie drogi.” Te s³owa
na pewno znajd¹ siê w zbiorku
wierszy pana Remigiusza, który
zainauguruje napisane jeszcze w
wojsku poetyckie wyznanie: „Nie
wiedzia³em, jak siê zaczyna”.  K.

Na Blokowej
senkarkê z bliska i porozmawiaæ
z ni¹.

Potem, jak w kalejdoskopie, na
estradzie zmieniali siê m³odzi wy-
konawcy: taneczna grupa z SP 84;
przedszkolaki z placówki nr 95 im.
Króla Maciusia I; zespo³y „Gitar-
rera” z muzyk¹ klasyczn¹ i popu-
larn¹, wokalno-taneczna „Abraka-
dabra”, „Akademia Malucha”, dzie-
ciêcy teatrzyk „Pinokio”, dzieciê-
ca grupa country i zespó³ Scena
Country. W barwnych ludowych
strojach wyst¹pi³ zespó³ z Kamieñ-
ca Podolskiego. Tañczy i œpiewa
w nim 28 uczniów szko³y arty-
stycznej i kilka osób doros³ych.

Organizowany przez Dom Kul-
tury „Zacisze” festyn rodzinny
odby³ siê  po raz siódmy. Pocz¹t-
kowo wystêpy odbywa³y siê na
sali teatralnej, potem na górce

obok budynku. Z roku na rok przy-
chodzi³o wiêcej ludzi – festynowy
teren trzeba by³o powiêkszaæ. Do
organizowania imprezy w³¹czy³a
siê Rada Osiedla „Zacisze”.
Wspó³pracuje Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepe³nosprawnych
„Help”, Ko³o nr 5 Polskiego Zwi¹z-
ku Emerytów i Rencistów, Szczep
72. WDHGZ. Pomocy w informo-
waniu o festynie udziela ks. An-
drzej Mazañski z parafiiŒw. Ro-
dziny na Zaciszu

W tym roku nagrody dla m³o-
dych artystów ufundowa³a firma
„Medicar”, a s³odki poczêstunek i
napoje – ogólnie mówi¹c - miesz-
kañcy, a konkretnie: sklepy spo-
¿ywcze: ABC z ul. Tarnogórskiej i
Ferstax z ul. Tu¿yckiej, firma Jar-
ton  z ul. Koœcieliskiej i cukiernia
Landrynka z ul. P³oñskiej.        K.

-Kto wymyœli³ temat?! Taki trud-
ny temat?

-Siostra katechetka! Ojciec
Œwiêty! – polecia³ strumieñ odpo-
wiedzi z sali.

-No, nie zwalajmy wszystkiego
na Ojca Œwiêtego. Jego tu nie ma,
wiêc nie mo¿e siê broniæ – odpo-
wiedzia³ biskup Romuald Kamiñ-
ski i sala w Kurii Diecezji War-
szawsko-Praskiej przy Floriañ-
skiej 3 wype³ni³a siê œmiechem.

17 czerwca. Na krzese³kach
obszernego, bia³ego pomiesz-
czenia zasiedli liczni uczestnicy i
kibice, w wiêkszoœci gimnazjali-
œci i uczniowie szkó³ podstawo-
wych z Pragi Pó³noc i Po³udnie.
Oficjalne zakoñczenie konkursu.
Tematyka niezwykle trudna i wy-
magaj¹ca: znajomoœæ Ewangelii
wg œw. Mateusza, uk³adanie za-
gadek, tworzenie wierszy, plasty-
ka oraz œpiew pieœni euchary-
stycznych. Kto i kiedy powiedzia³:
„jesteœcie wa¿niejsi ni¿ wróble?”
Dla tych wspania³ych, m³odych
ludzi odpowiedŸ na te pytanie to
pestka i gratka.

Wrêczenie nagród poprzedzi³
program artystyczny przygotowa-

Nie dla leniuchów
ny przez dzieci ze SP nr 258. Mali
artyœci œpiewem i wierszem przy-
pomnieli s³owa Jana Paw³a II. W
powietrzu czuæ by³o zapach za-
dumy i melancholii. Od samego
s³uchania cz³owiek m³odnia³.

By³a to premierowa edycja
tego konkursu. – wyjaœni³a mi sio-
stra Otylia – Kosztowa³o nas to
sporo pracy, ale op³aca³o siê.
Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê nauczycielom i meto-
dykom, bez których nie dotarliby-
œmy do wielu szkó³. Zapraszamy
oczywiœcie na przysz³y rok. Na-
prawdê warto.

Dzieci zgromadzone na sali
w³o¿y³y wiele wysi³ku i to dobry
przyk³ad, ¿e je¿eli siê tylko chce
to mo¿na ciekawie spêdziæ czas,
nawet za pomoc¹ takiej niezwy-
k³oœci jak Pismo Œwiête.

Adam Praski
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Dom Kultury „Praga”

zaprasza

na cykl koncertów
czeskich grup muzycznych

„Praha na Pradze”
Park Praski,

muszla koncertowa,

soboty, godzina 17.30

9 lipca - „Nerez”
23 lipca - „Patrola”

30 lipca - „Jablkon”

Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

ma zaszczyt zaprosiæ na wernisa¿ wystawy malarzy:

W³adys³awa Popielarczyka i Barbary Popielarczyk,

która odbêdzie siê 27 czerwca o godzinie 18.30
w ,,Galerii Konferencyjnej” Urzêdu przy ul. K³opotowskiego 15.

Wystawa bêdzie czynna do 29 lipca, w godz.: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16


